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Evropské volby
Zase jsme volili, tentokrát do Evropského parlamentu.
Nejpilnější byli Pražáci, ostatní se nijak zvlášť nevzrušovali.
K urnám přišlo tentokrát o trochu více lidí než k těm minulým účast byla 28,7 %, před pěti leti byla účast pouhých 18,2%. Na
kandidátkách bylo velmi málo známých osobností, takže ti, kteří
volit přišli, byli mnohdy na rozpacích. Hodili tam lístek strany
nebo hnutí, jako by volili do našeho parlamentu. Propadli sociální
demokraté, lukrativní post v Bruselu z nich nezískal nikdo.
Evropské volby ČR
ANO 21,2 %, ODS 14,5 %, Piráti 13,9 %, STAN + TOP 09 11,6 %,
SPD 9,1 %, KDU ČSL 7,2 % a KSČM 6,9 %.
Účast 28,7 %.
Jak volili lidé v naší obci
ANO 20 %, ODS 17,9 %, STAN + TOP 09 12 %, Piráti 11,4 %,
SPD 8,9 %, KDU-ČSL 8,0 %, KSČM 5,5 %.
Účast 26,3 %.
V Evropské unii jsme byli jediní, kteří volili zdlouhavě dva dny.
Asi si to můžeme dovolit. A nakonec zajímavý údaj: Do volebního
střediska číslo 2 v Dolanech přišlo téměř padesát procent voličů
ze Spůle, zatímco občanů z Dolan se k urně dostavilo jen jedenáct,
to je 13,6 %. Měli svoje volební středisko, jak se říká, u nosu
a přesto nepřišli. Spůlští museli ujet 11 km a polovina jich přijela.
Měl by se změnit volební zákon, volit bychom měli jen jeden den
a zřídit jen dvě volební střediska: ve Čkyni a v Dolanech, kam by
náležely kromě Spůle také Horosedly a Onšovice. Kdo by chtěl
volit, přijel by. A ušetřila by se spousta peněz.
(jl)

VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad Čkyně upozorňuje občany, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek za psa a poplatek z ubytovací kapacity, má být uhrazen
do 30. 6. 2019.
V případě prodlení mohou být poplatky dle vyhlášky navýšeny platebním výměrem až na dvojnásobek.
Vyzýváme proto občany, kteří poplatek ještě neuhradili, aby tak učinili nejpozději do 30. 6. 2019 převodem na bankovní
účet Obce Čkyně číslo 620744/0600 vedený u MONETA MONEY BANK.
Úhrada poplatku je povinná a řídí se daňovým řádem č. 280/2009 Sb.

(OÚ)
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Čkyně a její osady budou mít Plán rozvoje obce
a každý se může podílet
Nově zřízený výbor pro rozvoj obce začal pracovat na přípravě koncepčního Programu rozvoje obce Čkyně pro příští
roky. Dokument chceme mít hotový do konce roku 2019, bude platný na 7 let a bude zahrnovat projekty a záměry, kterými
se obec a její osady budou chtít rozvíjet. Plán rozvoje bude vycházet z již stanovených priorit obce a bude rozšířen o projekty nové, které mj. vychází z volebních programů zastupitelských uskupení. To nejdůležitější pak bude zapojit do
přípravy rozvojového konceptu širokou veřejnost, občany, podnikatele, spolky a neziskové organizace, které se realizují
jak ve Čkyni, tak v jejích osadách Předenice, Záhoříčko, Horosedly, Spůle a Onšovice.
K projektu bude po prázdninách zorganizováno několik společných setkání, ale také ankety, aby se každý mohl vyjádřit
a zapojit tak, aby dokument byl opravdovým programem rozvoje, jak jej definuje zákon o obcích. Společně definujeme
hlavní priority a projekty, na které začneme shánět prostředky, ale i takové, které budou třeba jen jako nápady ležet v šuplíku a čekat na svůj čas, který může přijít s nově vypisovanými dotačními programy.
Program bude rozčleněn do několika kategorií, jako například kultura, sport, infrastruktura, podnikání, volný čas, atd.
dle hlavích priorit, které vzejdou z výsledku jednání i anket.
Již nyní je možné posílat své podněty na e-mail: jirka.home@email.cz, případně telefonovat na 731 530 475.
Jiří Mánek, předseda Výboru pro rozvoj obce Čkyně

Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 15. 4. 2019
Schválilo:
– doplnění programu – do bodu 10 – zadání zakázek, do bodu 6 – Ro č. 3/2019, do bodu 12 - Různé – anketa pietní
síně, komunitní centrum ve Čkyni
–uzavření smlouvy se společností Studio MAP, s. r. o., B. Smetany 10, České Budějovice, zabezpečující osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona, pro pořízení změny č. 3 ÚP Čkyně (Ing. Lenka Šímová)
– rozpočtové opatření č. 1,2,3/2019 a změna rozpisu rozpočtu č. 2/2019
– žádosti o příspěvky:
– Charita Malenice – příspěvek ve výši 3000,- Kč
– žádost Zdeňka Škopka, Horosedly 22, o prodloužení nočního klidu dne 22. 6. 2019
– žádost Miroslava Staňka, Onšovice, o prodloužení nočního klidu dne 11. 5. 2019
– záměr na prodej pozemku parc. č. 1051/2 o výměře cca 50 m2 v kú. Onšovice
– prodej pozemku parc. č. 1141/1 o výměře 16 m2 v kú. Čkyně
– zakázka – Čkyně posílení vodárenské soustavy – Vodní zdroje Ekomkonitor, s. r. o.
Neschválilo:
– žádost SK Čkyně – příspěvek ve výši 200.000,- Kč
– zadání zakázky – Snížení energické náročnosti zámek Čkyně
Přidělilo:
– byt v DPS – dům s pečovatelskou službou – paní Růženě Váňové
Vzalo na vědomí:
– důvodovou zprávu ke změně č. 3 ÚP Čkyně
– info pana starosty – anketa o dokončení stavby a provozování pietní síně Čkyně
– komunitní centrum ve Čkyni pro děti od 1,5 do 5 let a společenská místnost s malou kávou pro spol. aktivity
Rozhodlo:
– o pořízení změny č. 3 územního plánu Čkyně
Určilo:
– pana Ing. Stanislava Chvala starostou obce Čkyně, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem v procesu pořízení
změny č. 3 územního plánu Čkyně
Uložilo:
– panu Ing. Stanislavu Chvalovi, starostovi obce, informovat o výsledku jednání zastupitelstva navrhovatele a úřad
územního plánování a spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 3 územního plánu Čkyně
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80 let od největší tragédie českého národa
74 let od konce německé nadvlády
Ve Čkyni se 5. května 2019 na náměstí u památníku konalo pietní setkání občanů a položení věnců obětem II.
světové války a osvobození Československa sovětskou a americkou armádou. Za Sdružení válečných veteránů ČR
promluvil jeho krajský předseda podplukovník Vojtěch Plesník a připomněl historické skutečnosti doby, kterou pamatují
ještě mnozí naši staří občané.

