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První a poslední kroky roku

V Pocinovicích opět vítali nový rok 2017 na návsi. Starostka obce ho za
hájila krátkým proslovem a přáním všeho nejlepšího, následoval přípitek
a vypukl ohňostroj.
(mh)

V ZŠ v Koutě na Šumavě pod vedením ředitelky Milady Mazancové vzdělávají
početnou skupinu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami už 15 let. Kole
gům z regionálních ZŠ umožnili zhlédnout vyučování v pěti ročnících školy. (vh)

Do Kdyně přijel prezident České republiky Miloš Zeman (uprostřed). Zle
va hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, zprava starosta města Kdyně
Jan Löffelmann.
(rb)

Probíhaly výroční valné hromady dobrovolných hasičů. Na snímku hasiči
z Loučimi a Smržovic. Provozování smržovického koupaliště a tábořiště
jim poněkud zkomplikuje EET, ale v žádném případě ho nezavřou.
(zh)
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Centrum společných služeb mikroregionu
Centrum společných služeb Dobrovol
ného svazku obcí Kdyňsko připravilo
pro rok 2017 několik projektů a úspěš
ně na ně získalo dotace.
Jde o projekty: Škola obnovy venkova,
Všerubská brána, Mapování naučných a tematických tras a stezek na Kdyňsku.
Projekt Škola obnovy venkova je zaměřen na vzdělávání představitelů místních
samospráv a odborné veřejnosti.
Cílem projektu Všerubská brána je
zvýšení zájmu turistů o Kdyňsko a Všerubský průsmyk, propagace významných turistických cílů. Jelikož se jedná o program
přeshraniční spolupráce se Svobodným státem Bavorsko, bude součástí projektu rovněž nabídka turistických atraktivit v partnerském obci Eschlkam a jejím okolí.
Stejně tak je projektem přeshraniční
spolupráce i Mapování naučných a tema
tických tras a stezek, kdy budou zmapovány a zakresleny do interaktivní mapy stezky
i na německé straně území.
Stabilními službami, které CSS poskytuje

v prostorách Turistického informačního
centra ve Kdyni zůstává i nadále poskytování poradenství a servisu obcím při výkonu
veřejné správy, občanská poradna pro obča-

ny, sběr poškozené obuvi a její svoz k opravě, informace o dopravních spojích atd.
Centrum společných služeb
Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko

Starostové 22 členských obcí se na první letošní schůzi sešli 7. února.

Pocinovští hasiči měli 130. výroční schůzi
První sobotu v roce se místní hasiči sešli
v nezvyklém prostředí školní jídelny na ju
bilejní valné hromadě, kde zhodnotili svoji
činnost a schválili plán na rok letošní.
Proč zvolili školní jídelnu, vysvětlil hned po vystoupení členek žákovského družstva, které přednesly kapitoly z dob vzniku sboru, Václav
Ponocný starší: „V posledních letech
jsme se scházeli buď v restauraci
kulturního domu anebo v hasičské
zbrojnici. Hospoda je bohužel zavřená a v hasičárně není místo.
Vždycky jsme museli vyjet se dvěma
vozy a v mrazech, které momentálně jsou, by u cisterny během hodiny
zamrzla voda v potrubí, které ji přivádí k napojení hadic.“
Úspěšně chodskou vesnici reprezentují i družstva veteránů mužů a
žen, a protože myslí taky na budoucnost, byla jedna z nejobsáhlejších zpráv o činnosti malých hasičů,
které mají rozdělené na starší,

mladší a přípravku. Aby měla i tato věková kategorie svoji činnost zpestřenou nejen cvičením, ale i soutěží, spustilo okresní sdružení
Chodský pohár žáků, který bude fungovat

spolu s celorepublikovou soutěží v požárním
sportu Plamen. Vedle úspěchů museli pocinovští s politováním oznámit ukončení činnosti
družstva mladších žen pro nedostatek zájmu.
V diskusi poděkovala starostka
Pocinovic Marie Homolková hasičům za jejich práci a zvlášť zmínila
práci s dětmi: „Pana Ponocného
(staršího) nám můžou v okolí jenom závidět – v pondělí má cvičení s dětmi, v pátek znovu, o víkendech soutěže… to je nutno ocenit.“
Václav Ponocný ml. na závěr valné hromady informoval o bezúplatném převodu cisterny Tatra
815 od Plzeňského kraje výměnou
za CAS Škoda 706, která zde sloužila od roku 1990. Po schválení
plánu na rok 2017 přišla na řadu
dobrá večeře a promítání fotografií z akcí od Pavla Ponocného a při
harmonice a kytaře pak písničky a
tradiční „Co jste hasiči, co jste dělali“ na úvod.
Z. Huspek

250 let miletické kaple
V sobotu 17. prosince proběhlo za doprovodu hudebního tělesa Capra
di Fossa již tradiční zpívání vánočních písní a koled v kapli sv. Jana Nepomuckého v Mileticích. Tímto se povedla naladit příjemná atmosféra blížících se vánočních svátků.
Zúčastnilo se zde cca 110 občanů z našich, ale i okolních obcí. Před
začátkem hudebního vystoupení přednesl historik pan Jaroslav Němec
velice hezky zpracovanou přednášku o historii místní kaple a nejbližšího okolí. Tímto jsme si připomenuli 250. výročí od postavení miletické
kaple sv. Jana Nepomuckého. Na závěr byli všichni přítomní pozváni na
malé občerstvení do místní hasičské zbrojnice.
Radek Toman
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Byl u nás prezident republiky
Po deseti letech od první prezidentské návštěvy ve Kdyni a shodou okolností přesně čtyři roky poté, co byl Miloš Zeman zvolen hlavou
státu, prezident republiky opět zavítal do
Kdyně.
Narozdíl od té předchozí byla tato prezidentská návštěva velmi přesně naplánována.
Prezident přijel na radnici, kde se setkal se
zastupiteli města a starosty okolních obcí.

Tři králové na
Dlažovsku
V první polovině měsíce ledna 2017 pro
běhla v našich obcích Dlažov, Miletice,
Buková, Nová Víska a Soustov Tříkrálo
vá sbírka. Koledníky při Tříkrálové sbír
ce bylo v našich obcích vybráno celkem
16.870, Kč. Děkujeme hlavně všem dár
cům, koledníkům, ale také nesmíme za
pomenout poděkovat dospělému dopro
vodu koledníků. Radek Toman

Vánoční turnaj žactva
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Kdyně uspořádal v sobotu 17. prosince pro své nejmladší členy vánoční turnaj.
Zúčastnilo se celkem jedenáct žáků a žákyň,
kteří byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých
se utkali každý s každým. Ve skupině pokročilých zvítězil Sergej Popovič před Jiřím Jandečkou a Jarkou Mlezivovou, skupinu méně pokročilých vyhrál Martin Heidtke, na druhém místě
se umístil Daniel Valtr a třetí byl David Kubec.
Na konci turnaje byly všem zúčastněným
předány ceny, které věnovali převážně rodiče,
kteří se svým fanděním podíleli na výborné atmosféře turnaje.
Ivo Stanček

Přítomni byli i zástupci partnerského Eschl- vlastně bezmála osm let od chvíle, kdy první
kamu. Po besedě v obřadní síni na radnici se hejtman MUDr. Petr Zimmermann navštívil ve
pak pan prezident odebral do parku u Muzea své pozici oficiálně Kdyni. Pak již nejvyšší
příhraničí. Tam diskutoval s občany.
představitelé kraje do Kdyně cestu nenacháNávštěvu Kdyně a Plzeňského kraje pan zeli. Josef Bernard ale slíbil, že v jeho případě
prezident zakonto určitě není počil v prostorách
slední návštěva.
restaurace Černý
Kdyni ostatně poorel.
dle svých slov doZávěr návštěvy
bře zná z minuuž se však konal
lých let a obdivubez přítomnosti
je zdejší krajinu.
představitelů
Návštěva Miloše
města Kdyně.
Zemana byla sice
Miloš Zeman
krátká, ale každá
překvapil již na
návštěva preziradnici znalostí
denta republiky v
našeho města a
našem městě urvýčtem úspěchů
čitě zaujme občakdyňské samony a návštěvníky.
správy. Vždy poSnad jen těch potěší, když prezilicejních manévdent dokáže porů a požadavků
chválit v konkochranky mohlo
trétních věcech.
být méně.
Slova
uznání
Před deseti leměstu za úspěšty měli občané vínou
obhajobu Lidé mohli pana prezidenta pozdravit na nádvoří Muzea ce možností se
svého postupu příhraniči.
(rb) přímo osobně,
při výstavbě Cenmimo protokol,
tra vodní zábavy musí určitě potěšit všechny potkat s tehdejším prezidentem Václavem
občany Kdyně a Kdyňska. Stejně tak prezident Klausem.
ocenil záchranu „domu v kožichu“ . Na radnici
Bezpečnostní situace se od té doby sice
se také diskutovalo o kamionové dopravě, kte- změnila, ale přesto Zemanova kolona připorá město a celý region zatěžuje. Pana prezi- mínala svým rozsahem spíše kolonu americdenta doprovázel nově zvolený hejtman Pl- kého prezidenta.
Ing. Vladislav Vilímec,
zeňského kraje Josef Bernard. A bylo to také
místostarosta města Kdyně

