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85. výročí založení základní
organizace včelařů Čkyně
Místní včelaři využili pro oslavení výročí založení
základní organizace netradiční prostředí synagogy ve
Čkyni, kde uspořádali od 20.8. do 16.9. včelařskou výstavu. Výstava byla zakončena slavnostním dnem s bohatým programem pro včelaře i veřejnost.
Každý včelař poskytl něco ze svého vybavení. Dan
Havlík zapůjčil obrázky, řezby a předměty z krušlovského včelína. Výstavu pomohla uspořádat Lucka
Růžičková s Mírou Knotkem. Iva Zámečníková, místopředsedkyně včelařského spolku a kronikářka, připra- Během oslav si děti zkusily výrobu svíček z vosku
vila výtah ze včelařské kroniky s průřezem od roku 1932 až do současnosti.
Při zahájení výstavy 20.8. se uskutečnila přednáška Mgr. Luďka Sojky, dlouholetého funkcionáře Českého svazu včelařů.
Téma přednášky: Včelařství v ČR a v EU. Při prezentaci promítal fotky a data z různých zemí Evropské unie. Čeští včelaři
se jistě nemají za co stydět. Naše včelařství je na špičkové úrovni a známé po celém světě. Jedna z velmi významných
a pokrokových zemí ve včelařství je také Slovinsko. Ve Slovinsku a Rakousku jsou vynikající šlechtitelské chovy, odkud
se posílají kvalitní plemenné matky do celého světa. Při přednášce byly vidět i odstrašující případy včelařských provozů,
tak jak by vypadat neměly. Polorozpadlé a zanedbané úly se dají najít nejen u nás, ale po celém světě. Mluvilo se i o vzrůstající hrozbě v pohraničních oblastech s Polskem a Rakouskem. Zde se totiž množí krádeže kvalitních českých včelstev
a českým včelařům tak vznikají nemalé škody. Zazněla také zmínka o dobré organizovanosti českého svazu včelařů, který
je dobrým zázemím pro 55 000 členů. V Evropě nemáme v tomto ohledu téměř konkurenci. Díky dobré organizovanosti
se v ČR daří udržet velké množství zdravých včelstev i přesto, že patříme k nejzavčelenějším zemím v Evropě.
Na začátku školního roku přijala pozvání do synagogy i čkyňská základní škola. Během dvou dnů se na výstavě vystřídaly všechny třídy. Dětem podali poutavý komentář k vystaveným artefaktům včelaři p. Vácha, čkyňský důvěrník, který
se stará o zhruba desítku včelařů ze Čkyně a Bohumilic, a p. Kroupa (předseda základní organizace). Po prohlídce pustili
dětem krátký film o včelkách a na závěr se uskutečnila ochutnávka medu. Medy pro ochutnávku dali včelaři ze Čkyně,
Zálezel, Onšovic, Spůle, Budilova a Bolíkovic. Nejvíce chutnal dětem netradiční pastovaný med se skořicí od Jirky Novotného z Bolíkovic. Pastovaný med se dělá opakovaným mícháním květového medu, který začíná krystalizovat. Mícháním
se krystaly v medu obrušují a tím se naruší jeho pevná krystalická struktura. Med pak zůstane měkký a dá se jednoduše
roztírat. Navíc pastováním dostává i příjemné aroma. Pro zpetření je možné do medu přimíchávat např. skořici nebo
kakao a tím se stává atraktivní nejen pro mnoho dětí, ale i dospělých mlsounů. V posledních letech se pastovaný med těší
čím dál větší oblíbenosti.
