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Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel
a Vy v rukou držíte již páté vydání Kdyňských listů – čtvrtletníku, který navázal
na dřívější Radniční listy, které vycházely
v devadesátých letech. K prvnímu roku
života, a tedy i k pomyslným prvním
narozeninám, bych Kdyňským listům
chtěl popřát co nejvíce spokojených
čtenářů i aktivních přispěvatelů z řad
Vás, samotných občanů města Kdyně
a spádových obcí. Noviny, ať už jakékoliv, jsou vydávány proto, aby se četly a na
svých stránkách přinášely potřebné nebo
zajímavé informace.
Vaše reakce na každé vydání listů svědčí
o tom, že Kdyňské listy mezi čtená periodika rozhodně patří, za což Vám, všem
čtenářům, z celého srdce děkuji! Poděkování patří také Redakční radě Kdyňských
listů, která se během celého roku potýkala s jejich „porodními“ bolestmi
i „dětskými“ nemocemi, které však přinesly své ovoce. V článku na str. 16 se
totiž dočtete, že se naše Kdyňské listy
umístily v TOP 10 Zpravodajích měst a
obcí roku 2021 v rámci soutěžní přehlídky Turistpropag v Lysé nad Labem. Na
zpravodajské „batole“ to určitě není špatný výkon.
Stalo se již zvykem, že Vás v tomto
úvodníku vždy seznamuji s některými
„starostmi starosty“, a proto mi dovolte
se spolu s Vámi ponořit do útrob budovy
Masarykovy základní školy Kdyně,
a to bohužel doslova! Stav budovy
základní školy v ul. Komenského je diskutován již od doby nástupu nového
vedení radnice. Mnozí možná čekali, že
bude rekonstrukce školy hotová doslova
mávnutím kouzelného proutku, zvláště
pak, když byla součástí některých voleb-
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ních programů. Sám bych si přál, aby
takový kouzelný proutek existoval. Jenže
bohužel neexistuje. Namísto něj existuje
celá řada skrytých problémů a překážek,
kvůli kterým není možné budovu kdyňské školy jednoduše a rychle zrekonstruovat. Budova byla vystavěna na počátku
20. století, a nejen z důvodu svého stáří
se tak logicky potýká s řadou problémů.
Mezi největší problémy patří bohužel
velká vlhkost objektu, která byla po léta
přehlížená, a stala se tak překážkou
rekonstrukce č. 1. Z logiky věci totiž není
možné na vlhkém zdivu budovat cokoliv
nového. Již v loňském roce proto započala příprava projektové dokumentace
sanace objektu školy, jejímuž finálnímu zpracování předcházelo nespočet
návštěv objektu, konzultace s mnoha
odborníky, studium projektové dokumentace a sledování stavu vlhkosti
v budově během změn počasí. Zdánlivě
jednoduché zadání spočívající v odvlhčení budovy se tak proměnilo v maratonský běh o několika etapách. Do cíle
první etapy jsme doběhli počátkem letních prázdnin, kdy vítězná firma započala
sanační práce. Již první výkopy podél
zdiva a základů budovy školy ukázaly, že
vodorovná hydroizolace proti vlhkosti v
budově již prakticky neexistovala a vzlínající vlhkost zapříčinila vznik plísní a
následné opadávání omítek, ke kterému v
objektu dochází uplynulých několik desítek let. Započaté práce bohužel ukázaly, že se v první etapě sanace nevyhneme ani nutným vícepracem, jejichž
provedení je nutné také v části školní
kuchyně, která je vzhledem ke své
důležitosti jedním z pilířů školy. Bylo
zjištěno, že školní kuchyně nebyla do
současné doby vybavena odlučovačem
tuku – zařízením, které slouží k separaci tuků z odpadních vod. Tyto tuky
významným způsobem zanášejí kanalizační potrubí a v neposlední řadě také
samotnou čističku odpadních vod Kdyně. Cílem sanace školy je navrácení
objektu do stavu, který umožňuje jeho
užívání bez plísní a s nimi spojeným
zápachem. Ostatně, jedná se o budovu,
kterou užívají primárně děti, na jejichž
zdraví bychom měli klást důraz jako na
jednu z hlavních priorit. Pevně věřím, že
sanace a následná rekonstrukce vrátí
budově kdyňské školy její architektonickou krásu, která je nyní bohužel skrytá
pod opadanými omítkami. Důležitější je
však, aby se naše škola stala opět příjemným a bezpečným místem, které bude
sloužit ke vzdělávání našich dětí, vnoučat
i pravnoučat nejméně dalších sto let.

f Město Kdyně
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sanační práce v budově MZŠ Kdyně

S vlhkostí neřešenou dlouhá léta se
však nepotýká jen budova školy, ale většina nemovitostí ve vlastnictví města
Kdyně. Výjimkou tak bohužel není ani
budova kdyňského kina. V případě kina je
příčinou vlhkosti objektu jeho střecha a
špatně řešené svody dešťové vody. O stavu
tohoto objektu Vás budu podrobněji informovat v některém z příštích vydání Kdyňských listů.

Kdyňské listy

Jak jsme v nedávné době na radnici zjistili, problémy s nemovitostmi nejsou bohužel
výhradní výsadou starších objektů. O této
skutečnosti nás na vlastní kůži přesvědčil
nedávno zřícený strop v nové školní sportovní hale, v části určené ke hře squashe.
V době zřícení stropu nebyl v budově
naštěstí nikdo přítomen a tato událost si
tak nevyžádala žádné zranění. Příčina
zřícení stropu ve 12 let starém objektu
není doposud známa. Událost však vzhledem k rozsáhlosti škody a možnému ohrožení života, zdraví a bezpečnosti šetří také
Policie ČR. Příčinu zřícení stropu by měl
odhalit zpracovávaný znalecký posudek.
Škoda na majetku byla předběžně vyčíslena
na 2 mil. Kč, které tak bude po skončení
šetření nutné vynaložit na uvedení objektu
do původního stavu. Vedení města bude
proto s ohledem na zásadní ohrožení bezpečnosti a výši způsobené škody trvat na
důkladném prošetření této události a zjištění
její příčiny.
Ačkoliv jsme na začátku začali
v pozitivním duchu, konec úvodníku na
první pohled působí poněkud negativně.
Nenechte se ale zmást! Na konci popsaného maratonského běhu nás čeká zrekonstruovaná a bezpečná budova školy,
i když k tomuto cíli vede poněkud trnitá
cesta. Důležité je, že už jsme se po ní
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zřícený strop sportovní haly

vydali. Co se týče zříceného stropu školní
haly, je mi velkou útěchou, že si tato událost nevyžádala žádné zranění, a to je
přece jen pozitivní zpráva!
Nezbývá mi než Vám popřát léto plné
slunečních paprsků a letní pohody – třeba
někde u vody, s Kdyňskými listy na dece.
Oskar Hamrus
starosta města Kdyně
foto: MěÚ Kdyně

Z důvodu právě probíhajících sanačních prací v budově Masarykovy základní školy Kdyně bude začátek školního roku
2021/2022 posunut. Bližší informace o začátku školního roku budou zveřejněny na webových stránkách školy i města Kdyně.
Děkujeme rodičům za pochopení a omlouváme se za komplikace.

OPRAVY A INVESTICE VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH MĚSTA KDYNĚ
Jarní a letní měsíce jsou pro nás všechny
tradičně plné práce kolem rodinných
domů a zahrad, případně bazénů.
Z pohledu města a jeho vedení tomu není
jinak a venkovní práce se točí kolem
budov a jiných zařízení ve vlastnictví
města nebo koupališť nejen v samotné
Kdyni, ale i ve spádových obcích.
V letošním roce například ze strany
města Kdyně započala rekonstrukce
toalet na koupališti ve Smržovicích,
které již několik let neodpovídaly hygienickým normám a požadavkům. Veškeré
realizované práce byly prováděny nejen
ve vnitřních, ale i venkovních prostorech
toalet a spočívaly především v opravě
fasády, venkovního prostoru pro sprchování, montáži nových toalet, vymalování
a instalaci nového LED osvětlení. Místní
dobrovolný hasičský sbor pak v rámci
brigády vyčistil koupaliště, provedl předsezónní opravy a nátěr zábradlí. V areálu
koupaliště, hned vedle nového pískoviště,
vzniklo navíc malé venkovní posezení.
Ještě v letošním roce se návštěvníci kou-

www.kdyne.cz

paliště mohou těšit na nové herní prvky –
vahadlovou houpačku a lanový kolotoč.

Pro život ve spádových obcích je zajištění vyžití pro děti velice důležité, ačkoliv nikdy nemůže být tak pestré jako
možnosti, které se dětem i jejich rodičům
nabízejí ve městě, kde se nachází víceúčelové hřiště, skatepark, workoutové
hřiště nebo centrum vodní zábavy. Proto
jsou spádové obce a jejich návsi či jiná
vhodná místa, osazovány herními prvky
pro děti, v jejichž doplňování budeme

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

i nadále průběžně pokračovat. Stejně tak
probíhá postupná rekonstrukce pískovišť ve městě i ve spádových obcích
a případně odstraňování dlouhodobě
nevyužívaných pískovišť. Herní prvky
jsou důležité i pro spokojenost dětí
v mateřských školách, proto pracujeme
i na jejich obměně a nové instalaci. Nové
pískoviště bylo vybudováno na zahradě
Mateřské školy v Hluboké, která je
odloučeným pracovištěm MŠ Markova.
Děti, které hlubockou školku navštěvují,
se tak konečně dočkaly nového a bezpečného pískoviště, ke kterému v brzké době
navíc přibyde i jeho zastínění. Kromě
toho bude zahrada školky ještě v letošním
roce doplněna o novou herní sestavu se
skluzavkou a lezeckou stěnou. V příštím
roce se místní děti mohou těšit na lanový
tunel a nový domeček s kreslícími tabulemi a dalším příslušenstvím.
Oskar Hamrus
starosta města Kdyně
foto: MěÚ Kdyně
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PODZIMNÍ VOLBY

Vzhledem ke čtvrtletní periodicitě Kdyňských listů informujeme již v letním
vydání, že se ve dnech 8. a 9. října 2021
uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Aktuální informace o organizaci a průběhu voleb včetně potřebných dokumentů
budou průběžně doplňovány na webové
stránky města Kdyně do sekce „Úřad“ do

záložky „Volby do PS Parlamentu ČR“.
Ode dne vyhlášení voleb je v této sekci
ke stažení žádost o vydání voličského
průkazu pro případ, že se volič v době
konání voleb bude zdržovat mimo místo
trvalého pobytu. Volič o jeho vydání
může požádat u obecního úřadu v místě
trvalého pobytu buď osobně, nebo podáním doručeným v elektronické podobě
zaslaným prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě s ověřeným
podpisem voliče.
Ing. Ivana Kramlová
vedoucí Správního odboru MěÚ Kdyně
foto: Ministerstvo vnitra ČR

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V měsíci srpnu, a to 24. 8. a 26. 8. 2021,
se po více než roční odmlce opět navracíme ke konání občanské slavnosti
Vítání občánků. Pro značný zájem
a z důvodu dodržování preventivních
hygienických opatření jsme se pro tentokráte rozhodli konat vítání našich nejmenších ve velkém sále sokolovny ve
Kdyni. Do tohoto občanského obřadu
byly zahrnuty děti narozené do 31. 5.
2021. Další termín vítání občánků, pokud
to situace dovolí, plánujeme na začátek
prosince letošního roku.
Blanka Maidlová
matrikářka MěÚ Kdyně

REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ MĚÚ KDYNĚ
Vážení spoluobčané, jak jistě mnozí
z Vás při příchodu do budovy radnice
Městského úřadu Kdyně zaregistrovali,
v přízemních prostorech, které v minulých
letech sloužily jako sklad, byly vybudovány nové kanceláře, které bude nově
využívat odbor správy nemovitostí MěÚ
Kdyně.
Tento odbor převzal v roce 2020 bytovou agendu tzv. Bytservisu, který sídlil
v kanceláři v ulici Na Tržišti. Do současné doby si tak občané nemohli všechny
své záležitosti týkající se bytové agendy
– ať už se jedná o podání žádosti o byt,
platbu nájmů či místních poplatků,
vyřizování závad v městských bytech či
plánování jejich rekonstrukcí – vyřídit
přímo v budově kdyňské radnice. To se
už od poloviny července změnilo a je
možné vše řešit na jednom pracovišti.
Kanceláře jsou zřízeny v přízemí a jsou
tak dobře dostupné i pro méně pohyblivé občany či seniory.
Pracovníci odboru jsou Vám k dispozici osobně v tradičních úředních nebo
provozních hodinách úřadu, nebo na
telefonních číslech 379 731 485 (pevná
linka), 702 289 444, 727 898 223 (mobilní telefon).
Do přízemí budovy radnice se v nejbližší době přesune také kancelář sociální
pracovnice, jejíž pomoc a rady často
vyhledávají také senioři, pro které nebylo
stávající umístění kanceláře v prvním patře
vždy zcela ideální.
Za poslední dva roky prochází samotný objekt radnice, ve kterém Městský
úřad Kdyně sídlí, postupně velkou
rekonstrukcí. Nejprve muselo být provedeno kompletní odborné odizolování budovy, protože ta se po léta potýkala s velkou

www.kdyne.cz

vlhkostí a docházelo k jejímu postupnému
poškozování. Na přelomu roku, v první
fázi, prošla rekonstrukcí kancelář vedoucí
finančního odboru, další etapou je výše
uvedené přestěhování odboru správy
nemovitostí a navazovat bude třetí etapa,
kterou je přemístění odboru správy majetku a investic do přízemí radnice, do
prostor bývalého bytu správce objektu. Ve
finále by tedy měl v přízemí budovy radnice sídlit správní odbor, vč. kanceláře
sociální pracovnice, odbor správy nemovitostí a odbor správy majetku a investic.
Věřím, že zlepšení dostupnosti pracovníků jednotlivých odborů městského úřadu
uvítáte a úřad se Vám všem stane zase
o krok „přívětivějším”.
Ing. Štěpánka Mrázová
tajemnice MěÚ Kdyně
foto: MěÚ Kdyně
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NEMOVITÝ MAJETEK VYŽADUJE POTŘEBNOU PÉČI
V roce 2020 došlo v oblasti správy bytových a nebytových prostor ve vlastnictví
Města Kdyně k zásadním změnám. Stávající externí subjekt, který nemovitosti spravoval na základě smlouvy, byl nahrazen
novým odborem Městského úřadu Kdyně –
odborem správy nemovitostí. Tento odbor
se skládá celkem ze tří zaměstnanců, kteří
pokrývají potřeby a požadavky nájemníků,
ale i samotných prostor, o které je třeba dle
potřeb pečovat. Město Kdyně disponuje
rozsáhlým bytovým fondem, čítajícím
celkem 515 obyvatelných bytových jednotek. Dalších více než 10 bytových jednotek je připraveno k rekonstrukcí nebo
jsou určeny k demolici. Další samostatnou
kapitolou oblasti nemovitostí jsou pak nebytové prostory, které město podle jejich vhod-

rekonstrukce Náměstí č.p. 131 - Second hand,
dříve Campana tour

bytová jednotka po rekonstrukci

bytová jednotka po rekonstrukci

rekonstrukce Náměstí č.p. 131 - Second hand,
dříve Campana tour

bytová jednotka po rekonstrukci

ného účelu využití pronajímá místním podnikatelům či fyzickým osobám, nebo jsou
svěřeny do užívání jeho příspěvkových či
obchodních organizací. Veškerý tento majetek vyžaduje nezbytnou péči, a to nejen s
ohledem na jeho stáří.
Na počet obyvatel a rozlohu města
takto poměrně velké množství nemovitostí generuje množství závad, následně
oprav. K tomu je dále nutné modernizovat technologie a zařízení budov a se stále
se zvyšujícím standardem na bydlení
investovat do obnovy předávaných bytů.
Toto vše si žádá nemalé finanční prostředky.
V kombinaci s nastavenými nízkými cenami nájmů, jak bytových i nebytových prostor, které jsou daleko pod průměrem tržních nájmů a i ve srovnání s ostatními obcemi jsou jedny z nejnižších, je třeba hledat a
vybírat ty nejvíce nutné opravy a investice.
Současný technický stav nemovitostí
není jistě bezproblémový. Nejvíce problémů máme s vlhkostí v důsledků špatných
nebo již nefungujících izolací, se zatékáním do objektů skrze porušené střechy,
se starými rozvody v instalačních šachtách/stoupačkách objektů, s dosluhujícími zdroji tepla, s opadávajícími fasádami
domů nebo s chátrajícími objekty, které
jsou dlouhodobě určené k rekonstrukcím, ale pro nedostatek financí nebo

řešení jiných priorit předchozí správy na
ně doposud nedošlo.
Nově se přistupuje k předávaným
bytovým jednotkám. Snažíme se předávat byty, tak aby neproběhla jen výměna
nájemníků na nájemní smlouvě, ale v
bytě provádíme obnovy podlahových
ploch, výměny sanitárního vybavení,
elektrických zařízení nebo opravy omítek
a maleb. U vybraných bytů pro seniory
byla zhotovena zcela nová jádra, zakoupeny
nové kuchyňské linky a vybrané zařizovací
předměty. Snažíme se také postupně vyhovět žádostem na obnovu bytů, které podávají dlouhodobě bydlící nájemníci.
Mezi vybrané opravy pro tento rok patří
střecha domů v Sokolské ulici, do kterých
dlouhodobě zatéká. Další významnou akcí
letošního roku z hlediska investic do bytových a nebytových prostor je např. I. etapa
oprav bytových prostor v restauraci U
Jána, oprava nebytových prostor na
Náměstí č.p. 131 (secondhand, dříve Campana tour), sanace nebytových prostor v
ul. Farní (veterinární ordinace), opravy
bytových jader v ul. Sokolská, výměny
oken a vchodových dveří, dlažeb a poštovních schránek (ul Americká, ul. Na
Koželužně). Do konce roku se budeme
snažit dokončit rekonstrukci nebytových
prostor na Náměstí č.p. 9, v bývalém

domě služeb, kde bude za finanční podpory
Plzeňského kraje vybudována nová zubní
ordinace.