Kdyňsko

strana 4

1/2017

Mrákovská běžka opět na sněhu!
Nevím, zda se dá hovořit o tra
dičním závodě, pokud čekání na
sníh trvá 8 let, každopádně ale le
tos se tento závod OPĚT konal!
Mrákovská běžka, navazující
svým názvem na několik klání v le
tech minulých, letos měřila 1120
m a proběhla v parku okolo školy.
Třináct statečných a dobře naladě
ných závodníků absolvovalo 2 kola
s převýšením 10 výškových metrů,
přičemž se pohybovali v nadmoř
ské výšce 443–453 m. Kyslíku tedy
bylo dost, 18 stupňový mráz kom
penzovalo sluníčko, takže podmín
ky ideální.
Nejvíce želízek v ohni měla šestá třída (5), následovaná třídami druhou (2), třetí (2), a devátou (2). Čtvrťáky a osmáky repre
zentoval vždy jeden zástupce. Nelze opomenout ani davy fanoušků podél tratě, kteří srdnatě přebíhali z místa na místo, aby si
zajistili co nejlepší výhled a pořídili co nejkvalitnější záběry…
V kategorii žáků prvního stupně zvítězil Honzík Konop (4. třída), následovaný Jindrou Tilkovským a Rozárkou Váchalovou
(oba 3. třída). Kategorii starších opanoval Kristík Váchal (6. třída), na druhé příčce se umístila Eliška Hiklová (8. třída)
a bronz brala Kája Tilkovská (6. třída). Nicméně VELIKÁ pochvala patří všem zúčastněným, připravili nám parádní zážitek
a sami si to jistě také báječně užili. Jak konstatovala náhodná divačka z okna svého domu: „Lepší než v Ruhpoldingu!“ Takže
příště zas!
Vladimír Duffek

Živý Betlém
v Černíkově

Zase v přírodě a zase v hospodě

V Černíkově se konal 23. 12. 2016 v
podvečer (po krmení) již tradiční živý
betlém. Vystupovalo v něm bezmála dvacet amatérských herců včetně dětí a s nimi rodinka živých oslíků od jejich chovatele pana Jandy. Po společném zazpívání
vánočních koled nechyběl vánoční punč a
tradiční zelné placky.
Alena Najnarová

Zahrádkáři z Chodské Lhoty přivítali nový rok společnou vycházkou. Za krásného počasí se
u moštárny sešlo 45 účastníků pochodu, kteří po společném fotu vyrazili směr Lomeček v Německé hoře. V tomto zahrádkářském areálu bylo pro pochodníky připraveno občerstvení a pan Oto
Pech st. připravil i taborák. Každoročně nechyběla medovina z dílny Josefa Stuibera. Poté předseda
spolku Miroslav Bayer symbolicky uzamkl Lomeček pro sezonu 2016 a všem účastníkům popřál
hodně zdraví do sezony letošní.
Pochod pokračoval směr Štefle až do části této osady zvané Na Bouchalce. Výhled byl nádherný
a před námi bylo panorama Jezvince a Zlaté jámy, vpravo pak podél Chalupského potoka bylo vidět
daleko do Německa. Míjeli jsme prostřední rybník a směřovali k osadě Výrov, kde jsme se na chvilku zastavili u pramene již zmiňovaného potoka. Potom už následovala pomyslná cílová rovinka po
silnici až do Lhoty a hostince U Choda. Tam jsme pěkně poseděli a probrali vše potřebné. Pochod
byl dokonce paní Jitkou Škardovou přesně změřen a bylo nahlášeno, že jsme zdrávi došli 7 kilometrů 270 metrů. Za možnost společného posezení děkují zahrádkáři paní Martině Strnadové.
M. Zajíc
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Jako každý rok byl první krok z Úlíkova
V Němčicích se na každý Nový rok pořá
dá pochod na Úlíkov, nejvýše položenou
obec v Domažlickém okrese.
1. 1. 2017 ve 12:30 se konal již 14. pochod
za přispění SDH Němčice a obecního úřadu
v Němčicích, kterého se zúčastnilo přibližně
400 příchozích ze všech možných i nemožných směrů.
Tímto chci poděkovat členům sboru dobrovolných hasičů Petře Polákové, Václavu Osvaldovi, Miloslavě Císařovské, Radku Císařovskému a Pavlu Sikovi za připravené občerstvení
v podobě klobás, svařeného vína, piva.....
Fotografie, které jsou ve fotogalerii na
stránkách www.nemciceukdyne.cz, nám nafotil Jan Tokár. Starosta obce Jan Hvizd popřál
všem vše nejlepší do nového roku a šťastné
shledání opět za rok 1. 1. 2018.
Pavel Vejvančický
Jako v horském lyžařském středisku to vy
padalo v neděli 22. ledna odpoledne na sjez
dovce u třešňové aleje v Loučimi.
Stráň, kde se od jara do podzimu pasou krávy,
obsadili malí lyžaři, pro které členové Sokola
Loučim připravili na krásně zasněženém povrchu
závody ve slalomu. Aniž by se akce příliš propagovala, dostavilo se na start 20 závodníků ve věku
od pěti do dvanácti let, jejichž výkonům přihlíželo
téměř 40 diváků. Sokolové zajistili kromě služby
u vleku také občerstvení v podobě čaje, grogu a
svařáku, který v mrazivém (teplota kolem -5° C),
ale slunečném odpoledni přišel vhod – pochopitelně dospělým. Závod trval dvě hodiny, po jeho
skončení si ostatní zalyžovali až do tmy. Dostatečné množství sněhu i mráz umožňuje lyžovat
i v nižších polohách a toho využili v Loučimi. Nutno ovšem dodat, že bez obětavosti několika členů
Sokola by podobnou akci šlo uspořádat jen těžko,
a proto jim patří velké poděkování.
Z. Huspek

V Loučimi závodily děti na lyžích

Městys Koloveč pozval před kulturní dům po dvou letech opět širokou veřejnost v pátek 23. prosince na zhlédnutí Živého betlému. Nejstaršího biblického příběhu, narození Ježíše Krista, se ujali členové DS „Kolofantí“ s přispěním kolovečských dětí a některých nejen kolovečských občanů. Krásnou
večerní atmosféru této hry se zpěvy podtrhly i kostýmy jednotlivých postav, sólisté se sborem, živý hudební doprovod pana Vinklárka a Vaška Kříže, malinký Ježíšek Michálek Novák, pasáčci u ohýnku a v ohrádce živá zvířátka paní Láskové. Novinkou bylo závěrečné společné zpívání koled herců
se všemi přihlížejícími. O nacvičení celé hry se postaral Václav Pergl za asistence Karla Cozla.
Během večera byl podáván čaj a punč, což i při jiných příležitostech připravují zaměstnankyně MŠ Koloveč. Jako dárek si mohl každý odnést větvičku
jmelí.
Jana Bartáková, foto Petr Dolejš
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Bavorský sbor zazpíval o adventní neděli
Dalším významným příspěvkem k českobavorskému přátelství byl adventní koncert
mužského pěveckého sboru HohenbogenChor, Neukirchener Singer a NeukirchenerTria v místním kostele Narození Panny Marie. Spolu se sborem přijeli zpoza hranice
také diváci, nejvíce z Eschlkamu, české publikum nicméně převažovalo a celkem se
v kostele sešla víc než stovka lidí – účinkující nepočítaje. Pěvecký sbor vystoupil s 23
členy, z toho tři z nich jsou trio na kytaru a
tahací harmoniky a čtyři Neukirchenští zpěváci, kteří zazpívali několik písní v rámci celého koncertu. Po skončení hlavní části večera došlo k předání zarámovaného textu
nábožné písně, kterou poutníci z Nových
Kostelů zpívají při podzimní pouti do loučimského kostela jednou za dva roky.

Na rubu obrazu pak bylo pro Loučim přání všeho dobrého, božího požehnání i naděje, že se vzájemné přátelství bude dál rozvíjet. Do češtiny tlumočila starostka Jana Dirriglová, která taky byla hlavní iniciátorkou
akce.
Ani diváci nepřišli zkrátka, z otevřeného
okna v přízemí úřadu si každý mohl dopřát
jak čaj, tak svařené víno a to vše zdarma.
Ohlasy koncertu byly velice příznivé jak
z bavorské, tak i z české strany, což ostatně
vyjádřil loučimský farář a kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl: „On ten mužský sbor, to je
přece jenom síla toho hlasu, to se musí slyšet!“
Akci finančně podpořil Plzeňský kraj s cílem oživit kulturní dění v kraji a v tomto případě určitě splnila podpora svůj účel.
Z. Huspek

Čtvrtkovy pohádky ve Kdyni
V Městské knihovně ve Kdyni proběhla Pohádková výstava k 105. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. V období od 1. do 30. listopadu 2016 navštívilo výstavu přes 300 dětí
1. stupně ZŠ a MŠ ze Kdyně, Mrákova a Kouta
na Šumavě.
Na výstavě si mohly děti prohlédnout například Rumcajse, Manku, Cipíska, Křemílka a Vochomůrku. Z vrby u rybníčku koukal na děti
dnes již málo známý vodník Česílko. Některé
děti zavítaly opakovaně a přivedly s sebou rodiče nebo kamarády. Díky této akci se do knihovny přihlásilo přes 50 nových dětí.
V rámci výstavy byla pro děti vyhlášena výtvarná soutěž „Pohádkové postavičky V. Čtvrtka“. Výherci soutěže byli oceněni knihami oblíbeného spisovatele.
I. Hambeková

Postřehy z výstaviště
Regiontour 2017
Při rozvoji místního cestovního ruchu je vidět
snahu certifikovat takové cesty, které budou
splňovat předem daná kritéria, např: formát
trasy, značení, příroda, kultura, bezpečnost,
servis a informace apod.
Smyslem certifikace je, aby na této moderní pěší trase turisté nenarazili na auto či kolo, aby
byly její součástí služby (restaurace, odvoz zavazadel, dostupnost veřejné dopravy). Zajišťují
se minibusem, v sousedním Německou jsou
běžně k mání taxi pro turisty, které pamětihodnosti učiní dostupnějšími.
Certifikace je potvrzení souladu či shody se
stanovenými podmínkami, obvykle nějakým
standardem, normou.
(mh)

Novoroční vycházka v Dlažově

Poděkování
Děkuji sboru, který nazkoušel
Rybovu Českou mši vánoční a
předvedl svůj výkon na půlnoční
bohoslužbě ve Kdyni. Přesto, že
byl složen z místních amatérů, byl
jeho výkon doveden k absolutní
dokonalosti. Hudebníci a zpěváci
obětovali svůj čas v předvánočním
shonu, aby zpříjemnili všem přítomným sváteční noc.
Díky všem, neméně i celebrujícímu Monsignorovi Miroslavu Kratochvílovi, za zážitek, na který se
nezapomíná.

