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Kdyňsko na přelomu roků

Děti ze základní a mateřské školy v Koutě na Šumavě potěšily zcela zaplně
ný kostel sv. Jiří svým vystoupením s vánočními písničkami a koledami.
Před vystoupením v kostele probíhal i tradiční vánoční jarmark z věcí, kte
ré děti samy vyrobily.
Helena Klimentová

Dětský maškarní bál v Hluboké s živou hudbou.

Petr Drahoňovský

Novoroční ohňostroj v Pocinovicích.

Marie Homolková

Varhany v kdyňském kostele sv. Mikuláše čeká oprava za více než 3 miliony
korun. „Šesti sty tisíci přispěje město,“ oznámil zastupitel Jan Kadlec, který
usiluje i o finanční příspěvek Plzeňského kraje. „Budu se snažit využít své po
zice krajského radního pro kulturu a o podporu renovace varhan se rozhod
ně zasadím,“ dodal Vladislav Vilímec, místostarosta Kdyně.
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I pomníky se dávají do gala
Celkovou rekonstrukcí procházejí oba
pomníky obětem válek na kdyňském
Náměstí.
Jejich okolí je vydlážděno kamennou
dlažbou s novými obrubníky. Až to kli
matické podmínky dovolí, bude uprave
na stávající zeleň a osázeny volné plo
chy. Všechny tři památné lípy, zasázené
v roce 1918, 1935 (Švehlova lípa) a
1968, budou znovu opatřeny informač
ními tabulkami.
Kdyňská radnice se tak odpovědně
připravuje na 100. výročí vzniku Čes
koslovenské republiky a oslavu dalších
jubilejních roků. Na snímku pracovníci
firmy Swietelsky pokládají dlažbu
u pomníku II. odboje, který v roce 1952
dokončil domažlický rodák, akademic
ký sochař Karel Kuneš ml.
Vlastimil Hálek
KČT Kdyně hledá nájemce na provoz
hospůdky a prodej vstupenek na hradě
Rýzmberku na sezónu 2018.
Informace na mobilu 604 219 663

Prosincové ohlédnutí v Pocinovicích
První adventní neděle 3. 12. 2017
V tento den se konalo na návsi v Pocinovicích rozsvícení vánočního stromu a také přišla dětem nadělovat sv. Barbora. Předtím zazpívaly koledy děti z MŠ v Pocinovicích a poté
s vánočními písněmi vystoupila Tereza Turečková, která navštěvuje hodiny zpěvu v ZUŠ ve
Kdyni.
Lidé u stromečku dostali drobné dárky od dětí ze
ZŠ a MŠ Pocinovice, které
děti samy vyráběly. Starostka obce dětem oznámila, že se Mikuláš omluvil, že se svojí družinou
bohužel nepřijede, ale poprosil sv. Barboru, aby
v Pocinovicích za něho
„zaskočila“. Rozezněl se
kostelní zvon a sv. Barbora
vyšla z kostela sv. Anny
směrem k vánočnímu
stromu. Cestou rozdala
barborky, rozsvítila vánoční strom, přizvala pomocníky čerty a nadělila dětem sladkosti v punčoše, jak je to jejím zvykem.
17. 12. 2017 se uskutečnil Vánoční koncert
v kostele sv. Anny v Pocinovicích, starostka
obce přivítala spoluobčany a popřála všem
příjemné prožití vánočních svátků. Koncert
zahájily děti ze ZŠ v Pocinovicích s pásmem
koled, po nich zazpíval ženský pěvecký sbor
Canzonetta z Domažlic. Po ukončení koncertu

pokračovaly děti ze ZŠ a MŠ Vánoční besídkou,
která se konala v kulturním domě. Obec Pocinovice ve spolupráci s SDH postavila pod vánoční strom betlém, do kterého přibyla nová
dřevěná figura oslíka, kterého vytvořil Pavel
Ponocný. Patří mu poděkování za nadšení
a ochotu.

V pátek 29. 12. 2017 Vánoční pochod.
Sraz účastníků byl stanoven na 13. hodinu
před kostelem sv. Anny v Pocinovicích. Trasa
byla tentokrát směrem: Dobrá Voda – Libkov
– Loučim – Pocinovice. Počasí nám jako každý
rok přálo, napadl čerstvý sníh „jako v pohádce“. Starostka obce všechny přivítala, pořídila
se společná fotka a 52 účastníků se vydalo

přes nádraží k Dobré Vodě. U Dobré Vody
jsme se občerstvili lahodným svařáčkem, čajem a sušenkou a pokračovali k Libkovu. Před
Libkovem „ V zahradách“ jsme odbočili k Libkovské hůrce, prošli jsme přes „Skalici“, „Rejdy“ a dále pokračovali k zastávce v Loučimi,
kde jsme čekali na „opozdilce“. Pak jsme se
společně vypravili do restaurace manželů Matějkových, kde bylo připraveno
pohoštění, musím podotknout, že velmi chutné.
Mnozí z nás tuto trasu neznali, naskytl se nám krásný pohled na Loučim,
Chodskou Lhotu a okolí,
děti si cestou užily čerstvého sněhu. Do Pocinovic
jsme se společně vrátili
vlakem po 17. hodině. Věřím, že se stane tradicí
v naší obci společné přivítání Nového roku na návsi.
1. 1. 2018 v 17 hodin.
Starostka obce zahájila přivítání krátkým proslovem,
následoval přípitek a přivítání Nového roku
2018 zakončil ohňostroj. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se připravovaných
akcí účastní, a těšíme se na další setkávání s Vámi. Také bych chtěla poděkovat těm, kteří pomáhají tyto akce organizovat a zajišťovat a věřím, že nám dobrá spolupráce vydrží i nadále.
Marie Homolková, starostka obce
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Město chce ve Kdyni zajistit služby
S rozvojem elektronizace a
tzv. funkcionalit chytrých
mobilů dochází často k přehodnocení efektivity tradičního zajišťování stávajících
služeb.
V oblasti energetiky nebo
telekomunikací většinou už
nenalezneme ani v okresních městech osobu za přepážkou, která by vyřizovala
naše záležitosti a podání.
Pro starší populaci je to zvláště nepříjemné.
Už jsme si zvykli na T-PINY a trpíme různé
způsoby monitoringů, než se dostaneme
k povolané osobě. Pro mě to komfortní není, ale nakonec většinou věc vyřeším.
V případě bankovních služeb je to však
ještě komplikovanější. Jsme stále zvyklí
pracovat s hotovostí. Koneckonců noviny či
časopisy si určitě nekupujeme s použitím
platební karty. I když ve Kdyni máme bankomaty, přesto jsou mnozí zvyklí zaskočit
na pobočku a osobně věc vyřídit.
Z tohoto důvodu je velmi nepříjemné, že
vedení Komerční banky se rozhodlo uzavřít
pobočku ve Kdyni k 31. březnu 2018. Jak se
ukázalo při našem následném jednání s ředitelem Komerční banky v Klatovech, ono
rozhodnutí nelze zvrátit. Komerční banka
rozhodla o zrušení několika poboček na základě vyhodnocení nejrůznějších ukazatelů
a ani ředitel v Klatovech tuto situaci ovlivnit
nemůže. Osobně si nemyslím, že je to prozíravé rozhodnutí od vedení Komerční banky,
ale to mi nepřísluší soudit. Samotná existence pobočky KB ve Kdyni od začátku devadesátých let určitě napomohla ke zřízení
mnoha klientských účtů, koneckonců i města Kdyně či některých jeho organizací nevyjímaje. Teď výhoda rychlé dostupnosti samozřejmě padá. Komerční banka má zájem
o ponechání stávajícího bankomatu. Dokonce mluví o umístění tzv. vkladomatu.
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Redakční rada DSO Kdyňsko si vyhrazuje
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Město intenzivně jedná i s vedením jiné banky o případném
zvýšení rozsahu služeb a zajištění většího komfortu pro klienty. Chceme diskrétnější podmínky zvláště pak, pokud by ve Kdyni byly osazeny uvažované vkladomaty. Není vůbec vhodné, aby
klienti vkládali hotovostní tržby
přímo na ulici.
Další prioritou města je vyřešení otázky provozování kdyňské polikliniky. Již na začátku devadesátých
let podávalo město tzv. privatizační projekt

