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Předjaří na Kdyňsku

Noční vichřice z úterý na středu 19. února napáchala škody i na loučim‑
ské návsi, kde poslala k zemi vzrostlou lípu těsně vedle pomníku Mistra
Jana Husa. Jak je patrné z obrázku, stromu s uhnilými kořeny by zřejmě
stačil i menší vítr.
Zdeněk Huspek

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták přijel do Stanětic, aby viděl,
jak virtuální univerzita třetího věku pracuje. Přitom popřál seniorům
další studijní úspěchy. Podotkl, že je dobře, že i po pandemické vlně je
pořád o univerzitu zájem. Téma znělo Rituály evropských zemí. Nako‑
nec slíbil, že přijede i v příštím semestru.
Hanka Hoffmannová, zastupitelka obce Zahořany

V sobotu 26. března pořádal Obecní úřad Libkov ve spolupráci s místními
hasiči MDŽ. Pozvání přijal divadelní spolek MÁJ ze Kdyně s představením
MINIKABARET. Připravili si nejen veselé scénky, ale i vtipy a písně. Zábava
pokračovala v restauraci, kde byly ženy obdarovány květinou a pohoště‑
ním. Poděkování patří hlavně ochotníkům ze souboru MÁJ, kteří přispěli
k dobré náladě.
Barbora Černá, starostka obce

Po pár letech, v poslední únorovou sobotu, Sokol Úsilov pořádal dětský
maškarní karneval. Nechyběly soutěže, tancování, odměny a spousta zá‑
bavy. Děkujeme pořadatelům i zúčastněným.
Rážová Tereza, TJ Sokol Úsilov
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V Kolovči nechtějí větrné elektrárny
Občané městyse Koloveč hlasovali v sobotu 26.
února 2022 v době od 8:00 do 18:00 v místním
referendu o podpoře záměru výstavby 2 větr‑
ných elektráren v územním obvodu městyse Ko‑
loveč. Původní termín referenda musel být
s ohledem na nouzový stav přesunut na později.
Oprávněný počet voličů v seznamu byl 811, z nichž
se do hlasovací místnosti dostavilo 383 osob (47,23
%). Platných hlasů bylo odevzdáno 375, s odpovědí
ANO 131 (16,15 %), s odpovědí NE 243 (29,96 %),
bez odpovědi 1.
Výsledek referenda, který vyzněl negativně, je
s ohledem na dostatečnou účast hlasujících platný a
závazný, tudíž zastupitelstvo městyse Koloveč záměr
výstavby 2 větrných elektráren nepodpoří.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

Oceněný pedagog Dotace na akumulační nádrže
U příležitosti Dne učitelů předali zástupci
Plzeňského kraje ocenění vybraným pe‑
dagogům za jejich dosavadní činnost. Tra‑
diční akce, která vždy připadá na výročí
narození Jana Ámose Komenského, letos
přivedla celkem 25 pedagogů. Z rukou
členů krajské rady Petra Vanky a Vladimí‑
ra Kroce převzal pamětní list a drobné
dárky jako symbolické ocenění za zásluž‑
nou činnost v oblasti vzdělávání také doc.
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., prorektor pro
výzkum a vývoj Západočeské univerzity
v Plzni, rodák z Nové Vsi na Kdyňsku.
Dlouhodobě spolupracuje s Odborem
školství, mládeže a sportu KÚPK při pod‑
poře technického vzdělávání, talentova‑
ných žáků a organizaci mezinárodní robo‑
tické soutěže. Ve své vědecké kariéře se
zaměřuje především na oblast impaktní
biomechaniky – zabývá se například vir‑
tuálními modely lidského těla využívaný‑
mi pro analýzu rizika poranění v dopravě.
Pan Hynčík je velmi dobrým pedagogem,
který předává bohaté znalosti a zkušenos‑
ti studentům a působí i jako hostující pro‑
fesor v zahraničí.
(red)
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do rodinných domů

Plzeňský kraj poskytne vlastníkům a spoluvlastníkům rodinných domů dotaci na do‑
datečnou instalaci akumulační nádrže u kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní sousta‑
vu ústředního vytápění a splňuje požadavky dle pravidel programu Akumulační nádrže
I. Žádosti budou přijímány do 30. 9. 2022 do 13.00 nebo do vyčerpání alokace. Všechny
potřebné informace a dokumenty jsou k dispozici na této internetové adrese:
https://dotace.plzensky‑kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1064/
(red)

Vzácní hosté v kostele v Kolovči
Na neděli 9. ledna od 16 hodin připravila Římskokatolická farnost Koloveč v kostele
Zvěstování Panny Marie v Kolovči koncert polského barytonisty Michala Rajewského.
Ten měl u jesliček zazpívat tradiční polské vánoční koledy. Z důvodů onemocnění hlav‑
ního protagonisty byl zvolen náhradní program. Vystoupil český muzikolog, pedagog,
sbormistr, dirigent, varhaník, cembalista a organizátor hudebního života Vít Aschen‑
brenner s manželkou Ludmilou. Překrásnou hudbou potěšili srdce všech posluchačů.
V neděli 13. února se v kostele uskutečnila slavnostní mše svatá, které se účastnil
biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub. Součástí mše bylo vysvěcení pana Klímy na trva‑
lého akolytu (služebníka církve ustanoveného k službě u oltáře a pomoci knězi a jáh‑
novi při liturgické činnosti) pro farnost Koloveč. Po mši svaté následovalo na faře set‑
kání s biskupem.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš, Soňa Pikrtová
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Sberbanka se Kdyňsku vyhnula
V souvislosti s válečnou agresí Putinov‑
ského Ruska na Ukrajině došlo k ukončení
činnosti Sberbanky vlastněné ruskou spo‑
lečností.
O ukončení činnosti rozhodli fakticky ještě
před oznámením ekonomických sankcí samo‐
tní klienti.
Dalšímu útoku na banku musela čelit Česká
národní banka zahájením řízení o odnětí licen‐
ce. Drobní střadatelé v přepočtu do 100 tis. EUR
byli odškodněni ve výši 100 % z garančního
fondu. Ukázalo se však, že v této bance měly pe‐
něžní prostředky i velká města, kraje a obce.
Kolik z toho dokázaly ještě vybrat zpět, se uvidí
v dubnu po zaslání tzv. pomocného analytické‐
ho přehledu Ministerstvu financí. Z přehledu
k 31. 12. minulého roku se zdá, že to nebude
problém obcí na Kdyňsku, ani Domažlicku.
Ale jiná města, především ta, kde otevřela
Sberbank kamenné pobočky, tam uložila po‐
měrně dost peněz, z výčtu je vidět, že potíže má
především Morava.

režimu dodavatele poslední in‐
stance, tzv. DPI, pro odběr
elektrické energie a 17. dubna
pro odběr plynu z důvodu
ukončení činnosti Bohemia
Energy a Comfort Energy.
U Eagle energy je to v případě
plynu 10. dubna. Ostatní doda‐
vatelé, kteří ukončili činnost
v podzimních měsících, násle‐
dují v dalších dnech.
Z velké části se podařilo spot‐
řebitelům přejít pod nového
dodavatele. Stále ale zůstává asi
Ing. Vladislav Vilímec.
kolem 15 tis. občanů v republi‐
Konec lhůty poslední instance ce, kde k tomu ještě nedošlo. O této věci byli
prostřednictvím Ministerstva vnitra informo‐
Na jednání hospodářského výboru Senátu
váni také starostové obcí. Je třeba si uvědomit,
se zástupci MPO a Energetického regulačního
že platný zákon neumožňuje po ukončení šesti‐
úřadu byli senátoři požádáni, aby se snažili in‐
měsíční lhůty pokračovat v odběru energie.
formovat občany ve svých územních obvo‐
Proto apeluji na občany, aby tuto lhůtu nepře‐
dech, že 14. dubna skončí šestiměsíční lhůta
kročili.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor Parlamentu ČR

V souvislosti s otázkou Sber‐
banky se začalo debatovat o tom,
zda není na místě obnovit záměr
povinného uložení peněz obcí a
krajů na účtech České národní
banky. Sám nejsem stoupencem
tohoto kroku. Jde o mimořádně
citelný zásah do pravomocí samo‐
správ. Zkušenosti ukazují, že je
třeba zvážit, zda vyšší sazba zúro‐
čení by měla být určujícím a jedi‐
ným kritériem pro uložení peněz
na účtech.