Antonín Pesl

1. ledna 2017 se konala tradiční novoroční
vycházka ke kapli sv. Markéty, která se nachází na kopci nad obcemi Miletice a Dlažov.
Sraz u kaple byl ve 14:00 hod. Všichni přítomní si u kaple popřáli hlavně hodně zdraví

a štěstí do nového roku 2017 a zahřáli se připraveným svařáčkem. I přes chladné a větrné
počasí se zde sešlo cca 100 občanů z širokého okolí.
Radek Toman
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Tříkrálová sbírka v Pocinovicích Víte, že...
V sobotu 7. ledna se po obědě sešli koledníci ve věku od 3 do 14 let. Ustrojili se do bílých nebo do no
vých barevných obleků, nasadili si královské koruny, rozdělili se do 5 skupin a se svými dospělými
vedoucími se rozešli do všech částí obce Pocinovic. U každého domu se zastavili a zazpívali známou
píseň My tři králové jdeme k vám, za což dostali příspěvek do kasičky pro Charitu a do košíčku pak
něco dobrého na zub. Někde dostali dokonce i čaj na zahřátí, protože venku vládla teplota okolo
minus 10 stupňů. Na konci putování všem poděkovala paní Fraňková, která celou sbírku každoroč
ně v Pocinovicích pořádá, a děti dostaly za svou ochotu balíček dobrot a odrazku s logem sbírky.
Letos občané Pocinovic do kasiček přispěli částkou 14.260 Kč.
(J.R.)

l Odpadový Oskar putoval do Plzeň
ského kraje? Ve skupině měst nad 5000
obyvatel zvítězilo (stejně jako loni) město
Kdyně, které jako jediné pokořilo hranici
100 kg (98 kg).

l Každý rok přináší svatý Mikuláš dár
ky do Nové Vsi? „Sešli jsme se ve společenské místnosti na obecním úřadě, zdobili
jsme stromeček, zpívali koledy a čekali,
jestli na nás letos Mikuláš nezapomene.
A nezapomněl. „Každý odvážlivec dostal za
básničku nebo písničku od Mikuláše sladkou odměnu,“ vzpomíná Dana Sajlerová
l Děti krmily na Štědrý den zvířátka?

Školní družina potěšila seniory
Stává se již tradicí, že žáci z kdyňské školní družiny chodí navštěvovat spoluobčany
v Domě seniorů ve Kdyni. Nejinak tomu bylo i tento rok. V úterý 20. prosince tak zpříjem
nili předvánoční odpoledne nejen sobě, ale i druhým. Připraveno měli pásmo vánočních
písniček a básniček, které secvičovali s velkým předstihem.
Příjemným zpestřením tohoto vystoupení byl hraný příběh o narození Ježíška. Malí
herci si role v kostýmech užívali a chopili se jich s nadšením. Odměnou za vystoupení jim
byl velký potlesk.
Závěrem družina popřála seniorům příjemné vánoční svátky, děti rozdaly všem pří
tomným vlastnoručně vyrobené dárečky a kromě hezkého pocitu si s sebou odnesly
i malou sladkost.
Kateřina Pivoňková

Rozsvěcování v Dobříkově
V sobotu 3. prosince před osmnáctou
hodinou se sešli obyvatelé a přátelé
Dobříkova, aby společně rozsvítili vá
noční strom na návsi.
Za doprovodu flétny a kláves si za
zpívali menší i ti starší známe koledy.
Na zahřátí se podával čaj i svařák a
před kulturním domem plápolal oheň,
kde si již tradičně všichni mohli opéct
„předvánoční“ buřtíky. Dále pokračo
vala zábava v sále kulturního domu.
Děkujeme všem zúčastněným za náv
štěvu a těšíme se na příští akci – SDH
Dobříkov a 1. oddil KD. Oskar Hamrus

Čtěte: www.kdynsko.cz

I zvířátka mají ráda mlsání, a tak jsme do
batohů nabrali jablíčka, mrkve, rohlíky a jiné dobroty a po štědrovečerním obědě
jsme vyrazili ven. I přesto, že nám počasí
vůbec nepřálo, odhodlaně jsme se vyšplhali
na Bezný nad Prapořištěmi. Za vydatného
deště jsme ozdobili několik stromečků, aby
i zvířátka měla krásné Vánoce a pak už jsme
se vydali zpět, abychom, nedej bože, ježíška
nepropásli. „Radost jsme touto procházkou
udělali nejen sobě, ale doufáme, že i zvířátkům v lese,“ napsala Lenka Hudcová

l Ke krmelci se v doprovodu člena mys
liveckého sdružení pana Berana vydali
také všerubští žáci? „Cestou jsme se zaměřili na to, co do přírody nepatří, a bohužel jsme zjistili, že hodně lidí stále neví, že
tam opravdu nepatří odpadky. Viděli jsme
vysokou zvěř i malého zajíčka, prohlédli
jsme si zimní příbytky lesních zvířat a všem
zvířátkům jsme přidali do krmelce dobrůtky. A co víme pro příští rok - žádné sušení
kaštanů a žaludů, raději je předáme myslivcům a oni je zahrabou do země, aby zůstaly
pěkně čerstvé,“ uvedla Renata Reifová
l Starostové Kdyňska se opět vzdělávali
v Úborsku v penzionu U Jandů? Tentokrát
byly hlavním tématem krajské dotace a novela občanského zákoníku.
l Všerubští navštívili v Praze Mýdlové
ho prince? „V ranních hodinách se do posledního místečka naplnil autobus, který již
potřetí vyvezl Všerubské na zájezd do Prahy „za kulturou“. Muzikálová komedie Mýdlový princ všechny naprosto dostala. A samozřejmě v kladném slova smyslu. Od první věty a písničky nás hlavní představitelé
muzikálu vtáhli do děje. „Písničky Václava
Neckáře nezklamaly,“ vzpomíná Marie Homolková.
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Cestopisná přednáška Papua Nová Guinea
V sále Muzea příhraničí ve Kdyni se uskutečni publika. Hlavou státu je britská královna Alžběta II.
la velmi zajímavá přednáška o PapuiNové Gui zastoupena generálním guvernérem. Žije zde přes
neji. Přednášející Mgr. Kateřina Sam, Ph.D., roze 7 miliónů obyvatel a ti mluví více než 812 jazyky, což
ná Tvardíková, pochází z Chodské Lhoty. Studo je více než třetina všech jazyků na světě. Katka krovala přírodovědeckou fakultu v Českých Budějo mě angličtiny, se kterou tam začínala, ovládá ještě
vicích.
obecný dorozumívací prostřeNyní je doktorka Sam vědecdek melanéskou pidgin (čti
kou pracovnicí Entomologicképidžin) a druhý nejrozšířenější
ho ústavu Akademie věd ČR,
jazyk motu, kterým se mluví
kde vede laboratoř zabývající
v pobřežních oblastech a
se komplikovanými potravními
v hlavním městě Port Moresby.
sítěmi. Píše odborné články,
Jazyk pidgin je postavený na
většinou v angličtině, které se
základě angličtiny a němčiny.
zaměřují na ekologii ptactva,
Katka létá na vědecké výzkumy
hmyzu a rostlin v tropických levětšinou do severní části ostrosích. Poprvé se dostala na Pava, do oblastí mezi pobřežním
puu při studijním měsíčním poměstem Madang a nejvyšší hobytu v roce 2008 s dalšími
rou Papui Mt. Wilhelm (4 509
9 studenty z ČR. Od té doby tam
m n.m.). V posledních dvou lebyla mnohokrát a její nejdelší
tech pracuje nicméně vesměs
pobyt trval přes rok. Tam se takdekoliv, protože vede ornitoké seznámila se svým manželogickou část sčítání druhové
lem, který se též zúčastnil před- Mgr. Kateřina Sam, Ph.D s manželem.
bohatosti pro National Forest
nášky.
Inventory (Národní sčítání lesPapua-Nová Guinea leží jižně od rovníku, severně ního hospodaření). Trvale má na Papui 6 pracovníod Austrálie a rozkládá se na východní polovině os- ků, ale při každé výpravě si musí zajistit další spolutrova Nová Guinea (západní část ostrova patří Indo- pracovníky a nosiče, kteří ji pomáhají při práci.
nésii) a přilehlých menších ostrovech. Tři čtvrtiny V tropických deštných lesích spadne kolem 3 000
Papui jsou pokryty tropickým deštným pralesem, mm srážek, na horách i 6 000 mm za rok (nejdeštizbytek je tvořen deltami řek a mangrovými bažina- vějším místem v ČR jsou Jizerské hory, nejvíce srámi. Prostředkem země se táhne vysoké pohoří. Kon- žek bylo naměřeno v roce 1926 – 2 201 mm). Při
stituční monarchie je přibližně 6x větší než naše re- práci v deštných lesích se dá dojet někam autem, pak

