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Tříkrálová sobota 4. ledna

Pět skupin koledníků v Koutě, dvě
skupiny ve Spáňově a jedna v
Oprechticích navštívily domácnosti
při Tříkrálové sbírce. Všichni koled
níci se také zúčastní počítání výsled
ků sbírky na obecním úřadě.
Helena Klimentová

Také v Libkově se vydali na
každoroční obchůzku tři králové
s kasičkou, aby v rámci Tříkrálo
vé sbírky navštívili domácnosti.
Děkujeme dětem a jejich rodi
čům, kteří sbírku v naší obci zor
ganizovali, a občanům, kteří do
kasičky přispěli.
Barbora Černá

Tříkrálová sbírka v obcích Brůdek, Hájek a Všeruby.
Spolek dobré pohody Všeruby

V Loučimi se devět malých koledníků rozdělilo na dvě party, které poctivě
obešly celou obec. Kromě peněz do zapečetěné dózy dostali pár sladkostí.
Celkem se v Loučimi vybralo 6 150 Kč.
Z. Huspek

Po Chodské Lhotě chodily tři skupiny koledníků. V obci a přilehlých osa
dách se vybralo 25 734 Kč. Děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli.
M. Jäger
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Světlo z vrcholu sv. Markéty

Již posedmé, vždy na svátek Vlasty 23. pro
since, bylo v 15.00 hod. přineseno na vrch
sv. Markéty (642,8 m n. m.) nad obcí Mileti
ce „Betlémské světlo“, aby rozzářilo příbyt
ky našich domovů. I když pršelo, sešlo se
jako vždy hodně lidí z celého okolí.
Tradičně patnáct studentů a zpěváků za

zpívalo koledy a vůbec jim nevadilo, že pr
ší. Pěvcům do rozevřených desek a zpěvní
ků doslova lilo. Vždy po dozpívání písně ne
bo koledy vylili vodu, obrátili list a v dobré
náladě přezpívali celý zpěvník.
Pěkná, tradiční akce přilákala bezmála 150
lidí.
J. Němec

Pozvánka na oslavy 70. výročí založení
Střední zdravotnické školy v Domažlicích
Zveme všechny bývalé absolventy na oslavy školy dne 13. března 2020. V době od
12.00 do 18.00 hodin si můžete školu na Chodském náměstí 97 prohlédnout a zúčas
tnit se bohatého programu, který je pro vás připraven.

Ve Vsi zpívali v kapličce
Rok se s rokem sešel a my jsme se na Štědrý večer zase sešli u kapličky na návsi, abychom si
popřáli vše krásné do nového roku. Úvodního slova se ujala starostka obce Michaela Šmejkalová a zahájila zároveň krátký program, který si připravily místní děti. Za velké podpory Lenky
Hudcové zazpívaly známé i ty méně známé koledy a zimní písně, které vystřídaly i básničky.
Š. Kraftová, foto M. Šmejkalová
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Sbírka Tříkrálová
Sotva dozněly silvestrovské a novoroční oslavy,
vyšli do ulic tříkráloví koledníci. Letos už podva
cáté. Je potěšitelné, že (skoro) všude byli vítaní,
což se projevilo i na výsledku. Někdo zhodnotí je
nom ten finanční. Dá si před oči čísla, porovná su
my, s uspokojením zaznamená vzestupný trend.
Ale to není jediný přínos tříkrálové sbírky. Nepře
hlédnutelné je poznání sousedů, občanů i z jiné
stránky než potkávání se v obchodě, v hospodě
apod., pochopení účelu sbírky, výchovný moment
na dětské koledníky.
Před 20 léty se v Koutě, stejně jako jinde, začínalo
z ničeho, nebyly žádné zkušenosti, žádné rady.
Naštěstí byla a je vstřícná atmosféra, a to jak ve
vedení obce (p. starostové), tak v místní základní
škole (u p. ředitelky, p. učitelek). No a také se sešlo
pár farníků, neváhajících vzít své děti nebo vnou
čata, vyměnit bačkory za pořádné boty, naladit
hlasivky, projít obec křížem krážem a čekat s na
pětím – nejprve, zda nekousne pes, a pak – jak to
dopadne. Napoprvé skvěle, výsledek byl tehdy
skoro 28.000 Kč. A to měla – a dosud má – obec
cca 1100 obyvatel. Rok nato výnos o 1.500 Kč víc
a rozšíření sbírkového teritoria o Spáňov. Stejná
situace v létech dalších, „jen“ přibyly ještě
Oprechtice.
A tak to šlo rok od roku. Někteří koledníci absolvo
vali sbírku jen jednou či dvakrát, převážně však
několikrát. Jsou i takoví, vlastně takové, že od
svých let „školkových“ a školních dospěly k postům
vedoucích koledníků. Stejně tak i zmínění vedoucí
skupinek koledníků se na nich objevovali desetile
tí, i více.
Bylo by hodně nevděčné pominout ty, kteří byli
koledníky navštíveni a osloveni, tj. samotné Kou
ťáky. Nepoděkovat jim!! Nikdy se zde nestalo, aby
někdo na nás psy pustil (jako třeba jinde). Jeden
příklad za všechny: asi před 7 až 8 léty se v tisku
neuvedla suma v Koutě vybraná, byť celková za
farnost, kam Kouto patří, byla správná. Dotazy a
telefonáty nebraly konce. Důkaz, jak pečlivě je
v Koutě sbírka sledovaná. Díky za to, i to je opráv
něná kontrola.
Sbírku pořádá Česká katolická charita. Vzpomí
nám si na jeden názor, vyslovený na adresu této
instituce, který pronesla jedna přispěvatelka do
sbírky: „.když jsem já a moje rodina přišla o mno
hé při neštěstí, byla Česká katolická charita jedi
ná, která pomohla… „ No, a celková bilance dva
cetiletého koledování v obci? Částka 860.000 Kč,
ve Spáňově 112.000 Kč, v Oprechticích 52.600 Kč
(tam se nesbíralo od samého začátku a další 4 ro
ky se výnos dával do Domažlic). Koledníci v Koutě
radujte se, máte na kontě milion!!
Závěr: aktérům se děkuje, jubilantovi přeje. Tak
že, milá sbírko, ať se ti daří nadále: ochotnými
koledníky, štědrými dárci a možností pomáhat
tam, kde je to třeba.
Anna Váchalová, Kout na Šumavě
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Rozpočet ve znamení oprav a péče o majetek
Vážení spoluobčané města Kdyně a spádových obcí, rok se s rokem sešel a my jsme na jeho sklonku
na radnici opět zasedli k přípravě rozpočtu města
Kdyně na rok 2020.
Cílem bylo sestavit takový rozpočet, který bude
splňovat jak potřeby nutné pro chod města a úřadu, tak i potřeby a požadavky místních organizací
zřizovaných městem Kdyně.
Všechny tyto potřeby a požadavky spojuje jediné,
to nejdůležitější – spokojený a pohodlný život vás
všech, občanů města Kdyně a spádových obcí.
9 355 414 Kč – to je výše schodku rozpočtu města
Kdyně pro rok 2020, která byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva. Ačkoliv už samotné slovo „schodek“ s sebou nese určitou vlnu
negativních emocí, a to jak na komunální, tak státní
úrovni hospodaření s veřejnými prostředky, dovolte mi, vážení spoluobčané, toto rozhodnutí vedení
města trochu osvětlit. Někteří z vás možná před samotným projednáváním rozpočtu četli důvodovou
zprávu k návrhu rozpočtu, která byla vyvěšena na
úřední desce městského úřadu a stručně a přehledně shrnovala veškeré připravované a plánované investiční akce i opravy pro rok 2020 (tuto zprávu je
stále možné nalézt v archivu elektronické úřední
desky MěÚ Kdyně). Já si dovolím okomentovat
alespoň některé z plánovaných akcí.
Velkou zátěží rozpočtu města Kdyně je stále stavba
galerie v objektu bývalé chemičky. Tento projekt,
který započal již v roce 2017, se potýká s řadou závažných problémů, které pramení zejména z jeho
nedostatečné připravenosti. V loňském roce jsme
řešili problémy spojené se statikou budovy, přístupností stavby a likvidací nebezpečného odpadu.
Ten se týkal také projektu vzdělávací a odpočinkové zahrady, která s galerií přímo sousedí. Stavba
galerie stála od samotného počátku její realizace
více než 13 mil. Kč a v rozpočtu na rok 2020 je na
dokončení projektu vyčleněna prakticky totožná
částka – 13,5 mil. Kč. Doufejme, že tento projekt již
nebudou provázet žádné další komplikace a že tato
suma bude konečná. V rozpočtu s plánovanými
příjmy ve výši kolem 130 mil. Kč je to totiž částka,
která rozhodně není zanedbatelná.
Letošní městský rozpočet je ale především ve znamení oprav – to je také důvod, proč byl návrh rozpočtu kritizován právě pro nedostatek investičních
výdajů. Ano, v letošním roce se nebude příliš nakupovat ani budovat nový majetek, ale bude se zejména pečovat o majetek stávající, který je někdy
skutečně v dezolátním stavu. Přestože tedy některé
výdaje nejsou z pohledu účetnictví „investiční“, do
stávajícího majetku se v letošním roce bude investovat ve velké míře – oprav se totiž dočkají zejména nemovitosti ve vlastnictví města Kdyně. Souhrn
investičních výdajů a výdajů na opravy v rozpočtu
tvoří více než celou jednu třetinu celkových plánovaných výdajů.
A jaké konkrétní akce nás letos čekají? Čeká nás
např. oprava střechy přečerpávací stanice v Prapořišti, výměna rozvodů v MŠ Markova, kde dojde
rovněž k opravě výtahu pro přepravu pokrmů. Nezbytných menších oprav se ale dočkají všechna
školská zařízení, v případě Masarykovy ZŠ ve Kdyni dojde v letošním roce především k přípravě projektové dokumentace, nezbytné k opravě celé budovy, jejíž stav je žalostný a vyžaduje, zejména
s ohledem na výuku žáků, dobré naplánování průběhu takto rozsáhlé rekonstrukce.
Jen pro oblast bytového a nebytového hospodář-