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

PŘEHLED NĚKTERÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ A ROZSÁHLÝCH
OPRAV NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KDYNĚ REALIZOVANÝCH V ROCE 2020:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

oprava střechy Náměstí č.p. 133
oprava fasády Náměstí č.p. 133 (část
v r. 2020, dokončení v r. 2021)
výměna ležatých rozvodů vody Mlýnská č.p. 652-653
výměna oken - ubytovna Markova
č.p. 509
výměna komponentů předávací stanice – Nádražní č.p. 660
oprava tří bytových jader – Sokolská
ul.
oprava střechy nad kuchyní restaurace
č.p. 140 (restaurace U Jána)
oprava nebytového prostoru, č.p. 9
(Sportbar)
+ další opravy, „obnovy“ předávaných bytů
Bc. Ferdinand Kadlec
vedoucí OSN MěÚ Kdyně
foto: MěÚ Kdyně
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POUTNÍ BUDKY NA SVATOJAKUBSKÉ CESTĚ
Zájem o putování po Svatojakubské
cestě, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, v posledních
letech prudce vzrůstá. Naší republikou
prochází celkem šest tras, jsou součástí
evropské sítě poutních tras a všechny
směřují do španělského Santiaga de Compostela. Typická žlutá mušle na modrém
podkladu zdobí turistické rozcestníky
a nepřehlédnutelnou součástí batohů
většiny poutníků bývá Galicijská svatojakubská mušle hřebenatka se svatojakubským křížem, tradiční symbol celé
poutě.
Kdyňskem prochází tzv. Všerubská
cesta, měří 214 km, vychází z centra
Prahy od kostela sv. Jakuba Většího
(Staršího) a míří na jihozápad do Bavorska. Pouť vede rozmanitou krajinou,
kolem významných poutních míst, podél
řek, rovinami i přes kopce převážně po
turistických trasách. Poutníci cestou
zažívají fascinující směs podnětů. Z Klatov jejich kroky směřují do Bezděkova,
Dlažova a malebnou krajinou přes Modlín dojdou až ke kapli blahoslaveného
císaře Karla I. nad Branišovem, kde byla
v červnu nově umístěna dřevěná poutní
budka. Poutníci v ní najdou důležité
informace o trasách Svatojakubské cesty,
blok na zápisky poutníků a také razítko,
které si otisknou do tzv. Credencialu
(průkazu poutníka). Ten jim slouží především jako základní upomínkový předmět
z pouti, připomíná jednotlivé etapy putování a v Evropě bez něj poutníka ve
spoustě ubytoven neubytují. Razítka jsou
během putování k dispozici v některých
kostelích, infocentrech, na ubytovnách
a na odlehlých místech tento účel plní
právě poutní budky. Kdyňské infocentrum je jedním z těch, kde je možné razítko do průkazu pořídit. Razítky s datem
získání dokládá poutník vykonanou cestu
a pokud absolvoval minimálně 100 km
pouti pěšky nebo na koni a nebo 200
km na kole, získá potvrzení o vykonání
svatojakubské pouti (tzv. Compostelu)
v katedrále v Santiagu.
Všerubská trasa prochází přímo Kdyní,
dále vede přes Prapořiště, vrchy Čepice
a Ráj až na Tanaberk s impozantním
kostelem sv. Anny. Na tomto energeticky
silném místě poutníci velmi často nocují
a zastřešený altán jim poskytuje potřebné
zázemí i v nepříznivém počasí. Proto
i zde byla v červnu umístěna další poutní
budka na Všerubské trase. Při sestupování z Tanaberku k obci Hájek se otevírá
nádherný výhled na vrcholky Šumavy
a cesta pokračuje přes Všeruby ke státní
hranici, kde opouští naši republiku

www.kdyne.cz

Kaple Branišov
a pokračuje do Bavorska.
Zástupce spolku Ultreia oslovil město
Kdyně v souvislosti s umístěním dřevěných poutních budek na určitých úsecích
Všerubské cesty. Byla vybrána dvě místa
– Branišov a Tanaberk a za finanční podpory města byly budky v červnu ve spolupráci se spolkem Ultreia instalovány.
Dle zápisů do knihy poutníka je zřejmé,
že plní svoje poslání.
Veškeré informace o cestě i ostatních
poutích naleznete na www.ultreia.cz

Poutní budka Branišov

Poutní budka Tanaberk
Svatojakubská mušle

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

Ing. Ivana Kramlová
vedoucí Správního odboru MéÚ Kdyně
foto: Ing. Ivana Kramlová
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CENTRUM VODNÍ ZÁBAVY KDYNĚ OPĚT VÍTÁ NÁVŠTĚVNÍKY

Centrum vodní zábavy Kdyně po nucené šestiměsíční koronavirové přestávce
opět obnovilo svůj provoz 1. června
2021. V našem regionu jsme byli vůbec
prvním otevřeným bazénem.
Návštěvnost centra se však navzdory
rychlému otevření po covidové pauze
rozjíždí stále pomalu. I po prvním rozvolnění trvalo zhruba měsíc, než se bazén
dostal na běžnou návštěvnost, na jakou
jsme ve Kdyni zvyklí. Na návštěvníky je

totiž kladena povinnost prokázat se
před vstupem do prostor centra negativním testem, absolvovaným očkováním a splněním následných lhůt po
jeho aplikaci nebo prodělaným onemocněním COVID-19. Tato povinnost
mnohé, zejména neočkované návštěvníky, bohužel odradí. Výjimkou se tedy
bohužel nestávají ani situace, kdy
návštěvníky, právě z důvodu nesplnění
vládních nařízení, do prostor centra vodní
zábavy vpustit zkrátka nemůžeme.
V čase uzavření bazénu jsme ve spolupráci s městem Kdyně pracovali na
řadě oprav, o nichž jsme Vás informovali již v předešlých vydáních Kdyňských listů. Další ze sérií oprav byla
výměna předfiltrů na čerpadlech atrakcí,
které byly již silně zkorodované a jejich
výměna tak byla nezbytně nutná. Dále se
během odstávky dokončila oprava saunového obložení. Stávající palubky byly již
nahnilé a kazily tak celkový dojem
z těchto prostor, určených k relaxaci.
Palubky se tedy seřízly a od podlahy se
natáhl kamenný koberec – moderní
a esteticky i funkčně přívětivé řešení
podlahových krytin. Dokončeny byly
také venkovní úpravy vstupu do centra,
kam byly dosazeny dva startovací bloky.
Na závěr mi dovolte našemu Centru
vodní zábavy Kdyně popřát, aby se

jeho návštěvnost a obliba u návštěvníků brzy vrátila do starých kolejí
a stejných návštěvnických čísel, jako
tomu bylo před pandemií. Nejen proto
Vás k návštěvě kdyňského bazénu co
nejsrdečněji zvu.
Jan Zelenka
ředitel CVZ Kdyně
foto: CVZ Kdyně

ODSTÁVKA TEPLA 2021
V letošním roce jsme po dohodě
s dodavatelem tepla společností ČEZ
Energetické služby s.r.o. upustili od
léta zavedeného systému týdenní
odstávky tepla a teplé vody. Měli jsme
proto hned několik důvodů. Tím nejhlavnějším důvodem bylo ujištění, že i přes
prováděnou opravu celé přední strany
nového plynového kotle v nové centrální
kotelně vedle Tesca nedojde k omezení
dodávek tepla. Další údržbářské práce se
budou provádět takzvaně za pochodu,
opět bez vlivu na dodávky tepla do sítě.
Dalším důvodem je možnost odstavení
jednotlivých větví tak, aby se neovlivňovalo zásobování ostatních větví. Toho
jsme docílili při loňské odstávce, kdy
byly osazeny regulační ventily na zbývající větve. A ten „poslední“ důvod je, že
se neustále snažíme o zkvalitnění dodávek tepla a teplé vody a týdenní odstávka
nám v tomto moc nepomáhala. Doufáme,
že koncoví zákazníci z toho budou mít
radost. To ale neznamená, že do budoucna to bude již vždy bez odstávky. Bohu-

www.kdyne.cz

únik topné vody

žel se může stát, že někde něco „prdne“,
jako tomu bylo letos v dubnu u kina. Na
téměř nejmladší části teplovodu ve Kdyni
došlo k úniku topné vody.
To, že jsme neudělali odstávku, ale pro
nás neznamená, že bychom neměli co na
práci. Během prázdnin proběhne výměna topného potrubí v areálu Masarykovy základní školy ve Kdyni, bude
provedena i oprava teplovodu v areálu
firmy Strojírny Kohout a výměna hlav-

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

únik topné vody

ních uzávěrů ve škole. Dále byl ve spolupráci s městem Kdyně připraven
projekt na připojení základní školy na
Náměstí a tzv. domu služeb, který bude
napojen na systém centrálního zásobování teplem.

Václav Nejdl
jednatel Transteplo Kdyně, spol. s r.o.
foto: Transteplo Kdyně, spol. s r.o.
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SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY A SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ
NA ENERGIE VE VAK KDYNĚ
Z hlediska provozu vodovodů a kanalizací v ČR i ve světě je velmi důležitým parametrem ztráta vody. V ČR se
daří ztráty vody postupně snižovat a je to
výsledkem soustavné, cílevědomé činnosti vodohospodářských společností
v ČR. Přispěly k tomu především dobře
cílené investice do infrastruktury
a technologií pro výrobu pitné vody,
které bude nutno generovat i nadále.
V letech 2019 až 2021 byla společně
vlastníkem městem Kdyně vybudována
síť telemetrických stanic pro sledování
a ovládání infrastruktury v naší správě.
O co se jedná? Díky těmto „chytrým
technologiím“ jsme schopni na klíčových
bodech nepřetržitě sledovat a vyhodnoco-

vat důležité veličiny. Dispečerskou službu pro nás vykonává CHVaK Domažlice,
který se také významně podílel na realizaci tohoto díla.
V případě zjištěného mimořádného
stavu jsme o něm dispečinkem informováni a můžeme začít jednat. Systém je
plně automatizovaný a na základě získaných dat například spíná čerpadla ve
vrtech tak, aby ve vodojemech byl vždy
dostatek vody a zároveň hlídá, aby pro
čerpání byla maximálně využita doba
nízkého tarifu za elektřinu.
Z charakteru nočních odtoků z vodojemů jsme schopni poznat, zda není na síti
porucha. Informace o poruše, které si
dnes potvrdíme v řádu hodin, jsme před

zavedením systému zjišťovali i několik
týdnů.
Díky těmto opatřením dochází k úsporám elektrické energie a ke snižování
ztrát vody.
Je třeba vzít v úvahu, že za každý
odebraný 1 m³ vody z podzemního
zdroje se do státní pokladny odvádí
poplatek 2,- Kč. Náklady za el. energii
za přečerpání 1 m³ vody z vrtů v Prapořišti činí zhruba 2,60 Kč a v lokalitě
Hluboká zhruba 5,80 Kč. Prostým
vynásobením těchto základních nákladů lze dojít k hrubému odhadu objemu
finanční ztráty.

ZTRÁTY VODY OD ROKU 2016 DO ROKU 2020
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Obdobně je tomu na ČOV Kdyně
a ČOV Hluboká. Zde došlo k rekonstrukci
ovládacích rozvaděčů a osazení nových
kyslíkových sond pro řízení množství kyslíku
v čistícím procesu. Také tyto úpravy přinesly
úspory energie a v přepočtu „na kubík“ snížily provozní náklady na přečištění odpadní
vody.
Automatizací provozu se také podařilo
snížit frekvenci nezbytných fyzických kontrol
montérů na jednotlivých lokalitách. Je ve
vodojemu voda? Musíme zapnout, nebo
vypnout vrt? Musíme tlakovat tlakové nádoby? Donedávna nám nezbývalo než se jet
osobně přesvědčit, nebo úkon provést na
místě. Nyní můžeme tyto informace sledovat
a pracovat s nimi 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Odhaduji, že těmito opatřeními jsme
ušetřili přes 300 pracovních hodin za rok

Kdyňské listy

a zhruba 2000 ujetých kilometrů.
Jsem přesvědčen, že tyto investice města
Kdyně měly smysl a celý systém lze
i v budoucnu dále rozvíjet. Nabízí se např.
možnosti osazení průtokoměrů s přenosem
dat na více místech po Kdyni a tím pádem
snazší a rychlejší hledání poruchy.
Mnozí z vás již mají doma nový „chytrý“
ultrazvukový vodoměr, kterými postupně
nahrazujeme mechanický typ. Léta byl přirozenou volbou mechanický měřič. Ale v dnešním digitálním světě, kdy se každým dnem
zvyšuje poptávka po komunikaci a možnostech připojení, již nestačí být jen dobrý.
Budoucnost představuje inteligentní měření,
které přináší četné výhody. Ultrazvukový
měřič nemá na rozdíl od svého mechanického protějšku žádné pohyblivé součásti. To
znamená, že je méně ovlivněn opotřebením,

číslo 3/2021
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což zajišťuje vysokou a stabilní přesnost po
celou dobu životnosti. V kontrastu k mechanickému měřiči poskytuje ultrazvukový
měřič možnosti dálkového odečtu bez použití
jakýchkoli přídavných zařízení. Tím přispívá
k výraznému zkrácení doby sběru dat. Rovněž se zlepšuje přidělení prostředků, protože
zabráníme chybným odečtům a následným
kontrolám. Od zavedení nových vodoměrů si
slibujeme ušetření času a peněz, které můžeme vynaložit na jiné, důležitější činnosti.
Pro snižování ztrát v trubní síti je rozhodující výše investičních prostředků vlastníka.
Vzhledem ke stavu infrastruktury je nezbytné
investovat do obnovy zastaralé a technicky
nevyhovující infrastruktury.
Ing. Václav Opat
jednatel VaK Kdyně, spol. s.r.o.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚLNICKÁ OPĚT OŽILA

Po dlouhé odmlce se i do naší Mateřské
školy v Dělnické ulici vrátil veselý
potlesk a smích dětí z kulturních a divadelních představení. Během měsíce června měly děti možnost zhlédnout zábavně naučné představení divadelního
spolku Letadlo a mohly se i samy zapojit do představení. Měly tak možnost na
vlastní kůži zjistit, jak vzniká duha, či
bouřka, nebo jak se z housenky stane
motýl. Navštívil nás také klaun Ferdinand se dvěma psy, který rozveselil
děti svými kousky, mnohdy artistický-

mi. Na samém sklonku školního roku
ještě děti ohromilo Sférické kino promítáním v nafouklé kopuli o životě na
korálovém útesu.
Pro předškoláky nastalo vyvrcholení
školní docházky 18. června 2021, kdy na
zahradě MŠ došlo (za dodržení platných
epidemiologických opatření) k jejich
rozloučení se školkovskými léty. Celé
odpoledne se neslo v námořnickém
duchu. Děti v pruhovaných tričkách musely předvést, že jsou fyzicky zdatní,
odvážní, odhodlaní a mohou odplout do

1. třídy. Čekala je zkouška opravdu
náročná. Bylo třeba přeplout přes rozbouřené moře, pomoci navléknout mořské
panně perly, překonat žraločí zátoku
a proklouznout okolo nebezpečné chobotnice. Potopením do zatopené jeskyně
nalézt klíč od truhly s pokladem. Poté, co
předškoláci zvládli náročnou trasu a svůj
klíč přiložili na správné místo na truhle,
došlo k jejímu odemčení. Z pokladu
každý odvážný námořník dostal odměnu
za svou odvahu v podobě zlatých dukátů,
diplomu, knihy, které společně se šerpou
a námořnickou čepicí korunovaly jejich
úspěch. Všichni jsme našim námořníkům
popřáli hodně štěstí a šťastné vyplutí do
„velké školy". Pak již následovala volná
zábava s opékáním vuřtů.
Celý školní rok jsme pak všichni
zakončili společnou diskotékou na naší
zahradě s balonky a dortem. Po prázdninách se budeme opět těšit z dalších
společných akcí s novými kamarády.
kolektiv MŠ Dělnická Kdyně
foto: MŠ Dělnická Kdyně

DOMA VE KDYNI – CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
POZVÁNKA NA KÁVU
Po dlouhém čekání jsme 12. července
2021 otevřeli náš malý společenský
prostor Klub Café Krámeček, určený
především Vám – veřejnosti – k vzájemnému setkávání. Přijďte k nám sami či
s přáteli na kávu, posedět si nebo si popovídat.
Najdete nás v Markově ulici č.p. 655
naproti prádelně.

Otevřeno máme každý všední den od
9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00 hod.
Těší se na Vás naše kavárnice – studentky domažlického gymnázia – Klárka, Hanka a Eliška.
KDYŇSKÁ AKADEMIE VZDĚLANÉHO SENIORA
Rádi byste se dozvěděli něco nového?
Chybí Vám informace? Potřebujete poradit?
Ve spolupráci s městem Kdyně pro
Vás na podzimní dny připravujeme
cyklus přednášek v rámci naší malé
akademie – Kdyňské akademie vzdělaného seniora. Nabídneme Vám přednášky k praktickým tématům, která občas
řeší každý z nás.

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

Zaměříme se na oblast bezpečí, práva,
zdravého životního stylu a duševní
pohody. Dozvíte se např., jak poskytnout
první pomoc (i tato oblast má spoustu
novinek a pomůcek). Akční bude téma
osobní sebeobrany, kterému budou věnovány dvě přednášky.
Přednášky povedou profesionálové na
slovo vzatí, kteří dokážou zaujmout
a poradit. Nebudou chybět ani praktické
ukázky či návody.
Poslední setkání bude věnované městu
Kdyni a jejím občanům. Možná se dozvíte i něco o práci starosty, a to přímo od
člověka nejpovolanějšího – pana starosty
O. Hamruse. Pan starosta také předá
diplomy absolventům Kdyňské akademie
vzdělaného seniora při jejím slavnostním
ukončení.
Kdyňská akademie vzdělaného seniora bude probíhat v termínech 26. 10.
2021 – 7. 12. 2021, v prostorách Krámečku pečovatelské služby, Markova
655. Zde (nebo na tel.: 379 731 388)
obdržíte další informace.
Bc. Lucie Routová
ředitelka Doma ve Kdyni
centrum sociálních služeb
foto: Doma ve Kdyni

DOMAVEKDYNI.CZ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA V MARKOVĚ ULICI SE VYDALA ZA POKLADEM
NA HRAD A PO STOPÁCH INDIÁNŮ
Zrovna, když jsme přemýšleli, za jakých
podmínek podnikneme letošní výlet, tak
jsme se úplnou náhodou dozvěděli
o zakleté princezně na zřícenině hradu
Rýzmberk. A měli jsme rozhodnuto –
vydáme se na hrad princeznu vysvobodit.
Paní kuchařky jsme uprosili, aby nám na
cestu usmažily řízky a přidaly nějakou
svačinku navrch. Cesta na Rýzmberk je
totiž daleká a strmá.
Čarodějnice, která princeznu zaklela,
navíc dětem cestu ztížila úkoly. Ale děti
se nezalekly, úkoly splnily a na závěr
vyluštily tajenku – kouzelné zaříkávadlo pro osvobození princezny. Krásná
princezna své zachránce odměnila
truhlou s pokladem. Další odměnou pro
děti bylo divadelní představení přímo pod
věží hradu od divadelní společnosti
Řimbaba – hudební pohádka O Popelce.
Moc děkujeme za „hradní občerstvení“, bez kterého by se celá akce neobešla.
Děti i paní učitelky si den krásně užily
a ještě dlouho na něj budou vzpomínat.
A protože se školní rok chýlil ke konci
a děti z naší školky se zaujetím poslouchaly indiánské příběhy, vyráběly tomahavky, indiánské čelenky, luky a šípy,
hrály si v teepee, společně jsme rozhodli,
že rozloučení s předškoláky letos proběhne v indiánském duchu. Malí i velcí
indiáni z kmene Markova se sešli na

„místní planině“ hezky oblečení
a namalovaní.
Náčelnice přivítala všechny indiánské
rody, které přišly své mladší členy podpořit. Každý malý indián se nejdříve
představil, pak následoval bojovný zpěv
u totemu, který zahájil začátek indiánské
zkoušky. Pro malé indiány bylo připraveno několik stanovišť s úkoly. Starší členové rodů je při zdolávání úkolů podporovali a provázeli. Úkoly byly nelehké –
jízda na „rychlém mustangu“, rybolov,
znalost indiánského písma, lov medvěda, výroba šípů či totemu, lukostřelba,
výroba náhrdelníků u místní šamanky
a mnoho dalších. Za každý splněný úkol

obdržely děti magický kámen z nedaleké
skály Škarman. Na závěr děti zazpívaly
indiánskou písničku, složily přísahu
a náčelnice pasovala malé indiánské
předškoláky na velké indiány – školáky.
Indiánské odpoledne i nadále pokračovalo – všechny indiánské děti se posilnily
indiánskými špízy, muffiny a domácí
limonádou. Domů si budoucí školáci
odnášeli nejen pěkné dárky, ale také
nezapomenutelné zážitky.
Přejeme novým školáčkům šťastné
vykročení do nové etapy jejich života.
kolektiv MŠ Markova Kdyně
foto: MŠ Markova Kdyně

NOVÉ VARHANY, ALE CO VARHANÍCI?
Pokud se povede završit dlouhou cestu
k opravě vzácných barokních varhan,
bude mít Kdyně výjimečný nástroj mimořádné kvality. Aby nástroj sloužil svému
původnímu účelu a nebyl spícím objektem, který probudí ze spánku jen hostující umělec, je právě čas se ptát: A co varhaníci?
Naučit se hrát na největší z hudebních
nástrojů, kde se kromě několika manuálů,
tedy klávesnic, vyrábí fascinující záplava
tónů ještě na klávesnici třetí, tedy pedálu,
není vůbec jednoduché. Ovládání varhanní hry patřilo v minulosti k běžným
dovednostem venkovských kantorů.
Krásnou památkou na takovou hudebně řemeslnou zručnost našich předků
je například Rybova Vánoční mše.
Relativně politicky poklidná a hospodářsky stabilní doba 19. a počátku 20.
století umožnila vybavit i malé venkov-

www.kdyne.cz

ské kostelíky nástroji, které doprovázely
tradiční bohoslužby. Až následující válečná a totalitní léta umlčela a ukryla pod
nános pavučin většinu z nich. Některé
nástroje ještě dlouho dosluhovaly, jiné
nenávratně zmizely. Mnohdy jsou neúplná torza jen památkou na lepší časy.
Přesto se díky talentovaným muzikantům
amatérům často podařilo udržet tradici
varhanní hry vysoké kvality. Ve Kdyni
patří poděkování panu Jaromíru Tesařovi, který povýšil službu u varhan
v kdyňském kostele do téměř šlechtického stavu.
Jaká je ale budoucnost varhanní hry
v době, kdy předávání muzikantských
dovedností přerušilo téměř celé století?
Vždyť vyučování hře na tento nástroj už
vlastně ani nikdo nepamatujeme. Mělo
být pohřbeno spolu s nebezpečnou náboženskou ideologií. Přesto a právě proto

