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ÚVODNÍ SLOVO
nového teplovodu, s níž souběžně byla
vybudována také nová vodovodní přípojka. Většina provedených sanačních prací
není na první pohled vidět, co však vidět
je, jsou momentálně dokončované úpravy
hlavního vchodu školy. V tomto ohledu
jsme stáli před velkou výzvou – zachovat
specifickou tvář budovy, vycházející
z funkcionalistické architektury, a zároveň školu zpřístupnit i pro děti či občany
s hendikepem či sníženou schopností
pohybu. Stranou navíc nesměla zůstat ani
otázka bezpečnosti v souvislosti s bezprostřední blízkostí vozovky. V těchto
místech byla vybudována stupňovitá
zídka a došlo rovněž k rozšíření chodníku
vedle vchodu do budovy, směrem do
ulice Komenského. Jak jsem psal v minulém úvodníku – sanace budovy školy je
maratonským během o několika etapách.
Nyní jsme proběhli cílovou rovinkou
Vážení spoluobčané, psaní úvodníku první etapy, na kterou v příštím roce
posledního vydání Kdyňských listů naváže etapa druhá – sanace levého křív kalendářním roce je dosti obtížnou dis- dla budovy, tj. prostor šaten a dílen. Přesciplínou. Tento úvodník totiž píši v době tože samotnou sanaci prováděla speciabarevného podzimu, padajícího listí lizovaná firma, její pracovníci by se
a posledních teplých slunečních paprsků, vzhledem ke komplikovanosti prací
avšak s myšlenkou na blížící se zimu, pro- a náročnosti jejich organizace roztože řada z Vás bude tyto řádky číst již hodně neobešli bez spolupráce se
v době šedivých dnů, holých stromů zaměstnanci školy, kterým v tomto
a s myšlenkami na blížící se čas Vánoc.
směru patří velké poděkování a uznáShrnout nebo na těchto stránkách ní. Musím jmenovat především pana
vyzdvihnout některé důležité akce, pro- školníka Stanislava Götze, ředitele
jekty či události posledního čtvrtletí je školy Mgr. et Bc. Pavla Koptu a své
pro mě vždy těžké a snažím se vybírat kolegy – Zdeňka Homolku a Ing. arch.
témata, která Vás zajímají nejvíce. Proto Ivana Šacha. Nesmím zapomenout ani
se budu v tomto vydání trochu opakovat, na paní kuchařky a paní uklízečky,
když opět na pár řádků krátce otevřu které před i po skončení sanace
téma sanace Masarykovy základní odvedly neuvěřitelný kus práce,
školy Kdyně. Sanace objektu byla zejména pak v zářijovém „finiši“ – kdy
úspěšně dokončena, ačkoliv nám její rea- nás kvůli řadě komplikací v průběhu
lizace nejednou připravila doslova „perné sanace opravdu tlačil čas. Poděkování
chvilky“. Rekonstrukce takto starých patří také dalším řemeslníkům a místobjektů s nepřesnými (či žádnými) plány ním podnikatelům, kteří se na sanaci
vedení sítí jsou opravdu napínavou disci- spolupodíleli a v případě potřeby okaplínou. Řemeslníci totiž často musejí mžitě podali pomocnou ruku, často
vrtat do zdí či podlah prakticky „naslepo“ i na úkor jiných zakázek. Této spolua podle stavu na místě mohou teprve práce, která ukázala důležitost objektu
následně určit další postup prací. V pří- školy pro občany, si velice vážím
padě sanace budovy školy tomu bohužel a děkuji za ni. V budově školy v letošnebylo jinak. Nejvíce nás z tohoto hle- ním roce neprobíhala jen samotná sanace,
diska potrápily práce v samotné školní která je pro nás samozřejmě tím nejdůlekuchyni, kde bylo nutné vyřešit odpady žitějším projektem, ale došlo rovněž ke
ze sociálního zařízení, které byly v hava- kompletní rekonstrukci cvičné školní
rijním stavu, a muselo tak neplánovaně kuchyňky a vybudování pracoviště
dojít k jejich kompletnímu přebudování. školního psychologa. Obě tyto akce
Jednou z hlavních příčin extrémní a dlou- byly, spolu s pořízením schodolezu,
hodobé vlhkosti budovy byly špatně finančně podpořeny Evropským fondem
řešené svody dešťové vody, které pro regionální rozvoj prostřednictvím
všechnu tuto vodu po léta sváděly pod dotace z MAS Pošumaví.
budovu, přímo do základů školy. V rámci
sanace objektu byl tento palčivý problém
vyřešen. Vyřešena byla také instalace
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Do své „cílové rovinky“ se však blíží
i další důležité investiční akce – např.
výstavba komunikací Pod Korábem
a Na Skalce. V případě komunikace Pod
Korábem bylo provedeno kompletní
odvodnění vozovky v celé její šíři, neboť
zde docházelo k problémům s přívaly
vody v případě prudkých dešťů.
Výstavba komunikace Na Skalce byla
o něco problematičtější – zde bylo nutné
vyřešit točnu v zadní části ulice, její zpevnění a návaznost celé komunikace na
přilehlou křižovatku, zejména z důvodu
dobrého přístupu pro nový svozový vůz
technických služeb, který je rozměrnější
než stávající vozidlo. Narazili jsme
rovněž na problémy s uložením technické
infrastruktury – vodovod zde nebyl
uložen v dostatečné hloubce, vozovka
proto musela být zvýšena, aby byla
infrastruktura uložena v tzv. nezámrzné
hloubce a vodovod byl chráněn před
mrazem. Další komplikací bylo umístění
samotných nemovitostí, neboť zde vlastníci pozemků stavěli své domy bez
znalosti projektu komunikace, který
v době výstavby nemovitostí nebyl zpracován. Výškové rozdíly umístění jednotlivých nemovitostí i vjezdů jsou zde
opravdu značné a v rámci výstavby komunikace bylo nutné se s nimi vypořádat.
Stranou rozhodně nezůstává ani bytová
politika města a s ní spojené problémy
a potřebné investice. V současné době
probíhá rekonstrukce střech bytových
domů s pečovatelskou službou
v Sokolské ulici. Střešní krytinou do
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těchto objektů dlouhodobě zatékalo, a to
nejen do společných prostor chodeb, ale
také přímo do bytových jednotek, což
místním nájemníkům významně znepříjemňovalo život. Rekonstrukcí nyní
prochází také vchody do bytových
domů v ul. Americká, Na Koželužně
a Sokolská, jež budou vybaveny novými
dveřmi, okny, zvonky a poštovními
schránkami, které budou přístupné
z venkovních prostor domu. Průběžně
s uvolňováním městských bytů probíhají
také potřebné rekonstrukce bytových
jednotek, vč. bytových jader. Nezapomínáme samozřejmě ani na nebytové
prostory – jistě jste zaznamenali, že do
nového „kabátu“ se během října obléklo
řeznictví na Náměstí, na kterém byla
zhotovena nová fasáda.Tu ještě nájemce
doplní o reklamní cedule. Horní část
objektu, kde se do budoucna počítá
s rekonstrukcí bytů, v rámci této akce
omítnuta nebyla – ozdobná historická
fasáda tohoto domu vyžaduje specifické
práce, které budou provedeny až po jeho
kompletní rekonstrukci.
Rád bych na těchto stránkách zmínil
také nyní často diskutovanou hřbitovní
zeď, která je v levé části u hlavního
vchodu do kostela sv. Mikuláše ve velmi
špatném stavu a již delší dobu je toto
místo z bezpečnostních důvodů ohrazeno
páskou. Tento stav mě osobně vůbec
netěší, jsem si vědom toho, že místo tak
nepůsobí příliš pietně, jeho ohraničení je
však s ohledem na zdraví návštěvníků
hřbitova nezbytné. Jistě se ptáte, proč

oprava hřbitovní zdi trvá tak dlouhou
dobu. Na jednoduchou otázku mám
bohužel trochu složitější odpověď. Hřbitovní zeď je spolu s bránou součástí
areálu kostela sv. Mikuláše kulturní
památkou, zapsanou v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR.
K opravě hřbitovní zdi tedy bylo nutné
získat stanovisko orgánu památkové
péče. Spolu s opravou zdi, která bude
spočívat v přezdění pilířů vstupní brány,
dojde rovněž k výměně vstupních vrat.
Součástí opravy zdi je bohužel také
odstranění dvou vzrostlých stromů, které
konstrukci zdi narušují, a právě jejich
kořeny jsou příčinou momentálního špatného stavu zdi. Oprava zdi dle podmínek
stanovených orgány památkové péče
započne na jaře příštího roku.
Řádky, vymezené pro mé úvodní
slovo tohoto vydání, se již chýlí ke
svému konci stejně jako letošní kalendářní rok. Přeji Vám proto, milí
občané, pohodově strávený čas Vánoc
ve společnosti Vašich nejbližších –
třeba s miskou cukroví u pohádek. Do
nového roku nám všem přeji hlavně
pevné zdraví, protože jak již na vlastní
kůži víme – zdraví je tím nejdůležitějším a zároveň nejzranitelnějším
aspektem lidského i společenského
života.

Návrh podoby nových vrat v areálu hřbitova

Průběh prací u hlavního vchodu školy

Cvičná školní kuchyňka po rekonstrukci

Sanační práce na dvoře školy

Oskar Hamrus
starosta města Kdyně
foto: archiv MěÚ Kdyně

Hřbitovní zeď

Oprava střech v ul. Sokolská

www.kdyne.cz
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
napomohl k hladkému průběhu voleb
ve Kdyni a spádových obcích. Velké poděkování také patří všem zaměstnancům Městského úřadu Kdyně, kteří se
na přípravě a průběhu voleb podíleli.
Město Kdyně se v letošním roce přihlásilo do soutěže o nejlepší webové
stránky a elektronické služby měst
a obcí „ZLATÝ ERB“. Webové stránky
města Kdyně v uplynulých měsících prošly kompletní změnou jak vzhledu, tak
i obsahu. Nově nyní také nabízejí zjednoVážení spoluobčané, jsou za námi volby dušenou verzi webu pro seniory, která
do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes- v přehledném grafickém zpracování zobké republiky. V letošním roce ve Kdyni razuje základní a nejvyhledávanější sekce
proběhla změna sídla ve dvou volebních webových stránek, a je tak uživatelsky
okrscích. Volební místnost v Mateřské přívětivá právě zejména ke starším občaškole v Markově ulici se přesunula do nům.
„Krámečku služeb“ – centrum pečovatelDo soutěže Zlatý erb se v tomto roce
ských služeb a sídlo volebního okrsku v přihlásilo všech 14 krajů. Účast v soutěži
Mateřské škole v Hluboké bylo nově zří- je pro města a obce zdarma, díky hodnozeno v restauraci v Hluboké. Změnu voli- cení porotců mohou města nebo obce zísči, alespoň dle jejich ohlasů, uvítali a i sa- kat informaci, zda jejich web splňuje lemotné komise byly v nových prostorech gislativní požadavky a je uživatelsky
spokojeny. Chtěla bych všem voličům vstřícný pro občany. Cílem soutěže je
poděkovat za jejich ukázněnost a zod- podpořit modernizaci místní a regionální
povědný přístup, který dozajista také veřejné správy a samosprávy prostřednic-

tvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných občanům s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích ČR.
V krajském kole Plzeňského kraje se
webové stránky města Kdyně umístily
na 1. místě. Je to pro Kdyni velký
úspěch a toto ocenění nás velmi těší.
Ale nejen pro „virtuální, internetové“
návštěvníky města, resp. městského úřadu Kdyně, máme novinky. Ten, kdo zavítá do budovy kdyňské radnice osobně,
je od samotného příchodu do budovy
nově přehledně směrován novými moderními informačními panely k pracovištím jednotlivých agend. Každá kancelář je navíc nově označena jménem pracovníka a vykonávanou agendou. Doufám, že i tato změna přispěje ke snadnějšímu a rychlejšímu vyřizování Vašich záležitostí na MěÚ Kdyně.
Ing. Štěpánka Mrázová
tajemnice MěÚ
foto: MěÚ Kdyně

KDYŇSKÉ OBČÁNKY JSME PŘIVÍTALI V SOKOLOVNĚ
Na konci srpna se konalo již v minulém
čísle avizované Vítání občánků. Tentokráte jsme jej s ohledem na nutnost dodržování opatření proti šíření koronaviru
uspořádali v sále kdyňské sokolovny, který byl v nedávné době vybaven krásnými
závěsy, jež celý prostor opticky zmenšují
a dodávají mu patřičnou důstojnost.
Pan starosta Oskar Hamrus přivítal
celkem 40 nových občánků města Kdyně a spádových obcí. Přivítané děti dostaly knížky a háčkované hračky, které vytvořila Ing. Olga Hanáková ze spolku
Kdyňské tvoření.Paní Hanákové tímto ještě jednou děkujeme za originální dárky
pro naše občánky. Kvůli dlouhé
„koronavirové“ pauze, kdy nebylo možné
tuto občanskou slavnost pořádat, nám někteří občánci trochu vyrostli z kolébky.
Proto jsme pro tyto děti pořídili ještě hou-

pacího koníka, který se stal oblíbenou
atrakcí nejen pro vítané občánky, ale i pro
jejich sourozence. Vítání občánků svým
vystoupením tradičně zpestřují děti
z kdyňských mateřských školek a nejinak
tomu bylo i letos.
S ohledem na velký počet dětí byla tato
slavnost rozdělena na několik etap, a tak
střídavě vystoupily děti z MŠ Markova

i MŠ Dělnická. Děkujeme dětem za krásná vystoupení a především také paním
učitelkám za pečlivou přípravu programu. Poděkování patří také pánům fotografům – panu Balcarovi a panu Hruškovi, kteří se v rámci turnusů na vítání také
střídali a postarali se rodičům i dětem
o hezké vzpomínky. Z pořádání této akce
ve velkém sále sokolovny jsme byli zpočátku rozpačití – oproti obřadní místnosti

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

na radnici je to přece jen velký rozdíl,
a to nejen prostorový. Díky nově instalovaným závěsům a další výzdobě sálu byla
tato slavnost naopak velmi zdařilá a sál
se tak ukázal jako opravdu multifunkční.
Rodiče navíc ocenili možnost bezbariérového vstupu pro kočárky, které mohli odstavit v malém sále.
Navzdory rouškám, jež byly jedinou vadou na kráse této slavnostní atmosféry, se
dlouho odkládané „vítání občánků“
opravdu vydařilo, o čemž svědčí i pozitivní reakce rodičů. Již nyní se těšíme na
další občánky, které v budoucnu přivítáme – ať už v kolébkách nebo v sedle houpacího koníka.
Blanka Maidlová
matrikářka MěÚ Kdyně
foto: MěÚ Kdyně
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ INFORMUJE

Kdyňské listy

číslo 4/2021

5

PODZIM JE ČASEM PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAV MĚSTSKÉHO ROZPOČTU
Příchod podzimu předznamenává blížící
se konec roku – čas bilancování uplynulého roku, ale také plánování pro rok nadcházející, který touto dobou již obrazně
řečeno „klepe na dveře“. Pro plánování je
z hlediska vedení města klíčový rozpočet,
který je finančním plánem každého
kalendářního roku. Rozpočet města
Kdyně schvaluje zastupitelstvo na konci
roku, aby již od 1. ledna bylo možné realizovat veškeré plánované investice, akce
i potřebné nákupy. Další možností je
schválení rozpočtového provizoria, které
obcím umožňuje sestavit rozpočet až na
počátku roku, kdy je situace ohledně příjmů a vývoje ekonomiky přece jen trochu
jasnější. Rozpočtové provizorium s sebou
za tuto „jasnost a přehlednost“ nese však
také určitou daň v podobě komplikovaných možností financování rozsáhlých a
finančně náročných investičních akcí.
Pandemie onemocnění COVID-19 a s
ní spojené ekonomické i společenské
dopady plánování městských rozpočtů
značně ztěžuje. Více než kdy jindy totiž
v uplynulých dvou letech platí úsloví:
„Člověk míní a život mění.“ Přestože
jsme v tomto roce úspěšně a včas
„vysoutěžili“ dodavatele na realizaci
většiny naplánovaných akcí, provedení
mnoha z nich bohužel stále „vázne“.
Proč? Na tuto otázku by úplně nejlépe
dokázal odpovědět kolega zodpovědný za
městské investice, který od dodavatelů v
telefonu či na schůzkách a kontrolních
dnech slyší: „Nemůžeme pokračovat,
nemáme čipy, …nemáme pracovníky,
…nemáme dřevo… nemáme okenní profily… nemáme barvy…“ Na dotaz, kdy
bude možné v práci pokračovat a vše uvedené bude k dispozici, slýcháme v telefonu ticho, na živo vidíme krčení ramen –
sami dodavatelé nedokáží firmám upřesnit, kdy bude daná komodita dostupná.
S trhem stavebnictví navíc výrazně zamá-

účet:
KB příjmový účet
KB výdajový účet
KB - nemovitosti
ČNB
ČSOB příjmový účet
ČSOB výdajový účet
ČSOB sociální fond
ČSOB spořicí účet
ČSOB spořicí účet –
skládka Libkov
Celkem:
www.kdyne.cz

valo tornádo, které se v polovině roku prohnalo několika moravskými obcemi –
řada dodávek stavebního materiálu šla
logicky a zcela správně přednostně právě
na Moravu, kde byl materiál nejvíce
potřebný.
Plánování rozpočtu je dnes disciplínou
srovnatelnou s věštěním z křišťálové koule, která v posledních letech není vůbec
křišťálovou, naopak! Následky pandemie
a vývoj veřejných financí je těžko předvídatelný. Každá predikce je navíc křehká,
stejně jako lidské zdraví, od kterého se
dnes více než kdy jindy odvíjí prakticky
vše. Finanční plán pro daný rok, vytvořený za určité situace, se může lusknutím
prstu změnit v plán, který je doslova „scifi“ a není možné jej splnit, avšak ne kvůli
financím, nýbrž kvůli nedostatku materiálu nebo kapacit. Ano, i v 21. století je to
v důsledku nedávné pandemie COVID19 bohužel možné. V souvislosti s městským rozpočtem a stavem veřejných
financí ve Kdyni často slýchám fráze:
„Město nemá peníze, město má dluh.“
Ráda bych proto tento článek využila
i ke krátkému, a věřím, že i přehlednému a srozumitelnému informování
občanů o finanční situaci města Kdyně,
která vždy byla a nadále zůstává více
než dobrá. Město Kdyně nemá žádný
dluh, ostatně i každoroční audit hospodaření ve svých zprávách, které pravidelně zveřejňujeme, vždy konstatuje:
„Dluh města je nulový.“ V posledních
letech občany možná poněkud matou
schodkové rozpočty, které pro Kdyni
nebyly vždy zcela typické. Schodkový
rozpočet však nutně neznamená „dluh“,
protože schodek rozpočtu nemusí být
kryt jen úvěrem, což si často podvědomě
představíme jako první možnost finančního krytí. Schodek rozpočtu může být
kryt také vlastními prostředky na účtech,
což je právě případ našeho města.

