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V pátek 13. listopadu 2015 mi bylo ctí
uvítat v naší synagoze, kterou město Kdyně
v devadesátých letech odkoupilo, posléze
rekonstruovalo a dnes ji využívá k menším
společenským a kulturním příležitostem,
členy, přátele a příznivce Židovské liberální
unie v ČR a komunity Bnej Israel.
Třicet členů této komunity si vybralo náš
stánek k uspořádání ortodoxní šabatové
bohoslužby Kabalat Šabat, při které byla do
synagogální schránky Aron Hakodeš poprvé
po 79 letech vnesena košer Tóra pod vedením rabína Davida Bohbota a kantora
Rafaela Roda.
Jan Löffelmann, starosta města Kdyně
Dokončení str. 10

Dobrovolný svazek obcí
Kdyňsko přeje všem svým
občanům
veselé Vánoce
a šťastný rok 2016!

Ortodoxní šabatová bohoslužba v kdyňské synagoze.

Sportovně střelecký klub Kout na Šumavě pořádal Brokové závody na 2x25 ran. Na prvním místě
s nástřelem 60 ran se umístnil Václav Hošta, na druhém místě s 55 nastřelenými ranami skončil
Luděk Marval a 53 dobrých ran stačilo na třetí místo Sváťovi Konopovi st., jeho syn Sváťa ml. mu
statečně dýchal na záda a s 52 dobrými ranami skončil na čtvrtém místě.
Helena Klimentová
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V Den válečných veteránů uctily děti z Mateřské školy v Chodské Lhotě památku padlých
hrdinů z první světové války. Letos se povedl
i krásný věnec ze spáňovského zahradnictví.
(mz, jn)

Dvojí křest v kapli sv. Václava v Chodské Lhotě

Kafková. Děti Jakub a Gabriela byly pokřtěny
Monsignorem Miroslavem Kratochvílem. Křtu
se zúčastnila celá rodina včetně nejstaršího
92letého pradědečka Václava Kafky a prababičky Zdeňky Švábové z Loučimi. V křesťanství je křest jednou ze svátostí a představuje
očištění od hříchů a sjednocení věřícího
s Kristem. Počátky křesťanské praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového
zákona pokřtil Ježíše v řece Jordánu. Křesťané
křtí v závislosti na tradici pokropením, politím
nebo plným ponořením do vody. V posledních
letech se vždy týden po pouti v místní kapli
konalo hned několik křtů. Ale i tak by kapli
sv. Václava slušelo takových akcí více, kaple,
která je v majetku obce, je rovněž na seznamu
památek UNESCO.
Milan Zajíc

V kapli sv. Václava pokřtili své děti manželé Altmanovi.

Foto Jaroslav Nunvář

Pokřtít své děti v kapli sv. Václava v Chodské Lhotě se rozhodli manželé Vendula a Tomáš
Altmanovi. „Děda našich dětí je Václav, praděda je také Václav, i proto jsme pro křest zvolili kapli
v Chodské Lhotě, která je tomuto jménu zasvěcená,“ říká s úsměvem maminka Vendula Altman

Strašící procházka

Super den s Jump Aero

Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně pořádala
večerní strašící procházku po okolí Kdyně.
U hřbitova se sešlo téměř 600 zájemců, kteří
se dobrovolně chtěli bát. Velké poděkování
patří všem dobrovolníkům, kteří si našli čas
a přišli ze sebe udělat strašidlo. Škoda jen, že
jsou mezi námi účastníci, kteří se chovají velmi
hrubě, vulgárně a znepříjemňují tak jinak klidný průběh akce. (redakčně kráceno)
Ivana Mochurová,
vedoucí PS Jitřenka Kdyně
Jump Aero Kdyně pořádala sportovní den
v sokolovně. Na akci byl pozván starosta pan
Jan Löffelmann a známá instruktorka a cvičitelka Hanka Kynychová, kteří úvodem pokřtili
skupinové logo žabáka Jaka. Hanka zahájila
cvičení formováním postavy a břišního pekáče.
Dále proběhla ukázka Kickboxu s Janou
Váchalovou. Po přestávce a občerstvení se do
cvičení pustila naše Jump skupinka ve složení:
Renata, Míša, Iveta, Lenka, Šárka, Anička
a Petr. Příznivci si užili propracovaný zábavný
program, motivující hudbu a balancování na
trampolínách. Závěrečnou třešničkou byla
Alena Šustrová s Bossem a Power jógou.
Chtěla bych poděkovat všem aktérům sobotního dne za jejich energii, chuť i čas.

A co Jump vůbec je? Jump program byl
sestaven tak, aby oslovil širokou veřejnost , aby
si na své přišel opravdu každý. Díky kombinacím rychlých a pomalých poskoků se silovými
prvky a rychlých sprintů, efektivně spalujete
tuky. Komplexnost cviků zaručuje posílení
celého těla a tvarování partií. Jde o skupinové
,,Jumpování“, kde má každý svojí trampolínu,
a ta vyhrazuje pouze váš osobní prostor na cvičení.
Začátkem roku 2016 skupina Jump Aero
Kdyně oslaví první výročí svého působení.
Najdete nás ve sportovní hale ve Kdyni v Komenského ulici.
Telefonní kontakt: 721 973 943. Těšíme se
na vás.
Renata Pešťáková
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Do příštího roku méně malichernosti, více úsměvů
K zvyklostem Vladislava Vilímce (zprava)
patří vánoční koncertování
s bratrem Miroslavem.

Vážení čtenáři,
město Kdyně patřívalo před listopadem 1989
sice k průmyslovým, ale zároveň také velmi
zašpiněným městům. Každodenně jsme z parapetů odstraňovali černý popílek z mnoha kotelen a dalších zdrojů znečištění. Tento všudypřítomný prach již je dávno minulostí a považuji to za jeden z úspěchů proměny města.
Mnozí návštěvníci Kdyně v poslední době
často opakují, že u nás ve Kdyni máme mnoho
fungujících služeb, které nemají ani větší
města. Ano. Můžeme se pochlubit moderním
bazénem, novou knihovnou, opravenou sokolovnou, mnoha nově postavenými byty nebo
sportovní halou. Je však třeba také zdůraznit,
že mnohé z těchto věcí jsme vybudovali až
poté, co město zdárně přestálo finančně náročnou výstavbu ČOV, rekonstrukci kanalizačních sítí nebo místních komunikací. Když se
podívám zpátky, mnohé z těchto investic jsme
zajišťovali s minimální dotací za peníze města.
Teprve pak jsme měli tu odvahu požádat třeba
o evropské peníze. A dobře víte, že např.
výstavba Centra vodní zábavy se neobešla bez
mnoha otázek typu, proč se tento „bazén“ staví
zrovna ve Kdyni. Ve Kdyni se postavil proto,
že jsme na jeho výstavbu i provozování byli
finančně připraveni. Velmi mě těší, že jsme
v minulém roce dokázali úspěšně vzdorovat
bezprecedentní snaze ministerstva financí trestat město za hospodárnost při nakládání s veřejnými prostředky právě při výstavbě bazénu.
Město však není a nemůže být pouze součtem nějakých nabízených služeb. Město tvoří
lidé a pro ně koneckonců vytváříme tuto nabídku. Je podružné, zda se jedná přímo o vlastní
občany, návštěvníky z blízka či zdaleka. Každý
z nich vytváří společenský profil města. Před
dvěma lety jsme např. obnovili tradici pravidelných koncertů klasické hudby v nově rekonstruované Sokolovně. S velkou radostí vidím
nadšené reakce posluchačů, ale také postupně
se zvyšující jejich počet. Blíží se Vánoce a měli
bychom si v celém tom předvánočním shonu
udělat čas na sebe a na své blízké. S časem
Vánoc k nám promlouvá nejen křesťanská tradice, ze které pocházíme. Snad se dokážeme

z mnohých maličkostí i více těšit a jsme i společensky otevřenější. K vánočním svátkům
patří nejen tradice, zvyky, ale také všudypřítomná hudba. Ne nadarmo patří vánoční
koncerty k těm nejvíce navštěvovaným. 21.
prosince přijíždí do Kdyně významná zpěvačka

tzv. populární hudby Eva Pilarová a návštěvníci z celého regionu budou mít možnost tuto
významnou osobnost na vlastní oči uvidět
a především uslyšet. Chtěl bych pozvat všechny příznivce této zpěvačky. Přijeďte 21. prosince do Kdyně a prožijte s námi adventní čas.
Čas vánoc bývá spojen s mnoha předsevzetími. Města také schvalují své rozpočty na příští rok. Dlouho jsme odkládali
opravu kulturní památky, původního domu
ve Starokdyňské ulici pocházejícího ještě
z doby 18. století. V minulosti jsme
nesouhlasili, aby tento ojedinělý dům byl
převezen ze Kdyně do historického skanzenu. Chceme udržet jeho vypovídající
hodnotu a zachovat ji pro občany Kdyně
i další návštěvníky. Na řadu přijde i zvelebení a vybudování oficiálního parkoviště
v proluce ulic Na Koželužně a Bratří Tšídů.
Vážení čtenáři,
chtěl bych vám všem popřát hodně zdraví,
vyplněných předsevzetí a obecně méně malichernosti, více porozumění a úsměvů.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