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

patří neodmyslitelně k naší národní kultuře. Řada historických nástrojů se znovu
probouzí k životu. Je na čase probudit
i zapomenuté řemeslo. Varhany bez
varhaníků zůstanou němé.
Svým dílem se o to pokusíme
v základní umělecké škole. Za učitelskou katedru zasedne paní Marie Frolíková, nadšená mladá varhanice,
která od 1. září nového školního roku
začne psát nové dějiny výuky varhanní
hry ve Kdyni.
Těšíme se na všechny zájemce o hru
na královský nástroj a nabízíme možnost přihlásit se až do 31. srpna 2021
do tohoto výukového programu na
adrese: zus@kdyne.cz
Mgr. Milada Nejdlová
ředitelka ZUŠ Kdyně
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PROBLÉMY SE SEČENÍM TRÁVY
Technické služby Kdyně mají od počátku jara problém s údržbou městských
travnatých ploch. Tato situace je zapříčiněna tím, že se sekáním se začalo až
začátkem června, kdy to již počasí
umožňovalo. Celý květen prakticky
pršelo, a tráva tak přerostla. Na sekání
byl k dispozici pouze jeden žací stroj,
jelikož druhý se hned na začátku porouchal a náhradní díly v důsledku Corona
krize nebyly.
Oprava stroje se tak protáhla téměř na
celý měsíc. Dále bylo k dispozici pět
křovinořezů. Na zvládání velkého množství ploch v našem městě a okolí by byly
potřeba minimálně tři žací stroje, ideálně
čtyři. První plochy, které se začínají
sekat, jsou plochy, které veřejnost přímo
využívá. To znamená park, kde se uskutečňují kulturní a společenské akce, hřiště, školka, hřbitov- ze kterého se tráva ze
spodní části musí vynášet, koupaliště,

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
VE KDYNI INFORMUJE
Oznamujeme čtenářům a návštěvníkům
knihovny, že knihovna je otevřena po
celou dobu letních prázdnin.
V současné době platí tyto podmínky
návštěvy:
Pobyt v knihovně je omezen na
30 minut, počet návštěvníků na 10
osob.
ź Respirátory, dezinfekce a rozestupy
2 m jsou povinné.
ź Veřejný internet můžete využívat
max. 20 minut.
ź Již je umožněn volný výběr knih
z regálů, pokud Vám však vyhovuje
objednávkový systém telefonem, či
e-mailem, je stále možné knihy
připravit předem.
ź

Výtah, bohužel, stále ještě není v provozu.
Letošní rok, stejně jako předchozí, nám
nepřeje v pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.
Na podzim jsou přesunuty některé akce
z jara, ale i loňského roku. Bohužel,
v této chvíli netušíme, zda se budou moci
uskutečnit. Informace budou zveřejňovány na našich webových stránkách, facebooku a dalšími dostupnými zdroji.
Irena Hambeková
MěK Kdyně

www.kdyne.cz

cyklostezky. Tyto plochy již musely být
posekány několikrát. Také se seká
v obcích, které náleží pod město Kdyně.
V některých obcích probíhaly kulturní
akce, proto bylo nutné tam přesunout
techniku a provést sekání. Jinak se plánuje sekání pozemků, které na sebe navazují, aby nedocházelo ke zbytečným přejezdům. Samotná údržba a sečení jsou
navíc ztěžovány městským mobiliářem,
záhony a další vyšší vegetací, která plochy člení ještě více.
Obecně komplikovaná je údržba
trávníků podél komunikací a parkovacích stání se zaparkovanými automobily. To vše jsou okolnosti, které rychlé
provedení seče komplikují, a někdy
i znemožňují. Sekání nelze obsáhnout na
jeden úkon, ale mnohdy musí být na
jedné ploše použito více strojů – sekací
traktůrek, ruční sekačka, vyžínače – je
tedy třeba, aby se na jedné ploše v rámci

jedné seče vystřídalo více techniky
i pracovníků. Z těchto důvodů je sekání
velice časově náročná činnost v rámci
údržby veřejné zeleně. Sekání není zdaleka jediná činnost, kterou Technické služby musí vykonávat. Část pracovníků
musí téměř denně vyvážet odpadkové
koše a provádět úklid v okolí. Dále svézt
odpad, který nám obyvatelé pohodí
u kontejnerů a košů.
Po letošních častých prudkých deštích
je též nutné očistit komunikace od naplavené zeminy a kamení a následně vyčistit
některé ucpané kanály. Problém s rychle
rostoucí trávou má letošní sezónu většina
obcí a měst. Po vydatných deštích totiž
tráva roste rychleji než v minulých
letech.
Martin Fremuth
ředitel TS Kdyně

KDYŇSKÉ VARHANY
NADAČNÍ FOND DOMINANTY
V minulém čísle KL jsme vás informovali o založení nadačního fondu DOMINANTY, zaštítěného plzeňským biskupem Mons. ThLic. Tomášem Holubem
Th.D. Žádali jsme veřejnost o finanční
podporu závěrečné fáze restaurování
vzácných barokních varhan z kostela sv.
Mikuláše.
Považujeme za důležité informovat veřejnost o stavu vybraných finančních prostředků a zároveň tímto poděkovat všem
dárcům. V roce 2021 vložili přímo na
účet farnosti tito významní dárci:
ź Právnické osoby: LST Trhanov/50.000 Kč, JOWO – COM –
VÝROBA/25.000 Kč, JOWO –
UNIVERSAL/25.000 Kč, Město
Kdyně/50.000 Kč.
ź Zbývající částka 47.480 Kč je od
fyzických osob: Syka M./5.000 Kč.,
Hánovi/1.000 Kč., Ing. Nohavcová/10.000 Kč, Kadlecovi/10.000 Kč,
Mikešovi/1.000 Kč, Mařík P./3.230
Kč a další (uvedená jména jsou se
souhlasem dárců).
Na účtu farnosti je k datu 27. 7. 2021
částka 241.344 Kč.
Na účtu nadačního fondu ke dni
27. 7. 2021 eviduje paní účetní částku
34.100 Kč. Vzhledem k ochraně dat mi
neposkytla jmenný rozpis. Do zapečetěné
kasičky, umístěné v Informačním centru
ve Kdyni, spoří jednotlivci. Kasička

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

zatím není plná a nebyla tedy otevřena
a přepočítána, přesto se svolením některých dárců zveřejňuji tyto jména: Homolková M./2.000 Kč, Janoušková I./2.390
Kč, rodina Jandečkova/5.000 Kč, Švajgrová J./2.000 Kč, Poláková M./1.000
Kč, Tesař J./1.000 Kč, Švýcarská/500
Kč, Kohoutová/200 Kč a celá řada
dalších. Každý příspěvek, v jakékoli
výši, je velmi důležitý, dovoluji si vyslovit velké poděkování.
P. Przemyslaw Ciupak zároveň za farnost požádal o zařazení do projektu
spotřebního družstva COOP „Pro
dobrou věc s dobrou kartou“. Zákazníci řetězce COOP v našem kraji v době od
1. 4. – 31. 5. 2021 přispívali na fond
varhan zakoupením určitých druhů
výrobků. Zde se podařilo vybrat částku
34.724 Kč.
Na závěr bych ráda, s velkou vděčností, zveřejnila částku 100.000 Kč.
Tato suma byla vybrána mezi farníky
ŘK farnosti Kdyně na pomoc oblastem
Moravy postižených tornádem. Bouře,
která se prohnala Českem 24. 6. , však
napáchala značné škody i v obci Stebno na Lounsku. Část peněz tedy
P. Ciupak použil na pomoc i pro tuto
obec. Všem, kdo přispěli patří velké
DÍKY.
Ludmila Brychová
farnost Kdyně
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OPEN STAGE VE KDYNI
KDYNĚ OTEVŘELA SVOJE SRDCE.
I tak by se dala nazvat akce, která se pod
jménem OPEN STAGE PRO MORAVU
uskutečnila 2. července letošního roku.
Přesně týden poté, co obyvatele jižní Moravy postihlo neštěstí v podobě ničivé přírodní katastrofy, kdy lidem majetek i životy bralo tornádo. My jsme přibližně ve
stejný čas prožívali příjemné chvíle při
vernisáži výstavy Václava Siky a upřímně se radovali z toho, že konečně vyšlo
počasí. O to intenzivnější v nás byl pocit,
když jsme o pár hodin později četli zprávy. Někde „napůl cesty“ mezi našimi domovy, kulturním střediskem a radnicí se
v pátek večer zrodil nápad na dobročinný
koncert. Rozposlali jsme „esemesky“
s nápadem a výzvou, jestli se k nám připojí muzikanti a kapely z řad přátel i známých a neznámých. Na žánru nám nezáleželo, cílem bylo spojit účinkující a diváky a získat finanční podporu pro postižené obce. Obratem se nám vracely zprávy
typu „zjistím, zařídím“, „jdeme do toho!“, „měl bych tu být, zahraju“, „moc rádi se zúčastníme“.
Během víkendu byla kapacita koncertu
naplněna, dokonce ještě v průběhu týdne
se ozývali lidé, kteří by přijeli bez nároku
na honorář vystoupit. A tak za dva dny
vznikl doslova festival hudby různých
žánrů. „ Den D“ nám při přípravách propršel, a tak jsme se obávali, jak to všechno dopadne. Když ale před první statečné

diváky vstoupil ženský pěvecký sbor
Canzonetta z Domažlic a muzejní zahradu zalily úžasné tóny hlasů, začali jsme
i přes hustý déšť věřit, že lidé přijdou.
Když Canzonetta ve své druhé polovině
věnovala tři skladby přímo lidem na Moravě, už nikdo nepochyboval o dobrém
konci. Déšť ustupoval, a tak následující
skupina Aurora Bluegrass band (Kdyně) kromě svižného bluegrassu přinesla
i trochu slunce.
Jako každý správný festival jsme i my
měli hvězdu, tedy přesněji řečeno hvězdičku. Osmiletá Terezka Tejmlová
z Prapořišť se odvážila k prvnímu vystoupení právě s úmyslem pomoci lidem

www.kdyne.cz

na Moravě. Velký potlesk sklidila za pěvecké vystoupení i hru na kytaru a banjo.
Uznání mezi diváky i muzikanty se dostalo kdyňskému hudebníkovi Tondovi
Strnadovi, který představil svoji vlastní
tvorbu v instrumentálním bloku. Ivan
Vrána & Mr. Crow Band nás zkušeně
svezli na bluesové vlně a vytvořili předěl
večera, který pak patřil „mladým“ kapelám.
Domažličtí Amsterdam Hamster
(funkrock) rozhýbali publikum a kapele
Lights and Rebels (rock, Domažlice)
předali prostor na pódiu, před nímž už
byl slušně zaplněný park. Měli jsme Velký voči. Doslova. Plzeňská punková kapela dostala do varu nejen svoje věrné fanoušky. Poslední vystupující Sabotage
Company a jejich dj´s crew dostali připravené publikum a zakončili dobročinný
večer elektro setem, který mimo jiné ukázal, že i elektro hudba může mít v centru
města svoje místo.
V druhé půli produkce jsme spolu se Sabotage Company, Velkýma Vočima, zástupci města Kdyně a všemi dobrovolníky, kteří ten večer pomáhali, na pódiu vyhlásili částku, kterou vydaly v tuto chvíli
již rozpečetěné kasičky.

zovat obálky s částkami, za které by díla
zakoupili. Nejvyšší nabídka pak vyhrála. Tato „aukce“ vynesla rovněž několik tisíc korun.
Účinkující vystupovali bez nároku na honorář, jen „za párek a pivo či symbolický cesťák“, který nakonec kapely „naházely“ do
kasiček. Návštěvníci akce si mohli za dobrovolný příspěvek (opět do zapečetěné
kasičky) koupit slanou či sladkou dobrotu, dokonce v bezlepkové verzi, u kamínkového stánku byly k zakoupení ručně
vyráběné náramky. To vše z dílny paní
Ivany Janouškové. Několik tisíc vynesly i button placky na oděv s logem naší
akce.
Všechno byl velký „fofr“, zmíněné
placky vytvářely kolegyně na radnici doslova v noci. Závěrečné rozpečetění kasiček, které proběhlo nejen za přítomnosti
vedení města, ale i za účasti náhodně vybrané osoby z řad návštěvníků, bylo napínavé. Tipovali jsme jakou částku kasičky
obsahují, ti nejodvážnější z nás „stříleli“

částky do 50 000,- Kč. Když se překročila magická hranice této částky, se zatajeným dechem jsme se dopočítali již zmíněných 68 584 Kč a 20 EUR.
V době, kdy listujete našimi Kdyňskými listy, je vybraná částka již na
Neuvěřitelných 68 584 Kč a 20 EUR!
webu obce Hrušky, po kliknutí na
Touto částkou přispěli návštěvníci akce
www.hrusky.cz se dostanete k odkazu
ve Kdyni na pomoc obcím na Moravě.
na transparentní účet, kdy se vám inLos na pódiu určil, že celá částka poputuformace zobrazí.
je do obce Hrušky na Břeclavsku. VelPořadatelé děkují všem dobrovolníkou radost jsme měli nejen my „velcí“ pokům,
pomocníkům, sponzorům a srdřadatelé, ale i naší malí pomocníčci, kteří
sami přišli s nápadem, že budou na místě cařům za pomoc na benefičním dni.
Největší dík ale patří vám návštěvnímalovat kamínky a lidé si je budou moci
kům, kteří jste nedbali špatného počakoupit.
Za malované kamínky děti „vydělaly“ sí, bavili jste se, otevřeli jste nejen své
do zapečetěné kasičky několik tisíc korun. peněženky, což bylo naším hlavním cíK malování se pomalu přidávaly jiné dě- lem, ale hlavně svoje srdce.
ti, a tak bylo o zábavu postaráno. Děti tvořily, dokud bylo vidět a do doby, než je zaBc. Jana Podskalská
ujal punkový koncert. Akci podpořil taředitelka MKS „Modrá hvězda” Kdyně
ké výtvarník Václav Sika, který na dobfoto: MKS „Modrá hvězda” Kdyně
ročinný večer věnoval dva unikátní linoryty a jeden objekt. Lidé až do 21. hodiny mohli do připravených sklenic vha-
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POVÍDÁNÍ SE „STARÝM SIKOU”
někdy podaří, někdy nepodaří. Jedná-li se
o výstavu v prestižní galerii v Praze nebo o
výstavu takřka na „domácí půdě“ ve Kdyni,
nehraje tak velkou roli. Ve Kdyni mám
spoustu přátel, na kterých mi záleží.

Václav Sika, Loučim

Suterénní ateliér na sídlišti má své kouzlo.
Pestrobarevné objekty a obrazy krajin,
portrétů i geometrie zachycená v barvách
a rámech. Měla jsem už několikrát možnost nahlédnout výtvarníkovi Václavu Sikovi pod ruce, nerušeně naslouchat jeho
vyprávění i se od srdce zasmát příhodám
vyprávěným s vytříbeným humorem. Bylo
otázkou času, kdy se odhodlám k
„oficiálnímu“ rozhovoru. Načasování souběžně s několika projekty, které spolu připravujeme, není náhodou, a tak si spolu
s námi můžete „popovídat“.
V těchto dnech končí společná výstava
několika autorů v Galerii Kurzor – Centru
pro současné umění v Praze. Co Vám možnost vystavovat v takovýchto prestižních
prostorech s mladými umělci přinesla?
Dle koncepce kurátorek jsem se stal jakousi múzou, kdy měla být moje práce inspirací
pro zbylé mladé autory. František Fekete naexponoval detaily svého těla, vyrobil fotografie a na ně byly aplikovány moje objekty a reliéfy. Kristina Láníková vybrala ukázky z mé
knihy, které jsem pak načetl a ve studiu nahrál, v expozici byly prezentovány návštěvníkům jako nekonečně se opakující smyčka.
Jan Fabián připravil instalaci před Galerií Kurzor s tím, že umění je stále na cestě, že se převáží z galerie do galerie. Součástí instalace
jsou také práce nás tří. S jeho prací se mohli
seznámit i kdyňští milovníci umění, protože
vše přivezl do Kdyně a společně se mnou okomentoval. On pražskou výstavu, já svoji kdyňskou.
Bylo pro Vás těžké upozadit svoji tvorbu
a představy a „přepnout se“ do role umě-
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leckého partnera vašich vystavujících kolegů třeba o generaci mladších?
Já jsem měl naopak vše usnadněno, protože oni vycházeli z mé práce, jak jsem výše
uvedl.
Jak plánování takové výstavy probíhá?
Přeci jen, bude rozdíl spolupracovat na
společné věci s více autory než při běžné
„one man show“, viďte?
Výstavy se plánují obvykle rok a někdy
i dva předem. Vystavovat v Centru pro současné umění v Galerii Kurzor v Praze není
jednoduché. Jedná se o prestižní galerii. Autor
musí být vybrán kurátorem nebo v našem případě kurátorkami. Pak může na základě jejich koncepce tvořit. Přihlásit se tam o výstavu nelze.
„Starý Sika“ je takřka Váš umělecký
pseudonym, jímž uvádíte a komentujete
svá díla mezi přáteli nebo na facebooku.
Jak se tedy „Starý Sika“ cítil ve společnosti
mladých umělců, jako byli Kristina Láníková, František Fekete, Jan Fabián, potažmo kurátorky výstavy Denisa Bytelová nebo Sráč Sam?
Jakákoli spolupráce s mladými lidmi je pro
starého Siku vždy osvěžením. Shodou okolností jsou všichni mladší než moje dcera s výjimkou „Sráče Sama“.(Jedná se o umělecký
pseudonym výtvarnice, kurátorky, galeristky.)
Je těžší připravit výstavu v takové etablované umělecké společnosti nebo tady doma, kde se člověk postaví před známé tváře? Jaký je v tom rozdíl?
Každá výstava je pro autora vždy určitou
výzvou. Chce a touží oslovit publikum. To se
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Touto otázkou se dostáváme k naší kdyňské výstavě. Zamýšlel jste se dlouho nad
obrazy, které jste nakonec doporučil?
Podle čeho jste volil?
Ve Kdyni jsem již několikrát vystavoval,
musel jsem koncepci výstavy připravit dle toho, jaká díla již zde byla vystavena a upozornit na to, že objekty a reliéfy se stále zabývám. Jsou tedy rovnocenným doplňkem expozice. Hlavními motivy byla kdyňská krajina,
mořské krajiny z Giens v Provence, zátiší a
portréty. Kurátor výstavy Michal Lazorčík z
Galerie Klatovy/Klenová výběr schválil. Není bez zajímavosti, že popud k malbě velkých
mořských krajin mi předala PhDr. Vlasta Čiháková Noshiro, ředitelka Galerie kritiků
umístěné v paláci Adria na Národní třídě v
Praze, kde jsem již několikrát vystavoval. Jedná se o přední českou historičku umění, která
pořádala výstavu obrazů Slovanské epopeje
Alfonse Muchy v Japonsku. Za tuto výstavu
obdržela vyznamenání od japonského císaře.
Paní doktorka viděla jednu z mých fotografií
z Cassis a napsala mi zprávu na facebooku:
„Namalujte to“. Odpověděl jsem, že se pokusím. Výsledek mého snažení mohou vidět návštěvníci kdyňské výstavy a ještě několik dalších pohledů na moře z francouzské Provence. Tam jezdím již více než deset let učit plenérovou malbu klienty cestovní kanceláře
Campana tour. Věřím, že letos začátkem září
se „Malování v Provence“ opět uskuteční
a já pojedu znovu učit.
Kde všude jsou v současnosti k vidění Vaše díla, kam byste zájemce o zhlédnutí i jiných Vašich obrazů a objektů pozval?
Pokud nepřijde další vlna covid, měl bych
vystavovat své práce v Galerii bratří Špillarů
v Domažlicích. Jedná se o výstavu, která měla proběhnout již před rokem a půl k pětašedesátým narozeninám. Další výstava by měla následovat v říjnu letošního roku v Galerii
Jiřího Trnky v Plzni.
Vaše dcera Marie zdědila také umělecký
pohled na svět - velmi umně fotí. Inspirovala vás také k vytvoření nějakého obrazu?
Ono jablko nepadá obvykle daleko od stromu. Majda zdědila fotografické vidění a cit
pro kompozici. V současné době představuje
své práce v LBV Zentrum Mensch und Natur
(člověk a příroda) v bavorském Nösswartlingu. Její fotografie mě skutečně inspirovaly, několik obrazů vzniklo na základě jejích fotografií.
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Vlastně máte pravdu. Jedná se o práci, jaNapadá mě tak, že bychom se mohli
tak trochu inspirovat výstavou v Galerii ko je každá jiná. Já chodím denně do ateliéKurzor a spojit fotografie Vaší dcery s Va- ru a pracuji celý den. Musím však dodat, že
tato práce mě baví a přináší mi uspokojení.
šimi obrazy, co na to říkáte?
Jinak
by celé snažení nemělo smysl.
To by bylo jistě velmi zajímavé a podnětné, ale jak jsem uváděl, vše záleží na kuráKdyž zavzpomínáte na svoji uměleckotorkách a kurátorech, případně na naší spo- pracovní kariéru, které Vaše životní obdolečné domluvě. Uvidíme.
bí bylo nejplodnější, na co rád vzpomínáNedávno jste věnoval dva linoryty te?
Co se týká pracovního nasazení a vytíže(Adama a Evu, pozn. Red) a objekt na
dobročinné účely pro benefiční koncert ní, musím rád konstatovat, že nyní, co pobína pomoc Moravě. Říkám si, zda se Vám rám rentu od státu za 43 let práce (která je
nestýská po Vašich „obráztičcích“, když bohužel o víc než polovinu nižší než měsíčje prodáte nebo jsou dlouhodobě zapůj- ní ohodnocení bavorské uklízečky – nic proti nikomu) mám spoustu času na tvorbu. Nejčeny.
plodnější
období je tedy nyní a snad mi ještě
Co se týče velkoformátových linorytů,
jsou skutečně unikátní, protože se jimi plá- vydrží.
novaně nezabývám. Vytvořil jsem je letos
Jste tedy vytížen i dnes, na co si umíte
na sympoziu linorytu na Klenové, kam jsem udělat čas?
byl pozvaný Galerií Klatovy/Klenová. VyVždycky rád konstatuji, že mám pracovní
tiskl jsem jen tři kusy a dále po jednom au- kalendář a na přátele, odpočinek, krátké cestorském tisku. Dva výtisky zůstaly galerii tování a další akce si najdu čas vždycky.
a mně tedy zbyl už jen jeden a jeden kus pro
Prožili jsme a možná ještě prožijeme
archiv. Objekt-reliéf, který jsem daroval, pattemnější
kulturní období. Jak jste se vyří do kolekce nazvané „V obdélníku“. Mám
rovnával
se situací, ovlivnila nějak Vaši
tedy pokračování série a nestýská se mi, už
jenom proto, že výsledek poslouží dobré vě- tvorbu a náladu nebo naopak v tomto
smyslu Váš barevný svět nezasáhla?
ci.
Moji tvorbu covid neovlivnil. Mám v ateVe Vaší tvorbě najdeme geometrické
liéru zabílená okna, abych svět venku neviobrazy, krajiny i portréty. Je nějaký obraděl, tvořím si ten svůj. Jen mě velmi mrzí
z, který Vám přirostl k srdci víc než zhrubnutí a vulgarizace společnosti, neúcta
ostatní?
člověka k člověku. Před nedávnem na mě
Nedá se říci, že by mi přirostl k srdci, ale křičela jedna místní mladá žena, která byla
citově i výtvarně mě nejvíc oslovuje jeden mladší než moje dcera, že jsem pitomec. Křiobraz starý již třicet dva let. Jedná se o por- čela to jen proto, že já jsem měl nasazený retrét babičky Anežky Radlingerové, která dr- spirátor a ona ne. Vadí mi nedodržování
ží malou Majdu na klíně. Bohužel se mi po- vládních nařízení dokonce i učiteli, kteří by
dařilo zachytit její „prázdný“ pohled, způso- měli jít příkladem. Jsem zkrátka ohrožený
bený Alzheimerovou chorobou. Nikdy jsem druh. Mladí covid prožijí a vlastně o tom neten obraz nevystavil, protože tato vzpomín- ví, my staří však můžeme, bohužel, zaplatit
ka je velmi bolestná.
životem.
Lidé se v srpnu budou moci přihlásit
Co pro Vás v tomto období bylo nejnáznovu do Vašeho kurzu plenérové tvorby. ročnější?
V loňském roce se sešlo deset naprosto
Nejnáročnější bylo asi to, že se zavřela dirůzných osobností. Někteří už s tvorbou vadla, kina, výstavy, že vlastně byla pohřbenějakou zkušenost měli, jiní se zbavili na kultura jako taková.
ostychu a přišli tvořit poprvé. Co byste
Jak Vás znám, k překonání nečasu
poradil lidem, kteří by to chtěli zkusit, ale
brání jim určitá rezervovanost nebo stra- Vám napomohl humor sobě vlastní. Hrach, že nic nenamalují, natož pod dohle- je humor a nadhled ve Vašem životě důležitou roli?
dem zkušeného výtvarníka.
Abych pravdu řekl, tak humor plánovitě
Můžu jen poradit, že ostych mohou nechat doma. Jsme přeci kolegové a já jsem vyhledávám a čtu jen knížky s tímto námětam od toho, abych jim ukázal cestu a vy- tem. Vybírám si už jen tituly od Jamese
světlil techniku a technologii malby. Tento- Herriota, Geralda Durrella, Betty MacDokrát budeme malovat bezprostředně u koste- naldové, Neprakty, Zdeňka Šmída, Roberta
la svaté Anny na Tanaberku, kde je několik van Gulika a občas nějakou detektivku od
zajímavých krajinářských motivů. V blíz- Dicka Francise, Ed McBaina apod.
kosti kostela je stín i možnost posezení v alČtenáře potěší i něco ze soukromí uměltánu nebo jen na lavičkách pod lipami.
ce. Pokud nás do něj pustíte, řekněte
Někde jsem četla, že talent je pouze nám, pane Siko, jak probíhá váš nejoby20%, zbytek je tvrdá dřina a práce na čejnější den?
Můj všední den se neliší od všedních dní
sobě. Je to tak?
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jiných pracujících lidí. Od osmé ráno maluji
v ateliéru, což je obyčejná práce jako každá
jiná. Následuje krátký oběd, někdy návštěva
kavárny nebo přátel a odpoledne pokračování v práci. Občas se však stane, že námět
obrazu vzdoruje, pak je lépe práci přerušit
a vrátit se k ní jindy. Rád jezdím na návštěvy do Pocinovic k Otčenášům, do Starce k Pejsarům, Radlingerům, na Brůdek k
Petrželkovým i k bavorským přátelům. Jednak k Toni Scheubeckovi, Pie Mühlbauer,
Leo Schötzovi a řadě dalších. Mám rád i přírodu, která, jak se zdá, je nevyčerpatelná
studna inspirace pro výtvarníky. Líbí se mi
u lesního jezírka nedaleko Pocinovic, na židovském hřbitově nad Loučimí, ale procházím se rád i na Orlovicích, kde se občas stavím u pomníku místního lesníka s velmi osobitým nápisem, který však raději nebudu citovat.
Doma, poměrně často, nebýváme proroky – jak se na Vaši četnou aktivitu, tvorbu, výstavy a čas v ateliéru dívá rodina,
podporuje Vás anebo jí někdy dochází trpělivost a zavelí a musíte „poslechnout“?
Manželka, když si mě brala, velmi dobře
věděla, „do čeho nebo ke komu jde“. Nebyla a není ničím překvapená. Samozřejmě, že
bez její podpory a rodinného zázemí, které
vytváří, bych se své práci nemohl věnovat
v takovém rozsahu.
Pane Siko, čas ve vašem ateliéru se nachýlil ke konci. Děkuji za příjemný rozhovor a těším se na další spolupráci. Čtenáře Kdyňských listů ještě pozvu na Vaši
výstavu, která je otevřena každý den
i o víkendu dle otevírací doby infocentra
a trvá do 28. srpna. Srdečně zvu všechny,
kterým je také každá krátká návštěva milá.
Také děkuji a těším se.

