ROČNÍK 14 • ČÍSLO 5/2018

Kdyňsko kolem slunovratu

Lípu k 100. výročí založení republiky zasadili v Černíkově. Lípa se vrátila
na téměř původní místo, kde byly vysázeny před 100 léty – na náves. Slav
nostního aktu se zúčastnily místní spolky, hasiči a myslivci, též občané při
šli v hojném počtu. Akce pokračovala veselím ve stanu na návsi při hudbě
a občerstvení až do pozdního večera.
Jan Hladík

Podzimní rybářská výprava v Kolovči.

Foto Jan Dolejš

Brnířovští „traktoráři“ na zemědělské výstavě v Mrákově.

Výstavu Deset desetiletí na Kdyňsku připravilo Muzeum příhraničí.
Skládá se z panelové expozice a historického katalogu. Třetím a trva
lým obrazovým dokumentem je krátký film, zaměřený na rozvoj města
v uplynulém čtvrtstoletí. Lze jej stáhnout z webu města.
(sh)
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Za Džbánkem pěšky i na kolech
Druhý zářijový víkend slaví v Loučimi
pouť sv. Marie a jestliže někde uspořáda
jí posezení s jídlem a pitím (nic proti to
mu), místní sokolové už léta pořádají ak

Jestliže pořadatelství leží především
na bedrech loučimské části TJ Sokol
(v jednotě jsou společně s Libkovem), lib

Atletických soutěží se zúčastnilo 20 dětí.
ce zaměřené na pohyb. Přátelskému po
sezení se nicméně taky nevyhýbají.
Sobota patří cyklistům a pěším turis
tům, těch prvních odjelo na trasu dlou
hou 27 km 41 od zdatných a trénovaných
jedinců až po sváteční jezdce, po naučné
stezce vyrazilo na kolech 8 lidí včetně
těch nejmenších. Potkat se mohli s 20 tu
risty, kteří stezku šli pěšky, případně se
dvěma, kteří zvolili trasu patnáctikilo
metrovou. Pořadatelé striktně netrvali
na dodržení stanovené především cyk
lotrasy a tak si někdo cestu zkrátil a jiný
zase prodloužil, což se týkalo těch zdat
nějších cyklistů, takže si pohybu užil kaž
dý dle své libosti a ke své spokojenosti.

kovští letos zajistili účast – na kolech jich
vyrazilo celkem 17 a tři pěšky!
Před pátou hodinou už byli téměř
všichni v cíli a mohli se občerstvit klobá
sou či kuřecím stehýnkem z udírny a ží
zeň zahnat pivem či limonádou – obojí
v příjemném počasí pozdního léta přišlo
vhod.
Nejmladší účastnicí byla tříletá Veroni
ka Siková, nejstarším účastníkem byl Jo
sef Stuiber na elektrokole – ve svých 77
letech má nárok na přídavný pohon, a
nejvzdálenější byla Pavlína Kotoučová,
přijela z Prahy.
Ještě než zazněla muzika, zhodnotil
místostarosta Sokola Tomáš Franc celé

Výprava nejmladších sportovců ZŠ Mrákov
na Horšovskotýnských hrách

odpoledne: „Letos máme zase o něco vyš
ší účast, takže spolu s těmi, co přišli jen
posedět, můžeme napočítat stovku lidí.“
A to je jistě důvod ke spokojenosti
všech.
Stejný důvod ke spokojenosti
mělo i 20 dětí od tří do jedenác
ti let v neděli odpoledne, pro
něž pořadatelé ve stejném slo
žení uspořádali tradiční spor
tovní odpoledne, sestávající se
z běhu, hodu míčkem a skokem
do dálky. Než Tomáš Franc a Ja
na Dirriglová vypsali diplomy
na základě poctivě měřených
výsledků – bez jakéhokoliv
švindlování, prosím – mohli si
poslechnout návštěvníci, jichž
bylo o poznání méně než v so
botu, vystoupení Aleše Bláhy na
bicí nástroje, které ve svých de
seti letech ovládá přímo mistr
ně a jestliže vydrží, určitě o něm ještě
uslyšíme.
Ceny se tentokrát dostaly na všechny a
diplomy budou památkou na víkend
v Loučimi!
Text a foto Z. Huspek

Podzimní
rybaření
Podzimní rybářské závody v Kolovči se
konaly opět na rybníku pod Holcem
v sobotu 1. září za deštivého počasí,
ale nikoho tato skutečnost neodradila.
Prezentace a losování míst proběhlo od
6:30 do 7:00 hodin, první kolo trvalo do
9:30 a následovalo přelosování míst.
Druhé kolo začínalo v 10:30 a končilo ve
13:00.
Celkem se zúčastnilo 34 dospělých rybářů
a 7 dětí. Ceny obdrželi všichni soutěžící.
Výsledky:
děti:
1. m. D. Morávek (274 cm)
2. m. T. Caisová (251 cm)
3. m. J. Němec (159 cm)
dospělí:
1. m. R. Žižka (490 cm) zvítězil i o nejdelší
úlovek (kapr 54 cm)
2. m. M. Macek (411 cm)
3. m. J. Šalom (357 cm)
Po celou akci, kterou pořádal Rybářský
spolek Koloveč, bylo zajištěno občerstve
ní a bylo možno využít přátelského popo
vídání u večerního posezení. J. Bartáková
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Státní svátek a patron země České
Uctění památky legionáře
Kytici na kdyňském náměstí k pamětní
desce Jiřího Šlégla, který se jako italský
legionář účastnil v boji u Doss Alto, jsme
s panem starostou Janem Löffelmannem
položili 24. září. Byl mezi pěti zajatými a
22. září 1918 v italském Arcu popraven.
Jiří Šlégl se narodil ve Staněticích. Pamětní deska byla Jiřímu Šléglovi odhalena v
červnu 1929 ještě za účasti matky popraveného. Hlavním řečníkem se tehdy stal
generál Vladimír Klecanda, který po
svém projevu sešel ze stupínku k matce
Jiřího Šlégla a políbil jí ruce. Po válce byla
deska z neznámých důvodů sejmuta a po
nalezení znovu instalována až po listopadu 1989 současným vedením radnice.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

Svátek sv. Václava, den naší státnosti,
den, kdy odešel z pozemského světa náš
patron a kníže, je nepřehlédnutelným
bodem české historie.
V letošním roce si připomínáme tzv.
osmičková výročí v minulém století. Některá z nich předznamenala spíše špatné časy
pro naší zemi. Největší pozornost a právem
je věnována 100. výročí vzniku samostatného Československého státu. První republika
existovala pouhých dvacet let, ale i tak zanechala významnou stopu a dědictví demokratického státu. První republika byla určitě
jedním z nejdemokratičtějších států v tehdejší Evropě. I po listopadu 89 byla vlastně
jakousi inspirací pro budování demokracie
a svobody. Bez Československé republiky by
nebylo ani dnešní České republiky.
Nedávno jsem zahajoval výstavu Státního
památkového ústavu pod názvem Architektura ve službách první republiky. Znovu
jsem si uvědomil, kolik hodnotných budov a
zajímavých staveb tehdy vzniklo. První republika byla obdobím, kdy jsme ekonomicky patřili k nejvyspělejším státům Evropy,
kdy se dařilo novým trendům v mnoha oblastech a nadto vládla určitá noblesa. Dnes sice žijeme v jiné době, v době informačních
technologií, ale tehdejší úsilí celého státu,
jakási ideová sounáležitost občanů s mladým samostatným státem, to zůstává inspirací i v dnešní době.
V roce 1918 se naplnil velký sen předchozích generací. Je na místě vzpomenout významu našich legií pro vznik Československé republiky a také vzpomenout i zdejšího
slavného rodáka ze Stanětic legionáře Jiřího
Šlégla.
Jiří Šlégl byl během boje na Doss´Alto 21.

září 1918 zajat, rakouským stanným soudem jako československý legionář odsouzen
a o den později, 22. září, v italském Arcu popraven. Dle vzpomínek českého kněze Jana
Hrubého šel Jiří Šlégl na smrt pro svoji milou českou vlast s odhodláním a klidem.
Svatováclavský kult je dodnes uctíván, byl
uctíván i za první republiky, příkladem
a vzorem sv. Václava jsme stále inspirováni.
Ke sv. Václavovi, k předobrazu tohoto panovníka české země se vždy uchylujeme
v dobách pohnutých. Svatováclavský kult
byl přítomen u mnoha dějinných událostí a
neztratil přitažlivost ani po více než tisíci letech.
Sv. Václav patří k české zemi a my patříme

k němu, k jeho odkazu. Jsem přesvědčen, že
to tak bude platit i v budoucnu.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