Koncert bratří Vilímců
KPH ve Kdyni vzpomene koncertem bratří Vilímcových dne 13. května 100. výročí
úmrtí „krále českých houslistů“ Františka Ondříčka a zároveň nedožité devadesáti‑
ny vynikající houslové pedagožky Ilony Sládkové Vilímcové.
Dlouhá léta se snažíme s mým bratrem o to, aby se ne‐
zapomínalo na hudební osobnosti, které proslavily
český národ. Smetana, Dvořák nebo Janáček po sobě
zanechali nesmrtelná díla. Hudební interpreti či zpě‐
váci minulosti pouze nesmazatelnou stopu. Byť v ně‐
kterých případech již žili v počátcích gramofonové éry,
kvalita záznamů nemůže věrně reprodukovat jejich
skutečné umění. Jedním z nich byl František Ondříček.
Při loučení s Ondříčkovými ostatky překrásně charak‐
terizoval skladatel Josef Bohuslav Foerster jeho umě‐
ní slovy: „František Ondříček! Zlatá struna napjatá
mezi nebem a zemí, jíž se dotkl prst Boží.“
V dubnu uplyne 100 let od úmrtí tohoto umělce,
který zpíval tíži života i jeho slávu.
František Ondříček byl členem velmi bohaté umělecké
rodiny. Jeho tři bratři byli rovněž vynikající houslisté.
Nejmladší z nich Stanislav vystoupil v roce 1926 na
koncertě ve Kdyni při slavnostním otevření dvorany
kdyňské sokolovny, dnes hlavního sálu. Co na koncertě zahrál, se nedochovalo, ale určitě si
lze představit, že i některé skladby slavného a tehdy již zvěčnělého bratra Františka.
František Ondříček byl prvním interpretem Dvořákova houslového koncertu a Dvořák mu
věnoval svou Romanci. Na koncertě 13. května zazní půvabná Ondříčkova Barcarola a
především stěžejní dílo Česká rapsódie pro housle a klavír, umně postavená na motivy ná‐
rodních písní včetně těch hodně známých „Kde je sládek, tam je mládek“ a „Na tom našem
dvoře, všechno to krákoře“. Po smrti Ondříčkových žáků Českou rapsódii již nikdo nehrál,
mimo jiné i kvůli obtížnosti obou partů.
O tři dny dříve 10. května bude Česká rapsódie provedena v Klatovech, které jsou s Františ‐
kem Ondříčkem hodně spojeny a kde v sokolovně vystoupil přesně na den vzniku republiky
28. října 1918, aby zahrál poprvé v samostatném státě píseň Kde domov můj.
Ilona Vilímcová by se dožila letos v červenci 90 let. I ona v sobě nesla ondříčkovskou tradici.
Její učitelkou byla v Plzni Ondříčkova žačka Regina Řeháková. Často také na koncertech uvá‐
děla Ondříčkovu Skočnou. Ilona Sládková Vilímcová se stala už jako malá vítězkou celostát‐
ních hudebních soutěží. Zajímavé je, že v soutěži „Ukaž co umíš“ se také na prvním místě ve
zpěvu umístil Jaroslav Adámek ze Kdyně a zpíval pak i na koncertě vítězů ve velkém sále
pražské Lucerny. Ilona Vilímcová působila dlouhá léta jako ředitelka hudební školy ve Kdy‐
ni a vychovala spoustu žáků, ať již těch, kteří hudbě zasvětili profesní život, nebo těch, pro
něž se hudba stala hlavně milou průvodkyní životem.
Vladislav Vilímec

Pomáhej
Ukrajině
Neziskové organizace se spojily a vy‑
tvořily centrální místo, kde lidé mo‑
hou nabídnout pomoc v souvislosti se
situací na Ukrajině. Vznikla platforma
Pomáhej Ukrajině www.pomahejuk‑
rajine.cz, kde se soustředí nabídky a
potřeby pomoci. Ty jsou kolegy z mís‑
tních neziskových organizací a obcí
propojovány. Platformu zajišťuje Kon‑
sorcium nevládních organizací pracu‑
jících s migranty v ČR, které sdružuje
celkem 16 nevládních organizací za‑
bývajících se dlouhodobě migrací a in‑
tegrací cizinců.
Zapojit se touto formou může úplně
každý, ať jednotlivec, firma nebo obec.
Stačí vyplnit jednoduchý dotazník,
kde bude popsána konkrétní nabídka,
kontakt. Po ověření se nabídka objeví
v databázi nabídek. Nabízet je možné
tlumočení, dopravu, právní či psycho‑
logickou pomoc, materiální pomoc,
ale i mnoho dalšího.
Prioritou je v současnosti ubytování.
Pokud máte a chcete nabídnout volné
kapacity lidem prchajícím před vál‑
kou, určitě se na platformě zaregis‑
trujte. Nedostatek ubytovacích kapa‑
cit je aktuální zejména v okrajových
lokalitách Plzeňského kraje. Pokud
byste rádi pomohli finančně, můžete
podpořit naši sbírku SOS Ukrajina:
č. ú. 0093209320/0300.
Mgr. Tereza Králová, Člověk
v tísni v Plzeňském kraji
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Školení v Nové Vsi
V poslední době došlo k několika změnám a novinkám v automobilové dopravě.
A protože opakování je matka moudrosti, uspořádal Obecní úřad v Nové Vsi od‑
bornou přednášku na toto téma. Nejen, že jsme si celkově zopakovali platná pra‑
vidla silničního provozu, dozvěděli jsme se, co je nového, ale byl i prostor pro na‑
še dotazy. Přednášku zajistil Bc. Jurij Matušenko z firmy Autoškola Hrabík. Tímto
moc děkujeme za cenné informace.
Šárka Kraftová, foto Markéta Zemková
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Dobré ženy
v Chodské Lhotě
aneb MDŽ v Chodské Lhotě
MDŽ uspořádal obecní úřad v sobotu 12. břez‐
na v sokolovně od 14.00 hodin. Zúčastnilo se
na 37 žen. Kulturní program zajistil Míla Šobr
hezkým vystoupením a od žen na závěr obdr‐
žel velký potlesk. Ženám rozdal pan starosta
obce s některými zastupiteli květiny, uvařili
kávu a přidali bořické koláče. V Chodské Lho‐
tě máme dobré ženy. Ženy, děkujeme.
M. Jäger, foto J. Nunvář

Akordeonisté uspěli v Německu
Tradičně se naši mladí akordeonisté zúčastnili Mezinárodní akorde‐
onové soutěže v německém Klingenthalu nazvané Kleine Tage der
Harmonika, která se letos konala o víkendu 5.–6. března. Bylo to po
roční pauze, loňský 49. ročník soutěže nemohl proběhnout. Město
Klingenthal je známé výrobou tradičních akordeonů. Na jubilejním
50. ročníku se sešli muzikanti z různých koutů České republiky a
z některých spolkových zemí Německa, aby změřili své síly ve hře na
akordeon. Utkali se v šesti kategoriích v sólové a komorní hře. Účast
na soutěži není jednoduchá. Probíhala dva dny ve dvou sálech, při‐
čemž jednotlivé výkony hodnotila pětičlenná porota. Kromě skladeb,
které jsou pro jednotlivé kategorie povinné, hrají žáci repertoár, kte‐
rý jim vybírá jejich vyučující.
Plzeňský kraj reprezentovalo devět žáků. Konkrétně z Kdyňska
z Loučimi Jan Matějka (ZUŠ Kdyně) a jeho starší sestra Hana
Matějková (ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň).
V kategorii 1a (sólisté do 10 let) se na 5. místě umístila Nikol Šneber‐
gerová (ZUŠ Dobřany).
V kategorii 1b (sólisté 10–12 let) se na 1. místě umístil Martin Chodl
(ZUŠ Dobřany), na 2. místě Jan Matějka (ZUŠ Kdyně) a na 4. místě
Daniel Štika (ZUŠ T. Brzkové Plzeň).
V kategorii 2 (sólisté 12–15 let) se na 5. místě umístila Daniela Holá
(ZUŠ Dobřany).
Ve 3. kategorii (sólisté 16–19 let) se umístila na 4. místě Hana Matěj‐
ková (ZUŠ T. Brzkové Plzeň).
V kategorii D1 (komorní hra do 15 let) se na 3. místě umístili Mar‐
tin Chodl (akordeon) a Pavlína Wágnerová (housle), oba ze ZUŠ
Dobřany.
V kategorii D2 (komorní hra 15–19 let) získaly společně Hana Matěj‐
ková (akordeon) a Zuzana Breuerová (příčná flétna), obě ze ZUŠ Te‐
rezie Brzkové Plzeň, 3. místo.

