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Kdyňsko rozjímalo i slavilo

(Zdeněk Huspek)

Rozsvícení stromečku před kapličkou sv. Václava ve Starém Klíčově, které
se konalo v sobotu 15. prosince. Vánoční koledy zazpívaly děti z dětského
souboru Mráček a bylo přichystáno i bohaté občerstvení.
(OU)

Zlomové okamžiky v novodobé historii Domažlicka připomíná výstava
v Muzeu příhraničí ve Kdyni. Ze svých sbírek ji připravili pracovníci Mu
zea Chodska v Domažlicích. Zhlédnout ji můžete až do 1. dubna.
(vh)

Zahájení adventu mělo začít v Kolovči 30. listopadu. Pro velkou nepřízeň
počasí se tato akce posunula na 2. 12., kdy se již počasí umoudřilo. Vánoč
ní strom se rozsvítil krátce po 18. hodině s velkým potleskem diváků.
(Jana Bartáková, Pavel Dolejš)

Tříkrálová sbírka v Loučimi.
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Zpívání v kapličce
v Nové Vsi
Štědrovečerní zpívání v kapličce je krás
ná tradice a my jsme rádi, že se nám ji ve
Vsi daří udržet. A tak ani letos nechybělo
zakončení tohoto svátečního dne u roz
svíceného stromku, s vůní svařeného ví
na, cukroví a krásných písniček. Krásnou
atmosféru vytvořily především naše děti,
které za doprovodu piana, kytary, flétni
ček a trianglu zazpívaly mnoho známých
i neznámých koled a zarecitovaly zimní
básničky. Za svoji snahu dostaly děti ma
lou odměnu. Děkujeme všem, kteří se po
díleli na akci i všem občanům, kteří se jí
zúčastnili. Vždyť právě díky nim nás těší
tyto akce připravovat! Lenka Hudcová

Padesát lidí si v podvečer druhé ad
ventní neděle přišlo do místního koste
la Narození Panny Marie v Loučimi po
slechnout obcí pořádaný koncert hor
šovskotýnské vokální skupiny Singtet.
Písničky české i anglické, evergreeny
i skladby málo známé, to všechno v po
dání lidí, kteří ke svému vystoupení ne
potřebují hudební nástroje – kromě la
dičky pana kapelníka, ale ladička není
hudební nástroj, že? – poněvadž všech
no nahradí svými hlasy, což se dá nacvi
čit. Vytvořit atmosféru a propojit účin
kující a obecenstvo, to musí být v lidech,
a v Loučimi se to povedlo.
Skupina zpívá společně už 15 let. Ka
pelník je coby učitel na ZŠ a na ZUŠ dá se
říci jediný profesionál, ostatní jsou ci
vilním povoláním studentka PF, úřed

ník, kadeřnice, konstruktér…
„Kostel je nádherný a fakt se tady do
bře zpívá,“ byla spokojená i sopranistka
Hanka Vrbová.
A co říkali návštěvníci koncertu?
Z Kötztingu v Bavorsku přijel na pozvá
ní starostky Loučimi Jany Dirriglové se
svojí paní Haymo Richter, ve svých 82
letech stále aktivní nejen fotograf a do
pisovatel tamních novin, ale hlavně ini
ciátor mnoha přeshraničních akcí pod
porující vzájemné soužití a spolupráci:
„Moc hezké to bylo, opravdu moc.“
Varhanici loučimského kostela Marti
ně Matějkové se koncert taky líbil: „Oni
zpívají bez jakéhokoliv doprovodu a
všechny hudební nástroje obsáhnou jen
svými hlasy! Je to pěkný, ale taky hodně
těžký.“
Text a foto Z. Huspek

Pohádková vesnička v Brnířově
Dětičky z mateřské školky v Brnířově zahrály svým rodičům a prarodičům v rámci besídky krásný
vánoční příběh. Pohádková vesnička, kde žila spousta veselých zpívajících řemeslníků, se na závěr
dočkala narození Ježíška.

www.kdynsko.cz
K D Y Ň S K O – informační zpravodaj
vydává: Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko
Adresa redakce:
TIC Kdyně, Nádražní 314, 345 06 Kdyně
e-mail: heidlerova@tiscali.cz,
infocentrum@kdyne.cz
Za obsah zpravodaje odpovídá vydavatel.
Redakční rada DSO Kdyňsko si vyhrazuje
právo příspěvky nezveřejnit, krátit
a redigovat.
Odpovědná redaktorka: Sylva Heidlerová
Evidence periodického tisku
pod č. MK ČR E 15943
uzávěrka příštího čísla: 22. 3. 2019

1/2019

Kdyňsko

strana 3

Smrt Palacha ve vztahu ke Kdyni
Jana Palacha doprovodil
na jeho poslední cestě
evangelický farář Jakub S.
Trojan.
V lednu jsme si připom
něli 50 let od tragické
smrti Jana Palacha. Byl
jsem tehdy malým klu
kem, ale i v šesti letech vás
takový čin zasáhne. Stále
se diskutuje, zda Palacho
vo sebeobětování i sebe
obětování dalších pochodní mohlo něco
změnit na cestě našeho státu k tzv. nor
malizaci. Asi nemohlo, ale přesto i po
půlstoletí čin Jana Palacha, ale také Ja
na Zajíce vyvolává respekt a úctu. Ztrá
ta mladého života je vždy smutnou udá
lostí a určitě podobné ztráty nejsou ná
sledováníhodné. Vžijme se ale do situa
ce mladého člověka s ideály společen
ského uvolnění konce šedesátých let,
které byly přeťaty vpádem vojsk pěti
států Varšavské smlouvy. Sám si pama
tuji na ten vztek, který jsem všude vní
mal. Věřili jsme Dubčekovi a Svobodovi.
Bohužel za nějaký čas z těch ideálů
mnoho nezbylo. A Jan Palach to vycítil.
Odhodlal se tedy k činu, který měl
otřást svědomím našeho národa. Národ
se skutečně chvilkově probudil, zaražen
takovou obětí. Dnes někdy slyším, že
Palachův čin vlastně zafungoval až
o dvacet let později v době tzv. Palacho
va týdne. On zde zůstával ale celou tu
dobu jako obžaloba komunistů a nor
malizace. Vždyť o Palachovi se v době
normalizace nesmělo mluvit. Jakákoliv
zmínka o Palachovi třeba ve škole by
měla tvrdé dopady na učitele i samo
tnou školu. Tak se komunisté Palacha a
jeho činu báli. Po těch dvaceti letech se
skutečně ukázalo, že národ na něho ne
zapomněl a že komunistický režim měl
oprávněně z Palacha strach. Pohřeb Ja
na Palacha se stal tichou demonstrací
proti společenskému vývoji v naší zemi.
Tím, kdo doprovodil Jana Palacha na
poslední cestě a pochovával jej na
Olšanských hřbitovech, byl také evan
gelický farář Jakub S. Trojan, který pů
sobil jedenáct let až do roku 1967 ve
Kdyni. Poté odešel na farnost do Nera
tovicLibiši, kde mezi farníky poznal Ja
na Palacha. V roce 1974 mu byl odňat
souhlas s vykonáváním kněžského po
volání. Dnes jednadevadesátiletý Jakub.

