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Zástupci kdyňského regionu
na návštěvě u bavorské
státní ministryně

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko
sídlí již druhým rokem v jednom z reprezentativních historických domů v centru Prahy.
A právě sem pozvala bavorská státní ministryně pro evropské záležitosti a regionální
spolupráci Dr. Beate Merk, MdL starosty,
kteří se zasluhují o prohloubení přeshraniční
spolupráce. Novoroční recepce, která měla
být zároveň i poděkováním, se za kdyňský
region účastnili starostka obce Loučim Jana
Dirriglová, starosta Kdyně Jan Löffelmann
starosta městyse Všeruby Václav Bernard.
Německá státní ministryně vyjádřila svoje
hluboké proevropské přesvědčení a víru
v evropskou integraci.
(red)
Na obrázku (zleva) – Václav Berdnard,
ministryně MMR paní Ing. Karla Šlechtová,
Bavorská státní ministryně Dr. Beate Merk,
MdL, starosta partnerského města Eschlkam
Josef Kammermeier, Jana Dirriglová, Jan
Löffelmann.

Před deseti lety, 4. ledna 2006, se sešla skupinka žen, rozhodnutých udělat něco pro zdraví
i postavu, ještě ve staré sokolovně ve Kdyni. A od té doby tam pravidelně cvičí kix - box aerobic
pod vedením Jany Váchalové. Nějakou dobu trvalo, než si tělo zvyklo na zátěž tohoto sportu.
Spousta žen, ale i mužů, se v tělocvičně za tu dobu vystřídala, ale někteří zůstali. I skupinka, která
začínala se svou cvičitelkou od prvního dne. Často je slyšet smích a láteření, „jak už ty kliky nedají a že už nemůžou“. Přesto si pak všichni odnáší fyzické i psychické uvolnění. Hanka Hoffmannová
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Chodská Lhota slavila začátek roku 2016
Silvestrovským ohňostrojem. Přivítání nového
roku u kaple sv. Václava připravil Kamil Novak
a pořádal obecní úřad. Foto Jaroslav Nunvář

Novoroční křest Starého potoka

24. ročník novoročního pochodu na Štefle připravili brnířovští hasiči.

Pochodu předchází oslava nového roku u rozsvíceného stromku na hrázi rybníka. Druhý den
slunné počasí přilákalo na náves více účastníků. Po fotografování celé skupiny „U parezu“ se vydalo 36 pochodníků pěšky po cyklostezce do Hluboké a pak směr Chodská Lhota. Před Chodskou

Lhotou jsme sešli po louce k rozsáhlému
močálu, několik starších občanů přijelo auty,
aby byli svědky následující události. Letošní
pochod byl obohacen opět o jednu zajímavost:
Pepík Husník v tomto místě osadil sloupek
s tabulkou, že v tomto místě pramení Starý
potok, který protéká Brnířovem. A pak za
doprovodu harmoniky a zpěvu písničky „Teče
putůček bublavý“ byla tabulka s popisem slavnostně odhalena 1. 1. 2016 ve 14 hodin. Na ní
je zdokumentovaná pouť vody z močálu až do
cíle: Starý potok – Zahořanský potok – Zubřina
– Radbuza – Berounka – Vltava – Labe –
Severní moře. Nedaleko odtud (nad Stáškovic
kaplí) je rozvodí řek. Náš Starý potok končí
svůj tok v Severním moři a Kouba, která pramení jen pár set metrů od pramene Starého
potoka, směřuje do Dunaje a vlévá se do Černého moře. Po slavnostním pokřtění tabulky
domácí slivovicí jsme vyrazili do známé hospody „U Bednářů“. Lokál
se zaplnil
Brnířovskými a za doprovodu naší kapely harmonika, klarinet, housle - se až do pozdních
večerních hodin zpívalo.
Mirek Beneš

Pocinovičští hasiči „nebezpečně“ omlazují

dškoláků, mladších a starších žáků a dosahuje
s nimi pěkných výsledků.
Starostka Anna Homolková poděkovala
hasičům za jejich činnost pro obec a také
přítomným soukromým zemědělcům, kteří
hospodaří v okolí Pocinovic a dobrovolné hasiče sponzorují: „Kdykoliv cokoliv potřebujeme,
jsou ochotní pomoci nejen technikou, ale také
osobně a to musím velice ocenit.“
Pocinovští hasiči už řadu let aktivně spolupracují nejen se sbory v rámci okrsku, ale také
s okolními okrsky klatovského okresu, jako je
Dlažov (konkrétně SDH Běhařov) anebo SDH
Nýrsko. Jejich zástupci v diskusi pozdravili
místní hasiče, stejně tak jako ředitel HZS
Domažlice Václav Petržík.
Zdeněk Huspek

Družstvo žen převzalo plakety za účast v soutěžích.
Pocinovičští dobrovolní hasiči spolu s hosty
z okolních sborů se na výroční valné hromadě
seznámili s činností za rok 2015 a naplánovali
si úkoly na rok letošní.
Téměř polovinu zúčastněných prezentovaly
mladší tváře a nejen z Pocinovic.
V Pocinovicích mají několik soutěžních družstev. Kromě klasických mužů do 35 a nad 35
let pro okrskovou soutěž v požárním sportu
také družstvo mužů i žen v Chodské veterán
lize a družstvo mladších žen.
„V ženách pro veterán ligu se připravujeme
od dubna každý pátek, pravidelně se zúčastňuje 5 žen, další je doplňovaly na soutěžích, což
je někdy problém. Na poslední soutěži jsme
družstvo moc omladili, takže nás v první kole

diskvalifikovali a museli jsme si ženy vypůjčit
od konkurence,“ řekl Emil Dopirák, vedoucí
soutěžních družstev. Celkově skončily veteránky na 2. místě, muži se museli spokojit s místem třetím. Mladší ženy s posilami z Loučimi
a Chodské Lhoty si rovněž nevedly špatně,
v okresním kole obsadily 2. místo, na soutěži
v Nýrsku za účasti družstev klatovského okresu získaly pohár pro vítěze! Všichni trénují na
místním koupališti, kde se pro tuto činnost
podle Dopiráka neustále vylepšují podmínky.
Aby na výročkách bylo mladších tváří dostatečné množství, o to se stará Václav Ponocný
st., který před lety začal s těmi nejmenšími.
V současnosti má družstva z nejmenších pře2
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Třetí sezóna Kruhu přátel hudby zahajuje

V Úboči zpívala
Canzonetta

Jako každoročně vystoupí v kdyňské sokolovně Plzeňská filharmonie.

První dvě sezóny pravidelných koncertů klasické hudby ve Kdyni ukázaly, že na Kdyňsku
existuje slušný počet návštěvníků takových
koncertů. Posluchači ve Kdyni byli v minulosti
ochuzeni o pravidelné koncerty klasické hudby.
Na vině byly především prostorové možnosti.
Tyto koncerty se totiž nedají dělat
v akusticky špatných podmínkách nebo bez
odpovídajícího zázemí. To vše se změnilo po
rekonstrukci sokolovny. Sál je sice vhodnější
pro velké symfonické koncerty, ale i komorní
hudba zde vyznívá v požadované kvalitě.
Třetí sezóna staví opět na žánrové rozmanitosti a nástrojové pestrosti. Zkušenosti z minulých
sezón navíc ukazují, že nelze slevovat
z kvality interpretačního provedení. Proto jsme
oslovili i některé z umělců, kteří zanechali minule velmi příznivý dojem. 13. března se opět setkáme s vynikajícím houslistou Jiřím Vodičkou,
novopečeným koncertním mistrem České filharmonie, který tentokrát jako člen Smetanova tria
jistě přesvědčí i o svých komorních kvalitách.
Dalšími dvěma členy Smetanova tria jsou pak
naše nejlepší klavíristka Jitka Čechová a violoncellista Josef Páleníček. 23. dubna opět přivítáme
skvělého hobojistu Viléma Veverku s Ensemble
18+ a to v barokně zaměřeném programu. Vilém
Veverka na koncertě přednese také společně
s Miroslavem Vilímcem Bachův koncert pro
housle, hoboj a smyčcových orchestr. 19. května
vystoupí naše mladá sopranistka Národního
divadla Lucie Silkenová, která za klavírní spolupráce Ladislavy Vondráčkové zazpívá především operní árie.
Podzimní část cyklu zahájí houslistka Jitka
Nováková -Vilímcová s Vladislavem Vilímcem
v programu, ve kterém zazní ne tak často uváděné úpravy čtyř Slovanských tanců Antonína
Dvořáka a v první půli večera i slavná
Prokofjevova sonáta D-dur.
Jako každoročně vystoupí v kdyňské sokolovně Plzeňská filharmonie. Sólistou večera
byl měl být klavírista Jan Simon v Dvořákově
klavírním koncertě g-moll. Tento klavírní koncert stojí trochu nezaslouženě v pozadí dalších
dvou Dvořákových instrumentálních koncertů.
Důvodem jsoupředevším požadavky klavírního