Bývalá „draslovka“
se mění
v galerii aradecoru

Foto Vlastimil Hálek

strana 4

Kdyňsko

5/2018

Magda Malá se do Kdyně těší
Na muzikálových jevištích vystupujete děli i po boku Daniela Hůlky, Kateřiny
už notnou řádku let, který muzikál byl va Brožové a dalších. Plánujete i spolupráci
s někým, s kým jste ještě nezpívala?
ším nejoblíbenějším?
Samozřejmě ano – se svým idolem BryaVšechny role, které jsem hrála, se mi moc
líbily. Ale tou nejoblíbenější je asi
Eponina v Bídnících. Provázela mě
celých dvacet let. Navíc to byla
moje první muzikálová zkušenost.
Obě vaše dcery se věnují
umění, starší Magda tanci a
mladší Terezka zpěvu. Vedla
jste je k tomu odmala?
Záměrně určitě ne. Spíš mě někdy rády doprovázely do divadla a
na koncerty.
Dlouhodobě spolupracujete
s muzikálovým kolegou Bohu
šem Matušem. Kdy jste začali
plánovat společné koncerty?
Napadlo mě to na Plese upírů,
Magda Malá a Bohuš Matuš zvou do kdyňské sokolovny.
kde jsme oba hráli. S Bohouškem
se máme rádi a mám radost, že se nápad po- nem Adamsem. Ale teď vážně – nyní rozjíždařilo zrealizovat a koncerty jsou vyproda- dím jeden čistě sólový projekt, takže spoluné. Doprovází nás kapela Charlie Band a zve- práci s nikým dalším zatím neplánuji.
Kde vás fanoušci v nejbližší době uslyší?
me si navíc zajímavé hosty.
Po prázdninách pokračuje koncertní turné
Kromě Bohuše Matuše vás fanoušci vi

Rodná čísla?
Rodné číslo je jedinečný identifikátor
fyzické osoby – osobní údaj, a i když ne
patří do zvláštní kategorie osobních
údajů dle čl. 9 obecného nařízení GDPR
(dříve „citlivé osobní údaje“), je nutné
mu věnovat zvláštní pozornost a zvýše
nou úroveň ochrany.
V České republice jsou rodná čísla využívána zejména ve veřejné správě a nakládání s nimi upravuje zákon č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech. Na
základě tohoto zákona jsou rodná čísla
oprávněna využívat ministerstva a jiné
správní úřady, orgány pověřené výkonem
státní správy, soudy a dle zvláštního zákona
například policie či banky. Pokud zákon neukládá fyzické osobě povinnost se rodným
číslem identifikovat, nelze to po ní vyžadovat. Pokud lze alternativně využít rodné
číslo nebo datum narození, je volba na nositeli, nikoliv na správci osobních údajů. Posledním právním titulem je souhlas nositelů rodného čísla, který musí být svobodný,
informovaný a udělený ke konkrétnímu
účelu. Udělení souhlasu musí předcházet
zřetelná informace, za jakým účelem bude
správce rodné číslo zpracovávat, a že poskytnutí je dobrovolné.
Centrum společných služeb Kdyňsko

s Bohouškem. 22. října se moc těšíme do
Kdyně, kde kromě nás vystoupí např. Petr
Dopita, Mirka Deckerová a Eva Pešťáková.
Dále nás diváci uvidí v Hlinsku nebo v Hodoníně. Termíny jsou průběžně aktualizovány na mých stránkách
www.magdamala.cz. 4. prosince
nás navíc čeká další vánoční benefiční koncert Srdeční záležitosti, který se uskuteční v Betlémské
kapli v Praze a vystoupí na něm
řada zajímavých hostů. Výtěžek
ze vstupného je určen Nadačnímu fondu Magdy Malé, který pomáhá maminkám s dětmi v tísni.
V současné době natáčím i nové
CD, tentokrát s písničkami pro
děti, se kterým budu vystupovat
ve školkách, protože děti jsou
můj život.
Pocházíte z Chebu, ale v Pra
ze žijete už od studia na konzervatoři. Jak
se vám tam žije?
V Praze se mi moc líbí, nedovedu si představit, že bych žila jinde. Praha je můj domov.
(red)

7. ročník volejbalového turnaje o šunkové sele na
Podzámčí pořádal místní sbor dobrovolných hasičů
Letos bylo méně družstev než v předchozích letech. K turnaji 11. srpna nastoupila celkem
4 družstva, jmenovitě družstvo z Kanic, Chalupáři a dva domácí týmy Hujerojc (Podzámčí A)
a Podzámčí B.
V tomto pořadí skončil i celý turnaj. I přes vysoké teploty jsme si užili krásný sportovní den a
dobře se pobavili s přáteli z ostatních týmů. Poděkování patří hlavní rozhodčí Heleně Klimentové z Kouta, která nám turnaj spravedlivě řídí již několik let.
Vojtěch Dvořák
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Kolovečský trojboj pošesté a jinde
V Kolovči opět vypukl již tradiční Kolo
večský trojboj.
Je to soutěž mužských pětičlenných druž
stev, která soutěží v těchto disciplínách:
přetahování lanem, pití piva na čas a hod
sudem. Klání se uskutečnilo v sobotu 4.
srpna od 14:00 za letního počasí letos na
novém místě v nádherném prostředí
u vodní nádrže pod Holcem, kde letní žár
tlumily stíny okolních vysokých stromů.
Byl to již 6. ročník, jehož hlavní organizá
tor a zároveň moderátor byl Pavel Kruml
ml.
Bojovalo celkem 8 týmů a výsledek jejich
snažení byl tento:
1. místo: Echt Kolofant
2. místo: Hasiči Lštění
3. místo: Iron Bulls
Na dalších místech pak Mezuláni, Hasiči
Podzámčí, Retardi, Hasiči Hradec a Lesní
jezevci.
Družstva na 1. až 3. místě obdržela pohá
ry, diplomy, šampus či piva a medaile a
ostatní družstva dostala diplomy a různé
Foto Pavel Dolejš
upomínky v taškách.
Tradičně se konala soutěž žen v pití piva, na kterou se jich při
hlásilo pět, a malá soutěž třech přihlášených dětí v pití mali
novky a hod malým soudkem.

Na závěr dvě NEJ: nejrychleji vypitý půllitr piva 3,97 s, nejdelší
hod sudem 9,37 m.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení.
J. Bartáková

V Chodské Lhotě grilovali čuníka
Hasiči z Chodské Lhoty, za sychravého počasí, uspo
řádali 1. září členskou schůzi s občerstvením v místní
hasičárně. Byli pozváni i sponzoři a přátelé SDH.
Občerstvení tvořilo grilované 48kilové prase a ně
kolik sudů zlatavého moku, pro děti limonády a něče
ho sladkého na zub. Schůzi zahájil starosta sboru,
zhodnocení uplynulého soutěžního roku mladých ha
sičů provedl vedoucí dětského družstva Josef Tvrdík.
Pak již následovala volná zábava spojená s posle
chem dobré muziky a konzumací prasete. Členové a
příznivci SDH vydrželi „posedět“ až do pozdních ve
černích hodin.
Miroslav Jäger, FOTO: Jaroslav Nunvář
V Chodské Lhotě bylo všeho dost a také všem prý chutnalo.

K D Y Ň S K O – informační zpravodaj
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V Kolovči 3. září v 8:10

Víte, že...

Základní škola v Kolovči pořádá začátek nového školního roku tradičně tak, že v 8:10
hodin vystoupí všichni pedagogičtí pracovníci před vchod budovy školy a žáci s rodiči a
příbuznými vše sledují s přilehlého prostoru u školního parčíku.
Tento nový školní rok zahájila projevem ředitelka školy Mgr. Romana Šeterlová a poté i starosta městyse Ing. Václav Pergl. Následovalo představování 25 nových prvňáčků, kteří nastupovali podle abecedy roztomile na schody u vchodu, což byly vlastně jejich první opravdové kroky do školy. Rodiče si je hojně fotografovali a natáčeli. Potom si je třídní učitelka Mgr. Jitka Gabrielová odvedla do šatny a s doprovodem rodičů do třídy, kde je přivítala a vše důležité sdělila.
Dětem ukázala, co mají na lavicích a k čemu to budou potřebovat. Další třídy již zkušeně následovaly své třídní do šaten a posléze do tříd. A takto 3. září školní rok v Kolovči začal! Nezbývá,
než všem popřát, ať se jim ve škole líbí, pracují s chutí a podle svých nejlepších možností.
J. Bartáková, foto P. Dolejš

l Dne 21. října 1969 zemřel jeden

Neformálně i formálně ve Všerubech
Přátelské neformální setkání jako poděkování za čtyřletou spolupráci uspořádal 28. září
starosta Všerub Václav Bernard.
Kromě místních byli mezi pozvanými
i starostové okolních obcí, starosta z partnerské obce Eschlkam a pracovníci Centra spo-

lečných služeb DSO Kdyňsko. Malá výstava
fotografií v kulturním domě dokumentovala
výsledky posledního volebního období včetně
největší dokončované akce, kterou je průtah
obcí včetně chodníků.
Sylva Heidlerová

Starostka Nové Vsi Michaela Šmejkalová diskutuje se starostou Mrákova Josefem Janečkem.