Finanční situaci města Kdyně proto asi
nejlépe dokresluje vývoj stavu prostředků
na běžných účtech města Kdyně za
poslední 4 roky – viz následující tabulka.
Město Kdyně tedy rozhodně nemá
žádný dluh, s finančními prostředky
vedení města hospodaří svědomitě,
transparentně a především také s vědomím brzké nutnosti vysokých investic.
Množství prostředků se podařilo ušetřit například díky změně organizační
struktury úřadu, v rámci které byly
dříve některé činnosti zajišťovány
externími subjekty – např. správa
nemovitostí. Některé prostředky na
běžných účtech zůstávají proto, že se je
v rámci schváleného rozpočtu nepodařilo proinvestovat – ať už vlivem
následků pandemie a posunem termínů dodávek potřebných komponentů, či kvůli nespolehlivosti některých
dodavatelů. Tak jako tak jsou tyto prostředky kumulovány na běžných účtech
města Kdyně, kde slouží mj. také ke krytí
již zmíněných schodkových rozpočtů.
Stále je před námi totiž řada investičních
a finančně náročných výzev, ve kterých
budeme pokračovat i v roce 2022, kdy
bude mj. zahájena další etapa sanace
Masarykovy základní školy Kdyně
a nutná obnova vodovodní a kanalizační
infrastruktury, která je na mnoha místech
ve skutečně havarijním stavu. Investovat
budeme nadále také do rekonstrukcí městských bytů, se kterými jsme v tomto roce
rovněž započali, stejně tak jako do rekonstrukcí a sanací nebytových prostor. Proto
i rozpočet nadcházejícího roku, který je v
době uzávěrky Kdyňských listů načrtnut
skutečně ještě v hrubých rysech, bude
s největší pravděpodobností koncipován
jako schodkový, avšak nikoliv s dluhem!
Ing. Věra Říhová
místostarostka města Kdyně

zůstatek
k 31. 12. 2018
1 701 406,88 Kč
799 144,96 Kč
4 009 209,57 Kč
35 880,26 Kč
4 910 406,88 Kč
8 015 251,60 Kč
64 142,89 Kč
28 479,79 Kč

zůstatek
k 31. 12. 2019
3 875,61 Kč
938 422,91 Kč
6 719 110,66 Kč
1 414 358,33 Kč
19 734 729,39 Kč
2 805 268,36 Kč
29 253,60 Kč
28 485,54 Kč

zůstatek
k 31. 12. 2020
1 114 640,04 Kč
1 389 994,26 Kč
10 746 251,17 Kč
4 900 370,45 Kč
14 446 153,97 Kč
11 484 350,11 Kč
45 428,11 Kč
28 491,31 Kč

zůstatek
k 30. 9. 2021
4 083 163,72 Kč
5 559 293,18 Kč
13 552 362,03 Kč
3 672 995,05 Kč
15 122 956,93 Kč
18 295 634,78 Kč
47 276,41 Kč
28 495,61 Kč

5 386 907,36 Kč

5 654 288,79 Kč

5 909 116,38 Kč

6 139 100,37 Kč

24 940 821,13 Kč

37 327 793,19 Kč

50 064 795,80 Kč

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

66 501 278,08 Kč
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KDYNĚ ZÍSKALA „ODPADOVÉHO OSKARA”
Spolek ARNIKA v uplynulých dnech vyhlásil letos posedmé obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu do
150 kg na osobu a rok. Město Kdyně se
dlouhodobě umisťuje v rámci republiky
na předních místech v kategorii obcí nad
5 tisíc obyvatel. Za rok 2020 Kdyně získala „odpadového Oskara“ za to, že
obyvatelé vyprodukovali nejméně směsného komunálního odpadu na osobu – šlo
o 117,3 kg. Kdyně se tak umístila na
druhém místě v kategorii obcí nad 5 tisíc obyvatel. V rámci Plzeňského kraje
se Kdyně umístila na prvním místě rovněž v kategorii obcí nad 5 tisíc obyvatel.
Nakládání s komunálními odpady ve
Kdyni zajišťují místní technické služby,
příspěvková organizace města. Sběrnou
síť město neustále rozšiřuje a díky tomu
se i navyšuje množství vytříděných surovin. Město Kdyně bylo mezi prvními, jež
se zapojilo do systému zpětného odběru
obalů, který organizuje společnost EKOKOM. V soutěži, kterou tato společnost
pořádá v rámci Plzeňského kraje pod názvem „My už třídit umíme“, se Kdyně také umisťuje na předních místech. Naposledy v roce 2019 na 2. místě v kategorii
obcí od 1001 obyvatel.
K zařazení do těchto nebo podobných
soutěží musí město Kdyně vždy informovat pořádající organizaci o tom, co a jak
třídíme:
Směsný komunální odpad odváží technické služby na skládku Libkov, která je
v majetku města Kdyně a provozovatelem jsou technické služby. Tato skládka
slouží nejen městu, ale i dalším obcím
z Dobrovolného svazu obcí Kdyňsko.
Technické služby pro některé z nich za-

technické služby štěpkovač, a tak nabízíme bezplatně občanům k odběru štěpky
na svoje zahrádky nebo pro vlastní potřebu.
Rozšiřujeme neustále provoz sběrného
dvora, o který se stará společnost EKOŠROT. I zde je možné odložit papír,
plasty, sklo, kovy, nebezpečné odpady,
elektroodpady, jedlé oleje, autobaterie,
velkoobjemový odpad, tonery, polystyren, zářivky.
Stále toto občanům připomínáme a stále jsou případy neukázněných spoluobčanů, kterým je úplně lhostejné, kde odpad
zanechají. Pytel s netříděným komunálním odpadem odloží u kontejneru na
plast, objemné krabice pohodí u kontejneru na papír, přičemž takovým krabicím
se buď musí zmenšit objem nebo se musí
odvézt do sběrného dvora. Takový obývákový gauč, nebo kuchyňská lednice,
myslíte, že se odkládá ke kontejnerům na
jišťují svoz komunálního odpadu. Ve tříděný odpad? Nepatří toto vyřazené zaříKdyni se za odpady dlouho platil zení bytu do sběrného dvora? Zákonné
smluvní poplatek za popelnici. Nově postihy za toto přestupkové jednání –
město z důvodu legislativních změn mu- odkládání odpadu mimo vyhrazená
selo přejít na místní poplatek, tj. úhra- místa či zakládání černých skládek
du poplatku za každou fyzickou osobu jsou skutečně vysoké a jejich řešením
s trvalým bydlištěm na území města či se často zabývá také kdyňská komise
za nemovitost, kde není žádná osoba pro projednávání přestupků, která se
hlášena k trvalému pobytu. Tato sazba v těchto případech opírá zejména o kavychází z propočtu skutečných nákla- merové záznamy či fotografie.
Město Kdyně bude nadále pokračovat
dů na odpadové hospodářství. Od letošního roku je poplatek 500 Kč na tr- v nastaveném žebříčku v třídění odpadu
vale přihlášenou osobu a je jedním a bude věřit, že se všichni naši občané budou na tomto podílet.
z nejnižších poplatků v republice.
Odpad z údržby zeleně občané od
roku 2016 ukládají na určené místo, a to
Soňa Spěváková
po celý rok, 7 dní v týdnu. Provoz není
Stavební odbor MěÚ Kdyně
omezen. V letošním roce zakoupily
grafika: archiv MěÚ Kdyně

OCEŇOVÁNÍ BEZPLATNÝCH DÁRCŮ KRVE
Dne 27. října 2021 se v obřadní síni kdyňské
radnice uskutečnilo slavnostní ocenění bezplatných dárců krve, které pořádalo město
Kdyně ve spolupráci s oblastním spolkem Českého červeného kříže v Domažlicích.
Na rozdíl od oceňování v loňském roce, které muselo být přizpůsobeno špatné epidemiologické situaci, která neumožnovala, aby byl
slavnostní akt uskutečněn v obřadní síni městského úřadu, se letos neslo předávání opět ve
slavnostním duchu.
Oceněno bylo celkem 19 bezplatných dárců krve, z nich tři dárci obdrželi vysoké vyznamenání, Zlatý kříž 3. třídy, za 80 bezplatných odběrů. Všichni dárci za svoji záslužnou činnost obdrželi dárky nejen od Českého červeného kříže, ale také od města Kdyně. Na tuto akci se podařilo zajistit i podporu
sponzorů, konkrétně Lékárny u Zlaté Koruny

www.kdyne.cz

Kdyně a APM Automotive, s.r.o. Nechyběl ani
slavnostní přípitek a drobné občerstvení.
Všem bezplatným dárcům patří velké poděkování za jejich obětavost. Velmi si vážíme jejich nezištné pomoci.
Oceňování dárců ve Kdyni navazuje na období, kdy si lidé ve všech zemích světa připomínali Světový den dárců krve, který připadá
na 14. červen, a slavili jej. Motto letošního Světového dne znělo: „Darujte krev, ať svět dále
bije.“ Dárci krve zásadně přispívají k záchraně
životů lidí po celém světě – jejich srdce tak díky dárcům krve dále bijí. Cílem Světového dne
dárců krve je poděkovat dárcům krve a uvědomit si potřebu bezpečné krve a transfúzních přípravků i zásadní význam dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve pro zdraví lidí na
celém světě. Má být také pobídkou všem, aby
usilovali o dárcovství krve bez finanční moti-

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

vace a aby morálně oceňovali bezpříspěvkové
dárce krve. Dle údajů Českého červeného kříže
je v České republice v nemocničních transfúzních zařízeních registrováno téměř 260 tisíc pravidelných dárců krve a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by
měl dle doporučení odborníků činit alespoň
300 tisíc a počet prvodárců by měl činit cca 35
tisíc ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců.
Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli, nelze ji uměle
vyrobit, proto všem dárcům ještě jednou velké DÍKY!
Ing. Štěpánka Mrázová
tajemnice MěÚ Kdyně
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CENTRUM VODNÍ ZÁBAVY KDYNĚ JE OPĚT V PLNÉM PROVOZU

Po nařízené celostátní odstávce v souvislosti s epidemiologickými opatřeními je
kdyňský bazén i se všemi doprovodnými
atrakcemi a wellness centrem opět v provozu. Covidová pandemie se však projevuje i na nynější návštěvnosti – počty návštěvníků ani zdaleka nedosahují čísel
před pandemií. Není to jen záležitost našeho odvětví, tento výpadek a trvalý pokles
postihl také kulturu a bohužel i řadu dalších odvětví. V případě bazénů k tomuto

poklesu výrazně přispívá zejména povinné testování dětí nad šest let. Toto opatření totiž citelně prodražuje vstup do našeho Centra vodní zábavy. Návštěvníkům
se snažíme maximální možnou měrou
vyjít vstříc, proto je možné testy zakoupit i na naší recepci a provést je přímo na místě, před vstupem do bazénu.
Přes všechna úskalí a nejistoty, které
dnešní doba přináší, připravujeme tolik

oblíbený prodej vánočních permanentek. Prodej začne tradičně 1. prosince
2021 a skončí 31. prosince 2021, a to za
ceny stejné jako v předešlých letech. Bližší informace k prodeji permanentek budou zveřejněny koncem listopadu na našich internetových stránkách (www.bazen-kdyne.cz). Případně je rovněž možné
informovat se přímo na recepci bazénu
nebo na tel. čísle 731 080 762.
Platnost vánočních permanentek, zakoupených v roce 2019 a 2020, prodlužujeme až do 31. května 2022, neboť je
nebylo možné z důvodu nařízeného uzavření bazénu vyčerpat. Naši návštěvníci se tedy nemusí bát, že zakoupené permanentky, které svým blízkým nadělí
pod stromeček, nebudou v případě dalších nutných uzavírek vyčerpány – jejich platnost samozřejmě prodlužujeme a v případě potřeby i nadále prodlužovat budeme.
Věřím, že se návštěvnost Centra vodní
zábavy Kdyně brzy vrátí zpět do svých
„předcovidových“ čísel a že si k nám naši
věrní návštěvníci opět najdou cestu – třeba i díky vánočnímu dárku v podobě permanentky.
Jan Zelenka
ředitel CVZ Kdyně
foto: CVZ Kdyně

ZAČALA TOPNÁ SEZONA
Od 1. září začíná „topná sezona“. Letos jsme z důvodu chladného počasí začali topit o pět dní dřív, než tomu bylo v minulém roce. Vytápění se zahajuje dle vyhlášky tehdy, až když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v lokalitě poklesne pod 13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí teploty nebudou dále stoupat opět nad
13 °C. Průměrná denní teplota venkovního vzduchu pro vytápění se vypočítá jako
čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání
okolních ploch. Měření se provádí v 7, ve
14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21 hodin se započítá dvakrát.
V současné době na každého z nás média valí jednu „zaručenou“ informaci za
druhou, jak se bude vše zdražovat, že
energie raketově rostou a je jich málo.
A jak je to s cenou tepla pro odběratele napojené na systém CZT u nás ve
Kdyni? Níže se Vám to pokusím alespoň
stručně objasnit. Tito odběratelé mají do
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konce roku 2021 smluvně stanovenou cenu tepla, která je dokonce nižší, než byla
v roce minulém.
Vyúčtování za rok 2021 se dostane ke
koncovému zákazníkovi zhruba v polovině dubna 2022 a tam proto zdražení v ceně za jeden gigajoul tepla (GJ) oproti minulému roku určitě nebude. Ovšem jak to
bude s cenou tepla pro rok 2022, se dozvíme nejdříve na konci listopadu.
Kvůli podstatně vyšší ceně plynu se dá
určitě očekávat její nárůst. Od našeho dodavatele tepla máme předběžné informace, že tento cenový nárůst nebude vyšší
než 15%. Díky tomu, že i cenu elektrické
energie máme zafixovanou ve stejné výši
na dva roky, měla by výsledná cena tepla
pro rok 2022 vycházet pouze
o pár korun více, než byla cena tepla v roce 2020.
Ale pozor, při porovnání, kolik bychom
zaplatili nyní za topení starým způsobem
– uhlím ve staré kotelně – nesmíme zapomenout na to, že jsme byli zařazeni do

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

systému obchodování s povolenkami (díky příkonu kotelny, který byl více než
25MW).
V současné době by jen tento náklad za
nákup povolenek činil cca 300 Kč ke každému GJ tepla, který by musel zaplatit
každý odběratel. Současná plynová kotelna je výkonově pod hranicí 10MW, takže
se na nás systém obchodování díky bohu
nevztahuje. Přitom cena za 1 GJ tepla při
výrobě z uhlí je jen o malinko nižší než
cena kombinované výroby tepla a elektrické energie z plynu. Je jasné, že díky této změně systému zásobování, jsme nyní
minimálně o 300 Kč/GJ levnější.
Takže pokud letos nedojde k nějaké neočekávané havárii, myslím si, že jsme na
letošní zimu dobře připraveni a budeme
si moci všichni spokojeně užívat krásné
„teplo domova“. A to i díky cenově výhodným dodávkám tepla od nás.
Václav Nejdl
jednatel Transteplo, s.r.o.
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TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA KDYNĚ
V poslední době nás stále více zaměstnává úklid odpadů od kontejnerů na
tříděný odpad. V současné době již odvážíme pravidelně minimálně 2x týdně
tento odpad. Problém však není jen v
tom, že kontejnery jsou přeplněné. V případě kontejnerů na tříděný odpad je to
však opět z velké části na nás - na občanech. A do jaké míry vlastně umíme kapacitu kontejneru využít? Stačí totiž pár nesložených krabic a do kontejneru se již
vůbec nic nevejde. Ale v současnosti je
trend, kartony a krabice jen opřít o kontejnery, i když jsou kontejnery volné.
A k tomu se přihodí i odpad, který tam
vůbec nepatří. Je zřejmě velký problém
kartony rozložit či rozřezat, plastové lahve sešlapat nebo zmačkat.
Objemný i tříděný odpad mohou občané zdarma též odevzdat ve sběrném dvoře, neměli by ho odkládat vedle popelnic.
Kontejnery na tříděný odpad můžou sloužit k odložení tříděných odpadů i podnikatelům, kteří zde mohou odkládat odpady pouze na základě písemné smlouvy
o zapojení se do systému obce. Jinak mu-

sí mít uzavřenu smlouvu s některou ze
specializovaných firem.
Stále také pokračují problémy spojené
se svozy komunálního odpadu. Nejčastěji
se jedná o nepřístupnost svozových nádob kvůli špatně nebo nevhodně zaparkovaným vozidlům. Na některá stanoviště
se tak musejí pracovníci svozů několikrát
vracet. Dalším prohřeškem je odhazování
nadměrného odpadu vedle popelnic. Přestože muži v oranžovém nejsou těmi, kteří
problém způsobili, prvotní negativní emoce směřují právě na jejich adresu. Popeláři nemají v popisu práce uklízet nepořádek z okolí popelnic. Odstranění by měl
zajistit ten, kdo má daný objekt na starosti.
Odkládat jakýkoliv odpad volně kolem
nádob je pokutovatelný přestupek.
Apelujeme na občany, aby dbali na pořádek okolo kontejnerů. Jak bude vypadat
naše město, je hlavně na nás všech.
Martin Fremuth
ředitel TS města Kdyně
foto: TS města Kdyně

