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ZE STAROSTOVA STOLU

číslo 1/2021

ÚVODNÍ SLOVO
Teď už opravdu pojďme otočit list a podívat se, jaké investiční akce a opravy nás
v roce 2021 čekají. Obyvatelé nové zástavby Na Skalce a Pod Korábem se konečně dočkají nových pozemních komunikací, jejichž výstavbu pozdržely potíže s vydáním
stavebního povolení na základě dříve zpracovaných projektů, které bohužel neodpovídaly současným požadavkům na budování komunikací. Více než 9 mil. Kč letos poputuje do objektů pro předškolní a školní
vzdělávání, čímž mj. navážeme na loňskou
rekonstrukci 4. pavilonu MŠ Markova.
V obou mateřských školách dojde v letošním roce k výměně oken, která jsou již léta
nevyhovující a jejich špatné izolační vlastnosti se promítají rovněž do vysokých nákladů na vytápění. „Práce jako na kostele“
nás čeká v budově Masarykovy základní
Milí spoluobčané, hned v úvodu Vám chci školy, kde letos započne I. etapa sanace obpopřát pevné zdraví a pohodový rok 2021. jektu. Dojde k tzv. podřezání přední části obJaký tento rok bude, to si netroufám odhad- jektu, které by mělo vyřešit letité problémy s
nout, ale pevně věřím, že nám do našich živo- extrémní vlhkostí, kvůli které není možné
tů přinese něco nového, něco pozitivního, ně- objekt rovnou rekonstruovat, neboť jakékojaká překvapení a hezké zážitky, na které bu- liv investice do rekonstrukce bez sanace by
deme všichni společně jednou s úsměvem představovaly peníze vyhozené z okna. Vlhvzpomínat. Pokud to vezmu z mého úhlu po- kost by si totiž časem našla cestu i do rekonhledu, tak já osobně se těším na první jarní struovaných prostor. S rekonstrukcí se přesdny - na první jarní paprsky slunce, které za- to započne tam, kde je to nyní již možné, a to
hřejí naše úsměvy i srdce. Stejně jako Vy, i já ve cvičné školní kuchyňce, která bude i díky
s napětím a nadějí očekávám ústup korona- finanční podpoře z MAS Pošumaví zmodervirové pandemie a netrpělivě vyhlížím oka- nizována a lepším uspořádáním prostor
mžik, kdy se opět budu moci setkat s Vámi, vznikne také kancelář školního psychologa.
s občany, například při Hovorech se staros- Letošní městský rozpočet počítá rovněž s intou. Těším se na naše diskuse, na to až s Vá- vesticí do zastínění oken v novém pavilonu
mi budu moci sdílet myšlenky, které se mi školy, která se v letních měsících vlivem sluhoní hlavou. Myšlenky, které bychom mohli nečního záření vyhřívají natolik, že jsou tříspolečně rozvést, až do celkové realizace pří- dy prakticky neobyvatelné. I do letošního
padných projektů, návrhů a našich společ- rozpočtu stále ještě zasahuje stavba Galerie
ných nápadů. Současná situace nám to bohu- v areálu bývalé Draslovky, kterou stavební
žel ještě neumožňuje, proto mi dovolte se- firma nedokončila v řádném termínu, a v souznámit Vás s tím, co náš v letošním roce časné době čelí smluvním pokutám. To však
2021 čeká alespoň na stránkách Kdyňských není jediná investice do kulturních zařízení
– letos plánujeme dlouho odkládanou opralistů.
Jistě mi odpustíte ještě jednu krátkou vu střechy kina, která je ve velmi špatném
zmínku v souvislosti s koronavirem, resp. stavu, do objektu dlouhodobě zatéká a voda
s očkováním proti němu. Město Kdyně pro- bohužel způsobuje další škody na budově.
střednictvím pracovníků Městského úřa- Pokračovat budou také v loňském roce zapodu Kdyně nabízí především seniorům po- čaté opravy bytových i nebytových prostor,
moc s registrací očkování telefonicky (PO o jejichž správu se stará Odbor správy nemo– ČT od 8:00 do 15:00 hod, v PÁ od 8:00 do vitostí MěÚ Kdyně. V městských bytech
13:30 hod.) a osobně lze provést registraci jsou postupně budována nová bytová jádra
v provozní době úřadu, která je na základě a veškeré potřebné úpravy, výměny oken,
vládního nařízení stále omezená pouze na dveří i dalších součástí bytů. Opravy střechy
dva dny v týdnu (PO: 8:00 – 13:00 hod., ST: se dočká bytová zástavba v Sokolské ulici,
12:00 – 17:00 hod.). Pokud máte o pomoc dojde zde k výměně hlavních vstupních dves registrací očkování zájem, můžete se ob- ří, zvonků a poštovních schránek. Neoporátit na naše kolegyně na tel. 379 413 516 mněli jsme také rekonstrukci dvou bytových
nebo 379 413 522. Veškeré potřebné a ak- jednotek a jedné garsoniéry v objektu retuální informace jsou zveřejněny na úřed- staurace U Jána (dříve U Votrubů), které
ní desce úřadu, na všech on-line infor- jsou již v plném proudu a v brzké době bumačních kanálech a případné změny bu- dou tyto bytové jednotky připraveny pro prvdou rovněž hlášeny městským rozhlasem. ní nájemníky.
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Na opravy a rekonstrukce bytů je v městském rozpočtu vyčleněno více než 7 mil.
Kč. Co se týče nebytových prostor, na letošním „programu“ je mj. rekonstrukce bývalého „Domu služeb“, který by se měl
opět stát multifunkčním prostorem, kde bude mj. umístěna ordinace zubního lékaře,
jejíž rekonstrukci finančně podpořil Plzeňský kraj. S investicemi nezapomínáme ani
na spádové obce – díky dotaci Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR v rámci programu
EFEKT dojde k rekonstrukci veřejného
osvětlení ve všech spádových obcích, které
je často léta nefunkční, což je z hlediska
bezpečnosti zcela nepřípustné. Málokdo si
v průběhu loňského roku nevšiml častých
poruch svozového vozu na směsný komunální odpad, vůz se bohužel po 16 letech nepřetržité služby začal hlásit „o důchod“. Jeho opravy již prakticky nejsou možné, součástky pro tento typ vozu se již nevyrábějí
a na každou opravu je pracovníci technických služeb shánějí napříč celou republikou. Cena nového svozového vozu je více
než 6 mil. Kč, v současné době již probíhá
příprava výběrového řízení k jeho nákupu
na splátky s výhodnou úrokovou sazbou.
V ulicích byste tak nový vůz mohli začít potkávat koncem měsíce června. Do letošního roku se „přehoupla“ také plánovaná revitalizace hřbitova, která se kvůli dlouholetým nevypořádaným majetkovým vztahům na pozemcích hřbitova nemohla uskutečnit. Pozemky jsou nyní již ve vlastnictví
Města Kdyně a plánované revitalizaci tak
již nic nebrání. S úpravami začneme na jaře nejprve v okolí smuteční síně, kde je stav
zeleně i celková úprava tohoto prostoru nejžalostnější. Mnozí z Vás si možná při své
návštěvě radnice, při vyřizování „věcí úředních“, všimli rekonstruovaných kanceláří
Správního odboru – matriky a pracoviště
Czech Point. V loňském roce došlo rovněž
k sanaci části objektu radnice, která nebyla
využívána pro kancelářské účely, ačkoliv
se nachází v přízemí a je tak pro občany nejdostupnější. Zde letos kromě jiného vzniknou kanceláře Odboru správy nemovitostí,
který se sem přesune z dosavadního odloučeného pracoviště Na Tržišti. Prostor, který Odbor správy nemovitosti opustí, bude
následně nabídnut k využívání společností
Vodovody a kanalizace města Kdyně, spol.
s.r.o.. Kromě výše uvedených projektů
a oprav nás čekají také investice do technické infrastruktury, jejích oprav a obnovy
či rozšiřování – to se týká např. budování
teplovodu do objektu bývalého „Domu služeb“ a budovy MZŠ Kdyně na Náměstí, do
prostor řeznictví a dalších přilehlých objektů, čímž dojde k výrazné úspoře energií
na vytápění těchto prostor.
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Připravených, plánovaných a již započatých akcí je samozřejmě mnohem více a není možné Vás s nimi seznámit v jednom
úvodníku, proto se těším na již zmiňované
Hovory se starostou, kde si s Vámi budu
moci o všem zase detailněji popovídat. Ačkoliv jsou úřední hodiny MěÚ Kdyně
pro veřejnost upraveny dle vládních nařízení na pouhé dva dny v týdnu po dobu
pěti hodin, stále platí, že dveře radnice
i mé kanceláře jsou Vám, občanům, samozřejmě stále otevřené. Momentální situace však vyžaduje jeden mezikrok – telefonickou domluvu schůzky.
Přeji Vám pohodové dny nadcházejícího
jarního období, pevné zdraví a pozitivní
mysl.

číslo 1/2021
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vizualizace - revitalizace hřbitova,
prostor kolem smuteční síně

Oskar Hamrus
starosta města Kdyně
foto: MěÚ Kdyně
bytové jádro po rekonstrukci

hlavní výstavní prostor galerie

byt nad restaurací U Jána před rekonstrukcí

vstup do objektu galerie z budovy Městské
knihovny Kdyně

kancelář Správního odboru MěÚ Kdyně

oprava hloubkové kanalizace u MZŠ Kdyně,
která rovněž souvisí s vlhkostí budovy

sanace v přízemí radnice - budoucí kanceláře
Odboru správy nemovitostí MěÚ Kdyně

@ podatelna@radnice.kdyne.cz
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číslo 1/2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám do roku 2021 jménem Městského
úřadu ve Kdyni popřála vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Také bych Vám chtěla poděkovat za respektování a dodržování úředních hodin
MěÚ, které jsou po dobu nouzového stavu
dle nařízení vlády ČR zavedeny. Vím, že
omezení fungování úřadů přináší pro nás
všechny mnohé nepříjemnosti, ale v současné nelehké „covidové“ době jsou tato
opatření nevyhnutelná. Jen připomínám,
že veškeré žádosti, dotazy a jiná podání je
možno vyřizovat elektronicky nebo telefonicky a pracovníci MěÚ jsou Vám k dispozici a ochotni pomoci.
Preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID - 19 měly bohužel dopad
i na Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou České republiky ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů.
Letošní ročník proběhl ve dnech 1. – 24.
ledna 2021, ale byl jiný. Při 5. stupni PES

nemohly tříkrálové skupinky vyjít na koledu a potěšit další lidi dobré vůle ve společném díle solidarity s chudými. Zároveň byla také zrušena celá řada doprovodných akcí, jako je zahajování sbírky a žehnání koledníkům. Kasičky byly tentokrát ve Kdyni a v okolních obcích dostupné v předem
stanoveném čase především v kostelích, na
úřadech a na dalších místech, kde byly připraveny také oblíbené kalendáříky a cukříky. Ve Kdyni občané nejvíce využili možnosti přispět do kasičky v kostele sv. Mikuláše nebo v přízemí MKS „Modrá hvězda“.
Loňský rok byl pro Kdyni a okolní obce ve znamení rekordu a Tříkrálová sbírka se zde pyšnila nejvyšší vybranou částkou 342.434,- Kč, což je skoro o 24 tisíc
více než v roce 2019. Za 20 let koledování
ve Kdyni se vybralo skoro 4,5 milionu
Kč.
Výnos ze všech pokladniček na Kdyňsku v letošním roce činí 110.655,- Kč.
Přispět však můžete i v současné době
- formou DMS, převodem na účet (celoročně) nebo díky online kasičce umístě-

né na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz (do 30. 4. 2021), kde můžete po zhlédnutí kolednického videa přispět na pomoc lidem v nouzi nejblíže Vašeho bydliště, a to zadáním poštovního směrovacího čísla nebo názvu nejbližší charity.
Informace k zasílání dárcovských SMS
zpráv a potřebné údaje k darování peněz
formou bankovního převodu naleznete také na webových a FB stránkách města Kdyně.
Ing. Štěpánka Mrázová
tajemnice MěÚ Kdyně
foto: Ludmila Brychová

FINANČNÍ PODPORA MÍSTNÍCH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Město Kdyně v loňském roce prostřednictvím
pěti dotačních programů podpořilo částkou
580 000 Kč širokou škálu žadatelů o dotace
z řad místních organizací, spolků, sportovců či
hasičů.
Celkem 309 000 Kč bylo poskytnuto místním sportovcům. Na podporu sportovní činnosti dětí, mládeže a dospělých a na zajištění
chodu klubů obdrželi dotace TJ Sokol Kdyně,
SK Kdyně, Karate klub, KČT – odbor Kdyně,
TJ Sokol Hluboká a dále také jednotlivci reprezentující město Kdyně - Vladimír Nejdl
na reprezentaci v rybolovné technice a Tomáš
Nejdl na účast na mistrovství ČR v rallycrossu.
Na podporu spolkové a zájmové činnosti
dětí a mládeže byla rozdělena celková částka
ve výši 140 000 Kč, která putovala mezi dvě pionýrské skupiny Safír Kdyně a Jitřenka Kdyně
a mezi Junák – Český skaut, středisko Lípa Prapořiště.
O finanční podporu z městského rozpočtu žádali rovněž hasiči, kteří na svoji činnost od města Kdyně obdrželi celkem 70 000 Kč. Částku
ve výši 60 000 Kč obdržel SDH Kdyně a SDH
Hluboká na potřebné věcné vybavení a částku
ve výši 10 000 Kč obdržel SDH Hluboká na
podporu kulturních a sportovních akcí pro
mladé hasiče. O podporu kulturních akcí žádal
rovněž KČT – odbor Kdyně, který v této oblasti získal finanční podporu ve výši 20 000 Kč.
Finanční podpora v celkové výši 21 000 Kč
směřovala i do sociální oblasti, v rámci které

www.kdyne.cz

byl podpořen např. Hospic sv. Lazara z.s.,
SONS ČR a Diakonie ČCE-středisko Západní
Čechy.
V rámci podpory místních organizací dotaci
obdržela také ZO Českého zahrádkářského svazu Kdyně, a to ve výši 20 000 Kč na vybudování přístřešku před prodejnou v Dělnické ulici.
Vlivem pandemie koronaviru a přísných
opatření proti šíření onemocnění COVID - 19
se bohužel řada akcí, které byly ze strany města
Kdyně finančně podpořeny, nemohla uskutečnit – např. Staročeský advent (KČT - odbor
Kdyně) a část kulturního programu SDH Hluboká. Finanční prostředky určené na podporu
těchto akcí tak byly v souladu se zásadami pro
poskytování dotací z rozpočtu města Kdyně
vráceny zpět poskytovateli.
V roce 2020 byly ještě nad rámec těchto zásad poskytnuty dvě dotace v celkové výši
400 000 Kč, které byly začleněny přímo do
schváleného rozpočtu města Kdyně. První z
těchto dotací, ve výši 100 000 Kč, byla poskytnuta Římskokatolické farnosti Kdyně na úhradu části nákladů spojených s restaurováním varhan v kostele sv. Mikuláše ve Kdyni. Druhá dotace, ve výši 300 000 Kč, směřovala do Českého rybářského svazu, MO Kdyně na spolufinancování výstavby rybochovného zařízení
v blízkosti areálu CVZ Kdyně.
Pro rok 2021 je v rozpočtu města Kdyně na
podporu všech organizací, spolků i sportovců