z nejvýznamnějších představitelů
beat generation, Jack Kerouac?
Tento spisovatel se proslavil především autobiografickými romány,
z nichž mezi nejznámější patří Na
cestě.
l Chodská Lhota slavila pouť na
svátek svatého Václava? Pořádali
přitom dětský branný závod, jehož se
zúčastnilo kolem 65 dětí.
l Dne 27. listopadu 1918 zemřel
na důsledky španělské chřipky vr
cholný představitel českého kubis
mu, malíř, grafik, výtvarný teoretik
a člen umělecké skupiny Osma,
Bohumil Kubišta?
l Osmnáctý ročník svatováclav
ské jízdy brázdil Zahořany? Průvod
desítek kočárů a koní svátečně oděných vyjel pod patronací obce a Dobrovolného sdružení chovatelů a přátel koní Domažlicka a Klatovska
l Dne 6. listopadu 1975 se usku
tečnil první koncert londýnské
punkové kapely Sex Pistols v Saint
Martins College? Koncert byl ovšem
předčasně ukončen, jelikož publikum
umělce vypískalo. Uznání se kapele
dostalo v září následujícího roku
(1976) za singl Anarchy in the U. K.
l JUNIORFEST se blíží? Na festival
zavítá tvůrce filmu Kung Fu Panda!
Týdny dělí Plzeň, Domažlice, Dobřany, Přeštice a Horšovský Týn od zahájení Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST
2018. Proběhne od 9. do 15. listopadu. Jednotlivá města budou opět hostit filmové projekce, doprovodný festivalový program a setkání s osobnostmi českého a zahraničního filmu.
l Nové vlaky vyjedou až v roce
2021? Cestující, kteří využívají spojení osobními vlaky mezi stanicemi Beroun – Plzeň – Přeštice – Klatovy se
mohou těšit na nové elektrické částečně nízkopodlažní jednotky, jejichž
standardní výbavou jsou: zásuvky,
USB porty, wi-fi, pohodlná látková sedadla s područkami a opěrkami, informační systém či schránky na informační materiály.
l 5. a 6. října proběhly celorepub
likové komunální volby, v našem
regionu současně i volby do Sená
tu ČR.
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Brnířovské léto lidmi nabité
Již třetí setkání rodáků a přátel obce se
konalo první srpnový víkend v Brnířově.
Bohatý program zahájila v pátek taneční
zábava se skupinou Elixír.
Sobotní ráno patřilo mši svaté konané
v místní kapli svatého Martina. Dále mohli
návštěvníci zhlédnout výstavu fotografií
v sále obecního úřadu a využít dne otevřených dveří v mateřské škole.
Odpoledne po slavnostním přivítání návštěvníků se náves zaplnila závodníky v dřevácích a veselých převlecích, kteří se za fandění diváků zúčastnili recesistického trojboje „Brnířovskej parez“.

Závan folklóru přinesl na zdejší pódium
Plzeňský MLS. Celý den probíhal za hudebního doprovodu skupiny Regent, jejíž večerní vystoupení
slavnosti v pozdních nočních hodinách ukončilo.
O tři týdny později si v Brnířově
přišli na své milovníci cyklistiky.
Oblíbený MTB
maraton a cyklovýlet pro celou rodi-

cyklisté, a to hned v několika kategoriích
„šlapiček“, rozdělených podle věku. Koho
dost neunavila jízda na kole, mohl se pro-

Brnířovskej pařez 2018

Brnířovská šlapka 2018

nu se u nás konal letos již podvanácté.
Několik desítek závodníků prohnalo své
pedály na 53 km
dlouhé trase převážně polními a lesními
cestami. Pohodlnější
cyklovýlet pak zvolily
spíše rodiny s dětmi.
Závodit mohli i dětští

tančit do pozdních hodin na následující taneční zábavě.
Poslední společenskou tečkou za letošním létem bylo v pátek 7. září loučení
s prázdninami. Odpoledne vyrostl na návsi
obrovský skákací hrad pro děti. V podvečer
si děti s rodiči opekly na návsi buřty a po
setmění všichni vyrazili s lampiony do strašidelného průvodu Brnířovem, na jehož
konci na děti čekal sladký poklad.
Věra Jandová

Třetí kolo Chodské veterán ligy
Třetí kolo Chodské veterán ligy 2018 se uskutečnilo 8. září
za příjemného a slunečného počasí v hasičském areálu Poci
novice. A jako každý rok místní pořadatelé připravili soutěž
s pečlivostí sobě vlastní  technickým zázemím počínaje přes
občerstvení, diplomy, poháry pro vítěze a pocinovskými koláči
pro každé družstvo konče.
Klání se zúčastnila dvě družstva žen – Nýrska a Pocinovic a
sedm družstev mužů. Stříkalo se na nástřikové terče (nutno
nastříkat 10 litrů vody) elektronicky měřené, takže na případ
né dohady či stížnosti na dosažené časy nebyl žádný prostor.
Toho nejlepšího dosáhli veteráni SDH Mračnice (součást obce
Meclov), když dráhu zdolali za 24:43 sekund. Další družstva za
nimi příliš nezaostala, i když některým se nevyhnuly drobné
nehody, kdy třeba tlumačovským praskla savice (hadice od ná
drže ke stříkačce) anebo pasečnickým prasklo pravé céčko…
nic z toho však neubralo na dobré náladě všech zúčastněných,
protože tihle hasiči pokročilejšího věku soutěží nejen pro vý Soutěžní družstvo žen z Pocinovic.
sledky, ale také pro dobrý pocit z vlastního výkonu.
Velitel vítězného družstva Zdeněk Kaufner řekl po skončení: z Krchleb a Pasečnice. Dneska jsme vyhráli, a tak snad nepoka
„Mračnice má 58 obyvatel a hasičský sbor 60 členů, protože má zíme poslední kolo, které bude v Tlumačově.“
Celé odpoledne moderoval jako každý rok Václav Ponocný st.
me mezi sebou členy i z okolních obcí (Meclov jich má přidruže
no 9, pozn. aut.). Veterány letos soutěžíme prvně, věkem jsme a tým pořadatelů se postaral o svižný průběh soutěže, takže už
v půl čtvrté byly předány ceny a účastníci se mohli rozjet do
prostě dospěli.
Text a foto Zdeněk Huspek
Zatím jsme celkově první, naši největší konkurenti jsou svých domovů.
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Zahořanští studují s výdrží a vervou
Ve středu 3. října se ve Staněticích ve víceúčelovém kulturním zařízení sešli senioři ze šesti spádových obcí, aby začali se studiem zimního se
mestru VU3V na téma: České dějiny a jejich souvislosti II. Všichni tito studenti již získali osvědčení o absolutoriu: Vlasta Blahníková, Stanětice,
Václav Blahník, Stanětice, Marie Jandečková, Oprechtice, Marie Jungová, Zahořany, Helena Klementová, Oprechtice, Jaroslav Klement, Oprech
tice, Václav Řehák, Bořice, Eva Škopková, Oprechtice, Eva Sloupová, Sedlice, Jan Sloup, Sedlice, Hana Štastná, Zahořany.
Univerzita třetího věku probíhá pod vedením zastupitelky Hanky Hoffmannové a za účasti starosty Miroslava Jandečky.
(hh)

Jak se ve Kdyni žilo před sto lety
Zanedlouho si připomeneme 100. výročí
vzniku Československé republiky (28. říj
na). Jak asi vypadal život v našem městě
v začátcích nové republiky? Kdyně byla v té
době okresním městem. Politický okres
kdyňský se rozkládal na rozloze 249 km2.
Tvořilo jej 53 katastrálních obcí. Podle sčí
tání obyvatel z r. 1921 bylo v něm celkem
21 565 obyvatel, z toho 18 683 Čechů,
2 737 Němců a 145 ostatních. Samotná
Kdyně měla 2 585 obyvatel a 387 domov
ních čísel popisných. Podle účetní uzávěr
ky z r. 1926 činilo okresní jmění 1 045
810,70 Kč.
Město vedli tito starostové: od r. 1905 až
do začátku svět. války p. Augustin Kohout.
Za svého starostování se zasloužil o rychlé
zvelebování města. Byly upraveny chodní
ky a na náměstí vysázeny lipové aleje. Po
jeho smrti starostoval za svět. války p. An
tonín Vilímec. Po skončení války následo
vali: Jan Řežábek, František Forster a po
něm Josef Holub, mlynář. Dne 8. listopadu
1918 byla na náměstí zasazena lípa svobo
dy a následně zřízeny trávníky s květinový
mi záhony.
Kdyně byla sídlem okresní správní komi
se, byl zde okresní soud, berní úřad, poš
tovní, telegrafní a telefonní úřad, důchod
ková kontrola, četnická stanice, 2 advokáti,
notářství a železniční stanice (první vlak
zde projel 30. září 1888). Ze zdravotní služ
by mělo město 1 lékárnu (lékárník p. Špa
ček), 3 lékaře a 2 veterinární lékaře. Mís
tnímu průmyslu vévodila Akciová společ

nost novokdyňská přádelna na hlazenou a
česanou přízi s 1 516 dělníky (715 mužů,
801 žen) a 80 úředníky a mistry.
Mezi další větší zaměstnavatele patřila
první česká továrna na vyšívání, dámské a
pánské prádlo založena r. 1861 obchodní
kem Danielem Tšídou. V r. 1884 převzal zá
vod jeho syn Emil Tšída a v r. 1887 společ
ně s bratrem změnil firmu na Bratří Tšído
vé. Postavili novou tovární budovu a rozší
řili výrobu o bělidlo, které později přemě
nili v parní. V r. 1906 započali s výrobou
dámského ručně vyšívaného prádla a poz
ději též na pánské. Výrobky se prosadily
svojí kvalitou i v cizině. V červenci 1914
převzal závod p. Adolf Peer (také divadelní
ochotník a režisér), který zdokonalil výro
bu a přizpůsobil jí moderním požadav
kům. Tato výroba fungovala až do r. 1938,
kdy fabrika byla dána do konkurzu. Po 2.
svět. válce zde bylo kojenecké oddělení a
po delším uzavření v ní dodnes funguje lé
kařská péče (Nádražní čp. 235). Další výro
bou ve městě byla továrna na hedvábné
mlýnské gázy p. Augustina Kohouta (Masa
rykova čp. 196). Tato výroba byla u nás oje
dinělá. Dále zde byla Pošumavská zbrojov
ka p. Antonína Vilímce, později p. Augusti
na Kohouta. Vyráběly se zde pistole Mars a
samočinná bambitka Slavia ráže 6,35 mm.
Tato výroba byla až do konce 50. let minu
lého století, kdy byla přemístěna do ČZ
Strakonice. Ve Kdyni ještě fungovala továr
na na látky a barvírna p. Františka Keila
(Komenského čp. 250), koželužna p. Karla

