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Vážení spoluobčané, po čtvrt roce se
k Vám obracím opět prostřednictvím úvodníku Kdyňských listů, který píši ještě
v době vyhlášeného nouzového stavu,
avšak již s vidinou jeho brzkého konce.
Věřím, že se naše životy – osobní i pracovní, začnou brzy vracet do běžných
kolejí a že již brzy budeme moci otevřít
úřad veřejnosti tak, jako tomu bylo před
nouzovým stavem.
V minulém úvodníku Kdyňských listů
jsem psal mj. o pomoci seniorům s registrací k očkování proti onemocnění
COVID-19, kterou na základě osobního
setkání v úředních hodinách či po telefonické domluvě provádějí úřednice MěÚ
Kdyně. Jsem rád, že senioři tuto „službu“
uvítali a v hojné míře ji využívají. Pomoc
našich úřednic s registrací je samozřejmě možné využívat i nadále, a to buď
na základě osobního kontaktu v úředních hodinách - PO, ST: 8:00 – 11:30,
12:30 – 17:00 hod. nebo prostřednictvím
telefonického hovoru na tel. 379 413 516
či 379 413 522 kdykoliv v provozní době
úřadu.
Jsem velice rád, že město Kdyně včasně
zareagovalo na nabídku možnosti testování
od Domažlické nemocnice a v poměrně
krátkém čase, který byl na toto vyčleněn,
zajistilo třítýdenní dobrovolné testování
v místní sokolovně pro všechny obyvatele
města Kdyně, spádových obcí a širokou
veřejnost. Testování prováděl odborný
vojenský tým, který svoji práci odvedl
opravdu profesionálně. Pro vaši informaci
– testování probíhalo vždy každou neděli,
vojenský tým otestoval celkem 860 osob,
z toho něco málo přes 50 osob bylo pozitivních. Využiji tento úvodník k tomu,
abych poděkoval všem, kdo se na testování podíleli, převážně vojenskému týmu,
který odvedl skvělou práci a otestoval
vždy rekordní počet osob, dále pak hlavní
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sestře paní Boučkové z Domažlické
nemocnice, se kterou je radost spolupracovat, a paní Kalíškové z krizového řízení
města Domažlice za vždy včasnou informovanost. Dále bych rád poděkoval
zaměstnancům MKS Modrá hvězda
Kdyně za přípravu sokolovny, zaměstnancům radnice a hlavně VÁM VŠEM, milí
spoluobčané, za Vaši ukázněnost během
čekání na testování. Jsem rád, že jste tuto
možnost testování využili a ukázali tak, že
Vám současná situace není lhostejná
a berete ji vážně.
Téma koronaviru už ale nechme stranou,
protože za poslední dobu se událo mnoho
důležitých událostí, o které se s Vámi chci
podělit. Začnu blížícím se dokončením
druhé etapy rekonstrukce kanceláří na
kdyňské radnici, ze které mám opravdu
velkou radost! V přízemních prostorech
radnice, které dříve sloužily jako sklad,
vznikají kanceláře Odboru správy nemovitostí MěÚ Kdyně, který v roce 2020 převzal agendu tzv. bytservisu. Tento odbor
prozatím sídlil v kanceláři v ul. Na Tržišti
a občané si tak nemohli všechny své záležitosti týkající se městských bytů vyřešit
na jednom místě, což už v budoucnu bude
možné. Kanceláře po odboru správy nemovitostí navíc také nezůstanou „ladem“, ale
pro svoji činnost tyto prostory využijí
Vodovody a kanalizace města Kdyně, spol.
s.r.o. Přízemní kanceláře radnice budou
navíc lépe dostupné i pro méně pohyblivé
občany či seniory, a to i přesto, že nejsou
zcela bezbariérové. Ke vstupu do radnice
je přece jen nutné pár schodů zdolat.
Z důvodu lepší dostupnosti se do přízemí
budovy radnice přesune také kancelář
sociální pracovnice, jejíž pomoc a rady
často vyhledávají také senioři, pro které
nebylo umístění kanceláře v prvním patře
vždy zcela ideální. Jelikož nebyl objekt
radnice v dobrém technickém stavu, muselo být provedeno jeho kompletní odborné
odizolování, které práce na rekonstrukci
kanceláří pozdrželo. Na druhou fázi rekonstrukce kanceláří v příštím roce naváže
třetí etapa, kterou bude přemístění odboru
správy majetku a investic do přízemí radnice, do prostor bývalého bytu správce
objektu, který je v současné době využíván
jako sklad. Věřím, že po dokončení třetí
fáze rekonstrukce občané ocení i zlepšení
dostupnosti některých vytížených odborů
úřadu. V přízemí budovy radnice budou
sídlit všechny tyto odbory:
ź Správní odbor MěÚ Kdyně vč. kanceláře sociální pracovnice;
ź Odbor správy nemovitostí MěÚ Kdyně;
ź Odbor správy majetku a investic MěÚ
Kdyně.
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A protože mi někteří občané spádových obcí vytkli, že se ve svých úvodnících zaměřuji pouze na dění ve Kdyni,
tak tuto svoji chybu počínaje dnešním
úvodníkem začnu postupně napravovat a budu se na těchto řádcích zmiňovat také o projektech, opravách a dalších činnostech ve spádových obcích. A
kde jinde se „seriálem“ o dění ve spádových obcích začít nežli přímo v mém
bydlišti, v obci Dobříkov. Tato obec čítá
cca 60 stálých obyvatel, jejichž největší
hybnou pákou je místní SDH Dobříkov,
které organizuje většinu společenských
akcí v obci. Místem konání těchto akcí je
zpravidla místní „kulturní dům“, který v
uplynulém roce prošel kompletní rekonstrukcí. Nefunkční akumulační kamna
zde byla nahrazena stropním topením,
jehož funkčnost a spolehlivost jsme si
zde ověřili a s jeho instalací bychom
chtěli dále pokračovat i v dalších kulturních domech. Objekt je využíván rovněž
jako volební místnost a funkčnost nového

topení si tak na vlastní kůži již vyzkoušela místní volební komise v říjnových
volbách do krajských zastupitelstev.
Rekonstrukcí prošla také místnost využívaná jako knihovna, kde byl navíc použit
vyřazený nábytek z kdyňské radnice. V
letošním roce se ještě zaměříme na
rekonstrukci střechy, všech svodů a
vyčištění okapů, abychom co nejvíce
minimalizovali vlhkost, která objekt
poškozuje. Pozornost jsme zaměřili také
na zlepšení vyžití pro naše nejmenší
občánky. Již v loňském roce došlo v
Dobříkově k instalaci nového pískoviště
z barevných gumových recyklátů, které
jsou pro děti bezpečnější. Tato pískoviště
budou postupně nahrazovat stávající
pískoviště v dalších spádových obcích i v
samotné Kdyni. V letošním roce budou
nová pískoviště instalována v ul. Na
Tržišti, dále pak v areálu MŠ Hluboká a v
obci Podzámčí. V současné době máme
zpracován kompletní mobiliář herních
prvků na území města i spádových obcí,
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vč. pískovišť a dětských hřišť. Nevyužívaná pískoviště budou postupně odstraňována, příp. nahrazována jinými herními, či cvičebními prvky pro děti i dospělé.
V podobném duchu bych mohl pokračovat dále, můj prostor na těchto stránkách je však bohužel omezen. Stále však
platí mnou často opakované úsloví:
“Dveře radnice i mé kanceláře jsou Vám
vždy otevřeny“, alespoň pokud je
„násilím“ nezavírají vládní nařízení. V
době „covidové“ si tedy, prosím, sjednejte schůzku předem. Těším se na osobní
setkávání se s Vámi, které se snad již
blíží. Doufejme, že rychleji než letošní
jarní počasí a teplé dny.
Přeji Vám pevné zdraví a pohodové
dny.
Oskar Hamrus
starosta města Kdyně
foto: MěÚ Kdyně

prostory radnice v průběhu sanace

vznikající kanceláře Odboru správy nemovitostí MěÚ Kdyně

vnitřní prostory KD Dobříkov po rekonstrukci

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska je základním komunikačním nástrojem měst a obcí – jejím
prostřednictvím se zveřejňují nejen
nové právní předpisy obce, veřejné
vyhlášky, informace o hospodaření, ale
také důležité aktuální informace, které
by občané dané obce neměli přehlédnout. Důležitých oznámení a dokumentů,
které se na úřední desce povinně zveřejňují, neustále přibývá a stávající úřední
deska vedle budovy kdyňské radnice není
„nafukovací“. To se někdy bohužel odráží na komfortu čtení zveřejňovaných
informací, které není možné vyvěšovat
vždy ideálně ve výšce očí čtenáře.

www.kdyne.cz

Na základě výše uvedených informací
a pro ulehčení práce našich zaměstnanců
město Kdyně zakoupilo elektronickou
úřední desku, která již brzy nahradí stávající dřevěnou vývěsku. V současné
době probíhají poslední terénní a technické úpravy, nezbytné k osazení tohoto
nového zařízení. Elektronickou úřední
desku již řada měst naší velikosti k informování občanů zcela běžně využívá
a nejedná se tak o nějaký moderní výstřelek dnešní doby, ale spíše o nutný krok
směrem ke zkvalitnění informovanosti
občanů. Bylo by jistě možné oponovat
tvrzením, že starší či technicky nezdatní

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

občané se budou bát nové zařízení používat a k informacím, které byli doposud
zvyklí číst na vývěsce, se tak nedostanou.
I na toto jsme však před pořízením elektronické úřední desky mysleli.
Pracovnice Správního odboru MěÚ
Kdyně, který sídlí přímo v přízemí
budovy a je prakticky bezbariérové,
budou připraveny občanům s užíváním desky kdykoliv poradit a pomoci
s jejím „osaháním“ a samozřejmě
budu k dispozici i já sám.
Oskar Hamrus
starosta města Kdyně

f Město Kdyně
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SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Vážení spoluobčané, také v tomto čísle
Kdyňských listů Vám musím zopakovat
svoje poděkování za ohleduplné chování,
kdy se v současné „covidové době“
opravdu snažíte využívat spíše elektronickou nebo telefonickou komunikaci
s pracovníky úřadu, omezujete svoji
osobní přítomnost ve veřejných budovách
a tím chráníte nejen sebe, ale i nás ostatní. Všichni doufáme, že se situace co
nejdříve zlepší a opět tu pro Vás budeme
k dispozici i osobně při vyřizování úředních záležitostí a nastalých životních
situací.
Další podstatnou událostí, která se
nás v současnosti týká, je sčítání lidu,
domů a bytů, které se koná jednou za
deset let. Tato perioda je považována za
přijatelné období k tomu, aby se shromážděná data dala využívat při rozhodo-

vání o budoucnosti a lepším životě obyvatel i v tom nejmenším územním celku.
Sčítání se na našem území koná pravidelně už od roku 1869. To zatím
poslední proběhlo před deseti lety,
v roce 2011. V uplynulých 150 letech se
sčítání lidu v desetiletém intervalu
nekonalo pouze jednou - v období
2. světové války. První československé
sčítání proběhlo přesně před sto lety,
v roce 1921. Sčítání v samostatné
České republice se v roce 2021 uskuteční potřetí.
Sčítáme se proto, aby byly dostupné
údaje o veškerém obyvatelstvu, jeho
rozmístění, demografických, sociálních
a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve
vzájemných vazbách v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu.
Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách
– například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních, domovech pro seniory nebo školkách i při
tvorbě územních plánů či výjezdech
hasičů.
Sčítání provádí Český statistický
úřad, který také zpracovává získaná
data a zveřejňuje výsledky ve formě
statistických informací.
Sečíst se lze zcela bezkontaktně pro-

střednictvím internetu, nebo pomocí
listinného formuláře. Online sčítání
probíhá od 27. 3. do 11. 5., a to na
webu www.scitani.cz nebo pomocí
mobilní aplikace. Pokud se nesečtete
online, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit
listinný sčítací formulář. Získáte ho
spolu s odpovědní obálkou od sčítacího
komisaře nebo na kontaktních místech
sčítání. Vyplněný formulář v obálce
odevzdáte na poště nebo vhodíte do
poštovní schránky.
Povinnost sečíst se mají všechny osoby
s trvalým pobytem nebo přechodným
pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl
u nás udělen azyl (případně doplňková
ochrana nebo dočasná ochrana). Patří
sem i ostatní osoby, které jsou na území
České republiky v rozhodný okamžik.
Na závěr ještě přidávám zajímavost
týkající se konceptu značky – jedná se
o stylizovanou číslovkou 2021, která je
tvořena jednoduchými geometrickými
tvary symbolizujícími vše, co sčítání
zahrnuje – koláčový graf, který je zároveň stylizovaným smějícím se člověkem,
dále mapový pin a dům.
Ing. Štěpánka Mrázová
tajemnice MěÚ Kdyně
foto: ČSÚ

WEBOVÉ STRÁNKY V NOVÉM KABÁTĚ
Webové stránky města Kdyně v uplynulých
týdnech prošly kompletní změnou designu,
ale i obsahu, na jehož doplňování stále
průběžně pracujeme. Prosíme proto občany
ještě o dočasnou shovívavost ve věci naplněnosti obsahové stránky nového webu.
Změna designu stránek byla nutná zejména
s ohledem na zákon o přístupnosti webových stránek, který na tento informační
kanál veřejné správy klade mnohem vyšší
požadavky, než tomu bylo doposud.
Webové stránky města Kdyně nyní nově
nabízejí zjednodušenou verzi webu pro
seniory, která v přehledném grafickém
zpracování zobrazuje základní a nejvyhledávanější sekce webových stránek a je tak
uživatelsky přívětivá právě zejména vůči
starším občanům. Zpřehlednit jsme se ale
snažili také základní sekce standardní verze
webu, které jsme rozdělili tak, aby se v nich
občané i návštěvníci města co nejlépe orientovali a co nejrychleji se tak dostali k informacím, které zde hledají. Proto na stránkách
přibyla mj. sekce „Pro občany“ a „Pro
návštěvníky“, kde jsou informace přehledně vytříděny podle potřeb obou těchto
základních cílových skupin uživatelů webových stránek. V sekci „Pro občany“ jsou

www.kdyne.cz

nově dostupné formuláře k hlášení závad
nebo k podávání dotazů, díky kterým se
občané na pracovníky úřadu nemusejí obracet vždy osobně či telefonicky, ale právě
prostřednictvím jednoduchého kontaktního
formuláře.
Další novinkou je virtuální prohlídka
města, kterou je možné nalézt v rychlých
odkazech přímo na titulní straně webu.
Návštěvníci stránek se tak mohou virtuálně
podívat do Muzea příhraničí, kdyňské synagogy nebo do Centra vodní zábavy Kdyně.
Nechybí zde však ani pohled z rozhledny
Koráb či z věže hradu Rýzmberka nebo
prohlídka přírodního koupaliště Hájovna.
Webové stránky samozřejmě i nadále
nabízejí možnost odebírání informací
e-mailem, ke kterému je možné se zaregistrovat na jednoduchém formuláři v zápatí
webu. V poslední době však občané ke
svému přehledu o dění ve městě stále častěji
využívají aplikaci V OBRAZE, kterou je
možné instalovat do všech chytrých telefonů i tabletů se systémem Android i iOS.
Veškeré informace zveřejněné na úřední
desce či v sekci „Aktuality“ se uživatelům
této aplikace automaticky ihned zobrazí
v mobilním telefonu či tabletu.
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Další novou nadstavbou webových stránek bude již brzy interaktivní mapa
s vyobrazením různých zájmových bodů na
území města Kdyně i spádových obcí.
Kromě informací pro turisty (turistické cíle,
cyklotrasy, apod.) zde budou rovněž informace o veřejných institucích, sportovních
a rekreačních zařízeních nebo o stravovacích a ubytovacích službách. Rádi bychom
v této sekci dali rovněž prostor místním
firmám a podnikatelům k prezentaci své
činnosti prostřednictvím zveřejnění
základního popisu činnosti a kontaktních
údajů vč. webových stránek. Pokud máte
jako podnikatel či zástupce společnosti
o tuto formu prezentace zájem, můžete se
obrátit na Ing. Ivanu Kramlovou:
kramlova@radnice.kdyne.cz nebo tel.
379 413 522
Věřím, že jako občané naleznete na
nových webových stránkách města Kdyně
veškeré potřebné informace. Pokud ne,
můžete se se svými podněty k obsahu či
doplnění webových stránek obracet rovněž
na výše uvedený kontakt.
Ing. Věra Říhová
místostarostka města Kdyně
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TICHÁ PŘIPOMÍNKA 76. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Letošní 76. výročí konce 2. světové války
si s největší pravděpodobností budeme
připomínat v podobném duchu jako
v předešlém roce – bez společného setkání u pomníku padlých, bez české i americké hymny a bez lidových písní, které
by připomínaly tehdejší veselí kolem
kdyňské radnice, kde místní obyvatelé
spolu s vojáky 9. pěšího pluku II. americké divize (Indian head) slavili konec
jednoho z nejkrvavějších válečných konfliktů novodobé historie. Loňské výročí
osvobození bylo ve znamení otevření
parků k oběma pomníkům padlých na
kdyňském náměstí, jejichž vchody byly
osazeny kovanými květinovými oblouky,
symbolizujícími život a nové začátky.
Oblouky se, mimo jiné, zcela neplánovaně staly také symbolem začátku světové
pandemie koronaviru, s níž se bohužel
potýkáme dodnes a která je rovněž důvodem nemožnosti pořádání tradičních
oslav osvobození. Význam osvobození je
však stále stejný, a je proto důležité si jej
připomínat bez ohledu na to, zda tuto
zásadní historickou událost můžeme
velkolepě oslavit, či nikoliv. Ve středu
5. května 2021 proto vzpomeňme na
všechny ty, kteří stojí za naší vydobytou svobodou a poděkujme jim alespoň
symbolicky - položením květin, zapále-

ním svíček nebo věnováním tiché vzpomínky.
Nezapomínejme, že mezi hrdiny
2. světové války jsou také někteří
významní kdyňští rodáci, kteří svým
zapojením v tomto válečném konfliktu
přispěli k vítězství spojeneckých vojsk.
Každému se jistě jako jedno z prvních
vybaví jméno plk. Josefa Hubáčka,
válečného pilota RAF. Před válkou byl
Hubáček členem legendární akrobatické
trojice Novák – Široký – Hubáček, kteří
se v předválečných letech stali mistry
světa v letecké akrobacii. Právě s akrobatickým kolegou Františkem Novákem
Josef Hubáček v roce 1939 odešel do
zahraničního odboje. Na svém kontě
vojenského pilota má celkem 2 potvrzené
sestřely nepřátelských letounů. Za své
válečné zásluhy Josef Hubáček obdržel
několik medailí a vyznamenání. Po válce
krátce působil v ČSA, posléze se vrátil
zpět do Kdyně, kde pracoval jako závozník u lesů a posléze jako vedoucí účetní
na Městském národním výboru ve Kdyni.
Josef Hubáček zemřel v roce 1988 ve
věku 79 let. Do hodnosti plukovníka byl
povýšen in memoriam v roce 1992.
Méně známým válečným hrdinou
s kdyňskými kořeny je MUDr. František
Klemens (Kohn), který pocházel z domu

na Náměstí č.p. 139, kde jeho rodiče
provozovali obchod s textilem (dnes je
v tomto domě pobočka pošty). Klemens
byl leteckým navigátorem 311. bombardovací perutě RAF. Své původní židovské jméno Kohn si kvůli bezpečnosti
změnil na Klemens poté, co v roce 1939
opustil vlast a stal jedním z prvních
válečných uprchlíků. Do RAF byl přijat
v roce 1942 a sloužil zde až do roku
1946, kdy československou armádu jako
nadporučík opustil. O poválečném životě
Františka Klemense neexistují téměř
žádné záznamy a jeho život je tak opředen velkým tajemstvím. Podle titulu je
zřejmé, že své lékařské studie, které
započal v Praze ještě před válkou, později úspěšně dokončil. František Klemens
během života pravděpodobně působil
převážně v zahraničí, konkrétně v Izraeli,
kde ve věku 70 let v roce 1985 zemřel.
Co říci závěrem? Napadá mě jedno
anglické úsloví, které jistě oba zmínění
rodáci, stejně tak jako všichni váleční
hrdinové bojující na straně spojeneckých
vojsk, po válce často slýchávali: „Thank
you, boys!“ Nezapomeneme!
Ing. Věra Říhová
místostarostka města Kdyně

JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI NA OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Zásluhou svých obyvatel se město Kdyně
může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 31,14 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,01 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku
pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje
Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém
pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům
došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2
o 371,62 tun. Víte, kolik smrků pohltí
stejné množství CO2? 143 kusů.
Nebylo nutné vytěžit 18 256,31 litrů
ropy. Představte si, že z tohoto množství
se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici

www.kdyne.cz

D1 a to 683 krát.
Došlo také k úspoře 187 934,13 kWh
energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
187935krát.
Podařilo se recyklovat 17 912,11 kg
železa. Toto množství recyklovaného
železa by bylo možné použít pro výrobu
735 ks nových praček bez nutnosti těžby
železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se
podařilo získat 632,22 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 112396 1€ mincí,
nebo 781,01 kg hliníku, který by stačil na
výrobu 52068 plechovek o objemu 0,33 l.
Tyto údaje vyhotovil a poskytl kolektivní systém Elektrowin, se kterým město
spolupracuje od počátku jejich vzniku.
Spolupráce spočívá v možnosti odevzdání vysloužilých elketrospotřebičů ve
sběrném dvoře nebo do mobilních sběrných nádob instalovaných po městě. Jen
díky zodpovědnému přístupu občanů
můžeme vykazovat výše uvedené výsledky.

