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Na Kdyňsko míří
Němci i Francouzi

O partnerství tří států prostřednictvím tří
měst se snaží česká Kdyně, bavorský Parsberg a francouzský Vic Le Comte.
Zatímco partnerství mezi Francií a Německem trvá již tři desetiletí, Kdyně do něj vstoupila teprve před třemi roky.
K výročí třicetileté spolupráce mezi francouzským městečkem Vic Le Comte a bavorským Parsberkem přizvali pořadatelé na oficiální besedu také zástupce města Kdyně, nejen
z radnice, ale také z řad hasičů a sportovců.
Zahraniční spolupráce dosud spočívala ve
výměnných pobytech mládeže s konkrétním
zájmem. Například společné koncerty mládežnických dechovek, závody v hasičském sportu, festivaly, tábory, výstavy a propagace.
Současným cílem je přenést dosavadní kontakty na místní partnerství, a tak v nich pokračovat.
Pokračování na str. 2

Zleva starosta města Vic Le Commte, starosta města Parsberg, francouzský prezident instituce pro
mezinárodní partnerství a zástupci města Kdyně, Sylva Heidlerová a Jaroslav Pavlica.
(vh)

V Mezholezích pořádali bál v mexickém stylu. V místní hospodě se sešlo víc jak 40 Mexičanů
a Mexičanek v sombrérech a pončech; seňora Líba pro všechny připravila kovbojské fazole, pila
se samozřejmě tequila. Mexickou hudbu míchal DJ Radek.
(h)
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Každoroční celostátní Tříkrálová sbírka se
konala i v Nové Vsi. Dvě skupinky „králů“
kráčely dům od domu s kasičkou a zpívaly
známou písničku.
(ou)

Co našim obcím umožňuje zákon
To byl název dvoudenního semináře Školy
obnovy venkova v závěru roku v Úborsku.
Sérii školení pořádá společnost AgAkcent už
15 let a je určena především starostům
a pracovníkům malých obcí.

Pravidelným přednášejícím na seminářích společnosti AgAkcent je i klatovský advokát JUDr.
Rostislav Netrval, Ph.D.

Na Kdyňsko míří
francouzští a němečtí
partneři

Dokončení ze str. 1
Města tří států spojuje Evropská unie,
podobná jsou si ale ještě i jinak. Například okolím. Leží v podobné krajině, v pohoří s nadmořskou výškou kolem tisíce metrů, poskytují
pohledy na táhlé hřbety hor, obklopují je hrady.
Jejich přibližně stejná velikost, 5 – 6 tisíc obyvatel, a blízkost velkých center cestovního
ruchu je samotné zařazuje tak trochu na okraj
zájmu turistů. Všechny tři radnice přemýšlí
o větším zapojení mladých lidí, a protože
v místech roste počet seniorů, i o komfortu
jejich života.
A co města naopak rozděluje? Samozřejmě
jazyk, ale přesto a právě proto je čím dát více
vidět snahu vštípit si základy jazyka zahraničních partnerů. Evidentní je také odlišný zájem
občanů o veřejný život. Patrně nejvíce jsou vtaženi do dění občané Parsberku. Nesrovnatelná
je také míra nezaměstnanosti. Největší počet
lidí bez práce je ve francouzském městečku,
Kdyně je v průměru, naopak v Bavorsku jsou
tyto problémy s velkým náskokem nejnižší.
Kdyně do partnerství vstupuje zatím neoficiálně, spíše jako pozorovatel. Očekává řadu
nových podnětů, výměnných exkurzí a pobyty
mládeže v rodinách. Podobnou činnost dlouhodobě zaštiťuje společnost AgAkcent, která provozuje infocentrum ve Kdyni. Například v říjnovém víkendu přijelo poznat Kdyni, Klatovy
a Domažlice padesát mladých hasičů z bavorského Parsberku.
Autobus francouzských občanů se chystá na
Kdyňsko 15. května. Zatím na jeden den, příště
však chtějí zůstat déle. Ubytováni by měli být
v rodinách ve městě a v okolí. Pokud už tedy
nyní někdo ví, že o podobné kontakty má
zájem, může se kdyňskému infocentru ozvat.
Sylva Heidlerová

Tentokrát se hovořilo například o vzdělávání
a školství. Probírala se otázka plánování kapacity ve spádových školách při zajištění povinné
školní docházky, společné kluby pro dětskou
zájmovou činnost nebo péče o žáky se speciálními potřebami, společný psycholog či logoped. Posluchače zaujal také možný postup při
odvolání ředitele školy. Hlavně to, že po šestiletém období ve funkci skutečně není povinnost vyhlašovat konkurz na nového ředitele.
Důležitou informací pro starosty jako zřizovatele byla i úloha rodičů a školy při vzdělávání
handikepovaných dětí.
Přítomné zajímalo, kolik a na co mohou získat peníze z evropských programů v příštích
letech. Nejvíce ale upoutala možnost zřízení
obecního, respektive sociálního podniku, čímž

se potvrdí role obce v zodpovědném přístupu
k místní zaměstnanosti.
Sociální podnikání ale není jen možností
zvýšení zaměstnanosti na venkově. Nejde jen
o zaměstnanost, ale také o zapojení a vzdělávání
místních lidí. Navíc sociální podnik ke své činnosti využívá lokální zdroje a spolupracuje
s ostatními místními organizacemi. Existence
sociálních podniků může být, i v případě obcí,
předmětem podpory z evropských fondů, konkrétně z operačního programu Zaměstnanost.
Sociální podnikání je činnost, která zapojí
sociálně a zdravotně znevýhodněné občany.
Jak se účastníci semináře dozvěděli, i tito lidé
jsou loajálními a poctivými zaměstnanci, kteří
si práce váží. Jsou to třeba i maminky po mateřské dovolené. Důležitý je konkurenceschopný
podnikatelský záměr.
Činnost sociálního podniku musí být přes
počáteční dotaci soběstačná, založená na
vzájemných vztazích, rozvoji zaměstnanců
a s konkrétními regionálními dopady. Nevytváří zisk, ale přináší v daném místě peníze.
Sylva Heidlerová

V Loučimi zpívali v kostele i na návsi

Radost, ale hlavně vánoční atmosféru, přinesl do Loučimi, do kostela Narození Panny Marie,
dětský pěvecký sbor Radost ze Kdyně. Nejprve to byly koledy v podání místních dětí, které s nimi
připravila varhanice zdejšího kostela Martina Matějková. Následoval operní hlas tenora Milana
Suleje a snad největší radost měli nejen děti, ale i dospělí z opětovné návštěvy domažlického
ponocného Romana Holuba, který zazpíval také. A nejen to, předvedl svoji halapartnu, roh na
oznamování času a nechal děti sfouknout svíčku ve své lucerně – jen příběh o panně, kterou po
tomto aktu čekají za rok vdavky vzhledem k věku dětí nevyprávěl…
To všechno probíhalo pod stromem ověšeným rozsvícenými modrými žárovičkami s velkou hvězdou v koruně. Ještě než starostka obce Jana Dirriglová popřála hezké Vánoce i štěstí v novém roce
všem převážně místním, oznámila pro příští rok malou změnu: „Vzhledem k tomu, že dnešní vánoční strom narostl do hodně velkých rozměrů, zasadíme během roku hned vedle menší, na který bude
taky lépe vidět.“
V poněkud sychravém počasí, kdy místo sněhových vloček padalo z nebe mrholení, přišel vhod
jablečný čaj i svařené víno, které sokolové připravili, a nakonec došlo i na vánoční přáníčka, jichž
k radosti dětí i dospělých vzlétlo hned několik.
Zdeněk Huspek
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Zmizí těžké kamiony
z našich silnic?

Ing. Vladislav Vilímec, místostarosta Kdyně.

Ze Všerub do Kdyně bude dočasně snížena tonáž nákladních vozidel.
Problém kamionové dopravy na silnici
II/184, jak je známo, se zvýšil po vstupu České
republiky do Schengenského prostoru. Předtím
totiž platilo, že hraniční přechod Všeruby
mohou používat nákladní auta v rámci tzv. regionální dopravy. Přes přechod tedy nesměly jezdit kamiony v rámci tranzitní dopravy.
To vše Schengenem padlo a situace se ještě
více zdramatizovala dobudováním obchvatu
Furthu na bavorské straně. Mnohá nákladní
auta směřující na státní komunikaci I/22 tedy
začala houfně využívat tento dříve hraniční
přechod ve Všerubech.
Nutno poznamenat, že se to nelíbí ani části
bavorské strany. Vozovky na takové zatížení
totiž nebyly dimenzovány. Větší frekvence
kamionové dopravy v příhraničí je dlouhodobým tématem přeshraničních rozhovorů zástupců měst a obcí. Pokud nedojde v budoucnu
ke stavbě nových silnic mimo zastavěné části,
s tímto tématem se budeme neustále potýkat.
Nárůst kamionové dopravy přes hraniční přechod Všeruby vedl i k určitým občanským aktivitám a peticím.