Ticháčka (Wilsonova, dnešní Americká čp.
28), kruhová cihelna a pila Ing. M. Drábka
Na Kobyle, parní mlýn L. Jirouskové, výro
ba pilníků Jana Götze v Komenského ul. čp.
109. Tato výroba trvala téměř sto let od r.
1860 až do r. 1960, kdy byla převedena do
Plzeňské Škodovky.
Od začátku nové republiky byl zaveden
do města také elektrický proud od firmy
Západočeské elektrárny a postupně bylo
město elektrifikováno. Mezi prvními byla
připojena přádelna a náměstí. V přádelně
se do té doby vyráběl el. proud pomocí
parního stroje. Rozvod motorový byl
3x500 V a světelný 3x120 V, později 3x 220
V. Na dílnách byl umístěn velký motor a je
ho otáčení bylo přenášeno tzv. transmisí
pomocí nasmolených řemenů na jednotli
vé stroje.
Ve Kdyni je v té době provozován sokol
ský biograf ve velkém sále sokolovny. Pro
mítalo se každou sobotu, neděli a ve svátek
večer, někdy ve středu. Byly to němé filmy.
Zvukový doprovod byl z gramodesek nebo
hrál živý orchestr za papírovými kulisami
od p. Šafránka. Každý pátek se konaly na
městském tržišti trhy na hovězí dobytek.
Do města se sjížděli nakupovat dobytek
obchodníci ze širokého okolí i z Bavor.
Kdyně měla ještě 2 peněžní ústavy, a to Ob
čanskou záložnu a Okresní záložnu hospo
dářskou. Ve městě byl v provozu hotel
Modrá hvězda a dostatek hostinců (i tzv.
zájezdních) s hostinskými pokoji.
Rudolf Šlajer
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Přístup, který je hoden následování
Minulý týden navštívila městys Všeruby dobrý pocit a spousta milých lidí, které jsme velice mile překvapen přístupem a aktivitou,
skupina zaměstnanců firmy SAP Ariba. poznali,“ doplnila Veronika Laznová.
s jakou se tato skupina mladých lidí rozličSAP Ariba je nadnárodní softwarová spo
Rád bych ještě jednou poděkoval partě ných národností vrhla do zadané práce.
lečnost, která do Prahy umístila jednu ze těchto nadšenců za jejich pomoc při úklidu
Zpočátku jsem se necítil příliš komfortně.
svých poboček. SAP Ariba vyvíjí a prodává obce Hyršov a méně přístupných míst v okolí Nepřišlo mi to totiž správné. Tato činnost by
software, který fir
měla být plně v režii
mám pomáhá snižo
obce a místních občavat náklady a efek
nů, kterým by nemělo
tivně spravovat do
být lhostejné prostředavatelský řetězec,
dí, ve kterém žijí.
zajišťovat strategic
V letošním roce se
ké zdroje a nákup.
ale bohužel naše obec
„Náplní práce naše
potýká s nedostatkem
ho týmu je pomáhat
pracovních sil v podos registrací jednotli
bě sezónních pracovvým dodavatelům
níků, které získáváme
našich zákazníků,“
od ÚP. Oproti předevysvětluje Kristýna
šlým rokům disponuNavio.
jeme ani ne s polovič„Jako každý rok
ním počtem zaměsjsme se rozhodli vyjet
tnanců. Neváhal jsem
mimo Prahu na vítedy příliš dlouho a
kendový workshop
předloženou nabídku
spojený s teambuilke zkrášlení naší obce
dingem. Jako cíl jsme FOTO společná: Děkujeme zleva: Natalii Adamové (Slovakia), Irině Kusnirové (Moldavia), Mikulaji jsem s nadšením přisi zvolili Hyršov. Kvůli Buszmanovi (Poland), Hubertu Glinskimu (Poland), Julienu Margielewiczovi (France), Antoniu Ma jal. Jsou okamžiky, kdy
krásné krajině a at- ragnovi (Italy), Janě Keherové (Slovakia), Victoru Rodriguez Morenovi (Spain), Tatianě Abbraccia vyhlížíte to pomyslné
mosféře, která ve ventové (Russia), Veronice Laznové (Czech Republic), Kristýně Navio (Czech Republic), Elizabetě světlo na konci tunezdejším kraji panuje,“ Kotlyarové (Russia), Faicalu Bachiriovi (Germany/Algeria), Wouteru Koolmeesovi (Netherlands).
lu. Já jsem to světlo
popisuje Veronika
zahlédl. Pořád jsou
Laznová. „A podobně jako v uplynulých letech obce. Během krátké návštěvy u nás dokázali ještě mezi námi lidé, kteří jsou připraveni pojsme se rozhodli nabídnout pomoc s úklidem shromáždit a přiblížit více než 1 tunu odpadu skytnout pomoc a mají této zemi a společnosobce, nebo zkrátka pomoc s tím, co bude tře- a podél zdejších cest dále očistit a znovu na- ti co nabídnout.
ba. Odměnou nám byl společně strávený čas, třít dvě boží muka. Musím přiznat, že jsem byl
Václav Bernard, starosta

A zase Tanaberk, tentokrát o pouti
V neděli 29. července slavilo poutní místo Ta
naberk Anenskou pouť. Tato pouť k uctění
svátku svatých Jáchyma a Anny je každoročně
hojně navštěvovaná. Slavnostní bohoslužba
začala ve 14 hodin odpoledne. Hlavním celeb
rantem byl Msgre. Miroslav Kratochvíl z Lou
čimi. Spolu s ním celebrovali mši svatou
P. Ivan Pavlíček, od srpna farář v Klenčí pod
Čerchovem a P. Petr Konopík, od srpna kaplan
v Domažlicích. Úcast poutníku na mši byla ja
ko každoročně hojná.
Po skončení mše svaté pokračoval program
pouti na pódiu lesního altánu koncertem de
chové hudby Horalka. Byl také připraven stá
nek s občerstvením, který musel v tomto slu
nečném odpoledni uspokojit všechny žíznivé
a hladové poutníky.
Martina Matějková

www.kdynsko.cz
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Co se děje v infocentru
Centra společných služeb pro dobrovolné svazky obcí – to
je název projektu, jehož nositelem je Svaz měst a obcí České republiky. Cílem je zvýšit spolupráci mezi českými obcemi, zdokonalit veřejnou správu a
zlepšit služby občanům. Jak tuto spolupráci využívá Dobrovolný svazek
obcí Kdyňsko jsme se zeptali zastupitelky města Sylvy Heidlerové.
V čem vlastně projekt spočívá?
V profesionální kanceláři sdružení obcí, přičemž Svaz měst a obcí hradí
mzdové náklady. Kupříkladu Centrum společných služeb Dobrovolného
svazku obcí Kdyňsko připravilo několik společných projektů a úspěšně na
ně získalo dotace. Většinou v oblasti vzdělávání pracovníků obcí, propagaci
území nebo pro společenské a přeshraniční aktivity. Velkému docenění
meziobecní spolupráce se ale dostalo především s příchodem evropského
nařízení o ochraně dat, GDPR.
Jakou úlohu při ochraně osobních dat Centra služeb hrají?
Jeho zaměstnanci buď pomáhali nebo i sami hodnotili stávající úroveň
ochrany osobních údajů, které obecní úřady využívají při své správní činnosti. Týká se to nejrůznějších poplatků, povolení a evidencí, které obce ze

zákona musí vést. Na Kdyňsku Centrum vykonává i funkci povinného pověřence. Centrum dodává obcím vzory smluv a upozorňuje na případná pochybení a pomáhá se zpracováním další povinné dokumentace.
Jsou Centra společných služeb užitečná pro občany? V jakém směru?
Na Kdyňsku kupříkladu vznikla v prostorách Turistického informačního
centra občanská poradna, je to taková první pomoc, když si někdo s něčím
neví rady. Stabilními službami je zpracování šablon obecních smluv, informace o dopravních spojích a službách na Kdyňsku nebo aktualizace webu.
Pro občany je zásadní například vydávání zpravodaje – dvouměsíčníku
Kdyňsko – vychází už téměř 15 let a je zdarma roznášen v 21 obcích. Jeho
elektronická podoba je publikována na webových stránkách Kdyňska.
Můžete vyjmenovat i jiné svazky obcí v Plzeňském kraji, které takto
pracují?
V našem kraji se kromě Kdyňska takto zapojily a dva roky už fungují také
například na Horažďovicku, Stříbrsku, Nepomucku nebo Mariánskolázeňsku. Dosavadní pozitivní ohlasy potvrzují úspěšnost projektu a jsou argumentem pro jeho pokračování.
(red)

Deset desetiletí na Kdyňsku
Letošní osmičkový rok významných historických událostí, které předurčily naši současnost, si stejně jako v jiných místech naší vlasti
připomínají i ve Kdyni. Na jednotlivé jubilejní
roky v uplynulých sto letech a jejich zlomové
okamžiky upozornily obce na Kdyňsku při
nejrůznějších akcích a řada jich je připravena
na vlastní oslavy 100. výročí vzniku Československa 28. října.