Letos čeká mladé akordeonisty ještě řada dalších soutěží, na začátku
května např. Plzeňský akordeon 2022, v polovině června 2. ročník
Mezinárodní akordeonové soutěže v Dobřanech, odkud nejlepší po‐
stupují na Mezinárodní akordeonovou soutěž Trophe Mondial CMA.
Přejeme všem hodně úspěchů.
ZUŠ Plzeň a Kdyně

Zleva Ivana Bártová (učitelka Zuzany Breuerové), Zuzana Breuerová
(příčná flétna), Hana Matějková (akordeon), Petra Křížková (učitelka
Hany Matějkové) – Všichni ze ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň.
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Slavíkovická posilovna
Venkovní posilovny ve městech se v dneš‐
ní době staly standardním a velmi hojně vy‐
užívaným vybavením takřka každého parku.
Smyslem těchto posiloven je protažení těla
například při odpolední procházce. Negativ‐
ním symbolem dnešní doby je totiž nedosta‐
tek pravidelného zdravého pohybu. A i ven‐
kov v tomto trendu města velmi rychle dohá‐
ní napříč všemi generacemi. Zejména u na‐
šich nejmenších je tento jev nejvýraznější.
Ve Slavíkovicích na hasičském hřišti, kde
jsou již vybudované hezké dětské prolézač‐
ky a často se zde pořádají dětské dny, hasič‐
ské soutěže a poutě, vznikl ideální prostor
právě pro takovou venkovní posilovnu. Obe‐
cní úřad Černíkov, kam Slavíkovice spadají,
přání obyvatel a místních hasičů vyslyšel.
Nyní si tedy mohou obyvatelé Slavíkovic, a
nejen ti, přijít v rámci procházky nebo vy‐
jížďky na kole zacvičit, a tím pečovat o své
zdraví.
Nachází se zde šest cvičebních fitness
strojů, na kterých si mohou společně zacvičit
všichni od dětí pod dohledem rodičů až po
seniory. Společné vícegenerační cvičení je
totiž skvělým motivačním prvkem pro
všechny. Každý fitness stroj je doplněn popi‐
sem, jak na něm cvičit a jakou část těla bude‐

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schváli‑
lo finanční dar ve výši 5 milionů korun
jako humanitární pomoc Ukrajině z dů‑
vodu mimořádné události – invaze Ru‑
ské federace na území Ukrajiny. Dar je
určen Velvyslanectví Ukrajiny v České
republice, které podle hejtmana nejlépe
vyhodnotí, jak peníze využít.
(red)

me právě procvičovat. Lze si tedy protáh‐
nout a posílit svaly horních a dolních konče‐
tin, svaly trupu, zlepšit kloubní pohyblivost,
koordinaci pohybů, rovnováhu těla, ale sa‐
mozřejmě i tak důležitou kapacitu plic a
funkci srdce a cév. Pokud se toto cvičení pro

člověka stane rituálem, pozitivní účinek na
organismus se dostaví velmi brzy.
Tak neváhejte, oblečte se do sportovního a
přijďte si do Slavíkovic zacvičit. Počasí nám
přeje.
Mgr. Lucie Rážová, učitelka tělesné výchovy

VESNICE ROKU 2022
Po dvouleté pauze odstartoval další ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky se podávají
do 29. dubna. Zúčastnit se mohou obce do 7 500 obyvatel jako celek včetně místních
částí, které mají zpracovaný vlastní dokument rozvoje obce. Informace jsou k dispozici
na – https://www.vesniceroku.cz. Připomínáme, že v roce 2008 získal krajskou zlatou
stuhu Mrákov a v roce 2010 Koloveč, které se postupem podařilo získat skvělé druhé
(red)
místo i v celostátním kole.

Dotační program
Variantní studie odkanali‑
zování obcí a zásobování
pitnou vodou 2022
V rámci programu Plzeňského kraje
Dotační program Variantní studie od‑
kanalizování obcí a zásobování pitnou
vodou 2022 mohou menší obce (do
1 000 obyvatel) žádat o dotaci na zpra‑
cování studie variantního odkanalizo‑
vání a likvidace odpadních vod nebo
zásobování pitnou vodou všech mís‑
tních částí obce. Žádosti budou přijímá‑
ny do 29. 7. 2022 do 12.00 hod. Potřeb‑
né informace a dokumenty jsou k dis‑
pozici na tomto odkazu – https://dota‑
ce.plzensky‑kraj.cz/verejnost/dotacni‑
titul/1074/

6/(9$
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Benefiční koncert pro Ukrajinu
V této těžké době uspořádala Římskoka‑
tolická farnost Koloveč s městysem Kolo‑
več v sobotu 5. 3. 2022 benefiční koncert
pro Ukrajinu. Akce se uskutečnila od 18:00
hod. v kostele Zvěstování Panny Marie
v Kolovči.
Nejprve sbor ukrajinských rodáků zazpí‑
val hymnu své země a připojil i lidovou pí‑
seň. Následoval projev starosty městyse
Ing. Václava Pergla a po něm slovo faráře
Wojciecha Pelowského. Tereza Jurníková
zazpívala píseň Modlitba pro Martu a spolu
se sestrou v duetu Hallelujah. Poté se před‑
stavil Dušan Talaš, za doprovodu akustické
kytary zazpíval 6 svých písní (např. Křídla
andělů, Do nebe). Ze svého programu vy‑
bral do dnešního vystoupení Milan Sulej
písně Jaká to nádhera, Sbor Židů, Ta naše
písnička česká aj. Romana Schuldová za‑
hrála na klávesy vlastní improvizace. Pan
farář provedl modlitbu s prosbou o požeh‑
nání všem přítomným. V závěru zazněla

společně zazpívaná státní hymna ČR.
Výtěžek koncertu byl 40.170 Kč. Celkem
s dalšími příspěvky ze sousedních obcí by‑

lo na Ukrajinu zasláno 50.400 Kč. Srdečné
poděkování patří všem dárcům!
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

ZKRÁCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
V Masarykově základní škole Kdyně se z důvodu provádění stavebních prací v rámci realizace II. etapy sanace hlavní bu‑
dovy školy zkracuje školní rok. Bude ukončen v pátek, 24. června 2022.
(red)

Sbírka ve Všerubech
Ve Všerubech se v sobotu 5. března rozhodli zorganizovat humanitární sbírku na pomoc
Ukrajině. V neděli byl přistaven kamion a v pondělí za svítání vyjížděl, naplněný 14 tunami
materiálu (potraviny, kojenecká výživa, plenky, hygienické potřeby, zimní obuv, kabáty
a bundy, deky, ale i batohy pro přenos potřebného), do Bohumína.
Dobrovolníkům na místě jsme se snažili usnadnit práci alespoň tak, že v kamionu byly „sekto‑
ry" označené dle uložených věcí. Stejně tak byly popsané pytle a bedny. Vše přehledně rozdě‑
lené. Ve středu o třetí ranní byla potřebná pomoc na místě určení, v ukrajinském Chopu. Jede‑
náct hodin intenzivní práce, za kterou patří všem obrovský dík.
Simona Vroblová Váchalová

Dotace pro
knihovny

Sbírka Všeruby

Provozovatelé knihoven mohou žádat
o dotaci na nákup knižního fondu pro
knihovny. Podpora je poskytována
Plzeňským krajem v rámci programu
Nákup knižního fondu knihoven
v Plzeňském kraji pro rok 2022. Žádos‑
ti budou přijímány do 10. 8. 2022 do
14.00 hod. Informace jsou k dispozici
zde:
https://dotace.plzensky‑
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1046/
(red)

Metodická pomoc školám
pro vzdělávání dětí z Ukrajiny
Pro školy a jejich zřizovatele připra‑
vilo MŠMT ve spolupráci s dalšími
partnery informační a metodickou
podporu pro přijímání a vzdělávání
dětí přicházejících z Ukrajiny. Jedná
se o informace týkající se zařazová‑
ní dětí do škol, začleňování do ko‑
lektivu, jazykové přípravy a další
otázek souvisejících se současnou
situací. Informace a odpovědi na
otázky najdou zástupci škol a jejich
zřizovatelů na tomto odkazu:
https://www.edu.cz/ukrajina/. Zde
jsou k dispozici ke stažení také dva
metodické materiály. Prvním je in‑
formační materiál „Vzdělávání ukra‑
jinských dětí v ČR“, který je určen
pro mateřské, základní, střední a
vyšší odborné školy a jejich zřizova‑
tele. Druhým dokumentem je „Pří‑
ručka pro školy v době katastrofické
události“ pro pedagogy základních
a středních škol.
(red)
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Koutská škola pomáhá
Koncem minulého roku vyráběly
děti v základní škole vánoční de‑
korace, přáníčka, ozdoby pro Vá‑
noční jarmark, který se měl po
roční přestávce konat. K tomu ale
opět nedošlo z důvodu koronavi‑
rové epidemie. Proto paní učitel‑
ky dárky zabalily a předaly je do
domovů seniorů ve Kdyni a v Do‑
mažlicích.
Že dárečky potěšily, nás přesvěd‑
čil děkovný dopis jedné klientky
domova seniorů v Domažlicích,
která se dožila sta let. Dopis na‑
psala krasopisně vlastní rukou, bez jediné chyby, což děti i my, učitelé, velmi ocenili.
Vlivem událostí poslední doby uspořádali zaměstnanci školy mezi sebou finanční
sbírku a zakoupili potřebné věci pro děti i dospělé z Ukrajiny, které předali paní Ra‑
dové pro Charitu Horšovský Týn.
Naše škola přijala k základnímu vzdělávání několik dětí z Ukrajiny, kterým pomáhá‑
me se začleněním do kolektivu a s osvojováním českého jazyka.
Doufáme, že se u nás budou cítit dobře.
Milada Mazancová, ředitelka školy