Eschlkam, Všeruby a Kdyně upozorňují
dlouhodobě na velký problém přetíženosti
dopravy v tomto úseku. Začátkem ledna se
konalo další jednání, a to za účasti starostů
všech obcí na trase, zástupce města Domažlice
a vlastníka komunikace, Plzeňského kraje.
Byl dohodnut postup, který by měl nejpozději od 1. června letošního roku na zmíněném
úseku snížit tonáž vozidel po dobu tří let na
maximální hranici 17 tun. Poté se situace
vyhodnotí. Je to sice dočasné řešení, ale mělo
by pomoci.
O dočasné řešení již dle předchozích ujednání požádal městys Všeruby. Součástí dohody
je také oprava průtahu silnice II/184 v Prapořišti Plzeňským krajem, která se uskuteční
v letošním roce. Měla by odstranit nepříjemné
chvění, kterému jsou vystaveny občané domů
umístěných v bezprostřední blízkosti komunikace. S trvalejším dopravním řešením se počítá
i ve Všerubech.
Stavba obchvatů v této části je nejen finančně, ale i technicky problémová. Plzeňský
kraj z evropských peněz vybudoval obchvat
Hájku. Součástí podmínek dotace ze strany
Evropské unie však také bylo neomezování
dopravy na zmíněném úseku. Dočasné snížení
tonáže tedy povede k prodloužení tzv. udržitelnosti tohoto projektu minimálně po dobu
dočasného omezení dopravy. Je na místě také
dodat, že po dobu omezení tonáže budou muset
regionální dopravci žádat o výjimku.
Případ hraničního přechodu ve Všerubech
není jediným v kraji. Komunikace vedoucí
k některých hraničních přechodům totiž na tak
přetíženou dopravu nebyly stavěny. Dočasné
omezení se v případě Všerub provádí v kraji
poprvé. V tomto ohledu to považuji za úspěch
dotčených obcí.
Můžeme s mírným optimismem doufat, že
dodržování tohoto omezení bude Policie ČR
kontrolovat a napomůže tak ke zklidnění situace.
Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

Zveme vás na zájezd do Kostnice

Město Kdyně a společnost AgAkcent vás zve ve dnech 7. až 9. května 2015 na zájezd do
Kostnice.
Jedná se o tématický výlet k výročí 600 let od konání kostnického koncilu. Cesta vás zavede do
města, které je spojeno s tragickým osudem mistra Jana Husa.
Jedinečnou příležitostí a unikátem cesty v uvedeném termínu je možnost dne 8. května 2015
navštívit koncert v Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz. V místech světoznámého koncilu
navíc zazní díla českých skladatelů: B. Smetany, B. Martinů, A. Dvořáka v podání souboru českých
hudebníků Pavel Haas Quartett.
Program zájezdu účastníkům nabídne prohlídku nejzajímavějších a nejkrásnějších míst
z Kostnice a okolí Bodamského jezera: návštěvu Rýnských vodopádů se zámkem Laufen, květinového ostrova Mainau, ostrova Reichenau zapsaného na seznam světových památek UNESCO,
města Friedrichshafen s proslulým muzeem vzducholodí, nebo města Lindau.
Cena zájezdu činí 5 000 korun, nejsou však započítány ceny vstupného. Záleží na počtu účastníků. Přihlásit se lze do 25. 2. 2015.
Bližší informace vám rádi podáme v Turistickém informačním centru ve Kdyni.
TIC Kdyně
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Dobrovolný
svazek obcí
Kdyňsko

Kdyňsko si chce udržet sounáležitost
Těsně před koncem roku se potkali starostové Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko, aby
zhodnotili svoji činnost a domluvili se na
dalších společných aktivitách. Pro zástupce
členských obcí tu zazněla důležitá informace,
a to, že v závěru roku došlo k transformaci
dosavadního sdružení na svazek. Již před tímto
zasedáním se změnou souhlasilo všech dvaadvacet zastupitelstev.
Jde o formální, nicméně nutný akt, vycházející z novely zákona o obcích.
Dvacet dva členů, respektive obcí, to už je
poměrně velký mikroregion, který spojuje historická spádovost k městu Kdyně. Využívají
skládku komunálního odpadu v Libkově.
Vydávají společný zpravodaj Kdyňsko, který
zdarma dostávají všichni občané mikroregionu.
Noviny vycházejí už deset let, a za tu dobu se
mezi občany zavedly a přispívají k sounáležitosti území.
Svazek obcí Kdyňsko se mimo jiné zabývá
také správcovstvím vlastního velkého společenského stanu, který je v sezoně využíván
téměř každý týden.
Kdyňsko leží těsně u hranic a orientuje se
tedy i na přeshraniční spolupráci. V rámci mikroregionu ji reprezentuje společná cyklistická
vyjížďka Na kole z Čech do Bavor také s více
než desetiletou tradicí.
Dále je to nepochybně společná propagace,
ať už se jedná o tištěné materiály nebo o využití společných výstavních ploch. Aktuální je
nyní například českobavorská výstavní plocha
ve stánku Kdyňska na lednovém veletrhu
cestovního ruchu Regiontour v Brně. Mimo
jiné tam představili i právě otevřenou, třináctikilometrovou, naučnou stezku v okolí Nové
Vsi.
Složení svazku obcí Kdyňsko se nezměnilo
ani po komunálních volbách. Někde ale došlo
k v obměně lidí na postu starosty či starostky.
Částečně je to dáno generační výměnou.
Někteří starostové dopředu oznámili, že tuto
funkci již zastávat nehodlají. Například
v případě Všerub, Nové Vsi nebo Dlažova.
V Pocinovicích si novou starostku Marii
Homolkovou zvolili teprve 26. ledna. V Nové
Vsi jsou po odstoupení čerstvě zvolené starostky zatím stále bez definitivního vedení.
Dobrovolný svazek obcí Kdyňska se ale
naopak rozrůstá, na poslední schůzi byl
oznámen zájem o vstup nového, už třiadvacátého člena, malé obce Kaničky.
Sylva Heidlerová

čtěte:
www.kdynsko.cz

Živý betlém na kdyňské faře

Do Tříkrálové sbírky
přispěli i obyvatelé
Pocinovic

Stejně jako předchozí roky, tak i letos 3. ledna se
sešlo několik dětí se svými vedoucími, aby se rozešli do všech světových stran Pocinovic.
Vybaveni kasičkami, kalendáříky, cukry a letáčky s logem sbírky se zastavili u každé chalupy
a potěšili písničkou „My tři králové jdeme k Vám “,
za což si vykoledovali příspěvek do kasičky a nějakou dobrotu do košíčku. Během tohoto „putování“
bylo vybráno 12. 923,- Kč a místní tak přispěli na
pomoc potřebným, za což jim patří veliký dík.
Jana Rynešová

Po sedmé se v předvečer Štědrého dne konal ve Kdyni živý betlém. Stal se zajímavou
kdyňskou tradicí.
Každý rok byl v něčem jiný. Loňská změna místa se obzvláště letos projevila jako velmi
dobrá. Nejenže starobylé budovy římskokatolické fary vytváří krásnou kulisu, ale především
téměř 600 diváků by se tento rok na prostor ke kostelu určitě nevešlo. Vysoká účast je velmi
povzbudivá především pro 31 dětí – herců, kteří v prosinci pilně nacvičovali, pro zpěváky
sboru Radost, ale i pro samotné organizátory. Děkujeme touto cestou všem dětem, paní učitelce Černé, Barhoňové, Buškové a Václavovičové, děkujeme všem za jakoukoli pomoc při přípravě šití kostýmků, pečení cukroví, přípravu občerstvení, stavění kulis apod. Děkujeme za
pohostinné zázemí fary. Jsme vděčni za účast živých zvířátek – oslíků a beránků. Opravdu
velké poděkování patří panu Josefu Polákovi za výborné ozvučení celého prostoru, za jeho
ochotu, trpělivost a vzácný čas.
Do příštího roku si bereme opět nová poučení: bude potřeba přemístit občerstvení a výdej
betlémského světla, ale máme i nové nápady na další dialogy a scénky. Určitě povoláme tři římské vojáky do služby a připíšeme další dvě tři výraznější role. A proto přijďte se za rok zase
podívat. Těšíme se na vás.
Ludmila Brychová

Tříkrálové koledování na Kdyňsku

Je sobota 3. ledna a od kdyňské školy
vychází pestrobarevný průvod více jak stovky
tříkrálových koledníků.
Za veselého cinkání, zvonění a zpěvu prochází ulicemi na náměstí, kde jej na prostranství před muzeem vítá kdyňský vikář Msgre.
P. Miroslav Kratochvíl spolu se starostou
města Janem Löffelmannem a generálním
vikářem plzeňské diecéze Msgrem. P. Josefem Žákem. Ten je mile překvapen a jeho
první slova jsou: „Tolik koledníků jsem ještě
pohromadě neviděl.“ A pokračuje: „Mnohdy,
ne vlastní vinou, se někteří kolem nás dostanou do těžké životní situace a vy jim, milí
koledníčkové, touto vaší službou můžete