partu na rozpětí rukou a pro klavíristu někdy
méně technicky pohodlná místa. Dvořákův klavírní koncert v novodobé historii proslavil především legendární Rudolf Firkušný, který dílo
po svém návratu v začátku devadesátých let
provedl s Českou filharmonií pod vedením
Jiřího Bělohlávka. Poslední koncert nabízí
posluchačsky zajímavé účinkování našeho
vynikajícího saxofonisty i klarinetisty, významné osobnosti také naší populární hudby
Felixe Slováčka a renomovaného klavíristy
Borise Krajného. Setkání těchto dvou zdánlivě
protichůdných uměleckých veličin určitě
nabídne zajímavý umělecký zážitek.
Třetí sezóna KPH je postavena na umělecké
kvalitě, na ve Kdyni již známých jménech,
ale i umělcích, které uslyšíme poprvé. Věřím,
že cyklus koncertů zaujme hudbymilovné
posluchače. Předplatné na všechny abonentní
koncerty činí 500 Kč. V tomto předplatném je
zakomponována sleva 100 Kč.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně
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V době adventu zněl úbočským kostelem
zpěv pěveckého sboru Canzonetta, který si přišlo poslechnout zhruba sedmdesát posluchačú.
Úvodního slova se ujal starosta obce Václav
Zíma, který všem přítomným popřál klidné
a pohodové prožití svátků vánočních a šťastné
vykročení do nového roku. Pak už nezbývalo
než se zaposlouchat do známých i neznámých
melodií a nechat se vtáhnout do atmosféry tradičních českých Vánoc.
(id)

Automotoklub Kdyně přijme
pokojskou-uklízečku pro sezonu 2016
do Autokempu Hájovna.
Info tel. 602 491 855.

T ř í k rá l o vé ko ledování na Kdyňsk u

Od Masarykovy základní školy ve Kdyni vyšel 9. ledna dlouhý, pestrobarevný průvod. Zpěv
koledníků doprovázela hra na housle a trubku. V průvodu šel i kdyňský starosta p. Jan Löffelmann
a kdyňský vikář Msgre. P. Kratochvíl.
Na prostranství před muzeem, kde se koledníci shromáždili, P. Kratochvíl přivítal jak koledníky,
tak i ostatní obyvatele, kteří se přišli na zahájení sbírky podívat. Promluvil o důležitosti pomáhat

Halový územní přebor mládeže v rybolovné technice

V prosinci pořádala místní organizace Českého rybářského svazu Kdyně, s pověřením
Západočeského územního svazu ČRS, halový územní přebor mládeže v rybolovné technice tzv.
„casting sportu“.
Vítězem v kategorii družstev se stalo družstvo Stříbra A s celkovým ziskem 1122 bodů, na
druhém místě skončilo družstvo Kdyně A, třetí místo bralo družstvo Kdyně B. Nejvíce celkových
bodů (332) získala Kateřina Patková z Kdyně A, která zároveň zvítězila v kategorii dorostu. (jp)

Tříkrálová sbírka
na Kdyňsku

potřebným i o tom, jak je důležité přinášet
úsměv, radost i vlídné slovo, zvláště osamělým
lidem. Nakonec popřál koledníkům, aby všude
našli otevřené dveře i lidská srdce.
Ulicemi Kdyně a okolními vesnicemi prošlo
170 králů a královen rozdělených do 57 skupinek. Potěšující je, že někteří noví vedoucí skupinek se sami aktivně přihlašovali.
Koledníci vybrali rekordní sumu 271.769,Kč, což je o cca 24.000,- Kč více než loni.
Velikou zásluhu na tomto výsledku má opět
výborná spolupráce s kdyňskou školou.
Zvláštní poděkování patří p. učitelce Patkové,
která všechny třídy obešla a řadu dětí pro koledování získala. Mnozí z řad vyučujících se opět
zapojili jako vedoucí skupinek.
Kdyňský vikář Msgre. Kratochvíl, hlavní
koordinátor sbírky v tomto regionu, vřele děkuje všem, kteří přispěli a podpořili ty, kdo to
potřebují. Děkuje samozřejmě i všem obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří věnovali svůj čas i několikahodinovou námahu pro
záslužnou věc.
Marie Hánová
Výtěžek sbírky bude použit na projekty:
- SOS Domažlice
- Domov sv. Vavřince v Meclově
- Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa:
Domažlice a Meclov
- Domov pro matky s dětmi v tísni
Havlovice

Loučim otáčí vlastní kalendář

Jednotlivá místa přispěla takto:

Kdyně 81.916,- Kč, Kout na Šumavě
47.594,- Kč, Spáňov 6.370,- Kč,
Oprechtice 4.090, Kč, Podzámčí 2.679,Kč, Brnířov 8.282,- Kč, Prapořiště
9.545,- Kč, Hluboká 7.760,- Kč, Úsilov
2.897,- Kč, Nová Ves, Vítovky, Pranty
5.249,- Kč, Mezholezy, Luh 2.939,- Kč,
Vílov, Slavíkovice 3.736,- Kč, Němčice
2.875, Kč, Úboč, Všepadly 3.247,- Kč,
Loučim 4.443,- Kč, Libkov 4.015,- Kč,
Chodská Lhota, Štefle 17.346,- Kč,
Pocinovice 16.938,- Kč, Dobříkov,
Branišov, Smržovice, Modlín, Nové
Chalupy 7.049,- Kč, Všeruby, Hájek,
Brůdek 11.938,- Kč, Starec 3.717,- Kč,
Zahořany 7.952,- Kč,
Sedlice,
Stanětice, Hříchovice 9.192,- Kč.
V obcích Dlažov, Miletice a Soustov
dohromady 11 350,-Kč.

Kalendář na rok 2016 z fotografií Zdeňka Huspeka byl k mání na závěr posezení.

Pozvání obce Loučim přijít si prohlédnout výstavku betlémů, poslechnout zasvěcené podívání na
téma Vánoc a betlémů v podání ředitele Muzea Domažlice Josefa Nejdla, ale také ochutnat vánoční svařák a především vánoční cukroví využilo víc než 50 obyvatel.
O hudební vložku se postarali sourozenci Matějkovi. Jiřík kráčí ve stopách své starší sestry Hanky,
které prsty po klávesách a knoflících akordeonu běhají přímo virtuózně!
„Štědrovečerní večeře byla ještě donedávna calta (vánočka) a cukroví. To bylo tučné a peklo se při
zvláštních příležitostech – svatba, pouť, vánoce. Kapr jako obřadní jídlo na štědrovečerní tabuli se
objevuje považte v Tlumačově až v roce 1945! Do té doby patřila ryba trochu mezi postní jídla
a hlavně – bylo to jídlo chudých,“ pokračoval ředitel muzea v přednášce, jejíž druhá polovina patřila betlémům. Úplně na závěr došlo i na kalendáře na rok 2016 s motivy Loučimi, které obecní úřad
nechal vytisknout z fotografií autora tohoto článku.
Zdeněk Huspek
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Pedagožky na zkušenou do Lucemburska

ve větší míře jsou vedeni k samostatné
práci. Za zmínku stojí, že učitel zde má
významnější postavení než u nás,
nekázeň žáků neřeší, ale hned zatelefonuje rodičům žáka a oni si musí takové
dítko ze školy vyzvednout, protože
za chování dětí zodpovídají rodiče.
Naopak naši žáci mezi sebou více spolupracují, při práci ve skupinách více
komunikují a naše hodiny jsou pestřejší,
častěji střídáme různé činnosti. Jsme
rády, že nám ve škole v Erpeldange
umožnili tuto stáž a na jaře očekáváme
návštěvu lucemburských kolegů na
našich školách
Mgr. Renata Reifová

V rámci EU Výzvy 56 nás šest pedagožek
ze ZŠ Všeruby a ZŠ Pocinovice navštívilo
menší školu v Lucembursku v Erpeldange, kde
jsme se účastnily různých vyučovacích
předmětů a měly jsme tak možnost získat nejen
nové náměty pro výuku, ale také porovnat naše
školství se školstvím v Lucembursku.
Shodly jsme se, že používáme řadu stejných
či podobných metod a pomůcek. Přesto jsme
zaznamenaly některé rozdíly. Žáci v Lucembursku tráví ve škole podstatně více času, již
od 1. třídy mají třikrát týdně odpolední vyučování do 16 hodin, škola je pro ně otevřená od
7.00 do 19.00 hodin. Oproti našim žákům jsou
ukázněnější, ohleduplnější k sobě navzájem,