Pochod Kolofantů

Nový rok 2017 zahájil divadelní spolek „Kolofantí“ v sobotu 7. ledna již šestým pochodem k po
znávání zimní krajiny a posilování kondice. Všechny trasy těchto novoročních pochodů připra
vuje velice zodpovědně místopředseda a jednatel v jedné osobě Pavel Kruml. Všem členům diva
delního spolku posílá emailem pozvánky s podrobnostmi k cestě, přidá i mapu s vyznačenou
trasou a na závěr dodá i pár dobrých, drobných rad na cestu. Občas obdržíme ještě nějaké SMS
zprávy. Letošní plán byl na zříceninu hradu Rýzmberk. Protože celý plánovaný pochod pěšky
z Kolovče v mrazivém počasí byl velice náročný, rozhodl se, že se dvěma auty dopravíme do
Němčic a odtud vyrazíme. Sraz byl v Kolovči v 10 hodin a po chvilce se vyjelo. V Němčicích na
křižovatce někteří navrhovali jít přes Vejpřahy, ale ujistili jsme se v tom, že cesta, kterou Pavel
naplánoval po silnici kolem Plání a do Podzámčí, bude v tomto větrném mrazivém počasí a vrst
vě sněhu nejlepší. Takže se vyrazilo vpravo! Pochod nám vzájemným povídáním, různými vtípky,
fotografováním i obdivuhodnými panoramaty dobře ubíhal. A to už vcházíme do malebného
podhorského Podzámčí. Někteří zde nebyli vůbec anebo před mnoha lety. Obdivujeme vesničku
i nádherný výhled do kraje. Cíl naší cesty je nadohled. Trochu zrychlujeme a jsme na Rýzmber
ku! Hladoví a trochu vymrzlí děláme ohýnek ze dřeva, které připravil doma Pavel, a po cestě se
střídavě v tašce neslo. Vyndáváme netrpělivě uzeniny, chleby, hořčice, tácky a termosky. Jaké je
to blaho, trochu se ohřát, pít teplý různě ochucený čaj či svařák a v zimě na sněhu si opékat. Poté
zahladíme stopy a pomalu sejdeme na okouknutí přírodního divadla, kde by si někteří s chutí
zahráli. Nazpět jdeme stejnou cestou, je nám dobře a náš pochod končí u aut v Němčicích. Do
Kolovče přijíždíme ve 14 hodin a těšíme se na teplé sprchy či vany.
Jana Bartáková

cesta po vydatných deštích zmizí a Katka jde s doprovodem i půl dne, než se dostanou do vesnice.
Každá z vesniček, kterou navštíví, má své specifické
zvyky. Například, v oblasti Wanang se ženy brzy ráno vydávají na políčka, kde pracují celý den a po práci jdou několik hodin zpět do vesnice. Muži na políčkách nepracují. Věnují se lovu a odpočinku. Zemědělstvím se zabývá 80% obyvatel. Pěstují zeleninu,
ovoce, batáty (sladké brambory), ananasy, banány,
cukrovou třtinu, kakao, kávu, kokosové ořechy, palmová jádra (na olej). Chovají prasata, skot a drůbež.
Na ostrově roste kolem 9 000 druhů rostlin, žije asi
250 druhů savců (10 druhů stromových klokanů) a
asi 700 druhů ptáků (např. rajky, kasuáři, jedovatí
ptáci pištci, lemčíci). Takže je co studovat.
Katka nyní dovolenou neplánuje, protože dostavuje barák u Budějovic a program má i tak nabitý.
Právě pár hodin před dnešní přednáškou zjistila, že
bude muset letět na Papuu na schůzku 5.–6. února a
pak honem zpět, protože 9. února ráno přednáší na
konferenci v Brně. Ke konci února pak odlétá
i s manželem na 14 dní do terénu do Jižní Afriky. Co
bude dál neví, ale její manžel má nějaké terény v létě
na Papui, ona pak ještě na podzim v Číně a další laboratorní práce jí běží v Německu. Cesta na Papuu jí
trvá 35–40 hodin s mezipřistáními v Dubaji, Brisbane a Port Moresby. Létá na pracovní víza, která musí
mít neustále platná. Během mezipřistání se většinou
snaží stihnout návštěvu kamarádů (v Brisbane, kde
4 roky žila) a nebo u příbuzných.
Na Papui je pro turisty (Čeští turisté mohou dostat 30ti denní víza na hranicích v Port Moresby) poměrně draho. I velmi skromná dovolená, tak vyjde
poměrně draho, protože vždy potřebujete nějaké
místní průvodce a transport (často letadlo). Papua
není nejbezpečnější místo pro dovolenou, ale rituální obřady lidojedů jsou již dávno minulostí.
Děti chodí do školy už od 4 let, učí se angličtinu a
za rok, dva se už obstojně domluví. Ve škole se platí
školné, dělá to asi 500 Kč za pololetí na prvním
stupni, ale i 60 tisíc Kč za semestr v bakaláři na univerzitě. V úvodu jsem uvedl, že se Katka na Papui seznámila se svým manželem. Mají spolu syna. Na
konci přednášky proběhla diskuse, při které padlo
nespočet otázek. Zeptal jsem se, kde Katka na Papui
porodila, ve vesnici v pralese nebo v nemocnici ve
městě? Odpověď zněla: v Klatovech! Uvažovali
o tom, že by porod mohl proběhnout v Austrálii, ale
tam by stál přinejmenším 250.000 Kč, takže vyšlo
levněji zaletět na dva měsíce do Čech. Šedesát posluchačů odměnilo paní doktorku Sam bouřlivým
a dlouhým potleskem.
Ladislav Bureš

Posezení seniorů
v Nové Vsi
Na konci listopadu jsme se sešli s naši
mi staršími spoluobčany ve společen
ské místnosti obecního úřadu. Nad ká
vou a koláčem jsme si pěkně popovídali
a zazpívali za doprovodu pana Jana Ši
můnka a paní Bohumily Dědičové, kteří
přišli odpoledne zpříjemnit krásnými
písničkami. Poděkování patří obecní
mu úřadu v Nové Vsi, že na své starší
občany nezapomíná.
Dana Sajlerová
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Čistý vzduch pro úsměv dětí
Pátek 13. leden nemusí být
nešťastným dnem. O tom nás
přesvědčila skupina Jump Aero
Kdyně v čele se svým maskotem žabákem Jakem.
Dostali super nápad a nakoupili tři čističky vzduchu do mateřské školy ve Kdyni v Dělnické ulici. A proč čističky vzduchu?
Sami dobře víte, že jakmile
děti nastoupí do mateřské školky, začnou být často nemocné.
Jejich organismus se nedokáže
ubránit před viry a bacily, které
jsou všude ve vzduchu kolem.
Děti se neumí pořádně vysmrkat a při kašli si ruku před pusu
dá málokteré. Jump Aero skupina tak umožnila dětem dýchat
vzduch bez virů a bacilů.
Maskot žabák Jak společně
s paní ředitelkou Hanou Kuželí-

kovou předaly do každého
oddělení jednu čističku
vzduchu. Děti žabáka poznaly, neboť v létě společně skákaly na zahradě na trampolínách. Žabák Jak slíbil, že se
přijde podívat jak čističky
fungují a jestli jsou děti
zdravé, aby si společně mohli zaskákat.
Věříme, že náš nápad splní svůj účel a budeme moci
nakoupit další čističky vzduchu do ostatních mateřských škol a třeba i do prvních tříd základních škol. Už
teď se k nám přidalo pár
podnikatelů, například čerpací stanice OMV Kdyně a
papírnictví Účtooffice, s. r. o.
Jestli chcete, můžete se
připojit i vy.
Renata Pešťáková

www.kdynsko.cz

Stolní tenis po

V Loučimi zpívali andělé

silvestrovské noci

26. prosince se v podvečer sešlo na návsi téměř 60 obyvatel místních, ale také návštěvní
ků z Pocinovic, Libkova, Domažlic anebo i z Plzně, aby se podívali na rozsvícení vánočního
stromu a hlavně aby si vyslechli vánoční koledy v podání „dočasného pěveckého sboru do
brovolných andělů Aleluja“ pod vedením přísného šéfanděla, který ovšem jaksi zapomněl
zpívat. Program tradičně zajišťuje TJ Sokol a jeho starostka Vladimíra Kacerovská tentok
rát využila místní zdroje. Spolupořadatel – nebeské kulturní středisko „Himmelherrgott“ –
totiž požádal členky Sokola, jestli by u stromu nezazpívaly ony, takže se nakonec sešlo osm
andělů (andělek) a již zmíněný sbormistr (sbormistrová), jimž bylo nutno obstarat křídla,
bílé paruky (pro sbormistrovou samozřejmě zlatou) i drobné ozdoby. Andělské hávy byly
ušity z prostěradel, improvizované pódium nahradily pařezy a kulisa obláčku dotvořila ilu
zi skutečného andělského sboru. Sbor nacvičoval půldruhého měsíce jednou týdně, Loučim
i Libkov (obě obce jsou spojené v jednom Sokole) měl zastoupení půl na půl a přítomné obe
censtvo se nejen dobře bavilo, ale na závěr si i zazpívalo. Sokolové připravili jablečný čaj
i svařené vínko a večer se i díky příjemnému počasí vydařil.
Z. Huspek

Každoročně otevíráme nový rok turnajem ve stolním tenisu. I když si nemyslíme, že účast bude po Silvestrovské noci hojná, přesto se několik sportovců sejde a změří své síly.
Letos se jich sešlo celkem sedm, a při
klání každý s každým se bojovalo celé
odpoledne. Krásný putovní pohár se
předal vítězi Petru Tomkovi. Také
všichni ostatní soutěžící si odnesli pěkné hodnotné ceny. Příští rok chceme
vybojovat pohár zpět do Nové Vsi.
Dana Sajlerová
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Co se děje v infocentru
Kdyňsko se opět představilo v Brně
Jihomoravská metropole opět vítala milovníky turistiky a cestování a
všech možných zážitků napříč Českou republikou. V lednu na brněnském výstavišti otevřel své brány veletrh regionálního cestovního ruchu Regiontour 2017. Prošli jimi i návštěvníci, kteří mířili k pultu s materiály a informacemi o Kdyňsku.
Dobrovolný svazek Kdyňsko, který čítá 22 obcí, už má na Regionturu
v Brně své zavedené místo. Jako českoněmecké pohraničí se pravidelně
zařazuje pod expozici Plzeňského kraje. A to už po několikáté činí také
Domažlicko. Pulty našich měst tedy stojí vedle sebe tak, aby si je každý
návštěvník mohl představit jako zajímavou a přitažlivou lokalitu.
Kdyňsko v poslední době vystavuje společně s přátelským bavorským městem Parsberg. Dlouhodobě se snaží prezentovat svoje území
uceleně, s novými myšlenkami a tématy. Kdyňské infocentrum současně sleduje aktuální trendy a v tomto smyslu také vydalo vlastní propagační materiály. Soubor čtyř map, které pokrývají celé území Kdyňska
včetně partnerského města Eschlkam a Dračího jezera v sousedním Bavorsku. Novum je, že tiskoviny neseznamují jen s tradičními turistickými cíli, ale představují i významné osobnosti, které zanechaly svoji stopu v tomto regionu. Jména jako Emil Tšída, František Žákavec, Rudolf
Mayer, Alois Kalvoda, Anežka Formánková, Josef Hubáček mnozí znají
z názvů ulic, ale málokdo už ví, co za svůj život vykonaly nebo čím byly
natolik výjimečné, že jejich jméno se skloňuje i v dnešních dnech. Doprovodný text je i v německém jazyce a celý projekt je finančně podpo-

Zajímají vás recepty
našich babiček?
V TIC Kdyně je k dostání
neobyklá kuchařka:

CHUŤ A VŮNĚ DOMOVA

řen z Dispozičního fondu Euroegionu Šumava. Soubor map je prvním
výstupem dlouhodobého záměru upozornit na Kdyňsko jako na zajímavé území ve Všerubském průsmyku, který byl od nepaměti vstupní branou do Čech a svědkem mnoha významných událostí. Sylva Heidlerová

Před stánkem Kdyňska.