16. 9. se konaly oslavy v areálu synagogy. Akci zahájil úvodním slovem předseda Základní organizace včelařů ve Čkyni
Bohuslav Kroupa a jednatel Josef Beneš za přítomnosti zástupce Republikového výboru Českého svazu včelařů z Prahy
a předsedkyně Okresní organizace Prachatice. Návštěvníci si poslechli pár slov z kroniky spolku. Po té došlo k předání
vyznamenání několika věrným členům. Písemné poděkování dostali zástupci obecních úřadů Čkyně, Lčovice, Zálezly, Bohumilice, Bošice za podporu našich včeliček. Po celý den byl v synagoze pouštěn film s včelařskou tematikou. Venku byl
stánek, kde se odlévaly svíčky. Ten měl na starosti pan Cudrák, místní zasloužilý včelař. Vedle byl tvořivý stánek pro děti,
o který se starali manželé Zahradníkovi. Manželé Novotní měli krásně připravený stánek se širokou nabídkou medů.
Odpoledne vystoupil taneční soubor Karamelky z Kraselova. Vystoupení zakončil divokým a svůdným kankánem. Na
závěr dne pak na harmoniky zahráli Šumaváci. Navzdory nepříznivému počasí přišly desítky návštěvníků s dětmi, za což
jim patří náš dík.
Pro ty, kdo by měl o výstavu zájem, je možné ji navštívit do 21.10. Otevírací doba synagogy úterý - neděle 9:00 - 11:30
a 13:00 - 15:30.
Josef Beneš ml.
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 11. 9. 2017
Schválilo:
– doplnění programu do bodu 5) směna pozemků s AZ Deltou a.s., do bodu 8) rozpočtové opatření č. 8/2017, do bodu
10) informace o revitalizaci parku, žádost o příspěvek Českého svazu včelařů, zpráva z finančního výboru
– záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 163 pro pana Miroslava Turka, Kovanín 26
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce na akci „Onšovice – nOM, ks, 64/4, pí.
Novotná“ kabelové vedení NN, na pozemky č. parc. 1053/7 v k.ú. Onšovice u Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 1.000,–
Kč bez DPH
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce na akci „Předenice – Rekonstrukce sítě
NN, kabel“ kabel NN, pilíře NN na pozemky č. parc. 555/1, 556/2, 87/2 v k.ú. Předenice u Čkyně, jednorázová náhrada
ve výši 30.000,– Kč bez DPH
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce na akci „Předenice – Rekonstrukce sítě
NN, kabel“ kabel NN, pilíře NN na pozemky č. parc. 1132/1 v k.ú. Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 2.000,– Kč bez DPH
– záměr na směnu pozemků mezi Obcí Čkyně a AZ Deltou a.s., Čkyně 44: z Obce Čkyně přejdou na AZ Deltu pozemky
v k.ú. Dolany č. parc. 812/26, 812/4, 812/3, 753/2, 1087/4, 1087/3, 1161, 753/3, 755 o celkové výměře 4.586 m2; z AZ
Delty přejdou na Obec Čkyně pozemky v k.ú. Dolany č. parc. 600/9, 600/10, 1075/3 a v k.ú. Čkyně č. parc. 1115/1,
1115/4, 1115/6, 820/2 o celkové výměře 4.574 m2
– žádost pana Václava Turka, Čkyně 228 o změnu času nočního klidu ze dne 22.9.2017 od 22:00 hodin na 23.9.2017 do
3:00 hodin
– směrnici o účetnictví číslo 1/2017
– výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava místní komunikace č. 15c ve Čkyni“, kterou
vyhrála firma STAREKO CZ Písek s.r.o., Ražice, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 1.089.756,– Kč bez DPH
– příspěvek pro Český svaz včelařů z.s., základní organizace Čkyně ve výši 5.000,– Kč na akci pořádané při příležitosti
vzpomenutí 85 let včelařství na čkyňsku
Zamítlo:
– žádost pana Vojtěcha Šmída, Dětská 29, Praha 10 o prodej části pozemku č. parc. 1125 v k.ú. Čkyně o výměře 37 m2
Vzalo na vědomí:
– rozpočtová opatření č. 6,7,8/2017
– zápis z finančního výboru
– probíhající činnosti na obnově památníku věcmi, které byly uskladněny na OÚ a po obnově přijdou zpět
– informace o komunikaci k Bůžkům
– informaci o lesní cestě ve Spůli
– informaci o komunikaci v Onšovicích
– informaci k rekonstrukci Restaurace ve Votáčce
– informaci o elektrifikaci vrtu v Horosedlech
– informaci o vodovodu Čkyně

Výzva OÚ
Upozorňujeme občany, kteří zaplatili poplatek
za odvoz komunálního odpadu a dosud si
nevyzvedli tašky na tříděný odpad, aby tak
učinili. Sad tašek je pouze omezené množství
a po rozdání již nebudou k dispozici!
