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V sobotu 2. července v zahořanském parčíku vítali sedmnáct nových
 občánků ze spádových obcí Zahořan, mezi nimi byla i dvojčátka Martin a
Julinka Řezáčových (na snímku). Slavnostní řeč pronesl starosta Zahořan
Pavel Vondrovic. Přidaly se děti z mateřské školky s pěkným vystoupením.
Hračky dětem předaly ženy ze Sboru pro občanské záležitosti. 

Hanka Hoffmannová

Děti ze školky v Pocinovicích se vydaly opékat buřty k Dobré Vodě. Cesta
byla ve znamení dinosaurů a plnění jejich úkolů. Na konci putování děti
objevily v kapličce zasloužený poklad a opekly si buřty.   MŠ Pocinovice

Šest nových spoluobčánků přivítali v pátek 24. června v Koutě na Šuma‑
vě. Děti ze základní školy si k vítání připravily pásmo písniček a básniček,
poté přivítal nejmladší občánky starosta obce Bohuš Havlovic. Rodiče
 obdrželi dárek, květinu a zapsali se do pamětní knihy.                           (OÚ) 

V neděli 5. června přivítali 15 nových občánků městyse Koloveč, z toho
sedm chlapců. Slavnostní odpoledne zahájil starosta Ing. Václav Pergl. Po
vystoupení dětí z mateřské školy obdrželi rodiče nových občánků upo‑
mínkové předměty a podepsali se do kroniky nových občanů. Následova‑
lo rodinné focení.                                                                                         (PK, PD)
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Florbal ve Kdyni letošní sezónu oslavil desetileté výročí a
při té příležitosti jsme se rozhodli obnovit mládežnické ka‑
tegorie, a to rovnou od těch nejmenších, přípravky a elévů. 
První turnaj naše naděje odehrály doma 19. 12. 2021
a hned se oba naše týmy radovaly ze dvou cenných kovů.
V konkurenci zkušenějších vrstevníků vybojovaly holky a kluci
ze Kdyně stříbrné a bronzové medaile. V pátek 3. 6. 2022 si děti
zasoutěžily o medaile a pěkné ceny na Kdyňské florbalové olym‐
piádě, kterou pro ně uspořádal oddíl mužů. Pět disciplín prověři‐
lo hbitost, rychlost a přesnost osmnácti závodníků. 
Pouhý den po olympiádě jsme vyrazili na turnaj k našim kama‐
rádům do Horšovského Týna, odkud jsme přivezli další bronzo‐
vou medaili. Oddíl mužů v letošní sezóně zaznamenal obrovský
úspěch. Po kostrbaté sezóně se mužům podařilo postoupit do
play‐off regionální ligy, kde suverénní jízdu zastavil až ve finále
soupeř z FBC Zruč. Druhým místem jsme si zajistili postup do
3. ligy soutěže pod hlavičkou BLMF. 
Věříme, že na úspěchy navážeme i v dalších sezónách a sbírku
medailí a pohárů budeme neustále rozšiřovat.  

JI, TJ Sokol Kdyně – florbal 

Každý víkend v červnu naši závodníci bojovali o místa na stupních ví‑
tězů pokaždé v jiné části ČR. Někdy se počasí vydařilo, někdy museli bo‑
jovat i s ním. Podařilo se. David Nejdl, Lucie Nejdlová i Jakub Schleiss si
tak mohli, každý víkend, vychutnat stupně vítězů s velkým potleskem.

Mezi úspěšné závody, nejen pro naše závodníky, patřilo i Mistrovství ČR,
které se tento rok, historicky poprvé, konalo ve Kdyni. 10.–11. 6. se na fotba‐
lovém hřišti na Kobyle utkali nejlepší závodníci z každého kraje. Odtud si od‐
nesli medaile, poháry a tituly mistr a mistryně ČR nejen naši 3 ostřílení závo‐
dníci, ale také nováček Václav Kohel, který s velkým překvapením získal
3. místo v jedné z disciplín. Konečně přišel večer a slavnostní vyhlášení nejen
celkových výsledků, ale také sečtení všech nominačních bodů a oznámení če‐
ské reprezentace, která bude mít tu čest reprezentovat ČR na mistrovství svě‐
ta v maďarské Budapešti. David Nejdl, Lucie Nejdlová, Jakub Schleiss byli vy‐

hlášeni reprezentanty ČR. Přestože všichni tři věděli, že je čeká týden tvrdé‐
ho tréninku, těšili se na nezapomenutelné zážitky. Po celotýdenním tréninku
se všichni opět setkali na světovém poháru a Slovak Openu, tentokrát na Slo‐
vensku, v krásném městě Nové Zámky. I tady si David a Lucie Nejdlovi stoupli
na nejvyšší stupínek a obdrželi nejvyšší ocenění, jak ve Světovém poháru, tak
v Slovak Openu. Jakub Schleiss si stoupl o stupínek níže.

Přišel den D a všichni tři naši reprezentanti sedali do vlaku, aby dojeli na
smluvené místo odjezdu do maďarské Budapešti. V jejich očích byla naděje,
těšení se na nezapomenutelné zážitky a možná i trochu obav. 14. 7. bylo slav‐
nostně zahájeno Mistrovství světa. Výpravu ČR tvořilo 6 juniorů (2 ze Kdy‐
ně), 3 juniorky (1 ze Kdyně), 4 kadeti, 2 kadetky (18–23 let) a státní trenér se
svými asistenty.

V pátek proběhl první závodní den, kdy závodníci absolvovali veškeré ter‐
čové disciplíny a kadeti k tomu přidali disciplínu muška dálka obouruč. Naši
junioři absolvovali v tento den 3 disciplíny. David si za tento den 2x stoupl na
nejvyšší stupínek a odnesl si tak 2 zlaté medaile. Jeho sestra Lucie si stoupla
o 2 stupínky níže a ze všech 3 disciplín si odnesla 3 bronzové medaile. Jakub
si na stejný stupeň vítězů jako Lucie stoupl 1x. V sobotu pak následovaly dál‐
kové disciplíny. Zde si David vedl výborně a na jeho krku opět visely 2 zlaté
medaile. Lucka následovala svého bratra a z mušky dálky se na jejím krku tř‐
pytila zlatá medaile také. Jakub v tento den obdržel 1x bronz.

Že za ČR byli nominováni opravdu ti nejlepší závodníci, svědčí počet získa‐
ných medailí. Jsme hrdí na to, že tři kdyňští závodníci patří mezi ty nejlepší.
V kategorii juniorů, kde ČR získala 12 zlatých, 5 stříbrných a 7 bronzových
medailí, je potřeba vyzdvihnout naše závodníky, kteří více než skvěle repre‐
zentovali svoji zem, svůj kraj, své město. Z vícebojů (pětiboj), David obsadil
1. místo a stal se mistrem světa v kategorii juniorů. 2. místo v kategorii junio‐
rek obsadila jeho sestra Lucie a 3. místo v juniorech obsadil Jakub. David se
stal mistrem světa také ve 4 jednotlivých disciplínách z pěti a byl členem vítěz‐
ného týmu. Domů si tak dovezl 6 zlatých medailí ze sedmi možných. Je tedy
šestinásobným mistrem světa. Lucie si dovezla z jednotlivých disciplín 1x zla‐
to a titul mistryně světa, 1x stříbro a 3x bronz, Jakub pak 2x bronz. Lucie i Ja‐
kub byli také členy vítězných týmů a na krk jim přibylo další zlato i tituly. Mys‐
lím, že nikdo z nich nezapomene na chvíle, které zažili v úžasném českém tý‐
mu i mimo něj. Všichni, kteří stáli na stupních vítězů na 1. místě a hráli hymnu
jeho státu, byli neskutečně hrdí na to, že „to“ dokázali.  Našim reprezentantům
děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme jim mnoho úspěchů. Trenérům
děkujeme za čas a trpělivost, kterou do závodníků vložili. Radka Nejdlová

Kdyňští ertéčkáři opět na stupních vítězů

Tým kdyňských závodníků po vyhlášení na mistrovství ČR ve Kdyni.

Tým mužů Kdyně.

Úspěchy kdyňského florbalu
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Vernisáží výstavy fotografií Herberta Pöhnla „Setkání‑Begegnungen“ ve Všerubech a v Eschlkamu si starostové členských obcí
akčního sdružení Královský hvozd připomněli dvacetiletou historii tohoto neformálního přeshraničního uskupení. Slavnostní
zahájení výstavy se stalo příležitostí k setkání osobností, které přispěly k navázání česko‑německých vztahů bezprostředně po
roce 1989. Byl mezi nimi i tehdejší starosta obce Neukirchen b. Hl. Blut Egid Hofmann. Na snímku diskutuje se senátorem Vladis‑
lavem Vilímcem a starostou Všerub a náměstkem ministra dopravy Václavem Bernardem.                                                                   

Setkání – Begegnungen na snímcích
Herberta Pöhnla

Odpoledne v Hluboké
V sobotu 28. května uspořádal TJ Sokol Hluboká pro místní i přespolní děti odpo‐
ledne plné zábavy a her. Za pěkného, ale chladného počasí dorazilo 59 dětí a 100
dospělých. Po disciplínách (střelba ze vzduchovky a luku, závod branné zdatnosti,
válení pneumatiky na čas a mnoho dalšího) nechyběla prohlídka hasičského auta
SDH Všeruby a závodního auta, ve kterém se bylo možné po skončení akce svézt. Po
malování na obličej a opékání špekáčků byla losována tombola, při které každé dítě
dostalo věcný dárek. Poděkování patří MÚ Kdyně, Mech‐tec Hluboká, SAG Automo‐
tive, ZOD Mrákov, papírnictví Žabka, bazénu Kdyně, stavební spořitelně Modrá Py‐
ramida, Ko‐Ne racing a členům TJ Sokol Hluboká za věcnou či finanční podporu.

