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Kdyňsko se opět nadechuje

Obec Libkov ve spolupráci s SDH Libkov provedla 9. května výlov rybníka
na návsi. Tento úkon byl nutný z důvodu jeho přeplnění rybami, které tam
byly na podzim přesunuty z dolního rybníka kvůli následné jarní opravě
hráze. Výlov si užily zejména děti, pro které to bylo pěkné sobotní zpestření.
Ing. L. Mlezivová

V mateřské školce v Koutě na Šumavě oslavili 22. dubna Den Země.
Pomohli tak společně s dětmi přírodě k takzvané „regeneraci“, a to pro‑
střednictvím aktivního sbírání odpadků a nečistot. Procházku doplnili
různými otázkami o rostlinách a stromech. Jejich cesta vedla až k ve‑
sničce Podzámčí, kde bylo cílem roztřídit nasbírané odpadky do kontej‑
nerů. Pro děti byla volba jasná, milujeme přírodu a pomáháme naší
Zemi s úsměvem.
MŠ Kout n. Š.

Stejně jako v loňském roce byly oslavy konce 2. světové války v Kolovči po‑
znamenány přetrvávající pandemií. Pietní akce k uctění památky přísluš‑
níků armády USA, kteří osvobodili Koloveč na konci 2. světové války, a pa‑
mátky občanů Kolovče, kteří položili své životy v 1. a 2. světové válce, se ne‑
sly v komorním duchu. V pátek 7. 5. v 10 hodin se k oběma pomníkům pad‑
lých přišli poklonit a položit věnce zástupci městyse Koloveč spolu se členy
Sboru dobrovolných hasičů Koloveč.
Kamila Krištofová

Májka v Chodské Lhotě je nejvyšší za několik posledních let.
Ing. Miroslav Jäger, starosta obce Chodská Lhota
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Všeruby děkují bavorské policii
Pouhé dva dny po znovuzavedení kon‑
trol (14. února 2021) městys Všeruby
bez váhání nabídl bavorské policii zá‑
zemí v budově bývalé celnice ve Všeru‑
bech, a to včetně přilehlé infrastruktu‑
ry. I když už měli bavor‑
ští policisté klíče dávno
v ruce, čekalo se na vy‑
jádření Ministerstva
vnitra ČR, které muselo
vydat souhlas s prová‑
děním kontrol na čes‑
kém území. To přišlo o
4 dny později. Možnost
působení bavorské po‑
licie na českém území
přispělo k plynulejší‑
mu a bezpečnějšímu
odbavování a ke zlepše‑
ní podmínek pro výkon
služby policistů.

Chtěl bych ocenit velmi profesionální a
lidský přístup bavorských policistů a vyni‐
kající komunikaci s vedoucími pracovníky
Policejního oddělení Furth im Wald.
Václav Bernard, starosta
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NABÍDKA
SEZÓNNÍ PRÁCE
Přijmeme uklízeče, uklízečku
do Chatové osady Hájovna.
Nástup možný ihned.
Info – tel. 724 857 249.
Přijmu šikovného pomocníka
k údržbě RD ve Kdyni. Zahrad‑
nické práce, zednické práce,
údržba, nátěry, vyklízení.
Kontakt: Václav Vavroch,
vvavroch@seznam.cz,
tel.: +420 724 097 020.

Kaplička ve Lhotě slaví 110 let
Kaplička Nejsvětější Trojice u Chodské Lhoty
slavila 110 let. Při cestě z Chodské Lhoty smě‐
rem k Vítovkám prosvítá mezi třemi vzrostlými
kaštany kaplička. Jde o pseudogotickou stavbu
s pětiúhelníkovou základnou o straně 230 cm,
je vysoká 4 m a má dvě lomená okna a vchod.

Stavba stojí na evropském rozvodí, kde kap‐
ka deště, která zamíří k východu, odteče do Za‐
hořanského potoka – Vltavy – Labe a dále k se‐
veru do Severního moře, kapka zamířivší k zá‐
padu začne své putování potokem Kouba
(Chamb) – Regen – Dunaj a dále k jihu až do
Černého moře.
Tato soukromá církevní stavba je zasvěcena
Nejsvětější Trojici a byla postavena na náklady
pana Josefa Koutníka z Chodské Lhoty z č. p. 75.
Pana Koutníka postihl těžký úraz. Naštěstí se
uzdravil a rozhodl se za své uzdravení poděko‐
vat nejen lékařům, ale i Bohu, a tak vznikl
úmysl postavit kapličku. Stavební plány zhoto‐
vil stavitel Jakub Marek ze Smržovic. Byl vy‐
brán pozemek u cesty, místo poblíž již stojícího
křížku. Stavbu povolil Obecní úřad ve Lhotě za
starostenství Josefa Šperla a prováděl ji zednic‐
ký mistr Josef Šplechna ze Kdyně. Práce byly
zahájeny 19. března 1911, na svátek sv. Josefa.

Stavba byla dokončena a vysvěcena v srpnu té‐
hož roku důstojným pánem Gedem, farářem
v Loučimi, a oslavena mší svatou ve lhotecké
kapli sv. Václava. Mši celebroval veledůstojný
pán P. Augustin Kaplický, biskup, notář a český
konsistenční rada a zároveň český básník, píší‐
cí pod jménem Jaromír Chod.
Projev k této události přednesl
rovněž tehdejší starosta Lhoty
Josef Šperl.
Již v dřívějších dobách stál
v místech u kapličky kříž vyzna‐
čující účastníkům procesí cestu
z Pocinovic a Loučimi přes Lho‐
tu, Vítovky a Novou Ves ke Svaté
Anně na Tanaberg. Místo u kříž‐
ku bylo místem odpočinku asi
v polovině cesty.
Tři kaštany symbolizující Nej‐
světější Trojici byly vysazeny v roce 1911, tedy
v roce stavby. Dle dochovaných pamětí rodiny
stavebníka byly původně vysa‐
zeny čtyři stromy, ale jeden bě‐
hem času uhynul.
V současné době stavbu udr‐
žují potomci ze zakladatelovy
rodiny. V neděli 30. 5. 2021 na
svátek Nejsvětější Trojice by‑
la ke 110. výročí založení
kapličky sloužena mše svatá
Mons. Miroslavem Kratochví‑
lem na prostranství před kap‑
ličkou.
Stavebně jde o zajímavý ob‐
jekt v krásném prostředí, jemuž
nelze upřít jeho jedinečnost a
jenž může být i cílem mnoha tu‐
ristických výletů po Chodsku
a Kdyňsku.
M. Jäger

Foto: Martina Matějková

foto Martina Matějková
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Hudeček oslaví jubileum na Kdyňsku
Václav Hudeček oslaví v příštím roce své
jubileum také koncertem ve Kdyni.
V příštím roce v červnu všichni doufáme,
že se navrátíme do života, na který jsme by‑
li zvyklí. Života, kdy se nemusíme na kaž‑
dém kroku bát života ohrožující nákazy ne‑
bezpečným virem.
V letošním roce ještě stihneme v rámci
Kruhu přátel hudby alespoň část koncertů,
které byly původně plánovány již v minu‑
lém roce.
V příštím roce by opět měla zavítat do
kdyňské sokolovny Plzeňská filharmonie.
Koncert to bude umělecky významný, ale
i památný tím, že na kdyňském pódiu osla‑
ví své 70‑tiny jeden ze symbolů slávy a
úspěchu českých houslistů na přelomu 20.
a 21. století Václav Hudeček. Ten oslaví 7.
června v příštím roce své sedmdesátiny.
Oslaví je v plném uměleckém záběru v na‑
šem kraji. 9. června v Plzni a 10. června ve
Kdyni s Plzeňskou filharmonií. Je to neuvě‑
řitelné, ale v příštím roce to bude již rov‑
ných čtyřicet let, kdy mladý Václav Hude‑
ček vystoupil pod dirigentskou taktovkou
velkého Davida Oistracha na Pražském Ja‑
ru 1972, aby přednesl impozantním způso‑
bem Čajkovského houslový koncert.
Dodnes si pamatuji, že jsem s rodiči a
bratrem tento koncert v přímém přenosu
sledoval v československé televizi. Byla to
tehdy velká společenská událost. David
Oistrach patřil k největším zjevům houslo‑
vého umění minulého století a už to, že
s ním tento koncert studoval, budilo velkou
pozornost. Václav Hudeček se stal pro mla‑
dé posluchače tehdy novou ikonou. Nejen
pro své houslové umění, ale i příjemné a
usměvavé vystupování. Vedle Josefa Suka
patřil k vývozním artiklům naší kultury po
mnohá desetiletí. Václav Hudeček mnoho‑
krát vystupoval v zahraničí s Českou filhar‑
monií pod řízením Václava Neumanna ne‑
bo Jiřího Bělohlávka. K jeho nezapomenu‑
telným kreacím patřil vedle Čajkovského

a Mendelssohna vždy především Dvořákův
houslový koncert a‑moll. Zdědil v osobě
svých profesorů Bohumila Kotmela a Vác‑
lava Snítila interpretační tradici tohoto
koncertu. A jakým jiným vystoupením by

měl oslavit své sedmdesátiny s Plzeňskou
filharmonií než právě tímto slavným a zá‑
roveň technicky obtížným koncertem.
Antonín Dvořák jej psal v letech 1879 –
1880 na základě objednávky nakladatele
Simrocka pro tehdy slavného „arciknížete“
tehdejších německých houslistů Josepha
Joachima. Ten však nebyl obtížností kon‑
certu nijak nadšen a požadoval po Dvořá‑
kovi revizi houslového partu. Dvořák sice
skutečně provedl určité škrty v poslední
větě, ale Joachim nakonec toto dílo beztak
veřejně nehrál. Dvořákův houslový koncert
ale získal interpreta nad jiné povolaného