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

vyčleněno celkem 631 000 Kč.
Žádost o finanční podporu lze opět podávat
ve dvou kolech:
I. kolo: od 1. ledna do 31. března 2021
II. kolo: od 1. června do 15. srpna 2021
Město Kdyně má podle směrnice Rady města Kdyně č. 1 - Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu celkem 5 různých dotačních programů, v rámci kterých mohou žadatelé žádat
o podporu svých aktivit a činností:
1) Podpora spolkové a zájmové činnosti dětí
a mládeže
2) Podpora sportovních a zájmových organizací a klubů
3) Podpora místních kulturních, společenských a sportovních akcí
4) Podpora jednotlivců či skupin reprezentujících město Kdyně
5) Podpora ostatních akcí a činností směřujících k všestrannému rozvoji území města Kdyně a uspokojování potřeb obyvatel
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
města Kdyně včetně všech potřebných formulářů k podání žádosti o dotaci i k jejímu následnému vyúčtování jsou k dispozici na stránkách
města:
www.kdyne.cz/mestskyurad/samosprava/
smernice-rady-mesta/.
Eva Veseláková
vedoucí Finančního odboru MěÚ Kdyně

f Město Kdyně
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MÍSTNÍ POPLATKY JSOU PŘÍNOSEM – PRO MĚSTO I JEHO OBČANY
kladů, které byly na tuto oblast v uplynulém roce vynaloženy a je přepočten na
každého obyvatele, a to včetně dětí. Děti
totiž paradoxně, zejména díky oblibě jednorázových plenek, produkují největší
množství odpadu a na jeho vyšší produkci se tak významně spolupodílí. Není
pravdou, že došlo k plošnému navýšení
tohoto poplatku – méně početné domácnosti, stejně tak jako např. samostatně žijící senioři, novou úpravou poplatku oproti
minulým letům naopak ušetří. A je to
v pořádku – každý spravedlivě hradí svůj
vlastní podíl na likvidaci odpadů, které reálně produkuje. Sazba poplatku na osobu ve Kdyni (vč. spádových obcí) činí
500 Kč/rok a je jednou z nejnižších sazeb nejen v regionu, ale i v rámci České republiky. Pokud si uděláme propoPoslední loňská zasedání kdyňského za- plnil především dvě funkce – funkci regu- čet jednotlivých svozů odpadu za rok,
stupitelstva byla ve znamení obecně zá- lační a funkci fiskální (plnění příjmů roz- zjistíme, že za jeden svoz našich odvazných vyhlášek, které upravují oblast počtu). Místní poplatky by měly přede- padků vyprodukovaných v průběhu cemístních poplatků. U stávajících místních vším regulovat společensky nežádoucí je- lého týdne zaplatí každý z nás cca
poplatků, zavedených obecně závaznou vy - např. nadměrný štěkot psů v souvis- 10 Kč. V této částce se tak všichni čásvyhláškou z roku 2010, došlo ke změně losti s jejich chovem či existenci množí- tečně spolupodílíme na úhradě mzdy
jejich sazeb s ohledem na nedávné změny ren, neúměrný a nevhodný zábor veřej- popelářů a dalšího personálu, který nazákona o místních poplatcích. Toto s se- ných prostranství k prodejním či jiným př. zajišťuje uložení odpadu na skládbou přineslo zvýšení sazeb většiny po- komerčním účelům apod. Další funkcí ce. Dále se do této částky z části promíplatků, a to bohužel v době nejnevhod- místních poplatků je již zmíněná fiskální tají náklady na pohonné hmoty, oponější – v průběhu pandemie koronaviru. funkce, díky které do městského rozpočtu třebení svozové techniky, její opravy a
Město Kdyně bylo však na neaktuálnost plynou dodatečné finanční prostředky.
nemalou částku představuje zejména
vyhlášek a neadekvátní sazby poplatků
Nejdiskutovanějším místním poplat- tzv. skládkovné, které se hradí za kažopakovaně upozorňováno Ministerstvem kem je bezpochyby místní poplatek za dou tunu odpadu uloženého na skládvnitra ČR, a přestože je zvýšení poplatků provoz systému shromažďování, sběru, ce. Přestože vlastníkem skládky je saoproti stávající úpravě značné, stále se přepravy, třídění, využívání a odstra- motné město Kdyně, vztahuje se na něj
v této oblasti ve Kdyni držíme blíže spod- ňování komunálních odpadů, který byl povinnost toto skládkovné hradit.
ní hranici zákonných sazeb místních po- ve Kdyni od roku 2021 nově zaveden. StáJak už jsem psala v minulém vydání
platků tak, jako tomu bylo vždy.
vající úhrady za likvidaci směsného ko- Kdyňských listů – třiďme! Čím více totiž
Často se na různých diskusích či inter- munálního odpadu nebyly sjednocené budeme třídit, tím méně komunálního odnetových blozích dočítám o nehoráznosti a vycházely převážně z obecně závazné padu skončí na skládce, a tím rovněž dozvýšení sazeb místních poplatků – ano, le- vyhlášky č. 1/2008, přičemž poslední jde ke snížení celkových nákladů vynatošní zvýšení může být pro někoho znač- změna vyhlášky, týkající se výše úhrad za kládaných na oblast odpadového hosponé, ale za nehorázné bych jej rozhodně ne- svoz komunálního odpadu byla schválená dářství. Ze všech těchto nákladů se pak
označovala. Pokud by totiž k navyšování v roce 2012. V průběhu 12 let od doby vy- totiž bude počítat aktuální sazba poplatku
poplatků docházelo v minulých letech dání této vyhlášky se však náklady na pro další rok. Jak vysoká tato sazba bude,
průběžně, tak jak je to běžné v jiných likvidaci odpadů a veškeré další souvise- to záleží jen na nás! Ne nadarmo přece
městech, nebyl by dnešní nárůst skokový jící procesy zvýšily o více než 300 %. Kdyně získává tzv. odpadové Oskary za
a nestal by se tedy ani tolik diskutova- Tento rozdíl byl tedy v minulých letech svá prvenství v třídění odpadů. Je tedy
ným tématem. Vlastně byste pak ani ne- hrazen z veřejných prostředků - tedy evidentní, že třídit odpad ve Kdyni umímuseli číst tento článek, protože byste ja- z městského rozpočtu, který by měl pri- me. Díky tomu máme i velkou šanci jedko občané zvyšování poplatků v určité pe- márně sloužit k rozvoji města a jeho slu- nu z celorepublikově nejnižších sazeb toriodicitě očekávali a chápali jej jako nut- žeb pro obyvatelstvo. Nové nastavení sys- hoto poplatku i nadále udržet.
ný krok vedení města v souladu s tím, co tému plateb za likvidaci komunálního odNa následujících stranách najdete přemu ukládá zákon – počínat si při správě fi- padu je spravedlivější – množství odpadu hledné informace k dvěma nejběžnějším
nančních prostředků a veškerého majetku přece jako občan neprodukuji podle toho, místním poplatkům, se kterými se jako
s péčí řádného hospodáře. Kdyňské po- zda platím jednu nebo dvě popelnice, jak občané v pozici poplatníků setkáte –
platky i navzdory jejich zvýšení patří ve tomu bylo v předešlé vyhlášce. Odpad k místnímu poplatku ze psů a k místnívšech oblastech stále k těm nejnižším. produkuje každý z nás, byť v trochu jiné mu poplatku za systém shromažďováOstatně, místní poplatky nejsou jen tak le- míře, především s ohledem na momentál- ní, sběru, přepravy, třídění, využívání
dajakou platbou do městského rozpočtu, ní fázi svého života a míru zodpovědnosti a odstraňování komunálních odpadů.
mají své opodstatnění a důležité funkce. k přírodě a budoucím generacím. Nový
Ing. Věra Říhová
Tento nástroj byl do rukou zastupitelů způsob úhrady za likvidaci komunálního
místostarostka
města Kdyně
měst a obcí ze zákona vložen proto, aby odpadu proto vychází ze skutečných náfoto: MěÚ Kdyně (VŘ)

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz
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INFORMACE K PLATBĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ OD ROKU 2021
Na 10. a 11. zasedání Zastupitelstva města
Kdyně byly vydány nové obecně závazné
vyhlášky upravující místní poplatky
v následujících oblastech:
ź místní poplatek z pobytu
ź místní poplatek ze vstupného
ź místní poplatek za zábor veřejného
prostranství
ź místní poplatek ze psů
ź místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Všechny obecně závazné vyhlášky jsou
zveřejněny na webových stránkách města
Kdyně: https://www.kdyne.cz/mestskyurad/samosprava/vyhlasky, nebo jsou
k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě
Kdyně v jeho provozní době.

Provozní doba pokladny:
PO

8:00 – 11:30 12:30 – 16:30 hod.

ÚT

7:00 – 11:30 12:30 – 14:30 hod.

ST

8:00 – 11:30 12:30 – 16:30 hod.

ČT

7:00 – 11:30 12:30 – 14:30 hod.

PÁ

7:00 – 11:30 12:30 – 13:00 hod.

Všechny místní poplatky mohou občané
hradit převodem na bankovní účet
(č.ú.: 19 - 424321/0100) nebo v hotovosti na
pokladně MěÚ Kdyně.

V době nouzového stavu je provoz
MěÚ Kdyně (vč. pokladny) dle
aktuálního nařízení vlády ČR omezen
pouze na následující úřední hodiny pro
veřejnost:
PO

8:00 – 13:00 hod.

ST

12:00 – 17:00 hod.

V případě jakýchkoliv nejasností
k platbě místních poplatků je možné se
obrátit na úředníky Finančního odboru
Městského úřadu Kdyně.
Kontakt: Blanka Süčová
tel.: 379 413 530
e-mail: sucova@radnice.kdyne.cz

Místní poplatek ze psů – obecně závazná vyhláška města Kdyně č. 7/2020
o místním poplatku ze psů
poplatník

držitel psa
za každého
za prvního
druhého
psa
a dalšího psa

sazba poplatku

Za psa, jehož držitel je přihlášen nebo má sídlo v přilehlých
částech města – k.ú. Hluboká, Prapořiště, Starec,
Podzámčí, Branišov, Dobříkov, Smržovice, Vítovky

200 Kč

300 Kč

Za psa chovaného v rodinném domku nebo na zahradě
v k.ú. Kdyně

300 Kč

450 Kč

Za psa chovaného ostatními držiteli, tj. v k.ú. Kdyně mimo
rodinné domy – tj. pes chovaný v panelovém domě,
v bytové jednotce

500 Kč

750 Kč

Za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let

150 Kč

200 Kč

osvobození a úlevy

Viz čl. 6 OZV města Kdyně č. 7/2020 o místním poplatku ze psů (např. nevidomé osoby,
držitelé průkazu ZTP či ZTP/P, osoby provádějící výcvik vodících psů, apod.)

splatnost poplatku

do 30. 6. příslušného kalendářního roku

platební údaje

V roce 2021 budou poplatníkům rozesílány složenky s osobním variabilním symbolem, pod
kterým je nutné platbu provést. Pro další roky se variabilní symbol nemění, složenky proto již
nebudou zasílány.
Poplatek je možné vždy hradit bankovním převodem na účet (č.ú.: 19-424321/0100)
nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Kdyně

AKTUALIZACE ZÁSAD PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
S účinností od 1. ledna 2021 proběhla
aktualizace směrnice rady města č.
1/2019 – Zásady pro přidělování bytů
ve vlastnictví města Kdyně z důvodů,
které ukázala hlavně praxe při bodování
žádostí a také při uzavírání smluv
o nájmu bytu. Vyšší počet bodů získáte za
délku trvalého pobytu v obci nebo třeba

www.kdyne.cz

za to, že jste bezproblémovým nájemníkem a požadujete výměnu bytu. Smlouvy
o nájmu bytu budou nyní uzavírány na
dobu šesti měsíců s výpovědní lhůtou
tří měsíců, poté bude smlouva uzavřena na dobu jednoho roku a následně
na dva roky. Lhůta pro aktualizaci
žádostí o byt byla v letošním roce pro-

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

dloužena až do konce února. Směrnice
rady města jsou k dispozici na webových
stránkách:
https://www.kdyne.cz/mestskyurad/samosprava/smernice-rady-mesta
Martina Vaníčková
Správní odbor MěÚ Kdyně

f Město Kdyně
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů – Obecně závazná vyhláška města
Kdyně č. 9/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a) fyzická osoba přihlášená v obci

poplatník

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

sazba poplatku

500 Kč

osvobození a úlevy

Viz čl. 6 OZV města Kdyně č. 9/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Jedná se mj. o vlastníky
rekreačních či neobydlených objektů na katastrálním území města Kdyně, kteří jsou zároveň
hlášeni k trvalému pobytu na území města Kdyně.
Upozornění:
Údaj rozhodný pro všechna osvobození nebo úlevy dle této vyhlášky je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Z důvodu omezených úředních hodin MěÚ Kdyně na základě nařízení vlády je lhůta pro oznámení
osvobození dle této vyhlášky pro letošní rok výjimečně prodloužena až do 28. 2. 2021. Veškeré
potřebné formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města Kdyně. Žádosti je možné
podávat rovněž elektronicky prostřednictvím e-podatelny: podatelna@radnice.kdyne.cz.

splatnost poplatku

do 30. 6. příslušného kalendářního roku

platební údaje

Složenky s platebními údaji budou poplatníkům doručeny na adresu bydliště.
Poplatek je možné vždy hradit bankovním převodem na účet (č.ú.: 19-424321/0100) nebo
v hotovosti na pokladně MěÚ Kdyně.

Složenky s platebními údaji budou poplatníkům zasílány během měsíce února. Platbu je ale možné provést již nyní,
např. bezhotovostním převodem na výše uvedený účet, variabilní symbol k Vaší platbě Vám bude sdělen telefonicky na
čísle 379 413 530.
Eva Veseláková, DiS.
vedoucí Finančního odboru MěÚ Kdyně

INVESTIČNÍ AKCE 2021
Místní komunikace
Pod Korábem II a Na Skalce
Plánovaná výstavba místních komunikací se
nachází ve východní a západní okrajové části
města Kdyně. Komunikace Pod Korábem
II je napojena přes místní komunikaci Pod
Korábem na silnici II/184. Komunikace
Na Skalce bude navazovat na místní komunikaci – ul. Šmídova. Komunikace budou
zajišťovat příjezd k zástavbě v nově vzniklých obytných zónách. Obě komunikace
jsou v obytné zóně řešeny jako místní komunikace funkční třídy D1 – zklidněná komunikace. Tomu odpovídá i jejich šířkové uspořádání, směrové vedení a další prvky. Pobytová
funkce těchto komunikací převládá nad funkcí dopravní. Výše investičních nákladů se bude pohybovat kolem 5,5 milionu Kč. Výstavba je plánována na základě výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na
květen 2021.

www.kdyne.cz

Revitalizace cvičné školní
kuchyňky - MZŠ Kdyně
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky
na MZŠ Kdyně. To bude zajištěno modernizací učebny gastronomie. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku
a žáky bude více motivovat ke studiu. Navíc
zkvalitní a zefektivní výuku pomocí moderních interaktivních technologií a umožní rozšířit výuku o moderní způsoby a metody. Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti
základní školy pro vzdělávání v oblasti
gastronomie. Současná vzdělávací kuchyňka, která se na ZŠ nachází, neposkytuje žákům dostatečnou úroveň vzdělání. Pomůcky
používané při výuce jsou již vzhledem k současným požadavkům žáků i učitelů zastaralé
a vzhledem k technické úrovni a možnostem
i značně nemoderní. Žáci tak nemohou být
vzdělávání za pomoci moderního vybavení,

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

které je na ostatních školách již standardem
a jsou nuceni pracovat s neefektivním vybavením, které nepřispívá ke zvyšování jejich
praktických a teoretických dovedností. Celkově dojde k rekonstrukci cvičné kuchyňky včetně nutných stavebních úprav, pořízení schodolezu a vybudování bezbariérového WC pro zajištění bezbariérového používání objektu. Investiční náklady projektu se pohybují okolo 1,7 milionu Kč a budou spolufinancovány za podpory Integrovaného regionálního operačního programu.