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V DĚLNICKÉ ULICI
Již tradičně pořádala naše mateřská
škola ve spolupráci s městem Kdyně
lampionový průvod. Ten se v letošním
roce uskutečnil 27. října, sraz byl v 18:00
hodin u pošty a vydali jsme se v hojném
počtu obvyklou trasou směrem ke hřišti,
kde byla celá akce zakončena ohňostrojem.
Děti ve školce se ještě těší na oslavu
svátku svatého Martina. Čeká je dopoledne plné soutěží, závodů a plnění úkolů
související s oslavou příchodu zimy. Akci
zakončíme v nedalekém areálu jezdeckého oddílu, kde se děti seznámí nejen
s opravdovými koňmi, ale i s péčí o ně.
Odměnou jim budou perníkoví koníčci,
které si společně upečeme.
Pro zpestření a zpříjemnění adventního
času našim babičkám a dědečkům budeme stejně jako v loňském roce pořádat
„Zpívání pod okny.” Naše děti se společně s paními učitelkami vydají k domu
s pečovatelskou službou v Mlýnské ulici
a do klubovny Doma ve Kdyni, kde zazpívají koledy a předají drobné dárečky.
A po prosinci plném akcí a těšení se již
můžeme usadit doma v kruhu rodinném
a u mísy s cukrovím s dětmi očekávat příchod Ježíška.
Petra Prenerová-Wernerová
ředitelka MŠ Dělnická
foto: MŠ Dělnická Kdyně

www.kdyne.cz
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STAV VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY VE STARCI
V posledních dvou letech se neustále
potýkáme s haváriemi vodovodu ve
Starci. Problematický je vodovod z osinkocementu (azbest 100 mm) z roku 1971,
který je v havarijním stavu. Další poruchu lze očekávat prakticky kdykoliv. Četnost oprav se navíc zvyšuje a bohužel
jsme na místě řešili i 3 poruchy během
dvou dnů. Délka úseku je cca 420 m.
Osinkocement je pro vodovody
nevhodný. Životnost tohoto potrubí se
odhaduje na 20-30 let. Je tedy již řadu let
po životnosti.
Rozsah havárií je poměrně velký a
bez vody je následně celá obec. Potrubí
zde většinou praskne podélně a prasklina
měří i několik metrů. To svědčí o tom, že
potrubí je za hranou životnosti. Opravy
v tomto úseku jsou rizikové a nebezpečné
pro zdraví a život zaměstnanců. Vzhledem k četnosti poruch a obrovskému
množství uniklé vody je terén nestabilní.
Vodovod je uložen poměrně hluboko –
cca 2,5m. Opravy je nutno provádět výřezem potrubí pomocí rozbrušovačky ,kdy
dochází k úniku vláken a vzniku potenci-

onálního rizika ohrožení zdraví. Tyto
opravy jsou nákladné a časově náročnější
než oprava potrubí opravným pasem.
V této lokalitě vede i původní vodovod
z roku 1938 (litina 50 mm). Část nemovitostí je na něj připojena, ale z kapacitních
a technických důvodů nelze přepojit další
objekty. Stav tohoto vodovodu odpovídá
jeho stáří a nelze s ním do budoucna počítat. Jediné možné řešení je tedy výstavba
nového vodovodu.
Původně byla plánována výměna vodovodu společně s výstavbou nové kanalizace. Vzhledem k havarijnímu stavu a častým poruchám však není možné stavbu
vodovodu odkládat. Proto bylo radou
města schváleno financování této akce
z přebytku hospodaření minulých let
a práce by měly začít ještě v letošním
roce. Nový vodovod bude veden při
pravé straně komunikace a budou na něj
přepojeni všichni odběratelé v této lokalitě. U vodovodních přípojek, které nebudou ve vhodném technickém stavu (staré
železné) bude nutná jejich celková výměna.

ZMĚNA SÍDLA SPOLEČNOSTI
Vodovody a kanalizace města Kdyně
spol. s r.o. oznamují, že od 1. listopadu
2021 dojde ke změně sídla společnosti.
Nová adresa je Na Tržišti 543, Kdyně
(bývalý Bytservis). Na tomto místě
vyřeší odběratelé veškerou agendu tak,
jak byli zvyklí doposud.
NOVÁ SLUŽBA – ČIŠTĚNÍ VRTŮ
Nově nabízíme službu čištění vrtaných
studní do 30m hloubky v lokalitě
Kdyně a blízkém okolí. Vrtané studny
čistíme vřetenovým čerpadlem. Toto čerpadlo má ve spodní části umístěný vířič
nečistot. Zvířené nečistoty jsou odsáty
hydraulikou. Cena této služby 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.
Ing. Václav Opat
jednatel VaK Kdyně, spol. s r.o.
foto: Vak Kdyně, spol. s r.o.

MĚSTSKÉ INVESTICE V „DOBĚ COVIDOVÉ“
Tímto článkem bych občany města Kdyně rád informoval o stavu některých městských investičních akcí v době pandemie
COVID - 19. V současné nelehké době dochází nejen v oblasti stavebnictví k turbulentním proměnám situace na trhu. Jako nejvíce problematická se v současné době ukazuje schopnost dodavatelů dodat zasmluvněné zboží z nejrůznějších důvodů druhotně
způsobených pandemií COVID - 19. Jedná
se především o výrobky, které obsahují elektroniku, výrobky z oceli a hliníku a výrobky
náročné na chemické sloučeniny, například
granuláty na výrobu polystyrenu nebo okenní profily.
Investiční akcí, postiženou výpadkem dodávek některých výše uvedených komponent, je zejména výměna oken v MŠ Dělnická a Markova, kde z důvodu nedostatku
okenních profilů dojde ke zdržení jejich dodávky. Nedostatek okenních profilů je navíc

www.kdyne.cz

také způsoben nedávnou přírodní katastrofou na Moravě, kam veškeré dostupné dodávky směřovaly přednostně. Dále dojde bohužel také ke zdržení rekonstrukce veřejného osvětlení ve spádových obcích, což
je způsobeno obrovským nedostatkem polovodičových součástek (čipů) na trhu. Projekt, který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci programu Efekt, se tak významnou měrou přehoupne i do nadcházejícího roku. Aktuální
nedostatek polovodičových součástek se projevuje rovněž na dodávce nového hasičského vozu pro SDH Hluboká či nového
svozového vozu na SKO pro Technické
služby Kdyně. Ten měl být dle smlouvy dodán v průběhu měsíce října. Bez komplikací
se neobešla ani realizace zastínění pavilonu
Masarykovy základní školy Kdyně - zastínění screenovými roletami je totiž elektronické a dodavatel dosud neobdržel dodávku

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

roletových motorů a dálkových ovládání.
Co se týče prodlení v termínech, veškerá
zdržení jsou obecně v průměru v řádu několika týdnů. U některých akcí, především tam, kde je zapotřebí elektronika, nejsou bohužel ani sami dodavatelé schopni garantovat
ani odhadnout termín dodání. Reálně tak
u některých investic hrozí zdržení o několik
měsíců. Zde je ale důležité si uvědomit, že
naši místní dodavatelé jsou závislí na výrobní kapacitě továren nadnárodních společností, kterou z pozice města bohužel nedokážeme nijak ovlivnit.
Děkujeme proto občanům za trpělivost –
na dokončení všech investičních akcí se pracuje průběžně s dodávkami potřebných
komponentů.
Ing. arch. Ivan Šach
vedoucí odboru správy majetku a investic
MěÚ Kdyně
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DOMA VE KDYNI – KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Doma ve Kdyni realizuje aktivity pro seniory města Kdyně. Pravidelně se setkávají každou středu v prostorách klubovny Astra v Sokolské ulici. Tam společně zpívají, cvičí, vystřihují, hrají bingo
a povídají si. Klubu se již několik let věnuje naše kolegyně Slávka Götzová
a dobrovolnice Květa Burešová, které
pro ně také rády organizují výlety nebo společenské akce.
V sobotu 9. října 2021 vzaly členy klubu na divadelní představení divadelního
spolku Kolofanti v Prapořištích. V září
společně opékali u ohně buřty, v létě navštívili pouť na Tanaberku. Plánuje se také setkání s harmonikářem a další zajímavé akce. V době adventní jim přijdou
zazpívat pod okna děti a jejich paní učitelky z MŠ v Dělnické ulici.
Tato společná setkání přinášejí společné zážitky a radost z aktivně stráveného
času. Je pro nás důležité, aby naši senioři
nezůstávali doma osamoceni a byli podpořeni ve svých zájmech. Všichni mají rádi nové zážitky, ale také se rádi něco zajímavého dozví. Proto jsme ve spolupráci
s městem Kdyně připravili na podzimní
měsíce Kdyňskou akademii vzdělaného
seniora, na kterou Vás srdečně zveme.
Více informací můžete získat na
tel.: 379 731 388.
Bc. Lucie Routová
ředitelka Doma ve Kdyni
centrum sociálních služeb
foto: Doma ve Kdyni

DOMAVEKDYNI.CZ

PODZIMNÍ DÝŇOHRANÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V ULICI MARKOVA
Malé, velké, kulaté, oranžové, zelené, tečkované. Všechny tyto dýně nosily děti
s rodiči do mateřské školy, kde společně
vyřezávali a zdobili strašidelné dýňové
dekorace. Dýně se moc povedly, a mohou
tak zdobit zahradu naší MŠ i domovy dětí. Všem moc děkujeme.
Bc.Ivana Kreslová,
ředitelka MŠ Markova Kdyně
foto: MŠ Markova Kdyně
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AKCE POŘÁDANÉ MKS „MODRÁ HVĚZDA” KDYNĚ

tip na vánocní dárek
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MKS „MODRÁ HVĚZDA” KDYNĚ + INFOCENTRUM KDYNĚ

POZVÁNKY MKS „MODRÁ HVĚZDA” KDYNĚ
Vážení a milí příznivci Vánoc, adventní atmosféry, setkávání a rodinného
očekávání.
Věřím, že budeme mít možnost se s Vámi potkat u rozsvěcení vánočního stromečku. Je to k nevíře, ale u této události
se uvidíme po dvou letech. Připravili
jsme pro vás vánoční trh, na kterém nebude chybět vánoční a dárkový sortiment, dobroty, cukroví, svařené víno,
betlém se zvířátky, zvyky, tradice, tvoření, divadelní pohádka, vyprávění, dětičky z mateřských školek nám už tradičně zazpívají a neméně tradiční bude
setkání s příbramskou hudební skupinou Ginevra, s níž slavnostně rozsvítíme vánoční stromeček.
Nezapomeňte si vzít prskavky, protože
to pravé kouzlo to má s vámi – diváky, návštěvníky, přáteli a známými.
SVÁTEČNÍ ROZSVĚCENÍ
STROMEČKU 27. LISTOPADU:
ź 13:00 – 18:00 hod. adventní trh
ź 13:00 – 14:30 hod. adventní dílničky,
zvyky a tradice s PS Jitřenka
ź 14:30 – 14:55 hod. divadelní pohádka :„Jak voják s peklem zápolil“
(účinkuje Pěnkavův dvůr)
ź 15:00 – 15:25 hod. povídání o zvycích, ukázka tesařského řemesla, výstava adventních bytostí jako jsou
Barborky, Lucky, aj.
ź 16:00 hod.
zahájení adventního času s malými
zpěváčky z mateřských školek
ź 16:30 hod.
vystoupení skupiny Ginevra
ź 17:00 hod.
společné rozsvícení vánočního
stromečku a městské vánoční výzdoby
s kapelou a pokračování koncertu
ź 18:00 hod.
konec trhu
(Změna programu vyhrazena)
VÁNOČNÍ TRHY VE KDYNI:

Napínavý souboj statečného chasníka
s pánem pekel Luciferem. Bude se
bojovat na koni, kejklovat, kouzlit, no
prostě bude pekelná mela. Po pohádce
uslyšíte povídání o řemesle, setkáte se
s mladým tesařem, na kterého peklo
bude krátké, potkáte se s adventními
bytostmi.

www.kdyne.cz

kvartetu. Ten je složen z vysokoškolsky
vzdělaných hudebníků, (Hudební fakulta
Akademie múzických umění), a skladby
Beatles jsou přepracovány do verze pro
smyčcové nástroje.
YOLO kvartet vznikl jako projekt mladých profesionálních hudebníků se vztahem nejenom ke klasické hudbě, ale
i k žánrům, které nejsou obvykle se smyčcovým kvartetem spojovány. Díky spolupráci s talentovanými aranžéry jsou tedy
na jeho repertoáru skladby nejenom z
oblasti klasické hudby, ale zastoupeny
jsou i rock, pop, jazz nebo aranže filmové
hudby.
Tento široký záběr dal kvartetu možnost představit se na celé řadě akcí, kde
dokázalo zaujmout právě díky vhodně
zvolenému repertoáru. Kvarteto bylo
proto příznivě přijato např. na doprovodných kulturních akcích českého předsednictví v Radě ministrů EU, koncertnímu
večeru pod záštitou belgické ambasády a
dalších.
Členové kvarteta mají za sebou úspěVÁNOČNÍ KONCERT
chy i na domácích nebo zahraničních
JANKA LEDECKÉHO
interpretačních soutěžích jako například
22. PROSINCE:
Wettbewerb für Violoncello v rakouském
Srdečně Vás zveme také na koncert Janka Liezenu, nebo soutěž konzervatoří.
Ledeckého s kapelou. Uskuteční se ve vá- Kromě kvarteta zahrnují jejich aktivity
nočně vyzdobeném společenské sále So- účinkování např. v Pražském filmovém
kolovny ve Kdyni. Do konce listopadu orchestru, Filharmonie Hradec Králové,
jsou vstupenky s výraznou slevou. Bude- Akademičtí komorní sólisté nebo účinkome moc rádi, pokud si vstupenky zakou- vání v pražských divadlech, jako je ABC
píte v online prodeji. V případě, že se či Cabaret Calembour.Vstupenky lze
představení neuskuteční, budou peníze ob- zakoupit v předprodeji v pokladně inforatem vráceny, nebudou zadržovány pro centra a na www.mkskdyne.cz. Držipřípadný náhradní termín.
telé abonentek z roku 2020 po předložení této abonentky obdrží slevu.
Veškeré informace budou uveřejňoBEATLES VE FRAKU
vány na webových stránkách kulturANEB KPH TROCHU JINAK
23. LISTOPADU:
ního střediska, facebooku, výlepových
Srdečně zveme na podzimní koncert plochách, v tisku a mnoha dalších
Kruhu přátel hudby – BEATLES VE dostupných místech.
FRAKU.
Koncert přináší pohled na hudbu legen- Za Městské kulturní středisko se nejen na
vánoční setkání těší Bc. Jana Podskalská
dární kapely tak, jak by ji napsal napříředitelka MKS „Modrá hvězda” Kdyně
klad Vivaldi, Handel a další světoví velifoto: MKS „Modrá hvězda” Kdyně
káni, a to v podání smyčcového YOLO
Vánoční/adventní trhy ve Kdyni se uskuteční ve dnech 27. listopadu, 7. prosince
a 18. prosince.
ź 27. listopadu
adventní trhy s programem k rozsvěcení stromečku (13:00 – 18:00 hod.)
ź 7. prosince
adventní trhy s drobným programem
(8:00 –16:00 hod.), program v době
uzávěrky (Kdyňských listů ještě vzniká), pouštění lodiček, odlévání olova,
krájení jablíček, divadelní
představení
ź 18. prosince
adventní trhy s programem, čas bude
upřesněn: zabijačka ve spolupráci se
ZOD Mrákov, vystoupí Chodský
Soubor Mrákov, Divadlo 100 opic
s pásmem Koledivy, pouštění lodiček,
krájení jablíček, lití olova, promítání
pohádky, další program je
v přípravách

Léčivé divadlo Gabriely Filipi
Chlapec, který viděl pravdu

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

Beatles ve fraku
YOLO kvartet
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17. LISTOPAD
Kdysi jsem byl váš oblíbený zpěvák
stál na nároží s kytarou a hrál
a z paneláku mne na dálku snímal
mikrofon kamera a televizní štáb
režisér zíval nepokrytě nudou
dával si scénář před ústa
A já jsem zpíval Zpěvy sladké Francie a on se mě ptal
blázne, blázne, proč jste tam tedy nezůstal?
Džíny mi vzala kostymérka
dala je zpátky do koše
na další píseň se budou hodit perka
psí dečky cylindr a díra v punčoše
To všechno bylo tehdy na dluh
a vy jste stáli v davu opodál
I kdybych tenkrát hrál, hrál jako sám pánbůh
nikdo z vás by mi ani za nic ruku nepodal
Sedíme teď všichni v jedné soudní síni
sami pro sebe teď budeme dělat show
a na nároží zatím hrají jiní
já už to mám bohudíky všechno za sebou
Dohromady jsem vlastně nic neřek
rozhodně ne víc než ví porota
A když jsem povstal tak už jsem vlastně seděl
sám se svým svědomím až do konce svýho života
Rok má dvaapadesát nedělí
a každý týden sedm dní
hodinu minutovka na šedesát rozdělí
a každá může být tvá poslední
Život je jako splátka na dluh
který nám kdysi někdo neochotně dal
i kdyby člověk hrál, hrál jak sám pánbůh
hned prvním akordem se na vás rozprodal
Smrt je labutí písní psance
deska kterou donekonečna někdo obehrál
Náhodou sáhneš po čítance
někdo v ní píše, někdo v ní píše, že vším čím byl
je rád a bude dál
(Vladimír Merta 1988, koncert v Malostranské besedě)