OÚ

Upozornění
Upozorňujeme občany, že se od 1.1.2018 bude
vodné a stočné platit pouze přes bankovní účet!
OÚ

Hasiči ze Čkyně zvou
na vepřové hody
Čkyňští hasiči pořádají dne 18. listopadu 2017 od 7:00
hodin ve své zbrojnici vepřové hody.
Tato akce pořádána místním sborem se koná
již po páté a návštěvníci se mohou opět těšit na teplý ovar,
pečené maso, jitrnice, jelita, tlačenku a prdelačku.
Samozřejmě bude něco
dobrého k pití a sladkého ke kávě.
Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme za podporu.
SDH Čkyně
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Vítání občánků 23. 9. 2017
Na fotografii zleva: manželé Kaincovi se synem Josefem, manželé Dalíkovi s dcerou Petrou, Jindřich Sova a Věra
Schindlerová s dcerou Anežkou, Jiří Trnka a Soňa Reichertová se synem Theodorem, Michaela Hrubá a Jiří Pešek s dcerou
Gabrielou.
Foto: D. Havlík

Známý šumavský spisovatel se inspiruje
lidmi ze Čkyňska
Čkyni navštívil spisovatel Martin Sichinger. Autor, který se věnuje
příběhům ze Šumavy, se sešel se zdejším kronikářem Josefem Lávičkou.
Vyzpovídal ho ohledně tématu své nové knihy, ve které se objeví příběh
rodiny Jandových, kteří bydleli „U sedmi zlodějů“.
Co tě přivedlo do Čkyně a máš ke Čkyni nějaký vztah?
Poslední kniha, kterou jsem psal, se týkala pastvin na šumavských pláních, ovcí, koní a sedlačení. Hned potom jsem
narazil na příběh rodiny Jandovy ze samot U sedmi zlodějů, který jsem si přečetl v knížečce od pana Petra Martana,
a začal jsem se vyptávat místních. Jinak moje babička pocházela z Bohumilic, ještě před válkou tam mívala koloniál.
Po válce ale odešla do Vimperka.
Co tě na příběhu rodiny Jandových ze samot U Sedmi zlodějů tak zaujalo?
Poprvé jsem asi o Sedmi zlodějích slyšel ve Volyni, kde mi pan Černý vyprávěl, jak jeho maminka ve stáří pořád utíkala
z Volyně k Sedmi zlodějům, kde se narodila. Ty samoty mě naprosto ohromily. Pak jsem se dozvěděl, co se stalo u Jandů
nebo také u Uhrů nebo také U dobré vody, jak se tam také říká. Jak celou rodinu Jandovu, otce, syna a tři dcery v roce
1960 přepadli a uspali morfinen a odvezli do psychiatrické léčebny v Dobřanech. Fascinovalo mě, že ti lidé tam do té
doby žili naprosto po svém, úplně odtržení od světa a odmítali všechno, co jim stát dával – nechodili si pro důchod, neměli
občanské průkazy, chtěli jen žít svobodně. A nakonec v Dobřanech strávili celý zbytek života – nejmladší Ludmila tam
zemřela až v roce 1998 a údajně se ještě na stará kolena pokoušela utéct. A to neměla ani občanský průkaz, nic, to všechno
jí pomohl až úplně na konci života vyřídit pan Lávička!
