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V sobotu dopoledne 8. ledna se vydali také v Libkově na svou každoroční
obchůzku tři králové s kasičkou. Aby v rámci Tříkrálové sbírky pořádané
Charitou České republiky navštívili domácnosti v obci. Děkujeme dětem a
jejich rodičům, kteří sbírku v naší obci zorganizovali, a samozřejmě také
všem občanům, kteří do kasičky přispěli.                    B. Černá, starostka obce

Na Tříkrálovou charitativní sbírku se v sobotu 8. ledna za sněhových
přeháněk vydalo v Loučimi celkem 10 koledníků.              Zdeněk Huspek

V sobotu 8. ledna proběhla v Chodské Lhotě Tříkrálová sbírka. Tři skupi‑
ny koledníků vyšly v 10 hodin od Tvardíků a během tří hodin prošly Chod‑
skou Lhotu, Výrov a Štefle. Děkujeme spoluobčanům za příspěvky.        OU

V obcích Brůdek, Hájek a Všeruby chodili v sobotu 8. ledna koledníci, kte‑
ří přinesli do našich domovů požehnání do roku 2022. Výnos sbírky pod‑
poří každoročně desítky projektů Charity. Všem dárcům srdečné díky.  

Městys Všeruby



Tak jako každý rok na Nový rok, i letos se v Nové Vsi uskutečnil tradiční novoroční
turnaj ve stolním tenise. Letošní turnaj pořádal Martin Štípek za podpory OÚ Nová Ves.
Jednalo se již o 41. ročník, ve kterém se v letošním roce utkalo celkem 7 účastníků. Po
lítém boji nakonec zvítězil Martin Soběhart, druhé místo obsadil Peter Tomko a třetí
místo patřilo Zdeňce Štípkové. Všichni hráči však za svou snahu byli odměněni. Za
krásné sportovní odpoledne patří dík jak pořadateli, tak i účastníkům.   Zdeňka Štípková
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Hasiči s obcí Chodská Lhota uspořádali
o první adventní neděli tradiční rozsví‑
cení vánočního stromku. Starosta krát‑
ce promluvil a popřál všem klidný a po‑
žehnaný advent. Následovalo vystou‑
pení dětí s učitelkami z MŠ a zahrál
místní hudebník Míla Šobr. Hasiči při‑
pravili vánoční čaj a hospodyně slané
i sladké dobroty.
V nedělní podvečer 28. listopadu se
rozsvítil vánoční strom a stříška na ná‑
vsi. Děkujeme za krásné zpestření ad‑
ventní atmosféry, i když v polovině ad‑
ventu se světýlka musela znovu obno‑
vit, jelikož vandalové některá světýlka
poškodili a ustřihali. 
Přesto jsme si v Chodské Lhotě advent‑
ní a vánoční atmosféru nenechali po‑
kazit.                                   Miroslav Jäger

Vandalové advent ve Lhotě nezkazili

Novoroční ping pong

KKDDYYŇŇ SS KKOO ––  informační zpravodaj
vydává: Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko

Adresa redakce: 
TIC Kdyně, Nádražní 314, 345 06 Kdyně

e‐mail: heidlerova@email.cz, 
Kdynsko@seznam.cz

Za obsah zpravodaje odpovídá vydavatel. 
Redakční rada DSO Kdyňsko si vyhrazuje právo

 příspěvky nezveřejnit, krátit a redigovat.
Odpovědná redaktorka: Sylva Heidlerová

Evidence periodického tisku 
pod č. MK ČR E 15943

uzávěrka příštího čísla: 23.  3.  2022

Nová vyhláška
Nová vyhláška o místním poplatku za

obecní systém odpadového hospodář‑
ství  se „starou“ sazbou poplatku

V důsledku změny zákona o místních po‐
platcích došlo na sklonku roku 2021 ke
změně obecně závazné vyhlášky města Kdy‐
ně týkající se místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál‐
ních odpadů, který byl nahrazen místním
poplatkem za obecní systém odpadového
hospodářství. Pro občany se kromě zjedno‐
dušené terminologie oproti praxi loňského
roku nemění vůbec nic – poplatek je možné
stále hradit na pokladně MěÚ Kdyně (v ho‐
tovosti i platební kartou) či převodem na
účet. Stejné zůstávají rovněž variabilní sym‐
boly, jakožto identifikátory plateb. 

Pokud tedy máte Váš variabilní symbol
uložen či zapsán, nebo ve svém interneto‐
vém bankovnictví dohledáte Vaši loňskou
platbu, můžete ji beze změny provést i v le‐
tošním roce. A to doslova, protože zachová‐
na zůstala také sazba poplatku, tj. ve výši
500 Kč/poplatníka, která je splatná až do
30. 6. 2022. Do stejného termínu je možné
hradit rovněž druhý nejběžnější místní po‐
platek – místní poplatek ze psa. 

Podrobné informace k místním poplat‐
kům naleznete na webových stránkách
města Kdyně.  

Ing. Věra Říhová, 
místostarostka města Kdyně

Podpora rozvoje
cykloturistiky v kraji 

Na rekonstrukci, značení a doprovodnou in‐
frastrukturu cyklostezek, cyklotras, singltrai‐
lů a in‐line tras. Podporu lze čerpat např. na
odpočívadla, informační tabule, cykloodpočí‐
várny, nabíjecí stanice pro elektrokola. Žádos‐
ti je možné podávat do 21. 2. 2022 do 17.00.
Informace na – https://dotace.plzensky‐
kraj.cz/verejnost/dotacnititul/1043/

Pletení košíků

První letošní neděli se v pohostinství ve
Starém Klíčově konala ukázka pletení
košíků z proutí v podání místního pana
Františka Koziny. Občané projevili velký
zájem.                                               H. Duffková
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Co přinese nová vláda do  fungování  obcí
a měst? I když si musíme na výsledky ještě
počkat, jedno již víme. Pověřené úřady obcí
budou i nadále zajišťovat výkon stavebních
úřadů. Pro někoho
možná zdánlivě ne‑
podstatná záležitost,
pro postavení obcí
v územním plánování
a výkonu stavebního
řádu zásadní věc. 

Demontáž stávající‑
ho modelu zajišťování
stavebního řádu na vy‑
braných obcích by
s jistotou dříve nebo
později vedla k dalším
změnám, až by vlastně
z obecní správy zůsta‑
lo jen torzo podobné
bývalým národním vý‑
borům. I když se to
před volbami tolik ne‑
zdůrazňovalo, šlo
v nich i o zachování
stávajícího servisu, na
který jsou občané na‑
vyklí od začátku deva‑
desátých let. Nechci sa‑
hat bývalé ministryni
pro místní rozvoj Kláře
Dostálové do svědomí,
ale zřízení státního nejvyššího stavebního
úřadu mohlo vyhovovat snad pouze něja‑
kým lobbistickým zájmům. Teď nemám na
mysli zrovna Ostravu, která měla být sídlem

tohoto úřadu. Ale spíše určité developerské
snahy především v pražské aglomeraci.
Jakkoliv je potřeba zrychlit stavební řízení,
nedomnívám se, že ten největší problém

existuje na obcích. 
Je třeba zjednodušit

legislativu, posílit po‑
stavení obcí v územ‑
ním plánování a pro‑
hloubit digitalizaci
tam, kde je to na místě.
To vše se může učinit
bez toho, že by tady
vznikl nový mamutí
úřad. K tomu musí vlá‑
da ve zrychleném říze‑
ní posunout účinnost
některých ustanovení
nového stavebního zá‑
kona, aby mohla ná‑
sledně provést nezbyt‑
né  změny v jeho znění. 

Vláda nepřichází na
úseku samosprávy ob‑
cí s nějakými převrat‑
nými změnami. Má teď
jiné starosti a úkoly.
Věřme, že covid a nově

omikron tu nebudou
ovlivňovat životy lidí
věčně. Vláda ale musí
dát do pořádku veřejné

finance. To je její úkol a povězme rovnou, že
není zdaleka jednoduchý. Obce prošly v mi‑
nulých letech několika změnami v rozpo‑
čtovém určení daní. Změnami, které posíli‑

ly jejich daňovou výtěžnost a obecní rozpo‑
čty. Ve srovnání se začátkem století opravdu
výrazně. Vláda tedy v současné situaci ga‑
rantuje, že na příjmy obcí nesáhne. A to je
dobrá zpráva. U místního rozvoje bude pod‑
porovat  meziobecní spolupráci. Neplánuje
ani povinné slučování obcí. To je dlouholeté
téma, které se  diskutuje uvnitř jednotli‑
vých ministerstev. Obecní zřízení má u nás
určitou územní tradici. Těžko bychom se
srovnávali např. s modelem  v Dánsku, kde
od roku 2007  existuje 98 obcí s průměrnou
velikostí asi 50 tisíc obyvatel. Dánsko je po‑
čtem obyvatel menší než nám srovnatelné
Švédsko s 290 obcemi a průměrnou veli‑
kostí 35 tis. obyvatel. Ti, kteří s těmito  mo‑
dely v minulých letech přišli, hovoří o zajiš‑
tění kvalitních služeb v území. 