pomoci. Všude, kam přijdete, přinášejte lidem
radost, úsměv a oni svým štědrým darem zase
pomohou udělat radost těm, co to potřebují.“
Na závěr P. Kratochvíl koledníkům za
jejich službu a ochotným dárcům za štědrý
příspěvek poděkoval a oznámil, na co letošní
sbírka bude konkrétně použita:
1. Rozšíření a vybavení třídy v ZŠ Kout
na Šumavě pro děti, které vyžadují
zvláštní péči
2. Domov sv. Vavřince a dílny sv. Josefa
v Meclově pro klienty s chráněným
bydlením
3. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích
4. Podpora činnosti Azylového domu
Domažlice
A nyní to nejdůležitější. Koledníci vybrali při letošní Tříkrálové sbírce na Kdyňsku
úctyhodnou sumu 247.857 korun. Ulicemi
Kdyně a okolními vesnicemi prošlo více než
160 králů a královen rozdělených do 56
skupin.
„Velikou zásluhu na tomto výsledku má
výborná spolupráce s kdyňskou školou.
Zvláštní dík patří opět paní učitelce Strnadové, která všechny třídy obešla a řadu dětí
pro koledování získala. A mnozí z řad vyučujících se zapojili jako vedoucí tříkrálových
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skupinek,“ řekl za kdyňskou farnost Vojtěch
Hána.
Kdyňský vikář Msgre. Kratochvíl, hlavní
koordinátor sbírky tohoto regionu, vřele
děkuje všem ochotným lidem, kteří svým
příspěvkem podpořili ty, kteří to potřebují.
Poděkování patří samozřejmě i všem obětavým koledníkům a jejich vedoucím, kteří svůj
čas a mnohdy i tělesnou námahu spojenou
s několikahodinovým koledováním věnovali
pro dobrou věc.
Jednotlivá místa přispěla takto:
Kdyně Kč 78.526,-, Kout na Šumavě Kč
43.714,-, Spáňov Kč 5.661,-, Oprechtice Kč
5.621,-, Podzámčí Kč 2.300,-, Brnířov
Kč 5.897,-, Prapořiště Kč 8.644,-, Hluboká
Kč 7.144,-, Úsilov Kč 2.813,-, Nová Ves,
Vítovky, Pranty Kč 5.092,-, Mezholezy,
Luh Kč 3.369,-, Vílov, Slavíkovice Kč
4.631, Němčice Kč 2.965,-,
Úboč, Všepadly Kč 2.500,-, Loučim Kč
3.780,-, Libkov Kč 3.357,-, Chodská Lhota,
Štefle Kč 16.221,-, Pocinovice Kč 12.923,-,
Dobříkov, Branišov, Smržovice, Nové
Chalupy, Modlín Kč 5.733,-, Všeruby,
Hájek, Brůdek Kč 10.983,-, Starec Kč
2.970,-, Zahořany Kč 6.512,-, Sedlice,
Stanětice, Hříchovice Kč 6.500,- Kč.
Za farnost Kdyně Marie Hánová

Regiontour 2015 sice ztrácí slávu, ale dodává lesk

ských škol, jejichž žáci předváděli své
umění přímo na místě, třeba tiskaři, kadeřnice či masérky.
Stabilitu si veletrh udržuje také díky
mikroregionům, jejichž prostřednictvím
se řada subjektů cestovního ruchu představila pouze symbolicky, pomocí tiskovin.
Na druhou stranu lze pozorovat nesmírný
pokrok ve vzhledu letáků, aktivní propagaci, průvodcích, nápaditých reklamních
materiálech, v prezentaci turistických cílů
vůbec. Území láká na příběhy, slavné
rodáky, stezky a uličky.
Brněnský Regiontour ale asi už není tím
pravým místem s cílem růstu cestovního
ruchu v regionech. S veletržním podnikem jsou spojené spíše pracovní schůzky,
domluví se tu řada významných věcí.
Ano, ubývá návštěvníků, ale především
těch, kteří by stejně jen bezcílně bloudili.
Namísto cestovních kanceláří přibývá
Kdyňský stánek v Brně vyhledal také rodák MVDr. Václav Vaněček, který sice působí na Moravě, zastoupení národních spolků, sítí a klubů.
ale do našeho města se rád vrací a všechny své kamarády pozdravuje.
Foto Vlastimil Hálek
Hledá se tu inspirace, čas a chuť hovořit
o společných plánech. Efekt je tedy více
společenský, než turistický. Atmosféra Regiontouru je však
Regiontour ztrácí slávu cestovního ruchu, získává chválu za inspirastále jedinečná, jen se vydává trochu jiným směrem.
ci a dodává lesk pracovním a společenským jednáním.
Konferenčním! Kraje vyhodnocují přínos, přizpůsobují
Vždy v lednovém termínu přivítá jihomoravská metropole milovnabídku poptávce.
níky turistiky, cestování, dobrého jídla, piva, vína a všech možných
A ta byla na letošním veletrhu zřejmá.
zážitků, které jsou nabízeny napříč Českou republikou. Během několiZa rok se zase potkat v Brně.
ka hodin lze projít celou naší zemi a podívat se i za hranice k souseSylva Heidlerová
dům.
Jak to tedy v brněnském pavilonu na veletrhu regionálního cestovního ruchu Regiontour vypadalo letos?
Oproti minulým létům, kdy pavilonu dominovala nabídka regionálních delikates a turistické gastronomie, se postupně přidalo propojení
cestování s pohybem. A nyní nově ukázky učňovských dovedností. Na
každém rohu, téměř u každého stánku jsme potkávali netradiční kola,
koloběžky nebo šlapací kárky, tříkolky určené pro všechny věkové
skupiny. Cyklistická vesnička se rozrostla o další druhy kol, mapových
systémů a výživných specialit. Návštěvníci se mohli virtuálně proletět
vrtulníkem, plout lodí, projet mašinkou. Ocenit vlastníma rukama zručnost i trpělivost starých řemeslníků. A nebyl by to Regiontour, kdybyste nepotkali dobrého vojáka Švejka s nadporučíkem Lukášem
a nezazpívali si s nimi u harmoniky staročeské písničky.
Stánku Plzeňského kraje letos samozřejmě dominovalo představení
Plzně jako evropského města kultury 2015. Vzhled expozice se
výrazně nezměnil. Jen, ostatně stejně jako celý veletrh tak i naše krajská expozice, působil poněkud chudším a těsnějším dojmem. Možná
z toho důvodu si v blízkosti postavil poprvé svůj stánek mikroregion
Radbuza a vytvořil tak zázemí svým starostům a jejich hostům. Bývaly
ale doby, kdy vlastní prostor mělo i Tachovsko a Domažlicko. Tento
nepříznivý trend, který určují především rostoucí finanční nároky na
vystavovatele, má ale i pozitivní dopad. Smazal totiž pomyslné sousedské hranice, všichni seděli u jednoho stolu a vedli přátelskou řeč.
Ztlumení věhlasu Regiontouru se projevuje i v tom, že zdaleka
nepřijely všechny české kraje. Pestrou, rozmanitou a pohostinnou náladu si tak prostor udržel hlavně díky Moravě. Při bližší návštěvě ale přišlo zjištění, že ochutnávky a košty z nabídek vinařů jsou vesměs placené, a nešlo o žádnou nízkou cenovou hladinu. Navíc si každý, kdo
chtěl okusit, musel zakoupit vlastní skleničku. Stále větší část expozice patří lidové tvorbě, a to nejen z textilu a keramiky, ale také z kovu,
drátů a perníku. Zajímavým prvkem je zapojení a představení učňov5

Hon na Úlíkovské hoře

Víte, že...



Občané Stanětic, ale i lidé z okolí
se sešli u místního kostela, aby si společně
u stromečku poslechli a zazpívali koledy?
Josef Haas při tom vysvětlil význam adventu. U stromečku se představily místní děti
s básničkami a písničkami. Nechyběli ani
trubači z okresního mysliveckého spolku
pod vedením Miloše Čepičky. Na každého
pak čekal teplý čaj či grog s občerstvením,
který připravily šikovné stanětické ženy.



Myslivecké sdružení Úlíkovská hora pořádalo na sv. Mikuláše každoroční hon v okolí
Oprechtic, Stanětic a Úlíkova. Dohromady se
v revíru střelilo sedm kusů černé zvěře.
Hon byl ukončen slavnostním výřadem. Poté
se střelci a unavení honci odebrali do hospůdky, kde připravil Josef Voráček s manželkou
vepřové hody. Nechyběly výborné chodské

koláče, které pro tuto příležitost upekla Dana
Weberová s maminkou Marii Královcovou.
Proběhl ještě myslivecký soud, při kterém se
probraly a potrestaly přestupky myslivců během honu. Na závěr byli pochváleni honci, bez
kterých by to jednoduše nešlo. Dobrá nálada
s klatovskou dechovou skupinou Hubertka se
protáhla se až do rána.
(hh)

Platnost občanských průkazů

Upozorňujeme občany, kterým v roce 2015 končí platnost občanských průkazů a ze závažných
zdravotních důvodů si nemohou vyřídit vystavení nového občanského průkazu osobně, na možnost
na Městském úřadě v Domažlicích požádat o individuální vyřízení občanského průkazu přímo
v domácnosti. Podmínkou při vyřízení občanského průkazu tímto způsobem je nutná přítomnost
dalšího člena rodiny v domácnosti.
Kdo bude mít zájem, musí se telefonicky objednat na Městském úřadě v Domažlicích do konce
února 2015, telefonní číslo 379 719 242.

Vzpomínka na padlé sousedy

Sbor dobrovolných hasičů ve
Kdyni srdečně děkuje Vám všem, kteří
jste přišli na náš hasičský ples? Váží si
toho, že jste neziskovou organizaci tímto
podpořili. Samozřejmě děkují všem sponzorům, podnikatelům a štědrým dárcům za
příspěvky a dary do tomboly. „Všem příznivcům vědět dávám, že příští ples
9. ledna 2016 bude. Kdo hrát bude vím,
ale nepovím,“ uvádí starosta sboru Antonín Váchal.