Kdy myslíš, že kniha vyjde?
Obvykle mi sbírání informací a pak i psaní trvá sedm let. Pokud by čtenáři náhodou věděli něco o rodině Jandů nebo
o sedlácích, kteří hospodařili na svém a nevstoupili do družstva, jako byli pan Antonín Hůlovec ze samot u Záhoříčka,
o rodině Škopkově z Horosedel nebo o panu Machovi z Krušlova nebo i o dalších, aby se mi ozvali. Rád bych jim vyhradil
nějaké místo i ve vznikajícím muzeu Vimperského panství ve Vimperku.
Romány Martina Sichingera jsou zasazeny do krajiny jižních Čech jako například román Cukrový klaun, který získal
Literární cenu Knižního klubu. Poslední čtyři romány se odehrávají na Šumavě: Meyrovo sklo (2014, 1. Cena Šumava Litera)
vypravuje příběh vimperských sklářů, kteří v sprnu 1968 ukryli vzácné sklo před sovětskou armádou. Poslední šumavská
pastvina (2016) vypráví příběh píseckého poručíka Reinera, který v listopadu 1918 dostal rozkaz převést z Bavorska
ukradené koně. Martin Sichinger je ženatý, má tři děti a pracuje jako učitel.
(pp)
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Čkyně 1954 – 1960
Z kalendáře výtvarnice a spisovatelky Kamily Skopové
Na svatého Jiljí každý teplý den milý.
Ten den jdou děti do školy. Začátek září bývá zářivý,
plný slunce a dozrávajícího ovoce. Školáci se musí po
rozlítaných prázdninách ukáznit v lavicích. Moudrá
císařovna Marie Terezie reformou z roku 1774 zavedla
povinnost obecného vzdělávání. Tím se vzdělanost
a úroveň obyvatel rakousko–uherské monarchie nesmírně zvedla. Na venkově ale musely děti pomáhat
v hospodářství a jejich školní docházka kolísala podle
polních prací…
Panny Marie narození – vlaštoviček rozloučení.
Jak ubývá venkovských chlévů a stájí, ubývá také vlaštovek. Ty potřebují k životu chlév s mouchami. Na jaře
přiletí, blátem opraví loňské hnízdo a založí další rodinu. Po čase malé zobáčky přijímají od ulítaných rodičů
potravu a sotva se naučí létat, chystají se s rodiči na
cestu do severní Afriky. Podobá se to lidem. Také vychováme děti a ty nám pak vyletí z hnízda…
Po svatém Matouši čepici na uši!
V zářijových dnech bývali na sklizených brambořištích
vidět kluci kolem ohýnku, na hlavách složené pytle.
V pozadích byly pasoucí se kravky, koza a husí hejno.
V ohýnku z bramborové natě a stařiny se pekly napaběrkované brambory. Byly špinavé od popela, ale ta
pochoutka! Kam se hrabe dnešní hamburger!
Na svatého Václava každá plaňka dozrává.
Na sadě byly v tu dobu hromádky očesaných jablek,
u stromů žebříky a česáči v pilné práci. Nebyly sice
pomeranče a citrony, ale jablíčka uložená na patře
v seně, jablečné a hruškové křížaly, sušené švestky,
kadečka s kyselým zelím a řepa s tuřínem – o vitamíny
bylo postaráno.
Svatá Voršila tepla nedává.
V tu dobu bychom se měli věnovat zahrádkám, zazimovat růže (přikrýt jim nožičky kompostem) a trvalky (nesestříháme je, ale svážeme do stříšky). Někdy je hezké
babí léto s barvami, jaké umí jen podzim, ale bývá také
mlhavo a sychravo. Pak je milé posezení v teple světnice
s horkým čajem a oblíbenou knížkou…
Šimona a Judy – zima je všudy.