Z vernisáže výstavy.
Patrně nejnáročnější tematickou akcí v samotné Kdyni je výstava Deset desetiletí na Kdyňsku. S její přípravou začali pracovníci Muzea
příhraničí pod vedením Vlastimila a Mileny
Hálkových zhruba před rokem. A i když nejvýznamnějším zdrojem informací se staly
městské kroniky a internet, zapojila se do badatelské činnosti i veřejnost. Prostřednictvím
zpravodaje Kdyňsko byli osloveni i žáci základních škol. Nejúspěšnější se stala 9. třída

Masarykovy základní školy ve Kdyni, která vyhrála zájezd do ZOO v Plzni.
Další cenné informace o pozapomenutých
osobnostech Kdyně se podařilo získat i v Muzeu Chodska v Domažlicích a v Okresním archivu v Klatovech. Kolekci fotografií doplnil
svým albem živnostníků Jan Horn, jehož otec
byl v polovině minulého století kdyňským
fotografem. Velmi záslužnou práci odvedl také
městský kronikář ing.
Karel Fiala, který sestavil kaleidoskop
kdyňských událostí
v širších historických
souvislostech.
Výsledek několikaměsíční práce si mohou návštěvníci Muzea příhraničí prohlédnout až do konce
listopadu. Výstava
i publikace zachycují
události
Kdyně
v uplynulých sto letech, ale zdaleka neFoto Vlastimil Hálek
vypovídají vše o lidech, kteří tuto historii tvořili. Proto autoři rádi přivítají každou připomínku a zejména
fotodokumentaci, která by ilustrovala společenský život města a osudy těch, jež se o jeho
rozvoj v uplynulých desetiletích zasloužili.
Třetím obrazovým dokumentem je krátký
film, který je zaměřen především na rozvoj
města v uplynulém čtvrtstoletí, a zájemci
o historii si jej mohou stáhnout z webových
stránek města.
Sylva Heidlerová

Turistické informační centrum: od října do května od 8 do 16 hod.,
Infocentrum@kdyne.cz, tel.: 379 413 555

Pracujeme také
pro školy
Ředitele škol zajímala
veřejnoprávní ochrana dětí
Pro ředitele mateřských a základních škol
z oblasti ORP Domažlice a Horšovský Týn jsme
pořádali setkání, na něž přijala pozvání paní
Bc. Ilona Jelínková, DiS., vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Domažlice, a
pan Mgr. Petr Žíla z oddělení sociálních věcí
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Paní Jelínková představila ve svém vystoupení činnost
Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a
odboru sociálních věcí a zdravotnictví – činnost OSPOD je výkonem veřejné moci, pohybuje se v zákonem vytyčených mantinelech a je
součástí systému veřejnoprávní ochrany dítěte.
„Jejím výlučným cílem je ochrana základních
práv a svobod dítěte, nikoli ochrana kohokoli jiného či ochrana veřejného zájmu“, zdůraznila.
Přítomní byli rovněž seznámeni se základním vztahem školy a OSPOD. „Škola, respektive
pedagogové, mají v případě podezření na zhoršení sociální situace dítěte povinnost oznámit
to na OSPOD. Oznámení školy by mělo být vždy
písemné,“ upozornila paní Jelínková. OSPOD
následně získá právo vstupu na půdu školy, na
pořizování obrazové dokumentace či pohovor
s nezletilým bez přítomnosti další osoby.
Přišla na řadu i diskuze a podrobnější vysvětlování. Velmi odborně odpovídal pan Žíla,
který setkání oživil širším pohledem na problematiku v kontextu krajského úřadu. A dotazy
padaly vskutku zajímavé – přítomní se tak dočkali odpovědí na zajímavé otázky, např. můželi být oznamovatel konkrétního případu chráněn anonymitou, jaký je důvod likvidace spisů
při jejich vyřešení a následná nutnost opakování všech šetření, objeví-li se problém znovu,
apod. Přednášející se popasovali i s dotazy, které jsou jim profesně vzdálenější, a to ohledně
záškoláctví, neplacení školného či zanedbávání
povinné předškolní docházky.
MAS Český les, z. s.
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Obce plní své
povinnosti
Už pět měsíců platí evropské nařízení
o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Obce
na Kdyňsku a jimi zřizované organizace získávají první praktické zkušenosti s plněním
povinností vyplývajících z analýzy zabezpečení osobních údajů, kterou pro ně zpracovali pracovníci Centra společných služeb
DSO Kdyňsko. Ne všechna navržená opatření jsou bezprostředně realizovatelná, zejména na menších obcích, třeba z důvodu
špatné stavební dispozice kanceláří obecního úřadu.
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FC Kozí Doly Hříchovice
10. výročí založení futsalového týmu FC Kozí Doly Hříchovice.
Založili ho nadšenci z Hříchovic, ke kterým se postupně přidali další amatéři např. ze Stanětic,
Spáňova a dalších. Po čase také z Kolovče, Hradiště nebo Prahy.
Na jaře 2018 FC Kozí Doly vyhrály krajský přebor futsalové ligy. Letos 15. září jsme zorganizovali oslavy 10. výročí založení klubu. Uspořádali jsme futsalový turnaj, kterého se zúčastnili
pouze současní a bývalí členové klubu - viz fotka v příloze. Celkem hrálo 24 hráčů. Byl připravený i program pro děti a bohatý raut. Večer oslavy ukončila rocková zábava s kapelami CURLIES
a AUŠUS v našem kulturním zařízení zvaném Dupárna, což je bývalá stodola přestavěná na taneční sál a výčep. Zábavy se zúčastnilo cca 100 lidí. K 10. jubileu byla vydána brožurka, ve které
zájemci naleznou vyčerpávající informace.
Tomáš Wurm

Vzhledem k tomu, že Centrum plní také
funkci pověřence, tj. osoby, jež metodicky
dohlíží na dodržování zásad GDPR, zodpovídají jeho pracovníci řadu otázek, jak řešit
konkrétní situace, které každodenní praxe
přináší. Většina z nich se týká pořizování a
publikování fotografií na webových stránkách nebo nutnosti získávání souhlasů
v souvislosti s informováním o nejrůznějších aktivitách, kterými plní organizace
i spolky své poslání. Například školy zajímá
nutnost sdělení informací o rodičích a zákonných zástupcích, úřady používání rodného čísla. V tomto směru se fungování
Centra ukázalo jako velmi ekonomické
a efektivní.
Vlastimil Hálek, CSS Kdyňsko

Brnířovské traktory po sezóně
Letošní sezona byla opravdu bohatá na
setkání starých traktorů. Bylo to tím, že ně
které německé kluby pořádají tato setkání
jednou za dva roky a také tím, že jsme letos
poprvé navštívili naše kamarády ve Skalné
a v Rubendorfu.
l 19. 5. 2018 proběhla naše domácí akce
„7. setkání starých traktorů a veteránů
v Brnířově”. Za slunného počasí přijelo na
naši krásnou náves 112 starých traktorů a
94 nablýskaných veteránů. A opět přijelo
i několik zajímavých strojů např. „Dřevěný
traktor”. r. v. 1913, Deutz 11 r. v. 1938, tři
traktory zn. Schluter o výkonu 165,200 a
350 PS přivezl sběratel až z Miltachu po
ose. Tyto traktory jsou v Německu vzácné,
protože se vyráběly jen v malých sériích.
l 9. 6. 2018 jsme s traktory Zetor 25 K a
Deutz 11 na odtahovce odjeli do 130km
vzdálené Skalné, abychom oplatili kamará
dům z „Traktorklubu LubySkalná” jejich
návštěvy u nás (jezdí k nám již od roku
2013). Bylo zde vystaveno 86 exponátů,
většinou německých majitelů.
l 8. 7. 2018 jsme se třemi traktory popr
vé přejeli nový most přes Koubu (Chamb)
na Srubech a odjeli do Jagershofu na 11.
ročník setkání, kde se sjelo celkem 120 ex
ponátů.
l 14. 7. 2018 jsme se čtyřmi traktory jeli
podpořit kamarády do Libkova, kteří pořá

dali tradiční „Couvání traktoru s vlekem”
spojené s výstavou starých traktorů a vete
ránů. Zde byl jeden náš traktor oceněn jako
jeden z nejlépe zrenovovaných.
l 28. 7. 2018 na pozvání radonických
pořadatelů „Terra Cup” jsme odjeli s pěti
traktory do Radonic a fandili posádkám zá
vodních speciálů Terra.
l 12. 8. 2018 s traktorem Zetor 25 K na
odtahovce jsem jel oplatit návštěvy místní
ho klubu „Oldtimerfreunde Rubendorf ”
(jezdí k nám již 6 let, vždy s několika zají
mavými traktory Schluter). Byl jsem tam
jediný Čech a také jediný Zetor. O traktor
byl značný zájem, němečtí „odborníci”
chválili provedení traktorumohutnost mo
toru a převodovky a hlavně obdivovali
vzduchový kompresor, který se v 50. létech
v Německu ještě nepoužíval. Všichni uzná
vali, že v té době byl náš průmysl daleko
před jejich.
l 18. 8. 2018 jsme v Domažlicích na ná
městí při 44. ročníku jízdy veteránů vysta
vili dva traktory Zetor 25 A a Zetor 25 K a
tyto se okamžitě staly lákadlem pro děti,
protože na rozdíl od veteránů si mohly na
traktory sednout a dělat traktoristy.
l 5. 9. 2018 se třemi traktory a „brní
řovskou mlátičkou” jsme reprezentovali
naši obec Brnířov na výstavě skotu v Mrá
kově.