Veletrh práce
Veletrh práce a vzdělávání – konečně na‐
živo. Stovky pracovních míst z celého Plzeň‐
ského kraje, desítky vystavovatelů a skvělý
celodenní program už desátým rokem na‐
bídne prestižní Veletrh práce a vzdělávání
pod názvem Klíč k příležitostem, který se
tradičně koná v Plzni 12. dubna v TJ Loko‐
motiva v Úslavské ulici na Slovanech.
Každoročně jej navštíví 2 500–3 000 lidí, le‐
tos se v souvislosti s ukrajinskými událost‐
mi očekává ještě větší návštěvnost. (red)

Kdyně uvolnila
městské byty
Rada města Kdyně schválila
z důvodu akutní bytové nouze
kvůli válečnému konfliktu na
Ukrajině přidělení tří měst‑
ských bytů v ulicích Mlýnská,
Nádražní a Sokolská ukrajin‑
ským občanům a jejich rodin‑
(red)
ným příslušníkům.

Podpora péče o pomníky a válečné hroby
Obce mohou v současné době žádat o dotaci na udržovací a obnovovací stavebně‑technické prá‑
ce, restaurování a statické zajištění pomníků, válečných hrobů a pietních míst. Dotaci poskytuje
Plzeňský kraj v rámci programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na úze‑
mí Plzeňského kraje. Žádost je možné podat do 15. 4. 2022 do 17.00 hod.
(red)

Vybírali také
v Nové Vsi
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Víte, že 26. února
n V Chodské Lhotě se konal masopustní prů‑
vod pod vedením hasičského sboru. Masky se se‑
šly před hasičárnou ve 13.00 hodin. V průvodu
šli ježibaby, vojáci, pomeranč, loupežník, námoř‑
níci a další krásné masky. U každého třetího do‑
mu na ně čekala ochutnávka koblížků místních
kuchařek, které byly všechny výtečné. Ale také
zelné placky, věnečky, chlebíčky, prokládané
různorodou desinfekcí. Průvod končil v hasičár‑
ně, kde čekaly párečky a pivečko. Všichni se vý‑
borně bavili, i když obejít celou ves, všude zatan‑
čit a zazpívat je náročné. Na alegorickém voze
byla retro hudební aparatura. Vesnice mají mít
své tradice, držme se jich i přes různé pandemie,
karantény a putinovské darebnosti.
(mj)
n V Nové Vsi byla letošní účast masek hojná?
Velké Wau! si zaslouží nápad dvou vyrobených a
skvěle se doplňujících masek – krabičky od zá‑
palek a hasičského přístroje!
(šk)
n V Loučimi trochu ve stínu ruské invaze na
Ukrajinu uspořádala TJ Sokol Loučim maso‑
pustní průvod, který jako obvykle začal v Louči‑
mi, pokračoval v Nové Vísce a končil maškarní
zábavou v Libkově, kde zahrál Zdeněk Trefanec
s manželkou Danou. Po dvouleté pauze se sešlo
téměř 40 masek, z toho víc než polovina mla‑
dých. Na celé trase jej doprovázela Pošumavská
muzika.
(zh)
n V Pocinovicích v doprovodu živé hudby po vsi
procházeli kosmonauti, přerostlé školačky,
hmyz v podobě pavouka, motýla a berušky, Me‑
xičané, deratizátoři, kteří účinnými prostředky
vyháněli krysy z příbytků, i tradiční představitel‑
ka nejstaršího ženského řemesla. Průvod dopl‑
ňovali sportovci, uklízečky s nepořádkem, chut‑
né hrozny vína a další povedené masky. Na vše
dohlížel sbor mladých myslivců a policista. Míst‑
ní hostili masky bohatým občerstvením, přede‑
vším výbornými koblížky a chuťovkami.
(jr)
n Stanětičtí společně s Hříchovickými potě‑
šili průvodem masek obě obce, kde se na ně lidé
těšili, byli na ně připraveni a vítali je. Odpoledne
provázelo masopustní veselí, které se protáhlo
až do ranní hodiny, i když už ve vyhřátých pro‑
storách.
(hh)

Obec Nová Ves ve spolupráci s SDH
Nová Ves – Vítovky uspořádala
sbírku pro ukrajinské uprchlíky.
Do sbírky se zapojilo 18 domác‑
ností, s darem se připojila také
obec – byly zakoupeny trvanlivé
potraviny pro děti, pleny, hygienic‑
ké potřeby ve výši 5 500 Kč.

n V Brnířově se sešel policista, vodník, kašpá‑
rek, čarodějka, Mickey a Minnie, kostlivec, med‑
vědi, motýlek, beruška a spousta princezen, víl a
dalších masek na dětském maškarním karneva‑
lu ve vyzdobeném sále obecního úřadu odpoled‑
ne už v pátek. Byly připraveny soutěže za sladké
odměny. Děti dováděly, tančily a smály se. Druhý
den, v sobotu, přišla řada na dospělé. Sešli se na
stejném místě k posezení při muzice, které volně
přešlo do taneční zábavy se skupinou SVOR. (VJ)

Šárka Kraftová, foto Michal Hudec

Fota str. 16
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Kalendárium
ALTMANN Václav ‑ geolog
* 1912 ‑ Loučim, † 1995
Místa působení: Stříbro, Tachov
Původní profesí právník, posléze geo‑
log a sběratel minerálů. Autor obsáh‑
lých studijních sbírek minerálů z rud‑
ných žil stříbrského revíru.
‑ 110. výročí narození
IHA Karel ‑ předseda Českého zahrád‑
kářského svazu
* 1932 ‑ Kdyně, † 22. 10. 2014
Místo působení: Kdyně
Předseda Základní organizace ČZS Kdy‑
ně a odborný publicista. Nositel řady
zahrádkářských ocenění, včetně zápisu
do Knihy cti Českého zahrádkářského
svazu. ‑ 90. výročí narození
SMAZAL Josef ‑ kapelník
* 1922 ‑ Koloveč
Místa působení: Koloveč, Mariánské
Lázně, Plzeň, Norimberk (Německo)
Kapelník, houslista a klarinetista, bě‑
hem 2. světové války totálně nasazen
v Norimberku.
‑ 100. výročí narození

LEDEN

ÚNOR
SVAČINA Stanislav ‑ učitel hluchoně‑
mých dětí
* 27. 5. 1898 ‑ Koloveč, † 10. 2. 1992 –
Domažlice
Místo působení: Praha
Domažlický učitel a muzikant, člen du‑
dáckých lidových souborů. Spoluzakla‑
datel české logopedie.
‑ 30. výročí úmrtí
MASOPUST Tomáš ‑ kněz
* 26. 5. 1829 ‑ Domažlice, † 11. 2. 1897 ‑
Poleň
Místa působení: Švihov, Poleň, Koloveč
Duchovní a autor časopiseckých člán‑
ků. Vydal sbírku církevních písní Kan‑
cionálek, byl i literárně činný.
‑ 125. výročí úmrtí
ŠAMBERGER Ludvík ‑ ekonom
* 12. 7. 1878 ‑ Kout na Šumavě, † 19. 2.
1937 ‑ Praha
Místo působení: Praha
Působil jako úředník, národohospo‑
dářský publicista a jako autor odbor‑
ných publikací.
‑ 85. výročí úmrtí

TŠÍDA Emil ‑ vlastivědný pracovník
* 13. 1. 1862 ‑ Kdyně, † 1. 12. 1926 –
Plzeň
Místo působení: Kdyňsko
Významný sokolský a vlastivědný pra‑
covník, regionální historik Kdyňska
a Pošumaví.
‑ 160. výročí narození

MYŠKA Josef ‑ lékárník
* 21. 2. 1812 ‑ Libkova Voda (okr. Pelh‑
řimov), † 27. 2. 1896 ‑ Písek
Místa působení: Všeruby, Kdyně, Písek
Lékárník ve Všerubech a Kdyni, politik
a starosta novokdyňského okresu. Po
roce 1880 působil v Písku.
‑ 210. výročí narození