S. Trojan vystudoval vedle
teologické fakulty také
Vysokou školu ekonomic
kou v Praze a živil se pak
jako ekonom ve státním
podniku Řempo. Stal se
jedním z prvních signatá
řů Charty 77 a členem Vý
boru na obranu nespra
vedlivě stíhaných. Po lis
topadové revoluci byl dě
kanem i proděkanem Te
ologické fakulty evangelické Univerzity
Karlovy v Praze. Jeho synem je ředitel

Pražské konzervatoře Václav Trojan a
vnukem známý skladatel a hudebník
stejného jména. Z rozhovoru se synem
Václavem vím, že rodina si často svůj
pobyt ve Kdyni připomíná. Koneckonců
první hudební krůčky učinil právě na
kdyňské hudební škole. Nás může těšit,
že Jakub Schwarz Trojan zanechal ve
Kdyni výraznou stopu a že byl také
účasten události, která se pro náš ná
rod stala také symbolem vzdoru a kte
rou si připomínáme i po padesáti le
tech.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor

Nadílka v Nové Vsi

Mikulášská nadílka pro děti se konala v nově zrekonstruované zasedací místnosti Obecního
úřadu v Nové Vsi.
Lenka Hudcová
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Vlastnoruční dárečky
Při Základní škole v Kolovči vznikl
Klub rodičů, který uspořádal v tělocvičně
školy vlastnoruční výrobu vánočních dár

sáčků vlastní bylinné čaje podle vůní či
bylinných druhů. Sladký bonus byl malý
výrobník cukrové vaty, kde obdržely děti

Advent ve Lhotě
Rozsvícení vánočního stromečku v Chodské Lhotě se konalo první adventní neděli.
Slavnostního přivítání občanů se ujal starosta obce Miroslav Jäger a popřál všem klidné a požehnané prožití vánočních svátků.
Poděkoval všem, hlavně mateřské školce a
spolkům za celoroční pomoc na akcích obce. Následoval program dětí a vystoupení
pana Šobra a paní Moravcové. Dále přítomným popřál starosta SDH Josef Stuiber. Hasiči se každoročně podílí na organizaci této
akce, zajistili altán a občerstvení. Myslivecké sdružení pořizuje a staví stromeček. Letos se zapojily do akce i lhotské ženy, které
upekly a rozdaly mnoho dobrot.
Velký dík všem, kteří se podílejí na tomto
příjemném setkání.
M. Jäger

ků. Tato akce byla ve škole poprvé. Děti si
pod vedením zkušených lektorů z řad ro
dičů mohly vyrobit medvídka z ořechů,
barevné či bílé papírové andělíčky, ozdo
benou velkou šišku barevnými třpytivý
mi skleněnými kuličkami, koupelové soli
několika vůní a namíchat si do čajových

špejli a mohly si s radostí namotávat cuk
rovou vatu. Nezapomnělo se na občer
stvení, vánoční cukroví, slané tyčinky a
ovocnou šťávu. Během dvou hodin si děti
vytvořily a odnesly plno dárků a některé
věděly, komu je nadělí.
Text J. Bartáková, foto P. Dolejš

Dárek z Českého lesa

Školní inspekce
Dvacet devět ředitelů základních a
mateřských škol se dostavilo na set
kání v Domažlicích, včetně škol na
Kdyňsku.
Mohlo se uskutečnít díky Místním
akčním plánům, které probíhají na
Domažlicku i Horšovskotýnsku pod
záštitou Místní akční skupiny Český
les.
„Cílem je, aby tyto vzájemné schůzky
byly pravidelné,“ uvedla hlavní orga
nizátorka.
Mimo jiné dorazil také ředitel kraj
ského inspektorátu České školní in
spekce Ing. Pavel Honzík, který byl
hlavním přednášejícím.
„Velmi intenzivně komunikujeme a
spolupracujeme vedle školských zaří
zení právě i s Místními akčními skupi
nami. Především díky tomu, že vznik
ly Místní akční plány, jež se dotýkají
vzdělávání, metodických aktivit a
mnoha dalšího,“ vysvětlil Ing. Honzík,
který ředitelům v hodinu a půl dlouhé
přednášce nastínil inspekční činnost
a její zaměření v období od roku 2018
do 2019.
(red)

Plastická nástěnná mapa potěší všechny generace.
Navíc vás poučí a ozdobí váš byt.
K dostání v Turistickém informačním centru Kdyně.
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Strom rozsvítili Sokolové V Mezholezích
Navzdory počasí, kdy místo sněhových vloček skrápěly obec i její okolí dešťové kap
ky, přišlo o první adventní neděli na loučimskou náves v pět hodin večer dobře pade
sát místních obyvatel, aby se podívali na rozsvícení vánočního stromu.
A nedosti na tom, přišli, aby si také společně zazpívali koledy! Původně chtěli pořa
datelé požádat varhanici místního kostela Martinu Matějkovou, jestli by pár písni
ček nacvičila s dětmi jako v minulých letech, jenomže ta byla s rodinou mimo obec, a
tak padlo rozhodnutí
zazpívat si společně.
Nápad sokolové podpo
řili technicky, pro zá
jemce vytiskli texty,
pustili reprodukovanou
muziku a povedlo se!
Zpívala většina přícho
zích, kteří si navíc moh
li dát čaj anebo svařá
ček ve stánku, kde také
byla – pro připomenutí
Vánoc – k ochutnání vá
noční štola. Modré žá
rovky a novou hvězdu v
koruně instalovali do
poledne místní hasiči,
kteří také nasvítili kos
tel Narození Panny Ma
Přítomné uvítala u stromu starostka Jana Dirriglová (první
rie.
Text a foto Z. Huspek
zprava).

I do Mezholez zavítal Mikuláš s andělem a
samozřejmě i čerti, kteří si žádné děti neodnesli. Všechny byly moc hodné a od Mikuláše
dostaly za básničku, písničku nebo dokonce
i vtipbalíček sladkostí.
Poté jsme před obecním úřadem rozsvítili
vánoční stromek. Koledy nám zazpívaly Míša
Koutníková a Barunka Machálková, na varhany je doprovodila Veronika Veseláková. Děvčatům ještě jednou moc děkujeme. Pro všechny bylo připraveno svařené víno a perníčky.
V předvánočním čase jsme připravili pro
děti zábavné odpoledne v místní klubovně,
aby se maminky mohly v klidu připravovat na
Vánoce. Děti i my jsme si to moc užili.
Na Nový rok jsme vyrazili na tradiční novoroční pochod na Koráb, kde nás čekalo malé
občerstvení v podobě polévky. Nechyběl ani
novoroční přípitek. Na zpáteční cestě jsme
kolem hlavní cesty posbírali dva pytle odpadků a domluvili se, že na jaře uděláme akci na
sběr odpadu za vsí.
Jaroslava Perglová

Barborka dorazila do Kdyně
V sobotu dopoledne 1. prosince 2018 se zaplnilo náměstí ve Kdyni občany a hasiči. Starosta
SDH Kdyně pan Antonín Váchal přivítal milé
hosty, kterými byli ředitel HZS Plzeňského kraje
brig. gen. Ing František Pavlas, velitel HZS Plzeň. kraje, územního odboru Domažlice maj. Ing Jaroslav Hrdlička, první
náměstek starosty OSH ČMS Domažlice pan Tomáš Kohel, starosta města
Kdyně pan Oskar Hamrus, bývalý
starosta města a čestný člen SDH
Kdyně Jan Löffelman, zástupce THT
Polička s. r. o. pan Jaroslav Lorenc,
žehnající kněz Msgr Miroslav Kratochvíl, dále pan Thomas Halstreiter
starší hasič z Furt in Waldu, hasiči
okrsku č. 9 Kdyně, dále hasiči z Domažlic a Vejprnic.
Po uvítání hostů se náměstím
rozezněla siréna, která přivolala hasičskou techniku. Ze spodní části náměstí přijela TATRA 815 zvaná „Kateřina“. Bývala v majetku Kdyně a jméno si přinesla dnem převzatí 25. 11. 2006 před 12 lety.
Velitel mladých hasičů si přivolal na pomoc další hasičské auto CAS 20 T-815 4x4. Hořejší částí
náměstí přijela nová TATRA 815 s kyticí na
přední části auta. Všem bylo jasné, že ve městě
může zůstat jen jedno auto a tak začal souboj
„Titánů“. Auta se vzájemně poměřovala svíce-

ním, blikáním, houkáním. Vítězná CAS vlastně
vytlačila zahanbenou „Kateřinu“ tlakem vody
z čelního čerpadla. Nezbylo jí nic jiného, než
uvolnit své místo, odjet ze Kdyně a začít sloužit
novým občanům a hasičům ve Vejprnicích. Do-

provázel jí potlesk a poděkování za 12letou
službu ve Kdyni.
K novému autu napochodovali hasiči s historickými prapory z roku 1873 a 1900 a mladí
hasiči se stuhou a velkým tatrováckým klíčem.
Hosté pásku, po blahopřejných projevech, přestřihli. Zástupce THT s. r. o. Polička pan Lorenc
předal klíče od nového auta starostovi města

panu Hamrusovi a ten pak veliteli zásahové
jednotky SDH Kdyně Václavu Sokolovi ml. Msgr
Kratochvíl požehnal nové auto a nejstarší člen
sboru pan Kuželík odhalil jméno, které si vlastně přivezla „Barborka“. Bylo připomenuto, že
ji nesmíme moc zalévat, aby nevykvetla. Šampaňským jsme novému autu,
s přáním hodně šťastných kilometrů
a co nejméně zásahů, připili.
Následovalo společné focení, malé
posezení s hosty a povídání o životě.
Občanům a hlavně dětem byla dána
obě auta k dispozici. Mohli si prohlédnout vybavení, sednout za volant, zahoukat. Strojníci zodpovídali zvědavé
dotazy a když se téměř všichni rozešli,
stalo se něco, co naplánované nebylo.
Strojník, který přivezl novou TATRU
815 na náměstí Petr Mareš, všemi zvaný Píst, poklekl před auto, z kapsy vyndal krabičku a požádal o ruku svoji lásku Vendy Kelnhoferovou. Byla to
krásná, neplánovaná tečka za slavnostním předáním nového hasičského auta CAS 20 T-815
4x4.
Velký dík patří všem pracovníkům THT s. r. o.
Polička za jejich precisní práci, kterou na novém autě odvedli. Věříme, že naše spolupráce
nebyla poslední.
Mlezivová Jaroslava, jednatelka SDH Kdyně
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Víte, že...
l Tradiční předvánoční akcí v Nové