l 9. 9. 2018 se sjely na bývalé celnici ve
Všerubech tři traktory – Zetor 25 A, 25 K a
Škoda 30 a společně jsme odjeli na setkání
do Arnschwangu, kde se nakonec sjelo 290
exponátů.
l 30. 9. 2018 již po několikáté jsme s na
ší mlátičkou odjeli vymlátit obilí až do Ne
bílov na jejich tradiční oslavy „Jablíček”
a přivezli si domů výborný mošt.
l 13. 10. 2018 poslední akcí je každoroč
ně „Polní den v Mahouši” u Českých Budějo
vic, kam jezdíme osobním autem. Je to tako
vá „Mekka” milovníků staré zemědělské
techniky. Hlavním programem je orba. Začí
ná se v 10.00 hod. orbou koněm a pak ořou
postupně traktory podle výkonu od těch
nejslabších až po nejsilnějšího Kirovce.
Takže, když shrnu naši letošní účast,
jsme se aktivně zúčastnili rekordních 11
akcí. Organizátoři brnířovského setkání již
nyní připravují nové exponáty pro ukázku
staré zemědělské techniky a komunikují
s majiteli zajímavých strojů. Máme přislí
benou účast sběratele z Moravy s trakto
rem zn. „PUJMAN” r. v. 1936 o výkonu 12 PS,
který se vyráběl v Novém Ralsku, objeví se
také již slibovaná ŠKODATREKA, vyráběná
na Novém Zélandu v 70. létech. A my se tě
šíme na vaši návštěvu v Brnířově 11. 5.
2019.
Za pořadatelé SDH Brnířov Mirek Beneš
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Letopočet končící osmičkou
Podzimní číslo Kdyňska a letopočet
končící osmičkou…
Chtěla bych se dnes podívat zpět, i když to
nebude právě těch letos obvyklých sto let.
Neboť – abychom se mohli ohlížet zpět do té
dosud mladé minulosti, musel k tomu nejprve někdo přispět a tehdejší dění pro nás zachytit.
Dne 30. září 1872 se v Záboří u Blatné narodil František Houra, pozdější autor kdyňské kroniky. Vystudoval plzeňský učitelský
ústav a už během studií trávil hodně času
v archivech a pokoušel se sepsat dějiny města Plzně. Během svého učitelského působení
na Slovensku napsal a vydal brožuru NITRA,
monografie (76 str.), která vyšla v roce 1921
při oslavách výročí města. Potom působil jako školský inspektor v Trenčianské Teplé a
odtud již udělal konkurs na místo ředitele
měšťanské školy ve Kdyni, kam nastoupil od
1. září 1925. V roce 1928 začal intenzivně
psát Kroniku města Kdyně, k níž sbíral rozsáhlé materiály, jak v předmluvě sám uvádí:
„… použil jsem původní poznámky Emila Tšídy, který už přede mnou čerpal z archivů
v Koutě, Domažlicích, Klatovech i v Praze, vycházel jsem také z několika titulů regionálních novin, ze zápisů městských spolků a
městské samosprávy, z vyprávění pamětníků, a pochopitelně z mnoha odborných knih.“
Svoji kroniku dokončil František Houra v roce 1933 a zanechal nám dílo, ze kterého čerpáme i my současní, kteří občas hledáme odpověď na věčnou otázku: „Kdo jsme, odkud
přicházíme a kam směřujeme?“ František
Houra zmapoval v Kronice města Kdyně naše
město a jeho bezprostřední okolí od pradávna až do roku 1931 včetně několika cenných
dodatků; z jiného místního pramene vím, že
v době dokončení kroniky hodně usiloval
o její knižní vydání. Škoda, velká škoda, že se
tehdy nenašel vhodný sponzor, který by vydání tohoto díla podpořil, aby se dostalo
v tištěné podobě do více rukou. František
Houra působil na zdejší měšťanské škole do
června 1933 a v srpnu se odstěhoval do Mariánských Lázní. František Houra zemřel 11.
prosince 1945 v Luhačovicích.
Ten zmíněný jiný místní pramen souvisí
s dalším jubileem tohoto podzimního ča
su. Dne 1. září 1928, tedy před devadesáti
roky vyšlo první číslo místních novin
Kdyňská stráž.
Noviny začal vydávat kdyňský knihtiskař
Alois Krutský za pomoci redakčního kruhu
místních osvětářů. Noviny vycházely každý
pátek s datem sobotním, a od samého počátku si předsevzaly být listem nepolitickým,
který bude sloužit k nestranné a kvalitní informovanosti široké veřejnosti. Jednotlivé
číslo stálo 50 haléřů, celoroční předplatné
včetně poštovného pak 28 Kč. Noviny vycházely necelých 13 let (vládním nařízením Protektorátu ČaM bylo v dubnu 1941 vydávání
všech regionálních tiskovin zastaveno).
Dnes nám slouží jako pestré okénko do té doby – neboť nic není tak bezprostřední a pravdivé jako místní tisk, který reaguje na běžné

každodenní dění v městečku, kde jsou zprávy
z radnice, z místních spolků, ze školy, kulturní programy včetně biografu, oznámení sňatků, narození a úmrtí, reklamy místních obchodníků, ceny zboží na trhu, ale také zajímavosti z okolních obcí, které si zasloužily širší
pozornost, ba někdy se otiskla i zajímavost
ze světa, která byla v té době informační
bombou.
Ze stránek Hourovy kroniky města Kdyně
se dovídáme, že „zpráva o konci války a rozpadu Rakouska-Uherska dorazila do Kdyně
v pondělí 28. října 1918 kolem 3. hodiny odpoledne. Hned se konaly přípravy k náležitému oslavení tohoto velkého dějinného okamžiku. Hoši na ulicích strhávali rakouské orly
ze státních budov a topili je v kašně na náměstí. Všechny německé firmy byly sejmuty
nebo zamazány, takže město bylo za několik
okamžiků české. Na rozích objevily se na červenobílém papíru vyhlášky a lid četl s radostí
první zákon republiky. Městská rada měla
slavnostní schůzi, aby připravila program
oslavy. (…) 29. října k šesté hodině večer seřadily se všechny spolky, Sokolové v krojích
převzali pořadatelství a mohutný průvod
prošel celým městem. (…) Oslava osvobození
ve školách ve Kdyni uspořádána byla dne 5.
listopadu.(…) Dne 8. listopadu 1918 byl v našem městě opět radostný den. Za součinnosti
všech politických stran a vlasteneckých spolků byla na náměstí v prostoru mezi oběma
kašnami vysazena ‚lípa svobody‘„ – byl to
symbolicky zvolený den výročí bitvy na Bílé
hoře (8. listopadu 1620), kdy české země
ztratily samostatnost.
Z Hourovy kroniky se také dovídáme, že
oslavy vzniku republiky se každoročně slavily za účasti široké veřejnosti. Průvod zpravidla vycházel od Grůbrova hostince v Brnířově a prošel celým městem, aby pak skončil
při projevech a hymnách buď na náměstí, nebo po pár letech už v novém sálu Sokolovny
při celovečerním koncertu.
Další zajímavý zápis v Hourově kronice se
vztahem ke konci války je z října 1924 a popisuje oslavu odhalení pomníku padlým ve
světové válce. Pomník byl v parčíku na kdyňském náměstí postaven péčí Československé
obce legionářské a jeho autorem byl akademický sochař Vladimír Bretschneider (18861951). [Tento sochař žijící tehdy na Domažlicku měl vazbu na Jaroslava Haška, který
sem občas za svými pivními kumpány zavítal. Když se jednou na zámečku u Draženova,
který patřil sochařově matce, dostal Hašek se
sochařem do sporu, řekl Hašek s ledovým
klidem, že zvěční sochařovo jméno tak, že si
před ním každý odplivne… a také to tak v nesmrtelném Švejkovi udělal… MZ]
Co se ještě dovídáme z novin Kdyňská
stráž, konkrétně z jejího prvního ročníku
o dění v roce 1928?
Ten rok byla Kdyně naposledy správním
sídlem okresního úřadu a soudu. Třebaže
město samotné i jeho veškeré spolky a korporace (bylo jich pod žádostí uvedeno 36!)
o zachování samosprávního okresu velice