Příklady severských států jsou složitě
přenosné. Buďme rádi, že v tomto ohledu
vláda vlastně nic nového nepřipravuje. Ne‑
má na to ostatně ani peníze a ani elemen‑
tární podporu ze zdola. 

Letošní rok nebude určitě příjmově
jednoduchý. Zvýšení daňových slev a půso‑
bení mimořádných odpisů bude mít dopad
na jejich příjmy. Jsem přesvědčen, že podo‑
bně  jako v minulosti to obce zvládnou bez
nutnosti se zadlužovat. Dobrá správa obcí
je koneckonců výrazným úspěchem refo‑
rem ze začátku devadesátých let. Nové pře‑
vratné reformy ve fungování obcí nejsou
dnes na pořadu dne. To, co funguje, není
třeba měnit. 

Ing. Vladislav  Vilímec, 
senátor Parlamentu ČR

Co přinese nová vláda obcím

Novoroční pochod v Mrákově
V obci Mrákov pořádali druhý ročník novoročního pochodu. Občané se sešli v sobotu 1. ledna ve 13,30 u hřiště a pak společně vyrazili na procházku
směr Vrchovo a pak přes Starý Klíčov zpět. Trasa měřila cca 5 km a na Vrchově byl novoroční přípitek. Starosta všem popřál do nového roku a roz‑
dali jsme dřevěná PF přání, která vyrobili manželé Altmanovi. Počasí bylo ideální a sešlo se asi 80 lidí.                                                         Eva Květonová

Senátor Vladislav Vilímec se snaží pomoci
i starostům Kdyňska. Na snímku s Bohušem
Havlovicem, starostou Kouta na Šumavě.
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Doba adventu byla v Pocinovicích zahájena v neděli 28. 11. 2021 roz‐
svícením Vánočního stromu. Součástí vánoční výzdoby návsi byl dře‐
věný betlém s nově vyřezanou a osazenou sochou sv. Josefa a doplně‐
né osvětlení rybníka.  O zlaté neděli 19. prosince se uskutečnil Vánoční
koncert v kostele sv. Anny a 29. prosince Vánoční pochod po okolí Po‐
cinovic. Jedním z míst, kde se aktéři pochodu zastavili, byl Holý Vrch
nad Pocinovicemi, ze kterého se naskytl krásný, i když „malinko“ zaml‐
žený pohled na pocinovické údolí a protilehlou stranu směrem na Kla‐
tovsko a šumavské vrcholy. Dalším cílem pochodu bylo jezírko u Poci‐
novic, kde jsme se setkali s panem Josefem Mayerem, který je stavite‐
lem a majitelem srubu u jezírka a o toto krásné místo se vzorně stará
již 60 let. Počasí nebylo příliš vlídné, účastníky pochodu to však neod‐
radilo a během vycházky vládla příjemná a přátelská nálada. Pochod
byl ukončen v místní restauraci v Pocinovicích s malým občerstvením
a vzhledem k vládním opatřením i v omezeném počtu. Nový rok 2022
byl na návsi v Pocinovicích přivítán novoročním ohňostrojem.  

Marie Homolková, starostka obce

Vánoční čas v Pocinovicích

V polovině prosince se ZŠ
Mrákov podařilo uspořádat
dlouho plánovaný projekto‑
vý den. Téměř všichni žáci
školy navštívili plzeňskou
Techmanii.
Pomocí desítek interaktiv‑
ních exponátů a vlastními
smysly žáci poznávali, jak
funguje svět kolem nás. Ex‑
perimentovali s vodou, pís‑
kem, světlem, magnetickým
polem a jednoduchými stroji.
Velmi poučná a zábavná byla
show s tekutým dusíkem.
V 3D planetáriu zase měli žá‑
ci možnost detailně prozkou‑
mat naši Sluneční soustavu a
seznámit se podrobněji s his‑
torií dobývání vesmíru. Ten‑
to den se všichni přesvědčili
o tom, že fyzika může být zá‑
bava i dobrodružství.  

Vladimír Duffek, ředitel školy

Den v Techmánii
Klub rodičů při ZŠ Koloveč připravil pro
děti adventní překvapení. 
Stejně jako na čokoládovém adventním kalen‐
dáři v době od 1. 12. do 24. 12. 2021 každý
den ukryl v Kolovči jednu velkou sklenici s taj‐
ným obsahem. Denně byla zveřejněna část
mapky obce, na které bylo umístění zakresle‐
no. Úkolem hledačů bylo se podle mapy vy‐
pravit na dané místo a zaznamenat konkrétní
obsah sklenice. Drobné předměty v ní měly
připomenout blížící se vánoční čas. 24 mapek
postupně zavedlo hráče do různých částí obce.
Kompletní záznam hry pak bylo třeba ode‐
vzdat do konce roku do schránky Úřadu měs‐
tyse Koloveč. Všichni účastníci získali za pá‐
trání drobné odměny. Daleko větší hodnotu
měl ale zábavně prožitý předvánoční čas! 

Petra Křížová, foto: Facebook Klubu rodičů

Tajuplné sklenice

Děti na Tříkrálové 
sbírce 8. ledna 2022.



Sváteční akce pro rodiny s dětmi, kterou
pořádá pionýrská skupina Safír už čtrnáctým
rokem, měla loni opět trochu netradiční po‐
dobu. Místo toho, aby se děti sešly u Škar‐
manky a vyrazily pro poklad společně, při‐
pravil pro ně vedoucí opět stopovačku bez‐
kontaktní. Každá rodina si tak o víkendu 
18.–19. prosince mohla projít trasu sama a
v libovolný čas. 

Na cestě směrem k houpačkám bylo roz‐
místěno osm špalíků, na nichž byla cedulka
s počtem kroků a šipka ukazující směr
k uschované schránce. V ní děti našly jedno‐
duché sváteční otázky, po jejichž správném
zodpovězení získaly jedno písmenko do tajen‐
ky. Nakonec tak vyluštily celé slovo, které je
zavedlo k lesnímu pokladu. Kousek od ukryté
truhly byl také krmelec, kam děti nosily jablíč‐

ka, mrkev, seno, kukuřici, kaštany nebo třeba
lojové koule pro ptáčky.

Děti se vydaly na trasu bez ohledu na ošklivé
počasí, často za doprovodu rodičů, prarodičů
nebo psích kamarádů. Celkem se rozdalo 93
cen a na facebook PS Safír dorazily desítky
fotografií a spokojených komentářů. Všem
moc děkujeme za účast a podporu a v novém
roce se těšíme na setkání na některé z našich
pravidelných akcí.

Chcete si vánoční kvíz také vyzkoušet? 
Žádný problém.

1.  Pokud celý Štědrý den až do večeře vy‑
držíme nejíst maso, co uvidíme? 

A)  zlaté prasátko (S)
B)  stříbrné telátko (P)
C)  zlatou rybku (Z)

2.  Který náš jehličnan na zimu opadává a
nebyl by tak hezký vánoční strome‑
ček? 

A)  modřín (N)
B)  jedle (V)
C)  borovice (E)
3.  Správně doplňte slovo v oblíbené vá‑

noční písničce: 
Tiše a ochotně ...... na plotně voní, stále voní,
nikdo si nevšímá jak život mění se v dým.
A)  cukroví (R)
B)  purpura (Ě)
C)  františek (O)
4.  Uhodni hádanku: Lehká jako peříčko,

nemá ráda teplíčko. Potká‑li své se‑
střičky, svět je bílý celičký.

A)  svíčka (N)
B)  sněhová vločka (H)
C)  vánoční ozdoba (Y)
5.  Kolik svíček je na adventním věnci?
A)  2 (E)
B)  3 (Í)
C)  4 (U)
6.  Podle jedné z vánočních tradic se má

dávat pod talíř při štědrovečerní veče‑
ři rybí šupina, proč? 