15. březen 1939 nelze zapomenout
Nedávné osmdesáté výročí od obsazení naší
vlasti německou armádou a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava připomenul v projevu zastupitel Petr Martan a řekl:
Sešli jsme se jako každý rok u tohoto památníku, který se změnil a byl loňského roku ke
stému výročí české státnosti znovu osazen
sousoším legionářů. Příběh tohoto sousoší se
však více váže k 80. výročí počátku německé
nadvlády. Nedávno jsme si připomněli 15.
březen 1939, kdy došlo k obsazení našeho
území a 6 let trval útlak, poněmčování a vyvražďování českého národa a židovských občanů. Tím byla také zlikvidována naše státnost.
Právě toto sousoší je zde, abychom nezapomněli, že německá moc nařídila původní sousoší zničit a s tím i další posvátné české symboly a předměty. Opatření mělo
ponížit české národní uvědomění. Obecní zastupitelstvo Čkyně tehdy bylo donuceno, aby sami potupně odebrali čestné
občanství prezidentu Benešovi.
U příležitosti 100. výročí české státnosti se Edvard Beneš opět stal čestným občanem Obce Čkyně. Stejně tak se stal
čestným občanem Václav Chlada, Václav Martan získal ocenění Významná osobnost obce Čkyně; oba byli obětí německých
agresorů, kteří do nich neváhali střílet na tomto náměstí.
V loňském roce obec vydala "Památník obětem a hrdinům z obce Čkyně". Knižní památník je zde, aby zůstalo ve veřejném povědomí a nebylo zpochybňováno, že ze Čkyně a přilehlých osad bylo Němci umučeno v koncentračních táborech
a popraveno 15 občanů, zastřelen 1 občan, těžce raněn 1 občan, vězněno v koncentračních táborech a věznicích celkem
13 občanů.

Udržování národní paměti uprostřed EU
Česká národní identita a státní svébytnost je stále více zeslabována ideou pro zrušení národních států a vzniku Evropského státu s rozhodujícím vlivem Německa. S takovým uvědoměním můžeme porozumět tomu, že někdejší idea Německa
a Hitlera o sjednocení Evropy pod jejich vedením se začala naplňovat; že Německo je náš největší hospodářský partner;
že Německo je náš přítel, který nás neohrožuje vojensky ani územními nároky, ale je nebezpečný jinak.
S novou Evropou přichází nový výklad dějin, který již považuje za oběti Čechy i Němce. Vytváří se nový "euročlověk"
bez národní paměti a vědomí sebe jako nositele genů zděděných pokrevními předky.
Můžeme tak porozumět tomu, proč se v nedávném 80. výročí od vzniku Protektorátu Čechy a Morava již nehodilo příliš
připomínat. Pokud ano, tak jako historického viníka označovat pouze vůdce Hitlera a pár členů nacistické strany. Místo
toho byl zaplněn veřejný prostor hlavně 50. výročím od okupace r. 1968 vojsky Sovětského svazu a státy Varšavské
smlouvy. Nikdo nezpochybňuje, že i tato vojenská akce stála přes stovku lidských životů a následnou dobu normalizace.
O tom, co bylo větší zlo, vypovídají historické skutečnosti, které se sice nedají vyvrátit, ale dá se o nich decentně pomlčet:
V letech 1939-1945 padlo, bylo zastřeleno, oběšeno, gilotinováno nebo umučeno a zabito 380 000 Čechů, Slováků a Židů,
občanů bývalého Československa. Naproti tomu občané Československa usmrtili asi 20 000 občanů Německa po květnu
1945 v partyzánském odboji a při odsunu Němců. Při osvobození československého území zemřelo 144 000 vojáků Rudé
armády a 116 vojáků americké armády.
Petr Martan, foto: PP