V Nové Vsi odstoupila právě zvolená starostka Šárka Nejdlová (Kafková) ze
své funkce? Obec zatím řídí místostarosta
Josef Tauer. Koncem února se sejde zastupitelstvo, kde po vznesení nového návrhu
dojde k volbě lídra obce.
 Lékařská zubní pohotovost o víkendu a svátcích v ordinacích lékařů funguje pouze od 8 do 12 hodin? Mimo tyto
hodiny pacienti musí na pohotovost do
Plzně. Plzeňský kraj tak zajišťuje o víkendech a svátcích i nepřetržitou zubní pohotovost.
 Čtvrtým rokem stanětické ženy
spojily úklid domácnosti s charitativní
činností? Shromáždily nepotřebné a nepoužívané oblečení, boty a hračky, které se
postupně hromadily v místní knihovně.
Vyprané a složené věci připravené k převozu
si odvezla Diakonie Broumov do svého centrálního skladu, odkud věci dále putují do
azylových domů nebo k lidem ve finanční
tísni.
 Masivní poškození lesa v Brnířově
zůstane nepotrestáno? Policii se viníka,
jenž v prosinci 2013 úmyslně nařezal téměř
300 stromů v místě, kde byla zakázaná těžba
dřeva, nepodařilo zjistit, a případ odložila.

 Místní knihovna v Prapořišti ve
škole v Prapořišti, má následující provozní dobu? Pondělí 13:45 – 15:45 hod,
a dále dle individuální domluvy.

Vzpomínka u pomníku Padlým v Koutě na Šumavě.

V roce 2014 celý svět mnoha způsoby vzpomněl začátku I. světové války. Bylo tomu tak většinou v červnu a v červenci, kdy toto několikaleté krveprolití vypuklo. Někde pak vzpomínali až na
podzim, zpravidla 28. října, v den vzniku samostatného Československa.
Asi je velmi málo obcí, které nemají památník na své padlé spoluobčany z Velké války. A právě
u těchto pomníků se na ony události vzpomíná. Také obec Kout na Šumavě si je připomněla.
Neokázale, zato pravidelně, a také tradičně, shromážděním občanů a především dětí ze zdejší
základní školy položením květů, zapálením svící, příhodným přednesem krátkého literárního
pásma žáků školy. A protože je u pomníku padlým hřbitov, zapalují děti svíce i tam, a to u hřitovního kříže, který je i symbolickým památníkem – hrobem těch, kteří svůj hrob nikde nemají.
Tečkou za podzimní vzpomínkou na padlé spoluobčany je rozeznění se kostelních zvonů 11. 11.
v 11 hodin na Den padlých ve všech válkách.
Anna Váchalová
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 Knihu s kulinářskými recepty čtyř
regionů vydala MAS Český les? Získáte ji
v Turistickém informačním centru Kdyně.
Přejeme si, aby vám tradiční české suroviny
v současné kosmopolitní kuchyni nejen chutnaly, ale aby se v ní prosadily.
 Ředitelka Domažlické nemocnice
Alena Vyrutová převzala ve středu v sídle
Krajského úřadu Plzeňského kraje certifikát o akreditaci nemocnice? Komisaři
v prosinci ověřili, že personál standardy kvality ovládá a v praxi používá. Akreditace má
platnost tři roky. Poté proběhne další šetření,
aby se požadovaná úroveň udržela.
 V Domažlicích je vysokoškolské
studium? V konzultačním středisku Správního institutu zatím úspěšně ukončilo první
semestr bakalářského studia 28 studentů.
Další ročník se otevře v říjnu 2015. V případě zájmu také v magisterském oboru ekonomiky a řízení lidských zdrojů. Informace
v TIC Kdyně 379 413 555.

Tříkrálové
zamyšlení

Od svátku Tří králů už uplynula řádka
dní. Dojmy z tříkrálového koledování překryly jiné události, vybrané peníze již putují k potřebným. Zkrátka je nejvyšší čas
obrátit list. Přesto mi dovolte se u této sbírky pozastavit.
Letos už koledníci vyšli popatnácté – jak
to letí! Zdálo by se, že je nic nového nepřekvapí. Sami koledníci jsou někdy noví –
energičtí a dychtiví, někdy staronoví – zkušení, a ti, co jsou označeni průkazem a logem
ČKCH – ostřílení. Všichni pak více či méně
místních poměrů znalí, tak co očekávat
nového.
A přece. S potěšením zjišťuji, že, ač před
dvěřmi stojíme už po tolikáté, jsme očekáváni a třeba i vyhlíženi. Nenajdeme-li
nikoho doma, za den dva dotyčná či dotyčné
osoby sami koledníky vyhledají a přinesou
příspěvek do pokladničky. Výsledky koledování jsou sledovány i průběžně, sem tam
možno zaznamenat i dobré jméno „firmy“,
která sbírku organizuje – Česká katolická
charita. Přínosný a kladný je i zájem lidí,
zda nejde o falešné koledníky, kteří netrpělivě očekávají výnos.
Před pár lety se jakýmsi tiskařským šotkem stalo, že obec Kout v celookresním přehledu vybraných peněz úplně vypadla. V tu
ránu se spustila smršť dotazů a telefonátů,
jak je to možné, kdo to zavinil, kde jsem udělala chybu. Nezbylo, než se rok poté hodně
snažit, aby byli koutští koledníci náležitě
vidět, a tím se „rehabilitovat.“
Je ale také dobře, že se vždy ozvou hlasy
nesouhlasné, pochybovačné, kritické či
odmítavé. Přece neděláme, a ani dělat
nemůžeme, všechno na sto procent. Musíme
počítat s tím, že ne všichni s námi souhlasí
a všem jsme vhod. Musíme i vyvracet ty
názory, že by se za vybrané peníze měla
opravit chátrající kaple v okolí, když jsou
peníze určeny potřebným lidem, nebo že
kdovíkolik peněz zadrhne kdekomu za nehty
apod. Třeba i proto tato sbírka dává příležitost k vysvětlování.
Po sbírce je třeba poděkovat. Díky všem!
Kritikům i nesouhlasným; těm za to, že
nám ukazují, kde děláme chyby. „Nedárcům“, protože možná přispějí jiným potřebným a jinak. Štědrým dárcům za jejich otevřené dlaně a peněženky. Dětským koledníkům, že jdou zpívat a koledovat, byť by
mohli jít lyžovat či si sednout k počítači.
Jejich rodičům, že chápou, jak je výchovné,
když se jejich dítka věnují takovému
počínání.
Závěrem, co popřát Tříkrálové sbírce
2016? Nic více a nic méně než hodně zdaru!
Nebo přímo: „Zdař Bůh“.
Anna Váchalová

Hasičský rok ve Lhotě

Výroční valnou hromadu uspořádali místní
dobrovolní hasiči už tradičně v předvánočním
čase.
Podle zprávy starosty sboru Josefa Stuibera
se na členských schůzích scházeli jednou za
dva měsíce, kde se připravili například na účast
v okrskové soutěži nebo námětovém dni a zajistili kulturní akce, jako je hasičský bál či
posezení k MDŽ.
Velitel Václav Kafka pak seznámil přítomné,
jichž se v sále restaurace sešlo včetně hostů
z okolních sborů a místních sdružení téměř
padesát, s činností zásahové jednotky, která
měla jediný zásah: odstranění padlého ovocného stromu přes silnici na Šteflích. Přesto její
členové pilně cvičili, a tak se na okrskové sou-

Členové SDH nastoupeni k převzetí ocenění.

těži v Loučimi obě družstva (do a nad 35 let)
shodně umístila na druhém místě a při říjnovém
velitelském dni okrsku při zásahu na rozhledně
sv. Markéta byli víc než platnými účastníky.
Obsáhlou zprávu o činnosti mládeže podal
vedoucí mladých hasičů Josef Tvardík.
Příjemnou částí valné hromady pak bylo předávání medailí a protože lhotečtí hasiči měli
letos výročí 115 let od svého založení, nastoupilo před čelní stůl hodně členů, včetně nejstaršího člena Václava Kafky (91 let). Hned po
večeři zahrálo první tóny trio Pošumavská heligonka a protože ve Lhotě tancují rádi, nenechali se hasiči a jejich obětavé manželky dlouho
pobízet a zaplnili parket hned při druhé sérii
muziky.
Zdeněk Huspek

Svatojakubuská cesta je uzlem motivů

Když jsme před 25 lety společně slavili otevření hranic, zdálo se, že jeden z nejznámějších
poutních cílů křesťanství, hrob sv. Jakuba v Santiago de Compostala, upadl v zapomnění.
Že tomu tak není, jsme se mohli přesvědčit na hojné přeshraniční účasti v Muzeu příhraničí ve
Kdyni, kde proběhla v rámci činnosti Akčního sdružení Královský hvozd/Künisches Gebirge přednáška pana Josefa Altmanna, zástupce turistické informační kanceláře městyse Eschlkam.
S přítomnými se podělil o jeho zážitky a poznatky z putování po Svatojakubské cestě z Prahy
přes Kdyni, Donauwörth až do Španělska – Santiago de Compostela.
„Proč putuji po těchto cestách? Je to celý uzel motivů, osobní důvody a z náboženského přesvědčení, kultura, kostely, krajina podél těchto cest, potkávání poutníků z jiných zemí a navazování
přátelství. To jsem zažil od roku 2004 mnohokrát,“ říka Josef Altmann. Přednášku tlumočila Jana
Dirriglová. Chce-li si poslechnout vyprávění, máte příležitost 15. února v knihovně v Nýrsku. (jd)