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

Soňa Spěváková
Stavební odbor MěÚ Kdyně
foto: MěÚ Kdyně
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PRVNÍ ROK S KASTRAČNÍM PROGRAMEM MĚSTA KDYNĚ
Kastrační program města Kdyně, který je
implementován prostřednictvím organizace KasProCats – kastrační program,
z.s., letos slaví první rok své existence.
Ačkoliv jsou kastrace koček ve společnosti vnímány různě, náš názor na ně ve
většině případů vychází z již téměř lidových mýtů. Na stránkách Kdyňských listů
jsme časté mýty spojené s kastrací koček
již zmiňovali, pojďme si ale některé
znovu připomenout:
Kočka by měla alespoň jednou za
život mít koťata.
ź Kočka by se měla kastrovat až po
první říji, příp. nejdříve v roce života.
ź Chování kočky se po kastraci změní –
kočka přestane lovit myši.
ź Kastrace se týká jen koček, kocoury
není nutné kastrovat.

ź

Žádné z výše uvedených tvrzení není
podle odborníků pravdivé, to mohu ostatně jako laik a majitelka tří kastrovaných
koček sama potvrdit i na základě vlastních zkušeností. Nekastrované toulavé
kočky, příp. i kočky chované volně na
zahradě, jsou doslova časovanou bombou. Jedna kočka totiž za pouhý rok
svého života dokáže na svět přivést až
4 vrhy koťat, z nichž každý vrh má obyčejně 2 – 10 koťat. Kočky mohou být
pohlavně dospělé již před završením
prvního roku života (někdy dokonce již
ve věku 6 měsíců), kdy samy začínají
plodit další kočičí „potomky“. Ano, bez
nadsázky lze tedy říci, že kočky se množí
prakticky geometrickou řadou a závratnou rychlostí. Nemusí tomu tak ale
v praxi být a stačí vlastně málo – KASTROVAT (nejen kočky, ale i kocoury).
Za rok existence kastračního programu ve městě Kdyně, vč. spádových
obcí, registrujeme celkem 16 žádostí

o kastraci koček i kocourů. Některé
žádosti jsou v systému evidovány delší
dobu, přesto je v registru patrné, že zvíře
stále není vykastrováno. Jedná se zpravidla o toulavé kočky, jejichž odchyt je
většinou velmi problematický a často se
nepodaří zvíře odchytit ani za pomoci
odchytového sklopce, který je na MěÚ
Kdyně po domluvě k zapůjčení i pro
širokou veřejnost. Nastavení kastračního programu města Kdyně neřeší jen
toulavá zvířata, ale snaží se ke kastracím motivovat také samotné majitele
koček – „gaučových“ i těch s volným
přístupem do zahrady, a tedy i do blízkého okolí. Občané města Kdyně
a spádových obcí tak mohou žádat
o 50% příspěvek na úhradu kastrace
vlastního zvířete, který v rámci kastračního programu poskytuje město
Kdyně ze svého rozpočtu.
Pro rok 2020 byla na realizaci kastračního programu vyčleněna částka 20 000
Kč. S ohledem na jeho implementaci
souběžně s první vlnou pandemie koronaviru SARS-CoV-2, kdy logicky nebyly
kastrace koček pro občany prioritou, bylo
v roce 2020 vyčerpáno pouze 5 560 Kč.
Za tyto prostředky bylo vykastrováno
celkem 5 zvířat – 4 kočky a 1 kocour. Pro
rok 2021 vedení města na kastrační program vyčlenilo opět 20 000 Kč. Celkově
tak, i s převodem zůstatku předešlého
roku, je v kastračním programu města
Kdyně pro rok 2021 vyčleněno celkem
34 440 Kč. Letošní statistika úspěšně
„prokastrovaných“ finančních prostředků
bude jistě příznivější – již nyní o tom
totiž svědčí počet vykastrovaných koček
od počátku tohoto roku, kterých je již
celkem 7. Občané města Kdyně i spádových obcí mají o kastrace svých zvířat, či
zvířat, která za svá přijali, velký zájem

a na fungování kastračního programu se
často dotazují také přímo na Městském
úřadě Kdyně.
Registraci zvířete ke kastraci lze
provést jednoduše online na webových
stránkách www.obcekastruji.cz, kde na
záložce příslušné obce stačí vyplnit
interaktivní formulář s žádostí o kastraci. Žádost je následně posouzena,
schválena, v případě potřeby je žadatel
vyzván k doplnění některých dalších
skutečností (zejména v případě toulavých
koček, kdy je tato problematika vždy
konzultována rovněž s vedením města).
Další informace o kastračním programu vč. seznamu spolupracujících veterinářů naleznete na webových stránkách města Kdyně: www.kdyne.cz,
nebo také na webových stránkách
www.obcekastruji.cz.
Ing. Věra Říhová
místostarostka města Kdyně
foto: MěÚ Kdyně (VŘ)

JARNÍ ÚKLID ZAHRÁDEK
V tomto ročním období je potřeba uklidit
i na zahradách a zahrádkách. Zejména jde
o prořez keřů a stromů. Kam odvézt
ořezané větve? Každá obec má pro své
občany zajištěné místo, kam mohou
odkládat odpad ze svých zahrad
a zahrádek – biologicky rozložitelný
komunální odpad tzv. BRKO. Připomínám, že Kdyně má takové soustředěné
místo v prostoru bývalé centrální kotelny v Nádražní ulici (pod komínem).
Přístupnost je po celý den a odkládá se
zde odděleně – odpad z ořezů keřů
a stromů, posekaná tráva, shrabané listí.

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

Každý vlastník zahrady by měl preferovat svůj vlastnoručně vytvořený kompost,
který je životodárnou hmotou pro úrodu
na zahrádkách. Až co nelze zejména
vzhledem ke svému objemu kompostovat, odveze na toto městem určené místo.
Místo je určeno pro „zahrádkáře“
ze Kdyně a přilehlých obcí, ne pro firmy.

Soňa Spěváková
Stavební odbor MěÚ Kdyně
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V ZUŠ KDYNĚ TO ŽIJE I ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI
dělat nedá. Dlouhé a často nepříjemné hodiny příprav jsou pak nakonec zapomenuty,
protože výsledek stojí za to. Naše děti ví, že
bez práce nejsou koláče, protože jsme si to
mnohokrát vyzkoušeli v praxi.
Abychom mohli pracovat i za zavřenými
dveřmi, stálo nás to mnoho příprav. Především jsme vybavili učebny moderní technikou. Kromě nových počítačů jsme pořídili i
profesionální přístroj na nahrávání zvuku,
zakoupili nové programy. V současnosti už
umíme vést veškerou agendu spojenou se
školní dokumentací po síti. Umíme využívat nové technologie k výuce na dálku, dokážeme nahrávat a zpracovávat na jednoduché úrovni audio i video záznam.
Samozřejmě nám osobní kontakt s žáky
velmi chybí, vyučování na dálku je často složité a jednotvárné. Snažíme se tedy motivoKristýna Bendová, Chodové
vat žáky zapojením do aktivit, které přesaZákladní umělecká škola se musela hují běžnou výuku a které je drží ve formě.
v posledním roce stejně jako ostatní škol- Vznikají nahrávky třídních koncertů z příská zařízení vypořádat se složitými spole- spěvků, které si děti samy natočily. Dostáčenskými podmínkami. O tom, že pande- váme záznamy malých rodinných koncertů.
mická opatření nejsou pro umělecké vzdělá- Literárně dramatický obor propojil ve svém
vání zrovna přívětivá, už bylo mnoho na- projektu obrázky výtvarníků s mluveným
psáno. Ty nejčernější scénáře varují před úpl- slovem a hudbou. Na přípravě se podíleli žáným kolapsem uměleckého života vůbec.
ci ze všech oborů bez ohledu na jejich stuNa druhé straně si všichni právě v těchto peň nadání. Šlo o radost ze společné práce.
dnech uvědomujeme, jak je pro nás kultura
Ty nadanější se i v novém virtuálním prodůležitá a jak nám chybí. Za vysoký kultur- středí zúčastňují soutěží a přehlídek. Výní kredit naší země se zasloužila tvarné práce putují do několika národních
i hustá síť uměleckého školství, kterou nám soutěží, hudebníci si troufli i na mezinárodzávidí zejména západní část světa.
ní soutěžní ring. Umělecké soutěže na dálku
Umělecké školy předávají svým žákům mají přísná pravidla. Vydat se bojovat za hrakromě estetických vzorců i řemeslnou zruč- nice vyžaduje důkladnou přípravu. Vyplatí
nost a hlavně pravidelné pracovní návyky. se zejména u žáků, kteří projeví zájem o dalBez osobního pracovního nasazení se umění ší umělecká studia. Často je třeba spojit zku-

šenosti s kolegy z vyšších uměleckých škol
formou online odborných konzultací. Přes
mimořádně složité podmínky se i letos podařilo talentovaným žákům úspěšně složit přijímací zkoušky na střední odborné
školy.
Základní umělecké školství si vysloužilo
své místo ve společnosti. Přežilo i těžší společenské zkoušky. Představuje nosný kulturní prvek, který nám svět závidí. Kulturnost
mladé generace je rozhodující pro kultivovanost celé občanské společnosti. Možná
pro tento pocit odpovědnosti si pro letošní
školní rok vybrali naši výtvarníci celoroční
téma „Člověk a jeho kultura v krajině“.
I když děti tvoří na dálku, vznikají jim pod
rukama díla velmi originální a možná díky
nezvyklé situaci s větším citovým nábojem.
Obrázky Anežky Koutníkové a Kristýny
Bendové vyjadřují jejich vztah k Chodsku.
I když se naše školní prostředí radikálně
proměnilo, nepřestáváme plánovat. Nově se
letos chceme ucházet o stipendium v Akademii MenART nadace Magdaleny Kožené. Ta podporuje nadané žáky uměleckých
oborů v jejich odborném růstu a zprostředkovává setkání se špičkovými lektory - profesionálními umělci daného oboru. Cílem
projektuje je podpora základních uměleckých škol a propagace uměleckých aktivit
vůbec.
Pro příští školní rok chceme nabídnout
veřejnosti nový studijní program hry na
basovou kytaru. Chystáme novinky ve výuce skupinové interpretace a hlavně se těšíme, až se všichni znovu sejdeme „naživo“.
Přijímací zkoušky na další školní rok proběhnou v červnu předběžným zápisem
na adrese zus@kdyne.cz. Zájemce o studium pak pozveme na základě registrace k talentové zkoušce. Na této adrese je možné
konzultovat vše, co vás o naší škole zajímá.
Mgr. Milada Nejdlová
ředitelka ZUŠ Kdyně
foto: ZUŠ Kdyně

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz
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OPRAVY A VYLEPŠOVÁNÍ BAZÉNU I JEHO OKOLÍ STÁLE POKRAČUJÍ
O tom, že se v Centru vodní zábavy Kdyně
v době jeho uzavření provádějí nezbytné
opravy, na které není za provozu dostatek
prostoru, jsme již na stránkách Kdyňských
listů informovali. Dnes tomu nebude jinak.
Na řadu v uplynulých měsících přišla
výměna všech světel v bazénové hale.
Staré halogenové výbojky byly nahrazeny
novými LED světly. Nejen, že se díky
tomuto kroku ušetří za spotřebu elektrické
energie, tím pádem se ušetří i finance, ale
hlavně odpadne složité vyměňování prasklých halogenových žárovek. Za účelem
výměny některých vysoko instalovaných
světel bylo v minulosti nutné dokonce
postavit lešení. Stranou nezůstává opět ani
saunový prostor, kde došlo k odříznutí
nahnilého dřevěného obložení, které je
nově nahrazeno tzv. kamenným kobercem.
Tento nový povrch je odolný proti vodě
a chemii, která se v centru používá k dezinfekci saun.
Jedinou navenek patrnou změnou, kterou jste možná mnozí z Vás na cestě
kolem uzavřeného bazénu sami zaznamenali, jsou úpravy okolí Centra vodní zábavy Kdyně. Zvelebení tohoto prostoru je
zcela v režii města Kdyně. Zvolená forma
však již dnes napovídá, že tyto úpravy
dodají našemu bazénu patřičnou důstojnost, kterou si bezpochyby zaslouží.

Doufám, že všechny dosavadní opravy
a vylepšení, které pro Vás v době uzavření
bazénu průběžně realizujeme, oceníte
a kdyňský bazén pro Vás opět bude oblíbeným místem k aktivnímu i pasivnímu
odpočinku. Věřím, že se do Centra vodní

zábavy Kdyně již brzy vrátí voda a spolu
s ní i všichni věrní návštěvníci.
Jan Zelenka
ředitel CVZ Kdyně
foto: CVZ Kdyně

VODOVODY A KANALIZACE MĚSTA KDYNĚ INFORMUJÍ
JAK SPRÁVNĚ NAPOUŠTĚT BAZÉN
Blíží se doba pěkného počasí lákajícího ke
koupání. Vzhledem k současné situaci
a pravděpodobně velmi omezeným možnostem, jak trávit letní dovolenou, bude řada
z vás odpočívat doma u svého bazénu.
Napouštění bazénu má však svá úskalí, a tak
si prosím uvědomte, že:
1. Stejný nápad má v tyto dny i množství
vašich sousedů.
V obcích jako je Prapořiště, Hluboká, Dobříkov a Smržovice je kapacita vodojemu pouze
40 m3. Váš bazén průměru 3,5 m a hloubky
1 m má objem 9,6 m3. Když se začne napouštět takových bazénů několik naráz a ještě
k tomu v době vrcholícího odběru z vodovodu, může dojít k velkým problémům s
dodávkou vody do nemovitostí v obci.
2. Při plně otevřeném ventilu na vodovodní přípojce dojde k zrychlení pohybu
vody v potrubí vodovodu i v potrubí vaší
přípojky. V potrubí jsou usazené inkrusty,
drobný nezávadný zákal, atd. Při zrychlení
proudění může dojít k rozvíření a zakalení
vody nejen v právě napuštěném bazéně, ale
i v potrubí vodovodu, což bude nepříjemné
nejen pro vás, ale i pro vaše sousedy.

www.kdyne.cz

JAK NAPUSTIT BAZÉN A NEZPŮSOBIT PROBLÉMY?
1. Zvolte ten správný čas pro napouštění. Nejlepší den pro napouštění z vodovodu je ten, kdy není teplé počasí. Nejlépe ve
všední dny mimo svátky, soboty a neděle.
Tímto opatřením je menší pravděpodobnost,
že stejný nápad uskuteční více majitelů
bazénů. Denní doba je nejvhodnější mimo
odběrovou špičku, tedy mezi 21:00 – 05:00
hodinou.
2. Zvolte ten správný postup napouštění.
Kohoutek otevřete pouze částečně. Nedojde
tak k zakalení, poklesu tlaku ve vodovodní
síti, atd. Pokud možno, napouštějte bazén
postupně více dní vždy přes noc. Platí jednoduché pravidlo rychlosti napouštění cca
10 litrů za minutu (lze jednoduše vyzkoušet
na kbelíku o objemu 10 litrů).

nedává jistotu, že voda bude stále nezávadná.
Ve skalnatém podloží stačí například jedna
puklina, aby se znečištění dostalo stovky
metrů daleko. Netěsnící septiky a žumpy,
nesprávné skladování hnoje nebo volný
pohyb zvířat v okolí studny může velmi
pravděpodobně vést ke kontaminaci vody
škodlivými bakteriemi a viry. Dnes není
vůbec žádný problém nechat si odzkoušet
kvalitu vody v soukromé studni. Výběr laboratoří, které tyto služby nabízejí veřejnosti, je
široký. Přímo ve Kdyni máme akreditovanou
laboratoř fa. Lola.