ství je v rozpočtu vyčleněno celkem 5 mil. Kč –
dojde k postupným rekonstrukcím městských bytů, ale i k úpravám a opravám nebytových prostor
využívaných např. místními podnikateli. Jednáme
rovněž o vhodných prostorách k umístění ordinace nové zubní lékařky a snažíme se tak řešit nepříjemnou situaci v této oblasti zdravotnictví, která nyní nejen v našem regionu prochází značnou
krizí.
Město Kdyně je v letošním roce rovněž připraveno
přistoupit k rekonstrukci chodníků v Dělnické ulici,
která bude probíhat spolu s rekonstrukcí vozovky,
prováděnou Plzeňským krajem prostřednictvím
Správy a údržby silnic PK. Pokud k realizaci této akce v letošním roce nedojde, rádi bychom započali
rekonstrukci sídliště Markova, k níž je nyní zpracovávána projektová dokumentace s hlavním účelem
rozšíření parkovacích ploch a vhodným umístěním
sběrných nádob na tříděný odpad, jejichž stávající
umístění v některých místech brání průjezdu složek IZS. S tímto záměrem úzce souvisí budování
nového sídla pečovatelské služby právě na Markově sídlišti, a proto projekt počítá rovněž s bezbariérovým propojením obou částí sídliště, které nyní
spojují schody.
Letos nás čeká také modernizace zařízení doprovodné technické infrastruktury v oblasti vodovodů a
kanalizací – dojde totiž k nákupu čidel a potřebné
techniky k monitoringu úniků vody, díky čemuž
bude možné včas lokalizovat havárie a úniky vody,
které jsou finančně velmi nákladné a nehospodárné. V rozpočtu jsme nezapomněli ani na spádové
obce – již v roce 2019 byly započaty důležité opra-

vy v kulturních domech, které budou i nadále pokračovat, neboť jsme si vědomi důležitosti těchto
objektů pro kulturní a společenský život v malých
obcích. Pro chod celého města je důležitá zejména
činnost městského úřadu – první změny letošního
roku tedy nastaly právě v budově úřadu. Zde se již
nyní pracuje na nových kancelářích, které budou
sloužit pro potřeby Odboru správy nemovitostí
MěÚ Kdyně. Tento odbor od 1. ledna 2020 spravuje
veškerý nemovitý majetek ve vlastnictví města
Kdyně, na jehož správcovství byl dosud najímán externí subjekt. Protože je pro nás přístupnost úřadu
pro občany důležitá, rozhodli jsme se pro tento odbor využít prostory přímo v přízemí budovy úřadu,
které dosud nesloužily ke kancelářským účelům.
Na samotný závěr mého příspěvku Vás chci také
ubezpečit, že i v letošním roce budou pokračovat
Hovory se starostou. Pokusím se pro vás pro tuto
příležitost vždy vybrat to nejlepší místo, kde společně rozebereme různá témata, která si sami vyberete. Již teď si vás všechny dovolím pozvat ve
čtvrtek 5. března do přednáškového sálu kdyňské
knihovny, kde se na vás od 15:00 hod. budu těšit
právě u dalších Hovorů se starostou. Hlavním tématem těchto hovorů bude právě „rozpočet města
Kdyně na rok 2020“. Na samotný závěr dovolte ještě jedno pozvání, a to na ples města Kdyně, který se
uskuteční v sobotu 29. února od 20:00 hod. v sokolovně. Letos pro vás spolu se zaměstnanci městského úřadu a MKS Modrá hvězda Kdyně připravujeme pestřejší program i tombolu a věřte, že se rozhodně máte na co těšit!
Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

Nový rok v Brnířově
Již několik let se na Silvestra o půlnoci schází brnířovští občané u ohně na břehu rybníka.
Obec připraví svařené víno a čaj pro děti a všichni pak společně přípitkem oslaví vstup do
nového roku. Je to letitá a oblíbená tradice. Na Nový rok ve 13.00 hod. se letos sešlo na návsi
u parezu 37 účastníků tradičního, již 38. ročníku, novoročního pochodu BrnířovŠtefle. Bylo
umrznuto, a tak se šlo trasou přes Loužek a Vítovky. V čele průvodu se nese prapor se zna
kem obce – parez. Cestou jsme zkontrolovali pramen Kouby, zde byla osazena tabulka s po
pisem místa při pochodu v roce 2017. Je relativně sucho, přesto pramen stále vyvěrá a po
pěti stech metrech už teče jako potok. Na hranicích mění název z Kouby na Chamb, u Chamu
se stéká s řekou Regen a následně se vlévá do Dunaje. Svůj tok končí v Černém moři. V hos
podě na Šteflích „u Bednářů“ se nás pak sešlo přes 40, letos bez muziky, a tak se jen povída
lo a vzpomínalo až do setmění. Domů jsme dorazili za tmy. Poděkování patří brnířovským
dobrovolným hasičům, kteří většinu akcí v obci organizují a pořádají.
Mirek Beneš
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Setkávání v Brnířově

V prosinci se v Brnířově koná každoročně několik akcí. Advent zahajujeme rozsvícením vánočního stromečku na návsi. Začali jsme už ve 14
hodin odpoledne v sále obecního úřadu adventním vyráběním. Účastníci si mohli vyrobit vánočního skřítka z chvojí, domečky z vlašských
ořechů nebo drobné ozdoby ze škrobové hmoty. Pro děti byly připravené omalovánky a vystřihovánky s vánoční tématikou a mohly si také
vyzkoušet různé vánoční
zvyky. Před 17. hodinou
jsme se přesunuli na náves. Rozsvícení vánočního stromečku doprovodily brnířovské děti svým
hudebním vystoupením.
Podával se teplý čaj a svařák, přálo nám i počasí,
takže účast byla hojná a
nálada veselá.
O týden později, 8. pro-

since, patřil slavnostně vyzdobený sál našim nejstarším občanům. Tradiční setkání s důchodci
zahájil několika milými slovy
starosta obce. Pak už přišly na řadu opět děti s pásmem vánočních
písní. Na ně navázaly domažlické
tanečnice, které nás nejprve zajímavým povídáním uvedly do historie České besedy a pak už v jejím rytmu rozvlnily sukně sálem.
Bohatý kulturní program zakončil harmonikář, se kterým si zazpívali i všichni účastníci. Mezi
tím vším tancem a zpěvem se našlo místo i na
přátelské povídání a vzpomínání.
V prvních minutách nového roku se Brnířovští
sešli u ohně na návsi u rybníka ke slavnostnímu přípitku. Nový rok 2020 jsme tedy u nás
řádně přivítali, proto doufáme, že bude rokem
šťastným, spokojeným a úspěšným.
Ing. Věra Jandová
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Beseda s Tomášem
Lachmanem
Přes 100 lidí přišlo na zajímavou bese
du Tomáše Lachmana, který svůj vztah
k přírodě a k turistice získával právě
u nás, mezi Korábem a Rýzmberkem,
jako skaut a později v oddílu TOM pod
vedením „Robina“ Jaroslava Pospíšila.
Potřeba ztratit se ze světa podnikatele,
tlaku médií a okolního světa ho přive
dla na myšlenku poutě podél hranic ČR.
Pobalit si nejpotřebnější a v klidu, o sa
motě vnímat svět všemi smysly… Pot
kávat mravence a pampelišky, užít si
východ i západ slunce, jen najít to
správné místo, kde se uložit… 66 dnů
očistné kůry… Tak dlouho trvala jeho
pěší cesta podél hranice ČR s batohem
na zádech, o které napsal i knihu. Pod
večer se zajímavým vyprávěním a
vzpomínkami nejen na samotnou ces
tu, ale i na dobu dětských let ve Kdyni.
Lidka Brychová