Jitřenka zve na letní tábor

Jako každým rokem, i letos připravujeme
zimní pobytový tábor pro děti ze Kdyně i okolí
v termínu konání jarních prázdnin okresu
Domažlice, a to od 22. do 28. února 2015.
Cena tábora je 1500 Kč pro členy sdružení
a 2100 Kč pro ostatní účastníky. Tábor uskutečníme na naší táborové základně v Zelené
Lhotě u Nýrska a věříme, že napadne hodně
sněhu, abychom si jej pořádně užili. Nabízíme
rodičům malých dětí, že mohou jet také a pomoci se samotným programem. Kapacita je
omezená na 20 dětí.
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Také jsou již známy termíny letních táborů.
Připravujeme 3 tábory, z toho dva proběhnou
v Zelené Lhotě a jeden bude příměstský ve
Kdyni.
1. běh Zelená Lhota 1. – 14. 7. 2015
2. běh Zelená Lhota 15. – 28. 7. 2015
3. příměstský ve Kdyni 3. – 7. 8. 2015
Na všechny tábory mají přednost děti z naší
pionýrské skupiny, které pravidelně navštěvují
naše páteční schůzky. Informace k akcím získáte na telefonu 607 814 571.
Ivana Mochurová, PS Jitřenka Kdyně

V Loučimi v závěru roku řádil krtek

Zvýšený pohyb středně těžké techniky bylo
možno pozorovat v prosinci v Loučimi. Firma
VAK Servis Klatovy finišuje s první etapou
výstavby vodovodu, na kterou obec získala
finanční podporu z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje.
„V současné době je obec Loučim zásobena
pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu
z roku 1965,“ vysvětlila starostka obce, „vodovodní řady jsou vedeny z velké části po soukromých pozemcích a vzhledem ke stáří a kvalitě litinových trubek dochází velmi často
k poruchám. Vodovod byl postaven částečně na
skalnatém podkladu. Vlivem dožilého potrubí
se také ve vodě vyskytuje vyšší obsah železa.“
První etapa zahrnuje horní část obce nad silnicí a její náklady se budou pohybovat kolem
3,5 milionu korun, z toho dvěma miliony
přispěl Plzeňský kraj. „V současné době podala obec žádost o dotaci na výstavbu vodovodu
také v dolní části obce – (I. etapa) na ministerstvo zemědělství a pokud uspějeme i s touto
žádostí, budeme mít celý zbrusu nový vodovod,“ dodala ještě starostka Dirriglová.

Prorážení otvoru pod cestou a pokládání nového vodovodního vedení. Stroji na prorážení otvoru
pod silnicí přezdívají „Krtek“.

Pocinovičští hasiči mládnou

Pamětní medaile převzali za aktivní práci členové SDH Pocinovice.

Téměř polovinu účastníků výroční valné
hromady SDH Pocinovice tvořily v lednu
mladé tváře. I s hosty sborů sdružených v okrsku, jemuž místní velí, se jich ve vyklizené
hasičárně sešlo víc než 70.
„Ke konci loňského roku jsme měli 112 členů,“ řekl na úvod velitel sboru Petr Ponocný.
„... z toho mužů a žen nad 18 let je 78, žáků do
18 let 3, do 15 let 23 a do 6 let 8.“
Jako stěžejní si dali za úkol zhotovení sportoviště na koupališti, aby akce i nácvik na soutěže nekolidovaly s akcemi sportovců, na
jejichž hřišti se do té doby odehrávaly.
V průběhu roku navštěvovali zástupci sboru
jubilanty s blahopřáním, řidiči s profesními
průkazy absolvovali školení stejně jako velitelé, jednotka dostala nové pracovní stejnokroje a zakoupila další vycházkové uniformy.

Během roku se starali o svá požární vozidla,
s nimiž absolvovali technické prohlídky,
pomohli se sběrem nebezpečného odpadu,
uspořádali táborák pro děti, spolu se Sokolem
a školou se podíleli na přípravě dětského dne,
vyčistili a napustili koupaliště, zlikvidovali
rampu u kulturního domu a při čistění potoka
odstranili zábradlí a zhotovili nové, otevírací.
Hasiči byli zkrátka vidět.
Vloni se pomocí dotace pustili do rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
CAS 24 a vyměnili skla ve dveřích garáže,
samozřejmá je už několik let účast na setkání
techniky „PyroCar“ v Přibyslavi.
O účasti na soutěžích v požárním sportu,
které vzhledem k počtu svých členů pravidelně
vyhrávají, promluvil Emil Dopirák, který má
tuto oblast v Pocinovicích na starosti: „V sou8

časné době máme dvě družstva mužů do 35
a nad 35 let a dvě družstva žen, jedno nad
35 let, to se zúčastňuje veterán ligy a jedno
mladších žen. Největší podíl na jeho založení
má Jana Schambergerová. Toto družstvo je
posíleno děvčaty z Chodské Lhoty a Loučimi.“
Mladší dívky se zúčastnily Pošumavské ligy
v Nýrsku, kde byly druhé, ženy se v Chodské
veterán lize umístily celkově na 3. místě.
Důležitou činností sboru je i práce s nejmenšími, kteří jsou podle věku rozděleni do
3. kategorií. I oni jezdí na soutěže, kde se
začínají umísťovat na předních místech.
V závěru jednání došlo na vyznamenání jednotlivců, Okresní sdružení hasičů pak udělilo
pocinovským stuhu na historický prapor ke
150. výročí vzniku dobrovolného hasičstva
v Čechách. Po zvolení nového výboru, v němž
většina jeho členů pokračuje ve funkcích
z minulého období, už v hale hasičárny zavonělo vepřové se zelím a při heligonkách pánů
Marvana a Čady se zpívalo.
Zdeněk Huspek

Plastická mapa
Českého lesa
k dostání
v Turistickém
informačním
centru Kdyně

Co se děje v infocentru

Novoroční koncert
v synagoze

Stalo se již tradicí, že na mnoha místech
našeho regionu probíhaly oblíbené vánoční koncerty. Nejinak tomu bylo i ve
Kdyni, zde si však museli příznivci hudby
počkat na 1. leden. Právě na tento den
pozvala společnost AgAkcent, s. r. o.
a Turistické informační centrum ve Kdyni
soubor MUSICA IMPERFECTA.
Věžní hodiny na kdyňské radnici
oznámily čtrnáctou hodinu prvního dne
roku 2015 a v židovské synagoze byl
zahájen novoroční koncert.
Parta mladých lidí z Klatov při sestavování repertoáru svých koncertů myslela na
posluchače několika hudebních žánrů.
Na své si přišli jak příznivci vážné
hudby, lidových koled, tak posluchači
moderních skladeb. Za přispění neobvyklé
atmosféry, výborné akustiky a ojedinělých
pěveckých výkonů jednotlivých členů
souboru, si posluchači vyslechli mimo jiné
sólový part v podání nejmladší členky souboru Evy ve skladbě Maria.
Velkým potleskem byl také odměněn
pěvecký výkon další sólistky Katky, která

Soubor MUSICA IMPERFECTA v synagoze ve Kdyni.

posluchače zaujala skladbou Hej, člověče
boží. Skladba Adeste fidelés, která byla
vhodně doplněna mluveným slovem, zakončila blok lidových koled.
Poslední třetí blok byl věnován moderním
skladbám. Příznivci „moderny“se těšili ze
skladeb Last Christmas, Dary nesem a dalších.

Foto Vlastimil Hálek

Vokálně-instrumentální skupina se s posluchači rozloučila hitem loňských Vánoc
– skladbou Půlnoční.
Za tento novoroční dárek byli účinkující
odměněni dlouhotrvajícím potleskem.
„Spokojení posluchači a zaplněný sál – to
je pro nás ta největší odměna“, uvedla
s úsměvem jedna z účinkujících.
(TIC)

Vyprávěli jsme si o Peru, říši Inků

Poutavé vyprávění doplněné o promítání fotografií z cest nás pomyslně přeneslo do všedního života obyvatel země. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se rázem ocitli u jezera TITICACA, obdivovali jsme
záhadné obrazce v NASCE a po náročném sestupu jsme spočinuli ve
druhém nejhlubším kaňonu světa, který se nazývá COLCA.
Při pohledu na fotografie, které nám přiblížily tajuplné stavby starých
civilizací s dodnes nevysvětlitelnou technikou zpracování kamenných
bloků, se až tajil dech. I když jsme tuto tajuplnou zemi navštívili jen
pomyslně, díky prezentaci Jana Wachtla, se podvečer v Muzeu příhraničí
stal pro přítomné zdrojem mnoha informací o daleké zemi. Na samotný
závěr se nám naskytla příležitost seznámit se „s módou peruánského lidu“
– velice kvalitní tkanina pro každodenní nošení je nezbytnou součástí šatníku tamních obyvatel.
(TIC)

Srdečně zveme
do

Muzea příhraničí

Cestovatelské přednášky se v sále muzea zavedly a našly si pravidelnou
skupinu posluchačů.

na výstavu
s názvem

Další putování v rámci přednáškového cyklu v Turistickém informačním centru ve Kdyni nás zavedlo do jihoamerického Peru. Pro
Evropany je tato jihoamerická země spojená především s tajemstvím
říše bájných Inků. Nahlédnout do běžného života Peruánců se nám
podařilo prostřednictvím Jana Wachtla, který tuto zemi navštívil za
studentských let s partou přátel. Jejich cílem bylo seznámit se
s běžným životem tamních obyvatel. O tom, že se partě mladých lidí
tento cíl splnil, jsme se mohli přesvědčit na cestopisné přednášce, kterou pro posluchače připravilo Turistické informační centrum ve
Kdyni.