STŘÍHÁNÍ PSŮ HLUBOKÁ
•
•
•
•
•
•

NABÍZÍME:

vyčesávání srsti línajících psů všech plemen
koupání, sušení, stříhání, trimování
stříhání drápků, čištění análních žlázek
používáme kvalitní kosmetiku Iv San Bernard
kamkoliv za Vámi dojedeme
při čekání na pejska v salónu káva ZDARMA

Hluboká u Kdyně
tel.: 777 968 884
www.strihanipsu-hluboka.com
PŘIJATELNÉ CENY, VŘELÝ PŘÍSTUP, PROFESIONÁLNÍ PRÁCE.
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M oš t o v á n í v C h o d s k é L h o t ě

Oldies disko
v Libkově

Po kladném ohlasu z minulých let jsme se
rozhodli v Libkově 7.11.2015 po roční přestávce zopakovat Oldies disko a vrátit se v čase do
let šedesátých a sedmdesátých. Sešlo se mnoho
lidí nejen z Libkova, ale i z okolních vesnic.
Nálada byla perfektní. Byly opět pěkné kostýmy.
Sešlo se mnoho vyznavačů hnutí HIPIES,
ale ani ostatní kostýmy nezůstaly pozadu.
Hlavně ženy věnovaly velkou pozornost výběru vhodných modních doplňků. Všichni se
dobře bavili a domů se rozcházeli až v ranních
hodinách.
Barbora Černá, Libkov

Letošní úroda jablek byla poznamenána suchým počasím, ale i přes tento závažný problém, byla
průměrná. Ač se zdálo, že nebude co moštovat, vymoštovali lhotští zahrádkáři kolem osmdesáti
metráků – především jablek. Sortiment moštovaného ovoce se každoročně rozšiřuje. Vedle tradičního ovoce – jablek a hrušek, přišli pěstitelé vymoštovat také červenou řepu, víno a letos také premierově kdoule. Kdouloň je keř nebo strom dosahující výšky až 8 m a šířky koruny až 5 m. Plody
(kdoule) jsou kulovité až podlouhlé malvice žluté barvy podobné jablkům, avšak velmi tvrdé,
příjemně aromatické, za syrova nepoživatelné. Voní po citrusech. Na první pohled by člověk řekl,
že z toho ovoce nic nepoteče, ale opak je pravdou. Krásně aromatický a lahodný mošt. Plody jsou
zejména ve Středozemí a střední Asii zpracovávány v potravinářství na džemy, marmelády, želé.
Portugalsky se nazývá marmelo. Džem z kdoulí dal vzniknout slovu marmeláda. Přestože není toto
ovoce běžně nabízeno k prodeji, zkušenosti ukazují, že pokud je produkční sad dobře veden, může
být pěstování kdouloní velmi výnosné. Velmi často se kdouloň používá jako podnož pro jiné druhy
ovoce, především hrušně. Samozřejmě přichází moštovat i labužníci, kteří dle své chuti namíchjí
několik druhů ovoce a zeleniny: „Naše malá vesnická moštárna funguje ke spokojenosti pěstitelů
již mnoho let,“ říká předseda zahrádkářského spolku Miroslav Bayer.
Letos jsme moštovali dvanáctkrát, tedy dvanáct sobot dobrovolné práce našich členů, za což
zaslouží poděkování.
Milan Zajíc, Foto Jaroslav Nunvář

Vánoční nabídka
Centra vodní zábavy
ve Kdyni

Centrum vodní zábavy ve Kdyni
připravilo pro všechny
příznivce zajímavou nabídku pro
dlouhé a sychravé zimní večery.
Po celý prosinec budou
k dispozici 20 % slevy na nákup
všech permanentek.
Samozřejmostí jsou také
speciální Vánoční dárkové
poukazy v hodnotě
500 nebo 1 000 korun,
které jsou originálním vánočním
dárkem a zakoupit
je můžete přímo v recepci.

Expedice Tibet v Němčicích

Přednáška EXPEDICE TIBET se konala dne 16. října 2015 od 18:00 hodin na Obecním
úřadě v Němčicích. Zúčastnilo se celkem 22 místních občanů, kteří při občerstvení, které zajišťoval Obecní úřad Němčice, zhlédli krásný, 1,5 hodiny trvající film podbarvený hudbou
a doprovázený živým, mluveným slovem. Tento dokument od paní Jany Dvorské a pana Miloše
Kašpara z Klatov mapuje jejich několika týdenní cestu ze Lhasy – hlavního města Tibetu, až
na západ do království Gude, kolem posvátné hory Kailas. Zachycuje nejen duchovní stránku
klášterů, ale i rozmanitost přírody Himaláje, život chudého obyvatelstva, život Nomádů
v horách atd. Všem občanům se film moc líbil a už se těší na příští, třetí přednášku.
Pavel Vejvančický, místostarosta

Za Centrum vodní zábavy
Jan Zelenka
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Smržovické pouštění draků na kopci Pod Žádným

Tímto zdravím všechny příznivce „pouštění draků“ a to nejen ze Smržovic, Modlína a Nových
Chalup, ale i okolních vesnic – jako jsou Loučim, Dobříkov, Hluboká, Brnířov, Kout na Šumavě,
město Kdyně nevyjímaje.
Díky příznivému počasí se sešlo cca 70 „drakiádníků. Nejvzdálenější byli až z Liberce. Vítr držel
draky ve vzduchu v nízkých i vysokých polohách a sluníčko krásně osvítilo „vymalovaný podzim“

Novinky od Ucha do Ouška

Centrum Ouško, které provozuje spolek
UCHO, z.s., a které najdete v budově
Společenského a vzdělávacího centra města
Kdyně, nabízí mnoho aktivit, které můžete
navštěvovat. Od září roku 2015 zde mohou v
pondělí děti s mentálním a kombinovaným
postižením navštěvovat aktivizační dílničku,
středeční dopoledne patří rodičům s dětmi,
kteří si mohou do Centra Ouško přijít pohrát,
oddechnout, zrelaxovat se, vyrobit si něco
pěkného, či najít nové kamarády.
K dispozici je také knihovna s odbornou
literaturou a ke všem těmto aktivitám přibyl
nově Klub Ouško. V klubu Ouško se scházejí
rodiče s dětmi s postižením, sdílí zde své zkušenosti, starosti i radosti, ale nejen to, mohou

se zde i vzdělávat, získávat nové informace
apod.To, že navštěvovat Centru Ouško je
opravdu příjemnou záležitostí, dokládají fotografie ze Setkání klientských rodin Rané péče
Diakonie Stodůlky Praha, které zde proběhlo
2. října 2015 v odpoledních hodinách.
Rodiny, které Centrum Ouško navštívily, se
seznámily s činností spolku, v příjemném
a klidném prostředí poseděly při kávě a popovídaly si o novinkách a zážitcích, které se
udály od posledního setkání.
Děti měly spoustu prostoru pro své hry
a odpočinek v relaxačním koutku. Centrum
Ouško navštívili i kamarádi ze zpřízněné klatovské organizace Podej nám ruku.