NĚMCOVÁ Božena ‑ spisovatelka
* 4. 2. 1820 ‑ Vídeň, † 21. 1. 1862 ‑ Praha
Místa působení: Praha, Domažlice, Vše‑
ruby, Chodsko
Česká spisovatelka, zakladatelka novo‑
dobé české prózy. Z pobytu na Chodsku
načerpala řadu námětů pro své dílo.
‑ 160. výročí úmrtí

BŘEZEN

JEŽKOVÁ Anna ‑ ředitelka hudební
školy
* 26. 1. 1917 ‑ Staňkov, † 21. 04. 2008 –
Staňkov
Místa působení: Horšovský Týn, Staň‑
kov, Kdyně, Holýšov, Domažlice, Klatovy
Ředitelka hudební školy v Horšovském
Týně v letech 1950‑1954.
‑ 105. výročí narození
POKORNÝ Jan Ferdinand ‑ sbormistr
* 28. 1. 1797 ‑ Koloveč, † 3. 3. 1870 ‑ Jih‑
lava
Místo působení: Jihlava
Hudební skladatel, sbormistr, ředitel
kůru a dirigent. Jmenován čestným ob‑
čanem Jihlavy. ‑ 225. výročí narození

MORAVEC Alois ‑ malíř
* 5. 1. 1899 ‑ Malá Chýška (dnes Chyšky,
okr. Písek), † 6. 3. 1987 ‑ Praha
Místo působení: Kdyně
Malíř, grafik a ilustrátor, ilustroval na‑
příklad knihy J. Š. Baara.
‑ 35. výročí úmrtí
MÄRZ Josef ‑ vrchní respicient
* 19. 3. 1897 ‑ Kout na Šumavě, † 17. 6.
1942 ‑ Mauthausen (Rakousko)
Místa působení: Praha, Mauthausen
(Rakousko)
Vrchní respicient finanční stráže
v pražské Ruzyni, zatčen v září 1941.
Popraven nacisty v koncentračním tá‑
boře Mauthausen.
‑ 125. výročí narození
BARTOVSKÝ Karel ‑ kněz
* 30. 3. 1867 ‑ Kdyně, † 25. 5. 1940 –
Kdyně
Místo působení: Citov (okr. Mělník)
Kdyňský rodák, působil jako kněz a do‑

pisovatel do katolických časopisů.
Spolužák Jindřicha Šimona Baara na
pražském kněžském semináři.
‑ 155. výročí narození

DUBEN
MEJCHAR Bořivoj ‑ stomatolog
* 3. 4. 1922 ‑ Pocinovice
Místo působení: Plzeň
Lékař, vysokoškolský pedagog, odbor‑
ný publicista a přednosta plzeňské sto‑
matologické kliniky.
‑ 100. výročí narození
MAERZ Antonín ‑ kněz
* 15. 2. 1859 ‑ Domažlice, † 15. 4. 1917 ‑
Domažlice
Místa působení: Kdyně, Tannaberg
u Všerub, Domažlice, Kašperské Hory
Kněz, děkan, vikář, biskupský notář a
konzistorní rada. Zasloužil se o obnovu
domažlických kostelů.
‑ 105. výročí úmrtí
SKALOVÁ Hana ‑ učitelka
* 20. 4. 1897 ‑ Strunkovice nad Blanicí
(okr. Prachatice), † 27. 7. 1964 ‑ Písek
Místa působení: Domažlice, Koloveč,
Terezín (okr. Litoměřice), Písek
Učitelka, básnířka a překladatelka.
V průběhu 2. světové války vězněna na‑
cisty v koncentračních táborech.
‑ 125. výročí narození
PELNÁŘ Jan ‑ ministr vnitra ČSSR
* 24. 4. 1911 ‑ Mrákov, † 23. 4. 1982 ‑
Plzeň
Místa působení: Domažlice, Plzeň, Pra‑
ha, Mrákov
Původním povoláním zedník, od srpna
1968 ministr vnitra komunistického
režimu.
‑ 40. výročí úmrtí
TRAMBA Jan ‑ malíř
* 5. 9. 1920 ‑ Kdyně, † 29. 4. 2002 ‑ Do‑
mažlice
Místa působení: Beroun, Norimberk
(Německo), Kdyně
Malíř, některá svá díla věnoval kdyňské
knihovně a informačnímu středisku.
‑ 20. výročí úmrtí
SYSEL Vladislav ‑ kněz
* 30. 4. 1922 ‑ Loučim, † 5. 12. 2019 –
Klatovy
Místa působení: Kout na Šumavě, Kdy‑
ně, Domažlice
Kaplan a vikář, během 2. světové války
totálně nasazen. Po roce 1948 proná‑
sledován komunistickým režimem.
‑ 100. výročí narození
www.mekbn.cz
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Deskohraní 22
Po dvou letech bylo opět možné uspořádat tradiční deskovkové
odpoledne ve školní jídelně Masarykovy ZŠ ve Kdyni.
Přestože slunná sobota lákala lidi spíše k venkovním aktivitám,
přišlo dost lidí nadšených do moderních společenských her. A těch
se k zahrání nabízelo více než padesát. Ochotní organizátoři znalí
pravidel každou hru návštěvníkům vysvětlili a pomohli rozehrát. Ve
druhé polovině odpoledne byl pak uspořádán turnaj ve hře Zajíc a
Želva. Tento titul od vydavatelství Albi byl zároveň cenou za první
místo.
Je hezké vidět, že deskové hry oslovují lidi napříč generacemi, za‐
hrát si totiž přišli jak předškoláci, tak i nadšení prarodiče. Kromě
turnajového Zajíce se Želvou se oblibě těšily třeba Chyť draka, Ubon‐
go, Spící královny, Umí prase létat? nebo již vyspělejší hra Vikingové.
Poděkování patří vedení školní jídelny a Masarykově ZŠ Kdyně za
zapůjčení prostor.
Jakub "Jezevec" Hrubý, Pionýrská skupina Safír Kdyně

Stopa Václava Hartla tu zůstává
V pondělí 7. března se ve věku 84 let uza‑ vzít lesní hospodářské plány a domluvit po‑
vřela pozemská pouť Václava Hartla.
stup předání lesů tak, aby nevznikaly nějaké
Patřil k lidem, kteří celý život dělají vzor‑ škody a město nemuselo platit finanční ná‑
ně a poctivě svou práci. Mnohá léta působil hrady za dříve provedené práce a pěstební
na Ředitelství Lesní správy
činnost.
v Plzni. V této pozici jezdil
Všechno se podařilo. Vác‑
po jednotlivých lesních
lav měl na lesních správách
správách v kraji a byl znám
otevřené dveře. Pokud zpo‑
svou pečlivostí.
čátku byly ve hře nějaké
Poté, co došlo v devade‑
zákruty, postupně je roz‑
sátých letech k reorganiza‑
motával. Byla s ním radost
cím podniku, na závěr své‑
spolupracovat. Své kolegy
ho profesního působení,
oslovoval křestním jménem
přišel pracovat do města,
a ještě přitom v roztomile
kde bydlel a kde měl i hodně
znějících zdrobnělinách.
přátel. Pamatuji si, že Vác‑
Pavel Schamberger byl
lav Flor ze Kdyně, který
u něj Pavlíček. Paní tajem‑
pracovně působil na Lesní
nice Štíbalová byla Bohun‑
správě v Nýrsku a jako pen‑ Václav Hartl v době svého půso‑ ka. Měl kancelář naproti
zista pomáhal v začátku bení na kdyňské radnici v pro něj panu Bublíkovi, kterému
typickém lesáckém stejnokroji.
devadesátých let kdyňské
říkal Jaroušku.
radnici, říkával: „Václav Hartl by vám hod‑
Když jsem poukazoval na to, že přece jen
ně pomohl zvláště v době, kdy je potřeba ve srovnání s ním jsem o generaci mladší a
dát dohromady podklady k přepsání obe‑ tedy mně zpočátku nešlo přes ústa ty‑
cních lesů do majetku města.“ Byla to do‑ kání, odvětil, vždyť já tvé‑
brá rada. Pan Hartl se svou příslovečnou ho tátu dobře znám. Do‑
precizností skutečně postupně připravil ve‑ kázal na radnici vnést
škeré podklady k úspěšnému zaknihování srdečnost a pohodu. Ne‑
celého majetku. Pomohl nám v jednání pamatuji si nějaký problém,
s Lesní správou Trhanov i Nýrsko. Dnes se který by se nedal s ním vyře‑
to zdá všechno triviální.
šit v naprostém klidu.
Na začátku devadesátých let ale tomu tak
Postupně jsme získali všechny bývalé obe‑
nebylo. Všechny nabývací tituly se musely cní lesy, a to i v těch případech, kdy se muse‑
pracně shánět a postaral se i o nezbytnou ly složitě dokládat nabývací tituly. Všechno
součinnost s Lesní správou. Museli jsme pře‑ jsme ustáli a uspěli později i v soudních pře‑