Pochod zimní přírodou
V sobotu 28. prosince se v Chodské Lhotě zahrádkáři rozloučili se starým rokem tradičním
výšlapem nazvaným „Pochod zimní přírodou zakončený hospodou“.
Sraz byl ve 13.00 hodin u moštárny. Sešlo se 47 pochodníků, od školáků až po seniory. Nejprve se vyrazilo do „Lomečku“, kde zahrádkářky uvařily groček, čaj a účastníci ochutnali medovinu od pana J. Stuibera. Krásný pochod za skoro jarního počasí se tradičně zakončil hospodou u Halamů na Šteflích. Zahrádkáři Chodská Lhota zvou na další ročník pochodu
„Chodská Bůta“ třetí sobotu v květnu – 16. 5. 2020.
M. Jäger, starosta obce

Zapojte se do tvorby
strategií škol
Zajímají vás strategické dokumenty ve školství? Na Domažlicku a Horšovskotýnsku pokračuje Místní akční skupina Český les, z. s.,
v tvorbě Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání II. Na dokumentu spolupracuje
všech padesát základních a mateřských škol.
Jeho první, analytickou, část naleznete na
internetových
stránkách
projektu:
http://map.masceskyles.cz/map-ii/vystupy-projektu/. Na stejném místě jsou připraveny ke konzultaci vize a priority rozvoje
vzdělávání v území až do roku 2023. Připomínky k dokumentům posílejte do 19. února 2020 na: map.masceskyles@email.cz nebo sdělte osobně v kanceláři MAS Český les,
z. s., v Domažlicích na adrese Chodské náměstí 75.
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Tříkrálová sbírka na Kdyňsku
Letošní tříkrálové koledování ve Kdyni pro
bíhalo v sobotu 4. ledna za velmi příznivého
počasí. Po tradičním průvodu tříkrálových sku
pinek od Masarykovy základní školy zahájil
před Muzeem příhraničí sbírku pan starosta
města Oskar Hamrus a následně dětem požeh
nal emeritní biskup František Radkovský. Pro
bíhalo i svěcení křídy, aby děti mohly
psát na dveře známý nápis K+M+B
2020. Ten neznačí iniciály jmen Kaš
par, Melichar a Baltazar, ale pochází
z latinského Christus mansionem be
nedicat – Kriste, požehnej tomuto do
mu. A tak se koledníci rozešli na své
přidělené ulice či vesnice, aby rozdá
vali lidem radost, šířili poselství vá
noční naděje a dali lidem příležitost,
začít nový rok dobrým skutkem, při
spět na dobrou věc. Ve Kdyni a okol
ních vesnicích chodilo celkem 62 sku
pinek koledníků, tedy 186 dětí. Neuvě
řitelné číslo vzhledem k velikosti měs
ta a regionu. Velkou zásluhu na zájmu
dětí o koledování nese především naše
základní škola, a zvláště pak Mgr. Michaela Pat
ková a Mgr. Lenka Vostárková, které mají sbír
ku na starosti a patří jim obzvláště velký dík.
Děkujeme touto cestou koledníkům, kteří
obětavě obchází jednotlivé rodiny mnohdy až 7
hodin, ale i všem dospělým – vedoucím skupi
nek, kteří ne vždy jsou z řad pravidelných náv

štěvníků bohoslužeb, ale hlásí se jako dobro
volníci.
Děkujeme vám všem, kdo jste přispěli.
Tříkrálová sbírka ve Kdyni a okolních vesni
cích vynesla rekordní částku: 342.434 Kč.
Jednotlivá místa přispěla takto:
Kdyně: 98.635 Kč, Kout na Šumavě, Nový

Dvůr, Starý Dvůr: 54.525 Kč, Spáňov: 7.943 Kč,
Oprechtice: 6.355 Kč, Loučim: 6.150 Kč, Libkov:
4.389 Kč, Pocinovice: 19.381 Kč, Dobříkov,
Smržovice, Branišov, Lomec, Nové Chalupy:
9.024 Kč, Hluboká: 11.678 Kč, Chodská Lhota,
Štefle: 25.734 Kč, Brnířov: 10.999 Kč, Vílov, Sla
víkovice: 6.322 Kč, Úsilov: 4.575 Kč, Mezholezy,

Novoroční pochod Kolofantů
A je to tu zase! Je 10 hodin sobota 4. ledna 2020. Před kulturním domem se nás na novoroční
tradiční pochod zimní krajinou s opékáním buřtů sešlo 12. Všichni členové DS Kolofantí byli
opět seznámeni Pavlem Krumlem s trasou a programem již několik týdnů předtím. Proto se každý mohl připravit a formu načasovat. Chůze to byla svěží po silnici, lesními cestami, přes louky
i pole, pouze s jednou přestávkou u odpočívadla. Poté jsme pokračovali do kopce až k cíli, k Bolfánku. A tam na nás čekal překvapivě ohýnek, který připravili naši tři členové, kteří přijeli autem. Začalo opékání uzenin a popíjení z termosek, kdo si co přinesl. Nechyběla ani skvělá zábava. Vystoupali jsme na rozhlednu, kde to pořádně foukalo, ale byla celkem dobrá viditelnost. Pavel různě fotografoval a toto společné foto pořídil na samospoušť. Sice nebyl sníh, ale i tak jsme
si užili i cestu zpět. A to ještě nebylo pro dnešek vše. Večer měl totiž celý soubor sraz v sále kulturního domu, kde byla společná večeře a poté nám byly rozdány scénáře s rozdělenými rolemi.
Po chvíli, když jsme se uklidnili, začalo první čtení nové hry - muzikálu „Peklo v nebi“. Poprvé se
bude hrát u nás v říjnu 2020, pak ještě zde několikrát, turné následuje hlavně v roce 2021. Nyní
máme turné s hrou „Je to náš syn“.
Text J. Bartáková, foto P. Kruml

Luh: 4.000 Kč, Nová Ves, Vítovky, Pranty: 7.617
Kč, Němčice: 4.509 Kč, Úboč, Všepadly: 5.023
Kč, Podzámčí: 2.569 Kč, Prapořiště: 9.151 Kč,
Všeruby, Hájek, Brůdek: 17.749 Kč, Starec:
5.524 Kč, Zahořany: 10.160 Kč, Sedlice, Staněti
ce, Hříchovice: 10.332 Kč.
Za dvacet let koledování vynesla Tříkrálová
sbírka na Kdyňsku neuvěřitelnou
částku: 4.402.270 Kč.
Za dvacet let pomohla sbírka zlep
šit tisíce charitních služeb a jejich
prostřednictvím i desítky tisíc životů
charitních klientů. Takzvané záměry
– tedy plán, kde vybrané peníze po
mohou – se schvalují každoročně pře
dem. I letos budou pomáhat rodinám
s dětmi, seniorům i lidem na okraji
společnosti.
Výtěžek naší sbírky bude použit na
tyto konkrétní projekty:
1) Domov sv. Vavřince v Meclově
2) Sociální terapeutické dílny sv.
Josefa  Domažlice, Meclov
3) Domov pro matky s dětmi v tís
ni  Havlovice
4) Azylový dům Alberta Chmielovského –
Domažlice
Děti, koledníci z farnosti Kdyně a Mrákov,
budou odměněny pohádkou v kdyňském kině,
a to v neděli 9. 2. od 14:00 hodin. Tímto všech
ny koledníky zveme.
Lidka Brychová