a zahřálo všechny až do půl páté. Ve vzduchu
létali nejen draci „ptáci “, motýli a broučci
s beruškami, ale i Hurvínek s Batmannem, krabice, prsteny a další tvary.
Doprovodný program zajistil překvapivě
jeden z nejmladších místních účastníků tříletý
Vašík, který si s sebou přinesl kočičí mourovatá dvojčátka, a o malá klubíčka byl nemalý
zájem. Poté se všichni ohřáli u táboráku, kde se
také opékaly vuřty. Další možnost občerstvení
byla pod přistavěným altánem. Podávaly se
nápoje všeho druhu – horké i studené. Před rozchodem všechny děti obdržely dárky ve formě
sladkostí. Záložní programy jako jsou paragliding, modely letadel a jízda na koních si dovolujeme ponechat do dalších let.
Mám radost, že je o toto mezigenerační setkávání stále zájem, jak vyplynulo z rozhovorů
i účasti.Děkujeme proto všem pomáhajícím
dobrovolníkům. Mimochodem je skvělé, že za
těch devět let každý ví, jakou hraje roli a další
se zapojují. Děkujeme i vám, kteří jste přišli,
protože bez vás by to nemělo smysl. Za rok, dáli Bůh, již po desáté, na kopci „Pod Žádným“,
u kapličky, na shledanou.
Renata Mrázová

Předseda spolku UCHO, z.s., paní Ticháčková: „Jsem moc ráda, že můžeme
nabídnout rodičům různé aktivity pro ně samé
i jejich děti. Chtěla bych pozvat i další rodiče
k nám do Centra Ouško, aby se přišli podívat,
kam mohou s dětmi docházet, co vše jim
můžeme nabídnout a jak jim můžeme být užiteční. Vše je o domluvě, takže pokud rodiče
chtějí se svými dětmi např. navštěvovat naše
dílničky, ale nevyhovuje jim čas, nebojte se
nás, přijďte nám to říct, napište nám … pokud
to bude v našich silách, rádi vám vyjdeme
vstříc. A ještě jedna novinka. Po novém roce,
pokud vše vyjde, tak vám chceme obohatit
naše služby o předškolní přípravu dětí se
zdravotním postižením.“
Lenka Ticháčková, předseda spolku

Sokolové z Prapořiště vyrazili do okolí

Skupina Sokolů z Prapořiště se v říjnu vydala na další
výlet po okolí. „Nasedli jsme do vlaku, vystoupili v Loučimi
a odtud už naše kroky směřovaly do kopce přes Chodskou
Lhotu. Cesta nás vedla dále kolem kaple Nejsvětější Trojice
po pohodlné cestě s krásným výhledem až na Vítovky.
Tuto kapličku u polní cesty nechal postavit Josef Koutník,
rolník z Chodské Lhoty, jako poděkování Bohu za jeho
uzdravení po těžkém úrazu. Na Vítovkách nás čekala první
velká zastávka, kde jsme si opekli vuřty, občerstvili jsme se
v místní společenské místnosti a pokračovali dále k vyhlídce
nad Novou Vsí. Odpočinkové místo s vyhlídkovým místem
zde vybudoval nadšenec z Nové Vsi Karel Janda, zvaný
Vachata. Zpátky do Prapořiště jsme se vraceli po serpentinách s výhledem na Koráb, Rýzmberk a Brnířov, popsala
výlet Ivana Kramlová.
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Vzpomínky Václava Siky

Víte, že...



Rozsvícení vánočního stromu na
náměstí ve Kdyni se stává zavedenou společenskou událostí? Město Kdyně společně
se základní uměleckou školou a školní družinou při té příležitosti uspořádalo koncert
sboru Canzonetta. Děti ozdobily stromek
a všichni ostatní si mohli užívat vánoční
pohody a vůně typického jarmarku. Určitě to
ocenily nejen paní učitelky z mateřské školy,
které všem zainteresovaným děkují.



Za značného zájmu veřejnosti se v Městské knihovně ve Kdyni uskutečnila prezentace knihy
„Vzpomínky“ kdyňského výtvarníka Václava Siky. S humorem a lehkou ironií vzpomíná na své
dětství, mládí a současně nás provází cestou za výtvarným uměním. Kniha obsahuje řadu fotografií z jeho života a vybrané fotografie z výstav obrazů v českých a zahraničních galeriích. Po úvodním slovu pana starosty Jana Löffelmanna všechny zaujalo uvedení knihy paní PhDr. Věrou
Závackou. Doplňující slova pak přednesl sám autor. Příjemným zpestřením byly úsměvné citace
z knihy čtené Lubošem Mastným. Hojný počet zájemců o zakoupení knihy s následnou autogramiádou vyjádřil, že Václav Sika má na Kdyňsku řadu přátel a příznivců. Kniha je k zakoupení
v kdyňském knihkupectví.
Irena Hambeková, MěK Kdyně

Branný závod v Chodské Lhotě

O podzimních prázdninách se
konal v Libkově lampionový průvod?
Sešlo se mnoho dětí s lampiony z obce
a okolí. Místo veřejného osvětlení, které bylo
vypnuté, lemovalo trasu průvodu mnoho rozsvícených vyřezaných dýní a svíček. Na děti
čekala i strašidla a z místního rozhlasu se
ozývaly hrůzu nahánějící zvuky, ze kterých
i dospělým běhal mráz po zádech. Děti se ale
chovaly statečně a v cíli v místním
Motorestu za to na ně čekala odměna.
Zahřály se čajem a všem moc chutnaly hranolky. „Akce se vydařila a všichni si průvod
užili?“ zhodnotila Barbora Černá.


Mateřská škola v Koutě na
Šumavě pořádala lampionový průvod na
Martina? Průvod se vydal od mateřské
školy obcí před pivovar, kam přijel Martin
sice ne na bílém koni, ale i z hnědého koníka
byly děti nadšeny. Všichni byli obdarováni
perníčky, na jejichž výrobě se děti podílely.
Povedený večer končil tradičně ohňostrojem.
„Ředitelka školy děkuje obecnímu úřadu,
místním dobrovolným hasičům a paní
Zelenkové za pomoc,“ vyřizuje Helena
Klimentová.


Putovní pohár obecního úřadu převzalo z rukou starosty obce Františka Jílka družstvo Dlažova.
Foto: Jaroslav Nunvář

Na svatého Václava se opět po roce sešli v Chodské Lhotě mladí hasiči. Letošního již 16. ročníku
branného závodu se zúčastnilo 162 závodníků (nejvyšší počet závodníků v historii závodu) z dvaceti družstev domažlického a klatovského okresu.
Z obou okresů přijelo shodně po 10 družstvech: domácí Chodská Lhota a její nejbližší sousedi
Hluboká a Pocinovice, dále mladí hasiči ze Kdyně, Kouta na Šumavě, Stanětic, Kolovče,
Holýšova, Poběžovic a Hostouně. Z okresu Klatovy pak mladí závodníci z Dlažova, Týnce,
Bystřice, Nýrska, Janovic, Petrovic, Svrčovce, Klenové, Běšin a Malechova. Na regulernost závodu dohlíželo 40 zkušených rozhodčích a zapisovatelů. Nejrychlejší v žákovské kategorii byla
Barbora Jägerová z domácího družstva a z chlapců Václav Černý z Dlažova, výborným časem
17,52. Oba si odnášejí rovněž poháry. Putovní pohár obecního úřadu převzalo z rukou starosty obce
Františka Jílka družstvo Dlažova. Starosta sboru Josef Stuiber poděkoval Josefu Tvardíkovi a jeho
manželce Hance za přípravu závodu a všem rozhodčím a pořadatelům za jejich práci a popřál všem
šťastnou cestu domů.
Milan Zajíc
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Lampionový průvod v Chodské
Lhotě pořádali místní hasiči? Duší
příjemného podvečera byla slečna Gábina
Wiesnerová, vedoucí nejmladších hasičů.
„Dětí se sešlo kolem 40. Před samotným průvodem jsme pro děti připravili opičí dráhu,
kde dostávaly za odměnu sladké bonbónky.
Průvod vyšel od hasičárny, obešli jsme celou
ves a vrátili se zpět k hasičárně, kde nás
čekal horký čaj a mini koláčky, které jsem
sama napekla“, říká Gábina. „S občerstvením mi pomáhaly Katka Kováčová a Aneta
Černá. O horký čaj se postarala moje maminka. Na příští rok plánujeme větší akci se
soutěžemi, opékáním buřtů atd. Chtěli
bychom zařadit i občerstvení pro rodiče,
samozřejmě s pomocí hasičů,“ plánuje
Gábina.