Ing. arch. Ivan Šach
vedoucí OSMaI MěÚ Kdyně

f Město Kdyně
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NUTNÁ OBMĚNA POŠKOZENÝCH LIP NA
KDYŇSKÉM NÁMĚSTÍ POKRAČUJE
Město Kdyně přistoupilo k další nutné
obměně poškozených lip v aleji na kdyňském
náměstí. Odborná arboristická firma
vytipovala celkem 17 lip, které se budou
muset vyměnit. Na konci roku došlo
k výměně 7 nejvíce poškozených lip, které
svým stavem ohrožovaly okolí. Po
pokácení byly okamžitě vysázeny lípy
nové, které mnohem lépe odolávají
nepříznivým podmínkám městské
zástavby. Město Kdyně přistupuje
k postupné výměně lip ve stromořadí šetrně,
aby tato pro Kdyni typická dominanta zůstala
zachována i pro další generace. Celé lipové
aleji je věnována pravidelná péče a potřebná
pozornost, čas a nepřízeň počastí ale bohužel
dělají své. V letošním roce proto bude
systematicky pokračováno ve výměně lip ve
spolupráci s odbornou arboristickou firmou.
Soňa Spěváková
Stavební odbor MěÚ Kdyně
foto:MěÚ Kdyně

SOCIÁLNÍ PRÁCE NA MĚÚ VE KDYNI
Povědomí o působení sociálních pracovníků
na Městském úřadě ve Kdyni bylo v minulosti
dozajista pro mnohé občany spojeno
s podáváním žádostí o dávky sociální péče.
Jednalo se tehdy zejména o dávku při péči
o osobu blízkou či dávek pomoci v hmotné
nouzi.
Vzhledem k mnoha legislativním změnám
byla od 1. 1. 2012 agenda těchto dávek
přesunuta do kompetencí úřadů práce.
Ukončením této sociální pomoci však
neskončilo působení sociálního pracovníka
na úřadě a i nadále je zde poskytováno
sociální poradenství. Pro mnohé může být
sociální poradenství záhadným pojmem, pod
kterým se mohou vyskytovat pouze otazníky.
Sociální práce spadá do takzvaných
pomáhajících profesí. Je to společenskovědní
disciplína i oblast praktické činnosti, jejímž
cílem je odhalování, zmírňování a řešení
sociálních problémů. Sociální pracovník
může být nápomocen širokému spektru
jedinců či skupin, např. osobám se
zdravotním postižením, osobám, které
pečují o osoby závislé na péči jiné osoby,
osobám s různým stupněm omezení
svéprávnosti, osobám ohroženým
sociálním vyloučením, osobám ohroženým
rizikovým způsobem života, osobám
s nejistým bydlením, či bez přístřeší,
rodinám s dětmi, seniorům a jejich
rodinám, zde např. poradenství při výběru
sociální služby, zajištění ochrany před
zneužitím, zvážení určení zvláštního

www.kdyne.cz

příjemce důchodu či opatrovnictví.
Působiště sociálního pracovníka není
pouze kancelář na městském úřadě, ale
především klientovo přirozené sociální
prostředí, je tedy možné po domluvě provést
poradenství i mimo kancelář. Sociální
pracovník se snaží společně s klientem
nejprve problém pojmenovat, najít řešení, či
zprostředkovat pomoc s daným problémem.
Sociální pracovník spolupracuje také s jinými
organizacemi, soudy, nadacemi a jinými
odborníky. Prioritní snahou je podpora
klienta k samostatnosti, spokojenosti,
podpoře dobrého života. Vzhledem k tomu,
že sociální pracovník je pověřen také
výkonem funkce a plněním povinností
v rovině veřejného opatrovnictví, může být
nápomocen též osobám, které tuto roli
u svých blízkých vykonávají.
Během života se člověk vypořádává se
spoustou změn, ať již vývojově daných, či
takových, které nám osud postaví do cesty.
Radostné okamžiky občas vystřídají strachy,
nejistota, bolesti, nástrahy, osamění. Člověk
by neměl být na bolest osudu sám, a pokud
zde není někdo blízký, měla by společnost
poskytnout podporu. To, jak se společnost
dokáže postarat o zranitelné jedince, svědčí
o její vyspělosti.

Lenka Stauberová, DiS.
sociální pracovnice MěÚ Kdyně

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KDYNĚ INFORMUJE

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je knihovna do odvolání zcela uzavřena. Výpůjčky jsou po dobu uzavření
knihovny automaticky prodlužovány.
Po otevření knihovny, naši milí čtenáři, vás
opět rády přivítáme a vy se můžete těšit na
spoustu nových knih, které pro vás v současné době připravujeme. Knihy vypůjčené před uzavřením knihovny pak přineste, prosíme, co nejdříve. Informace
o změně situace najdete na našich webových stránkách, facebooku, na dveřích budovy, necháme je vyhlásit i městským rozhlasem.
Na měsíc únor i březen jsou naplánované
akce a přednášky, ale v současné době zatím netušíme, zda se nebudou muset opět
přesunout, či zcela zrušit.
Pro zábavu a zpestření současné nelehké
doby bychom se s Vámi rády podělily
o nabídku, kterou jsme dostaly z Databáze
knih. Jedná se o akci Čtenářská výzva
2021.
Informace o zapojení se do akce najdete
na stránkách: www.databazeknih.cz nebo
www.ctenarskavyzva.cz

Irena Hambeková
MěK Kdyně
foto:MěK Kdyně
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MĚSTSKÉ LESY KDYNĚ
Město Kdyně hospodaří na lesích o výměře
501,03 ha. Lesní hospodářský celek /LHC/ se
skládá z několika ucelených komplexů
a menších částí drobných lesíků mezi zemědělskou půdou. Lesy se nacházejí převážně
v katastrech Kdyně, Hluboká u Kdyně,
Prapořiště, Starec a Všeruby u Kdyně.
Město hospodaří v lesích na základě desetiletého lesního hospodářského plánu. Ve druhové struktuře převládá smrk téměř 74 %, dále je
zastoupen buk necelými 8 %, zbytek je tvořen
ostatními dřevinami, jako je modřín, borovice, bříza, javor, osika. Z výše uvedeného zastoupení smrkových porostů i v městských lesích došlo ke kalamitní situaci, způsobené lý-

nová oplocenka

kožroutem smrkovým. Již několik let se bojuje s tímto přemnoženým škůdcem včasným
zpracováním kůrovcových stromů a následnou chemickou asanací kůrovcem napadeného dřeva, instalací otrávených lapáků. V současnosti, kdy je kůrovcovou kalamitou postižená téměř celá republika, dochází k velkému poklesu cen dřevní hmoty. Peníze utržené za prodej dřeva byly použity následně na
úklid pasek a následnou obnovu a výchovu
mladých lesních kultur. Ty dnes chybí a město
plně využívá nejrůznější dotační tituly na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,
stavbu oplocenek, na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích. Při zvýšeném

holina po kůrovci

sazenice buku

objemu kůrovcové těžby dřeva vznikají holiny, které se město snaží co nejdříve zalesnit.
K výsadbě nových mladých sazenic buku
a smrku dochází v podzimním a jarním období, kdy s městem spolupracují při nové výsadbě i dobrovolníci z řad občanů. V současné nelehké situaci vzniklé kůrovcovou kalamitou a suchými roky je hlavním úkolem města obnovení a udržení stabilních lesních
ekosystémů, zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního zdroje ve prospěch
příštích generací.
Břetislav Halama
odborný lesní hospodář
foto: Městské lesy Kdyně

sazenice smrku natřená proti okusu zvěří

CENTRUM VODNÍ ZÁBAVY KDYNĚ POKRAČUJE V OPRAVÁCH
V těchto nelehkých dobách, kdy je Centrum
vodní zábavy Kdyně vlivem vývoje epidemiologické situace na základě vládních nařízení
již dlouhodobě uzavřené, se spolu s pracovníky bazénu a ve spolupráci s vedením města
snažíme využít tento čas na opravy, které není
za běžného návštěvnického režimu možné
provádět. Zásadní opravy jsou zpravidla ty,
které nejsou vidět, jsou však pro chod bazénu
a komfort jeho návštěvníků zcela klíčové.
V případě kdyňského centra to byla především oprava v zázemí technologie. Centrum

vodní zábavy se totiž celou řadu let potýkalo s nefunkčními kompresory v jedné z klimatizačních jednotek, které byly v loňském roce za významné finanční podpory
města Kdyně vyměněny, a celý systém je
tak již zcela funkční. Další nutné úpravy
byly provedeny v prostoru vchodu do Wellness centra, kde jsme se od samého počátku provozu potýkali s velkou vlhkostí stěn,
na kterých tak nedržely ani speciální nátěry a zdi byly stále oprýskané. Došlo zde proto k obložení stěn dřevěnými palubkami,

které řeší problém s vlhkostí těchto prostor
a zároveň umožňují zdím „volně dýchat“,
ale staly se také zajímavým designovým
prvkem. Závěrem bych Vám, občanům
a všem příznivcům Centra vodní zábavy Kdyně, chtěl v novém roce popřát hlavně pevné
zdraví, hodně štěstí a snad brzy v kdyňském
bazénu zase na viděnou.

nové obložení před saunou

nové osvětlení vířivky

kompresory

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

Jan Zelenka
ředitel CVZ Kdyně
foto: CVZ Kdyně
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ POD OKNY
Předvánoční čas kdyňským seniorům
zpestřily děti z MŠ v Dělnické ulici. Tato
akce nesla název „Vánoční zpívání pod
okny.” Na přípravách se podíleli i zaměstnanci pečovatelské služby Doma ve
Kdyni.
Každý týden přicházely děti s koledou
a jednou adventní svíčkou na vlastnoručně vyrobený adventní věnec, aby seniorům navodily vánoční atmosféru.

Odměnou jim byl potlesk z oken
a úsměvy babiček a dědečků.
Čtvrtá adventní svíčka „Naděje” nám
všem symbolizovala víru v lepší zítřky
a příslib toho, že příští setkání budou moci probíhat v bližším kontaktu a ne jen
pod okny.
Za odměnu dostaly děti ručně vyráběné

andělíčky, sladkosti a malé občerstvení.
Ve spolupráci chceme i nadále pokračovat.
Petra Prenerová Wernerová
ředitelka MŠ Dělnická Kdyně
Vladimíra Müllerová
foto: Bc. Lucie Routová

BILANCOVÁNÍ V NOVÉM ROCE
Na začátku nového roku je čas se ohlédnout za rokem minulým. Byl to rok náročný nejen pro nás. Přesto se mnoho věcí podařilo. Stali jsme se samostatnou
organizací, převzali nové zázemí v Krámečku, které stále čeká, až se bude moci otevřít a sloužit i veřejnosti. Zvládli
jsme zabezpečit služby i v náročných
podmínkách nákazy COVID - 19. A co
je pro nás nejdůležitější, měli jsme důvěru našich klientů a jejich rodin.
Je na místě poděkovat těm, kteří nám
dali možnost být svébytnou organizací
a předali nám nové prostory – městu Kdyně. Také těm, kteří na nás mysleli a podpořili v době krize rouškami, materiálem
či dobrým slovem. Děkujeme i těm, kteří
podpořili naše klienty v době Vánoc –
MŠ Dělnická a PS Safír. Dík patří našim

klientům a jejich rodinám, kteří nás dokázali povzbudit, či se podělit o péči, když
šlo do tuhého. Velký dík patří i kolegyním a kolegům, kteří situaci čelili s odvahou a odhodláním pečovat o ty, jež nás
potřebují, ač často měli obavy třeba o své
rodiny.
Věříme, že nový rok nám všem přinese
větší stabilitu, více radosti a další rozvoj
našich služeb. Rádi bychom získali další zkušenosti a vědomosti, které nám
umožní lépe vykonávat naši práci.
Chceme přizvat k užší spolupráci odborníky z oblasti zdravotnictví či péče,
tak abychom dokázali lépe naplňovat
potřeby našich klientů. Nechceme zapomenout ani na ty, kteří sami pečují o své
blízké a nabídnout jim podporu i prostřednictvím projektu Pro Všechny. ¨Pře-

jeme si, abyste i v roce 2021 u nás nalezli
podporu a mohli být ve svých domovech
s jistotou a v bezpečí.
Bc. Lucie Routová
ředitelka Doma ve Kdyni
centrum sociálních služeb
foto: Doma ve Kdyni
centrum sociálních služeb

OD 1. 1. 2021 VSTOUPIL V PLATNOST NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, platný
od 1. 1. 2021 zdražuje skládkovatelné odpady, tedy i směsný komunální odpad, zvýšeným dílčím poplatkem o 300 Kč/tunu a zvýšeným poplatkem na rekultivační rezervu
o 45 Kč/tunu bez DPH.
V souladu s evropskými recyklačními cíli nový zákon o odpadech zavede postupné zvyšo-

www.kdyne.cz

vání poplatku za ukládání využitelných
a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze
současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce
2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč, až
na 1850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

a nastartování recyklačního průmyslu.
Zákon výrazně mění způsob výpočtu, účtování a vykazování poplatku za ukládání odpadů na skládku provozovatelem skládky.
Martin Fremuth
ředitel TS Kdyně
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KDYŇSKÉ AMBULANTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ S.R.O.,
SOUČASNOST A BUDOUCNOST
Kdyňská poliklinika, jedno z nejdůležitějších
a velmi frekventovaných míst ve městě, koncem roku 2019 změnila své majitele. Budova,
která slouží potřebám občanů již mnoho let, si
stále hlasitěji říká o větší a větší pozornost
a protože její osud je svázán s velikou společenskou zodpovědností, rád bych Vás touto
formou seznámil s našimi plány do budoucna.
Rozhodně nemáme v úmyslu provoz utlumit
a budovu využívat jiným způsobem, bude to
spíše naopak. V poliklinice v současné době
funguje deset subjektů poskytujících zdravotnické služby a naším úkolem bude těmto lékařům zajistit důstojné místo pro jejich práci a v rámci možností zdravotnické
služby ještě dále rozšířit.
Člověk ovšem nemusí být přímo odborník
na zdravotnictví, aby si velmi dobře uvědomoval, jak obrovská je to v dnešní době výzva. Personálně dlouhá léta devastované zdravotnictví je v některých oborech prakticky na
pokraji kolapsu, sehnat stomatologa nebo dětského lékaře, internistu nebo neurologa je
v současnosti počin rovnající se zázraku. Během posledních několika let skončili ve Kdyni internista, neurolog, dva stomatologové,
činnost ukončilo RTG pracoviště, ORL ambulance i diabetolog. V prosinci skončil v regionu bez náhrady také pediatr a maminky s dětmi musejí dojíždět do Domažlic. Změnit tento neutěšený stav bude potřebovat čas, spoustu práce, trpělivost a také kousek štěstí. Pevně
věříme, že výsledky této naší práce brzy oceníte. Jako první z těch oborů, o které Kdyně v minulosti přišla, otevřela ordinaci od
2. února 2021 neurologie, neurologická ambulance je v prvním patře ve stejném místě
jako ordinace psychiatra, nově vybavená a
po rekonstrukci.

řešíme hned několik problémů najednou. Prosíme Vás proto všechny o trpělivost, stavební
úpravy a organizační změny budou náročné
jak pro nás, tak pro nájemníky, tak
i pro Vás samotné a potrvají poměrně dlouho,
rozhodně déle než koronavirová pandemie.
Již v prosinci 2020 jsme zrekonstruovali
prostory v prvním patře a přemístili sem
psychiatrickou ordinaci z přízemí budovy .
V polovině ledna jsme potom nově otevřeli ordinaci ortopeda a očního lékaře v
místě bývalé pediatrie, a uvolnili tak
prostor v přední části budovy.

psychiatrie

ortopedie a oční ambulance

neurologie

Zde je tedy krátký pohled do budoucnosti:
V letošním roce začneme pomalu s postupnou rekonstrukcí. Budova ze šedesátých let
minulého století již nevyhovuje současným
nárokům na moderní zdravotnické zařízení a

www.kdyne.cz

Ještě během první poloviny letošního roku
bychom chtěli v těchto prostorách otevřít lékárnu, stavební úpravy již započaly a během
roku bychom chtěli prostory předat nájemci.
Chceme postupně, jak nám finanční situace

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

dovolí, měnit okna i vstupní dveře v celé budově, stará okna už pomalu dosluhují.
Obrovské úsilí věnujeme v současnosti
tomu, abychom do Kdyně opět přivedli internistu, rádi bychom ambulanci vybavili
tak, abychom mohli kromě základního
spektra výkonů provádět echokardiografické vyšetření a některé další výkony kardiologického charakteru, jejichž dostupnost je v současné době naprosto zoufalá
nejen na Domažlicku. Pokud se nám podaří
sehnat lékaře s příslušnou odborností, dojde
k tomu velice rychle, ale jak jsem již psal, není
to úplně jednoduché.
Další naše plány jsou dány dlouho dopředu: uvolnit prostor bývalého RTG pracoviště a zakoupit nový RTG přístroj a přístroje pro ultrasonografii a otevřít tento
provoz, aby pacienti nemuseli jezdit do Domažlic, chceme rekonstruovat zadní část
budovy a upravit přilehlé části pozemku
směrem do školní zahrady, aby nesloužila
jako nouzové veřejné záchody, chceme
opět otevřít ORL ambulanci. Postupně také
musíme rekonstruovat společné prostory, rozvody elektřiny, vody a také postavit výtah.
Dojde i na chybějící pediatrii, ale v dnešní
době je prostě nezbytné sehnat lékaře již
několik let dopředu, pomoci mu a počkat,
až získá potřebné vzdělání. Před branami
zdravotnických zařízení už prostě žádní zdravotníci ve frontách nečekají, jak nám to říkávali ředitelé nemocnic, když jsme si jako začínající stěžovali, že naše práce není doceněná.
Zvláště v příhraničních regionech je tento problém velmi bolestný, ale snad není neřešitelný. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že zde stále funguje chirurg, ortoped,
psychiatr, gynekolog i oftalmolog a tři pracoviště všeobecného praktického lékaře,
což rozhodně není v malém městě deset kilometrů od hranic samozřejmostí a i díky
tomuto odbornému zázemí se budou nová
pracoviště otevírat s vizí dobré spolupráce
a rentability snáze.
Pevně věřím, že se nám naše plány podaří
postupně naplnit a chtěl bych poděkovat jak
těm, kteří pro Vás zdravotní péči v poliklinice
zajišťují, tak i vedení města, které se nám snaží pomáhat a spolupráce s ním je a bude pro
nás nezbytná. Doufáme, že nám zachováte přízeň a společně dokážeme vrátit do polikliniky
spektrum odborností, na které jste byli zvyklí.
O novinkách a změnách Vás budeme průběžně informovat a snad pro Vás budeme mít jen
dobré zprávy.