Končí říjen a je mlhavo. Z mlhy prý roste sníh, říkali
staří. Je čas připravit věnečky na hroby blízkých. Blíží
se totiž Dušičky. Při zhotovení věnečku budeme mít čas
přemýšlet o věcech pomíjivých a o tom, že jednou i my…
Ti méně šikovní si prostě věneček koupí a je to. Pan
Dudák je dělá krásné.
vybral J. Lávička

Sedmnáctý díl historického seriálu o Čkyni.
V listopadu 1954 byly volby do Národního shromáždění.
Účast na nich byla ve Čkyni 99,6 % a pro kandidáty Národní
fronty hlasovalo 99,4 % občanů obce. To byla jednota názorů!
V březnu 1955 byl zvolen za odstupujícího předsedu MNV
Josefa Hraše nový předseda Václav Richter.
V únoru 1956 se ve Čkyni konaly doplňovací volby do MNV,
protože dosavadní tajemník Václav Trojan byl odvolán a
přeložen jinam. Novým tajemníkem byl zvolen Antonín
Havlátko.
Druhé řádné volby do národních výborů všech stupňů se
konaly v květnu 1957. Pouze dva ze zapsaných 577 voličů
k volbám nepřišli. Většinou se volilo manifestačně. Počet
poslanců MNV Čkyně se zvýšil na 15. Po plenárním zasedání
se předsedou stal Václav Richter a tajemníkem Antonín
Havlátko.
V roce 1959 byla udělána generální oprava budovy MNV –
zámku. Došlo k výměně oken a v některých místnostech i podlah. Novým nábytkem byla vybavena obřadní síň, velká i malá
zasedací místnost, byl obnoven nátěr všech dveří a všechny
místnosti byly znovu vymalovány. Téhož roku byla opravena
a rozšířena lávka pro chodce k nádraží.
Dnem 1. ledna 1960 byly připojeny ke Čkyni osady Předenice a Záhoříčko, které dosud spadaly pod MNV Dolany.
V květnu 1960 byla kolaudace rozšířené cesty k nádraží a
předtím byl postaven nový most přes Volyňku na nové silnici
do Hradčan a Budilova.
V červnu 1960 proběhly třetí volby do národních výborů.
Ve Čkyni k nim přišlo 99,7 % voličů, kteří předvedli stoprocentní volbu kandidátů do MNV.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička

Jubilejní ročník soutěže o pohár
starosty Čkyně
V sobotu 26. 8. proběhl v Dolanech již 30. ročník soutěže o
pohár starosty obce Čkyně, zařazené do Šumavské hasičské
ligy. Dle dostupných informací se jedná o nejdéle trvající pohárovou soutěž v jihočeském kraji.
V roce 1987 byla pohárová soutěž v našem kraji jen v Kaplici
a v Českém Krumlově
‘a obě již skončily.
V době vzniku této
akce byl předsedou
dolanského sboru Jiří
Vojtíšek st. a velitelem
sboru Josef Zíka st.
Letošní jubilejní ročník byl kromě vydařeného počasí a skvě- Foto z archivu Milana Martana
lých výkonů obohacen ještě o skákací hrad, fotbálek a další
atrakce od společnosti E.ON, jejíž dva týmy se soutěže taktéž
zúčastnily.
S. Hadrava
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Lenka Klímová vydala
knihu o Bučině
Čtyřiadvacetiletá Lenka Klímová ze Čkyně vydala knihu o zaniklé šumavské obci Bučina, která leží nedaleko Kvildy. Knihu s názvem Historie zaniklé obce Bučina (Buchwald) pokřtila 9. září přímo v místech,
kde se nejvýše položená obec tehdejšího Československa (1162 m.n.m),
nacházela. Knihu vydalo nakladatelství Fortuna.
Bučina se nachází na jižním svahu hory Stráž, odkud je atraktivní
výhled na níže ležící Knížecí Pláně, Stodůlky nebo na Finsterau. V době
své největší velikosti, tedy za vlády Františka Josefa I., zde těsně před
první světovou válkou žilo 466 lidí, z toho 23 se hlásilo k národnosti
české. Přes kruté životní podmínky panoval na Bučině čirý ruch.