na převzetí polikliniky. Tehdy dostali přednost lékaři a z pohledu tehdejší atmosféry
ani dalšího vývoje to nebylo špatné rozhodnutí. Teď po čtvrtstoletí dochází k vážné debatě, zda garantovat zajištění zdravotnických služeb. Město je připraveno tuto garanci převzít, a proto jedná se společníky
stávajícího zdravotnického zařízení.
Vlastnictví budovy polikliniky totiž
upřednostňujeme před jinými variantami.
Máme zájem stávající situaci neprotahovat a rozhodnout v řádu nejbližších měsíců.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně
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Tříkrálové koledování na Kdyňsku
KDYNĚ - V sobotu 6. ledna, přímo na datum
svátku Tří králů, vyšly do ulic Kdyně a okolních
vesnic skupinky koledníků. Sluníčko a téměř
jarní počasí je provázelo po celý den. Jako každý rok vyšel od základní školy ve Kdyni dlouhý
pestrobarevný průvod. Na prostranství před
muzeem, kde se koledníci shromáždili, P. Kratochvíl přivítal koledníky i obyvatele, kteří
se přišli na průvod podívat. Promluvil
o důležitosti pomáhat potřebným a přinášet radost i vlídné slovo zvláště osamělým
lidem. S požehnáním od pana faráře se
pak koledníci rozcházejí na své přidělené
trasy. Vybralo se celkem 299.263 Kč, což je
o 10.959 Kč více než loni.
(Kdyně: 90.882 Kč, Kout na Šumavě:
47.802 Kč, Spáňov: 8.717 Kč, Oprechtice:
3.960 Kč, Loučim: 3.956 Kč, Libkov: 4.423
Kč, Pocinovice: 16.917 Kč, Dobříkov, Smržovice, Branišov, Lomec, Nové Chalupy,
Modlín: 6.878 Kč, Hluboká: 9.014 Kč,
Chodská Lhota, Štefle: 21.969 Kč, Brnířov:
8.596 Kč, Vilov, Slavíkovice: 6.499 Kč, Úsilov:
3.272 Kč, Mezholezy, Luh: 4.048 Kč, Nová Ves,
Vítovky, Pranty: 6.305 Kč, Němčice: 4.471, Kč,
Úboč, Všepadly: 4.367 Kč, Podzámčí: 1.513 Kč,
Prapořiště: 9.584 Kč, Všeruby, Hájek, Brůdek:
13.549 Kč, Starec: 5.053 Kč, Zahořany: 8.385 Kč,
Sedlice, Stanětice, Hříchovice: 9.103 Kč)
Výtěžek sbírky bude použit na tyto kon
krétní projekty:
l SOS – terénní a ambulantní forma sociální
rehabilitace Domažlice

l Domov sv. Vavřince v Meclově
l Sociální terapeutické dílny sv. Josefa – Do-

mažlice, Meclov
l Domov pro matky s dětmi v tísni – Havlo-

vice
l Azylový dům Alberta Chmielovského – Do-

mažlice

Vybrané finanční prostředky jsou velkým přínosem a pomohou opět na více místech. Tříkrálová sbírka má ovšem ještě jeden, mnohem
hlubší rozměr. Děti – koledníčci se učí solidaritě, umění vcítit se do potřeb druhého, projevit
účast s postiženými, se staršími lidmi a s dětmi,
které nemají takové štěstí jako ony samy. Chodí
s vědomím, že pomáhají, a zároveň umožňují
druhým, aby se přidali. Úsměvem, podáním ruky, zpěvem i křídou napsaným požehnáním na
dveřích našich domovů předávají radost. Velmi
pozorně vnímají vřelá přijetí i dojetí starších li-

dí. Na celé mé „tříkrálové trase“ zůstaly záměrně zavřené snad jen troje dveře. Obrovský
úspěch, který se nedá vyjádřit čísly. Úspěch, za
kterým stojí především neuvěřitelná podpora
místní základní školy. Málokteré město se může
pochlubit počtem 180 koledníků, i účastí učitelů coby doprovodu. Naše škola neučí děti jen

číst a počítat, učí je důležité přidané hodnotě
NEBÝT LHOSTEJNÝ. Zvláštní poděkování patří
paní učitelce Michaele Patkové, koordinátorce
sbírky na kdyňské škole, ale i panu Vojtěchovi
Hánovi, na kterém leží největší organizační zátěž celé sbírky.
Velké díky všem koledníkům, byli jste skvělí.
Díky obětavým dobrovolníkům – doprovodům. Díky vám všem za vaše příspěvky… pomáháte potřebným… nerozšiřujete jen svoje
srdce, ale především i srdce našich koledníků.
Ludmila Brychová

V L i b k ově . . .
Tradici tříkrálové sbírky v obci Libkov založila paní Anna Bečvářová rozená Valentová,
která poprvé obešla občany obce s kasičkou v roce 2000. V následujících letech ji již doprovázeli první malí králové např. Zdenda, Honza, Víťa, Vlaďka a Lenka. Postupně se jednotliví
králové vyměňovali a jejich doprovod také. Během následujících 16 let se do tříkrálové sbírky zapojily téměř všechny děti z obce společně s rodiči. Letos již „ostřílenou“ Karolínu, Kryštofa a Matyáše doprovázeli i případní následovníci Emička a Stáník. Doufáme, že v naší malé
obci bude tradice zachována a každý rok přivítáme „Tři krále“ s pokladničkou. Letos byla vybrána částka ve výši 4 423 Kč, což je přibližně o 900 Kč více než loni. Děkujeme dětem a rodičům, kteří sbírku v naší obci zorganizovali a samozřejmě také všem občanům, kteří do pokladničky přispěli. Milada Černá
Rovněž pocinovické děti vyšly v doprovodu některých maminek do všech koutů obce.
Celkem 31 dětí ve věku od 4 do 14 let se obléklo do bílých i barevných plášťů, hlavy si ozdobily královskými
korunami, které
vyráběly ve školní družině v mateřské škole. Rozdělily se do pěti skupin a s kasičkou a písničkou „My tři králové“ obcházely dům po domu. Tam, kde byly vítány, zazpívaly. Za odměnu
dostaly sladkosti a příspěvek do kasičky. Někde byly potěšeny i malým občerstvením. Skupinky se nakonec sešly na obecním úřadu,
rozdělily si dobroty a posilnily čajem. Tento rok obyvatelé Pocinovic přispěli částkou 16.917 Kč, což je oproti loňsku o více než 2.500
Kč. Těm, kteří přispěli a hlavně všem „králům“ a jejich doprovodům
patří velký dík.
J.R.

V Po c i n ov i c í c h . . .
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ce, děti zazpívaly „My tři králové jdeme k vám…“, na každé zárubni
domovních dveří bylo křídou napsáno K + M + B a za hodinu se
všichni sešli v restauraci. V rámci Tříkrálové sbírky 2018 se v Loučimi vybralo 3.956 Kč.
Zdeněk Huspek

V Nové Vsi...
Dvě velmi ochotné skupinky dětí z Nové Vsi prošly dům od do
mu se zapečetěnou kasičkou. Těší nás, že žádné dveře nezůsta
nou před nimi zavřené a ve většině lidé přispějí i velmi vysokou
finanční částkou, na koledníky myslí a obdarovávají je sladkost
mi. Děkujeme všem, protože bez nich by se nedostalo tolik darů
potřebným lidem.
Dana Sajlerová

Od restaurace v Loučimi vyšly dvě skupinky dětí na tříkrálovou
sbírku a shodou náhod v každé skupince byly tři děti – ostatně mudrci z Východu byli také tři, že? Nebylo chalupy, kde by se neotevřely dveře i peněženka obyvatel a nedosti na tom, do košíků přibývaly různé pamlsky jako odměna za ochotu vybírat na bohulibé
účely. Kdyňský vikář a loučimský farář Miroslav Kratochvíl ke sbírce řekl: „V naší farnosti se zapojilo na 180 dětí a 60 dospělých jako
jejich doprovod. Je dobře, že lidé přispívají, i když některé potřeby,
na které jdou tyhle peníze, by si za své měl vzít stát. Sbírku děláme
už 18 let a máme dobrý pocit z toho, že je pořád ještě hodně lidí,
kteří nemyslí jen na sebe.“ Každá skupinka obešla polovinu vesni-

Ve Lhotě...

Od dopoledních hodin chodilo po Chodské Lhotě a přilehlých osadách
12 tříkrálových koledníků ve třech skupinkách v doprovodu zkušených
organizátorek Venduly Jägerové, Kristýny Jägerové a Venduly Radové. Poděkování patří všem, kteří přispěli, neboť se vybralo 21 969 Kč.
M. Jäger

V Koutě...