A děti za zážitky zase do Velké Británie

Díky evropským dotacím mohli žáci našich
malých škol - všerubské, pocinovické a koutské - vyjet na jazykový pobyt do Velké
Británie. Pro všechny to byla veliká událost
a tak před odjezdem pilně opakovali základní
fráze, protože vedle výuky v jazykové škole
na ně v Ilfracombe čekalo i ubytování v hostitelských rodinách. Dlouhou cestu zvládli
výborně a odměnou bylo krásné slunečné počasí, které je v malém přímořském městečku přivítalo a provázelo je celým pobytem, takže
pláštěnky a teplé boty a oblečení vezli nepoužité domů.
Počáteční obavy z ubytování v cizích rodinách se díky jejich srdečnosti a vstřícnosti rozplynuly hned první večer, a tak si děti užívaly
dopolední výuku s milými učiteli, odpolední
výlety s příjemnou průvodkyní Luckou a večerní zábavu v rodinách. I přes pouhé základní
znalosti angličtiny se dokázaly částečně dorozumět a uvědomily si, jak důležité je naučit
se dobře alespoň jeden světový jazyk.
A co vše viděly? Vedle mořského akvária
s kraby a malými žraloky také muzeum
v Barnstaple, prý největší a nejkrásnější pláž
Anglie Woolacombe, zoologickou zahradu

s bílými vlky a klokany, kde byli podél cesty mezi stromy umístěni velcí dinosauři, a zvláštní
rybářskou vesničku Clovelly s nádhernou kamenitou pláží a vodopádem. Zvláštností bylo,
že jediná hlavní kamenitá cesta velmi prudce klesá k moři a lidé zde dodnes využívají k přepravě
nákupů a dalších věcí pouze sáně, které po kamenech krásně kloužou.
Vyvrcholením celého pobytu byla návštěva Londýna, při které žáci během devíti hodin
navštívili hlavní památky, z obrovského London Eye měli krásný výhled na celé město a po
vystoupení na pevnou zem zhlédli ve 4D kině krátký film o hlavním městě. Nezapomenutelným
zážitkem byla také večerní plavba lodí po Temži s výhledem na osvětlené památky a poté procházka po nábřeží a přechod slavného Tower Bridge.
Mgr. Renata Reifová, ředitelka ZŠ

Myslivci stříleli na Úlíkovské hoře

Myslivecké sdružení Úlíkovská hora pořádalo v prosinci každoroční hon v okolí Oprechtic, Stanětic a Úlíkova. Střelci a honci
se již v ranních hodinách sešli na Úlíkově, kde je přivítal předseda
s hospodářem mysliveckého sdružení. Byly připraveny tři leče.
Dohromady se v revíru střelilo dvacet kusů černé. Konec honu
patřil slavnostnímu výřadu. Poté se všichni odebrali do
Oprechtické hospůdky, kde byly připraveny vepřové hody
od Josefa Voráčka. Nechyběly ani výborné chodské koláče, které
upekla Dana Weberová. Následoval myslivecký soud, při kterém
se probraly a potrestaly přestupky myslivců během honu. Pak již
zbývalo jen vyzdvihnout práci honců a psovodů, kteří byli při honu
nepostradatelní. Následovala volná zábava pod taktovkou
Klatovské dechové skupiny ,,Hubertka“. Během večera se vylosovala bohatá tombola.
Dobrá nálada se přehoupla přes půlnoc a protáhla se až do ranních hodin.
Hanka Hoffmannová
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Co se povedlo a co nepovedlo

Na Hyršově se v lednu konala výroční valná hromada SDH. Ze zprávy starosty sboru Libora
Märze se přítomní dozvěděli, co povedlo, ale i to, na co hasiči pyšní nejsou. Ve sboru začal pracovat kroužek mladých hasičů, přes veškeré úsilí se ho ale nepodařilo udržet. Sbor čekala rekonstrukce hasičárny a úprava hasičského auta Iveco - Magrius tak, aby bylo schopno sloužit jako
zásahové vozidlo.
Povedlo se a na cvičném poplachu v prosinci se ukázalo, že jak vozidlo tak i hasiči jsou připraveni pomáhat. V diskusi starosta Městyse Václav Bernard vyzdvihl práci hasičů a spolupráci
při zajišťováním chodu obce. „Bez hasičů se neobejde žádná akce, jako úklid veřejného prostranství, sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a tradiční dětský den, za to jim patří poděkování.“ Sbor má 28 členů a pro obec odpracovali 356 hodin.
Helena Klimentová

Pochod zakončený hospodou

Víte, že...



Adventní setkání tří generací se
konalo v prosinci pod záštitou města
Kdyně v malém sále v prostorách bývalé
„Draslovky“? Všechny přivítal starosta
města Kdyně Jan Löffelmann. Následovalo
vystoupení dětí z družiny při MZŠ Kdyně,
které sklidilo potlesk. Skvělá řeč farářky
ČCE Kdyně paní Daniely Zapletalové
Grollové vedla k hlubokému ztišení se
a zamyšlení nejen nad smyslem Vánoc,
ale i života, kde největší roli hraje vydávání
sebe samých pro druhé. „Vřelý dík za skvělou spolupráci knihovnicím města Kdyně,
centru „Ouško“ a všem vám, kteří jste
pomáhali s organizací,“ děkuje Renata
Mrázová.


Novoroční vycházka ke kapli
sv. Markéty se konala odpoledne 1. ledna?
Sešlo se asi 100 občanů ze všech okolních
obcí, popřáli jsme si hlavně do nového roku
2016 a zahřáli se připraveným svařáčkem.
„Počasí se povedlo, z rozhledny byl pěkný
výhled do okolí,“ je spokojený starosta
Radek Toman.


Úplně poprvé vyrazil novoroční
pochod také do okolí Mezholez? „Pro
začátek jsme si zvolili kratší trasu osm kilometrů. Za pěkného zimního počasí šlo téměř
40 občanů a chalupářů. Na konci jsme si připili u naší rybářské bašty, kde jsme si také
opekli buřty,“ vypráví starosta Václav
Němeček.


Prach a broky byly v Prapořišti? „Ve spolupráci s prapořišťskými sokoly jsme uspořádali divadelní představení,“
píše Lenka Hudsová z Nové Vsi. „Oslovili
jsme divadelníky z Černíkova a jejich ochotnický spolek ČERNOCH, kteří nám rádi přijeli zahrát nově nastudovanou hru PRACH
A BROKY. V sále se sešlo bezmála sto lidí,
kteří se při hře o myslivcích a jejich milostných dobrodružstvích, velmi bavili.


Nový rok jsme v Úsilově poprvé
slavili ohňostrojem? Přes 120 lidí se
1. ledna přišlo podívat a zahřát u svařeného
vína a čaje. Ohňostroj zahájili trubači hudební vsuvkou a starosta svým proslovem. „Děti
i dospělí pozorovali barevná světla a užívali
sei novoroční atmosféry,“ vzpomíná Tereza
Rážová.

Pochod zimní přírodou – zakončený hospodou 2016.

Foto: Jaroslav Nunvář

Novoroční procházky, kterou každoročně pořádají lhotští zahrádkáři, se letos zúčastnilo
51 pochodníků a jeden pes jménem Ferda. Po společném fotu u moštárny jsme vyrazili směr
Lomeček v Německé Hoře. Každý si plnými doušky užíval čerstvého vzduchu a ani o zábavu
a srandičky nouze nebyla. V zahrádkářském areálu Lomeček na účastníky pochodu čekalo občerstvení v podobě grogu či čaje a medoviny od pana Stuibera. Předseda spolku Miroslav Bayer popřál
všem účastníkům hodně zdraví do nového roku a naše procházka pokračovala směr Štefle.
Jediným šrámem celého výšlapu byl „pasoucí se“ dobytek, který část výpravy pořádně vystrašil
a prohnal. Bohužel pojem „veřejná cesta“ se dnes ve slovníku novodobých zemědělců nevyskytuje a stává se pouze vzpomínkou pamětníků. Některé cesty jsou dnes běžně součástí pastviny a jiné
již téměř zanikly. Ale díky Bohu jsme všichni bez újmy dorazili až do hospody“u Bednářů“ na Šteflích, kde se probírali mnohem příjemnější věci a všichni se dobře bavili.
A tak i letos všichni – ZDRÁVI DOŠLI!
Milan Zajíc
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Z Prapořiště vyrazili rodiče se
svými ratolestmi na předsilvestrovské
bruslení na zimní stadion? Počasí nepřálo
zimním sportům pod širým nebem, čemuž
také odpovídala rekordní účast cca 60 sportovců. „Hrál se hokej a zbylo i dostatek prostoru na volné bruslení,“ napsala Ivana
Kramlová.
Inzerce na poslední chvíli

Prodám lednici s mrazákem (3 šuplíky ve
spodní části lednice) zn. BEKO. Lednice je rok
stará, v perfektním stavu, 170 cm vysoká, A+.
Prodej z důvodu stěhování. Možnost převzetí
ve Kdyni. Původní cena 8.500 Kč, nyní 4 000,Kč. Tel. 776 699 751.