S Václavem Sikou si popovídala
Bc. Jana Podskalská
ředitelka MKS „Modrá hvězda“ Kdyně
foto: Václav Sika,
MKS „Modrá hvězda” Kdyně
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TURISTPROPAG – SOUTĚŽ TURISTICKO–PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ
TURISTPROPAG je každoroční soutěžní přehlídkou turisticko-propagačních materiálů, která se koná v rámci výstavy
„Regiony“ na výstavišti v Lysé nad Labem. Obce, města, informační centra
a další subjekty činné v oblasti cestovního ruchu v této soutěži prezentují vlastní
originální propagační materiály, které mezi sebou soutěží hned v 17 kategoriích –
např. propagační předměty, zpravodaj
roku, trhací mapy roku, kalendáře roku,
turistický průvodce roku, propagační materiál roku, apod.
Vyhlášení letošního 6. ročníku soutěže,
nad kterým převzala záštitu sama ministryně pro místní rozvoj ČR, Klára Dostálová, se zúčastnili také zástupci města
Kdyně, kteří obdrželi zvláštní pozvánku
na galavečer pro oceněné. Konkrétní ocenění nám ale bylo až do poslední chvíle
velkou záhadou. Do soutěže jsme se totiž
přihlásili ve dvou kategoriích: Zpravodaj roku 2021 a Ostatní propagační
předměty 2021. Do kategorie Zpravodaj
roku 2021 jsme přihlásili Kdyňské listy,
do kategorie Ostatní propagační předměty pro změnu trička s logem Kdyňska, která vznikla v Městském kulturním středisku Modrá hvězda Kdyně.
Kdyňské listy, které mimo jiné právě držíte v rukou, se nakonec ve své kategorii
umístily v TOP 10, a vzhledem k tomu,
že je tento periodický tisk teprve „rok starým batoletem v plenkách“ (první číslo
vyšlo přesně před rokem, v srpnu 2020),
dokázal se velmi statečně poprat i bezmála s třiceti letitými zpravodajskými matadory se zaběhnutými redakcemi. Toto
umístění je pro nás tedy nejen velkým pře-

kvapením, ale především ještě větší radostí a motivací do budoucna. Ta největší
radost však přišla až při vyhlašování
zvláštních cen TURISTPROPAG 2021,
kdy jsme z rukou organizátora soutěže,
pana Pavla Hlaváče, přebírali ZVLÁŠTNÍ CENU ČESKÉHO ROZHLASU
v kategorii Ostatní propagační předměty právě za kdyňská trička s originálním logem našeho regionu. To, že naše
trička bodovala, jsme pochopili již při
podpisu prezenční listiny před zahájením
akce, kdy jsme se podepsali do kolonky
„Město Kdyně“ a hosteska se rozzářila
a povídá: „Jééé, to jste vy s těmi úžasnými tričky!“ Kdyňská trička jsou zkrátka
svým designem originální a nepřehlédnutelná, díky čemuž plní svůj účel – neob-

vyklým způsobem i zpracováním propagují dominanty našeho regionu a ukazují,
že Kdyně má na poli cestovního ruchu
rozhodně co nabídnout.
Zvláštní cena Českého rozhlasu je tedy
bezpochyby důkazem toho, že za pouhé
dva roky práce na propagaci cestovního
ruchu pod vedením Městského kulturního
střediska Modrá hvězda Kdyně jsme společně ušli velký kus cesty, která rozhodně
ani zdaleka nekončí, naopak teprve nabírá ten správný směr. Jaký? Malou ukázku
jednoho z připravovaných projektů najdete v článku na str. 26.
Ing. Věra Říhová
místostarostka města Kdyně
foto: MěÚ Kdyně

OHLÉDNUTÍ ZA FARMÁŘSKÝMI TRHY

Farmářské a řemeslné trhy se ve Kdyni uskutečnily už potřetí a tedy potřetí
bylo možno ve Kdyni nejen nakoupit
české a regionální potraviny či řemeslné výrobky, ale po dlouhé koronavirové
pauze a vytracení radosti z normálního života, se trhy staly i místem setkání, popovídání nebo pracovních schůzek. Stánky
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jsou umístěny do centra města, na náměstí do lipové aleje tak, aby lidé mohli dobře zaparkovat, zároveň aby náměstí stále
bylo průjezdné, a plnilo tak svoji obvyklou funkci. Na kdyňských farmářských (a přesněji i řemeslných) trzích mají, a vždy budou mít, přednost producenti
lokálních potravin a lidé, kteří prodávají
své vlastní výrobky, výpěstky, tvoření.
Jsme moc rádi, že smysl trhů přináší to,
co jsme si představovali – podporuje malé rodinné firmy, které jejich činnost živí,
nebo se sjedou prodejci, kteří tvoření či
výrobu mají jako koníček a mají tak možnost svoji zálibu představit dalším lidem.
Ve Kdyni tak jednou za měsíc, vždy
je to úterý, můžete nakoupit široké
spektrum sortimentu, který se různě obměňuje podle toho, jací prodejci mohou
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přijet v daný termín. Ale jsme rádi, že většina stánků už s úterními kdyňskými trhy
počítá. Zatím největší trh, který se uskutečnil, byl ten červencový. Pojal dvacet
stánků od proutěného zboží, přírodní
ekologické kosmetiky, ručně šitých dekorací, ozdob do domácnosti, textilu,
i textilu v nadměrných velikostech,
přes nabídku tří různých výrobců sýrů, chilli dobrot, sušeného masa a koření, domácích marmelád, sirupů a zeleninových omáček, doma vyráběných
šperků ze dřeva, kůže i drahých kamenů, po svíčky, chodské perníčky, ručně
tkaná ponča, kabelky, šperky z drahých kamenů, ručně vázané knihy, lité
a šité dekorace, bio zeleninu s ekologickým certifikátem a domácí vejce, ručně soustružené dřevěné výrobky domácnosti a koření bez glutamátů a solí.
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Co nás těší nejvíce je, že trhy nabízejí účast
i místním podnikatelům a výrobcům, pravidelně doslova hon pořádají návštěvníci trhů u stánku kavárny Esence, který je v obležení sotva
otevře a je zásobován i několikrát denně skvělými dezerty a dorty, které vznikají ve Kdyni!
Cukrárna paní Khásové nabízí studené saláty,
svačiny, chlebíčky, různé placky. Kdyňský výrobce Radek Čejka pod svojí značkou Chilli náčelník nabízí zmíněné chilli pochoutky a sušené maso. Při posledních červencových trzích se
do Kdyně pomyslně vrátila rodačka Radka Svitáková a nabídla stánek se šperky z drahých kamenů. Bylo moc hezké vidět setkání, která
u jednotlivých prodejních míst nastávají. Mezi
prodejci jsme přivítali Tomáše Webera z Brnířova, pro něhož účast na trzích byla premiérou.
Jeho nově otevřená Minimlékárna v Brnířově
funguje teprve měsíc.
Už tradičně od začátku k nám z nedalekého
okolí jezdí pan Čihánek z rodinné farmy Spůle,
rovněž s domácími mléčnými výrobky. Ob měsíc se trhů budou účastnit výrobci uzenin ze
ZOD Mrákov, kteří nabízejí sortiment s co nejvyšším obsahem masa. S mrákovskými jsme
se domluvili a věříme, že nám do toho nezasáhne covid, na prosincových sobotních trzích
se zabijačkou. Většina prodejců je tedy z našeho okolí, ale jezdí k nám i z větší dálky. Třeba
manželé Šulcovi a jejich Keramika pod hrází to
k nám mají úctyhodných 90 km. Dále nás navštěvují výrobci či pěstitelé z Poběžovicka
a Bělska. S přibývající sezónou snad budeme
moci nabízet další zeleninu, českou a chemicky neošetřenou.
Věříme, že svůj smysl najde „přebytkový“
stánek, který bude poprvé nachystán na srpnových trzích. Určen bude lidem, kterým třeba na
zahradě padají jablka, nemá je kdo zužitkovat
a lidé si je tak mohou přijít prodat, podobně jako jiné sezónní výpěstky jako cukety, rajčata,
apod. Tedy patříte-li k lidem, kteří by stánek
mohli využít nebo se nechcete dívat, jak jablka či švestky hnijí pod stromem, zavolejte
na číslo 608 279 635 a přijďte. Věřte, že je
spousta lidí, kteří si spadané jablko z domácí zahrady koupí raději než to nablýskané, do obřích rozměrů vyhnané a chemicky ošetřené jablko ze supermarketu. Na přípravě trhu stále pracujeme, pořád je možno se přihlásit jako pro-
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dejce. Trhy se těší skutečné oblibě, po tříměsíčním experimentu jsme se rozhodli pokračovat
do konce farmářské sezóny a navázat rovnou
s trhy podzimními a adventními.
TRHY SE V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH USKUTEČNÍ V TĚCHTO TERMÍNECH:
ź úterý – 17. srpna
ź úterý – 21. září
ź úterý – 19. října
ź sobota – 27. listopadu
(S většinou prodejců jsme domluvení, že se
zúčastní svátečního rozsvěcení stromečku a pokud se nápad podaří zrealizovat
a technicky to bude možné a velikost trhu nenaruší už zaběhnutou atmosféru těchto okamžiků,
trh rozšíříme i do zadní zahrady u muzea),
7. 12. 2021 vánoční trh na náměstí a 18. 12.
2021 sobotní vánoční trh se zabijačkou. Vánoční trhy budou v rámci našich možností doplněny o program, dílničky, pohádky apod. Po
dvou letech se už od července těšíme na to, až
u muzea zabečí ovečky, Ježíšek s rodinou dorazí na obvyklé místo a společně s prskavkami
rozsvítíme stromeček.
Závěrem bych doplnila i to, co zajímá
určitou část veřejnosti a někdy se na nás
pohoršeně obrátí. Kolik ty naše velké
trhy stojí a co z toho Kdyně vlastně má.
Trhy nestojí nic víc než pár šálků kávy či
čaje pro prodejce, kousek doma pečeného
perníku, komunikaci a spoustu času při
přípravách nejen nás, ale i pracovníky
městského úřadu a zaměstnance technických služeb. Stánky, které vzbudily emoce máme od roku 2018. Na část jsme si
našetřili a na část nám přispěli sponzoři.
Každý rok dle situace a možností nějaký
dokoupíme, už z vlastního rozpočtu. Stánky používáme právě od roku 2018, dnes
už při jakékoliv akci. Ať jako stánky prodejní, adventní, na tvořivé dílny, jako
skrýš před deštěm, který nás provází
téměř na každém kroku a slouží tak divákům jako nouzový přístřešek, ale i mým
kolegům, kteří obsluhují prostory vstupu
a tam pak mnohdy tráví celý den. Zapůjčili si je od nás i jiné organizace. Protože
stánky jsou v poslední době exponované,

při kulturních akcích z nepozornosti návštěvníků někdy i poničené, i v letošním
roce si kulturní středisko nějaké stánky
pořídí. Prodejci k nám jezdí proto, že
chtějí, kulturní středisko nikomu neplatí
za to, že k nám přijede své produkty prodat. Obchodník si od nás stánek za symbolických 50,- Kč zapůjčí na základě řádného dokladu.
A co z toho Kdyně má? Plné náměstí –
místní i přespolní nakupují, povídají si,
vypijí kávu a třeba zrovna nikam nespěchají. Kdyňští výrobci mají možnost
prodávat. Na tomto místě se sluší také
poděkovat lidem, kteří umožňují a usnadňují organizaci (nejen) trhů, a to panu
Zdeňkovi Homolkovi, bez kterého už si
neumíme technicky náročnou akci představit, stejně tak nám ochotně pomáhají
zaměstnanci technických služeb, kteří pomáhají stánky postavit a „zbourat“, šetří
nám síly a čas. Jsou po ruce téměř kdykoliv i po pracovní době.