A)  přináší štěstí, peníze a hojnost (L)
B)  rybářům zajistí dobré úlovky (B)
C)  věští se z ní budoucnost (Č)
7. Jak se jmenovali Tři králové?  

A) Dlouhý, Široký a Bystrozraký (U)
B) Kašpar, Melichar a Baltazar (Á)
C) Pankrác, Servác a Bonifác (E)
8.  Co raději nedávat zvířátkům do kr‑

melce? 
A)  kaštany a žaludy (J)
B)  jablka a mrkev (L)
C)  pečivo – zvlhne a začne plesnivět (K)  

Pavla Hrubá, PS Safír Kdyně

Stopovačka opět bezkontaktní
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POBĚŽÍTE
půlmaraton
Plzeňského kraje?

Krajský půlmaraton v délce 21 km se po‐
běží 23. dubna 2022. Zúčastnit se mohou
ženy ve 4 kategoriích a muži ve 4 kategori‐
ích. Kategorie jsou rozděleny dle věku od
15 let. Jsou připravené i kratší tratě – Kraj‐
ská desítka (9,59 km), Krajská pětka (5,85
km) a týmový běh (3 x 5,85 km). Vítězové
obdrží pohár, Bohemia sekt a věcné dary
od partnerů závodu. První 3 absolutní ví‐
tězové z mužů a první 3 absolutní vítězky
z žen závodu půlmaraton obdrží finanční
odměny. Pro děti od 5 do 15 let jsou při‐
pravené běhy v délce 100 – 800 m rozděle‐
né dle věku do 4 kategorií. Více
https://pulmaraton.plzensky‐kraj.cz/
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V sobotu 11. prosince se uskutečnil druhý ročník běhu Zíchovská třináctka. Tak je pojmenován třináctikilometrový přespolní běh
okolím Zíchova a Kolovče. Méně zdatní běžci mohli volit i poloviční 7 km dlouhou trasu.

Registrace začala hodinu před startem v místní hospůdce. V 11:00 se na start postavilo 50 běžců různých věkových i výkonnostních
kategorií. Počasí přálo, a tak se závodníci při běhu mohli kochat krásou zasněžené zimní krajiny. Pro doplnění energie bylo pro běžce
připraveno malé občerstvení na křižovatce obou tras. Po dvou hodinách od startu byli již všichni v cíli a mohlo začít vyhodnocení zá‑
vodu. Vítěz Petr Urban s časem 55:44 získal putovní pohár, ceny však obdrželi všichni účastníci. Pro všechny přítomné pořadatelé při‑
chystali bohaté občerstvení.                                                                                                                                                                                                      Petr Dolejš

Zíchovská třináctka po druhé

Několikrát jsme představovali Novoveské
otužilce. 2. 1. 2022 však naplánovali, pod
vedením PhDr. Radka Kouřila, noční akci.
Ta se i vzhledem k počasí velmi vydařila a
účast otužilců byla rekordní – do naší malé
vísky se sjeli otužilci ze širokého okolí.
Jsme moc rádi, že se našich akcí zúčastňují
i přespolní a budeme rádi, když budou i na‑
dále. Tato akce jistě nebyla poslední. Takže
vodě zdar, ledu zmar a otužilcům nazdar!             

Šárka Kraftová, foto: Marek Kouřil

Noční ponor otužilců v Nové Vsi

Tříkrálová sbírka v Nové Vsi. 
Dana Sajlerová
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Víte, že...Víte, že...
Betlémy jsou tradiční součástí Vánoc a nejoblíbenější svátky se bez nich neobej‐
dou. Proto se členové SDH Mrákov rozhodli, letos poprvé, vyrobit betlém ze se‐
na v životní velikosti. 
Třetí adventní neděli jsme betlém slavnostně rozsvítili a připomněli si vánoční
příběh o narození Ježíška. Setkání místních občanů se neslo v duchu vánoční
pohody a připomínky starých lidových zvyků. Děti si rozkrajovaly jablíčka, pou‐
štěly svíčky v ořechové skořápce a také napsaly dopis Ježíškovi. O občerstvení
se postaraly členky družstva COOP, připravily cukroví, čaj i svařák.
Věříme, že se z této akce stane i v dalších letech krásná tradice a betlém se bude
třeba ještě rozrůstat o další postavy.                                                        Eva Květonová

Betlém v Mrákově
n V sobotu 11. prosince proběhl v kos‑
tele sv. Anny na Tanaberku vánoční kon‑
cert Ivany Jirešové a Mateje Vaníka? Za‐
zněly melodie skladeb Hallelujah, Sanctus
Dei, Veni Domine a Ave Maria. Nechyběly
české koledy ani vánoční klasika Jingle
Bells a Let it snow. Posluchači si na chvilku
odpočinuli od vánočních příprav a kouzel‐
nou atmosféru si báječně užili.

n V kdyňském infocentru se v „mimose‑
zóně“ věnují především historii a po‑
stupnému doplňování studijního mate‑
riálu do tzv „muzejního archivu“? Mu‐
zeum Chodska tam zapůjčilo všechny roč‐
níky Kdyňské stráže. Pořizují fotokopie této
tiskoviny jako vzácného svědka třicátých a
čtyřicátých let minulého století. Rovněž
Státní okresní archiv v Horšovském Týně
TIC umožnil nahlédnout do archiválií a do‐
plnit kdyňské kalendárium.   

n Zastupitelstvo Plzeňského kraje
schválilo Koncepci rodinné politiky Pl‑
zeňského kraje? Dokument je k dispozici
na: www.plzensky‐kraj.cz/koncepce‐rodin‐
ne‐politiky‐plzenskeho‐kraje

n Národní knihovna vydala příručku
pro starosty a zastupitele „Knihovna
v obci“? Elektronická verzi najdete na:
https://ipk.nkp.cz/ docs/knihovna‐v‐ob‐
ci_prirucka‐pro‐starosty.pdf

n V Mezholezích v neděli 5. prosince
rozsvítili vánoční stromek? Koledy za‐
hrála a zazpívala kapela VIP band (Veroni‐
ka Veseláková, Aneta Černá, Barbora Ma‐
chálková a Zdeněk Patka). Přítomní si od‐
nesli drobný dárek od obecního úřadu, na‐
psala Jaroslava Perglová

n Varhany s úsměvem byl název kon‑
certu z cyklu Klatovské hudební čtvrt‑
ky? Konal se ve čtvrtek 13. ledna. 
Mladí začínající varhanící ze Základních
uměleckých škol Kdyně, J. Kličky Klatovy,
Fr. Stupky Sušice a T. Brzkové Plzeň roze‐
zněli tento královský nástroj v divadle
v Klatovech. Pořadatelem byla ZUŠ J. Kličky
ve spolupráci s SDS Klatovy. Pod vedením
učitelky Marie Frolíkové, Jany Marcinkové
Smolové a učitele Jana Esterleho a Jana
Kaňky zahrálo dvanáct varhaníků a jeden
trumpetista, co se za pololetí školního roku
naučili. Sklidili zasloužený potlesk, uvedla
Martina Matějková.

n Dlažov koupí vysokotlaký čistič?
V prosinci tak rozhodlo zastupitelstvo ob‐
ce. Čistič bude užívat JSDH Soustov.



U příležitosti vánočních prázdnin připravila pionýrská skupina KOLO Koloveč nejen pro děti
 Vánoční stezku ve volné přírodě.
Její začátek byl na nové asfaltové cestě do Nových Dvorů. Zakončení pak v blízkosti čističky smě‑
rem na Květkovice. Trasa byla vhodná pro děti všech věkových kategorií, mladší raději s dopro‑
vodem rodičů, v době od pondělí 20. 12. do soboty 1. 1. 2022.
Podél celé trasy bylo rozvěšeno celkem 24 informačních cedulek s povídáním o Vánocích, malými
úkoly a hádankami. Zpracovanými tématy byly například: adventní neděle, věnec, jmelí, sv. Mi‑
kuláš, Silvestr, Nový rok, Tři králové.                                                                                     Petra Křížová
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Téměř 40 místních, ale i Lhoteckých a
Libkovských návštěvníků včetně Mons.
Miroslava Kratochvíla přišlo na Štěpána
(26. 12.) do loučimského kostela Naroze‐
ní Panny Marie, aby si poslechli a taky
trochu zazpívali koledy u jesliček a na‐
zdobeného vánočního stromku.