Pozvánky
n na pravidelné cestopisné přednášky s ná-

zvem, Tajemná Persie: Po stopách starých
kultur (Irán I. a Irán II.) ve dnech 14. února a
21. března od 17 hodin v Muzeu příhraničí.
Přednáší vámi oblíbená prof. Jaroslava Wollerová.
n na výstavu Jana Volfíka, Sklo z 18. a 19.
století. Vernisáž se uskuteční 2. března od
17 hodin v sále Muzea příhraničí. Výstava
potrvá od 3. března do 1. května 2017.

Dárek, který ozdobí,
poučí a potěší:

Plastická mapa
Českého lesa
v Turistickém informačním
centru Kdyně

Portréty, stavby, krajina i vinné zátky

Starosta Kdyně Jan Löffelmann daroval autorovi Miloslavu Michalcovi obra
zovou publikaci o Šumavě.
Foto Vlastimil Hálek

Muzeum příhraničí ve Kdyni zahájilo rok 2017 vernisáží no
vé expozice. Svá díla tu vystavuje amatérský umělec, archi
tekt Miloslav Michalec.
Autora výstavy zná většina starostů obcí našeho regionu jako
vedoucího odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje, o jeho
tvorbě však příliš velké povědomí nemají. Miloslav Michalec se
díky své profesi účastnil řady architektonických soutěží, mimo
jiné i při dostavbě Staroměstské radnice v Praze, a na tvorbě
územních plánů. Výtvarné práce Miloslava Michalce jsou velice
konkrétní, reálné a vztahují se ke skutečnosti. Obrazy znázorňují
portréty, stavby, architekturu, krajinu, auta nebo například zátiší
s korkovými zátkami od vína. Řada děl pochází přímo z terénu,
ale – zvláště ty pozdější jsou pak provedeny na základě fotografické předlohy. Autor nemá vyhraněný styl, rád objevuje nové
techniky. I když zkoušel také olejovou techniku, nejvíce prací namaloval tužkou, rudkou, perem nebo akvarelem. Nejbližší je mu
plakátová tvorba. Vytvořil nespočet originálních plakátů na kulturní vystoupení, přání či novoročenek. Aktuální výstava ve
Kdyni v Muzeu příhraničí je k vidění do 27. února.
Sylva Heidlerová
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Stavíme mosty se sv. Jakubem

Představitelé partnerských obcí Eschlkam, Všeruby a Kdyně se sešli v Klatovech, aby projednali konečnou podobu společné akce s názvem Česko-německé svatojakubské dny s motem „Stavět mosty se svatým Jakubem“. Na klatovské radnici je přivítal místostarosta Klatov Ing. Martin
Kříž. Jednání se účastnili za městys Eschlkam starosta Josef Kammermeier a Josef Altmann, iniciátor celého projektu, za městys Všeruby starosta Václav Bernard a Marie Homolková, dále pak
okrskový vikář římskokatolické farnosti Klatovy Jaroslav Hůlle, Vlastimil Hálek za Dobrovolný
svazek obcí Kdyňsko a starostka obce Loučim Jana Dirriglová, která celé jednání tlumočila.
Svatojakubské dny se uskuteční ve dnech 21. - 23. 7. 2017 a domlouvaly se tu nejen jednotlivé
etapy a jejich časový harmonogram, ale také odhalení kamenů na trase značících směr ke hrobu
svatého Jakuba do španělského města Santiago de Compostela. První den putování začne v 9 hodin v Klatovech u arciděkanského kostela odhalením prvního ze tří kamenů. Po zahájení se účastníci vydají směrem do Kdyně na Koráb. Délka trasy je odhadována na 20 km. Druhý den začíná
rovněž v 9:00 hodin a na účastníky bude čekat zdolání trasy z Korábu do Všerub. I zde bude putování ukončeno slavnostním odhalením pamětního kamene, který bude osazen poblíž všerubského kostela. Nebude chybět doprovodný program a malé občerstvení. Délka trasy je odhadována přibližně na 12 km. Poslední den putování jižní větví Svatojakubské cesty v Plzeňském kraji
začne v neděli v 10 hodin a poutníci půjdou do Eschlkamu, kde se ve 13:30 hodin uskuteční slavnostní poutní mše svatá ve farním kostele sv. Jakuba. Na poslední třetí etapě putování přislíbili
účast i patroni celé akce biskup Tomáš Holub z Plzně a biskup Rudolf Voderholzer z Regensburgu. Mezi zvanými jsou i významné osobnosti z obou stran hranic. Předpokládaná délka trasy poslední etapy je odhadována přibližně na 10 km.
Marie Homolková

Adventní čas v Pocinovicích
Měsíc prosinec byl v Pocinovicích bohatý na akce, které souvisely s příchodem vánočních
svátků. Na první adventní neděli připadlo Rozsvícení vánočního stromu na návsi, kde vystoupily
děti z MŠ v Pocinovicích a ženský pěvecký sbor Canzonetta z Domažlic, v neděli 4. prosince „projížděl v kočáře“ Mikuláš se svoji družinou a zastavil se na návsi, aby se pozdravil s dětmi a nadělil jim nějaké sladkosti. Poslední adventní neděli byl připraven Vánoční koncert v kostele sv. Anny. Zahájily ho děti ze ZŠ v Pocinovicích, a pak vystoupil Malý lidový soubor z Plzně s uměleckým
vedoucím Ing. Miroslavem Šimandlem, který připravil pásmo lidových koled z Plzeňska. Atmosféru umocnilo sněžení a betlém, který byl umístěný pod vánoční strom a měl být překvapením
pro děti, které po skončení pokračovaly vánoční besídkou v sále KD v Pocinovicích.
Ve čtvrtek 29. prosince byl připraven Vánoční pochod. Sraz účastníků byl stanoven na 13.
hodinu před kostelem sv. Anny v Pocinovicích, trasa pochodu byla naplánována: Pocinovice Běhařov –Úborsko - Pocinovice. Přestože se pochod uskutečnil v pracovní den, účast byla velká a počasí bylo „objednané“, protože dny před tím byly pochmurné a připomínaly nevlídnou
zimu. Po přivítání starostkou obce a po pořízení společné fotky se vydalo cca 70 účastníků na
pochod směrem k Běhařovu, kde se na horizontu kopce účastníci rozdělili na dvě skupiny. Jedna pokračovala po „asfaltce“ do Běhařova a Úborska. Druhá „odvážnější“ skupina šla po hranici katastru Pocinovic a Běhařova přes Hůrku do Úborska. Na této trase čekalo účastníky pochodu občerstvení a také nádherný výhled na protilehlou stranu Pocinovic. Mnozí řekli, že tudy nikdy nešli, i když jsou rodáci z Pocinovic a žijí tady. Nakonec jsme se všichni sešli v Úborsku v Penzionu u Jandů, kde bylo připraveno občerstvení a mohli jsme si zde všichni společně
popovídat. Někteří se vrátili do Pocinovic pěšky a skupina asi 20 lidí odjela z Úborska vlakem
zpět do svých domovů.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Všem, kteří se připravovaných akcí účastní, a těšíme se na
další setkávání s Vámi. Také bych chtěla poděkovat těm, kteří pomáhají tyto akce organizovat
a zajišťovat a věřím, že nám dobrá spolupráce vydrží i nadále.
Marie Homolková
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Mrazivé koledování
na Kdyňsku
Letošní Tříkrálovou sbírku doprovázelo ex
trémně studené počasí. Přesto v sobotu 7.
ledna v 10.00 hod. vyšel od Základní školy ve
Kdyni dlouhý pestrobarevný průvod. V prů
vodu šel i kdyňský starosta pan Jan Löffel
mann a vikář Msgre Miroslav Kratochvíl.
Na prostranství před muzeem, kde se koled
níci shromáždili, P. Kratochvíl přivítal jak ko
ledníky, tak i ostatní obyvatele, kteří se přišli
na průvod podívat. Promluvil o důležitosti
pomáhat potřebným a přinášet radost i vlíd
né slovo zvláště osamělým lidem.
I přes silný mráz zazpívali všichni zúčastnění
několik koled za doprovodu trubky a houslí.
Letos se do ulic Kdyně a po okolních vesni
cích rozběhlo na 170 králů a královen rozdě
lených do 58 skupinek. Podobně jako loni se
někteří noví vedoucí sami aktivně přihlásili.
Koledníci vybrali celkem 288.294 Kč, což je
o 16.525 Kč více než loni.
Velikou zásluhu na tomto výsledku má opět
výborná spolupráce s kdyňskou školou.
Zvláštní poděkování patří paní učitelce Pat
kové a Buškové, které opět všechny třídy
obešly a řadu dětí pro koledování získaly.
Mnozí z řad vyučujících se opět zapojili jako
vedoucí tříkrálových skupinek.
Organizátoři Tříkrálové sbírky ze srdce dě
kují všem, kteří přispěli a pomohli potřeb
ným. Děkují samozřejmě i všem obětavým
koledníků a jejich vedoucím, kteří v tomto
mrazivém počasí věnovali svůj čas i několi
kahodinovou námahu pro dobrou věc.