Na setkání na farmářských trzích Vás
všechny srdečně zve
Bc. Jana Podskalská
ředitelka MKS „Modrá hvězda” Kdyně
foto: MKS”Modrá hvězda” Kdyně

RÝZMBERSKÝ HRADNÍ GULÁŠ NEUMŘEL
Vzhledem k mylným informacím, s nimiž se na nás kdyňská veřejnost obrací, bychom rádi i prostřednictvím těchto listů informovali milovníky folkové
hudby a hlavně Rýzmberského hradního Guláše o tom, že tento oblíbený festival s dlouhou tradicí bude samozřejmě pokračovat, nebyl zrušen a není
pravda, že skončil nadobro. Jeho konání ovlivnil „pouze“ covid a s ním spojená
nejistota finanční a organizační. Vzhledem k tomu, že celý festival je financo-
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ván z rozpočtu kulturního střediska a patří k nejnákladnějším akcím, které MKS
ze svého rozpočtu zajišťuje, v roce loňském a letošním (který je covidem poznamenán ještě více) se tato akce neuskutečnila. Věříme, že s příštím rokem
„uvaříme“ Guláš stejně dobrý jako v uplynulých letech, a že publikum cestu znovu
najde a amfiteátr pod hradem znovu ožije. Pro letošek jsme nachystali, stejně jako vloni, „covidovou“ zmenšenou verzi
festivalu – GULÁŠEK. Konat se bude
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výjimečně v neděli 5. září 2021 v parku
u Muzea příhraničí. Vystoupí Hop a Šavani, Aurora Bluegrass Band, Lignit,
René Souček, Fauxe pase Fonet a Vojta
Nedvěd s kapelou Tie Break a písničkami bratří Nedvědů.
Plakát k akci naleznete na str. 34.
Vstupenky a podrobnosti na:
www.mkskdyne.cz
Bc. Jana Podskalská
ředitelka MKS „Modrá hvězda” Kdyně
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CO JE NOVÉHO V MKS „MODRÁ HVĚZDA” VE KDYNI
Modrá hvězda zase (trochu) svítí. Doslova. Po nucené covidové pauze svítí
„vypucované“ sály, blýskají se okna, zdi
v sálech, tělocvičnách i muzeu dostaly nový čistý kabátek, proběhly některé nutné
opravy. A co víc, zase o něco se technicky posouváme. Paradoxně to byla éra
koronavirové pauzy, která umožnila to,
že kulturní středisko rok 2020 zakončilo ziskem ve výši 1 139 753 Kč. Stalo se
tak díky tomu, že samozřejmě nebyla
možnost peníze utratit za honoráře umělců a náklady související s organizací kulturního programu, ale také proto, že v nepřehledné době jsme velmi šetřili. Oceňuji, že ušetřené peníze zůstaly v organizaci
a Rada města podpořila úmysl kulturní
středisko po letech posunout vpřed a vybavit nejen technicky, ale zlepšit i divácký komfort.
V plánu tak máme investici do zlepšení alespoň základního technického vybavení středisek v naší správě. Začali
jsme sokolovnou. Zdejší společenský sál
patří k nejkrásnějším sálům široko daleko, z technického hlediska však oplývá řadou nedostatků, a pokud by se je podařilo
vyřešit, diváci a návštěvníci kulturních pořadů by je pocítili okamžitě nejen ve zvýšení diváckého standardu, ale v rozšíření
programové nabídky. Jeviště v sokolovně
umožňuje konání pouze technicky nenáročných pořadů. Je vybaveno nejzákladnějšími reflektory, chybí divadelní tahy,
které umožňují stavbu scény a kulis, chybí možnost ovládat světla jinak než z prostoru bočních výkrytů jeviště. Ten ale pro
nedostatek zázemí pro účinkující často
slouží jako šatna nebo přípravna herců,
skladiště nástrojů. Pokud chce zaměstnanec kulturního střediska v pauze představení dojít rozsvítit, musí ještě před skončením první části přejít sál, projít mezi zázemím účinkujících, narušit jejich prostor
a pak teprve rozsvítit. Je zapotřebí se vybavit stmívačem – tedy ovladačem osvětlení a intenzity svícení, důležitým zejména pro divadelní představení a různé typy
pořadů, v nichž je požadováno pracovat
se světlem. V budoucnu je zapotřebí vyměnit podlahovou krytinu v horní části sálu. Na podlaze jsou položeny koberce, které je náročné a drahé udržovat čisté.
Zejména pokud v normálních časech kulturního života tento prostor poskytujeme
pro konání maturitních plesů a bálů. Přes
určitou technickou nevybavenost a s tím
spojené problémy ale kulturní pořady v
sokolovně pořádáme rádi. Není to jednoduché nejen kvůli různým variantám přestavby židlí, stolových úprav a tedy neustálému přenášení nábytku, ale i pro nedořešené technické záležitosti a chybějící zá-

www.kdyne.cz

zemí. Malými krůčky se nám ale daří prostory přizpůsobit tak, aby organizace kulturních akcí nebyla až taková partyzánština. V sokolovně jsme již nyní přebudovali úklidovou místnost na zázemí
s kuchyňskou linkou, které umožní důstojnou přípravu občerstvení a zázemí
pro účinkující. Moc se těšíme, až diváci
usednou do hlediště a při pohledu do
stran je od kulturního zážitku už nebudou
rozptylovat stoly s různě naskládanými
židlemi (sokolovna nemá žádné skladové
prostory, a tak se židle a stoly dávají tam,
kde je zrovna místo, a nejen z našeho pohledu to zbytečně ubírá celkové úrovni
sálu). Pořídili jsme závěsy do prostor mezi sloupy ve spodní části sálu, které zakryjí „skladiště“, budou odnímatelné a tedy přizpůsobitelné jednotlivým pořadům.
Celkově pozvednou úroveň sálu, už teď
si představuji vánoční koncerty, divadla
a talkshow, které bývají vyprodané. Lidé
se budou cítit jako ve skutečném divadle.
Podmínkám zvýšeného provozu přizpůsobujeme rovněž infocentrum. Ve
spolupráci se zřizovatelem jsme zakoupili
novou prodejní vitrínu, která je uzamykatelná a přehledná, rozšířili jsme základnu
upomínkového sortimentu a regionální literatury. Mapový koutek jsme vysunuli
do vstupní chodbičky, která nyní slouží jako mapové centrum a tím se zvětšil užitný prostor pro turisty, kteří se jinak tísnili
v malé prosklené místnosti. Mohou tak
nerušeně studovat trasy a výlety, zatím co
jiní nakupují suvenýry, vstupenky nebo
se přijdou na něco zeptat. Je potřeba ocenit práci kolegyně Lidky Brychové, která
zastane několik rolí najednou. Nejen jako
obsluha infocentra, organizátorka turistických výletů, které se konají několikrát do
měsíce téměř po celý rok (v neposlední řadě díky paní Libušce Hynčíkové), ale
mnoho času a úsilí věnuje zaznamenávání vzpomínek pamětníků.
Budova infocentra/muzea po spojení
s kulturním střediskem nabízí ucelený
komplex se zázemím, které je využíváno nyní ve 100 % případů kultury a akcí spojených s turismem (nyní za časů
koronaviru). Nabízí zázemí pro přípravu
všemožných typů pořadů, oplocený areál,
kde je možné vybírat vstupné a v dnešní
době i regulovat počty návštěvníků a splňovat všechna státem vydaná nařízení
v rámci epidemiologické situace. V neposlední řadě jsou k dispozici návštěvníkům
akcí toalety a to i v případě, že akci neorganizuje kulturní středisko či infocentrum, ale jiný organizátor. Čerstvou novinkou v infocentru je také sčítač návštěvníků, který jsme v těchto dnech nainstalovali. Můžeme tak monitorovat počty
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lidí, kteří přijdou do infocentra a splníme
tak jedno z kritérií členství v Asociaci turistických a informačních center
(A.T.I.C.). Jsme nyní zaregistrováni jako
čekatelé a po vylepšení prostory, v níž dochází ke styku s veřejností a splnění dalších podmínek, aspirujeme na členy. Nepochybuji o tom, že se jimi staneme ještě
letos.
V těchto dnech také dokončujeme
sběr foto a video materiálů – tedy fotíme a natáčíme pozvánku do regionu.
Sčítač i videopozvánku finančně podpořil
Plzeňský kraj v dotačním titulu věnovaném podpoře infocenter. Pro muzeum
jsme z naší loňské úspory zakoupili 6 kusů přenosných stolních tkacích strojů,
které už na podzim najdou své využití. Zájemci se budou moci přihlásit do kurzů
tkaní. Kde jinde by to měli zkusit než
v kdyňském muzeu, které k tomu svojí
historií přímo vybízí. Kurzů pro šikovné
ruce bude více, moc se těšíme, až znovu
otevřeme vrata „tochorovny“, staré
stodoly, jejíž kouzlo využíváme především pro promítání pohádek v adventu.
Už brzy si tam třeba sami upletete košík.
Možná, že se podaří zrealizovat i archeologický kroužek, který nám v nadějné přípravě „zasekl“ covid.
Věříme, že pomoci se dočká i budova, která po ní volá několik let. Kino
dlouhodobě nesplňuje představy o kulturním prostoru. Zdi plesniví, v minulosti prováděné řešení spočívající v překrytí plísně koberci stav jen zhoršilo.
Zeď opadává ve velkých kusech i tehdy,
když se o ni návštěvník opře. Lidé volají
po filmových novinkách. Rádi bychom
novinky nabídli, ale k tomu je zapotřebí
pořídit novou promítací technologii. Kina, která jsou plně digitalizovaná, uvádějí
novinky jako první, kina našeho typu novinku mohou promítat až poté, co se naplní zmíněná kina. Jedná-li se o nějaký exponovaný filmový snímek, může se do
Kdyně dostat třeba i za rok. Novou technologii v řádu stovek tisíc korun nemůžeme pořídit do doby, dokud do kina bude
pršet.
Děje se tak kontinuálně několik let,
v současnosti probíhají alespoň
„záchranné“ akce jako čištění okapů a řešení příčin plísně. Kino, které naši předchůdci vybudovali téměř svépomocí a ve
své době bylo vyhlášené daleko za hranicemi regionu, by si novou střechu už zasloužilo.
Malých modernizací se dočkal i sál
v kulturním středisku, pořídili jsme novou oponu.
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Letitá už odsloužila, a tak se těšíme, až
se třeba při koncertech žáků základní
umělecké školy roztáhne opona nová, tentokrát modrá, aby se hodila k „Modré
hvězdě“. I zde je časem zapotřebí zcela
vyměnit reflektory. V budově kulturního
střediska je zatím složité se pouštět do
modernizace, palčivým problémem jsou
staré rozvody elektřiny, elektřinu je potřeba kompletně vyřešit.
Uspořené peníze z minulého roku stále
ve většině „šetříme“. Rok 2021 je o něco
horší (a úplně jiný) než byl ten minulý, v
němž příjmy do organizace z prodeje vstupenek a pronájmů prostor plynuly alespoň do března a návštěvníci akcí chodili
v hojném počtu. Letos jsme až do května
zůstali bez jakýchkoliv příjmů, pouze s
náklady. Je znát, že lidé si nejen odvykli
někam jít, ale také je odrazuje proces
vstupních kontrol, které však pečlivě dodržujeme v naději, že snad takový přístup
oddálí další lockdowny. A tak i u nás došlo na situaci, kdy se někteří kolegové,
pro které již nebylo po roce improvizace
a hledání činnosti (jedná se zejména
o technické pracovníky a pracovníky úklidu) možno najít náplň práce, ocitli doma
na několik měsíců pouze za tabulkový
plat bez svých osobních příplatků. Postu-

pem času se pro ně našla náhradní práce
– vypomáhali bytovému odboru s úklidem bytů po rekonstrukci a úklidem společných prostor.
Těžkou dobu jsme přečkali a s prvním
rozvolněním jsme se vrhli do práce, která
je už více vidět. Od května máme za sebou pestrou škálu pořadů a nově připravujeme i farmářské a řemeslné
trhy. S prvními svobodnějšími dny
jsme hned upořádali koncert v rámci
KPH. Posluchači mající rádi vážnou
hudbu přišli během minulého roku o celý cyklus pořadů. I proto jsme na letošní
léto netradičně vsunuli ještě vystoupení
Žesťového souboru města Plzně pod vedením Jana Vitingera, uskuteční se v
zahradě u muzea.
Prožili jsme pestré kulturní chvíle při
setkání s výtvarníky, na koncertech, kterých je oproti jiným létům více. Snažíme
se dohnat čas a také trochu podvědomě tušíme, že léto je možná na čas zase poslední možnost kulturně žít. Ale optimisticky vyhlížíme lepší zítřky a těšíme se
na plné sály, energii na pódiu, smích v
hledišti. Článek pokračuje na stránkách
města Kdyně v sekci „Radniční mlýn“.
Přejeme všem hezké léto a těšíme se na
setkání během našich pořadů.
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vitrína v informačním centru

Bc. Jana Podskalská
ředitelka MKS „Modrá hvězda” Kdyně
foto: MKS „Modrá hvězda” Kdyně

TURISTICKÉ VYCHÁZKY INFORMAČNÍHO CENTRA PODZIM 2021
Milí přátelé turisté, naše výzva „Pojďte
s námi do přírody“ se setkala v uplynulém roce s velkým ohlasem. Středy se
staly časem nejen několika našlapaných
kilometrů, ale často i příležitostí k prohlídce zajímavých památek. První vycházka s účastí 13 osob se konala 17.
června 2020. Závěrečné posezení s harmonikou na Korábu bylo 30. června
2021. I přes složitou dobu covidovou se
uskutečnilo 17 vycházek a ušlo se 152
km. Celkový počet turistů - vandrovníčků se zastavil na čísle 305 osob. Představujeme nové trasy na podzim 2021
do blízkého i vzdálenějšího okolí a pevně věříme, že nám zachováte svoji přízeň.
Na společné kilometry se těší L. Brychová, L. Hynčíková, J. Švejnoch a M.
Brych.
TURISTICKÉ VYCHÁZKY INFORMAČNÍHO CENTRA / PODZIM
2021
Z ÚSILOVA PO ZELENÉ NA KORÁB /9 km/
Termín: 1. 9. 2021. Odjezd busem ve
12:40 h. ze Kdyně do Úsilova. Vedou
Brychovi.
Z ČERVENÉHO POŘÍČÍ DO ŠVIHOVA PODÉL ÚHLAVY /7 km/

www.kdyne.cz

Termín: 8. 9. 2021. Odjezd vlakem ze
Kdyně v 8:30 h. do Klatov. Vede J. Švejnoch.
ČERTOVA NAUČNÁ STEZKA
BABYLON /11 km/
Termín: 15. 9. 2021. Odjezd busem ze
Kdyně 7:40 h. Vede L. Hynčíková.
ZE STRÁŽOVA PŘES OPÁLKU A
KLENOVOU DO JANOVIC /10,5
km/
Termín: 22. 9. 2021. Odjezd busem ze
Kdyně v 9:54 h. Vede L. Hynčíková.
ZELENOVSKÉ RYBNÍKY, NA VAVŘINEČEK A DO DOMAŽLIC
/8 km/
Termín: 29. 9. 2021. Odjezd busem ze
Kdyně 12:35 h. do Domažlic. Vede J.
Švejnoch.
SPIESSOVA NAUČNÁ STEZKA
(HORNÍ ČÁST) /10 km/
Termín: 6. 10. 2021. Odjezd ze Kdyně
busem v 9:50 h. Vede L. Hynčíková.
SMRŽOVICKÝ MONUMENTÁLNÍ
VIADUKT A ROMANTICKÉ JEZÍRKO /7 km/
Termín: 13. 10. 2021. Odjezd busem
12:28 h. ze Kdyně, aut. nádraží. Vedou
Brychovi.

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

VÝSTUP NA BRNÍŘOVSKOU
HORU – BEZNÝ 659 m /8 km/
Termín: 20. 10. 2021. Odchod ze Kdyně ve 13:00 h. od Muzea příhraničí. Vede L.Hynčíková.
NAUČNÁ STEZKA VÁLEČNÝ PRŮMYSL HOLÝŠOVA /8 km/
Termín: 27. 10. 2021. Odjezd busem ze
Kdyně v 9:35 h. Vede M. Brych.
NAUČNÁ STEZKA BALDOV /8 km/
Termín: 3. 11. 2021. Odjezd busem ze
Kdyně v 9:35 h. Vede L. Hynčíková.
Z CHODSKÉ LHOTY NA VÍTOVKY, NOVOU VES A DO KDYNĚ
/8 km/
Termín: 10. 11. 2021. Odjezd busem ze
Kdyně ve 14:05 h. Vede J. Švejnoch.
JARČINA VYHLÍDKA /8,4 km/
Termín: 17. 11. 2021. Odchod ve 13:00
h. od Muzea příhraničí. Vede L. Hynčíková.
SMRŽOVICKÁ KAPLIČKA SV.
VÁCLAVA /7 KM/
Termín: 24. 11. 2021. Odjezd busem ve
12:28 h. Vede L. Hynčíková.
Ludmila Brychová
TIC Kdyně
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MOJE KINO LIVE
Dovolte mi krátké ohlédnutí za projektem
Moje kino LIVE. Od dubna jsme se zapojili do celorepublikového projektu Moje kino LIVE. Sedm dní v týdnu byly
pro diváky, filmové fanoušky, připraveny
zajímavé snímky. Ať už se jednalo o české novinky (Krajina ve stínu, Šarlatán,
Havel), různé vědomostní soutěže pro děti s filmovou tematikou (Harry Potter) nebo naopak filmové lahůdky oceňované na
filmových festivalech (Corpus Christi,
Služebníci), které mnohdy nepůjdou ani
do distribuce.
Většina společných večerů, které probíhaly ve virtuálním sále, byla doplně-

na také debatou s tvůrci. Prostě atmosféra, která bývá na každém správném filmovém festivalu.
Tímto bych ráda poděkovala jak zakladatelům myšlenky z Kina Aero, tak
i vám, divákům, že i přes nepřízeň podmínek k návštěvě klasického kina, jsme
se mohli scházet alespoň takto na dálku.
Za všechny mi dovolte vzpomenout na
naši nejstarší divačku. Paní Jarka z Plzně se ve svých 81 letech proklikala naším webem, zakoupila vstupenku a za
pomoci „přítele na telefonu“ se ocitla
pro ni ve zcela novém online prostoru
kinosálu. O naší projekci Šarlatána se do-

zvěděla díky kulturnímu tipu na stránkách Deníku.
Díky postupnému rozvolňování vládních nařízení v souvislosti s Covid-19
jsme se od konce května už opět mohli potkávat v našem kdyňském kině. Letní červencové večery patřily pak tradičně Kinematografu bratří Čadíků, který má
své místo v parku u Muzea příhraničí.
A od září, pokud to situace dovolí, se
opět budeme potkávat offline v kině.
Těšíme se na vás!
Bc. Veronika Černá
Kino Kdyně

VÝSTAVA OBRAZŮ PII MÜHLBAUER

Pia Mühlbauer, Nikdy jsem nebyla blond

Pia Mühlbauer se narodila v bavorském Arnschwangu. Vystudovala nejprve Vysokou pedagogickou školu ve Freiburgu a následně Akademii výtvarných umění v Mnichově u profesora Hanse Baschanga. Od roku 1973 do současnosti získala řadu cen a stipendií nejen v Bavorsku. Účastnila se mnoha výtvarných sympozií v Rakousku, Německu, Finsku, Norsku
i sympozia Aradecor ve Kdyni (2009). Uspořádala velké množství samostatných výstav
v mnoha městech Evropy. Její práce byly vystaveny i v Galerii bratří Špillarů v Domažlicích,a proto není autorka českému publiku neznámá.
2. září 2021v 17.00 hodin bude zahájena
výstava obrazů umělkyně Pii Mühlbauer v
Muzeu příhraničí ve Kdyni. Výstavu uvede
Václav Sika.
Václav Sika

POZVÁNKA NA VÝSTAVY
Ve Kdyni během prázdnin je možno
zhlédnout několik výstav.
V prostorách výstavního sálku v Muzeu příhraničí obrazy a objekty vystavuje výtvarník Václav Sika. Výstava nabízí pohled na místní krajinu nebo do tváří autorových přátel. „Moříčka“, jak sám
autor nazývá své obrazy vzpomínající na
krásy mořské hladiny, vás přenesou třeba
do Provence.
Prostor synagogy nabízí výstavy, jimiž připomínáme tragické události
v Lidicích a Ležákách.
V prostorách kulturního střediska je
ke zhlédnutí stálá výstava badatelky
Václavy Jandečkové, která se věnuje objevování zločinů komunismu, a výstava
s názvem Falešné hranice: akce Kámen
připomíná jednu tuto etapu.

www.kdyne.cz

CO AKTUÁLNĚ PLATÍ
PŘI VSTUPU NA KULTURNÍ POŘADY?
ź

očkování (14 dní od aplikace druhé
dávky není nutné se testovat) –
možnost prokázat se očkovací kartičkou nebo certifikátem o očkování

ź

PCR test s potvrzením o platnosti,
který není starší než 7 dní

ź

antigenní test s potvrzením
o platnosti, který není starší 72 h

ź

samotest provedený na místě před
organizátory

ź

na většině akcí pořádaných MKS
„Modrá hvězda“ si test můžete zakoupit

ź

po první dávce očkování je nově po
změně pravidel nutný test

ź

neplatí žádná čestná prohlášení (obvykle vyžadované pro zapomenuté
kartičky od očkování, testované děti
apod.)

ź

po změnách a úpravách pravidel je
mylně považováno za dostatečné
čestné prohlášení o tom, že je
návštěvník testován/očkován. Čestné prohlášení se podepisuje na
místě po testu, který si provedete jde pouze o evidenci návštěvníků,
kteří se na místě testují.