MUDr. Marek Škanta
jednatel KAZZ
foto: MUDr. Marek Škanta
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TRANSTEPLO KDYNĚ, SPOL. S R.O. INFORMUJE
S příchodem nového roku si skoro každý dává
nějaké to předsevzetí, přání. My Vám možná
jedno z Vašich tajných přání splníme, a to
dalším snížením ceny tepla. Už v roce 2020
jsme zlevnili, i když to bylo jen o necelou
korunu. Ale na rok 2021 počítáme se
snížením ceny o téměř 10 Kč na jeden
gigajoul tepla. Pevně věříme, že i přes
nepříjemnou covidovou situaci nebudou
odběry tepla již více klesat a nedostaneme se
do ztráty. Pro příklad poklesu uvedu uzavření
Centra vodní zábavy v roce 2020. Při
porovnání ročních odběrů tepla došlo ke
snížení dodávek o téměř 1. 000 GJ, což je pro
naší společnost výpadek na tržbách přes půl
milionu korun.
Abychom byli schopni tuto sníženou

cenu tepla udržet, chtěl bych apelovat na
občany, hlavně na vlastníky a nájemníky
bytových jednotek, aby si více všímali
úniků topné vody v jejich objektech.
Koncem minulého roku se nám ztrácelo ze
systému centrálního zásobování teplem
(CZT) okolo 6 m3 topné vody denně. Trvalo
nám téměř tři týdny, než jsme závadu objevili
pod jedním bytovým domem Na Tržišti.
Vzhledem k tomu, že systém CZT ve
Kdyni má více než tři kilometry potrubí, je
Rok

hledání těchto úniků značně složité i finančně
nákladné. Ale i takovéto „drobnosti“ se pak
negativně promítají do ceny tepla.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem,
hlavně našim odběratelům, do nového roku
2021 všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví,
klidu, pohody a to správné teplo v rodinném
kruhu.
Václav Nejdl
jednatel Transteplo Kdyně, spol. s r.o.

Cena tepla vč. DPH (Kč) Roční odběr tepla (GJ)

2019

626,75

34 826,71

2020

625,90

32 351,97

2021

616,-

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2021
Jak se tvoří cena vody?
Voda je strategickou surovinou, a proto je
její cena regulovaná státem. Cena vody je
cenou věcně usměrňovanou a je určována
podle pravidel stanovených v Cenovém
věstníku Ministerstva financí ČR. Další
podmínkou pro tvorbu ceny je dodržení
povinností zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích a prováděcí
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kde je v příloze č. 19 daná jasná struktura ceny a popis
nákladů do jednotlivých kalkulačních položek. Vodovody a kanalizace města Kdyně spol. s r.o. se musí při stanovování výše vodného a stočného těmito danými pravidly řídit.
Cena vody = oprávněné náklady
+ přiměřený zisk + DPH
To znamená, že si v kalkulaci můžeme započítat jen ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk. VaK Kdyně cenu navrhuje
a musí projít schválením radou města
Kdyně.
Oprávněné náklady jsou nutné náklady
na výrobu a distribuci vody i na odvedení
a vyčistění odpadních vod z domácností
a firem. Ministerstvo financí jiné náklady
nepřipouští.
V kalkulaci vodného a stočného pro
příští rok se odráží vývoj nákladů na opravy, provoz, údržbu a obsluhu vodohospodářské infrastruktury. Mimo jiné opravy

elektrorozvaděčů v čerpacích stanicích
a na ČOV a také instalace frekvenčních
měničů u čerpadel na vrtech.
Dále také čištění a monitoring kanalizace, deratizace a opravy poklopů. Nezanedbatelnou částku také představuje spotřeba energií nutná k výrobě a distribuci
pitné vody a k čištění vod odpadních
a likvidace kalů (potřebné chemikálie na
stabilizaci kalů a výdaje na skládkování).
Neopomenutelné jsou rovněž náklady na
pravidelné vzorkování surových, pitných
a odpadních vod.
Další podstatnou položkou jsou odvody
státu. Jako provozovatel platíme státu poplatky za čerpání surové vody, poplatky
za vypouštění odpadních vod a další přímé či nepřímé daně a poplatky.
Cenu dále podstatně ovlivňuje výše nájemného, výdaje na nákup nových vodoměrů a dispečerské služby. Část nákladů
spotřebuje také obsluha zákazníků: uzavírání smluv, odečty, fakturace apod.
Přiměřený zisk by měl vytvářet finance
na pořízení, obnovu a modernizaci majetku nezbytného k zajištění služeb. Například dopravních prostředků, nářadí, přístrojů, potřebných počítačových systémů
apod. Kontrolu nad přiměřeností zisku
provádí stát.
Pro úplnost uvádíme, že kalkulovaný
přiměřený zisk společnosti VaK Kdyně je
pouze 0,25% z úplných vlastních nákla-

dů. To je pro nás bohužel limitujícím faktorem rozvoje společnosti, neboť meziroční nárůst přiměřeného zisku je možný
maximálně o 7 % na 1 m3 oproti kalkulaci předchozího roku. Průměrný zisk po
zdanění provozních společností v ČR je
přitom 6 % z ceny vodného a stočného.
Vodné a stočné ve Kdyni a spádových
obcích se od 1. ledna 2021 zvyšuje o
11 %. V číslech to znamená, že dodání
a odkanalizování 1 litru vody stojí
o 0,5 haléře více než v roce 2020. Přestože došlo k navýšení, tak se město Kdyně řadí mezi obce s nejnižší cenou za vodné a stočné v republice. To je dáno hlavně
tím, že v kalkulaci vodného a stočného
je zahrnuta pouze část nákladů na obnovu vodovodů a kanalizací. Je však
nutné zvolit zodpovědný přístup vlastníka
a začít vytvářet větší finanční prostředky
na obnovu vodohospodářské infrastruktury. To bude do budoucna znamenat zvýšení nájemného, které se projeví na vyšší
ceně vodného a stočného. Na druhou stranu však obnova vodovodů a kanalizací nebude muset být dotována z rozpočtu města na úkor jiných oblastí, které by se
z rozpočtu platit měly a bohužel se na ně
nedostává.
Ing. Václav Opat
jednatel VaK města Kdyně s.r.o.

Cena vodného a stočného od 01. 01. 2021
vodné
stočné
celkem
www.kdyne.cz

28,61 bez DPH/m3
24,92 bez DPH/m3
53,53 bez DPH/m3
@ podatelna@radnice.kdyne.cz

31,47 vč. DPH/m3
27,41 vč. DPH/m3
58,88 vč. DPH/m3
f Město Kdyně
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TURISTICKÉ VYCHÁZKY INFOCENTRA NA ROK 2021
Přejeme všem do nového roku 2021 pevné zdraví, hodně radosti, lásky a míru ať
v nadcházejícím roce jsou naše myšlenky
vždy jen pozitivní. Snad se již brzo budeme opět setkávat bez zákazů a omezení.
Předpokládáme, že vycházky do přírody
budou povoleny jako první, a tak předkládáme nabídku do konce dubna. Upozorňujeme, že je potřeba ověřovat si před
každou vycházkou aktuální informace
o jejím konání ve výloze MKS „Modrá
hvězda“ nebo na FB infocentra. Srdečně
zveme k účasti všechny zájemce o turistiku, jedná se většinou o nenáročné cesty.
Velikonoční kurz zdobení perníčků
s paní Radkou Grösslovou má nový termín: čtvrtek 25. 3. 2021. Vámi zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.Děkujeme za přízeň. Těšíme se na setkání
s Vámi.
TURISTICKÉ VYCHÁZKY 2021
INFOCENTRA KDYNĚ
aneb „Pojďte s námi do přírody“
1. BABYLON – SALKA – PASEČNICE /7,5 km/
Termín: středa 24. 2. 2021
Odjezd vlakem ze Kdyně 10:09 h. do
DOM 10:26 h., dále busem z DOM (žel.
Stanice) 10:35 h. Příjezd Babylon 10:50
h. Pěšky okruh Stará Huť, Salka, Pasešnice, Babylon. Lze očekávat mohutný ledopád. Zpět busem z Babylonu 15:03 h. do
DOM 15:13 h., z DOM busem v 15:33 h.
do Kdyně. Návrat do Kdyně v 15:53 h.
Občerstvení Babylon. Vede J. Suchánková.
2. JARČINA VYHLÍDKA /8,4 km/
Termín: středa 3. 3. 2021
Sraz ve 13:00 h. před Infocentrem ve
Kdyni. Pěší výlet (okruh) k Jarčině vyhlídce. Očekávejte zajímavý příběh. Návrat v 16:30 h. Vede L. Hynčíková.

3. KDYŇSKÉ VRCHOLY /6 km/
Termín: středa 10. 3. 2021
Odjezd busem ze Kdyně z nám. prof. Žákavce ve 12:42 h. na Vejpřahy. Pěšky po
horizontu se vydáme na Kravař, Malý
a Velký Škarman, Rýzmberk. Jde se po turistických lesních cestách. Při dobrém počasí lze očekávat úchvatné výhledy. Vede
M. Brych.

a jistým občerstvením u pramene řeky
Kouby. Návrat v 17:00 h. Vede L. Hynčíková, J. Suchánková.

7. SPIESSOVA NAUČNÁ STEZKAHORNÍ ČÁST) /10 km/
Termín: středa 21. 4. 2021
Odjezd ze Kdyně busem v 9:50 h. na
Vráž (10:11 h.) Pěšky z Vráže po žluté turistické značce směrem na Struhadlo, kde
4. ČERTOVA NAUČNÁ STEZKA BA- se napojíme na NS. Pokračování přes Tětětice, Tupadly, Bezděkov. Lze očekávat
BYLON /11 km/
zajímavé informace naučné stezky i možTermín: středa 24. 3. 2021
Odjezd busem ze Kdyně 7:40 h. do DOM né posezení v pivovaru Bezděkov. Od8:10 h., z DOM (žel.st.) busem v 8:35 h. jezd busem z Bezděkova v 16:13 h. Násměr Babylon. Pěšky po okruhu NS: akva- vrat do Kdyně: 16:35 h. Vede L. Hynčídukt, rybníky, náhon Teplé Bystřice, Čer- ková.
tův viklan, kamenný val. Lze očekávat vy- 8. NAUČNÁ STEZKA VÁLEČNÝ
cházku bez náročného převýšení se zají- PRŮMYSL HOLÝŠOVA /8 km/
mavými informacemi. Občerstvení Baby- Termín: středa 28. 4. 2021
lon. Odjezd z Babylonu busem v 15:03 h.
Odjezd busem ze Kdyně v 9:35 h. do
do DOM 15:13 h. z DOM busem 15:33 h.
Dom (9:53 h.) /přestup na vlak. Odjezd
Návrat do Kdyně 15:53 h. Vede L. Hynčíz DOM 10:01 h. do Holýšova, příjezd
ková.
10:21 h. Pěší procházka po značené NS.
5. Z POCINOVIC DO ÚBORSKA Odpolední prohlídka Domu dějin s průvodcem. Možnost občerstvení v Holýšo/8,5 km/
vě. Odjezd vlakem z Holýšova v 15:39 h.
Termín: středa 31. 3. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 10:00 h. do Po- do Dom (15:59 h.), z Dom busem v 16:07
cinovic. Pěšky z Pocinovic, přes Hadra- h. Návrat do Kdyně v 16:30 h. Vede M.
vu, Nové Pocinovice, Stříbrný Mlýn do Brych.
Úborska. Očekávejte nenáročnou vycházku s možným občerstvením v Úborsku.
Odjezd vlakem z Úborska v 15:53 h. Návrat do Kdyně v 16:15 h. Vede J. Suchánková.
6. Z HYRŠOVA PŘES ŠTEFLE
A ROZVODÍ DO KDYNĚ /11 km/
Termín: středa 14. 4. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 10:30 h. do
Hyršova. Pěšky přes Chalupy, Štefle, Vítovky a Novou Ves do Kdyně. Očekávejte
vycházku s mírným stoupáním, s možným občerstvením v hospůdce na Šteflích

Ludmila Brychová
TIC Kdyně
foto: Ludmila Brychová

NOVÉ PÓDIUM PRO MKS „MODRÁ HVĚZDA”
V roce 2020 jsme díky příspěvku z investiční dotace Města Kdyně mohli zakoupit tolik potřebné nové pódium.
Jedná se o mobilní stage se zastřešením umístěnou na vlečném zařízení za
automobil. Princip je založen na velmi
jednoduché a rychlé manipulaci s celým
systémem v průběhu jeho stavby a demontáže. Pódium je zastřešeno nepromokavou impregnovanou plachtou
s několika nátěry + vykrytím zadní stěny a části bočních stěn sítěmi. Velikost
stage je 8 x 6 metrů.

www.kdyne.cz

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

@ podatelna@radnice.kdyne.cz
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PROCHÁZKA MUZEEM PŘÍHRANIČÍ ANEB NAVŠTIVTE „DŮM S DUŠÍ“

Lásku k rodnému kraji dostáváme zřejmě
do vínku. Bylo by dobré, v dnešní době
techniky, počítačových her, mobilů
a mnoha jiných lákadel, tento vztah k rodnému kraji v dětech posilovat od raného
věku. Poznávat historii a vážit si práce
předků není úkol jen pro školu, ale především pro rodiče. Rodičovské vyprávění,
četba, vymýšlení her a podnikání výletů
jsou pro děti nejhodnotnější dary.
Muzeum ve Kdyni vám v tomto může
v mnohém pomoci. Poutavým způsobem a netradiční formou seznamuje
návštěvníky s historií kraje od pravěku
až po současnost. Muzeum není velké,
dá se projít za 15 minut, ale můžete zde
s dětmi strávit i dvě hodiny. Nejprve
vstoupíte do pravěké chýše s ohněm
a drtidlem na obilí. Pak není těžké
dětem vyprávět o době bronzové. Bronzové nástroje, zbraně, šperky, prozrazují o životě prvních lidí v našem kraji
mnohá tajemství. Průřez pohřební
mohylou a Milavečský vozík mohou
spatřit vaše děti dříve u nás, a pak až
v učebnici dějepisu.
Jen pouhý krok vás zavede do středověku, do doby rytířů, brnění a zbraní, do
doby pánů z Rýzmberka a z Herštejna.
Stačí projít replikou gotického portálu
rýzmberské hradní brány padacího
mostu. Složit ze střepů kachel z kamen
středověkého paláce je práce pro archeologa, ale bude zajímavá i pro vaše děti.
Další místnost nás zavede do prostoru
pomyslného pokoje koutského zámku,
hrabat ze Stadionu. Vidět hraběnčin svatební závoj, porcelán, kolovrat, obrázek s hracím strojkem nebo její vlast-

www.kdyne.cz

noručně malovanou olejomalbu
„Zátiší s ovocem“ bude zajímat jistě
každou dívenku. Kluci mohou zatím
s tatínky obdivovat rodové erby, nebo
hraniční kameny. Kameny tehdy vymezovaly nejen hranice Království českého, ale i hranice jednotlivých panství.
Oblast Všerubského průsmyku, kde žijeme, byla vždy důležitou obchodní cestou
a spojnicí s ostatním světem. Tato výsada
přinášela Kdyni čilý obchod a prosperitu,
avšak často i bouřlivé boje, potyčky a průchod vojsk. Dozvíte se více o bitvě na
Brůdku i o bitvě u Domažlic.
Rok 1648, konec třicetileté války, přinesl velké změny. Celé rýzmberské panství tehdy kupuje Wolf Maxmilián
Lamingen, zvaný Lomikar, kterého si
na Chodsku spojují hlavně se smrtí
Jana Sladkého Koziny. U nás ve Kdyni
ho ale známe především jako zakladatele zdejší textilní manufaktury, první
v Čechách, ze které později vznikla
jedna z největších a nejslavnějších továren celého Rakouska - Uherska. Další
místnosti představují stovky exponátů z
historie přadláctví, tkalcovství a lnářství,
zachycují vývoj regionálního textilního
průmyslu. Co bylo kramplování? Častá
činnost dětí při zimních večerech - pomoc
dětí rodičům byla tehdy samozřejmostí.
U kramplovacích hřebenů, motovidla či
starobylého tkalcovského stavu „od Hranáčů“ si s dětmi můžete zavzpomínat na
pohádku „Jak krtek ke kalhotkám přišel“
a připomenout jim výrobu lněných látek.
Zastavíte se určitě u transmise nebo
v modrotiskařské dílně „U Englů“.Světoznámá byla ve své době
i výroba kdyňských mlýnských plátýnek Augustýna Kohouta.
Velkoformátové fotografie vám pomohou ocitnout se v prostoru světnice našich
babiček nebo v dílně prvorepublikové
továrny, cihelny, či koželužny. Projdete
vesnickým dvorem, slavnými dobytčími
trhy, až na peron nádraží. Odtud si odnesete letopočet, který se nezapomíná, rok
1888. Tehdy byla ve Kdyni otevřená
železniční trať propojující Klatovy,
Kdyni a Domažlice. A víte, že v žádném
vagonu nesmělo chybět plivátko? Jestlipak ho najdete? A jak se dříve učilo ve škole? A že zcela první škola ve Kdyni stála
už v roce 1657 se také dočtete. Pozornému dětskému návštěvníkovi neunikne
možnost použít starodávného prohlížeče
fotografií. V expozici spolků mají
zastoupení sokolové, turisté, oddíl lyžařů, ochotníci, loutkové divadlo aj.
I když informací bylo při prohlídce jistě
mnoho, nesmíte přehlédnout v poslední
místnosti ještě další dvě slavná jména