Václav Vogeltanz, předseda TJ Sokol Hluboká

V neděli 17. července odpoledne se konala u kaple
svaté Markéty, která stojí nad Dlažovem a Libkovem,
poutní mše svatá. Slavnostní bohoslužbu celebroval
vikář klatovského vikariátu P. Marek Hric. Sešli se vě‑
řící a poutníci z okolních obcí.                                          (mm)

Přeshraniční výstava pod názvem „Setkání – Begegnungen“ je k vidění ve Všerubech a Eschlkamu. Na fotografiích Herberta Pöhnla jsou
zobrazena vybraná setkání na obou stranách hranice. Vernisáž se konala 7. července ve Všerubech.                        Foto a text Vlastimil Hálek

Nad Dlažovem
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18. června pořádal Sbor dobrovolných ha‐
sičů ve Smržovicích autobusový zájezd,
kterého se zúčastnili hasiči a obyvatelé
z obcí Chodská Lhota, Dobříkov, Smržovi‐
ce, Loučim, Libkov a Pocinovice. Celkem
50 účastníků se vydalo po naplánované
trase, která začala u Kaple Andělů stráž‐
ných nad Sušicí. Navštívili také zámek Ži‐
hobce – sídlo Lamberků. Tam jsme se od
sličné paní průvodkyně, oblečené za paní
kněžnu, dozvěděli, jak se prostá dívka Ka‐
teřina kněžnou stala. Odtud jsme se vydali
směr Nezamyslice. Navštívili jsme kostel
Nanebevzetí Panny Marie a kapli sv. Erazi‐
ma s hrobkou Lamberků. Průvodkyně,
která o celý areál vzorně pečuje, nás po‐
drobně seznámila s historií zámku, kaple
a celého okolí.
Polední přestávku nám zpříjemnil perso‐

nál hostince „U Kopů“. Tento rodinný hos‐
tinec nás mile překvapil nejen ochotou a
lidovými cenami, ale především uměním
pana kuchaře. Nejstarší z rodiny, kterému je 80 roků nás osobně po‐
zdravil a popřál dobré chuti. Vaří chutně, znalecky a nepochybně by
zasloužil „Řád zlaté vařečky“. Naší další zastávkou byly Kašperské Ho‐

ry.  Pan Václav Mráz (čp. 27), jako výtečný
průvodce a vedoucí zájezdu, nás seznámil
s pamětihodnostmi města a nechyběla
návštěva cukrárny.
Sklárna Annín a sklářské muzeum, to byl

další zážitek. Od otce majitele sklárny
jsme se dozvěděli vše o výrobě a historii
skla a měli jsme jedinečnou příležitost
k zakoupení památky, která nám bude při‐
pomínat tento zájezd. Poslední zastávkou
se staly Hartmanice, kde jsme si připome‐
nuli zajímavosti města a okolí. Tam jsme
se také přesvědčili, že ne vše se musí po‐
vést. Mluvím tímto o ochotě a vstřícnosti
tamního penzionu... No inu, všude je chléb
o dvou kůrkách…, ale to nás nemohlo vy‐
vést z dobré nálady a s veselou jsme se
vraceli k domovu.

Děkuji jménem účastníků zájezdu Sboru
dobrovolných hasičů ve Smržovicích a pa‐
nu Václavu Mrázovi za dobře připravenou
akci. Velký dík zaslouží také řidič autobu‐

su pan Kubeš, který vše zvládl profesionálně a s rutinou zkušeného
mazáka. Děkujeme.  

Milan Zajíc, foto Leon Stavovčík

Lamberskou cestou a Šumavou

V neděli 26. června naplnilo Andrův stadion v Olomouci více než 3 000
sportovců ze všech krajů ČR. Odstartovala X. LETNÍ OLYMPIÁDA DĚTÍ A
MLÁDEŽE, jedna z největších sportovních událostí roku pro děti v České

republice. Je velmi silným zážitkem
vidět stadion plný mladých sportov‑
ců, kteří v duchu skutečných olympij‑
ských her přijeli hájit barvy svého
kraje jako na opravdové olympiádě.
Slavnostní zahájení, týmové obleče‑
ní, přímé přenosy v televizi i olympij‑
ský dům, vesnici a slavnostní zapále‑
ní ohně.
Plzeňský kraj vypravil kvalitní mla‑
dé talenty na základě nominačních
kritérií.
Jednou z nich byla dvanáctiletá ELIŠ‑
KA SCHWEINEROVÁ z Hájku, která se
již 6 let věnuje „královně všech spor‑
tů”, a to lehké atletice. V běhu mlad‑
ších žákyň na 800 m se v rychle roz‑
běhnutém závodě držela statečně.
Domů se Eliška vrátila sice bez me‑
daile, ale s obrovským životním zá‑
žitkem, závodní zkušeností a motiva‑
cí do další práce.
Účast na této významné republikové
akci je velkým sportovním úspě‑
chem.
Poděkování patří klubu Mílaři Domažli‑
ce, který Eliška reprezentuje, a trenérům. 

(schw)

Na začátku léta proběhly v Maxově a ve Všerubech
demolice dvou starých a nebezpečných objektů.
Celkové náklady na demolici rodinného domu v Maxo‐
vě čp. 1 (bývalá fara) vyšly na 1.439.265,45 Kč. Městys
Všeruby získal na demolici dotaci z programu Podpora

revitalizace území ve výši 701.300,00 Kč. Po demolici
budovy v Maxově bude plocha ozeleněna a využita jako
autobusová zastávka.

I na druhou demolici rodinného domu čp. 69 ve Všeru‐
bech obdržel městys Všeruby ze stejného programu do‐
taci, která činila 838.628,00 Kč. Celkové náklady na tuto
akci byly vyčísleny na 1.523.942,34 Kč.  Městys Všeruby

Demolice

Sokolky z Loučimi ve stejnokroji.

Maxov 1. 

Olympijská Eliška



V sobotu 16. července se konalo v obci Libkov již po dvacáté oblí‑
bené COUVÁNÍ TRAKTORŮ. Akce odstartovala výstavou veteránů
v 15:00 hodin s následným oceněním poháry a medailemi. Samo‑
tné couvání započalo v 17:00 hodin. Na prvním místě se umístil
s časem 5:11 minut pan R. Němeček, druhé místo zaujmul pan
E. Kohn s časem 5:35 minut a třetí místo patří panu V. Strakovi ml.
za čas 6:16 minut.  

„Couválisté”, kterých bylo celkem 10, obdrželi poháry, peněžitou
hotovost i věcné dary. Skupina RELAX Klatovy se opět postarala
o hudební zábavu a vybízela k oblíbenému tančení na parketu na
vodě. Akce se vždy pyšní velkou účastí, návštěvníci i soutěžící od‑
cházeli velice spokojeni a nešetřili chválou. Velké díky patří všem
účastníkům a hlavně pořadatelům. Mezi sponzory se řadí Podho‑
ran Černíkov a. s., Vak servis s. r. o. Klatovy, DSP Kdyně, SAG AUTO‑
MOTIVE GROUP Kdyně, UM servis, s. r. o. ‑ Claas, LAUSSER, obec Lib‑
kov, SDH Libkov, p. Veselák Libkov.                                Ing. Lucie Mlezivová
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Dvacáté couvání v Libkově

Součástí podvečera je výstava motoristických veteránů, jíž se pravidelně zúčastňují i členové Veterán spolku Loučim, kteří přivezli traktory a moto‑
cykly a odvezli si naopak několik medailí za jejich výjimečný stav. Vyhodnocení majitelé veteránů jsou na společné fotografii.                  Zdeněk Huspek

Píše se červen roku 2022 a naše škola opět
vyjíždí na Šumavu zakončit školní rok týden‐
ním pobytem. Po výborné zkušenosti z minulé‐
ho roku se snažíme zarezervovat si pana Ža‐
loudka, aby nám zajímavým vyprávěním zpes‐
třil program. Tentokrát nás
téma provede světem hor a
dobýváním vrcholů. V před‐
nášce nechybí fotografie, vi‐
dea, horolezecké vybavení,
oblečení a boty do extrém‐
ních teplot a hlavně nezapo‐
menutelné zážitky. Začíná
malým zeměpisným opako‐
váním a postupně si před‐
stavíme čtrnáct osmitisíco‐
vek, tedy čtrnáct hor s vý‐
škou nad 8 000 metrů, které
se nacházejí v Himalájích. Během povídání se
seznámíme i s dalšími vrcholy na různých kon‐
tinentech, které jsou provázané s osobou do‐
brodruha, horolezce Romana Žaloudka. Vyběh‐
nout si u nás na kopec nepotřebuje velké pří‐
pravy, ale jakmile se člověk dostane do míst

s vyšší nadmořskou výškou, neobejde se  bez
speciální přípravy, vybavení, trpělivosti, financí
a času. Ke konkrétní představě přispělo také
prohlédnutí a vyzkoušení bot, s kterými horo‐
lezci šplhají na nejvyšší vrcholy, potěžkat si ce‐

pín, obléct si péřovou
bundu nebo si zacvakat
horolezeckým jumarem.
Fotky a videa nás alespoň
na okamžik přenesly do
míst, která většina z nás
nenavštíví.

Pokud chcete vědět, jak
reaguje tělo na nedosta‐
tek kyslíku, jak se přizpů‐
sobit a aklimatizovat, co si
vyřídit, jak trénovat a ko‐
lik si ušetřit financí a do‐

volené, pak můžeme doporučit barvité vyprá‐
vění člověka, který vše zažil na vlastní kůži. Co
dodat? Nám se přednáška moc líbila a můžeme
ji všem doporučit a podobným dobrodruhům
přejeme bezpečný návrat z cest.  