ź

na akce je vstup umožněn výhradně
po předložení výše uvedeného

ź

výše uvedené informace nám podali
zaměstnanci infolinky pro podávání
informací ke koronaviru, ze dne
22.7. 2021
Bc. Jana Podskalská
ředitelka MKS „Modrá hvězda” Kdyně

OTEVÍRACÍ DOBA JEDNOTLIVÝCH INSTITUCÍ
INFOCENTRUM:
ź pondělí až pátek 9:00 – 17:00 hod.
ź sobota a neděle 9:00 – 16:00 hod.
ź

SYNAGOGA:
dle otevírací doby infocentra

KULTURNÍ STŘEDISKO:
výstavu je možno zhlédnout
ź pondělí až pátek 8:00 – 16:00 hod.
ź sobota a neděle 9:00 – 16:00 hod.
ź

Bc. Jana Podskalská
ředitelka MKS „Modrá hvězda” Kdyně

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

f Město Kdyně

MKS „MODRÁ HVĚZDA” KDYNĚ + INFOCENTRUM KDYNĚ

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

Kdyňské listy

číslo 3/2021

21

f Město Kdyně

22

Kdyňské listy

KDYŇSKÝ LEV MAXMILIÁN DĚTEM

číslo 3/2021

Kdyňský lev Maxmilián dětem

si

lidé

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

f Město Kdyně

KDYŇSKÝ LEV MAXMILIÁN DĚTEM

www.kdyne.cz

Kdyňské listy

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

číslo 3/2021

23

f Město Kdyně

24

Kdyňské listy

www.kdyne.cz

číslo 3/2021

MKS „MODRÁ HVĚZDA” KDYNĚ + INFOCENTRUM KDYNĚ

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

f Město Kdyně

SPOLKY A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Kdyňské listy

číslo 3/2021

25

SKAUTÍCI – OSADNÍCI Z HRACHOLUSEK
Již 53 let se na začátku července na loučce
u Žebráckého potoka ozvou kladiva a pily,
aby se postavily stany a mohl začít ten pravý
táborový život. Bez počítačů, telefonů, elektriky, s vařením na ohni a spaním ve spacáku.
To milujeme a na tohle se celý rok těšíme. Letošní tábor byl ale trochu jiný. Příroda si asi řekla, že je třeba vyzkoušet naše síly, nervy, trpělivost a schopnost spolupráce. A nutno říci, že
to byla zkouška náročná.
Dva měsíce před táborem nám těžaři bojující s kůrovcem loučku hodně poničili, zničili
dvě brány i sklípek. S vydatnou pomocí rodičů a kamarádů jsme vše dali do pořádku. Auto, které nám vezlo materiál na tábor, se po
cestě rozbilo a muselo se celé překládat. Pekárnu, do které jsme léta jezdili pro čerstvé pečivo, zavřeli. Od začátku tábora velmi vydatně a hodně často pršelo, takže jsme hodně často tahali zapadlá auta z bahna. Ke konci prvního týdne nám do tábora spadl strom, bylo
třeba v noci všechny děti odvézt, napáchané
škody odstranit a pak jsme mohli pokračovat.
Jednoduše řečeno, co se mohlo pokazit, se pokazilo. Ale my jsme skauti, kteří umí překonávat překážky a popasují se s čímkoliv.
I přesto všechno jsme si tábor užili. Posuďte
sami z příspěvku našich dětí (Nikča a Nelča,
15 let).

apokalypsa či nás napadl nezvaný nebezpečný živel. Je to náš sklípek, na jehož stavbě se
ve dne v noci podíleli pánové i dámy z řad vedoucích našeho tábora. Dílo se podařilo na
výbornou a sklípek tak plní svůj účel, a to
nejen při případných katastrofách, ale také
na skladování toho nejvzácnějšího, jídla.
Nyní následuje téma, na které jsme se veliZ DENÍKU VELKÉHO/MALÉHO ce připravovali. A to je noční hra. Dlouho
TÁBORNÍKA:
jsme se přemáhali vylézt z teplých spacáků ve
... nás čekalo rozdělení do týmů a uvedení do 3 hodiny ráno, obléct si plavky a doplavat
děje celotáborové hry Osadníci z Katanu. Ta- k bojkám. Na nich se skrývaly nápovědy, kteto hra spočívala ve strategii nasbíraných suro- ré nás dovedly ke kartičkám. Ale překonali
vin v podobě kartiček, za které se stavěly jsme sami sebe a pro svůj tým jsme vybojovacesty, vesnice, města. Všichni byli napjatí, v ja- li, co se dalo.
Během tábora měl každý tým za úkol stavět
ké osadě se uhnízdí. Zda přistanou u Osadníz
nasbíraných
surovin vesnice a města na maků z Karibiku, z Ugandy, Aljašky, Kamčatky
pě
a
přetvářet
je v přírodě do malých trpaslinebo Irska. Všechny týmy byly velmi vyrovnané a pod vedením zkušených roverů fungova- čích domečků. Při této činnosti se vyřádili
ly na výbornou. Abychom neumřeli hlady, by- hlavně malí osadníci a opravdu se jim to polo potřeba najít někoho, kdo se chopí vařečky. vedlo.
Mezi těmi všemi dobrými zprávami se ale
A tak nám do osady přibyla paní kuchařka
Lenka. Práce se zhostila výborně a naše týmy našla i jedna špatná. Ve čtvrtek v noci nám do
tábora spadl strom, který nevydržel nápor časbyly plně nakrmeny a připraveny na hry.
Aby nedocházelo k přeplnění batohů papír- tých dešťů. Díky bohu se nikomu nic nestalo,
ky od bonbonů či přemnožení mravenců ve ale bylo třeba uklidit napáchané škody.
stanech, každý den nám vedoucí kontrolovaly Vzhledem k počtu pomocníků se mohlo od
příbytky. Prvních pár dní se dařilo díky pečli- pondělí opět pokračovat v bezpečném prově složeným kufrům od maminek z domova. středí.
Úkolem osadníků během tábora bylo přeOd poloviny týdne to ale bylo horší. Ale mezi
námi, stany vedoucích také prahnuly po úkli- konávat výzvy. Uprostřed noci být vzbuzen
a hodinu ležet ve spacáku není nic jednodudu.
chého.
Nebo třeba vstát ještě za tmy a dojít na
Jelikož naši osadu před naším příjezdem
napadnul stroj, který napáchal veliké škody, nejbližší kopec sledovat východ slunce. Kdo z
bylo potřeba přiložit ruku k dílu. Za velkou po- vás by to dokázal? Splnit nejtěžší výzvu 3 orlí
moc vděčíme klukům, kteří se postarali o no- pera, která zahrnuje 24 hodin nejíst, 24 hodin
vou vstupní bránu do osady. Samozřejmě vel- nemluvit a 24 hodin pobýt mimo tábor, se leké díky patří každému, kdo pomohl. Řezalo tos povedlo jediné z našich osadnic. Mezi náse, stloukalo, vozilo se, odpočívalo se, a to vše ročné výzvy patří také pochod za sluncem.
ke zvelebení naší osady. Zaměříme se více na I v této výzvě jsme měli pokořitele s vynikajíjednu stavbu, která přijde vhod, kdyby byla cím výsledkem 33.3 nachozených km. Pro
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menší osadníky bylo výzvou zout pohodlné
botky a 24 hodin být naboso. Prostě výzvy, to
je něco pro nás, překonávat překážky a sami
sebe.
Celý letošní tábor byl velkou výzvou jak
pro osadníky, tak hlavně pro vedoucí, rodiče
a kamarády, kteří nám pomohli nevzdat se
a znovu obnovit, co příroda způsobila. Kdo
nemohl přijet osobně, pomohl na dálku třeba
tím, že poslal plné auto štěrku na zpevnění příjezdové cesty. Každé, malé i velké pomoci, si
velmi vážíme a jsme za ni vděční. Z celého
našeho skautského srdce děkujeme všem. Ještě nás čeká spousta práce, ale největší odměnou pro nás vedoucí je to, že se nám děti na tábor vrátily zpět. To bylo letos to nejvíc, co
nám kdo mohl dát.

Se stiskem levice
vedoucí Střediska Lípa Prapořiště
foto: Středisko Lípa Prapořiště
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ZÁBAVNĚ NAUČNÁ STEZKA
SE LVÍČKEM MAXMILIÁNEM

Zábavně naučná stezka pro děti i dospělé je nový projekt kulturního střediska, který budou moci využít místní
i turisté, malí i velcí. Panely, které vyobrazují lvíčka Maxíka, tedy postavičku,
která provází děti při různých aktivitách
a je součástí dětské rubriky našich Kdyňských listů, budou umístěny na zajímavých místech centra města.
Zábavnou formou přinesou povědomí o obci, její historii, památkách či
osobnostech. Z projektu, který podpořil Plzeňský kraj, jsme pořídili prvních
7 panelů a fotostěnu. Stojany se lvíčkem
Maxmiliánem disponují výměnnou tabulkou s textem, který budeme přizpůsobovat ročnímu období, kalendáři, výročím,
kulturním akcím apod. K dispozici budou

KDYŇSKÉ
TVOŘENÍ

i obsáhlé pracovní listy, které děti podrobně seznámí s místem, kde žijí nebo
které právě navštívily.
Kdyňský lev Maxmilián přináší novou
Zábavně naučnou stezku pro děti i dospělé, na kterou jsme získali peníze v dotačním titulu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji
pro rok 2021. V budoucnu je možno s nápadem dále pracovat, rozvíjet jej a přizpůsobovat.
Těšíme se na všechny, kdo rádi objevují, pátrají, dozvídají se a získávají informace.

Kdyňské tvoření v srpnu oslaví své první narozeniny. Při této příležitosti bychom Vás rády pozvaly na slavnostní
otevření jeho klubovny, které proběhne 28. srpna 2021 od 14:00 hod. na adBc. Jana Podskalská rese Kdyně, Na Koželužně 623 (vedle
ředitelka MKS „Modrá hvězda” Kdyně zadního vchodu).
foto: MKS „Modrá hvězda” Kdyně
Od září bude klubovna pravidelně otevřena a bude zde probíhat prodej drobných dárkových předmětů, které vyrobili
členové a příznivci našeho spolku. Po
MÁJOVCI OPĚT NA SCÉNĚ
zbytek roku zde také proběhne řada dalších akcí, zejména kurzů a přednášek, na
které jste tímto srdečně zváni.
I přes přípravu klubovny jsme neupustily od naší hlavní činnosti a během uplynulého období opět proběhlo předávání
našich výrobků do nemocnice. Obdarováno tentokrát bylo neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, kde jsme zanechaly přes 120 kousků výrobků, rychlozavinovačky, přehozy přes inkubátor,
overálky, nahřívací polštářky a další.
Během následujících pár dní proběhne předávání na dětské oddělení v KlaPo koronavirové pauze svoji činnost obNově připravované dílo se tentokrát bu- tovech, pro které máme mimo věcí jmenovil i náš divadelní spolek Máj a navá- de odehrávat pod taktovkou Jitky Votavo- novaných výše připravené i podsedáky
zal na divadelní inscenaci "Sexem ke vé. Divadelní spolek Máj se bude těšit na na židle, o které jsme byly požádány.
štěstí". Přes léto zamýšlí soubor využít setkání s Vámi na svých divadelních před- V přípravě je rovněž i předávání pro
možnosti vystupování převážně pod ši- staveních, ale i na dalších kulturních ak- nemocnici ve Zlíně. Proč tak daleko?
rým nebem. Na přání diváků, pokud do cích. Přejeme Vám pohodové léto a pev- Inu, nedokázaly jsme odmítnout žádost
toho corona opět nehodí vidle (nebo něco né zdraví. Májovci.
jedné maminky, zda bychom pár našich
jiného), je plánovaná repríza této hry ve
výrobků nemohly darovat i tam. U nás to
Kdyni. Od srpna je pak v plánu nacviJitka Votavová zkrátka žije. Přidejte se k nám!
čování nové inscenace, kde ke stálému
DS Máj
Naše aktivity a aktuální dění ve spolku
„ansáblu“ přibudou nové tváře i s mlafoto: Václav Sika můžete nově sledovat na:
dými talentovanými herci.
www.kdynsketvoreni.cz
Bc. Veronika Šmerdová
Kdyňské tvoření
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PIONÝRŮM Z JITŘENKY SE PODAŘILO OBEJÍT ZEMĚKOULI

Velkou krokovou výzvu v době pandemické vymysleli pro veřejnost pionýři
z PS Jitřenka Kdyně. Zapojit se mohli
děti, rodiče i široká veřejnost. A výsledky
byly parádní!

Celkem se zapojilo 106 dětí, jejich rodičů ale i vedoucích a instruktorů a společně ušli 42 020 km. Cesta to nebyla lehká, protože mnoho času propršelo a nedalo se chodit na dlouhé procházky, přesto
byli všichni stateční a chodili v průměru
500 km denně. Jsme moc rádi, že se zapojilo kromě dětí i mnoho rodičů a někteří dokonce začali chodit právě díky naší
krokové výzvě. Všem patří velké díky!
Byli jste skvělí.
Nyní probíhají letní tábory, které máme naplánované na celé prázdniny. Máme čtrnáctidenní i týdenní běhy v Zelené
Lhotě, ale také týdenní příměstský tábor přímo ve Kdyni. Každý tábor máme
na jiné téma a děti se určitě nebudou nudit.
Naše činnost se rozběhla ihned, jakmile to vláda umožnila. Začaly pravidelně
fungovat všechny naše oddíly a dokonce
se povedlo zahájit činnost i zcela nového
oddílu malých kuchtíků, kde se dětem
moc líbilo a oddíl bude pokračovat, stejně jako všechny oddíly, hned první týden
v září.

Pro rodiče a děti jsme připravili od
10. do 12. září 2021 zážitkový víkend plný her na Zelené Lhotě.
Pokud bude počasí a epidemiologická
situace přát, chceme 18. září 2021 uskutečnit akci pro veřejnost „Psí stopa“,
na kterou zveme již nyní širokou veřejnost. Jedná se o procházku po okolí Kdyně s mnoha stanovišti pro děti.

Ivana Mochurová
skupinová vedoucí PS Jitřenka Kdyně
foto: PS Jitřenka Kdyně

NEOČEKÁVANÁ CESTA NA PLICHTICKOU
TÁBOROVOU ZÁKLADNU A ZASE ZPÁTKY
Více než 60 dětí se letos spolu s Bilbem
Pytlíkem a pionýrskou skupinou Safír
Kdyně vydalo na „Neočekávanou cestu“
na táborovou základnu do Plichtic, kde se
v prvních dvou týdnech prázdnin konal
I. běh tradičního letního pionýrského tábora. S ohledem na nutnost dodržování přísných hygienických opatření z důvodu prevence před nákazou koronavirem byl počet táborníků oproti běžnému počtu 80 90 dětí, stejně jako v loňském roce, opět
omezen. Děti, vedoucí, instruktoři i další
táborový personál museli před zahájením
tábora i v jeho průběhu absolvovat antigenní testy k prokázání negativity na onemocnění COVID-19.
Putování celotáborovou hrou po vzoru filmového Hobbita bylo doprovázeno řadou scének, do kterých se táboroví vedoucí a instruktoři obuli opravdu
se vším všudy. Děti tak na své cestě
k Osamělé hoře potkávaly nejen trpaslíky a elfy, ale také skřety nebo čaroděje a chybět rozhodně nemohl ani sám
Glum. Tábor byl jako vždy plný her, soutěží a neobyčejných zážitků. Mezi nejsilnější zážitky letošního tábora patřila bezpochyby prohlídka vrtulníku Sokol W3A Letecké záchranné služby Armády
ČR. Děti totiž viděly přistání i odlet vrtulníku přímo na táborové základně, a to
doslova z bezprostřední blízkosti. Od po-
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sádky vrtulníku se pak při přednášce a samotné prohlídce tohoto stroje dozvěděly
různé technické i praktické informace
o využití vrtulníku, jeho rychlosti nebo
nezbytném servisu, který musí stroj z důvodu bezpečnosti pravidelně absolvovat.
Dalším oblíbeným táborovým zážitkem
je projížďka lodí po Hnačovském rybníce, která v uplynulých letech z důvodu
čištění rybníka nebyla bohužel možná. Letos ji táborníci konečně zažili, navíc ve
zbrusu nových loďkách. Prvnímu běhu
a vodním radovánkám letos přálo i počasí, a děti si tak užily i koupání v bazénu,
kterým plichtická táborová základna již

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

několik let disponuje.
Děkuji všem rodičům za důvěru, se
kterou nám každoročně svěřují své ratolesti, aby v Plichticích zažily čtrnáctidenní letní táborové dobrodružství. Velké poděkování patří také všem vedoucím, instruktorům a dalšímu personálu, kteří chod tábora zabezpečují a díky nim se tradiční letní tábory PS Safír
Kdyně mohou pyšnit již více než 40letou historii.
Stanislav Haas
hlavní vedoucí I. běhu
LPT PS Safír Kdyně
foto: PS Safír Kdyně
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ČINNOST SDH PODZÁMČÍ NA PŘELOMU JARA A LÉTA
Jako již tradičně na přelomu jara a léta
probíhají v našem sboru brigády, při kterých se snažíme o zkrášlení naší vesnice.
V letošním roce jsme se pustili do opravy laviček, které již byly v desolátním stavu. Město Kdyně nám poskytlo materiál ve formě latí. Došlo k opravě všech
laviček na návsi a jedné lavičky u křížku nad vsí, cestou na Rýzmberk. Zatím
co pánové opravovali lavičky, naše děvčata se chopila hrabí a košťat a během dopoledne uklidila celou ves. Poté jsme se
přesunuli do prostoru „U Husa”, kde bylo
třeba uklidit odpad po nepořádných spo-

luobčanech. Bohužel v hromadě odpadků
jsme našli několik injekčních stříkaček.
Po domluvě s vedením města by měl být
do tohoto prostoru umístěn alespoň odpadkový koš. 30. dubna 2021 jsme společnými silami postavili na návsi májku. Vzhledem k vládním opatřením jsme
u ní bohužel nemohli posedět. 24. června
2021 se jižní Moravou prohnalo tornádo. Z toho důvodu jsme se dohodli, že
uspořádáme sbírku finančních prostředků, které zašleme na transparentní účet postiženým obcím. Sbor věnoval
částku 10 000 Kč a obyvatelé a členové

SDH Podzámčí poskytli částku, která překročila 20 000 Kč. Celkem se vybralo
31 110 Kč, což si myslím, že na vesnici
naší velikosti je úžasné. Tímto bych
chtěl poděkovat za solidaritu nejen obyvatelům Podzámčí, ale i všem sborům
dobrovolných hasičů okrsku č. 9 – Kdyně a všem lidem, kteří se nějakým způsobem podíleli na pomoci po této živelné pohromě.
Vojtěch Dvořák
velitel SDH Podzámčí

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – KDYNĚ

Vážení turisté a přátelé turistiky, protože
dochází k rozvolňování protipandemických opatření, tak také Klub českých turistů ve Kdyni v roce svého 120. výročí
založení pokračuje ve své tradiční činnosti, a to pořádáním turistických vycházek, výletů a jiných kulturně společenských akcí spojených například se
zříceninou hradu Rýzmberk, jenž je
vedle Korábu významnou dominantou
Kdyňska.
Klub uspořádal 49. ročník pochodu
Za Kdyni štíhlejší původně plánovaný
na 8. května, který se nakonec musel
uskutečnit v náhradním termínu 12.
června. Na startu pochodu před restaurací Škarmanka se sešlo 32 turistů a přátel
turistiky z řad široké veřejnosti. Po absolvování trasy přes Hájovnu, Vejpřahy,
Kreslovu studánku a Příkopy byli účastníci akce v cíli na Rýzmberku odměněni
pamětním listem a občerstvením. Pocho-
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du se zúčastnili mimo místních také turisté z Prahy a Hostouně.
Klub českých turistů ve Kdyni zorganizoval autobusový výlet pro seniory
s názvem Dostupná Šumava ve spolupráci se správou Národního parku Šumava a autobusovým dopravcem
ČSAD autobusy Plzeň. Během výletu
účastníky potěšilo pěkné počasí a samotný výlet se našim turistům seniorům veli-
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ce líbil. Věřím, že spolupráce mezi KČT
Kdyně, Národním parkem Šumava
a ČSAD autobusy Plzeň bude i v následujících letech úspěšně pokračovat.
Již na sobotu 7. srpna připravuje výbor klubu druhý ročník Bluegrassové
soboty opět pod širou oblohou na nádvoří našeho hradu Rýzmberk. Těšit se
můžeme například na Nerektik, 3G Klatovy, Ahasvers Country a další účinkující
kapely.
Pouze pro členy KČT Kdyně je na sobotu 21.srpna připravené letní setkání
na Rýzmberku s občerstvením a případně i s muzikou. Nezapomeňme také
na různé vycházky okolím Kdyně, či výlety vlakem a autobusem, o jejichž konání
je veřejnost informována ve vývěsní
skříňce klubu naproti kdyňskému kinu.
Srdečně zveme nejen turisty, ale také širokou veřejnost na námi pořádané vycházky a výlety. Jistě je také zajímavé zmínit
právě probíhající opravy na severovýchodním zdivu původního paláce na Rýzmberku a také dokončované práce na interiéru hradní rozhledny.
V pátek 25. června zde proběhl kontrolní den probíhajících prací za účasti
zástupců úseku památkové péče v Domažlicích, zástupců archeologie při Muzeu Jindřicha Jindřicha v Domažlicích,
zástupce NPÚ-ÚOP v Plzni, zhotovitele
a zástupců odboru. Od 1. července se
mohou návštěvníci hradu občerstvit u
okénka hradní hospůdky nejen o víkendech, ale již po celý týden včetně
pondělí.

Lubomír Zlámal
Výbor KČT – odbor Kdyně
foto: KČT – odbor Kdyně
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„ERTÉČKÁŘI“ SI VEDLI SKVĚLE
Po dlouhé covidové době se opět konal
závod v RT, a to ve dnech 25. 6. – 27. 6.
2021 v Českých Budějovicích.
Jednalo se o Velkou cenu Českých Budějovic, která byla zároveň prvním závodem Světového poháru.
Na tento závod se všichni těšili a snažili se na něj dobře připravit a dotrénovat,
co jen mohli.
Protože se jednalo i o závod SP, zúčastnili se ho i závodníci z jiných zemí. Naši
závodníci si tak s nimi mohli porovnat
své schopnosti a dovednost a vyměnit si
zkušenosti.
V tomto závodě obsadil v kategorii juniorů 1. místo David Nejdl, Lucie
Nejdlová obsadila 7. místo v kategorii
juniorek.
Změřit si své zkušenosti se závodníky
celého světa je výzva pro každého závodníka.
Proto jsme navštívili ve dnech:
10. 7. – 11. 7. 2021 Nové Zámky na Slovensku, kde se konaly hned 3 závody najednou.