zkumech oprávněnosti zápisu lesních po‑
zemků do majetku města.
Dobře se vyznal i v přídělových listinách,
které dokládaly nároky města na část histo‑
rického obecního majetku. Vše vedl s mimo‑
řádnou pečlivostí. Těch podkladů se využilo
i při založení Honebního společenstva Kdy‑
ně‑Koráb. Aktivním byl i v zastupování města
coby člena Sdružení vlastníků obecních lesů.
Desetiletá spolupráce s ním v konci minulého
století na radnici může někomu připadnout
jako dávná záležitost. Byla to ale doba vel‑
kých změn. Tehdy panovala na radnicích
mnohem klidnější atmosféra a obcím se svo‑
bodněji dýchalo. Měli jsme radost, že koneč‑
ně můžeme obnovit vlastnické vztahy a mi‑
nulost pro nás byla zdrojem poznávání. Ne‑
byly počítače ani dotace. Nežili jsme ale zase
v permanentní obavě, že zjištění drobných
administrativních nedostatků bude mít za
následek jejich vracení. Pan Hartl dobře za‑
padl do porevoluční atmosféry, kdy radnice a
vlastně i okres byly spíše první adresou, kam
vedly cesty občanů, než klasickým úřadem.
Václav Hartl se zasloužil o to, že jsme slo‑
žité majetkové převody lesních pozem‑
ků zvládly ve Kdyni bez větších
problémů. Pokud se přece
jen nějaký objevil,
s úsměvem a bez stre‑
sů jej dokázal vyřešit. Je‑
ho mravenčí a zodpovědné práce bychom ne‑
měli na Kdyňsku zapomenout.
Ing. Vladislav Vilímec,
zastupitel města Kdyně

strana 10

Kdyňsko

2/2022

Když mládí maluje stáří
Ve čtvrtek 18. března proběhlo v Plzni v katedrále sv. Bartolomě‑
je slavnostní vyhlášení výtvarně‑literární soutěže k 1100. výročí
smrti sv. Ludmily, kterou vyhlásilo Biskupství plzeňské spolu
s Plzeňským a Karlovarským krajem a probíhala od ledna 2021
do ledna 2022.
Téma soutěže bylo "Babička". Bylo možné ztvárnit kněžnu Lud‑
milu jako babičku nebo i svoji babičku či prababičku. Soutěže se
zúčastnilo na 150 žáků mateřských, základních a středních škol
z celé plzeňské diecéze. Žáci a žačky se mohli zapojit do tří soutěží
– animační, literární a výtvarné v pěti věkových kategoriích. Ceny
a diplomy přijali žáci z rukou biskupa Tomáše Holuba a hejtmana
Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka. Během ceremoniálu vystoupil
dětský pěvecký sbor při katedrále sv. Bartoloměje Špačci. Do konce
března byla díla vystavená přímo v katedrále sv. Bartoloměje
v Plzni.
Náš domažlický region zastupovala studentka třetího ročníku
Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech a žákyně výtvarného
oboru ZUŠ Kdyně Hana Matějková z Loučimi, která se zapojila do

výtvarné soutěže v kategorii
středoškoláci a její dílo bylo
ohodnoceno 1. místem. Spolu
s ní se vyhlášení zúčastnil
i pan Přemysl Raška, pedagog
výtvarného oboru v ZUŠ ve
Kdyni a pan David Franta,
profesor z klatovského gym‑
názia.
"Předlohou mé kresby byla
má vlastní prababička z Nevo‑
lic z chodského kraje, z něhož
já také pocházím. V portrétu jsem se snažila vystihnout moudrost
a vyrovnanost stáří v pozdním věku života. K rámování obrazu
jsem použila okopírovanou chodskou portu a využila jsem ji ke ko‑
láži. Chtěla bych také poděkovat panu učiteli Přemyslu Raškovi,
protože jeho rady a pedagogické vedení mi bylo velkou pomocí,"
zaznělo z úst Hany Matějkové.
ZUŠ Kdyně

Ochutnávka ve Staněticích

Za Helenou Klimentovou
Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí
Dne 17. 2. 2022 nás navždy opustila paní
Helena Klimentová, dlouholetá činná zastu‑
pitelka obce Kout na Šumavě. Vždy ráda po‑
dala pomocnou ruku, organizovala kulturní,

společenské a sportovní akce. Její fotografie
a články v tisku budou těžko nahraditelné.
Děkujeme za vše, co pro občany a obec
vykonala. Čest její památce.
Bohuš Havlovic, starosta
obce Kout na Šumavě
Paní Helena Klimentová byla dlouholetá
členka a kronikářka Sboru dobrovolných
hasičů v Koutě na Šumavě.
Helčo, navždy zůstáváš v našich srdcích
a vzpomínkách.
Tvoji hasiči z Kouta na Šumavě

Po dvouleté pauze se ve Staněticích
uskutečnila ochutnávka moravských
vín. V podvečer v sobotu 2. dubna se sešli
milovníci vín ve víceúčelovém kulturním
zařízení, aby nejen ochutnávali, ale i po‑
slechli příběhy a cesty vín. Celou degus‑
taci ve Staněticích odprezentoval Štepán
Straka, který představil dva vinaře, a to
vinařství ,Motl a vinařství Schwarz.
Všichni si příjemný podvečer užili a od‑
nesli si vybrané víno, domů.
Hanka Hoffmannová,
zastupitelka obce Zahořany

Montessori
v Dlažově
Mateřská škola Dlažov je první státní
mateřskou školou s montessori prv‑
ky v okrese Klatovy. Jde o jednotřídní
vesnickou školku rodinného typu,
která kombinuje Montessori pedago‑
gickou metodu a tradiční vyučování
v tematických blocích. Montessori
metoda zaručuje možnost individu‑
álního přístupu ke všem dětem. Škol‑
ka vede děti k větší samostatnosti,
vnitřní motivaci k učení, zdravému
sebevědomí, aby obstály nejen ve
škole, ale i v životě. Cílem této školky
je stát se do 5 let čistě Montessori
mateřskou školou.
(red)
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Maškarní olympiáda v Nové Vsi
Obec Nová Ves uspořádala maškarní karne‐
val pro děti – téma se odvíjelo od aktuálního
dění ve světě – Olympijské hry. Sešlo se nece‐
lých 20 účastníků olympiády, kteří měli mož‐
nost si vyzkoušet olympijské sporty. Závod za‐
čal krasobruslením – děti si na nohy daly kra‐
bičky od papírových kapesníků a projely při‐
pravenou dráhu. Nechyběl ani biatlon – děti
měly možnost si vyzkoušet střelbu na kelímky,
vyrobené lyže jsme využili i na volnou techni‐
ku. Děti trošku potrápil curling s vlastním tě‐
lem, ale hokej zase všem dodal energii. Za pod‐
poru rodičů malých závodníků i za dobrovolný
příspěvek na akci všem moc děkujeme!!!
Šárka Kraftová, foto Lenka Hudcová,
Michaela Šmejkalová

Oslavy osvobození města Kdyně
Po dvouleté „koronavirové“ přestávce
v letošním roce, doufejme, opět zažijeme
oslavy osvobození města Kdyně se vším,
co k nim po léta neodmyslitelně a zcela
právem patří – Konvoj vítězství, projevy,
hymny, položení věnců, koncerty a další
doprovodný program. A naopak, v tomto
„sedmičkovém“ roce, kdy si připomíná‑
me 77. výročí osvobození města Kdyně
americkou armádou, připravujeme spo‑
lečně s MKS Modrá hvězda Kdyně kromě
tradičního programu i program zcela ne‑
tradiční.
Již v loňském roce jste v regionálním
i místním tisku mohli zaznamenat něko‑
lik článků o životě MUDr. Františka Kle‑
mense, leteckého navigátora RAF, který
byl historií bohužel prakticky zapomenut
a jeho odkaz dodnes žije ve stínu známěj‑
šího kdyňského rodáka, letce plk. Josefa
Hubáčka. František Kohn, který si z důvo‑
du náboženské persekuce změnil jméno
na Klemense, se narodil na Náměstí v do‑
mě č. p. 139 (nyní budova pošty), kde jeho
rodina provozovala obchod. Klemens ja‑
kožto student medicíny v roce 1939 opus‑
til vlast a stal se jedním z prvních váleč‑
ných uprchlíků 2. světové války. V roce
1942 byl přijat do RAF, kde sloužil až do
roku 1946, kdy československou armádu
v hodnosti poručíka opustil. O pováleč‑
ném životě Františka Klemense do nedáv‑
né doby neexistovaly téměř žádné zázna‑
my, a jeho život byl opředen tajemstvím.
Mezi jeden z mála známých faktů patřilo
datum jeho úmrtí – MUDr. František Kle‑
mens zemřel v roce 1985 v Izraeli. Dnes
o životě tohoto kdyňského rodáka víme
již mnohem více, a to zejména díky kon‑
taktu s jeho potomky, kteří žijí v Austrálii

a o historii a osud své rodiny s evropský‑
mi kořeny se velmi intenzivně zajímají.
Proč ale v souvislosti s letošními oslavami
osvobození zmiňuji právě Františka Kle‑
mense? Odpověď je jednoduchá – tento
pozapomenutý kdyňský rodák se v letoš‑
ním roce dočká připomínky svého odka‑
zu ve formě pamětní desky na svém rod‑
ném domě, tedy na budově dnešní pošty.
K slavnostnímu odhalení pamětní desky
dojde právě v rámci letošních oslav osvo‑
bození, kterých se plánují zúčastnit také
potomci MUDr. Františka Klemense, ales‑
poň pokud bude možné mezi Austrálií a
Českou republikou cestovat bez nepří‑
jemných „COVIDových“ omezení. Již nyní
Vás tedy srdečně zvu v pátek 6. května