Prodej palivového dřeva
Obec Čkyně nabízí k prodeji palivové dříví v délce 2 m za cenu 400 Kč/prm.
Po dohodě možno zajistit i dopravu .
Kontakt: p. Saxl
Tel.: 602 454 524
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Nezapomenutelný rok 1929
Před 90 lety 4. července roku 1929 ve čtvrtek odpoledne na svátek sv. Prokopa došlo v našem kraji k do té doby nejhorší
živelní pohromě, kam až paměť sahá. Tehdy se po dvou horkých a parných dnech přihnala větrná smršť s hrozným krupobitím, která napáchala nesmírné škody na budovách, lesích, ovocných stromech a zcela zničila úrodu na polích. Do Čech
postoupila od severozápadu ze sousedního Bavorska. Slýchal jsem o ní opakovaně od rodičů, kdykoli se hnala větší bouře
s vyhlídkou na kroupy, obvykle s úvodní větou: „Bože, co to bylo v tom devětadvacátým roce?“ Tuto událost nevynechal
žádný kronikář v okolních i vzdálenějších obcích. Neopomněl přitom uvést, že tomu předcházela neobyčejně krutá
a dlouhotrvající zima se spoustou sněhu a s dodnes nepřekonanými mrazy, nazývaná tehdy „zimou sibiřskou“, která těžce
zkoušela obyvatelstvo i přírodu. Tyto zápisy jsou v dnešní době dostupné na stránkách Státních oblastních archivů v Třeboni či Plzni. Níže je doslovný přepis výběru ze záznamu této katastrofy z kroniky obce Dolany s přidruženými osadami
Předenice, Záhoříčko a Spůle, jak ji viděl kronikář Vojtěch Staněk z Předenic čp. 4:
Úroda v roce 1929 byla velmi pěkná, ale nežli přišly žně, přivalila se dne 4. července k večeru po čtvrté hodině v okolí našem,
v šířce od Bohumilic až Nahořan směrem od Vacova, kde to počalo na Chvalšovice, Vacovice, Horosedla, Předenice, Zahoříčko,
Dolany, Spůli a pak dále na Čkyni, Lčovice, Zálezly ku Vlachovo Březí taková hrozná vichřice s hrozným krupobitím, že bylo
během čtvrt hodiny vše úplně zničeno. Ze všeho nejvíce utrpěla naše
politická obec Dolany-Předenice-Zahoříčko-Spůle a jako zázrakem v
dalších vesnicích jako Onšovice, Bohumilice, část Čkyně, Hradčany,
Budilov a Lčovice už to nebylo tak katastrofální jako právě u nás.
Kroupy padaly jako slepičí vejce a s takovou silou a prudkostí, že
nezůstala proti stranám západním ani jedna střecha zdravá a ani
jedno okno. Žádný eternit ani tašky tomu nedokázaly vzdorovat. Na
polích veškeré obilí i okopaniny byly zamláceny do země, takže nikdo
nestěžil z toho ani toho nejmenšího. Místo sklizně počalo se hned
s oráním a nesklízelo se vůbec. Lesy a veškeré ovocné stromoví, které
nepomrzlo v zimě, bylo zničeno, rozbito kroupami, takže to vypadalo
jak o vánocích. V lesích byly od větru i ty nejsilnější stromy v průměru
přes 50 centimetrů zpřeráženy jako sirky nebo vyvráceny s pařezy.
Ovocné stromy se již více nevzkřísily a musely být vykáceny. Při
pohledu na tu způsobenou zkázu bylo i tomu nejpevnějšímu člověku
do pláče a bude jistě do nejdelší smrti na to pamatovat.
Veškeří hospodářové museli tento rok veškeré dřívější úspory vložiti
tento rok znovu na opětné zavedení svého hospodářství, a který úsIlustrační foto
pory neměl, zadluží se tak, že do své smrti se z toho nevyškrabe.
Muselo se kupovat veškeré osivo jak ozim, tak i jařiny, a který hospodář neměl nějakou starou zásobu, musel kupovati po
celý rok živobytí, jako i slámu pro dobytek. Hned druhý den po katastrofě byli telefonicky a expresními dopisy vyrozumíváni
poslanci všech politických stran, aby přišli zhlédnout tuto zkázu a hleděli u vlády působiti, aby byla postiženým nějaká pomoc
udělena. Asi za týden vystřídali se zde poslanci tři, ohlásili se u starosty, ale podrobněji věc víc nevyšetřovali ani nestarali se,
což vidno z toho, že ani nevěděli, které vesnice byly více poškozené. As za dva měsíce došla pro poškozené obce jakás podpora
(…). Tyto almužny udělovány byly i obcím, kde kroupy vůbec nebyly stejným dílem, když byl strýček nahoře (…). Nato v zimě
přišla pro postižené další podpora. Rozdělovala se někde u zeleného stolu, aniž byli obcí jmenovaní členové k tomu přizváni.
Toto rozdělování bylo tak ubohé, že dostali jenom někteří v obci a to tak, že vždy čtyři nedostali nic, až pak ten pátý něco
dostal (…). Přišlo zase něco v měsíci listopadu - byly jednotlivcům přiděleny jisté částky peněz, za kteréž museli si odebrati
zboží kteréhokoliv druhu zase v Hospodářském družstvu ve Volyni. Podpory z loňského roku byly rozdělovány velice ošemetně,
a taktéž rozdělováno bylo i roku letošního Stalo se, že někteří, kteří měli málo potlučeno, obdrželi 700 korun až 800 korun
nebo až 1200 korun, kdežto kteří byli nejvíce postiženi, dostali velice málo a mnoho těch nejubožejších a nejvíce potřebných
neobdrželi ničeho. Toto jest již do nebe volající. Tito nesprávní rozdělovatelé vlivní nejsou za to potrestáni a jsou chráněni
úředním tajemstvím, ale naši lidé o nich přece vědí (…).
Další podpůrná akce od státu byla půjčka se státní zárukou pro poškozené s příspěvkem 3 % úroku. (…) Ještě o vánocích
1930 nikdo nevěděl, zdali o žádostech obce vůbec se jednalo (…). Jak vidno, kronikář připojil k zaznamenání přírodní
pohromy i své roztrpčení nad způsobem pomoci postiženým.
Tato zcela mimořádná živelní pohroma postihla různou měrou celou střední Evropu včetně Čech a svým rozsahem
a intenzitou nese znaky ničivé bouře dnes v meteorologii zvané derecho. Vedle zápisů v kronikách a děsivého zážitku
z dětství u posledních pamětníků po ní zbyl ve vsích na střechách některých hospodářských budov dodnes trvanlivý
eternit.
Josef Jiřička
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Jaro v mateřské škole
Jarní období nám nabídlo mnoho
událostí a činností. Ať už v naší školce,
tak i mimo ni.
16. 4. dopoledne nás pozvala ZUŠ do
základní školy na jarní koncertování.
Ocitli jsme se v pohádkách, poznali mnohé hudební nástroje a mnoho našich dětí
zatoužilo stát za nějaký čas na „prknech
zušky.“
Na 16. duben nezapomenou naši
předškoláci. Šli se svými rodiči k zápisu
do 1. třídy. Děti srdnatě plnily úkoly,