V Koutě mají
defibrilátor

Díky sponzorům, obci Kout na Šumavě, dá
le pak firmám Autodoprava Kříž, Auto
doprava Šatek, Zemní Práce Weber, MÄRZ
EXIN, KANTE Z. K. a OWW CNC s. r. o. Za
hořany mohou koutští dobrovolní hasiči
mít své hasičské auto označeno značkou
AED. To znamená, že v tomto autě je umís
těn defibrilátor, který byl ze sponzorských
darů v ceně 67.900 Kč pořízen. Členové
jednotky byli proškoleni Zdravotní zá
chrannou službou Plzeňského kraje tak,
aby mohli poskytovat odbornou předlé
kařskou první pomoc v systému First re
sponder.
HK
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Valné hromady v závěru roku
O prvním prosincovém víkendu se na přídavné jméno výroční) a v Loučimi tak
výročních valných hromadách sešli dobro mohli svůj výbor omladit o Lenku a Ane
volní hasiči obou obcí Loučim a Smržovice. tu Švábovy. V diskusi M. Kratochvíl podě
koval za pomoc hasičů při zmíněných ak
Ti první v pátek, druzí o den později.
Do sálu restaurace pana Matějky v Lou cích, starostka obce Jana Dirriglová se
čimi přišlo celkem 45 hasičů včetně ně z jednání omluvila a její příspěvek před
kolika pozvaných hostů a delegátů z Po nesl R. Honka, starosta okrsku Leon Sta
cinovic, Chodské Lhoty, Libkova a Smržo vovčík pak poděkoval za vzornou spolu
vic. Jednání, které vedl
starosta sboru Richard
Honka, proběhlo klasic
kým způsobem. Jednatel
Jiří Grösl podal zprávu
o celoroční činnosti, kte
rou čtenáři mohli prů
běžně sledovat na strán
kách Domažlického dení
ku. Potěšitelná byla
i zpráva hospodáře Mila
na Zimmermanna, kdy je
na účtu i v pokladně více
než 100 tisíc korun. Letos
nebylo žádné významné
výročí a tak se vyzname
nání
neudělovala,
i když… stužka za 30 let
aktivního členství ve sbo
ru pro Richarda Honku a
za 40 let členství pro Kar Nově zvolený výbor SDH Smržovice.
la Haladu st. svým způsobem vyzname práci a zástupce Okresního sdružení Vác
náním určitě je. Milý dárek jako poděko lav Ponocný seznámil s děním na okrese
vání za iniciaci dvou velkých církevních a zmínil 60. výročí od vzniku okrsku i je
akcí – žehnání nového zvonu a 600 let ho historii až do dnešní doby. Následova
přenesení sošky loučimské Panny Marie la tradiční večeře knedlo – zelo – vepřo a
do bavorských lesů pak předali členové posezení při hudbě a zpěvu Dany a Zdeň
vedení tři zarámované fotografie Mons. ka Trefancových.
Smržovických dobrovolných hasičů je
Miroslavu Kratochvílovi. Letošní valné
hromady jsou volební (přidává se proto 14, z toho 2 ženy. Aktivně se zapojuje 9

členů a jejich práce je v obci, jež je součás
tí Kdyně, vidět. „Jsme jediná společenská
organizace“, řekl mimo jiné ve své zprávě
jednatel Václav Mráz, ve svých 83 letech
nejstarší aktivní hasič okrsku č. 10 Poci
novice: „a naše činnost je všestranná, dě
láme brigády, stavíme májku, zúčastňuje
me se všech akcí okrsku včetně soutěží…“
Jen každoroční drakiáda se
letos nekonala, chybělo to
podstatné – příznivý a hlav
ně dost silný vítr. Ve Smržo
vicích také evidovali 3 po
žáry kontejneru, kde zasa
hovali i profíci, dle mínění
místních to samovznícení
patrně nebylo.
I tady hospodaří úspěš
ně a tak mohli vyměnit
svůj starý minibus za no
vější, devítimístný Renault
Trafic, který jim můžou zá
vidět i početnější vesnické
sbory. Přínosem do po
kladny je provozování kou
paliště a tábořiště kolem
požární nádrže: „Letošní
léto vyšlo pěkně, návštěv
nost byla dobrá,“ zhodnotil
sezónu velitel hasičů Petr Dvořák. Stužku
za 30 let členství převzala Jaroslava Ska
lická, v diskusi vystoupil kromě Václava
Ponocného i Josef Jírovec, který všechny
pozval na oslavy 150 let SDH Domažlice.
Ve Smržovicích povečeřeli guláš a ve
zbytku večera si mohli popovídat a za
vzpomínat na minulá léta…
Text a foto Z. Huspek

Rozsvícení vánočního stromu v Kolovči
Slavnost zahájili v krátkém projevu pan starosta
a pan farář, který vánoční strom posvětil. V tomto
okamžiku se náš krásně vzrostlý smrk k úžasu
všech rozsvítil. Byla to nádhera dívat se v temném
večeru na ta blikající a měnící se světýlka. Nyní již
přicházely na pódium děti z mateřské školy s paní
učitelkou J. Sou
čkovou s rozto
milým progra
mem. Dále vy
stoupil pěvecký
kroužek základní
školy vedený pa
ní
učitelkou
V. Kadlecovou.
Poté s kytarou a
zpěvem
sou
rozenci Kupilíkovi, dvě sestry a bratr. Všichni účin
kující dostali sladkou odměnu. Nechyběl stánek se
sladkostmi a klobásami, svařák a čaj. Velký zájem
vzbudilo tradiční rozdávání svazečku jmelí. Závěr
krásného večera doplnily koledy na cestu k domovu
v podání trubky pana Laitla. Jediné, co chybělo, byly
poletující vločky sněhu.
JB, PD
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Co jste hasiči ve Starci dělali ?

11. ledna 2020 se konala valná hromada SDH Starec, které se zúčastnilo 26 členů a hosté.
Byl zvolen nový výbor. Odstupující starosta a pokladník byli oceněni za dlouhá odsloužená léta
dárkovými balíčky. Svoji řeč pronesl vážený host, starosta Oskar Hamrus.
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Vánoční
stopovačka
Stejně jako každý rok, i letos se o posledním víkendu před Vánoci našly přes
dva tucty dětí a rodičů, kteří nelenili a vyrazili s nejrůznějšími dobrotami do lesa.
Jak se už ale stalo zvykem, nešlo jen o pouhou procházku – cestou k lesu děti nacházely skrýše s kousky zprávy, která je posléze nasměrovala k vánočnímu pokladu.
Poslední část cesty bylo potřeba nalézt
tak, že děti musely rozpoznat, které houby
jsou jedovaté, které nejedlé a které naopak sníst můžeme, a po těch se pak vydat
přímo na místo, kde byl poklad schován.
Tentokrát na ně čekaly omalovánky, vánoční pohlednice a prskavky. Na místě pokladu pak děti zanechaly mrkve, kaštany,
seno, jablka nebo lojové koule pro lesní
zvěř a ptáčky. Fotky najdete na webu nebo
facebooku pionýrské skupiny Safír Kdyně.
Pavla Hrubá

22. listopadu proběhlo taktické prověřovací cvičení na dálkovou dopravu vody s převýšením
při simulaci požáru lesa nad Starcem. Z 11 sborů 9. okrsku SDH Kdyně se jich zúčastnilo 10
s celkovým počtem 75 členů. Zhodnocení akce provedl Richard Antony, velitel okrsku. Poté ještě hasiči poseděli při tlačence a pivě v hasičském klubu. Zkušenosti získané cvičením využili
místní hasiči při požáru v následujícím týdnu.
Helena Perlovská

Výstava
v synagoze
27. ledna jsme si připomněli Mezinárodní den
památky obětí holokaustu a v tento den v synagoze ve Kdyni začala i výstava, věnovaná židovským zvykům a tradicím. Navštívit jí můžete denně v 10:00 nebo ve 14:00 hod. Vstupenky (20 Kč) ve všední dny si lze zakoupit
v Muzeu příhraničí vždy 15 min. před samotnou prohlídkou nebo o víkendu (SO a NE
14:00-16:00) v samotné synagoze. Na letošní
rok, v němž si připomeneme půlkulaté výročí
osvobození od nacismu, války a zločinů na lidské důstojnosti, připravujeme v synagoze několik výstav ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze nebo Polským institutem. Jedině ta
historie, kterou poznáme a budeme si ji připomínat, se nebude opakovat. Nadcházející výstava potrvá do 22. února. Osvětlí prameny judaismu, židovský kalendář, oslavu šabatu a
jednotlivé nejvýznamnější svátky (Nový rok
a Den smíření, Pesach, Šavuot, Sukot, Chanuka
a Purim). Více se dozvíte i o důležitých událostech životního cyklu: narození, svatbě a
úmrtí.
L. Brychová

Posezení ve Všerubech

8. prosince se v kulturním domě ve Všerubech konalo adventní posezení pro senio
ry. Všichni přítomní obdrželi vánoční dáreček, knihu Domažlicko z nebe, plnou nád
herných leteckých snímků a kalendář na rok 2020. K tanci i poslechu zahrála oblíbená
kapela Relax, vystoupily děti z místní MŠ a ZŠ a Konrádyho dudácká muzika. Samo
zřejmě nechybělo ani občerstvení připravované ZOD Mrákov.
Foto městys Všeruby
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Betlémské světlo
v Libkově
Knihovna Libkov se již třetím rokem připojila k novodobému vánočnímu zvyku rozdávání Betlémské
ho světla. Tradice byla obnovena v roce 1986 v Rakousku a přepravu plamínku ohně z věčného světla,
které hoří v Betlémské basilice, zajišťují skauti. Letos přepravil „Plamínek světla“ z Betléma do Lince
ve speciálním boxu skaut z Vorchdorfu Niklas Lehner. Motto letošního ročníku zní „Odvaha k míru“.
V sobotu 21. prosince bylo
„světlíčko“ převzato od skautů,
kteří jej rozváželi po České re
publice, na vlakovém nádraží
v Janovicích nad Úhlavou.
V pondělí 23. prosince odpo
ledne si pro něj pak občané při
cházeli s malými lucerničkami
do knihovny. Atmosféru dotvá
řely koledy, domácí vánoční
punč nebo originální vánoční
čaj, perníčky a medovina. Je
potěšující, že každým rokem se
v naší knihovně sejde více lidí,
kteří si popovídají, zavzpomí
nají a odnesou si domů nejen
zázračný plamínek, ale i do
brou náladu. To je hlavním po
selstvím této novodobé tradice.
Milada Černá, knihovnice