v osobě Františka Ondříčka. Tento král če‑
ských houslistů dílo provedl 14. října roku
1883. Ondříček pak s obrovským úspě‑
chem tento koncert uvedl ve Vídni a velkou
měrou se zasloužil o jeho rozšíření na vý‑
znamná hudební pódia. Číselná symbolika
výročí v příštím roce není spojena jen
s Václavem Hudečkem, ale i prvním inter‑
pretem Dvořákova koncertu. 12. dubna si
totiž připomeneme také 100. výročí od
úmrtí Františka Ondříčka, ke kterému do‑
šlo náhle ve vagónu železniční stanice
v Miláně. Za připomenutí stojí koneckonců
i skutečnost, že jeho bratr Stanislav Ondří‑
ček kdysi uspořádal v kdyňské sokolovně
koncert u příležitosti slavnostního otevře‑
ní dvorany (dnešního velkého sálu). Na
koncertě k výročí Václava Hudečka zazní
ve druhé půlce ještě jedna ze symfonií Bo‑
huslava Martinů pod vedením nového šéf‑
dirigenta Chuhei Iwasakiho. I v době, kdy
nastupuje u nás nová generace pozoruhod‑
ných nových zjevů houslového umění, Vác‑
lav Hudeček vyniká svým přirozeným mu‑
zikantstvím a schopností zprostředkovat
v posluchači nevšední umělecký zážitek.
Václav Hudeček nehostuje ve Kdyni po‑
prvé. Před několika lety jsme ho měli mož‑
nost slyšet ve Vivaldiho Čtvero ročních dob
a na začátku devadesátých let v Modré
hvězdě při komorním recitálu s klavíristou
Petrem Adamcem. Do třetice tedy vystoupí
v díle, se kterým vítězil i na mnoha zahra‑
ničních pódiích. Jsou koncerty, které se na‑
trvalo vryjí do paměti. Věřím, že koncert
Plzeňské filharmonie s Václavem Hudeč‑
kem u příležitosti jeho životního jubilea
bude k takovým patřit. A že se na něj bude
dlouho vzpomínat, tak jako na koncerty Ja‑
na Kubelíka nebo i zmiňovaného Františka
Ondříčka. V rámci abonentních koncertů
Kruhu přátel hudby ve Kdyni mají poslu‑
chači z celého našeho regionu takovou
možnost zažít.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor

informovanosti
občanů. Bylo by
jistě možné opo‐
novat tvrzením,
že starší či technicky nezdatní občané se bu‐
dou bát nové zařízení používat a k informa‐
cím, které byli doposud zvyklí číst na vývěsce,
se tak nedostanou. I na toto jsme však před
pořízením elektronické úřední desky mysleli.
Pracovnice Správního odboru MěÚ Kdyně,
který sídlí přímo v přízemí budovy a je prak‐
ticky bezbariérové, jsou připraveny občanům
s užíváním desky kdykoliv poradit a pomoci
s jejím „osaháním“ a samozřejmě Vám jsem
nejen v této věci k dispozici i já sám.
Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

Elektronická úřední deska
Úřední deska je základním komunikačním nástrojem měst a obcí – jejím pro‐
střednictvím se zveřejňují nejen nové právní předpisy obce, veřejné vyhlášky,
informace o hospodaření, ale také důležité aktuální informace, které by občané
dané obce neměli přehlédnout. Důležitých oznámení a dokumentů, které se na
úřední desce povinně zveřejňují, neustále přibývá a klasická úřední deska vedle
budovy kdyňské radnice bohužel nebyla „nafukovací“. To se někdy negativně
odráželo na komfortu čtení zveřejňovaných informací, které nebylo možné
vyvěšovat vždy ideálně ve výšce očí čtenáře.
Na základě výše uvedených informací a pro ulehčení práce našich zaměs‐
tnanců byla vedle budovy radnice instalována elektronická úřední deska, která
nahradila stávající dřevěnou vývěsku. Elektronickou úřední desku již řada měst
naší velikosti k informování občanů zcela běžně využívá a nejedná se tak o něja‐
ký moderní výstřelek dnešní doby, ale spíše o nutný krok směrem ke zkvalitnění

Prokazování totožnosti
Úřad pro ochranu osobních údajů vytvořil přehledný materiál, který obsahuje informace k prokazování totožnosti a zpracování osobních
údajů. Najdeme zde odpovědi na otázky, komu a kdy musíme prokazovat svou totožnost, kdo je oprávněn pořídit kopii průkazu totožnosti
apod. Celý materiál je k dispozici na tomto odkazu https://www.uoou.cz/k‐prokazovani‐totoznosti‐a‐zpracovani‐osobnich‐udaju/d‐50171
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Brnířovská hasičárna
Brnířovští dobrovolní hasiči mají nyní
pro svoji činnost vylepšené prostory. Obec
Brnířov v nedávné době dokončila postup‑
nou rekonstrukci hasičské zbrojnice. Již
koncem roku 2019 dostala hasičárna no‑
vou střechu. Původní eternitovou krytinu
nahradila nová z barveného pozinkované‑
ho plechu včetně nového krovu s vyšším
sklonem. Tím došlo ke sjednocení vzhledu
se sousední budovou obecního úřadu a ma‑
teřské školy. Na rekonstrukci střechy obdr‑
žela obec Brnířov dotaci od Plzeňského
kraje v rámci Programu stabilizace a obno‑
vy venkova Plzeňského kraje 2019 ve výši
220 tisíc korun.
Celkové náklady akce činily 881.253 Kč.
Na přelomu loňského a letošního roku
přišla na řadu výměna vrat. Došlo k zazdě‑
ní některých původních oken, osazení no‑

vých bočních vstupních
dveří, výměně půvo‑
dních kovových křídlo‑
vých vrat za dvoje sekč‑
ní výsuvná a jedny
menší
dvoukřídlová
vrata. Také na tuto část
rekonstrukce přispěl
obci Brnířov Plzeňský
kraj, tentokrát částkou
210 tisíc korun z Pro‑
gramu stabilizace a ob‑
novy venkova Plzeň‑
ského kraje 2020. Cel‑
kové náklady na tuto
část rekonstrukce čini‑
ly 474.118 Kč.
Hasičská zbrojnice se dočkala uvedených
rozsáhlých oprav téměř po třiceti letech

užívání. Nyní může svoji funkci plnit opět
jako nová.
Ing. Věra Jandová, Obecní úřad Brnířov

Velikonoční výzva 2021
Vykutálená vajíčka aneb trochu jiné Velikonoce
V letošním roce se městys Koloveč zapojil do
celorepublikové výzvy Kraslicov 2021 s ter‑
mínem 5. 3. – 7. 4. 2021. Úkolem bylo vyro‑
bit velikonoční vajíčko velikosti minimálně
30 cm z jakéhokoliv materiálu libovolným
pracovním postupem. To pak vystavit, nafo‑
tit a poslat na úřad městyse. Zde shromáždě‑
ná data pak byla zaslána organizátorovi ak‑
ce – Středisku volného času Domeček Hořo‑
vice.
Dosažené výsledky jsou ohromující:
• Počet zúčastněných obcí: 155

• Součet obyvatel těchto obcí: 547 449
• Součet vyrobených vajíček: 11 558
• Městys Koloveč se umístil na 125. místě
s celkovým počtem 11 kusů vajíček
(88,8 obyvatel na jedno vyrobené vajíčko)
• Absolutním vítězem této akce byly Věcko‑
vice z Plzeňského kraje s počtem 0,2 oby‑
vatele na jedno vyrobené vajíčko.
Občané Kolovče si tak mohli zpříjemnit ko‑
ronavirem omezené velikonoční období.
Kamila Krištofová, úřad městyse Koloveč

Mladé stromy na koutském hřbitově
Obec Kout na Šumavě za‑
čala s obnovou zeleně na
místním hřbitově. Stromy
byly prohlédnuty odbor‑
nou firmou, která posoudi‑
la, které bylo potřeba odst‑
ranit. Na místo již starých,
nemocných a větrem nalo‑
mených stromů, kdy hrozi‑
lo, že by mohlo dojít k úra‑
zu návštěvníků hřbitova,
bylo vysazeno 14 nových
mladých stromů. Podle
zdravotního stavu ostat‑
ních stromů bude v bu‑
doucnosti s obnovou vý‑
sadby pokračováno.
Obecní úřad
Kout na Šumavě
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V Koutě poprvé fungl nové vozidlo
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce Kout na Šumavě obdržela 14.
dubna 2021 nový dopravní automobil
VW Crafter.
Po 38 letech se jedná o první zcela
nové zásahové vozidlo u jednotky.
Craftera dodala firma AUTO STRAKO‑
NICE, spol. s r. o., a o nástavbu se posta‑
rala firma STS Prachatice, a. s. Doprav‑
ní automobil byl z 90 % financován z
dotačního programu IROP, MAS Pošu‑
maví – 14. výzva – Technika pro JSDHO.
Zbylých 10 % bylo financováno z pro‑
středků obce Kout na Šumavě. Auto‑
mobil je devítimístný a v jeho zadní
části je prostor s výsuvným platem o
nosnosti 250 kg pro umístění výzbroje,
popřípadě hasičské stříkačky. Za auto‑
mobil je možno připojit přípojné vo‑
zidlo brzděné i nebrzděné. Bezpečnost
při couvání zajišťuje parkovací kame‑
ra, která snímá prostor za vozidlem.
Kabina je vybavena radiostanicí Moto‑
rola a výjezdovým tabletem. Dále jsou
součástí výbavy 4 ks ručních svítilen
ADALIT, zdravotnický záchranářský
batoh, 2 ks magnetických svítilen, 2 ks
hasicích přístrojů a ruční vyprošťovací
nástroj Paratech Hooligan. Střecha vo‑
zidla je doplněna plošinou s nosností