INFORMACE PRO VLASTNÍKY STUDEN A VRTŮ
Doporučujeme provést kontrolu kvality vody
ze studny či vrtu alespoň jedenkrát ročně.
Odhaduje se, že u více než poloviny studní
v České republice voda nevyhovuje hygienickým požadavkům. Ani sebehlubší studna

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

čištění vrtu - voda vytékající z čištěného vrtu
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POKUD VLASTNÍM STUDNU, POTŘEBUJI MÍT NĚJAKÉ POVOLENÍ PRO
ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY?
Ano, vždy. Záleží však na tom, kdy byla
studna vybudovaná.
1. Studny vybudované před datem 1. 1.
1955
Tyto studny se berou jako stavby povolené.
Pokud odběr podzemní vody slouží k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou
vodou (např. k vaření, k osobní hygieně,
zalévání zahrady, mytí vozidla apod.), považuje se odběr za povolený i po 1. 1. 2008
a o žádné nové povolení není třeba žádat.
Nerozhoduje, jestli se jedná o zdroj, který je
využíván k zásobování domácnosti v místě
trvalého pobytu nebo objektu určeného
k rekreačním účelům (např. chata, chalupa).
2. Studny vybudované od 1. 1. 1955 do
31. 12. 2001
Pokud stavba i užívání studny byla na
základě řádného stavebního povolení včetně
povoleného odběru podzemních vod, který
vydal příslušný správní orgán (dříve vodohospodářské orgány při ONV, nyní vodoprávní úřady při MěÚ), nemusí se žádat
o povolení. Pokud se jedná o individuální
zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení i v těchto případech dnem 1. 1.
2008 nezaniká.
Pokud studna nemá stavební povolení, je
nutno vypracovat dokumentaci skutečného
provedení stavby studny autorizovanou osobou a požádat o povolení stavby studny příslušný stavební úřad. Zároveň je třeba požádat o povolení odběru vody odbor životního
prostředí. Žádost se podává současně.
Velmi důležitá je informace, že platnost
všech ostatních povolení nakládání s vodami (tj. pro fyzické podnikající osoby, právnické osoby, zařízení občanské vybavenosti školy, nemocnice, úřady, spolky zahrádkářů
atd.) tj. odběrů povrchových a podzemních

vod (mimo studny individuálního zásobování
pitnou vodou, kde je vysvětleno výše)
a vypouštění odpadních vod povrchových
a podzemních, pokud nabyla právní moci do
31. 12. 2001, zanikla již k 1. 1. 2008 a je
třeba požádat o povolení nového nakládání‚
s vodami (odběrů vod, vypouštění odpadních
vod). Pozor tedy na stále provozované septiky bez potřebných povolení. Povolení vydaná
od 1. 1. 2002 platí i nadále, a to ve lhůtě na
nich vyznačené.
MÁM VLASTNÍ STUDNU A NEODEBÍRÁM VODU Z VODOVODU. MUSÍM
PLATIT STOČNÉ?
Ano, musíte. Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení
(odkanalizování) odpadní vody a její čištění.
Fakturace stočného je možná buď podle
vlastního vodoměru, nebo podle směrných
čísel potřeby vody. V případech, kdy odběratel odebírá vodu z vodovodu a zároveň vlastní i studnu, kterou také používá, je povinen
nám tuto skutečnost oznámit a v případě, kdy
není tato voda měřena vodoměrem, musí
hlásit období používání vody ze studny. Takový odběratel má na jednu nemovitost vedeny
dvě karty. Za dodanou vodu z veřejného
vodovodu hradí vodné a stočné a za vodu
odebranou ze studny hradí stočné. V žádném
případě však nesmí dojít k propojení veřejného rozvodu pitné vody s rozvodem vody ze
studny. Ať už přímým spojením, či přes nejrůznější spotřebiče.
Během jarních měsíců budou zaměstnanci VaK Kdyně provádět odkalování vodovodní sítě ve všech lokalitách a čištění vodních zdrojů včetně vrtů. Vrtané studny čistíme nově pořízeným vřetenovým čerpadlem.
Toto čerpadlo má ve spodní části umístěný
vířič nečistot. Zvířené nečistoty jsou odsáty
hydraulikou. Nově nabízíme službu čištění
vrtaných studní do 30m hloubky v lokalitě
Kdyně a blízké okolí. Cena této služby
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záleží na místních podmínkách a začíná na
6.000 Kč bez DPH. Vrtaná studna pro udržení kvality vody a vydatnosti by se měla čistit
každých 5 – 7 let. Čištění kopaných studní
s ohledem na bezpečnost našich zaměstnanců
jako službu neprovádíme.
VaK Kdyně žádají obyvatele, aby nevhazovali použité roušky a respirátory do záchodů.
Hrozí ucpání kanalizační přípojky a snížení
průtočnosti ve stokové síti. Roušky a respirátory také působí problémy přímo na čistírnách odpadních vod. Během nouzového
stavu jsme zaznamenali zvýšený výskyt
těchto ochranných pomůcek v síti. Tyto
pomůcky společně s vlhčenými ubrousky
a tuky vytváří ucpávky a ty následně ucpou
čerpadla na čistírnách. Může dojít i ke spálení
čerpadla a je nutná nákladná oprava, nebo

ucpávka kanalizace vytažená z čerpadel

dokonce výměna čerpadla. Oprava čerpadla
se pohybuje v řádu desítek tisíc korun. Nové
stojí 70 a více tisíc. Naši zaměstnanci na
ČOV se s těmito problémy setkávají několikrát denně. Vytažení ucpávky z čerpadla je
fyzicky namáhavá a špinavá práce. Předtím,
než něco vyhodíte do WC, použijte prosím
rozum.
Ing. Václav Opat
jednatel VaK města Kdyně s.r.o.
foto: VaK města Kdyně s.r.o.

UPOZORNĚNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB KDYNĚ PRO PODNIKAJÍCÍ
OSOBY, JEJICHŽ PROVOZOVNY JSOU ZCELA UZAVŘENY
Podnikající fyzické osoby a právnické
osoby, které mají v důsledku nařízení
vlády v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID - 19 zcela uzavřené provozovny a nevykonávají v nich
žádnou činnost, při které by vznikal odpad, to znamená, že nejsou v současné
době původci odpadu a ani nevyužívají
službu na svoz SKO, prosím o sdělení
této informace na email:
reditel@tskdyne.cz. Cena bude ná-

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

sledně upravena (ponížena) a faktura za svoz SKO bude zaslána až po
znovuotevření provozovny. Toto opatření není možné uplatnit zpětně (to znamená např. za předešlý rok). Případné
dotazy též rád zodpovím.

Martin Fremuth
ředitel TS Kdyně
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ZDRAVOTNÍ SLUŽBY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE „DOMA VE KDYNI”

Věděli jste, že máme v našem městě
zdravotní službu? Je součástí té pečovatelské s názvem Doma ve Kdyni.
Málokdo totiž tyto dva aspekty spojuje
v jeden, ba dokonce spoustu lidí ani netuší, že ve Kdyni nějaké domácí zdravotní
služby existují. A přeci! Jsme vašimi
sousedy již od roku 2017.
Našim klientům nabízíme zajištění
zdravotní péče v jejich přirozeném
sociálním prostředí. Také se vám zdá
tato definice studená a formální? Zdá se
vám to dobře. Jenomže my bychom vám
chtěly naši práci přiblížit více lidsky, a ne
z patra odborných kruhů. Jednoduše to
tedy znamená, že péči o vaše zdraví
poskytujeme u vás doma. Tam, kde se
cítíte v bezpečí, kde máte své nezapomenutelné vzpomínky a cítíte se komfortně.
Proč spojujeme tyto dvě oblasti služeb?
Protože našimi klienty se často stávají
lidé, kteří kromě toho, že potřebují pomoci s péčí o svoji osobu a domácnost, mají
také zdravotní potíže ať již chronické či
akutní.
Jsme tedy připravené pomoci vám
s návratem do lepší kondice po hospitali-

zaci nebo po úrazu. Mezi naše nejčastější odborné úkoly patří pravidelné sledování zdravotního stavu, jako je kontrola krevního tlaku, tělesné teploty,
hladiny cukru v krvi (glykémie) a kontrola dalších fyziologických funkcí.
Zvládneme vám převázat chronické rány,
ošetříme i ty čerstvé, poradíme a pomůžeme zařídit odborné vyšetření, můžeme
i pomoci s dodržováním léčebného režimu, který vám byl doporučen lékařem.
Dále nám není cizí podání nějakého léku
způsobem, který sami nezvládnete, pravidelné cvičení a rehabilitace, které vám
pomůžou k lepší samostatnosti nebo
udržování takové kondice, která vám
dovolí žít dále doma.
Někdy je to jen příprava léků, které si
pak snadněji vezmete v ten čas, kdy jste
zvyklí a nemusíte se bát toho, že při
jejich větším množství na některý zapomenete nebo je vzájemně zaměníte, i to je
v našich kompetencích.
Mnoho rodin se s větším zájmem rozhoduje, zda si ponechá své blízké v terminálním stádiu doma a poskytne jim
přirozené prostředí až do poslední chvíle.
Bohužel i tato etapa je součástí našich
životů a my jsme připravené být s vámi
a pomoci. Zemřít doma si přeje také
spousta lidí, kteří nemají rodinu připravenou tento úkol zvládnout nebo jsou na to
sami, a i proto tu jsme my! V těchto chvílích kromě odborné péče jsme schopné
podat radu, podpořit blízké v jejich
náročné pozici a nezapomenout být mostem mezi umírajícím a lidmi okolo něho.
Péče nekončí smrtí člověka. Je nutné

postarat se ještě dále tak, aby mohl
důstojně odejít z tohoto světa. Aby
v lidech, kteří o něj pečovali, nezůstal
hořký pocit, že je něco nedokončené, aby
se necítili ztraceni v situaci, kterou
neznají. Můžeme jim ukázat přirozenost,
s jakou je možné k odchodu člověka
přistoupit a hlavně, že není potřeba se
stydět za projevení citů. Víme přece, že
právě ztratili někoho důležitého.
Již jsme měli příležitost zvládnout to
všechno sami jen s člověkem, který si nás
vybral jako jediné pečující osoby až do
svého skonu. Je to složitý úkol, a ne
v každém případě ho lze do poslední
chvíle splnit.
Jsou i případy, kdy se to povedlo
a oběma stranám to přineslo naplnění.
Paní, která si vždy žila jako „rebelka“, se
rozhodla zemřít doma a neodejít do pobytového sociálního zařízení. S grácií
i zemřela a my jsme měly tu „čest“
doprovodit ji až dokonce.
Je pro nás důležité o naší práci přemýšlet. Snažíme se hledat cesty a řešení,
která odpovídají vašim potřebám. Co je
opravdu důležité v našem starání se
o vaše zdraví, je vzájemná spolupráce
a respekt. Péči o vás tvoříme společně.
Jen vy jste experty na vlastní péči a léčbu. Je na vás, co je důležité.
Spolupracujeme s vaším praktickým
lékařem, lékařem specialistou, ale i rodinou tak, aby péče o vás byla provázaná.
Tým zdravotních sester

DOMAVEKDYNI.CZ

POZDRAV ZE ŠKOLIČKY PRO NAŠE DĚTIČKY A VELKÁ JARNÍ VÝZVA
Naše milé děti, my Vás zdravíme z naší
opuštěné školky. Je tu teď smutno a taky
nějaké divné ticho. Pamatujete, jak jsme si
užili masopust? Vyráběli jsme jitrnice z punčoch, koláče z papíru a dokonce jsme usmažili opravdové koblížky. A jak byly dobré!
Na maškarním bále jsme to zas parádně roztančili. Vaše šikovné maminky vás oblékly
do masek a některé děti jsem měla opravdu
problém poznat. Celé dopoledne jsme si společně užili hodně radosti při hrách, soutěžích a taneční zábavě. Každá maska si odnesla domů sladkou odměnu a nějakou drobnost. To nám všem bylo krásně. Byli jsme
všichni spolu.
My teď denně uklízíme, píšeme dokumenty, třídíme hračky a kabinety. Paní uklízečky umyly okna a nalepily do nich novou
výzdobu. Paní kuchařky pomáhají úplně se
vším - úklidem, s hračkami a venkovní výzdobou. Pan údržbář pro vás natřel skluzav-

www.kdyne.cz

ku v hale - teď se po ní bude teprve parádně
jezdit. Paní ředitelka s vedoucí stravování
pořád píše nějaké důležité papíry. Pro velké
předškoláky zas připravujeme úkoly, aby nelenošili a byli pořádně připravení na školu.
Pro malé děti natáčí paní učitelky různá videa plná písniček, rozcviček a výtvarných
námětů.
A všichni společně i s panem starostou
pro malé děti dokončujeme úpravy IV. pavilonu.
Ale i přes to všechno byla školka tak trochu smutná, a tak jsme se rozhodli vyhlásit
velkou jarní výzvu „Veselý plot“. Malujte
stále jarní obrázky a zalaminované pak vystavíme na plot školky. Je opravdu veliký
a vejde se na něj hooodně obrázků. Paní učitelky vám na plot připevnily i hádanky o jarních květinách. Zapojit se mohou všechny
děti. Kdo nemá laminovačku nebo folie, vloží obrázek do schánky školky a paní učitel-

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

ky se už o zbytek postarají.
Až se školka zas pro všechny otevře, chystáme překvapení. Tak se těšte!
Tak brzy na shledanou, těší se na vás
všechny „holky“ a jeden „kluk“ z naší školky.
Bc. Ivana Kreslová
ředitelka MŠ Kdyně Markova
foto: MŠ Kdyně Markova
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INFORMACE PRO ČTENÁŘE
Naši milí čtenáři, s radostí jsme přivítaly
možnost být s vámi v kontaktu alespoň prostřednictvím výdejního okénka, díky kterému jste si mohli půjčovat knížky i vracet
přečtené, a to v běžné provozní době
knihovny. Děkujeme vám za to, že jste této
možnosti využívali, i za to, že jste si poctivě předem objednávali výpůjčky, abychom
urychlily provoz u okénka.
Pro čtenáře, kteří se ještě neseznámili
s naším katalogem, připomínáme, že na
webových stránkách knihovny:
www.knihovnakdyne.cz, je v levé části
stránky v menu ONLINE KATALOG,
kde zjistíte po zadání autora nebo názvu
knihy, jaké knížky máme. Můžete využít
i řádek klíčových slov a zadat méně konkrétní požadavek, např. detektivky, ženské romány, sci-fi, region, aj.. Pod seznamem knih, který se vám ukáže, je řádek
Zobraz jen dokumenty, které jsou nyní
k dispozici. Ten vám ze seznamu vymaže knížky, které jsou momentálně půjčené. Informaci o dostupnosti žádané knížky najdete i tím způsobem, že zadáte určitý titul a ve žlutém řádku pod katalogizačním záznamem je v kolonce Status napsáno bud „K vypůjčení“ nebo datum, do

kdy by kniha měla být zpátky v knihovně. Při objednávání knížek telefonem nebo mailem nemusíte být konkrétní, určitě
je možné nahlásit jen počet knížek a alespoň žánr (historické romány, cestopisy,

humor, aj.), rády vám připravíme balíček
a při vaší návštěvě případně „doladíme“.
Stejným způsobem můžete objednávat samozřejmě i knížky pro děti - rodičům prvňáčků připomínáme, že máme zásobu knížek psaných velkými tiskacími písmeny
(najdete v katalogu pod klíčovým slovem
velká písmena).
Od čtvrtka 15. dubna je umožněn volný výběr knih. „Milí čtenáři, můžete
mezi regály.”
Nemilou skutečností je stále nefungující výtah v budově. Čtenáře, kterým to
komplikuje návštěvu knihovny (rodiče
s kočárkem, osoby se ztíženou pohyblivostí, či čtenáři s velkou zásobou knih),
prosíme, aby před vchodem do budovy
použili zvonek na knihovnu a my se budeme v rámci možností snažit vám pomoci
buď dostat se nahoru, nebo výměnu knih
provedeme dole u vchodu.
Přejeme vám všem pevné zdraví, radost z každé hezké chvíle a těšíme se na
viděnou.
Vaše knihovnice
foto: Městská knihovna Kdyně

VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ ZUŠ KDYNĚ
Mnozí se mě ptají, co dělám, když jsou
děti doma. Odpověď je jasná - učím! Jak
se dá učit hra na klavír na dálku? Ano, je
to složité, zejména pro začátečníky, rodiče musí spolupracovat při online hodinách, ale proč psát stále o tom, jak něco
nejde podle našich představ. Situace je
pro všechny nová a po počátečním rozladění jsem si řekla, že se nedáme a že se
zas musíme naladit. Děkuji všem žákům
a jejich rodičům za úžasnou spolupráci. Díky moderní technice se můžeme vidět i slyšet. Děláme to tak, jak to v tuto
chvíli každý zvládneme nejlépe.
Inspirovala jsem se školami, které vytvářejí společná videa, dávají to na facebook nebo youtube. Přemýšlela jsem,
co bych zvládla já s pomocí pana Petra
Loudy, který nám natáčel koncerty, dělal
plakáty a fotil na koncertech. Mám hodně
nových žáků. Protože ale nejsou koncerty
vlastně téměř rok, navzájem se ještě nepoznali. Začátečníci neví, jak hrají jejich
starší spolužáci. Často je to pro ně motivace, chtějí umět hrát jako oni.
V tomto nápadu mě podpořila klavíristka Eliška Grösslová (10 let), která
hned poslala obrázek i s názvem koncertu. Ten nás všechny opravdu povzbudil.
Během 14 dnů děti nahrávaly a posílaly
svá domácí vystoupení. Vzaly to vážně.
Účes a oblečení jako na koncert - nahráv-
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ka musela být co nejlepší po všech stránkách.
Žáci si mohli vybrat svou oblíbenou
skladbu. Na videu se někdo představil
a uklonil a někdo nastavil mobil jen na ruce. I to je zajímavé. Jednotlivá vystoupení byla sestříhána, sestavena podle programu a opatřena titulky kdo a co hraje.
Spoluúčinkovali nejen sourozenci, maminka, bývalí žáci, ale také domácí mazlíčci. Každý klavír zní jinak barevně, má
jiné pozadí, a tak jsou videa jako takový
samostatný hudební obrázek.
Koncert byl hotov přesně k vysvědčení, kdy jsem ho všem posílala přes
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úschovnu. Není zveřejněn, respektujeme
soukromí, byl určen jen nám a našim nejbližším. Protože máme pravidelné vyučování na dálku, můžeme si nový program
připravit a až to půjde, pozveme vás na
koncert do Modré hvězdy, kde máme rádi
klavír a dobře se nám tam hraje.
Když viděla koncert moje sousedka
(85 let), řekla: „Samé nadané děti. Takové malé ručičky a jak jim to jde. To je ti
dobře u srdce, viď?" A mně se zamlžilo.
Ve všem má pravdu.
Věra Hrochová
ZUŠ Kdyně
foto: ZUŠ Kdyně
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POZVÁNKA K NÁVŠTĚVĚ ŽIDOVSKÉ SYNAGOGY & DŮM S VELKÝMI
OSUDY, SYMBOLY A TRADICEMI
Budova naší synagogy působí na první pohled z rušné ulice velmi nenápadně. Možná
kolem ní chodíte cvičit do sokolovny nebo kolem ní jezdíte denně do práce a hlučný provoz hlavní komunikace vám neumožňuje
zvednout oči k neorománským obloukovitým
oknům a zapřemýšlet, co se nachází za nimi.
Možná z letmého vnějšího pohledu si lze jen
těžko uvědomit jedinečnost a význam této památky. V České republice se dochovalo z původního počtu více než 400 synagog (stav
udávaný před 100 lety) asi 200 budov. Za
2. světové války bylo vypáleno a zničeno
nejméně 75 synagog, dalších více než 120
v době poválečné. Mnohé z dochovaných
jsou však zcela přestavěné a užívané k jiným
účelům. Dnes jich evidujeme asi 60 v nějaké
míře opravených a přístupných jako muzea,
výstavní síně, kulturní zařízení, činné synagogy. Pouze u pěti z nich se nachází rituální lázeň tzv. Mikve. Jen ve dvou případech je
však prohlídka lázně součástí běžného prohlídkového okruhu, a to v Dobrušce a ve
Kdyni.
Původní výmalba a mobiliář podtrhují vysokou hodnotu této synagogy. Ačkoli první
zmínka o příchodu Židů na Kdyňsko je
z roku 1663, ke stavbě synagogy dochází až
v letech 1862 - 1863, kdy má židovská obec
již 68 členů (Hourova kronika zaznamenává
16 rodin, donátorů, přispívajících na její stavbu). Zachování synagogy v téměř původním
stavu do dnešních dnů lze považovat skoro za
zázrak.
V listopadu 1914, na začátku první sv. války, přišlo do Kdyně téměř 140 uprchlíků z Haliče. Byli to především haličtí Židé, které vyhnala z jejich domovů válka. Bydleli v sokolovně, v budově měšťanské školy a mnoho
z nich našlo útočiště i v synagoze. Zima,
hlad a vzájemné spory způsobovaly, že
ne vždy se chovali k vybavení synagogy
šetrně. Za jejich pobytu byly bohužel spáleny školní lavice, dokumenty i fotografie
z židovské školy. Židovských uprchlíků
z Haliče žilo v letech 1915 - 1918 v internačních táborech v českých a moravských židovských obcích až 200 000 osob.
Nelehký podzim 1938 kdyňská synagoga
rovněž přežila. Hranice Sudet procházely nad
katastrem obcí Prapořiště a Novou Vsí. Město Kdyně tedy zůstalo i po zabrání nacisty součástí Československé republiky, a tak synagoga v době okupace nebyla zničena, ale sloužila jako skladiště. Po válce budovu užívala Církev československá husitská. Z rabínského
bytu se stala kancelář faráře. Od konce války
uplynulo 45 let a v roce 1990 se synagoga
ocitla opět velmi blízko zkáze. Církev husitská prodala dům soukromé osobě, která plánovala přeměnu modlitebny na pivnici. Díky
zásahu památkářů a Židovského muzea v Pra-
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ze se tak nestalo. Město Kdyně synagogu od
soukromého majitele odkoupilo do svého
vlastnictví a pod odborným vedením velmi
zdařile zrestaurovalo její interiér a umístilo do
ní expozici o historii zdejší židovské komunity a židovských památkách v regionu.
Díky tomu se dnes můžete posadit do původních mužských lavic v přízemí hlavního
sálu i na galérii a zahledět se na dřevěný svatostánek, hebrejsky zvaný „aron –ha–kodes“,
nebo na ornamentální výmalbu stropní klenby od mistra Ignáce Hynka Amerlinka, na
fresky znázorňující Den a Noc - nekonečnost
vesmíru i Boha. V pozoruhodné akustice
modlitebního sálu se lze zaposlouchat do
vyprávění o životě Židů, o jejich tradicích
a svátcích. Přicházeli do Čech v 10. století jako kupecké skupiny. Původně téměř rovnoprávné postavení se jim začalo zhoršovat po
prvních křižáckých výpravách a po IV. lateránském koncilu, který přijal v roce 1215 řadu diskriminačních usnesení a dogma dědičné viny Židů za ukřižování Ježíše Krista. Pak
tedy záleželo vždy hlavně na panovníkovi,
jak se Židům v daném období v Čechách žilo. Je tedy známo, že Karel IV. nebo Rudolf
II. do Čech Židy zval, naopak Marie Terezie
se je snažila z Čech vykázat. Obdobně tomu
bylo i u nás na Chodsku. Lomikar, který spatřoval v Židech schopné a houževnaté obchodníky, tedy ekonomický přínos, Židy na
svém panství vítal. Několik let poté se je hrabě Stadion snažil všemi možnými způsoby
z panství vykázat. Možná i proto se synagoga
ve Kdyni začala stavět až v roce 1862, tedy
po zrovnoprávnění židovských obyvatel po
roce 1848 a nedlouho před dosažením plné
rovnoprávnosti v Rakousku - Uhersku v roce
1867.
Omezení práv a svobod židovských obyvatel z doby Protektorátu si připomeneme
v předsálí modlitebny. Najdete zde autentické
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dokumenty se zákazy provozu živností, zabavování majetku či seznam kdyňských Židů
do transportu do Terezína, který připadl na datum 30. 11. 1942. Příběh lékaře Leo Hartmana jistě znáte, ale i přesto si osobní odvahu
všech aktérů připomeneme.
V bývalém bytě a kanceláři rabína je umístěna expozice s předměty náboženského
a každodenního života. Eliášův pohár, slánka
či medovnice nás přivedou k vyprávění o dodržování židovských zásad v kuchyni.
O přísném oddělování potravin na mléčné
a masité, na rituálně čisté (hebr. košer) a rituálně nečisté. Udržování a předávání židovských tradic a zvyků v domácnosti bylo především úlohou matky, a proto byla k tomuto
poslání vedena každá židovská dívenka od útlého dětství. Hlavní postavení měl v rodině
vždy otec, který zajišťoval živobytí, ale byl
i důležitým učitelem svých děti. U rodinného
stolu začínala tříletým chlapcům první výuka
hebrejského písma, a to hned po svátku Postřižin. Ty se konaly tradičně 33. den po svátku Pesach, kdy se slaví menší svátek Lag baomer, spojovaný s koncem morové epidemie
mezi učedníky rabiho Akivi jako „svátek
učenců“. Při této příležitosti se ve společenství židovské obce všem chlapcům po třetích
narozeninách také stříhaly vlasy (Postřižiny,
hebr. chalaka). a poprvé ponechávaly vlasy
na skráních (jidiš pajesy, lidově pejzy). Dospělosti dosáhl chlapec ve třinácti letech, od
té doby se započítával do minijanu – povinného minimálního počtu deseti dospělých
mužů, nezbytných pro konání společné bohoslužby v synagoze. Zajímavostí této místnosti
je i svatební oznámení Maxe Huttera
a nevěsty Amálie. Židovská svatba je rovněž
velmi zajímavé téma k vyprávění. Panely na
stěnách v bytě rabína prozrazují osudy synagog a modliteben v širokém okolí.
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zeň zrušena a prostor přeměněn na sklep.
V roce 2008 se podařilo mikvi obnovit.
Právě existence tohoto sklepního prostoru
s přírodním pramenem vody a s dvojím
schodištěm „čistým a nečistým“ činí z naší synagogy naprostý unikát.
Po čistých schodech vystoupáme z mikve až do prvního patra, kde je vstup do
ženské galerie. V předsálí se nachází panely s příběhy jednotlivých kdyňských
židovských rodin a osobností. Mnoho
z nich se ve své době čile zapojovalo do
kulturního a společenského života ve
Kdyni. Významnou rodinou byla rodina
pana Augsteina (vlastnil dům č.p. 11 /
dnešní knihovna). Jejich pradědeček pocházel z Prapořišť. Tento šikovný obchodník s vlnou, ale především poctivý
a prozíravý muž, měl oblibu u majitele
bystřického panství a získal od něj pro žipohřební vůz kdyňské židovské obce dovskou obec pozemek na židovský hřbiK tradičním rituálům, mnohdy obestře- žehnání dostatečně soustředit. Zdejší mik- tov nad Loučimem. Pohřbívalo se zde od
ných tajemstvím, se dostaneme v obnove- ve však sloužila především ženám, od je- roku 1842. Popisu tradic spojených s poné lázni „mikvi“. Mikve je vnímána ja- jich první menstruace, po rituální očistu hřbíváním se věnuje expozice židovko symbol čistoty, kde se člověk du- v předvečer svatby i k očištění se po poro- ských hřbitovů.
V bývalé židovské škole, dnešní zasechovně
očistí
„znovu
narodí“. du. Ženy nevcházely do synagogy hlavO jedinečné schopnosti vody duchovně ním vchodem jako muži, nýbrž ze dvora dací místnosti, v prosvětleném prostoru,
očišťovat se Bible zmiňuje na mnoha mís- této budovy, zadním vchodem, který nava- se nachází rozměrný obraz Chodsko od
tech. Aby byla lázeň způsobilá používání, zoval na nečisté schodiště do mikve či pří- významného českého krajináře Aloise
musí mít pramen svůj přítok i odtok, pře- mo ke schodům na ženskou galerii. Na Kalvody. V rámci prohlídky je to ideální
depsaný minimální objem vody, tj. 762 lit- správnost ponoření a očištění u žen dohlí- místo pro výklad o výchově dětí v rodině,
rů a rozměry umožňující ponoření dospě- žela pověřená žena „balanit“. V mikvi se o rozdílném přístupu k chlapci a k dívce,
lé osoby včetně hlavy. Dříve používali mohlo rovněž rituálně očišťovat nádobí o židovském školství. Můžeme zde spolu
mikvi kněží před vstupem do Jeruzalém- vyrobené v nežidovském prostředí, tak hledat i klíč k židovské houževnatosti, píského chrámu. V diasporách ji muži na- aby bylo „košer“ a mohlo se používat li a vzdělanosti, k vlastnostem pro tuto kovštěvovali v předvečer vysokých svátků v kuchyni. Podle svědectví pamětníka munitu tolik typických. Možná máte ži(Roš ha-šana a Jom kipur). Muž se kou- existovala mikve v suterénu synagogy ješ- dovské náboženství spojené s mnoha otazpal o samotě, aby nebyl nikým rušen tě ve 30. letech 20. století. Po odchodu ži- níky. Musím vás předem připravit na to,
a mohl se na modlitbu a pronášené po- dovské komunity byl pramen zaslepen, lá- že během prohlídky se jich asi nezbavíte.
Čím více totiž poodhalujete roušku judaismu, tím častěji narážíte na stále nové
otázky, na další symboly a významy. Co
vám mohu slíbit, že denní řád židů prostoupený modlitbami, symboly, rituály
vás ale bude nutit k přemýšlení a dohledávání dalších informací a souvislostí.
Pohledem do modlitebny z prvního patra ženské galerie, kde zmiňované stropní
fresky a okna máte téměř na dosah, naše
prohlídka končí.
Na úplný závěr vás čeká při odchodu
u dveří milá pozornost. Jako poděkování
za vaši návštěvu si muži vylosují jednu
z židovských anekdot, ženy židovský recept a děti omalovánku. Nezbývá než se
rozloučit:
SHALOM & MÍR A POKOJ S VÁMI.
Ludmila Brychová
TIC Kdyně
foto: TIC Kdyně
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ČINNOST TURISTICKÉHO INFOCENTRA KDYNĚ
Milí přátelé, turisté, více než rok žijeme v podmínkách, kdy nelze plánovat dopředu vůbec
nic. V době uzávěrky posledních Kdyňských
listů jsem ještě žila v naději, že od února začneme opět s našimi turistickými vycházkami.
Opak se stal pravdou. Situace se zhoršila a vládní opatření zpřísnila. Nejednou mě pak přepadla výčitka, že seznam vycházek zbytečně
ve zpravodaji zabíral místo, že se mohly zveřejnit jiné články a informace. Díky vašim mnoha telefonátům, SMS zprávám a fotografiím se
však tyto moje obavy během jara vytratily. Vycházky vás v mnoha případech inspirovaly,
podnikali jste si je sami v jiných dnech a s
vlastní rodinou. Někdo sice hledal Jarčinu vyhlídku na třikrát, někdo si u mě telefonicky

Stonehenge v Srbicích

žek, dokumentů jsem však v prostorách muzea
sestavovala první podklady pro Kdyňské kalendárium. Podle koncovek letopočtů existuje
již pět kalendárií rozdělených podle výročí kulatých a půlkulatých. Doprovodný abecední souhrnný seznam nyní obsahuje bez mála
200 jmen. Pro snadnější vyhledávání jsem
osobnosti rozdělila podle oblasti jejich působnosti: kultura, politika, věda, spolky, sportovní oddíly, přádelny, strojírny, učitelský
sbor, lékaři apod. V těchto podskupinách sepisuji mně dostupné informace k jednotlivým
osobám. Mám připravené základy, které se
však dále neobejdou bez vaší pomoci a spolupráce. Budu velmi vděčná za vaši pomoc,
za vaše nápady, doplňování jmen a informací. Můžeme se spolu spojit telefonicky na
mobilu 736 133 353 nebo na emailu: infocentrum@kdyne.cz. Po otevření infocentra se budu určitě těšit na osobní setkání. Kalendárium
zahrnuje jména nejen kdyňských rodáků,
ale i lidí, kteří ve Kdyni nějakým způsobem
veřejně působili. Zároveň by mělo připomínat i významné události z historie města
Kdyně. I zde čekám na vaše tipy. Speciální a
velmi zajímavou skupinou jsou bývalí živnostníci. Nepostradatelným pomocníkem mi bylo
fotoalbum živnostníků a zápisy z jednání Řemeslnicko - živnostenské jednoty ve Kdyni od
pana Jana Horna. Jeho tatínek zde pracoval do
roku 1948 jako poslední její předseda. V tomto
souboru je potřeba ještě mnoho údajů doplnit.
Ráda bych požádala touto cestou o spolupráci
potomky bývalých živnostníků. Některá již dříve získaná data z koželužny K. Ticháčka, obchodníka a sokola A. Axamita, cukráře L. Tochora se mi v této době covidové podařilo již
zpracovat, ale mnoho informací stále chybí.
Námi společně sestavené kalendárium bude zveřejněno na nových webových stránkách města Kdyně.

upřesňoval polohu Stonehenge v Srbicích, jiní
(k mé velké radosti noví zájemci) si pečlivě hlídali a ověřovali výlep plakátů u MKS „Modrá
hvězda” Kdyně, zda se nějaká vycházka přece
jen nekoná. Zcela největší radost mi však v jeden únorový sobotní podvečer udělala svým telefonátem paní učitelka Květa Schweinerová.
Pravidelná soutěž DOMAŽLICKO A
Přečetla si o ledopádech na Salce a zatoužila se
na toto místo podívat. Využila návštěvy svého ČESKÝ LES S MOBILEM V KAPSE se
syna a požádala ho o společný výlet. Na Salce bude konat i tento rok. Ponese název: „Jak
totiž nebyla téměř sedmdesát let. Jako devítile- voní Český les“. Tentokrát nejen infocentra dotá holčička se účastnila se svojí sestrou pionýr- mažlického okresu, ale i z Tachovska pro vás
ského tábora na Babyloně. Neuvěřitelný příběh připravila zajímavá místa (památné stromy, ales téměř dobrodružnou zápletkou z tehdejšího je, sady), kde budete sbírat QR kódy a infordětského výletu na Salku, ale zároveň i nadšení mace. Odměna ve formě speciální turistické viz ledopádu mi paní učitelka vyprávěla hned po zitky bude na vás čekat opět i v našem Muzeu
svém návratu do Kdyně. Děkuji tímto jí a všem příhraničí ve Kdyni. Děti v našem TIC znovu
za úžasné zpětné vazby. V této uzavřené době najdou prázdninovou hru s DÉČKEM.
Sběratelé turistických vizitek se mohou těšit
působily jako blahodárné povzbuzení. Dnes už
tedy bez rozpaků zveřejňuji další vycházky a na tři nové turistické vizitky:
jen doufám, že již nebudou sloužit pouze jako 1. Falešné hranice, expozice MKS „Modrá
inspirace, ale na vývěsce MKS „Modrá hvězda” Kdyně
hvězda” Kdyně bude konečně oznámeno koná- 2. Kaple bl. Karla nad Branišovem
ní prvního společného výletu.
3. Kaple sv. Václava nad Smržovicemi
KDYŇSKÉ KALENDÁRIUM
Možná někteří z vás čekají na aktuální inMožná by se mohlo zdát, že v zavřeném info- formaci o historickém americkém letadle
centru se nic nekonalo. V obležení kronik, kní- STINSON 88 pana Janouška, které mělo

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

přistát po 76 letech v rámci květnových oslav
ve Kdyni a o jehož historii jsem vás informovala ve ZPRAVODAJI KDYŇSKO 1/2021.
Letadlo je plně zrekonstruované, ale stále čeká
na schválení a uvolnění do leteckého provozu,
které uděluje u těchto historických letadel pouze německý Národní úřad pro civilní letectví
(LBA). Přistání tohoto hornoplošníku ve
Kdyni si přejeme nejen my všichni Kdyňští,
ale i jeho vlastník Jaroslav Janoušek (majitel největšího soukromého muzea ve střední
Evropě Muzea obrněné techniky ve Smržovce), a tak jistě najdeme vhodný náhradní
termín.
O restaurování varhan ve Kdyni jste již slyšeli asi mnohokrát. Jak by také ne, vždyť o jejich renovaci se mluví již od roku 2013. Restaurátorský záměr na obnovu v celkové výši 3
690 925,- Kč je rozvržen do tří etap. Dvě etapy
mají varhany za sebou. Zbývá závěrečná v hod-

varhany kostel sv. Mikuláše
notě 1.400.000,-Kč. Díky P. Przemyslawu Ciupakovi byly naše varhany začátkem roku
2021 zařazeny do Nadačního fondu
DOMINANTY na obnovu kulturního dědictví západních Čech, který je pod záštitou
pana biskupa Mons. ThLic. Tomáše Holuba
Th.D.. Tímto lze požádat veřejnost o finanční
pomoc a spoluúčast na opravě varhan. Je možné přispět na účet: 212 356 826/0300, pod
vs: 010377, zpráva pro příjemce: dar varhany Kdyně nebo lze příspěvek vhodit do zapečetěné kasičky umístěné v našem turistickém informačním centru. Všem, kdo by potřebovali vystavit potvrzení o daru, bude samozřejmě vyhověno. Ze zřízení tohoto účtu mám
velkou radost. Pevně totiž věřím, že mezi Kdyňskými je hodně lidí, kteří si jedinečnost této
vzácné památky uvědomují a možnost spoluúčasti na znovurozeznění varhan budou považovat za příležitost i čest. Varhany z roku
1763, které jsou dnes rozebrány v dílně mistra Marka Vorlíčka, čekají na naši pomoc.
Předem vám tímto děkuji za jakoukoli výši příspěvku.
Ludmila Brychová
TIC Kdyně
foto: TIC Kdyně
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TURISTICKÉ VYCHÁZKY INFOCENTRA NA JARO 2021
„POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY“
(Pokračování přehledu turistických vycházek.)
9. NAUČNÁ STEZKA VÁLEČNÝ PRŮMYSL HOLÝŠOVA /8 km/
Termín: středa 28. 4. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 9:35 h. do Dom
(9:53 h.) (přestup na vlak). Odjezd z DOM
10:01 h do Holýšova, příjezd 10:21 h.
Pěší procházka po značené NS. Odpolední prohlídka Domu dějin s průvodcem. Možnost občerstvení v Holýšově.
Odjezd vlakem z Holýšova v 15:39 h. do
DOM (15:59 h.), z DOM busem v 16:07h.
Návrat do Kdyně v 16:30 h. Vede M. Brych.
10. SLAVÍKOVICE, PROHLÍDKA ŠPÝCHARU A KOSTELA, PŘES NEVDĚK
DO LOUČIMA /5 km/
Termín: středa 5. 5. 2021
Odjezd busem ze Kdyně ve 12:28 h. do Slavíkovic (12:48 h). Po příjezdu bude prohlídka
špýcharu a kostela sv. Josefa s průvodkyní.
Vycházka vede ze Slavíkovic na Nevděk, Kulatý vrch, na Židovský hřbitov a do Loučima. Odjezd z Loučima v 18:23 h.
Lze očekávat velmi zajímavou prohlídku špýcharu a kostela.
Návrat do Kdyně v 18:35 h. Vede L. Hynčíková.
11. PODVODNÍ SVĚT STARÝ KLÍČOV
/10 km/
Termín: středa 12. 5. 2021
Odjezd busem ze Kdyně ve 12:01 h. do Mrákova, rozc. (12:12 h.)
Z rozcestí po modré turistické značce do Lomečku. Zde je možnost sestoupit do 8 m hluboké podvodní pozorovatelny podvodního světa.
Pěšky návrat do Starého Klíčova a polními
cestami do Kouta na Šumavě, dále kolem Bílky po cyklostezce návrat do Kdyně.
Možnost občerstvení v Lomečku a v Koutě na
Šumavě. Lze udělat zkrácení trasy a návrat z
Kouta na Šumavě busem do Kdyně.
Těšit se můžete na nevšední zážitek v pozorovatelně. Vede J. Suchánková.