Nacházela se tam škola, několik hotelů, hostinců, pošta, celní úřad
i pekař. V současné době na Bučině stojí nově opravený hotel Alpská
vyhlídka (dřívě Pešlova chata) a tzv. finské domky, do jednoho z nich
jezdí na reakreaci paní Kyznarová (roz. Pešlová), která je ve svých 97
letech ještě stále čilá, a byla potěšena, že se mohla stát kmotrou vydané
knihy.
Lenka do své knihy, která vychází z její bakalářské práce, zachytila
vzpomínky původních místních obyvatel, kteří byli po druhé světové válce po vyhlášení Benešových dekretů odsunuti.
Její vztah k této části Šumavy je logický, protože zde jako hajný sloužil její děda a vyrůstal tu i její táta Míra, než se odstěhoval do Čkyně za svou manželkou Jitkou. Pro ty, kteří by si knihu chtěli koupit, je k mání v drogerii u Kainců, dále ve fitness
centru ve Čkyni, ale i ve Vimperku: elektro Sichinger (ul. K. Weisse), obchod s oblečením Fashion (ul. 1. máje) a obchod
Universal (ul. Nádražní), knihkupectví paní Peškové (ul. Pivovarská). Samozřejmě pak na Bučině (hotel Alpská vyhlídka),
v Kašperských Horách (Parkhotel), dále penzion Polka, hotel Nové Údolí, pension Hájenka na Knížecích Pláních a penzion
Klostermann na Nových Hutích. Na Kvildě je možné ji koupit v muzeu věnovaném historii Kvildy a Bučiny nebo na Kubově
Huti v hotelu Kristián.
Mladá čkyňská spisovatelka se atraktivnímu tématu Šumavy chce věnovat i nadále. Plánuje zmapovat úlohu Šumavy
v hraném filmu.
(pp)

Patnáctý ročník promítání snímků z cest
Letošní rok zahájíme v Nahořanech v Hospodě Pod kapličkou již patnáctý ročník promítacích večerů, které mají
tradičně název Promítání snímků z cest. První promítání proběhne v Nahořanech v pátek 3. listopadu. Projekce bude
unikátní stereografická show ve 3D, diváky čeká úžasný trojrozměrný zážitek, prostě super záležitost, která zde
v okolí ještě nikdy nebyla. Ti, kteří přijdou, se podívají přes speciální brýle s naším předním horolezcem Honzou
“Trávou” Trávníčkem do Himálaje na dvě osmitisícovky Manáslu a Cho Oyu. Nebude to jen výstup na tyto dvě “osmi”,
ale život, lidé, památky, příroda a turistika v Nepálu a Tibetu. Tyto speciální pořady připravuje v naší republice speleolog Marek Audy z Brna, který přijede osobně. Vstupné na tento program bude 180,- Kč. Další programy budou následovat v prosinci, lednu až do dubna 2018. Informace získáte na www.sumava.eu.
Též ve Čkyni v hotelu U Kohouta se mohou zájemci o cestování těšit na další zajímavé klasické přednášky
s promítáním snímků. Na programu bude Šumava čarovná, Rumunské Apuseni, Island, země ohně a ledu, Italské
Dolomity a Rakouské Alpy.