Svět stvořený
z drátků.

Od 22. ledna do
9. března 2015,
vždy v době provozu
Turistického informačního
centra Kdyně.
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Turistické
informační
centrum

je od října do dubna
otevřeno
v pracovních dnech
od 8. 00 do 16. 00 hod.
infocentrum@kdyne.cz,
tel. 379 413 555

Stolní tenista Anton Stanček je mistr republiky

V moravském městečku Hluk se konalo mistrovství ČR ve stolním
tenisu veteránů. Svého životního úspěchu zde v kategorii 80 – 85 let
dosáhl Anton Staček ze Kdyně, který se stal mistrem republiky.
Hrací systém turnajů, kterých je během roku sedm, je takový, že osm
nejlepších hráčů z těchto turnajů má nárok se utkat v masters na konci
sezony o přeborníka republiky a těchto 8 hráčů pak hraje systémem
každý s každým.
„Na tento turnaj jsem se pečlivě připravoval a snaha se vyplatila,
neboť jsem neprohrál jediný zápas, a tak jsem se stal absolutním mistrem
republiky v této kategorii. Již teď se připravuji na svůj v pořadí šestý
zahraniční turnaj, kterým je 11. mistrovství Evropy veteránů ve finském
městě Tampere v týdnu na přelomu června a července. Vzhledem k tomu,
že náš Českomoravský klub veteránů, kterého jsem členem, není nikým
dotován, musíme si veškeré náklady hradit sami. Sehnat peníze na tyto
akce je pro mně jako důchodce dosti obtížné, neboť náklady spojené
s účastí na zmíněném mistrovství Evropy jsou dosti vysoké a musím se
spolehnout na sponzory z řad příznivců sportu. Je to jediná cesta, která
mi umožní zúčastnit se tohoto mistrovství Evropy,“ uvedl úspěšný
Kdyňan Anton Stanček.
(sh)

Gratulace Antonu Stančekovi k získání titulu.

Město Kdyně si sportovních úspěchů Antona Stančeka váží
a již několikrát mu na náklady
spojené s reprezentací regionu
finančně přispělo, stejně jako Plzeňský kraj.

(red)

Kam s BRKEM ve Kdyni

aneb likvidace biologicky rozložitelného
komunálního odpadu v našem městě.
Začátkem letošního roku na základě novely
zákona o odpadech mají obce povinnost
v období od 1. dubna do 31. října zajistit oddělené vytřídění a následnou likvidaci biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu
takovým způsobem, aby nebyl ukládán na

skládky určené pro komunální odpad. V našem
případě jsme takto postupovali již před zavedením novely zákona, protože provozní řád
skládky v Libkově neumožňoval tento druh
odpadu od samotného zprovoznění skládky přijímat.
Jakým způsobem budete mít možnost
tento rostlinný odpad likvidovat:
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•
místo uložení je v prostoru městské
kotelny v Nádražní ulici, a to v zadní oplocené
části pozemku
•
ukládá se odděleně – odpad z ořezu
keřů a stromů, posekaná tráva, shrabané listí
•
odvoz z obecního veřejného prostranství zajišťují technické služby města. Odvoz ze
soukromých pozemků si hradí a zajišťuje vlastník nemovitosti
•
za uložení biologického odpadu není
účtován žádný poplatek. Prostor bude otevřen
v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin
Soustředěný odpad je následně v průběhu
roku využit pro štěpkování a kompostování.
Toto řešení nemá dopad na zvýšení ceny za
odvoz popelnic. Je to spravedlivé, protože
náklady jdou za původcem odpadu a nepostihnou občany, kteří nevlastní žádné zahrádky. Na
druhé straně bych chtěl připomenout, že každý
majitel zahrádky by si měl uvědomit, že tento
druh odpadu mu zákonitě každoročně vznikne.
Likvidace kompostováním není nic nového
a navíc je zde přirozený zdroj získání kvalitního hnojiva.
Místo v Nádražní ulici je jediným místem
pro soustředění tohoto druhu odpadu.
V místech přilehlých části obce nebudeme
odpad soustřeďovat, protože se to v minulosti
neosvědčilo. Občané odpad netřídí, nelze ho
následně využít ke kompostování a dozor
v průběhu roku by byl finančně velmi nákladný.
Jan Löffelmann, starosta města

Zbytky paměti

Václava Siky

Pracuji od roku 1989 v Muzeu Chodska,
o několik let později jsem byl pověřen vedením Galerie bratří Špillarů v Domažlicích.
Letos v dubnu dovrším šedesát let věku
a zároveň dvacet šest let práce v této regionální kulturní instituci.
Napsal jsem knihu, která čtenáře seznamuje se zákulisím vzniku výtvarného díla,
s jeho prezentací a následně se zkušenostmi
s vedením galerie, s prací s návštěvníky,
s dětmi, ale i s kolegy výtvarníky, se kterými
jsem se během mnohaleté práce setkal.
Věřím, že si čtenář rád přečte o tapiserii
Aradecor a mezinárodních sympozicích,
která jsem ve Kdyni pomáhal organizovat.
Některé kapitoly byly již publikovány v časopise Respekt a Mladé frontě dnes.
Kniha přinese jiný úhel pohledu na zmiňovanou problematiku, s přihlédnutím k tomu,
že jsem se snažil vybírat ze svého života
pouze ty příběhy, o kterých jsem se domníval, že jsou vtipné. Zaujmou jistě také
fotografie z mých početných výstav uměleckých děl v Čechách i v Německu, fotografie
významných osobností našeho uměleckého
života i snímky z rodinného alba.
Věřím, že by moje skrovná knížka mohla
zaujmout i širší čtenářskou veřejnost
Kdyňska a Domažlicka, proto bych ji rád
vydal. Mám radost z toho, že město Kdyně
můj záměr finančně podpořilo. Za vstřícné
a laskavé gesto všem zainteresovaným srdečně děkuji.
Václav Sika

Hasiči jsou starostc e oporou

Starostka obce Jana Dirriglová převzala od hasičů kytičku a pamětní list.
Na výroční členské schůzi se sešla víc než
padesátka hasičů a hostů v sále restaurace, aby
zhodnotila předchozí rok své činnosti.
Obsáhlou zprávu přečetl jednatel Jiří Grösl.
Jen ve stručnosti loučimští hasiči každý rok
v prosinci připravují nasvícení vánočního stromu i kostela, v lednu se baví na bále, v březnu
připravují program pro místní ženy, v letošním
roce navíc likvidovali domek čp. 46 v zatáčce
pod kostelem a připravili okrskovou soutěž
v požárním sportu. Vylovili rybník na návsi
a v říjnu uspořádali zájezd do bavorského příhraničí. Jako samozřejmost berou aktivní spolupráci se svým okrskem č. 10 Pocinovice, ať
už je to účast na chodské hasičské veterán lize,
velitelském dni nebo noční soutěži, brigádách
v obci, pořádání přednášek a dalších téměř
neviditelných akcích nemluvě.
Medaile k výročí 150. let od založení dobrovolných hasičů v Čechách pak převzali tito čle-

nové: Jiří Grösl, Tomáš Franc, Richard Hodka,
Zdeněk Huspek, Jaroslav Široký, Josef Šváb,
Josef Vávra, Milan Zimmermann a jeho otec
Václav Zimmermann.
Pamětní list dostala také starostka obce Jana
Dirriglová, která řekla: „Život v každé menší
obci, jako je ta naše, je jiný. Někde mají víc
kultury, jinde se mezi sebou hádají. To pravé
jádro zde v Loučimi funguje dobře a hasiči jsou
pro mě zálohou nejen pro věci běžné, ale
i nahodilé a nepředvídatelné. Přiložíte ruku
k dílu, kdykoliv je to potřeba. Jsem tomu ráda.“
Letošní valná hromada byla volební a protože minulé vedení sboru pracovalo bez problémů, to samé zvolili členové na další čtyři roky.
Obligátním knedlíkem se zelím a vepřovým
a promítnutím bohaté fotodokumentace výroční schůze skončila a následovala zábava
s hudbou Franty Tomana ze Škrchleb.
Zdeněk Huspek

Volejbalový turnaj v Kolovči

Každý rok v létě pořádá Tj Slavoj Koloveč turnaj smíšených družstev. Letos jsme se navíc rozhodli uspořádat také turnaj jen pro ženy, aby nezahálely mimo sezónu. Celkově se dá říci, že turnajů v této kategorii za rok moc není, proto jsme
chtěli tuto možnost ostatním týmům nabídnout.
První, (doufejme, že ne poslední) ženský turnaj se
uskutečnil v neděli 7. prosince 2014. Zahrát si přijelo celkem 5 týmů. Družstva hrála stylem každý
s každým na dva hrané sety do 20 bodů. Po velmi
vyrovnaných zápasech, kdy rozhodovaly nakonec
míče ze vzájemných utkání, si vybojovalo
1. místo domácí družstvo.
Všechna družstva byla odměněna mikulášskou
nadílkou ve formě sladkostí, ovoce a alkoholu. Po
celý den panovala přátelská atmosféra. Doufáme,
že se mikulášský ženský turnaj stane tradicí
a příští rok bude znovu uspořádán.
Celkové pořadí družstev: Koloveč „A“, Osvračín, Postřekov, Koloveč „B“, Mrákov.
Lenka Koptíková
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Začátky kdyňského Sokola