Těsně před Vánocemi vychází
další kniha kdyňské spisovatelky Václavy
Jandečkové s názvem Kauza Jan Masaryk
(nový pohled). Doznání k vraždě a tajný
přešetřovací proces StB z let 1950–1951?
Pátrání po okolnostech smrti Jana Masaryka
připomíná křižovatku slepých uliček.
Autorka přichází s dosud seriózně neuvažovanou hypotézou, že zpravodajské kanály
britské tajné služby směřující do Černínského paláce mohly být infiltrovány komunistickými agenty, kteří vydali fingovaný příkaz
k odstranění populárního politika. Kniha je
k dostání v TIC Kdyně.

Co schází občanům na Černíkovsku

Jak jsme Vás již informovali, Dobrovolný
svazek obcí Kdyňsko zpracovává strategický
plán rozvoje mikroregionu, který zahrnuje
obce:
Kdyně, Běhařov, Brnířov, Černíkov,
Dlažov, Hradiště, Chodská Lhota, Koloveč,
Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy, Mrákov, Němčice, Novou Ves,
Pocinovice, Spáňov, Úsilov, Úboč, Všeruby,
Všepadly a Zahořany. Plán shromažďuje
náměty nejen od občanů, ale také od podnikatelů, zemědělců a zájmových spolků, zejména
pokud uvažují o případné finanční podpoře
své činnosti z prostředků Evropské unie.
Pokud k nim patříte, budeme rádi za Vaše
konkrétní projektové záměry. Analytická část
strategie je zveřejněna na stránkách
www.kdynsko.cz. Připomínky zasílejte prosím na e-mail: info@agakcent.cz.

Také by bylo vhodné rozšířit veřejné osvětlení
a umístit elektrické vedení do země.
Nutné je řešit i stav a využití několika objektů, například koupaliště v Úžlebci nebo penzionu a kulturního domu v Černíkově.
Z kulturního dědictví by byl zájem o rekonstrukci kostela ve Slavíkovicích a opravu několika křížků. Dále je důležité z důvodu bezpečnosti se zaměřit na rekonstrukci chodníků
a některých komunikací a také na údržbu zeleně.
Velkým problémem je i omezená možnost
nakupování. Z řad důchodců by byl zájem
například o další vzdělávací přednášky, mladší
generace by uvítala víceúčelové hřiště, tělocvičnu a kulturní akce a kurzy zaměřené i na
nejmenší děti. Náměty budou zapracovány do
návrhové části dokumentu.

Další fází bude dotazníkové šetření, které
proběhne v příštích dnech na území obce Černíkov. O přesném datu budou občané včas
informováni. Zpracovaná část programu bude
zveřejněna na stránkách www.cernikov.cz,
kde bude možné i připomínkování. Všem
zúčastněným děkujeme za podnětné připomínky i zajímavé nápady.
(ek)

Rychlá inzerce

 Prodám lednici s mrazákem (3 šuplíky ve spodní části lednice) zn. BEKO.
Lednice je rok stará, v perfektním stavu,
170 cm vysoká, A+. Prodej je z důvodu
stěhování. Možnost osobního převzetí ve
Kdyni. Cena 4.000 Kč. Tel. 776 699 751.

Vílov a Slavíkovice 23. listopadu,
Rudoltice a Černíkov 24. listopadu.

Právě v tyto dny se konalo veřejné setkání
zástupců obce, zpracovatelské firmy
AgAkcent, s. r. o., a místních občanů ohledně
zpracování Programu rozvoje obce Černíkov.
Starosta obce Jan Hladík seznámil občany
s důležitostí tohoto dokumentu, který přispívá
mimo jiné k tomu, aby obec efektivně využívala finanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Poté byl poskytnut prostor samotným občanům, aby se sami vyjádřili k současnému vývoji obce i k možnostem
jejího budoucího rozvoje.
Z diskuze s obyvateli vyplynulo, že největším problémem, ostatně jako ve většině obcí,
je nedostatečná infrastruktura vodovodů
a kanalizací a nevyhovující kvalita vody.

Občané na Černíkovsku se o místo, kde žijí, zajímají, a tak přišli besedovat o tom, co by se dalo
zlepšit.

Jumping ve Kdyni je bezva souhra

Jumping Kdyně zahájil v říjnu svoje pravidelné cvičení.
V úvodním slovu poděkovali pořadatelé
městu Kdyně za pronájem prostor, Radku
Hojdovi, že právě pod záštitou Sportovního
centra Domažlice může fungovat, a také prvním sponzorům. Byli představeni instruktoři
a tak trochu se veřejnost informovala o základech jumpingu originál.
Následovala názorná ukázka pod vedením
odpovědné vedoucí Martiny Fliegelové.
Byla k vidění bezva souhra a dobrá nálada
všech zúčastněných. Hosté měli jedinečnou
šanci si vše vyzkoušet, zamluvit si svůj termín
a báječně se občerstvit. Jumping Kdyně zve
srdečně do kdyňské sokolovny nejen dospělé,
ale i děti.
Skáčeme s úsměvem a hlavně pro radost.
Veškeré rezervace
a mnohem víc info na tel.čísle:
774 129 149, Veronika Najnarová
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Už je to tu zase,
sezóna je pasé

aneb Hasiči z Nové Vsi bilancují.
Nechci Vás zatěžovat podrobnostmi ze závodů, co se povedlo a co ne, že jsme se opět
potýkali s nedostatkem sportovně založených
členů, co jsme mohli udělat lépe a jestli při nás
stálo štěstí. Já osobně jsem s letošní sezónou
spokojen.
Vyrazili jsme na celkem deset soutěží, což je
o dvě více než vloni. A i přesto, že jsme byli
nuceni asi na čtyři soutěže jet s nekompletním
týmem, tu a tam se zadařilo. Ostatně dvě druhá
místa, nějaké to umístění za desítkou a pět krásných sedmých míst v konkurenci mnohdy
i přes dvacet družstev hovoří za sebe.
Bohužel jsme letos nemohli jet obhajovat
prvenství ze soutěže v Chodově, která se vloni
nekonala a letos se nám křížila s naší soutěží.
A lednový ICE CUP se nekonal. Ovšem na
České Kubici jsme konečně po dvou letech
nezůstali na posledním místě. Dá se tedy říci,
že jsme spokojeni a hlavní věcí je, že nás bylo
„vidět“, což se promítlo i na naší soutěži. Když
bychom připočetli neuskutečněnou soutěž
v Březí, mohl být konečný počet třináct
a umístění mohla být také lepší. Ovšem na
„kdyby“ se v tomto sportu nehraje, takže zamakáme v příštím roce, a to už snad hned v lednu
na již zmíněném ICE CUPU. V každém případě jsem moc rád, že se celá sezóna obešla bez
zranění a vlastně i bez újmy na materiálu.
Rád bych se ještě zmínil o naší soutěži,
druhém ročníku „O pohár starosty SDH“, celkově třicátédruhé soutěži konané v naší obci.
Letos byla soutěž takříkajíc v novém kabátě.
Dostali jsme možnost ji uspořádat na novém
hřišti, útoky probíhaly na dvou stavech. A co
nás těší nejvíce je účast šestnácti družstev. Po
několikaletém „trápení“ s nízkou účastí jsme
konečně prolomili led. Velkou měrou se na tom
určitě podepsaly naše zmíněné četné účasti na
ostatních soutěžích. Byli jsme ale nuceni udělat
ústupek např. v půjčování členů. V každém
případě se tato soutěž moc povedla. Sluší se
tedy, abych touto cestou poděkoval všem, kteří
jakoukoliv měrou přispěli, pomohli a hlavně
nebyli proti, jelikož tento nový areál nám může
mnoho družstev závidět. A nejen já jsem
vyslechl velikou chválu od mnoha zúčastněných. Samozřejmě jsme se nevyhnuli kritice,
ale na tom do příštího roku zapracujeme.
A konečně bych chtěl poděkovat celému družstvu za bezvadnou spolupráci, sboru za podporu a hlavně sponzorům na finanční příspěvky
v uplynulé sezóně (OÚ Nová Ves, Dotiko,
Stavebniny Ferda´s Group, J. Rosenberg
a drobní dárci z řad členů i občanů obce).
Náš sbor se ovšem v letošním roce věnoval
i jiným činnostem. V průběhu roku se průběžně
proškolovali členové zásahového družstva.
Pomáháme obci při obecních akcích, uspořádali jsme jako každý rok pouťovou zábavu a opět
pořádáme Novoroční turnaj ve stolním tenise.
Tentokrát nově v budově Obecního úřadu.
S přáním všeho nejlepšího v Novém roce
a příjemného prožití vánočních svátků se loučím a těším se na spolupráci v příštím roce.
Michal Hudec