Také v Koutě na Šumavě proběhla letošní Tříkrálová sbírka. Pět skupinek koledníků v Koutě na Šumavě a po jedné v obci Spáňov a Oprechticích vykoledovalo pěknou částku. Koledníci, kteří byli u počítání jednotlivých kasiček, měli radost z toho, kolik se podařilo vykoledovat.
H. K.
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Modernizace penzionu
v Kolovči
Během léta a podzimu 2017 byla zreali
zována akce „Snížení energetické ná
ročnosti bytového domu č. 348 v Kolov
či“ , tj. penzionu.
Výběrové řízení vyhrála firma Karpem
Stavby na klíč Domažlice, která cca po
25 letech fugování penzionu, provedla
výměnu stávajících oken, vchodových
dveří a zateplení vnějších stěn včetně
vnějších omítek. Zatepleny byly i stropy
půdních prostorů. Zároveň byla vymě
něna i balkonová zábradlí. Kolem celé
ho objektu bylo provedeno odvodnění
drenážemi. Uskutečnila se též rekon
strukce kotelny výměnou stávajících
kotlů na ohřev teplé užitkové vody. Cel
kově se celá akce vyšplhala zhruba na
5,4, milionů koun i s dotací EU.
Jana Bartáková

S trubači
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Víte, že...
l Dne 1. 1. 2018 se jako každý rok ko
nala novoroční vycházka z Dlažova ke
kapli sv. Markéty? U kaple se ve 14:00
hod sešlo cca 100 občanů, kteří si popřáli
do nového roku 2018 a zahřáli se připraveným svařáčkem, uvedl za obec Dlažov
Radek Toman.
l Seniorští studenti Univerzity 3. věku
v Loučimi začali 1. února studovat další
semestr s názvem „Historie a součas
nost české myslivosti“?
l Rybáři Kdyně připravují na letošní
rok oslavu sedmdesátého trvání místní
organizace? Termín oslavy bude upřesněn v dalším čísle Kdyňska.
l Před první adventní nedělí se v Kou
tě na Šumavě setkali s floristkou paní
Ivou Melcrovou z Domažlic? Přítomným
ženám, ale i jejich dětem paní Iva ukázala
jak na výrobu adventních a vánočních dekorací jít. Všechny odcházely spokojené a
s krásnými výrobky. Na první adventní neděli byl připraven koncert skupiny ELIAS
v kostele sv. Jiří. Před koncertem se podávalo malé občerstvení a po koncertu byl
rozsvícen vánoční strom, vzpomíná Helena Klimentová.
l Ve školní jídelně ve Kdyni se v neděli
10. března od 14:00 uskuteční tradiční
Herní výstava deskových her? Návštěvníci si vyzkouší některou z bezmála padesáti moderních deskových her, které jim
dobrovolníci z PS Safír ochotně vysvětlí.
Zahrát si můžete hry krátké i dlouhé, pro
dva i více lidí, od logických hříček po výpravné strategie.

První neděli v prosinci se sešli občané Stanětic u místního kostela, aby si
společně u stromečku zazpívali koledy. Pohovořilo se zde také o tom, co
vlastně slovo „Advent“ znamená.
U stromečku nechyběli ani trubači
z Okresního mysliveckého spolku
v Domažlicích pod vedením Miloše
Čepičky. Nastalo očekávané rozsvícení
stromečku a poté se přítomní přesunuli do místního víceúčelového kulturního zařízení, kde na každého čekalo teplé občerstvení.
Hanka Hoffmannová

Turnaj po bouřlivé noci
Po bujaré silvestrovské noci
se druhý den pořádá v Nové
Vsi turnaj ve stolním tenise.
Zpočátku jsou sportovní výkony nevalné, ale brzy se hráči proberou a jejich výkony
jsou set od setu lepší. Závěrečná rozhodující utkání jsou plná dravosti a bojovnosti.
Všichni chtějí vyhrát. A také
často bývá i rozdíl v umístění
velmi těsný. I když příprava na
turnaj nějaký ten čas zabere,
radost ze společného sportu
všechno vynahradí.
Dana Sajlerová

l Tradice betlémského světla, které
putuje Evropou, se zrodila v roce 1986
v Rakousku a motto loňského ročníku
znělo „Dívejme se srdcem“? Loňská
pouť betlémského světla napříč Českou
republikou započala 16. prosince ve Vídni,
kde jej převzali brněnští skauti a dále rozváželi další skautské oddíly. V neděli 17.
prosince večer jsem převzala toto světlo
na vlakovém nádraží v Janovicích nad
Úhlavou od skautů, kteří jej rozváželi na
trati Klatovy – Železná Ruda. V pondělí večer bylo rozdáváno občanům obce Libkov
před budovou obecního úřadu. Doufám,
že to je počátek nové tradice v naší malé
obci, napsala knihovnice Milada Černá.
l Vánoční čas zpestřily v Nové Vsi děti
z umělecké školy Kdyně? Společenská
místnost obecního úřadu se zaplnila posluchači od malých občánků až po ty nejstarší. Pod vedením paní učitelky Květy
Majerové jsme se zaposlouchali do adventních písní a koled, děkuje Dana Sajlerová.

Kdyňsko

1/2018

strana 7

Rýzmberský staročeský jarmark
V neděli 10. 12. odpoledne se na Rýzmberku konal Rýzmberský staročeský advent.
KČT Kdyně, který je majitelem tohoto hradu,
se rozhodl uspořádat akci pro děti i dospělé,
využít krásné prostředí hradní zříceniny a
umožnit společné setkání všem s vánoční
atmosférou. Záměr se bezesporu vyplnil,
odhadujeme na tisíc návštěvníků. Velmi přátelská atmosféra panovala mezi příchozími,
ale i mezi hlavními organizátory i jejich přáteli, kteří byli do konání akce zapojeni. Šlo
o to, propojit různé kdyňské spolky a šikovné lidi. Přizvali jsme myslivce, rybáře, obě
pionýrské skupiny Safír i Jitřenku, kouzelný
obchůdek Voňavý krámek, skupinu Korbel,
ale i celou řadu jednotlivců, kteří měli chuť
pomoci. Spousta ochotných žen napekla dobroty do stánku speciality Podzámeckých
babiček. Velmi dojata jsem byla nad dary
(různé košíky, ošatky, vystřihovánky, dobové oblečení), které lidé přinášeli sami od sebe, protože mají radost z toho, že se na
Rýzmberku tato akce koná. Asi nejkrásnější
dar pro Rýzmberk vyrobil pan Zdeněk Slad-

ký (zámečnictví) – nádherný historický svícen. Všem patří velké díky. Kdyně má kostel
sv. Mikuláše, a tak je jasné že Mikuláš na
Rýzmberku také byl a rozdával pouťové koláčky. Nechyběl ani čert ve sklepě nebo Nebeská pošta (podatelna Rýzmberk) s razítkem, kde se odevzdávaly dopisy ježíškovi.
Přítomen byl i Racek
z Rýzmberka, Apolena
z Rýzmberka i vyhlášená
klíčnice Kateřina Pešková.
Kouzlo celého odpoledne
dotvářelo 250 svíček rozmístěných od hlavní cesty
směrem na hrad, ale i po
celém areálu bylo podobné
osvětlení. Půvab těchto svící vynikl hlavně po setmění
a ve sněhové nadílce. Vánoční písně zazpívaly děti
z Brnířova, skupina Plamínky z Klatov a úžasný
Postřekovský národopisný
soubor. Všem velké díky.

Stejně tak i sponzorům: AMP Kdyně, CK
Campanatour, PROZET, Strojírny RINOH,
ELITEX, SBS stav Kdyně, Voňavý krámek
pod hradem, Sdružení OSOBA, Cukrárna
Rašková, TBW, grafik Petr Louda, zámečnictví Zdeněk Sladký, Myslivecký spolek Koráb Kdyně.
Ludmila Brychová

Ohlédnutí za traktory 2017
4. 2. 2017 byla první akce loňského roku v německém Spandelbergu –
zimní setkání, kde brnířovští vystavili traktor Zetor 25 A s boudou.
27. 5. 2017 proběhla naše domácí akce - 6. setkání starých traktorů a veteránů v Brnířově. Sjelo se neskutečné množství exponátů, celkem 230. 125
starých traktorů a 105 veteránů a zcela zaplnilo naši náves. Mezi nejzajímavější kusy patřila pojízdná pásová pila z roku 1915, pečlivě zrenovovaná. Dále traktor SVOBODA DK-7 – tříkolka r. v. 1935 a poprvé v Brnířově zazářily traktory ZETOR 2011, 2035 a 2045, všechny po zdařilé renovaci.
11. 6. 2017 jsme vyjeli se 2 traktory na setkání starých traktorů do Neukirchenu h. B.
9. 7. 2017 se nás na celnici ve Všerubech sjelo celkem 10 traktorů různých
značek a společně jsme odjeli do německého Jagershofu. Sjelo se celkem
213 starých traktorů a veteránů. A protože výstava byla 10. jubilejní, pozvali
pořadatelé speciální stroj „Mamut”, který pak traktory tahaly na pískovém
podloží. Vítěz dotáhl Mamuta neuvěřitelných 75 m a pak se zahrabal.
15. 7. 2017 jsme jeli se šesti traktory podpořit kamarády do Libkova, kteří
pořádali tradiční „Couvání traktorů s vlekem” spojené s výstavou traktorů
a veteránů.
29. 7. 2017 na pozvání radonických pořadatelů „Terra cup” jsme odjeli
s 5 traktory do Radonic a fandili posádkám „závodních speciálů TERRA”.
19. 8. 2017 jsme vynechali 43. ročník jízdy veteránů v Domažlicích, jelikož