„...Královno dní, královno noci
čím dál tím víc lidí se vzpírá moci
na věži orloje právě hodiny celou bily
naž jsem si stačil srovnat čas navždy se zastavily
ale kdekoliv se sejdou...”
(Vladimír Merta, 1989)

Po mertovsku vás na koncert srdečně zve
Jana Podskalská, ředitelka MKS
www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz
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ZHODNOCENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2021 V INFOCENTRU
Rok 2021 nebyl opět standardní. K pozvolnému rozvolňování covidových opatření docházelo až v měsíci květnu. Opožděný návrat dětí do škol neumožnil uskutečnit naplánované školní výlety. Pokles
návštěvníků z června se však vyrovnal
díky vyšší návštěvnosti v měsících červenci a srpnu. Omezené možnosti vycestovat do zahraničí přiměly mnohé návštěvníky zaměřit se na poznávání České
republiky. Město Kdyně je častým cílem
turistů ubytovaných v blízkém či vzdálenějším okolí. Krásná příroda, zázemí kempů i vyhlášené koupaliště Hájovna mají také své mnohaleté „stálice“. Každý rok se
na Hájovnu vrací nemálo z nich. Výsledný počet 8185 návštěvníků infocentra v
období červen - září předčil očekávání.
Velké poděkování za nepřetržitý provoz
kanceláře náleží našemu kolegovi Ladislavu Burešovi, který dokázal zajistit pravidelnou víkendovou otevírací dobu v infocentru, a to i v sobotu a neděli od 9:00
do16:00 hodin. Další dobrou zprávou je,
že do expozice muzea se prodalo o 150
vstupenek více než v loňském roce. Máme radost, že Muzeum příhraničí si dokáže získat tolik zájemců. Vyšší návštěvnost
ovlivňuje samozřejmě i samotné umístění
TIC přímo v budově muzea. Toto není
však jediná výhoda a přínos. Turista musí
projít do TIC památnou branou a přichází
do parku se vzrostlými lipami, kašnou
a lavičkami k odpočinku. Kontrast hlavní silnice a parku zmiňuje každý druhý
návštěvník infocentra. Rozkvetlé muškáty ho dovedou do budovy, která rovněž
dýchá zcela jiným rytmem než náměstí.
Pár kroků navíc je nakonec odměnou
pro turistu i pro nás. Dotyčný totiž neodjíždí ze Kdyně jen s nakoupenými turistickými vizitkami a s dojmem, že
město Kdyni tvoří jen jedna rušná hlavní silnice. I tomu kdo jen Kdyní projíždí se vybaví park a poklidná atmosféra
budovy muzea s infocentrem.
Pokud bude v nastávajícím roce probíhat běžná prezenční školní docházka, zaměříme se během zimních měsíců především na skupiny školáků nejen z místní
školy, ale i okolí. Nabízíme v rámci výuky prohlídku expozice muzea s průvodcem - vždy přizpůsobenou věkové kategorii dětí. Chceme tímto podpořit zájem
o historii a lásku k rodnému městu, ke
kraji Všerubského průsmyku. Podobné
prohlídky připravujeme i pro synagogu a
to jak pro první, tak pro druhý stupeň. Plánujeme přiblížit dětem prostřednictvím této unikátní kdyňské památky židovskou
historii, náboženství a v případě Kdyně i
velmi zajímavou komunitu Židů a několik jejích osobností.

www.kdyne.cz

Prohlídky synagogy s průvodcem pro
zájemce z řad veřejnosti se konají dle
zájmu i mimo turistickou sezonu. Vždy je
potřeba zakoupit si vstupenky 15 min.
před samotným začátkem prohlídky v Informačním centru ve Kdyni. Prohlídka trvá 60 min.
V měsíci září, kdy Židé slaví dva velké
svátky, Roš ha-šana (příchod nového
roku 5782) a Jom kipur (Den smíření), se
v synagoze konaly dva koncerty. Zajímavý projekt čtyř mladých lidí s názvem
Hudba na talíři propojoval hudbu a
ochutnávku židovských pokrmů. Příznivé
počasí umožnilo využít pro tuto akci zahradu synagogy. Večer vzbudil opravdu
nebývalý ohlas u všech příchozích. Rovněž i druhý koncert Aidy Mujačič, recitál písní bosenských Židů v jazyce ladino
(středověká španělština doplněná se slovy
z hebrejštiny) zanechal výjimečné zážitky
u všech posluchačů.
Do povědomí turistů se dostává i expozice Falešné hranice v budově MKS
„Modré hvězdy” Kdyně. I na tomto místě bylo možno potkávat mnohem více zájemců – čtenářů.
Nepál jako svůj druhý domov nám
15. října představil při své besedě a promítání Pavel Nový, cestovatel a fotograf
z Domažlic.
Pravidelné středeční turistické vycházky TIC mají již své místo u mnoha
kdyňských turistů. Střídáme náročnější
i méně náročné trasy. Při výletech do blíz-

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

kého i vzdálenějšího okolí rozhodně není
nouze o nové informace, ale ani o pohodu
a dobrou náladu.
O správný směr se starají naši dva
výborní turističtí průvodci, Libuška
Hynčíková a Jarda Švejnoch, kterým
tímto děkujeme.
Závěrečná vycházka Za Smržovickou
kapličkou se uskuteční 24. listopadu
a bude spojena s posezením a občerstvením v Hluboké.
Promítání fotografií z vycházek, které z velké většiny zajišťuje pan Karel Fiala, se uskuteční v Muzeu příhraničí o týden později, ve středu 1. prosince od
13:00 hod.

f Město Kdyně
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Několikrát překládaný KUZR ZDOBENÍ perníčků se uskuteční 9. listopadu. Dopolední kurz od 10:00 hod.
a odpolední od 15:00 hod. Všechny prodané vstupenky (kurzovné) zůstávají
v platnosti.
Posezení nad Kdyňským kalendáriem se uskuteční v úterý 16. listpadu
od 16:00 hod. v Muzeu příhraničí.
Srdečně zveme všechny zájemce.
V minulém čísle byl paní ředitelkou
MKS „Modrá hvězda” Kdyně, Bc. Janou
Podskalskou, avizovaný nákup šesti tkalcovských stavů. PRVNÍ KURZ TKANÍ,
pod vedením paní Marty Volfíkové, bude
zahájen v lednu. Naplánováno je celkem pět dvouhodinových setkání, pravidelně ve čtvrtek od 17:00 do 19:00
hod. po sobě jdoucích týdnech.
Začínáme 13. ledna 2022. Kurzovné činí
600 Kč. S sebou nepotřebujete nic, jen
svoji trpělivost. Prosíme všechny o včasnou rezervaci kurzu v TIC Kdyně.

Dále máme v předprodeji vstupenky
na akce MKS „Modrá hvězda” Kdyně
ź

ź

ź

ź

ź

ź

31. října od 10:00 hod.
Dušičky s Vilíkem, sál MKS „Modrá
hvězda” Kdyně / 70 Kč
23. listopadu od 19:00 hod.
BEATLES ve fraku, KPH trochu
jinak, sokolovna / 160 kč
3. prosince od 19:00 hod.
Léčivé divadlo, Chlapec, který viděl
pravdu, kinosál / 330 Kč
8. prosince od 19:00 hod.
PARTIČKA NA VZDUCHU,
talkshow, sokolovna / 550 Kč
22. prosince od 19:00 hod.
JANEK LEDECKÝ, Vánoční koncert,
Sokolovna / 350 Kč
4. února 2022 od 19:00 hod.
TANDEM Janu Paulovou a Pavla
Zedníčka, kinosál / 190 Kč
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1. dubna 2022 od 19:00 hod.
HÁTA - Svatby bez obřadu,
kinosál / 390 Kč

Na závěr mi dovolte ještě srdečné
pozvání do infocentra v předvánoční
době. Bude na vás čekat nejen krásná
výzdoba a atmosféra Vánoc, ale i celá
řada nejrůznějších možností pro nákup
vánočních dárků. V naší nabídce nejsou
jen trička, batohy, tašky, čepice apod. ,
ale i dárkové poukazy na kulturní představení MKS „Modrá hvězda“ Kdyně.
Dne 13. října se na MÚ Kdyně otevřela
zapečetěná kasička, která byla umístěná
v TIC, kam se vhazovali příspěvky na
OPRAVU KDYŇSKÝCH VARHAN.
Částka 20.661 Kč byla odeslána na účet
NF Dominanty. Mezi přispěvateli byli:
Milfort Václav 200 Kč, Hofmanová Anna
500 Kč, Jindrová Marta 500 Kč, Mráčkovi 1.000 Kč a mnoho dalších.

CO ZAMRZÍ...
Během léta jsme v TIC mnohokrát zaslechli pochvalu za rozkvetlé muškáty na
schodišti u Muzea příhraničí. Slova díků
od turistů, ale možná ještě více od domácích, nás moc těší. Určitě i oni, stejně jako my, chtějí, aby se naše město prezentovalo tím nejlepším způsobem.
Na druhé straně je smutné setkat se
s kdyňskou „obdivovatelkou - zahradnicí“, která svůj obdiv projeví cílenou
likvidací. Za neodborným oškubáním přírůstků možná stojí fakt, že paní spěchala?
Vždyť chovat se takto přímo proti oknům
radnice znervózní i otrlého „drzouna“.
Snad jen díky naší kolegyni, která se po
parku pohybovala, nepostihl stejný osud
všechny květináče.
Ludmila Brychová
TIC Kdyně
foto: TIC Kdyně

UKLIĎME KDYŇSKO
Sobota 18. září 2021 byla symbolickým
zakončením letošní úklidové sezóny.
World CleanUp Day se koná již čtvrtým rokem ve více než 150 zemích na
všech kontinentech. Prostě uklízíme
všichni. Společně. V jeden den.
Tradiční akce "Ukliďme Kdyňsko" si
nenechaly ujít stálice, kterými jsou maminky se svými dětmi. Ty prošly město
od dětského hřiště Na Tržišti až k autobusovému nádraží.
Skupina dospěláků vyčistila a prořezala
parkoviště a rybníček pod Hájovnou a také ve spodní části úseku vysbírala nepořádek v příkopech u silnice (serpentiny na
Koráb jsou tradičně bohaté na plechovky,
PETky, pneumatiky).
Velká parta pomocníků při PS Jitřenka

www.kdyne.cz

se vydala na cestu k houpačkám, kolem
pionýrského tábora a pytle s odpadem plnila ještě cestou přes Starou Kdyni zpět
do města. Největší pozdvižení tu vzbudil
nález záchodového prkénka.
Dobrovolnice z městského úřadu vyplely záhonky v parku na náměstí.
Nakonec se k nám přidala ještě jedna
rodina, která ráda chodí na procházky
k nádraží, a ti ulovili naproti "dračí vile"
kabely, sklo, v parčíku u Tesca pak staré
oblečení, obuv, hračky a kočárky.
Kolem poledního jsme se postupně
všichni sešli v parku u Muzea příhraničí,
s chutí si opekli špekáčky a ke kávě si dopřáli domácí moučník.
Děkuji všem, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí žijeme.

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

Akce mohla být uskutečněna za podpory města Kdyně, díky také patří TS za
svoz vytříděného odpadu, kolektivu ZKD
Coop Tuty za přípravu čerstvého pečiva
a ZOD Mrákov za kvalitní špekáčky.
Bc. Veronika Černá
MKS „Modrá hvězda” Kdyně
foto: MKS „Modrá hvězda” Kdyně
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AKCE POŘÁDANÉ MKS NEBO JINÝMI ORGANIZÁTORY

/ zve ZŠ Kdyně
Římskokatolická farnost Kdyně

www.kdyne.cz
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VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĔTIN

Po dvouleté pauze proběhla v našem
mĕstĕ Kdynĕ „Výstava ovoce, zeleniny
a kvĕtin.” Organizátorem byl ČZS ve
Kdyni. Výstava se nacházela v krásných prostorech hospodářské části Muzea příhraničí. V jedné části byla soustředĕna zelenina a kvĕtiny, ve druhé ovoce. Vystavovatelé se snažili vybrat ze
svých výpĕstků to nejlepší, co se na jejich
zahrádkách urodilo. Letošní rok nebyl
pro pĕstování ovoce a zeleniny příliš příznivý, proto byl velký problém vhodné exponáty vybrat. Přesto ovoce našli ve 160
košíčkách. Nĕkteré odrůdy se opakovaly
a byly od různých pĕstitelů. Vystavovatelé se pochlubili velkou škálou druhů zeleniny a kvĕtin. Přáním organizátorů a vystavovatelů bylo, aby návštĕvníci mĕli
z výstavy příjemný pocit. Jak jsem mĕl
možnost poznat při rozhovoru s nĕkterými z nich, obdivovali nejen vystavené exponáty, ale i prostory, ve kterých se výstava nacházela. Liší se od ostatních výstav svojí originalitou. Uznale hovořili
o nápaditosti a citu „aranžerů” pana Antonína Váchala a pana Jana Löffelmanna.
Nejsou žádní profesionálové, ale v této

historické budovĕ (stodole a maštali) si
vedli skvĕle. Když človĕk do tĕchto
prostor vejde, je třeba se na chvíli zastavit a nechat na sebe působit kouzlo času.
Po chvilce si možná uvĕdomí rozdíly
v uplynulé dobĕ a v současnosti.
Mezi prvními navštívil tuto výstavu
starosta mĕsta Kdynĕ, pan Oskar
Hamrus. Pozornĕ si celou výstavu prošel
a pohovořil s návštĕvníky. Zároveň přišel
s nápadem podávat čerstvý jablečný mošt
dĕtem. Vždyť i ti nejmenší svými výtvory
zpestřili prostory této výstavy. Pokusili
jsme se ještĕ jeho myšlenku naplnit.
17. října 2021 výstava skončila a všichni ti, co se na ní podíleli, si určitĕ rádi odpočinou. Za dobrý pocit to ale určitě stojí. Přípravy byly velmi náročné a stojí za
nimi desítky a desítky hodin.
Na závĕr bych chtĕl podĕkovat především pánům Janu Löffelmannovi
a Antonínu Váchalovi, členům ČZS
Kdynĕ, MĕÚ Kdynĕ, MKS „Modrá
hvĕzda” Kdyně i obyvatelkám přilehlého domu s pečovatelskou službou.
Velké podĕkováni patří rovnĕž všem

vystavovatelům, bez kterých by se výstava nemohla uskutečnit. Zároveň
i všem ostatním, kteří byli nápomocni
a nebylo jim zatĕžko obĕtovat svůj volný
čas. Nyní myslím ty, co mĕli službu po celou dobu trvání výstavy.
Velkou odmĕnou pro všechny zúčastněné je uznání a pochvala, kterými návštěvníci nešetřili.
Jan Mazanec
předseda ČZS Kdynĕ
foto: ČZS Kdyně

SDH SMRŽOVICE – ZÁJEZD „PODZIMNÍ ŠUMAVOU“
Dne 28. září 2021 uspořádal SDH Smržovice avizovaný zájezd „podzimní Šumavou“ nově pořízeným 9místným automobilem RENAULT TRAFIC. K účasti jsme vyzvali všechny sbory okrsku i ostatní zájemce. Zájezd byl zcela zdarma, účastníci si zajistili jen vlastní dopravu. K SDH Smržovice se přípojili pouze z SDH Loučim a Dobříkov. Průvodce Václav Mráz, Smržovice
27, podrobně účastníky zájezdu seznámil
s historií navštívených míst, s osudy lidí, kteří tam žili a žijí.To vše bylo ještě doloženo
dobovými fotografiemi z archivu průvodce.
Trasu zájezdu Hartmanice, Palvínov, Vatětice, Mouřenec, Kašperské hory, údolím Zlatého potoka, přes Svojše, H.Kvildu, Kvildu,
Modravu, Rechle, Srní, vodní nádrž Sedlo,
Prášily a Starou huť- jsme absolvovali za
krásného slunečného počasí. Jen na Kvildě jsme se pohodovou jízdou a plni zážitků najsme krátkou dešťovou přeháňku přečkali vrátili zpět do Smržovic těsně před setměv cukrárně u kávy. Díky řídiči A. Dvořákovi ním.

www.kdyne.cz
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Václav Mráz
SDH Smržovice
foto: SDH Smržovice
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SE SAFÍREM ZA DOBRODRUŽSTVÍM