bojovaly, od ledna 1929 se staly okresním
městem sousední a v očích tehdejších kdyňských konšelů dosti nevýznamné Domažlice.
*Počátkem října se oslavovalo 40 let místní
železnice na trase Klatovy – Domažlice. *Hromadně byly poraženy lípy a javory v aleji vedoucí od města k nádraží. * Na náměstí proti
obchodu p. Adámka byla postavena ve Kdyni
už čtvrtá benzinová čerpací stanice [dnes
místo proti rohové samoobsluze-dnes nepředstavitelné!] *Při zdejším kostele sv. Mikuláše nastoupil úřad děkan Jan Skala, dříve
administrátor u sv. Anny. * Ve městě přibývá
každý rok letních hostů, kteří zaplňují hotely,
penziony i bydlení v soukromí. Nejen pro ně
vyvstává potřeba nového koupaliště: řeší
město spolu s KČT. * Pivo stojí 2,70 Kč, plzeň
12° 3,70 Kč, Budvar 12° 3,40, vše za litr. *
V den 10. výročí vzniku republiky 28. 10.
1928 se narodila v Brnířově Vlasta Jindrová
(evang./matrika Dom.), a jako každé jubilejní
dítě narozené toho dne v ČSR dostala od
Pražské pojišťovny úpis na peněžitou prémii
5000 Kč splatnou při dosažení 20 let věku
[opravdu by mě zajímalo, co z toho ta chudák
dívka viděla v říjnu 1948 – MZ] * Prezident
TGM podepsal v říjnu k desetiletému výročí
republiky amnestii pro všechny vězně včetně
politických do výše trestu 4 měsíce. Věznění
byli propuštění do konce října. * V Praze byl
založen Klub rodáků a přátel kdyňského kraje, který se scházel ve vinohradské hospodě
U Šreplů [rodáci z Kdyňska se občas scházejí
v Praze na Vinohradech i dnes – MZ] * V Praze v ulici Na Poříčí se zřítil téměř sedmipatrový Jakschův obchodní dům ve stavbě,
v troskách zahynulo téměř padesát dělníků.
Důvod: úspory materiálu, šlendrián. Projektant stavby ing. M. se zastřelil. * V Turecku
vydal Mustafa Kemal Atatürk ostrý zákaz zahalování ženského obličeje a doporučil ženám nosit evropské klobouky. Ani v domácím prostředí se žena nadále nesmí zahalovat závojem! *V Rusku je silná protináboženská propaganda, která dokonce zakazuje vystavovat ve výlohách obchodů vánoční dárky.
*Největší mírová „bomba“ ovšem přišla z Paříže, kde byl 27. 8. 1928 podepsán BriandKelloggův pakt, kdy se 62 států (včetně Německa!) zavázalo podpisem, že v budoucnu
nebudou řešit mezinárodní spory válkou.
Tento akt byl následujícího roku oceněn Nobelovou cenou míru!
– Z těchto dobových zpráv vidíme, že přítomnost se může jevit krásná a budoucnost
přímo růžová….
Po pouhých devadesáti letech sami na
vlastní kůži poznáváme, že něco z toho dopadlo dosti jinak. Také pro toto krátké historické porovnání vzdávám zpětný dík všem
pisatelům kronik a novin i na té nejnižší
místní úrovni.
Marta Zemanová
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Hasičský tábor v Pocinovicích
Poslední prázdninový týden se konalo
v areálu koupaliště v Pocinovicích soustře
dění malých a mladých hasičů z Pocinovic.

S prosbou přišli za panem Václavem Po
nocným starším mladí hasiči a slovo dalo
slovo, na konci prázdnin se „tábor“ usku

tečnil. Tábor děti zahájily v pondělí 27. 8.
2018 v 14 hodin, celkem bylo 15 dětí a 2
dospělí. Velkým zážitkem pro děti bylo
spaní ve vojenském stanu, který bezplat
ně zapůjčil HZSPK Úo Domažlice odbor
ochrany obyvatelstva.
Pan Ponocný starší měl pro děti perfek
tně připravený program zaměřený hlav
ně na hasičský sport, děti v průběhu tá
bora také seznámil s historií Pocinovic a
zajistil exkurse, a to na místní pilu, do zá
mečnického provozu společnosti WELLP
RO a k soukromému zemědělci k panu
Toušovi. Václav Ponocný ml., Zdeněk Jíro
vec dětem přiblížili práci profesionálních
hasičů a paní Eva Turečková základy
zdravovědy a první pomoci.
Stravování dětí zajištovaly členky ha
sičského sboru v Pocinovicích, maminky
dětí a obědy dětem připravovali v místní
masně. Tábor byl zakončen v pátek 31.
srpna branným závodem, následovalo vy
hlášení výsledků a ocenění dětí za jejich
chování a píli během 5 dnů. Poděkování
patří panu Václavovi Ponocnému st., za
jeho ochotu se dětem věnovat a všem,
kteří pomáhali s celodenním chodem tá
bora.
Marie Homolková

Na rozloučení... v Nové Vsi
Na rozloučenou s prázdni
nami jsme se s dětmi z Nové
Vsi rozhodli vypravit na hrad
Rýzmberk. Původně jsme
plánovali přespání na hradě,
a také předseda svazu turis
tů byl akcí nadšen, ale počasí
nám moc nepřálo. Nakonec
jsme se rozhodli pro denní
návštěvu hradu.
Kousek po hlavní silnici
jsme svezli děti v hasičském
autě, poslední kopeček
k hradu si ale musely vyšláp
nout. V podhradí se ten den
konaly šermířské slavnosti, a
tak se děti projely na koních,
zastřílely si z luku, bojovaly
proti sobě z hradu do hradu.
Poutavé bylo vyprávění
o panně Apoléně a o jablku.
Ještě než se spustil další déšť,
stihli jsme vyběhnout na rozhlednu a potom si u
šermířů na ohýnku opéci ještě vuřty.

Protože už hustě pršelo, zavolali jsme si opět na
cestu zpět do vsi hasičské auto. I přes deštivé
počasí byl výlet krásný.
Sajlerová

Dětský skákací hrad
rychlá a snadná manipulace, postavený za pár minut
K zapůjčení v Turistickém informačním centru Kdyně, cena 700 Kč
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Kulturní servis
ŘÍJEN

l 3. 11. Kdyně, divadelní představení „Dívčí
válka“ , od 19. 00 hod., sokolovna, MKS

l 12. a 13. 10. Koloveč, muzikál Martina Volfa a skupiny Znouzecnost „Zbývá příběh náš“, l 7. 11. Kdyně, cestovatelská přednáška manželů Špillarových o Maroku, od 17 hodin v kniod 19 hod. v kulturním domě
hovně
l 13. 10. Zahořany, odpolední zábava, od 16
l 9. a 10. 11. Koloveč, muzikál Martina Volfa
hodin v kulturním domě, hraje Domažličanka
a skupiny Znouzecnost „Zbývá příběh náš“, od
l 13. 10. Nová Ves, podzimní vycházka, od 19 hodin v kulturním domě
13.30 u hasičárny
l 10. 11. Kdyně, dětské divadlo „O křišťálol 19. 10. Kdyně, 5. koncert KPH: slavnostní vém srdci“, od 16 hodin, kino
koncert Romana Janála a Plzeňské filharl 10. 11. Kdyně, zájezd na lední revue „Sněmonie k 100. výročí založení Českoslovenhurka“ do Plzně, obsazeno
ské republiky, v sokolovně ve Kdyni, od 19. 00
hod.
l 12. 11. Kdyně, koncert Hany Zagorové, v sokolovně, od 19 hod., MKS
l 20. 10. Kdyně, drakiáda
l 14. 11. Kdyně, tvořivý kurz drátkování vál 22. 10. Kdyně, vystoupení Magdy Malé a
nočních ozdob, od 17 hod. , MKS
Bohuše Matuše, od 19 hodin v sokolovně Kdyně, vstupné 250 Kč, pořádá Renata Pešťáková
l 17. 11. Kdyně, „Strašidla“ – večerní strašidelná hra pro veřejnost
l 21. 10. Koloveč, vítání občánků, od 15 hol 18. 11. Koloveč, lampionový průvod od 17
din v kulturním domě
hodin v parku u ZŠ Koloveč
l 21. 10. Hříchovice, beseda s historikem
Mgr. Josefem Nejdlem na téma vznik republiky, l 22. 11. Kdyně, 6. koncert KPH: Miroslav Vilímec a Vladislav Vilímec, sokolovna, od 19. 00
od 18. 00 hod. , dupárna
hod.
l 21. 10. Mrákov, oslavy 100. výročí založení
republiky: v 15 hodin mše v kostele svatého l 28. 11. Kdyně, putovní výstava Falešná hraVavřince, pak slavnostní odhalení pomníku Bo- nice pod odbornou garancí Václavy Jandečkoženy Němcové a položení věnce k pomníku vé, vernisáž 17. 00 hod., pořádá Spolek pro odhalování zločinů komunismu pod záštitou Čespadlých, pořádá obec Mrákov
kého centra mezinárodního PEN klubu, MKS
l 25. 10. Kdyně, slavnostní večer k 100. výrol 30. 11. Koloveč, předvánoční prodejní výčí vzniku Československé republiky
stava od 12 do 19 hodin v kulturním domě
l 26. – 30. 10. Kdyně, podzimní prázdniny na
l 30. 11. Koloveč, rozsvícení vánočního stroZelené Lhotě, pořádá Jitřenka
mu od 18 hodin
l 26. – 28. 10. Kdyně, víkendovka Orlovice
l 26. 10. Koloveč, slavnostní sázení lípy

k 100. výročí vzniku Československa

PROSINEC

l Chodská Lhota, rozsvěcení stromečku, od
17 hodin na návsi před kaplí, první advent