Praktický fejeton o cestovních postýlkách
Narodilo se nám miminko, dvou a půlkilový vnouček. To je důvod pořídit si postýlku. První úspornou variantou bylo snést
z půdy tu starou, dřevěnou a osvědčenou.
Přijdeme tím sice o praktické úložiště zbytečných věcí, ale proč ne! Podstatnější
důvod - proč ne - měl manžel. Tvrdil,
že vlastníme největší postýlkovou velikost,
na tu, že je čas. Trvám-li na ní, je namístě
obstarat ještě dalších devět kojenců
a vyskládat je tam na štorc. Momentálně je
to zbytečný krám.
On sám tu postel využíval do sedmi let,
i když pravda, s nohama vystrčenýma skrze
šprycle.Protože jsem se stala babičkou
poprvé a doufám, že ne naposledy, bylo
rozhodnuto nešetřit a koupit nový model,
cestovní a skládací. Důvodem - proč zase
ne - byla cena. Nevzdávali jsme to. Internet
přece nabízí všelijaké výprodeje, ceny jsou
poloviční, kvalita zůstává, kochali jsme
se nabídkou.
„To nevadí, že tam není medvídek panda,
krteček je přece také pěkný,“ konejšila jsem
manžela, který propadl marnivosti a vybíral
si podle zvířátek.
Objednali jsme tedy 2. jakost a těšili jsme
se. Radost nám nepatrně kazil zeť, poněvadž za tu samou dal dvakrát tolik, a to mu
připadalo podezřelé. „Určitě budou chybět
doplňky nebo přebalovací pult.“
Vysloužil si důrazný výklad toho, co znamená 2. jakost: „Neznatelný flíček, špatný
odstín nebo utržený knoflík“.
A zatímco já jsem vnímala avizovaný
chybějící přebalovací pult jako nepřijatelnou závadu, manžel naopak vypadal, že to
chápe jako bonus.
Buď jak buď, zásilka dorazila. Dovezené
zboží mělo spoustu dílů, doplňků a cingr-

látek. V horlivém rozbalování jsme se sami
sobě pletli pod rukama. Na manželovo doporučení jsem si tedy šla po svém s tím, že se po
hodině vrátím a postýlku pochválím.
Svého muže jsem našla zpoceného, jak
nekoordinovanými, škubavými pohyby
podivně trhá postýlkou „Krucinál, nedrží to!“
„V návodu přece píší lehce nadzdvihnout
a trhnout, musíš se naučit ten grif!“.
V internetovém obchodě byli dokonce tak
vstřícní, že obratem poslali videonávod pro
hendikepované uživatele, ve kterém neznámý
mladík sestaví totožný výrobek během tří
minut. Dlužno říci, že jsem se svým mužem
soucítila, když ho i tak mimořádně krátký film
vyvedl z míry.
V tom zazvonil zeť. Nad naší bezradností
nehnul ani brvou, protože on už přece ví
a také nám to ukáže.
A tak další hodinu nekoordinovanými, škubavými pohyby podivně trhal postýlkou také
on. V mrazivé atmosféře ke své škodě připomněl, že je to, dle jeho mínění, tou druhou
jakostí. Dostalo se mu ještě důraznějšího
ponaučení, že termín 2. jakost se vztahuje jen
k potrhané krabici. Když tedy pomáhal nacpat
postel zpět do pépéelkového balení, tvářil se,
že 2. jakost je naší největší výhrou.
Mlčky jsem vyplnila složité reklamační formuláře, polepila krabici všemi možnými adresami a kódy, rezignovala na náklady s poštovným, odnesla neforemný balík do auta. Abych
se té noční můry zbavila, vystála jsem si ještě
nemalou frontu na poště.
Manžel už mě, celý rozzářený, vyhlížel
z okna. Povedlo se mu. Našel web, kde se
v rozbalených krabicích prodává prvotřídní
zboží se slevou. Byli jsme nadšení. Manžel
objevil úžasnou postýlku, dle jeho přání bez
přebalovacího pultu, dokonce s vytouženým

pandou. V euforii jsme ji objednali. Přišla!
Špička na trhu, lehoučká, polohovací.
Zatímco já jsem v báječné náladě odběhla
otevřít lahev vína, manžel ji nedočkavě
stavěl. Věděl už jak na to, od ruky mu to šlo
vskutku parádně. Spěchala jsem volat dceři,
aby tu radostnou novinu vyřídila zeťovi.
S jejich gratulacemi jsem zase běžela potěšit manžela.
„Je celá rozdrbaná, napočítal jsem sedm
trhanců a mraky děr.“
Zírám v němém úžasu: „Chceš mi snad
říct, že další dvě stovky jsou v trapu, že ten
křáp zase zabalíme, popíšeme a vystojíme
frontu na poště?“
Zřejmě to nebylo to nejpovzbudivější,
co jsem mohla v té chvíli pronést. Dialog
skončil vzájemným obviňováním, kdo
z nás dvou si vlastně vymyslel, že to dítě
u nás bude spát. Vrátila jsem se k načaté
láhvi a začala si věřit. „Už se s tím odmítám
tahat a posílat ke všem čertům. Zašiju
a zalepím to sama.“
Svého muže jsem našla zpoceného, jak
nekoordinovanými, škubavými pohyby
podivně trhá postýlkou „Nikam to krucinál
posílat ani nemůžeš, i kdybys nakrásně
chtěla. Nejde to totiž složit zpátky. Leda
bys objednala traktor.“ Zoufalá to varianta!
A tak se díváme na naši novou, cestovní
postýlku a konejšíme se navzájem. Taková,
která nejde složit, je velmi trvanlivá.
Rozhodně si ji užijeme, protože možnost,
jak se jí zbavit, abys pohledal. Navíc zvenčí
na vás poťouchle mrká panda a zevnitř roztomilé miminko.
Sylva Heidlerová

Silve s t ro vs k é j u m p o v á n í s d ětmi

S rokem 2015 se rozloučila Jump Aero
Kdyně poslední dvouhodinovkou a to 30.12.
ve sportovní hale.
Program byl velmi pestrý, plný sportu, zábavy s tambolou a občerstvením. Nezapomněli
jsme ani na naše Jumpérčata, která skákala
jako první. Byly úžasné, není nad to, vidět tak
spokojené a usměvavé děti. Děkujeme za
každý den s nimi, neboť nás naplňují a popohání dál.
Nesmíme zapomenout poděkovat i dalším
zúčastněným, kteří si udělali čas a přišli mezi
nás se odreagovat a vyskákat se do Nového
roku 2016.
Nemusíte si dávat předsevzetí, ale udělejte
něco pro sebe, pro svůj dobrý pocit, pro své
tělo a přijďte mezi nás!
Najdete nás ve sportovní hale ve Kdyni.
Rezervace a informace na telefonním čísle
721 973 943
Těšíme se na vás. Renata Pešťáková
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Závěr a začátek
roku ve Starci


Jako každý rok se 6. prosince sešli
rodiče s dětmi v klubovně. Opět jsme vytvořili
asi 40 metrů řetězů a vystříhali andílky,
kapříky, hvězdičky a další ozdoby, které jsme
společně zavěsili na jedličku na návsi.


Sedmé zpívání u stromečku u nás
proběhlo druhým rokem v sále hostince. Děti
byly úžasné, krásně zpívaly u mikrofonu, poté
tančily na sále při diskotéce. Řízečky, cukroví
a čajíčky, to vše dětem moc chutnalo.
Moderátorky Lenka Kadičová a Anička
Tomanová předvedly svoji zvyšující se profesionalitu, za kterou byly oceněny kytičkou
a za pořádání akce jsem dostala květinu i já.
Děkujeme Bohoušovi Kaufnerovi. Ještě je
třeba poděkovat za skvělé ozvučení, které zajistil, jako každý rok, pan Pavel Hirschau.

Líté boje za stolem v Nové Vsi

V Nové Vsi se milovníci ping-pongu tradičně sešli po silvestrovské noci, aby začali nový rok pohybem, neboť jak se říká „jak na Nový rok, tak po celý rok.“ Nově v zasedací místnosti obecního
úřadu šest mužů a jedna žena sváděli za stolem líté boje, při kterých nechyběly ani míčky hodné
opravdových profesionálů. Odpoledne byl již znám vítěz, stal se jím Josef Mráz z Vítovek,
na druhém místě skončil Pavel Kreuz z Hluboké a bronzový pohár si odnesl Zdeněk Hynčík z Nové
Vsi. Děkujeme za organizaci i účast.
Lenka Hudcová

Dárek všerubským hasičům


Na sváteční fotbálek, který se konal
26.prosince, přijeli i chlapi od Bahňáků
ze Kdyně. Všichni rozhýbali svá těla a mohli
pokračovat v konzumaci svátečních dobrůtek.


Silvestrovská zábava ve Starci
se skupinou Elixír. Úžasný zážitek pro všechny
zúčastněné.