Vánoční setkání
občanů v Kolovči
Městys Koloveč pozval 23. prosince od 17. 00 hodin veřejnost na
vánoční setkání občanů s občerstvením, teplým čajem a punčem
k zhlédnutí nejstaršího biblického příběhu narození Ježíše Krista.
Děj Živého betlému ztvárnili v prostoru před kulturním domem
u rozsvíceného stromu převážně členové ochotnického divadelní
ho spolku „Kolofantí“ za přispění dětí i některých občanů z Kolov
če i okolí. Novinkou byla živá videoprojekce probíhajícího děje na
zeď kulturního domu, což umožnilo vidět i detaily lidem, kteří ne
stáli v prvních řadách. Na závěr si mohli všichni zazpívat koledy.
(Městys Koloveč)

jsme pro tento závod zajišťovali průjezdní
zkoušku na návsi v Brnířově.
10. 9. 2017 za hrozné zimy jsme odjeli se
2 ZETORY 25 A a K (bez boudy) do Voitenberghammeru - část Furth im. W.,
kde se tato výstava pořádá 1x za 4 roky. Pořadatelé z klubu
„Pastritztaler”připravili mnoho ukázek např: funkční historický drtič kamene s třídičem asi 100 let starý.
7. 10. 2017 poslední akcí roku byl „Polní den” v Mahouši u Českých Budějovic, kam jsme odjeli osobním autem. Je to taková „MEKKA” milovníků staré zemědělské techniky. Hlavním programem je orba. Začíná se v 10.00 orbou koněm a pak se oře postupně od nejslabších traktorů SVOBODA,
DEUTZ 11 přes ZETOR 15, 25, 35, 50, ŠKODA 30, DT 54, STALINEC a končí
se nejsilnějším KIROVCEM. Také přijíždějí sběratelé starých traktorů i se
svými unikáty. Letos patřil mezi nejzajímavější ZETOR 3016. S majitelem
p. ing. Krejčím z Jabloňova jsme navázali přátelství a máme přislíbenou jeho účast v Brnířově na 7. setkání 19. 5. 2018.
3. 2. 2018 jedeme na první zimní setkání v roce 2018 v německém Spandelbergu. Tam se upřesňují termíny na jednotlivé akce v příhraničí CZ-DE.
Poté vydáme kalendář akcí na rok 2018, který bychom rádi otiskli. Organizátoři brnířovského setkání už nyní připravují nové exponáty pro ukázku
zemědělské techniky. Rádi by ji rozšířili o mlácení obilí cepy. Prosíme ty,
kdo doma mají tento již nepotřebný nástroj, o jeho věnování. Těšíme se na
vás 19. května 2018 na návsi v Brnířově.
Za pořadatelé SDH Brnířov Mirek Beneš
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Vánoční Tanaberk
Završením oslav třístého výročí od vystavení kostela sv.
Anny na Tanaberku bylo uspořádání českobavorských
Vánoc. Kdo se chtěl mezi svátky trochu „rozhýbat“, mohl
vyrazit na Tanaberk pěšky. Sraz byl ve 12:45 u kostela sv.

Českobavorské Vánoce na Tanaberku byly podpořeny v rámci
dotačního titulu Program přeshraniční spolupráce Česká re
publika – Svobodný stát Bavorsko, CÍL EÚS 2014–2020.
Archanděla Michaela ve Všerubech. Program pak zahájila
ve dvě hodiny odpoledne společná českoněmecká vánoč
ní mše svatá, kterou sloužili kdyňský farář Miroslav Kra
tochvíl a eschlkamský farář Engelbert Ries. Pro všechny
bylo přichystané svařené víno a nealkoholický punč a vá
noční cukroví. S Chodským souborem Mrákov a s kapelou
Rittsteiger Dreigesang si všichni mohli zazpívat české
i německé koledy. Největší úspěch měla Stille Nacht, kte
rou si všichni prozpěvovali hromadně, každý ve svém rod
ném jazyce.
Společné setkání s bavorskými sousedy posílilo dobrou
přeshraniční spolupráci, kterou mezi sebou mají již přes
dvacet let partnerská města Kdyně, Všeruby a Eschlkam.
(mh)

O „tKaničce“ se zatím moc neví
V Kanicích se za posledních sedm let
urodilo. Na dvě stovky obyvatel je zde
asi 30 dětí předškolního věku a některé
děti nemohly být z kapacitních důvodů
přijaty do mateřské školy v Kolovči.
Letos v červenci chtějí dobro
volníci spolku Kanička, z. s.
otevřít školku tKanička v bu
dově bývalého ředitelství vel
kostatku. Během jara by se
mělo vybudovat zařízení dět
ské skupiny pro 12 dětí ve vě
ku už od 1 roku dítěte do za
hájení povinné školní docház
ky. Výhodou bude věkově smí
šená třída, což imituje sou
rozenecké vztahy v rodině,
kdy starší pomáhá mladšímu,
malý kolektiv a dvě pečující
osoby, kdy lze k dětem přistu
povat individuálně podle je
jich potřeb s důrazem na vzá
jemný respekt. Děti se zde ma
jí učit samostatnosti a přijít
do styku s běžnými denními
činnostmi např. příprava jídla
ve funkční kuchyňce dětské
velikosti. Důležitější je zážitek

z procesu vytváření a učení než dokona
lý výsledek. Tato malá skupina s velkými
prostorami bude inspirována myšlenka
mi J. A. Komenského a M. Montessori.
Již více než rok probíhá v Kanicích 43 pi

lotní projekt školky, můžete přijít kdy
koli ve středu nebo v pátek od 9 do 13
hodin. Je možné zde být s dětmi nebo
školku využít jako hlídání.
Kontakt: Marie Frolíková, 776 376 597
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Nejvyšší položená obec je Úlíkov

V Němčicích se na každý Nový rok pořádá pochod na Úlíkov, nejvýše položenou obec
v domažlickém okrese. 1. 1. 2018 ve 13:00 se konal již 15. pochod za přispění SDH Něm
čice a obecního úřadu v Němčicích, kterého se zúčastnilo přibližně 250 příchozích ze
všech možných i nemožných směrů. Chci poděkovat členům SDH Petře Polákové, Václavu
Osvaldovi, Miloslavě Císařovské, Radku Císařovskému a Pavlu Sikovi za připravené ob
čerstvení, klobásy, svařené víno, pivo... Fotografie, které jsou ve fotogalerii na stránkách
obecního úřadu www.nemciceukdyne.cz, nám nafotil Jan Tokár. Starosta obce Jan Hvizd
popřál všem vše nejlepší do Nového roku a šťastné shledání opět za rok, tzn. 1. 1. 2019.
Pavel Vejvančický, místostarosta obce

Je to tradice té naší vesnice

„Je to již tradice té naší vesnice,
na Nový rok v jednu sejít se u parezu,
krátké je focení, pak vykročení,
trasa je všem známá
– na Šteflích hospoda.“
To je začátek písničky, kterou nám složil pan
Jan Meidl.
A tak to bylo i letos, kdy se ve 13:00 sešlo
na návsi u „parezu“ dvacet pochodníků, aby
se společně vydali na tradiční a již 26. novoroční pochod na Štefle. Účast byla letos slabší.
Těsně před vykročením se přes Brnířov přehnala dešťová přeháňka a odradila další naše
občany. Měli jsme připravenou trasu přes Vítovky do „hlubocka“ a dále přes Koubu vzhů-

ru na Štefle. Ale počasí nebylo příznivé, a tak
jsme šli cyklostezkou do Hluboké, Chodské
Lhoty a na Štefle. Postupně docházeli i opozdilci, a tak se nás nakonec sešlo v hospodě na
čtyřicet. A naše kapela – harmonika, housle a
klarinet – začala vyhrávat a my zpívat až do
pozdních hodin.
Vše jednou začíná
a musí též skončit,
k domovu cestičkou
musíme zase jít,
bylo nám tu dobře
s písničkou veselou,
za rok zase tady
všichni na shledanou“.