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

našeho města. Pilota Josefa Hubáčka,
mistra světa v letecké akrobacii v předválečných letech,který se za II. sv.
války účastnil bitvy o Velkou Británii.
Druhým významným jménem je
Milada Hynková, která stála u zrodu
nástěnné tapiserie Aradecor po boku
autora Fr. Šlégla. Díky nim vznikl ve
Kdyni světový unikát, technologie
netkané textilie. Paní Hynková umožňuje ve svém ateliéru i dnes mnoha
výtvarníkům tvorbu zajímavých uměleckých děl.Když přijdou turisté do infocentra, zvu je s oblibou na prohlídku Muzea
příhraničí. Skutečně už mnohokrát následovala otázka: „A co v Muzeu příhraničí
kromě ostnatého drátu a česko - německých vztahů máte jiného?“ Možná právě
díky tomuto malému očekávání je kniha
návštěv zaplněna neuvěřitelným množstvím pochvalných a nadšených zápisů
o nádherné a ojedinělé expozici. Sluší se
tímto poděkovat všem jejím tvůrcům.
Možná žijete ve Kdyni a myslíte si
o našem muzeu něco podobného. Přijďte
se podívat a přesvědčte se. Že jste u nás
v muzeu už byli? Přijďte znovu. Věřte mi,
že procházím muzeum častokrát a vždy
objevím něco nového.
Jsem přesvědčená, že pokud existuje
termín „Dům s duší“, pak mezi takové
domy naše kdyňské muzeum rozhodně
patří.
Provozní doba Muzea příhraničí:
říjen - duben: PO - PÁ 9:00 - 16:00
červen - září: PO - PÁ 9:00 - 17:00
SO - NE 9:00 - 16:00

Ludmila Brychová
TIC Kdyně
foto: TIC Kdyně
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AKCE POŘÁDANÉ MKS „MODRÁ HVĚZDA” KDYNĚ

ZRUŠENO

stále vracíme vstupné
vstupné v plné výši bude vráceno na pokladně

v Infocentru ve Kdyni

Otevřeno dle vládního nařízení.

www.kdyne.cz

@ podatelna@radnice.kdyne.cz
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Kdyňský lev Maxmilián dětem

„PF, děti!”
PF neboli „Pour feliciter“ ve francouzštině znamená „pro štěstí“
a lidé si tím každý rok vyjadřují přání všeho dobrého v novém
roce. A tak i já vám, kamarádi, přeji, abyste si tenhle rok užili
hodně radosti, zdraví, skotačení i učení ve svých třídách
obklopeni spolužáky.
A jaké byly moje vánoční svátky? Přeci šťastné a veselé,
podívejte!

Pamatujete na
můj letní výlet
do Olomouce?
Kromě jiných
památek jsem
obdivoval
kašny. Ale tu
naši kdyňskou,
která byla
s velkou
parádou
vysvěcena už
před 147 lety,
mám stejně
nejraději.

Z parku jsem
zamířil přímo
ke stromečku.
Ještě že už se
stromečky
nezdobí
jablíčky, vejci,
ořechy,
sušeným
ovocem
a cukrovím,
jako to bývalo
v dávných
dobách. To
bych ho celý
slupnul!

Zvlášť když náměstí pokryl sníh a
světýlka z vánoční výzdoby tančila
mezi vločkami. Z toho, že napadl
sníh, jsem byl úplně na větvi!

Po štědrovečerní večeři jsem ještě
obdivoval betlém s Ježíškem, Marií,
Josefem a všemi, kdo mu přišli do
života přát. To už na mě šlo spaní a…

Až do Tří králů mi společnost dělaly
ovečky v parku u muzea. Pojmenoval
jsem je Baltazar a Melichar a já jim
občas dělal Kašpara. Nejdřív si
myslely, že jsem k jídlu, ale když
jsem strachy zabečel, stali se
z nás kamarádi.

…a ne jen na mě. Chvíli to vypadalo,
že mě snad spolkne obyčejná kočka,
ale nakonec se ukázalo, že ve dvou se
to lépe lenoší, a tak jsme si ustlali
společně a zdály se nám pěkné
vánoční sny.

Milé děti, připravil jsem si pro vás soutěž. Tuze bych si přál, abyste mi namalovaly obrázky, kde uvidím, jak jste si letošní
zasněženou a mrazivou zimu užívaly. Do 20. března mi je můžete nosit do chodbičky v kulturním středisku, kde mám vlastní
schránku. Každý, kdo se zúčastní, získá hezké omalovánky, 5 vylosovaných malířů i pastelky a k tomu 2 šťastlivci vyhrají dětskou
knihu spisovatelky Aleny Vorlíčkové „Vílí kouzla”. Jestli jsem vás vlastní packou vylosoval, to se dozvíte v příštím čísle Kdyňských
listů. Hodně zdraví, kamarádi!
Váš Maxík
Na vánoční prázdniny Maxíka vzala Věra Říhová, fotografie do alba urovnala Veronika Černá, obrázky vytvořila Eva Cvachovcová
a vánoční dobrodružství do Maxmiliánova deníčku zaznamenala Jana Podskalská.
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Ilustrace: Eva Cvachovcová
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KDYŇSKÉ TVOŘENÍ

Kdyňské tvoření na konci loňského roku
uskutečnilo druhý ročník akce „Dárky do
nemocnic“, během které obdarovalo více jak padesát maminek, jejichž děti musely vánoční svátky strávit pod lékař-

ským dohledem na neonatologických odděleních nemocnic v kraji i mimo něj.
Ochuzena nebyla ani samotná oddělení,
kterým byly určeny desítky chobotniček, rychlozavinovaček, čepiček a soupraviček pro miminka. Rovněž ve vybraných nemocnicích byly ponechány
balíčky pro první narozené děti v roce
2021.
Před Vánoci jsme pamatovali i na dětské
domovy, kterým po domluvě směřovaly
připravené podsedáky, sáčky na bačkory,
čepice a šály. Do domovů pro seniory pak
mířily pletené ponožky, čepice, šály
a dekorační předměty.
Od nového roku máme od města Kdyně
propůjčeny prostory na adrese - Kdyně, Na

Koželužně 623 (vedle zadního vchodu).
Zde vzniká zázemí pro naši klubovnu. Již
se velmi těšíme, až bude možné se společně sejít, tvořit a učit se novým věcem.
Naše aktivity a aktuální dění ve spolku
můžete nově sledovat na:
www.kdynsketvoreni.cz

Bc. Veronika Šmerdová
Kdyňské tvoření
foto: Kdyňské tvoření

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 U ČZS KDYNĔ

Rozloučili jsme se s rokem 2020. Pro vĕtšinu občanů to byl rok, který nenaplnil jejich představy a plány. Lidé se uzavírali
sami do sebe a lidská pospolitost odešla
kamsi.
Převládaly starosti, strach a obavy z toho, co může následovat. To vše a řadu
dalších nesnází přineslo virové onemocnĕní COVID - 19.
Nebudu psát o mém názoru na toto vážné onemocnĕní. Přeji si, aby rok 2021
byl rokem klidnĕjším, aby lidé mĕli
ménĕ starostí a strachu. Přeji všem hodnĕ zdraví, štĕstí, klidnou a pozitivní
mysl.
Nyní se krátce zmíním o práci ČZS.
Kdynĕ. Již v roce 2019 se výbor rozho-

www.kdyne.cz

dl pro zastřešení prostoru před zahrádkářskou prodejnou. Na jaře
roku 2020 se započalo s přípravami
a celá akce byla dokončena bĕhem mĕsíce července. Přesto, že jsme si hodnĕ
práce udĕlali sami a tím ušetřili, celková cena přístřešku se vyšplhala na
47 500 Kč. Velkou pomocí nám byla dotace poskytnutá MěÚ Kdynĕ ve výši
20 000 Kč, za kterou ještĕ jednou dĕkuji.
Po dokončení tohoto přístřešku byl na
naši výborovou schůzi pozván starosta
mĕsta, pan Oskar Hamrus, který za účasti celého výboru přestřihl pásku. Přáním
starosty i všech zúčastnĕných bylo, aby
drobná stavba dobře sloužila všem ná-

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

vštĕvníkům prodejny. Potom následovala prohlídka moštárny. Pan starosta uznale hovořil o naší organizaci a my byli rádi, že mezi nás přišel.
V mĕsících srpnu a září probíhala oprava a malování celé budovy. Od 4. září až
do 20. listopadu byla každý pátek v provozu moštárna. Ceny za moštování zůstaly stejné jako v předešlých letech.
Tĕším se na bohatý a úrodný rok 2021.

Jan Mazanec
předseda ZO ČZS Kdynĕ
foto: ZO ČZS Kdyně
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PODZIM SE SAFÍREM
doucí ze Safíru pro přípravu bezkontaktní
aktivity pro širokou veřejnost ze Kdyně
a okolí. Venkovní hra Poklad skřítka
Všeználka začínala u odbočky na hrad
Rýzmberk a pokračovala lesem až k samotné zřícenině. Tentokrát si děti ale také zopakovaly své znalosti z přírodovědy, protože trasa byla složená z desítky
jednoduchých otázek o zvířatech, rostlinách i houbách. U každé z možností bylo
v závorce uvedené písmenko a ze správných odpovědí si pak děti poskládaly heslo. To pak stačilo říct u výdejního okénka
Rýzmberské hradní hospůdky a ochotná
obsluha jim předala zaslouženou odměnu. Pokud si někdo nemohl nebo nechtěl
ceny vyzvednout v otevírací době hospůdky, bylo možné také zadat výsledné
slovíčko na webu PS Safír. Slovem „MUCHOMŮRKA“ se odemkla fotonápoStejně jako jiné organizace musela i Pionýrská skupina Safír Kdyně na podzim přerušit svoji činnost a postupně
zrušit všechny svoje pravidelné akce
pro veřejnost i činnost oddílů. Vedoucí
ale nezůstali sedět doma se založenýma
rukama a rozhodli se nabídnout dětem alternativní program. V tomto ohledu byl
velmi aktivní oddíl Mrňousci, který pro
děti připravil týdenní tvořivé výzvy a později také bezkontaktní hru. S dětmi a jejich rodiči komunikoval přes uzavřenou
facebookovou skupinu, kam také děti posílaly své povedené výrobky. Bezkontaktní hra byla tvořena sérií pěti fotek
v místě bydliště, kde se děti musely vyfotit a fotky poslat vedoucím do zprávy. Protože má oddíl mnoho členů i v Koutě, vytvořili vedoucí nakonec trasy dvě. Po splnění úkolu čekala na děti pěkná odměna.
Začátkem listopadu pak přibyla spolupráce s pečovatelskou službou Doma ve
Kdyni. Děti se zapojily do výroby dárečků pro babičky a dědy, často přidaly
také obrázek nebo milé přáníčko. Pečovatelská služba pak vánoční výrobky
svým klientům rozvezla. V prosinci pak šikovné vedoucí připravily pracovní listy
a tematické výzvy, za jejichž splnění děti
mohly získat pěkné ceny. Další oddíly se
také snažily své členy zabavit. Například
Všeználci každý týden představili dětem
jedno zvířátko a také posílali krásné nápady na jednoduché hry, které děti zvládnou
i doma. Pro všechny děti pak bylo určeno
facebookové Opáčko na placky a pionýrská hra Buď ideální, kde děti plní celkem
210 úkolů ke každému ze sedmi pionýrských ideálů.
Protože školy byly stále zavřené a děti
trávily svůj den jen doma, rozhodli se ve-
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#vseznalkovavyzva. Skřítek Všeználek
pak vybral ty nejlepší a odměnil je pěknou cenou.
V prosinci čekala na děti opět bezkontaktní Vánoční stopovačka. Na cestě směrem k houpačkám bylo ukryto
sedm schránek s jednoduchými úkoly,
které bylo možné najít podle nakreslených plánků. Děti cestou zpívaly oblíbenou koledu, daly si novoroční předsevzetí, dělaly deset dřepů pro zahřátí a také si
musely vzpomenout na tři vánoční zvyky,
jména tří králů a na ptáčky, kteří v zimě
přilétají na krmítko. Posledním úkolem
bylo stopování divokého prasete, jehož
stopy bylo třeba rozeznat od stop liščích
a bažantích. Správná cesta zavedla děti do
lesa, kde už snadno našly ukrytou truhlu
s pokladem. Vedle ozdob, bonbonů a vánočních pohlednic udělaly dětem asi největší radost svíticí rohy. Kousek od pokladu byl také krmelec, kam děti nosily
jablíčka, mrkev, seno, kukuřici, kaštany
nebo třeba lojové koule pro ptáčky. Hry
bylo možné se zúčastnit od sobotního odpoledne až do Štědrého večera, největší
nával byl ale o víkendu. Děti se vydaly na
trasu bez ohledu na ošklivé počasí, často
za doprovodu rodičů, prarodičů nebo
psích kamarádů. Celkem se rozdalo 148
cen a na facebook PS Safír dorazily desítky fotografií a spokojených komentářů. Všem moc děkujeme za účast
a podporu a v novém roce se těšíme na
setkání na některé z našich pravidelných akcí.
Pavla Hrubá
PS Safír Kdyně
foto: PS Safír Kdyně

věda k pokladu, který byl ukrytý v uzavíratelném boxu pod hradním mostem. Této
možnosti ale využilo jen 26 dětí, což je
jen malá část z celkového počtu 195 soutěžících. Hrát bylo možné už od soboty
24. října, takže se rodiny s dětmi příliš nepotkávaly a nebyl tedy problém dodržovat aktuální vládní opatření. Všichni si také pochvalovali pěknou procházku podzimní krajinou a zvláště o prvním herním
víkendu také slunečné počasí. V listopadu pak na soutěž navázaly online Výzvy
skřítka Všeználka, které mohly děti plnit
z pohodlí svých domovů. Tento měsíc mají za úkol vyfotit výzdobu svého pokojíčku, vydlabanou dýni, nakresleného kamaráda pro veverku Rozárku a vlastnoručně
udělaný výrobek z podzimních přírodnin.
Všechny fotky bylo možné vkládat přímo
pod plakátek na facebook PS Safír Kdyně, nebo na instagram pod hashtagem
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JAK SE VEDE PIONÝRŮM Z JITŘENKY
Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně
uskutečnila s dětmi v prosinci 3 schůzky.
V počtu těsně pod dovolených 50 osob venku chodily ven do přírody hrát rozličné hry.
Děti měly radost, že se mohou potkat a popovídat si. Pak zase činnost byla z důvodu
vládního nařízení pozastavena.
Věříme, že se situace bude zlepšovat
a že nám bude umožněno pořádat v době
22. – 26. února o zimních prázdninách
náš obvyklý a dětmi vyhledávaný zimní
tábor v Zelené Lhotě. Jsme taktéž připraveni na variantu, pokud nebudou povoleny
přespávací akce, že uděláme pro děti ve
Kdyni příměstský tábor, který by byl přes
den a na noc by chodily děti spát domů.
Hned, jako to bude možné, budeme otevírat nový oddíl pro prvňáčky, scházet se
budou každý čtvrtek od 15. 00 do 16. 00 hodin, a oddíl malých kuchtíků, kteří se budou scházet také každý čtvrtek ale od
16. 00 do 17. 30 hodin.
Ivana Mochurová
Vedoucí PS Jitřenka Kdyně
foto: PS Jitřenka Kdyně

DIVADELNÍ SPOLEK KULIŠÁCI

Malí divadelníci z oddílu Kulišáci získali v celostátní soutěži Pionýrský Sedmikvítek v oblasti divadlo 1. a 3. místo.
Gratulujeme. Poděkování patří vedoucím oddílu z PS Jitřenka Jitce Votavové a Janu Kuťkovi.