Ve Lhotě zdobili jarní strom
První adventní neděli se konalo tradiční rozsvícení vánočního stromečku v Chodské Lhotě.
Poprvé byl ozdoben stromek zasazený v březnu na návsi. Slavnostního přivítání občanů se
ujal starosta obce Miroslav Jäger a popřál všem klidné a požehnané prožití vánočních svátků. Poděkoval všem, hlavně MŠ a spolkům za celoroční pomoc na akcích obce. Následovalo
vystoupení dětí z MŠ a vánoční písně v podání pana M. Šobra. Dále přítomné pozdravil
starosta SDH Josef Stuiber. Hasiči se každoročně podílí na organizaci této akce, zajistili altán a občerstvení. Opět se zapojilo mnoho místních žen, které upekly a rozdaly dobroty.
Velký dík všem, kteří se podílejí na tomto příjemném setkání.
M. Jäger, starosta obce
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Víte, že...
l Brnířovští hasiči oslaví v květnu

30 let od navázání přátelství s hasi
či z Kleinaignu? Hlavní oslava pro
běhne pak 31. 7. v Kleinaignu a 1. 8.
2020 v Brnířově.
l V Chodské Lhotě se v sobotu 11.

ledna konal v sokolovně hasičský
ples? Sešlo se okolo 90 lidí a díky ka
pele TAKY TAKY ze Štítovek byla at
mosféra velmi veselá. Hosty potěšila
bohatá tombola a skvělé jednohubky.
Tancovalo se do ranních hodin.
l V první adventní neděli 1. 12.

2019 se na návsi v Libkově rozsvítil
vánoční stromek? Místní děti zazpí
valy mnoho krásných koled, za které
byly odměněny sladkostí. Během celé
akce se podávalo svařené víno a čaj.
„Panovala příjemná předvánoční at
mosféra,“ doplnila Barbora Černá, sta
rostka obce.
l Na vánoční trhy do Prahy vyra

zili ze Všerub 14. prosince? Od 14:00
hodin pak zhlédli představení Be my
baby v divadle Palace. Městys neza
pomněl ani na děti, které navštívily 21.
prosince v KD ve Všerubech pohádku
Hlídali jsme Ježíška, která vyprávěla
tradiční vánoční příběh netradičním
pohledem – očima Oslíka a Volka.
l V polovině prosince v Loučimi

ukončili seniorští studenti Virtuál
ní univerzity 3. věku zimní semestr
2019/2020? Probrali „Klenoty barok
ního sochařství v českých zemích“ a
pokračovat budou letním semestrem,
kdy si vybrali téma „Hudební nástroje“.
Po jeho absolvování je v květnu čeká
promoce na ČZU v Praze, pro loučim
ské už třetí!
l Koncert skupiny Elias se usku
tečnil 29. prosince v kostele sv. Mi
kuláše? Účastníci svým vstupným při
spěli na fond, určený k opravě varhan,
částkou 4.620 Kč. Organizátorem byla
ŘK farnost Kdyně.
l V Loučimi rozsvítili vánoční

strom na jiném místě? Smrk v řadě
dalších tří naproti hospodě napadl ků
rovec, a tak se vrátili ke kdysi využíva
nému smrku u obecního úřadu, který
si nezadá s výškou stromu na Staro
městském náměstí v Praze! Na výzdo
bu bylo potřeba 190 metrů modře sví
tícího řetězu a jeho umístění trvalo
dvě hodiny.
(zh)

Kdyňsko
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Regiontour 2020

Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko se v Brně poprvé představil pod nově vznik
lou turistickou destinací Český les.
(sh)
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Michaela Nosková v Kolovči
Městys Koloveč pozval veřejnost na vánoční koncert Michaely
Noskové do kulturního domu. Diváci zaplnili skoro do posled
ního místa sál a netrpělivě na zpěvačku čekali. Ta přišla na je
viště v 18:05 a přivítal ji bouřlivý potlesk. Hned všechny s pří
jemným úsměvem přivítala, pohovořila stručně o sobě a o pro
gramu večera. Také se omluvila, že už ji trápí tři týdny pokaš
lávání, ale v průběhu jejího vystoupení se to na zpěvu nepode
psalo.
Podala vynikající výkon. Některé písně byly anglicky a k někte
rým použila pro diváky i hádanky. Občas ji doprovázel výborný
klavírista Václav Tobrman, s kterým nás seznámila. I on sám
zazpíval v duetu či sólově. Koncert trval hodinu a diváci si vy
tleskali jeden přídavek. Poté přišel na jeviště pan starosta Vác
lav Pergl, poděkoval Míše a předal ji velkou kytici. Velkým po
tleskem představení skončilo. Ovšem nebyl to úplný konec, za
čalo fotografování skupinek či jednotlivců se zpěvačkou a její
podepisování hlavně dětem.
J. Bartáková

Jsem na zemi jen hostem
5. prosince odešel z pozemského živo
ta nejstarší kněz Plzeňské diecéze mon
signor Vladislav Sysel. Vladislav Sysel
se narodil na dvoře vesnického stavení
v Libkově poslední dubnový den roku
1922.
Životní osudy připravily Vladislavu
Syslovi mnohé strastiplné okamžiky.
Přesto nikdy nezapochyboval o své ces
tě a o hloubce víry v Pána Boha. Právě sí
la této víry mu pomáhala překonávat těž
ká údobí. Na úmrtním oznámení stálo, že

Foto Zdeněk Huspek
odešel politický vězeň, dělník, vikář kla
tovský, farář chudenický, bezděkovský,
dlažovský a osobní děkan. Ano, tím vším
byl. Vysvěcen na kněze byl v červnu 1949
v Praze. V srpnu téhož roku nastoupil ja
ko kaplan do Kralovic. Ale v říjnu 1949,
tedy v době největšího tažení komunistů
proti církvím, byl Vladislav Sysel zatčen a
převezen do soudní vazby pankrácké
věznice. V dubnu 1950 pak byl odsouzen
na 12 let za údajnou velezradu a převe
zen na Mírov. Na amnestii prezidenta No
votného byl propuštěn až v roce 1960.
Ale aktivně mohl vykonávat kněžskou
činnost až od roku 1989, tedy těsně před

pádem komunistického režimu. Pracoval
na Státním statku v Koutě a pak ve Kdyni
v Kdyňských strojírnách, kde prošel pra
cí v kalírně, ve skladu a nakonec působil
jako plánovač zásobování.
Teprve ve svých 67 letech mohl působit
jako kněz. Přesto stihl vykonat ještě tolik
dobrého pro své okolí a své věřící. Byl
spojen s tímto krajem a odešel v požeh
naném věku s naplněním svého duchov
ního i lidského poslání. Obnovil tradici
pouti k Panně Marii Loučimské do Ne
ukirchenu beim Heiligen
Blut. V roce 1998 byl jme
nován papežem sv. Janem
Pavlem II. monsignorem.
Za jeho významnou čin
nost pro přeshraniční
spolupráci mu byl slavnos
tně předán městem Kdyně
v roce 2014 pamětní list.
Zasloužil by si za svého ži
vota určitě státní vyzna
menání. I tak je jeho po
zemská stopa nepřehléd
nutelná.
Vladislav Sysel žil v po
koře, rozdával lidem lásku
k Bohu i radost z přítom
nosti. Lidé znali Vladislava
Sysla jako velmi noblesního a trpělivého
člověka. Odešel na věčnost symbolicky
v úmrtní den W. A. Mozarta. Věřme, že teď
slyší božské Mozartovy melodie. Jeho po
hřbu 12. prosince v Loučimském kostele
se účastnil vedle členů rodiny, biskup To
máš Holub a mnoho dalších kněží, hostů
a věřících. Účastna byla i starostka Louči
mi Jana Dirriglová, která velmi citlivě
přeložila promluvy bavorských sousedů.
Na adresu pozemského působení Vla
dislava Sysla zaznělo mnoho krásných
slov. Můžeme jen děkovat, že jsme mohli
takového mimořádného člověka poznat.
Ing. Vladislav Vilímec

Počátkem prosince zmizela „ozdoba“
v podobě chatrče v zatáčce pod kostelem,
pro obyvatele Loučimi přecházející přes
frekventovanou silnici se tak otevřel tro
chu lepší výhled na provoz od Kdyně.
Z. Huspek

Historie Stanětic
Ve stanětickém kulturním zařízení se konala beseda s Josefem Nejdlem a Zdeňkem Procházkou na téma historie Stanětic, která byla
zaměřená na místní kostel Sv. Kunhúty.
Velmi zajímavé vyprávění provázely staré
fotografie a dokumenty. Hanka Hoffmannová
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Pečovatelé vyrazili
do Lštění
V listopadu se uskutečnil výlet do Lštění. Pracovníci
z pečovatelské služby „Doma ve Kdyni“ a pár přátel se podívali na tvrz, kde je provázel historií p. Z. Procházka. Poté
se vydali pěšky za p. Hamatou, místním rodákem, podívat
se na ručně vyřezaný betlém.
Bc. Jitka Pitáková, DiS., Doma ve Kdyni
– centrum sociálních služeb, p. o.