V půlce října proběhla tradiční drakiáda, která přilákala rodiny s dětmi hlavně
díky krásnému počasí. Ještě kolem
poledne se na louce pod vrchem Škarman
válela mlha a na sluníčko to moc nevypadalo. Než ale vedoucí rozdělali oheň, připravili ceny a donesli várnici plnou teplého čaje, bylo už krásně jasno. Na rozdíl
od sluníčka se ale vítr příliš nesnažil,
takže drakiáda byla spíše přehlídkou pobíhajících rodičů a fandících dětí. Některým se skutečně podařilo dostat svého
draka do vzduchu, ale i když byl ve velké
výšce, nikdy se tam moc dlouho neudržel. O co obtížnější ale bylo létat v téměř
dokonalém bezvětří, o to příjemnější bylo
následné posezení u ohníčku, kde bylo
možné si opéct buřta nebo brambor v
popelu. Děti si navíc vysloužily lízátko,
pitíčko a létající talíř, se kterými si ještě
užily spoustu legrace. Pro nejmenší byl
zase na místě připravený automatický
bublinkovač, takže si každý přišel na své.
Na webu Safíru jsou k vidění krásné
fotky malých letců, které jsme pořídili ze
země i z profesionálního dronu pana
Ondřeje Marze. Děkujeme.
Akce jsou super, oddíly jsou ještě lepší!
Pod záštitou pionýrské skupiny Safír
Kdyně funguje osm zaběhnutých oddílů a
jeden zbrusu nový. Od začátku října
funguje Středověký oddíl, který se
bude scházet každou sobotu od 12:30
do 14:00 hod. v areálu naší klubovny
U Čápa. Děti se zde naučí střílet z luku,
cvičné souboje, bojové hry a mnoho dalšího. Vítány jsou samozřejmě i holky!
Více informací můžete získat na:
Tel. 777 808 742 nebo přímo na oddílu,
kam se každý může přijít nezávazně podí-

www.kdyne.cz

vat. Pro nové členy se letos otevřel i
oddíl Zálesáci určený pro kluky a
holky ve věku od 6 do 15 let, kteří mají
vztah k přírodě a outdoorovým aktivitám.
Náplní schůzek je kromě akčních her také
uzlování, rozdělávání ohně nebo lanové
aktivity. K tomu výlety do přírody, geocaching, projížďky na lodích a další.
Schůzky jsou každou sobotu od 10:30 do
12:00 hod. na klubovně U Čápa v Mlýnské ulici ve Kdyni.
Každý pátek od 17:00 hod. se na klubovně schází oddíl s názvem Mimoni,
kam jsou zvány všechny děti od 5 let.
Poznáte zde nové kamarády, vyzkoušíte
nové věci a získáte nové zkušenosti. Asi
se ptáte, proč zrovna mimoni? Odpověď
je naprosto jednoduchá. Jsme skupina hravá, rádi zkoušíme nové věci a hlavně se
moc rádi smějeme. Na schůzkách hodně
vyrábíme a za odměnu si pak také zahrajeme nějakou pohybovou hru. Každý přírůstek k nám do „rodiny“ je u nás vítán,
budeme rádi za každého dalšího mimoně!
Kontaktujte Julču Šlajsovou na:
Julca.slajsova@gmail.com
tel.:725 022 886
Šachový kroužek letos probíhá od
září do května pod vedením zkušeného
šachisty Zdeňka Tochora vždy v pátek
od 18.00 do 19:00 hod. Hlavním obsahem schůzek je prohloubení znalostí pravidel šachu a pochopení základních strategických a taktických způsobů vedení
šachové partie. V průběhu schůzky pak
šachoví „pulci“ dostávají informace o různých šachových zahájeních, jak dát soupeři
mat
a sám ho nedostat a hlavně zkoušejí svoje
dovednosti v partiích s vedoucími nebo
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přímo mezi sebou. Vedoucí je v průběhu
partie upozorňují na momenty, kde mohli
hrát lépe a proč a hlavně se snaží, aby
mladé hráče šachy bavily. Proto je také
několikrát v sezóně uspořádán mezi členy
šachového kroužku bleskový šachový turnaj s šachovými hodinami, kde si to
mohou rozdat mezi sebou a na vlastní
kůži si mohou vyzkoušet, jaké to je. Na
nejlepší pak bude čekat soutěž se svými
vrstevníky v rámci okresu. Šachová hra
je složitá a není pro každého, ale kdo se
naučí jí porozumět, odměnou mu budou
zajímavé boje za šachovnicí, kde o
výsledku rozhoduje logické myšlení i fantazie. Pro více informací kontaktuje
pana Zdeňka Tochora na:
Zdenek.tochor@seznam.cz
tel.: 724 769 487
Na co dalšího se můžete těšit?
O podzimních prázdninách proběhne
víkendová akce v Orlovicích na téma
Alenka v říši divů, ale i podzimní stopovačka ve Kdyni. Ta bude připravená
od 28. října na cestě ke Starému Dvoru
a budete na ni potřebovat papír a tužku.

Hned o týden později pořádáme pro
veřejnost Halloweenský průvod strašidel, který se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2021 od 18:00 hod. na náměstí ve
Kdyni. Tak si nezapomeňte strašidelné
kostýmy a lampion! Kromě tradičního
průvodu městem bude pro děti připraveno také několik stanovišť a úkolů, za
které mohou získat pěkné odměny.
Vánoční čas si pak rodiny s dětmi
můžou zpříjemnit vánoční stopovačkou, která je v plánu na sobou 18. prosince.
Pavla Hrubá
vedoucí PS Safír Kdyně
foto: PS Safír Kdyně
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PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Vážení turisté a přátelé turistiky, mílovými kroky se blíží Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje pořádané v sobotu 6. listopadu 2021 Klubem českých
turistů ve Kdyni a Oblastí KČT Plzeňského kraje ve spolupráci s městem Kdyně,
a to u příležitosti 120. výročí založení
KČT ve Kdyni. Na tuto významnou turistickou akci jsou zváni nejen členové
KČT, ale zejména široká veřejnost a mládež. Cílem tohoto podzimního setkání je
seznámit účastníky srazu nejen s činností
Klubu českých turistů, ale zejména prezentovat Kdyňsko s jeho kulturními, historickými a krajinnými zajímavostmi a památkami. Také proto bude možné navštívit Muzeum příhraničí a infocentrum, sy-

nagogu a pro zájemce jsou připraveny tři
vycházkové okruhy po nejbližším severovýchodním okolí Kdyně – po Švihovské
vrchovině- v délkách 15,5 km, 8,6 km a
5,6 km. Při absolvování nejdelšího okruhu navštívíme mimo jiné Kněžskou horu
(691 m n.m.) s pomníkem letecké nehody, Koráb (773 m n.m.), zříceninu hradu
Nový Herštejn (681 m n.m.), Kreslovu
studánku a nesmíme zapomenout na Rýzmberk (665 m n.m.), přes který vedou
všechny tři trasy. Bude-li nám počasí
přát, potěšíme se výhledy na západní část
Šumavy z Branišovské louky (v Kněžsku) a z rozhleden na Korábu či na Rýzmberku shlédneme kromě Šumavy také
Všerubskou pahorkatinu a navazující část

Českého lesa s nejvyšší horou Čerchov
(1042 m n.m.). Potřebné mapky, informace, účastnický list, malý suvenýr a razítko
akce obdrží každý platící účastník na
startu akce v sokolovně od 9:00 hodin,
startovné je ve výši 30 Kč. Slavnostní zahájení srazu proběhne od 13:30 hodin ve
velkém sále sokolovny, poté k volné zábavě, poslechu a tanci zahraje místní country a bluegrassová kapela.

Lubomír Zlámal
Výbor KČT – odbor Kdyně
foto: KČT – odbor Kdyně

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE VE KDYNI

Klub českých turistů, odbor Kdyně a Oblast KČT Plzeňského kraje ve spolupráci
s městem Kdyně vás zvou na:
PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ
PLZEŇSKÉHO KRAJE VE KDYNI
konaného pod záštitou starosty města
Kdyně a u příležitosti 120. výročí vzniku KČT, odbor Kdyně v sobotu 6. listopadu 2021.
Start a cíl: Sokolovna Kdyně, Masarykova 243.
Start od 9:00 hod., cíl do 17:00 hod.
ź 12:30 hod.
hraje k tanci i poslechu Aurora
Bluegrass band Kdyně
ź 13:30 hod.
slavnostní zahájení Podzimního
setkání je ve ve velkém sále
ź startovné je 30 Kč
Každý platící účastník obdrží účastnický
list, malý suvenýr a razítko akce. Podzimní setkání turistů PK je zařazeno do
akce 200, jež je akcí IVV.
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Účastníkům nabízíme trasy:
ź Trasa 1 – Sokolovna Kdyně – Šibenice – pomník spadlého vrtulníku – Koráb – Rýzmberk – Sokolovna Kdyně.
Délka trasy 15,5 km.
ź Trasa 2 – Sokolovna Kdyně – Stará
Kdyně, kolem fary – bývalý pionýrský tábor – U Kida – U křížku – Podzámčí – Rýzmberk – Sokolovna Kdyně. Délka trasy 8,6 km.
ź Trasa 3 – Sokolovna Kdyně – Škarman – Rýzmberk – Sokolovna Kdyně.
Délka trasy 5,6 km.
Dále nabízíme návštěvu infocentra, prohlídky Muzea příhraničí a synagogy
v době od 9:00 do 14:00 hodin.
V Sokolovně Kdyně bude pouze malé občerstvení (káva, čaj, pivo, limo, drobné
pochutiny k pivu, ohřátá klobása), na
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oběd možno využít místní restaurace
(U Jána, Kelly bar, Pizzerie, místní kavárny).
Parkování autobusů účastníků podzimního setkání turistů je zajištěno na nádraží
ČD ve Kdyni.
Informace:
Lubomír Zlámal, Brnířov 118, 34506
Kdyně, Kct.turisti.kdyne@seznam.cz,
tel.: 607 276 047, Karel Janda, Rýzmberská
602,
34506
Kdyně,
karel@prozet.cz, tel.: 606 258 498
Lubomír Zlámal
Výbor KČT – odbor Kdyně
foto: KČT – odbor Kdyně
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PIONÝRSKÁ SKUPINA JITŘENKA KDYNĚ
KVĚTINOVÝ DEN VE KDYNI
V letošním roce přesunula Liga proti rakovině svoji tradiční sbírku v podobě prodeje kvítku měsíčku lékařského z květnové
středy na středu zářijovou.A tak ve středu
29. září proběhla celorepubliková kampaň na podporu výzkumu rakoviny i v našem městě. Prodej kytiček měsíčku lékařského zajišťovala Pionýrská skupina
Jitřenka Kdyně a podařilo se prodat 830
kytiček.
Prostředky získané za prodej kytiček
od dobrovolných dárců budou použity na
hlavní cíle Ligy proti rakovině a to nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů a onkologický výzkum. Všem děkujeme za podporu !!
LÉTO S JITŘENKOU
Konečně to byly letos prázdniny, jak mají
být! Až na to počasí, to s námi nekamarádilo.
Pořádali jsme letní tábory nejenom pro
naše členy, ale také pro jejich kamarády a
děti ze spádových obcí Kdyňska. Děti měly možnost přihlásit se na čtrnáctidenní tábor a vžít se do děje Kung Fu Pandy, který s dětmi trávil letní tábor v Zelené Lhotě. Jiná parta dětí odjela na čtrnáctidenní
dobrodružnou cestu SNŮ, kdy se každý
den zdál vedoucím jiný sen a táborový život se podle snu ubíral. Stejný program
měla i parta dětí z odloučeného oddílu
z Mrákova. Pro děti ze Kdyně jsme uspořádali příměstský tábor přímo ve Kdyni
na téma“ Cestování v čase“.

Celé léto bylo programově vydařené,
děti odjížděly z táborů spokojené a to je
pro nás velkým poděkováním!
Nyní už je říjen a naše pravidelné
každotýdenní schůzky jsou v plném
proudu.
Rozjeli jsme činnost nového oddílu
„Kuchtíci“, kde se schází 10 dětí a učí se
vařit pod vedením táborové kuchařky Lidušky. Každý čtvrtek si pochutnávají na
dobrotách, které samy uvaří.
Ve čtvrtek jsme zavedli schůzky pro
nejmenší, kam chodí děti od pěti let až po
první třídu, tento oddíl má ještě volná
místa a zájemci tak mohou přijít vždy ve
čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin do naší

klubovny pod knihovnou. Oddíl má všestranné zaměření a vedoucí oddílu je Ivanka.
V pátek mají schůzku děti z oddílu Partička a Sportovka a schází se v malém sále sokolovny od 15:00 do 16:30 hodin
a vedoucí oddílu je Janička.
V naší klubovně pod knihovnou se každý pátek schází dva rukodělné oddíly,
a to pro první stupeň a pro druhý stupeň,
děti se střídají od 15:00 do 16:00 hodin
a od 16:15 do 17:30 hodin. Vedoucí oddílu je Ivanka.
V sobotu se schází všestranný oddíl Pohoda v Mrákově v klubovně v základní
škole pod vedením manželů Vítkových.
Parta velkých kluků se schází při hrách
Dračího doupěte a uvažují o založení airsoftového oddílu, který by fungoval pro
děti od 12 let. Vedoucí oddílu Pavlík a Patrik.
Nesmíme zapomenout ani na naše malé
divadelníky a připomenout, že oddíl Kulišáci má schůzky každou středu od 16:00
do 17:30 hodin v sále MKS „Modrá
hvězda” Kdyně. Vedoucí Oddílu je Jitka
s Honzou.
V současné chvíli se všichni těšíme
na konec října a na podzimní prázdniny, které strávíme na vícedenní akci na
Zelené Lhotě.
A již nyní zveme veřejnost na akci Strašidla, která se uskuteční v pátek 5. listopadu od 18:00 do 20:00 hodin.
Veškeré dotazy směřující k naší Pionýrské skupině Jitřenka ráda zodpoví vedoucí skupiny:
Ivana Mochurová telefon 607 814 571.
Ivana Mochurová
vedoucí PS Jitřenka Kdyně
foto: PS Jitřenka Kdyně
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MISTROVSKÉ TITULY V RYBOLOVNÉ TECHNICE
VE DNECH 27. 8. – 29. 8. SE VE FRÝDKU-MÍSTKU KONALO MISTROVSTVÍ ČR KADETŮ (18 – 23 LET ) A SENIORŮ ( 24 LET +) V RYBOLOVNÉ
TECHNICE.
Tohoto závodu se zúčastnili 2 kdyňští
„ertéčkáři“ se záměrem poměřit své dovednosti se staršími a zkušenějšími závodníky. David Nejdl (16 let) a Lucie
Nejdlová (13 let ) tentokrát reprezentovali v kategorii kadetů (18 – 23 let).
I přes nepřízeň počasí, věkové rozdíly
a přidané disciplíny dokázali skvěle reprezentovat svůj kraj a na západ Čech dovezli následující úspěchy.
David Nejdl:
ź jednotlivé disciplíny: 2x zlato, 1x stříbro
ź pětiboj a sedmiboj: 2x bronz
Lucie Nejdlová:
ź jednotlivé disciplíny: 1x zlato
ź 2členný tým žen (24 let +): 3. místo

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ V
CASING SPORTU (RYBOLOVNÉ
TECHNICE) SE SE KONALO
12 – 15. 8. 2021 V POLSKÉ POZNANI.
Dva kdyňští závodníci ( David Nejdl a Jakub Šlajs ) měli tu čest reprezentovat ČR
na tomto mistrovství. Z Polska si odvezli
nejen nezapomenutelné zážitky, ale také
skvělá umístění.
David Nejdl:
ź jednotlivé disciplíny: 1x zlato, 2x stříbro a 1x bronz, tz. 4 mistrovské tituly
ź v pětiboji se stal vícemistrem světa
Český tým 4 hochů, ve kterém byl
obsazený i David Nejdl, dosáhl největšího úspěchu a stal se mistrem světa v RT v kategorii juniorů pro rok
2021
Jakub Šlajs nebyl ve vítězném týmu,
přesto si vybojoval v pětiboji krásné 7.
místo. Za těmito výsledky stojí náročná
práce, ale i píle závodníků a trenérů. Za
to jim patří velký obdiv a dík.
Radka Nejdlová
MO Kdyně
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ÚZEMNÍ PŘEBOR
MLÁDEŽE V RT
Místní organizace ČRS Kdyně pořádala dne 10. října z pověření Odboru
RT Západočeského územního svazu
venkovní přebor mládeže v rybolovné
technice. Závod měl začátek v devět hodin na hřišti SK Kdyně Na Kobyle a zúčastnilo se 27 závodníků. Všechny účastníky určitě překvapilo mrazivé ráno, kdy
pro úspěch je potřebné udržet ruce v teple, aby zimou neprokřehly. V mladších žácích vyhrál Jaroslav Dvořák z Pelhřimova a v kategorii mladších žákyň nebyla
žádná účastnice. Ve starších žákyních udržela ruce v teple kdyňská Lucie Nejdlová
a starší žáky vyhrál Kuba Schleiss
z Kdyňské organizace. Juniorky vyhrála
nepomucká Kristýna Kamasová a juniory
kdyňský David Nejdl. V družstvech zvítězila Kdyně A před Nepomukem A.
Organizátoři připravili pro účastníky
malé pohoštění a zajistili pitný režim. Poháry pro vítěze, medaile a věcné ceny do
soutěže byly zakoupeny z finančních prostředků ČRS z.s., Západočeského územního svazu. Další rybářské ceny do soutěže připravil rybářský obchod „U Habakuka“ a rovněž město Kdyně. Při závěrečném vyhodnocení medaile a věcné ceny
předávali starosta města Kdyně p. Oskar
Hamrus a předseda ČRS z.s., PhDr. Karel
Mach. Za všechny bych chtěl ještě jednou poděkovat všem organizátorům za
uspořádání závodu a jeho zdárný průběh.

Jiří Patka
předseda ČRS MO Kdyně
foto: Jiří Patka

LIGA MLÁDEŽE V RYBOLOVNÉ TECHNICE 2021
Po roční odmlce, způsobené epidemiologickou situací, se družstvo mladých závodníků rybolovné techniky reprezentující naší organizaci ČRS a region Kdyňska
zúčastnilo opět ligy mládeže v rybolovné
technice. Soutěž byla tradičně dvoukolová, kdy první kolo se konalo 4. září ve
Frýdlantu v Čechách a druhé kolo proběhlo 2. října v Dolanech u Jaroměře.
Družstvo ve složení David Nejdl, Stanislav Schleiss, Lucie Nejdlová a Jakub
Schleiss bylo po prvním kole na druhém
místě a do Dolan cestovali s možností zaútočit na celkové prvenství. Toto se sice
nepovedlo, ale s přehledem obhájili druhé
místo z Frýdlantu. Za vynikající reprezentaci naší místní organizace a města
jim patří velká pochvala. Děkujeme měs-
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tu Kdyně za finanční podporu účasti našeho družstva v soutěži a poděkování patří
rovněž doprovodu našich závodníků, tj.
slečně Patkové do Frýdlantu a panu
Nejdlovi do Dolan.