l 27. 10. Chodská Lhota, slavnostní vysazení
památeční lípy u příležitosti výročí 100 let od l 1. 12. Kdyně, adventní vyrábění, PS Jitřenka
založení Československa, od 15 hodin u OÚ
l 2. 12. Kdyně, rozsvěcení stromečku, MKS
l 27. 10. Hříchovice, oslava 100. výročí vznil 5. 12., Kdyně, milulášská návštěva, MKS
ku republiky pod patronací SDH Hříchovice.
Kromě jiného vysadí strom (lípu) republiky l 2. 12. Koloveč, dětská mikulášská veselice
v rámci akce Stromy svobody, kde jsou regis- s nadílkou od 14 hodin v kulturním domě
trovaní. Na programu dále položení věnce k pal 8. 12. Kdyně, staročeský Rýzmberský admětní desce padlých, národní písně v podání
vent
mladých hasičů, přátelské posezení s občany.
l 8. 12. Nová Ves, mikulášská nadílka, v 15
l 27. 10, Prapořiště, výstava „Od založení po
hodin na obecním úřadě
současnost skautů v Prapořištích“, vystoupení
skautíků, občerstvení a hlavně prostor pro set- l 15. 12. Kdyně, Pohádkový betlém od 16 hokání a debatu se sestrami a bratry ze skautské- din, kino, MKS
ho střediska Lípa. Od 13. 00 hod. v sokolovně.
l 15. 12. Nová Ves, předvánoční posezení,
Info na tel. č. 603 849 157, Alena Marcelová.
v 15 hodin na obecním úřadě
l 27. 10. Koloveč, muzikál Martina Volfa a
l 6. 12. Kdyně, koncert Báry Basikové a kdyňskupiny Znouzecnost „Zbývá příběh náš“, od 19
ského sboru Radost, kino
hodin v kulturním domě
l 15.12. Pohádkový betlém, divadlo pro děti
LISTOPAD
a rodiče, MKS
l 3. 11. Kdyně, Halloweenský průvod měs-

tem, od 18. 00 hod. pořádá PS Safír

l 22. 12. Kdyně, zdobení stromečku pro zvířátka, PS Safír

ŘÍJEN 2018
13. 10. v 17 h – V HUSÍ KŮŽI (USA, Čína)
13. 10. ve 20 h – KAZIŠUCI (USA)
17. 10. v 19 h – JÁRA CIMRMAN LEŽÍCÍ,
SPÍCÍ (ČR)
20. 10. v 17 h – BOB A BOBEK – KRÁLÍCI
Z KLOBOUKU (ČR)
20. 10. ve 20 h – ESCOBAR (Španělsko,
Bulharsko)
24. 10. v 17 h – NEJSLEDOVANĚJŠÍ (ČR)
27. 10. v 19 h – HOTEL MODRÁ HVĚZDA
(ČR)
l 23. 12. Kdyně, betlémský příběh na faře,

kdyňská farnost
l 23. 12. Koloveč, Vánoce s vůní purpury –
vánoční setkání s občany spojené s koncertem
v kulturním domě
l 24. 12. Nová Ves, zpívání v kapličce, ve 21

hodin

MKS ve spolupráci s dalšími organizátory připravuje adventní koncert Národopisného
souboru Postřekov, promítání pohádky Tři
oříšky pro Popelku pod širým nebem, čertovské odpoledne pro děti, vánoční slavnost
s hercem Janem Potměšilem a další program,
který v době uzávěrky vzniká.
Podrobnosti www.mkskdyne.cz

Falešné hranice
MKS Modrá hvězda Kdyně a Společnost
pro výzkum zločinů komunismu Vás zvou
na vernisáž výstavy FALEŠNÉ HRANICE.
Akce Kámen.
Autorkou výstavy je badatelka a spisovatelka Václava Jandečková, která přenesla příběhy obětí této akce nejdříve na stránky knih
(Kámen, Falešné hranice, Tři muži proti totalitě) a poté s finanční podporou Plzeňského
kraje se svým spolkem vytvořila výstavu, jíž
záštitu udělilo České centrum Mezinárodního PEN klubu. Součástí vernisáže bude odhalení desky obětem akce Kámen, projekce, čtení z pamětí. Výjimečnost celé události dodává
fakt, že tyto momenty proběhnou v budově
Městského kulturního střediska Modrá hvězda, které má přímou vazbu na příběh a přítomny také budou samotné oběti tohoto činu
nebo potomci těchto lidí. Akce proběhne
28.11. 2018 od 17:00 v prostorách MKS.
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Se stálým pramínkem U Dobré Vody
Na pouti u Dobré Vody u Pocinovic vysvětili nově
opravenou kapli se stálým pramínkem vody.
Pouť u Dobré Vody u Pocinovic je každoročně
vyhledávána poutníky z okolí Domažlicka a Kla
tovska. Nejinak tomu bylo i letos.
V liturgickém kalendáři slaví církev svátek Pan
ny Marie Bolestné 15. září a tak letošní pouť při
padla na následující neděli 16. září. Slavnostní bo
hoslužbu celebroval loučimský farář Msgre. Mi
roslav Kratochvíl. Mši svatou sloužil venku před
kaplí u kamenného oltáře.
Přijeli také němečtí poutníci ze Schwarzachu,
partnerské obce Pocinovic. Ti měli připravený
celodenní program. Navštívili pocinovický hřbitov
a místo posledního odpočinku paní Havlíkové, po
tom společně poobědvali a odpoledne si prohlédli
Muzeum Chodska v Domažlicích.
Na konci mše svaté vysvětil pan farář nově opra
venou kapličku se stálým pramínkem vody. Tu má
ve vlastnictví Obec Pocinovice a ta se také posta
rala o její celkovou rekonstrukci. Od Ministerstva
kultury ČR obdrželi dotaci 231 tisíc korun.
Kaple má novu střechu a omítky. Na střechu
kapličky bude ještě v blízké době vrácena věžička.
Při její demontáži se zjistilo, že je napadená hnilo
bou, a tak musí být vyrobena nová.
Vzornou údržbu tohoto poutního místa zajišťuje Obec Pocinovi
ce, za což jim pan farář také poděkoval.
Na závěr mše svaté zazpívali poutníci píseň Otče náš, vyslyš nás,
která opěvuje Pannu Marii a svatého Václava.

Na cestě k Pocinovicím stály stánky s občerstvením a dárkovými
předměty.
Bohoslužbu zakončil pan farář závěrečným požehnáním a po
zváním na další pouť, která se zde bude konat opět za rok.
Martina Matějková

Druhé místo v EEZ lize
Městys Všeruby se umístil na krás
ném druhém místě EEZ ligy v soutěži
obcí a měst v Plzeňském kraji ve sběru
vyřazeného elektrického a elektronic
kého zařízení v kategorii do 2 500 oby
vatel.
Městys Všeruby v roce 2017 odevzdal
6,85 kg elektra na jednoho obyvatele.

Starosta městyse Všeruby Václav Bernard
převzal z rukou radní pro Plzeňský kraj
Mgr. Radky Trylčové a Ing. Jaroslava Labíka, regionálního zástupce společnosti
ASEKOL a.s pro Karlovarský, Plzeňský a
Středočeský kraj, diplom a peněžitou odměnu ve výši 10.000 Kč. Slavnostní vyhlášení proběhlo 6. září 2018 v reprezenta-

tivních prostorách hradu Klenová v rámci
vyhlášení výsledků soutěže „My už třídit
umíme“.
Každé ocenění výsledků naší práce potěší. Ceny a tak skvělého umístění si nesmírně vážíme. Ukazuje se, že nově nastavený
systém funguje a cesta, kterou jsme zvolili,
je správná. Velký dík patří občanům, kteří
se do systému zpětného odběru použitého
elektroodpadu zapojili a pomáhají tak chránit a šetřit životní prostředí pro další generace. Umožňujeme občanům, aby mohli
lépe třídit. Snižují se nejen náklady za likvidaci směsného odpadu, ale navíc najde
odevzdaný elektroodpad své další využití a
nezabírá tak zbytečně kapacity míst určených pro uložení komunálního odpadu.
Václav Bernard

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

CHUŤ A VŮNĚ
DOMOVA

Kdyňsko, když polevila vedra

Vítání občánků se v Černíkově koná nepravidelně. Starosta obce Jan Hla
dík přivítal v sobotu 15. září také malé slečny Emičku a Markétku a spolu
s nimi i dalších 18 dětí, které se za posledních 6 – 7 let v našich obcích
Černíkov, Rudoltice, Vílov, Slavíkovice a Nevděk narodily. J. Sedláčková
K začátku nového školního roku již tradičně patří Odpoledne plné her, kte
ré ve Kdyni pořádala Pionýrská skupina Safír.
Pavla Hrubá

Podzimní výstava zahrádkářů ve Kdyni nadchla atmosférou i vůní za
hrad. Aranžmá úrody bylo dokonalé. Na snímku zahrádkář Jan Pro
cházka.
Sylva Heidlerová

Dne 26. 7. 2018 oslavili manželé Hartlovi ze Kdyně diamantovou svatbu.
Do dalších společných let hodně štěstí a zdraví přeje dcera s rodinou.

Osmnáct prvňáčků s jejich třídní paní učitelkou L. Vísnerovou přivítal tra
dičně na Základní škole v Mrákově senát tvořený žáky 9. třídy. OU Mrákov

Budování kanalizace v Pocinovicích je v plném proudu.
Foto Vlastimil Hálek.