Novoroční Mrákov
První den nového roku občané v Mrákově nezaháleli a vyrazili společně na první novo
roční vycházku. Sešli se před obecním úřadem a vyrazili přes Vrchovo, kde si připili a
vychutnávali krásný výhled na Šumavu. Vycházka končila v místním Lomečku, který
kdysi býval kamenolomem. V současné době je v pronájmu Marine klubu Domažlice,
který občanům zdarma umožnil vstup do podvodní kabiny a sledovat tak život pod vo
dou, včetně vánočního stromečku, který byl ozdobený a ukotvený na dně. Do Lomečku
dorazili i občané z okolních vesnich. Starosta všem popřál šťastný vstup do nového ro
ku a přání, aby se z této novoroční vycházky stala tradice. Helena Duffková, obec Mrákov

Dovední prodejci v Kolovči
Tradiční vánoční prodejní výstava se konala v Kolovči 1. prosince od 14:00 do 19:00 hodin
v kulturním domě. Jednotliví dovední prodejci nabízeli například zajímavý háčkovaný betlém
a různé háčkované postavičky, prodávaly se krásné vánoční dekorace z přírodních materiálů,
domácí kosmetika, Flowerinky, perníčky, věnce, šité dekorace, papírový pedig a i jiné rukodílné výrobky. Na výstavě byly i práce dětí z MŠ a ZŠ. Organizátorem byla knihovnice paní
J. Brichcínová.
Text J. Bartáková, foto P. Dolejš

Projekt
pro všechny
Představujeme vám projekt „Pro Všechny“, který se zaměřuje na podporu osob pečujících o své blízké. Nabízí pomoc rodinným pečujícím se zvládnutím všech aspektů spojených s péčí o blízkého člověka v domácím prostředí. Hlavním cílem je pomoci
pečujícímu o blízkého člověka stabilizovat
jeho situaci, která může být zatěžující nejen
fyzicky, psychicky, finančně, ale i sociálně.
Zrodil se ve Kdyni a bude své služby nabízet občanům v celém mikroregionu Kdyňsko a MAS Pošumaví. V rámci projektu totiž
vznikl kvalifikovaný interní tým specialistů
a odborníků, kteří budou svojí pomocí i pomocí různých poskytovaných služeb mírnit
znevýhodnění pečujících osob na trhu práce. Tento projekt má za úkol ucelit rozvoj
vzájemné provázanosti a sdílení péče mezi
formálními poskytovateli, neformálními
pečovateli a službami zaměstnanosti a zvýšení informovanosti pečujících osob
o svých možnostech.
V rámci projektu bude poskytováno zcela
bezplatné poradenství v oblastech sociálních, pracovně-právních a finančních. Součástí bude rovněž psychologické poradenství a podpora zdravotní sestry. Pečující
osobě bude optimální model podpory
zvládnutí péče sestaven přesně na míru a
následovat bude také zapojení odborníků
věnujících se konkrétní problematice péče
a všem dalším souvisejícím aspektům. Podpora bude vždy vycházet z individuální situace a specifických potřeb - jak pečujícího,
tak i potřeb pečované blízké osoby. Informace a dotazy podléhající této problematice získáte v příspěvkové organizaci „Doma
ve Kdyni – centrum sociálních služeb“ sídlící na adrese: Sokolská 635, Kdyně, 345 06,
okres Domažlice, Plzeňský kraj. Tel.: 379
731 388, e-mail: pecovatelska.sluzba@kdyne.cz Na spolupráci a pomoc v řešení vašich
problémů se těší tým pracovníků projektu.
Projekt
„Pro
Všechny“
(č.
CZ.03.2.65/0.0/16_047/0009667) je financován z Operačního programu Zaměstnanost a je realizován od 1. 9. 2019 do 31. 8.
2021.
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Skvělí hudebníci
v miletické kapli
Před Štědrým dnem se v kapli Sv. Jana
Nepomuckého v Mileticích sešlo okolo 140
posluchačů i zpěváků, aby si společně s hudebním seskupením Capra di Fossa zazpívali známé i méně známé vánoční písně a
koledy.
Nejen úžasná akustika kaple, připravující
se na vnitřní rekonstrukci, ale především
skvělý výkon hudebníků, podpořený sborem posluchačů, navodil pravou vánoční atmosféru. Tak zase za rok v Mileticích na
shledanou.
Bc. Jiří Šulc, Obecní úřad Dlažov

Ocenění našich sportovců
ských Budějovicích. Ve finále Světového poháru v Polsku Lucie obsadila 8.
místo a na finále Českého poháru Velké Pavlovice se umístila na 9. místě.
Město Kdyně v rybolovné technice reprezentoval také třináctiletý Jakub
Schleiss, který získal titul vicemistr ČR v kategorii žáci v Havířově.
Skvělého a zároveň úctyhodného sportovního výsledku dosáhl i pan Anton Stanček (TJ Sokol Kdyně – stolní tenis), který se v loňském roce zúčastnil ME ve stolním tenise v Budapešti, kde v kategorii veteránů, tj. 85+, získal bronzovou medaili.
Mezi oceněnými sportovci byla i třináctiletá Anna Löffelmannová (TJ Sokol Kdyně - kuželky), kterou trénuje její babička, Jaroslava Löffelmannová.
V Poháru mladých nadějí se ve finálovém turnaji na osmidráze v Olomouci
umístila v kategorii mladších žákyň na celkovém 1. místě, a to s náskokem
20 bodů a skvělým průměrem 267 poražených kuželek.
Starosta města Kdyně, Oskar Hamrus, poděkoval všem úspěšným
sportovcům i jejich trenérům za vzornou reprezentaci města Kdyně, popřál jim další sportovní úspěchy a předal dárkové poukazy v hodnotě
2.000 Kč na nákup sportovního vybavení, které všem oceněným sportovcům jistě pomůže k dalším vynikajícím sportovním výkonům nejen při
reprezentaci města Kdyně. Tečkou za slavnostní akcí bylo příjemné posezení s pohoštěním.
Ivana Kramlová, město Kdyně
Ve středu 22. ledna proběhlo na kdyňské radnici slavnostní ocenění úspěšných sportovců, kteří
v roce 2019 dosáhli mimořádných výsledků
v celorepublikových nebo mezinárodních soutěžích a skvěle reprezentovali město Kdyně.
V minulém roce se takto dařilo mladým rybářům, kteří uspěli hned v několika soutěžích. Pod
vedením pana Váchala a pana Nejdla dosáhli na
závodech výborných výsledků. Jedním z oceněných byl čtrnáctiletý David Nejdl, který skvěle reprezentoval ČR jako člen České reprezentace na
MS v rybolovné technice ve Švýcarsku, kde se
prosadil mezi absolutní špičkou juniorů a obsadil
celkově krásné 5. místo a stal se tak 2. nejúspěšnějším závodníkem ČR. Na mezinárodním mistrovství Slovenska v Nových Zámcích získal bronzovou medaili v mušce terče. Na mezinárodním
mistrovství v Českých Budějovicích se pak David
probojoval na krásné 2. místo. V Havířově dokonce získal titul mistr ČR v kategorii žáci v rybolovné technice.
Úspěchy sklízela také jedenáctiletá Lucie Nejdlová, Davidova sestra, která získala titul Mistryně ČR v kategorii žákyně v Havířově a obsadila 4.
místo na mezinárodním mistrovství ČR v Če-
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Němčické seniorky mají elán i energii
Je tomu už několik let, co se nejméně deset němčických seniorek schází
na pravidelném setkání, vždy za čtrnáct dnů ve čtvrtek odpoledne v místnosti bývalé prodejny v prostorách obecního úřadu. Setkání jsou pro nás
velmi milá a příjemná. Vyprávíme si o vnoučatech, pravnoučatech, probíráme postupy vaření, pečení, co se povedlo vypěstovat na zahrádkách, ve
skleníku, v pařeništi i v květináčích. Hodnotíme televizní pořady, zajímáme se o dění v obci, probereme i politiku. Je toho mnoho, co nás zajímá.
Podle možnosti pozveme mezi nás harmonikáře, s kterým si společně zazpíváme. Poslední setkání minulého roku jsme zakončili
za přítomnosti harmonikáře a zpěvačky. Na
prvním setkání nového roku převážila debata o tom, jak nepříjemně do našich životů
zasáhlo zrušení autobusového spojení do
Kdyně. Tato situace se

dotýká především starších občanů, jelikož je ztížena návštěva lékařů, návštěva pošty, spořitelny a dalších úřadů. Budeme doufat, že velmi nepříjemnou situaci se podaří vyřešit. Při společných sezeních, která trvají většinou čtyři až pět hodin, čas velmi rychle utíká a zapomeneme na všechny
neduhy těla i ducha a domů odcházíme s novým elánem a s novou energií.
Poděkování patří paní Haně Tomanové, která setkání připravuje, a také
obecnímu úřadu za zapůjčení místnosti.
Seniorky z Němčic