Vydařená taškařice v Černíkově

V pátek před poutí se blýskl ČERNOCH před zaplněným sálem kulturního domu v Černíkově premiérou nově nastudované hry Václava Bárty: Prach a broky. Diváci odcházeli spokojeni a doma
ještě v neděli při pouťovém koláči na vystoupení zavzpomínali i nějakou tu hlášku si zapamatovali a rádi ji svým hostům pro zasmání předříkali. Vždyť smích a potlesk byl hlavní odměnou učinkujícím. Tato hra je již sedmou v pořadí od založení spolku v roce 2006 a pamětníci stěží rozhodují, která byla nejlepší.
Určitě však pobavily všechny a ČERNOCH tak dělá radost a dobré jméno svým ochotnickým
předchůdcům z dvacátých, třicátých a padesátých let minulého století i své obci. Další představení následuje 12. 12. v Prapořištích, 28. 2. ve Kdyni a 12. 3. v Libkově. Věříme, že se naše bláznění, na něž jsme se scházeli a zkoušeli téměř každou neděli od května, povedlo. Děkujeme všem
našim divákům za věrnost a fandění.
Za všech deset členů černíkovských ochotníků
pěkné Vánoce a plnou nůši zdraví a pohody v roce 2016 přeje Alena Najnarová

Setkali se ve Všerubech. Po osmé!

V kulturním domě ve Všerubech se v říjnu
konalo v pořadí již osmé setkání důchodců,
které pořádal pro své občany Úřad městyse
Všeruby.
Podzimní odpoledne plné hudby, tance,
vystoupení dětí a příjemných setkání zahájil starosta městyse Václav Bernard, který všechny
přítomné přivítal. Seznámil občany s tím, co se v
uplynulém a letošním roce ve Všerubech
a spádových obcích od posledního setkání událo
a jaké akce má městys v plánu na rok 2016.
Vystoupení dětí z místní mateřské a základní
školy přítomné potěšilo, pohladilo po duši a
mnohé i dojalo. Děti za svůj obdivuhodný
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výkon sklidily zasloužený potlesk, který patřil
také paním učitelkám za přípravu vystoupení.
Poté už pódium patřilo místní kapele Starci
na chmelu, která vyhrávala k tanci a poslechu
až do večera.
Jelikož při tanci a zpívání pořádně vyhládne,
mysleli organizátoři i na občerstvení a něco
dobrého k pití.
Zavzpomínat si mohli všichni účastníci i při
prohlížení fotografií z různých společenských
událostí, které byly celé odpoledne k nahlédnutí v sále. Setkání se protáhlo až do večera a už
nyní se mnozí těší, že se za rok zase sejdou.
Ivana Kramlová

Jak skončila dýňová semínka v Mezholezích?

V jarních měsících byli Mezholežští
vyzváni, aby se zúčastnili „Dýňové soutěže“.
Pravidla byla nastavena takto: Každý občan
obdrží 2 dýňová semínka, o které se bude starat
a během podzimu budou vyhlášena dvě kola
soutěže, a sice 1. kolo – 3. 10. 2015. Při této
soutěži bude hodnocena váha a obvod vypěstované dýně. 2. kolo soutěže proběhne u příležitosti Halloweenu – 31.10. 2015, kdy se bude
posuzovat výzdoba dýní.
Prvního kola soutěže se zúčastnilo 13 soutěžících, vítězkou se stala paní Jaroslava
Marková, s váhou vypěstované dýně 22,5 kg
a součtem obvodu 281 cm. Druhého kola se
zúčastnilo 22 soutěžících. Vítězkou se stala
paní Milada Siková. Před vyhodnocením soutěže jsme se všichni společně vydali na halloweenský průvod obcí. Průvod jsme ukončili
v altánu u rybníka, kde jsme společně opekli
buřty, popili svařené víno. Na dětské účastníky
ještě čekala strašidelná stezka odvahy.
Václav Němeček, starosta

Poutníci se modlili v Loučimi

Po dvou letech se 7. listopadu přišli do místního kostela Narození Panny Marie pomodlit poutníci z bavorského Neukirchenu beim Heiligen Blut (Nové Kostely u svaté krve). Trasu ze svého
městečka přes hraniční přechod pro pěší Hofberg, Fleky, Liščí, Orlovici a Chodskou Lhotu absolvovala pěšky stovka věřících od mládeže až po seniory, další čtyřicítka přijela autobusem a všichni se pak zúčastnili mše svaté, kterou celebroval regionální děkan poutního kostela v Neukirchenu
Georg Englmeier.
Ještě před začátkem řekla krátkou uvítací řeč starostka Loučimi Jana Dirriglová, pozdravit
bavorské sousedy přišel také vikář Miroslav Kratochvíl. O významu pouti do Loučimi svědčí také
přítomnost současného starosty Neukirchenu Markuse Müllera i jeho předchůdce Josefa
Berlingera, nechyběl ani Egid Hoffmann a spolupracovník Kötztinger Zeitung Haymo Richter.
Metrovou svíci pro loučimský kostel letos nesl třetí starosta Nových Kostelů Ulrich Neumeyer,
který k pouti řekl: „Trasu jsme absolvovali za 5 hodin, vyšli jsme ráno před osmou. Počasí nám
přálo, bylo teplo a pod mrakem, takže akorát na putování. Je mezi námi taky hodně mladých poutníků a nastává čas, kdy zájem o poutní procesí mají i mladí lidé, a to je dobře.“
Po mši se většina věřících odebrala do restaurace pana Matějky, kdy jim slepičí polévka a řízek
s bramborovým salátem určitě přišel vhod, o chodském koláči s kávou nemluvě. Další procesí bude
opět za dva roky.
Zdeněk Huspek
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Vážení hasiči
v Dlažově,

na pozvání sestřenice Růženky
Černé jsem se osobně zúčastnila
oslav 120. výročí založení
Vašeho hasičského sboru.
A proto Vám chci touto cestou
poděkovat za pěkně zorganizovanou
oslavu i za vzpomínku na mého dědu
Aloise Menzu, který tragicky zahynul
při hašení požáru na Bukové
dne 2. září 1923.
Holečková Hana,
Dobříkov u Kdyně

Co se děje v infocentru
Dokončení ze str. 1
Návštěva v Synagoze
Modlitbou Kadiš pamatovali s požehnáním na kdyňské Židy, ale připomněli si
i oběti teroristického útoku v Paříži. V sobotu pak pokračovali ranní bohoslužbou
Šacharit a přednáška Leny Aravy Novotné
na téma „Nomádský judaismus v Čechách
v minulých stoletích a nyní “.
Bylo velmi příjemné a povzbuzující vidět
a slyšet jak kdyňská synagoga, v jejichž
zdech se zastavil před 79 léty čas, znovu
ožívá modlitbami a zpěvem, ke kterým byla
vybudována.
Jan Löffelmann, starosta města Kdyně

Zleva rabín David Bohbota a starosta města Jan Löffelmann.

Přednášky v Muzeu příhraničí

Mezi tradiční akce turistického informačního centra patří jednou měsíčně pořádané přednášky.
Tematickému spektru se hranice nekladou, takže každá přednáška si najde svůj specifický okruh
posluchačů a zájemců o dané téma. Všechny přednášky začínají vždy v 17:00 hodin a vstupné je
dobrovolné. Konají se pouze po dobu zimních měsíců.
První cestopisnou přednáškou bude zajímavé vyprávění o dvou zemích Mongolsko, Rusko, a to
ve čtvrtek 21. ledna 2016.