strana 9

Ochrana
osobních
dat – GDPR
Víte, jak jsou chráněny vaše osobní údaje? Kdo a jak s nimi nakládá a zda to dělá
správně? Až se správa osobních údajů od
letošního května změní, protože nabude
účinnosti evropské nařízení, které danou
oblast upravuje, tzv. GDPR?
GDPR se dotkne všech orgánů veřejné
moci i jejich příspěvkových organizací,
prostě všech, kteří za určitým účelem
osobní údaje spravují a zpracovávají. Pověřence na ochranu osobních údajů tak
kromě obcí, budou muset zřídit všechny
mateřské, základní a střední školy i nemocnice. U velkých měst se dá čekat, že
budou mít pověřence vlastní, malé obce je
zřejmě budou sdílet. Náklady na zavedení
GDPR Svaz měst obcí ČR odhaduje na cca
600 milionů korun, ty provozní pak až na
jednu miliardu korun ročně.
V souvislosti s GDPR budou muset
všechny obce mimo jiné provést audit
osobních údajů. Tedy vyhodnotit, jaké
osobní údaje zpracovávají na základě zákona a jaké ne. Obcím se nabízí různé varianty řešení, avšak pokaždé je to zásah do
jejího rozpočtu.
Pracovníci Center společných služeb pomohou dobrovolným svazkům obcí s revizí spojenou s analýzou existujícího prostředí v oblasti osobních údajů. A budou
se snažit obce postupně provádět jednotlivými úkoly v oblasti GDPR krok za krokem. DSO Kdyňsko prostřednictvím svého
centra momentálně vyhodnocuje nabídky
a ceny externích společností, které se na
ochranu dat na na základě evropského nařízení chtějí specializovat. Skládá se ze
dvou částí: zpracování jednorázových
vstupních analýz pro jednotlivé obecní
úřady a z měsíční služby pověřence, který
je jakousi dozorující osobou. Odpovědnost
za porušení nařízení však vždy připadne
obci.
Zde by mohla být počáteční role kdyňského Centra společných služeb, které nyní připravuje vzory formulářů a šablony
dle metodiky.
Sylva Heidlerová

www.kdynsko.cz
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Co se děje v infocentru

Byli jsme v Brně aneb Regiontour 2018
Zástupci DSO Kdyňsko se opět vydali ru dominoval a zohlednil námět celoná s mottem: 100 let republiky. Expozice se
do jihomoravské metropole, která rodní kampaně CzechTourism – baroko, pyšnila národními barvami, byla červe
každoročně vítá milovníky turistiky, ces letos naši krajané vyrazili na Moravu nomodrobílá. Pivní pípy však nezmizely
ani náhodou. Zlatavý národní
tování, dobrého jídla, piva,
mok točily hned 3 pivovary.
vína a všech možných zážit
V rámci Plzeňského kraje se
ků, napříč Českou republi
představilo dvanáct vystavo
kou. Od 18. do 21. ledna na
vatelů: Plzeňský kraj, město
brněnském výstavišti ote
Plzeň, město Klatovy, město
vřel své brány veletrh regio
Rokycany, město Železná Ru
nálního cestovního ruchu
da, město Tachov, město Ne
Regiontour 2018. Naši pra
pomuk, město Kdyně s přátel
covníci se zajímali přede
ským městem Parsberg, Sva
vším o vlastní možnosti
zek obcí Domažlicko, mikro
v rozvoji území, v cestovním
region Dolní Střela a němečtí
ruchu a efektivitě veřejné
i rakouští partneři. Po celou
správy, které využijí v Centru
dobu veletrhu zněla v našem
společných služeb.
prostoru staročeská hudba a
Co se týče vizuální podoby
lidové písně. Pulty našich
expozice Plzeňského kraje,
měst stály vedle sebe tak, aby
šlo stejně jako v minulých
ročnících o nosné téma. Už Regiontour je příležitostí pro neformální politické rozhovory. Zleva Ivo Grü si je každý návštěvník mohl
loni – poprvé po delší době – ner, krajský něměstek, Miroslav Mach, starosta Domažlic, Josef Bauer, představit jako zajímavou
upustil náš stánek od obrovi starosta Parsberku a Vladislav Vilímec, předseda svazku Kdyňsko a místo a přitažlivou lokalitu.
(vh)
Sylva Heidlerová
tého sudu piva, který prosto starosta Kdyně.

Chystáme se na „osmičkový“ rok
Vánoční čas je za námi a 9. ledna skonči
la i tematická výstava „Kouzlo zimního ča
su“, která zaznamenala velký úspěch a po
zitivní reakce a jsme velice rádi, že jsme se
trefili do vkusu návštěvníků. Samozřejmě,
hlavní zásluhu mají obě dvě vystavovatel
ky, jimž exponáty patřily. Nadšené byly nej

en děti, které si vždy na výstavě sborově
zapěly vánoční koledy, ale i „pamětníci“,
kteří poznávali tu lyže, tu nějaký dárek, a
měli radost, že opět vidí něco, co kdysi měli
a naše výstava jim to připomenula.
Po zimním kouzlu vystřídal obě dámy
malíř, tentokrát interiérů a na letošní rok
tak jsou výstavní prosto
ry nově vymalované a jis
tě se tak umocní dojem
z chystaných akcí. Jme
nujme ty nejbližší:
8. 2.  15. 3. výstava fotografií Vratislava Baštáře
27. 2. přednáška a beseda
k životu a dílu spisovatele
Jakuba „Jacka“ Flora. S osudy Jakuba Flora a jeho knih
nás seznámí Hana Hoffmannová. Sejdeme se
v 16:30 a zváni jsou všichni milovníci literatury, přírody i lidských osudů.
Lidé se často ptají, zda
kdyňské Turistické in
formační centrum stále
zajišťuje sběr bot do

opravy. Ano, tato služba funguje a všichni,
kdož potřebují své boty vyspravit, mohou
je přinést kdykoliv od pondělí do pátku.
Letošní osmičkový rok připomíná nejen
sté výročí vzniku Československa, ale i 80.
výročí neblahých událostí roku 1938 a 70.
výročí vzniku moderního státu Izraele.
Z toho důvodu se budeme snažit věnovat
pozornost i kdyňské synagoze. MKS Modrá
hvězda chystá zajímavé akce právě s židov
skou tématikou a o každé z nich budou ob
čané včas informováni.
Jak zní Horní Falc? Tak je nazvána netra
diční výstava, kterou od poloviny března mů
žete vidět a slyšet v prostorách Muzea příhra
ničí ve Kdyni. Studenti Univerzity v Regens
burgu a Odborné akademie v Chamu znázor
ňují devět charakteristických témat prostřed
nictvím zvukových koláží: jazyk, hranice, stra
vování, práce, volný čas, bydlení a rodina,
zvyky, hudba a příroda. Deset zvukových boxů
představí ojedinělou formou život našich ba
vorských sousedů. Vernisáž bude 15. března
v 17 hod. Výstava je prvním pokusem, jak při
blížit sousední region nejen obrazem, ale i za
jímavými zvukovými efekty.
(vh)

Vánoční výstavu si prohlédly i děti z Mateřské školky Prapořiště.

Turistické informační centrum: od října do dubna od 9.00 do 16.00 hodin, o víkendech
a svátcích je zavřeno. Infocentrum@kdyne.cz, tel. : 379 413 555
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Velká gratulace Drahuši Hamatové
Dne 3. února 2018 oslavila velké životní výročí paní Danuše Hamatová.
Tato energická dáma, nadšená sokolka a dcera bývalého starosty Augustina Kohouta je živým svědectvím před
válečné Kdyně. Krátce po listopadu 1989 byla kooptována za Občanské fórum poslankyní Městského národního vý
boru ve Kdyni. Později své síly věnovala obnově myšlenek sokolského hnutí. Nezapomenutelným zůstává její do
předu neplánovaný projev při znovuodhalení památníku Emila Tšídy na Ráji v září roku 2009. Do dalších let přeje
me hodně zdraví, duševní svěžesti a optimismu.
Ing. Vladislav Vilímec, místostarosta Města Kdyně

Slavný rodák ze Staré Kdyně
Kdyňský rodák
Doc. Ing. Miroslav
Schätz, CSc.
V čísle 1/2017 na
šeho
zpravodaje
jsme psali o stavení
„u Šiců“ ve Staré
Kdyni, tehdy Husova
ul. čp. 77. V tomto již
neexistujícím domě
byla zámečnická díl
na a obchod s tímto
materiálem. Rodiče
Oldřich a Božena
Schätzovi měli celkem 5 dětí (4 syny a 1 dceru). Nejvíce se
„ve světě“ prosadil jejich předposlední syn Miroslav (*31.
5. 1926). I když už bylo napsáno o jeho osobě a práci více
článků, přesto se o něm dnes zmiňme:
Po ukončení školní docházky byl přijat do Baťovy školy
práce ve Zlíně. Zpočátku pracoval manuálně a následně ja
ko laborant a chemik v oddělení výzkumu plastů prof.
Wichterleho. Z této dílny bylo vyrobeno u nás poprvé zná
mé silonové vlákno. Po určité době při zaměstnání vystu
doval Vyšší průmyslovou školu chemickou a dále pokračo
val studiem na fakultě chemickotechnologického inženýr
ství ČVUT v Praze. Během studií se stal v r. 1952 asisten
tem prof. Wichterleho na katedře plastů. Ve své diplomové
práci se jako první zabýval přípravou hydrofilních gelů pro
oční lékařství. V r. 1964 obhájil kandidátskou práci na té
ma „Interakce polymer – plnivo“. V r. 1966 byl vyznamenán
státní cenou Klementa Gottwalda za úspěšný výzkum a
přípravu silikonových kaučuků. Od prof. Wichterleho pře
šel k prof. Fantovi na nově zakládanou katedru zpracování
kaučuků a plastů. S prof. Fantou spolupracoval na několika
populárněvědeckých filmech a technickou spoluprací
ovlivnili úroveň loutkových filmů Jiřího Trnky. Pomáhali
filmovým atelierům realizovat trikové záběry v různých
filmech (např. Tři veteráni). Přednášel také na Vysoké ško
le uměleckoprůmyslové a AVU. Ve známost vešly jeho mo
delovací hmoty MODURIT, MODELIT, MONAGEL, SOLAGEL,
MONAPREN a AKVADURIT. V r. 1973 se habilitoval a v r.
1974 byl jmenován docentem pro obor technologie mak
romolekulárních látek. V r. 1977 byl Ministerstvem škol
ství vyznamenán za vědu a výzkum.
Je autorem či spoluautorem desítky knih, z nichž některé
byly přeloženy do angličtiny, ruštiny nebo slovenštiny. Je
držitelem cca 75 patentů a autorských osvědčení, z toho 15