odpovídaly na otázky, zpívaly nebo přednášely. Odnesly si i dárečky, které pro ně
připravily děti z družiny a všechny se už
těší, až usednou v září do školních lavic.
Letos byly Velikonoce dlouho, my jsme je oslavili společně 17. 4. na naší zahradě. Kluci si přinesli pomlázky, vylupali
děvčata, aby byla celý rok čiperná, řekli jsme si koledy a jarní básničky a písničky a pak jsme v trávě našli čokoládové
berušky, které nám tu nechal zajíček.
Další dubnovou akcí byl Den Země.
Všichni jsme si přinesli pracovní rukavice, igelitové sáčky a společně jsme vyčistili kousek přírody v okolí naší školky.
Vše jsme pak společně rozdělili do kontejnerů a děti měly radost z vykonané
práce.
Konec dubna patří májce a čarodějnicím. Protože tento den bylo chladno,
čarodějnický rej jsme měli v herně. Zasoutěžili jsme si, namíchali lektvary,
čarovali a zaklínali, zařádili si. Pak jsme
se převlékli a na zahradě postavili a nazdobili májku a zazpívali jsme si u ní.
5. a 6. květen byl pro naši školku sváteční a mimořádný.
Probíhal totiž zápis nových děti na školní rok 2019/2020. Zapsat
se se svými rodiči přišlo 16 dětí. Prohlédli si školku, zahradu,
seznámili se s učitelkami. Děti dostaly malý dárek. Některým se
nechtělo ani odcházet. Budeme se na ně těšit v novém školním
roce.
Kalendář nám ukázal, že se blíží druhá květnová neděle a to
pro nás znamená hodně práce. Připravit třídu, připravit vystoupení, vyrobit dárečky a přáníčka, abychom maminkám
a i babičkám udělali radost a líbilo se jim u nás. O to víc nás těší
slova uznání a ocenění. Je to motivace do naší další práce.
6. 5. si naši předškoláci byli zkusit, jak se sedí v lavicích prvních
tříd, jak se děti učí, poslechli si zvonění, které oznamuje začátek
hodiny a také hlavně přestávky. Vyzkoušeli si práci s interaktivní
tabulí (ve školce máme interaktivní displej). Školní jídelnu děti
již také znají, líbilo a chutnalo jim tam, tak je už nic nemůže za- S maminkou a tatínkem se přišla zapsat i malá Janička
skočit.
Květen se pomalu chýlí ke konci. Čeká nás divadlo, Den dětí, výlety a také informativní schůzka rodičů budoucích
prvňáčků s paní učitelkou a výchovnou poradkyní v MŠ. Předškoláci ještě pojedou do MěKS ve Vimperku na ZUŠ OPEN
a určitě ještě něco bude. A pak už půjdeme vstříc dlouhým a snad sluncem zalitým prázdninám. Než nastanou, užijeme
si ještě mnoho společných chvil.
Za MŠ V. Pechoušková
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Školní rok se chýlí…
Kvapem se blíží léto, červenec a srpen, vidina velkých prázdnin. Už vyhlížíme období, kdy nemáme den nařízený přesným
rozvrhem, období, kdy nás dopoledne nehlídá školní zvonek, kdy zažíváme pocit volnosti. Nicméně školáky čeká závěrečný
spurt. Jak jinak nazvat období, kdy akce střídá akci, jezdí se na exkurze, školní výlety, dobíhají olympiády – ty vědomostní
jsou vystřídány sportovními, zpíváme na koncertech, hrajeme divadlo. Prostě završujeme školní rok. A hlavně, musíme
se učit. Čeká nás vysvědčení. Nyní se ale ohlédneme o měsíc zpět, připomeneme poslední školní úspěchy, je za nimi skryta
poctivá práce a píle.
Začneme s matematikou, údajnou královnou věd. Matematika bývá pro některé žáky strašákem. Křivka její oblíbenosti
prudce klesá s rostoucím věkem dítěte. Ale umí být i hravou, zábavnou, inspirující a motivující společnicí. Je škoda ji
takovou nepoznat. Tomu jistě napomáhá i Pangea, mezinárodní matematická soutěž. Letos s patrony Vladimírem
Kořenem, moderátorem vědeckopopulárních televizních pořadů, a houslistou Václavem Hudečkem. Letos se z naší školy
zapojilo 55 matematiků od 4. do 9. třídy. Nejlépe se umístil páťák Metík Stránský, byl 2. v Jihočeském kraji (z 505 účastníků) a dokonce 67. z 10 930 účastníků z celé republiky! Výborná byla i Veronika Kubišová ze čtvrté třídy – v kraji 31.
z 485, z páťáků se v našem kraji do padesátého místa dostali Filip Hadrava, Daniela Roučková, Adéla Lukešová, Karel
Remeš, Monika Doulová, šesťák Jenda Šmíd byl 26. v kraji (z 609 účastníků), ze sedmičky Adéla Kotálová obsadila 80.
místo mezi 989 sedmáky a konečně z devítky – Michal Kavlík 17. místo, Jan Kytlica 24. místo a Eliška Turková 60. místo
mezi 508 účastníky.
Do okresního kola klasické matematické olympiády pro 6. – 8. třídu nás jeli reprezentovat Jan Šmíd, Lenka Mašková,
Jan Švarc, Klára Koldová, Jakub Dušek a Pavel Krátký. Oba Honzové dosáhli čtvrtého místa. Pythagoriáda – to je další
matematická soutěž, v níž se mohou počtáři utkat se svými vrstevníky – počtáři od 5. do 8. třídy. Zabodovali naši páťáci,
mezi ně se zařadil i čtvrťák Adam Šišlák, který zvládl páťácké zadání. Takže nakonec do okresního kola postoupil s dalšími
8 žáky páté třídy, přidali se 3 úspěšní řešitelé ze šestky, ze sedmičky také tři žáci a osmičku na okresní úrovni zastoupili
dva úspěšní řešitelé.
V tradiční soutěži Matematický klokan byl letos nejlepším klokánkem ve své kategorii Kája Remeš z pátého ročníku.
Umístil se v okrese na 1. místě! A ze starších: Julie Trojanová z devítky obsadila 7. místo z celkového počtu 534 počtářů
našeho okresu. Ostatně, Julie spolu s Honzou Kytlicou zvládli všechny nástrahy školního kola olympiády z fyziky a zajistili
si tak postup do okresního kola. Tam výborně obstáli, a proto reprezentovali naši školu i na krajské úrovni. I mezi osmáky
najdeme nadějné fyziky – jsou to Jakub Dušek a Klára Koldová. Oba zvládli, vyřešili a zpracovali úlohy školního kola
a reprezentovali školu v okresním kole.
A z jiného soudku. Páťanda Terezka Pravdová postoupila v recitační soutěži do krajského kola, konalo se v Českém
Krumlově. Připravila si text „Jak se čerti žení“ z knihy Pět báječných strýčků od Františka Nepila. Všem přítomným ukázala,
že opravdu patří mezi nejlepší recitátory v kraji. Na krajské úrovni se neztratila ani zpěvačka Veronika Kubišová, která
v okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek byla na prvním místě s postupem. V kraji obsadila bronzové pásmo.