Žáci a pedagogové ZŠ Pocinovice  

Táto, jsi borec
…aneb dětský den v Nové Vsi trochu jinak.
Vzhledem k tomu, že letošní dětský den
jsme naplánovali zrovna na svátek otců,
museli se v jednotlivých disciplínách zapo‐
jit tatínkové. A že to neměli opravdu jedno‐
duché! Děti se totiž snažily, co jim síly stači‐
ly! Počasí nám nadmíru přálo, a tak se na
poslední chvíli akce přesunula na náves
k požární nádrži. Pro děti bylo připraveno
občerstvení – nanuky, párky v rohlíku, pití
a nezapomněli jsme ani na dospělé – kro‐
mě piva měl každý soutěžící tatínek nárok
na klobásku.                                         (šk, lh, mz) 

Světem dobývání vrcholů hor
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V sobotu 9. července se park u Muzea příhraničí ve Kdyni vrátil  do
dávné české historie, a to konkrétně do doby Krále země koruny České
a císaře Svaté říše Římské – Karla IV. Program letos poněkud netradič‐
ně začínal již v pátek – koncertem dechové hudby Horalka, kterou po‐

sléze vystřídala kapela DOA ROCK, která muzejní park rozproudila ne‐
bývalou energií a skvělou náladou! Sobotní historický program slav‐
ností byl plný rytířských soubojů, královských kejklířů a komediantů,
tanců císařského dvora i prostých krčem, historických muzikantů a

nesmělo chybět ani představení mistra po‐
pravčího, coby vykonavatele práva útrpného.
Součástí programu oslav byl rovněž slavnost‐
ní průvod městem, kterého se zúčastnili všich‐
ni účinkující, vč. představitelů města Kdyně,
kteří pro tuto příležitost rovněž oblékli dobo‐
vé kostýmy. Muzejní park byl po celý den plný
prodejních stánků se zajímavým rukodělným
i farmářským sortimentem a nechyběly samo‐
zřejmě ani stánky s občerstvením. V zahradě
přilehlé „Tochorovny“ mohli malí (a samozřej‐
mě i velcí) návštěvníci zavítat do Tajuplného
světa podivuhodných her. Císařské slavnosti
s příchodem tmy zakončila velkolepá ohňová
show. Již nyní se těšíme na další ročník kdyň‐
ských Císařských slavností, v rámci jejichž
programu se vydáme zpět v čase opět do jiné‐
ho „císařského období“ české historie. A jaké
století to bude? …to se, urozené dámy a šle‐
chetní pánové, jistě včas dozvíte. 

Ing. Věra Říhová, MPA, 
místostarostka města Kdyně
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Fakta ke kauze LOM SMRŽOVICE
Ministerstvo životního prostředí před ro‑
kem stanovilo chráněné ložiskové území
(CHLÚ) Smržovice. Dle stanoviska právníků
zabývajících se horním právem se jedná
o území, které je do budoucna určeno k sa‑
motnému vytěžení či k jiné hornické čin‑
nosti. Přesto se „vedení“ města Kdyně, sta‑
vební úřad MěÚ Kdyně a orgán územního
plánování MěÚ Domažlice snaží přesvědčit
nás, občany, o tom, že se jedná pouze
o ochranné pásmo stávajícího dobývacího
prostoru stanoveného v roce 1979.
Starosta města Kdyně Oskar Hamrus se jednání
o stanovení CHLÚ účastnil aktivně, a to bez vě‐
domí rady, zastupitelstva i občanů. Tvrdí, že
s firmou EUROVIA osobně celé území procházel.
Bohužel s výsledkem vymezení rozsáhlého
území s fatálními následky pro další klidný
život mnoha občanů. Na veřejném projednání
územního plánu konaného letos v polovině čer‐
vence pochopitelně občané proti tomuto nově
vymezenému CHLÚ zbrojili. Pan starosta proto
veřejnosti přislíbil, že občany podpoří v založe‐
ní spolku a iniciativě směřující k odpisu ložiska,
tj. definitivnímu uzavření lomu. 
Udělal však něco zcela jiného. Namísto toho,
aby lidi povzbudil k aktivním protestu, vydal po
skončení veřejného projednání prohlášení, že
se nic neděje. To ještě ten večer zveřejnil na ofi‐
ciálních webových stránkách města Kdyně. Záj‐
my několika stovek obyvatel tak odsunul stra‐
nou před vlastní kariérou a udržením se na rad‐

nici. Raději obětuje vlastní rodnou vesnici a
okolí, jen aby zůstal ve funkci! Se slečnou
místostarostkou popisují v článcích svoji snahu
o co nejmenší zásahy do území, ale v podstatě
tak představují ukázkový příklad, že starosta
nepochopil vyjednávací praktiky zkušených
podnikatelů, tzn. předložení naddimenzované‐
ho požadavku, a pak „jakoby ústup“ a nechat

protistranu klamně vyhrát. Pan Oskar Hamrus
je ve funkci velmi nezkušený, což ho neomlou‐
vá. Měl potřebné informace zjistit, ověřit nebo
se včas opřít o názor veřejnosti, svých voličů.
Všem, kdo věří, že Oskar Hamrus udělal maxi‐
mum, doporučuji přečíst reakci starosty České‐
ho Dubu Čj.: 542/1059/G16/07/511(stačí za‐
dat do googlu), který čelil obdobné situaci.  Ar‐
gument starosty města Kdyně  o zmenšení
CHLÚ je zavádějící, neboť dle vyjádření MŽP
bylo území vyhlášeno po dohodě s těžařem,
stavebním úřadem a orgánem územního
plánování. 

Zde mohl starosta Kdyně, který, jak říká, je pa‐
sovaný do funkce ředitele stavebního úřadu
MěÚ Kdyně, uplatnit nesouhlasné stanovisko
s celým navrhovaným územím! Těžko se potom
věří jeho poslední větě: „V případě budoucího
hypotetického zahájení správního řízení, které
by směřovalo k obnově těžby či rozšíření dobý‐
vacího prostoru lomu Smržovice, bude vedení

města Kdyně proti těmto krokům pod‐
nikat potřebná opatření a v maximální
možné míře hájit zájmy města Kdyně a
především jeho občanů.“ Dosud  tedy
„vedení města“ hájilo zájmy města
a občanů v této kauze jen naoko?
Starosta Oskar Hamrus často používá
argument, že společnost EUROVIA těž‐
bu zatím obnovit nechce. Nechala
zpracovat odborný posudek od firmy
GET s. r. o. a podala návrh na vymezení

CHLÚ. Další skutečností je, že spol. EUROVIA  za
pozemky v dobývacím prostoru platí Lesům ČR
roční nájem více jak 100 tis. Kč. Každému je jas‐
né, že obnovení těžby je otázkou odbytu. Pokud
se poblíž otevře nějaká větší stavba, začne se
pravděpodobně těžit. Je smutné, že v této věci
musí sami občané vyvíjet svoji vlastní aktivitu,
zakládat spolky a investovat svoje nemalé fi‐
nanční prostředky na právní zástupce a soudy,
aby zvrátili chybné jednání volených vrchních
představitelů města Kdyně.  

Pavel Mráz, člen komise pro správy přilehlých
částí obce, zástupce obce Smržovice.



Rybářský spolek Koloveč pozval příznivce rybaření
na tradiční závody v sobotu 6. června na rybníku
U Holce. V kategorii dospělí se na prvním místě
umístil Kroupa František s úlovkem 356 cm, druhé
místo obsadil Fišera Jiří s úlovkem 342 cm a třetí
místo s úlovkem 316 cm si odnesl Spiller Karel.
V kategorii děti první místo vychytala s úlovkem
183 cm Suková Adéla, druhé místo s úlovkem 121
cm obsadil Pták Tomáš a třetí skončila Bernklauová
Tereza s úlovkem 121 cm.
Na všechny soutěžící čekaly zajímavé ceny.  

Petra Křížová, foto Petr Dolejš

Rybářské závody U Holce
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Víte, že ...Víte, že ...
n 5. června pořádal OÚ v Koutě na Šuma‑
vě indiánský dětský den?  Pro děti bylo při‑
praveno deset stanovišť s odměnami. Největ‑
ším lákadlem byla lanová dráha, kde byla po
celou dobu fronta, kterou rozehnal až večerní
déšť. Za splnění všech úkolů dostaly děti slad‑
kou odměnu. Do pořádání se zapojila většina
organizací v obci společně s dobrovolníky. Za
to jim obec velmi děkuje. 
n Páteční večer 27. května patřil v KD Zi‑
chov rockové hudbě, kdy k tanci a poslechu
hrála kapela Parade Marche s Radkem Zí‑
kou?  
n Na dvě ukončené demolice v městysi
Všeruby naváže další demolice brownfiel‑
du, a to zemědělského objektu v Hájku, bý‑
valé kuchyně? Na uvolněném prostoru bude
vystaven spolkový dům a veřejné prostranství
nechá vzniknout „nové návsi“. Projekt počítá
také s výstavbou kaple, která v řešeném pro‑
storu dříve stávala a v 50. letech 20. století by‑
la zničena. Předpokládané náklady na demo‑
lici jsou vyčísleny na 5 722 000,00 Kč a na sa‑
motnou výstavbu spolkového domu je před‑
běžný rozpočet stanoven na 15 mil. Kč. Během
léta bude na tuto zamýšlenou akci podána žá‑
dost o podporu v programu Regenerace
brownfieldů pro podnikatelské využití. Jedná
se o výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu a
bude financována z Národního plánu obnovy.
n Svazek Domažlicko společně s infor‑
mačními centry připravil turistickou hru,
ve které jsou letos vytipovány cíle k výletu
podle hesla „Na kameni kámen“? Do konce
října můžete navštívit skalní útvary, viklany,
hraniční kameny, sochařskou stezku, pomní‑
ky, hradby, sochy a mnoho dalšího. U každého
z míst je umístěn QR kód, který soutěžící sca‑
nují do svých mobilů. Městys Koloveč ve hře
zastupuje socha sv. Jana Nepomuckého, která
stojí na nám. Svobody.  
n Koncert ZUŠ Kdyně se uskutečnil ne‑
tradičně v neděli 29. května v sokolovně
ve Kdyni v rámci festivalu ZUŠ Open? Jde o
projekt Nadačního fondu Magdaleny Kožené,
celonárodní přehlídku základních umělec‑
kých škol ve veřejném prostoru. Pódium pat‑
řilo mladým, začínajícím talentům. Koncert
zahájil kytarový orchestr ze ZUŠ Kdyně pod
vedením K. Tiché. Následovaly sólové nástro‑
je ‑ klavír, housle, trubka, lesní roh, akordeon,
trio příčných fléten a zpěv, žesťový kvintet a
dívčí komorní soubor. Závěr patřil tradičně
dechovému souboru Pištíci, kteří zahráli ně‑
kolik skladeb pod vedením pana učitele Jose‑
fa Tíkala. Součástí koncertu byly dvě výstavy:
dobové fotografie, pozvánky, novinové vý‑
střižky, plakáty, výkazy o prospěchu, i staré
notové záznamy, a pak práce žáků výtvarné‑
ho oboru, který vyučuje pan učitel Přemysl
Raška, napsala Martina Matějková.