chránících naší výrobu silikonových kaučuků a dlouhé řady
zlepšovacích návrhů. V r. 1985 byl odměněn titulem „Zasloužilý
vynálezce“. Za padesátiletou vědeckou práci na VŠCHT byl vy
znamenán „Medailí Emila Votočka“. Sestavil monografii „Histo
rie výuky chemie“, kde od začátku r. 1803 do r. 1970 chronolo
gicky seřadil jména učitelů, jejich životopisy a fotografie. Tuto
knihu vydala VŠCHT a od organizátora výstavy INCHEBA PRAHA
a na 9. Mezinárodním chemickém veletrhu CHEMTEC jí bylo
uděleno „Zvláštní ocenění“.
Doc. Ing. Miroslav Schätz, CSc vědecky pracoval až do svých 78
let, kdy po krátké nemoci zemřel 2. 5. 2004 a pohřben je v Praze.
Tyto informace poskytla jeho sestra, paní Erika Hošková
(Schätzová) z Jihlavy, která je ve svých pětadevadesátinách v du
ševní a fyzické svěžesti a je pravděpodobně nejstarší známou ži
jící rodačkou, bydlící mimo naše město.
Rudolf Šlajer

UDÁLOSTI, KTERÉ NÁM MĚNILY ŽIVOT

1918 1938 1948 1968 2018
Významná celostátní výročí roku 2018 a jejich vliv na život ve Kdyni
chce připomenout výstava, kterou na podzim letošního roku připravuje
Muzeum příhraničí ve spolupráci s městem Kdyně.
Přestože již nežijí pamětníci počátků naší státnosti z roku 1918,
jistě existují desítky fotografií z fronty první světové války, legionářů, dopisů
z vojny a dalších dokumentů, bezprostředně souvisejících s rokem 1918.
Stejně tak dobové fotografie a dokumenty ze života města v období předmnichovské republiky, v době protektorátu i v dalších letech samostatného
státu jsou cennými podklady pro dokumentaci stoletého vývoje města a jeho
občanů.
Proto se na vás obracíme se žádostí o zapůjčení jakýchkoliv
dokumentů a fotografií, které budou využity nejen na výstavě, ale
obohatí i městskou kroniku. Tyto materiály doneste prosím do Muzea
příhraničí do 31. března 2018, kde vám jeho pracovníci poskytnou další
potřebné informace.
Dárce nejzajímavější dokumentace významných událostí města
v uplynulých sto letech bude odměněn.

Na případné dotazy vám odpoví v Infocentru Kdyně, na e-mailu:
infocentrum@kdyne.cz nebo tel. 602 625 695.

1918 1938 1948 1968 2018
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Sbírka pro
charitu

Za pět let, co pořádá OÚ Zahořany charita
tivní sbírku pro Diakonii Broumov, se ještě
neshromáždilo takové množství věcí jako le
tos. Protože se sbírka koná každoročně
v předvánočním čase, spojily ženy ze spádo
vých obcí Zahořan úklid domácnosti s cha
ritativní činností. V lednu pak shromáždily
nepotřebné a nepoužívané oblečení, boty
i hračky, které postupně nahromadily ve
stanětické knihovně. Veškeré vyprané a slo
žené věci si v lednu odveze Diakonie Brou
mov do svého centrálního skladu, odkud dá
le putují do azylových domů, dětských do
movů nebo k lidem ve finanční tísni. Do této
sbírky se v našem okrese zapojuje mnoho li
dí, většinou pod záštitou obecních úřadů,
i přesto, že jsou ve většině obcí celoročně
kontejnery na textil. Věříme, že tato malá
pomoc udělá radost všem obdarovaným.
Hanka Hoffmannová
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Lezecká stěna u Safíru
Na klubovně U Čápa vyrostla nízká le
zecká stěna.
Projekt byl finančně podpořen dotací
Plzeňského kraje a slouží k rozšíření na
bídky aktivit, které skupina dětem nabí
zí. Lezecký sport je stále oblíbenější, již
řadu let je součástí tělesné výchovy na
mnoha vysokých i středních školách,
jednoduché lezecké stěny lze najít na té
měř každém dětském hřišti.
Tzv. „boulder“ je typ nízké stěny, na kterou lezci nastupují ze sedu z matrace (bouldermatky) a která není příliš vysoká. Ta,
kterou vlastními silami postavili vedoucí a
instruktoři na klubovně ve Kdyni, má dva
a půl metru a obsahuje jak kolmou, tak převislou část. Na své si tedy přijdou jak nejmenší děti (pro které je na stěně připravena velmi jednoduchá cesta končící chytem
ve tvaru ještěrky), tak i větší a silnější lezci,
kteří jsou schopni překonat i převislou část
boulderu.
Vše samozřejmě pod dohledem zkušených vedoucích, kteří pravidla bezpečného
pohybu na stěně ovládají. Lezecká stěna
v této podobě ve Kdyni dosud chyběla a
mohla by se tak stát lákadlem pro děti, které ještě hledají náplň svého volného času.
Projekt je uskutečněn za finanční podpory
Plzeňského kraje, děkujeme.
Pavla Hrubá

Darujte recepty našich babiček!
V TIC Kdyně je k dostání neobvyklá kuchařka:

CHUŤ A VŮNĚ DOMOVA

Přivýdělek z domova – www.primavydelek.cz

V koutské škole
sbírali kaštany
I letos jsme prožili předvánoční čas s našimi žáky v pří
jemné atmosféře. Jak je již letitým zvykem, zahájili jsme ad
vent spolu s mateřskou školou tradičním jarmarkem výrob
ků dětí a koledováním v místním kostele sv. Jiří.
Ve škole proběhly dvě zajímavé soutěže, do kterých se za
pojila většina žáků. Soutěž O nejkrásnější vánoční výrobek
je velmi oblíbená a výrobky nám v adventním čase zdobí ve
stibul školy. V posledním týdnu před Vánocemi proběhly vá
noční besídky ve třídách, v 5. ročníku se zúčastnili i rodiče.
O adventu a Vánocích jsme si povídali na besedě s Mgr. Jaro
mírem Tipplem.
Vánoční období jsme zakončili účastí žáků a zaměstnanců
školy ve Tříkrálové sbírce. Škola také přispěla finančním da
rem.
Milada Mazancová

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů přišel vyhodnotit starosta obce pan Ing.
Václav Duffek a předal dětem pěkné ceny. Kaštany a žaludy si odvezli místní
myslivci.
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Loučimští hasiči zhodnotili rok
Jako první výroční valnou hromadu
okrsku č. 10 Pocinovice uspořádali 1.
prosince místní dobrovolní hasiči. Čtyři
cítka členů včetně zástupců zbývajících
sborů okrsku a hostů si jako první vy
slechla zprávu jednatele Jiřího Grösla,
jenž vyjmenoval výčet všech akcí od mi
nulé valné hromady, a bylo jich opravdu
hodně. Jen namátkou jmenujme jen ty
hlavní – uspořádání tradičního bálu, za
jištění programu a kytiček ke svátku žen,
postavení májky na návsi, účast na okrs
kové soutěži v požárním sportu… samo
zřejmostí jsou návštěvy jubilantů s dár
kem a bohužel i účast na posledním roz
loučení se zesnulými členy. Loučimští
jsou aktivní i v rámci okrsku, několik je
jich členů je v jeho vedení, a tak se pravi
delně zúčastňují každoročního velitel
ského dne i dalších akcí, svými členy po
silují i pocinovské družstvo v Chodské
veterán lize.
Po zprávě o hospodaření a dalších pro
cedurálních záležitostech schůze došlo
k předávání ocenění. Za 20 let členství
převzal stužku Petr Široký a Jiří Grösl, za
50 let pak Šimon Kalaj a Karel Nejdl.
Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Mo
ravy a Slezka obdržel Jaroslav Široký,
čestné uznání Krajského sdružení pak
Josef Šváb a Milan Zimmermann a meda
ile Za příkladnou práci Richard Honka
a Zdeněk Huspek.
V diskusi vystoupila starostka obce
Loučim Jana Dirriglová, která mimo jiné