Trasa novoroční vycházky vedla
ze Kdyně přes Prapořiště do Starce. Účastníků
bylo 21 a dva psi. Škoda jen, že hospůdka byla
zavřená. Ale, co naděláme. Jsou -li chlapi
ve při, nedá se nic dělat.
Přeji naší vesničce mnoho krásných akcí.
Prostory máme, chuť také, takže vše dobré,
s radostí a láskou po celý rok 2016.
Helena Perlovská

RESTAURACE – JÍDELNA
BRNÍŘOV
Otevřeno pondělí – pátek
10:00 – 14:00 hodin
* DOMÁCÍ KUCHYNĚ
* MENU za 69,* ROZVOZ KDYNĚ A OKOLÍ
ZDARMA
Objednávky na telefonu 777 971 336

Překvapení na samý závěr roku přichystal
starosta městyse Všeruby jednotkám SDH
Všeruby a SDH Hyršov v podobě cvičného
poplachu, který byl vyhlášen pár dní před
Vánoci. „Požádal jsem o spolupráci velitele
JSDH Všeruby Jiřího Berana, aby zpracoval
plán prověřovacího cvičení. Byly stanoveny
jen dvě podmínky. Plán musí být koncipován
tak, aby se do zásahu zapojily obě jednotky.
Druhá, neméně důležitá, aby se vše udrželo
v naprosté tajnosti. „Jirka se svého úkolu zhostil s velkým elánem. Již druhý den jsem měl
veškeré podklady s přesným popisem celé akce
na stole.“ Plán prověřovacího cvičení byl schválen ředitelem ÚO Domažlice plk. Ing.
Václavem Petržíkem.
Siréna se rozezněla 19. 12. 2015 v 15.05
hod. „Požár nízké budovy na Srubech.“ Pouhé
4 min. od vyhlášení vyjíždí první jednotka 3+1.
Na místo zásahu dorazila 11 min. od vyhlášení
poplachu. Dopravní automobil JSDH Všeruby
3+1 přijíždí o 2 min. později, těsně následovaný jednotkou SDH Hyršov 3+1.
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Velitel zásahu zadal úkoly a začalo se hasit.
Mezi tím, co první jednotka prováděla hasební
práce, zbylé dvě jednotky měly za úkol zřídit
dálkovou dopravu vody z potoka, vzdáleného
450 m od místa požáru. Až nyní, 20 min.
od vyhlášení, se většina zúčastněných dozvídá,
že jde o cvičný poplach. Překvapení bylo
veliké. Všichni se však bez váhání vrhli
do práce a netrvalo dlouho a hadicemi začala
proudit voda, dodávaná výkonným čerpadlem,
které je součástí nového hasičského vozu JSDH
Hyršov. Cílem bylo prověření akceschopnosti
jednotek, jejich techniky, dojezdových časů
a systému jako takového. Libor März a Václav
Němeček z JSDH Hyršov vše zhodnotili jako
velmi dobrou prověrku a možnost nacvičit spolupráci mezi jednotkami, Jiří Beran pak jako
zdařilý, přínosný a velmi dobře provedený cvičný poplach. A jak hodnotí celou akci vedení
městyse: „Poté, co jsem měl dnes možnost
vidět, můžu s klidem konstatovat, že jsme
v dobrých rukách.“
Václav Bernard, starosta městyse Všeruby

Rozsvícení betlémského světla na kdyňské faře

ŘK farnost Kdyně již po deváté v předvečer
Štědrého dne zvala všechny na prostranství
svého dvora na živý betlém a rozsvícení
betlémského světla. Starobylé budovy fary
vytváří pro tuto událost zcela jedinečnou kulisu i dobré zázemí organizátorům.
Děkujeme všem, kdo se přišli podívat a především těm, kdo se jakýmkoliv způsobem
zapojili do přípravy nebo samotného průběhu
Betlémského příběhu. Možná právě nezištnost
dospělých pomocníků a nadšení malých herců
ze ZŠ Kdyně, stejně jako i zpěv sboru Radost
vytváří tu opravdu milou a laskavou atmosféru
přicházejících Vánoc.
Celkem vystupovalo 35 herců a asi 35 zpěváků. Co je důležité a velmi potěšující, že si
svůj drahocenný čas pro toto setkání našlo
650 diváků. Díky výbornému ozvučení pana
Josefa Poláka z Brnířova snad všichni dobře
slyšeli, ne všichni však mohli při tomto počtu
vše i dobře vidět. Doufáme tedy, že se nám
podaří zajistit pro další rok větší pódium a lepší
osvětlení, aby si i ti nejmenší diváci v zadních
řadách mohli naplno představení prožít.

Možná můžeme i prozradit, že se na příští rok připravuje zcela nové zpracování – Betlémský
příběh očima římského vojáka. Člověka, který vstoupí do služby císaře Augusta a během své služby se dostane až k betlémské stáji. Dotkne se ho právě narozené dítě? Betlémský příběh z nového
úhlu. Přijďte se podívat, budeme se opět těšit na setkání s vámi.
Ludmila Brychová

V Pocinovicích šli ke kříži i k vodě

 Vánoční koncert v kostele sv. Anny
v Pocinovicích zahájily děti ze ZŠ a MŠ
v Pocinovicích, a dále pak vystoupila
Domažlická dudácká muzika, která si připravila program nazvaný „Chodské vánoční zvyky
a koledy“ Po skončení koncertu pokračoval
program v sále kulturního domu vánoční besídkou dětí ZŠ a MŠ v Pocinovicích.

 V neděli 27. prosince byl připraven vánoční
pochod. Sraz byl ve 13. hodin před kostelem
sv. Anny, trasa pochodu byla připravena:
Pocinovice – Běhařov – Pohoří kříž – Dobrá
Voda – Pocinovice. Počasí připomínalo jaro,
proto byla účast velká. Po přivítání starostkou

obce a po pořízení společné fotky se vydalo
zhruba 90 účastníků na pochod směrem
k Běhařovu, kde pan starosta Jindřich Kellner
uvařil čaj a pohostil účastníky pochodu v místním sále, který je součástí obecního úřadu
v Běhařově, za což mu děkujeme.
Pochod pokračoval na Pohoří ke kříži,
kde pan Václav Svoboda, bývalý starosta
Pocinovic, seznámil všechny s historií osazení
kříže na Pohoří. Osazení železného kříže
na Pohoří se váže k vybudování železniční tratě
Domažlice – Klatovy a Klatovy – Horažďovice
v letech 1886-1888.
Poté pochod pokračoval k Dobré Vodě
u Pocinovic, kde SDH Pocinovice zajistilo čaj,
svařák a pro děti nějakou sladkost.
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Od Dobré Vody se pokračovalo do Pocinovic, kde bylo v místní restauraci zajištěno
posezení s občerstvením.
 Poslední připravenou akcí v roce 2015 bylo
přivítání Nového roku 01. 01. 2016 na návsi.
Přivítání začalo krátkým proslovem starostky
obce, která všem popřála hodně zdraví, štěstí
a pohody do nového roku, následoval přípitek
a ohňostroj.
Jsem velice potěšena, že si naši spoluobčané
a nejen z Pocinovic našli čas a těchto akcí
se zúčastnili a přeji si, aby tomu bylo i nadále.
Všem, kteří se na přípravě podíleli, děkuji
a věřím, že dobrá spolupráce bude i do budoucna.
Marie Homolková, starostka

Co se děje v infocentru

Na Bajkale a v Mongolsku

Takový byl název lednové přednášky v Turistickém a informačním centru ve Kdyni. Pánové Lukáš Nedvěd a Stanislav Duffek
z Klatov strávili na cestách 6 týdnů. Letecky se přemístili začátkem června z Prahy do Moskvy a pak pokračovali
po Transibiřské magistrále (nejdelší železnice světa) až do
Irkutska. Cesta vlakem jim trvala čtyři dny. Irkutsk se nachází
na řece Angaře, asi 70 km od jejího výtoku z Bajkalského jezera.
První cíl byl tedy na dosah.
Bajkal – nejhlubší a nejstarší jezero na světě. Maximální
hloubka je 1 642 m, stáří se odhaduje na 25 – 30 miliónů let. Zde
prochodili ostrov Olchon, největší v Bajkalu. Pak se Lukáš
se Standou přesunuli asi 100 km na jihovýchod od Bajkalu, kde
navštívili město Ulan-Ude. Je to hlavní město Burjatské republiky (od roku 1991) a 3. největší město na východní Sibiři. Sovětské
období připomíná neobvykle velká hlava Lenina na hlavním
náměstí. Je největší bustou na světě (výška 7,7 m a váha 42 tun).
Pak se naši cestovatelé z Klatov přesouvali pěšky a stopem
do Mongolska. Mongolsko je dvacetkrát větší než ČR, ale počet
obyvatel je jen 3 milióny. Dozvěděli jsme se, že dříve bylo
na území Mongolska kolem 700 klášterů, v roce 1935 proběhla
,,velká čistka´´ a zůstalo jen 8 klášterních komplexů. Po prohlídce NP Chustaj, kde žijí divoce koně Převalského, se výletníci

vrátili zpět k Bajkalu na poloostrov Svatý nos, kde se nachází
jeden z nejstarší NP v Rusku . Zpáteční cesta byla rychlá, letecky
Irkutsk - Novosibirsk - Praha.
Sál muzea byl naplněn k prasknutí, sešlo se zhruba 50 posluchačů, kteří na závěr přednášky odměnili cestovatele Lukáše
Nedvěda a Standu Duffka bouřlivým potleskem.
Ladislav Bureš

Srdečně vás zveme na

výstavu plastikových modelů letadel a lodí
ze sbírky Josefa Fidranta ze Kdyně.