čtěte: www.kdynsko.cz

Adventní koncert v synagoze
s muzikou Musica Imperfecta

Plastická mapa
Českého lesa

k dostání
v Turistickém
informačním centru
Kdyně
Pozvánka na výstavu

Srdečně vás zveme na výstavu
Václava Siky s názvem
„Obrazy z přírody.“
Expozici zahájila vernisáží:
10. prosince v 17 hodin
v Muzeu příhraničí ve Kdyni.
Bude přístupná vždy v otevírací době
Turistického informačního centra
ve Kdyni.
Výstava potrvá až do 29. února 2016.

TIP NA DÁREK

Koncerty s klatovskými muzikanty v synagoze se staly v závěru roku pravidlem a našly si své stálé
příznivce.
Foto Vlastimil Hálek
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Chuť a vůně domova
je název knihy, sbírky
receptů, z našeho regionu.
Získáte ji v TIC Kdyně!

O pohár starosty Chodova

Třináctý ročník soutěže o pohár starosty
obce Chodov se konal na fotbalovém hřišti
v Chodově.
Na soutěž dorazilo šest týmů mužů (Chodov,
Pocinovice A+B, Trhanov, Oprechtice, Tlumačov) a jedno družstvo žen (Chodov). Mezi
nimi byl i tým z okrsku Zahořany, kdy mladí
členové SDH Oprechtice a Stanětice se spojili
pod hlavičkou SDH Oprechtice, aby společnými silami mohli svůj okrsek reprezentovat
na obdobných soutěžích. Navazují tak na kroužek mladých hasičů ve Staněticích, který také
založili a který šíří dobré jméno i v Klatovské
lize.

V Nové Vsi vítali
podzim vycházkou

To, že v Nové Vsi neleníme, jsme dokázali
i společnou podzimní vycházkou po cyklostezce do Všerub. Teplé slunné počasí nám čtvrtý
víkend v říjnu krásně nahrálo. Zelená krajina
kolem vybudovaných tůní, nově osazené stromořadí a poučné tabule s informacemi o výskytu rostlin a živočichů v místní lokalitě, nás
provázely až k bývalému hraničnímu přechodu. Po cestě jsme míjeli v kouzelně zbarvené
lesní krajině poutní místo Tanaberk, které
v minulosti bylo úzce spojeno i s Novou Vsí.
V dolní části vesničky Hájek, na pokračující
cyklostezce, je velká mapa příhraničních historicky i ze současnosti zajímavých míst a měst
českých i německých.
Do Všerub jsme došli ještě „za sluníčka“.
A protože mezi námi panovala dobrá nálada,
a také nám po cestě hodně vyhládlo, zašli jsme
do místního hostince. Nezůstalo jen při dobrém
jídle a pití, ale muzikanti vytáhli i hudební
nástroje, a tak se nám vydařené odpoledne protáhlo do pozdních večerních hodin.
Ti, co jsme se zúčastnili, máme veselé vzpomínky, a doufáme, že při jarní vycházce se
k nám přidají i další spoluobčané.
Dana Sajlerová

Chodovskou specialitou je, že u druhých
pokusů útoků si každý závodník vylosuje jinou
pozici, než kterou zastává. Každý tým se snaží
předvést co nejlepší výkon, což dosvědčují
sekundové rozestupy mezi prvními třemi místy.
Oprechtice obsadily třetí medailovou příčku.
Hasičskou soutěž nakonec zpestřila disciplína: ,,lovení kapra z kádě“. Z té nakonec vylovil láhev dobrého moku zástupce Oprechtic.
Každý nový člen do týmu dospělých je vítán.
Podrobnosti sdělí Václav Pejsar, tel. 730 731 634)
nebo Josef Hoffmann tel. 724 284 478.
Hanka Hoffmannová

Mladí hasiči
se školili

Po roce se opět sešli vedoucí mladých hasičů
na školení. Školení je důležité nejen kvůli
obnovení odbornosti, ale i kvůli výměně zkušeností. Tentokráte se konalo v Koutě na Šumavě.
Celým školením provázel pan Petr Ouřada
spolu s vedoucí okresní odborné rady mládeže
paní Kristýnou Knopfovou.
Na začátku si všichni účastníci ověřili své
znalosti zkušebním testem. Během zkušebních
testů se jednak diskutovalo nad činnostmi pro
příští rok, ale proběhla i volba nového vedoucího, kterým byl zvolen Josef Hoffmann. Jeho
náměstky se stali Kristýna Knopfová, Martin
Jurčo a Martin Kopecký. Paní Kristýně
Knopfové následně byla předána kytice a bonboniéra jako poděkování za její obětavou
a vzorovou práci.
Následně se konala prezentace paní
Marcelové na téma Jak pracovat s problémovými dětmi. Po obědě, pod taktovkou Petra
Ouřady, proběhly praktické úkoly, azimut,
práce s buzolou, skok přes švihadlo a motání
hadice, aby si i vedoucí kolektivů vyzkoušeli,
co jejich svěřenci plní v celoroční hře Plamen.
Po živé diskuzi proběhly testy III. a II.
stupně vedoucích mládeže a vyhlášení výsledků. Na školení získalo nově dvaadvacet vedoucích III. stupeň a tři vedoucí II. stupeň, ti museli složit i ústní zkoušku. Dvacet vedoucích si
obnovovalo III. stupeň a patnáct II. stupeň.
Hanka Hoffmannová

Dobrý voják Švejk bavil Dlažov

Dne 30. řijna od 19:00 hod. vystoupila v kulturním domě v Dlažově OBLÍBENÁ ŠUMAVSKÁ
KAPELA a jejich host JOSEF ŠVEJK v hudebně zábavném programu VOJNA NENÍ KOJNÁ.
Akce se účastnilo cca 50 občanů z Dlažovska, Libkova a ostatních obcí z okolí.
Radek Toman, starosta obce Dlažov
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Týden knihoven s Večerníčkem

Spisovatelka Jana Abrahámová, rozená Keplová se starostou Janem
Löffelmannem.
Začátkem října proběhl v naší knihovně již tradičně Týden knihoven. Tentokrát jsme využili Večerníčkových 50. narozenin a uspořádali výstavu složenou nejen z knih pohádkových večerníčků, ale výstava
obsahovala i řadu věcí a dokumentů s touto tématikou. Kromě běžných
návštěvníků knihovny zhlédlo výstavu, která probíhala po celý říjen,

303 žáků z 1–3. tříd ZŠ ve Kdyni, Kouta na Šumavě a mateřských škol, pro
které byl připraven ještě další program. V rámci Týdne jsme vyhlásili literární a výtvarnou soutěž pro žáky 1.–5. tříd ZŠ. Celkem se zúčastnilo
54 dětí, přičemž nepoměrně větší zájem byl o formu literární. Na obě soutěžní kategorie čekala 1. cena „Večerníčkův pohádkový špalíček“ vydaný
Českou televizí. Díky Týdnu knihoven jsme zaregistrovali 74 nových čtenářů.
Řadu příznivců si získává „Výtvarné tvoření s Natálkou“. Paní
Vítovcová z Janovic nad Úhlavou nám představuje stále nové techniky,
avšak asi nejoblíbenější se stává zdobení triček, které jsme právě v Týdnu
knihoven znovu zopakovali.
Během října jsme se opět setkali s paní PhDr. Věrou Kubovou, se kterou
jsme se pobavili u úsměvného tématu „Frantova práva“, což je dokument,
který vznikl počátkem 16. století v Plzni, byl přeložen do mnoha jazyků
a představuje pravidla pijáckého cechu. V samém závěru měsíce jsme měli
příležitost přivítat u nás spisovatelku Janu Abrahámovou, rozenou
Keplovou, kdyňskou rodačku. S milou a příjemnou spisovatelkou, kterou
přišel pozdravit i náš pan starosta, se velmi hezky povídalo. Posluchači se
například dověděli, jak se dostala ke psaní, kde čerpá náměty svých, především detektivních knih, co chystá nového do budoucna i o své spolupráci
s režisérem Zdeňkem Troškou. V závěru večera řada lidí využila možnosti
zakoupit si její poslední novinku „Útěk na druhý břeh“, kterou jim autorka ráda podepsala.
9. listopadu jsme si s manželi Špillarovými „zaletěli“ do Ethiopie. Ve
více než dvouhodinovém vyprávění jsme se dozvěděli úžasné informace ze
země starých kultur, stovek různorodých etnik, veselých i neveselých zážitků. Byla to opravdová výprava za divokou krásou a originalitou této země.
Na závěr ještě dvě pozvánky. Tou první je výstava betlémů, která bude
probíhat od 14. prosince do 2. února v prostorách knihovny. Ing. Vratislav
Altman nám představí další betlémy ze své sbírky. Druhá pozvánka je na
tradiční vánoční koncert, který se uskuteční 28. 12. od 17 hodin v sálku
budovy.
Irena Hambeková, MěK Kdyně