200 kg, přístupnou po žebříčku na za‑
dních dveřích. K této plošině je připev‑
něna výsuvná markýza. Prostor kolem

automobilu a že vše proběhlo bez kom‑
plikací. Doufáme, že nám Crafter bude
bezproblémově sloužit mnoho let,

vozidla je možné osvítit světelnými
LED lištami bílé barvy.
Jsme velice rádi, že se podařilo usku‑
tečnit pořízení tohoto dopravního

a děkujeme všem, kteří se o nákup vo‑
zidla zasloužili.
Jiří Kadlec, starosta sboru
dobrovolných hasičů Kout na Šumavě

OSLAVY ZALOŽENÍ OBCE ÚBOČ PLÁNOVANÉ NA 19. 6. 2021 SE Z DŮVODU
SOUČASNÉ SITUACE ODKLÁDAJÍ. BUDEME SE NA NĚ TĚŠIT V R. 2022. OBEC ÚBOČ

Všerubský medvěd
V loňském roce věnovali zastupitelé měs‐
tyse Všeruby starostovi Václavu Bernardovi a
občanům městyse dřevěnou sochu medvěda.
Nádherná vyřezávaná socha vážící okolo půl
tuny má už své čestné místo. Městys Všeruby
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Za dlouholetou dětskou
lékařkou Milenou Zajíčkovou
11. května 2021 odešla ve
věku nedožitých 86 let MUDr.
Milena Zajíčková. Celé genera‑
ce rodičů pamatují paní dok‑
torku Zajíčkovou jako energic‑
kou a rozhodnou dětskou lé‑
kařku. Byla dlouhá léta spoje‑
na se Kdyňskem. Pamatuji, že
již od konce šedesátých let
pracovala v kdyňské poliklini‑
ce jako dětská lékařka společ‑
ně s MUDr. Jonášem z Domaž‑
lic. Později nastoupila paní
doktorka Marta Korcová a po
ní pak ještě MUDr. Ludmila
Trojanová. Bývaly časy, kdy se za dětským
lékařem nemuselo cestovat mimo Kdyni.
Kolik dětí za tu dlouhou dobu prošlo péčí

MUDr. Zajíčkové. Budou jich
určitě nejméně stovky.
V roce 2010 odešla z pozem‐
ského života Marta Korcová.
A teď s paní doktorkou Zajíčko‐
vou odchází i další kus historie
dětského lékařství ve Kdyni. Její
lékařská stopa určitě zůstává ješ‐
tě v dobré paměti generace, ke
které patřím. K paní doktorce
jsem měl velmi blízko i proto, že
jsem byl spolužákem její dcery
Soni na základní a později i vyso‐
ké škole. Celá rodina bydlela ve
Kdyni. Manžel paní doktorky Za‐
jíčkové pracoval léta v Elitexu a byl nepřehléd‐
nutelný i svou důstojnou fyziognomií. Těšilo
mi, že naše společné zážitky z dětství přešly

Na opravu varhan
Veřejný účet a prosba o podporu
Vzácné varhany v kostele sv. Mikuláše ve Kdyni pocházejí z roku 1763. Sestavil je Johan
Anton Gartner a jsou významnou varhanářskou prací v našem kraji. V posledních letech
se nacházely ve velmi špatném stavu a hru na nich s omezenými možnostmi zvládl jen
pan Jaromír Tesař. Od roku 2013 se začalo se sbírkami. Celková částka na opravu je 3,7
milionu korun. Restaurátorské práce postupně provádí pan Marek Vorlíček. Hotová je
klaviatura, která byla promačkaná a odlepená, dále dřevěné i kovové píšťaly a měch s no‐
vým motorem. Na jejich kompletní opravu zbývá sesbírat ještě 1,4 milionu korun.
Aby se zbývající částku podařilo došetřit co nejdříve, byl zřízen panem biskupem
Mons. ThLic. Tomášem Holubem, Th. D. veřejný účet 212 356 826/0300. Případné částky
vkládejte pod VS 010377, zpráva pro příjemce: Dar varhany Kdyně. Přispět je možné i do
zapečetěné kasičky v Turistickém informačním centru ve Kdyni. Všem, kdo by potřebova‐
li vystavit potvrzení o složení daru, bude samozřejmě vyhověno. Pevně věřím, že opravu
varhan rádi podpoří i lidé, kteří běžně do kostela nechodí a svoji spoluúčast na tomto
projektu budou považovat za čest. Předem všem dárcům děkuji.
Ludmila Brychová

později v dlouholeté přátelství. V souvislosti
s paní doktorkou Zajíčkovou si vybavím ošet‐
ření mého úrazu z dětství, kdy jsem si jeden ve‐
čer při krájení chleba ostrým nožem pořezal
ukazovák levé ruky. Rodiče v tu chvíli nebyli
zrovna doma. A tak moje klatovská babička se
mnou šla do bytu k paní doktorce Zajíčkové.
Byl jsem z toho dost vyděšený. Jednak mi oškli‐
vá rána hodně bolela, jednak jsem si začal uvě‐
domovat, že by vážné poranění šlachy na ruce
mohlo velmi komplikovat mou hru na housle či
klavír. Paní doktorka mi tehdy rychle ošetřila,
uklidnila svou rozhodností a vírou, že to vše
dobře dopadne. A také to dobře dopadlo. Pou‐
ze mám ještě i po letech na památku znatelnou
jizvu na levém ukazováku. V posledních letech
se paní doktorka Zajíčková přestěhovala s ro‐
dinou své dcery do Klatov. Ale vzpomínka na
tuto výbornou dětskou lékařku bude určitě na
Kdyňsku dlouho přetrvávat. Jako věřící člověk
odcházela se slovy z Janova evangelia, kdo žije
a věří v pána Boha, i kdyby umřel, bude žít.
V myslích jejích bývalých dětských pacientů
zůstane napořád.
Ing. Vladislav Vilímec

Centrum
společných služeb
Centrum společných služeb zřídil Dobro‐
volný svazek obcí Kdyňsko na bázi meziobe‐
cní spolupráce. Projekt SMO probíhal do 31.
12. 2020 a od 1. 1. 2021 funguje v rámci udr‐
žitelnosti. Činnost centra byla v poslední do‐
bě zaměřena na přípravu setkání starostů a
valné hromady. Na programu je mimo jiné
projednání studie cyklotrasy / cyklostezky
na území DSO, o jejímž zpracování členské
obce uvažují.
Dále byly zvoleny nové termíny školení
„Účetnictví obcí v praxi“, na jehož organizaci
se centrum podílí. Školení bylo plánováno již
v roce 2020, ale nebylo možné je v souvislos‐
ti s koronavirem realizovat. Proto by se mělo
uskutečnit až v polovině června 2021. Kromě
těchto činností se centrum věnuje poraden‐
ství pro obce, občany a organizace.
(red)

K DY Ň S KO – informační zpravodaj
vydává: Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko
Adresa redakce:
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Redakční rada DSO Kdyňsko si vyhrazuje právo
příspěvky nezveřejnit, krátit a redigovat.
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Evidence periodického tisku
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Web v novém kabátě
Webové stránky města Kdyně v uplynulých týdnech prošly kompletní změnou designu i ob‐
sahu, na jehož doplňování stále průběžně pracujeme a prosíme tak občany ještě o dočasnou
shovívavost ve věci naplněnosti obsahové stránky nového webu. Změna designu stránek byla
nutná zejména s ohledem na zákon o přístupnosti webových stránek, který na tento infor‐
mační kanál veřejné správy klade mnohem vyšší požadavky, než tomu bylo doposud.
Webové stránky města Kdyně nyní nově nabízejí zjednodušenou verzi webu pro seniory,
která v přehledném grafickém zpracování zobrazuje základní a nejvyhledávanější sekce we‐
bových stránek a je tak uživatelsky přívětivá právě zejména vůči starším občanům. Zpřehled‐
nit jsme se ale snažili také základní sekce standardní verze webu, které jsme rozdělili tak, aby
se v nich občané i návštěvníci města co nejlépe orientovali a co nejrychleji se tak dostali k in‐
formacím, které zde hledají. Proto na stránkách přibyla mj. sekce „Pro občany“ a „Pro náv‑
štěvníky“, kde jsou informace přehledně vytříděny podle potřeb obou těchto základních cílo‐
vých skupin uživatelů webových stránek. V sekci „Pro občany“ jsou nově dostupné formuláře
k hlášení závad nebo k podávání dotazů, díky kterým se občané na pracovníky úřadu ne‐
musejí obracet vždy osobně či telefonicky, ale právě prostřednictvím jednoduchého kontak‐
tního formuláře.
Další novinkou je virtuální prohlídka města, kterou je možné nalézt v rychlých odkazech
přímo na titulní straně webu. Návštěvníci stránek se tak mohou virtuálně podívat do Muzea
příhraničí, kdyňské synagogy nebo do Centra vodní zábavy Kdyně. Nechybí zde však ani po‐
hled z rozhledny Koráb či z věže hradu Rýzmberka nebo prohlídka přírodního koupaliště Há‐
jovna.
Webové stránky samozřejmě i nadále nabízejí možnost odebírání informací e‑mailem,
ke kterému je možné se zaregistrovat na jednoduchém formuláři v zápatí webu. V poslední
době však občané ke svému přehledu o dění ve městě stále častěji využívají aplikaci V OB‑
RAZE, kterou je možné instalovat do všech chytrých telefonů i tabletů se systémem Android
i iOS. Veškeré informace zveřejněné na úřední desce či v sekci „Aktuality“ se uživatelům této
aplikace automaticky ihned zobrazí v mobilním telefonu či tabletu.
Další novou nadstavbou webových stránek je interaktivní mapa s vyobrazením různých
zájmových bodů na území města Kdyně i spádových obcí. Kromě informací pro turisty (turis‐
tické cíle, cyklotrasy, apod.) jsou zde rovněž dostupné základní informace o veřejných institu‐
cích, sportovních a rekreačních zařízeních nebo o stravovacích a ubytovacích službách.
Rádi bychom v této sekci dali rovněž prostor místním firmám a podnikatelům k pre‑
zentaci své činnosti prostřednictvím zveřejnění základního popisu činnosti a kontak‑
tních údajů vč. webových stránek. Pokud máte jako podnikatel či zástupce společnosti
o tuto formu prezentace zájem, můžete se obrátit na Ing. Ivanu Kramlovou: kramlo‑
va@radnice.kdyne.cz nebo tel. 379 413 522.
Věřím, že jako občané na nových webových stránkách města Kdyně naleznete veškeré po‐
třebné informace. Pokud ne, se svými podněty k obsahu či doplnění webových stránek se mů‐
žete obracet rovněž na výše uvedený kontakt. Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně

Víte, že...
n Odrazková stopovačka měla
úspěch?
Vedoucí z pionýrské skupiny Safír Kdy‑
ně se ještě pustili do přípravy poslední
bezkontaktní hry pro veřejnost. Ten‑
tokrát to byla hra noční, jejíž trasa by‑
la vyznačená pomocí odrazek. Děti se
tedy vybavily baterkami a mohly se vy‑
dat na cestu, která začínala u cyklos‑
tezky ke Starému Dvoru. Bylo pro ně
připraveno celkem devět zastavení,
kde bylo třeba odpovědět na tematické
otázky nebo splnit jednoduché úkoly.
Děti například hledaly pavouky pomo‑
cí hmatu, čichem rozeznávaly různé
vůně v lahvičkách, poslepu postupova‑
ly pomocí provázku nebo si zkusily za‑
výt jako vlk. Čekaly je také různé otáz‑
ky se zaměřením na noční zvířata a
posledním úkolem bylo bez dotyku
prolézt pavučinou a najít bedýnku
s pokladem. Ten si nakonec vyzvedlo
104 šikovných dětí. „Všem účastníkům
moc děkujeme a těšíme se na setkání
na Pohádkovém lese,“ shrnula Pavla
Hrubá za PS Safír Kdyně.
n Ministerstvo životního prostře‑
dí vydalo Jednoduchou osvětlovací
příručku, která obsahuje doporu‑
čení pro šetrné moderní osvětlo‑
vání?
Jsou zde mimo jiné informace o světel‑
ném znečištění, jeho zdravotních rizi‑
cích, dopadech na přírodu, plýtvání
energií či bezpečnosti. Dokument pomů‑
že vybrat to nejvhodnější osvětlení.
Představuje typy svítidel a jejich para‑
metry. Popisuje, jak co nejefektivněji sví‑
tit a zároveň minimalizovat negativní
vlivy světla během noci na přírodu i oby‑
vatele. Dokument je určen mimo jiné
pro zástupce obcí a měst a najdete ho
https://www.mzp.cz/cz/news_20210
511‑MZP‑vydava‑osvetlovaci‑priruc‑
ku‑pro‑obce‑projektanty‑i‑obcany
n V sobotu 5. června 2021 vyjela

poprvé nová cyklobusová linka
981 z Domažlic přes Kdyni, Klato‑
vy, Čachrov na Gerlovu Huť, Prášily,
Srní, Modravu a na Kvildu?
Pro cestující z Domažlicka a Klatovska
půjde o rychlé přímé spojení na Šuma‑
vu. Cyklobus pojede každou sobotu, ne‑
děli či státní svátek až do šestadvacá‑
tého září, přičemž pobere dvaadvacet
kol. Na této lince platí klasický tarif
krajské integrované dopravy.
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Vzkaz přátelství demontován
a převezen do Národního muzea v Praze
Vznikla výstava s názvem „Hranice je jen slovo“ s podtitulem
Wir sind sousedé/ My jsme Nachbarn. Autorka výstavy, Lenka
Šaldová, sbírala od loňského léta všechny možné i nemožné
předměty, které souvisely s uzavřením hranic. I městys Všeruby
přidal do sbírky cenné předměty, a to historické mapy, které by‐
ly dovezeny do Národního muzea v Praze osobně vloni v létě.
Výstavu můžete zhlédnout v Muzeu české loutky a cirkusu
v Prachaticích, kde bude expozice k vidění až do konce listopa‐
du 2021. Poté se přesune do Domu česko‐německého porozu‐
mění v Jablonci nad Nisou‐Rýnovic. A věříme, že ji přivítáme
i ve Všerubech.
Václav Bernard, starosta

Život, boj a smrt
V měsíci květnu vyšla kniha „Život,
boj a smrt pod sedmi vlajkami"
Každá rodina na území České a Slovenské republiky má pradě‐
dečka či prastrýce, jenž se zúčastnil I. světové války, ať už na straně
Rakousko‐Uherska, nebo jako československý legionář. Dlouho
však byl pohled na válečné úsilí našich vojáků zaměřen pouze na ty,
kteří bojovali v legiích za samostatné Československo, a značná
část hrdinských činů českých a slovenských vojáků v uniformách
Rakousko‐uherské armády zůstala v pozadí. Čeští a slovenští vojáci
válčili jako pěšáci, dělostřelci, horští myslivci i námořníci. Díky
svým schopnostem a odbornosti i jako důstojníci rakousko‐uher‐
ské, srbské a ruské armády v legiích. Nesmíme také zapomínat, že
po rozpadu Rakousko‐Uherska a vzniku samostatného Českoslo‐
venska své síly spojili do Československé armády a ruku v ruce zlik‐
vidovali snahu o vznik Rakouského Německa, zabránili obsazení
Těšínska Poláky a osvobodili Slovensko. Tato kniha je připomínkou
jejich hrdinského boje.
V knize má své místo jeden z legionářů, rodák ze Stanětic, Jiří
Šlégl.
Hanka Hoffmannová, zastupitelka obce Zahořany

Lampiony, buřty
a ohníček v Nové Vsi
I letos jsme v Nové Vsi připravili nejen pro děti lampionový průvod.
Sešli jsme se u kapličky, kde jsme rozdělali oheň a na posilněnou jsme
si opekli buřty. Děti se proběhly po Vsi, a když se začalo stmívat, roz‐
svítili jsme lampiony. Snad kvůli tomu, že jsme skoro rok byli sevřeni
pandemií Covid a neuskutečnilo se moc akcí, zúčastnila se spousta
místních i přespolních obyvatel. Za účast všem moc děkujeme.
Text: Š. Kraftová, foto: Týna Mikanová
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Kudy vede nová cesta
ve Všerubech
Rekonstrukce polní cesty S4 v délce 1 km v k. ú. Všeruby u Kdyně – 1. etapa byla zahájena.
Začátek rekonstrukce hlavní větve je situován v místě hranice intravilánu obce Všeruby a
začátek rekonstrukce východní větve je situován rovněž v místě hranice intravilánu obce
Všeruby a končí v místě napojení na hlavní větev polní cesty. Rekonstrukcí polní cesty vznik‑
ne kvalitní přístupová cesta k zemědělským pozemkům s odpovídajícími technickými para‑
metry. V rámci liniové výsadby bude dle arboristických standardů vysazeno 38 ks dřevin.
Celková cena díla je 5.573.844,10 Kč vč. DPH, příspěvek EU činí 2.880.000,00 Kč, příspě‑
vek z národních zdrojů je 1.620.000,00 Kč a z vlastních zdrojů bude městys investovat
1.073.844,10 Kč.
Václav Bernard

Polní cesta je projektovaná
jako jednopruhová polní
cesta a kryt polní cesty je
navržen z penetračního
makadamu.

V Libkově koupili
žací stroj
Obec Libkov pořídila v měsíci dubnu
z vlastního rozpočtu nový žací traktor Ku‑
bota G23 HD od firmy AGROWEST, a. s. Do‑
mažlice. Učinit tuto koupi se rozhodli z dů‑
vodu zájmu o modernější a výkonnější
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MARKÉTA – rozhledna s výhledem
na Šumavu, Klatovsko a Domažlicko
Vrch sv. Markéty nad Dlažovem má zvláštní kouzlo: je pěkně usa‐
zen v krajině a zdaleka viditelný. Lidé sem chodí už od nepaměti
kvůli úchvatnému rozhledu a neporušené přírodě. Jde však
i o zvláštní klidnou atmosféru, která návštěvníky přitahuje. Snad
z těchto důvodů lidé z okolí na vrcholu vybudovali dřevěnou kapli.
Tu posléze vystřídala zděná, která zde stojí doposud.
Nová kaple byla postavena v novogotickém slohu v roce 1886.
Dlažovský rolník Josef Jokl z čp. 1 na její stavbu věnoval 600 zla‐
tých. Kámen na stavbu Dlažovští přivezli z lomu na vrchu Chlum
a zednické práce provedl zednický mistr Tomáš Babka.
V roce 1887 byla kaple slavnostně vysvěcena za účasti 25 kněží
a veliké účasti lidí z okolí. Každého roku v červenci se zde pak na sv.
Markétu konala až do roku 1987
pouť. Kaple byla v minulosti několi‐
krát opravována, naposledy v roce
2001, kdy obec Dlažov provedla cel‐
kovou rekonstrukci. Finanční pro‐
středky tehdy obec získala i z dotace
z programu Phare a z veřejné sbírky.
Bohužel pro svoji odlehlost si kapli
vyhlédli zloději. V roce 1990 odcizili
nejcennější součásti zařízení a pak
kapli ještě několikrát navštívili. Na‐
posledy se zajímali o měděné para‐
pety a svody dešťové vody.
Aktuálně jsou na rozhledně vymě‐
něny nosné sloupy.
Výška: 25,40 m, výška vyhlídkové plo‑
šiny: 19,20 m, počet schodů: 94 (red)