Výstava bude jako obvykle zahájena vernisáží

3. března v 17:00 hodin

v sále Muzea příhraničí ve Kdyni,
potrvá až do 12. dubna.
Otevírací doba je pondělí až pátek
8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.
Těšíme se na Vás.

Výstava obrazů Václava Siky

Plastická mapa
Českého lesa

k dostání
v Turistickém
informačním centru
Kdyně
Přednášky
v Muzeu příhraničí

Mezi zavedené podniky turistického informačního centra patří jednou měsíčně pořádané
přednášky. Začínají vždy v 17:00 hodin
a vstupné je dobrovolné.
Aktuálně vás zveme 23. 2. do Muzea pří-

hraničí na povídání s cestovatelkou, prof.
Jaroslavou Wollerovou o Jižní Korei.

TIP NA DÁREK

V Muzeu příhraničí ve Kdyni je instalována výstava obrazů Václava Siky. Výstava potrvá do konce
února a je otevřena: pondělí až pátek od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.
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Chuť a vůně domova
je název knihy, sbírky
receptů, z našeho regionu.
Získáte ji v TIC Kdyně!

Nádherný žákovský koncert

Pódium patřilo mladým, začínajícím talentům. Sešlo se početné obecenstvo a nadšení
účinkující, kteří předvedli připravený program.
Diváci, kteří se zde tento večer shromáždili,
určitě nelitovali, neboť program byl velmi pestrý a koncert vydařený.
Koncert zahájilo kytarové duo, po něm přišli
na řadu sólisté a zahráli na klavír, housle, lesní
roh a akordeon. Nechyběl ani zpěv a literárně
dramatický obor. Program pokračoval hrou
na trubku. Jako další zahrálo akordeonové duo
a žesťový kvartet. V předposledním vystoupení
slyšeli diváci známý Uherský tanec č. 5
od J. Brahmse, který na klavír společně zahrály
paní ředitelka Milada Nejdlová a paní učitelka
Oxana Vovsíková. Závěr patřil dechovému souboru pod vedením Josefa Tíkala. Zahrál
divákům čtyři skladby a posluchači je odměnili velkým potleskem. Velký dík patří všem,
kteří se podíleli na přípravě koncertu, a také
všem účinkujícím a jejich pedagogům za vynikající hudební zážitek.
Jiří Matějka

Hasičsk ý b á l v e K d y n i

Sokolovna ve Kdyni se na konci ledna proměnila v koncertní sál. Již třetím rokem se zde konal
velký koncert žáků ze Základní umělecké školy ve Kdyni.

Kdyňští hasiči srdečně děkují všem, kteří
přišli na hasičský ples. Věřte, že jsme se snažili, jak jen to v dnešní době šlo, a laťku si chceme udržet. K tanci letos poprvé hrály
Chodovarka a FOX band z Chodové Plané. Nás
nezklamaly a věřím, že ani vás. Uznání si
za své taneční vystoupení odvezli sourozenci
Alice a Martin Kutišovi. Poděkovat musíme
všem našim příznivcům, dárcům a sponzorům,
bez nich by to skutečně nešlo. Dík patří také
každému, kdo přiložil svoji ruku tam, kde
jí bylo třeba. Vím, že dík není mnoho, není nic,
ale jsme hasiči, a tak do toho pudem společně
zas znovu. Jsme připraveni, jsme tu pro vás.
Už teď se s Vámi se všemi těšíme na 14. ledna 2017. V roce 2017 chceme oslavit 145. výročí svého založení.
Za všechny hasiče
starosta sboru Antonín Váchal

Myslivecký bál
v Koutě na Šumavě

Malí hasiči hasili hořící dům

Na listopadové výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Koutě na Šumavě předvedli koutští mladí hasiči starším kolegům zásah při hašení hořícího domu a záchraně osoby,
která byla uvězněna v domě. Šlo o perfektně nacvičený zásah s vyproštěním osoby z hořícího
objektu a prvním zdravotnickým ošetřením.
Helena Klimentová

O tombolu se starali myslivci z Mysliveckého
spolku Kout na Šumavě na svém lednovém
bále. Připraveno bylo 160 cen a v půlnoční
tombole byl poukaz do hotelu Kolibřík
v Železné Rudě a tři divoká prasata.
(hk)
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Komerční i konferenční, ale pořád jedinečný

Regiontour. V polovině ledna vítá jihomoravská metropole milovníky
turistiky, cestování, dobrého jídla, piva, vína a všech možných zážitků,
z nabídky napříč Českou republikou. Na brněnském výstavišti se opět konal
veletrh regionálního cestovního ruchu Regiontour 2016 a MAS Český les na
něm opět měla své zastoupení.
Vzhled expozice Plzeňského kraje se už několik let nemění. Jen, ostatně
stejně jako celý veletrh, i naše krajská expozice, působila o něco těsnějším
dojmem. Přesto poskytovala vynikající pohostinné zázemí našim starostům
a jejich hostům. Zanikly pomyslné sousedské hranice, všichni seděli u jednoho stolu a vedli přátelskou řeč, a to i se svými zahraničními partnery.
V případě Kdyňska jde o zavedeného společného vystavovatele, město
Parsberg.
Regiontour sice ztrácí svoje populární místo v cestovním ruchu, ale nedá
se říci, že by ho opouštěl. Stabilitu si veletrh udržuje díky mikroregionům.
Právě jejich prostřednictvím venkov k sobě láká turisty, i když většinou
pasivně, pomocí tiskovin. Lze v nich nalézt inspiraci, území láká na příběhy, slavné rodáky, stezky a uličky. Stále větší část expozice patří lidové
tvorbě, a to nejen z textilu a keramiky, ale také z kovu, drátů a perníku.
Letos navíc přibylo výrobců, kteří vítají šanci veřejnost na své produkty
nejen upozornit, ale také přímo prodat, a tak se brněnský veletržní podnik
posouvá čím dál více ke komerci a ke konferenci. Namísto cestovních kanceláří přibývá zastoupení národních spolků, sítí a klubů.
Ano, ubývá návštěvníků, ale především těch, kteří by stejně jen bezcílně
Na pultu stánku Kdyňska ležela i nová kniha, na jejímž vydání bloudili. Hledají se tu nápady, vyměňují se zkušenosti, prostě v Brně na
se podílela také Hanka Hoffmannová, zastupitelka ze Zahořan. A jak Regiontouru se pokaždé najde čas, chuť i prostor hovořit o společných
je vidět, zaujala!
plánech.
Sylva Heidlerová

Vzpomínky z první světové války

Vzpomínky, pocity a myšlenky kdyňského
rodáka a pekaře Josefa Schleise č. p. 152
z jeho deníčku zpracoval M. Beneš.
Josef Schleis narozen 1893 a zemřel
28. 10. 1968 ve věku 75 let.
Polní adresa: Josef Schleis No: 35; 16g.
K IV – Feldpost 431, Campo di Concentramento prigioneri Castel d Azyrano Provincia
Verona – Italia
22. 8. 1918, opouštím domovinu. Zase skončila jedna dovolená, zase nastalo loučení.
Se smutným pohledem na rodné hnízdečko
se zakaleným zrakem, loučím se oknem vlaku
se Kdyní, s tím milým krajem. Za několik okamžiků vše zmizí a já popouštím uzdu svým
myšlenkám. Čtyři roky uplynuly od onoho prvního loučení. S dosti lehkým srdcem, loučil
jsem se tehdy s domovem, doufaje v brzký
a šťastný návrat.
24. 8. Nyní sedím v sále určeném pro vojíny.
Mnohý spí, jiní tiše sedí, hledí v jedno místo
a vzpomínají? Zajisté domova. Jiní se po hloučkách baví a rozprávějí. Vše jako sen, kamkoliv člověk pohlédne, vidí ty protivné nebetyčné
hory, ty šedé skály a nemůže se vžíti do toho,
že opět je na cestě k pluku, že to vše pěkné je
opět pryč, že opět nastane život vzpomínek,
útrap a nesnází tvrdého života. Kdy se opět
vrátí ty šťastné chvíle? Zda, kdy uvidím
tu milou domovinu?
5. 9. Jsem komandován ke koním, zde sejdu
se s Hasem z Mezholz, který zde také slouží. Je
mi hrozně smutno, vzpomínám stále domova.