Jiří Patka
předseda ČRS MO Kdyně
foto: Jiří Patka
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KARATISTÉ ZE KDYNĚ OPĚT SOUTĚŽÍ
Po pauze způsobené pandemií se začalo
soutěžit i v karate. Krajský svaz karate
pověřil náš klub pořádáním prvního
kola Krajské ligy mládeže, které se konalo v sobotu 18. září ve sportovní hale
Masarykovy ZŠ Kdyně. Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsme čekali
menší účast, ale nakonec přijelo 71 závodníků z 10 klubů západočeského regionu, což předčilo naše očekávání. Soutěžilo se v disciplínách kata (sestavy) a kumite (volný zápas).
Karatisté ze Kdyně na domácí půdě
v disciplíně kata vybojovali dvě zlaté medaile zásluhou mladší žákyně Veroniky
Holubové a starší žákyně Sandry Stahlichové. Starší žák Štěpán Martínek získal stříbrnou medaili a mladší žák
Lukáš Ticháček bronzovou. Na velmi
pěkném pátém místě skončili mladší žák
Jan Králíček a starší žákyně Nela Machálková. Starší žákyně Simona Ticháčková obsadila 7. místo. Úspěšní jsme byli
i v disciplíně kata team, kde starší žáctvo
(Sandra Stahlichová, Simona Ticháčková a Nela Machálková) vybojovalo
velice cenné stříbrné medaile a mladší
žáctvo (Veronika Holubová, Jan Králíček, Štěpán Martínek) medaile bronzové.
V neděli 3. října pokračovala liga druhým kolem v Plzni, kterého se zúčastnilo
72 závodníků. Tam jsme celkem získali 8
medailí, z toho 2 stříbrné a 6 bronzových.
Stříbrné medaile vybojovala v kata
starší žákyně Sandra Stahlichová a kata

team mladšího žactva (Jan Králíček, Štěpán Martínek a Veronika Holubová).
Bronzoví skončili Veronika Holubová,
Lukáš Ticháček, Jan Králíček, Simona
Ticháčková, Josef Luong a kata team
staršího žactva (Sandra Stahlichová, Simona Ticháčková a Josef Luong).
Liga bude pokračovat třetím kolem 24.
října v Klatovech a závěrečným finálovým kolem 13. listopadu v Domažlicích.
Přeji závodníkům, ať jsou úspěšní i v dalších kolech.

Foto ze soutěže v Plzni:
Vpředu zleva: Lukáš Ticháček a Jan Králíček
Vzadu zleva: Štěpán Martínek, Josef Luong, Sandra Stahlichová, Simona Ticháčková, Veronika Holubová a trenér Zdeněk
Kubalík
Zdeněk Kubalík
trenér
foto: Zdeněk Kubalík

STARŠÍ PŘÍPRAVKA SK KDYNĚ 1920

Loňskou sezonu, těžce poznamenanou
pandemií, jsme po jarním rozvolnění
opatření znovunastartovali velkým počtem přípravných utkání. Veškerá
a mnohdy tvrdá příprava byla směřována
k Memoriálu v Lubech. Tento tradiční

www.kdyne.cz

a vyhlášený turnaj jsme po skvělém výkonu všech nominovaných dětí vyhráli. A to
i v konkurenci týmů hrajících krajskou
soutěž, tedy soupeřů velmi kvalitních (namátkou Stod, Přeštice, Nýrsko, Luby).
Navíc Jirka Schneider byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Na následující „závěrečné“ jsme se rozloučili s 8 dětmi, které nyní již reprezentují náš klub a naše město v žákovských
soutěžích.
Další sezona začala tradičním soustředěním na Babyloně, kde jsme mezi námi
přivítali nové děti,jež postoupily z mladší přípravky, a také nového asistenta Rosťu Skopala, kterému tímto děkujeme za
jeho čas a nasazení.
Nyní již opět pilně trénujeme. Rozehrá-

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

li jsme také okresní soutěž, a přestože
o výsledky nám až tolik nejde, zatím hrajeme pouze vítězně se skóre 40:6.
Každé dítě, které má chuť se k nám
připojit, přivítáme vždy ve středu a pátek 16:30 hod. na hřiště Na Kobyle
(kontakt: 731 541 877).
Foto ze soutěže v Plzni:
Zleva: Adam Sviták, Bára Bendová, Luky
Fišera, Dominik Dvořák,
Nahoře zleva: Tomáš Martínek, Sam Stárek, Maty Kováč, Šimon Vavreček, Vojta
Janda, Jirka Schneider a trenér Lukáš Tichý
Lukáš Tichý
trenér st. přípravka SK Kdyně 1920
foto: Lukáš Tichý
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ÚSPĚCHY SDH KDYNĚ
V letošním roce 2021 se naše soutěžní
družstvo zúčastnilo celkem osmi soutěží,
ze kterých si přivezlo 9 pohárů. Po čtvrté
v řadě jsme se stali mistry Chodské
noční hasičské ligy v kategorii PS12, ve
čtyřech kolech této soutěže nás nikdo neporazil. V Zahořanech se nám povedlo
též vyhrát po čtvrté v řadě kategorii PS12
a v kategorii muži sport jsme se zapůjčenou sportovní mašinou od kamarádů z Vidic obsadili 3. místo. Úspěšní jsme byli také na memoriálech v Tlumačově (3. místo), v Horšovském Týně (1. místo) a v Nové Vsi (2. místo). V těchto soutěžích reprezentujeme Sbor dobrovolných hasičů
Kdyně, a tím i město Kdyně. Věříme, že
v příštím roce opět obhájíme titul
CHNHL a budeme mít ještě lepší výsledky. Dík patří všem klukům, kteří
soutěžili, a i těm, kteří fandili.
Václav Milfort
SDH Kdyně a soutěžní družstvo
foto: SDH Kdyně
INFORMACE O ČINNOSTI
9. OKRSKU
V pátek 17. září se uskutečnila okrsková schůze našeho 9. okrsku. Proběhla
na přání hasičů ve Starci. Na jednání se
kromě jiného naplánovaly valné hromady
všech 11 sborů. Loňské valné hromady se
kvůli COVID-19 neuskutečnily, ale každý sbor si svoji činnost shrnul a zhodnotil.

foto z memoriálu v Horšovském Týně

Jakmile to situace dovolila, sešli jsme se
na VH okrsku a svoji práci a aktivity
jsme vyhodnotili. Věřím, že letos to vyjde a valné hromady budou, jak jsme léta
zvyklí.
Kdynští hasiči se sešli 13. října, vyhodnotili uskutečněné akce a poděkovali všem členům, kteří přispěli do sbírky pro SDH Moravská Nová Ves celko-

vou částkou 15. 000 Kč. Dále jsme si
rozdělili úkoly k přípravě VH sboru,
k Hasičskému plesu, který se uskuteční
15. ledna 2022, a k oslavám 150 let
SDH Kdyně v r. 2022.
Na Vaši účast se už teď těšíme.
Antonín Váchal
starosta SDH Kdyně

ZE ŽIVOTA SDH PODZÁMČÍ

OBMĚNA TECHNIKY

pasech mnohdy rozhodovalo štěstí, jindy
um daného družstva. Nejlepším týmem se
stalo družstvo Kanic, druhý byl A- tým Podzámčí, třetí Chalupáři a poslední bylo druhé
družstvo domácích. Po celou dobu turnaje
byla skvělá atmosféra, zajištěno bylo i občerstvení.
Dne 2. října jsme se vydali do Nové
Vsi, kde se konaly tradiční závody v požárních útocích, O pohár starosty SDH
Nová Ves-Vítovky. Na to, že Podzámčí je
jednou z nejmenších samostatných částí
města Kdyně, má sestaveno mužské i ženské družstvo na požární sport. Výsledky našich žen a mužů byly rozdílné. Dámy skvěle
reprezentovaly naši ves a skončily v celkovém pořadí na druhém místě. Mužům se
moc nedařilo. Ti skončili osmí. Jako velitel
jsem náležitě pyšný na obě družstva nejen
za jejich výsledky, ale i za snahu a ochotu
Dne 21. srpna proběhl na Podzámčí votrénovat a věnovat se ostatním činnostem.
lejbalový turnaj, který pořádal místní
Vojtěch Dvořák
Sbor dobrovolných hasičů. Turnaje se zúvelitel
SDH Podzámčí
častnila 4 družstva - Kanice, Chalupáři a
foto:
SDH
Podzámčí
2 družstva domácích borců. Ve vypjatých zá-

Sbor dobrovolných hasičů ve Smržovicích a v Dobříkově požádal město
Kdyně o zakoupení nového přívěsného
vozíku. Oba sbory doposud používaly
hasičskou nástavbu s požární stříkačkou
PS8, která je určena k zapojení za větší
vozidlo - např. traktor. Nově pořízené přívěsné vozíky je možné zapojit za osobní
automobil nebo dokonce čtyřkolku. Obě
hasičské jednotky jsou tak nyní mnohem
mobilnější, zvláště pak v případě výjezdu
k požáru. Výhodou nového vozíku je také
jeho nižší hmotnost, a tedy i jednodušší
manipulace. Budeme si přát, aby nebylo
nutné nové vozíky využít v případě požáru, ale aby sloužily především k činnosti
dobrovolných hasičů - třeba při převozu
vybavení na hasičské soutěže.

www.kdyne.cz
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SDH Dobříkov
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KDYŇSKÉ POMÍSTNÍ NÁZVY – ŠIBENICE
Pátý díl našeho vyprávění o pomístních názvech v našem městě nás zavede až na Šibenici. Kdyně měla v minulosti, stejně jako většina měst, své popraviště. Tehdy neplatil systém práva pro všechny obyvatele stejnou měrou. Každá ze sociálních skupin tehdejší společnosti se řídila jiným právem. Pro šlechtu
to bylo právo zemské, pro církev právo církevní a pro zbytek obyvatel právo městské. V době středověku vedle psaného práva
platily hlavně právní zvyklosti (obyčeje),
podle kterých se postupovalo. Do konce 14.
století se u nás při veřejných sporech běžně využívaly tzv. boží soudy, neboli ordály.
Dlouhou dobu byl městskými soudy používán zákoník „Práva městská království českého“ Pavla Kristiána z Koldina, který byl
vydán v roce 1597. V roce 1707 spatřilo světlo světa „Nové hrdelní a útrpné právo“
(Constitutio Criminalis Josephina) císaře Josefa I.. Následně byl v roce 1768 vydán
„Hrdelní právní řád“ (Constitutio Criminalis Theresiana), který vydala Marie Terezie.
Tento řád zrušil účinnost starších předpisů,
ale především zmírnil jejich přísnost. Další
úpravu právních předpisů provedl Josef II.
v roce 1787 v knize „Všeobecný zákoník o
zločinech a jejich trestání“.
Soudy měly za povinnost pátrat po zločinech, vyšetřovat je, zatýkat dotčené osoby,
soudit je, vyhlašovat rozsudek a hlavně zajistit vykonání trestu. K tomuto účelu se využívaly pranýře, stínadla a šibenice. Veřejně probíhající vykonání trestu bylo potupné nebo
hrdelní. Nejčastějším hrdelním trestem bylo
oběšení nebo stětí hlavy. Zřídka se provádělo
utopení. Středem pozornosti těchto událostí
byl vždy kat. Ten pro svoji práci musel splňovat určité požadavky: fyzickou zdatnost, profesionalitu a preciznost. Tresty byly vykonávány za značného zájmu široké veřejnosti.
Kat (mistr ostrého meče) byl ve středověkém
právním systému zcela nezastupitelným a těšil se určitému druhu vážnosti. Kati dobře zna-

pohled na šibeniční vrch - r.1941
li anatomii těla a byliny, a proto byli často vyhledáváni při napravování zlomenin a léčili také různé neduhy. Šibenice byly symbolem
právní samostatnosti města, ve kterém fungoval výkon spravedlnosti. Byly stavěny na
z daleka viditelných místech v blízkosti města
– na návrší či kopci. Klasická šibenice se skládala z jednoho vodorovného břevna, které bylo umístěno na vrcholku svislého břevna, ke
kterému se přivazoval provaz.
Naše kdyňská šibenice stála zhruba 700
m jihovýchodně od města na odlesněném
vrchu o nadmořské výšce 512 m. Do roku
1791, kdy byl zaveden městský soudní
úřad, rozhodoval o právních věcech a záležitostech obecní magistrát, jemuž příslušelo právo hrdelní. Kat do Kdyně docházel pravděpodobně z Klatov. Podle dobových dokumentů byly dvě popravy na vrchu
Šibenice vykonány kolem roku 1796. Roku
1846 byla na šibenici provedena poslední
poprava. Popravena byla žena, která zabila
svoje dítě. Další popravy se zde již nekonaly.
Koncem 19. století si na místě popraviště

kdyňský stavitel Josef Liška otevřel lom na
dobývání kvalitního stavebního písku. Při těžbě se v písku objevovaly lidské kosti potvrzující dosud zachovaný místní název
„Na Šibenici“, neboť Kdyně měla ve středověku od roku 1624 privilegium práva hrdelního, o čemž svědčí také čtyři malé věžičky na radniční věži, zvané šambrány.
Název spojený s šibenicí nese i ulice, která je
k tehdejšímu popravišti nejblíže a jmenuje se
„Na Šibenici“.
Přejdeme-li vrch Šibenice do Staré Kdyně,
dostaneme se do Lesní ulice, která odbočuje
ze Starokdyňské ulice od domu č.p. 176 směrem na východ. Branišovští a Dobříkovští tudy dříve chodívali do kostela. Touto ulicí je
možné se dostat do podkorábské části kdyňského obecního lesa, odtud tedy pochází název - Lesní ulice.
V dalším pokračování našeho seriálu se dozvíme, jak ke svému názvu přišla Sirková ulice.
Rudolf Šlajer
foto: archiv města Kdyně

KDYŇSKÉ LISTY MAJÍ VYUŽITÍ I PO PŘEČTENÍ
Vážení spoluobčané, vzhledem k velkému zájmu o starší výtisky Kdyňských
listů nejen ze strany místních obyvatel,
ale i turistů či kdyňských rodáků, bychom Vás chtěli požádat o spolupráci
ve věci jejich NErecyklace v tradičním
slova smyslu. Pokud si listy přečtete
a nemáte v úmyslu si je doma střádat
po jednotlivých ročnících, prosíme, nevyhazujte je do kontejneru! Přineste je
do infocentra a dejte jim šanci na
„nový život“, na přečtení a informování někoho dalšího. Odměnou za takto
vrácený výtisk Kdyňských listů Vám
bude možnost zdarma navštívit expozi-

www.kdyne.cz

ci Muzea příhraničí nebo aktuální výstavu. DĚKUJEME, ŽE S NÁMI MYSLÍTE NA PŘÍRODU I NA DRUHÉ.
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Z KRONIKY MĚSTA KDYNĚ – 28. ŘÍJNA 1918
Nejdůležitějším výsledkem světové války
bylo rozpadnutí Rakouska-Uherska. Stalo
se tak dne 28. října 1918. Do města Kdyně
došla první zpráva o naší samostatnosti
v pondělí 28. října 1918 o 3. hodině odpoledne. Hned konaly se přípravy k náležitému oslavení tohoto velkého dějinného okamžiku. Hoši na ulicích strhávali rakouské
orly ze státních budov a topili je v kašně na
náměstí. Všechny německé firmy byly
sejmuty nebo zamazány, takže město bylo
za několik okamžiků české. Na rozích se
objevily na červenobílém papírku vyhlášky
a lid četl s radostí zákon republiky. Městská
rada měla slavnostní schůzi, aby připravila
program oslavy. Město ihned ozdobeno prapory. Dojemný byl průvod dětí, které šly
městem s praporky za zpěvu vlasteneckých
písní. K šesté hodině večer dne 29. října seřadily se všecky spolky, Sokolové v krojích
převzali pořadatelství a od Sokolovny vyšel
mohutný průvod s hudbou a lampiony a prošel celým městem. Před radnicí byla tribuna, ze které po zapění písní Kde
domov můj?, Hej, Slované a písně zpěváckého spolku Jindřich „Na Řípu“ promluvil k lidu Emil Tšída nadšenou slavnostní řeč. Vzpomenul všech, kteří o naše
osvobození se zasloužili. Lidé na ulicích si
podávali ruce, objímali se, radostí plakali,

byl to nezapomenutelný den, kdy všichni
jsme cítili nevýslovnou radost z našeho
osvobození a radost nad zkázou krutého panství Habsburků. Po řeči Tšídově zapěl zpěvácký spolek Jindřich „Věno“ od Smetany
a „Nad Tatrou se blýská“. S pohnutím
odcházeli lidé do svých domovů, bylo tady
i velké množství lidí z venkova, těšili se na
lepší svoji budoucnost. Oslava osvobození
ve školách ve Kdyni uspořádána byla dne
5. listopadu 1918. Na obecné škole promluvili o tom třídní učitelé ve svých třídách,
kde žákům dle jejich schopností vyložili, co
znamená naše svoboda. Na měšťanské škole promluvil ředitel Ferdinand Vaněrka. Probrav utrpení našeho národa pod vládou nenáviděných Habsburků, ocenil nadlidskou práci našich osvoboditelů, zejména T. G. Masaryka, zmínil se o udatnosti a nadšení našich
legií, o přízni Francie, Ameriky a Anglie
k našemu národu a vyžádal si na dětech slib,
že budou pamětlivy těchto ušlechtilých vzorů a že budou vždy pracovati ku zdaru naší
republiky. Dne 8. listopadu 1918 byl
v našem městě opět slavnostní den. Obecní
zastupitelstvo za součinnosti všech politických stran a vlasteneckých spolků a okolních vesnic sázelo na náměstí Lípu svobody,
a to v místě mezi oběma kašnami. Slavnost
konala se odpoledne ve tři hodiny. Od Soko-

lovny vyšel průvod spolků, korporací a školní mládeže. Přišlo i mnoho lidu z venkova.
Do Prapořiště šla hudba a odtud přivedla
celé zástupy lidu. Průvod prošel celým městem a vrátil se na náměstí, kde se lípa sázela.
Provolávání „Sláva a Na zdar“ nemělo
konce.