Okresnímu předcházela kola školní a okrsková. V okrskovém kole ve Vimperku všichni naši zpěváci získali diplomy:
z nejmladších – 1. místo Anna Járková a Daniel Bláhovec, na 2. místě se umístila Kristýna Krátká. Z kategorie 4. – 5. ročníku
postoupily do okresního kola Veronika Kubišová, Marie Járková a Žaneta Mrázová z 5. třídy. V kategorii 6. – 7. ročníku
vyrazila „na okres“ Lenka Mašková, byla druhá, a z nejstarších, rozuměj z devítky, zabojovaly Daniela Hadravová a Eliška
Turková. Výborně si vedla i naše dua. Marie Járková se Žanetou Mrázovou získaly 1. místo s postupem ve dvojhlasu. Lenka
Mašková s Eliškou Turkovou získaly 2. místo, Lenka Mašková s Danielou Hadravovou skončily třetí.
Dobře si vedeme i v soutěžích, kde kromě vědomostí se musí uplatnit i šikovnost, zručnost, bystrý a praktický úsudek.
Tak je tomu například u soutěže Mladý zdravotník a Mladý záchranář. Obhlídnout situaci, vyhodnotit ji a poté ošetřit
zranění, umět sbalit evakuační zavazadlo, zvládnout hasičské dovednosti a celou řadu dalších úkolů. Být rychlý, přesný.
Umět pracovat v týmu. Týmy zdravotníků jsme do okresního kola vypravili tři – starší obsadili druhé a čtvrté místo,
mladší zdravotníci byli šestí. Na stanovištích záchranářů se štěstí otočilo ve prospěch mladších, zde byli jako záchranáři
jednoznačně nejlepší, tedy první. Ostatně, všichni naši žáci jsou během roku proškolováni profesionální záchranářkou.
A není to o tom, že by žáci seděli v lavicích a tupě poslouchali. Je to velmi akční dopoledne. Každý si zkusí prakticky
poskytnout první pomoc. Otázky střídají odpovědi.
Další dovednostní soutěží je dopravní soutěž. Letos jsme pro žáky nejprve připravili bikovou show s názvem RIDEWHEEL. Bikeři Adam Leupold a Lukáš Müller nás celou show provázeli, předváděli různé triky a přemety, balancovali
na překážkách, skákali do dálky i do výšky. Lukášovým osobním rekordem byla výška 139 cm. Na kole, pravda – s mírným
rozjezdem. Neúnavně předváděli trialové umění, vše vtipně komentovali. A hlavně, připomněli našim jezdcům bezpečné
chování na silnici. Cyklistická helma má své opodstatnění… Do okresního kola vyrazili dva týmy – mladší – žáci 5. tříd:
Karolína Frejová, Monika Doulová, Kája Remeš, Filip Hadrava. Za starší žáky (věk 12-16 let) to byli Daniela Hadravová,
Karolína Hödlová, Jára Lukeš a Zdeněk Vejtasa. Soutěží se ve čtyřech disciplínách: jízda zručnosti na kole, praktická část:
soutěžící jezdí na dopravním hřišti plném chodců a policistů, pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická
část, zásady poskytování první pomoci. Náš starší a zkušenější tým byl úspěšnější a přivezl bronz.
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A jak se nám daří ve sportovní oblasti? Královna sportu – lehká atletika, všechny její disciplíny, je červnová záležitost.
Závodníky nominujeme v hodinách tělesné výchovy, nominačku dolaďujeme na sportovním dnu na našem hřišti a pak
už okresní lehkoatletická soutěž v Prachaticích. Závodníci od 2. – do 9. třídy se na ni momentálně připravují. Tradiční
turnaj v oblíbené vybíjené letos provázelo velmi nepříznivé počasí, neobsadili jsme žádné medailové místo, ale příjemně
jsme si zahráli a o tom to vlastně je. V sálové kopané – soutěži McDonald´s Cup jsme dosáhli „díky“ dvěma výhrám, jedné
remíze a jedné prohře na bramborovou medaili. Všichni soutěžící bez rozdílu i jejich trenéři = učitelé si zaslouží gratulaci
a poděkování za reprezentaci školy.
Ale nejen o soutěžích je naše škola. V rámci partnerství s Národním parkem Šumava stále probíhají vzdělávací programy
o naší šumavské přírodě. Někdy přijedou lektoři k nám. To jsou obtěžkáni mnohými taškami, batohy a bágly, neboť přiváží
celou řadu modelů, pomůcek a jiných propriet. Nebo jedeme do Vimperka do enviromentální učebny. Ovšem zdaleka nejlepší jsou výjezdy přímo na Šumavu. Ať už do Srní na vlky, na Kvildu za jelení zvěří a rysem nebo do některého z informačních či návštěvnických center po celé Šumavě. I letos jsme plnili ve třídách úkoly v pracovních listech. Otázky a úkoly
byly náročné a předpokládaly značnou orientaci v šumavské přírodě a místopisu. Nicméně odměnou bylo pozvání za vlky
do Srní. Celé dopoledne jsme měli možnost nejen poslouchat zajímavé vyprávění o šumavské vlčí smečce, sledovat nová
videa z fotopastí z výběhu, ale také si zkusit, jaké to je být vlkem a respektovat pravidla daná vlčím alfa párem. Smečky
jsme vytvořili tři, jako ve správné rodině – členové byli různého věku. Od druháků po deváťáky. Stejně jako ve vlčí smečce,
o úkoly se museli všichni podělit podle svých možností a schopností. A tempo a rychlost posunu smečky se rovněž jako
u vlků řídila nejslabšími a nejmenšími. A to se všem v té lidské smečce v životě může hodit. Zajímavé jsou rovněž programy
ve Stožci, kde děti obdivují losa, hrají spoustu her v přírodě nebo pěší cestování s GPS navigací kolem Soumarského mostu.
Třešničkou na dortu bývají školní výlety. Ať už jednodenní, nebo ty, na které se jede s vidinou přenocování. Letos vyrazíme
na přehradu Orlík, do Českého Krumlova – výlety budou spojené s návštěvou divadla, také s trochou adrenalinu v areálu
v Novém Spolí či na březích Knížecího rybníka u Tábora. Nejstarší žáci navštíví grafitové doly a čeká je celodenní exkurze
do Terezína, poté do Prahy. V Divadle Radka Brzobohatého navštíví premiéru hry Přelet nad kukaččím hnízdem.
Ke konci června završíme „umělecký rok“ koncertem sborů v synagoze a divadelními představeními dramatických
kroužků. Letos to budou dvě pohádky.
Uteče vše jako voda, my se rozloučíme v obřadní síni obecního úřadu s deváťáky. Skončila pro ně jedna etapa života.
Vybrali si školy, učiliště, mají za sebou první vážné rozhodnutí. Dostali se na vybrané školy, jak se budou dál připravovat
na život dospěláků je už na nich. A my se už připravujeme na třídu budoucích prvňáčků, už máme pro ně objednané
slabikáře! Ale ještě předtím budou přece velké prázdniny!
Za školu Mgr. Václava Komínová