Soutěž o nejhezčí jarní fotografii
Pionýrská skupina Safír ze Kdyně vyhlásila soutěž o nejhezčí jarní fotku. Přihlásit se do ní
mohli mladí fotografové do 15 let a na vyfocení a poslání svého díla měli celý měsíc. Soutěže se
zúčastnilo patnáct dětí, jejichž nejpovedenější snímky byly umístěny na facebookové stránky PS
Safír. Zde probíhalo hlasování veřejnosti do půlnoci 28. dubna. Hodnotilo se v kategoriích do 8
let a od 9 do 12 let. A že to bylo opravdu napínavé! Starší kategorii celkem suverénně vyhrála de‐
vítiletá Natálka N., jejíž fotka sněženek získala celkem 70 hlasů. Druhá byla s odstupem 45 hlasů
Karolínka M. (10 let) a třetí Jirka K. (11 let) a jeho fotka zakrslého králíčka. V mladší kategorii do
8 let probíhal napínavý souboj do poslední chvíle a vítězem se nakonec stal šestiletý Matyášek
M. s 57 body a fotkou rozkvetlých ladoněk. Pouze 7 bodů dělilo od prvního místa Carmen N. a její
fotku sedmikrásky a třetí se umístil Tomáš F. se 14 body. První tři z každé kategorie si vysloužili
odměnu v podobě profesionální úpravy a zarámování své fotografie ve Fotoateliéru Kdyně, který
byl partnerem soutěže. Všem zúčastněným děkujeme! Foto str. 16. Pavla Hrubá, PS Safír Kdyně

Velikonoční
stezka v Kolovči
stroj, přestože jim stále sloužil předchozí,
se kterým byli moc spokojeni celých 12 let.
Tento původní žací traktor ISEKI SXG 19,
pořízený také od firmy AGROWEST, a. s.
Domažlice, je nyní možné od obce odkou‑
pit za dohodnutou cenu. Traktor je ve vel‑
mi dobrém technickém stavu, je servisova‑
ný a stále splňuje svůj účel. Zájemci se mo‑
hou hlásit na obecním úřadě v Libkově,
kde jim bude umožněna prohlídka a po‑
skytnuty veškeré informace.
Ing. L. Mlezivová

Pionýrská skupina Kolo Koloveč připravila
pro zvídavé děti a jejich rodiče v rámci výzvy
PIVCO (PIonýrská Výzva COvidu) stezku na té‑
ma Velikonoce. Na trase v okolí městyse byly
rozvěšeny cedulky s informacemi na veliko‑
noční téma, které obsahovaly také sportovní
i vědomostní úkoly. Stezku s 20 zastaveními
zvládly mladší děti za doprovodu rodičů, ty
starší pak úplně samy. Trasa vedla od MŠ Ko‑
loveč mimo dopravní komunikaci směrem
k Zichovu. Její délka byla zhruba 3 km a volně
přístupná byla v období od 30. 3. do 6. 4. 2021.
Děti se při putování dozvěděly mnoho zajíma‑
vých a užitečných informací spojených s obdo‑
bím Velikonoc.
Kamila Krištofová
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Rybník na návsi v Loučimi
Ozdobou téměř každé vesnické návsi je
rybník a nejinak je tomu v Loučimi. Od
konce května 2021, do té doby mělo ve‑
dení obce s vodní plo‑
chou 732 m² jenom
trápení.
První velkou rekon‑
strukci nechali udělat
v roce 2009 a vypada‑
lo to, že bude vystará‑
no, ale nebylo. Vody
spíš ubývalo, než aby
se hladina držela pěk‑
ně vysoko. Po několi‑
ka letech následovala
oprava propustnosti
hráze, která bohužel
nic nevyřešila, a v po‑
sledních letech připo‑
mínal rybník spíš vět‑
ší louži. Bylo tedy nut‑
no přikročit k rázné‑
mu zásahu.
„Současný stav byl
v uplynulých letech nevyhovující co do
přítoku vody i netěsnosti. Obec získala v
roce 2020 dotaci na opravu rybníka ve
výši 350.000,‑ Kč z Programu stabilizace

a obnovy venkova Plzeňského kraje.
Smlouva o dílo byla také v minulém roce
uzavřena s firmou VAK servis, s. r. o. Kla‑

tovy,“ řekla starostka obce Loučim Jana
Dirriglová krátce po zahájení prací po Ve‑
likonocích.
S firmou VAK servis mají v Loučimi do‑

Pět nových občánků
v Nové Vsi

bré zkušenosti, rekonstruovali zde vodo‑
vod, nad obcí vybudovali nové studánky
na pitnou vodu. Letošní počasí jejím za‑
městnancům příliš ne‑
přálo, takže když od‑
straňovali
stávající
opevnění břehů a od‑
bagrovávali zeminu ze
dna i svahů břehů, pa‑
dal sníh. V poněkud
lepším počasí vyměnili
starý dřevěný požerák
za nový železobetonový
a hlavně položili v dolní
polovině rybníka i na
jeho dno těsnící fólii,
která by měla zabránit
prosakování vody. Polo‑
žili také nové výpustné
potrubí v úseku pod
cestou za rybníkem a
břehy pak uvedli do pů‑
vodního stavu.
„Posílení přítoku vody
do rybníka z přepadu z vodní nádrže bude
moci být řešeno až v rámci stavebních pra‑
cí během plánovaného průtahu obce a
chodníků,“ dodala ještě starostka na za‑
čátku rekonstrukce, ale protože letošní
květen byl na deště bohatý až příliš, napl‑
nil se rybník ze stávajícího přítoku prak‑
ticky hned po dokončení prací. V Loučimi
tak mají uprostřed návsi opět ozdobu.
Text a foto Zdeněk Huspek

POMOC ŠKOLE
PRAPOŘIŠTĚ
– SBÍRKA,
TRANSPARENTNÍ ÚČET
V důsledku nepřátelství současného
vedení města Kdyně ke škole v Prapo‑
řišti byl této škole snížen rozpočet
o bezprecedentních 48 %. Škola nyní
bojuje o přežití. Škola má tradici od
roku 1903 a výborné výsledky při prá‑
ci s dětmi. Otevřeli jsme transparentní
účet. Zahájili jsme sbírku – potřebuje‑
me pylonovou tabuli, koberec, dovy‑
bavit školní zahradu. Ze srdce děkuje‑
me za jakýkoliv příspěvek na účet:

123‑4042060237/0100.

Již po třetí od roku 2016 proběhlo v Nové Vsi vítání občánků. Letos jsme přivítali celkem pět dětí.
Ještě jednou rodičům gratulujeme a dětem přejeme hodně štěstí do života.
Text: Šárka Kraftová, foto: Michaela Šmejkalová ml.

Přispíváte na děti, na vzdělávání, na
uvedené věci, které potřebujeme. Má‑
te naše velké poděkování. Moc VÁM
děkujeme. Pán Bůh zaplať.
Škola Prapořiště
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Všerubští hasiči mají Craftík
Dopravní automobil VW Crafter jménem Craftík je devítimístný dopravní automobil dlouhý 5 986 mm, široký 2 040 mm a vysoký 2 500 mm.
Poháněn je přeplňovaným vznětovým čtyřválcem o objemu 1 968 cm³ a výkonu 103 kW, který splňuje emisní normu Euro 6. Motor je spřažen se
šestistupňovou manuální převodovkou a pohání obě nápravy. Tažné zařízení umožňuje připojení brzděného přívěsu o maximální hmotnosti
3000 kg, nebo nebrzděného o hmotnosti 750 kg.
Sedadla jsou umístěna ve třech řadách. Ve druhé a třetí řadě je možné sedadla samostatně vyjmout. Komfort řidiče zajišťuje odpružené se‐
dadlo a polohovatelný volant. Prostor posádky je
vybaven radiostanicí Motorola a výjezdovým tab‐
letem.
Vozidlo je vybaveno 4 ks ručních svítilen LED
Atex, záchranářským batohem, 2 ks magnetických
svítilen a 2 ks hasicích přístrojů. Bezpečnost při
jízdě zvyšuje parkovací kamera a přední autoka‐
mera. Střecha vozidla je doplněna pochozí ploši‐
nou s nosností 200 kg přístupnou po žebříčku ze
zadní části vozu. Na pravé straně se nachází mar‐
kýza s výsuvem 3 m.
Na podlaze kufru je umístěno výsuvné plato
s nosností 250 kg, které usnadňuje přístup k pře‐
pravovanému materiálu. O dobíjení vozidla se sta‐
rá automaticky odpojovaná zásuvka Rettbox s do‐
bíječem Calix.
Vozidlo dodala firma CB Auto, a. s., pobočka Tá‐
bor, o nástavbu se postarala firma STS Prachatice
Během pěti let se podařilo kompletně obnovit výjezdovou techniku JSDHO
a. s. Vozidlo v ceně 1.409.124 Kč bylo z 90 % spolu‐
Všeruby.
V polovině března 2021 obdržela nový dopravní automobil VW
financováno z dotačního programu IROP, MAS Po‐
šumaví – 14. výzva – Technika pro JSDHO. Zbývají‐
Crafter, který doplňuje CAS 20 Scanii pořízenou v březnu roku 2017, čtyř‑
cích 10 % bylo financováno z rozpočtu městyse
kolku CAN‑AM a přívěsný vozík s plachtou z května 2020.
Všeruby.
Václav Bernard
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Kulturní servis
ČERVEN
13. 6. Chodská Lhota, fotbalový zápas II.
ročníku COVID CUPU na místním hřišti od
15.00 hodin mezi mužstvy Ch. Lhoty a Za‐
hořan
červen/červenec (bude upřesněno) No‑
vá Ves, promítání pohádky pro děti, promí‐
tání filmu pro dospělé

ČERVENEC
10. 7. Všeruby, zájezd do Prahy na muzikál
Rebelové, letní scéna Hudebního divadla
Karlín
31. 7. Všeruby, Anenská pouť na Tanaber‐
ku, 14.00 hod. poutní mše. V rámci znovuo‐
živení kultury
vystoupí od
20:00 sloven‐
ský tenorista
Matej Vanik,
držitel 3 zla‐
tých desek,
který v roce
2008 založil
se svými kole‐
gy popoperní
trio La Gioia, v
roce 2011 byl Václav Bernard s Matejem Vaníkem
bronzovým finalistou soutěže Česko Sloven‐
sko má talent a 10 sezón působil jako člen
Opery Slovenského národního divadla. O ob‐
čerstvení během celého dne se postará ZOD
Mrákov.