Loučimští sokolové pořádají oslavu Dne dětí až koncem července a téměř pokaždé přidají
nějaký bonus. Letos to bylo odhalení vyřezávané busty vodníka nad rybníkem na návsi.
Byl připravený program v podobě dovednostních soutěží, projížďky na koni anebo svezení
vojenským veteránem Dodge z roku 1955. Ve společenském stanu až do noci hrála živá mu‑
zika, buřty si mohl každý opéct na otevřeném ohni, piva i limonády byl dostatek, takže
všichni byli spokojeni.
Vodník patří ke každému správnému rybníku, a když rybník loni rekonstruovali, bylo nutno
vodníka zaopatřit. Úkolu se ujala starostka Jana Dirriglová, která oslovila hobby řezbáře
Helmuta Kühna z bavorského Lohbergu: „Je to vodník jako z pohádky a věřím, že nám bude
místo dušiček hlídat vodu v rybníce, aby se nám už neztrácela.“ Busta vodníka je usazená
na soklu z orlovického kamene, který připravili společně Josef Šváb, Ríša Honka a Jiří Grösl.
Letošní Den dětí s TJ Sokol spolupořádala obec Loučim.                                            Zdeněk Huspek

V Loučimi odhalili vodníka

Ve Všerubech bylo v sobo‐
tu 4. června při oslavě Dne
dětí slavnostně otevřeno
zrekonstruované dětské
hřiště.  Městys Všeruby na
rekonstrukci získal dotaci
z MMR ČR ve výši
1.492.510,00 Kč a celkové
náklady činily 1.984.823,50
Kč. Nové herní prvky si ale
mohou děti vyzkoušet také
na cyklostezce směrem
z Hájku do Všerub a u oby‐
tné zóny ve Všerubech.  

Městys Všeruby

Ve Všerubech otevřeli hřiště
U nového vodníka se nechali vyfotit spolu s jeho tvůrcem (1. vpravo u busty) dospělí i děti.
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V září proběhnou volby do obecních za‑
stupitelstev. Proto mně, současnému staro‑
stovi, dovolte ohlédnutí za prací současné‑
ho zastupitelstva obce Chodská Lhota.

V době nástupu stávajícího zastupitelstva či‐
nily úvěry 17 687 945,‐ Kč. V předcházejících
volebních obdobích došlo k značnému zadlu‐
žení obce. Naše obec patří mezi nejzadluženěj‐
ší obce v ČR.  Aby si obec mohla vzít úvěry na
výstavbu čistírny odpadních vod, kanalizace a
bytového domu v počáteční výši 23 504 126,‐
Kč, povolila předešlá zastupitelstva obce za‐
stavení bytového domu čp. 84, čp. 128 i obe‐
cního úřadu čp. 83. Pokud by tedy měla obec
investovat jakoukoliv větší částku například
na průtah obcí, opravu hasičské zbrojnice či
realizaci příjezdových cest k novostavbám,
musela by zastavit i místní sokolovnu. Vzít si
další úvěr by znamenalo významné ohrožení
schopnosti obce splácet svoje dluhy.

Nyní k poslednímu červnu 2022 jsou úvě‐
ry obce 13 807 878,‐ Kč. Obec za toto volební
období snížila dluh o 3 880 066,‐ Kč. Přitom se
podařilo naspořit 6 356 620,‐ Kč a investovat
do oprav majetku či menších staveb.

Rozpočet obce není bezedný. Příjmy z daní
tvoří více než 80 % z příjmů do rozpočtu obce.
Průměr daňových příjmů, včetně získaných
dotací za posledních šest let, činí 7 116 000,‐
Kč. Dalším podstatným příjmem byl do roku
2018 prodej dřeva. Během posledních čtyř let
jej výrazně poznamenal kůrovec i nízká cena
za výkup dřeva.

Průměr výdajů za posledních šest let činí
7 351 000,‐ Kč. Z toho je přibližně 80 % pravi‐
delný výdaj nebo výdaj, který je vázán smluv‐
ním vztahem.

Zastupitelstvo s péčí řádného hospodáře
hledalo možnosti navýšení příjmů a snížení
pravidelných výdajů. Například byly zrevido‐
vány nájemní i pachtovní smlouvy, které již
mnoho let neodpovídaly tržním cenám. Exter‐
ní firmou je hlídána nejvýhodnější cena elek‐
trické energie a plynu. Bohužel v příštím roce
skončí fixace cen a předpokladem je navýšení
cen až na trojnásobek. To s jistotou ohrozí
platby jiných pravidelných výdajů, jako jsou:
neinvestiční příspěvky spolkům nebo mateř‐
ské škole, nájemné za veřejné osvětlení, údrž‐
ba a oprava majetku obce, sekání veřejné zele‐
ně, platby úroků k úvěrům, rozvoz obědů, svoz
komunálních odpadů, svoz biologického odpa‐
du, svoz tříděného a nebezpečného odpadu,
pečovatelská služba, obnova lesních porostů,
sekání okolo místních komunikací, zpracování
dat a služby související s inf. a kom. technolo‐
gií a mnoho dalších.

Za působení minulého vedení obce vzniklo
mnoho chyb, za které se muselo doslova zapla‐
tit. Za chyby v dotacích (např. zrušení dotova‐
ného bytu, zástava domu čp. 128 v rozporu
s podmínkami dotace, chybně uzavřené smlou‐
vy) se odvedlo finančnímu úřadu 835 384,‐ Kč

včetně penále. Část penále se později podařilo
na naši žádost vrátit zpět. 

Soud obci přiznal pohledávku za zpronevěru
ve výši 1 785 017,02 Kč. Uhrazena byla zatím
jen částka 419 800,‐ Kč a další splátky jsou nej‐
istou a dlouhodobou záležitostí. Promarněné fi‐
nance by například pokryly výstavbu nového
multifunkčního hřiště i bez dotace.

Začátek probíhajícího volebního období byl
plný nejistoty z důvodu tehdy probíhajícího
soudního sporu i řízení s Finančním úřadem
o vyměření částky za chyby v dotacích. 

Přesto se podařilo realizovat projekty:
V roce 2019 – Projekt na nový rybník, Nové

osvětlení v dolní části obce a v osadě Blahníky,
Rekonstrukce tří křížů s 70 000,‐ Kč dotace, Vý‐
měna střešní krytiny na budově obchodu a vý‐
měna oken v obecním bytě, V prostorách ob‐
chodu výměna kotle a zabudování klimatizace
do obchodu, Výměna starých plynových kotlů
v obecních bytech I. fáze. Projekt na dešťovou
kanalizaci k průtahu obcí, Renovace dveří
u kaple, Nové webové stránky. V roce 2019 bylo
obcí investováno přes 1,2 mil. Kč.

V roce 2020 – Projekt na komunikaci a zasí‐
ťování dolních parcel, Renovace podlahy (brou‐
šení a lakování parket) v sokolovně, Oprava

střechy na kapli, Nová autobusová zastávka na
Šteflích, Výměna starých plynových kotlů v obe‐
cních bytech II. fáze, Změna územního plánu,
Projekt na rekonstrukci volejbalového hřiště.
V roce 2020 bylo obcí investováno přes 0,7 mil.
Kč i přes tvrdá koronavirová opatření. 

V roce 2021 – Projekt na komunikaci a zasí‐
ťování dolních parcel, projektová dokumentace
pro územní řízení, Přístřešek za obecním úřa‐
dem, Vrt s pitnou vodou na fotbalovém hřišti,
Změna změny územního plánu, Přístřešek u ob‐
chodu. V roce 2021 bylo obcí investováno
0,7 mil. Kč i přes trvající koronavirová opatření. 

V roce 2022 –  Projekt na zasíťování horních
parcel, projektová dokumentace a provedení
zasíťování 3,0 mil. Kč, kde příspěvky stavebníků
činí 50 % nákladů, Stánek a přístřešek na fotba‐
lovém hřišti za 0,5 mil. Kč, Výměna oken kaple
za 0,45 mil. Kč, Příprava zasíťování parcel v dol‐
ní části obce, stavební PD za 0,194 mil. Kč, Zpra‐
cování projektové dokumentace pro stavební
řízení na komunikaci v horní nové zástavbě za
0,14 mil. Kč. V roce 2022 bude obcí investováno
2,75 mil. Kč. S trochou štěstí se do konce roku
podaří i rekonstrukce volejbalového hřiště za
1,7 mil. Kč, dotace 800 000,‐ Kč.

Za končící volební období obec Chodská Lho‐
ta investovala do nových projektů, staveb a ob‐
novy nemovitého i movitého majetku 6,5 mil.
Kč. Výstavbu nového rybníku a tůní bude v roce
2023 financovat Státní pozemkový úřad část‐
kou 6 000 000,‐ Kč.

V současném volebním období se mnoho věcí
podařilo realizovat, bohužel i mnoho plánů zůs‐
talo jen přáním a jsou případnou výzvou pro
následující zastupitelstva. Závěrem bych chtěl
poděkovat současným zastupitelům, ale i aktiv‐
ním občanům obce a spolkům za jejich dobro‐
volnou a nezištnou práci pro obec.  