13. ZE STRÁŽOVA PŘES OPÁLKU
A KLENOVOU DO JANOVIC /9,5 km/
Termín: středa 26. 5. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 9:54 h. do Klatov
(10:19 h). Z Klatov busem v10:42 h. do Strážova (11:05 h.).
Ze Strážova po celou dobu po zelené turistické
značce na Opálku, Rovnou, na hrad Klenová
až do Janovic nad Úhlavou, nádraží.
Čeká vás malebná romantická krajina, nenáročná vycházka. Občerstvení na Klenové a v Janovicích.
Odjezd vlakem do Kdyně v 16:57 h.
Návrat do Kdyně v 17:30 h. Vede L. Hynčíková.
14. HORŠOVSKÝ TÝN - PROHLÍDKA
MĚSTA, ZÁMKU A ZÁMECKÉ
ZAHRADY /4 km/
Termín: středa 2. 6. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 8:35 h. do DOM
(9:05 h.) (přestup na bus z DOM 9:10 h. do
Horš. Týna, příjezd 9:23h).
Prohlídka zámku, zámeckých zahrad a historického centra města, MPR. Šibeniční vrch. Připraveno ve spolupráci s TIC Horšovský Týn.
Co vás čeká? Nenáročný pohodový den plný
nových informací. Možnost občerstvení.
Odjezd z Horšovského Týna busem v 16:05 h.do DOM (16:20 h.), z DOM busem v 16:33 h.
Návrat do Kdyně v 16:53 h. Vede J. Suchánková.
15. PŘES KLATOVSKOU HŮRKU NA
VRÁŽ PO CESTĚ POUTNÍKŮ /12 km/
Termín: středa 9. 6. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 9:54 h. do Klatov
10:22 h. Z klatovského nádraží se jde po celou
dobu po modré turistické značce, která zároveň
vyznačuje trasu svatojakubské cesty. Vycházka
je nenáročná, bez výškového převýšení.
Možnost občerstvení je v Bezděkově. Co vás
čeká? Krásný pocit, že jste šli alespoň kousek
po trase poutníků, kteří směřují do Santiaga de
Compostela
Odjezd busem z Vráže v 16:17 h.
Návrat do Kdyně v 16:35 h. Vede L. Hynčíková.

12. Z HYRŠOVA PŘES ŠTEFLE
16. Naučná stezka OBORA HORŠOV /9,5
A ROZVODÍ DO KDYNĚ /11 km/
km/
Termín: středa 19. 5. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 10:30 h. do Hyršo- Termín: středa 16. 6 . 2021
va. Pěšky přes Chalupy, Štefle, Vítovky a No- Odjezd busem ze Kdyně v 8:35 h. do DOM
vou Ves do Kdyně. Očekávejte vycházku s mír- (9:05 h.) (přestup na bus z DOM 9:10 h. do
ným stoupáním, s možným občerstvením Horš. Týna, příjezd 9:23 h).
v hospůdce na Šteflích a jistým osvěžením Začátek této vycházky je na náměstí v Horšovském Týně, jde se po žluté turistické značce,
u pramene řeky Kouby.
okolo Křakovské vodní nádrže do Horšova,
Návrat v 17:00 h. Vede L. Hynčíková.
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kde začíná NS Obora Horšov.
Můžete se těšit na prohlídku gotického kostela
s průvodcem a občerstvení ve školní restauraci
OBORA SOU v Horšovském Týně.
Očekávejte pohodovou nenáročnou vycházku
se zajímavými informacemi.
Odjezd busem z Horšovského Týna v 16:25 h,
DOM, příj.16:38 h. Odjezd busem z DOM v
17:03 h.
Návrat do Kdyně v 17:24 h. Vede J.Suchánková.
17. ZÁMEK CHUDENICE, KOSTEL,
PIVOVAR A AMERICKÁ ZAHRADA
/6 km + 2 km/
Termín: středa 23. 6. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 9:54 h. do Klatov
(10:19 h). Z Klatov busem v 10:35 h. do Chudenic (11:15 h.).
Zde vás čeká prohlídka zámku a kostela. Návštěva pivovaru. Z Chudenic pěšky na Bolfánek a do Americké zahrady.
Podél Kvapilových jezírek budeme sestupovat
do obce Kaničky.
Co lze očekávat? Při troše štěstí pokvete v Americké zahradě liliovník tulipánokvětý celolistý.
Odjezd z Kaniček v 15:56 h. do Nového Dvora
(16:21 h). Z Nového Dvora busem v 16:43 h.
Návrat do Kdyně v 16:53h. Vedou L. Hynčíková a J.Suchánková.
18. ZÁVĚREČNÁ VYCHÁZKA
CESTOU ROZKVETLÝCH NÁPRSTNÍKŮ /10 km/
Termín: středa 30. 6. 2021
Sraz ve 13:00 h před infocentrem. Místní
okruh vede romantickou cestou pod Kravařem,
na Vejpřahy a Koráb.
Závěrečná vycházka, SPOJENÁ S PŘEKVAPENÍM, končí na KORÁBU.
Vede: L. Hynčíková, J. Suchánková, M. Brych,
L. Brychová.

Jarčina vyhlídka
Ludmila Brychová
TIC Kdyně
foto: TIC Kdyně
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Kdyňský lev Maxmilián dětem

Ahoj kamarádi!
To je krásy kolem, viďte, jaro už je tu! Pozvalo sněženky do trávníků, ptačí zobáčky
rozezpívalo, šimrá tvářičky a láká k procházkám. A někdy také odkrývá věci, které do
přírody vůbec nepatří. Nedávno jsem v lese potkal televizi. Opodál pařez dostal volant od
auta a představte si, malý smrček si oblékl igelitovou košili. Vím, že se každý rok zapojujete
do akce s názvem Ukliďme Česko a děláte náš svět čistším a krásnějším, a tak mě něco
napadlo - pojďme si společně uklidit za humny. Každý, kdo se zapojí, získá moji placku a tu
si může připnout na aktovku, tričko nebo kšiltovku. A také vylosuji několik výherců, kteří
dostanou pěkné tričko. A hádejte, kdo na něm bude? No přeci já, váš Maxík!
Děti, já už si to uklízení za humny
zkusil. Tady jsem si vyrazil
s kamarádem Čikem do přírody. Je to
už psí dědeček, ale pořád mu to běhá,
čmuchá a štěká. Podívejte, kolik jsme
toho z lesa odnesli.

Pejska jsem
docela unavil,
tak mě na
procházku
vzal
Kryštůfek
s Barunkou.
Vyprávěli mi
o svých
kamarádech,
se kterými už
dlouho chodí
na uklízecí
procházky.
Letos by to
bylo už
pošesté!

Čiko už se na
to nemohl
dívat, a tak
vyhlížel srnky.
Je to malý
vychovaný
pejsek, v lese
chodí na
vodítku
a poslouchá.
Občas si
z něj dělám
legraci, že
vypadá jako
malinká
srnka.
Připadá vám
to taky tak?

V jejich partě je Kristýnka a Kájík,
Maxík a Miky, Šarlotka a Kájinka,
Honzík a Adélka a spousta dalších dětí.
Tak rád bych vás, moji malí
pomocníci, všechny poznal osobně!

Za odměnu jsme si vylezli na ten
nejvyšší strom. To vám byl ale výhled!
A ten božský klid..

Kamarádi, co
kdybyste mi
napsali sms
na tel. číslo
+420 608 279 635,
že byste mě také
vzali na
procházku?
Napište
a domluvíme se,
kde si mě
vyzvednete!
Těším se
na vás.

Výherci soutěže z minulého čísla:
„Zimní radovánky“
David Hudač, Podzámčí
„Rampouchy pro lva Maxmiliána“
Magdalénka Fohlová (2 roky), Brnířov
Knížka Vílí kouzla na vás čeká v MKS
„Modrá hvězda” Kdyně.
Maxíka na výlet do přírody vzal domažlický hlídač Čiko a taky Barunka s Kryštůfkem ze Kdyně, fotografie do alba urovnala Veronika
Černá, jarní dobrodružství do Maxmiliánova deníčku zaznamenala Jana Podskalská a Maxíka uháčkovala Klára Šmerdová.
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Ilustrace: Eva Cvachovcová
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KČT ODBOR KDYNĚ INFORMUJE
Vážení turisté a přátelé turistiky, také letošní rok 2021 je poznamenán coronavirovou pandemií a z toho vyplývajících
omezení jak občanského, tak i spolkového života. Vzhledem k nejasné situaci
okolo rozvolňování opatření nebyl Klubem českých turistů ve Kdyni vydán obvyklý kalendář akcí na letošní rok, ale
protože pořádání turistických akcí, výletů
a vycházek pro turisty a širokou veřejnost
je podstatou činnosti našeho klubu, plánujeme uspořádat za finanční spolupráce
města Kdyně několik akcí. Například
v sobotu 8. května tradiční pochod
Za Kdyni štíhlejší, a to již 49. ročník,
který tradičně startuje u restaurace Škarmanka. Dále připravujeme na 7. srpna
Bluegrassovou sobotu opět na nádvoří
našeho hradu Rýzmberk. Klub českých
turistů - odbor Kdyně slaví v letošním roce 120 let od založení klubu (zal. 07. 02.
1901), pořádá proto ve Kdyni ve dnech
5. až 6. listopadu podzimní setkání turistů Plzeňského kraje. Nezapomeňme
také na již tradiční Rýzmberský staro-

Bluegrassová sobota na Rýzmberku 2020

český advent plánovaný na 4. prosince.
Pro aktivní členy KČT – odbor Kdyně je
naplánováno letní setkání na Rýzmberku

s občerstvením a případně i s muzikou,
kde probereme činnost a hospodaření klubu, plány do budoucna a nahradíme si tím
výroční členskou schůzi. Tak jako vždy
budou informace o uskutečňovaných
akcích a také brigádách zveřejněny ve
vývěsní skříňce naproti kdyňskému kinu.
Srdečně zveme nejen turisty, ale také širokou veřejnost na námi pořádané vycházky a výlety.
Ing. Lubomír Zlámal
předseda KČT - odbor Kdyně
foto: KČT - odbor Kdyně

STRUČNÁ HISTORIE KČT – ODBOR KDYNĚ

Klub českých turistů ve Kdyni byl založen 7. února roku 1901 z podnětu starosty města Kdyně Augustina Kohouta
a kronikáře zdejšího kraje Emila Tšídy. Prvním předsedou byl zvolen soudce
Eduard Píč, jednatelem továrník Emil Tšída a pokladníkem c.k. berní úředník Leopold Vogl. V témže roce členové klubu
vyznačili cestu na zříceninu hradu Herštýn, vrch Koráb a obec Českou Kubici.
Klub čítal v roce 1901 celkem 44 aktivních členů. Do roku 1912 bylo proznačeno 61 km cest a vyvěšeno 87 informač-
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ních tabulek. Až do roku 1914 se klub
soustředil na údržbu cest, značení, provoz
plovárny pořízené v roce 1902 a noclehárny z roku 1901. Od počátku 1. světové
války až do roku 1921 se klub téměř neschází, obrat k lepšímu nastává rokem
1923, kdy klub čítá 42 členů, žádá o hrady Rýzmberk a Herštýn, ale žádost je zamítnuta s tím, že o hrady bude pečovat
Velkostatek Kout. O dva roky později má
KČST ve Kdyni již 115 členů, opravuje
se plovárna a je vydán Průvodce v nákladu 3000 kusů. V roce 1938 byla na vrchu
Koráb vybudována nekrytá rozhledna
s malou chatou. Po celou druhou světovou válku sloužily Rýzmberk a Koráb turistům jako místo odpočinku při vycházkách okolím Kdyně. V roce 1947 byl od
Národního pozemkového fondu zakoupen hrad Rýzmberk. Koncem roku 1948
dochází ke sjednocení KČST se Sokolem,
činnost stagnuje, přesto klub pořádá dálkové pochody a vycházky. Od osmdesátých let pořádá KČT – odbor Kdyně zimní táboření, množství vycházek okolím
Kdyně, provádí údržbu hradu, cest a značení. Po revolučním roce 1989 se aktivity
klubu rozrůstají o pěší a autobusové výlety do zahraničí, probíhá archeologický
průzkum na Rýzmberku a na jeho základě postavení druhé brány z fragmentů nalezených při průzkumu. V roce 2016 má
KČT – odbor Kdyně 94 aktivních členů.
Pokračují práce na Rýzmberku opravami

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

jihovýchodní zdi paláce a okrouhlé bašty,
rekonstrukce chaty a další práce v areálu
hradu. V listopadu roku 2021 plánuje
klub oslavit 120 let od založení
(zal. 07. 02. 1901) podzimním setkáním
turistů Plzeňského kraje. Klub má v roce
2021 celkem 83 aktivních členů.
Výbor KČT - odbor Kdyně
foto: KČT - odborKdyně
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PIONÝŘI Z JITŘENKY STÁLE VYMÝŠLÍ NOVÉ NÁPADY K ČINNOSTI
Nemůžeme se zatím scházet na pravidelných každotýdenních schůzkách, ale snažíme se pro děti vymýšlet nové úkoly
v podobě různých výzev.
Máme výzvy velké, které trvají 2 měsíce, a pak plno malých výzev, nárazových.
Velká výzva byla čtenářská soutěž, do
které se zapojilo celkem 84 náruživých
čtenářů a za dva měsíce dokázali přečíst
neuvěřitelných 336 knížek. Váš zájem
nás překvapil a už se těšíme, až budeme
moci všem zapojeným předat osobně pěknou výhru. Největšími čtenáři z dětí byla samá děvčata: Natálka Nováková
(18 knížek), Carmen Nováková (14),
Adélka Koutníková a Terka Soběhartová (10) a z řad instruktorů, vedoucích a rodičů byly největšími čtenářkami Martina Vaníčková a Jana Růtová
(10), Radka Vaňková a Verča Šperlová
(8).
Druhá velká výzva právě probíhá, jedná se o výzvu „krokovou“. Naší snahou
bylo rozhýbat co nejvíce dětí a rodičů a
moc si přejeme, aby se nám podařilo obejít zeměkouli. Výzva trvá 3. týden a zatím se zapojilo 96 soutěžících. Každou
noc sčítáme kroky a kilometry tak, jak
nám je zapojení posílají. Podařilo se
nám za 3 týdny ujít 7.907 km, našlapat
11.278.394 kroků.
Jdeme směrem na východ, první týden
jsme skončili v ruském Kursku, druhý týden v Kazachstánu ve městě Dzhambul, a
po třetím týdnu jsme v Číně za městem
Xiyangguan. Všichni jsou zvědaví, jestli
se nám podaří zeměkouli obejít. Kdybychom šli do středu Země, tak už jsme nyní na cestě zpět. Ale máme před sebou ješ-
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tě 5 týdnů, tak se necháme překvapit, jak
to dopadne.
Mezi naše malé výzvy, které trvaly kratší dobu, patřily například fotohádanky.
Dětem jsme ukázali fotku místa a ony se
musely vyfotit na stejném místě. Postupně jsme hádanky přímo z města přesouvali dál od města, aby se museli všichni
trochu projít. Zajímavá byla také krátká
výzva v době největších mrazů, kdy se
měly děti vyfotit u co největšího rampouchu. Hodně rodin se vydalo k nedaleké skalní jeskyni SALKA u České Kubice, kde jsou rampouchy v zimě ojedinělé.
Na dálku jsme také vyráběli a tvořili zajímavé výrobky.
Přes Velikonoce jsme pro děti připravili
naučnou stezku po Šibenici, kde všichni
plnili 23 úkolů a správně vyluštili tajenku, za kterou získali malou odměnu. Pro
mnohé to byla nezvyklá cesta, kam se běžně nechodí.
Mnohé rodiny se zapojili do akce
Ukliďme Česko, kdy chodí po okolí Kdyně a sbírají nepořádek, který sami neudělali. My jsme se mohli přesvědčit, že zrovna Šibenice je jedním takovým velkým
místem, kam leckdo odkládá vše, co se
mu nehodí. Sami pořadatelé stezky sesbírali velký pytel odpadků jen po cestě po
horizontu.
Těšíme se, až se zase sejdeme! To byla
tajenka z velikonoční stezky po Šibenici,
ale také naše velké přání.