SRPEN
7. 8. Brnířov, Brnířovskej parez
7. 8. Koloveč, 9. ročník Kolovečského troj‐
boje, turnaj pětičlenných týmů v přetaho‐
vání lanem, pití piva na čas a hodu sudem
do dálky, doprovodný program pro děti
i dospělé, hudba i občerstvení zajištěno, od
14.00 hod. u rybníka u Holce
7. 8. Chodská Lhota, akce pro dospělé
S kořalkou za pohádkou, zábavný večer
s pohádkovými bytostmi při plnění tema‐
tických úkolů, start u moštárny od 18.30 do
19.30 hod., konec cesty na fotbalovém hřiš‐
ti, kde je zajištěné občerstvení
7. 8. Chodská Lhota, turnaj v malé kopané
na hřišti v Chodské Lhotě od 10.00 hodin,
občerstvení zajištěno, pořádá FK Chodská
Lhota
21. 8. Koloveč, pouťová taneční zábava,
kapela UKRADENÝ VJECY zahraje společně
s předkapelou od 20.00 hod. v areálu Staré
cihelny
22. 8. Koloveč, Kolovečská pouť, pouťové
atrakce v parku u ZŠ Koloveč
28. 8. Brnířov, loučení s prázdninami

Kdyňsko
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DŮM S VELKÝMI
OSUDY, SYMBOLY
A TRADICEMI
Budova kdyňské synagogy působí na
první pohled z rušné ulice velmi nenápad‑
ně. Možná kolem ní chodíte cvičit do soko‑
lovny nebo kolem ní jezdíte denně do prá‑
ce a hlučný provoz hlavní komunikace vám
neumožňuje zvednout oči k neoromán‑
ským obloukovitým oknům a zapřemýšlet,
co se nachází za nimi. Možná z letmého
vnějšího pohledu si lze jen těžko uvědomit
jedinečnost a význam této památky. V Če‑
ské republice se dochovalo z původního
počtu více než 400 synagog (stav udávaný
před 100 lety) asi 200 budov. Za 2. světové
války bylo vypáleno a zničeno nejméně 75
synagog, dalších více než 120 v době pová‑
lečné. Mnohé z dochovaných jsou však zce‑
la přestavěné a užívané k jiným účelům.
Dnes jich evidujeme asi 60 v nějaké míře
opravených a přístupných jako muzea, vý‑
stavní síně, kulturní zařízení, činné syna‑
gogy. Pouze u pěti z nich se nachází rituální
lázeň, tzv. Mikve. Jen ve dvou případech je
však prohlídka lázně součástí běžného
prohlídkového okruhu, a to v Dobrušce
a ve Kdyni.
Původní výmalba a mobiliář podtrhují vyso‐
kou hodnotu této synagogy. Ačkoli první zmín‐
ka o příchodu Židů na Kdyňsko je z roku 1663,
ke stavbě synagogy dochází až v letech 1862–
1863, kdy má židovská obec již 68 členů (Hou‐
rova kronika zaznamenává 16 rodin, donáto‐
rů, přispívajících na její stavbu). Zachování sy‐
nagogy v téměř původním stavu do dnešních
dnů lze považovat skoro za zázrak.
V listopadu 1914, na začátku první sv. války,
přišlo do Kdyně téměř 140 uprchlíků z Haliče.
Byli to především haličtí Židé, které vyhnala
z jejich domovů válka. Bydleli v sokolovně,
v budově měšťanské školy a mnoho z nich na‐
šlo útočiště i v synagoze. Zima, hlad a vzájem‐
né spory způsobovaly, že ne vždy se chovali
k vybavení synagogy šetrně. Za jejich pobytu
byly bohužel spáleny školní lavice, dokumenty
i fotografie z židovské školy. Židovských
uprchlíků z Haliče žilo v letech 1915–1918
v internačních táborech v českých a morav‐
ských židovských obcích až 200 000 osob.
Nelehký podzim 1938 kdyňská synagoga
rovněž přežila. Hranice Sudet procházely nad
katastrem obcí Prapořiště a Novou Vsí. Město
Kdyně tedy zůstalo i po zabrání nacisty sou‐
částí Československé republiky, a tak synago‐
ga v době okupace nebyla zničena, ale sloužila
jako skladiště. Po válce budovu užívala Církev
československá husitská. Z rabínského bytu se
stala kancelář faráře. Od konce války uplynulo
45 let a v roce 1990 se synagoga ocitla opět
velmi blízko zkáze. Církev husitská prodala

dům soukromé osobě, která plánovala přemě‐
nu modlitebny na pivnici. Díky zásahu památ‐
kářů a Židovského muzea v Praze se tak nesta‐
lo. Město Kdyně synagogu od soukromého
majitele odkoupilo do svého vlastnictví a pod
odborným vedením velmi zdařile zrestaurova‐
lo její interiér a umístilo do ní expozici o histo‐
rii zdejší židovské komunity a židovských pa‐
mátkách v regionu.
Díky tomu se dnes můžete posadit do půvo‐
dních mužských lavic v přízemí hlavního sálu
i na galérii a zahledět se na dřevěný svatostá‐
nek, hebrejsky zvaný „aron –ha–kodes“, nebo
na ornamentální výmalbu stropní klenby od
mistra Ignáce Hynka Amerlinka, na fresky
znázorňující Den a Noc – nekonečnost vesmí‐
ru i Boha. V pozoruhodné akustice modliteb‐
ního sálu se lze zaposlouchat do vyprávění
o životě Židů, o jejich tradicích a svátcích. Při‐
cházeli do Čech v 10. století jako kupecké sku‐
piny. Původně téměř rovnoprávné postavení
se jim začalo zhoršovat po prvních křižáckých
výpravách a po IV. lateránském koncilu, který
přijal v roce 1215 řadu diskriminačních usne‐
sení a dogma dědičné viny Židů za ukřižování
Ježíše Krista. Pak tedy záleželo vždy hlavně na
panovníkovi, jak se Židům v daném období
v Čechách žilo. Je tedy známo, že Karel IV. nebo
Rudolf II. do Čech Židy zval, naopak Marie Te‐
rezie se je snažila z Čech vykázat. Obdobně to‐
mu bylo i u nás na Chodsku. Lomikar, který
spatřoval v Židech schopné a houževnaté ob‐
chodníky, tedy ekonomický přínos, Židy na
svém panství vítal. Několik let poté se je hrabě
Stadion snažil všemi možnými způsoby z pan‐
ství vykázat. Možná i proto se synagoga ve
Kdyni začala stavět až v roce 1862, tedy po
zrovnoprávnění židovských obyvatel po roce
1848 a nedlouho před dosažením plné rovno‐
právnosti v Rakousku‐Uhersku v roce 1867.
Omezení práv a svobod židovských obyvatel
z doby Protektorátu si připomeneme v před‐
sálí modlitebny. Najdete zde autentické doku‐
menty se zákazy provozu živností, zabavování
majetku či seznam kdyňských Židů do trans‐
portu do Terezína, který připadl na datum 30.
11. 1942. Příběh lékaře Leo Hartmana jistě
znáte, ale i přesto si osobní odvahu všech akté‐
rů připomeneme. V bývalém bytě a kanceláři
rabína je umístěna expozice s předměty nábo‐
ženského a každodenního života. Eliášův po‐
hár, slánka či medovnice nás přivedou k vy‐
právění o dodržování židovských zásad v ku‐
chyni.
O přísném oddělování potravin na mléčné a
masité, na rituálně čisté (hebr. košer) a rituál‐
ně nečisté. Udržování a předávání židovských
tradic a zvyků v domácnosti bylo především
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úlohou matky, a proto byla k tomuto poslání
vedena každá židovská dívenka od útlého dět‐
ství. Hlavní postavení měl v rodině vždy otec,
který zajišťoval živobytí, ale byl i důležitým
učitelem svých děti. U rodinného stolu začínala
tříletým chlapcům první výuka hebrejského
písma, a to hned po svátku Postřižin. Ty se ko‐
naly tradičně 33. den po svátku Pesach, kdy se
slaví menší svátek Lag ba‐omer, spojovaný
s koncem morové epidemie mezi učedníky ra‐
biho Akivi jako „svátek učenců“.
Při této příležitosti se ve spole‐
čenství židovské obce všem
chlapcům po třetích narozeni‐
nách také stříhaly vlasy (Postřiži‐
ny, hebr. chalaka) a poprvé pone‐
chávaly vlasy na skráních (jidiš
pajesy, lidově pejzy). Dospělosti
dosáhl chlapec ve třinácti letech,
od té doby se započítával do mi‐
nijanu – povinného minimálního
počtu deseti dospělých mužů, ne‐
zbytných pro konání společné
bohoslužby v synagoze. Zajíma‐
vostí této místnosti je i svatební
oznámení Maxe Huttera a nevěs‐
ty Amálie. Židovská svatba je rov‐
něž velmi zajímavé téma k vyprá‐
vění. Panely na stěnách v bytě ra‐
bína prozrazují osudy synagog a
modliteben v širokém okolí.
K tradičním rituálům, mnohdy
obestřeným tajemstvím, se do‐
staneme v obnovené lázni „mikvi“. Mikve je
vnímána jako symbol čistoty, kde se člověk du‐
chovně očistí „znovu narodí“. O jedinečné
schopnosti vody duchovně očišťovat se Bible
zmiňuje na mnoha místech. Aby byla lázeň
způsobilá používání, musí mít pramen svůj pří‐
tok i odtok, předepsaný minimální objem vody,
tj. 762 litrů a rozměry umožňující ponoření
dospělé osoby včetně hlavy. Dříve používali
mikvi kněží před vstupem do Jeruzalémského
chrámu. V diasporách ji muži navštěvovali
v předvečer vysokých svátků (Roš ha‐šana a
Jom kipur). Muž se koupal o samotě, aby nebyl
nikým rušen a mohl se na modlitbu a pronáše‐
né požehnání dostatečně soustředit. Zdejší