DÁRKY OD DĚTÍ A NEB PIONÝŘI POMÁHAJÍ
Když jsem se potkala s pečovatelkou Slávkou Götzovou a dozvěděla jsem se, že chystá vyrobit drobné dárky pro všechny klienty pečovatelské služby Doma ve Kdyni,
vnukla mi nápad, že bychom se mohli jako
pionýrský oddíl malých dětí a maminek zapojit taky.
Napsala jsem proto svým kolegyním,
zda s nápadem vyrobit dárky pro babičky

www.kdyne.cz

a dědečky souhlasí. Holky byly nadšené
stejně jako naši Mrňouskové. Zpráva o tom, že potřebujeme vyrobit až 150 drobných dárků pro klienty se šířila neskutečnou rychlostí a maminky s dětmi se
pustily do práce. Dokonce se zapojila i maminka, která k nám už nechodí, protože její
děti už odrostly, zato ale pracuje v Mateřské škole v Koutě na Šumavě. Dárků bylo

@ podatelna@radnice.kdyne.cz

tolik, že bylo opravdu z čeho vybírat, a klienti měli velkou radost, že i v této nelehké
době, kdy se nemohou scházet a téměř nikdo za nimi nemůže přijít, si někdo vzpomněl a něco jim dal. Jen tak, protože to je
přece krásné, pomáhat si v nelehké době
a dělat radost tam, kde je to potřeba.
Kateřina Svobodová
PS Safír Kdyně
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VÝTVARNÍK JAN PAROUBEK

Jan Paroubek, Na dvorku, olej na plátně
(majetek Muzea Chodska)

Jan Paroubek se narodil 17. května 1877
v Bezděkově u Klatov. Rok po narození syna se rodina přestěhovala do Domažlic, odkud pocházel jeho otec. Stal se bednářským
mistrem v domažlickém pivovaru.
Po základní škole Jan nastoupil ke studiu
domažlického gymnázia. Zde roku 1896
zdárně odmaturoval. V tomto roce jej zastihla krutá rána osudu, neboť jeho otec zemřel
ve věku 44 let. Rodina byla nezámožná, matka musela živit sebe i syna příležitostnými
pracemi. Z tohoto důvodu začal Jan studovat
na učitelském ústavu v Praze, kde v roce
1897 svá studia ukončil. V této době obdržel
stipendium na Akademii výtvarných umění
v Praze od Josefa Hlávky. Jan Paroubek se
měl stát prvním podporovaným studentem.
Jan však této lákavé nabídky nevyužil a nastoupil učitelskou dráhu.
Úplně prvním místem nepřetržité pedagogické činnosti Jana Paroubka byla Úboč na
Domažlicku, dále Kout na Šumavě, Kdyně

a Domažlice. V životě Jana Paroubka má
značný význam zejména kdyňský pobyt.
Zde uskutečnil výstavu soch a kreseb
přednímu českému sochaři Františku Bílkovi. Spřátelil se zde také s vynikajícím
českým historikem umění profesorem Žákavcem. Ve Kdyni působil jako jednatel
Sdružení spolků a korporací, vedl ženský
pěvecký sbor, byl i jednatelem čítárny.
Hrál jako violoncellista v kdyňském kvartetu. V roce 1910 se také setkává s Aloisem
Kalvodou. Alois Kalvoda, přední krajinář té
doby, se na Jana Paroubka písemně obrátil
s prosbou o zajištění ubytování pro dvě osoby. Jan Paroubek vyhověl a doprovázel Kalvodu na Koráb, kde umělec začal malovat
známé panorama (popsané v minulém vydání Kdyňských listů). V roce 1911 odešel do
Domažlic, tam pokračoval v započaté pedagogické činnosti. Od roku 1917 se datuje
skutečné přátelství s předním českým grafikem a sochařem Františkem Bílkem. Do Domažlic zavedla Bílka realizace náhrobků na
místním hřbitově, zároveň přilákal Jana Paroubka ke dřevorytu a grafice vůbec. Umělec se zabýval takřka všemi výtvarnými technikami výtvarného umění. Zvláštní a mimořádnou kategorií je však grafika. Jan Paroubek vytvořil 110 listů dřevorytů, 30 linorytů,
46 čárkových leptů, 27 měkkých rytů, 18
akvatint a 13 barevných akvatint, 4 mezzotinty, 32 suchých jehel. Další kapitolou bylo
127 ex libris, 34 novoročenky apod. Velmi

Jan Paroubek, Pod návsí, olej na plátně
(majetek Muzea Chodska)

cenné jsou jeho ilustrace pohádek Jana Fr.
Hrušky Princ Jáchcivíc, Královna Přadlena
a čtvrtý díl knihy Na hyjtě. V roce 1926 vychází první autorská kniha Starobylé město
Domažlice s textem a 24 kresbami.
O devět let později byla vydána Městským
muzeem v Domažlicích kniha Zasněžené
Domažlice s dvaceti akvatintami. Autor vydal ještě v roce 1941 vzpomínky na spolužáka domažlického gymnázia filozofa Ladislava Klímu s názvem Juvenilie L. Klímy.
Jak je z předchozího výčtu patrné, výtvarná a kulturní práce Jana Paroubka je ohromná, ve své době nezastupitelná. Přes to, že
byl vlastně autodidakt, řadí se na umělecké
scéně našeho regionu k takovým osobnostem, jakými byli bratři Špillarové, Jan Šebek, František Michl apod. Životní pouť Jana Paroubka se definitivně uzavřela 28. srpna roku 1962.
Václav Sika
foto: Muzeum Chodska

KDYŇSKÉ POMÍSTNÍ NÁZVY ll
V minulém čísle Kdyňských listů začala série
článků o pomístních názvech prvním dílem –
„Na Kobyle“. Dočetli jste se o zájezdním
hostinci „U Dědinů“. Dříve to byla vrchnostenská hospoda, kterou nechal kolem r. 1850
postavit hrabě Stadion. Spolu s rybníkem byla
majetkem Koutského panství. Svého času
vlastnila hospodu spolu se zájezdním
hostincem „U Veselého vozky“ na druhém
konci města rodina Lommerů. Byli to
formani, často zajíždějící do Vídně. Hospoda
měla ještě další používané názvy„U Nejkratší cesty“, nebo známější „U Slepé
kobyly“, což nahrává verzi o slepé kobyle
v rybníce z minulého článku. Během doby se
v hospodě vystřídalo několik majitelů.
Půjdeme-li z „Kobyly“ dále směrem
k náměstí, projdeme ulicí Masarykovou.
Dříve se jmenovala „Zabranská“, nebo
také „V Bráně“. I když pravděpodobně
nikdy v této ulici žádná brána nebyla, název
patrně vznikl velmi úzkým průjezdem mezi
domy „U Augsteinů“ (dnešní knihovna), č.p.
11 a hospodou pana Turka (dnešní lékárna),
č.p. 19. Tehdy mezi domy projel tak akorát
jeden vůz. Těžké formanské vozy, které
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z Vídně do Frankfurtu přes Kdyni vlnu a jiné
zboží vozívaly, musely při nakládání ve Vídni
na toto úzké místo na své trase brát zřetel. V r.
1781 dům Augsteinů vyhořel. Po r. 1851 byl
přestavován a část stavení byla ubourána, tím
se průjezd rozšířil. Stále ale tato situace
nebyla ideální, obzvláště pro chodce při
velkém automobilovém provozu, proto byl
v r. 1974 roh domu probourán a vytvořen
průchod, jak jej známe dodnes. V této ulici
byla před domem č.p. 16 („U Freiů“) zábrana
nebo kláda, protože se zde vybíralo „mejto“.
Název této ulice – „Zabranská“, tedy může
odkazovat na tuto zábranu, která zde byla
umístěna k výběru „mejta“.
Dalším pomístním názvem je slíbený
„Žabrkoch“, dnešní Školní ulice, spojující
křižovatku před restaurací „Škarmanka“,
s Masarykovou základní školou. Potok,
který Kdyní protéká od severovýchodu,
stékával kdysi přes farské louky a na několika
místech se dále rozléval. Vytvářel tak
bažinatou oblast, kde se držely žáby. Takové
místo bylo právě i pod silnicí ve Školní ulici.
Velké množství žab zde v podvečer provádělo
žabí koncerty. Tak vzniklo pojmenování
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„Žabí kout“. Toto jméno bylo ovšem silným
vlivem němčiny zkomoleno na „Žabrkoch“.
Jiná verze o tomto názvu říká, že je prý od
toho, že se tam odřezávala žabí stehýnka pro
labužnické jazýčky. Název vznikl ze slova
„žabikuch“ neboli „žabrkoch“.
Na konci Školní ulice, naproti základní
škole, stával starý kamenný jednopatrový
dům (č.p. 194). V tomto domě byla kolem
r. 1890 okresní nemocnice, tzv. „Špitál“.
Dnes je dům zbourán a na jeho místě stojí
nová stavba prodejny s podlahovou krytinou
a koberci. Není bez zajímavosti, že v tomto
domě bydlela jedna zajímavá kdyňská
postavička – obecní metař. Snad nikdo ani
neznal jeho jméno. Každý mu říkal
„Meterink“. Denně zametal svůj rajón na
náměstí, a to za každého počasí. S nikým
nemluvil, ani nikdo s ním nevedl nikdy žádný
hovor. Byl to zamlklý člověk, jako by prožil
nějaký špatný úděl. Byl to však člověk
vzdělaný, který uměl jak německy, tak
i francouzsky. V příštím čísle se podíváme na
další názvy – např. do ulice „Na Hrobích“
nebo „V potoce“.
Rudolf Šlajer
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DANIEL TSCHIDA
Z minulého čísla víme, že Daniel Tschida
se narodil svému otci S. M. Tschidovi
v jeho padesáti letech v pořadí jako sedmé dítě. V jejich rodinné kronice je velmi
zajímavé sledovat životní cesty všech sourozenců. Therezia se provdala za Karla
Schaffranka z Klenčí p. Č., Johann dědil
po otci dům ve Kdyni, ale od roku 1849
(po složitém revolučním roce 1848) bydlel na Hájku v č.p. 32. Hermann se stal
c.k. poštmistrem v Nýrsku, kde žil se svojí rodinou v domě č.p. 62.
Životní cesta Daniela Tschidy se však
nejvíce dotýká naší kdyňské historie.
Narodil se 10. 12. 1814 ve Kdyni
v č.p. 1 (na radnici). V září 1821 začal navštěvovat obecnou školu, která tehdy stála uprostřed náměstí, přibližně tam, kde
se nachází památník obětí I. sv. války.
(Dřevěná a prostá budova školy sloužila
kdyňským dětem na náměstí do roku
1831. Od září 1832 byla otevřena škola
v Komenského ul.). Od června 1827 se
Daniel učil šest let v kdyňské přádelně na
hlazenou a česanou přízi v různých oborech. Současně musel umět vést i účetní
knihy. Po ukončení školy pracoval v továrně jako účetní. Pravděpodobně v roce
1836 byl přeložen do Chebu, kde vedl filiálku nákupní kdyňské přádelny. Zde se seznámil s Marií Prácheňskou, dcerou chebského měšťana, s kterou se oženil. S ní se
vrátil do Kdyně a pracoval v kdyňské přádelně jako úředník až do roku 1842. Po
svém návratu nejprve bydlel v domě
č.p. 141, jehož majitelkou byla tehdy
obec Kdyně. Velmi často se stěhoval. Nějakou dobu žil u svého staršího bratra Johanna (Klatovská ulice č.p. 167), později
v č.p. 151 (rovněž Klatovská ul.), kde se
narodil jejich syn Ferdinand. Syn Ludvík
se narodil na náměstí v domě č.p. 155.
Nakonec se Daniel Tschida přestěhoval
se svojí rodinou do domu na náměstí
č.p. 140 (býv. rest. U Votrubů). Zde se narodil jeho syn Emil. (Dům č.p. 140 tehdy
patřil továrnímu úředníkovi P. Winterovi,
který ho přestavěl na patrový o třech bytech. Jeden z nich si pronajal Daniel
Tschida. Později od r. 1863 vlastnil tento
dům Jakub Werner, dr. J. Bozděch od r.
1884 a MUDr. Josef Weisl od r. 1894).
Obchodník a měšťan
V roce 1842 požádal Daniel Tschida
koutskou vrchnost, aby se směl ve Kdyni
usadit a otevřít si zde obchod. Tehdy byli
ve Kdyni jen dva obchodníci: Trešr a Žid
Hahn a tři moučné prodejny (krupaři).
Každý z nich platil 30 zlatých výdělkové
daně. Starší obchodníci si otevření nového obchodu nepřáli, ale vrchnost dává
Tschidovi povolení. Obchodu se ale příliš
nedařilo, i když mírná změna nastává po

www.kdyne.cz

V září roku 1874 začalo hořet v Komenského ulici. Vyhořelo celkem 9 domů
včetně domu č.p. 112. Uchráněna byla
pouze dílna. Tuto osudnou chladnou noc
strávila rodina s vystěhovaným nábytkem
na zahradě. Následky rozčilení a nachlazení nesla manželka Marie Tschidová velmi těžce. O čtyři roky později, v roce
1878, zemřela ve věku 65 let.
Daniel Tschida byl velmi pracovitý, prozíravý člověk, zdatný obchodník, dobrý
hospodář i otec. Měl hlavní prioritu, dát
dětem dobré vzdělání, zejména obchodní.
obchod č.p. 112, r. 1905
Nejstarší Ferdinand zdědil obchod, prostřední
Ludvík studoval na odborné škole
ství rest. U Votrubů).
v
Sasku
tkalcovství a nejmladší Emil stuVelmi smutná událost, velký požár, který vypukl 31. srpna 1859 na střeše kotel- doval gymnázium, poté obchodní školu.
ny kdyňské továrny, zničil tovární objek- Dcera Marie se učila ve Vídni. Mimo
ty natolik, že se dočasně uvažovalo o němčiny ovládala velmi dobře i francouzlikvidaci podniku. Bylo zpustošeno šest štinu (v roce 1870 se provdala za Vavřinhlavních budov továrny. Ve Kdyni nastala ce Rudolfa Žákavce, jejich synem byl Dovelká nezaměstnanost a bída. Vystěhova- c.Ing Theodor Ignác Žákavec, stavební inlectví bylo denní záležitostí. Na 300 lidí ženýr a prof. PhDr. František Žákavec).
je odepsáno ze seznamu obyvatel. Dětí v rodině D. Tschidy se narodilo celV kronice se rovněž píše o častých sebe- kem jedenáct. Nebylo tehdy nic neobvykvraždách z nouze. Tyto události měly ne- lého, že z jedenácti dětí se patnácti let dogativní dopad i na obchod Daniela Tschi- žila jen polovina. (Ještě celé 19. století byla vysoká dětská úmrtnost. Nejvíce dětí
dy.
umíralo
těsně po porodu a v několika prvKdyž obchod nebyl dost výnosný, snaních
týdnech.
Příčinou býval psotník - křežil se D. T. provozovat vedle obchodu ješče,
úbytě,
slabost,
černý kašel, zápal plic.
tě nejrůznější činnosti. Zkusil výrobu cukStarší
děti
umíraly
na nakažlivé nemoci –
rovinek, inkoustu, pečetního vosku, sirek,
na
pravé
neštovice,
tuberkulózu. Ztráta
šněrovacích pentlí, likérů nebo kořalky.
milovaného
dítěte
ale
přicházela i v pozOpatřil si dřevěné stroje na výrobu šňůr
dějším
věku.
Úmrtí
provdané
dcery při poa nití. Po zavedení konstituce nastává hosrodu
bylo
bohužel
také
velmi
časté,
podářský ruch, zakládání průmyslových
chlapci
se
nevraceli
z
výkonu
vojenské
podniků, drah, záložen atd., a tak Daniel
Tschida jde opět s duchem doby. Dopi- služby). Dnes si tyto bolestné životní rány
sem ze dne 19. 10. 1871 požádal městský umíme jen těžko představit.
Daniel Tschida se stal i významným
úřad o svolení na zrušení stodoly, aby ji
mohl přestavět na dílnu. V témže roce za- členem obecního zastupitelstva.
Od roku 1864 vedl pro město chudinkládá firmu „D. Tschida, strojem vyšíský
úřad a od roku 1878 komisi, která měvané krajky“ a kupuje tři mohutné železla
na
starost opravu dřevěného vedení voné stroje na švýcarské strojní vyšívání krajek podle R. Höffera. (Tuto výrobu jako dy ze studny do kašny na náměstí. Dřevěprvní ve Kdyni v č.p. 227 začal provozo- né se často ucpávalo a vzhledem k časvat Švýcar Rudolf Höffer, bývalý úředník tým požárům se rozhodlo o výměně za likdyňské přádelny. Po jeho smrti pokračo- tinové roury. V obecním zastupitelstvu
vali v jeho práci dědici. Tuto výrobu v ro- později zasedal se svým synem Ferdinance 1913 zakoupil Weisl a Burger. Výroba dem a zetěm Vavřincem Rudolfem Žábyla zcela zastavena po vypuknutí první kavcem.
Byl rovněž zakládajícím členem Tělosv. války.)
výchovné jednoty Sokol ve Kdyni,
vznikla roku 1869.
Se svým synem Ferdinandem a zetěm
V. R. Žákavcem se zúčastnil 30. června
1872 památné schůze, kde se ustanovil
Sbor dobrovolných hasičů ve Kdyni.
V neposlední řadě patřil mezi zakládající členy nejstaršího peněžního ústavu
na Kdyňsku, Občanské záložny v Nové
Kdyni. Stalo se tak v roce 1866.
zakoupení vlastního domu s ochodem.
Dne 6. prosince 1856 kupuje dům č.p.
112 v Komenského ul. (budova v soused-