Vsi je posezení s hudbou? V adven
tním shonu si jistě každý rád odpočine,
přijde posedět s přáteli a poslechnout
si známé písničky. Letos pozvali kape
lu Starci na chmelu. „Jejím členem je
i náš občan, pan Slávek Sajler. Klukům
to dohromady opravdu krásně hraje a
vytvořili nám tak před Vánoci příjem
nou a milou atmosféru,“ napsala Len
ka Hudcová
l Velkým překvapením v Kolovči

„Je to již tradice té naší vesnice, na Nový rok v jednu sejít se u parezu, krátké je fo
cení, pak vykročení, trasa je všem známá – na Šteflích hospoda“.
A podle této tradice se sešli brnířovští občané na návsi u parezu, aby po krátkém
focení společně vykročili na již 27. novoroční pochod na Štefle. Účast byla snad
nejslabší, co pamatuji, šlo nás jen 17. Hlavní příčinou malé účasti bylo nevlídné po
časí, stejné jako v loňském roce – drobně pršelo. Proto jsme šli nejkratší cestou po
cyklostezce, kde jsme vzpomínali na Honzu Löffelmanna a jeho dobrý nápad pro
pojit okolní obce touto cyklostezkou, která je celoročně velmi využívaná. Po silnici
by se v dnešním provozu už nedalo jít ani jet na kole. Cesta nám rychle uběhla – a
už jsme seděli ve vyhřáté hospůdce. Letos bylo posezení bez harmoniky, a tak se
povídalo, vzpomínalo, a když se zešeřilo, pak s pozdravem „Za rok zase tady všich
ni nashledanou“ jsme se rozešli do svých domovů.
Za SDH Mirek Beneš, Brnířov

Hasičský ples v Chodské Lhotě

byl 23. prosinec? To se konal jako no
vinka v kulturním domě koncert s ná
zvem „Vánoce s vůní purpury“. Vánoč
ně naladění lidé se scházeli ve vestibu
lu, kde bylo připraveno městysem sva
řené víno, čaj a perníčky vytvořené
dětmi z MŠ. „Pan starosta Václav Pergl
představil hudební skupinu RK Band
z Moravy. „Pěkný hodinový zážitek
s novými i staršími vánočními písně
mi,“ podělila se o něj Jana Bartáková.
l Daniel Landa byl v Loučimi? Roc

kový zpěvák, skladatel, amatérský bo
jovník muay thai, příležitostný herec a
automobilový závodník si „odskočil“
z vyprodaných sálů, hal a jiných arén,
kde zpíval před tisíci diváky do Louči
mi. Zahrál na kytaru a zazpíval na pa
desátinách (sám od 4. 11. též padesát
ník) dvou místních rodáků (Petra Zna
menáčka a Zdeňka Blahuta) před ne
celou padesátkou pozvaných hostů
v restauraci pana Matějky. Doprová
zela jej i manželka Mirjam, která si
spolu s ostatními vyslechla čtení ze
zpěvákovy knihy „Všedník“.
(zh)
l Do Pocinovic přijel Mikuláš na bí

lém koni? Velmi impozantně a důstoj
ně působilo spřežení, které objelo kos
tel a dorazilo na náves. Tomu všemu
přihlíželo spoustu lidí, i když počasí
k nim vlídné nebylo. Když se ale pak
objevil kouř a ze štiplavé clony se vyro
jil houf čertů, pomyslel na zimu jen
málokdo. Všechny děti, které se nebály
a navíc i něco přednesly, si domů nesly
dárečky.
(sh)
l Ve Spáňově se chystají na opravy

V sobotu 19. ledna se konal v místní sokolovně od 20.00 hodin tradiční Hasičský ples. Ples
zahájilo vystoupení mažoretek z Nýrska. Díky kapele TAKY TAKY ze Štítovek byla atmosféra
velmi veselá a sešlo se okolo 90 lidí. Tancovalo se do ranních hodin. Příští rok opět s kapelou
TAKY TAKY 11. ledna na viděnou.
M. Jäger, starosta obce

a odbahnění požární nádrže za čty
ři miliony korun? „Projektová doku
mentace včetně rozpočtů je připrave
na, nyní hledáme vhodný dotační titul,
který pokryje až 80 procent nákladů,“
uvedl starosta Jiří Janda.
(sh)
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Prosba o zápůjčku
TIC Kdyně prosí všechny bývalé zaměs
tnance přádelen, zda by neměli fotografie a
památné předměty k zapůjčení na výstavu
k 250. výročí založení přádelen ve Kdyni.
Tyto fotografie a předměty lze osobně pře
dávat v muzeu Příhraničí mezi 13. a 16.
hodinou.
Vše bude zaevidováno a v pořádku vráce
no. Předem moc děkujeme.

Konzultační dny MMR
k problematice bydlení
v letošním roce

Vánoční trhy v Kolovči nemají tradici. Byly zde úplně poprvé. Započal se tudíž jejich
1.ročník. Byla to neděle 15. 12. od 10 do 16
hodin. Mnoho lidí se na trhy těšilo a po dobu
jejich trvání na trhy zavítalo. Nastalo ale určité zklamání. Bylo zde prostě málo stánků,

Právo
na výmaz
Na podatelnu obecního úřadu se dostaví
občan, který požaduje výmaz svých osob
ních údajů, které o něm obec zpracovává.
Nahlédnutím do občanského průkazu
obec provede identifikaci žadatele, která
je podmínkou k tomu, aby mohl být výmaz
proveden. Právo „být zapomenut“ však ne
ní u obce v mnoha případech realizovatel
né, jelikož obce jsou orgány veřejné moci.
Právo na výmaz tak není právem absolut
ním.
Tak například vedení agendy místních po
platků nebo agendy evidence obyvatel má
obec uloženou zákonem, pro nájmy obe
cních bytů je právním titulem plnění
smlouvy a informace publikované o žada
teli na webu obce a v obecním zpravodaji
o činnostech, které vykonával v rámci dění
v obci, jelikož byl v minulosti aktivně činný
v oblasti sportu a kultury, obec provádí na
základě tzv. novinářské licence vyplývající
z občanského zákoníku a ani v jednom
z těchto případů není možné osobní údaje
občana – žadatele vymazat, jelikož jejich
zpracování je zákonné. Obec dále zjistila,
že zpracovává osobní údaje v rozsahu jmé
no, příjmení, věk a číslo popisné za účelem
zveřejňování gratulací k životnímu jubileu,
a to na základě souhlasu tohoto občana.
U tohoto druhu zpracování mohl být výmaz
proveden.
(red)

jak ukazuje fotografie. Bylo to tím, že někteří prodejci svoji účast zrušili. Ale i tak se při
klobáse, trdelníku či horkém nealkoholickém či alkoholickém nápoji lidé spolu náhodně sešli a při vánoční hudbě a pohodě si
popovídali. Text J. Bartáková, foto P. Dolejš

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě
dosavadních zkušeností pořádá bezplatné
konzultační dny zaměřené na poradenskou
činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady,
další organizace, orgány, občany i veřejnost.
Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového
fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
(red)