Miroslav Jäger, starosta obce

Ohlédnutí v Chodské Lhotě 

Pohádková procházka 
Ve slunečném sobotním odpoledni 11. 6.  se v Chodské Lhotě uskutečnila pohádková pro‐

cházka pro děti. Zúčastnilo se okolo 120 dětí s doprovodem z Chodské Lhoty a okolí. Při cestě
v poli a v lese čekalo mnoho pohádkových postaviček s tematickými úkoly, např. loupežníci,
čarodějnice, Rumcajs s Mankou, Ivánek a Nastěnka, vlk s Karkulkou a další. Na závěr bylo po‐
sezení u táboráku v Lomečku a spousta soutěží. Děkujeme všem, kteří pomáhají s organizací.
Vždyť dětský úsměv za to stojí.  M. Jäger 

Přístřešek na fotbalovém hřišti.
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V sobotu 4. června se kopec pod rozhled‐
nou sv. Markéty u Dlažova proměnil v pohád‐
kový les. Více než 140 dětí ten den procházelo
z pohádky do pohádky a plnilo nejrůznější
zkoušky a úkoly. U vodnice si musely pohlídat
své dušičky a ulovit přitom co nejvíce rybiček,
šerif je nepustil dál, dokud správně nezacílily
ze vzduchovky na terče, vyzkoušely si, jaké to
je být hasičem a včelkám pomáhaly sbírat
lentilkový med. S pejskem a kočičkou vařily
dort, u pirátů přecházely přes rozbouřené
moře, Manka a Rumcajs je konfrontovali s his‐
torickou relikvií, kterou my, dříve narození,
známe jako valchu, u Křemílka s Vochomůr‐
kou se věnovaly hodu palačinkou, ochutnaly
šmoulí esenci a pod vedením Gargamela 
s Azraelem zkoušely i šmouly ulovit. 

Na více než 3 kilometry dlouhé stezce moh‐
ly navštívit Trautenberka s Krakonošem, Kar‐
kulku s vlkem (babička už byla, bohužel, tou
dobou snědená), podívaly se, jak se žije Šre‐
kovi s Fionou, Ferdovi a Berušce i Machovi
s Šebestovou. Dokonce zavítaly i na jiný kon‐
tinent za pokrevními bratry Vinnetouem a
Old Shatterhandem, kde měly možnost vidět
nejen indiánské tee‐pee, ale mohly si vyzkou‐
šet i střelbu z luku. Cestou potkávaly čerty a
čertice, čaroděje a čarodějky či Klapzubovu
(skoro) jedenáctku.

Na své si přišli i rodiče, protože ti si zase
mohli dát, ne tu Klapzubovu, ale tekutou a vy‐
chlazenou jedenáctku k výborným domácím
klobásám a vošouchům. Pro děti byly nachys‐

tány špekáčky, nanuky, koblížky a spousta
cen za plnění úkolů. Přece jen, když projdete
tolika pohádkovými světy, tuze vám vyhlád‐
ne. Celkem bylo pro účastníky tento rok při‐
praveno 19 stanovišť. Šest přímo na dlažov‐
ském fotbalovém hřišti a 13 na stezce.

Kouzelný den by nemohl proběhnout bez
nadšení a odhodlání pořadatele – Okrsku

sboru dobrovolných hasičů (SDH) Dlažov,
pod který patří SDH Běhařov, Buková, Dlažov,
Miletice, Slavíkovice a Soustov, a finančního
přispění obce Dlažov. Všechny postavy napříč

pohádkovým spektrem se shodly, že hnacím
motorem celé akce při jejím zrodu, přípra‐
vách a realizaci byla Radka Němcová, které
tímto všichni srdečně děkují. Kdo jste tuto
unikátní událost letos nestihli, nezoufejte. Na
další cestu do pohádek pod sv. Markétou se
můžete těšit zase za dva roky. 

Alena Kunzfeldová

V Senátu se diskutuje o mož‑
né proměně  volebního systé‑
mu  pro komunální volby. Jsou
jiné nejen tím, že obce jsou nej‑
blíže dohledu voličů, ale také
svým poněkud atypickým vo‑
lebním řádem. Je sice koncipo‑
ván jako systém poměrného
zastoupení, ale zároveň umož‑
ňuje tzv. panašování, kdy může
volič hlasovat pro kandidáty
z různých stran. To někdy svádí
k mylné úvaze voličů, že zaškrtnutí přísluš‑
ného kandidáta znamená jeho přímou volbu.
Tímto volebním úkonem ale dostává fakticky
hlas volební strana. Hlas pro konkrétního
kandidáta tedy ve skutečnosti není hlasem
pro volbu jednotlivého kandidáta. Teprve
v případě, že některý z kandidátů volební
strany získá alespoň o 10 % více hlasů, než je
průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta
v rámci volební strany, posouvá se na první
místo kandidátní listiny. 

Situace je ještě o to složitější, že obcí a
měst je 6250. Mezi nimi nalezneme jak hlav‑
ní město Prahu, krajská, okresní města či
lokální centra, ale také malé obce. V těch ně‑
kdy kandidují jako volební strana přímo

jednotliví kandidáti. I v tako‑
vém případě jsou ale pořád
volební stranou, která musí
získat ke své kandidatuře
příslušný počet podpisů. 

Senátoři Jiří Oberfalzer
z ODS a Petr Štěpánek z klu‑
bu Starostové a nezávislí za
podpory některých dalších
senátorů iniciovali návrh
změny zákona, o kterém se
s velkou pravděpodobností

povede vážnější debata. Ať již dopadne jak‑
koliv, změna se netýká blížících se komunál‑
ních voleb. Záměr je  mít možnost volit vý‑
hradně jednotlivého  kandidáta a nikoliv
volební stranu. 

Všechno má své ale. V minulosti se vedla
diskuze o tom, zda by např. starostové po
bavorském či slovenském vzoru neměli být
voleni přímo většinovým způsobem, ať
v jednom či ve dvou kolech. Navíc i Svaz
měst a obcí ČR požadoval prodloužit řádné
volební období obecních zastupitelstev ales‑
poň na pět let. V Bavorsku je dokonce voleb‑
ní období 6 let. To, co se osvědčilo v Bavor‑
sku, však nemusí platit všude. Na Slovensku
např. s přímou volbou starostů nemají do‑

bré zkušenosti. Slovenská politická scéna
není stabilní a starostové či „župani“ mnoh‑
dy svádí velmi tuhé boje s politickým zabar‑
vením svých zastupitelstev. 

U nás se také vyskytovaly podobné výhra‑
dy. Přímá volba starostů je tedy většinou
pouze zajímavým volebním tématem, ale
nezdá se být na pořadu dne. Prodloužení vo‑
lebního období je naopak více pravděpo‑
dobnější, byť to senátoři nenavrhují. 

V každém případě v těchto volbách bude
hlas konkrétnímu kandidátovi především
hlasem pro volební stranu. Vícekrát  tak byli
nakonec  voliči z přidělení mandátů v podo‑
bě tzv. d`Hondtova dělitele překvapeni. Lidé,
kteří dostali nejvíce hlasů, se do zastupitel‑
stva nedostali. Naopak zvolení zastupitelé
nemuseli obdržet nejvíce hlasů. 

V nastávajících volbách je hlas pro kon‑
krétního kandidáta vždy hlasem pro celou
jeho volební stranu. Při zaškrtnutí kandidá‑
tů a zároveň i jiné volební strany se počet
pro ni získaných hlasů snižuje právě o hla‑
sy, které získávají konkrétní kandidáti z jiné
volební strany. A na to nesmíme zapomínat.
Jen tak předejdeme nezamýšleným efektům.  

Ing. Vladislav Vilímec, senátor 
Parlamentu ČR a zastupitel města Kdyně

Co byste měli znát, než půjdete volit

Les pohádek v Dlažově
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V nastávajících měsících bude
probíhat rekonstrukce sokolovny
v Koutě na Šumavě s přilehlými
budovami. Proběhne výměna fa‐
sád, střešních krytin, dešťové ka‐
nalizace a venkovních ploch.
V současné době byl vysoutěžen
dodavatel, se kterým bude pode‐
psána smlouva. V příštím roce ná‐
sleduje rekonstrukce vnitřních
prostor. 
Sokolovna je důležitou součástí
obce, je využívána ke kulturním a
sportovním akcím občanů a mís‐
tních škol. Po dobu rekonstrukce
nebude provoz sokolovny omezen. 

Plzeňský kraj se rozhodl ocenit přínos městyse Koloveč a jeho
obyvatel v tradiční lidové kultuře Plzeňského kraje. Městys Koloveč
byl proto na základě doporučení odborné komise a rozhodnutí Ra‑
dy Plzeňského kraje zapsán do Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Plzeňského kraje jako nositel nemateriální‑
ho kulturního dědictví Plzeňského kraje – lidové tradice „Koloveč‑
ského divotvorného mlýna na báby“. Městys Koloveč, resp. jeho ob‑
čané se tedy stávají garantem uchování lidové tradice „Kolovečské‑
ho divotvorného mlýna na báby“ i do budoucna.

Ke slavnostnímu předání certifikátu se znakem Plzeňského kraje
zástupcům městyse, jmenovitě Ing. Václavu Perglovi (starostovi),
Petru Hájkovi (místostarostovi), Martinu Volfovi a Karlu Cozlovi
(režisérům lidové slavnosti) z rukou Rudolfa Špotáka, hejtmana
Plzeňského kraje, a Ing. Libora Picky, člena Rady Plzeňského kraje
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, došlo při osobním
setkání všech zainteresovaných v pondělí 6. června v prostorách
Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Městys Koloveč si velmi váží tohoto ocenění a děkuje všem, kteří
se na udržování ojedinělé lidové tradice v Kolovči aktivně podíleli
a podílí.   Ing. Václav Pergl, starosta městyse

Za obchodem ve středu obce Kout na Šumavě probíhá výstavba komu‑
nikace, přilehlých chodníků a parkovacích stání, navazující na výstav‑
bu zhotovenou v minulém roce při revitalizaci místního sídliště.     (OÚ) U křížku v Mrákově

Obec Mrákov ve spolupráci s SDH Mrákov opravila místo u křížku,
které před léty zbudoval pan Karel Franěk z Mrákova.  