Jednotlivá místa přispěla takto:
Kdyně 93.987 Kč, Kout na Šumavě 48.299 Kč,
Spáňov 7.915 Kč, Oprechtice 6.086 Kč, Pod
zámčí 5.021 Kč, Brnířov 8.314 Kč, Prapořiš
tě 8.435 Kč, Hluboká 8.055 Kč, Úsilov 3.596
Kč, Nová Ves, Vítovky, Pranty 5.839 Kč, Mez
holezy, Luh 3.250 Kč,Vílov, Slavíkovice 4.709
Kč, Němčice 2.675 Kč, Úboč, Všepadly 3.708
Kč, Loučim 4.700 Kč, Libkov 3.530 Kč, Chod
ská Lhota, Štefle 18.437 Kč, Pocinovice
14.260 Kč, Dobříkov, Branišov, Smržovice,
Modlín, Nové Chalupy, Lomec 7.421 Kč, Vše
ruby, Hájek, Brůdek 12.920 Kč,Starec 4.671
Kč, Zahořany 8.767 Kč, Sedlice, Stanětice,
Hříchovice 8.720 Kč.

Výtěžek sbírky bude použit na tyto kon
krétní projekty:
Domov sv. Vavřince v Meclově
Sociální terapeutické dílny sv. Josefa – Do
mažlice, Meclov
Domov pro matky s dětmi v tísni – Havlovice
Azylový dům Alberta Chmielovského – Do
mažlice.
Vojtěch Hána, Kdyně
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Nová učebna jazyků v Kolovči

Nová jazyková učebna vybavena moderní technikou se sluchátky byla slavnostně otevřena v pátek
5. ledna ve 13:00 hodin symbolickým přestřižením pásky paní ředitelkou ZŠ Romanou Šeterlovou a
panem starostou Kolovče Václavem Perglem. Přítomní hosté byli seznámeni ředitelkou se všemi mož
nostmi využití této techniky při výuce hlavně cizích jazyků. Výborné jsou například možnosti pro pá
rovou i skupinovou komunikaci se zpětnou vazbou na učitele, aniž by toto ovlivňovalo či rušilo jiné.
Učitel může poslouchat a zasahovat do rozhovorů, opravovat např. jednu dvojici, komunikovat apod.
Toto elektronické vybavení nabízí mnoho různých způsobů organizace vyučování. Pro veřejnost byla
učebna i s výkladem otevřena od 14 h do16 hodin.
J. Bartáková, foto P. Rašková
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Jumping Kdyně
slavil rok
Jumping Kdyně v sokolovně ve Kdyni osla
vil 21. 10. 2016 první rok své působnosti.
Děkujeme Sportovnímu centru v Domažli
cích, panu Radku Hojdovi, městu Kdyně za
pronájem prostor a především našim bá
ječným instruktorům. Také všem aktiv
ním sportovkyním, sportovcům, gumíd
kům a jejich rodičům, díky kterým byl
první rok úžasný a plný zážitků. Proská
kali jsme stovky hodin, uspořádaly báječ
né hodiny pro děti  mikulášskou, čaroděj
nickou, velikonoční a spousty dalších ori
ginálních akcí. Jumping Kdyně se zúčas
tnil Big jumping párty v Pardubicích,
oslavil společně vánoce, zapotil se o ví
kendu na Špičáku, ale dokázal pomoci
i těm, co to potřebují, onkoláčkům, sta
rým lidem a pejskům. Byl to rok nejen pl
ný fyzicky náročného jumpingu, ale také
nových přátelství, zpívání, úsměvů a ra
dosti, kterou jsme dokázaly rozdat i mezi
ostatní. Pokud i vy se chcete stát součástí
bezva party a udělat něco pro své tělo,
přidejte se k nám, budeme se těšit a třeba
i díky vám bude další rok ještě lepší.
Veronika Najnarová

Stavení ve Staré Kdyni „U Šiců“
Dnes již ve Staré Kdyni nenarazíme na
stavení s dvojitou střechou čp. 77 (st. číslo
33). Ustoupilo vjezdu na nové parkoviště
aut a tělocvičny pro základní školu. Bylo to
stavení s velkým „parkánem“ uprostřed a
mohutnou dvojitou střechou. V parkánu
bylo vůbec první „zázemí“ kdyňských do
brovolných hasičů po vzniku spolku. Měli
tam umístěné žebříky, háky a plachty. Šico
vic měli zámečnictví a obchůdek s tímto
materiálem. Vyučilo se u nich i několik
učňů (např. Josef Šmíd). Podívejme do his
torie tohoto stavení:
Dům byl patrně vystavěn v r. 1693, dále
se o stavení píše r. 1742, že Václav Axamit
převzal od tchýně své Anny Václavovičové
chalupu, jíž od r. 1743 spláceti slíbil. Vymí
nil si „vejrunky“ (tj. splátky kupní ceny) po
5 zl. ročně a sice až do její smrti. R. 1746
Václav Axamit prodal chalupu, stáj a zahra
du za 195 zl. Wolfgangu Schitzovi. Schitz
dal na koupi splátku 17 zl., zaplatil 2 zl.
kostelního dluhu a Uršule Lázové 43 zl.,
celkem 62 zl. R. 1770 Wolf Schätz zanechal
vdovu Marii Schätzovou a po té dědil cha
lupu Vít Schätz s loukou a polem, jakož
i párem volů, vozem, plouhem a nářadím.
Za to zaplatil 107 zl. 30kr. R. 1799 Vít
Schätz předal dům synu Vítovi Schätzovi,
který ženil se s Barborou Vondrašovou.
Ten převzal grunt za 450 zl. – z nichž otec
obdržel 100 zl. a bratr Vavřinec Schätz 100
zl. Dle zápisu v archivu zemském v kn. č. 62
z r. 1805 žádal Vít Schätz za povolení k zvy

kácení a přestavby
domu č. 77. Jako
sousedé
uvedeni
zprava Kryštof Ur
ban, zleva Ondřej
Hanna a Wolfgang
Weber.
Roku 1846 byla
majitelkou Barbara
Schätzová, vdova. Ta
předala majetek Fa
biánu
Schätzovi,
truhláři.
Roku 1866 povo
len šenk piva.
Roku 1879 vyhořela stodola.
Roku 1889 převzal grunt Fabián Schätz
s ženou Markétou.
Roku 1919 je majitelem Oldřich Schätz
se ženou Boženou. Šicovic měli 5 dětí, 4 sy
ny a 1 dceru. Někteří se proslavili i více, ja
ko např. chemik Doc. Ing. Miroslav Schätz,
Csc (* 1926, † 2004), jsou známy především
jeho modelovací hmoty (Modurit, Modelit a
další), ale o něm někdy příště. Dnes se chci
zmínit o panu Vladimíru Šecovi, kterého ži
vot zavál až do Děčína (* 1919, † 1993). Měl
své rodné město rád a do svého kraje se
často vracel. Jeho vztah ke svému rodnému
místu vyjadřoval ve svých básničkách. Ty
upravila a zaslala mi je ze svého bydliště
z Jihlavy dnes 94letá paní Erika Hošková
(Schätzová), dcera Šiců.
Rudolf Šlajer

Je domova řeč jediná,
…Stará Kdyně – Nová Kdyně – kdopak tenh
le pojem zná?
Pro město Kdyně kdýnština. Obec rostla
tu v dolině – vznikla nová řemesla.
Ta v písni blahé nás tu zdraví
Při potoce kožař, barvíř – u Maříků vzadu
mlejn. Chlapy z Chodska od Šumavy.
Na chalupě tam u Šiců? Hoblík, dřevař, piva
šenk.
Nám drahá nad vše krajina.
Hostinský a řezník Heindl domek měl na ná
městí Svou krásou známou oplývá…
Hotel Bílý Lev zde stojí – k zábavě i pro štěs
tí…
Bartovský měl provaznictví – sem chodíval
Jindřich Baar. Na písmáctví na básnictví –
co se v městě Klenčí dal…
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Půlnoční zpěvy v Nové Vsi
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Koutští koledníci

Každoročně slavíme Štědrý večer v Nové Vsi společně a nejinak tomu bylo i o loňských Vánocích. Po štědrovečerní večeři a rozdání dárků jsme se všichni sešli u kapličky na návsi. Děti
nám za doprovodu kytary, varhan a flétny zazpívaly známé i méně známé koledy a přednesly
básničky. Každý se rád zahřál čajem nebo svařeným vínem a domů jsme odcházeli s radostí, že
jsme si mohli popřát krásné a požehnané Vánoce.
Dana Sajlerová

Jedna ze skupin koledníků Tříkrálové sbírky ob
cházela domácnosti v Koutě na Šumavě.
(hk)