2022 na kdyňské náměstí, které v rámci
programu oslav ožije různorodým kultur‑
ním programem. Těšit se můžete mj. na
příjezd konvoje historických vozidel Klu‑
bu 3. armády Plzeň, nebo na tradiční kon‑
cert dechové hudby Horalka. Ve večerních
hodinách se kdyňským náměstím rozezní
swingové melodie známého orchestru
Swing melody pod vedením Jana Veverky.
Vrcholným okamžikem oslav bude již
zmíněné slavnostní odhalení pamětní de‑
sky MUDr. Františka Klemense.
Přesný a podrobný program bude zve‑
řejněn na plakátech, na webových i face‑
bookových stránkách města Kdyně.
Ing. Věra Říhová, MPA,
místostarostka města Kdyně
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Kulturní servis
DUBEN
8. 4. Koloveč – velikonoční prodejní výsta‐
va, 11.00 ‐ 18.00 hod., kulturní dům
8. 4. Nová Ves ‑ dámský večer, 19.00 hod.
na OÚ
9. 4. Kout na Šumavě – 9. KOUTSKÉ VE‐
PŘOVÉ HODY, od 10.00 hod., areál Střelnice,
pořádá Sdružení nezávislých kandidátů
„Obec pro občany“
9. 4. Nová Ves ‑ velikonoční tvoření pro dě‐
ti, 14.00 hod. na OÚ
11. 4. Kdyně ‑ příprava na Velikonoce:
ukázky pletení pomlázky, zdobení vajíček a
perníčků, 13.00 hod., TIC Kdyně

30. 4. Koloveč – stavění májky, od 18.00 20. 5. Kdyně ‑ SLAM POETRY: Poezie naži‐
hod., před budovou Úřadu městyse Koloveč vo: DR. FILIPITCH, ŠVÉD, KROONY, JAKEŠ,
19.00 hod., kavárna Esence
30. 4. Zichov – stavění májky a pálení čaro‐
21. 5. Koloveč ‑ zahrádkářský trh, 9.00–
dějnic, od 18.00 hod.
–11.00 hod., kulturní dům
30. 4. Brnířov ‑ májka
21. 5. Brnířov ‑ setkání starých traktorů a
veteránů, 10. ročník, výstava od 11.00 hod.,
KVĚTEN
spanilá jízda od 14.00 hod., na návsi
6. 5. Koloveč – uctění památky obětem 1. a
2. sv. války u Pomníků padlých, od 13.30 21. 5. Chodská Lhota ‑ tradiční pochod
hod.
"CHODSKÁ BŮTA", k dispozici trasy pro pěší
8, 15 a 20 km a pro cyklisty 25 a 50 km,
7. 5. Slavíkovice ‑ tradiční pouťový pohár start u obecního úřadu od 10.00 do 14.00
v požárním útoku, pouťové atrakce pro děti hod., na konci cesty v "Lomečku" občerstve‐
a občerstvení pro návštěvníky zajištěno, od ní a zábava
13.00 hod na hřišti, pořádá SDH Slavíkovice
24. 5. Kdyně – farmářský a řemeslný trh,
7. 5. Nová Ves – lampionový průvod
náměstí ve Kdyni

12. 4. Kdyně – farmářský a řemeslný trh, 7. 5. Kdyně – vítání ptačího zpěvu s Mgr.
Pavlem Koptou, sraz před bránou do Muzea
náměstí
příhraničí v 6.00 hod.
21. 4. Kdyně ‑ beseda nad knihou Příběhy
pošty s autorkou Martou Zemanovou, 16.00 8. 5. Loučim, soutěž v požárním sportu
okrsku č. 10 Pocinovice, ve 14 hodin na fot‐
hod., TIC Kdyně
balovém hřišti v Chodské Lhotě. Okrsek
23. 4. Koloveč – zahrádkářský trh, prodej sdružuje sbory dobrovolných hasičů Poci‐
sazenic, květin, zeleniny, stromků a keřů, novic, Chodské Lhoty, Loučimi, Libkova, Do‐
bříkova a Smržovic.
9.00 ‐ 11.00 hod., kulturní dům Koloveč
23. 4. Chodská Lhota ‑ hasičský ples, hraje 14. 5. Černíkov – jarní pěší výlet, trasa
Čachrov (Muzeum dresin) – Javorná
kapela Taky‐Taky, od 20.00 hod. v sokolov‐
ně, pořádá SDH Chodská Lhota
15. 5. Koloveč – oslava Dne matek, 14.00
hod., kulturní dům
24. 4. Kdyně – pohádková neděle: Jak se
narodila písnička aneb Zpívání s Klíčkem, 16. 5. Kdyně – Partička na vzduchu, impro‐
15.00 hod., vstupné 80 Kč, sál MKS "Modrá vizační show, vystoupí Michal Suchánek, Ri‐
chard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák,
hvězda"
hudebník Marián Čurko a moderátor Luděk
30. 4. Nová Ves ‑ stavění máje
Staněk, vstupné 550 Kč, sokolovna

Přijďte slavit s obcí Úboč
Oslavy obce Úboč ku příležitosti 770 let založení obce se budou konat 4. června
2022. Zveme všechny rodáky i širokou veřejnost na příjemně strávený sobotní
den s kulturou a občerstvením.
Obec Úboč

27. 5. Zichov – taneční zábava s kapelou
Parade Marche s Radomilem Zíkou, 21.00
hod., kulturní dům
27. 5. Kdyně – výlet pro děti Za zázraky pří‐
rody do kdyňské bažantnice, sraz před brá‐
nou do Muzea příhraničí v 15.00 hod.

ČERVEN
4. 6. Chodská Lhota – „Pohádkový les“ pro
děti, na cestě bude spousta pohádkových
postav, vychází se od obecního úřadu od
14.00 do 15.00 hod.
4. 6. Koloveč – rybářské závody, 7.00 hod.,
rybník U Holce
5. 6. Koloveč – vítání občánků, 14.00 hod.,
kulturní dům
Nová Ves ‑ akce k zakončení školního roku
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Jubileum Anny Váchalové
Dne 13. ledna 1932 se narodila ve Smržovicích manželům Jose‑ ním roce významné životní jubileum. Byly jsme s předsedkyní
fovi a Otýlii Halamovým dcerka Anička. Byla poslední ze tří dě‑ Okresní organizace Svazu tělesně postižených Domažlice Mgr.
tí. V malém domku žili s rodiči ještě o 11 let starší bratr Toník a Sylvou Cenefelsovou, hospodářkou Jiřinou Vaverovou a já po‑
o 4 roky starší sestra Libuška. Anička přes těžký hendikep zvány ve čtvrtek 13. ledna do Kouta na Šumavě na oslavu jejích
z dětství uměla žít
devadesátin. Navštívily
plnohodnotný a oběta‑
jsme bystrou, činoro‑
vý život. Dokázala pře‑
dou, soběstačnou paní
konat nástrahy a ne‑
se živým zájmem o vše
přízně osudu, vychova‑
ze svého okolí. Chytrou
la tři děti a plně ji na‑
a výmluvnou vypravěč‑
plňovala pomoc různě
ku se smyslem pro hu‑
postiženým
lidem.
mor. Ženu, která ví, co
V polistopadové době
je utrpení, ke které osud
pracovala jako poslan‑
nebyl vždy vlídný a kte‑
kyně v ČNR a pak
rá si přesto života váží,
i v parlamentu ČR v so‑
dívá se na svět s opti‑
ciální a zdravotní ko‑
mismem a ostatním
misi. Spolupracovala
umí pomáhat.
na řadě nových záko‑
Devadesát let je oprav‑
nů. Svou pracovitostí,
du úctyhodný věk, který
houževnatostí, vytrva‑
si zaslouží obdiv a nále‑
lostí, obětavostí a vůlí
žitou oslavu. Aničko,
Anna Váchalová
dosáhla takového po‑
u příležitosti Vašich de‑
stavení, že mnoho plně zdravých lidí ji může jen obdivovat. Až vadesátých narozenin doufáme, že si užíváte a ještě dlouho bu‑
do roku 2018 ještě pracovala v dobrovolné funkci jako před‑ dete užívat všech krás života, lásky svých bližních a že Vás bu‑
sedkyně Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Kdyni dou obklopovat jen milí lidé. Děkujeme Vám, že jste tak výji‑
a dlouhá léta dělala i předsedkyni Okresní organizace Svazu mečnou součástí našich životů. Platí přesně to, co jste sama
tělesně postižených v Domažlicích. Zakládala i Základní orga‑ o sobě napsala ve svém životopise:
nizaci Svazu postižených civilizačními chorobami v Domažli‑ „Myslím si, že přes všechny ty životní kotrmelce jsem nežila na‑
cích. Paní Anna Váchalová z Kouta na Šumavě oslavila v letoš‑ darmo.“
Mgr. Jindřiška Behenská, OkO STP Domažlice