Ivana Mochurová
vedoucí PS Jitřinka Kdyně
foto: PS Jitřenka Kdyně
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PS SAFÍR KDYNĚ
Jaro je v plném proudu a vedoucí z PS Safír se
nenudí. Období bez pravidelných schůzek využili k tvorbě Zápisníku skřítka Všeználka,
který je plný zajímavých informací o rostlinách, zvířatech, uzlování nebo šifrách. Děti
zde ale najdou i nápady na vyrábění, křížovky,
pochodové značky, ohně a základy první pomoci. Zápisník spolu s pěkným uvítacím balíčkem
bude na děti čekat na první letošní schůzce a určitě se mají na co těšit.
Do léta je sice ještě daleko, ale vedoucí už začali s přípravou na letní tábory. Kromě nezbytného papírování a přípravy zázemí je potřeba
vymyslet téma celotáborové hry, rekvizity, scénky, hry a spoustu zábavných aktivit, aby si děti
tábor pořádně užily. Pokud máte doma malého táborníka a chcete ho vyslat za dobrodružstvím, můžete si vybrat mezi prvním
(4. - 17. 7. ) a druhým (18. 7. - 31. 7. ) během
stálého tábora v Plichticích, nebo ho poslat
na vodácký tábor (22. 7. - 1. 8. ). Přípravy na
všechny tábory už jsou v plném proudu, takže pokud máte zájem o přihlášku nebo víc

LETNÍ TÁBORY

informací, napište na akce@pssafir.cz a rádi
vám se vším poradíme.
Vzhledem k aktuální situaci je osud našich
oblíbených akcí pro veřejnost velmi nejistý. Letos jsme museli zrušit Deskohraní, další na řadě
je pak Slet čarodějnic plánovaný na 1. 5. 2021.
Naše naděje se tedy spíše upínají až k červnovému Pohádkovému lesu, který je naší největší akcí a vždy je očekávaná účast kolem tisícovky návštěvníků. První jarní den byla vyhlášena fotografická soutěž o nejhezčí jarní fotku.
Úkolem bylo zachytit svým objektivem krásy
jara, vybrat nejpovedenější snímek a do 20.
dubna jej zaslat na e-mail: akce@pssafir.cz. Na
FB stránce pionýrské skupiny poté budou lidé
hlasovat a vyberou tu nejhezčí fotku. Hodnotit
se bude ve věkových kategoriích do 8 let, od 9
do 12 let a od 13 do 15 let. Autoři tří nejoblíbenějších fotek dostanou jako cenu profesionální
úpravu, tisk a zarámování své fotky ve Fotoateliéru Kdyně.
Pavla Hrubá
vedoucí PS Safír Kdyně
Plichtice 1. běh, Hobit
4. - 17. 7. 2021
stálý tábor u Hnačovského rybníka
spaní ve stanech s podsadou
poslední volná místa
kontakt: 720 357 258,
lpt.plichtice@seznam.cz
cena: 2 940 Kč
Plichtice 2. běh, Cestovní kancelář
18. 7. - 31. 7. 2021
stálý tábor u Hnačovského rybníka
spaní ve stanech s podsadou
aktuálně nejsou žádná volná místa
kontakt: 607 127 228,
lida.chladova@seznam.cz

ŠIFROVANÁ DĚTI BAVILA
Pionýrská skupina Safír Kdyně opět nelenila a na prázdninový týden od 22. do 27.
února si připravila pro veřejnost ze
Kdyně a okolí další bezkontaktní hru.
Nyní se jednalo o Šifrovanou. Lidé se
tak mohli naučit nové šifry, nebo si zopakovat ty, které už uměli. Zároveň zavzpomínali na místa ve Kdyni. Děti měly k dispozici klíče k šifrám, kterých musely rozluštit celkem 5, aby se dostaly do cíle
k odměnám. Naučily se tak šifry, jako mobilní, Caesarovu nebo tradiční morseovku. Jejich úkolem bylo dostat se do drogerie na Náměstí ve Kdyni, odkud se zaslouženě rozdalo přes 60 cen. Děti se tak
mohly radovat z maličkostí jako jsou omalovánky, bloček, propiska, nebo něco sladkého na zub.
Julie Bihunová
PS Safír Kdyně
foto: PS Safír
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Vodácký tábor
22. 7. - 1. 8. 2021
putovní tábor na řece Lužnici
pro děti od 6 do 15 let
poslední 2 volná místa
kontakt: 724 479 633,
pavlatochorova@seznam.cz
cena: 2 840 Kč
Příměstský tábor U Čápa
12. - 17. 7. 2021
kapacita 20 dětí
zatím pouze pro děti z našich oddílů
kontakt: 607 509 848,
zuzu10.99@seznam.cz
cena: zdarma
Příměstský tábor U Čápa
9. - 14. 8. 2021
kapacita 20 dětí
zatím pouze pro děti z našich oddílů
Kontakt: 773 032 015,
jandovanat@seznam.cz
cena: zdarma
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KDYŇŠTÍ RYBÁŘI V ROCE 2020
Naše místní organizace ČRS z.s., Kdyně hospodařila v roce 2020 na vodní
ploše o rozloze 6,8 hektaru. Jedná se jak
o vodní plochy ve vlastnictví organizace,
tak i propachtované rybníky. Téměř
všechny odchované ryby z těchto hospodářských rybníků byly vysazeny do sportovních revírů Starý potok 1, Starý potok
2 (Bílka) a revíru místního významu (což
představuje část potoka v Zahořanech a
nádrž Údolí hvězd). Do hospodářských
vodních ploch bylo nakoupeno a vysazeno 100 tisíc ks váčkového plůdku

kapra, 20 tisíc váčkového plůdku štiky,
10 440 ks kapra K2, 3 500 ks lína L1,
200 ks amura A1, 250 ks amura A2.
Z těchto vysazených a odchovaných
ryb jsme do Bílky vysadili 66 q kapra,
120 kg amura, 70 kg lína a 38 kg štiky.
Územní svaz vysadil do Bílky 13 kg candáta. Do Zahořan bylo vysazeno 9 q
kapra, 24 kg lína a 11 kg štiky. Do revíru místního významu bylo vysazeno
934 kg kapra. Celý hospodářský rok byl
někdy více a někdy méně komplikován
současnou epidemiologickou situací, hos-

podářská činnost a nezbytné a neodkladné činnosti v rámci péče o revír, jako jsou
výlovy nebo vysazování ryb, jsou nadále
na základě výjimky povoleny. Při výlovu
rybníků v zastavěném území obce nemusí
osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích
cest.
Na základě zprávy hospodáře
Miroslava Šimáčka
zpracoval předseda Jiří Patka

ZAMYŠLENÍ NAD CHOVÁNÍM NÁVŠTĚVNÍKŮ RYBOCHOVNÉHO
AREÁLU V DĚLNICKÉ ULICI
Český rybářský svaz z.s., místní organizace Kdyně vybudovala za klubovnou v Dělnické ulici rybochovný areál,
skládající se momentálně ze čtyř vodních
ploch. Vybudovat tento areál by nebylo
možné bez dotace města Kdyně a v druhé
fázi i dotace Plzeňského kraje. Areál je na
pozemku ČRS MO Kdyně volně přístupný pro veřejnost, což se mi zdá samozřejmé, když na vybudování byly použity dotace z veřejných prostředků. V areálu byla umístěna i dvě místa na posezení. Jedno místo je u potoka a druhé v altánu nad
vodní plochou. Začnu nejprve altánem,
který byl vybaven stolem a dvěma lavicemi. Nevím, co si někteří návštěvníci myslí, ale stůl není určitě na to, aby se na
něm rozdělával oheň. O vyrytých hieroglyfech ani nemluvím, a tak naše reakce
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byla, že se stůl a lavice odstranily, aby nevzbuzovaly přemíru vandalfantazie u návštěvníků. Ale už na podzim jsme si
všimli, že po rybníčku plují části zábradlí
z lávky a už i prkna z ochozu altánu. Z tohoto důvodu byla snesena lávka a vchod
do altánu byl opatřen drátěnou mříží.
U obou posezení je pytel na odložení
odpadu. Ovšem někdy se může stát, že je
pytel plný, tak standardní přece je ponechat odpad vedle plného pytle. Ale
z vlastní zkušenosti vím, že je úplně jedno, zda jsou pytle plné či nikoli, protože
část odpadu končí vedle tak jako tak a další část končí v rybníce. Zastávám názor,
že pokud si něco přinesu na cizí pozemek, tak si to taky odnesu, včetně obalů.
Dalším sportem návštěvníků, je rozbíjení
skleněných lahví o betonový sloup vedle

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

posezení u potoka, kdy při každém úklidu
je okolo sloupu neskutečně střepů. Ještě
že si můžeme dovolit koupit boty a nemusíme běhat bosi jako děti na Ladových obrázcích.
Ale to, co jsme nalezli a vyndali z rybníčků při letošním jarním výlovu, to překonalo veškeré mé představy. Kromě klasických lahví, jak rozbitých tak nerozbitých, PET-lahví, zátek, zapalovačů, obalů
od potravin jsme vytáhli několik okapových žlabů a židli. Obrázek si můžete udělat sami podle fotek.

Jiří Patka
předseda ČRS MO Kdyně
foto: ČRS MO Kdyně
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TENISOVÝ ODDÍL TJ SOKOL KDYNĚ
Novodobá historie tenisu je spojena s výstavbou nových tenisových kurtů na tzv.
„Sokolišti“, kde byl zahájen provoz v roce 1961 a kde také provozuje svoji činnost náš tenisový oddíl dodnes. Toto období je především spjato se skupinou sportovních nadšenců, převážně zaměstnanců
nově vzniklých „Kdyňských strojíren“.
Prakticky po čtvrt století bylo tenisové dění ve Kdyni spojeno především s osobou
Stanislava Rybičky a jeho kolegů, za které bychom mohli jmenovat především pány Ženíška, Hamatu, B. Veselého,
Havlíčka, Šmídla, Reicha, Heidlera, Váchala, stejně jako Vavrocha či Větrovského. V sedmdesátých letech začala výkonnostně dorůstat i mladší generace hráčů jako Schneider, Abrahám, Hruška,
Schneedorfer, Altman, Karban, Hornychová, Formánková, Klacková, Pavlica,
Roub, Marcel. V této době se hrál ve Kdyni kvalitní tenis s účastí smíšeného mužstva v divizi a krajském přeboru, hráči měli úspěchy i na turnajích a navázány byly
také sportovní kontakty s tenisovým klubem v Eisenbergu v tehdejší NDR. V osmdesátých letech došlo k poměrně široké obměně členské základny oddílu, která vyvrcholila na přelomu 80. a 90. let.
V roce 1991 se tenisový klub ve Kdyni
samostatně zaregistroval v Českém tenisovém svazu, nicméně zůstal i nadále
součástí TJ Sokol Kdyně. Po létech široké členské základny pod vedením letitých
předsedů Rybičky, Váchala, L. Veselého se
v nových společenských i ekonomických
podmínkách stabilizovala členská základna kolem několika letitých členů (Schneider st., Ženíšek ml., Pavlica, Schneider
ml., Roub, Hamata ml., März, Kacerovská), kteří spolu s novými členy a zájemci
o tenis zajišťují činnost oddílu dodnes.
S nástupem nového tisíciletí se bohužel blížila životnost areálu svému limitu,
a tak se hlavním úkolem pro výbor oddílu stala rekonstrukce areálu. Novým
předsedou oddílu již v té době byl
J. Schneider ml., hospodářem J. Pavlica.
Jednáním se sponzory se podařilo získat finanční prostředky a také uzavřít smlouvu s
firmou pana Sibery na rekonstrukci kurtů, která byla realizována v roce 2006.
U příležitosti 45. výročí založení tenisového areálu na „Sokolišti“ byl zahájen
provoz na zbrusu nových kurtech. Rekonstrukce kurtů byla prvním krokem k
celkové přestavbě areálu. Druhým krokem
byla přestavba zázemí. Tento úkol byl finančně nad možnosti oddílu. Na základě
jednání s městem se jako jediná možnost
ukázal převod majetku na město Kdyně,
což se po mnoha jednáních a přípravách ta-
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zleva: Ženíšek, Šmídl, Rybička, Hamata
ké podařilo. To byl první krok k možné
přestavbě zázemí kurtů. V rámci rekonstrukce sokolovny zahájené v roce 2011
byla také nakonec provedena potřebná
přestavba zázemí tenisového areálu, takže v roce 2012 došlo k slavnostnímu otevření zrekonstruovaného areálu.
Na počátku roku 2021, kdy náš oddíl slaví 60 roků své existence, byl po zkušebním
provozu v loňské sezóně uveden do provozu zcela nový systém automatické závlahy
kurtů, který nejen zlepší jejich kvalitu, ale
především využívá k zavlažování dešťovou vodu získanou ze střechy sokolovny.
Tato zatím poslední rekonstrukce areálu byla umožněna jen díky profinancování celé
akce městem Kdyně.
Tolik k historii tenisu a areálu, nyní několik informací k vlastní sportovní činnosti.
Členská základna oddílu se neustále vyvíjí a přesto, že pamatuje i lepší časy a prošla určitou generační obměnou, čítá 44 dospělých členů a neustále se měnící počet
dětí, který se pohybuje kolem 20.
Tenisový oddíl ve Kdyni patří i vzhledem k velikosti areálu – 2 kurty, k menším sportovním klubům, což má svá negativa i pozitiva. Menší členská základna
je určitě nevýhodou pro údržbu a provoz
celého areálu, ale i financování provozu,
stejně jako pro práci s mládeží a organizaci
různých soutěží, turnajů. Výhodou naopak
může být svým způsobem „rodinné“ prostředí a „útulnost“ areálu. Samotné umístění našich kurtů prakticky uprostřed města,
přičemž však schované a chráněné za hradbou stromů a okolních budov, je jedním ze
značných pozitiv. Ne nadarmo je mnoha
očitými svědky či aktivními hráči označován jako nejhezčí na okrese.
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V současné době máme 2 soutěžní družstva v oblastní soutěži Davis Cup, v průběhu roku pořádáme tři tradiční turnaje,
z nichž největší přízni a tradici se těší tzv.
Turnaj kdyňských rodáků v losovaných
čtyřhrách. Tato akce výrazně přesahuje rámec sportovního klání a vždy zpět do Kdyně alespoň na jeden víkend přiláká kdyňské rodáky, kteří mají historickou vazbu na
tenis ve Kdyni.
Oddíl disponuje dvěma trenéry s licencí
II. respektive III. třídy (Pavlica, Šindelář)
stejně jako školenými rozhodčími (Šindelář, Pavlica).
Již několik roků udržujeme sportovní
kontakty s tenisovým klubem v sousedním
Bavorsku.
Pro děti pořádáme a organizujeme pravidelné tréninky, v létě každé pondělí a středu odpoledne, v zimě pak dle kapacitních
možností v hale.

Ing. Jaroslav Pavlica
tenisový oddíl TJ Sokol Kdyně
foto: tenisový oddíl TJ Sokol Kdyně
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TENISOVÝ ODDÍL TJ SOKOL KDYNĚ - STŘÍPKY Z HISTORIE
v místech dnešní zahrady pana Kladivy. Nebyl příliš udržovaný, ale rekreačnímu tenisu sloužil velmi dobře, minimálně
do r.1961, než se otevřely kurty u Sokolovny.
Není pochyb, že tenisovou hru rád vyhledával i další majitel továrny pan
Kheil. Vlastní dva tenisové kurty si zbudoval na svém pozemku (v místech dnešní MŠ v Dělnické ulici). Rád zde hrával
s přáteli, mezi které patřil jako mladý
i cukrář Tochor. Konec krásných časů na
kurtech přinesl rok 1948.
Na závěr nelze nevzpomenout ještě
kdyňské kořeny Tomáše Šmída
(* 20. 5. 1956), bývalého úspěšného československého tenisty, který na žebříčku
Ota Tulačka druhý zprava
Ve Kdyni se nacházely první tenisové
kurty v areálu kdyňské přádelny. Sloužily majitelům továrny, jejich hostům i výše postaveným zaměstnancům, kteří měli
v areálu přádelny služební byty. V říjnu
1918 zmizel z brány továrny rakouský
dvouhlavý orel, sídlo z Vídně bylo přene-

pohár - přeborník Plzeňského kraje

legitimace klubu
Další tenisový kurt se nacházel u penseno do Kdyně a od roku 1920 se stali no- zionu Zámeček. V roce 1903 budovu závými majiteli bratři Prouvostové z Rou- mečku se zahradou zakoupil Čeněk Renbaix z Francie. Tehdy v továrním bytě dl. Přestavbou zde zřídil oblíbený a vybydlel s rodiči i Ota Tulačka (* 9. 4. 1913 hledávaný penzionát. Od roku 1929 byl
Kdyně + 31. 5. 1991), který jako malý majitelem Zámečku Kamil Souhrada.
chlapec strávil na kurtech sbíráním míčků V jakém roce byl kurt u penzionu zbudonemálo času. Tenis se stal jeho velkým ván, se mi bohužel nepodařilo zjistit,
koníčkem. Od roku 1931 až do začátku snad jen odvodit z vyprávění pana Anto2. světové války byl řádným členem Zápa- nína Váchala (hasiče) o jeho mamince.
dočeské Župy Československé Lawn - Zábavu i přivýdělek zde totiž sbíráním
Tennisové Associace se sídlem v Plzni míčků našlo nemálo dětí z okolí. Mezi ně
a s pobočkou ve Kdyni s označením patřila i jeho maminka Marie Váchalová,
Club de Tennis des Filatures de Kdyně. roz. Straková, nar. roku 1921. Pánové
Se svojí proslulou levačkou se stal v le- a dámy hráli v krásných bílých úborech
tech 1934 až 1936 trojnásobným přebor- a rakety se tehdy nazývaly pletenky. Hra
níkem Plzeňského kraje. Byl zcela jistě „vyšších vrstev“ vzbuzovala u dětí velký
prvním úspěšným kdyňským tenistou. Po zájem. Na Zámečku hrával rekreační tesvém návratu z komunistického vězení se nis např. A. Vilímec, M. Vilímec,
tenisu věnoval i nadále. Hrál za Kdyni, z mladších M. Karas ml., R. Jankovec
ale především trénoval začínající hráče. (malíř), J. Císler, J. Šmíd se synem ToTo vše již na nově zbudovaných kurtech mášem, Č. Hamata. Kurt se nacházel
u sokolovny.
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ATP ve dvouhře byl na 11. místě, ve
čtyřhře pak na 1. místě. Světovou deblovou jedničkou byl nepřetržitě od 17. prosince 1984 do 29. července 1985. Do
Kdyně na prázdninové pobyty malý Tomáš přijížděl se svým otcem PhDr. Jaroslavem Šmídem, který působil jako vedoucí katedry tělesné výchovy na Lékařské fakultě University Karlovy v Plzni,
avšak své rodné město Kdyni měl uloženo hluboko ve svém srdci. Vracel se sem
pravidelně za maminkou Květuší Kohoutovou-Šmídovou (manželkou Jiřího Jakuba Šmída, oblíbeného tajemníka kdyňského městského úřadu a protinacistického odbojáře, který byl zatčen gestapem
a v roce 1943 v koncentračním táboře
Osvětim zemřel).
Ludmila Brychová
TIC Kdyně
foto: TIC Kdyně
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SPISOVATEL A LESNÍK JACK FLOR
Kdysi –
Ach kdysi…..
mnoho zvěře hostily české lesy. . .
Ač tiché na pohled, zelený humor v nich vlád –
Ač chmurné, prchali k nim králové od státních rad.
Zřídka kdy se v nich propad život myslivce.
Stalo-li se - do pekel poslal zákon odvážlivce.