Dne 20. října 1869, tedy sedm let po založení
hlavní pražské Tělocvičné jednoty Sokol
r. 1862, se i ve Kdyni utvářela jednota sokolská.
Její zakládající valná hromada byla v hostinci
pana Hostaše na náměstí (dnešní č. p. 154)
a čítala 55 členů. Oslovovali se „bratři a sestry“.
Prvním jejím starostou byl zvolen br. Josef
Engel, prvním jednatelem br. Václav Ševčík,
prvním náčelníkem br. Augustin Kohout
a prvním praporečníkem br. Ludvík Šafránek.
Nově založené jednotě začali přibývat členové. V r. 1870 už měla 96 členů, a tak se hledaly prostory, kde by se mohlo cvičit. Jednota
cvičila na radnici a později v bývalé okresní
nemocnici, v tzv. „Špitále v Žabrkochu“ (dnešní Školní ul.) naproti dnešní Masarykově
škole. V r. 1875 obdržel Sokol z tohoto domu
výpověď. Tento dům dnes již nestojí, byl
zbourán pro špatný stav. Poté nastal útlum
v činnosti jednoty.
Znovuprobuzení k životu inicioval v r. 1883
Emil Tšída. Tím je kdyňský Sokol vůbec nej-

starší sokolskou jednotou v tehdejší župě
šumavské. 20 let po založení v r. 1889 při sletu
župy plzeňské ve Kdyni byl slavnostně vysvěcen sokolský prapor.
Již v začátcích svého trvání dobyl Sokol pěkných vítězství ve cvičení. Augustin Kohout
vedl sokolskou jednotu jako náčelník až do
r. 1896 a Václav Engel byl hlavním cvičitelem
až do r. 1889. V r. 1893 měla jednota už 120
členů. Začalo se přemýšlet o stavbě vlastní
sokolovny. Začaly se vybírat peníze a vybralo
se od členů a dárců 1000 zlatých.
V r. 1898 se slavnostně otevírá nově postavená sokolovna (dnešní malý sál) v Zabranské ulici (dnešní Masarykova). Po odchodu starší generace nastupuje generace nová,
náčelníkem se stává br. Josef Šafránek. Toho
ale 26. prosince 1905 při dozoru na zábavě
v sokolovně usmrtil nožem opilec, a proto se
ujal náčelnictví br. Antonín Schön (kdyňský
muzikant a kapelník).

Krátce od r. 1906 do r. 1907 je ve funkci
náčelníka Josef Kohout a následně Ludvík
Šafránek až do r. 1919.
Bylo zavedeno cvičení dorostu a později
i cvičení žen. Založen byl odbor pěvecký,
zábavní, vzdělávací a hlavně divadelní, jehož
prvním představením byla Ibsenova Nora.
Roku 1902 jednota kdyňská kupuje výšinu
na Ráji. Od té doby se konají k tomuto místu
sokolské vycházky. Později byl na tomto místě
vystavěn kamenný pomník br. Emilu Tšídovi.
V roce 1926 se slavnostně otevírá dnešní
velký sál v sokolovně. O jeho postavení se
zasloužili, kromě Emila Tšídy a Augustina
Kohouta, hlavně Karel Lauda, Vilém Máj,
Jakub Jiří Šmíd, Antonín Axamit a další. Na
tento sál si sokolové museli vypůjčit 650 000,Kč. Nad hlediště byl umístěn nápis
„ROVNOST – VOLNOST – SVORNOST –
BRATRSTVÍ“. V sále byly také vytvořeny
podmínky pro promítání biografu, ten nesl
název BIO SOKOL KDYNĚ.
Zpočátku se promítaly němé filmy, jako
zvukový doprovod účinkoval pod jevištěm
živý orchestr a ke každému filmu byly
dodávány noty, co mají hráči hrát. Aby ale
muzikanti nebyli vidět a nerušili tím obecenstvo, namaloval Ludvík Šafránek papírové
kulisy a umístil je mezi diváky a orchestr.
Někdy se k filmu pouštěly gramofonové desky.
Od r. 1931 jsou k dispozici již zvukové
filmy. Tento biograf fungoval v sokolovně až
do r. 1958, kdy se v tanečním sále bývalé restaurace Karla Šmejkala otevřelo nově opravené kino Mír.
V sále se pořádaly taneční bály, koncerty
a především se zde hrála divadla. Naposledy
na jevišti vystupoval kdyňský divadelní soubor Máj.
Rudolf Šlajer

Noční boj o nejlepší zásahové mužstvo

SDH Pocinovice pořádal 6. ročník noční
soutěže o nejlepší zásahové družstvo.
Věhlas akce překročil i hranice okresu. Se
znakem svého městyse na rukávech se poprvé
zúčastnili také členové zásahového družstva
z Kolovče, jehož člen Jaroslav Klička řekl:
„Přijelo nás osm a chceme to hlavně vyzkoušet.
Přemlouvat jsme nemuseli nikoho, zájem
o účast byl velký.“Jako rozhodčí působili nejen
místní, ale také hasiči z Loučimi, Chodské
Lhoty a Běhařova, členky pocinovského družstva jsme tentokrát zastihli za barem s občerstvením v hasičárně, kde si každý po příjezdu
z terénu mohl pochutnat na guláši.
Putovní pohár pro nejlepší zásahové družstvo bude celý rok zdobit síň slávy v Koutě na
Šumavě, jehož A tým byl první. Druhé místo
obsadili domácí, třetí Chodov A, čtvrté místo
patří Koutu B, páté béčku z Chodova, nováčci
z Kolovče skončili šestí a klatovští na sedmém
místě.
Poslední disciplínou za divácké účasti všech
přítomných bylo řezání 19 cm silné klády pilou
břichatkou, kde byli nejrychlejší bratři Václav

a Petr Ponocní v čase 12,84 sekund. Občerstvovací servis zajišťovaly členky pocinovského družstva žen (na snímku).
Zdeněk Huspek
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Loutkoherci
v Pocinovicích

Rozvětvený rod Dubských z Kaňku u Kutné
Hory patří k nejznámějším českým loutkářským dynastiím. Jedním z prvních je zmiňován
Václav Dubský, který předváděl stínohry již
v roce 1787. Z tohoto rodu pocházel i ve své
době velice populární Prokop Dubský (*1855,
+1921), působící na Českobudějovicku. Byl
synem Václava Dubského (*1814) a Marie,
r. Hovorka (*1815) z Vítovic.
Na turné po Chodsku v létě roku 1880
navštívila kočovná společnost jeho otce také
Pocinovice. Umělci se ubytovali v rodině
Josefa Cintrhofa v č.p. 53 U Kubáčků. Dne 26.
srpna Prokop Dubský uzavřel v pocinovickém
farním kostele Svaté Anny manželství
s Barborou Kočkovou (*1856), dcerou komedianta Františka Kočky a jeho manželky Anny,
r. Dubský z Mirotic u Písku.
Snoubenci si za svědky pozvali pocinovického kostelníka Aloise Trnku a řídícího učitele
Matěje Tichého. Pro zajímavost je možno
uvést, že manželka Antonína Dubského, loutkáře z vltavskotýnské větve rodu Dubských,
Albína Eleonora byla vnučkou nejznámějšího
českého loutkáře Matěje Kopeckého (*l775,
+1847).
Jaké divadelní kusy se tenkrát v Pocinovicích dávaly, se už asi nikdy nedozvíme. Dá se
však předpokládat, že to byly některé z kdysi
populárních her českých loutkářů jako například Posvícení v Hudlicích, Johannes doktor
Faust, Oldřich a Božena, Loupežníci na
Chlumu nebo Mlynář a jeho dítě. Pocinovické
obecenstvo bavili jejich oblíbení hrdinové
Český Honza, Kašpárek, Škrhola a řada
dalších.
Vladimír Strnad

Třiatřicátý pochod na Štefle

Novoročního pochodu z Brnířova na Štefle,
který tradičně pořádají místní dobrovolní
hasiči, se letos zúčastnilo jen 18 pochodníků.
Menší účast zapříčinilo nepříznivé počasí,
které lidi od pochodu odradilo.
V letošním roce jsme opět využili cyklostezku do Hluboké a pak už přes Chodskou Lhotu
na Štefle, kde nás již očekávali motorizovaní
účastníci, a tak se nás nakonec v hospodě
U Bednářů sešlo kolem čtyřiceti. A po chvíli,
když začala vyhrávat brnířovská kapela (harmonika, klarinet a housle) celá hospoda už
jen zpívala. Na rozloučenou nám pak muzikanti zahráli brnířovskou hymnu Když jsem já
byl mladý zajíc a domů jsme došli už za tmy.
Novoročnímu pochodu předcházela oslava
u rozsvíceného stromu na hrázi rybníka. Zde
se schází brnířovští před půlnocí, aby pospolu společně oslavili příchod nového roku.