Vítání občánků 11. 5. 2019
Foto: B. Kubálek st.
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Velikonoční tvoření v klubovně
Týden před Velikonocemi jsme uspořádali v naší klubovně již tradiční velikonoční tvoření. Sychravé a skoro zimní počasí
přilákalo hodně dětí, které si zkusily samy uplést pomlázku, ozdobit vajíčka akrylovými barvami a vyrobit papírové ptáčky
zavěšené do věnečku z březového proutí. Děkujeme všem za příjemné odpoledne.
Váš KOS

Čarodějnický slet v parku

Čarodějnice letos dostaly krásný
obrázek od Barči Steidlové. Moc jí za
něj děkujeme.
KOS

Poslední dubnový večer a noc patří čarodějnicím. Ty čkyňské se sešly tradičně
v parku pod májkou. Zde si trénovaly své čarodějné dovenosti jako let na
koštěti, skákání v čarodějném pytli, hod čarodějnou koulí apod. Všechny čarodějnice i čarodějové předvedli skutečně děsivé výkony a tak za odměnu dostali
sladká pavoučí vajíčka. Těšíme se zase příští rok.
čarodějnice z KOSu
foto: B. Kubálek st.
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Hasiči přivezli z okrskové soutěže 6 pohárů
Dne 4. května se konala na louce v obci Onšovice okrsková soutěž, které se zúčastnilo z místního sboru 5 družstev, a to
2 družstva mužů, jedno družstvo žen a dvě družstva dětí. V kategorii muži II jsme se umístili na 3. místě. V kategorii muži
I jsme se umístili opět na 1. místě. Naše ženy II svoji kategorii také opět vyhrály. Družstvo dětí „A“ skončilo na 2. místě
a družstvo dětí „B“ skončilo na 1. místě. Do Čkyně se přivezlo celkem 6 pohárů, z toho je jeden pohár putovní, který vyhráli
naši muži I za nejrychlejší čas ve své kategorii. Doufejme, že v tomto roce ještě nějaké poháry ze soutěží přivezeme do
naší krásné klubovny.
Děkujeme všem zúčastněným hasičům a pořadatelům za dobře připravenou soutěž.
za sbor J. Kainc ml.

Hasiči ze Čkyně stavěli máj
a grilovali k tomu sele
Poslední dubnový den místní hasiči pořádali
stavění máje v místním parku na náměstí. Hasiči
máj opět nabarvili do české trikolóry. Máj změnil
vzhled a všem spoluobčanům se moc líbil. Této
akce se zúčastnilo okolo 250 spoluobčanů. Lidé
si mohli zakoupit nějaký ten alkohol na zahřátí,
točené pivo, dobré klobásy a hlavní menu bylo
pečené sele, které nám skvěle a chutně grilovali
naši členové sboru Vlastimil Babka a Václav Kvetoň.
Hasiči moc děkují všem organizátorům a návštěvníkům, kteří hasiče podpořili na této akci.
Zda budou hasiči v příštím roce opět pořádat
stavění máje, se ještě uvidí. Je lidí málo, kteří
s organizací pomohou, a to nemusí být jen hasiči.
Budeme rádi, když se do pořádání stavění máje
angažují i další spoluobčané.