dům č.p. 227
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V roce 1866 Rakousko válčilo s Pruskem. V kronice stojí tento zápis: Ačkoliv
v létě roku 1866 nebyl zprvu strach před
Prušáky, přece jen se ve Kdyni zakopávaly a ve sklepích a různých jiných místnostech zazdívaly peníze a cennější věci.
Kdejaká stará zrezivělá puška se odnesla
k zámečníkovi Schönovi opravit, kdyby
snad Prušáci z Krkonoš na Šumavu přišli.
Ve škole se cupovaly plátna na rány raněných vojáků a železnou berní pokladnu‚
k podlaze připevněnou hlídal obecní policajt Jakub Hvězda. Stanovily se noční
hlídky o čtyřech mužích. Dozor nad nimi
měli obecní výboři. Jedním z nich byl
i Daniel Tschida. Naštěstí přišli jen dva
Prušáci oznámit výši výpalného. Na kdyňský okres připadlo pět tisíc zlatých, které
zapůjčil hrabě Bedřich Stadion. Obnos
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odevzdal kdyňský purkmistr Josef Myška
se dvěma radními v Plzni pruskému majorovi Watzmannovi.
A ještě jeden zápis a událost z městské
kroniky z doby života Daniela T.:
Po změnách nastalých roku 1848,
zejména po zrušení patrimonií, byl ve
Kdyni zřízen okresní berní úřad, okresní
soud a okresní hejtmanství. Tyto úřady dostala Kdyně pod podmínkou, že pro ně
opatří řádné místnosti. Proto se kdyňští Daniel Tschida a Marie Tschidová, Prácheňská
radní v roce 1850 rozhodli starou radnici
č.p. 1 (rodný dům D.T. a některých jeho Zdroj: Kronika rodu Tschida
starších sourozenců) zbořit. Zakoupili Autor: Tomáš Donner
sousední dům č.p. 2 a na spojených parcelách vybudovali dnešní radnici.
Ludmila Brychová
TIC Kdyně
Daniel Tschida zemřel 8. 2. 1887 ve věfoto: TIC Kdyně
ku 72 let.

APITERAPIE MÁ SVŮJ PRAPŮVOD V PRAPOŘIŠTI
Dne 30. března 1844 se v Prapořišti,
v domku č.p. 9, narodil Filip Terč, který se stal doktorem medicíny a zakladatelem moderní apiterapie. Co to
vlastně apiterapie je? Apiterapie vznikla
spojením včelařství‚ s medicínou, jedná
se totiž o léčebné působení včelích produktů – medu, pylu, mateří kašičky, propolisu, včelího vosku, ale také včelího jedu. Apiterapie má v dnešní době již dokonce celou řadu specializovaných odvětví – od apifarmakologie přes apirehabilitaci až po apituristiku, apigastronomii či apikosmetiku. Zkrátka a dobře –
apiterapie je důkazem léčivé síly včelích
produktů, o které byly ostatně přesvědčeny již naše babičky i prababičky. Léčba apiterapií často nastupuje na scénu
v případech, kdy je „klasická“ medicína
již krátká a nenabízí k léčbě pacienta
vhodná řešení ani potřebné výsledky.
Sám Dr. Filip Terč tuto léčebnou metodu
objevil vlastně docela náhodou díky své
zálibě ve včelařství – byl totiž nejen lékařem, ale také zapáleným včelařem a dlouhodobě se potýkal s revmatismem. Díky
svému koníčku zjistil, že po větším počtu včelích bodnutí se jeho revmatické
bolesti zmírňují a citelně se zlepšuje také hybnost kloubů. Začal se proto výzkumem těchto vzájemných souvislostí
a vlivem včelího jedu na lidský organismus zabývat a později pomocí této metody začal kromě sebe léčit i své pacienty.
Výsledky léčení byly neuvěřitelné a daly tak vzniknout právě moderní apiterapii.
Dr. Filip Terč žil prakticky celý život ve Slovinsku, kam odešel ze studií
medicíny ve Vídni. Slovinci je uznáván nejen pro své objevy v oblasti apiterapie, ale také pro svoji velkou angažovanost v nejrůznějších společen-
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ských aktivitách. Terč byl členem mariborské slovanské čítárny, alpinistou německého a rakouského horského sportu,
ale stál také v popředí Slovinského národního obrození. Slovinci se v rámci tohoto procesu rozhodli vybudovat si, mimo jiné i po vzoru českého území, v Mariboru svůj národní dům. Slovinský národní dům budovala Záložna, v jejíž dozorčí radě seděl kromě dalších významných mariborských osobností také Dr. Filip Terč, jehož jméno je tedy po zásluze
uvedeno na pamětní desce ve vstupní hale národního domu. Tím však odkaz Dr.
Terče spojený s touto budovou nekončí.
V roce 2019 se v mariborském národním
domě konalo mezinárodní sympozium
apiterapie, během kterého došlo k odhalení busty Dr. Filipa Terče, která je umístěna rovněž ve vstupní hale národního
domu, přímo naproti zmiňované pamětní desce. K účasti na sympoziu byli mimo jiné přizváni také zástupci města
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Kdyně, kteří se jej zúčastnili spolu s potomkem Dr. Filipa Terče, panem Václavem Terčem. Bustu Dr. Filipa Terče slavnostně odhalila místostarostka Mariboru, mag. Helena Kujundžić Lukaček právě spolu se zástupci města Kdyně - Oskarem Hamrusem a Václavem Terčem. Je
třeba říci, že se jedná o dílo vskutku povedené, o této skutečnosti ostatně svědčí
i významná podobnost obou Terčů, která
byla patrná bezprostředně po odhalení
busty, kdy oba stanuli prakticky tváří
v tvář. Není náhodou, že se mezinárodní sympozium apiterapie v roce 2019
konalo právě 30. března. Datum narození Dr. Filipa Terče je totiž na jeho počest, coby zakladatele této léčebné metody, vyhlášeno světovým dnem apiterapie.
Ing. Věra Říhová
místostarostka města Kdyně
foto: MěÚ Kdyně
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HASIČI MĚSTA KDYNĚ A ROK 2020

Rok 2020 začal pro nás hasiče jako každý jiný. Připravovali jsme tradiční ples. Poděkování patří všem, kteří se na něm podíleli.
Zvláště sponzorům za dary do bohaté tomboly, Chodovarce a Fox bendu za úžasnou náladu , kterou vytvořili pro účastníky až do ranních hodin.
Mladí hasiči a dorostenci se začali připravovat na Zimní setkání a druhou část soutěže
„Plamen“. Jarní prázdniny prožili společně
v „hasičárně“. Navštívili Plzeň, kde se báječně bavili, bazén ve Kdyni a Českou televizi
v Praze. Pak se pro nás všechny změnil život.
Covid 19 nás zastavil. Vládní opatření nás uzavřela doma. Ustal všechen společenský život,
ale u hasičů se to netýkalo zásahové jednotky.
V prvé části pandemie byla zajišťována
dezinfekce veřejných prostor. Představovalo to 25 výjezdů po 3 členech a každý výjezd představoval 3 hodiny práce a pak dekontaminace auta a účastníků. Krom této
akce jsme v průběhu roku vyjížděli k 52 zásahům. Jednalo se o 12 požárů, 15 x likvidace padlých stromů, 12 x pomoc zdravotní záchranné službě s přenosem pacienta.
Nejsložitější byl transport zraněné pacientky
z lesního, kopcovitého a špatně přístupného terénu. Dále to byly 3 technické pomoci,
3 likvidace sršňů, 1 železniční neštěstí a 3
plané poplachy. Jednotka vyjíždí vždy do 10
min od vyhlášení poplachu v počtu v průměru
5 lidí. Za rok to představuje více jak 600 hod.
dobrovolné práce. Další hodiny jsou při údržbě výstroje, výzbroje , techniky a cvičení.
Jsme dobrovolní hasiči a za svoji práci nemáme žádnou finanční odměnu. Odměnou je
nám uznání představitelů města, kteří nám
z rozpočtu dokoupili sušící skříň na zásahové
obleky, hadicový set, rozdělovač, káď na vo-
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du a proudnice pro soutěžní družstvo mužů
a dětí. Dále 2 zásahové obleky, přilby, rukavice a osvětlení na přilby. Z dotace Plzeňského
kraje nám Okresní sdružení zakoupilo soutěžní kladinu pro přebor jednotlivců a štafety
mužů a dětí.
Vedle zásahové práce jsme také soutěžili v
požárních útocích. Soutěže v požárním sportu
byly v celém roce zrušeny. V požárních útocích jde hlavně o souhru celého družstva
a hlavně o čas. Zúčastnili jsme se 12 soutěží
a byli jsme velice úspěšní. Nejvíce si vážíme
zisku 3 putovních pohárů do trvalého vlastnictví. Kluci jsou po 3 roky mistry Chodské
noční ligy v kategorii PS 12. Mladí hasiči měli smůlu, protože se mohli zúčastnit jen jediného závodu, a to v září. V branném závodu
všestrannosti Ondra Bušek a Matěj Kraml vybojovali 2. a 3. místo. Při letním rozvolnění
jsme nezapomněli na naše jubilanty s přáním
a dárkem. V červenci jsme s naší „Babičkou“
vyjeli do Domažlic ke svatebnímu obřadu
Luďka Mlnaříka a v prosinci jsme uvítali jeho prvorozeného syna, doufejme, že hasiče
čtvrté generace Mlnaříků. Druhý výjezd pro
„Babičku“ s osádkou byl v srpnu při jízdě veteránů Chodskem. Ujela bez poruchy celých 86
km a kvůli zrušeným oslavám výročí založení
sborů a srazu hasičských automobilů v Litoměřicích se uložila k zimnímu spánku. S bolestí v srdci jsme se rozloučili s naším přítelem
a kamarádem panem Erwinem Hornigem
z Furth im Wald. Jeho přičiněním vlastníme
hydraulické nůžky pro záchranu osob z havarovaných automobilů. Vyvrcholením celoroční práce jsou valné hromady, kdy si zhodnotíme svoji práci. Letos nás pandemie o valné hromady připravila, ale přesto máme povinnost roční práci zhodnotit a zpracovat po-
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třebná hlášení pro vyšší orgány. Počítáme
s tím, že ve vhodné chvíli se sejdeme a také
oceníme dlouholeté aktivní členy. Za rok
2020 byly na návrh výboru uděleny „Stužky
za věrnost“ – za 20 let Janu Böhmovi, Michaele Gombárové, Tomáši Kličkovi a Michalu
Mikušovi. Za 60 let obětavé práce mezi hasiči
převezme „Stužku“ Václav Mráček a Toníku
Váchalovi bude udělena medaile „Za mimořádné zásluhy“.
Rok 2021 je na svém začátku. Zatím zpřísňuje vládní opatření v ochraně obyvatel proti
COVID - 19. Týká se to nás všech. Hasiči jsou
součástí integrovaného záchranného systému
a jsou na nás kladeny stále větší nároky. V letošním roce bude třeba proškolit členy zásahové jednotky s prací defibrilátoru pro záchranu osob se zdravotními obtížemi. Přístroj
nám byl přidělen do vybavení a naší povinností je ho v případě nutnosti použít pro záchranu člověka. Dále bude třeba pokračovat
v odborné i praktické přípravě členů zásahové
jednotky, zajistit výstroj a výzbroj ke kontrolám, lékařské prohlídky členů, školení k práci
v dýchacím přístroji a s motorovou pilou. Dále doladit některé věci ve vybavení zbrojnice,
dokončit výrobu věšáků pro zásahové obleky,
po GO připravit cisternu Š 706 pro výjezd,
zpracovat výběrové řízení na automobil místo
dosluhující AVIE a zahájit přípravné práce na
důstojné oslavy 150 let Sboru dobrovolných
hasičů ve Kdyni. Čeká nás celá řada úkolů,
které s sebou přinese čas a doba, ve které žijeme.
Výbor SDH Kdyně děkuje za obětavou
práci všem členům, kteří se na dosažených
výsledcích podíleli. Členkám za úklidové
práce, Mirku Sladkému za obětavé několikaměsíční denní, ranní a večerní otevírání
a zavírání všech oken ve zbrojnici, soutěžnímu družstvu za vzornou reprezentaci
sboru a města Kdyně. Poděkování patří i rodinám hasičů za jejich toleranci a trpělivost
především při nočních výjezdech. Dík patří
i zaměstnavatelům za uvolňování dobrovolných hasičů na školení a zásahy v pracovní době. Náš dík za aktivní spolupráci patří pracovníkům a funkcionářům města Kdyně.