Kruh přátel hudby kráčí
do druhé sezony

Kruh přátel hudby připravil na sezónu 2015 šest koncertů. Jsou rozděleny po třech v jarních
a podzimních měsících.
Předcházející první sezóna přinesla také první zkušenosti. Ukázalo se, že se postupně zvyšuje
zájem o koncerty nově ustanoveného kruhu přátel hudby. V minulém roce byla nastavena velmi
vysoká interpretační laťka. Ta byla vystupňována koncertem Plzeňské filharmonie. Ve vrcholné
umělecké úrovni chce KPH ve Kdyni pokračovat. Je to totiž jediná cesta, jak udržet a přilákat další
posluchače.
Hned první koncert nové sezóny nabízí dva naše vynikající interprety. Martin Kasík je považován za představitele nejužší naší pianistické špičky a „vývozního“ umělce. V jeho šlépějích pokračuje i Jiří Vodička, který vzdor svému mládí je již profesorem na pražské konzervatoři a od dob
„uměleckého dětství“ mimořádně úspěšným houslistou.
K houslistce Gabriele Demeterové není třeba mnoho dodávat. Ve Kdyni se představí společně
s hobojistou Vilémem Veverkou a komorním orchestrem Ensemblem 18+. Gabrielu Demeterovou
uslyšíme v interpretaci děl Johanna Sebastiana Bacha. Období baroka je oborem, kterému se
možná s nejpronikavějším úspěchem Gabriela Demerová, žijící dnes v Londýně, věnuje.
I v ostatních koncertech se představí naši nejvýraznější umělci. Skvělý violoncellista Petr
Nouzovský, harfistka Kateřina Englichová, věhlasný zpěvák Roman Janál společně s klavíristou
Karlem Košárkem. Moravské klavírní trio patří mezi nejprestižnější komorní soubory. Cyklus graduje koncertem Plzeňské filharmonie. Opět se bude jednat o program abonentního koncertu. Vedle
děl Antonína Dvořáka zazní k půlkulatému výročí slavného houslisty Jana Kubelíka jeho nejznámější čtvrtý houslový koncert v podání Miroslava Vilímce. Tento koncert se bude následně opakovat v Plzni i Praze. A možná se na koncertu vedle Plzeňské filharmonie, současného šéfdirigenta Tomáše Braunera a Miroslava Vilímce bude podílet ještě další interpret. To zatím ponecháme
posluchačům jako případné překvapení.
Vladislav Vilímec
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Přátelé starých traktorů z Brnířova se zase
připravují na 4. setkání starých traktorů
a veteránů v Brnířově 16. května 2015.
Po loňském, velmi úspěšném ročníku, kdy
se na brnířovskou náves sjelo 152 veteránů
a přišlo se podívat přes 2 000 spokojených
návštěvníků, chtějí pořadatelé připravit opět
několik novinek.
Mašinovat se bude na dvou starých mlátičkách, o což je stále velký zájem. V loňském
roce Brnířovští se svými traktory navštívili
9 podobných setkání v našem okolí a dále
ještě 4 vzdálená setkání s osobním autem. Po
loňském článku ve "Kdyňsku", kde jsme psali,
že sháníme na ukázku starou odstředivku na
mléko, se ozvali dva čtenáři a věnovali nám
2 odstředivky různých výrobců, za což velmi
děkujeme.
Za SDH Brnířov Mirek Beneš

Konečně je sníh
na sjezdovce!

První únorový víkend v lyžařském středisku
Hohenbogen rolby upravují pro sjezdaře svah
do stanice lanovky. Nahoře sice ještě uměle
zasněžují, ale převážně je sníh pravý.
(mz)

K
Ku
u ll tt u
u rr n
n íí s
se
e rr v
v ii s
s

ÚNOR
 13. 2., Nová Ves, přednáška, Jan
Hinterholzinger: jarní udržba zahrad, od
18 hod. v budově obecního úřadu
 14. 2., Kdyně, Městský ples, od 20
hod. v místní sokolovně. Přijďte se pobavit
na Městský ples. K tanci a poslechu hraje
Dance Band Plzeň, tombola a předtančení.
 14. 2., Mezholezy, dětský karneval,
od 14 hod.
 14. 2., Mezholezy, valentýnská zábava, od 18 hod. v místní hospodě
 14. 2., Nová Ves, masopustní průvod
masek, od 13 hod.
 14. 2., Všeruby, masopust, od 14 hod.
průvod masek a zakončení v kulturním
domě, pořádá Spolek dobré pohody a Sokol
Všeruby
 21. 2., Koloveč, masopust, od 15 hod.
 21. 2., Mrákov, hasičský bál, od 20
hod. v kulturním domě Starý Klíčov, hraje
kapela Taky Taky.
 21. 2., Prapořiště, Sokolský ples, od
20 hod. v sále místní sokolovny, hraje hudba
Elixír, pořádá TJ Sokol Prapořiště
 21. 2., Všeruby, dětský maškarní bál,
od 14 hod v kulturním domě
 22. 2., Starý Klíčov, dětský maškarní
karneval, od 14 hod v kulturním domě,
pořádá SDH Starý Klíčov
 22. 2., Nová Ves, cestopisná přednáška Š. Vencelová: Nový Zéland, od 17
hod. v budově obecního úřadu
 28. 2., Koloveč, dětské odpoledne
s hasiči a hasičská veselice, od 15 hod.
v kulturním domě
 28. 2., Všeruby, Hasičský ples, od 20
hod. v kulturním domě, hraje Vrchovanka,
pořádá SDH Všeruby

BŘEZEN
 1. 3., Kout na Šumavě, volejbalový
zápas, od 17 hod. v sokolovně
 7. 3., Kdyně, procházka: po stopách
hraběnky Schömbornové, pořádá KČT
Kdyně
 14. 3., Starý Klíčov, tradiční Josefská
zábava, od 20 hod. v kulturním domě,
pořádá TJ Sokol Mrákov
 14. 3., Kdyně, cyklistický ples, nazvaný BIKE BÁL – NEBÁL, od 19 hod.
v sokolovně, hraje skupina Elixír, pořádá SK
BIKE TEAM JABKOTY
 14. 3., Kout na Šumavě, čtvrté koutské vepřové hody, od 10 hod. na Střelnici
 15. 3., Kdyně, divadlo pro děti Sněhurka a sedm trpaslíků, od 15 hod. v sále MKS
 19. 3. Kdyně, Kruh přátel hudby,
Jiří Vodička - housle a Martin Kasík - klavír,
sál Sokolovny Kdyně od 19 hod.
 27. 3. Kdyně, divadelní představení
Moravské pašije, v sále kina od 19 hod.
Divadlo Víti Marčíka. Předprodej vstupenek
zajišťuje CK Campanatour – L. Brychová
DUBEN
 4. 4., Prapořiště, divadlo, soubor
Kolofantí Koloveč, od 19. 30 hod v sále
sokolovny, pořádá TJ Sokol Prapořiště
 6. 4., Kdyně, procházka, přes tři hospody, pořádá KČT Kdyně
 7. 4., Dlažov, keramická dílna pro
děti a rodiče, od 16 hod v MŠ Dlažov
 17. 4., Kdyně, setkání seniorů při
dechovce s překvapením, od 18 hod. v sále
Sokolovny Kdyně. K tanci a poslechu hraje
Myslivecká kapela Atlas
 18. 4., Mrákov, setkání seniorů, od 14
hod. v Kulturním domě Starý Klíčov. hraje
hudba Taky Taky
 18. 4., Nová Ves, jarní vycházka, od
13 hod. u hasičárny
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KINO

ÚNOR
10.–11.

13.
17.–18.
20.–21.
24.–25.
27.–28.

BŘEZEN:
3.–4.
6.–7.
10.–11.
13.–14.
17.–18.
20.–21.
24.–25.
28.
31.

Kdyně

20:00 Dva dny, jedna noc
(Francie, Belgie, Itálie)
20:00 Raluca (ČR)
20:00 Dárce (USA)
20:00 Vyšší moc
(Norsko,Švédsko, Dánsko)
20:00 Pojedeme k moři
(ČR)
17:00 Zloba:
Královna černé magie (USA)
20:00
20:00
20:00
20:00
17:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Díra u Hanušovic
Pojedeme k moři
Babovřesky 2
Hodinový manžel
Tři bratři
Fair Play
Šťastná
Modelky s. r. o.
Velká noc

Vzdělávejte se
bezplatně!

Informace, které potřebují podnikatelé,
obce i spolky
Občanské sdružení Koráb ve spolupráci se
společností AgAkcent, s. r. o. a MAS Český les
vás zve na bezplatný kurz. Podpora vzdělávání
na venkově je určena především starostům,
zemědělcům, drobným podnikatelům, firmám
a jejich zaměstnancům a pracovníkům obcí
z území MAS Český les.
Tentokrát během osmi přednášek získáte
důležité informace jak se orientovat v právních
předpisech, jejichž základní znalost je nutná
nejen pro podnikatele. Dozvíte se, kde získat
finanční prostředky pro své záměry i jaké jsou
nové možnosti pro získání dotací.
Znalce a milovníky Českého lesa jistě
potěší přednášky o krajině v Českém lese
a ochraně životního prostředí. Pro absolventy
kurzu je připravena dvoudenní exkurze za dobrou praxí. Začínáme již 10. února. 2015 v 16
hod. ve Středním odborném učilišti v Domažlicích.
Bližší informace získáte na tel. 724 095 387
a 379 413 555 nebo na webových stránkách
www.regiondv.info/vzdelavani-na-venkove.
Vzdělávací projekt byl finančně podpořený
z Programu rozvoje venkova. Evropská dotace
byla přidělena prostřednictvím Místní akční
skupiny Český les, z. s.
(sh)
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Zpravodaj Kdyňsko
vychází již 10 let
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