mikve však sloužila především ženám, od je‐
jich první menstruace, po rituální očistu
v předvečer svatby i k očištění se po porodu.
Ženy nevcházely do synagogy hlavním vcho‐
dem jako muži, nýbrž ze dvora této budovy, za‐
dním vchodem, který navazoval na nečisté
schodiště do mikve či přímo ke schodům na
ženskou galerii. Na správnost ponoření a očiš‐
tění u žen dohlížela pověřená žena „balanit“.
V mikvi se mohlo rovněž rituálně očišťovat ná‐

dobí vyrobené v nežidovském prostředí, tak
aby bylo „košer“ a mohlo se používat v kuchy‐
ni. Podle svědectví pamětníka existovala mikve
v suterénu synagogy ještě ve 30. letech 20. sto‐
letí. Po odchodu židovské komunity byl pra‐
men zaslepen, lázeň zrušena a prostor přemě‐
něn na sklep. V roce 2008 se podařilo mikvi
obnovit. Právě existence tohoto sklepního pro‐
storu s přírodním pramenem vody a s dvojím
schodištěm „čistým a nečistým“ činí z naší sy‐
nagogy naprostý unikát.
Po čistých schodech vystoupáme z mikve až
do prvního patra, kde je vstup do ženské gale‐
rie. V předsálí se nachází panely s příběhy
jednotlivých kdyňských židovských rodin a
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osobností. Mnoho z nich se ve své době čile za‐
pojovalo do kulturního a společenského života
ve Kdyni. Významnou rodinou byla rodina pa‐
na Augsteina (vlastnil dům č.p. 11 /dnešní kni‐
hovna). Jejich pradědeček pocházel z Prapo‐
řišť. Tento šikovný obchodník s vlnou, ale
především poctivý a prozíravý muž, měl oblibu
u majitele bystřického panství a získal od něj
pro židovskou obec pozemek na židovský hřbi‐
tov nad Loučimem. Pohřbívalo se zde od roku
1842. Popisu tradic spojených
s pohřbíváním se věnuje expozi‐
ce židovských hřbitovů.
V bývalé židovské škole, dneš‐
ní zasedací místnosti, v prosvět‐
leném prostoru, se nachází roz‐
měrný obraz Chodsko od vý‐
znamného českého krajináře
Aloise Kalvody. V rámci prohlíd‐
ky je to ideální místo pro výklad
o výchově dětí v rodině, o rozdíl‐
ném přístupu k chlapci a k dívce,
o židovském školství. Můžeme
zde spolu hledat i klíč k židovské
houževnatosti, píli a vzdělanosti,
k vlastnostem pro tuto komunitu
tolik typických. Možná máte ži‐
dovské náboženství spojené
s mnoha otazníky. Musím vás
předem připravit na to, že bě‐
hem prohlídky se jich asi nezba‐
víte. Čím více totiž poodhalujete
roušku judaismu, tím častěji na‐
rážíte na stále nové otázky, na další symboly a
významy. Co vám mohu slíbit, že denní řád ži‐
dů prostoupený modlitbami, symboly, rituály
vás ale bude nutit k přemýšlení a dohledávání
dalších informací a souvislostí. Pohledem do
modlitebny z prvního patra ženské galerie, kde
zmiňované stropní fresky a okna máte téměř
na dosah, naše prohlídka končí.
Na úplný závěr vás čeká při odchodu u dveří
milá pozornost. Jako poděkování za vaši náv‐
štěvu si muži vylosují jednu z židovských anek‐
dot, ženy židovský recept a děti omalovánku.
Nezbývá než se rozloučit:
SHALOM & MÍR A POKOJ S VÁMI.
Ludmila Brychová, TIC Kdyně

Turistické vycházky
16. ZÁMEK CHUDENICE, KOSTEL, PIVOVAR A AMERICKÁ ZAHRADA /6 km + 2 km/
Termín: středa 16. 6. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 9:54h. do Klatov (10:19). Z Klatov busem v 10:35h. do Chudenic (11:15h.).
Zde vás čeká prohlídka zámku a kostela. Návštěva pivovaru. Z Chudenic pěšky na Bolfánek a do Americké zahrady.
Podél Kvapilových jezírek budeme sestupovat do obce Kaničky. Co lze očekávat? Při troše štěstí pokvete v Americké zahradě liliovník tulipánok‐
větý celolistý. Odjezd z Kaniček v 15:56h. do Nového Dvora (16:21). Z Nového Dvora busem v 16:43h.
Návrat do Kdyně v 16:53h. Vede L. Hynčíková

17. Naučná stezka OBORA HORŠOV /9,5 km/
Termín: středa 23. 6. 2021
Odjezd busem ze Kdyně v 8:35h. do Dom (9:05h.) /přestup na bus z DOM 9:10h. do Horš. Týna, příjezd 9:23h.
Začátek je na náměstí v Horšovském Týně, jde se po žluté turistické značce, okolo Křakovské vodní nádrže do Horšova, kde začíná NS Obora
Horšov. Můžete se těšit na prohlídku gotického kostela s průvodcem a občerstvením ve školní restauraci OBORA SOU v Horšovském Týně. Oče‐
kávejte pohodovou nenáročnou vycházku se zajímavými informacemi. Odjezd busem z Horšovského Týna v 16:25h, DOM, příj. 16:38h. Odjezd
busem z DOM v 17:03 Návrat do Kdyně v 17:24h. Vede L. Hynčíková

18. ZÁVĚREČNÁ VYCHÁZKA CESTOU ROZKVETLÝCH NÁPRSTNÍKŮ /10 km/
Termín: středa 30. 6. 2021
Sraz ve 13:00 před infocentrem. Místní okruh vede romantickou cestou pod Kravařem, na Vejpřahy a Koráb.
Závěrečná vycházka, SPOJENÁ S PŘEKVAPENÍM, končí na KORÁBU. Vede: L. Hynčíková, J. Suchánková, M. Brych, L. Brychová
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Plzeňský kraj zpracoval v letošním ro‑
ce Aktualizaci koncepce cykloturistiky a
cyklodopravy v Plzeňském kraji. Cílem
aktualizace koncepce je vznik sítě cyk‑
lotras, které budou nedílnou součástí
dopravního systému. Je zde řešena pro‑
vázanost místních, regionálních a nadre‑
gionálních cyklistických tras. Celý doku‑
ment je k dispozici na tomto odkazu –
https://www.plzensky‑kraj.cz/aktuali‑
zovana‑koncepce‑cykloturistiky‑a‑cyk‑
lodopr

Kdyňsko
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MAS Pošumaví pomáhá
Místní akční skupina Pošumaví, jíž je DSO
členem, pomáhá i našemu regionu Kdyňska, a
to především prostřednictvím dotačních pro‑
gramů IROP (Integrovaný regionální operační
program) a PRV (Program rozvoje venkova).
V současné době MAS Pošumaví připravuje
novou strategii pro programové období 2021–
2027 a věříme, že v příštích letech budeme moci
podpořit co nejvíce projektů od žadatelů ze
Kdyňska.
Za celé období 2014–2020 bylo v PRV v DSO

Kdyňsko zatím podpořeno 11 projektů za téměř
8 mil. Kč.
V operačním programu IROP má MAS Pošu‑
maví již vyhlášeny všechny plánované výzvy a
vyčerpány téměř všechny finanční prostředky
pro období 2014–2021. Z oblasti DSO Kdyňsko
bylo podpořeno evropskými prostředky osm
projektů, a to ve výši 10,5 mil.
MAS Pošumaví sídlí v Klatovech ve zrekon‑
struovaném dominikánském klášteře.
www.masposumavi.cz

Účetnictví obcí
v praxi
Koráb, z. s., ve spolupráci s DSO Kdyňsko
zve na školení pro účetní územních samospráv‐
ných celků a příspěvkových organizací.
Lektor: Ing. David Vičar, DaKan, s. r. o., da‑
ňový poradce (ev. č. 3868), auditor (č. opr.
2390) poskytuje daňové, účetní a ekonomické
poradenství pro obce, příspěvkové a neziskové
organizace v oblastech správy majetku, rozpo‐
čtu, kontroly a nastavení okruhů atd.
Termíny a místa konání: úterý 15. června,
Konšelský šenk, Vodní 33, Domažlice, čtvrtek
17. června, hotel Centrál, Masarykova 300, Kla‐
tovy, info: oskorab@seznam.cz.
kdynsko@seznam.cz
Tel.: 602 625 695

Vyhlídka na Vrchu Páně mezi Novou Vsí a Vítovkami.
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Kdyňsko
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Kalendárium Kdyňska
l BÍLKOVÁ Anna ‑ chodská švadlena

l KRAUS Bohumil – hudebník

l SMAZAL Jakub – kapelník

*26. 10. 1877 Domažlice †09. 06. 1976 Domaž‐
lice
Místa působení: Mrákov
Znalkyně chodských krojů, etnografka a vlasti‐
vědná pracovnice působící v Mrákově.
‐ 45. výr. úmrtí.