H. Duffková, obec Mrákov

V Koutě budují i opravují

Kolovečský mlýn je kulturním dědictvím



V pátek 24. června se v Mateřské škole Koloveč
konalo tradiční pasování na školáky pro děti, které
odchází do první třídy ZŠ, a jejich rodiče.

Popřát k důležitému životnímu kroku, jakým je
vstup do školních lavic, přišel nastávajícím prvňáč‑
kům také starosta městyse Koloveč Ing. Václav
Pergl a ředitelka MŠ paní Helena Moudrá. Děti
před samotným pasováním zahrály svým rodičům
divadelní scénky, které si připravily se svými učitel‑
kami. První scénka měla cukrářské téma, druhá
byla ze školního prostředí. Pasování bylo spojeno
s předáním modré šerpy a drobných potřeb pro
školáky. Celkem opouští MŠ Koloveč 15 dětí.

Petra Křížová, foto Petr Dolejš
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Velkého úspěchu na plachtařském mistrov‑
ství ČR juniorů dosáhl Vladimír Hammer ze
Kdyně. Po napínavých 7 letových disciplínách ob‐
hájil 2. místo. V konkurenci 29 startujících dokázal
se svým kluzákem Std. Cirrus ještě vylepšit bronzo‐
vé umístění z minulého roku. Plachtařské mistrov‐
ství ČR juniorů se konalo ve dnech 3. až 16. červen‐
ce na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou, které po‐
řádal místní aeroklub. Ve 14 dnech měli závodníci
splnit 7 disciplín. Po dlouhých 6 letech má tak Pl‐
zeňský kraj juniorského vicemistra v bezmotoro‐
vém létání. 

Vladimír Hammer se začal učit plachtařským do‐
vednostem v klatovském aeroklubu v 15 letech.
Nyní závodně létá za aeroklub Plzeň‐Letkov.  Polo‐
žili jsme mu několik otázek.

Co bylo nejtěžším úkolem v proběhlých závo‑
dech?

Jelikož mistrovství ČR je vždy dvou týdenní zá‐
vod, je důležité zůstat koncentrován. Při sportech,
jako je například tenis, se člověk připravuje na je‐

den zápas, za pár hodin má splněno a jde se dál. Ale
pokud se člověk chce během plachtařských závodů
dobře umístit, musí se snažit zůstat v maximálním
klidu a pohodě po celé dva týdny. A to je velmi složi‐
té. Letové disciplíny průměrně trvají tři až čtyři ho‐
diny. Někdy i déle. Občas je to vážně náročné.

Jaké další letecké sny si chceš splnit?
Rád bych se rozvíjel v plachtění. Létám také mo‐

torovými letadly, ale to pro mě není takový adrena‐
lin. Možná bych se rád létáním živil.

Letectví je tvým obrovským koníčkem, a
plachtění obzvlášť. Nemáš obavu, že přistaneš
při dlouhých přeletech v poli?

I to se občas stává. Nám se to během těchto závo‐
dů dokonce stalo. Někdy se počasí prostě pokazí a
když člověk nenajde stoupavý proud, musí se dolů.
Když si ale včas vyberete vhodnou plochu, je to jako
běžné přistání na travnatém letišti. Horší je pak
dlouhé čekání na odvoz.

V každém případě Vláďovi Hammerovi přeje‑
me, aby na letech se svým kluzákem dosáhl v bu‑
doucnu dalších úspěchů a hlavně, aby vždy při‑
stál ve zdraví a dobré mysli.                                   (red)

Úspěch na plachtařském mistrovství ČR juniorů 

Na každoročním Pohádkovém lese PS Safír
Kdyně se objevily postavy z Asterixe a Obe‐
lixe, Mrazíka nebo Městečka záhad. Nechy‐
běl vodník, čaroděj a víly. Dorazila spousta
dětí, které v cíli dostaly malou odměnu,
mohly si zaskákat na trampolíně nebo si
nechat namalovat obličej. Děkujeme všem
zúčastněným.                            Natálie Jandová

Pionýrský les

Vladimír Hammer na stupních vítězů.

Pasování ve škole v Kolovči



SRPEN
n 6. 8. Mrákov ‐ Revival Olympic, 20.00

hod., pódium na hřišti

n 6. 8. Rýzmberk ‐ 3. Bluegrassová sobota

na Rýzmberku, 15.00 – 22.00 hod., vstupné

100 Kč

n 6. 8. Chodská Lhota ‐ turnaj v malé kopa‐

né na hřišti, občerstvení zajištěno, od 9.00

hod., pořádá FK Chodská Lhota

n 6. 8. Chodská Lhota ‐ akce pro dospělé

S kořalkou za pohádkou, start u moštárny od

18.00 do 19.30 hod. a konec na fotbalovém

hřišti, kde je zajištěné občerstvení, pro dospě‐

lé od 18 do 100 let, zábavný večer s pohádko‐

vými bytostmi při plnění pohádkových úkolů 

n 13. 8. Mrákov ‐ Chodská hyjta, od 15.00

hod. 

n 14. 8. Mrákov ‐ pouťový koncert Vrcho‐

vanka, od 18.00 hod.

n 19. 8. Kdyně ‐ prázdninový parket s 3G

Klatovy, zahrada kavárny Esence, 19.00 hod.,

vstupné 80 Kč

n 19. – 21. 8. Koloveč ‐ kolovečská pouť,

stánky a pouťové atrakce v parku u základní

školy, Muzeum techniky a řemesel otevřeno

denně od 9.00 do 18.00 hod.

n 19.  8. Koloveč ‐ 90 let fotbalu v Kolovči,

fotbalové utkání týmů Slavoj Koloveč „A“ – bý‐

valí reprezentanti ČR, od 17.00 hod.

n 19. 8. Koloveč ‐ 90 let fotbalu v Kolovči,

taneční zábava se skupinou Éter Band, SK

Sauna, od 19.00 hod.

n 20. 8. Koloveč ‐ benefiční koncert na

opravu kostela Zvěstování Panny Marie, vy‐

stoupí zpěvák Milan Sulej, od 18.00 hod.

n 20. 8. Koloveč ‐ chovatelská výstava drob‐

ného zvířectva, od 9.00 do 17.00 hod., Stará

radnice

n 20. 8. Koloveč ‐ tenisový turnaj, kurty

u základní školy, od 9. 00 do 13.00 hod.

n 20. 8. Koloveč ‐ sraz historických vozidel

a jízda spolehlivosti, od 12.00 do 13.00 hod.,

nám. Svobody

n 20. 8. Koloveč ‐ pouťová zábava – Lionika,

Extra Band, DOA Rock, od 19.00 do 2.00 hod.,

areál Staré cihelny

n 20. 8. Všeruby ‐ setkání seniorů v KD ve

Všerubech

n 20. 8. Kdyně – koncert: Bratříčku, zavírej

vrátka, písně Karla Kryla v podání kapely MI‐

SA, park u Muzea příhraničí, 20.00 hod.,

vstupné 120 Kč

n 21. 8. Koloveč ‐ chovatelská výstava drob‐

ného zvířectva, od 8.00 do 15.00 hod.

n 21. 8. Koloveč ‐ poutní mše svatá, od 8.30

do 9.30 hod., kostel Zvěstování Panny Marie

n 21. 8. Koloveč ‐ výstava historických vozi‐

del, od 10.00 do 17.00 hod., nám. Svobody 64

n 21. 8. Koloveč ‐ dechový koncert kapely

Sedmihorka, nejmenší chodské dechovky, od

14.00 do 16.00 hod., park u základní školy

n 21. 8. Koloveč ‐ Mistrovské fotbalové ut‐

kání krajské soutěže I.B třídy týmů Slavoj Ko‐

loveč „A“ – SK Slavia Vejprnice, od 16.00 do

18.00 hod.

n 27. 8. Koloveč ‐ rybářské závody, 7.00

hod., u rybníka „U Holce“ 

n 27. 8. Brnířov ‐ loučení s prázdninami

n 28. 8. Kdyně – Kdyňský sekáč, I. ročník

soutěže v ručním kosení trávy, zahrada To‐

chorovny (vchod přes park u muzea), 12.00

hod.

n 28. 8. Mrákov ‐ loučení s prázdninami

n 30. 8. Kdyně ‐ prázdninový parket: Guitar

session Antonín Strnad a Karel Šmirkl, Kavár‐

na Esence, 19.00 hod., vstupné 100 Kč

ZÁŘÍ
n 3. 9. Koloveč ‐ Ukončení prázdnin „Psí ku‐

sy“, akce pro děti, od 14.00 hod., u rybníka

„U Holce“

n 4. 9. Nová Ves – putování s dinosaury, od‐

poledne pro děti od 15 hod. na hřišti 

n 4. 9. Brnířov ‐ setkání důchodců pod per‐

golou u hasičského klubu, od 15.00 hod.

n 4. 9. Smržovice ‐ poutní mše svatá u kaple

sv. Václava (k výročí posvěcení), od 14.00 hod.

n 5. 9. Kdyně ‐ beseda s Jiřím Padevětem:

Roky 1938‐1945, sál MKS „Modrá hvězda“ –

náměstí, 17.00 hod.

n 11. 9. Loučim ‐ poutní mše svatá v kostele

Narození Panny Marie, od 9.30 hod.

n 16. 9. Všeruby ‐ vítání občánků 

n 17. 9. Nová Ves ‐ podzimní vycházka po

okolí, ukončení na OÚ, sraz ve 14.00 hod.

u kapličky

n 18. 9. Dobrá Voda u Pocinovic ‐ poutní

mše venku u kamenného oltáře před kaplí

Panny Marie Bolestné u Pocinovic, od 11 hod.

n 24. 9. Mrákov ‐ Okresní myslivecké setká‐

ní dětí

n 24. 9. Chodská Lhota ‐  SVĚTOVÁ VÝSTA‐

VA CHODSKÉHO PSA, na hřišti, od 9.00 hod.,

občerstvení zajištěno, pořádá Klub přátel

Chodského psa 

n 24. ‑ 25. 9. Koloveč ‐ zahrádkářská výsta‐

va, od 9.00 do 15.00 hod., sál KD 

n 1. 10. Mrákov ‐ pouťová zábava ve Starém

Klíčově

n 1. 10. Chodská Lhota ‐ pouťová zábava,

hraje Míla Šobr, od 20.00 hodin, sokolovna

n 2. 10. Chodská Lhota ‐ poutní mše svatá

v kapli sv. Václava, od 9.30 hod.

n 21. 10. Nová Ves – cestopisná přednáška

na OÚ od 19 hod.
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Kulturní servis 

Cvičenky děkují Brnířovu
Cvičenky, které pravidelně cvičí od říj‑
na 2017 v prostorách obce, chtějí po‑
děkovat OÚ Brnířov za bezplatné pro‑
půjčování společenské místnosti ke
svým aktivitám. Cvičíme od září do
června každé úterý, cvičení je zaměře‑
né na protažení páteře a kloubů. Pou‑
žíváme cvičební pomůcky – overbally,
gumy, činky. V případě pěkného počasí
cvičíme na zahradě mateřské školy.
Naše cvičení navštěvuje střídavě 15
cvičenek ve věku od 30 do 75 let.  