Pocinovičtí hasiči volili nový výbor
Výroční valnou hromadu uspořádal v sobotu
V číslech to bylo v minulém roce 151 akcí, od4. ledna SDH Pocinovice, tentokrát v sále běha- pracováno 1471 brigádnických hodin, 19 zásařovského kulturního domu, a zúčastnilo se 60 hů při požárech a technické pomoci, 7x zasahohasičů včetně pozvaných hostů. Hlavní zprávu vali u překopnutého plynu, 13x dovezli vodu do
o činnosti měl starosta sboru Dušan Očenáš a bazénů a 42x do nádrží. Na těchto akcích se popojal ji zevrubně, měsíc po měsíci.
dílelo 25 nejaktivnějších členů.
Členů mají 86, z toho mužů je 62, žen 8, mládeže do
18 let 6 a nejmenších do 15
let je 10. Zásahová jednotka
kromě pravidelného cvičení, namátkou jmenujme výcvik na zamrzlém rybníce
v Běhařově, kde cvičili vyprošťování z ledu, téměř
každý měsíc vyjížděla buď
k padlým stromům, k několika požárům anebo k rychlé
opravě porušeného plynového potrubí při výkopech
kanalizace. V rámci cvičení
dodávali na jaře vodu do bazénů, v srpnu pak začal pravidelný rozvoz vody do nádrží obyvatelům, kteří o vodu přišli po rekonstrukci
koryta řeky Andělice. V září
připravili předpouťové posezení, kvůli vlekoucí se
stavbě kanalizace a vodovodu tentokrát v kulturním
Výbor sboru zvolený na valné hromadě.
domě. K překopnutému plynovému vedení vyjížděli celkem 7x, což svědčí o
Letos budou mít 140 let od založení sboru,
„odborném“ přístupu firmy provádějící výkopy a ale kvůli stále ještě nedodělanému vodovodu
kolikrát po ní umývali vozovku snad ani spočítat zvažují odložení oslav na další rok…
nelze. Před Vánoci postavili na návsi betlém, pro
Požární sport má na starosti Emil Dopirák.
mladé hasiče uspořádali besídku a samozřej- Z výročky se z vážných důvodů omluvil, jeho
mostí byla účast na valných hromadách okolních zprávu přečetl V. Ponocný. Pocinovské ženy se
sborů: „Je to příležitost setkat se a posedět s přá- v kategorii nad 35 let zúčastňují Chodské veteteli, na které během roku nezbývá čas,“ uzavřel rán ligy, kde pod vedením Evy Turečkové obsaOčenáš svoji obsáhlou zprávu.
dily po čtyřech soutěžích skvělé druhé místo za

Nýrskem. Muži v téže kategorii už tak úspěšní
nebyli a museli se spokojit s místem osmým.
Okrskovou soutěž v Loučimi vyhrály nad Chodskou Lhotou mladší ženy, muži nad 35 let byli
druzí, ti do 35 let byli nejrychlejší. Pro letošní
rok se chystají soutěžit ve všech kategoriích a
určitě nemají v úmyslu
zůstat na chvostě.
O činnosti mladých hasičů informoval jejich vedoucí Václav Ponocný st.
a výsledky několikaleté
práce jsou vidět v posílení družstva mladších žen.
Ty jsou úspěšné i na soutěžích, což dokladoval
člen Odborné rady mládeže okresu Domažlice
Josef Tvardík, když předal diplomy Kláře Benedové, Lucii Braunfuchsové a Terezii Turečkové za
výborné
výsledky
v Chodské lize dorostu a
nutno dodat, že zmíněné
hasičky jsou i velmi platnou oporou V. Ponocnému v práci s malými hasiči. Po diskusi a zdravicích
zástupců TJ Sokol i okolních sborů následovala
volba nového výboru. Dušana Očenáše po 30 letech ve funkci starosty
nahradil Václav Franěk, velitelem sboru zvolili
Václava Ponocného ml.
Po skončení oficiální části následovala večeře
a potom zahrál Franta Toman ze Škrchleb. Pochválit je třeba Běhařovské, kteří připravili ve
svém hasičsko-kulturním zařízení příjemnou
atmosféru a kvalitní občerstvení.
Text a foto Z. Huspek
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Mikuláš zamířil mimo jiné
do Nové Vsi
Veselý čertík, hodný anděl a malinko přísný Miku
láš… ti přišli navštívit děti na mikulášskou besídku
do Nové Vsi. Z jejich příchodu byly některé menší
děti trochu netrpělivé, ale čekání jsme si letos zkrá
tili zdobením perníčků. Některým jsme neodolali a
zbaštili jsme je přímo na místě, některé si děti od
nesly domů, další posloužily jako ozdoba na stro
meček. A že to šlo dětem skvěle, o tom se mohli pře
svědčit občané při vánočním posezení s muzikou,
protože i pro ně byla připravená ochutnávka. O zá
bavu se letos postarala skupina 4hlavy.
Text: Š. Kraftová, foto: M. Šmejkalová

Do Kolovče

Do Zahořan
V zahořanské mateřské škole byl vidět v dětských očích
úžas i strach, když se objevily tři kouzelné bytosti, Miku
láš, anděl a čertík. Děti je společně s paní ředitelkou Nadě
ždou Zůnovou a paní učitelkou Radkou Zůnovou přivítaly
a pochlubily se, i když některé se slzami v očích, co se bě
hem roku naučily. Mikuláš s doprovodem se ukázal i ve
Staněticích.
Hanka Hoffmannová

Dětská Mikulášská vylákala děti v doprovodu do kulturního domu. Vše vy
puklo ve 14 hodin. Pořadatelky z oddílu rekreačního sportu TJ Slavoj Koloveč,
které měly čertovské rohy a paruky, uspořádaly pro děti řadu soutěží. Začala
bramborová, poté tunelová, hádanky, lyžování a další. Nakonec se děti utkaly
při židličkové. Za výkony byly sladké odměny. V pauzách mezi soutěžemi hrál
dětem k dovádění i tancování Honza Schimmer. Ovšem hlavní bod programu
byl příchod Mikuláše, čerta a anděla. Některé děti se choulily v bezpečí u ma
minky, ale většina se k této trojici hrdinně přiblížila. Za písničku či básničku
dostaly adventní kalendář plný čokoládiček. Některé děti se do něho hned
pustily. Poté se konalo společné focení. Občerstvení zajišťovala restaurace,
vstupné bylo dobrovolné.
Text J. Bartáková, foto P. Dolejš

Městský úřad Kdyně informuje občany, především nájemce městských bytových a nebytových prostor, že kancelář, kterou využíval
předchozí správce městských nemovitostí – Společnost Bytservis, zůstává i po změně správce, kterým je nyní Odbor správy nemovitostí
MěÚ Kdyně, až do odvolání otevřena na stejné adrese – tj. Na Tržišti 543, 345 06 Kdyně. Termín přestěhování kanceláře do budovy Měst
ského úřadu Kdyně bude upřesněn.
Telefonní číslo do kanceláře se nemění, zůstává číslo – 379 731 485. Pro hlášení závad můžete také využít mobilní číslo – 702 289 444.
Pro emailovou komunikaci využívejte následující kontakty:
Bc. Ferdinand Kadlec, vedoucí –

kadlec@radnice.kdyne.cz

Zdeněk Hanák, DiS., referent –

hanak@radnice.kdyne.cz

Iveta Dorková, účetní –

dorkova@radnice.kdyne.cz
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Kulturní servis
Únor