dem bez ohledu na jejich postavení.
Životním rozhodnutím, které podpořil i otec, byl odchod na studia na Odbornou lesnickou školu v Jemnici. Po
úspěšném absolvování této školy krátce
praktikoval na Trhanovském panství do
doby, než byl odveden do I. světové válPanství Kout na Šumavě u Domažlic ky na italskou frontu pod Monte Cimozažilo svůj největší rozmach v době, ne. Po návratu z války pokračoval ve své
kdy ho vlastnilo sedm generací rodu říš- lesnické praxi jako podlesní v Trhanově.
ských Stadionů. Po smrti hraběte Filipa V roce 1924 byl pověřen vedením lesního
revíru v Podzámčí u Kdyně, které patřilo
pod panství v Koutě na Šumavě. Panství
v té době již spravoval hrabě Zdeněk
Schönborn s manželkou Kristinou Schönbornovou .
Lesní Jakub Flor si přinesl z italské
fronty kromě ztráty čichu, v důsledku
omrznutí nosu, i jméno Jack, kterým byl
ve válce často oslovován. Za svého působení na revíru Podzámčí dvakrát zachránil svůj revír i revír Stanětice před mniškou i kůrovcem. Byl zakladatelem a propagátorem lesní školky, kterou založil
pod vsí Podzámčí. Jeho propagací bylo,
že nový silný les zajistí pouze mladé, dostatečně silné a především zdravé sazenice. Lesní školka měla dostatek zájemců
o sazenice z okolních panství, ale i malých vlastníků lesů, na rozdíl od hraběte
Schönborna, který to stále kritizoval.
Jeho literární rozvoj začal drobnými fejetony i krátkými povídkami, které zasílal
Jack Flor do regionálních novin Posel od Čerchova
Františka Stadiona ho krátce spravoval a Kdyňská stráž. Obsah fejetonů věnoval
polský šlechtic hrabě Bedřich Rzysc- životu zvířat a rostlin, ale i příběhům leszewski. Následně získala panství do níků a hajných. V jeho povídkách, kde vyvlastnictví Marie Kristina Schönbornová, stupuje přímo on sám, si zvolil jméno „Čírozená Coudenhove. Na rozvoji a stabili- žek“. Jeho odborné články se objevují
tě panství se podíleli nejen význační i v republikovém časopise Česká myslilesmistři jako Josef Vrbata, Rudolf Bauer, vost a Stráž myslivosti. Vrcholem jeho prtak i lesní personál, kdy význačnou stopu vorepublikové literární tvorby je vydání
zde zanechal rod Florů ze Stanětic u Do- knih Na Jarčino vyhlídce, Halali, Oběť
mažlic.
soucitu.
Poslední lesní Jakub Flor se narodil
Jeho drobné fejetony, byť vyprávěly
dne 2. listopadu 1895 v početné rodině život mravenců či stromů, bystrému
panského hajného Josefa Flora ve Staně- čtenáři ukazovaly rostoucí rozpínavost
ticích u Domažlic. Jeho životní lesnickou fašismu.
dráhu ovlivnilo prostředí, ve kterém vyFlorova literárního postoje i ryze česrůstal. Otec, panský hajný, jeho starší bra- kého myšlení si brzo všimli po vzniku
tr Václav byl rovněž hajným a následně protektorátu Němci. Před koncetrákem
lesním na stejném Koutském panství jako ho v poslední chvíli zachránil jeho nadříotec. Jeho literárního ducha ovlivnilo při zený, lesní správce Koutského panství,
studiu na měšťanské škole v Domažlicích lesní Herdegen.
přátelství s o 6 let starším synem svého
Flor napsal další knižní díla, která zůoblíbeného učitele – Jana Vrby. Prostředí, stala pouze v rukopisu. V titulu Zelený žive kterém vyrůstal a společně s otcem vot popisuje Flor svůj život na revíru
i bratrem se pohyboval, ho naučilo odpo- v Podzámčí od svého nástupu až do konvědnosti, smyslu pro odvedení kvalitní ce II. světové války. Dílo Monte Simone
práce. Jeho velkým darem pro literární je unikátní dílo v rámci české válečné lipráce byl smysl poznat život přírody do teratury. Flor zde popisuje, jak byl odnejmenšího detailu a umění naslouchat li- veden do I. světové války, kde se účast-
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nil bojů na italské frontě u Monte Simone. V tomto díle skloubil pravdivé skutečnosti válečné s následným poválečným
střetem bývalých spolubojovníků na poli
pytláckém. Poslední rukopis připravený
k vydání se jmenuje Zelená penze. V tomto sepsal poslední povídky ze závěru svého života.
Svůj život lesníka a spisovatele literáta
si vzal sám, když mu byl diagnostikován
zelený zákal a následná slepota, což jeho
činorodé srdce psychicky neuneslo, neboť se nemohl věnovat myslivosti a psaní. Dne 30. července 1980 se zastřelil
v Hradišťanech, v novém působišti, kam
byl po II. světové válce vystěhován kvůli
službě v době válečné německé vrchnosti. (Kolik lidí pracovalo za protektorátu
pro Němce.)
Literární dílo Jacka Flora nezůstalo zapomenuto díky osobnímu úsilí praneteře
Jacka Flora, Hany Hoffmannové, která
„mravenčí pílí“ znovu vrátila do světa čtenářů zapomenutá knižní díla Jacka Flora.
Díky její snaze a péči byla znovu vydána
knižně i formou E-knih díla Oběť soucitu, Na Jarčině vyhlídce, Zelený život,
Monte Cimone. Dobrá zpráva pro příznivce a přátele zelené literatury je připravené vydání Halali a Zelené penze.
V dnešní uspěchané době lze pouze smeknout klobouk před její snahou a prací vrátit kvalitní místopisnou literaturu, doslova literaturu faktu, na svět. A to svět, kde
vládne internet a facebook.
„Postůj myslivče, lesníku, usedni
v křeslo, vezmi a otevři knihu pravdy o
svědectví života a práci našich předků,
jež věnovali život a práci našim lesům i
zvěři naší.”

Hana Hoffmannová
Zdeněk Vejvoda
foto: Hana Hoffmannová
Zdeněk Vejvoda
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MALÍŘ VÁCLAV MALÝ
Václav Malý se narodil v Praze 19. února
1874. Byl žákem profesorů Ženíška a Hynaise. Od prvně jmenovaného získal kresebnou jistotu a od druhého smysl pro barvu a její valéry. Objevil pro sebe Chodsko, střídavě
pobýval v Mrákově, Postřekově, Dílech a Peci. V Klenčí pod Čerchovem bydlel ve mlýně
pana Šimaníka, kde se setkával s Jindřichem
Šimonem Baarem. Společně pak vycházeli
na Haltravu. Nakonec dlel v Domažlicích, odkud putoval po chodských vesnicích. Pro kostel v Klenčí pod Čerchovem navrhl dvě malovaná okna, která ještě za svého života daroval
Jindřich Šimon Baar svým rodičům. Baarovi
také ilustroval celé jeho dílo. Provedl ilustrace pro knihy Jana Vrby, ale i pro Hanu
Štěpánkovou* vyzdobil knihu Zkazky lidu na Kdyňsku a Domažlicku.
Když navštívil Domažlice prezident T. G.
Masaryk, zaujal jej na radnici obraz Václava
Malého „Trh v Domažlicích“. Tento obraz
byl panu prezidentovi věnován. Svým obrazem Pouť u sv. Vavřinečka získal velkou
pozornost ve Vídni. Zde je třeba připomenout ještě další rozměrný obraz „Pouť u Dobré vody“. Obě olejomalby jsou majetkem
Muzea Chodska.
Václav Malý se stává členem vídeňského
sdružení Hagenbund. Vystavoval nejen ve
Vídni, ale i v Berlíně a v mnichovském
Glaspalastu. Jeho obraz zakoupilo např. rakouské ministerstvo, město Praha a Pražská
galerie. Umělec se zabýval (vedle komponování figurálních kompozic) také jednotlivými
postavami. Nejčastěji to byla chodská děvčata sedící na louce, případně Chodky jdoucí do
města nebo do kostela. Nevyhýbal se také por-

detail obrazu Pouť u sv. Vavřince
trétům rázovitých chodských staříků, ani zobrazení hrajících si dětí a pracovní tématice.
Samostatnou kapitolou jsou krajiny
s mandeli obilí, lesy se hrou světel a stínů
a zurčícími potoky. Na všech obrazech je patrná velká láska k našemu kraji a lidem zde žijícím, které pozoruje s pochopením a zalíbením. Václav Malý navázal na tvorbu Jaroslava Špillara, pokračoval vlastní cestou.
Byl jedním z posledních výtvarníků, kteří si
vybrali Chodsko jako jeden z hlavních motivů své tvorby. Opustil nás 8. 10. 1935.

*Hana Štěpánková se narodila 20. 8. 1890
v Chodské Lhotě, zemřela 20. 2. 1950 ve Kdyni, je pochována na kdyňském hřbitově. Byla
vlastivědná pracovnice, spisovatelka, mnohokrát publikovala v místním i celostátním tisku,
sbírala chodský folklor a lidovou poezii. Stala
se členkou spolku Psohlavec.

Václav Sika
foto: Muzeum Chodska

VZPOMÍNKY ING. DARJI KUSTOVÉ - STOLOVÁNÍ, JÍDELNÍ LÍSTEK
Každý z nás má domácnost vybavenou pomocníky - věcmi, které ale teprve používáním získávají zvláštní hodnotu. Časem se do
jejich stínu propisuje osobnost hospodyně,
rodinné zvyky, záliby a způsob soužití. Předměty, které používala v domácnosti babička,
mění v rukou její vnučky svůj význam i užití. Pokorně nahlížím za kuchyňskou domácí
rutinu a hledám prchavou vůni času a souvislosti.
STOLOVÁNÍ – JÍDELNÍ LÍSTEK
Jídelní lístek dnes leží na každém stole restaurace. Je soupisem všech jídel i nápojů,
které jsou v nabídce. Má být vypsán věrně
i s poznámkami a do všech podrobností.
Francouzský název MENU, který u nás
zdomácněl, značí vlastně přesnost a podrobnost. Stolovníci jsou jím upozorněni,
jaká jídla mohou být předložena. Ze soupisu
si vyberou k jakému pokrmu si zachovají
chuť a od kterého si vezmou na talíř. Letmé
ohlédnutí však vyvolá další souvislosti .
Jako první se vrátím o sto let zpátky ke
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svatebnímu menu mého dědečka a babičky: snoubenců slečny Bohumily Žákavcové a pana Augustýna Kohouta. Stolování si tenkrát žádalo důkladně promyšleného,
s rozvahou i znalostí sestaveného jídelního
lístku. Soupis jídel v jídelním lístku je s vybroušeností vyzdoben - září na něm zlatá
malba,je zasazen v držátkách z bronzu. Při
této tabuli měl nadto každý svatební host
u svého talíře i malý soupis, který si mohl
vzít a odnést s sebou v upomínku na tento
významný den.
Ještě skvělejší výprava bývala při tabulích, kdy nejen labužnictví, ale i přenádherné ozdoby stolu pohlcovaly za jedinou hostinu ohromné sumy peněz. V dřívějších staletích zastupoval úlohu jídelního lístku tzv.
herold, který každé nové jídlo slavnostně
ohlašoval, přičemž povětšinou zazněly
i slavnostní fanfáry.
Psané jídelní lístky se zachovaly i ve spisech starých římských dějepisců. Jsou důkazem toho, že již ve starověku každé slavnější stolování provázel soupis jídel.
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Jídelní lístek z Pompejí, nalezený v domě měšťana Paratusa, vykazuje i jídla, jaká již neznáme. Mimo dodnes známé srnčí
paštiky, mořského ježka, ústřice, škeble ve
sladké omáčce, uvádí i černé, bílé, tulipánové a purpurové hlemýždě. Dále byly nabízeny mořské kopřivy, drozdi, vemena a jako
nejvýznamnější chod staré hostiny se vynášela kančí hlava.
Pořádal-li kupř. Lukul (zemřel 46 let před
Kristem), nebo jiný klasický hostitel slavnostní hody, předložil mu před zahájením
stolování první sluha a ředitel tabule soupis
jídel, jež se připravila v kuchyni. Po vážné
poradě se svým důvěrníkem určil hostitel,
„která jídla a v jakém pořadí na stůl se přinášeti mají“, aby stolování nepostrádalo souladu, uměleckého sestavení a jedno jídlo neubíralo chuti druhému.“

Ing. Darja Kustová
dcera Růženy Hamatové
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ROD TŠÍDŮ - FERDINAND ANTONÍN TŠÍDA

Ferdinand Antonín Tšída – nejstarší syn
Daniela Tschidy a Marie roz. Prachenské se narodil 31. května 1847 ve Kdyni
v č.p. 151, v Klatovské ulici. Pokřtěn byl
1. července 1847 v kostele sv. Mikuláše ve
Kdyni. Po vychození obecní školy se učil
privátně. Roku 1860 dělal zkoušku do nižší
reálky (Unterrealschule) v Domažlicích.
Pro zajímavost, jejím ředitelem byl tehdy
P. Adalbert Kramer, ochránce dětí B. Němcové za jejího pobytu ve Všerubech. Známky měl dobře a skoro výborně.
Vyučil se ve Vídni v letech 1861 – 1865
v koloniálním obchodě firmy Dirnberger. Ve Kdyni u otce pracoval pak v roce
1865 – 1867. Dvě léta uplynula a byl zase
mimo domov. Od 1. října 1867 do 8. května 1868 byl v obchodě svého strýce Hermana Tšídy v Nýrsku. V letech 1868 1869 získával zkušenosti u obchodníka Antona Kritsche v Badenu u Vídně. V roce
1869 působil asi sedm měsíců v obchodě
Rosenfelder v Hernalsu. Čtyři měsíce pak
strávil v obchodě u Moritze Thielen na
Kärntner Strasse ve Vídni. Nakonec byl ještě v letech 1870 – 1871 v továrně Zeno Gögel v Kremži, kde se vyráběla pověstná
kremžská hořčice. V roce 1872 se vrátil
zpět do Kdyně a po svém otci pomalu
přebírá koloniální obchod. Dne 8. října
1872 se v kostele sv. Mikuláše ve Kdyni
oženil s Magdalénou, se kterou se seznámil
ještě před svojí cestou do světa na zkušenou. Magdaléna byla jediná dcera Josefa
Niessnera, který mimo jiné vlastnil též trafiku ve Kdyni. Josef měl svou jedinou dceru Magdalénu nade vše rád a s láskou ji
dobře vychoval a pro život připravil. Po
svatbě mladí manželé bydleli v domě Kostlivých, č.p. 139, naproti obchodu Daniela
Tšídy (v místě dnešní pošty).
FERDINAND TŠÍDA JAKO OBECNÍ
ZASTUPITEL
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Rozšafná povaha, dobročinnost a dobrosrdečnost Ferdinanda Tšídy mu záhy získala
oblibu a všeobecnou důvěru. Po celý život
neměl žádných nepřátel. Četné veřejné
funkce jsou toho důkazem. Důvěrou svých
spoluobčanů byl kolem roku 1875 povolán
do obecního zastupitelstva, kde pracoval
po 40 let. V novém obecním zastupitelstvu
mu dne 30. ledna 1880 byl přidělen resort
policie. Roku 1883 mu byl svěřen dozor
nad obecními dělníky. Když byly v témže
roce objednány nové radniční hodiny, byl
mu tento úkol rovněž svěřen. Roku 1886
se Ferdinand stal prvním radním a zástupcem purkmistra (nyní starosty
města). Roku 1888 mu byl k resortu policie přidělen také resort soudců. Za
purkmistra byl Ferdinand Tšída zvolen
v roce 1891. První schůze, které jako
purkmistr předsedal, se konala 19. září
1891 s účastí 17 radních. Purkmistrem (později starostou) byl až do roku 1905, tedy celých 14 let. Dne 3. srpna 1905 jej ve funkci
starosty města vystřídal továrník Augustýn
Kohout. Nadále byl členem obecního zastupitelstva se starostí o resort financí.
FERDINAND TŠÍDA A JEHO VEŘEJNÉ SPOLEČENSKÉ FUNKCE
Ferdinand Tšída byl při založení klubu
Českých turistů (KČT), předsedal ustanovující valné hromadě dne 7. února 1901
a byl rovněž zvolen do výboru. Na valné
schůzi roku 1904 byl zvolen předsedou
KČT a byl jím až do roku 1907. Od roku
1914 byl náměstkem předsedy.
Ferdinand Tšída byl zapojen také ve spolku Měšťanské besedy. V lednu 1877 byl
zvolen za člena jejího výboru. Předsedou
výboru byl tehdy místní lékárník, Josef
Miška. Do funkce předsednické se Ferdinand dostal po mimořádné hromadě dne
29. června 1880.
Měšťanské besedě pak předsedal mnoho
dalších let.
Od roku 1883 byl Ferdinand Tšída členem Sokola ve Kdyni. Svolil, aby bývalá
vyšívačská dílna, která dříve patřila jeho
otci (za domem rodiny Tochorů, vedle
nynější restaurace U Jána), byla přestavěna na cvičebnu sokolské jednoty. Dne
15. prosince 1895 za přítomnosti 55 členů
valné hromady byl Ferdinand Tšída jmenován čestným členem Tělocvičné jednoty Sokol ve Kdyni za ochotu, že sokoly nechal
cvičit v domě, který patřil jeho rodině.
FERDINAND TŠÍDA A PÉČE O CHUDÉ
Ferdinand Tšída se staral o chudinu, poskytoval chudému žáku kdyňské školy jedenkrát týdně oběd, pořádal sbírky a vánoční nadílky. Své zlaté srdce osvědčil
značnými odkazy na dobročinné a vzdělá-
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vací účely. Příbuzným po své smrti odkázal
22 000 K., Nadaci pro chudé ve Kdyni odkázal 8 000 K., Studentské nadaci pak
2 000 K. Menšími odkazy vzpomněl i na
novokdyňskou jednotu hasičskou a na sbor
sokolský, jejichž byl po léta podporovatelem – hmotným i mravním. Ferdinandova
manželka Magdaléna byla též velice dobrého srdce. Sama dětí neměla, proto svou lásku přenesla na děti Ferdinandovy sestry,
Marie Žákavcové, na synka pana Baumanna a synka souseda pilníkáře Götze. V životě činila mnoho dobročiní a v závěti své též
na chudé pamatovala.
FERDINAND TŠÍDA JAKO ČLEN
OKRESNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na žádost zemského výboru místodržitelství bylo okresní zastupitelstvo, pro nepořádky okresního starosty V. Hůrky
a okresního tajemníka JUC. J. Pajdara, advokátního koncipienta, dne 18. listopadu
1882 rozpuštěno. Ferdinand Tšída byl vládou jmenován zástupcem ve správní komisi. Porotním soudem v Plzni byli viníci pro
podvody a zpronevěry odsouzeni a nové
volby byly vypsány na 20. – 24. ledna
1883. Volilo se celkem 24 členů okresního
zastupitelstva, z nichž města volila
4 zástupce, mezi kterými byl rovněž Ferdinand Tšída.
CO OBCHOD A TÍM TEDY I RODINU
TŠÍDŮ POSTIHLO
Dne 29. září 1874 ve Kdyni opět hořelo.
Oheň vznikl u Suchých a zachvátil celou
frontu domů (stavení Märzovo, Rudkové, Šefčíka, Housara, Ludvíka, Osvalda,
Váchala a Tšídy) v Komenského ulici.
Hořelo tedy i u Tšídů. Uchráněna byla
jen výše zmíněná dílna, později přestavěná na cvičebnu. Po vyhoření byl dům
Tšídových rozšířen o 3 místnosti. Ferdinand se nastěhoval do předních místností
domu a plně převzal koloniální obchod svého otce. V novém bydlel spolu s manželkou Magdalénou, služkou a kupeckým mládencem. Druhá nepříjemnost, jež rodinu zasáhla, se stala dne 10. května 1883, kdy byl
obchod vyloupen. Ukradeno bylo celkem
56 zlatých a kolky v hodnotě 302 zlatých.
Pokračování v dalším vydání Kdyňských
listů.
Zdroj: Kronika rodu Tschida
Autor: Tomáš Donner
Čerpáno ze zápisků Jana Váchala (otce
Antonína Váchala)
Antonín Váchal
foto archiv Antonína Váchala
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Zleva II. řada: Theodor Žákavec, Ludvík Tšída, Ferdinand Tšída, Emil Tšída
II. řada: František Žákovec, Terezie Tšídová (roz. Bezděková), Marie Tšídová, Marie Žákavcová (roz. Tšídová), Magdalena Tšídová (roz.
Niessnerová), Anna Tšídová (roz. Trková), Marie Žákavcová