Hourova kronika
foto: archiv města Kdyně

HISTORICKÝ KOMIKS – AKCE „KÁMEN“
Na období hledání kontaktů kreslířů pro
komiksové zpracování knihy KÁMEN
o místních událostech z roku 1948 vzpomínám jako na detektivku. Jeden nakladatelství nevyhovoval, další byl zavalen prací,
jinému připadalo, že téma s ním nesouzní.
Až 18. července 2020 se všechno změnilo.
„Jsem potěšen, že jste mne oslovila s nabídkou spolupráce,“ píše Michal Kocián, autor
řady úspěšných historických komiksů.
„Je to téma, které mě opravdu zajímá, a udělalo by mi radost výtvarně zpracovat námět,
který se zabývá právě zločiny komunismu.
Uvedenou oblast znám velmi dobře, často
jsem pobýval v Nahošicích u Domažlic
a přes Všeruby nebo Folmavu jsem často
jezdil do Bavorska do Brodu, do Chamu
apod.“
Bylo skoro vyhráno, i v nakladatelství Argo naši spolupráci uvítali, ale ta nejtěžší práce nás teprve čekala! Přesně jsem věděla,
jak chci, aby scénář vypadal, nechtěla jsem,
aby moje texty rušily Kociánovy obrázky.
Jenže! Můj první komiksový scénář v životě
jsem začala psát přesně tak, jak by neměl vypadat, a to jsem měla už prvních 20 stran!
Michalova trpělivost byla až obdivuhodná, jak dokládají jeho slova z 28. srpna:
„Kreslit se podle zaslaného dá, ale výsledný

www.kdyne.cz

tvar nebude komiks. Komiks je PŘÍBĚH,
který se vypráví obrázky, není to povídání
o něčem, co se stalo. Ten děj musí PROBÍHAT, nesmí se o něm jenom mluvit. Střídání prostředí nestačí, musí probíhat akce, vyprávěná obrázky. Pokud to tak nebude, bude
to celé nuda, bude to jen přehlídka mluvících hlav v různých, byť dokonale popsaných autentických prostředích.“
Styděla jsem se, ale dala jsem si další šanci. Odložila jsem svou knihu, které jsem se
křečovitě držela, a před obličejem jsem si začala promítat film a rychle popisovat jednotlivé záběry i všechny jejich detaily – počasí,
nálady, pohyby, slova, zvuky. Nedalo se
myslet na nic jiného, raketovou rychlostí
jsem napsala celý scénář pro 120 stran, občas si pobrečela v těžkých situacích protagonisty a jeho rodiny či obětí, které musel
vodit na falešnou hranici u Všerub, a koncem září jsem vše odeslala. Zbývalo čekat,
co na to nakladatelství, ale těžká práce se vyplatila. Vše je sice náročnější, protože usilujeme o zasazení příběhu do autentických
míst včetně všech dobových prvků, architektury, vozového parku či uniforem, ale
i tak věříme, že v roce 2022 bude komiks na
světě.
Velmi si vážíme finanční podpory města

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

Kdyně a děkujeme za ni. Obrázková kniha
bude ideálním prostředkem pro přiblížení
období studené války i pro vzájemné porozumění, zlidští složité téma, ke kterému
dnes máme knihy, odborné studie, informační tabule, divadelní představení, putovní
výstavu i pamětní desku. Ta byla odhalena
přímo na budově Modré hvězdy ve Kdyni,
odkud Stanislav Liška na příkaz odvážel první oběti nechvalně proslulé akce „Kámen“.
Tato metoda spočívala v organizování pastí
pro předem vytipované osobnosti vyprovokované k útěku z Československa. Tajná policie ji vymyslela, aby mohla vyslýchat
v „bezpečném“ prostředí – na falešných německých celnicích před „americkým“ důstojníkem. S usvědčujícími materiály pak
byly osoby, které se domnívaly, že skutečně
překročily státní hranici, za nedovolený
„přechod“ zatčeny a na dlouhá léta uvězněny. Za tyto zločiny z let 1948–1951 nebyl
nikdo nikdy potrestán.
Ing. Václava Jandečková – badatelka,
spisovatelka, autorka knihy KÁMEN
Ukázky z komiksu © Václava Jandečková,
Michal Kocián
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MILOSTIVÉ LÉTO BĚŽÍ OD 28. ŘÍJNA 2021 DO 28. LEDNA 2022
ź

ź

ź
ź

Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá
po dobu tří měsíců, a to od 28. října
2021 do 28. ledna 2022.
PRINCIPY
Zaplatí-li povinný mezi 28. říjnem 2021
a 28. ledne 2022 z pohledávky, kde je
oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh
je vymáhán soudním exekutorem, jistinu
dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu (veškeré úroky,
poplatky advokátům či penále).
KTERÝCH VĚŘITELŮ SE
TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely
tohoto zákona rozumí:
ź Česká republika

ź
ź

ź
ź
ź

územní samosprávný celek, včetně
městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy
státní příspěvková organizace, státní
fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola
dobrovolný svazek obcí, regionální
rada regionu soudržnosti
příspěvková organizace územního
samosprávného celku
ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem
obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem
státní podnik nebo národní podnik
zdravotní pojišťovna, Český rozhlas
nebo Česká televize
právnická osoba, v níž má stát nebo
územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou
účast, a to i prostřednictvím jiné
právnické osoby (dále jen
„veřejnoprávní oprávnění“)

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky,
technické služby obcí a měst, ČEZ.

NA CO SI DÁT POZOR?
ź Odpouštění příslušenství se týká
pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové a
správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.
ź Dlužník musí při platbě výslovně
uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá exekutora, aby
postupoval dle zákona č. 286/2021
Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.
Milostivé léto představuje šanci pro lidi
vymanit se ze svých dluhů a začít znovu
normální život: „Milostivé léto je unikátní příležitost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří
se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,”
říká dluhový analytik organizace Člověk
v tísni Daniel Hůle.
Pro více informací můžete volat na
helplinku organizace Člověk v tísni
770 600 800, a to každý pracovní den
od 9:00 do 17:00 hodin.
Mgr. Tereza Králová
Člověk v tísni, o. p. s.
regionální pobočka v Plzeňském kraji
grafika: Člověk v tísni, o. p. s.
regionální pobočka v Plzeňském kraji

VEČER OTÁZEK A ODPOVĚDÍ V HLUBOKÉ
V podvečer dne 29. září 2021 se
uskutečnilo dlouho odkládané setkání
občanů obce Hluboká se zastupiteli
a členy rady města Kdyně. Pozvání
přijali starosta Oskar Hamrus, místostarostka Ing. Věra Říhová, členové rady města Jan Janda a Tomáš Veselý
a zastupitelka Jaroslava Mlezivová.
Poděkování patří všem, kteří se setkání
zúčastnili, a uznání patří zastupitelům,
kteří věnovali svůj čas občanům Hluboké
a trpělivě odpovídali na jejich dotazy
a reagovali na vznesené náměty
i připomínky.
Celý večer se nesl v přátelském duchu,
nechyběly ani vhodně pronesené vtípky
související s některým z témat. Do diskuse se postupně zařadili všichni přítomní
zastupitelé, i když většina otázek byla
směřována na starostu Oskara Hamruse.
Občané své zastupitele rozhodně

nešetřili, avšak korektost, s jakou bylo
jednání oboustranně vedeno, si v dnešní
době zasluhuje obdiv. Jak občané, tak zastupitelé si z tohoto večera odnesli dostatek informací a poznatků, které budou
využity nejen v práci zastupitelstva, ale
i v běžném životě obyvatel Hluboké. Co
je politováníhodné, byla nepřítomnost
některých zastupitelů a poměrně malá
účast mladších občanů Hluboké. Myslím
si , že právě jich se mnohé otázky týkaly
a v mnohých případech měly být vyřčeny
z jejich úst. Není však nutné věšet hlavu,
neboť pevně věřím, že tato akce není
ojedinělým výstřelkem, ale že si najde
svoje místo v programu zastupitelstva
a na oplátku věřím, že na příští jednání
zastupitelstva přijde více než pár
obvyklých a v podstatě stále stejných lidí
z Hluboké. Na své náměty, připomínky
a dotazy nikdo nenajde rozumné

odpovědi doma u televize, či v hospodě
u piva.
V tom rozhodně princip samosprávy
měst a obcí nespočívá. Stůjme za svými
volenými zastupiteli, ale nebojme se jim
říci, co se nám libí či naopak nelíbí, co
bychom chtěli a co naopak rozhodně ne.
Ing. Petr Žáček
Hluboká
foto: Ing. Petr Žáček

Dušičky – neboli Památka zesnulých, jsou
dnem, kdy vzpomínáme na všechny zemřelé.
V tento den, tj. 2. listopadu, se více než tisíc let
miliardy lidí na celém světě setkávají s dušemi
svých zemřelých. Dušičky jsou časem vzpomínání, odpouštění, modliteb a rozjímání nad

vzpomínkami na své zemřelé, ale i nad vlastními životy. Vzpomeňme v tento den také na
přání našich blízkých a zamysleme se nad tím,
zda jsme je během našeho života již naplnili.
S tím souvisí také úcta k našim zemřelým a k
místu jejich posledního odpočinku. Zastavme

se u jejich hrobů se svíčkou či květinou a vzpomeňme na společně prožité chvíle.
Pamatujme, že: „Co jste Vy, byl jsem já.
A co jsem já, budete i Vy.“
Antonín Váchal
správce hřbitova
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO PÁTERA KARLA ADAMCE

Kostel sv. Mikuláše ve Kdyni zažil
poslední srpnovou neděli významnou událost. Do duchovní služby zde byl plzeňským biskupem Tomášem Holubem uveden páter Karel Adamec, nový administrátor farnosti. Příchod nového kněze je
významnou událostí nejen pro věřící, ale
i pro celé město. Rádi bychom vám tedy
prostřednictvím Kdyňských listů P. Karla
Adamce představili.
Uvedení Vaší osoby do služby ve
Kdyni bylo mimořádně slavnostní,
s krásnou ceremonií, která spočívala
v symbolickém předávání svatostánku,
oltáře, křtitelnice a zpovědnice. Mnozí
z přítomných viděli něco takového asi
poprvé v životě. Potěšilo Vás toto přivítání pana biskupa i vřelé přijetí farníků?
Já ještě nikdy tento způsob uvedení do
farnosti nezažil, vždy to bylo takové to
klasické přivítání s květinou a přáním
úspěchu během dvou minut na konci
bohoslužby. Toto byla ale jiná liga: Když
vás vítá biskup, navíc takovým slavnostním obřadem, poté přijdou farníci s chlebem a solí. Asi nejsilnější pro měl byl
okamžik, kdy jsem obnovoval svoje kněžské sliby tváří v tvář biskupovi. Je to
něco úplně jiného než při pravidelné
obnově, kdy se sice říká to samé, ale jsem
schovaný v zástupu ostatních kněží.
Z celého přijetí jsem byl docela dojatý.
Opravdu to bylo velkolepé a já za ně
všem moc děkuji.
Vaše rozhodnutí pro duchovní službu
v západních Čechách muselo být
náročné, vzhledem k tomu, že kněží na
jižní Moravě slouží obecně v lepších

www.kdyne.cz

podmínkách. Co nakonec rozhodlo ve
prospěch naší farnosti? Jaké máte
představy o vztahu duchovního otce
k farníkům a obráceně?
Rozhodnutí pro Kdyni až tak dramatické nebylo, ale celkem dlouho jsem
řešil odchod do Plzeňské diecéze. Vlastně
od studií v kněžském semináři mne neustále provázela myšlenka odejít do příhraničí, vzdát se pohodlí brněnské
diecéze a přejít do plzeňské. Trvalo to asi
tři roky, stále se mi ten nápad vracel. Sám
jsem tomu vůbec nerozuměl, protože žádnou rodinnou vazbu (babičky, tetičky)
tady nemáme. Nakonec jsem si řekl, že
nebudu vymýšlet žádné zvláštnosti
a zůstanu doma na Moravě. Jenže jsem
byl dva roky knězem a opět se to volání
vrátilo, a to ještě silněji. Svěřil jsem se
s tou neodbytnou myšlenkou našemu
brněnskému biskupovi Vojtěchu Cikrlemu. Dal mi radu: „Každé takové velké
rozhodnutí vyžaduje čas. Osvědčilo se mi
čekat a prosit za správnou volbu pět let.”
Lhůtu jsem splnil, ale volání do západních Čech nepominulo.
P. Karel s úsměvem dodává: To, že
jsem dostal na starost Mrákov a Kdyni, to
byl už jen takový bonus od pana biskupa
Holuba. Věděl, že ve Velkém Meziříčí,
odkud přicházím, chodí do kostela
opravdu hodně lidí. Možná proto mám
nyní ve správě Mrákov a Kdyni, kde
v neděli chodí do kostela také hodně farníků.
A jakou mám představu o vztahu kněze
a farníků? Že budeme spolu žít a fungovat. Určitě ne tak, že já bych jen něco
vedl a ostatní šlapali brázdu.

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

Z jaké rodiny či farnosti pocházíte?
Co jste původně studoval, kdy a proč
jste se rozhodl pro kněžskou službu?
Pocházím z rodiny, kde se víra žila,
takže mně bylo od mala vše blízké. Jsem
nejstarší z pěti dětí, mám bráchu a tři
sestry. Mým domovem je Olešnice, městečko asi 50 km z Brna směrem na Svitavy. Už jako malý kluk jsem chodil ministrovat, takže spousta lidí v mém okolí
měla představu, že bych tím knězem
mohl být. Samozřejmě, že já jsem to
tehdy tak neviděl. Líbil se mi obor elektro-slaboproud, takové zaměření měla
i střední škola, pro kterou jsem se rozhodl. Na vhodné návazné studium, na
ČVÚT v Brně jsem si ale už přihlášku
nepodal. Rozhodující moment pro mě
nastal asi ve třetím ročníku, tedy ve chvíli, kdy přemýšlíte, co dál se životem.
Určitě nejtěžší na tom bylo přijmout skutečnost, že se nikdy neožením, že nebudu
mít děti – vlastní rodinu. Jakmile jsem se
s tím vyrovnal, bylo už mé rozhodování
pro kněžství docela rychlé.
Páter Kratochvíl miluje koně, P. Přemek fotografování a horskou turistiku.
Jaké záliby máte Vy?
Rád se projedu na kole. Také rád sleduji závody rallye. Přiznám se, že
o Kdyni jsem donedávna nic neslyšel, ale
při pohledu na mapu mě zaujala klikatice
na Koráb a napadlo mě, že tam se nějaký
závod určitě jezdit bude...(smích).
Takže s P. Kratochvílem nemáte společnou jen Moravu, ale i koně – i když
ve Vašem případě spíš ty pod kapotou.
Ano, asi tak nějak.
Přišel jste do složité situace ve farnosti, kdy jsou rozpracované varhany,
nedostatek finančních prostředků,
a především nevyhovující fara. Rýsuje
se vám v této chvíli nějaké řešení pro
objekt fary a okolní zahrady?
Přiznám se, že v této fázi ještě žádnou
konkrétní představu nemám. Určitě jsem
už stihl zaznamenat, že místní lidé mají
k faře a k celému areálu velmi vřelý
vztah. Já rozhodně s farou počítám,
z lokality jsem také nadšený a dům je to
určitě pozoruhodný; už jen to, že můžete
vylézt do komína (smích). Myslím, že nejnáročnější bude vymyslet koncept, jak by
fara mohla fungovat jako celek. Rozhodně bych nechtěl opravit jen sociální
zařízení, to by určitě nestačilo. Zatím
však k tomu nejsem schopen říct víc. No
a varhany? Jejich oprava by se měla
dokončit snad již příští rok.
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V naší farnosti probíhají kromě bohoslužeb i různé aktivity pro širší veřejnost (např. živý betlém, Tříkrálová
sbírka). Existuje velmi dobrá spolupráce mezi základní školou a farností.
O Vánocích se zapojuje do vánočního
příběhu až 80 dětí. Na Velikonoce v roce 2019 jsme hráli s dětmi v kině Pašijovou hru. Možná i z tohoto představení by se dala udělat tradice. Plánujete
se do stávajících aktivit také zapojit,
popř. je dále rozšířit?
Určitě se rád zapojím do všech stávajících aktivit. Přiznám se, že v současné situaci nemám ambice vymýšlet něco nového: budu rád, když se nám podaří překlenout období covidu, abychom se vrátili
do normálu a jeli zase dál. Navázat kontakt se školou se ale rozhodně chystám.
Po tři roky se ve Kdyni konala také
Noc kostelů. Setkala se vždy s velkým
zájmem veřejností. Budete chtít navázat i na tuto tradici?
Jsem otevřený i vůči Noci kostelů, ale
ta je naštěstí ještě daleko.
Do průběhu mše svaté se snažíte zapojovat i přítomné děti. Ve Kdyni jich
není málo. Jaké máte představy o práci
s dětmi a mládeží? Dětské mše apod.?
Zatím probíhá výuka náboženství dvakrát týdně, v pondělí a pátek. Dětské
mše? Proč ne, bude-li zájem z více stran.
Vše bude vycházet právě ze situace a
zájmu lidí. V nejbližší době je ale zavádět
nechystám.
Je reálné (po dohodě s vedením školy) uskutečňovat prohlídky kostela pro
školní děti, popř. v letní sezóně umožnit prohlídky kostela pro turisty, třeba
ve spolupráci s Infocentrem Kdyně?
To první rozhodně ano, to druhé mě za-

tím vůbec nenapadlo. To by se vidělo,
podle zájmu.