Akci uspořádala místní farnost, zastou‐
pená Martinou Matějkovou, její dcerou
Hanou a maminkou Annou Dědinovou,
na housle je doprovodil Václav Bouberle.
Především divácky je podpořila TJ Sokol.

Původní úmysl zapojit místní děti, kte‐
ré si přinesou vlastní nástroje, a buď se
připojí anebo zahrají samy, se příliš ne‐
zdařil, takže celý hodinový večer zůstal
na výše zmíněných protagonistech.

„Udělali jsme to nakonec tak, že jsme
na úvod zahráli společně s Hankou kole‐
dy, které jsou méně známé, ty kytarové
byly ze zpěvníku Hosana, a potom jsme
přidali klávesy a flétnu, a to už jsme hráli
hodně staré koledy nebo i ty moderní,“
vysvětlila Martina program.  

„Také jsme zazpívali tři staré koledy,

které nás naučila moje babička Anna Dědi‐
nová a které každý rok zpíváme i při mši
svaté, protože nechceme, aby se zapomněly.
Tyto koledy zpíváme jen v Loučimi, zatím
jsem je ještě od nikoho nikdy a nikde nesly‐
šela. Vždycky jsme zazpívali třeba čtyři ko‐
ledy my, taky nám trochu pomohla mamina,
a potom jsme zase zpívali všichni společně
s lidmi asi čtyři koledy. Před Vánoci jsem po‐
žádala pana Bouberleho, jestli by si s námi
nezahrál a on přijel. Ani jsme to s ním ne‐
zkoušeli a s jeho houslemi to bylo super, tak‐
že mu musím poděkovat.“

Návštěvníci zpívali koledy z kancionálu,
některé dostali nakopírované na papíře, dě‐
tem rozdali pár nástrojů – triangly, dřívka,
bubínky, někdo si přinesl zvonečky nebo
rolničky. Nakonec si všichni zazpívali Naro‐
dil se Kristus Pán.

„Podle ohlasu se to, myslím, všem líbilo,
byl to takový obyčejný koncert, nejsme žád‐
ní profesionálové, ale koncert byl náš,“ do‐
dala ještě Matějková, která nejen v místním
kostele doprovází mše svaté na varhany
a taky zpívá. Zdeněk Huspek

O Vánocích zpívali u jesliček 

Vánoční stezka

Zprava Hana Matějková, Václav Bouberle a Martina
Matějková.

Cesta vánočního plamínku začala opět po roce v betlémské jeskyni v místě narození Ježíše Krista a
následně byl letecky dopraven do Rakouska. V neděli 12. prosince již ráno v 8.30 převzali čeští skauti
Betlémské světlo u hranic s Rakouskem na Břeclavsku od svých kolegů. Ještě týž den bylo předáno br‑
něnské diecézi a následující sobotu 18. prosince jej skauti rozváželi vlakem po naší republice. 
Já jsem tento symbol míru a přátelství převzala v odpoledních hodinách na vlakovém nádraží v Ja‑
novicích nad Úhlavou od jedné ze skautských skupin a celý týden jej bedlivě opatrovala. V předve‑
čer Štědrého dne 23. prosince byl plamínek naděje rozdáván občanům obce Libkov v místní kni‑
hovně, kteří si pro něj přicházeli s malými lucerničkami. 
Chtěla bych tímto poděkovat malým i větším skautům, kteří se více než 30 let podílí na šíření toho‑
to symbolu naděje a světla, jež překonává tmu a je rovněž symbolem nezištnosti a lidské vzájem‑
nosti.                                                                                 Milada Černá, knihovnice Místní knihovny Libkov

Betlémské světlo opět
v Libkově
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I když jsme malá škola, snažíme se našim žákům nabídnout vedle
běžné výuky i další aktivity, při kterých zažijí něco zajímavého a dozví
se i něco nového. Vedle pravidelných zájmových kroužků jsme si letos
do školy zvali odborníky z různých oborů. Kdo ví, třeba z našich žáků
také budou například zdravotníci, včelaři, hudebníci, kuchaři, farmáři,
lékárníci, truhláři, piloti, hasiči, myslivci, fyzioterapeuti, policisté, kni‐
hovníci či informatici. Při různých projektových dnech jsme poznali no‐
vá místa jako Muzeum přírody v Klenčí pod Čerchovem, krásnou oblast
Zelenovských rybníků, plzeňskou Záchrannou stanici živočichů a Cen‐

trum robotiky v Plzni. To vše díky programu Šablony II, který pomalu
ukončujeme.

Mrzí nás, že jsme se nemohli potkat na tradičních akcích, jako jsou
besídky a rozsvícení vánočního stromu. Věříme ale, že jsme vás alespoň
trochu potěšili velikonočními obrázky na cyklostezce a u školy a také
improvizovaným rozsvícením školního stromku na naší zahradě. Přeje‐
me všem o mnoho lepší rok 2022 a hlavně pevné zdraví.  

ZŠ Všeruby, více foto na www.kdynsko.cz

V neděli 2. ledna pořádali místní za‑
hrádkáři tradiční „Pochod zimní příro‑
dou, zakončený hospodou“.

Krajina byla spíše jarní, ale vůbec to ne‑
vadilo. Vždy se vyráží v 13.00 hodin od moš‑
tárny. Letos o týden později, protože první
neděle po štědrém dnu vyšla na druhý svá‑
tek vánoční a ten většina z nás tráví v kru‑
hu rodinném. Trasa byla také po mnoha le‑
tech upravena z důvodu nemoci hospodské,
a tak jsme vyrazili na Výrov a cíl byl v Poci‑
novické hospodě. Děkujeme panu Šuran‑
skému za vzornou obsluhu. Bylo to moc
fajn posezení a popovídání. Celkem nás vy‑
razilo 45 pochodníků a několik psích maz‑
líčků. Někteří turisté šli jen jednu cestu do
Pocinovic a téměř polovina došla i cestu
zpátky do Lhoty po cestě z Blahníků k fot‑
balovému hřišti ve Lhotě. Tak jsme s naším
dlouholetým heslem „Zdrávi došli“ došli.

Zahrádkáři z Chodské Lhoty se těší na
další velkou akci třetí květnovou sobotu 21.
května „Chodskou bůtu“.        Miroslav Jäger

Pochod zimní přírodou v roce 22

Špatné dopravní spoje?
V polovině ledna spustil Plzeňský kraj unikátní možnost pro veřejnost sdělit vlastní podněty týkající se dopravy ke konkrétním mís‑
tům v kraji. Na krajském webu je spuštěna aplikace Názorová mapa dopravy, kam lze vložit podnět k danému místu i s fotografií a ko‑
mentářem. Názorová mapa bude otevřena do 15. března 2022, poté bude Plzeňský kraj podněty občanů vyhodnocovat.                     (red)

Život v naší škole ve Všerubech
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Neopakovatelná, jedinečná osobnost s individuálními po‑
třebami. Takových u nás máme dva tucty. Tomu nejmenšímu
jsou čerstvě dva roky. Na nástup do základní školy se jich při‑
pravuje pět. A ti ostatní? Taky vyžadují celodenní zájem a pé‑
či. Sdělují zážitky z rána nebo ze včerejšího večera. Jsou smut‑
ní, že s nimi dnes nikdo nekamarádí. Mají radost z nové hrač‑
ky, kterou dostali. Šťastní, že se jim opět po roce splní přání.
Tohle vše s nimi sdílíme my. Je jim úplně jedno, jestli v pozici ředi‑
telky, učitelky, asistentky pedagoga, školní asistentky, kuchařky,
uklízečky nebo vedoucí školní jídelny ‑ personál všerubské mateř‑
ské školy. Někdy taky lektorka Helen Doron English či instruktor‑
ka jógy. Kdo se u dětí stal oblíbeným? Pan starosta. Díky svému ne‑
formálnímu přístupu při své účasti na našich akcích, mj. loučení
s předškoláky, pečení cukroví či rozsvěcení vánočního stromečku.

Loňský rok byl v naší mateřské škole plný proměn. V březnu
s novým vedením přišli i noví zaměstnanci. Zvykali jsme si na dis‑
tanční výuku, jeden na druhého, seznamovali se s provozem, pro‑
středím.