Valná hromada ve Lhotě
V sále hospody Choda se sešli členové SDH zasahujících přímo u ohně. Aktivně se také poChodská Lhota na své valné hromadě.
díleli na likvidaci požáru v obecní bytovce.
Starosta sboru Josef Stuiber zhodnotil ve své Účast na okrskové soutěži v požárním sportu
zprávě uplynulý rok. V něm kromě jiného uspo- považují za samozřejmost (letos byla v Pocinořádali bál s dobrou účastí lidí, masopustní prů- vicích), stejně tak jako účast na velitelském dni
vod se 24 maskami, s obecním úřadem uspořá- okrsku, který byl v Loučimi. Kromě toho měli
dali oslavu MDŽ, v Domažlicích se zúčastnili průvodu k uctění sv. Floriána, na
jaře brigád na sázení
stromků v obecním lese,
sbírali kamení na polích
farmy pana Černého a taky
železný šrot, jehož byly
dva plné valníky. Na konci
srpna uspořádali členskou
schůzi a pozvali místní
podnikatele a rodiče dětí,
kteří jsou v kroužku mladých hasičů, a všichni pak
mohli ochutnat pečené sele. O měsíc později 30 nejen členů zajišťovalo Branný závod mladých hasičů.
Pomohli s přípravou a nasvícením
vánočního Lhotecké mládí – členky a členové družstva mladých hasičů.
stromku na návsi, v současné době už připravují oslavu 120. výročí za- v srpnu samostatné námětové cvičení, kdy „haložení sboru na příští rok.
sili“ skleník pana Pesla a stodolu u Sloupíků.
Velitel sboru Václav Kafka pak vyjmenoval V diskusi pozdravili zástupci okolních sborů
akce, jichž se zúčastnila zásahová jednotka. Ta okrsku jednání. Po vystoupení zástupce Okresvyjížděla ke čtyřem zásahům, z nichž patrně ní rady sdružení hasičů Václava Ponocného nánejvětší byl na Šteflích, kde hořely balíky slámy. sledovala večeře vepřové, knedlík a zelí a pak
Lhotečtí hasiči zajišťovali čerpací stanoviště ve už se všichni bavili při muzice country kapely.
vsi, kde dvěma proudy „B“ naplnili 6 cisteren
Text a foto Z. Huspek
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Senioři se přišli pobavit
V neděli dne 16. prosince 2018 se uskutečnilo
tradiční setkání seniorů městyse Všeruby. Neslo se
v duchu nadcházejících vánočních svátků. Součástí
úvodního slova pana starosty byla i prezentace akcí
„PRŮTAH II/184 VŠERUBY“ a „SVATOJAKUBSKÁ
CESTA“. Obě akce mají značný význam nejen pro
místní občany, ale mají velký dopad daleko za hranicemi katastru městyse Všeruby. Rekonstrukce průtahu přispěla ke zlepšení bezpečnosti obyvatel a
zkvalitnění dopravy, druhá pak k posílení přeshraniční spolupráce.
O navození vánoční atmosféry se svými vystoupeními postaraly děti z místní mateřské a základní školy, za což bychom žákům a paním ředitelkám
rádi poděkovali.
Občerstvení ze ZOD Mrákov a oblíbená hudební skupina RELAX jsou již tradičními „hosty“, kteří nikdy nezklamou. Na organizačním zajištění akce se podíleli zastupitelé městyse Všeruby, kteří měli
první příležitost v roli zastupitelů se blíže seznámit se staršími občany a naopak senioři poznali nově
zvolené zastupitele, na které se mohou v případě potřeby kdykoliv obracet.
Senioři se rozešli do svých domovů až kolem 21. hodiny. Děkujeme všem účastníkům za to, že si našli čas a přišli se pobavit a potkat se se svými známými a kamarády. Rovněž děkujeme zastupitelům,
kteří pomohli při organizaci setkání.
Úřad městyse Všeruby

1/2019

Advent v Brnířově patřil
nejmladším a nejstarším
Již tradičně jsme v Brnířově zahájili adventní
období rozsvícením vánočního stromečku. I přes
nepříznivé počasí se první adventní neděli na návsi u rybníka sešlo hodně lidí. Přišli si poslechnout
vystoupení brnířovských dětí, které pod vedením
ředitelky mateřské školy nacvičily pásmo vánočních písní. Děti ve školce pro tuto příležitost napekly perníčky a připravily si drobné dárečky.
K dobré náladě přispěl i podávaný svařáček.
V sobotu 8. prosince se brnířovské děti se svým
vánočním vystoupením představily také mimo
hranice naší obce. Zazpívaly na Rýzmberském adventu jako „Brnířovští andílci“.
V neděli 9. prosince proběhlo v sále obecního
úřadu setkání s důchodci. Přátelské posezení s občerstvením zahájil starosta obce, kulturní vložku
zajistily opět brnířovské děti. Pak už nejstarší generaci „parezáků“ čekala volná zábava.
Poslední tečkou za uplynulým rokem byl společný silvestrovský přípitek. Po silvestrovské půlnoci
se brnířovští sešli u ohně na návsi u rybníka, aby se
společně rozloučili se starým rokem a přivítali nový
rok 2019. My z Brnířova přejeme dodatečně všem,
aby rok 2019 byl rokem šťastným a spokojeným.
Ing. Věra Jandová
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Bližší informace - Městys Koloveč, tel.: 379 494 222,
e-mail: info@mestyskolovec.cz, www.mestyskolovec.cz, FB: mestyskolovec
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Hasiči bilancovali rok v Loučimi
Jako první v okrsku č. 10 Pocinovice se
30. listopadu na valné hromadě sešli
v sále restaurace pana Matějky místní
dobrovolní hasiči z Loučimi, aby shrnuli
svoji činnost a připomněli si, co všechno
se jim podařilo udělat v oblasti hasičské
i pro svoji obec.
Na valnou hromadu přišlo 25 členů a
18 hostů, z nichž ti z okolních sborů mu
seli zvládnout jízdu autem po náledí,
které se během odpoledne vytvořilo
z mrznoucího deště.
Přítomné přivítal starosta sboru Ri
chard Honka a předal slovo jednateli Ji
římu Gröslovi, který přečetl podrobnou
zprávu o činnosti sboru za rok 2018. Ná
sledovala zpráva pokladníka Milana
Zimmermanna a revizora Dušana Sira
na. Součásti programu bylo předání Me
dailí za věrnost a Čestného uznání čle
nům sboru a také předání hezké, skleně
né plakety u příležitosti stého výročí
vzniku samostatného Československa
členům sboru, zástupcům hasičských
sborů Okrsku 10. a obcím Loučim a Poci
novice. V diskusi vystoupily starostky
obcí Loučim a Pocinovice a zástupci pří
tomných hasičských sborů Okrsku 10.
Závěr diskuse provedl zástupce OSH ČMS
Domažlice, bratr Václav Ponocný st., kte
rý podrobně informoval přítomné o dění

Plaketu k výročí vzniku republiky převzali mimo jiné starostky Loučimi Jana Dirriglová
a Pocinovic Marie Homolková a sponzor sboru rodák Jan Křížek (uprostřed).
v okresním sdružení a v soutěžní činnos
ti. Návrh na usnesení pak přečetl před
seda návrhové komise Václav Vávra. Ná
sledovala večeře – tradiční vepřokned
lozelo, při které se všichni mohli podí

vat na obrázky Z. Huspeka z činnosti
sboru. A pak už byla volná zábava, do
provázena živou hudbou manželů Tre
fancových.
Text a foto Zdeněk Huspek

Skauti v Prapořišti slavili skvělých 50 let
V říjnu loňského roku se sokolovna v Prapořištích proměnila v menší skautské tábořiště.
Naše středisko Lípa Prapořiště slavilo 50 let
od znovuobnovení organizace. Byli pozváni
všichni, kdo měli s naším střediskem za ta léta co do činění, ať už v roli vedoucích, nebo

členů. Velmi nás potěšila návštěva zakládajících členů oddílu, sešlo se zde mnoho lidí,
kteří na tábory na Hracholuskách jezdili jako
děti, přivítali jsme zde i bývalé vedoucí oddílu. Přítomní mohli na panelech zhlédnout
50letou historii střediska od prvních táborů

v Mezholezích, na Hracholuskách, přes pionýrská léta, kdy byl skauting zakázán, až do
současnosti, kdy se středisko rozrůstá a počet členů roste. Mohli zavzpomínat a zasmát
se nad starými fotografiemi, zalistovat starými kronikami a lodními deníky. Na pódiu vyrostlo malé tábořiště, stan, ohniště a staré totemy. Děti z oddílu si připravily malé vystoupení, na úvod zazněla slavnostní skautská
hymna, nechyběla ani skautská večerka zatroubená na fanfárku. Oficiální části se ujali
pamětníci, kteří povyprávěli o začátcích v oddílu, o skvělé práci bratra Akely, který oddíl
založil, a zavzpomínali na své první tábory.
O současném fungování oddílu, počtu členů a
jejich akcích povyprávěla Bára Velková.
I z řad návštěvníků jsme zaslechli vzpomínky
a veselé historky, mnoho z nich přineslo s sebou staré fotografie a dokonce i krátký film
ze sjíždění řeky. Během celé akce byly k vidění na plátně staré fotografie. Pohodovou atmosféru dokreslila kytara, při které si všichni
zazpívali staré písničky. Děkujeme všem, kdo
se přišli podívat a připomenout nám léta minulá, kdy prožívali šťastné dětství na schůzkách a na táborech u Žebráckého potoka. Věříme, že i my jednou budeme takto krásně
vzpomínat.
Lenka Hudcová
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Co se děje v infocentru