KDYŇSKÉ POMÍSTNÍ NÁZVY – „NA HROBÍCH“, „V POTOCE“
V dnešním třetím díle o pomístních názvech v našem městě se zmíníme o ulici
odbočující na křižovatce z Rýzmberské
ul. směrem do kopce na sever, ul. Škarmanské. Svého času se také jmenovala
Vyšehradská, ale především „Na Hrobích“. Na tomto místě stávala menší 200
metrů dlouhá rokle, která byla rájem dětských her nejrůznějšího druhu. Hasiči zde
měli umístěný cvičný žebřík a pan
Šindler měl přímo v rokli sklad střelného
prachu, který prodával ve svém obchodě
na náměstí vedle školy (č.p. 8). Později,
po první světové válce, byla rokle zasypána. Začaly se zde stavět domy. Prvním
postaveným domem v této ulici byla
v r. 1910 „vila Terezie“ (č.p. 282). Majitelem domu byl Josef Forster. Není bez
zajímavosti, že při tomto stavení byl ve
dvoře postaven přístřešek a v něm pan
Forster garážoval první automobil ve
Kdyni koupený v r. 1912. Tento přístřešek (garáž) stojí dodnes. Koupi tohoto automobilu předešla pouze koutská hraběnka, která byla majitelkou svého prvního
automobilu už v r. 1907. Při stavbě dalších domů směrem do kopce lidé často nacházeli při těžbě písku a kopání základů
na domy lidské kosti. Tyto pozůstatky
mohly pocházet z dob napoleonských válek, pravděpodobněji však z doby třicetileté války z půtek při blízkém Rýzmberku. Odtud tedy pochází název ulice „Na
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Hrobích“. Tento se ovšem místním starousedlíkům bydlícím v této ulici moc nelíbil, začali proto prosazovat svůj nový návrh (především dlouholetá turistka Anna
Jančíková, za svobodna Jaklová a učitel
Miroslav Hofmeister). Od roku 1966 se
tato ulice jmenuje Škarmanská.
Další takový pomístní název je v ulici
spojující Americkou ul. a nám. Prof.
Žákavce, říkalo se zde „V Potoce“. Za
dob minulého režimu se tato ulice jmenovala Jana Švermy. Dnes nese název Vodní
ulice. V roce 1836 byla ve Kdyni velká
povodeň. Dříve měl potok dvě ramena.
Jedno rameno tvořil běžný tok, druhé tzv.
náhon na „Vondráškův mlýn“ (č.p. 36).
Náhon po delší trase odbočoval přes zahradu Antonína Axamita a pod dnešní
Americkou ulicí, směrem ke koželužně
pana Karla Ticháčka (č.p. 28). Na vyčiňování kůží bylo potřeba hodně vody
a přebytečná voda z koželužny pak tekla
spádem dále do malého rybníčku, ze kterého bylo napájeno mlýnské kolo již zmíněného mlýna. Dne 14. července 1932
Kdyni postihla další velká povodeň. Ve
vodě plaval podle tehdy očité svědkyně,
spisovatelky Věry Procházkové, bydlící
nedaleko, vůz a někomu voda odnesla
i peřiny. V r. 1934 došlo k úpravě (regulaci) potoka a jeho prohloubení. Z kamenů byly postaveny stěny (tzv. vanty) a po-
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tok byl překryt betonovou deskou. Protože strany byly zvednuty, zdají se některé
původní domy v této ulici „utopené“.
Stavbu prováděla stavební firma p. Holečka z Klatov. Potok byl překlenut od
hospody U Švajnerů až k řeznictví pana
Antonína Hrstky (č.p. 39), kde byly kamenné schůdky vedoucí dolů do potoka.
Dále byl potok otevřený až do doby, kdy
se začaly stavět panelové domy v 70. letech 20. století v ul. Na Tržišti. Potok byl
následně překryt betonovými panely až k
domu č.p. 355. Dále teče už otevřený.
V příštím vydání Kdyňských listů si povíme něco o „Kozím rynku“ a „Na Mejtě“.

Rudolf Šlajer
foto archiv Rudolfa Šlajera

f Město Kdyně

30

Kdyňské listy

OBČAN REPORTÉREM

číslo 2/2021

„JSEM PAMĚTNÍKEM STARÝCH ČASŮ” - IVAN KUPKA
Začátkem března přišel na radnici panu
starostovi e-mail. Obsahoval i několik dotazů k historii, a tak nakonec připutoval
až ke mně do MUZEA. Jeho autor Ivan
Kupka, 85letý pán, inženýr z Plzně ve
svém emailu vzpomíná na svoje prázdniny ve Kdyni. Při čtení jeho dopisu se nelze ubránit obdivu nad bohatostí vzpomínek, vnímavosti, životní pokory, ale ani
dojetí, jak krásnou stopu v srdci tohoto
člověka zanechal náš rodný kraj.

čena, ale rozhodně byla dole cedulka "Jen
pro zdatné turisty". Babička přesto cestu
vyšla, což pak dávala k lepšímu, že ve
svém věku zdolala cestu pro zdatné turisty!
Pamatuji se, že jsme tenkrát chodili na
obědy do blízké restaurace Na Hájovně
(vedoucím tam byl p. Konáš).
Tenkrát už bylo rozestavěné blízké koupaliště, za války se tam ale nepracovalo.
Vzpomínám, že jsem si tam chodil hrát
s kluky a v protékajícím potůčku jsme
chytali pulce. Ke koupání nám sloužil
blízký rybník na kojetickém potoce.
V okolí se tenkrát sbíraly maliny, ale
vzpomínám si, že se větší množství muselo odevzdávat, že existovalo dvoje povolení, červená a bílá karta, na bílou se mohla část sběru ponechat pro vlastní potřebu.
Pobyt ve Kdyni mi přinesl ještě jedno
velké poznání - s otcem jsem chodil na
houby a jednou, myslím, že to bylo v lese
pod Škarmanem, nás houbařka - babka v
šátku - naučila sbírat muchomůrku růžovku. Vysvětlila nám všechny znaky, kterými se bezpečně odliší od ostatních muchomůrek, a tak od té doby ji sbírám a
i ona mi přináší letmou vzpomínku na
Kdyni. V té době sbírat muchomůrku nebylo zdaleka v takovém povědomí jako
dnes.
Vzpomínám, že nad Hájovnou byla širší cesta po vrstevnici, říkalo se jí Hraběnp. Kupka s rodiči, r. 1941 ka (podle mapy je to zřejmě dnešní cyklostezka). Tam jsme chodili často proS LASKAVÝM SVOLENÍM AUTORA cházkou, zvlášť při nepříznivém počasí.
ZVEŘEJŇUJI ČÁST DOPISU
Musím přiznat, že tyto procházky s rodiči
Vážený pane starosto, jsem pamětníkem po Hraběnce patřily k mým nejméně oblístarých časů. V roce 1941 jsem se jako beným činnostem.
šestiletý školák poprvé podíval do KdyA ještě mám jednu vzpomínku. Do Háně, když tehdy rodiče rozhodli, že stráví jovny jezdil autem obtloustlý Němec, ktese mnou prázdniny v jediném výběžku Šu- rého při odjezdu v podnapilém stavu mumavy, který byl tehdy dostupný. V uve- sel personál dostávat do auta. Jeho jízda
deném roce jsme bydleli v pensionu Petr pak také podle jeho stavu vypadala (kde byli tenkrát i Pražáci, vzpomínám na- "štrádoval" od jedné krajnice ke druhé,
př. akad. malíře Cyrila Boudu). Za něja- na prašné silnici do města byl tehdy ještě
ký čas se pak otec domluvil s nedaleko minimální provoz (zajímavé je, že v té dobydlící rodinou Sedláčkových, kteří bě podnapilý stav byl při nehodě polehv domku pronajímali v patře dvě místnos- čující okolnost).
ti, na pobytu až do konce prázdnin. NakoTímto úvodem Vám chci sdělit, že z té
nec jsem tam trávil celé prázdniny i po doby tu mám publikaci, nazvanou
další 2 roky, takže celé okolí včetně hra- KDYŇSKO, kterou tenkrát otec někde
dů a kopců mám mnohokrát prochozeno. získal. Je to brožura formátu A4 na kříProtože se táta po dovolené musel vrátit dovém papíru, vydaná Okresní záloždo Plzně, vystřídala ho vždy babička nou hospodářskou ve Kdyni v roce
z matčiny strany. Bylo jí v té době kolem 1941 při příležitosti slavnostního ote65 let a vzpomínám, že když se chtěla po- vření sídelního domu záložny. Na 130
dívat na Koráb, tak jsem ji přemluvil, že stranách jsou zde kromě populačních dat
půjdeme přímou cestou nahoru od Kdyně články zaměřené na hasičstvo, myslivost,
- dnes je to zřejmě po žluté turistické chov zvířectva, trhy, sport, kulturu ap.,
značce. Nevím už, zda byla cesta prozna- vše doplněno cca 50 obrázky a fotogra-
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fiemi. Mě osobně tam zaujalo jméno autora článku o myslivosti Karla Vilímce - není to děda známých bratrů Vilímcových?
(předloni jsem byl na jejich koncertě zde
v Plzni). Dále je tam vizualizace nového
koupaliště na str. 80, které mělo být otevřeno právě v r. 1941. Ze známých důvodů k tomu došlo až později. V článku o
něm na str 82 se píše, že voda v něm má
být ohřívána vodotryskovým zařízením,
uskutečnilo se to a jak si to mám představit? Další objev jsem tam učinil ve jménu
autora článku na str. 94 - se synem J.
Krombholce jsem byl ve třídě v obecné
škole a pak ještě 3 roky na gymnáziu jsem s ním i teď v kontaktu (žije v Letinech), a tak jsem si u něj ověřil, že se skutečně jedná o jeho otce - svět je malý!

návštěva Kdyně, r. 2012

Kojetický rybník
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Žijeme v době, kdy stromy napadl malý
brouček kůrovec a lidé přes všechnu vědu
a výzkum zápasí s docela malým neviditelným virem. Myslím si, že příroda chce
tím vším lidstvu hodně říct. Přesto všechno my ve Kdyni máme to štěstí, že žijeme v překrásném koutu naší země, uprostřed nádherné přírody (navíc v nemalém
katastru ). A tak využijme tuto výjimečnou příležitost, kdy máme více času na sebe a na rodinu, kdy můžeme v úžasu obdivovat odhalené siluety našich kopců, po-

znávat okolí, jak jsme ho dříve vidět nemohli. Objevujme nové výhledy, procházejme malé pěšinky, které nám dřív byly
skryté.
Na závěr vám z výše zmiňované publikace KDYŇSKO odcituji úryvek
z příspěvku akad. malíře Jaromíra
Hlavsy, s názvem: Kdyňsko výtvarné:
CHODSKÁ ŠUMAVA - to je slovně výtvarná zkratka kdyňského kraje. Výrazné
znaky obou – Chodska plástvovitého, rozlehlého, prosluněného a širokohledného,
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teplého a svérázně srdečného - i Šumavy
snivě zahleděné, ponořené v stíny a zkazky věků, lidsky prosté, samotářské
a niterně léčivé. Vůně pecnů chleba vane
z jedné- a pryskyřičných silic z druhé strany.
Kdyně je hranicí těchto dvou vzácných
království: srdce a duše.
autor e-mailu: Ing. Ivan Kupka
Ludmila Brychová
TIC Kdyně

VZPOMÍNKA NA ZDEŇKA ŠMÍDA
Spisovatel, novinář, textař, hudebník,
pedagog, historik, redaktor, ale také
cestovatel a vodák – to všechno a navíc
prima chlap, to byl kdyňský rodák Zdeněk Šmíd.
Měl jsem to štěstí, že jsem jej poznal jako student. Později jsem si pro sebe objevil jeho mistrně napsaný soubor tří novel nazvaný Trojí čas hor (1981). Kouzelně je v nich vylíčen obraz tajemné a nepřístupné Šumavy. Navíc tyto baladické
příběhy mají v sobě lidský rozměr (ostatně jako většina jeho knížek). Jeho Vodáckého průvodce pro Ofélii jsem viděl nejprve zfilmovaného amatérskými filmaři.
Ono totiž tohle vyprávění o partě vodáků,
plné humoru, skutečného přátelství i vtipných historek, z nichž mnohé sám autor
zažil, katapultovalo tuhle knížku mezi nejoblíbenější. Šmídovou nespornou předností je lehkost psaní, s níž staví před své
čtenáře dialogy plné narážek a gagů. Za
všechny uvedu následující ukázku: „Poté

zahájil Kendy vodácký výcvik. Omezil se
na teorii: Tohle je pádlo a nikdo tomu nesmí říkat veslo. Kdo řekne veslo, není
žádnej vodák. Vodáci se zdraví ahoj. Kdo
řekne nazdar, není vodák. Je to sokol.
Kdo řekne dobrý den, je pitomec. Má někdo dotaz?“
„Hoď sem pádlo, ahoj,“ řekla Kateřina.
„Je to tak dobře? Jsem už vodákem?“
Po knize Proč bychom se netopili
(1979) napsal Zdeněk Šmíd jakousi její
obdobu s názvem Proč bychom se nepotili a Proč bychom se netěšili. Nesmím
zapomenout ani na jeho půvabná putování po řekách – Otavě, Berounce a Mži –
a na tři čtenářsky úspěšné knihy: Za písní
severu, Bubny Berberů a Strašidla a krásné panny.
Nelze nevzpomenout na to, že Zdeněk
Šmíd téměř čtvrt století působil jako učitel (od roku 1960 do roku 1985). Z prostředí střední školy „vytěžil“ humoristic-

ko - satirický román Babinec (1988),
v němž najdeme mnohé z jeho životní empirie (třeba zasvěcené vstupní úvahy o pedagogice či devatero rad učiteli dospělých žáků). Při vší rozverné zábavnosti je
Šmídův román zároveň hlubokou kritickou analýzou neutěšených a léta neřešených poměrů v našem školství. Mám za
to, že dodnes není zcela plně doceněno jeho rozsáhlé a různorodé dílo čítající více
než tucet děl – od prvotiny Sbohem, Dicku (1977) až po Putování po řekách
(2010). Mrzí mne zároveň, že o Zdeňku
Šmídovi musím psát již v minulém čase,
protože 9. dubna 2011 se mu jeho záliba
v cestování a potápění stala bohužel osudnou. Zemřel na infarkt při potápění na
Seychelách. Nicméně dílo, které po něm
zůstalo, má co říci i spoustě dnešních čtenářů.
Mgr. Ivan Nikl

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat panu Brychovi
a jeho paní Lidušce za iniciativu, za jejich toulky po přírodních krásách a scenériích v okolí Kdyně a za komentovanou
prohlídku našeho svatostánku na kopci –
kostela sv. Mikuláše. Moc mě zaujal také
výklad o židovské synagoze. Děkuji za
činnost infocentra a MKS „Modrá
hvězda“ Kdyně, za organizaci koncertů,
kulturních vystoupení známých interpre-
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tů, za poutavé přednášky, vernisáže, výstavy, především za výstavu chodských
krojů a zvyků. V létě Kdyně ožije Císařskými slavnostmi, do parku přijíždí Kinematograf bratří Čadíků. Poslední měsíc
v roce je vždy plný krásných akcí, do kterých se zapojují i děti z MŠ a ZŠ, koná se
výstava betlémů, na Rýzmberku probíhá
adventní trh s doprovodnými akcemi,
v lednu se organizuje Tříkrálové sbírka.

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

V infocentru se prodávají krásné suvenýry se znakem Kdyňska. Dále děkuji
MUDr. Kubiskovi a paní Maškové a celému rehabilitačnímu týmu ve Kdyni
za laskavou odbornou péči, ochotu a
vstřícnost, s jakou přistupují k pacientům.
Přeji mnoho zdraví a energie do další činnosti.
Helena Poisslová

f Město Kdyně
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PŘÍPRAVA NA LÉTO NA HÁJOVNĚ

Velikonoční svátky byly pro kdyňské hasiče
ve znamení pracovního nasazení. Na základě
objednávky ze strany města Kdyně totiž
prováděli čištění přírodního koupaliště Na
Hájovně. V loňském roce, kdy jsme stáli na

prahu pandemie koronaviru, nebylo možné
vyčištění koupaliště bezpečně provést. Letos
byla situace naštěstí jiná – všichni hasiči se
prokázali negativním testem a veškeré práce
provázela nezbytná hygienická opatření.
Vyčištěn byl také přítok vody do koupaliště
a díky tomu by mělo dojít k natečení dostatečného množství vody, s jejímž nedostatkem
se také v důsledku sucha posledních několik
let potýkáme. Přesto věřím, že se letošní letní
sezóna Na Hájovně vydaří. Je totiž dost pravděpodobné, že pro mnohé z nás se naše koupaliště kvůli nemožnosti cestování do zahraničí stane takovým malým Středozemním
mořem, u kterého strávíme letošní léto. Proto
uděláme maximum, aby pro Vás bylo koupa-

liště na teplé letní měsíce připraveno, jak
nejlépe to bude možné.
Oskar Hamrus
starosta města Kdyně
foto: MěÚ Kdyně

Technické služby Kdyně, nabízejí
občanům činnosti s využitím techniky
a zařízení Technických služeb. Veškerá
naše technika a zařízení je obsluhována
našimi zaměstnanci. Rozsah prací, dobu
a požadavky je třeba domluvit na
Technických službách Kdyně, kde bude
i upřesněna kalkulace ceny.
www.tskdyne.cz
Štěpkovač s obsluhou

560 Kč/hod

Nakladač Weidemann

650 Kč/hod

Rameno na sekání

680 Kč/hod

Odvoz bioodpadu
traktor+kára
Odvoz bioodpadu
Multicar
Pronájem kontejnéru

450 Kč/hod
375 Kč/hod
50 Kč/den

Zahradní traktůrek

490 Kč/hod

Sekačka

470 Kč/hod

Motorová pila

470 Kč/hod

Křovinořez

470 Kč/hod

Ostatní práce

380 Kč/hod

Multicar

494 Kč/hod

Traktor s károu

560 Kč/hod

Traktor kontejnér

650 Kč/hod

Traktor hrnutí sněhu

650 Kč/hod

Zde uvedené ceny jsou včetně DPH.
Ceník je platný od 1. 5. 2021.
Kalkulace ceny je možná po 15 minutách.

V případě zájmu o inzerci v Kdyňských listech na webových stránkách města Kdyně – www.kdyne.cz v sekci
„Kdyňské listy“ naleznete Pravidla pro zveřejňování inzerce a ceník inzerce.