Snažíme se spolupracovat s rodiči tak, aby byly spokojené „naše“
děti. K tomu, že je nám ve školce útulno, přispěla rozsáhlá rekon‑
strukce interiéru. Velice nám v tom všem pomáhala i výborná
spolupráce se zřizovatelem. Věříme, že tomu tak bude i v roce nad‑
cházejícím.        Simona Vroblová Váchalová, ředitelka MŠ Všeruby

„Co vchází do dětských uší, často se stává tím, co kráčí jejich
myslí a vychází z jejich úst.“  ‑ Rebecca Eanes             

Ranní vítání. Více foto na www.kdynsko.cz.

Všerubská mateřská škola

Čerti se vrátili s prázdnou

v Zahořanech

ve škole v Mrákově

v Mezholezích
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V polovině ledna se v restauraci pana
Matějky sešlo na výroční valné hromadě
16 členů SDH Loučim, aby zhodnotili svo‐
ji činnost za poslední dva roky. 

„V uplynulých letech jsem měl za jeden
kalendářní rok zprávu na přibližně
5 stránkách, tentokrát mi za rok 2020 a
2021 stačí stránky dvě, což je důsledek
proticovidových opatření,“ řekl hned
v úvodu své zprávy jednatel Jiří Grösl.
„Dva roky se nekonala okrsková soutěž,
bylo odřeknuto hodně kulturně spole‐
čenských akcí, přesto jsme v rámci mož‐
ností byli aktivní. V lednu 2020 jsme
uspořádali hasičský bál, který byl co do
přínosu do naší pokladny nejúspěšnější
v celé historii, naši zástupci se zúčastnili
valné hromady SDH Pocinovice, bálů
v Chodské Lhotě a Běhařově a potom při‐
šla doba covidová. Na sobotu 14. března
2020 jsme měli u příležitosti MDŽ objed‐
nané divadelní představení ochotníků
z Domažlic, tři dny předtím jsme rozhod‐
li o jeho zrušení.“

Činnost nicméně pokračovala dál, hasi‐
či vyčistili koupaliště, zlikvidovali suché
stromy včetně úpravy terénu pod parko‐
vištěm na návsi, Josef Šváb a Tomáš Franc
prováděli desinfekci veřejných prostor.
Na podzim se při další brigádě osadila
nová úřední deska u hřbitova, vyčistil se
prostor pod sochou sv. Jana Nepomucké‐
ho, hasiči též pomohli při úklidu spada‐
ného listí z památečních lip u hřbitova.
Na konci jara 2021 se restrikce zmírnily, a
tak se aktivní část sboru zúčastnila oslav
140. výročí SDH Pocinovice, schůze okrs‐
ku v Chodské Lhotě a v říjnu pak velitel‐
ského dne v Běhařově, v listopadu zajiš‐
ťovali bezpečný přechod procesí z No‐

vých Kostelů a na začátku adventu při‐
pravili malé občerstvení při rozsvícení
vánočního stromu. Jubilantům při jejich
výročí předali dárkové koše a zúčastnili
se také zádušní mše v lednu 2021 za zem‐
řelého dlouholetého člena Šimona Kalaje.

Na zmírnění následků tornáda v červnu
zaslal sbor na Moravu 4 tisíce korun.

Jakkoliv se to nezdá, práce odvedli hasi‐
či hodně, což ocenila starostka obce Jana
Dirriglová: „Jsem ráda, že kromě materi‐
álních hodnot, které jsou potřeba, starají
se hasiči také o udržení spolkového živo‐
ta v Loučimi.“

Pro letošní rok si kromě běžných čin‐
ností naplánovali pořízení společné
fotografie, protože naposledy se fotili
v roce 1996 a pokud to covidové restrik‐
ce dovolí, chtějí na přelomu července a
srpna u rybníka na návsi uspořádat vel‐

kolepou (alespoň stejnou jako před 10
lety) oslavu 120. výročí založení sboru.
Po zprávách pokladníka a revizora a pří‐
spěvku velitele sboru i okrsku č. 10 Poci‐
novice Josefa Švába už následovala veče‐
ře a volná zábava při harmonice Václava
Valenty.  

Zdeněk Huspek

Loučimští hasiči bilancovali

Vedení SDH Loučim zleva: starosta Richard Honka, jednatel Jiří Grösl, velitel Josef Šváb, pokladník
Milan Zimmermann a revizor Dušan Siran.

Pod záštitou Českého červeného kříže
proběhlo 3. 12. 2021 od 10:00 do 11:00
v Kulturním domě Koloveč očkování bez
registrace proti onemocnění COVID‑19
jednodávkovou vakcínou typu Johnson
nebo dvoudávkovou vakcínou Pfizer.
 Zájem o očkování byl vysoký.                                         

Petr Dolejš

Symbol doby 
– očkování



ÚNOR
4. 2. Nová Ves, přednáška Pavla Nového –
Indie

4. 2. Kdyně, TANDEMY, J. Paulová a P. Zed‐
níček, 19.00 hod., kinosál, cena 190 Kč

7. 2. Kdyně, čtení pohádky s Jindřichem Ši‐
monem Baarem, Muzeum příhraničí, srdeč‐
ně zve TIC Kdyně

17. 2. Kdyně, beseda nad knihou POZOR,
HRANICE! s autorkou Mgr. Kristýnou Pin‐
krovou nejen o knize, ale i o nově připravo‐
vané expozici, 16.00 hod., Muzeum příhra‐
ničí, zve TIC Kdyně

19. 2. Nová Ves, přednáška Novinky v do‐
pravě, 17.00 hod. na OÚ

24. 2. Kdyně, první část kurzu tkaní s Mar‐
tou Volfíkovou, do tajemství této techniky
bude  zasvěcovat po dobu 10 hodin, které
budou rozděleny na pět setkání (24. 2., 3. 3.,
10. 3., 17. 3., 24. 3.), 17.00 hod., Muzeum
příhraničí, kurzovné 600 Kč

25. 2. Kdyně, POKÁČ, 19.00 hod., sokolov‐
na, volné stání 399 Kč

26. 2. Nová Ves, masopustní průvod obcí

26. 2. Koloveč, masopustní průvod, sraz
před úřadem městyse Koloveč v 15.00 hod.

27. 2. Nová Ves, dětská maškarní diskoté‐
ka, 14.00 na OÚ

27. 2. Kdyně, VOJTA&STRAŠIDLA, 15.00
hod., sál MKS, cena 80 Kč

BŘEZEN
3. 3. Kdyně, druhá část kurzu tkaní s Mar‐
tou Volfíkovou, Muzeum příhraničí

4. nebo 11. 3. Kdyně, výprava za včelkou
Májou, pěší procházka ke včelímu úlu za
včelařem Zbyňkem Krásnickým, datum bu‐
de upřesněno podle počasí na FB, sraz ve
14.00 hod. před bránou do muzea, zve TIC
Kdyně

10. 3. Kdyně, třetí část kurzu tkaní s Mar‐
tou Volfíkovou, Muzeum příhraničí

17. 3. Kdyně, čtvrtá část kurzu tkaní s Mar‐
tou Volfíkovou, Muzeum příhraničí

24. 3. Kdyně, pátá část kurzu tkaní s Mar‐
tou Volfíkovou, Muzeum příhraničí

DUBEN
1. 4. Kdyně, Svatby bez obřadu, divadlo
 HÁTA, 19.00 hod., kinosál, cena 390 Kč

8. 4. Koloveč, jarní prodejní výstava, 11.00
‐ 18.00 hod., kulturní dům Koloveč

8. 4. Nová Ves, dámský večer, 19.00 hod. na
OÚ

9. 4. Nová Ves, velikonoční tvoření pro děti,
14.00 hod. na OÚ

11. 4. Kdyně, příprava na Velikonoce: ukáz‐
ky pletení pomlázky, zdobení vajíček a per‐
níčků, 13.00 hod., zve TIC Kdyně

21. 4. Kdyně, beseda nad knihou Příběhy
pošty s autorkou Martou Zemanovou, 16.00
hod., zve TIC Kdyně

23. 4. Koloveč, zahrádkářský trh, prodej
sazenic, květin, zeleniny, stromků a keřů,
9.00 ‐ 12.00 hod., kulturní dům Koloveč

30. 4. Nová Ves, stavění máje

V obci Úboč se uskuteční oslavy výročí za‐
ložení obce, které se nemohly konat
v loňském roce kvůli pandemii koronavi‐
ru. Oslavy letos plánované jsou a uskuteč‐
ní se v červnu.         M. Fišerová, obec Úboč