Stále stejný a pokaždé jiný
Regiontour 2019

ta. Už jen to, že se tady dáme dohromady, posiluje naši spolupráci během roku,“ spokojeně se
usmíval Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské cenNejvětší výstavní pavilon ve střední Evropě
trály cestovního ruchu.
patřil cestování a aktivnímu trávení volného
„Ti, kteří porovnávají Regiontour před dvačasu. Setkání se zajímavými osobnostmi, blízké
ceti lety a říkají, že jeho sláva již pominula, nei exotické destinace, ochutnávky gurmánských
pochopili, jak se změnila doba a čemu veletrh
specialit a široký výběr turistických produktů
dnes slouží. Jde o kvalitu návštěvníků, nikoliv o
– to vše přivedlo do pavilonu P na brněnském
počty. Veletrh regionálního cestovního ruchu
výstavišti více než 30 tisíc návštěvníků - profespočívá v setkání a nasionálů v cestovním ruvazování vazeb,“ vychu a zástupců státní
světloval mi zástupce
správy i samosprávy.
župana (hejtmana) TrVeletrhů cestovního runavské župy, kterého cichu GO a Regiontour
tuji i proto, že Sloven2019 se zúčastnilo 800
sko nejen mě svou tévystavujících firem z 20
měř stoprocentní účastí
zemí, prezentovaly se
překvapilo. Není tedy
všechny kraje České redivu, že hned za dva
publiky a sedm z osmi
dny řada měst z Plzeňkrajů Slovenska.
ského kraje stěhovala
Nosným prvkem lesvé
vystavovatelské
tošní expozice Plzeňpulty do Bratislavy.
ského kraje se stala příA moje osobní postřeroda. Představil se nejhy?
en největší český národní park NP Šumava,
l Senioři cestují stále
ale také méně známé a
více. Tato rostoucí cíloturisticky dosud opová skupina je pro cesmíjené oblasti – Chrátovní kanceláře velmi
něná krajinná oblast
zajímavá a mnohé se na
Český les a Chráněná
ni zaměřují speciální
nabídkou.
krajinná oblast Brdy.
Nově se objevily pulty
l V doprovodném pros logy destinací, napřígramu mimořádně zaklad Železnorudsko neujaly moderní technobo Český les.
Pod hlavičkou Českého lesa opět vyhledal stánek Kdyňska i přátelského Parsberku Ivo Grüner, kraj logie v cestovním ruJelikož město Kdyně ský náměstek pro regionální rozvoj (zprava). Na snímku s autorkou článku Sylvou Heidlerovou a chu. S obrovským zájsamostatnou prezenta- starostou města Parsberg Josefem Bauerem.
mem se setkala veletržci letos odmítlo, uvítal
ní premiéra elektronicDobrovolný svazek obcí Kdyňsko nabídku sou- nejen našeho ministerstva,“ uvedla veletrh Klá- ké hotelové recepce a seminář o elektronické
sedního Domažlicka, aby se v Brně obce objevi- ra Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.
evidenci tržeb.
Na našem krajanském stánku, a nejen tam, l Velké zastoupení slovenských žup. Loni
ly společně se Svazkem Domažlicko, a sice jako
destinační společnost Český les. Tuto možnost panovala srdečná, přátelská a vstřícná nálada, jsme oslavili společné výročí vzniku Českoslonově přijalo i bavorské město Parsberg, které pohostinnost. Hrály dudy, které strhly i sou- venska a v Brně je vidět, že obě naše země k sosední Maďary natolik, že se snažili zahalekat bě mají pořád velmi blízko. Sylva Heidlerová
se po osm let ke Kdyni připojovalo.
Naopak jiní zavedení účastníci v moravské po Chodsku. A naši jim
metropoli chybět nechtěli ani tentokrát. Jezdili za to zas po maďarsku
každý rok a přijeli zas, například exstarostové poděkovali. Bylo vidět,
Miroslav Mach nebo třeba František Jílek. že jde o letité vazby, vyÚčast nepodcenil ani Holýšov, dorazilo celé ve- stavovatelé, hosté i návdení města, starosta Libor Schröpfer a místo- štěvníci se tu na sebe
Na přelomu roku proběhla v muzeu Příhraničí výstava obrazů –
starostky Alena Burianová a Hana Valachovičo- zkrátka těší, všichni se
krajin a portrétů Jana Říhy. Expozice i podle návštěvní knihy převá. Rovněž Dům dějin Holýšovska vyslal dů- usmívají. K upoutávce
kvapila a zapůsobila svojí náladou a vztahem k regionu. Pro velký
stojné zastoupení, které spolu s Horšovskotýn- města Klatov pravidelně
zájem o vystavená díla bylo Turistické informační centrum otemíří vitální dnes už
skem a Klenčím dominovalo naší destinaci.
vřeno i druhý svátek vánoční 26. prosince. Výstavu navštívilo také
97letý pán. V Klatovech
„A vyplatí se nám vůbec ten Regiontour?“
několik tříd z Masarykovy základní školy ve Kdyni.
Otázka, kterou si letos položila řada starostů prý má příbuzné a
Výstava, která potrvá od 11. února do 1. dubna 2019, přiblíží
i obecních zastupitelstev. Z mého pohledu se o město se vytrvale zajízlomové roky v historii Domažlicka a významné okamžiky minuvšak jedná o ukázkové naplnění rčení: na špat- má. To prostě potěší!
lého století, které ovlivnily i rozvoj našeho regionu.
nou otázku špatná odpověď. V oblastech kultu- „V Brně jsme jedna parry, cestovního ruchu, spolupráce a propagace
nelze striktně ani účetně porovnat: má dáti –
dal. Názory se liší, ale faktem zůstává, že osobní setkání s partnery, kolegy, odborníky, konkurencí, nemůže nic nahradit.
„Každoročně se zúčastňuji. Je to pro mě jedna z nejzásadnějších veletržních akcí, která zahajuje výstavní sezonu a kde se všichni potkáme. Můžeme tady projednat spoustu aktivit

Zveme na výstavy

Turistické informační centrum: od října do dubna od 8.00 do 16.00 hod.,
E-mail: infocentrum@kdyne.cz, tel.: 379 413 555
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Centrum společných služeb pracuje pro obce
Mikroregion Kdyňsko zahrnuje 21 obcí, které po komunálních volbách znovu formulují
své názory a představy o spolupráci v rámci
dobrovolného svazku obcí v příštím období.
Samozřejmě, že v prvních měsících každý nový starosta, zejména ten neuvolněný, řeší bezprostředně problémy a úkoly ve vlastní obci.
Spolupráce s okolím je zatím na dalším místě.
Povolební změny a poločas plánovacího období Evropské unie jsou proto důvodem k aktualizaci strategie rozvoje mikroregionu Kdyňsko do roku 2023. Právě tohoto úkolu se ujali

pracovníci Centra společných služeb DSO
Kdyňsko, kteří při návštěvách obecních úřadů
zjišťují, jaké priority si nové vedení každé obce
stanovilo a zda jsou v souladu s uvedeným dokumentem. To je v současnosti důležitý úkol
zejména proto, že každá z obcí je jiná, s jiným
potenciálem, i různým stupněm ochoty ke vzájemné spolupráci, zvlášť když z toho pro ni neplyne bezprostřední prospěch. Cílem snažení
je nalézt průsečíky některých obecních problémů a nacházet jejich společná řešení, která
napomohou rozvoji území mikroregionu.

Ze Všerub na Hraběnku
„Dne 15. prosince
2018 uspořádal městys
Všeruby, jako každoroč
ně v adventním čase,
autobusový zájezd do
Prahy na divadelní před
stavení HRABĚNKA v di
vadle Palace.Jde o diva
delní adaptaci Ivana Hu
bače, jednoho z největ
ších českých dramatiků
a scénáristů 20. stol.
Představení bylo uvede
no u příležitosti 100. vý
ročí vzniku Českosloven
ské republiky.