Nový oddíl

řekla: „Hlavní kulturní akcí letošního
roku byla oslava 660 let založení obce,
na které se hasiči podíleli nejen při
stavbě společenského stanu, pódia, par
ketu a zázemí pro občerstvení, ale na
zajištění celého slavnostního odpoled
ne a nebudu přehánět, když řeknu, že
kdyby hasiči nepomohli, tak by se osla
vy asi nekonaly. V letošním roce se do
zázemí SDH v Loučimi hodně investova
lo. Byla opravená a prodloužená stře
cha na hasičské zbrojnici, takže zde
vznikl zastřešený úložný prostor. Přes
tože to z pohledu obecního rozpočtu ne
byla až tak malá investice, protože sa
mozřejmě bylo nutno zaplatit materiál,
střešní tašky, krov a kvalifikovanou pra
covní sílu, díky nasazení a dobrovolným

brigádnickým hodinám se podařilo ne
malou část nákladů ušetřit.“
Valnou hromadu pak pozdravili zá
stupci SDH Dobříkova, Libkova, Chodské
Lhoty, za okrsek i Pocinovice jeho staro
sta Leon Stavovčík. Činnost okresu
i okrsku na závěr shrnul zástupce okres
ního sdružení Václav Ponocný.
Při večeři se na plátně rozběhl fotogra
fický přehled činnosti za celý rok kroni
káře sboru Z. Huspeka a potom už zahrá
li a zazpívali Zdeněk Trefanec se svojí že
nou Danou.
Tak jako v předchozích letech aktivita
loučimských hasičů nepolevila a vzhle
dem k postupnému, byť možná pomalej
šímu omlazování členské základny nepo
leví určitě ani v budoucnu.
Z. Huspek

Kolofanti se plavili Prahou

Od ledna funguje nový oddíl pro nejmen
ší děti od 5 let s názvem Mimoni, kam
jsou zvány všechny šikovné děti, které
rády vyrábí a hrají hry. Poznají zde nové
kamarády, vyzkouší nové věci a získají
nové zkušenosti. Vypraví se také na zku
šenou do světa, kde budou překonávat
nastražené překážky. Děti se schází kaž
dý pátek odpoledne od 15 do 16 hodin
v Mateřské škole ve Kdyni v Markově uli
ci. Kontakt: Julie Šlajsová (725 022 886,
julca.slajsova@gmail.com).
Divadelní spolek „Kolofantí“ připravil 30. prosince 2017 pro své členy, rodinné příslušníky a zná
mé již tradiční divadelní zájezd do vánoční Prahy. Odjezd z Kolovče byl v 8:00, na občerstvení se
zastavilo na Rudné. Po příjezdu do Prahy následoval doprovodný program, což byla hodinová
plavba lodí společnosti Prague Boats po Vltavě. Z Přístaviště lodí u Čechova mostu, Dvořákovo ná
břeží se vyplulo v 11:00 hodin. Během této plavby byli účastníci upozorňováni mikrofonem auto
matického průvodce na pamětihodnosti na obou březích i v cizích jazycích. Byla to například Stra
kova akademie, muzeum France Kafky, Kampa, Karlův most, Lichtenštejnský palác, Pražské Be
nátky, Rudolfinum, budova právnické fakulty atd. Kdo chtěl, mohl si dopřát na lodi i občerstvení.
Otočka byla u jezu před Střeleckým ostrovem. Plavba skončila ve 12:00 hodin. Poté se všichni vy
dali do centra Prahy. Divadelní představení „Tři letušky v Paříži“ začalo v 15:00 hodin v divadle
Radka Brzobohatého v Opletalově ulici. Odjezd z Prahy byl cca v 18:30 hodin. Zastávka na občer
stvení či večeři byla v Plzeňském pivovaru, v restauraci „Na Spilce“. Do Kolovče se z velmi vydaře
ného zájezdu přijelo o půlnoci.
Jana Bartáková
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Kulturní servis
PhDr. Věry Kubové, od 17 ho- l 19. 4. Kdyně, 2. KPH Jan
din v sálku městské knihovny Vittinger (trumpeta) a Martin
l 7. 2. Kdyně, „Cesta ke zdraLevický (klavír), od 19 hodin
ví“, od 17.30 v sálku městské l 10. 3. Brnířov, „Na cestách
v sokolovně
po
Indonésii
a
Rusku“,
přednáknihovny
ška Tomáše Fritze, od 18 ho- l 28. a 29. 4. Kdyně, trénink
l 8. 2.  15. 3., Kdyně, výstadin na OÚ
a závody aut na Korábu
va fotografií Vratislava Baštál 10. 3. Chodská Lhota, MDŽ l 28. 4. Kdyně, slet čarodějře, Muzeum přihraničí
aneb Máme dobré ženy, od 15 nic, od 14 hodin na náměstí ve
l 10. 2. Dlažov, dětský mašhodin v sokolovně
Kdyni
karní rej v sokolovně pro děti
l
10.
3.
Kdyně,
výstava
dei dospělé od 14 hodin
skových her, od 14 hodin ve KVĚTEN
l 10. 2. Dlažov, hasičský bál
školní jídelně, pořádá PS Safír l 2. 5. Kdyně, Vietnam – cesv sokolovně od 20 hodin
l 15. 3. Kdyně, 1. KPH Olga topisná přednáška, v knihovl 10. 2. Chodská Lhota, maŠrobková (housle) a Miroslav ně
sopustní průvod od 13 hodin,
Sekera (klavír), od 19 hodin l 5.– 8. 5. Kdyně, víkendovka
sraz masek ve 12.30 hodin
v sokolovně
Orlovice
v hostinci U Strnadů
l 17. 3. Prapořiště, divadell 7. 5. Nová Ves, lampionový
l 10. 2. Koloveč, ples městyní představení Urologie, za- průvod, sraz v 19 hodin u kapse Koloveč v KD od 20 hodin
hraje DS Kolofantí v sokolovně ličky
l 10. 2. Nová Ves, masopustl 17. 3. Nová Ves, společná
l 13. 5. Nová Ves, jarní vyní průvod, sraz masek ve
účast na divadle v Prapořišti, cházka, sraz ve 13 hodin u ha12.30 u obecního úřadu
v případě zájmu nabízí obec sičárny
l 10. 2. Pocinovice, maso- svoz
pustní průvod, sraz ve 13 hol 24. 3. Kout na Šumavě,
MKS „Modrá hvězda“ Kdy
din na návsi
„Sedmé koutské vepřové honě oznamuje novou oteví
l 12. 2. Kdyně, „Skutečné dy“, parket na Střelnici, od 10
rací dobu pro veřejnost:
příčiny nemocí“, přednáška hodin.
Pondělí: 9:00–11:30 h,
na téma zjištění příčin nemocí
12:30–17:00 h
l 24. 3. Kdyně, velikonoční
za pomocí irisdiagnostiky, od
Středa:
9:00–11:30 h,
program, nádvoří muzea, po17 hodin v sálku knihovny
12:30–17:00
h
řádá MKS ve spolupráci s TIC
Čtvrtek: 9:00–11:00 h
l 24. 2. Chodská Lhota, dět-

ÚNOR

ský maškarní bál, od 14 hodin
l 24. 2. Chodská Lhota, 7.

pyžamový bál, ve 20 hodin

BŘEZEN
l 3. 3. Pocinovice, dětský

DUBEN
l Nová Ves, cestopisná před-

náška o Zanzibaru od manželů
Hudcových
l 6. 4. Kdyně, setkání senio-

rů, od 17 hodin, sokolovna
maškarní karneval, od 14 hol 7. 4. Kdyně, bleskový turdin v kulturním domě
naj v šachu, od 10 hodin
l 5. 3. Kdyně, „Český stát a v MKS Modrá hvězda
osudové osmičky“, přednáška

V uvedené dny jsme vám
k dispozici pro prodej vstupenek, kopírovací a grafické
služby. V ostatní dny využijte e-mailu:
hvezda@dokdyne.cz
nebo dan@kdyne.net
Tel. +420 379 731 434.

l
l
l

2. 2. ve 20 h – BARRY SEAL: NEBESKÝ
GAUNER (USA)
7. 2. ve 20 h – BRATŘÍČEK KAREL
(ČR, Polsko)
9. 2. ve 20 h – 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
(ČR, SR)
10. 2. v 17 h – MŮJ ŽIVOT CUKETKY
(Švýcarsko, Francie)
14. 2. ve 20 h – DOKUD NÁS SVATBA
NEROZDĚLÍ (Francie)
16. 2. ve 20 h – KINGSMAN: ZLATÝ
KRUH (USA, VB)
17. 2. v 17 h – ROBINSON CRUSOE:
NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
(Belgie, Francie)
21. 2. ve 20 h – BÍLÁ TMA
(Československo)
23. 2. ve 20 h – ZAHRADNICTVÍ:
DEZERTÉR (ČR, SR, Polsko)
24. 2. v 17 h – PÁSMO ANIMOVANÝCH
FILMŮ (ČR)
BŘEZEN – do uzávěrky nedodáno
Aktuální informace na Kdyně
najdete na http://kino.dokdyne.cz