19. 9. Jsem na trávě. Je krásně, sluníčko mile
hřeje. Krásný podzim. Za dobu zde prožitou
vystřídaly se různé dojmy. Ta neupřímnost,
sobeckost, všady zavládá. Není možné míti
přítele upřímného. Vzpomínám často domova,
proto však vede se mi dobře a začíná se mi zde
dosti líbiti. Zůstanu-li zde déle, rozhodne se 25.
t.m. Kolují zde různé pověsti o brzkém míru.
35. pluk má být v nejbližších dnech vyměněn.
4. 10. Celý měsíc uplynul od mých posledních poznámek. Strávil jsem zde několik pěkných týdnů a nyní se vracím k setnině. Nemám
příliš chuti, což však možno dělat. Snad brzy
mír, v který pevně doufám, přispěje k šťastnému brzkému návratu. Po poledni jsem na cestě
k proviantuře, kamž o třetí hodině dorazím.
Cestou stavím se u Ticháčka a pak u Tomana.
K páté hodině jsem u kanceláře naší setniny
a pak jdu ke 2. četě, která je u 6. setniny.
6. 10. Jsem již druhý den u setniny, je zde
dlouhá chvíle. Dnes dovídáme se, že Rakousko
vyjednává o příměří, což má být ve dvou dnech
rozhodnuto. Kéž to v náš prospěch dopadne!
11.10. do 10. t.m. mělo být příměří, z čehož
dle všeho opět sešlo. Na dnešek silná bubnová
palba, vpravo i vlevo od nás.
19. 10. Došla mi zpráva o smrti sestřenice
Aninky (Šindlerové). Zprávy o množících se
nemocech v zázemí, působí mně starosti. Je
nám předčítán manifest, v němž dána samospráva národům Rakouska. Myslím, že se to asi
nepovede. Vždyť ani já nejsem spokojen.
23.10. Jsem na stráži. Jako vždy v poslední
době, tak i dnes spřádám si plány do budoucna.
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Nevím, nechápu, jak se moje povaha změnila.
Jsou chvíle, kdy se hrozím budoucna, kdy
se cítím neschopným samostatného života,
kdy se mně život dosti zprotivuje. A opět jsou
chvíle, kdy cítím plnou chuť k životu, plno síly
k práci, v níž chci nalézti vše, k vyplnění všech
svých snů a ujišťuji se, že všechny ty plány
uskutečním. Sám jsem zvědav na svůj život
příští.
21.10. přeběhli dva muži od reflektoru.
23.10. uteklo z polní stráže osm mužů, na
dnešek opět tři muži. Z nepřátelské strany
na nás pokřikují: „Jen tak dále!“
24. 10. Zpráva, že budeme vyměněni a již
večer jsou setniny vyměněny 50. plukem.
Jdeme do zálohy a 28.10. máme inspekcirung
naším brig. gen. maj. Lencrem. Večer jdeme do
zálohy k naší proviantní setnině do badebaráků.
1. 11. Večer je viděti vlevo od nás velký
oheň, směr asi Primolána. Ve 23 hodin je alarm
a jdeme obsadit zákopy druhé linie vpravo od
proviantury. Zatím čekáme, až Italové dojdou,
by jsme jejich postup zdrželi. K ránu stojím
na stráži a s napětím čekám, až před sebou uvidím plížící se postavy, ale marně, brzy se rozední a o 9. hodině přišel rozkaz, by jsem střelivo
nechali na místě a stáhli se nazpět. Italů je již
plno v okolí a my docela klidně můžeme odejít, ani rána nepadne.
4. 1. Ihned se vydáváme na pochod nazpět,
až do Carbonale, kamž asi o 3. hodině odpoledne dorazíme. Čeká nás velké překvapení.
Zde v údolí je plno italské jízdy, jsme dle všeho
zajati.
Pokračování příště.

Kauza Jan Masaryk - Nový pohled

Na téma přešetřování příčin smrti Jana
Masaryka z počátku padesátých let a údajné
úlohy, kterou v tom měl sehrát Jan
Bydžovský jakožto její spoluviník, jsem
v Archivu bezpečnostních složek narazila
v roce 2012. V té době jsem pátrala po souvislostech týkajících se protikomunistické
činnosti Oty Tulačky, jenž se stal jedním
ze tří protagonistů mé předchozí knihy.
A bylo to právě při psaní spletitého příběhu nedávno titulovaného „krále Českého
lesa“, kdy mě okolnosti přinutily znovu se
do hloubky zabývat materiály, jejichž obsah
mi před lety utkvěl v paměti. Byla jsem
přesvědčena, že mnohé z nich byly spíš
neopodstatněně přehlíženy, než aby byly
podrobeny pečlivé analýze.
Na tomto kontroverzním tématu jsem od
počátku pracovala s vědomím, že můj úhel
pohledu je tak provokativní, až se může
zdát naivní a zároveň téměř neobhajitelný.
Jenže právě ono nenápadné slovíčko téměř
v sobě ukrývá řadu odůvodněných skutečností, které tento pohled na kauzu Jana
Masaryka posouvají z oblasti čiré spekulace do roviny alternativní hypotézy, která se,
jak věřím, může stát předmětem seriózní
odborné diskuse.
Syn zakladatele československého státu
Tomáše Garrigua Masaryka je ústřední
postavou knihy, ačkoliv se zdá, že jeho tragický osud stojí pouze v pozadí životní
dráhy jiného muže. Její odkrytí však záhadu úmrtí Jana Masaryka nejen znovu přibližuje, ale zároveň – jak věřím – také více
poodhaluje. Jde tu o téměř neznámý příběh
blízkého ministrova spolupracovníka profesora Jana Bydžovského, jehož rodina se
dodnes potýká s nejistotou, zda byl,
anebo nebyl donucen stát se spolupachatelem vraždy svého nadřízeného. Počátkem
roku 1950 se k tomu totiž několikrát „přiznal“, ale druhou stranou mince je fakt,
že se tak stalo ve vyšetřovací vazbě Státní
bezpečnosti, což samo o sobě otevírá velký
prostor pro pochyby a spekulace. Po odhalení a prostudování dalších souvislostí však
vyvolávají jeho několikastránkové a velmi
detailní výpovědi další otazníky, které nutí
k obzvláště intenzivnímu zamyšlení
a zaslouží si řádně prošetřit.
Musím přiznat, že čím jsem do příběhu
obou protagonistů knihy pronikala hlouběji, tím více jsem podléhala kolísání mezi
vlastním přesvědčením a pochybnostmi.
Pokušením jednoznačných závěrů jsem
však dokázala odolat a odměnou mi byly
osvobozující nadhled a vybudovaný respekt
před jakoukoliv teorií, která je provázena
upřímnou snahou dobrat se alespoň částečné pravdy.
A jaké byly osobní pohnutky autorky
knihy? Moje snaha o rekonstrukci několika
na sebe navazujících tragických událostí
byla vedena přáním provést seriózní výz-

kum, na jehož základě by bylo možné s jistotou říci, zda řada do podrobností vykreslených „doznání“ Jana Bydžovského k vraždě
Jana Masaryka může být ze své podstaty
pravdivá, anebo nikoliv. Vzhledem k tomu,
že za příkazem k Masarykovu odstranění
měla stát britská tajná služba, jim lze totiž jen
stěží uvěřit. Přesto jsem během studia archivních pramenů měla stále silnější pocit, že
není pro mě jednoduché jen tak je odmítnout,
a začala jsem usilovně přemýšlet v co nejširších souvislostech. Rozhodla jsem se
novýma očima hledat jakoukoliv průkaznou

stopu, která by mohla potvrdit podezření,
že Jan Bydžovský se v osudný večer a noc
na 10. března 1948 přeci jen v nějaké roli
nacházel v pracovním bytě ministra zahraničních věcí nebo že o skutečných příčinách jeho úmrtí věděl.
Že by totiž kupříkladu mohlo dojít
k infiltrování britské rozvědky sovětskými
tajnými službami a jejich styčnými agenty
jako příslušníky StB, působícími i v rámci
zpravodajské centrály ministerstva vnitra
pod vedením Jindřicha Veselého, že by Jan
Bydžovský mohl po dvou letech od provedení „vraždy“ nakonec vypovídat v zásadě
i pravdu, jelikož mohl být po únoru 1948
zneužitý a snadno vydíratelný, takže subjektivně neměl tehdy jinou volbu,
aby ochránil sebe i svoji rodinu, a že by se
Státní bezpečnost tajným šetřením skutečně pokoušela Bydžovského výpovědi
verifikovat, anebo vyvrátit, o tom dosud
zřejmě nikdo ze zainteresovaných historiků
a dalších osob vážně neuvažoval.
Stejně tak jsem však hledala indicie,
které by případně potvrdily verzi zcela opačnou, a sice že „doznání“ Jana
Bydžovského byla pouhou fikcí fabulovanou podle scénáře cizích osob nebo pod tlakem vlastního úzkostmi svíraného nitra.
Toto dilema zatím nelze podle mého názoru s jistotou rozřešit. Pojďme tedy o něm
alespoň přemýšlet společně.
Václava Jandečková