l 29. 2. Starec, masopustní průvod, sraz masek ve 13.00 hod. v hasičském klubu

l 8. 2. Prapořiště, hasičský bál, hraje Relax
l 29. 2. Koloveč, masopustní průvod s huod 20.00 hod. v sále sokolovny
debním doprovodem Malé dechovky Stavol 8. 2. Zahořany, hasičský bál od 20.00 hod.
vanky Jana Votruby, od 15.00 hod.
v kulturním sále
l 29. 2. Kdyně – PLES MĚSTA KDYNĚ
l 8. 2. Starý Klíčov, hasičský bál od 20.00
v poněkud netradičním pojetí, od 20.00
hod. v sále KD, dechová hudba Horalka
hod. Hudební program zahájí kapela
l 9. 2. Kdyně, promítání koledníkům od
Orchidea a od půlnoci pak hudební otě
14.00 hod., kino
že převezme místní kapela SVOR, díky
l 11. 2. Kdyně, Partička ve vzduchu, imkteré sokolovna opět ožije nejen rocko
provizační show, od 17.30 hod. a od 20.00
vými melodiemi. Slavnostní večer svým
hod., sokolovna
tancem zpestří absolventi loňských ta
nečních kurzů pod vedením manželů
l 14. 2. Kdyně, Valentýnský večírek s filmem
Vostárkových, vystoupení JUMP AERO
Tenkrát podruhé, kino Kdyně, od 18:00 h
Kdyně v čele s paní Pešťákovou a taneč
l 15. 2. Kdyně, Léčivé divadlo Gabriely Filipní vystoupení skupiny LINE DANCE AN
pi, divadelní hra Anastasia doplněná povíGELS. Novinkou plesu bude zábavný
dáním s MUDr. Vladimírem Vogeltanzem
fotokoutek, který bude pro všechny
od 19:00 hod., kinosál
návštěvníky plesu zdarma. Samozřej
l 15. 2. Koloveč, ples městyse, od 20.00 hod.
mostí je tombola, kterou pro vás již ny
v KD, hraje Music Klatovy Josefa Kolorose
ní připravujeme ve spolupráci s řadou
l 15. 2. Nová Ves, masopustní průvod
zajímavých sponzorů. Vstupenky v
l 22. 2. Chodská Lhota, masopustní průvod,
předprodeji v TIC Kdyně, po–út: 8–16
sraz masek před požární zbrojnicí ve 13 h
hod. a ve st–pá: 9–17 hod. nebo před za
čátkem plesu v sokolovně.
l 22. 2. Zichov, masopustní průvod, 13 hod.

Ping pong patří k Hluboké

Březen
l 6. 3. Mrákov, večer pro ženy od 18.00 hod.
v KD ve Starém Klíčově
l 7. 3. Starec, hasičský bál od 20.00 hod.,
hraje Horalka
l 7. 3. Chodská Lhota, kulturní program pro
naše skvělé ženy (MDŽ), sokolovna od
15.30 hod., vystoupí děti z mateřské školky
a žáci ZUŠ Kdyně
l 10. 3. Kdyně, MDŽ, den seniorů, dechovka
v sokolovně
l 13. 3. Kdyně, DS Kolofanti, tragikomedie
Martina Volfa, muzikál „Je to náš syn“, kinosál, od 19.00 hod.
l 14. 3. Chodská Lhota, dětský maškarní
ples od 14.00 hod. a pyžamový bál od 20.00
hod. v sokolovně, hraje Míla Šobr
l 14. 3. Kout na Šumavě, deváté Koutské vepřové hody, parket na Střelnici od 10 hod.
l 14. 3. Loučim, divadelní představení „Sněhulka a pět trpaslíci“, ochotnický spolek Karel z Domažlic pro ženy k jejich svátku, pořádá SDH Loučim v restauraci pana Matějky, od 16.00 hod.
l 15. 3. Nová Ves, dětský maškarní karneval
l 19. 3. Kdyně, koncert KPH – houslistka
Barbora Kolářová, sokolovna, od 19.00 hod.
l 27. 3. Kdyně, Vítkovo kvarteto, bigbítová
oslava 30 let svobodné kultury, sokolovna,
od 20.00 hod.

Duben
l 3. 4. Nová Ves, dámský večer
l 3. 4. Koloveč, jarní výstava od 12.00 hod.
v kulturním domě
l 4. 4. Kdyně, v rámci akce Ukliďme svět,
Ukliďme Kdyňsko (MKS, město)
l 5. 4. Nová Ves, dětské velikonoční tvoření
l 22. 4. Kdyně, Dva nahatý chlapi, komedie
s M. Zounarem a M. Krausem, sokolovna, od
19.00 hod.
Šestnáct příznivců stolního tenisu, z toho 2 ženy, dorazilo v sobotu 21. prosince do Hluboké,
aby se v sále KD utkali v devátém ročníku znovuobnoveného klání v ping pongu. Pořadatelé z TJ
Sokol Hluboká kromě domácích hráčů přivítali také nadšence ze Kdyně, Domažlic, Hostouně,
České Kubice, Spálence a Starce. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. 1. skupina muži 15–60
let. 2. skupina ženy, mládež a senioři. Z vítězství v 1. skupině se radoval Kocián ze Kdyně. Druhou skupinu vyhrál organizátor turnaje V. Vogeltanz, druhé místo obsadil Holý ze Spálence před
třetím Kaiserem ze Starce a čtvrtou Jiříkovou z Hluboké. Turnaj finančně podpořil Městský úřad
Kdyně. Věcné ceny a dárky věnovali pivovar Holba, Apm Automotive, Domo Elektro a Uvex Nýrsko. Vítěz obdržel pohár, nejlepší čtyři hráči v obou kategoriích věcné ceny a malý dárek si odnesl každý účastník. Nejmladší hráč František Strnad obdržel pohár. Velké poděkování patří hráčům a manželům Strnadovým za vzorné pořadatelství.
Václav Vogeltanz, TJ Sokol Hluboká

l 23. 4. Kdyně, koncert KPH, B. Matoušek
(housle), M. Sekera (klavír), O. Brousek
(přednes), sokolovna, od 19.00 hod.
l 30. 4. Nová Ves, stavění máje
l 30. 4. Koloveč, stavění májky od 17.30
hod. před úřadem městyse

www.kdynsko.cz
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Falešné
hranice u Bílků

Zpět do Evropy ve Všerubech
Do konce roku 2019 si mohli zájemci prohlédnout v prostorách ÚM Všeruby výstavu
fotografií Haymo Richtera Zpět do Evropy – když se hroutila železná opona, která za
chycuje jedinečné okamžiky konce ostnatých drátů v okolí Všerubského průsmyku.
O svědectví zlomového roku 1989 osobně vyprávěl ve Všerubech sám autor snímků
Haymo Richter 2. prosince.
(Foto městys Všeruby)

V podvečer 21. ledna se konalo v Mrákově v chalupě u Bílků další posezení.
Spolek přátel dolního Chodska zvolil téma „Falešné hranice, akce KÁMEN na Domažlicku a jinde.“ 57 posluchačů si vyslechlo velmi poutavé vyprávění paní Václavy
Jandečkové, badatelky a spisovatelky. Patří
jí veliké díky za to, že připomíná veřejnosti,
co se v dobách totality na našem území dělo, nebylo by správné, aby to upadlo v zapomnění. Po této přednášce snad každý zapřemýšlí a řekne si: „Bohu díky za to, že
dnes je v této části Země mír a svoboda!“
Děkujeme. Helena Duffková, obec Mrákov

Kdyňsko na konci a na začátku

Ve Všerubech proběhla tradiční Novoroční vycházka po okolí. Účastníky
doprovázelo nádherné počasí a nechybělo opékání špekáčků.
(Foto Spolek dobré pohody Všeruby)

Zajímavou besedu spojenou s ochutnávkou a prodejem různých druhů
čajů v Libkově připravili manželé Čechovi, kteří tam tak zpříjemnili dobu
adventu. Besedy se zúčastnilo mnoho občanů z Libkova i okolí. Místní že
ny připravily malé občerstvení. Všichni odcházeli spokojeni a vánočně
naladěni.
Barbora Černá, starostka obce

Po jedenácté se sešli Starečtí, aby společně oslavili příchod Vánoc. Děti,
dnes již krásné slečny a mladí hoši, si připravily vystoupení. Opět se k nim
přidal pan Václav Wiesner. Výkony všech byly oceněny bouřlivým potles
kem. Velké díky si zaslouží i mistr zvuku, pan Pavel Hirschau. Hospodyň
ky zase dodaly sladkosti i chuťovky, děti zdobily perníčky a o svařák a ča
jíček se postarali jako vždy hasiči.
Helena Perlovská

Třetí ročník Rýzmberského staročeského adventu. Stánky, historické kostý
my, svařené víno i bohatý program, to vše přilákalo 630 návštěvníků. Hrad
Rýzmberk osvícený 250 svíčkami má neobyčejné kouzlo a díky nadšení lidí
nejen z řad členů KČT Kdyně, ale i jejich přátel, takto před Vánocemi ožívá
a vydělává si na svoji údržbu.
Lidka Brychová

Předposlední večer 2019 ožil kulturní dům v Zahořanech sportem. Kužel
káři, příznivci pin pongu a ženy z kickbox aerobiku se rozloučili se starým
rokem ve sportovním duchu. I nadále se dvakrát v týdnu budou scházet a
dělat něco pro své tělo a zdraví.
Hana Hoffmannová

Zhruba třicítka návštěvníků sálu obecního úřadu Loučim zhlédla zajíma
vou přednášku Ivoše Kozla z Postřekova o jeho cestě do pro nás stále poně
kud exotické Bolívie. Libkovští návštěvníci přednášky si prohlížejí obsáh
lou fotoknihu z cesty do Bolívie.
Zdeněk Huspek