Ze zprávy starosty Antonína
Váchala a velitele Václava Sokola
zpracovala Jaroslava Mlezivová
jednatelka SDH Kdyně
foto: SDH Kdyně
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CO SE DĚJE NA PODZÁMČÍ?
Stejně tak jako v každém koutě naší země
i na Podzámčí jsme silně ovlivněni situací
ohledně COVIC - 19. Tato zapeklitá situace
nám neumožňuje pořádat žádné společenské
akce. Jediné, co jsme v mezidobí uvolňování
a zpřísňování vládních nařízení stihli, byla mikulášská nadílka. 5. prosince jsme se tradičně sešli, velcí i malí, u staré hasičárny na
návsi, kde jsme společně u ozdobeného stromečku čekali na příchod Mikuláše, anděla
a jejich pekelný doprovod. Atmosféra byla

pěkná, zimní, jelikož před tímto dnem panovala inverze a mráz ojínil stromy v okolí tak,
že vše připomínalo zimu. Dočkali jsme se.
Čerti předložili Mikulášovi knihu hříchů a ten
uznal, že nemáme ve vsi tak zlobivé dítko, které by zasloužilo jít do pekla. Proto po přednesení básničky nebo zazpívání písničky dostaly všechny děti balíček dobrot. Dospělí si popovídali u svařeného vína a na děti čekal jablečný punč. S vidinou lepších zítřků a návratu
k normálnímu způsobu života vyhlíží soutěž-

ní družstva podzámeckých hasičů příchod nové sezóny. Městský úřad jim pomohl při koupi sady hadic, které využijí převážně členky
ženského týmu. Závěrem tohoto článku
bych rád popřál všem obyvatelům Kdyně
a přilehlých obcí vše dobré v roce 2021
a pevně věřím, že už se situace uklidní
a umožní nám všem normálně žít.
Vojtěch Dvořák
velitel SDH Podzámčí

SDH HLUBOKÁ
Drazí spoluobčané,
rok 2020 byl pro nás všechny dosti náročný díky vládním nařízením spojeným s celosvětovou pandemií. Pro SDH Hluboká to mělo za
následek zastavení, dá se říci, veškerých prací
a činností, které jsme si naplánovali na rok
2020. Nemohli jsme uspořádat pouťovou zábavu, 8. ročník memoriálu Fr. Voráče (dětská
soutěž v požárním sportu), letní aktivity spojené s ligou mladých hasičů v požárním sportu a náš tradiční Hasičský ples na první svátek
vánoční.
I přes tato nařízená opatření jsou samozřejmě i pěkné vzpomínky na tu dobu, kdy jsme
se mohli omezeně setkávat - při čištění koupa-

liště, při trénincích mladých hasičů, sportovních klání při volejbale, při sedáncích na koupališti, letním soustředění mladých hasičů
(musím říct, že se zde zase sešla super parta)
a neposledně při závodech CHNL, kterých
jsme se zúčastnili. Na těchto akcích jsme opět
poznali mnoho kamarádů, nové techniky a zajímavosti, které tento sport přináší.
Na první adventní neděli jsme alespoň
symbolicky rozsvítili oba vánoční stromečky ve vsi, které nám zpříjemňovaly vánoční čas až do Tří králů.
Jak je zvykem, začátkem roku si děláme plány na následující celý rok. A tak tomu je i letos. Pokud situace dovolí, můžete se těšit na

spoustu zábavy, sportu a všeho, co k hasičině
patří.
Za práci a podporu v roce 2020 bychom
chtěli poděkovat všem partnerům a sponzorům, městu Kdyně, obci Brnířov, Comfort
Wapka Kdyně, Hasičské výzbrojně, D.S.D.
Metal plus s.r.o. a dalším, hlavně všem členům SDH a jejich rodinám. Závěrem bychom chtěli popřát všem do roku 2021
zdravíčko, štěstíčko, pohodičku a pozitivní
myšlení.
Za celý sbor dobrovolných hasičů
z Hluboké
Petr Drahoňovský, starosta sboru
Václav Nejdl, velitel družstva

TJ SOKOL PRAPOŘIŠTĚ SE PODÍLÍ I NA KULTURNÍM DĚNÍ V OBCI

TJ Sokol Prapořiště není, jak by sám název napovídal, pouze sportovní organizací. Velkou
měrou se podílí i na společensko-kulturním
dění v obci. Ve sportovní oblasti jako jedni
z mála dlouhá léta provozujeme pravidelná cvičení v místní sokolovně rozdělená dle
jednotlivých věkových kategorií od předškolních dětí až po seniorky. Třetím rokem
je ve cvičebním programu zařazen i florbal
pro dospělé a pro děti. V sokolovně pravidelně trénuje také taneční skupina Line Dance
Angels. Ve vyhrazených hodinách probíhají
na víceúčelovém hřišti tréninky tenisového
oddílu a hojně ho využívají i fotbalisté. Mimo
tuto dobu je hřiště k dispozici pro neorganizovanou činnost. Přes zimu je oblíbená místní
sauna. Sokolovnu a hřiště využívá také ZŠ a
MŠ Prapořiště. Během pouťového víkendu se
již několik let pravidelně koná tenisový turnaj
dvojic. Po nedělním obědě se odehrají dva fot-
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balové zápasy. Dospělí se tradičně utkají na
velkém hřišti, děti na víceúčelovém.
Na jaře a na podzim vyrážíme společně na
vycházky po okolí. Se skauty jezdíme před
koncem roku a před příchodem jara bruslit na
zimní stadion. Bohatá je i naše činnost kulturní. Pravidelně pořádáme Sokolský ples, ve
spolupráci se skauty dětský maškarní bál
a masopustní průvod zakončený večerním posezením v předsálí. Každoročně v naší obci
vystupují Kolofantí a jejich skvělá představení sklízí obrovský úspěch. Rekordní návštěvnost je důkazem velké obliby mezi místními
i přespolními diváky. Vloni nás pobavili hned
začátkem ledna.
Březen bývá v Prapořišti ve znamení cestopisné přednášky. Předsálí zaplní posluchači,
kteří si pokaždé odnáší spoustu nových poznatků a zajímavostí z dané země a těší se na
další poutavé vyprávění.
Květen patří všem maminkám, které si užívají oslavy Dne matek s občerstvením a kulturním programem. V červnu zase myslíme
na naše děti a připravujeme pro ně na hřišti
Dětský den plný zábavy, soutěží a sportovního vyžití. Na období prázdnin a dovolených
se pak naladíme o posledním červnovém víkendu na pouťové zábavě.
Předvánoční čas si zpestříme setkáním
u stromečku. O bohatý kulturní program se
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nám starají skauti. Poslední den v roce slavíme společně příchod nového roku.
Abychom mohli naši činnost provozovat,
je třeba se o sokolovnu a hřiště také náležitě
starat. Během roku se scházíme na brigádách, ať už při úklidu vnitřních prostor
před zahájením cvičení, po kulturních akcích nebo při úklidu hřiště a jeho přípravě
na letní sezonu. Nezbytné je provádění různých oprav a běžná údržba.
Sportovní, kulturní a společenský život
v obci je pestrý po celý rok, bohužel s výjimkou roku minulého. Stihli jsme uspořádat divadlo, Sokolský ples, dětský maškarní bál
a naší poslední akcí před vyhlášením nouzového stavu byl masopustní průvod. Poté se naše činnost téměř zastavila a vládu nad naší TJ
převzal na dobu neurčitou nezaregistrovaný
člen jménem Covid.
TJ Sokol by nemohla fungovat bez obětavých lidí, kteří jsou ochotni bez nároku na jakýkoli profit (samozřejmě kromě vlastního
dobrého pocitu) obětovat svůj volný čas na pořádání našich akcí, brigád a cvičení dětí. Doufám, že takových lidí zde bude dostatek i v následujících letech, kdy se, jak všichni věříme,
vrátí naše životy do normálních kolejí.
Ing. Zdeněk Žambůrek
předseda TJ Sokol Prapořiště
foto: TJ Sokol Prapořiště
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OBČANÉ DĚKUJÍ ...
... za úklid veřejných prostranství

V minulých Kdyňských listech moje kolegyně Veronika děkovala všem účastníkům zářijové akce Ukliďme Kdyňsko. Vytřídilo se
úctyhodných 350 kg odpadků. Radostná zpráva určitě, avšak možná i trochu smutná. Jak je
možné bez zábran odhodit plechovku, plastovou lahev nebo cokoli podobného do přírody? O čem všem mohou odpadky v lese, v zelené trávě vyprávět? O aroganci? Bezohlednosti? Lenosti? Lhostejnosti? Mladistvé frajeřině? Především o špatné výchově. Zmiňované akce se samozřejmě účastní jen rodiny
s dětmi, které doma o tématu odpadků
v přírodě hovoří. Možná, někdy v budoucnu,
by bylo dobré, aby vyšla s igelitovými vaky
a rukavicemi celá škola, aby svá záda ohýbali
především budoucí odhazovači plechovek.

Můj příspěvek měl být však především děkovný. Velký obdiv a díky patří jednomu dobrovolníkovi, který se už přes dva roky věnuje
pravidelnému úklidu cyklostezky, vedoucí ke
Starému Dvoru. Tato trasa se stala nejvíce oblíbenou a využívanou zónou pro obyvatele
blízkých sídlišť, pro maminky s kočárky, seniory, pro sportovce. Rozhodně se vám nemůže
stát, že si tam vyjdete a nikoho nepotkáte. Je
zde živo po celý rok, a přesto parta dobrovolníků z akce Ukliďme Kdyňsko na toto místo
jít nemusela. Dobrovolníkem je pan Josef
Kráčmar. Nikdo ho nedelegoval, nikdo nežádal a možná mu málokdo za tuto činnost poděkoval. Jezdívá tudy na kole a není mu lhostejný nepořádek podél cesty. Jak sám říká: „Bez
vaku na odpadky už nevyjíždím. Je tady moc
krásně a mám to tady rád. Nedá mi to, abych
kolem té plechovky jenom projel. Mám radost, že můžu ještě nějak pomoci.“ Obdivuji
jeho skromnost nezištnou pracovitost hodnou
následování. Možná je více takových dobrovolníků, které neznám a znáte je vy. Poděkujte jim, prosím. Zaslouží si to.

... za práci Policie ČR
Velice rád bych poděkoval policistům
z Obvodního oddělení Kdyně, kteří mi
dokázali pomoci, když jsem byl okraden.
Zároveň bych chtěl varovat občany Kdyně
před podezřelými lidmi, aby si na ně dávali
větší pozor.
Martin Vozka

... za záchranu života
Chtěla bych tímto poděkovat Policii ČR Obvodnímu oddělení Kdyně za záchranu
života mého manžela, zejména prap.
Michaele Pejsarové a prap. Adolfu
Hanouskovi.
Božena Trčová

... za organizaci
turistických vycházek

Chtěla bych touto cestou poděkovat MKS
„Modrá hvězda“ a TIC Kdyně za to, že
Ludmila Brychová podpořily naši snahu uskutečňovat
foto: Ludmila Brychová turistické vycházky po okolí Kdyně
v pracovních dnech. Velkou devizou těchto
termínů je výborná dopravní obslužnost, ale
... za novou provozovnu pedikúry
i využití našeho volného času v týdnu.
Víkendy bývají ve znamení návštěv vnoučat a
Rád bych poděkoval městu Kdyně za vybu- ruchu hlavní silnice a bezbariérový přístup. dětí, a to se chce málokomu odcházet z
dování nové provozovny pedikúry v objek- Děkuji také paní Bártové za kvalitní pedikér- domova. Velký dík patří paní L. Brychové z
tu budovy „pentagonu“ v Nádražní ulici ské služby, které poskytuje, a mohu ji jen do- TIC, která pro nás všechny vycházky
vedle autobusového nádraží. Oceňuji její poručit.
připravila včetně jízdních řádů, popř.
vhodné umístění na klidném místě daleko od
Karel Václavovič objednala průvodce v dané lokalitě.
Současně bych tímto chtěla poděkovat
i všem „značkařům” KČT Kdyně za to, jak
POŠTÁCI
perfektně mají podle turistických map
Před koncem roku při čerpání dovolené, která jimkou. Ale pošťácká auta jsem zaznamenala, vyznačené turistické cesty kolem Kdyně
se mi nashromáždila kvůli koronavirovým jak jezdí kolem nás. Kdo je dříve narozený, pa- a v širším okolí. Je občas složité značky
omezením, jsem nemohla přehlédnout cvrkot matuje, že toto vše nosil jeden „pošťák“ 1x umístit, když nám kůrovec likviduje postupně
kolem naší poštovní schránky. Doručování lis- denně. Nosil noviny, dopisy, důchody, balíky. celé lesy.
tovních i balíkových zásilek probíhalo po celý
Zároveň si dovoluji touto cestou oslovit
Jasně, letáky nebyly, PPL také ne. Ale je zaden asi takto:
rážející, že takto šetříme životní prostředí, i další zájemce o pravidelné vycházky, aby se
ź v 7 hodin - noviny, přijel osobní automo- když s jednou zásilkou přijede extra auto. Ja- zapojili. Chodíme převážně ve středu. Trasy
ké musí být náklady na tuto roznášku? Proto bývají od 6 do 10 km. Aktuální informace
bil soukromé společnosti
se
nemůžeme divit, kolik dnes stojí zaslání po- k vycházkám jsou vždy zveřejněny ve vitríně
ź v 10 hodin - obyčejná zásilka, reklamní čahledu, dopisu, či balíku. Komu tento podivný MKS „Modrá hvězda“ ve Kdyni.
sopisy, přijel automobil s logem pošty
Za všechny vandrovníky, kteří s námi
ź v 11 hodin - balíček, přijel větší automobil systém přičíst? Podniku Česká pošta, která je
státním podnikem, nebo přímo nadřízenému v roce 2020 vycházky absolvovali, ještě
s logem pošty
ź ve 13 hodin - doporučený dopis, přijel ministerstvu vnitra? Pošta nyní dělá, co byste jednou děkujeme a těšíme se na další
ani na poště nečekali. Musím obdivovat kole- spolupráci v roce 2021. Vždyť chozením
osobní automobil s logem pošty
gyně
u poštovních přepážek, co všechno je- v přírodě si zvyšujeme nejen svoji tělesnou
ź ve 14 hodin - balíček, přijel automobil
jich
práce
dnes obnáší, kolik předpisů mu- zdatnost a upevňujeme zdraví, ale zároveň
s logem PPL
sí znát. A to nejsem obeznámená se zákulisím nás obohacuje i krásná příroda a velmi
ź v 16 hodin - letáky, přišel spoluobčan
pošty a doručováním zásilek. Je jasné, že se ta- důležité přátelské prostředí.
z obce, který soukromě roznáší pro poštu
kový systém musí projevit na cenách zásilek.
Když právě nebylo doručováno nám do na- Ten, kdo nemá poštovní schránku, přichází o
ší poštovní schránky, jelo auto k sousední hodně.
schránce. Nedostáváme každý den 2 balíky,
Soňa Spěváková
Libuše Hynčíková
i když před vánočními svátky bych nebyla vý-
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ZIMA V BÍLÉ STOPĚ
Letošní mrazivá zima přála nejen zimním radovánkám, které jsou zpravidla výsadou dětí,
sníh potěšil i nejednoho dospělého, toužícího
třeba po běhu na lyžích. Tento zimní sport v letošním roce, zejména kvůli uzavřeným skiareálům, zažil hotové znovuzrození. Řada
z nás se do lyžařských běžeckých bot po letech obula s velkou chutí i napětím, zda platí
často říkávané úsloví: „Co se v mládí naučíš,
později jako když najdeš“. Běh na lyžích, naštěstí podle vlastních zkušeností, patří k těm
dovednostem, které se nezapomínají a stačí je
oprášit a vypilovat techniku. O tom by ostatně
mohly lesy na Kdyňsku letos samy vyprávět,
protože „recyklovaných“ běžkařů viděly
opravdu hodně. Běžkaři využívali přede-

vším okruh kolem Korábu, Špandavy, Kravaře a Suché hory, na který se vydávali
z Vejpřah nebo z Podzámčí. Běžecké trasy
bohužel nebylo v tomto roce možné jakkoliv
upravovat. Dříve zakoupený skútr, který měl
k tomuto účelu sloužit a vyjel na stopu snad jenom jedenkrát, je dlouhodobě nepojízdný
a bude muset projít technickou kontrolou, která je naplánována na jarní měsíce letošního
roku. Budeme doufat, že případná oprava skútru nebude finančně ani technicky náročná
a stroj bude moci naši krajinu brázdit hned
nadcházející zimu. Pokud by skútr nebylo
možné uvést do provozu, zvažujeme samozřejmě i jiné alternativy úprav běžeckých tras.

Ing. Věra Říhová
místostarostka města Kdyně
foto: MěÚ Kdyně (VŘ)

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

545 Kč/hod

Nakladač Weidemann

605 Kč/hod

Rameno na sekání

666 Kč/hod

Odvoz bioodpadu
traktor+kára
Odvoz bioodpadu
Multicar
Pronájem kontejnéru

424 Kč/hod
363 Kč/hod
37 Kč/den

Zahradní traktůrek

472 Kč/den

Sekačka

448 Kč/hod

Motorová pila

448 Kč/hod

Křovinořez

448 Kč/hod

Ostatní práce

363 Kč/hod

Multicar

484 Kč/hod

Traktor s károu

545 Kč/hod

Traktor kontejnér

605 Kč/hod

Traktor hrnutí sněhu

605 Kč/hod

Zde uvedené ceny jsou včetně DPH.

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

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA KDYNĚ
Ulice Lesní - Pod Korábem
Ekošrot spol. s.r.o., Kdyně
Provozovatel:
EKOŠROT spol. s.r.o.
se sídlem: Houškova 4, 326 00 Plzeň
IČ: 25221299
vedoucí provozovny Kdyně:
Josef Krbec
telefon: 775 260 188

Provozní doba sběrného dvora:
PO 08:30 - 13:00 hod.
ÚT 13:00 - 16:00 hod.
ST 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:00 hod.
ČT 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:00 hod.
PÁ 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 16:00 hod.
SO 09:00 - 14:00 hod.

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.

