
Chrastavice získaly novou vyhlídku
Chrastavice – Nová vyhlídka nad obcí, odkud je vidět
nejen na Kdyňsko, ale i na pásmo bavorské části Šu-
mavy a Čerchov, je už vybudována, ale ještě musí pro-
jít kolaudací. Více informací přineseme. (mic)

Nikl má za sebou úspěšnou premiéru
Bělá nad Radbuzou – Slušně zaplněný sál Kulturního
domu v Bělé měl
možnost zatles-
kat při premié-
ře členům nově
ustaveného di-
vadelního spol-
ku Nikl. Ten při
slavnostní pre-
miéře předvedl
pod režijním
vedením Josefa
Lukáška hru Ji-
řího Hubače
Generálka. Po-
drobnosti ještě
přineseme.
Text a foto: Deník/Milena Cibulková

Rybáři chystají čtyřiadvacetihodinovku
Stráž – Rybáři, kteří mají svůj ´ hlavní stan´ u rybníku
Pod Horou, v baště U Sumce, chystají na víkend 16. a 17.
června čtyřiadvacetihodinové chytání ryb. (mic)

Vysvěcení znovuzrozeného kostela v Lučině – Grafenriedu
Lučina – K historickým a kul-
turním památkám domažlic-
ké části Českého lesa přibylo
nové místo. Turisté i milov-
níci historie si mohou pro-
hlédnout upravené zříceniny
kostela sv. Jiří na Lučině –
Grafenriedu položené na
česko-bavorské hranici ne-
daleko Nemanic. Kostel, kte-
rý ležel v zakázaném hranič-
ním pásmu, byl v 70. letech 20.
století z podnětu velitele roty
PS v Nemanicích odstřelen a
prakticky zanikl.

V roce 2011 byly zasypané
základy kostela obnaženy a
částečně zrekonstruovány.
Hlavním iniciátorem oživení
zbytků zpustošeného kostela
byl předák spolku grafen-
riedských rodáků Hans Laub-
meier. Práce proběhly za pod-
pory starostů z Klenčí pod
Čerchovem, Nemanic, na je-
jichž území Lučina ležela, a
Waldmünchenu. Projekt na-

zvaný „Znovuzrození kostela
sv. Jiří v Lučině – Grafenrie-
du“ byl rovněž spolufinanco-
ván EU. Práce na obnovení
kostela se zúčastnili zájemci
o dějiny regionu z Čech i Ně-
mecka.

Poslední dubnovou sobotu
byly upravené zříceniny kos-
tela slavnostně vysvěceny při
česko-německé mši. O kul-
turní zpestření programu se
postaraly bavorská hudba a
pěvecký sbor z Waldmün-
chenu. Krásné, téměř letní po-
časí završilo příjemný záži-
tek z celé akce, na níž se vy-
střídalo kolem 400 až 500 ná-
vštěvníků z Čech i Bavorska.

Většina návštěvníků ne-
mohla Lučinu, která byla do-
nedávna ukryta v nepronik-
nutelných houštinách ani po-
znat. Od února letošního roku
zde totiž probíhalo vyřezává-
ní náletové zeleně a místo
rychle mění svojí tvář. Ně-

kteří návštěvníci nesli tuto
změnu s určitou nelibostí.

Zde bych chtěl jako spolu-
tvůrce projektu na obnovu
kostela upozornit, že projekt
na „Znovuzrození kostela“ se
týkal pouze kostela a jeho nej-
bližšího okolí. Vyřezávání
stromů je již zcela v režii sou-
časného majitele pozemků –
Obce Nemanice.

Osobně bych některé staré
stromy ponechal na místě, kde
desetiletí rostly. Především
hřbitov zbavený blahodárné-
ho stínu stromů působí ještě
více zpustošeně a smutně. Vě-
řím však, že až se po čase rá-
ny zacelí, bude opět celý are-
ál vsi mnohem přehlednější a
malebnější než doposud.