Slovak Open + 2. a 3. závod Světového čila mezi juniorkami (15 – 18 let) na
poháru.
krásném 5. a 9. místě.
I přes nepřízeň počasí dokázal David NejRadka Nejdlová
dl obsadit 2. místa ve všech 3 závodech.
foto: Radka Nejdlová
Lucie Nejdlová ve svých 13 letech skon-

V HLUBOKÉ MÁME NOVÉ LESNÍ JEZÍRKO – TŮŇKU
Z iniciativy našeho spoluobčana
Ing. Pavla Koutníka z Hluboké vznikla
při okraji lesa (zvaný V kameničce)
nad vodojemem nad obcí Hluboká
lesní tůň v místě, kde dlouhodobě vytékala podpovrchová voda z pozemků ve
vlastnictví více majitelů z Hluboké
i samotného města.
Vyvěrající voda protékala mezi čtyřmi
parcelami a vzdálenost od pramene
k rozlévání se do louky byla cca 15,0 m.
Tůně nejsou stabilní biotopy. Pokud se
přirozenými procesy nebo lidskými zásahy neobnovují, proměňují se a postupně
zanikají přirozenou sukcesí (zazemnění).
Mokřiny a tůně všeho druhu byly z valné
části zlikvidovány nebo došlo k jejich
přetvoření na rybníky, vodní nádrže, pole,
lesy nebo jiné využitelné plochy. Vodní
toky byly napřímeny a zkanalizovány a je
jim
znemožněno
měnit
řečiště
a vytvářet nové tůně oddělováním meandrů a vybřežením.
Budováním tůní tak nahrazujeme přirozený proces jejich vzniku a navracíme
krajině původní vzhled. Vracíme do krajiny něco, co sem odedávna patřilo a patří.
Ideální by samozřejmě bylo, umožnit
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opět přírodě samovolný vznik a obnovu
tůní a mokřadů. Budování tůni je jeden z
nejefektivnějších jednorázových nástrojů
pro podporu biologické rozmanitosti
vůbec. Odezva na budování tůní v podobě žádoucí podpory běžných i chráněných druhů je často velmi rychlá
a výsledky se dostavují prakticky okamžitě. Budované tůně se rychle stávají
hodnotnými biotopy. Ihned po naplnění
vodou dostala tůňka své „obyvatele“. Při
návštěvě tohoto místa uvidíte rozmanitost
přítomných živočichů.
Chceme poděkovat hlavně iniciátorovi
této myšlenky, který ji dovedl ke zdárnému konci za spolupráce dalších nadšenců,
Romana Podolce a Luďka Marvala, za
souhlasu vlastníků pozemků. Záměr byl
financován ze soukromých prostředků za
spoluúčasti města Kdyně. Závěrečné
úpravy ještě zahrnou místo pro odpočinek kolemjdoucích a zbudování krmného
mysliveckého zařízení.
Soňa Spěváková
Stavební odbor MěÚ Kdyně
foto: MěÚ Kdyně
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AUGUSTIN SVITÁK – 50 LET JEZDECKÉHO KLUBU NA KOBYLE

ji a příslib, že pokud se přihlásí k deváté pohraniční brigádě se sídlem v Poběžovicích,
SVITÁK AUGUSTIN – *16. 11. 1941
prožije vojnu u koní. Naděje se vytratila hned
Trhové Sviny
po nástupu, kdy se ocitl na zámku v Újezdu
Všeobecně známé kdyňské jméno s jihočes- sv. Kříže (tč. kasárna) a on dostal místo u těžkými kořeny, které si nelze spojit jinak než kých kulometů. Snad jen blízkost Hostouně
s jezdectvím a láskou ke koním. Narodil se ja- a Svržna mu občas umožnila jízdu na koni.
ko válečné dítě v Trhových Svinech, kam jeOsud mladého jezdce už ale z našeho kraje
ho tatínek- právník dostal po škole první umís- nepustil. Oženil se do Kouta na Šumavě a zatěnku. Bydleli v pavlačovém domě se stodo- číná závodit za Domažlice. Obklopuje se
lou, kde měli vojáci ustájené koně. Moc rád stále větším počtem stejných nadšenců
je pozoroval, až ho jednou konečně jeden a 7. března 1971 zakládá jezdecký odz vojáků na koně vysadil. Pro pětiletého klu- díl pod TJ Jiskra Kdyně. Prvními čleka to byl obrovský zážitek, ze kterého nemohl ny byli L. Bornay, O. Kolář, K. Werner
usnout a ze kterého možná vzešla i jeho celo- st., J. Schweiner st., M. Ludvíkovský,
životní touha. Jako desetiletý se přestěhoval J. Iha st., Havrlík.
s rodiči do Českých Budějovic a „náhodou“
Začátky oddílu jsou spojené s prostoho učitelka posadila do lavice vedle kluka, kterem za starou poštou (do roku 1946 byl
rý jezdil na koni. Maminka mu tehdy ušila
poštovní úřad na náměstí v domě č.p.
první jezdecký dres (mj. ho má dodnes ve
137). Koně jezdeckého oddílu měli přískříni se svými trofejemi). Právě v Českých
střešek navazující na dnešní dům čp. 330
Budějovicích se o koních a jezdectví dozvěpana Štěpánka. Až k hotelu to byl uzavředěl nejvíc.
ný prostor.
Po základní škole vystudoval v Týně nad
„Prvního koně Bobíka jsme koupili za
Vltavou ZUŠ – obor chov. Dva roky strávil
fůru prken. Druhý kůň Vichr byl z Hosna Učňovské chovatelské a jezdecké škole
touně za 8.000,-Kč, a to byl už v té době
v Kladrubech v Národním hřebčínu a následvelký peníz. Byl to náš první závodní kůň.
ně absolvoval Zemědělskou mistrovskou škoTJ Jiskra nám zpočátku povolila jen dva
lu v Týně n.V. V roce 1953 poprvé startoval
koně. Pak přišla kobyla Alba a plnokrevv parkuru v Netolicích a již v roce 1958 se
ný hřebec Vazal,“ vzpomíná pan Sviták.
stal dorosteneckým přeborníkem pro oblast pl„Jízdárnu jsme měli ve Staré Kdyni za
zeňskou, českobudějovickou a karlovarskou.
zahradou
a dílnou Pepíka Holuba. Tam
Snem každého kluka je jezdit rychle, a tak
jsme
uspořádali
naše první závody. Pozzkoušel i dostihy. V roce 1955 dokonce svůj
ději
se
závody
přesunuly
na louku ke kosprvní dostihový závod odjel. Vyrostl však víc,
telu.
Byla
to
sice
šikmá
plocha,
ale mohlo
než má dostihový jezdec povoleno, a tak se
přijít
hodně
diváků
a
atmosféra
závodů se
začal věnovat naplno parkuru. V mládí si
všem
líbila.
Dříve
se
jezdilo
na trávě
osvojil i disciplíny VOLTIŽ (cviky na neoa
všichni
byli
spokojeni.
Byla
to
jiná dosedlaném koni) nebo DŽIGITOVKU (bojové
ba.
Dnes
musíte
mít
na
závody
super
kolcviky kozáků prováděné na cválajícím koni,
kdy jejich taktika byla založená na umění biště a krom toho spoustu peněz na vše
ostatní,“ dodává s povzdechem.
skrýt se před nepřítelem za trupem koně).
„Z náměstí se vždy vyjíždělo přes silniBlížila se vojna a on se těšil i tam.
ci
do Staré Kdyně nebo na Šibenici.
Z jedněch závodů v Plzni si totiž přivezl naděOD PĚTI LET V SEDLE

www.kdyne.cz
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V těch dobách to bylo možné, nebyl takový provoz. V roce 1972 se však stalo velké
neštěstí, smrtelný úraz čtrnáctiletého děvčete. Dvě dívky na koních se vracely z každodenní vyjížďky Komenského ulicí v doprovodu cvičitele zpět do stáje na náměstí. Za nimi jel traktor a snad chtěl řidič
děvčata trochu pozlobit, tak přidal,
ovšem velmi nešťastně. Kůň se splašil.
Když se splašený kůň úprkem vracel do
stáje, dívka spadla a rozbila si lebku. Zranění podlehla. Tragická událost otřásla
klubem, ale i celou Kdyní. Trvalo dlouhou dobu, než rodiče začali zase svoje děti pouštět na koně. Bylo nutné hledat nové
prostory na klidném místě, mimo město.
JZD Brnířov nám poskytlo dnešní pozemky Na Kobyle. Prakticky to byly mokřiny,
které se musely zavézt. V tu dobu se bourala Ticháčkova koželužna v Americké ulici. Všechna tato suť se vozila k nám, aby
se zpevnil povrch. Navezla se škvára a začaly se stavět stáje. Dalo se dohromady
hodně skvělých lidí, takže svépomocí se
za rok postavilo. Kolaudace byla v roce
1981. Musím některé jmenovat: Slávka
Balouna, J. Schweinera ml., J. Ihu ml.,
V. Iha, K. Wernera ml., kluky Votrubů se
ségrou z Podzámčí a mnozí další. Víte, je
potřeba všem poděkovat, všichni dali koním a oddílu kus svého života. Bez jejich
nadšení by to nebylo,“ s vděčností a uznáním vzpomíná na jejich začátky na novém působišti. „Koní postupně přibývalo.
Na jejich přepravu nám sloužil žlutozelený autobus (předělaná pojízdná prodejna), kam se vešlo šest koní a osm osob.
V zimě 1980 byla v lesích obrovská kalamita, a tak klub nabídl svoji pomoc Lesnímu závodu ve Kdyni. Jezdili jsme střídavě na dvě posádky na Slovensko do
Kežmaroku, Staré Lubovni víkend co víkend. Tímto pověstným autobusem přiváželi slovenské koně a dřevaře na výpomoc
s popadaným dřevem. Tím si klub začal
přivydělávat autodopravou a tenhle příjem nás držel hodně dlouho nad vodou.
Bohužel, když se vám dobře daří, tak se
vždycky najde nějaký „dobrák“, který se
s tím nevyrovná. Byly tedy i horší chvilky,
kdy jsem naše podnikání musel vysvětlovat před kriminální policií. Ale to je ta naše povaha česká, s tou se musí počítat
a taky se musíte snažit rychle zapomenout. V té době taky ve Kdyni běžely naplno továrny Elitex a Přádelny česané příze, které včetně města do sportu každý
rok dávaly nemalé peníze. Ekonomický náměstek Elitexu J. Vašíček nám mnohokrát
pomohl z úzkých. Taková podpora byla
hodně znát. Mohli jsme pořádat dva závody do roka.
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Celkem čtyřikrát jsme získali titul mistra
České republiky,“ popisuje opravdu slavná léta koníčkářů ve Kdyni pan Sviták.
„Lidi tehdy nepodnikali, měli potřebu
se scházet a po práci se něčemu věnovat.
Dneska dobrovolníka, který bude něco dělat zadarmo, najdete těžko. Žijeme v době, kdy hlavní roli mají peníze. Každá doba přináší své klady a zápory. Po roce
1989 se turisté, fotbal a koníčkáři oddělili od Sokola. Nikdo nechtěl pozemky, ale
koníčkáři ano. Tak dnes hospodaříme, máme vlastní seno. Máme jízdárnu i malé
kolbiště, ale závody pořádat nemůžeme.
Současným nárokům už nestačíme. Pokud
dnes posíláme někoho na závody, platí se
startovné, ustájení, popřípadě ubytování.“ Pan Sviták má určitě nárok, aby si trochu povzdychl. Vždyť za 50 let je za ním vidět opravdu hodně práce. Tu největší zásluhu spatřuji v tom, že svou lásku ke koním
a zkušenosti předal mnoha generacím mladých lidí. Vedl děti k práci, k pravidelné péči a starosti o koně, která je učí důležitému
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smyslu pro zodpovědnost, k umění vnímat
potřeby druhého. Práce s koněm určitě dotváří osobnost dítěte. Kdo hledá jen romantiku, hru na indiány nebo na kovboje, tak nevydrží. Naštěstí ani při mé návštěvě nechyběly na jízdárně a ve stáji mladé tváře.
Od začátku rozhovoru mi bylo jasné, že
pan Sviták s chovem rozhodně nekončí
a hledí stále dopředu. S širokým úsměvem
na tváři mi hned po mém příchodu hlásil, že
byl dopoledne pro tatínka v Písku. Což v překladu znamenalo, že dovezl ze Zemského
hřebčince v Písku sperma pro svoji klisnu
EXONU (chovem koní se tam zabývají od
roku 1902. V roce 2010 byl tento areál prohlášen za Národní kulturní památku - dostávám poučení a doporučení na návštěvu).
Rozzářené oči při vyprávění o Písku prozrazují, že vazba na jižní Čechy u něho přetrvává.
To nejkrásnější překvapení na mě teprve
čekalo ve stáji. Klisna Exona a nádherné třítýdenní hříbě. Dovídám se, že jeho otec je
belgický teplokrevník HEARTBREAK (la-
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mač srdcí) s úspěšnou sportovní kariérou
(dobré výkony podával i otec Exony), a tak
lze od mladého, svalnatého a živého hřebečka očekávat slibnou kariéru. S radostí přijímám pozvání na „křtiny“. Nejedná se samozřejmě o křest jako takový, ale o požehnání
pro nově narozeného živého tvora. Koním
se žehnalo odedávna a je moc dobře, že tato
tradice přetrvává i u nás. Není divu, vždyť
sám páter Miroslav Kratochvíl má ke koním
a místním koňákům velmi blízko. Přejeme
tedy všichni mladému hřebečkovi jménem
EXONA´S SON zdraví, aby měl vždy dobré majitele, chovatele a šel zdárně ve šlépějích svých rodičů. Svým narozením se stal
nejkrásnějším dárkem ke kulatým narozeninám klubu i k nastávajícímu letošnímu významnému životnímu jubileu pana Augustina Svitáka.
Článek bude součástí Kdyňského kalendária, který již brzy naleznete na
www.kdyne.cz.
Ludmila Brychová, TIC Kdyně
foto: TIC Kdyně

KDYŇSKÉ POMÍSTNÍ NÁZVY – KOZÍ RYNK, NA MEJTĚ

Vlevo od stavení se nachází malá stavba s nápisem
„Pohřební ústav“, kde byl umístěn pohřební vůz tažený koňmi, který později (v 70. letech) nahradil automobil Škoda 1203.

Dnešní, již čtvrtý díl putování v našem
městě po místních názvech nás zavede
do ulice vedoucí z náměstí směrem
k Brnířovu, ul. Klatovské. Koncem 19.
století bylo ve Kdyni přistoupeno k pojmenování tehdejších ulic pro lepší orientaci. Již zmíněná ulice byla pojmenována
ul. Šumavského, po významném rodáku
Josefu Frantovi Šumavském z Poleňky
u Chudenic. V roce 1960 byla tato ulice
přejmenována na ul. Viktora Hubeného,
který byl funkcionářem komunistického
režimu, a v této ulici vlastnil rodinný domek (č.p. 301), kde provozoval krejčovskou živnost. Od roku 1990 nese tato ulice dnešní název – ul. Klatovská.
Přenesme se ještě do historie této ulice.