Nominujte na Cenu
hejtmanky za záchranu 

života 2021
Každý občan Plzeňského kraje může
nominovat někoho, kdo v minulém
roce poskytl první pomoc, přivolal
záchranku a pomohl zachránit život
člověka na Cenu hejtmanky za zá‑
chranu života, kterou vyhlásil Plzeň‑
ský kraj. Nominace mohou občané
posílat poštou nebo e‑mailem do 28.
února 2022. Nominační kupon a po‑
třebné instrukce najdete na –
https://www.plzensky‑kraj.cz/no‑
minace‑na‑cenu‑hejtmanky‑za‑za‑
chranu‑zivota‑2021      (red)
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Kulturní servis 

Pozvánka na zájezd do Prahy 
do Hudebního divadla Karlín na koncert slovenského pop‑operního tria GIOIA 18. 5. 2022. 
Slovenské pop‑operní trio GIOIA ve složení Peter Ševčík, Martin Vetrá a Matej Vaník.
Zazní světové i československé hity z muzikálů, filmů, popu i opery v nových aranžmá a v růz‑
ných světových jazycích, od známých českých i zahraničních autorů.
Hudební doprovod houslový kvartet Simple Lounge Quartet, složený z členů Slovenské filhar‑
monie, Rozhlasu a Slovenského národního divadla. Jako hosté vystoupí zpěvačka a herečka
Ivana Jirešová a zpěvák Bohuš Matuš.
Součástí koncertu bude křest československého duetu Síla žít, který premiérově zazpívají Ma‑
těj Vaník (GIOIA) a Bohuš Matuš.  Informace v průběhu března.                                     Městys Všeruby

Koncert Martiny Balogové
Městys Koloveč připravil v předvánočním

období nejen pro své občany v místním kul‑
turním domě koncert. Akce se uskutečnila po‑
dle platných epidemiologických opatření ve
čtvrtek 23. 12. 2021 od 18:00. 

Pozvání přijala zpěvačka Martina Balogová,
jedna z finalistek soutěže Česko hledá Super‑
Star 2004. Na jevišti zaznělo nejprve několik
písní v angličtině nebo italštině. Potom zpě‑
vačka připojila české Já se rouhám, úvodní pí‑
seň k seriálu On je žena s názvem Mat dámou
a další. Nesměla chybět ani Killing me softly
nebo nová vánoční píseň v angličtině Have
yourself a marry little Christmas. Poslední
písní byl italský přídavek Besame mucho.

Martina navodila v Kolovči příjemnou před‑
vánoční atmosféru.  

Petra Křížová, foto Petr Dolejš

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhla ta‑
ké v obci Dlažov a jejích místních
částech. Koledníci vykoledovali:
v Dlažově 6.734 Kč, v Mileticích
4.250 Kč, v Soustově 4.018 Kč,
v Bukové a Nové Vísce 2.915 Kč.
Celkový výtěžek činí 17.917 Kč.



Kdyňsko1/2022 strana 13

Někdejší dlouholetý
starosta města Kdyně Jan
Löffelmann oslavil 21.
ledna významné životní
výročí. 28 let stál v čele
města Kdyně a předsedal i
bývalému Sdružení obcí
Kdyňska. Jan Löffelmann
se stal starostou po prv‑
ních svobodných komu‑
nálních volbách 1990.
V roce 2018 sice ještě měl
nejlepší osobní volební
výsledek, ale na starostu
již nekandidoval. Jan Löf‑
felmann zůstává stále za‑
stupitelem města Kdyně. 

V Německu používají pro označení bývalých starostů slovo
Alte Bürgermeister. Je škoda, že v našich končinách více ne‐
zdůrazňujeme zásluhy těch, kteří pro naše obce a města
mnohé vykonali. Éra Jana Löffelmanna na kdyňské radnici
byla nepřehlédnutelná. Nejen délkou svého mandátu. Na rad‐
nici přišel v době velkých změn v postavení obcí po listopadu
1989. Obce si postupně zvykaly na větší samostatnost, práva,
ale  na druhé straně i odpovědnost. Teprve počínaje rokem
1993 získaly podíl na daňových výnosech. Významným par‐
tnerem pro obce byl v devadesátých letech okresní úřad. Na
jeho konci  pak došlo ke změně, která na začátku nevypadala
nijak zlomově, ale postupně se ukázalo,  že je tomu jinak. Ob‐
ce se staly veřejnoprávní korporací a stát mohl fakticky do je‐
jich činnosti opět více vstupovat. Později přišly kraje, měnilo

se tzv. rozpočtové určení daní, přišly první možnosti získání
evropských dotací. A Kdyně pod vedením Jana Löffelmanna
dokázala tyto prostředky získat a smysluplně využít. Nastaly
i složité momenty, když lidé z jakéhosi externího auditu z Mi‐
nisterstva financí napadaly stavbu Centra vodní zábavy. Byly
to ale nepodložené hypotézy, a tak se město  až na jednu roz‐
sahem nepodstatnou záležitost  domohlo svých práv u správ‐
ního soudu. Nebylo ale jednoduché žít s tím, že může přijít
sankce s vratkou celé dotace. Pozice starosty není psychicky
jednoduchou činností. Těch 28 let to Jan Löffelmann zvládal
s obdivuhodnou energií.   Byl někdy impulsivní, ale vždy zůs‐
tával ve starostenské pozici lidský. Není cílem tohoto gratu‐
lačního článku srovnávat. V jeho éře se vystřídaly tři tajemni‐
ce. Nejdelší dobu byla jeho velkou oporou Dagmar Bauerová.
Jana Löffelmanna znám již z doby předlistopadové. Více jsme
se sblížili ve zlomových okamžicích  změny režimu. Jezdili
jsme spolu na besedy, kde zaujal vždy svým kouzelnickým
uměním protkaným jeho tak typickým, místy originálním,
slovním doprovodem. Po prvních svobodných komunálních
volbách jsme spolu celých těch 28 let spolupracovali. Pro mě
to byla polovina mého života. Rozdělili jsme si přirozeně od
začátku své úlohy. Jako ekonom jsem se více zabýval ekono‐
mickými a právními věcmi. On technickými záležitostmi, ke
kterým má velký talent. Občasně to mezi námi zajiskřilo, ale
věděl jsem, že se na něj mohu spolehnout a on zase na mě.
Těší mi, že Jan Löffelmann zůstává stále činným a zajímá se
o veřejné dění. On už takovým zůstane. Nedovedu si ho před‐
stavit v nečinnosti. Přeji mu  jistě za mnoho občanů Kdyňska
ještě mnohá léta aktivního života. Jeho pomoci a historické
znalosti určitě i v budoucnu mnohokrát využijeme.  

Ing. Vladislav Vilímec

Gratulace Janu Löffelmannovi

Komentované prohlídky
v doprovodu rabína
Kdyňská synagoga patří bezesporu k unikátním památkám nejen našeho města, ale i ce‑
lého regionu. Aby se dostala ještě více do povědomí turistů, ale především dětí a mládeže,
budeme od letošního roku nabízet školám v celém okrese Domažlice i Klatovy komento‑
vané prohlídky s rabínem (loutkou). Právě rabín děti přivítá, bude jim vyprávět o životě
malých židovských chlapců a dívek v polovině devatenáctého století, kdy součástí naší sy‑
nagogy byla i židovská škola. Vyučujícím byl tehdy právě rabín, který zároveň se svojí ro‑
dinou v synagoze bydlel. Prostor na podobná témata se v rámci školní výuky asi hledá
těžko. Možná právě během školní exkurze budou pro děti tyto informace lépe vstřebatel‑
né. Vyšší ročníky se zcela jistě věnují holokaustu, perzekuci Židů za druhé světové války.
My s dětmi ale nahlédneme do běžného každodenního života.  Budeme si vyprávět příbě‑
hy z historie Židů, o jejich příchodu k nám do Čech i posléze na Kdyňsko. Nezapomeneme
si připomenout ani významné osobnosti z místní židovské komunity.  Prohlídky budou
možné již od třetí třídy, přizpůsobíme výklad věku a zájmu dětí. Případný zájem o pro‑
hlídku je potřeba dopředu nahlásit v Turistickém informačním centru.  