Jedná se prakticky o první
zásah do zpustlého areálu za-
niklé vsi, kterých máme v Čes-
kém lese kolem devadesáti. Je
to tedy zajímavá výzva i zku-
šenost pro příště.

Předpokládám, že v době
zdražování energií a dotova-
né štěpky dojde i na další za-
niklé obce a jejich dřevní zá-
soby. Projíždíme-li dnes naší
krajinou, nestačíme se divit
změnám v úbytku dřevin, kte-
ré „štěpkománie“ přináší.

V současné době je mno-
hem nevybíravějším způso-
bemvyřezániareálzaniklévsi
Bedřichov u Rybníka. Situa-
ce s určitou dávkou nadsázky
připomíná období průmyslo-
vé kolonizace, kdy na Chod-
sku nechvalně známý Lomi-
kar rozpoznal bohatství po-
hraničních lesů, v nichž do té
doby Chodové sekali pouze
dříví na otop a řezali násady
na čakany a začal s jejich těž-
bou pro potřeby skláren a ha-
mrů.

To jsem již ale poněkud od-
bočil od tématu svého článku.
V májovém počasí se určitě
vyplatí Lučinu – Grafenried

navštívit. Je vhodným cílem
pro všechny zájemce o příro-
du a historii Českého lesa a ne-
záleží na tom, zda místo již dří-

ve navštívili, nebo jméno Lu-
čina – Grafenried slyší popr-
vé v životě.

Zdeněk Procházka

ZE ZNOVUVYSVĚCENÍ obnovených symbolických základů
kostela v Lučině/Grafenriedu.
Foto: Zdeněk Procházka Další na: www.domazlicky.denik.cz

Chovatelé pojedou do Strakonic
Domažlice – Základní organizace Českého svazu cho-
vatelů Domažlice I pořádá v neděli 13. května zájezd na
chovatelské a zahrádkářské trhy do Strakonic, na kte-
rý se mohou přihlásit i zájemci z řad veřejnosti. Odjezd
z domažlického autobusového nádraží bude v neděli v
půl šesté ráno. Ve Strakonicích je podle sdělení chova-
telů možnost nejen nákupu, ale také prodeje, dále i ob-
čerstvení. Vyhrávat bude živá dechová hudba. Infor-
mace a přihlášky na tel. číslech 379 722 707, 737 482 273 a
603 179 211. (mic)

Okrskovou soutěž vyhráli domácí
SDH Horšovský Týn pořádal měření sil 6. okrsku sborů dobrovolných hasičů
MILENA CIBULKOVÁ

Horšovský Týn – Pouze sedm
týmů zasáhlo do sobotních bo-
jů soutěže v požárním spor-
tu okrsku dobrovolných hasi-
čů č. 6. Na úvodní nástup je do-
plnil tým hasičů ze Štítar, kte-

rý disciplíny absolvoval mi-
mo soutěž, prý jako trénink na
okresní kolo hasičské soutě-
že. Mezi startujícími bylo je-
diné ženské družstvo, a to z
Plastiku Horšovský Týn.

„U mužů je účast prakticky
stejná jako v předchozích roč-

nících. Doufali jsme, že přije-
dou ještě alespoň ženy ze Se-
mošic, ale omluvily se, neboť
některé otěhotněly a v malých
obcích je kumšt ženské druž-
stvo postavit,“ konstatoval
starosta SDH Horšovský Týn a
zároveň ředitel soutěže Petr
Lahoda, jemuž pomáhali veli-
tel soutěže Pavel Lang a hlav-
ní rozhodčí Zdeněk Mathau-
ser.

Závodilo se v běhu na 100
metrů s překážkami, ve štafe-
tě na 4x100 metrů a požárním
útoku. V prvních dvou disci-
plínách nenašli přemožitele
zástupci SDH Věvrov, obě s

přehledem vyhráli, ale v té ry-
ze hasičské – požárním útoku
úplně ´pohořeli´. Tím se sami
deklasovali na poslední příč-
ku mužské kategorie.