Brnířovské traktory
Po dvouleté, covidové pause, chceme opět pozvat příznivce starých traktorů, aut a
motorek do Brnířova na již 10. ročník „Setkání starých traktorů a veteránů v Br‑
nířově". Termín je naplánován na 21. května 2022, místo konání je na krásné br‑
nířovské návsi. Jako každoročně máme připraveno opět několik velmi zajíma‑
vých exponátů. Určitě mezi ně bude patřit traktor ZETOR 25 polopás po zdařilé
renovaci. Traktorů bylo vyrobeno jen malé množství a pamětníci si možná budou
pamatovat, když tento traktor jezdil v padesátých létech v domažlických elektrár‑
nách. Zajímavé budou určitě i americké traktory FARMAL‑CUB r. v. 1948 a
ALLIS CHALMERS model U r. v. 1938. Tyto stroje přiveze náš kamarád‑sběratel
z Heřmanovy Hutě. Letos přijede i velmi zajímavé auto ŠKODA TREKK r. v. 1970.
Tato auta se totiž montovala pouze na Novém Zélandu z dovážených dílů z AZNP
Mladá Boleslav v létech 1967–1972. Bylo vyrobeno celkem 2500 ks a považuje se
za první škodovácké SUV. Trekka sice v Brnířově již byla v roce 2019, ale mnoho
návštěvníků si při odchodu stěžovalo, že ten vůz někde přehlédli.
Velkou atrakcí také bude až americký obojživelný džíp r. v. 1944, který bude brázdit hladinu brnířovského rybníka. A tak Vás,
milí čtenáři, srdečně zveme 21. května k nám do Brnířova. Výstava začíná v 11.00 hod, spanilá jízda od 14.00 hod. Pořadatelům
přejeme hodně síly ke zdárnému zvládnutí celé akce a hlavně nebe bez mráčku. Oznámení pro majitele veteránských čísel: při
akci bude probíhat testování vozidel. Přivezte s sebou velký TP.
Mirek Beneš, SDH Brnířov
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Výlety TIC A ještě tříkrálová sbírka z Kolovče
Jako novinku jsme se rozhodli připra‑
vit na květen a červen MOTOVÝLETY.
Budou se konat ve středu. V případě
nepříznivého počasí bude motovýlet na‑
hrazen běžnou vycházkou. Z toho důvo‑
du je potřeba, aby případní zájemci nám
na sebe dali kontakt a my jsme mohli
všechny včas informovat. Trasy na mo‑
tovýlety připravil Miroslav Beneš:
25. 5. Orlovice, Zlatá jáma, Liščí, Medvě‐
dí kaple, Červené dřevo. Pěší trasa: 8 km
8. 6. Neukirchen beim Heiligen Blut,
výjezd lanovkou na Ahornriegel. Odtud po
hřebenu Hoher Bogen až na Burgstall a dá‐
le zpět na parkoviště autobusů pod lanov‐
ku. Pěší trasa: 11,5 km
22. 6. Gibacht, Tři znaky, kříž na skále,
skleněný kříž. Pěší trasa: 11,5 km
Nová série vycházek Turistického in‑
formačního centra z cyklu „Pojďte s ná‑
mi do přírody“
13. 4. Zámek Kanice, Dohalice, Osvra‑
čín. Odjezd ze Kdyně vlakem v 10:09 h.,
přestup na bus 11:04 h. do Kanic. Zde
v 11:40 h. prohlídka zámku, pak po žluté
přes Dohalice do Osvračína (8 km). Zpět
vlakem z Osvračína v 15:12 h., přestup
v Domažlicích na vlak do Kdyně. Návrat do
Kdyně 15:45 h. Vede V. Štenglová.
20. 4. Pocinovické jezírko. Odjezd ze
Kdyně ve 13:30 h. do Pocinovic. Napojíme
se na žlutou značku a pak se odbočí vlevo
na cyklostezku č. 2038, od jezírka směr na
Orlovice do Chodské Lhoty. Zpět vlakem
z Chodské Lhoty do Kdyně v 16:10 h. nebo
v 17:25 h. (8,5 km). Vede L. Hynčíková.
27. 4. Zámeček, Zelenov, Vavřineček.
Odjezd busem ze Kdyně v 9:35 h., v Domaž‐
licích přestup na vlak, odjezd do Havlovic
v 10:07 h. Pak po naučné stezce na Záme‐
ček, Zelenov, Vavřineček do Domažlic. Po‐
sezení v hospůdce. (8 km). Vede J. Švejnoch.

V době od 1. do 16. led‑
na probíhala v Kolovči Tří‑
králová sbírka – největší
dobročinná sbírková akce
pořádaná Charitou Česká
republika.
Koledování
probíhalo opět v tradiční
podobě a koledníci mohli
vyrazit do ulic, aby do
jednotlivých domovů při‑
nesli boží požehnání a po‑
selství milosrdné lásky.
Letos se ujali koledování
členové Sboru dobrovol‑
ných hasičů Koloveč spolu
se zástupci místní farnos‑
ti. V neděli 16. ledna si dvě
skupiny oblékly kostýmy
Tří králů a se zapečetěný‑
mi kasičkami s logem Cha‑
rity navštívily obyvatele
Kolovče a Zichova.
Do obou kasiček se vybralo 16.885 Kč,
v celé farnosti Koloveč se do jedenácti kasi‑
ček vybralo 69.035 Kč. V celé ČR to pak bylo

Změny v kotlíkových
dotacích
Ministerstvo životního prostředí upravilo
podmínky pro kotlíkové dotace pro nízko‐
příjmové domácnosti. Nově dochází k navý‐
šení dotace na tepelné čerpadlo o 50.000
Kč, tj. na 180.000 Kč, a zároveň dochází k ča‐
sovému omezení podpory na plynové kon‐
denzační kotle. V případě kondenzačních
kotlů budou uhrazeny způsobilé výdaje jen
v případě, že již byla výměna realizována,
příp. byla na jejich pořízení vystavena zá‐
vazná objednávka v termínu od 1. 1. do 30.
4. 2022.
(red)

za kasičky, online převody, dary a koncert
139.311.957 Kč.
Petra Křížová, foto Petr Dolejš

S ohledem na zlepšující se
epidemiologickou situaci ruší
od pondělí 4. dubna i krajské
nemocnice akutní péče zákazy
návštěv hospitalizovaných pa‑
cientů. Resp. návštěvy budou
možné při splnění podmínek,
jako je zejména nošení respi‑
rátoru nebo absence příznaků
respiračního onemocnění.
(red)

Přebory v rybolovné technice
Dne 6. března se v kdyňské sportovní
hale konal krajský halový přebor mlá‑
deže v RT (rybolovná technika). Tohoto
závodu se zúčastnilo 45 závodníků ze 7
organizací západočeského kraje. Přes‑
tože je v hale možné závodit pouze ve 2
disciplínách, které každý závodník ab‑
solvuje 2x, všichni si toto dopoledne uži‑
li a za své výkony si každý odnesl rybář‑
skou odměnu. Mezi nejlepší závodníky,
kteří si odnesli nejen medaile za jedno‑
tlivce, ale i poháry za týmy, patřili tra‑
dičně kdyňští závodníci. Tyto výsledky
představují dobrý start do nové sezóny.
Radka Nejdlová

Masopust na Kdyňsku

Ve Staněticích.

V Chodské Lhotě.

Hanka Hoffmannová, zastupitelka obce Zahořany

J. Nunvář

V Brnířově.

V Nové Vsi.

V Loučimi.

Lenka Hudcová, Michaela Šmejkalová

V Pocinovicích.

Ing. Věra Jandová

Leon Stavovčík

Z. Huspek