Na všechny děti se těší RABI a Ludmila Brychová
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Nová série vycházek TIC z cyklu „Pojď‑
te s námi do přírody.“
l 02.03. Rybníky Bílka a Parýzek. Bu‐
sem ze Kdyně ve 13:30 h. do Nového Dvora,
podél rybníku Bílka, dále vpravo kolem
rybníčka Parýzek, za Starým Dvorem odbo‐
čit na Dubovku a zpět do Kdyně (5 km). Ve‐
de L. Hynčíková.
l 09.03. Přes Škanivu do Kdyně. Busem
ze Kdyně ve 14:30 h. do Zahořan, odtud po
červené na Škanivu, až na Podzámčí, proj‐
deme vesnici kolem kapličky ke kříži a od‐
tud sejdeme do Kdyně (7 km). Vede L. Hyn‐
číková.
l 16.03. Suchá hora. Busem ze Kdyně ve
12:40 h. na rozcestí pod Korábem, okruh
Suchou horou a dále do Kdyně po hraběnce
ke kříži a do Kdyně (7 km). Vede L. Hynčí‐
ková.
l 23.03. Velký Kouřim a Úboč. Busem ze
Kdyně ve 12:40 h. do Černíkova, odtud na
Velký Kouřim, dále na Starou Ves a odtud
odbočit na Úboč. Prohlídka Úboče, otevření
kostela sv. Mikuláše (6 km). Z Úboče
v 16:08 h. do St. dvora 16:21 h., ze Starého
Dvora v 16:43 h., Kdyně 16:53 h. Vede
J. Švejnoch.
l 30.03. Klobouk a smolovský viadukt.
Busem ze Kdyně ve 12:35 h. do Kouta na
Šumavě, odtud po žluté na Klobouk, Smo‐
lov, Nevolice a do Domažlic (8,5 km). Zpět
busem. Vede L. Hynčíková.
l 06.04. NS Po stopách Jiráskovy Lucer‑
ny. Odjezd vlakem ze Kdyně v 10:09 h.
(10:26 h. přestup 10:35 h.) do Staňkova, ze
Staňkova z vlak. nádraží po NS přes Lacem‐
bok do Krchleb (zastávka v cukrárně), od‐
tud do Osvračína. Zpět z Osvračína v 16:20
h. do Kdyně. Návrat v 16:54 h. (13 km).
 Vede J. Švejnoch.
l 13.04. Zámek Kanice, Dohalice, Osv‑
račín. Odjezd ze Kdyně vlakem v 10:09 h.,
přestup na bus 11:04 h. do Kanic. Zde
v 11:40 h. prohlídka zámku, pak po žluté
přes Dohalice do Osvračína (8 km). Zpět
vlakem z Osvračína v 15:12 h., přestup
v Domažlicích na vlak do Kdyně. Návrat do
Kdyně 15:45 h. Vede V. Štenglová.
l 20.04. Pocinovické jezírko. Odjezd ze
Kdyně ve 13:30 h. do Pocinovic. Napojíme
se na žlutou značku a pak se odbočí vlevo na
cyklostezku č. 2038, od jezírka směr na Or‐
lovice, dále do Chodské Lhoty. Zpět vlakem
z Chodské Lhoty do Kdyně v 16:10 h. nebo
v 17:25 h. (8,5 km). Vede L. Hynčíková.
l 27.4. Zámeček, Zelenov, Vavřineček.
Odjezd busem ze Kdyně v 9:35 h., v Domaž‐
licích přestup na vlak, odjezd do Havlovic
v 10:07 h. Z Havlovic po naučné stezce na
Zámeček, Zelenov, Vavřineček do Domažlic.
Posezení v hospůdce. (8 km) Vede J. Švej‐
noch.                                                               (TIC)

Třetí adventní neděli kdyňský kostel sv. Mi‐
kuláše prozářily nejen tři svíčky na věnci, ale
i šest hlasů komorního pěveckého sboru Bel
canto. Členky tohoto sboru jsou rodačky ze
Kdyně – Karolína Löffelmannová, Šárka Pešto‐
vá, Nikola Stášková, Mirka Johánková a Sandra
Stášková. Sbor vede Alžběta Johánková, která
také aranžuje všechny skladby a doprovází
sbor na klavír. Zazněly hlavně adventní a vánoč‐
ní skladby, a to nejen české, ale i anglické, ukra‐
jinské či jihoafrické. Některé skladby dívky zpí‐
valy bez doprovodu klavíru, a capella, právě
v těchto momentech akustika kostela tvořila
neopakovatelné zvukové zážitky. Nadšení po‐
sluchači odměnili sbor dlouhým potleskem. Dí‐
ky štědrým darům diváků se vybralo 14.364 Kč
na renovaci kdyňských varhan.

Částku 1.000 Kč na opravu varhan darovala
děvčata, která tvořila hudební doprovod při
předávání betlémského světla na faře ve Kdyni
23. 12. 2021 (K. Barhoňová&spol.)

K datu 4. 1. 2022 byla ve prospěch připsána
částka 300.000 Kč od neznámého dárce.

Dále přispěli: P. Kratochvíl 2.320 Kč, B. Hro‐
mádko 2.500 Kč, Praštilovi 3.000 Kč, V. Strnado‐
vá 1.000 Kč, V. Böhm 1.000 Kč.

Na fondu dominanty byla k 31. 12. 2021 část‐
ka: 80 132 Kč.

Všem dárcům děkujeme. Ludmila Brychová

Kdyňští ertéčkáři získali na konci roku 2021 v halovém mistrovství ČR další tituly
Konec roku ve znamení dobré nálady a bezvadných výsledků.
Takto si užili poslední závod v roce kdyňští ertéčkáři v moravském městě Litovel.
David Nejdl závodil v kategorii juniorů a do Kdyně dovezl:
2x stříbro z jednotlivých disciplín a titul * halový vicemistr ČR *
1x zlato z celkových halových disciplín a titul * halový mistr ČR *
Jakub Schleiss závodil v kategorii žáků a získal:
2x bronz z jednotlivých disciplín a titul * druhý halový vicemistr ČR * 
1x stříbro z celkových halových disciplín * halový vicemistr ČR *  
Lucie Nejdlová a Jan Dvořák skončili ve svých kategoriích těsně pod stupni vítězů.
Tým ve složení David Nejdl, Jakub Schleiss a Jan Dvořák reprezentovali nejen Kdyni,
ale také západní Čechy. Přes velkou konkurenci dokázali vybojovat 1. místo.
Všem kdyňským ertéčkářům přejeme do nového roku hodně úspěchů.  Radka Nejdlová

Letošní
vycházky

RT Kdyně opět s tituly

Benefiční koncert pro varhany
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VE FARNOSTECH KDYNĚ A MRÁKOV
Mnoho zvyků upadá v zapomnění a mnohé
nové se objevují. Tak už to v naší společnos‑
ti chodí… Kdysi chodívali děti a chudí v ob‑
dobí kolem Tří králů na koledu, aby si
v zimním čase trochu přilepšili. Tradice
později zanikla. V roce 2000 přišla charita
v Olomouci s nápadem tuto koledu obnovit,
navíc už s jasným charitativním záměrem
vybírat na potřebné, které máme kolem se‑
be. Tak vznikla Tříkrálová sbírka. 

Loňský rok sbírky byl poznamenán pandemií,
letošní nejistotou, jak to s opatřeními vlastně
bude. Nakonec vše mohlo proběhnout, jak
jsme byli zvyklí, a proto mohli koledníci přijít
i k vašim domovům.