Kdyňské ponocování v dobách dřívějších

Jako v každém městě, tak i u nás ve Kdyni
v dřívějších dobách chodil v nočních hodinách
ponocný. Měl za úkol hlídat majetek občanů
a dbal na jejich bezpečí. O tom se následně
dozvíme z historických pramenů:
O prvních ponocných je zmínka v usnesení
radních 19. 8. 1691. Tenkráte za ponocné
v zdejší obci přijali a představeni Tomáš
Schauer, Matěj Pašek a dáno jim závdavku
14 grošů a pamálného 6 grošů v sumě 20 grošů.
V zápisu není zmínky, zdali vykonávali noční
pouť městem sami, či zdali je, jak bylo u nás
obvyklé, doprovázeli občané. Není o tom také
nikde psáno, zdali tito strážcové oznamovali
hodinu obvyklým zpěvem: „odbila hodina,
chval každý duch Hospodina, atd.“, jako
v jiných místech, či stačilo našim předkům
pouhé odpískání, aneb odtroubení. Když
v místě „leželi“ vojáci, byli ponocní těmito
kontrolováni. Činili tak později i četníci. Tak
r. 1863 četník od druhého četnického regimentu čtvrtého flíglu shledal při prohlídce, že zdejší noční hlídka nekoná svou povinnost. Jinde
zase čteme, že noční strážník o jedné hodině
ponocoval v hospodě. O tom, že naši strážníci
nezůstali pozadu za strážníky jiných měst a rádi
si přihnuli, o tom dalo by se napsati delší kratochvilné povídání.

V r. 1866 je v zápisech obecních zapsáno,
kterak že ponocování upraveno za války, a tak
čteme, jak naše opatrné otce schvátil strach,
aby Prušák náhle nepřepadl naše město. Hlídka
dosavadní uznána za nedostatečnou, a proto
usneseno, že půjdou s hlídkou čtyři občané
a dva obecní výboři. Tito poslední mají se
vystřídati a má službu konati jeden před, druhý
po půlnoci. Tovární ředitel slíbil, že továrna
dodá také dva muže. Šest mužů obecních
a jeden výbor procházelo tedy před i po půlnoci městem, aby uhájili počestnou obec před
vpádem Prušáků. Ten způsob zůstal zachován i
po vojně a odpadli jen 2 muži, které dodávala
továrna, která své budovy střežiti dala vlastní
ponůckou. V obci chodili dva placení ponocní
a čtyři občané. Z obce prostě vzkázali, že na
dům připadá ponůcka, a tak majitel domu šel
sám nebo poslal syna, často výrostka, neb najal
osobu jinou, která důležitý úkol vykonala. Tak
skoro ve dvou měsících došlo vždy na ponocování. Proto, že sešlo se výrostků několik, bývalo tak veselo, ba často ponůcka sama podnikla
různá dobrodružství.
Na „wochcimře“, kde po obchůzce vždy se
hlídka sešla, bylo rušno a rozhovory bývaly
poučné, byla to dobrá škola. Jinak mladí lidé
v bujnosti přeměňovali firmy, odnášeli před
domy stojící lavice, žlábky na krmení koní,
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prázdné před hospodou stojící soudky, odvezli
vůz do rybníka atd. Ráno býval ovšem poplach,
když ten či onen sháněl se po svém majetku.
Takové žerty prováděla na účet ponůcky
i mládež jiná a to právě proto, aby na ostražitost
ponůcky upozornila.
Tento způsob ponocování se udržel do let
osmdesátých 19. stol. Tu ustanoven ponocný
třetí. Obdržel za noc 40 krejc. a občané, majitelé domů, zhostili se povinnosti ponocenské.
Ač plat byl skromný, bylo uchazečů více a ti,
kteří ponocnými se nestali, záviděli mu.
V letech devadesátých koupeny ponocným
hodiny. Zavěšeny měli je na řemeni a putovali
s nimi na určitá místa, kde ve skříňkách visely
klíčky. Klíčkem píchli do hodinek, kde na
proužku papíru, který hodinami probíhal,
vyznačeno v kterou dobu se tak stalo. Po čase
ukázaly se hodiny bezcennými. Ponocní ke
klíčku nešli a pícháno měli. Proto uloženo členům výboru a zejména prvnímu radnímu, který
míval vždy na starosti policii, aby v noci
ponocné kontrolovali. Za panování policejní
hodiny, nejednou policejní hlídka v některé
hospodě, kde hodina předržena, našla některého pana radního, ba i samotného starostu.
A povinností hlídky bylo hlásiti takové překročení na hejtmanství.
Rudolf Šlajer

Hasiči cvičili čerpání nádrže do cisteren

Loučimští dobrovolní hasiči čerpají vodu z nádrže do automobilové cisterny.

V říjnu uspořádali dobrovolní hasiči
okrsku č. 10 Pocinovice už 12. velitelský
den v areálu rekreačního zařízení Orlovice. Pátečního večerního nácviku dopravy vody požárním strojem z nádrže rybníka do tří vzájemně propojených automobilových cisteren se zúčastnilo 60 hasičů z

okrsku Pocinovice (Pocinovice, Chodská
Lhota, Loučim, Libkov, Dobříkov a Smržovice) a Dlažov (Dlažov, Běhařov, Miletice,
Soustov a Slavíkovice).
Smyslem celé akce bylo nacvičit souhru
při přečerpávání vody ze vzdáleného zdroje
až k místu zásahu.
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Zatímco jedna skupina pracovala
venku, druhou seznámil velitel okrsku
Petr Ponocný s postupy při zásahu
a nezbytnou administrativou. Velitel celé
akce Václav Ponocný ml. měl coby profesionál na starosti její hladký průběh
a v závěrečném hodnocení řekl: „Žádné
zásadní nedostatky nebyly. Pracovali
jsme na malém prostoru, a to je vždycky
náročné. Problém byl v komunikaci,
trvalo skoro hodinu, než jsme signály
baterkami zvládli. Nešlo tady o čas, ale
naučit se, kam sáhnout a co dělat.“
Následovala večeře, jejíž přípravu,
stejně tak jako občerstvení si vzaly na
starost ženy pocinovského družstva.
Velitelský den pokračoval pak ještě
sobotou.
Jen málo okrsků dobrovolných hasičů
se věnuje podobné činnosti jako pocinovští a pořádat velitelský den 12 let po
sobě vyžaduje hodně entuziasmu. Důkazem, že se jim tohle všechno daří, je
i spolupráce ze sousedním dlažovskými
okrskem, jenž patří do klatovského okresu. Počet odtud zúčastněných sborů je
rok od roku větší.
Zdeněk Huspek (redakčně kráceno)
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 12. 12. Mrákov, hubertská zábava
v kulturním domě ve Starém Klíčově od 20
hodin, zahraje Vrchovanka.
 12. 12. Kdyně, divadlo pro děti kouzelná školka s Magdalenou a Petrem od 10:30
hodin v kině.

 12. 12. Prapořiště, divadlo Černoch ve
hře: Prach a Broky. Začátek od 19:30 hodin
v sokolovně.
 13. 12. Mrákov, vánoční koncert v kostele od 16 hodin. Vystoupí pěvecký soubor
Canzonetta.

 13. 12. Brnířov, setkání důchodců od
15 hodin v obecním úřadě.

 14. 12. Kdyně, výstava betlémů p. Vratislava Altmana, výstava potrvá do 2. 2.
2016.

 19. 12. Pocinovice, vánoční koncert
v kostele sv. Anny v Pocinovicích od 13
hodin.