Už tedy víme, kde Vás lidé najdou,
kam mohou napsat či zavolat. Možná
přidám ještě poslední dotaz, který poPřechodné ubytování na faře v Mrámůže těm, kteří váhají se správným
kově vám službu v kdyňské farnosti
oslovením. Minule jste mi řekl, že
moc neulehčuje. Napadá vás nějaké řenejste farář, ale administrátor. Asi vám
šení, jak by mohli mít nejenom farníci,
ale nebudeme říkat Dobrý den, pane
ale i všichni Kdyňští na faru otevřené
administrátore. Je Vám tedy bližší oslodveře? Plánujete mít na faře ve Kdyni
vení otče?
nějaké úřední hodiny?
Oslovení otče Karle mi připadá dobré,
Úřední hodiny prozatím navazují na
ale pokud je někdo zvyklý na pana faráře,
moje páteční náboženství. Vyučuje se kažtak na to slyším a žádný problém mi to nedý pátek od 13:15 hod. a od 14:00 hod.
dělá. Jen aby lidé věděli, že mě tím tropak budu k dispozici na faře. Náboženchu „nadhodnocují”.
ství se vyučuje v pondělí od 14:00 hod.,
to však bude do Kdyně na faru dojíždět
Nezbývá mi jen popřát, aby Vám
paní katechetka. Jinak reaguji samozřej- Kdyně a Kdyňští přinášeli jen samou
mě na:
radost a vy jste svého rozhodnutí pro
západní Čechy nikdy nelitoval. Děkuji
telefon 604 968 996
za rozhovor.
email: adamec@bip.cz
Ludmila Brychová
Všechny aktuální informace budou též
ŘK farnost Kdyně
zveřejňovány na webu farnosti:
foto:
Kateřina
Fuksová
www.farnostkdyne.cz

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST INFORMUJE
Třetí adventní neděli 12. prosince od
16:00 hod. se v kostele sv. Mikuláše
uskuteční Adventní koncert sopranistky Kateřiny Kalvachové-Zdráhalové.
Praneteř známého kdyňského sokola Marcela Matějoviče svým koncertem opět
podpoří opravu našich varhan. Vy můžete
přispět dle svého uvážení dobrovolným
vstupným.
Čtvrtou adventní neděli 19. prosince
od 16:00 hod. se bude konat na dvoře
ŘK fary Živý betlém. Přijďte k nám na
tradiční předvánoční setkání. Po dvouleté
odmlce se moc těšíme my i děti.
Půlnoční mše bude v kostele sv. Miku-
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láše ve Kdyni 24. prosince ve 24:00 hod.
Boží hod vánoční v 10:00 hod., druhý
svátek vánoční v 10:00 hod.
ź Stav darů na varhany na účet farnosti
+ dary v hotovosti ke 12. října 2021:
195 984 Kč.
ź Stav darů na NF Dominanty ke 12. října 2021 - 57. 271 Kč.
ź Kasička 13. října 2021 - 20. 661 Kč.
ź Dotace města Kdyně - 50. 000 Kč.
Celkem příspěvky na vlastní podíl ke
13. říjnu 2021 - 323. 916,- Kč
Ludmila Brychová
foto: Věra Říhová
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LIPOVÁ ALEJ V SOUTĚŽI O TITUL ALEJ ROKU 2021

PODĚKOVÁNÍ

Lipová alej, která lemuje cestu z Herštýnské ulice směrem k chatám na Hájovně
po úbočí Škarmanu, je přihlášena do
soutěže o titul Alej roku 2021.
Hlasování probíhá od úterý 2. listopadu 2021 do čtvrtka 11. ledna 2022 na
webových stránkách www.alejroku.cz.
Pojďme proto společnými silami hlasovat
pro naši krásnou alej!
Děkuji, Ivana Janoušková
foto: Ivana Janoušková
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Rádi bychom poděkovali panu starostovi,
paní místostarostce a radním za přidělenou dotaci na pořízení kostýmů. Jsme taneční skupina Line Dance Angels a tančíme
s radostí již pátým rokem. Nejmladší tanečnici je čerstvých dvacet a nejstarší lehce
přes šedesát. Máme ve svých řadách i jednoho tanečníka. Během roku pořádáme soustředění ve Střelských Hošticích a v létě pak
na Rýzmberku. Když situace dovolí, jezdíme si občas zatančit i do sousedního Německa. Každý rok, i za protivné „ corona“
doby, se nám podařilo nacvičit alespoň jedno vystoupení. Ve Kdyni a v Prapořištích vystupujeme na plesech, ale naše „sláva“ se již
dostala za hranice okresu. Dotace od města
Kdyně nás velmi potěšila, naše kostýmy mohou být zase o trochu dokonalejší. Těšíme
se na viděnou.
Jiřina Mojžíšová
Line Dance Angels

SÁZENÍ STROMKŮ VE KDYNI
Sázení stromků proběhlo v sobotu 16. října 2021 u Korábu. Sraz byl u koupaliště
na Hájovně a šlo se směrem ke Korábu.
Dobrovolníky na akci svolal pan starosta
Oskar Hamrus. Tato akce byla v tento
den celorepubliková. Ráno nás zaskočila
velká mlha a chladné počasí. To nás ale
nezastavilo. U Hájovny se sešlo necelých
dvacet dobrovolníků. Rozdělili jsme se
do dvojic a pan Halama, kdyňský hajný,
nám ukázal, jak máme stromky správně
sázet. Tak jsme se do toho pustili! Já jsem
připravovala stromky na zasazení a ušlapávala kolem nich hlínu, aby dobře rostly. Za čtyři hodiny jsme v oplocence
zvládli zasadit celkem 1 600 buků. Na
konci bylo opékání buřtů, ale protože můj
taťka zapomněl klíče od koupaliště, tak
jsme buřty opékali v lese, kousek od oplocenky. To bylo moje první opékání buřtů
na klacku v lese! Když jsme dojedli, nebe
se konečně rozjasnilo a na cestu domů
nám vysvitlo sluníčko.
Lucie Homolková, 11 let
foto: Věra Říhová

HMYZÍ HOTELY V KDYŇSKÝCH ŠKOLKÁCH
Hmyzí hotel je úkryt v podobě domečku,
sloužící k nakladení vajíček užitečných
druhů hmyzu a následnému vylíhnutí
larev. Tyto „hotely“ nejčastěji využívají
např. samotářské včely, motýli, berušky
či škvoři. První hmyzí hotel, který je již
připraven pro své nájemníky, bude zdobit zahradu školky v Markově ulici.

www.kdyne.cz

Tyto hotely ve Kdyni nepřipravujeme
jen kvůli hmyzu, ale hlavně pro naše
děti, resp. paní učitelky, které je budou
využívat ke vzdělávacím účelům.
Hmyzí hotely tak na zahradách kdyňských školek doplní nově instalovaná pískoviště a herní prvky, které slouží spíše
k rozvoji pohybových aktivit, na rozdíl

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

od těchto hotelů, jejichž účel je jednoznačně edukativní. Reakce dětí na přípravu prvního hmyzího hotelu, se kterou
samy pomáhaly, byly opravdu pozitivní
a věřím, že je toto nadšení pro interaktivní vzdělávání jen tak neopustí.
Oskar Hamrus
starosta města Kdyně

f Město Kdyně
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STROJÍRNY KOHOUT
O zajímavé minulosti, velmi produktivní současnosti i moderní budoucnosti této známé kdyňské společnosti jsme
hovořili s panem Zdeňkem Kohoutem,
jednatelem firmy Strojírny Kohout.
Kdyně - Divoká devadesátá léta, píše
se rok 1993 a otec se svými syny začíná
v garáži svého domu ve Kdyni rozjíždět
své podnikání. Přicházejí první zakázky
a trojice nadšenců ve složení: táta nástrojař, mladší syn frézař a starší syn technolog a vizionář zakládají malou rodinnou
firmu Kovoobrábění Vojtěch Kohout.
V listopadu 1996 pak vzniká společnost
s ručením omezeným Strojírny Kohout.
Společnosti se v oboru dařilo, postupně
se rozrůstala a její pozice na trhu sílila.
Dnes je ryze česká strojírenská firma Strojírny Kohout v oboru pojem.
Ve svém týmu má zhruba stovku zaměstnanců a většina její produkce míří za
hranice. Čile se zde investuje a společnost s příjemnou rodinnou atmosférou se
dívá do budoucna s optimismem a očekáváním dalšího rozvoje. Jeden z jejich zakladatelů – starší z bratrů Vojtěch – bohužel před několika lety zemřel a otec je na
zasloužilém odpočinku. Vedení tohoto rodinného klenotu tak spočívá na bedrech
nejmladšího ze spoluzakladatelů, pana
Zdeňka Kohouta, který se s námi podělil
o své vzpomínky na začátky, o své zkušenosti a otevřel téma vize na příští roky.

–

25 LET PŘESNÉ STROJAŘINY VE KDYNI

vé, programátoři a mistři vzešli od strojů.
Svými schopnostmi, pracovitostí a loajalitou se tedy vypracovali na tyto dané pozice. Díky delší kariérní stezce vím, co
od nich očekávat. Velice si proto vážím jejich práce a troufám si říct, že bez těchto
klíčových lidí bych tak velkou firmu nezvládl řídit sám. Někteří lidé samozřejmě
oceňují fakt, že jdou do práce, kde nejsou
nějaké psychické tlaky, stresy a arogantní
jednání. Sami jsme byli v roli zaměstnanců
a dobře víme, čeho se vyvarovat.

Aktuálně má Vaše společnost stovku
zaměstnanců. Jsou zde někteří z nich
od samotného zrodu společnosti?
Samozřejmě, ale ti už jsou nyní v důchodovém věku. Naši první zaměstnanci
postupně odchází do penze. Dělá mi radost skutečnost, že řada z nich má zájem
k nám i potom docházet alespoň formou
brigády. Třeba v případě nadměrných zakázek je oslovujeme s možností přivydělat si něco k důchodu. Tady vnímám jako
obrovskou výhodu, že práci u nás i proA co nové a mladé naděje? Dáváte středí perfektně znají a nemusíme je nijak
Pane jednateli, můžete porovnat začá- u Vás ve Strojírnách Kohout možnost zaučovat. Máme dokonce několik přípatek Vašeho podnikání a současnost? uplatnění i třeba čerstvým absolven- dů, kdy u nás nyní pracuje druhá generaLze to vůbec srovnat?
ce našich původních zaměstnanců, což je
tům bez praxe?
také jasný signál, že tu byli spokojeni,
Když se ohlédnu v čase, s otcem a bratJistě, každoročně k nám nastupuje někorem jsme začínali od nuly. Nedá se samo- lik čerstvých absolventů z domažlického když nás doporučili jako perspektivního
zřejmě vůbec srovnávat například techno- středního odborného učiliště a klatovské zaměstnavatele vlastní rodině.
logická vybavenost. Obráběli jsme na průmyslové školy. Naše firma některé
Dobře, takže bývalí zaměstnanci
konvenčních strojích společnými silami absolventy podporuje formou stipendia v penzi k Vám chodí na brigádu, ale co
odlitky pro místní slévárnu, a na co jsme už na škole, oni zde po ukončení studia opačná věková kategorie, tedy současní
si nevydělali, to jsme prostě neměli. Jak nějaký čas pracují. Mrzí mě, že řada z studenti? Mohou si u Vás přivydělat
postupně práce přibývala, tak díky nich pak odchází pracovat do sousedního třeba o prázdninách či po večerech a vískromnosti, pracovitosti a utrženým fi- Německa. Přitom kdyby byli trpěliví, pro- kendech?
nančním prostředkům přibývaly investice šli naší kariérní stezkou a dostali se na
Přes léto jsme tu měli na brigádách ledo strojů a nástrojů potřebných pro naši vyšší pracovní pozice, o kterých jsem hotos
dokonce 25 mladých studentů techpráci. A když už nám garáž s ohledem na vořil před chvílí, tedy třeba programátora
narůstající poptávku byla malá, pronajali a operátora víceosých obráběcích center, nických oborů středních i vysokých škol,
jsme si halu, na její komín posadili ple- tak potom by se dočkali průměrného mě- kteří si chtěli přivydělat. Letošní letní
chového kohouta jako maskota firmy síčního platu přes 40 tisíc čistého. Jedná prázdniny byly vážně rekordní, protože
v předchozích letech jsme měli pět až de(smích) a nabrali první zaměstnance.
se o vysoce kvalifikované a dobře set brigádníků. Věřím, že bude příští léto
Když už je řeč o zaměstnancích – by- ohodnocené strojařské činnosti. To je z hlediska zájmu o brigády u nás podobli podle Vás dříve, řekněme před dva- vlastně stejný plat, jako mají za obdob- né, budeme jim přivýdělek určitě nabízet
nou práci v Německu. Navíc ale ušetří znovu. Jinak u nás nabízíme i možnosti víceti lety, a nyní pracovníci jiní?
mnoho
času a rizika za volantem spoje- kendové brigády, kdy mají naši kmenoví
Ano, byli. Z mého pohledu si tehdy zaných
s
dojížděním.
Ušetřený čas mohou zaměstnanci volno a studenti-brigádníci
městnanci vážili toho, že pracují v rodinné firmě. Dnes bohužel vnímám, že jsou využívat pro sebe, své blízké a koníčky. nám tím doplní stavy, a musím říct, že
pro většinu zaměstnanců na prvním místě Ať chceme, nebo ne, čas je jediná veliči- když jsem na toto téma s našimi letními
peníze. My zde máme tým lidí, ve kterém na, které máme všichni omezené množ- brigádníky hovořil, tak tuto možnost velká část z nich velmi kvitovala.
všichni vedoucí pracovníci, technologo- ství a všichni jej máme stejně málo.
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.
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výrobní hala
stupu do pracovního poměru k nám přeskakují klasický nástupní plat a dostanou
rovnou ohodnocení, jaké pobírá běžný zaměstnanec na dané pozici.
Můžete prozradit, jaký byl pro Vás
Každým rokem nabízíme stipendia
šesti až osmi studentům technických obo- rok 2021 z hlediska investic?
V letošním roce jsme realizovali dosud
rů z regionu. V době, kdy mají v rámci výuky praxi, jsou u nás ve firmě. I my je nejvyšší investici v historii naší firmy –
vlastně hodnotíme známkou jako pedago- milion eur. Za tuto částku jsme pořídili
gové. Pak je samozřejmě také důležité, a nainstalovali multifunkční obráběcí cenaby měli dobrý prospěch. Pro ně je to mo- trum s robotem (viz foto) na výrobu ozutivační, protože si u nás už během studií bení metodou Power Skiving. Jedná se
na škole vydělají vlastní peníze a zároveň o první stroj tohoto druhu v ČR. Tímto
mají po absolvování studijního oboru rokem jsme tak zahájili realizaci naší
u nás připravené a jisté pracovní místo. dlouholeté vize, a to výrobu ozubených
Navíc jsou ještě zvýhodněni tím, že po ná- kol, společně s ulehčením od namáhavé
Vy už jste naznačil, že studentům platíte stipendia. Myslíte, že je to pro ně
motivační? A kolika mladých lidí se to
ročně týká?

fyzické práce našim šikovným zaměstnancům, kterou za ně může přece udělat
robot. Uvolní se jim ruce a oni pak mohou v maximální možné míře využít svůj
rozumový potenciál. Cílem tedy je mít tady roboty, kteří budou vkládat dílce do
stroje a vyjímat je, a pak šikovné strojaře,
kteří budou zařízení programovat a obsluhovat. Proto si myslím, že jsme se prostřednictvím naší letošní investice skutečně vydali správným směrem. A myslím,
že další robot bude jistě brzy následovat.
Co se ještě nyní děje v rámci areálu?
Aktuálně dokončujeme rekonstrukci výrobní haly, protože na konci roku nám přibydou další dvě obráběcí centra, tak
abychom je měli kam dát! (smích)
Kdo vlastně jsou Vaši zákazníci?
Až 99 % naší produkce jde do zahraničí. Vyrábíme komponenty pro zdravotnický, potravinářský a elektrotechnický průmysl. A díky tomu, že vyrábíme pro tato
klíčová ekonomická odvětví, jsme letos
ani v uplynulém roce nezaznamenali výrazný úbytek zakázek.

obráběcí centrum MAZAK Integrex i200 ST AG s robotem

Letos slaví Strojírny Kohout už čtvrt
století na trhu. Navíc, jak jsme si řekli,
začátky Vašeho podnikání sahají ještě
o tři roky dále. Jak nyní vidíte budoucnost firmy?
Bratrův syn, můj synovec, má už teď
ve 14 letech výborné vlohy pro to, stát se
strojařem. Nadání, vztah ke strojařině a
invenci zdědil po svém otci, a tak pevně
věřím, že mu za těch 10, 20 let předám
žezlo a Strojírny Kohout povede zdárně
dál.
zdroj: Deník

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.
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Informace o zdravotnických službách ve Kdyni vč.
ordinačních hodin naleznete také na
webových stránkách města Kdyně, v sekci „Pro občany“

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
Ceny včetně DPH.

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.