Českobavorské vánoce
Naposledy se na české straně konaly v roce
2013 v kostele svaté Anny na Tanaberku. „Je
pro nás velkou ctí, že dnes můžeme přivítat
všechny u nás ve Všerubech,“ zaznělo z úst
starosty Václava Bernarda v kostele sv. archanděla Michaela u příležitosti konání Česko-bavorských Vánoc.
Před mnoha a mnoha lety bylo naprosto
běžné, že se na česko-bavorských hranicích
setkávali v hospůdkách lidé, aby si společně
zazpívali, zatančili a pobavili se. Společenská
akce partnerských obcí Eschlkam, Všeruby a
Kdyně byla důkazem toho, že i v uspěchané
době je česko-bavorské posezení velmi příjemné, milé a přátelské, a to bez ohledu na jazykovou bariéru či další předsudky.
Program začal Německo-českou vánoční
mší svatou v kostele ve Všerubech, kterou
sloužili eschlkamský farář Engelbert Ries a
mrákovský farář Przemyslaw Ciupak. V kostele zazněly česko-německé koledy v podání Dudácké kapely Mrákovského souboru a Rittsteiger Dreigesang. Program pokračoval v kulturním domě, kde vystoupily zmiňované kapely a
v průběhu večera se přidaly další dvě. Jak jinak, jedna z Čech a druhá z Bavorska. O zábavu
se kromě Dudácké kapely Mrákovského souboru a Rittsteiger Dreigesang postarali ještě
harmonikáři Petr Němec a Tomáš Johánek
z Mrákova a Tobias Koller a Alexandr Neumeier z Bavorska. Více než po roce zažily Všeruby
opět zcela zaplněný kulturní dům. I přes počáteční nápor, kdy se do sálu najednou nahrnulo
220 návštěvníků, fungovala obsluha na jedničku s hvězdičkou. Proto je zcela na místě celému týmu poděkovat. Moderátory večera byli
Josef Altmann a Marie Homolková. Chodský
folklor nadchnul bavorské sousedy, kteří se
domáhali mohutným aplausem dalšího a dalšího přídavku. Atmosféra Česko-bavorských
Vánoc byla opravdu úžasná, každý si zazpíval
česko-bavorské lidové písně, vyprávěly se příběhy s vánoční tématikou a sálem se linula vůně svařeného vína.
Ing. Marie Homolková

Halový přebor v rybolovné technice
Místní organizace Českého rybářského svazu Kdyně pořádala, s pověřením Západočeského
územního svazu ČRS, halový územní přebor mládeže v rybolovné technice ve sportovní hale ve
Kdyni. Závodů se zúčastnilo celkem 49 mladých rybářů a rybářek zařazených do pěti soutěžních
kategorií podle věku (mladší žáci; mladší žákyně; starší žáci; starší žákyně; junioři a juniorky).
Soutěže se zúčastnilo 12 družstev, a to Bělá nad Radbuzou, Kdyně A; B; C, Stříbro A; B, Nepomuk A;
B, Nýrsko, Kralovice, Plzeň1 a společné družstvo Kdyně-Nýrsko. Soutěžilo se v disciplínách zátěž
skish a zátěž arenberg a každou z těchto disciplín absolvovali závodníci dvakrát. Mimo hlavní soutěž proběhla tradičně vložená soutěž rybářských znalostí.
Vítězem v kategorii družstev se stalo družstvo Kdyně A ve složení J. Iha, K. Patková, J. Mathauser
a T. Tlustý s celkovým ziskem 1263 bodů, na druhém místě skončilo družstvo Stříbra A a třetí
místo obsadilo družstvo Kdyně B. Kategorii dorost vyhrál Jaroslav Iha z Kdyně A v nejlepším výkonu dne 341 bodů. První místo v kategorii starší žáci obsadil David Holub Nepomuk A a starší žákyně ovládla Krausová Simona ze Stříbra A. V kategorii mladší žáci zvítězil David Nejdl z Kdyně A
a mladší žákyně vyhrála Štěpánka Isevičová ze Stříbra B. Vloženou soutěž rybářských znalostí vyhrál David Holub z Nepomuka.
Za bezproblémovou organizaci a hladký průběh soutěží přeboru patří poděkování pořadatelům
z MO Kdyně, a za účast všem závodníkům, trenérům a jejich doprovodu.
Jiří Patka

Sílu čerpají na kickboxu

Tyto ženy a dívky si po vánočním shonu udělaly čas na sebe a šly si protáhnout tělo při tempera
mentní hudbě. Pod vedením Jany Váchalové se ve kdyňské sokolovně pravidelně scházejí ti, co si ten
to sportovní aerobic s prvky kickboxu oblíbili, aby zpevňovali a formovali svá těla. I při dosti nároč
ných cvicích, zde nechybí dobrá nálada, kterou svým úsměvem dokáže doladit i paní Jana. A tak po
hodině cvičení každá z přítomných odchází uvolněná po těle i po duši.
Hanka Hoffmannová
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Kulturní servis
ÚNOR
l 10. 2. Koloveč, ples městy-

se od 20 hodin v kulturním
domě, kapela TAKY, TAKY
l 11. 2. Zahořany, hasičský

bál od 20 hodin v kulturním
domě
l 11. 2. Dlažov, dětský maš-

karní bál od 14 hodin, večer
hasičský bál v sokolovně. Hraje kapela Kolovanka
l 11. 2. Kdyně, ples města
od 20 hodin, v sokolovně hraje
Dance Band Plzeň, vystoupí
Heidi Janků
l 14. 2. Kdyně, řednáška:

Tajemná Persie (Irán I.) přednáší Jaroslava Wollerová, od
17 hodin v Muzeu příhraničí
l 15. 2. Oprechtice, školení

řidičů pro seniory od 18 hodin
v kulturním zařízení
l 18. 2. Prapořiště, sokolský

ples od 20 hodin, v sále sokolovny, zahraje Elixír
l 18. 2. Zahořany, dětský

maškarní bál od 14 hodin
v kulturním domě
l 18. 2. Pocinovice, sokolský

bál od 20 hodin v KD
l 18. 2. Mrákov, hasičský bál

od 20 hodin v kulturním domě
Starý Klíčov, hraje Taky Taky
l 18. – 19. 2. Kdyně, KČT

zimní táboření na Špandově
l 19. 2. Všeruby, dětský

maškarní bál od 14 hodin
v kulturním domě
l 19. 2. Kdyně, krajský pře-

bor družstev první třídy v šachu v 10 hodin ve společenské
místnosti zahrádkářů
l 19. 2. Prapořiště, dětský

karneval, od 14 hodin v sále
sokolovny
l 19. 2. Mrákov, maškarní

bál od 14 hodin
l 20. 2. Kdyně, přednáška
Šestnactitisícikilometrovej
vejšlap Petra Hirsche, od 17
hodin v knihovně
l 24. 2. Kdyně, koncert Mali-

na Brotheres od 19:30 h v kině
l 25. 2. Koloveč, sportovní
ples od 20 hodin v kulturním
domě, hraje kapela ELIXÍR
l 25. 2. Všeruby, hasičský
bál od 20 hodin v kulturním
domě, hraje Veselá Muzika

l 25. 2. Prapořiště, maso-

l 18. 3. Chodská Lhota, dět-

pustní průvod od 13 hodin

ský maškarní bál od 14 hodin
a od 20 hodin Pyžamový bál

l 25. 2. Prapořiště, divadel-

ní hra ZOO, od 19:30 hodin, divadelní spolek Kolofantí
l 25. 2. Pocinovice, maso-

pustní průvod od 13 hodin na
návsi
l 26. 2. Nová Ves, masopust-

ní původ od 12 hodin na obecním úřadě

BŘEZEN
l 3. 3. Kdyně, vernisáž výsta-

vy Jan Volfík: Sklo 18. a 19. století od 17 hodin v sále Muzea
příhraničí
l 4. 3. Kout na Šumavě, šes-

té koutské vepřové hody od 10
hodin na Střelnici
l 4. 3. Koloveč, masopustní
průvod od 15 hodin a od 19
hodin masopustní veselice
v kulturním domě
l 8. 3. Kdyně, přednáška

PhDr. Věry Kubové na téma
Božena Němcová od 17 hodin
v knihovně
l 11. 3. Koloveč, dětský

maškarní bál od 14 hodin
v kulturním domě. Hraje Jan
Schimmer
l 11. 3. Dlažov, MDŽ od 15.

hodin v sokolovně. Bohatý
kulturní program

l 21. 3. Kdyně, přednáška

KINO

Tajemná Persie (Irán II.) přednáší J. Wollerová, od 17 hodin
v sále Muzea příhraničí

Kdyně

l 23. 3. Kdyně, 1. koncert

KPH 2017 od 19 hodin v Sokolovně, klavír Jiří Kollert a
housle Eduard Kollert
l 29. 3. Kdyně, přednáška
Moderní zdraví, od 17 hodin v
knihovně, přednáší manželé
Benešovi

DUBEN
l 1. 4. Kdyně, 35. ročník
bleskového šachového turnaje
„ O pohár města Kdyně „ od 10
hodin v MKS Modrá hvězda
l 1. 4. Kdyně, KČT, odemyká-

ní české studánky, čas bude
upřesněn
l 1. 4. Kdyně, Velikonoční
rukodělné vyrábění od 14 hodin ve školní jídelně, pořádá
PS Jitřenka
l 12. – 17. 4. Kdyně, Veliko-

noční pobyt na Zelené Lhotě,
pořádá PS Jitřenka
l 15. 4. Kdyně, odemykání

Kdyňských studánek

l 11. 3. Zahořany, MDŽ od
14 hodin pro spádové obce
v kulturním domě

l 22. 4. Kdyně, pochod Plán-

l 11. 3 Kdyně, KČT, vycházka

KPH 2017 od 19 hodin v Sokolovně, klavír Radoslav Kvapil

po stopách hraběnky Schönbornové
l 12. – 18. 3. Kdyně, zimní
tábor na Zelené Lhotě, pořádá
PS Jitřenka
l 13. 3. Kdyně, cestopisná

přednáška manželů Špillarových na téma Srí Lanka od 17
hodin v knihovně
l 15. 3. Oprechtice, zahrádkářská přednáška od 18 hodin
v kulturním zařízení
l 16. 3. Kdyně, přednáška
Karneval v Benátkách od 18
hodin v kině
l 18. 3. Prapořiště, divadelní hra Martina Volfa „Zoo“, od
19.30 hodin v podání divadelního spolku Kolofantí Koloveč
l 18. 3. Kdyně, KČT, vlakem
do neznáma

ská padesátka „Planá“,
l 27. 4. Kdyně, 2. koncert

ÚNOR
14. a 15. 2. ve ve 20 h – CAFE SOCIETY
(USA)
17. a 18. 2. ve ve 20 h – PRÁZDNINY
V PROVANCE (ČR)
21. a 22. 2. ve 20 h – BRATŘÍČEK
KAREL (ČR, Polsko)
24. a 25. 2. ve 20 h – HLEDÁ SE DORY
(USA)
28. 2. ve 20 h – JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ
NA ZÁZRAK (ČR)