 19. 12. Dlažov, adventní koncert v kapli
sv. Jana Nepomuckého v Mileticích od 17
hodin. Jako každý rok zahraje hudební těleso Capra di Fossa.
 19. 12. Loučim, adventní posezení
spojené s výstavkou betlémů, společenská
místnost v obecním úřadě.
 21. 12. Úboč, adventní koncert od 18
hodin v kostele. Vystoupí pěvecký soubor
Canzonetta.
 21. 12. Kdyně, vánoční koncert Evy
Pilarové od 19:30 hodin v Sokolovně.

 23. 12. Kdyně, živý betlém od 16 hodin
na dvoře ŘK fary ve Kdyni. Tradiční společné setkání s předáváním Betlémského světla.
 24. 12. Nová Ves, zpívání v kapličce od
21 hodin.

 27. 12. Pocinovice, vánoční pochod od
13 hodin.

 27. 12. Chodská Lhota, Pochod zimní
přírodou sraz účastníků ve 13 hodin
u moštárny.
 28. 12. Kdyně, vánoční koncert v knihovně od 17 hodin.

 29. 12. Kdyně, požehnání koledníků
panem biskupem v 11 hodin, odjezd autobusu ze Kdyně do Kladrub u Stříbra.

 31. 12. Chodská Lhota, přivítání
Nového roku, slavnostní ohňostroj od 00.00
hodin 2016. Pořádá obec
 31. 12. 2015 Černíkov, Silvestr, od 20
hod. v kulturním domě, hraje Skalanka.
Předprodej vstupenek u p. Velíškové, tel.
727 893 194.

LEDEN:

 1. 1. Brnířov, pochod, 24 ročník pochodu Brnířov – Štefle sraz ve 13 hodin U parezu. Cestou bude slavnostně za doprovodu
muziky označen pramen Starého potoka.
 1. 1. Chodská Lhota, slavnostní ohňostroj, přivítání Nového roku „Sejdeme se
u kaple.“

 1. 1. Nová Ves, Novoroční turnaj ve
stolním tenise od 13 hodin v obecním úřadě.
 9. 1. Kdyně, hasičský bál od 20 hodin
v sokolovně, zahraje Chodovarka a FOX
band.

 9. 1. Kdyně, Tříkrálová sbírka ve Kdyni
a okolí.

 9. 1. Mrákov, hasičský bál od 20 hodin
v hospodě ve Štítovkách, hraje kapela Taky
taky.
 9. 1. Koloveč, myslivecký ples v kulturním domě, hraje Dupalka

 16. 1. Brnířov, cestopisná přednáška
Život na palubě výletní lodě od 15 hodin
v obecním úřadě.
 16. 1. Chodská Lhota, hasičský bál od
20 hodin v sokolovně. Hraje BK BAND.

 17. 1. Kdyně, přebor družstev v šachu
od 10 hodin ve společenské místnosti SČZ.

 23. 1. Loučim, tradiční bál, pořádají
dobrovolní hasiči ve 20 hodin.

 23. 1. Chodská Lhota, Tříkrálová sbírka, pořádají mladí hasiči ve spolupráci s farností Kdyně.

KINO
Kdyně

PROSINEC
15.–16.12. 20:00 Mládí
(IT, FR, VB, ŠVÝ)
18.–19.12. 17:00 Doktor Proctor
a prdící prášek (NOR)
22.–23.12. 20:00 Život je život (ČR)
24. 12.
14:00 Mimoni (USA)

LEDEN:
5.–6. 1. 20:00 Dítě číslo 44 (USA)
8.–9. 1. 17:00 Rosa a Dara a jejich
velká dobrodružství (ČR)
12.–13.1. 20:00 Je prostě báječná (USA)
15.–16.1. 20:00 Mission: Impossible
(USA)
19.–20.1. 20:00 Králova zahradnice
(VB)
22.–23.1. 17:00 Ovečka Shaun ve filmu
(VB)
26.–27.1. 20:00 Kurýr: restart (FR)
29.–30.1. 20:00 Gangster Ka (ČR)
20.–21.1. 20:00 Pořád jsem to já
(USA 2014)
25.11.
20:00 Jak jsme hráli čáru
(ČR, SR 2014)
27.–28.1. 20:00 Život je život (ČR 2015)

 23. 1. Koloveč, sportovní ples, od 20
hodin hraje Dexons music.
 30. 1. Mrákov, Chodský bál, od 20
hodin v sále kulturního domu ve Starém
Klíčově, hraje KT Band.
ÚNOR

 6. 2. Koloveč, ples Městyse Koloveč od
20 hodin
 6. 2. Nová Ves, masopustní průvod sraz
masek ve 12: 30 hodin v obecním úřadě.

 13.2. Koloveč, masopustní průvod a veselice od 15 hodin

 20. 2. Mrákov, hasičský bál od 20
hodin v kulturním domě ve Starém Klíčově.
Hraje kapela Taky taky.
 20. 2. Chodská Lhota, lyžařský závod
v okolí osady Štefle od 13 hodin.

 21. 2. Mrákov, dětský maškarní bál od
14 hodin v sále kulturního domu ve Starém
Klíčově. Pro děti budou připraveny hry
a soutěže.
 27. 2. Koloveč, hasičská veselice od 20
hodin.
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Milá zpráva

z facebooku:

To musíte vědět! Včera v podvečer jsem přivedla svoji malou, bezmála šestiletou, dceru na
koncert Plzeňské filharmonie do Kdyně.
Moc jsme se tam těšily. Pro obě to byl takový velký koncert vážné hudby poprvé.
Plánovala jsem, že pokud to nezvládne,
můžeme případně odejít. Zvládla. Byla jak
u vytržení. Nádherně zaujatá, pozorná.
Z balkonu měla skvělý výhled přímo do
orchestru na hudebníky, na nástroje, na noty.
Stále se mne tiše na něco vyptávala, prstíčkem
ukazovala, co jí zaujalo. Dostali jste jí.
Děkujeme za tak krásný kulturní zážitek.
A děkuji Vám všem, vážení hudebníci, že díky
Vám její první zkušenost s vážnou hudbou byla
tak vydařená. Je to určitě velmi dobrý a nadějný start do jejího kulturního života.
Lenka Beštová
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Adventní čas na Kdyňsku

V Úsilově se poprvé konal lampionový průvod. Účastníci se v šest hodin
večer sešli u místního sálu a hned po setmění se děti i dospělí vydali s lampiony do temného večera. Když lampiony prozářily část vesnice, dostaly děti
sladkost a jablečný mošt. Celý večer provázela příjemná atmosféra a smích
dětí.
Tereza Rážová

Tříletými caparty počínaje a sedmdesátiletými seniory konče vyrazilo v září
70 turistů na procházku loučimskou naučnou stezkou. A nedosti na tom, tentokrát to nebyli jen domácí, ale víc než polovina jich byla z Pocinovic. (zh)

Drakiádu v kdyňském údolí pořádala PS Safír Kdyně. A přišla téměř
stovka dračích pilotů. Odpoledne doplnila i další typicky podzimní
radovánka - pečení jablek a buřtů na ohýnku a brambor ve žhavém
popelu.
Pavla Tochorová
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V říjnovou sobotu se sešly děti z Mrákova a Starého Klíčova v klubovně
SDH Starý Klíčov, aby si vydlabaly přinesené dýně. Maminky děkují
hasičům ze Starého Klíčova za poskytnuté zázemí.
H. Duffková, obec Mrákov, foto J. Kucalová

V září se po několika letech konaly v Libkově rybářské závody. Jednalo
se o poslední kolo Úslavského poháru a zúčastnilo se ho 50 závodníků.
Vítězem se stal Jakub Maršálek s ulovenými rybami o celkové délce
1203 cm, druhé místo obsadil Jiří Ungr s 823 cm a třetí byl Jan
Tureček s 772 cm.
Barbora Černá, Libkov

Výrobky ZOD Mrákov vyvezlo město Kdyně na hradní jarmark, dvě stě
kilometrů za hranice, do bavorského Parsberku. Díky zemědělskému
obchodnímu družstvu budou v německých domácnostech o Vánocích
vonět české uzeniny a na mapě si vyhledají obec Mrákov.
(vh)