za sbor Josef Kainc ml.
foto: B. Kubálek st.
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NaEXfest 8
První prázdninovou sobotu se společně s Čkyně Cupem
vrací i hudební produkce pořádaná každým rokem na
hřišti!
29. června se již po osmé bude konat před HOSPODOU NA
HŘIŠTI minifestival s názvem NaEXfest 8. Po celodenním
fotbalu se opět můžete těšit na 100 PIV ZDARMA pro
návštěvníky i účinkující, pochoutky na grilu a pět kapel,
které vystoupí během večera.
Čkyňský rodák Jonáš Kasal přijede se svým experimentálním elektronickým projektem s názvem E-BLISS.
Po čtyřech letech se na NaEXfestu objeví i katovičtí rockeři
RIVERSIDE PROJECT. Punk-rockové songy zopakují PUNK
ROCK COVERS z Českých Budějovic. Poprvé se představí
i písečtí ska-punkoví matadoři JABLKO ZNETVOŘENÉ LIDSKÝM FAKTOREM a melodický metal přijede zahrát nová
vodňanská parta s názvem NEVER FORGET.
Přijďte s námi pořádně zakončit fotbalově nabitou
sobotu a odstartovat letní prázdniny!
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Hurá do Dolan
Těch věcí, na které se letos těším, je opravdu hodně. Nechtěl bych je zakřiknout, proto se zatím zmíním jen o jedné. Ale pro nás Dolaňáky o to
důležitější. Již po 18. se letos sejdou všichni příznivci a přátelé Dolan
z České republiky a Slovenska. A že jich tedy je. Osad, vesnic a měst
známých jako Dolany je v České republice 13. A k tomu ještě dvoje na
Slovensku. Plánuji je s rodinou všechny objet. Ale to by byl už jiný příběh.
Letos se pravidelné předprázdninové setkání všech Dolaňáků uskuteční
v Dolanech u Klatov 13. – 15. června. Nebudeme to tedy mít daleko,
proto doufám, že účast z našich Dolan bude větší než v Dolanech u Kralup
nad Vltavou. Všichni zábavychtiví Dolaňáci, Čkyňáci, Spůláci a další jste do Dolan srdečně zváni!

S. Hadrava

Hasiči vyčistili Čkyni
od železného šrotu
Majáles Vimperk 2019
V polovině května se v nedalekém Vimperku uskutečnil už
5. ročník Majálesu. Letos do bývalého letního kina dorazilo
rekordních 2000 návštěvníků, velmi pěkné návštěvy chodily
na doprovodný program v týdnu před. Hlavní hvězdou byl
zpěvák Ben Cristovao, velký ohlas měla také Vypsaná Fixa,
Sto zvířat nebo rappeři Maniak a MC Gey. Za zmínku určitě
stojí také čkyňská stopa v Majálesu - jedním z hlavních pořadatelů je místní Šimon Blaschko, mimo jiné také obránce
zdejšího B mužstva, mezi hlavní pomocníky patří také místní
fotbalový bafuňář Patrik Krull, vrchním dříčem je pak Michal
Dušek.

13. dubna místní hasiči sesbírali železný šrot v celé
Čkyni, Předenicich a Záhoříčku. Na brigádu se sešlo 15
hasičů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Sebralo se
mnoho tun železa a hasiči moc děkují obyvatelům, kteří
hasiče podpořili!
Josef Kainc, ml.

Čkyně Cup
Výše zmíněná trojice stojí také za oblíbeným fotbalovým
turnajem Čkyně Cup, který se letos uskuteční už po deváté!
Patřit mu bude sobota 29.6. a konat se bude na tradičním
místě - na hřišti na rovince. Podobně jako v minulých letech
se ho zúčastní 12 týmů nejen ze Čkyně, ale třeba z Písku,
Prahy nebo Havlíčkova Brodu. Start je v 8:30, jméno vítěze
celého turnaje budeme znát nejpozději v 18:00. Titul obhajuje domácí mužstvo Rychlá rota vedené Pepou Králem
a Michalem Geroldem. Občerstvení v místě bude zajištěno
stejně jako minulý rok. Kompletní výtěžek z turnaje bude
navíc věnován na dobročinnou sbírku na ergodílnu v rámci
Nemocnice Vimperk.

Fotbalisté brigádničili na poli
Fotbalisté čkyňského béčka se letos na jaře nepotili jen
na hřišti. Brigádně pomohli místnímu zemědělskému
družstvu a jedno sobotní dopoledne na poli nedaleko
firmy Aptar sbírali kameny. ,,Oni nám zase vychází vstříc,
když potřebujeme ceny do tomboly na náš sportovní
ples," uvedl trenér béčka Jan Gabauer. Podle očitých
svědků, kteří měli možnost tuto brigádnickou výpomoc
sledovat, to jde našim chlapcům na hřišti o mnoho lépe
než na poli. Dobrou zprávou je ale to, že je výborná nálada
neopustila ani při tvrdé lopotě.
(pp)
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Velikonoční tradice se ve Čkyni stále dodržují
Na Zelený čtvrtek odletěly zvony do Říma, aby umlkly až do Bílé soboty, praví velikonoční tradice. Právě v této době jejich
zvonění nahrazují hrkači s řehtačkami a různými klepadly. Ve Čkyni chodily letos hned dvě party hrkáčů. ,,Děkuji všem
zúčastněným hrkáčům za píli vstávat a chodit hrkat. Doufám, že i příští rok se nám podaří v takovém počtu dodržovat tuto
nádhernou tradici,” děkuje malý Kája Remeš.
(pp)

Partu hrkáčů, která chodila ve Čkyni za Volyňkou, vedla Lenka Mašková

Děti, které hrkaly na rovince, letos vedl Kája Remeš ml.

Foto: B. Kubálek st.