Na centrum společných služeb se také obracejí pracovníci obecních úřadů s dotazy na
správnost postupů při činnostech souvisejících s ochranou osobních údajů. Dalším
zkonkrétněním evropského nařízení je zákon o zpracování osobních údajů, který
v těchto dnech projednává Senát. Po jeho
schválení připravují pracovníci CSS DSO
Kdyňsko seminář k tomuto tématu. Další plánovanou akcí je školení účetních v březnu letošního roku.
Vlastimil Hálek

Zapojte se do tvorby
strategických dokumentů
pro školství
Na Domažlicku a Horšovskotýnsku pokračuje Místní akční skupina Český les, z. s. v tvorbě Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. Na dokumentu aktivně spolupracuje všech padesát základních a mateřských škol v území. Jeho první, analytickou, část naleznete na webových stránkách projektu: http://
map.masceskyles.cz/mapii/vystupyprojektu/
Na stejném místě jsou připraveny ke konzultaci a
připomínkám veřejnosti vize a priority rozvoje vzdělávání v území až do roku 2023. Připomínky k dokumentům posílejte do 19. února 2019 na adresu map.masceskyles@email.cz nebo sdělte osobně v kanceláři
MAS Český les, z. s., v Domažlicích na adrese Chodské
náměstí 75.
(MAP II)

Městys Všeruby

Pletené Vánoce pro Klokánek
Když jsme nasedaly do auta s paní Ma
ruškou Hromadovou, tak jsme si mohly za
zpívat ,,A pršelo, jen se lilo“, ale nás to neod
radilo a vyrazily jsme do Janovic nad Úhla
vou do dětského zařízení Klo
kánek. Vezly jsme pro děti
umístěné v tomto zařízení z ja
kéhokoliv důvodu, upletené
kulichy, rukavičky, ponožky a
také od paní Strejcové stolní
společenskou hru ,,Člověče ne
zlob se.“
Přivítala nás paní Jiřinka
Peterkáčová, která z nás měla
velikou radost. Její překvape
ní, když jsme vybalily úplety,
tak nebralo konce. Říkala „no
ženský vy máte zlaté ruce“. Je
nás víc, co pleteme pro děti,
třeba paní Jana Vachovcová,
Miluška Strejcová, Maruška
Hromadová a já Božena Svobo
dová.

Popovídaly jsme si o dětech, které to vů
bec, ale vůbec nemají jednoduché se svými
„rodiči“. Jsou tam děti i ve věku rok, rok a
půl a starší. Co ta malá stvořeníčka můžou

udělat ošklivého, že jsou rodičům odebrá
ny. Nic, jenom potřebují hodně lásky, po
rozumění a hlavně trpělivost. Těm hodným
tetám v celém zařízenípatří obrovská po
chvala za tu náročnou práci,
ukázat všem těm dětem, jak
by měla fungovat docela
normální rodina. To zname
ná všechno, co se dělá, by se
mělo dělat společně, ať už
jde o hraní, učení, úklid, prá
ce na zahradě, ochrana ži
votního prostředí a tak bych
mohla pokračovat do neko
nečna.
Odjely jsme domů plné
dojmů, jak ty ženy to s těmi
dětmi umí. Za to Vám sklá
dáme obrovskou poklonu.
Slíbily jsme si, že budeme
pokračovat.
Božena Svobodová,
Marie Hromadová
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Výroba mlýnských plátýnek ve Kdyni
Kdyňsko bylo především krajem tkalců. Plátýnkářství se zde provozovalo už od 16. stol.
Dělaly se tady mlynářské pytlíky, přes které se
přesívala mouka. Výroba těchto pytlíků se prováděla výhradně doma. Později, podle poslední žijící pamětnice p. Danuše Hamatové
(*1923) začal roku 1864 s touto výrobou její
děd Augustin Kohout. Vyráběl tyto pytlíky na
míru pro mlýny. Po kraji chodili lidé, tzv. „práškové“, kteří obcházeli mlýny při vodních tocích

Pohled do jedné z dílen.

a brali objednávky od jednotlivých mlynářů. Podle objednávek nakupovali zboží u Augustina Kohouta a zpětně
roznášeli jednotlivým mlynářům. Těchto lidí bylo
povícero a každý měl svoji „štreku“. Nosili při sobě
někdy poměrně dosti vysoké peněžní částky,

protože plátýnka přes jejich složitou výrobu nebyla zrovna nejlevnější.
Tato výroba se prováděla v dílnách
v Masarykově ul. (dříve Zabranská)
čp. 196 a v Sokolské ul. čp. 233. Původně se zboží vyrábělo na dřevěných tkalcovských stavech. V roce
1899 pan Augustin Kohout zavedl
novou výrobu mlýnských hedvábných marlitových pláten (mlýnské
gázy). Pro jejich výrobu objednal
ve Švýcarsku nové kovové tkalcovské stavy a začal vyrábět plátýnka
na tzv. „cylindry“ ve mlýně. Materiál
na výrobu plátýnek byl z pevného
hedvábí bource morušového, které se
dováželo z ciziny. Mlynáři podle druhu
mouky (hladké nebo hrubé) vyměňovali plátýnka (síta) jemná nebo hrubší, po kterých jezdily kartáčky a mouku prosívaly. Tato výroba
běžela až do r. 1928, kdy byla ukončena pro její
vysoké zdanění a tudíž nebyla výnosná. Byla to
vyloženě monopolní výroba a v naší republice
ojedinělá. Po tomto roce se pan Kohout dohodl
se Švýcary a bral od nich jejich zboží, které přeprodával dál. Zboží se dováželo i do zahraničí,
jako např. do Polska, Maďarska a na Slovensko.
Dnes můžeme originální značku firmy, fotografie i různé dokumenty zhlédnout v Muzeu
příhraničí ve Kdyni.
Rudolf Šlajer
V čísle Kdyňska (6/2018) se v článku „Vánoční muzicírová
ní“ na str. 8 stala tisková chyba. Text básně se vzájemně
prolnul a bylo třeba jej číst ob řádku. Omlouváme se.

Turnaj ve stolním tenise v Hluboké
Dne 15. prosince uspořádal TJ Sokol Hluboká 8. ročník předvánočního turnaje ve stolním tenise. Sešlo se celkem sedmnáct příznivců to
hoto sportu. Kromě domácích hráčů dorazili i hráči ze Kdyně, Prapořiště, Domažlic, Hostouně, České Kubice a Spálence. Účastníci se rozdě
lili do dvou skupin. V první se utkali muži 15–60 let, ve druhé ženy, mládež a senioři. Z vítězství v 1. skupině se radoval Jindřich Jandečka ze
Kdyně, druhou příčku jako
loni obsadil Baštář ze Soko
la Domažlice a třetí skončil
Šlajer ze Sokola Hluboká.
Druhou skupinu vyhrál An
tonín Úškrt ze Sokola Do
mažlice před organizátorem
turnaje Václavem Vogeltan
zem ze Sokola Hluboká. Na
třetím místě skončil Josef
Holý ze Spálence. Turnaj se
opět uskutečnil za finanční
podpory Městského úřadu
Kdyně, věcné ceny pro nej
lepší věnovaly pivovar Hol
ba, APM Automotive, elektro
– DOMO Hluboká a Domaž
lický deník. Vítěz obdržel
pohár, první tři v každé ka
tegorii věcné ceny a dárek
dostal každý. Poděkování
patří rovněž manželům Str
nadovým za vzorné pořada
telství.
Václav Vogeltanz,
předseda Tj Sokol Hluboká
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Přástky v senci chaloupky u Bílků
V úterý 22. ledna v podvečer se opět
rozsvítila světla domu čp. 3 v Mrákově na
návsi. Spolek přátel dolního Chodska po
zval zájemce z širokého okolí na další po
sezení v chaloupce u Bílků. Tématem ve
čera byly přástky.
„Přástky začínaly po svátku svatého
Martina a zpravidla trvaly po celý advent
až do čtvrté neděle postní – Družební.
Každý večer se scházela děvčata s kolov
ratem a s košíčkem lnu v některém stave
ní, kde měli velkou světnici. Děvčata si
rozestavěla své kolovraty do kruhu a
předla len. Předlo se většinou po celý
zimní čas až do masopustu.“
Těmito slovy uvedl setkání u Bílků již
osvědčený přednášející, vynikající vypra
věč pan Josef Nejdl z Mrákova. Po zajíma
vé promluvě pana Nejdla následovala
praktická ukázka předení na kolovratu,
kterou předvedla paní Anna Jírovcová
z Mrákova. Příst a vůbec zacházet s kolov
ratem se naučila před lety od své mamin
ky Marie Mlezivové z Nového Klíčova, kte
rá předla od mládí a tehdy se přástek
osobně účastnila. Paní Jírovcová měla už
několikrát možnost prezentovat své umě
ní na různých výstavách a podobných ak
cích nejen zdejšího kraje, ale i v zahrani