BŘEZEN
1. 3. ve 20 h – JAK BÁSNÍCÍ ČEKAJÍ
NA ZÁZRAK (ČR)
3. a 4. 3. v 17 h – STRAŠIDLA (ČR)
7. a 8. 3. ve 20 h – LÍDA BAAROVÁ
(ČR)
10. a 11. 3. ve 20 h – TEORIE TYGRA
(ČR)
14. a 15. 3. ve 20 h – BEZVA ŽENSKÁ
NA KRKU (ČR)
17. a 18. 3. ve 20 h – ŘACHANDA (ČR)
21. a 22. 3. ve 20 h – TENKRÁT V RÁJI
(ČR)
24. a 25. 3. ve 20 h – NECHTE ZPÍVAT
MIŠÍKA (ČR)
28. a 29. 3. ve 20 h – DVOJNÍCI (ČR)
31. 3. ve 20 h – SEZN@MKA (ČR)
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Vzpomínka na Vánoce ve Všerubech
Poslední den školy se všichni těšili na společné posezení ve třídách. Pochutnali
jsme si na cukroví a na vánočním čaji, který připravily paní učitelky.
Společně jsme si připomněli vánoční zvyky, pustili si lodičky a zapálili prskavky. Abychom si udělali radost, napsali jsme vzkazy spolužákům, co pěkného pro
nás udělali a za co jim chceme poděkovat. Také jsme si vyzkoušeli hry, které jsme
dostali při vánoční besídce pod stromeček. Abychom si ještě více přiblížili Vánoce, navštívili jsme náš kostel, kde jsme obdivovali vyřezávaný betlém a společně
si zazpívali vánoční koledu.
Po návratu do školy jsme vyhodnotili Zdravé svačinky – ti, kteří mívají ke svačině ovoce nebo zeleninu si pochutnali na pomerančích a banánech, které si mohli
dochutit rozpuštěnou čokoládou. V menším množství se samozřejmě dostalo i na
ostatní.
Renata Rejfová

Čtvrtá sezóna Klubu přátel hudby
Není jednoduché po prvních třech
úspěšných ročnících nabízet posluchačům
opět něco interpretačně a dramaturgicky
nového a zajímavého na konecertech kru
hu přátel hudby.
Mnozí z vynikajících umělců již ve Kdyni
hostovali a opakování stále stejných jmen není
zajímavé. Těžko můžeme zvát významné zahraniční interprety. Při jejich finančních požadavcích bychom nakonec byli odkázáni pouze
na umělce, jejichž kredit by nedosahoval úrovně domácích. Naštěstí naše hudební kulturní
scéna vykazuje mnoho jmen umělců, kteří slibují posluchačský zážitek vysoké úrovně. Takové umělce zveme na koncertní pódium.
Čtvrtá sezóna nabízí hned několik zajímavých jmen interpretů. Na prvním koncertě 23.
března vystoupí klavírista Jiří Kollert a jeho
syn houslista a také klavírista Eduard Kollert.
Jiří Kollert po studiích na konzervatoři a
AMU v Praze rozvíjel svůj talent v Paříži
u skvělého amerického klavíristy Eugena Indjice. Své hudební vzdělání si rozšiřoval i u pedagoga The Juiliard School Jerome Lowenthala. Vystupoval na koncertech v Evropě i Japonsku pod významnými dirigenty. Zcela výjimečným úspěchem bylo zvolení Kollertových pianistických nahrávek do výběru Sony Music
International. Jeho syn Eduard Kollert je velkým příslibem do budoucnosti. Studuje u proslulého houslového pedagoga. Zakhara Brona.
Z jeho třídy dnes vycházejí nejlepší housloví
umělci naší doby. Při svém mládí (narozen

2002) má za sebou mnoho vystoupení v zahraničí, např. v roce 2015 provedl s Ruským národním orchestrem v Moskvě Lalovu španělskou symfonii. Hrál na pozvání královské rodiny v Paláci El Prado se sólovým programem
pro klavír a housle.
O měsíc později 27. dubna nás čeká velmi
vzácné setkání s proslulým klavírním virtuosem Radoslavem Kvapilem. Kvapilovým učitelem byl ještě Dr. Ludvík Kundera, nejbližší žák
a pokračovatel Leoše Janáčka. Za dlouhou dobu své koncertní činnosti se Radoslav Kvapil
zapsal do povědomí jako přední interpret české hudby, ale i světové romantické klavírní literatury. Byl prvním, kdo natočil ještě na LP
desky kompletní klavírní dílo Antonína Dvořáka. Významná je i jeho organizační a pedagogická činnost. Bude to setkání s člověkem, který zasvětil celý život hudbě a klavíru.
1. června 2017 přijede Václav Hudeček, aby
s komorním orchestrem Musica Lucis provedl
Vivaldiho Čtveroroční období. Tento koncert
bude zakomponován i do celokrajského seznamu akcí prezentace období baroka. O Václavu
Hudečkovi je zbytečné mluvit. Po odchodu Josefa Suka se stal pokračovatelem slávy českých
houslistů a každý jeho koncert vždy překvapí
milou atmosférou a bezprostředním muzicírováním.
Po prázdninových měsících opět přijede
v září Plzeňská filharmonie, aby zopakovala ve
Kdyni zahajovací koncert nové abonentní sezóny. Na programu bude mimo jiné i Dvořákův

violoncellový koncert h-moll s přední interpretkou tohoto díla Michaelou Fukačovou. Tato česká violoncellistka žije trvale v Dánsku. Oč
méně se objevuje na pódiích u nás, o to více ve
světě. Michaela Fukačová v osmdesátých a začátku devadesátých letech hodně spolupracovala s Josefem Sukem. Na památném benefičním koncertě v začátku devadesátých let vystoupila ve Španělském sále Pražského Hradu
spolu s Josefem Sukem a klavíristou Janem Panenkou. Koncert přenášela přímým přenosem
televize a mezi posluchači byli mimo jiné Václav Havel s manželkou Olgou i legendární klavírista Rudolf Firkušný.
24. října vzpomeneme nedožitých 85. narozenin a dvaceti let od úmrtí Ilony Vilímcové,
významné houslistky a dlouholeté ředitelky
kdyňské hudební školy. Koncert za aktivní
umělecké účasti jejích synů a dalších spolupracovníků připomene tuto osobnost i některá
díla, která byla součástí repertoáru Ilony Vilímcové. Posledním koncertem 23. listopadu
bude vystoupení japonské sopranistky Yukiko
Kinjo. Tato sopranistka je od roku 2012 ve stálém angažmá Národního divadla. Zpívá mnohé
role mozartovského koloraturního oboru. Působí také koncertně. Vystoupí společně s vynikajícím klavíristou Martinem Levickým. Jejich
vzájemné vystoupení bude lahůdkou pro
všechny vyznavače písňové a operní tvorby.
Čtvrtá sezóna kruhu přátel hudby je příslibem šesti vynikajících koncert.
Vladislav Vilímec

Malá dílnička v Prapořišti
Poslední víkend před Vánoci si praporské děti nejen z řad skautů
zpestřily rukodělnou dílničkou. V klubovně v sokolovně se sešly na
dvě desítky dětí a s pomocí dospělých vyráběly vánoční ozdobičky,
náušnice z korálků nebo ozdoby z papírového pedigu. Za doprovodu
koled dopoledne krásně uteklo a děti si tak zase o něco zkrátily čekání na Ježíška. Dva dny před Štědrým dnem se na dvoře u sokolovny rozsvítil ozdobený stromeček, ze stánku zavoněl svařák a cukroví
a místní občané se pomalu scházeli ke zpívání u stromečku. Více než
30 dětí ze skautského oddílu Lípa Prapořiště si nacvičilo velmi hezké hudební vystoupení za doprovodu kláves, kytar, houslí a fléten.
Vánoční koledy se krásně nesly večerní tmou.
Lenka Hudcová

Kdyňsko v mrazivých dnech

Dvě skupinky nejmenších dětí z Loučimi při Tříkrálové sbírce po vsi. Pro za
pomětlivé – význam písmen K+M+B psaných křídou na dveře či jejich futra
nejsou jména králů (resp. mudrců) Kašpar – Melichar – Baltazar, ale mne
motechnická pomůcka: mám Klíče + Mobil + Brýle?
Zdeněk Huspek

Skauti se opět zapojili do dlouhého řetězce, který přiváží světlo až z da
lekého Betléma, z místa Ježíšova narození. Plamínek světla s sebou vždy
přináší nějakou zprávu, poselství. Letos je to poselství míru.
Barbora Velková

Ve Všerubech využili první velké sněhové nadílky a vydali se k „radaru“, aby
poměřili své schopnosti v jízdě na bobech a na sáňkách. Cesta byla sice ná
ročná, ale ty jízdy a legrace za to stály. Paní učitelky měřily časy jízd a ve
škole potom proběhlo vyhlášení vítězů.
Renata Reifová

Představitelé obce Zahořany jezdí do Brna na veletrh cestovního ruchu pra
videlně. Hanka Hofmannová na stánku Kdyňska vytváří vynikající zázemí
pro všechny, kdo tu potřebují cokoli projednat. A starosta Miroslav Jandeč
ka? Ten tu hledá energii, nápady a kontakty.
Vlastimil Hálek

Návštěvníci veletrhu regionálního cestovního ruchu v Brně měli možnost
ochutnat klobásy ze ZOD Mrákov. Stačilo přijít ke stánku Kdyňska. A ni
kdo z nich nelitoval.
Sylva Heidlerová

Kdyňské infocentrum ve spolupráci se společností AgAkcent vydalo nové
mapy Křížem krážem Kdyňskem. Materiály se u turistů i místních setkaly
s velkým ohlasem.
Vlastimil Hálek