Foto: B. Kubálek st.
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Čkyňského závodu se zúčastnilo 52 rybářů

Více než padesát rybářů ze Čkyně a okolí, ale i z Německa, se zúčastnilo 22. ročníku závodů v lovení ryb na čkyňském
rybníku. Během sobotního dopoledne 25.5. bylo uloveno celkem 35 kaprů. Vítězem se stal německý rybář Weinfurter,
který ulovil 4 kapry a 1 plotici, celkový součet byl 220 bodů, druhý skončil Michal Mach, který ulovil jednoho kapra,
3 plotice a jednoho cejna, jeho výsledek byl 189 bodů, třetím byl F. Fidler, který ulovil čtyři kapry s celkovým součtem
187 bodů. Největší rybu ulovil Ladislav Gál, byl to kapr o délce 55 centimetrů. Stejně jako v předchozích ročnících nechybělo ani výborné občerstvení, které zajišťoval Libor Schoř, prase griloval Tomáš Chval. Poděkování patří všem sponzorům
a zároveň rybářům, kteří se pod vedením předsedy MS ČRS Míry Kavlíka podíleli na organizaci a pořádání závodů. (pp)

Otisky krajiny je název výstavy,
která je nyní k vidění ve
čkyňské synagoze
Výstava představuje výsledky malířského sympozia
Alšovy jihočeské galerie, které se odehrálo na podzim
loňského roku v okolí obce Frantoly na Prachaticku.
Kurátorem výstavy je mladý čkyňský umělec Miroslav
Růžička a jeho galerijní kolegyně Dita Pfeferová.
Tématem malířského sympozia byla tvorba reflektující
krajinu, přímou i nepřímou formou. Autory obrazů jsou
Michal Nagypál, Adam Kašpar, Jiří Sieber, Ondřej Minář,
Martin Zálešák, Zdeněk Daněk. „Ti se skrze svůj osobitý
umělecký projev dotýkají krajinomalby. Část oslovených
výtvarníků je studenty či absolventy ateliéru malby Martina Mainera na pražské AVU,“ uvedl kurátor výstavy Míra
Růžička.
Sympozium si kladlo za cíl prohloubení umělecké
spolupráce, načerpání inspirace v krajině Pošumaví
a obohacení sbírek Alšovy jihočeské galerie.
(pp)
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Fotbalisté změnili trenéra
Během jarní části fotbalové 1.B třídy došlo ke změně na
trenérské lavičce u čkyňských fotbalistů - vimperského
Daniela Myslíka vystřídal čkyňský fotbalový funkcionář Patrik
Krull (na fotografii vlevo). Myslík odešel po vzájemné dohodě
s vedením SK Čkyně, podle oficiálního prohlášení byla důvodem nespokojenost vedení klubu s postavením v tabulce.
Fotbalisté zůstali za očekáváním a po 16 kolech byli na 5.
místě se ziskem 27 bodů. Krull bude fotbalisty trénovat do
konce sezóny a i nadále zůstává jednatelem SK Čkyně.
(pp)

Fotbalisté popřáli
Pepovi Stejskalovi
Dlouholetý čkyňský fotbalový funkcionář a trenér Josef
Stejskal oslavil 70. narozeniny. Klub SK Čkyně pro něj
připravil dárek, který mu fotbalisté předali 1. června před
utkáním B týmu s Vitějovicemi. Radost z dárku zkazil
oslavenci výsledek zápasu, při kterém rezervní tým podlehl
1:4.
(pp)

Fotbal dělají fanoušci
Tempo domácích fotbalových zápasů určují čkyňští bubeníci.
Snaží se nevynechat ani jeden zápas a ženou své hrdiny na
hřišti do dalších a dalších šancí. Při gólu jsou samozřejmě nejvíce slyšet právě oni.
(pp)

Bratři Mánkové vítězí v biatlonu
Bratři Jirka a Ondra Mánkovi ze Záhoříčka mají za sebou další
velmi úspěšnou zimní sezónu a společně zahájili přípravu na tu
další. Oba stále závodí v běhu na lyžích za Vimperk, ale letošní
sezónu také svorně oblékli kombinézu biatlonového klubu SKP
Jablonec. Ondra ve starším dorostu získal letos řadu medailí
v Českém poháru, stal se vicemistrem ČR, vyhrál celkovou
soutěž o nejlepšího střelce sezóny a dokonce s juniorskou
reprezentací již absolvoval celou řadu celosvětových závodů IBU
CUP (závodil tak ve Slovinsku, Francii, a Švýcarsku). Starší bratr
Jirka měl letos historicky úplně první biatlonovou sezónu a v juniorské kategorii také posbíral cenné kovy v Českém poháru
v kategorii juniorů. Stal se 2x akademickým mistrem ČR v biatlonu a jako student ekonomie na Vysoké škole Škoda Auto
reprezentoval v biatlonu Českou republiku ve světové Univerziádě v ruském Krasnojarsku.
Klukům držíme palce, aby i následující sezónu co nejlépe reprezentovali ČR i Čkyni v populárním biatlonovém světě.
(pp)

15

Květen/červen 2019 – AKTUALITY ze života Čkyně

Také ve Čkyni se demonstruje proti Babišovi
Jindra Bromová ze Záhoříčka uspořádala ve Čkyni protest, kterým se společně s ostatními připojila k protestu Milion
chvilek pro demokracii. Jedná se o kampaň požadující odstoupení premiéra Andreje Babiše z funkce předsedy vlády České
republiky. Jako důvod výzva uvádí, že je nepřijatelné, aby premiérem byl "trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB".
Ve Čkyni se v posledních týdnech u pomníku uskutečnily tři demonstrace. Byť nebyly velké, jednalo se o symbolický akt
odporu. Poprvé zde byla Jindra Bromová sama, podruhé se dva lidé zastavili, a potřetí se již sešla skupina, která je na
snímku. ,,Četli jsme každý jeden odstavec výzvy, podiskutovali, jedno kolemjedoucí auto zastavilo a fotilo, děkovali nám,"
uvedla. ,,Tyto malé demonstrace budou pokračovat každé úterý od 18:30 do 19:00, dokud nebudou splněny požadavky
k nezávislé justici a dokud premiér, obžalovaný ze střetu zájmů a aktuálně zpronevěry ve výši půl miliardy korun, neodstoupí," uzavírá Jindra Bromová.
(pp)
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