Chtěl bych velice poděkovat vedení města Kdy‐
ně i všech okolních obcí za podporu, turistic‐
kému informačnímu centru ve Kdyni za orga‐
nizaci a pedagogům, kteří oslovili děti – koled‐
níky! Děkuji vám, děti, které jste zpívaly v uli‐
cích, i dospělým, kteří chodili s vámi! Mohli jste
tak rozdávat vánoční radost z narození Ježíška,
vybírat na dobrou věc a rozzářit úsměvem
mnohé tváře lidí, kteří vás potkali! V neposled‐

ní řadě patří dík vám všem, kteří jste přispěli,
protože díky vaší štědrosti se letos vybralo do‐
konce více než před pandemií! Ve Kdyni jste
přispěli 113 173 Kč, v okolních obcích: Zahořa‐
ny 13 237 Kč, Prapořiště 15 019 Kč, Mezholezy
5 433 Kč, Vílov, Slavíkovice 6 992 Kč, Všeruby
21 918 Kč, Pocinovice 26 190 Kč,
Úsilov 4 270 Kč, Hluboká 12 507
Kč, Brnířov 11 432 Kč, Dobříkov,
Branišov, Smržovice, Lomez, Nové
Chalupy 11 977 Kč, Chodská Lho‐
ta, Štefle 29 252 Kč, Nová Ves, Ví‐
tovky, Pranty 9 153 Kč, Němčice
4 008 Kč, Starec 6 327 Kč, Pod‐
zámčí 5 780 Kč, Libkov 5 339 Kč,
Úboč, Všepadly 4 128 Kč, Loučim
8 045 Kč, Sedlice, Stanětice, Hří‐
chovice 11 484 Kč, Kout na Šuma‐
vě 60 435 Kč, Oprechtice 7 822 Kč,
Spáňov 9 527 Kč, Mlýneček 3 200
Kč, Štítovky, Nový Klíčov 4 505 Kč,
Starý Klíčov 20 857 Kč, Tlumačov
18 498 Kč, Mrákov 26 925 Kč. 

Celková částka vybraná za farnost
Kdyně činí 403 448  Kč, za farnost
Mrákov 73 985 Kč. Svými dary

jste podpořili Domov pro matky s dětmi v tísni
Havlovice, Azylový dům Domažlice, Domov sv.
Vavřince, Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa
v Meclově a Domažlicích a Volnočasový klub
pro děti a mládež farnosti Mrákov. Mnohokrá‐
te děkujeme!                                    P. Karel Adamec

Tříkrálová sbírka

V předchozím roce muselo město Kdyně na
svém katastrálním území přistoupit ke kácení
celé řady vzrostlých stromů. Došlo tak např.
k pokácení jedle ve Starokdyňské ulici (tzv. Sed‐
láčkova jedle),  hlohů v prostoru ulic Dělnická a
Na Tržišti (vedle autobusové zastávky), dalších
přerostlých a poškozených stromů u bytových
domů Na Tržišti, na návsi v obci Hluboká apod.
Je povinností vlastníka stromu za jeho pokácení
vždy vysadit strom jiný, který pokácený vzrost‐
lý strom v průběhu let plnohodnotně nahradí.
Tato výsadba se může uskutečnit na místě po‐
kácení stromu, pokud to terén či v podzemí ulo‐
žená infrastruktura umožňuje, nebo na místě
určeném správním úřadem, který kácení povo‐
luje. Při jednotlivých řízeních se povolující or‐
gán snaží určit náhradní výsadbu na místě po‐
káceného stromu, případně v jeho blízkosti. Po‐
kácené stromy byly nahrazeny novou výsadbou
v následujících částech města:
l Prostor autobusového nádraží ‐ Nádražní
ulice (podle zpracovaného projektu – ovocné
stromy, břízky, doplňkové keře a květinové zá‐
hony). 
l Doplnění aleje okrasných třešní v prostoru
sídliště Na Koželužně. 
l Doplnění aleje stromů podél cyklostezky
na katastrálním území obce Smržovice. 
l Výsadba nové aleje ovocných stromů podél
cyklostezky Dobříkov – Smržovice (podle
zpracovaného projektu). 
l Doplnění výsadby na koupališti Na Hájovně

– svah u schodů ke koupališti, živý plot ve ven‐
kovním prostoru koupaliště. 
l Nová alej okrasných stromů u autobusové
zastávky v Dělnické ulici. 
l Zahájení výsadby  solitérních stromů na
návsi v obci Hluboká (v rámci zpracovaného
projektu, podle kterého se bude v letošním ro‐
ce pokračovat s další výsadbou). 
l Výsadba na veřejném prostranství u byto‐
vého domu – Družstevní ulice (č.p. 511‐512). 
l Výsadba ovocných a okrasných stromů na
Nám. Prof. Žákavce a v ul. Starokdyňská. 
l Průběžná výměna starých a poškozených
lip v lipové aleji na náměstí. 

Město Kdyně během roku zajišťuje zdravot‐
ní řezy, havarijní ošetření a podobné zásahy
do veřejné zeleně. V uplynulých letech byly
provedeny např. následující zásahy do veřejné
zeleně: 

Redukce koruny javorů v Sokolské ulici, re‐
dukce korun ořešáků (na zahradě „U Tochorů“
čp. 155, zahrada u čp. 338 Farní, zahrada u čp.
487 Dělnická), celková redukce všech stromů
– lip na návsi v Hluboké, redukce lip v Hluboké
(„V Moskvě“), zásah do stromů ve školní za‐
hradě v Prapořištích a ve školní zahradě ma‐
teřské školy Markova, revitalizace prostran‐
ství u Centra vodní zábavy Kdyně, redukce ko‐
run a zdravotní řez u stromů rostoucích na ve‐
řejném prostranství v sídlišti Markova, reduk‐
ce a úprava souvislé řady tújí u mateřské školy
Dělnická, sanační zásah u lip v parku u Muzea

příhraničí, tvarovací řez lip na Náměstí, zdra‐
votní řez lip u kapličky v Kostelní ulici, ozdrav‐
ný řez stromořadí směrem od fary na hřbitov,
ozdravný řez u stromů „ve dvoře“ v Prapořiš‐
tích a celá řada dalších zásahů. 

Opomenout nemohu zmínku o provedení
revize a kontroly stabilizačních systémů
u všech stromů, u kterých byla v minulosti
provedena tzv. vazba. 

Město Kdyně tak na zachování a obnovu ze‐
leně na celém svém katastrálním území vyna‐
kládá nemalé finanční prostředky. U každého
stromu vždy důsledně zvažujeme, zda přistou‐
pit k jeho pokácení nebo zda je možné jej „za‐
chránit“ ozdravnými řezy či stabilizačním zá‐
sahem.  V příštím období plánujeme využít ně‐
kterého z dotačních titulů Plzeňského kraje,
vyhlášených právě pro  obnovu nebo novou
výsadbu, jako se nám osvědčilo v přechozích
letech – např. výsadba stromů, zejména sta‐
rých ovocných odrůd, podél cyklostezek (Hlu‐
boká‐Dobříkov, Dobříkov‐Smržovice). Navázat
na další podobnou akci bychom chtěli společ‐
ně s obcí Brnířov a uskutečnit tak výsadbu po‐
dél cyklostezky mezi obcemi Brnířov a Hlubo‐
ká. V tomto případě však bude zcela nezbytná
spolupráce s vlastníky pozemků, kterých na
katastrálním území obce Hluboká rozhodně
není málo. Doufáme však, že od všech vlastní‐
ků obdržíme souhlas nutný pro uskutečnění
tohoto záměru. 

Soňa Spěváková, Stavební odbor MěÚ Kdyně

Veřejná zeleň vyžaduje péči



Konec i začátek roku na Kdyňsku

Do Mezholez zavítali Tři králové v sobotu 8. ledna. Po dvou letech se
mohla konat sbírka s tradiční obchůzkou. Občané Kašpara, Melichara
a Baltazara přivítali s nadšením a v naší obci se vybralo 5 433 Kč. Všem
dárcům  děkujeme.                                                                 Jaroslava Perglová

Přátelský vztah i vazby ke Kdyňsku starosty bavorského města Parsberg
Josefa Bauera (druhý zprava), jehož otec pocházel z Maxova, trvají i přes
všechna omezení a opatření. V lednu se setkal s místními podnikateli a přá‑
teli, aby si popovídali o dalších plánech.    Vogel Medien International, s. r.o.

Římskokatolická farnost Koloveč pozvala děti a seniory poprvé na „odpo‑
lední“ Půlnoční mši vánoční, která se konala na Štědrý den od 15:00 hodin
v kostele Zvěstování Panny Marie. V kostele bylo k vyzvednutí také Betlém‑
ské světlo.                                                                                                      Petr Dolejš

První adventní neděli se sešli Brnířovští na návsi u rybníka, aby společně
rozsvítili vánoční stromeček. I když nebylo možné akci uskutečnit v pl‑
ném rozsahu, hudební vystoupení brnířovských dětí jsme si epidemií vzít
nenechali. Jejich vánoční písničky a rozzářený vánoční stromeček nás na‑
ladily do příjemné vánoční atmosféry.           Ing. Věra Jandová, OÚ Brnířov

Tradiční novoroční derby Sparta – Slávie se tentokrát v Mrákově odehrálo na novém školním hřišti místní základní školy.                       Vladimír Duffek