čí. Kolovrátek má po své mamince a aby
byl stále funkční, o to se stará její syn Jiří,
který je šikovný truhlář. Jeho zásluhou
má Spolek přátel dolního Chodska k dis
pozici dva zrenovované kolovraty, moto
vidlo i přeslici. Všechny tyto nezbytné po

můcky přástek byly v senci u Bílků vysta
veny a přihlížející měli možnost si přede
ní na kolovrátku vyzkoušet.
Veliké poděkování všem, kteří se na
přípravě a průběhu akce podíleli.
H. Duffková

Zpívání
Betlémské světlo v Libkově
v Prapořišti
Obyvatelé Prapořišť se sešli na tradičním
„Zpívání u stromečku“. Sokol Prapořiště ve
spolupráci se skautským střediskem Lípa
Prapořiště pořádá tuto akci řadu let. Počasí
letos nepřálo, a tak byla akce i se stromečkem přesunuta do sálu. Pro zahřátí a občerstvení zde byl pro návštěvníky připraven
svařák a čaj. Malé hudební vystoupení secvičili skautíci. Představení začali pohádkově písničkou Vzhůru bratři milí z pohádky
Anděl páně 2, nechyběl tedy ani anděl s čertem. Následovaly známé i méně známé vánoční písničky a koledy doprovázené na
flétny, piano a kytary. Děkujeme všem, kdo
se přišli podívat a potěšit se s námi.
Lenka Hudcová

Místní knihovna Libkov se i letos přidala k novodobé tradici rozdávání Betlémského světla,
která se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“. Plamen Betlémského světla byl slavnostně zapálen ve středu 28. listopadu v jeskyni narození Ježíše.

V neděli 16. prosince v 17:00 hod. jsem, stejně jako v loňském roce, převzala toto světlo na
vlakovém nádraží v Janovicích nad Úhlavou od skautů, kteří jej opět rozváželi na trati Klatovy
– Železná Ruda. Celý týden jsem jej poctivě uchovávala, aby mohli občané naší malé obce přijít
v pátek 21. prosince do místní knihovny a odnést si tento malý plamínek do svých domácností. Jsem potěšena, že zájem projevili zástupci mladší i starší generace. Společně jsme ochutnali
domácí medovinu, vaječný likér a báječní senioři dokonce zazpívali vánoční koledu.
Děkuji všem, kteří tuto novodobou tradici podpořili, a těším se na další podobné akce.
Milada Černá, knihovnice

Kdyňsko
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Kulturní servis
ÚNOR

l 9. 3. Hluboká, MDŽ, kulturní sál, od 15 h

l 9. 2. Prapořiště, hasičský bál. V Sokolovně

l 15. 3. Kdyně, 1. koncert KPH

(SDH Prapořiště)

l 16. 3. Kdyně, dětský karneval + BIKE BAL

l 9. 2. Kout na Šumavě, dětský maškarní bál,

l 23. 3. Kdyně, šachový turnaj (PS Safír,
MKS)

začátek v 15 hodin
l 9. 2. Zahořany, hasičský bál

l 23. 3. Kout na Šumavě, taneční zábava, za-

l 9. 2. Koloveč, včelařský bál, v KD Zichov, od

čátek ve 20 hodin v sokolovně

20 hodin

l 30. 3. Kdyně, loutkové divadlo pro děti

l 15. 2. Kdyně, romantický večer v kině s fil-

(MKS, MKS)

mem a kavárnou, začátek v 19:30 hodin
(MKS, kino)

DUBEN

l 16. 2. Kout na Šumavě, hasičský bál, začá- l 6. 4. Kout na Šumavě, 44. ročník Běhu
tek ve 20 hodin v sokolovně
Koutem, od 9 hodin Na Střelnici
l 16. 2. Starý Klíčov, hasičský bál, začátek ve l 6. 4. Kout na Šumavě, Pyžamový bál, od 19
20 hodin v sále KD, pořádá SDH Starý Klíčov
hodin v sokolovně
l 16. 2. Koloveč, dětský maškarní karneval l 12. 4. Kdyně, 2. koncert KPH
v KD Koloveč, začátek ve 14 hodin
l 13. 4. Kdyně, Muzikál Kolofantí (sokolovna)
l 16. 2. Prapořiště, DS Kolofantí uvede mul 14. 4. Kdyně, Lenka Filipová (sokolovna,
zikál „Zbývá příběh náš“, v sokolovně, pořádá
MKS + Mamut agency)
TJ Sokol, začátek v 19:30 hodin
l 20. 4. Kdyně, velikonoční divadlo pro děti
l 17. 2. Kout na Šumavě, volejbalový zápas
a rodiče (KINO, MKS)
Kout – Poběžovice v 17 hodin v sokolovně
l 20. 4. Hluboká, velikonoční posezení
l 23. 2. Brnířov, dětský maškarní karneval –
l 23. 4. Kdyně, Miroslav Donutil (sokolovna)
sál OÚ, od 16:00 hodin
l 23. 2. Hříchovice, dětský maškarní bál

l 27. 4. Kdyně, slet čarodějnic, náměstí, PS

l 23. 2. Kdyně, ples města Kdyně

Safír

l 23. 2. Pocinovice, sokolský ples, KD Poci-

l 27. 4. Kout na Šumavě, pouťová zábava od

novice, začátek ve 20 hodin

20 hodin v sokolovně

l 23. 2. Chodská Lhota, dětský den, začátek

l 30. 4. Kdyně, zdobení Májky

v 14 hodin

l 30. 4. Brnířov, stavění májky a opékání

l 23. 2. Chodská Lhota, Pyžamový bál, začá-

prasátka – náves, od 17 hodin

tek v 20 hodin, hraje Míla Šobr

l 30. 4. Hluboká, slet čarodějnic, koupaliště,

Kdyně informuje
o nové směrnici
Vedení města Kdyně v současné době
připravuje směrnici Rady města Kdyně,
která bude stanovovat pravidla pro při
dělování bytů ve vlastnictví města. Žada
telé budou vyplňovat podrobnější žádosti
s množstvím informací, které budou hod
noceny na základě stanovených hodnotí
cích kritérií. Tento systém umožní objek
tivní vyhodnocení stávající životní i byto
vé situace žadatele a nastavení jasných
pravidel pro přidělování bytů. Směrnice
by měla být radou projednána a schvále
na do konce ledna. Žadatelé o byt, kteří
mají v současné době podanou žádost
o přidělení bytu, by se tak v průběhu úno
ra měli dostavit na Správní odbor Měst
ského úřadu Kdyně a svoji žádost aktuali
zovat, resp. vyplnit ji v souladu s novými
pravidly. Po schválení bude dokument
včetně veškerých příloh dostupný rovněž
na webových stránkách města Kdyně.

Darujte recepty
našich babiček!
V TIC Kdyně je k dostání
neobvyklá kuchařka:

CHUŤ A VŮNĚ
DOMOVA

BŘEZEN
l 2. 3. Kdyně, herní výstava deskových her

(PS Safír, školní jídelna)
l 2. 3. Brnířov, masopustní průvod – náves,

od 14:00 hodin
l 2. 3. Chodská Lhota, masopustní průvod
obcí Chodská Lhota, začátek v 13 hodin. Sraz
masek v hostinci „Choda“ ve 12:30 hodin
l 9. 3. Chodská Lhota, zkratka Máme Dobré
Ženy, začátek v 15 hodin v sokolovně.
l 9. 3. Kout na Šumavě, „Osmé koutské vepřové hody“ od 10 hodin parket na Střelnici
l 9. 3. Koloveč, masopustní průvod, začátek
v 15 hodin
l 9. 3. Kout na Šumavě, volejbalový zápas
Kout – Pocinovice, v 18 hodin v sokolovně

Zahrádkáři Chodská Lhota zvou na
pochod „Chodská Bůta“ třetí sobotu
v květnu: 18. května 2019.