* 01. 06. 1908 ‐ Kanice † 06. 05. 1986 ‐ Kdyně
Místa působení: Domažlice
Učitel, odborný publicista v oblasti entomolo‐
gie, ilustrátor, malíř a hudebník. Roku 1970
zvolen programovou komisí Chodských slav‐
ností "Králem dudáků". ‐ 35. výr. úmrtí

*1891 ‐ Vránov
Místa působení: Koloveč
Od roku 1932 kapelníkem dechové hudby
v Kolovči, otec Josefa Smazala. ‐ 130. výr. na‐
rození

l BÍLKOVÁ Marie ‑ chodská švadlena

l KUŽELKA František ‑ stavitel

*04. 10. 1886 Domažlice †02. 01. 1981 ‐ Do‐
mažlice Místa působení: Mrákov
Profesionální švadlena a vlastivědná pracovni‐
ce, spolupracovnice Jindřicha Jindřicha.
40. výr. úmrtí

*04. 12. 1903 ‐ Klenčí pod Čerchovem †17.
03. 1986 ‐ Erlangen u Norimberka (Němec‐
ko)
Místa působení: Klenčí p. Č., Domažlice, Ně‐
mecko
Stavební podnikatel a politik. Budoval objek‐
ty převážně průmyslového a veřejně prospěš‐
ného charakteru. ‐ 35. výr. úmrtí

l BUZEK ZE KDYNĚ ‑ děkan filozofické fa‑

kulty
*Kdyně †1441
Místa působení: Praha
Děkan filozofické fakulty Univerzity Karlovy a
patrně nejstarší doložený kdyňský rodák po‐
dobného významu. ‐ 580. výr. úmrtí
l DUFFEK Jakub – dudák

†1856 Mrákov
Místa působení: Mrákov, Němčice
Chodský dudák a hráč na housle, známý také
pod přezdívkou Pajtáš. ‐ 165. výr. úmrtí.
l GABRIEL Ferdinand st. –sbormistr

*25. 04. 1886 ‐ Koloveč †13. 05. 1972 Koloveč
Místa působení: Koloveč
Učitel hudby, sbormistr zpěváckého spolku
v Kolovči a ředitel kůru. 135. výr. narození.
GABRIEL,Vojtěch–dirigent
*06. 02. 1906 ‐ Koloveč †25. 03. 1981 ‐ Bra‐
tislava(Slovensko)
Místa působení: Bratislava(Slovensko)
Houslista, dirigent a koncertní mistr. Působil
např. ve Slovenské filharmonii a v rozhlase. ‐
115. výr. narození.
l HANA Jan ‑ tajemník městského úřadu

*16. 11. 1897 ‐ Kout na Šumavě †09. 01. 1991
‐ Domažlice
Místa působení: Domažlice
Tajemník městského úřadu, odborník na do‐
mažlický místopis, rodopis a vlastivědu.
30. výr. úmrtí
l KLÁNSKÝ Mojmír–spisovatel

*19. 04. 1921 ‐ Kdyně †23. 09. 1983 ‐ Ště‐
chovice(okr. Praha ‐ západ)
Místa působení: Praha
Působil jako spisovatel, prozaik, redaktor a no‐
vinář. Signatář Charty77 ‐ 100. výr. narození.
l KONOPA Jan – hudebník

* 01. 09. 1820 ‐Mrákov † 09. 05. 1871 ‐Mrákov
Místa působení: Mrákov
Lidový hudebník, vzorem pro postavu Jozy v
povídce Pohorská vesnice od Boženy Němco‐
vé. ‐150. výr. úmrtí
l KÖNIG Václav – malíř

*20. 01. 1936 ‐ Mělník (okr. Mělník) †28. 09.
2001 ‐ Kdyně
Místa působení: Kdyně. Původní profesí strojní
zámečník, absolvent ČVUT. Ve volných chvílích
maloval, jeho obrazy se většinou inspirují kra‐
jinou okolí Kdyně – 85. výr. narození

l MYŠKA Josef – lékárník
*21. 02. 1812 ‐ Libkova Voda (okr. Pelhři‐
mov)†27. 02. 1896 ‐ Písek
Místa působení: Všeruby, Kdyně, Písek
Lékárník ve Všerubech a Kdyni, politik a
starosta novokdyňského okresu. Zastával
funkci starosty Nové Kdyně. ‐ 125. výr. úmrtí
l NĚMEČEK Jan ‑ průmyslový výtvarník
*27. 01. 1946 ‐ Koloveč
Místa působení: Plzeň
Průmyslový výtvarník, v oblasti designu se
zaměřuje převážně na tvarování strojů a pro‐
jektování výrobních pracovišť. ‐ 75. výr. na‐
rození
l PELNÁŘ Jan ‑ ministr vnitra ČSSR
*24. 04. 1911 ‐ Mrákov †23. 04. 1982 ‐ Pl‐
zeň
Místa působení: Domažlice, Plzeň, Praha,
Mrákov
Původním povoláním zedník, od srpna1968
ministr vnitra komunistického režimu. ‐
110. výr. narození
l PIVOŇKA Josef – klarinetista
*03. 03. 1901 ‐ Zahořany †16. 08. 1931 ‐
Domažlice
Místa působení: Zahořany
Působil jako klarinetista a trumpetista, jeden
z nejlepších znalců chodských písní.
120. výr. narození
l RANDA Hippolyt P. – historik
*13. 08. 1836 ‐ Domažlice †29. 03. 1896 ‐
Domažlice
Místa působení: Kout na Šumavě
Osobní kaplan a správce stadionského archi‐
vu v Koutě na Šumavě. Autor knih regionál‐
ních dějin, např. publikace Chodové a jejich
osudy. ‐ 125. výr. úmrtí
l REGAL Karel ‑ autor odborných publi‑
kací
*06. 12. 1857 ‐ Kdyně †23. 02. 1931 ‐ Chu‐
denice (okr. Klatovy)
Místa působení: Domažlice, Klatovy, Praha,
Brno, Chrudim, Chudenice (okr. Klatovy)
Pedagog, překladatel, spisovatel a jazykově‐
dec. Je spoluautorem tělocvičného názvosloví
– 90. výr. úmrtí

l ŠAMBERGER František – lékař

*12. 02. 1871 ‐ Kout na Šumavě †09. 12. 1944
‐ Praha ‐ Vinohrady
Místa působení: Praha
Profesor kožních a venerických chorob na uni‐
verzitě v Praze a autor odborných publikací. ‐
150. výr. narození
l ŠMÍD Jakub Jiří ‑ tajemník města Kdyně

*24. 04. 1891 ‐ Kdyně †31. 03. 1943 ‐ Osvě‐
tim (Polsko)
Místa působení: Kdyně, Osvětim (Polsko)
Politik, tajemník kdyňského městského úřadu
a protinacistický odbojář. Zatčen gestapem,
zahynul v koncentračním táboře Osvětim.
130. výr. narození
l ŠMÍD Zdeněk ‑ spisovatel

*17. 05. 1937 ‐ Kdyně †09. 04. 2011–Seychely
Místa působení: Domažlice, Karlovy Vary, Pl‐
zeň
Učitel, autor humoristických knih a také romá‐
nů inspirovaných česko‐německými vztahy
v pohraničí. ‐ 10. výr. úmrtí
l ŠLAIS Matěj– archivář

*23. 05. 1896 ‐ Hluboká †08. 04. 1976 ‐ Do‐
mažlice
Místa působení: Kdyně, Horšovský Týn, Do‐
mažlice
Okresní archivář, básník, regionalista a knih‐
kupec. ‐ 45. výr. úmrtí
l ŠTEFL Jan – řídící učitel

*21. 11. 1882 ‐ Chodská Lhota †1966
Místa působení: Dříň, Svárov, Unhošť (vše okr.
Kladno)
Učitel, autor publikace mapující dějiny obce
Chodská Lhota. ‐ 55. výr. úmrtí
l TŠÍDA Ferdinand Antonín

– starosta
Kdyně
*31. 05. 1847 ‐ Kdyně †25. 03. 1916 ‐ Kdyně
Místa působení: Kdyně
Obchodník a starosta Kdyně, spoluzakládal ta‐
mější Sbor dobrovolných hasičů a Tělocvičnou
jednotu Sokol. ‐ 105. výr. úmrtí

l VONDRÁKOVÁ Marie – redaktorka

* 27. 03. 1881 ‐ Koloveč † 16. 04. 1970 ‐ Praha
Místa působení: Praha
Tajemnice dr. Alice Masarykové, dcery prvního
československého prezidenta. Redaktorka
Sborníku pro přátele Svazu katolických žen a
týdeníku Československá žena ‐ 140. výr. na‐
rození
l ŽÁKAVEC Theodor ‑ stavební inženýr

*05. 01. 1871 ‐ Kdyně †22. 07. 1947 ‐ Do‐
mažlice
Místa působení: Praha
Působil v Praze jako technický ředitel stavební
firmy Lanna, autor monografie o této firmě –
150. výr. narození

Kdyňsko v aprílovém čase

Obecní úřad v Zahořanech s velkým úspěchem po Novém roce vyhlásil sbír‑
ku pro charitu Diakonie Broumov. Sbírku podpořily nejen spádové obce,
ale spousta lidí z okolních vesnic, s díkem, že mohou věci, které jsou pro ně
již nepotřebné, podarovat lidem v tísni. V květnových dnech si Diakonie od‑
vezla tuto velkou sbírku do svých skladů.
Hanka Hoffmannová, zastupitelka obce Zahořany

Nové kryté posezení mezi víceúčelovým a dětským hřištěm slouží sportují‑
cím dětem i maminkám v Brnířově. Obec plánuje ještě vysázení nové okras‑
né zeleně v jeho okolí.
Ing. Věra Jandová, Obecní úřad Brnířov

30. dubna v 18:00 vyjela jednotka SDH Koloveč opět po roce na stavění
májky v blízkosti úřadu městyse. Kvůli protiepidemickým opatřením se
i tentokrát akce musela obejít bez podpory a obdivu občanů, kterých se při
této příležitosti schází velké množství. Vše tedy mělo velmi rychlý průběh,
bylo detailně naplánováno a za pár minut i splněno. Zaměstnanci úřadu
i letos v dopoledních hodinách májku nazdobili a připravili na podvečerní
postavení.
Kamila Krištofová, úřad městyse Koloveč

Trochu netradiční máj letos postavili i v Nové Vsi.

Šárka Kraftová

Stopovačka v režii PS Safír Kdyně měla úspěch. Více str. 7.

Pavla Hrubá

PS Safír Kdyně vyhlásila soutěž o nejhezčí jarní fotku. Přihlásit se do ní
mohli mladí fotografové do 15 let. Probíhal napínavý souboj a vítězem se
nakonec stal šestiletý Matyášek M. s 57 body a fotkou rozkvetlých lado‑
něk. Více str. 9.
Pavla Hrubá