Libuše Hynčíková
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Kdo měl chuť a nahozeno na háček, tak
dorazil v sobotu 11. června na náměstí ve
Kdyni, kde jsme pořádaly posezení u pří‑
ležitosti Mezinárodního dne pletení a
háčkování na veřejnosti, který se slaví
vždy druhou sobotu v červnu. Dříve jsem
se účastnila setkání v Plzni, které se neslo
na vlně pohody s háčkem a jehlicemi. A je‑
likož se mi to líbilo, tak ho společně slaví‑
me i ve Kdyni, a to již pátým rokem. Na
pořadu je vždy háčkování a pletení, pře‑
dávání zkušeností, ukázka vlastních pro‑
jektů, seznámení s dalšími tvůrčími oso‑
bami se zájmem o ruční práce, ale i čer‑
pání inspirace a motivace. Na akci nás
přijela podpořit děvčata z Domažlic, Kla‑
tov a Plzně. Nejmladším účastníkům bylo
9 let a nejstarší účastnici 80 let. 
Letošní rok jsem se obzvlášť těšila na to,
že prvně vytvoříme společné dílo, které
ukážeme i veřejnosti. V rámci příprav
jsem totiž zaúkolovala děvčat, a v klubu
jsme společně háčkovaly kytičky pro roz‑
kvetlou Kdyni. Našim plánem bylo vytvo‑
řit kytičky do vázy a ty dále věnovat. Děv‑
čata se činila, kytiček přibývalo. A že jich
bylo! Nestačila jsem dělat stonky a listy.
A tak místo pár tulipánů, kopretin a růží
do vázy jsem nakonec kytičky zkompleto‑
vala a rozkvetla nám celá brána do parku
u kdyňského Muzea příhraničí. Díky va‑
šim pozitivním reakcím ponecháme roz‑
kvetlou bránu až do konce prázdnin, tak‑
že máte možnost se osobně přijet podívat.
Chtěly jsme touto akcí veřejnosti ukázat,
že háčkování, pletení, paličkování, drhání
a další úžasné techniky nejsou záležitostí
pouze našich babiček či prababiček a
ruční práce není zdaleka zapomenutá.
Naopak, v současné době prožívá rene‑
sanci, a je to skvělá relaxační metoda. 
Jelikož nezahálíme, mohli jste nás vidět
také na Císařských slavnostech ve Kdyni,
kde jsme měly svůj prodejní stánek, z je‑
hož výtěžku financujeme charitativní čin‑
nost. Moc děkuji všem, kteří u nás zakou‑
pili byť jen maličkost, a tím podpořili na‑
ši činnost, ale i těm, kteří se jen zastavili
a prohodili pár milých slůvek. Měla jsem
z každé vaší reakce velkou radost a doda‑
lo nám to všem spousty energie a inspira‑
ce do dalšího tvoření. Už teď mohu pro‑
zradit, že se na nás můžete těšit na ad‑
ventních trzích ve Kdyni, které tu budou
co by dup. A pro koho je to přeci jen za
dlouho, tak může přijít za námi do naší
klubovny ve Kdyni. Velký dík patří i Vám –
tvořilkám Kdyňského tvoření – protože
bez vás by nemohlo vzniknout tolik krás‑
ných výrobků, které dělají radost dále.

Olga Hanáková, Kdyňské tvoření, z.s., 
více foto www.kdynsko.cz

Setkání milovnic
ručních prací

Prázdninová štafeta
Součástí 19. ročníku velkého soutěžního putování po turistických cílech v Plzeňském kraji
„Prázdninová štafeta“ je i ochutnávka ze sousedních regionů. Soutěž je pro děti a mládež do 18
let s registrací na odkazu – http://stafeta.plzensky‐kraj.cz. Lze navštívit 50 turistických cílů,
šest z nich na Domažlicku. Do slosování bude zařazen každý, kdo navštíví alespoň 15 cílů. Abso‐
lutní vítěz se stane kmotrem vzácného mláděte v plzeňské zoo. Soutěž trvá do 31. 8. 2022.  (red) 

V neděli 12. června uspořádala TJ Sokol Loučim výlet na kolech, na který odjelo celkem 18
účastníků. Hlavní organizátor akce Tomáš Franc naplánoval trasu z Loučimi na Orlovici k jezír‐
ku, odtud přes Hadravu do restaurace u autokempu v Nýrsku, a po malém občerstvení k jezu
Bystřice a tzv. rybímu přechodu na řece Úhlavě (km 85,6) u Bystřice. 

Co si máme představit pod pojmem rybí přechod? Rybí přechod je umělá stavba na vodním
toku, která má za úkol zajistit rybám jejich přirozený pohyb při migraci. 

Zajímavé vodní dílo v hodnotě 9,5 milionu korun si všichni prohlédli víc než důkladně a
potom už vyrazili k domovu. Na mostě před Stříbrným mlýnem se rozdělili, Libkovští jeli na
Úborsko, Loučimští na Pocinovice a po zjištění, že hospoda v tamním kulturáku je otevřená,
někteří se zastavili ještě tam ‐ spláchnout prach z daleké cesty. Ta byla dlouhá sice pouhých
29 kilometrů, ale díky příjemnému počasí i dobré náladě účastníků ji lze bez nadsázky ozna‐
čit za vydařenou.  Zdeněk Huspek

Cyklovýlet na Úhlavě

U nového vodního přechodu se účastníci cyklovýletu společně vyfotili.
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Odpoledne určeného našim nejmenším
se v pátek 3. června u příležitosti oslavy
dne dětí zúčastnilo přes 40 malých pare‑
záčků. Na jednotlivých stanovištích plnily
děti nejrůznější úkoly od namalování ob‑
rázku křídou na chodník, přes trefování
na různé cíle, provazochodectví, jízdu na
poníkovi, až po stříkání z proudnice za
asistence místních dobrovolných hasičů.
Za vyplněnou kartičku si pak v cíli mohly
pochutnat na hranolkách a limonádě. Po‑
časí se vydařilo a děti si své odpoledne
moc užily.  

Ing. Věra Jandová, Obecní úřad Brnířov

Den dětí v Brnířově

Kolofantí na Žlutickém divadelním létě
49. ročník západočeské oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů – Žlutické diva‐
delní léto 2022 – proběhl 27.–29. května. Divadelní přehlídky se zúčastnil i DS Kolofantí z Ko‐
lovče se svým autorským muzikálem Peklo v nebi. Členy divadelní poroty byli: Jaroslav Kodeš –
režisér a předseda poroty, Petra Richter Kohutová – dramaturgyně, Rudolf Felzmann – režisér.
Divadelníci si odvezli tato ocenění:
Čestná uznání za herecké výkony: Tereza Leitlová za roli Andělky, Zdeněk Valenta za
roli Anděla, Karel Kobr za roli svatého Petra
Čestná uznání: Martin Kopecký, Petr Hájek za zvuk 
Ceny: Alena Dolejšová za kostýmy, Přemysl Haas za texty k písním
Přehlídka byla pro divadelníky z Kolovče skvělým zážitkem a inspirací pro další práci souboru.
Neboť muzikál Peklo v nebi je už historií. Celkem Kolofantí odehráli 21 představení (9x na do‐
mácím jevišti a 12x v různých městech a vesnicích). Derniéra muzikálového představení se
uskutečnila 25. 6. 2022 v 21 hodin v přírodním amfiteátru areálu Bolfánek u Chudenic. Předsta‐
vení tam mělo jedinečnou atmosféru. Celkem všechna vystoupení zhlédlo dohromady 2 461 di‐
váků! DS Kolofantí srdečně děkuje za přízeň publika!                      Petra Křížová, foto Pavel Kruml  

Letní kino

Letní večery se prodloužily a počasí nám
dopřálo uspořádat další novoveské letní ki‐
no. Tentokrát byl připraven film podle stej‐
nojmenné knihy spisovatele Patrika Hartla
Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Před setmě‐
ním jsme společně poseděli, opekli si něco
dobrého na grilu. V polovině filmu se však
počasí rozhodlo, že nám zábavu překazí.
A tak jsme se kvůli mírnému dešti přesunuli
na obecní úřad, kde jsme film zhlédli do
konce.  L. Hudcová, M. Zemková

Václav Hudeček oslavil své životní jubileum
i koncertem ve Kdyni. V pátek 10. června vy‐
stoupil tři dny po svých sedmdesátinách na
koncertě s Plzeňskou filharmonií v rámci kon‐
certní sezóny Kruhu přátel hudby ve Kdyni.
A přijel se svým Dvořákem, kterého tolikrát
hrál na svých cestách po
celém světě.  Ve Kdyni by‐
lo symbolické, že bratři
Vilímcovi na svém kon‐
certě dva týdny předtím
vzdali hold prvnímu
interpretovi Dvořákova
houslového koncertu, le‐
gendárnímu houslistovi
Františku Ondříčkovi, od
jehož náhlého úmrtí uply‐
nulo v dubnu letošního
roku 100 let. Ondříček
stanul na začátku plejády
velkých interpretů krás‐
ného, ale také technicky
velmi náročného houslového koncertu, po
němž následovali další neméně skvělí houslis‐
té světového věhlasu Váša Příhoda, Dvořákův
pravnuk Josef Suk a právě Václav Hudeček. Ke
kompletnímu výčtu těch, pro něž se Dvořákův
houslový koncert stal téměř osudovou sklad‐
bou, chybí ještě rodák z Krnova, předčasně
zemřelý houslista německého původu a u nás
málo známý Gerhard Taschner. Úvodní takty
volné věty z tohoto koncertu jsou zobrazeny
na jeho hrobě nacházejícím se na městském

hřbitově v Berlíně‐Fridenau nedaleko od slav‐
ného skladatele a pianisty Ferruccia Busoniho
a zpěvačky Marlen Dietrichové. 