Nejrychlejší požární útok
předvedl mimo soutěž startu-
jící tým Štítarských, který ve
zbývajících dvou disciplínách
skončil druhý, a pokud by se
jeho výsledek počítal, stal by
se vítězem klání. Zástupci
SDH Podrážnice si bronzovou
příčku zasloužili, neboť na
stejné skončili v běhu i štafe-
tě, pouze nepodařený požární
útok (6.) jim při výpadku Věv-
rovských zkazil vítězství.

ZE ŠTAFETY DRUŽSTEV. Předávání štafetového kolíku – proudnice.
Foto: Deník/Milena Cibulková Více na: www.domazlicky.denik.cz

Výsledky soutěže v požárním sportu
MUŽI: 1. Horšovský Týn (184,85), 2. Plastik Horšovský Týn
(194,83), 3. Podrážnice (198,79), 4. Semošice 204,03, 5. Vidice
206,34 a 6. Věvrov (N)
ŽENY: 1. Plastik Horšovský Týn (197,48)
MIMO SOUTĚŽ: Štítary (159,63)
Pozn.: podrobné výsledky na webu Domažlického deníku
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KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE OŽIL
Pouťový víkend v Újezdě svatého
Kříže na Bělsku se nesl ve znamení
kultury. Už páteční podvečer přinesl
zahájení výstavy fotografií v tam-
ním kostele Nalezení Svatého kříže.
„Oslovila mne, coby bývalou obyva-
telku Kříže, Blanka Triščová. Abych
pravdu řekla, je to moje první veřej-
ná prezentace fotografií, které si
dělám jen tak pro radost,“ přiznala
Deníku autorka Olga Zábranová,
dnes bydlící v Bělé nad Radbuzou (na
snímku vpravo ukazuje cosi ná-
vštěvníkům vernisáže své premié-
rové výstavy).
Návštěvníci její výstavy mohli obdi-
vovat zajímavé snímky z přírody,
především z okolí, výjimkou bylo
několik fotek z dovolené.
„Líbí se mi moc makrofotografie,“
řeklo nám hned několik návštěvníků.
Jim zpříjemnili pobyt na výstavě
Trubači OMS Domažlice a ze stejné-
ho města přijela i Ája Nováková,
která předvedla malý kytarový re-
citál.
Foto: Deník/Milena Cibulková

Více z výstavy najdete na:
www.domazlicky.denik.cz

Cyklisté hledali cesty
Domažlicko – Akce Hledej-
me cesty – Verbindung (er)fa-
hren odstartovala v sobotu v
Plzni a projížděla také naším
regionem. Pořádaly ji společ-
ně Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže Tandem Plzeň se
skauty z plzeňského středis-
ka ICHTHYS a německými
Skauty svatého Jiří z Řezna.

„Jedná se o akci, kde se po-
tkávají lidé různého věku,
vznikají nová přátelství a
všichni mají jeden společný
cíl. Letos se akce zúčastní při-
bližně 108 lidí, nejmladšímu
bude 7 let, nejstaršímu asi 62,“

uvádí ředitel Tandemu a or-
ganizátor akce Jan Lontschar.

Cyklisté vyjeli v sobotu,
přičemž poledne strávili ve
Kdyni, kde poobědvali na fa-
ře. Poté se vydali do Furthu im
Wald, kde je čekal nocleh. V
neděli pak cesta údolím řeky
Regen do Řezna. „V pondělí je
pro všechny připravena malá
odměna – společné zotavení se
v městských lázních města
Regensburg. Poté akce končí a
čeští účastníci se vrátí auto-
busem zpět do Plzně,“ nastínil
program Alexander Klozar z
Tandemu s tím, že se akce ko-
ná již po šestnácté. (mic)

PO ŠESTNÁCTÉ NA KOLECH Z PLZNĚ DO ŘEZNA. Jeli dříve narození i
ti nejmenší cyklisté. Foto: Tandem Plzeň/Jan Lontschar
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