Žákovský koncert

Těšíme se na vás!
Kolektiv MKS
Modrá hvězda Kdyně

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE KDYNI

l

ÚNOR

Dělnická 359 (zastávka Kdyně, sídliště),
pravidelný program: úterý 9–11 hod.
otevřený kostel (prostor pro rozhovor s farářem, úřední hodiny,
prohlídka kostela)
úterý 17 hod. ekumenická biblická hodina 1x za 14 dní, bývá
oznámeno, účastní se různé církve ze Kdyně a okolí
čtvrtek 1618 hod. otevřený kostel
neděle 9 hod. bohoslužby
Mimo tento pravidelný program je farář kdykoli k zastižení
na tel. 773 285 190. Mailový kontakt: lukas.kral@eee.cz

V krásném sále kdyňské sokolovny se opět
konal velký koncert žáků zdejší základní umělecké školy. Publikum se vždy může těšit na vynikající výkony všech účinkujících.
Všechny přivítala paní ředitelka Milada Nejdlová. Koncert zahájil dívčí pěvecký komorní
sbor pod vedením paní učitelky Květy Majerové. Poté zazpívali a zahráli žáci na jednotlivé
nástroje, a to na akordeon, flétnu, klavír, tenor,
housle, tubu, kytaru a trubku. Po přestávce se
představil kytarový soubor pod vedením paní
učitelky K. Tiché a další hosté. Závěr koncertu
patřil tradičně dechovému orchestru pana učitele Josefa Tikala, který působí při ZUŠ Kdyně,
zahrál posluchačům skladby různých žánrů.
Velké poděkování patří všem účinkujícím i jejich učitelům.
Martina Matějková
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Synagoga oslavila 155 let svojí existence
Předposlední lednovou neděli, 21. 1.,
uplyne 155 let od chvíle, kdy byla slav
nostně otevřena kdyňská synagoga.
Pro stavbu synagogy byl zakoupen po
zemek od místního měšťana Žákavce a
byla postavena místní židovskou nábo
ženskou obcí v letech 18621863 v teh
dy oblíbeném pseudorománském sty
lu. Pseudorománský (též novoromán
ský) sloh byl oblíbený v německém
prostředí. Někdy se také nazývá „sty
lem kulatých oblouků“. Byl častý u sak
rálních staveb (nejen synagog) a v USA
se stavěly i novorománské bytové do
my. K synagoze od počátku patří i ve
dlejší dům, kde býval byt kdyňského ra
bína a o patro výš byla školní třída.
Velkou zásluhu na výstavbě kdyňské
synagogy měly rody Hutterů, Klauberů

byla silná židovská diaspora a dodnes
zde stojí největší synagoga v Evropě.
Mnoho západočeských Židů se vystěho
valo až do Ameriky a mnozí američtí
podnikatelé vzpomínali, že mají koře
ny právě v Pošumaví. Koncem 20. let
byla kdyňská židovská obec připojena
k židovské obci v Klatovech.
Dramatický podzim 1938 kdyňská
synagoga přežila, neboť byla součástí
ČeskoSlovenské republiky (II. republi
ky) a ne Sudet, kde by ji čekalo zboření
během „Křišťálové noci“ z 9. na 10. lis
topad 1938. Za II. světové války, tzv.
Protektorátu Čechy a Morava, sloužila
kdyňská synagoga jako skladiště. V ro
ce 1942 byli kdyňští Židé odvezeni do
tábora v Terezíně a odtud dál do tzv.
Krvavých zemí. Nikdy se nevrátili.

nagogy je znovuvybudovaná rituální
lázeň mikve s původním pramenem
podzemní vody a dvojicí schodišť –
„čistým“ a „špinavým“.
Návštěvníkům i posluchačům se na
skytne možnost prohlédnout si v hlav
ním sále původní interiér ze 60. let 19.
století. V čele je svatostánek určený
k uložení Tóry, který je orientován vý
chodním směrem – k Chrámové hoře
v Jeruzalému, odpočinek nabízejí půvo
dní mužské lavice, za nimiž je balkon –
ženská galerie. A když zakloní hlavu,
uvidí tzv. šabatové fresky, které znázor
ňují den a noc, nekonečnost vesmíru
i Boha. Malířská výzdoba je dílem Igná
ce Hynka Amerlinga.
V letošním roce je plánováno odvo
dnění jižní části budovy synagogy, ne

Kdyňská synagoga patří mezi nejzachovalejší malé synagogy v České republice.

a Augsteinů. Augsteinům patřil rohový
dům na náměstí, ve kterém dnes sídlí
městská knihovna. Jakási židovská část
Kdyně byla v blízkosti dnešní Americké
ulice. Domky byly ve druhé polovině
20. století zbořeny a na jejich místě sto
jí moderní domy.
Pravidelné bohoslužby se ve kdyňské
synagoze konaly až do roku 1929, poté
pouze na velké svátky, a to do srpna
1936. To souviselo s úbytkem věřících.
Ti se od počátku 20. století stěhovali za
lepším životem např. do Prahy, ale
v rámci habsburské monarchie i do
Vídně a Budapešti. Právě v Budapešti

V poválečné III. republice a celý socia
lismus byla synagoga v užívání Českos
lovenské církve husitské a z rabínské
ho bytu se stala kancelář faráře. Po ro
ce 1990 hrozila synagoze pro změnu
přeměna na hospodu. Naštěstí se ji
současné radnici podařilo po neleh
kém vyjádnávání koupit a přešla do
majetku města Kdyně, byla opravena a
prostory byly využity jako turistické
informační centrum. Dnes slouží nejen
k přiblížení židovského života na
Kdyňsku, ale také jako koncertní pro
stor, neboť má jedinečnou akustiku.
Snad největší zajímavosti kdyňské sy

boť do ní, bohužel, proniká vlhkost a
dojde na opravu fasády orientované do
Masarykovy ulice.
Co dodat závěrem. V loňském roce
slavil výročí kostel sv. Anny na barok
ním poutním místě Tanaberku, letos
jeho „kulturní a duchovní sestřenice“,
kdyňská synagoga. Přejeme mnoho
štěstí na dobré lidi do dalších mini
málně 155 let. A všichni zájemci se
mohou zastavit v kdyňském turistic
kém informačním centru, kde na ně
čekají průvodci, kteří je synagogou rá
di provedou.
Marcel Paška, TIC Kdyně

Kdyňsko na konci i na začátku

Zpívání vánočních písní a koled v kapli sv. Jana Nepomuckého v Mileticích
proběhlo za doprovodu hudebního tělesa Capra di Fossa v kapli sv. Jana
Nepomuckého v Mileticích. Zúčastnilo se zde cca 110 občanů z našich, ale
i okolních obcí a tímto se zde povedla naladit příjemná atmosféra právě
začínajících vánočních svátků.
Radek Toman, obec Dlažov

Tradiční hasičský bál pořádaný SDH Chodská Lhota se konal v sobotu 13.
ledna v místní sokolovně. Kapela „TAKY TAKY“ téměř plnou sokolovnu
pořádně rozproudila. SDH děkujeme za vydařenou akci, neboť účastníci
v hojném počtu vydrželi až do ranních hodin. Příští rok opět Taky Taky
na shledanou.
M. Jäger

V předvečer Štědrého dne se opět sešlo na farském dvoře velké množství
dětí i dospělých. Farnost Kdyně, za pomoci paní Hany Buškové a Petry
Černé, secvičila s 33 dětmi příběh o narození Božího Syna. Představení
doprovodil sbor Radost. Betlémské světlo rozdával skautský oddíl Lípa
z Prapořišť.
Ludmila Brychová

Ve středu 17. ledna přišla na oslavu 70. narozenin loučimského faráře
Miroslava Kratochvíla delegace dobrovolných hasičů i obce s dárkovými
balíčky a obrazem loučimského kostela.
Z. Huspek

Dobrovolný svazek obcí se v lednu opět představil na veletrhu regionálního cestovního ruchu v Brně. Jak už je zvykem, dělili jsem se o společný pult
s přátelským bavorským městem Parsberg. Stánek obsluhovala a na Kdyňsko turisty lákala Lucie Kokaislová z TIC Kdyně (zleva). Zastupitelka Sylva
Heidlerová se mezitím zapojila do diskuze s náměstkem pro státní službu, tzv. superúředníkem Josefem Postráneckým (vpravo).
(vh)