Poděkování za dobrý skutek
V pátek, 18. ledna 2019 se starosta města Kdyně Oskar Hamrus setkal s paní Romanou Novákovou, která přijala jeho pozvání k osobnímu poděkování za dárcovství kostní dřeně neznámému nemocnému v roce 2018. Mladá obyvatelka města Kdyně sama pracuje ve zdravotnictví a pomoc druhým ji tak rozhodně není cizí. Paní Nováková při rozhovoru se starostou popisovala celý proces dárcovství kostní dřeně a veškerá úskalí, která s sebou tento dobrý skutek
nese, tedy včetně strachu
a bolesti. Její čin je ještě
cennější o skutečnost, že
má sama z jehel strach,
který pro pomoc cizímu
člověku dokázala překonat. Dárkyně od města
Kdyně v zastoupení
starosty jako výraz obdivu a poděkování obdržela
květinu a drobný dárek.
Ing. Věra Říhová
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Rekordní koledování na Kdyňsku
Letošní tříkrálová sbírka vynesla
rekordní částku 317. 269 Kč. Ve Kdyni
a v okolních vesnicích jsme utvořili
61 skupinek koledníků.
Velkou zásluhu na takovém množ
ství dětí má paní učitelka Patková,
které patří veliký dík. Chtěl bych po
děkovat i panu starostovi Hamrusovi
za pomoc a podporu. Zároveň děkuji
všem vedoucím skupinek a také
všem, kdo s přípravou tříkrálové sbír
ky pomáhali.
Děti – koledníčci získávají i životní
zkušenosti, že život nemá jen hladký
průběh a že se mohou umět vcítit do
potřeb druhých.
Koledníci navštívili i naše nejstarší
obyvatele v Domově seniorů ve Kdyni.
Když koledníci zazpívali, stařečci a
stařenky zjihnou a vybavují se jim
vzpomínky z dětství. Hodně z nich se
ke koledníkům přidalo. Ti pak odchá
zeli obohaceni vědomím, že mohli ně
koho potěšit.
Letos se opět potvrdilo, že všude,
kde jsme koledovali, jsou lidé štědří
a vstřícní. I jim patří náš dík.

Každoroční tříkrálová sbírka letos proběhla
v Nové Vsi v neděli 6. ledna (na snímku). Dvě trojice
králů obešly celou ves, Pranty i Vítovky. V našem ra
jonu putovaly dvě pokladničky, do kterých tři krá
lové vybraly krásných 6.685 Kč. Všem, kteří přispěli,
moc děkujeme.
(lh)

Chodská Lhota
V Chodské Lhotě při Tříkrálové sbírce chodily tři skupiny koledníků. V obci a přilehlých osadách se vybralo 25.347 Kč. Děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli.
M. Jäger

Jednotlivá místa přispěla takto:
Kdyně 91.333 Kč, Kout na Šumavě
51.940 Kč, Spáňov 7.825 Kč, Oprech
tice, Pláně 5.173 Kč, Loučim 4.820 Kč,
Libkov 5.465 Kč, Pocinovice 19.314
Kč, Dobříkov, Smržovice, Modlín, Bra
nišov, Nové Chalupy, Lomec 6.478 Kč,
Hluboká 9.316 Kč, Chodská Lhota,
Štefle 25.347 Kč, Brnířov 9.611 Kč, Ví
lov, Slavíkovice 5.433 Kč, Úsilov 3.695
Kč, Mezholezy, Luh 3.387 Kč, Nová
Ves, Vítovky, Pranty 6.685 Kč, Němči
ce 3.921 Kč, Úboč, Všepadly 4.150 Kč,
Podzámčí 2.265 Kč, Prapořiště
10.484 Kč, Všeruby, Hájek, Brůdek
17.478 Kč, Starec 5.462 Kč, Zahořany
8.175 Kč, Sedlice, Stanětice, Hříchovi
ce 9.512 Kč.
Výtěžek sbírky bude použit na tyto
konkrétní projekty:
l Domov svatého Vavřince v Meclově
l Sociálně terapeutické dílny sv. Jose
fa – Domažlice, Meclov
l Domov pro matky s dětmi v tísni –
Havlovice
l Azylový dům Alberta Chmielovské
ho – Domažlice.
Vojtěch Hána

Tři králové v Libkově
Tak opět po roce do naší obce „přišli z daleka“ Kašpar, Melichar a Baltazar
se svou koledou. Ve všech domácnostech, které navštívili, popřáli štěstí,
zdraví, dlouhá léta a dostali příspěvek do zapečetěné kasičky. V každém
obydlí se našlo i něco sladkého pro ně samotné jako odměna za jejich snahu. V letošním roce malé koledníky doprovázeli jejich mladší sourozenci jako nastupující generace a samozřejmě rodiče. Poděkování patří nejen dětem, ale také jejich rodičům a všem občanům, kteří přispěli na pomoc nemocným, handicapovaným a jiným sociálně potřebným skupinám lidí.
Milada Černá, knihovnice Libkov

V Mrákově
V sobotu 5. ledna proběhla v našich obcích Tříkrálová sbírka. Celkem chodilo 11 skupinek koledníků a v mrákovské farnosti vykoledovali částku
60.226 Kč. Z toho bylo v Tlumačově 13.845 Kč, v Novém Klíčově a Štítovkách to bylo 5.870 Kč, v Mrákově to bylo 18.406 Kč a ve Starém Klíčově
22.105 Kč. Děkujeme všem občanům, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli.
H. Duffková

V Loučimi
se v místní hospodě sešlo 9 dětí, připravených ve dvou skupinkách obejít
všechny chalupy, zazpívat obligátní „My tři králové jdeme k vám...“, z rukou
obyvatel ochotných přispět na charitu přijmout do kasičky nějaký ten peníz
a do košíčku nějakou tu sladkost. Letos to bylo na sněhu, byť poněkud rozbředlém (teplota kolem 0 °C), což koledníkům nevadilo - naopak, do sněhové duchny se dobře padalo a nechyběla ani koulovačka. Dohlížející dospělí
(na každou skupinu 3) rozhodli, že v jedné partě budou jenom kluci a ve
druhé jenom děvčata. Parta kluků si navíc mohla zazpívat s panem farářem
Kratochvílem, když přišli koledovat i na faru – no uznejte, kde tohle mají?
Tříkrálová sbírka se zkrátka povedla a vybralo se 4.700 Kč, což je o 744 korun více než loni.
Z. Huspek

Kdyňsko na přelomu roků

Pohádkovou hru čerpající z historických pramenů o osídlení Černíkova na
psal a zrežíroval pan Ing. Jan Pernikl. V podání dětských herců a tanečníků
z Černíkova a okolí jsme mohli zhlédnout její premiéru ve zcela zaplněném
černíkovském sále. Den 8. 12. 2018 se zapíše do černíkovské kroniky vel
kým písmem  zábavnou a poutavou formou se všem objasnil vznik a název
obce.
Za knihovnu Černíkov Alena Najnarová
29. prosince se v Chodské Lhotě Zahrádkáři rozloučili se starým rokem.
Sešlo se okolo 50 pochodníků od školáků až po seniory. Nejprve se vyra
zilo do „Lomečku“, kde zahrádkářky uvařily groček, čaj a účastníci ochut
nali medovinu domácí výroby od pana Stuibera, zelné placky a uzený. Po
chod zimní přírodou tradičně končil hospodou u Halamů na Šteflích. Tak
ať Vám to Zahrádkáři také v novém roce šlape a roste.
M. Jäger

V Koutě na Šumavě otevřely tříkrálové pokladničky. Celkem bylo vybráno
51.940 Kč.
V. Klimentová

Vánoční koncert v Mrákově, který se konal v úterý 18. 12. 2018 od 18 hodin
v kostele sv. Vavřince v Mrákově. Krásné vánoční písně a spirituály zazpíva
li členové skupiny Elias z Klatov.
(H. Duffková)

Ženy z oddílu rekreačního sportu při TJ Slavoj Koloveč uspořádaly pro děti
2. 12. od 14 hodin v sále kulturního domu dětskou mikulášskou nadílku.

Největší regionální veletrh cestovního ruchu Regiontour 2019 je za námi.
Stánek Kdyňska pokaždé navštíví i senátor a náměstek hejtmana pro
oblast kultury a památkové péče Ing. Vladislav Vilímec.
(vh)