Vysvěcení betlému ve Starém Klíčově

V závěru roku byl u kapličky ve Starém Klíčově vysvěcen nový betlém. Vznikl na základě iniciativy farníků ze Starého Klíčova. Figury jsou dílem Vratislava Altmana, chlév pak udělal pan Josef
Maťek. Slavnosti se zúčastnilo přes 200 lidí. Při zpěvu koled nechybělo občerstvení, svařené víno,
cukroví ani vánočka.
H. Duffková
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ÚNOR
 13. 2. Libkov, masopustní průvod trasa
Loučim - Nová Víska – Libkov, následuje
taneční zábava
 13. 2. Nová Ves, masopustní průvod
sraz masek ve 12:30 hodin v obecním úřadě.
 13. 2. Koloveč, masopustní průvod
a veselice od 15.00 hodin
 13. 2. Loučim, masopustní průvod od
13.00 hodin, Loučim - Nová Víska - Libkov,
po skončení maškarní karneval v motorestu
Libkov
 13. 2. Mezholezy, dětský karneval od
15.00 hodin ve společenské místnosti
v obecním úřadě
 13. 2. Kdyně, městský ples, od
20 hodin v sokolovně hraje Danceband
Plzeň s překvapením. Předtančení a bohatá
tombola
 13. 2. Tlumačov, Podveský mlýn,
UCHO, z.s., Fimo-Váza od 14.00 hodin,
Eliška Vrbová
 13. 2. Chodská Lhota, Štefelská pětka
od 13.00 hodin od hospody na Šteflích, kde
uděláme společné foto účastníků
 14. 2. Kdyně, přebor družstev první
třídy v šachu od 10 hodin ve společenské
místnosti zahrádkářů
 20. 2. Mrákov, hasičský bál od
20 hodin v sále kulturního domu ve Starém
Klíčově. Hraje kapela Taky taky
 20. 2. Chodská Lhota, lyžařský závod
v okolí osady Štefle od 13 hodin.
 20. 2. Všeruby, dětský maškarní bál od
14 hodin v sále kulturního domu
 20. 2. Prapořiště, sokolský bál
od 20. 00 hodin v sále místní sokolovny,
hraje skupina Elixír
 20. 2. Pocinovice, sokolský bál
od 20.00 hodin v kulturním domě
 20. 2. Starý Klíčov, hasičský bál od
20.00 hodin v sále kulturního domu, hraje
kapela Taky taky pod vedením Jana Randy
 20. 2. KČT zimní táboření na Špandově, Korábská vrchovina, dle počasí, vede
Lubomír Zlámal
 21. 2. Starý Klíčov, dětský maškarní
karneval od 14 hodin v sále kulturního
domu, pro děti budou připraveny hry, soutěže a sladké odměny
 23. 2. Kdyně, cestopisná přednáška Jižní Korea od 17 hodin v sále Muzea příhraničí, přednáší prof. Jaroslava Wollerová
 27. 2. Koloveč, hasičská veselice
od 20 hodin
 27. 2. Všeruby, hasičský ples
od 20 hodin v sále kulturního domu, k tanci
a poslechu hraje Šejnovjanka
 28. 2. Kdyně, divadelní představení
Prach a broky, od 19:30 hodin, v kině, soubor Černoch Černíkov s novou divadelní
komedií

BŘEZEN
 3. 3. Kdyně, výstava plastikových
modelů, od 3. 3. do 12. 4., sál Muzea příhraničí
 5. 3. Mezholezy, oslava MDŽ od 15.00
hodin ve společenské místnosti
 5. 3. Loučim, oslava MDŽ zvou hasiči
od 17.00 hodin, spolek „Černoch“ s komedií
„Prach a broky“
 5. 3. Chodská Lhota, oslava MDŽ
hrají Pošumavské heligonky
 5. 3. Po stopách hraběnky Schönbornové, prapravnučky Stadionů, KČT,
vede Jiří Kliment
 9. 3. Kdyně, koncert Společná věc, unikátní parabolická projekce od 18.30 v kině,
koncert Společná věc. Tomáš Pfeiffer rozeznívá starodávný nástroj Vodnářský zvon.
Rezonanční tóny tohoto nástroje jsou spojeny s unikátní velkoplošnou parabolickou
projekcí
 12. 3. Kout na Šumavě, „Páté koutské
vepřové hody“ v 10.00 hodin, parket na
Střelnici
 12. 3. Libkov, oslava MDŽ divadelní
představení „Prach a broky“, soubor Černoch
 12. 3. Chodská Lhota, dětský maškarní bál od 14.00 hodin v sokolovně, hraje
Míla Šobr, moderuje Marie Mužíková
 12. 3. Chodská Lhota, pyžamový bál
od 20.00 hodin v Sokolovně, soutěže o hodnotné ceny, hraje Míla Šobr
 17. 3. Kdyně, koncert Kruhu přátel hudby,
Smetanovo trio od 19 hodin v sokolovně
 19. 3. vlakem do neznáma, bude včas
upřesněno, KČT, vede Pavel Mařík
 20.3. Kdyně, přebor družstev první
třídy v šachu od 10 hodin ve společenské
místnosti zahrádkářů
 26. 3. Přes tři hospody, KČT, vede
Karel Janda

DUBEN
 8. - 10.4. Zelená Lhota, pro děti akce
BOYARD I. cena 600,- Kč, páteční večeři
s sebou, strava sobota, neděle zajištěna.
Ubytovna s teplou vodou, palandy nebo matrace, pořádá PS KoloKoloveč

9. 4. Tlumačov, aprílová dílna, od
9:00 hodin, UCHO, z.s., v kulturním domě

16. 4. Za Kdyni štíhlejší, Jarní sraz
turistů Plzeňského kraje, KČT
 23. 4. Kdyně, „Alternativní a augmentativní komunikace“ od 9:30 - 13:00 hodin,
Centrum Ouško, Mgr. Pavla Skalová
 23. 4. Kdyně, koncert KPH Vilém
Veverka a komorní orchestr Esemble 18+
od 20 hodin, sokolovna
 30. 4. Tlumačov, sítotisk od 10:00 hodin,
v kulturním domě Tlumačov, UCHO, z.s.
 30. 4. Loučim, zvou hasiči všechny
obyvatele Loučimi včetně dětí na výzdobu
koruny májky
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12. 2.

Kdyně

20:00 Malá z rybárny (ČR)

16. - 17. 2. 20:00 Pan bezchybný (Francie)
19. - 20. 2. 20:00 Laputa (ČR)

23. - 24. 2. 20:00 Vlna (Norsko)

26. - 27. 2. 20:00 Druhá šance (Dánsko)
BŘEZEN

1. - 2. 3.

4. - 5. 3.

20:00 Kobry a užovky (ČR)
17:00 Malý pán (ČR)

11. - 12. 3. 20:00 Vybíjená (ČR)

15. - 16. 3. 20:00 Celebrity s.r.o. (ČR)
18. - 19. 3. 20:00 Domácí péče (ČR)

22. - 23. 3. 20:00 Život je život (ČR)

25. - 26. 3. 20:00 Babovřesky 3 (ČR)
29. - 3. 3. 20:00 Pohádkář (ČR)

TJ SOKOL Kdyně
oznamuje

Od pátku 29. ledna začíná sportovní
přípravka pro děti ve věku 3 - 5 let.
Každý pátek od 15:00 do 16:00
hodin v tělocvičně sokolovny ve
Kdyni.
Info na telefonním čísle 728 429 194.
Zdeněk Kubalík

Betlémy v Mrákově

Pod záštitou ZO ČSZ Starý Klíčov se v prosinci v sále tamní moštárny konala výstava
betlémů ze sbírky Vratislava Altmana a výtvarných prací žáků ZŠ v Mrákově. Výstavu zhlédlo
přes 450 návštěvníků. Součástí výstavy byla
v pátek beseda o historii a tradici betlémů.
H. Duffková
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Tříkrálová doba na Kdyňsku

Novoroční přípitek v Prapořišti, opět na parkovišti u stromečku, kam si přišlo pár minut po půlnoci popřát do nového roku asi 70 místních. Setkání bylo
příjemné, společně se zpívalo, lidé si povídali a ke svým domovům se ti
poslední rozcházeli až kolem druhé hodiny ranní.
Za TJ Sokol Prapořiště, Ivana Kramlová

K Tříkrálovým koledníkům v Chodské Lhotě a na Šteflích byli lidé štědří. Vybralo se 17 346 Kč, a tak jsou opět mezi třemi nejštědřejšími
obcemi na Kdyňsku, hned po Kdyni a Koutu, kde je však podstatně
vyšší počet obyvatel.
Milan Zajíc

Tři králové v Nové Vsi.

Koledníci v Dlažově, Mileticích a Soustově vybrali celkem 11.350,-Kč.
Děkujeme dárcům, koledníkům a jejich dospělému doprovodu.
Radek Toman

U stánku Kdyňska na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně se
zastavili i tito manželé. Muž pochází ze Kdyně a těm, kteří ho poznají,
posílají oba srdečný pozdrav z moravské metropole.
(sh)

Na špici vítězů třetího ročníku volejbalového turnaje PS Safír Kdyně se
jako obvykle umístil tým instruktorů a vedoucích z plichtického prvního
běhu. Odměnou jim byly pracovní rukavice, které jim to v příštích soubojích prý značně znesnadní.
(pt)
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