www.kdyne.cz

Silnice vedoucí z Domažlic do Klatov
přes Kdyni byla postavena na začátku 19.
století. Po povolení císařem Josefem II.
obnovit dobytčí týdenní trhy, se začaly
zpočátku konat právě v této ulici. Později
se trhy začaly rozšiřovat, a tak zabraly
i východní část Náměstí. V ulici byly většinou postaveny dřevěné domky dělníků,
pracujících v místní přádelně.
Dne 27. června 1884 celá severní strana ulice vyhořela. Oheň vznikl v domě
pana J. Štípka (U Serbrusů). Majitel byl
podezříván, že si chalupu zapálil úmyslně sám, a tak byl vzat do vazby u místního okresního soudu. Do rána si však kapesním nožíkem podřezal žíly na rukou a
vykrvácel. Dne 2. července byl pohřben
na místním hřbitově bez vykropení hrobu, protože byl sebevrah. Po deseti letech
se hrob opět kopal, aby se tam uložil někdo z příbuzných, mrtvola sebevraha byla prý velmi zachovalá, a tak se ve Kdyni
utvrdila pověst, že byl J. Štípek nevinen
a svůj dům nezapálil.
Širší části této ulice starousedlíci říkávali „Kozí rynk“. A jak tento název
vznikl? V chalupách v této ulici se jako
hospodářská zvířata chovaly především
kozy. Uprostřed rozšířené části této ulice
ohraničené domy č.p. 167 (MUDr. Ptáčník), č.p. 165 (provaznictví U Bartovských), č.p. 150 (zájezdní hostinec pana
Lommera „U Veselého vozky“) a č.p. 149
(Šmídovic stavení – v tomto domě se narodil spisovatel Zdeněk Šmíd), dnes na
tomto místě stojí budova autoškoly. V době, kdy se zde konaly dobytčí trhy, se v té-
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to části prodávaly právě kozy, od čehož
byl tento pomístní název odvozen.
Popojdeme-li kousek dál k Brnířovu,
dostaneme se na místo, kde se říkalo „Na
Mejtě“. Bylo to před domem pana notáře
JUDr. Františka Seicherta (č.p. 434).
Dnes v tomto domě sídlí Základní umělecká škola Kdyně. Naproti se nacházel
dům č.p. 168 U Märzů. Dům F. Seicherta
v této době ještě nestál a dům Märzových
byl dlouhou dobu, až do 80. let 19. století, při silnici prvním domem směrem od
Klatov. Byl tedy přirozeným stanovištěm
pro vybírání poplatku – „mejta“. To se vybíralo od každého, kdo do města přijížděl
nebo jím projížděl, nebo od toho, kdo přiváděl dobytek na páteční nebo výroční
trh. Před rokem 1890 bylo „mejto“ ve
Kdyni zrušeno. Do provozu byla totiž
dne 30. září 1888 dána transverzální železniční dráha na trase Domažlice – Klatovy, takže výběr „mejta“ musel ustoupit.
Na závěr se ještě vraťme k domu
U Märzů. Tradičně se v tomto stavení,
kde byla dříve provozována pohřební
služba, celá léta provozovalo truhlářské
řemeslo. Tehdejší majitel domku byl truhlářský mistr, pan František März. Byl široko daleko až do konce svého požehnaného dlouhého věku znám jako „Franta
z Mejta“. Byl dobrým muzikantem a zemřel v roce 1957.
Příště v naší rubrice popojdeme zase
o kousek dál a povíme si něco o Šibenici.
Rudolf Šlajer
foto archiv: Rudolf Šlajer
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ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH VLADIMÍRA BÚŘILA – AUTORA FULMU NIVA
vu. Jeho firma tvořila základ pozdější OP
Prostějov.
Rovněž Arnošt Rolný byl se svým zaměstnancem nadmíru spokojen, a tak ho pověřil zavedením svého obchodu na Slovensku, v centru Bratislavy. Tuto nabídku Vladimír Búřil již neodmítl a mladí novomanželé se usazují v Bratislavě.
Jejich rodinná vila byla jedním z nejvyšších domů postavených nad Bratislavou.
Možná právě proto z rozkazu vyšší branné
první zleva: V. Búřil moci si ho vybrala v roce 1944 německá arSnímek pana Jana Horna z května 1945, za- máda, aby zde zřídila sídlo obsluhy dělochycující místní fotografy opřené o radnici, střelecké baterie ke vzdušné obraně Bratičekající na příchod americké armády, jsme slavy. Rodina se musela téměř ze dne na
si i v letošním roce mohli opět připomenout. den vystěhovat včetně zařízení domu. Kam
Byl umístěn ve vitríně MKS v rámci velmi jinam, než do maminčina rodiště k babičce
zdařilé vzpomínkové výstavy k osvobození do Kdyně (č.p. 155 – dnes tzv. Tochorovna).
Kdyně americkou armádou. Na zmíněné fo- Zde společně žili do konce druhé světové
tografii však chyběl popisek u muže s kame- války a přivítali zde americkou armádu.
rou stojícího zcela vlevo. Jeho jméno je Vla„Dědeček, Alois Tochor, měl obchod s podimír Búřil. Byl to právě on, kdo natočil travinami. Díky licenci na míchání likérů
známý film NIVA o osvobození Kdyně. vlastnil alkoholové tresti z celého světa. ByMůžeme slíbit, že příští rok najdete zmi- la to jeho specialita a vášeň. V hotelu Bílý
ňovanou fotografii již kompletně popsa- lev bydleli Američani a velice rádi chodili
nou.
k dědečkovi na degustace,“ vzpomíná vnuk
Vladimír Búřil se narodil 9. dubna 1907 Aloise Tochora, syn V. Búřila, pro kterého
ve Veselí nad Moravou. Po základní škole byl v dětství dům ve Kdyni na náměstí nezanavštěvoval první Státní reálné gymnázium pomenutelným místem. Zde trávil se svojí
v Brně a následně studoval textilní obor. Je- sestrou a sestřenicí každoročně celé prázdho celoživotní vášní bylo fotografování. niny až do pozdních studentských let.
Z vojenské prezenční služby, kterou absolJeho tatínek vlastnil kameru vyhlášené
voval v letech 1929 – 1930 u 112. dělostře- značky Paillard – Bolex 16 mm (mj. se stejleckého pluku v Mukačevu na Podkarpatské ným typem kamery natáčeli i Zikmund a
Rusi, si přivezl své první vzácné fotografie. Hanzelka na svých cestách) a byl známý ve
Při manévrech na Spišských hradech na pěti Kdyni jako vášnivý kinoamatér. Velitelsnímcích zachytil i přihlížejícího prezidenta stvím Chodského praporu byl pověřen funkT. G. Masaryka. Dodnes jsou tyto snímky cí zpravodajského důstojníka. Příchod amevzácnou rodinnou památkou.
rické armády do Kdyně zachytil filmoPo ukončení vojenské služby začal praco- vou kamerou právě on. Natočený materiál
vat u Tomáše Bati ve Zlíně. Velice se osvěd- nechal zpracovat a otitulkovat na Barrandočil, a tak byl pověřen, aby etabloval výrobu vě hned ve čtyřech kopiích.
obuvi T. Bati v Rumunsku a zřídil tam ob„Jednu kopii s anglickými titulky dostal jadobný okruh prodejen jako na Litoměřicku. ko výraz díku důstojník americké armády
Tuto nabídku však V. Búřil nepřijal. V té do- Colonel Ginder. Ten na oplátku věnoval tabě se totiž již znal s dcerou Aloise Tochora tínkovi důstojnický odznak a symbolicky odze Kdyně (č.p. 155) Růženkou Tochorovou páral i znak indiána z košile řadového vojá(*1913). Ta po studiích na Obchodní škole ka, který překonal Omahu a přišpendlil jej
v Klatovech odešla pracovat do Prahy, do na košili mého otce. Rodinnou památkou je
obchodního domu Tomáše Bati na Václav- i osobní poděkování s vlastnoručním podpiském náměstí, kde se spolu seznámili. Svat- sem Colonela Gindera,“ pokračuje dnes již
ba se konala v dubnu 1935 ve Kdyni, v kos- 79letý syn pana Búřila.
tele sv. Mikuláše. Po odchodu z firmy Baťa
Zbylé kopie byly rozdělené následovně:
začíná V. Búřil v roce 1933 pracovat pro fir- jednu kopii obdržel MNV ve Kdyni, jednu
mu Rolný Prostějov.
kopie KNV a poslední kopii si ponechal jaArnošt Rolný (1887-1950) byl obdobou ko naši rodinnou archivní památku. Po změT. Bati v oděvním průmyslu. Patřil k vynika- ně politické situace však rodina o tento film
jícím manažerům oděvního průmyslu se síd- přišla zásahem pražské StB, pod pohrůžkou
lem v Prostějově. Dokázal vybudovat z malé- bytové prohlídky. „Náš otec této ztráty veliho podniku oděvní fenomén, oslovující nej- ce litoval. Do scénáře filmu totiž vložil
širší masy. Proslavil konfekci, zejména pán- i vzpomínky své vlastní rodiny. Například
ské a chlapecké šaty. V roce 1945 byl jeho scénu, jak moje starší sestra v náručí strýčpodnik znárodněn a přešel pod národní sprá- ka vítá první americký tank a jeho posádku
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s kyticí. Také scénu nás sourozenců s americkým majorem a vojáky u kdyňské pošty
a další záběry. Film NIVA byl rodinnou památkou s vysokou historickou hodnotou,“
vzpomíná Ing. Vladimír Búřil ml.
„Ještě dnes vidím vše živě před sebou. Bylo to v roce 1958, v době mnoha vykonstruovaných procesů. Studoval jsem tehdy
v Bratislavě na gymnáziu, které stálo nedaleko od našeho bydliště. Blízkost školy mi
umožňovala i o velké přestávce chodit domů. O jedné takové pauze zastavil před domem tatraplán se čtyřmi muži. Otec nebyl
doma, a tak jsem musel nasednout do auta
já a doprovodit je za otcem do práce. Film
byl zabaven. Prozřetelný tatínek však doma
ukryl nástřihy k filmu. Po jeho smrti jsme
v pozůstalosti se sestrou našli nástřihy k filmu bez titulků. Film společně zkompletovali
a první materiál předali panu starostovi Löffelmannovi. Naše rodina se po roce 1989
pravidelně účastnila kdyňských květnových
oslav. Velice rádi vzpomínáme na slavnostní atmosféru, která je vždy provázela. Kvůli
pandemii jsme v roce 2020 a ani
v roce 2021 nepřijeli.“
Zajímavé vyprávění nekončí: „Nejprve se
po válce vrátil na Slovensko jen otec, aby
připravil náš dům na návrat celé rodiny. Byl
dosti poničený včetně střechy, kterou rozbil
ruský granát. Ten naštěstí nevybuchl, zůstal
ležet na půdě. Po německé armádě prošla
naším domem i vyhlášená ruská Malinovského armáda, tak si umíte představit, v jakém stavu se dům nacházel.“
V roce 2014 zažádal V. Búřil ml. Státní archiv o vydání zabaveného filmu NIVA s titulky. Film se stal majetkem PAMĚTI NÁRODA, ale elektronickou podobu filmu obdržel. Opět myslel i na město Kdyně, kterému historický dokument, materiál nevyčíslitelné hodnoty, předal.
Celý životní příběh Vladimíra Búřila bude součástí Kdyňského kalendária, které již
brzy naleznete na www.kdyne.cz.

Ing. V.Búřil, vypravěč se svojí sestrou
v květnu1945

Ludmila Brychová
TIC Kdyně
foto: archiv TIC Kdyně
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ROD TŠÍDŮ – FERDINAND ANTONÍN TŠÍDA – HASIČ
což všichni přítomní opětovali. Následoval projev ředitele školy Adolfa Rotha, děkana Václava Tůmy a řídícího učitele Jana Housara. Slávu tu referoval domažlický týden „Posel od Čerchova“ číslo 40,
dne 3. října 1896.
Slavnostní svěcení nové budovy chlapecké školy měšťanské ve Kdyni se konalo dne 3. dubna 1899 o Velikonočním pondělí. Po deváté hodině vyšel od domu Augustýna Kohouta průvod do kostela, kde
se o desáté hodině konala bohoslužba. Po
ní se účastníci slavnosti vydali k nové budově školy na náměstí. Po vysvěcení děkanem Tůmou měl projev c.k. okresní
školní inspektor Dr. Emanuel Taftl. Poté
předseda místní školní rady Ferdinand
Tšída předal klíče řediteli školy Adolfu
Rothovi s přáním, aby budova měšťanské
školy přinesla prospěch náležitý nejen obci, jež náklad na ni věnovala, ale i celému
národu českému. Dále ve svém projevu
Ferdinand řekl: „Přeju si, aby v této budově se vštěpoval mladým srdcím lidFerdinand Antonín Tšída – hasič
ským zájem pro vše, co jest užitečno
v životě lidském, aby byli žáci vedeni
Článek je volným pokračováním z předchokupředu na dráze pokroku, by až v žizího vydání Kdyňských listů (2/2021).
vot veřejný vstoupí, byli řádnými občaFerdinand Tšída byl velmi aktivním hasi- CELOŽIVOTNÍ ZÁSLUHY
ny, platnými silami lidské společnosti.
čem. Se svým otcem Danielem a švagrem FERDINANDA TŠÍDY
Taky si přeju, aby se žáci učili slavným
Vavřincem Rudolfem Žákavcem byli u saFerdinand Tšída byl aktivně zapojen dějinám naší vlasti a aby ji milovali.
mého zrodu. Na památné schůzi 30. červ- do projektu stavby železnice, tzv. Nechť tedy měšťanská škola působí
na 1972 byl založen kdyňský sbor dobro- transversálky, z Domažlic na Brno, kdy k rozkvětu řemesla a obchodu, nechť
volných hasičů. Zde schválené stanovy intenzivně se společníky bojoval proti pů- působí k šíření a mohutnění této obce.“
byly přečteny a první funkcionáři zvole- vodnímu projektu, který Kdyni opomíjel.
Ferdinand Tšída zemřel klidně, v soboni. V roce 1876 byl velitelem Ferdinan- Společným úsilím města a akciové přá- tu 25. března 1916 ve Kdyni, v domě č.p.
dův švagr Vavřinec Žákavec a Ferdinand delny za značných finančních obětí 112 ve věku 68 let. Dle ohledání Dr. Jana
byl zvolen podvelitelem. Osvědčil se a již (6 000 zlatých a zafinancování výstavby Ptáčníka byla příčinou smrti mrtvice. Poroku 1878 dostalo se mu pochvalného silnice) se však výstavbu trati nakonec po- hřben byl dne 27. března 1916 na hřbitouznání od c.k. místodržitelství. V roce dařilo uskutečnit a první vlak byl ve sta- vě ve Kdyni, u zdi kostela. Zádušní mše
1881 se stal historicky druhým starostou nici „Kdyně“ uvítán v neděli 30. září svatá byla sloužena dne 28. března 1916
sboru (prvním byl František Lommer v le- 1888. Vlak vítalo nejen obecní zastupitel- v 9:00 hod. v děkanském kostele sv. Mitech 1878 – 1881).
stvo, jehož byl Ferdinand členem, ale ta- kuláše ve Kdyni. Místo posledního odpoKdyž v září roku 1886 ze Kdyně odešel ké hasiči, v jejichž čele rovněž stál, a ne- činku Ferdinanda Tšídy bylo v roce 2008
velitel Žákavec, byl ve volbách na jeho chyběli zde ani zástupci dalších spolků. za starosty Jana Löffelmanna obnoveno
místo postaven Ferdinand Tšída a jeho zá- Vlaky poté jezdily ze Kdyně do Do- a pomník nese nápis: „Rodina Tšídova,
stupcem se stal Augustýn Kohout. Ferdi- mažlic v 11:27 hod., v 19:31 hod. Ferdinand Tšída – starosta v letech 1891
nand byl tedy současně starostou a i veli- a v 00:13 hodin. Z Domažlic do Kdyně – 1905“.
telem dobrovolného hasičského sboru. pak ve 2:16 hod., 8:48 hod. a 16:31 hod.
Co dodat? Je až neuvěřitelné, co FerdiObě tyto funkce zastával až do roku
Není žádným tajemstvím, že Ferdi- nand Tšída – úžasný, obětavý a přičinlivý
1905.
nand Tšída vedl velký zápas o měšťan- člověk, člověk se zlatým srdcem na dlani,
Dne 25. července 1897 při oslavách 25. skou školu, zápas se šťastným koncem. stačil za svůj život všechno vykonat. Je
výročí sboru byl Ferdinand jmenován je- Podnět ke zřízení zavdal jeho bratr, Emil třeba určitě poděkovat a vzít si příklad.
ho čestným členem. Když se 5. srpna Tšída. Dne 1. října 1896 byla slavnostně
1900 rozdělila župa domažlicko-chodská otevřena její první třída. Po bohoslužbě
na dvě, dle soudních okresů, a vznikla tak a zapění rakouské hymny se hosté a žáci Zdroj: Kronika rodu Tschida
hasičská župa kdyňská, jež nesla číslo odebrali do nové třídy v domě továrníka Autor: Tomáš Donner
113, byl Ferdinand zvolen jejím staros- Augustýna Kohouta, který ji k tomuto Čerpáno ze zápisků Jana Váchala (otce
tou. Byl jím až do roku 1906 a v témže ro- účelu zdarma propůjčil. Ferdinand Tšída, Antonína Váchala)
ce byl jmenován čestným členem hasič- coby předseda školní rady, oslovil hosty,
žactvo a představil nového ředitele, Adolské župy kdyňské.
Antonín Váchal
V letech 1886 – 1905, kdy byl Ferdi- fa Rotha. Ku konci své řeči provolal Ferfoto archiv Antonína Váchala
dinad
císaři
a
králi
trojnásobné
„Sláva!“,
nand Tšída velitelem, zasahoval kdyňský
hasičský sbor 25. srpna 1886, kdy hořelo
stavení Jana Fajfárka a Karla Haase.
K další smutné události došlo 25. srpna
1888. Oheň zničil stavení Jiřího Freye,
sousedky Brunerové, Terezie Kacerovské
a Alexandra Holuba. Okresní hejtmanství
tehdy ocenilo statečné hájení majetku při
tomto požáru. V nadcházejících letech
sbor zasahoval celkem pětkrát, vždy mimo město Kdyně. Hasiči hájili (hasili)
v Dobříkově, v Němčičích, v Chodské
Lhotě a dvakrát v Zahořanech. V letech
1898 – 1904 zasahovali kdyňští hasiči
šestnáctkrát, z toho desetkrát v okolních
vesnicích. Z ohňů ve Kdyni je třeba se
zmínit o požáru ve staré Kdyni, kde vyhořelo šest stavení, a pak o požáru ve filiálce kdyňské přádelny.
Dne 29. října 1899 hořelo šest domů
v Husově ulici, kde shořely domky Chlada, Hynčíka, Forstera, Šefčíka, Maříka
a Písaříka. Oheň způsobila neopatrnost
dětí. Dne 28. června 1901 bojovali
kdyňští hasiči s ohněm u Františky Kohoutové. Vedle zásahů, cvičení a schůzí
pořádal hasičský sbor společné výlety celých rodin, zábavy a hasičské plesy.
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PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKA NA GULÁŠEK

Ráda bych prostřednictvím Kdyňských listů poděkovala jednateli firmy
VaK Kdyně, p. Ing. Václavu Opatovi
za rychlou reakci na havarijní situaci.
Při přívalovém dešti mě 2x vyplavila
voda z kanalizace. Následující den jednatel firmy, Ing. Opat přijel na místo
a navrhl postup potřebný k vyřešení
dané situace.
Bylo provedeno čištění kanalizace
a následně byl proveden detailní průzkum pomocí kamerového systému.
V důsledku uvedeného průzkumu navrhl technické vyřešení, které by eliminovalo riziko podobné události na minimum.
Vstupenky a více info na:
www.mkskdyne.cz
FB: @ModrahvezdaKdyne

Marie Jánská

DÍVKA POLABÍ 2021

PŘECHODY PRO CHODCE A JEJICH ÚSKALÍ

Na to, abychom mohli přes přechod přejít, musí být nejprve takový přechod vytvořen
a to není jednoduché. Vyžaduje to projekt,
nejméně 7 let oběhávání všemožných úřadů a
nakonec schvalovací řízení, které Vám Vaši
snahu na dalších pár let shodí z jednacího stolu.
Myslíte, že přechod pro chodce je v obci nutný
a je ku prospěchu a bezpečnosti? To je bohužel
omyl, ze kterého Vás vyvedou nejen odborníci
z BESIPU, ale i úředníci mající právo poslední
instance. Podle nich je mnohem bezpečnější
tzv. místo pro přecházení, protože si na něm
chodci
dávají
větší
pozor
a nezpomaluje to tolik dopravu. Myslíte si
stejně jako já, že je to hloupost? Opět omyl,
jedná se o zcela legální a jednoznačné stanovisko, se kterým se setkáte, budete-li žádat
Korunku a ceny vítězce předával místostarosta o zřízení alespoň jediného přechodu pro chodNymburka Bořek Černý. Tato soutěž se poprvé ko- ce ve Vaší obci. Pomalu se mi zdá, že
nala v roce 1998. Nyní je součástí každoročního obce,města a vesnice nebyly budovány pro lidi,
mezinárodního festivalu talentu,módy a estetiky, ale pro dopravu a ta nemusí být ani tak
POKLAD NÁRODŮ INTERBRILLIANT bezpečná, jako hlavně plynulá. Dost se tedy diWORLD. Dívky musely samy navrhnout a vy- vím, proč nejsou všechny přechody pro chodce
tvořit kostým z recyklovatelného materiálu a před- v obcích a městech zrušeny a nahrazeny
vést ho ve stylu CUSTOMIZING a FRESH FA- geniálními místy pro přecházení, na kterých bySHION. První divkou POLABÍ se stala 9letá chom si dávali velký pozor, ale při dnešním proNatalie Nováková ze Kdyně. Natálka je nadaná vozu je jen málokdy a se štěstím překonali. Dodívka, která se věnuje malování, hře na housle, píše jít v pohodě a bezpečně naproti přes ulici, se
básničky a je modelkou modelingove agentury tak zdá být mnohem větší problém, než by se
JM- Models Klatovy. Má za sebou hodně úspě- zprvu zdálo.Že je to možné jen v Kocourkově?
chů a vítězství v České republike, na Ukrajině, Něco na tom je. Žijeme v civilizované zemi
v Číně i Japonsku. V soutěží Dívka Polabí zís- uprostřed Evropy, která se jmenuje Česká rekala ješte ocenění za nejlepší kostým.
publika a kde bohužel místa na úřadech obsaNatálce gratulujeme a přejeme hodně dalších dili ctihodní Kocourkovští. Při jednání s nimi
úspěchů.
pak nabydete dojmu, promiňte mi, že i s volem
Valéria Popáliová by bylo snad lepší pořízení.
foto: Valéria Popáliová
Odmítám brutalitu, ale vězte, že dobře
Slavnostní předávání cen finalistkám soutěže talentu módy a půvabu DÍVKA POLABÍ 2021
se uskutečnilo 22. května 2021 na radnici v
NYMBURCE.
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mířených pár zmíněným úředníkům, by mohlo
probudit zbyteček dobrých myšlenek v jejich
hlavinkách, kde chudinky tráví desetiletí v hladomoru a zapomnění. Přikládám foto jednoho
z míst nevhodných pro zřízení přechodu pro
chodce a občanům této obce se omlouvám se
slovy, nejste zdaleka sami. Musíte vydržet
pouhých 10 let a pokud Váš starosta s Vaší peticí nepoleví v marném obíhání nekonečné
kanceláře úředního osla ČR, možná se i
dočkáte. Pro úřady a zastupitelské orgány je
prostý občan nezajímavý, přesněji řečeno
obtížný hmyz, otravující s prosbami a
žádostmi, i když jsou oprávněné a příbuzné rozumu. Alespoň takového dojmu jsme nabyli
při jednání o věci, většině normálních lidí naprosto jasné a jednoduché.
Snad po dalších volbách, snad až tihle
,,pracanti" odejdou do důchodu , dočkáme se
v našich městech i obcích alespoň jednoho
přechodu pro chodce, nebo dá-li bůh a motyka
vystřelí i silničního obchvatu, ale to už bychom
chtěli asi opravdu moc. Zatím tedy doufejme,
spolu s ostatními stejně postiženými obcemi
a starosty, že k nějaké nápravě skutečně jednou
dojde.
Ing. Petr Žáček, Hluboká
foto: Petr Žáček
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CO SE CHYSTÁ VE STARCI
Ve Starci bude stát kaple sv. Anny, která vznikne přestavbou bývalé hasičské zbrojnice. Ta se
nachází v kopci směrem ke Koutu na Šumavě.
V současné době je již zpracovaná studie, kterou financovalo město Kdyně, a byl také přivezen kámen na schody a obložky dveří. Oltářní obraz sv.
Anny namaloval starecký rodák - malíř Václav Sika. Odlití zvonu obstará další rodák ze Starce - Václav Kaiser. Město Kdyně z dotace zafinancuje rovněž výměnu krovu a ostatní stavební práce. Na občanech Starce bude pak zařízení interiéru kaple.
V průčelí stavby bude umístěna socha svatého Floriana, která bude připomínat původní význam stavby.
Bohumil Kaufner, SDH Starec
foto: SDH Starec

vizualizace projektu

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

560 Kč/hod

Nakladač Weidemann

650 Kč/hod

Rameno na sekání

680 Kč/hod

Odvoz bioodpadu
traktor+kára
Odvoz bioodpadu
Multicar
Pronájem kontejnéru

450 Kč/hod
375 Kč/hod
50 Kč/den

Zahradní traktůrek

490 Kč/hod

Sekačka

470 Kč/hod

Motorová pila

470 Kč/hod

Křovinořez

470 Kč/hod

Ostatní práce

380 Kč/hod

Multicar

494 Kč/hod

Traktor s károu

560 Kč/hod

Traktor kontejnér

650 Kč/hod

Traktor hrnutí sněhu

650 Kč/hod

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

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