Je to neuvěřitelných 50 let, co mladičký
Václav Hudeček vystoupil na slavném kon‐
certu s Českou filharmonií a Davidem Oistra‐

chem. Tehdejší přímý  pře‐
nos Československé televi‐
ze sledovala bezmála celá
republika. Celých těch jeho
dalších padesát let bylo
protkáno velkými koncer‐
tními úspěchy doma i v za‐
hraničí. Plzeňský koncert
s dlouhým manifestačním
potleskem při příchodu
umělce prokázal, že Václava
Hudečka mají posluchači
mimořádně rádi a to nejen
pro jeho umělecké kvality,
ale také velmi milé osobní
vystupování. Stejná slav‐

nostní nálada vládla i ve kdyňské sokolovně.
A Hudeček se posluchačům odměnil krásným
výkonem, po němž následoval vytleskaný pří‐
davek.  Koncert ale pokračoval impozantně
i po přestávce. Plzeňská filharmonie s japon‐
ským šéfdirigentem Chuhei Iwasakim zahrála
2. symfonii Bohuslava Martinů, kterou sklada‐
tel kdysi napsal v Conectitutu během 2. světo‐
vé války a věnoval svým krajanům a dělníkům
z Clevelandu, kteří tolik vykonali ve válečné
výrobě. Ing. Vladislav Vilímec 

Hudeček slavil i ve Kdyni
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Za slunného rána přijížděly ze všech stran
na brnířovskou náves staré traktory a veterá‐
ni. Ve 13.oo hod. se pak počet zaevidovaných
zastavil na číslech: 150 traktorů a 80 veterá‐
nů. Náves byla zcela zaplněna. A jako vždy
přijelo zase několik traktorů s „novým kabá‐
tem“ a také několik unikátů. 

Velkým překvapením i pro nás pořadatele
bylo, když se vedle dopředu ohlášeného trak‐
toru ZETOR 25A – polopás, r. v. 1952, objevil
zcela nečekaně jeho „mladší bratr“ ZETOR 50
super – polopás, r. v. 1962, také po zdařilé re‐
novaci. Novinkou v Brnířově byl i tříkolový
RITSCHER, r. v. 1936. Velmi zajímavý byl
i traktor ŠKODA 20 HT, r. v. 1942, byl to jeden
z posledních válečných traktorů vyráběných
ve Škoda Plzeň /pak už šla jen zbrojní výro‐
ba/. Údajně jsou dochovány jen 2 ks v ČR.
I mezi veterány bylo několik zajímavých aut.
Přijela ŠKODA TREKK, která se v létech
1967‐1972 vyráběla jen na Novém Zélandu

z dílů tehdy vyráběného vozu ŠKODA Octa‐
via‐combi. Na Novém Zélandu se pak na tyto
podvozky s motorem vyráběly různé nástav‐
by ‐ hlavně pro místní farmáře. Unikátním
autem byl zajisté i RENAULT A110 Alpine, r. v.
1969. Tento vůz my pamětníci pamatujeme,
když s ním v 70. letech jezdila slavná posád‐

ka Hubáček – ing Rieger
při rally Vltava v koráb‐
ských serpentinách.

Ve 14.00 pak odjela
očekávaná spanilá jízda
traktorů na louku za ve‐
snicí. Veteráni letos ne‐
odjeli z důvodu složité
dopravní situace na
hlavní silnici v Brnířově.
Na závěr byli oceněni:

l nejstarší traktor:
SVOBODA DK12, r. v.
1934 – p. Šimáček, Lu‐
by‐Skalná
l auto: LAURIN KLE‐
MENT, r. v. 1925 – hasiči

Kdyně
l moto: ČZ 175 special, r. v. 1938 – p. Gab‐
riel, Koloveč
l nejvzdálenější účastník: p. Brožka z Ma‐
houše, který přivezl unikát ZETOR 50 super
polopás.
l kolekci nejzajímavějších traktorů přivezl
p. Kohout z Heřmanovy Hutě – ZETOR 25
polopás a další 3 americké traktory.

Počasí nám tentokrát vydrželo, návštěvníci
si celý den užili. Nejvíce se však vydováděly
děti, které si vyzkoušely všechny vystavené
traktory.  

Mirek Beneš, SDH Brnířov

Potkaly se v Brnířově

Stejně jako v loňském roce i letos se městys
Všeruby zapojil do offsetových projektů. Jde
o tři projekty, které dohromady přinesou do
krajiny 104 nově vysazených stromů. Navržené
liniové výsadby v délce více než 2 km budou re‑
alizovány v k. ú. Studánky u Všerub a v k. ú.
Brůdek. Sortiment navržených stromů je kom‑
binací dřevin s původním zastoupením v naší
zemi. Jedná se o stromy dubu, lípy a javoru. Vý‑
sadbou dlouhověkých dřevin vznikne biocen‑
trum, které zajistí ekologickou stabilitu lokali‑
ty, podpoří biodiverzitu, v krajině se díky výsad‑
bě bude zadržovat voda a veřejnosti může stro‑
mořadí sloužit jako cíl vycházky anebo alterna‑
tivní forma výuky.

Podpořte tyto výsadby na https://www.offse‑
tujemeco2.cz/ a kompenzujte adekvátní množ‑
ství emisí skleníkových plynů vaší osobní uhlí‑
kové stopy. Na uhlikovastopa.cz si můžete spo‑
čítat, kolik t CO2 za rok vaše osobní uhlíková
stopa zanechá.   Městys Všeruby

Offset ve
Všerubech

V Úborsku úspěšně plašili zlé sny

Pohled na komunikaci v k. ú. Studánky u Vše‑
rub, kde bude provedena výsadba, která propojí
obec Studánky s nedalekým lesem.

Děti z 31. ZŠ Plzeň pod vedením paní učitelky Jit‑
ky Kaiserové (zleva), rodačky z Chodské Lhoty,
trávily týden v Úborsku. Společně s ní tam plnila
funkci vychovatelky a zdravotní sestřičky paní
Markéta Ryšlavá.  
Tamní penzion U Jandů je na skupinové prázdni‑
nové pobyty zaměřený, a těší se u nich velké obli‑
bě. 
Obdiv ale patří především oběma skvělým peda‑
gožkám, které s dětmi tráví celé dny, snaží se je
zabavit, učit, soudí malé rozepře, sportují s nimi
a chrání je. Zkrátka dělají vše proto, aby byly
spokojené. 
A když se přidají i ostatní ubytované děti, oběta‑
vě je přijímají mezi své chráněnce. Na snímku
právě všichni společně vyrobili lapače snů.    (sh)



Jak se Kdyňsko baví v létě

V kulturním domě v Kolovči se od 2. do 6. 7. konal pro děti 1. až 9. třídy taneč‑
ní kroužek. Děti se učily především latinsko‑americké tance, částečně i tance
standardní. Lektorkou byla Aneta Hajznerová, partnery pak Taneční škola
Hes Praha, TŠ StormDance Kladno a Knihovna městyse Koloveč.       (KK, AH)

V sobotu 25. června proběhla v Maxově tradiční Maxovská pouť – Maxber‑
ger Kirta, kde se sešli maxovští a bývalí němečtí rodáci. O občerstvení se po‑
starali samotní „maxováci“ a o hudební obveselení pan Johánek z Mrákova.  

Městys Všeruby

30. června pořádal SDH Mrákov a Starý Klíčov hasičskou stezku; plnění po‑
žárních úkolů: zdravověda, první pomoc, střelba, ručkování po laně, balení
hadic, házení. Start v hasičárně Starý Klíčov, cíl v Mrákově, kde děti dostaly
odměny, malovaly na kamínky, opékaly buřty. Děkujeme Ivaně Váchalové,
která připravila kamínky a pomáhala s malováním.                Eva Květonová

Při procházce do lesa našly děti z pocinovické  školky dopis s úkoly zamě‑
řenými na poznávání paroží lesní zvěře. Na louce u bývalého včelína na
ně čekaly dvě „školkové“ maminky Eva Baltiarová a Petra Jakoubková
s ukázkou připravené kůže ze zvěře, další úkoly a povídání.  A protože by‑
ly děti moc šikovné, čekaly na ně v lese výborné muffiny s marcipánem.
Maminkám děkujeme za čas i výborné občerstvení.  MŠ Pocinovice

V sobotu 4. června se uskutečnila hasičská soutěž okrsku č. 5 v Bořicích, spádové obci Zahořan, u příležitosti 80 let založení sboru. První místa obsadili
společně muži i ženy z Oprechtic a zahořanské děti. I přes aprílové počasí bylo vše dobře zorganizováno.                       Hanka Hoffmannová

Nejen o fotbale jsou setkání dětí a rodičů v Nové Vsi. Se svolením paní
I. Berkové jsme se začali scházet na zelené rovince za obecním úřadem. Pod
vedením Pavla Podráského se děti vyřádí, a to v každý sudý čtvrtek a v li‑
chou sobotu. Přijďte, a přidejte se k nám!   P. Podráský