Srdečně Vás zve Vláďa Hošek,
fotograf
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Ohlédnutí za oslavami 85 let od založení včelařského spolku ve Čkyni
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Příměstský tábor ve Čkyni
Již potřetí se o prázdninách uskutečnil příměstský tábor ve Čkyni. Ten letošní se celý nesl v námořnickém duchu. Chtěla
bych poděkovat všem sponzorům: Firma APTAR Čkyně, s.r.o., Hasiči Čkyně, KOS Čkyně, Jaromír Kainc, S&S Trading CZ,
s.r.o., dále Láďovi Kaňkovi, který nám výborně vařil, zároveň celé partě u Kainců - vždy bylo všechno perfektně připravené
a s milým úsměvem, Andree za půjčení projektoru, Šárce za omalovánky, doplňovačky, děkuji Hance Stockingerové, která
nám opět letos pekla/smažila dobroty, též Ingrid Zalewské za výborný koláč, paní Menšíkové, která nám donesla všem
nanuka, maminkám, které nám daly zeleninu z vlastní zahrádky. Děkuji Milušce Schejbalové za půjčení obleků, děkuji
panu Kotálovi, že si zahrál na námořníka. Velké díky Kájovi Koškovi, který si zahrál na šerpu, byl vedoucí ohně i špekáčků,
obstaral lana a vše kolem nich, nalovil mušle a byl vždy k ruce! Pokud jsem na někoho zapomněla, moc se omlouvám,
není to úmyslné.
Největší díky patří holkám - svou dovolenou obětovaly tomu, aby vymýšlely hry, připravovaly je a pak se maximálně
věnovaly dětem. Kdo neví, co je to za práci (do příprav je zahrnuta komplet celá rodina), ten si to ani neumí představit.
Děkuji Anežce Varausové, Marcele Koškové, Pavlínce Kaslové, Adélce Vognarové, Alence Schwarzové a Janině Hessové.
A v neposlední řadě děkuji všem, kteří nám svěřili své děti! Letos to bylo rekordně obsazené :) Pokud zdraví a možnosti
dovolí, příští rok na viděnou!
Za celý námořnický tým
Petra Hovorková
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Nový školní rok v mateřské škole
Začátek školního roku připadl letos na pondělí 4. září. A stejně jako loni, tak i letos svítilo dětem na první cestu do školy
sluníčko. Do první třídy odcházelo z naší školky 19 dětí. A tak jako každý rok jsme se s nimi rozloučili na obecním úřadě.
Vyprovázeli je rodiče i prarodiče, vše dobré jim popřál pan starosta, rozloučily se s nimi jejich poslední p. učitelky, přivítala
je zástupkyně p. ředitele ze ZŠ. Ještě jsme se společně vyfotografovali a pak již hurá s kamarády z vyšších ročníků do
školy.
A co se dělo mezitím ve školce? Také tam za doprovodu maminek a tatínků přicházely děti. Druháci a třeťáci kurážně,
starší postoupili přeci o jednu třídu, mladší měli vše již okoukané a zažité, znali své vrstevníky i své učitelky. Ale nové
děti, noví prvňáčci si poplakali a dvě náruče pro 17 dětí byly přece jen málo. Nyní už i oni mají své kamarády, poznali
prostředí školky, zdomácněli. Převahu zde mají kluci, je jich 17, holčiček jen 6. Budou mít výhodu, kluci si jich budou
více hledět. Ve druhé třídě je zase více děvčat, třída je podle toho rušná a upovídaná, je tam šum jak v úle. Ve třetí třídě
je dětí nejvíce, docházka je pravidelná, což jistě ovlivnila změna zákona. Předškolní vzdělávání je pro děti, které dosáhnou
do 31. srpna příslušného roku pěti let, povinná.
Kolektiv mateřské školy se nezměnil, tvoří jej šest pedagogických pracovnic a tři provozní. Zapsáno máme 77 dětí. Jaký
bude náš cíl letos, na co se zaměříme? Kromě každodenní výchovně – vzdělávací práce budeme v dětech rozvíjet především kamarádství, slušnost a ohleduplnost, dodržovat řád a pravidla. Mít rádi přírodu, svou obec a její tradice. Budeme
se tak, jako loni, věnovat logopedické prevenci, předčtenářské gramotnosti a letos prioritně polytechnické výuce, abychom
měli nejen chytré hlavičky, ale i šikovné ručičky.
Co si popřát do nového školního roku? Dobrou spolupráci, pevné nervy, taky trpělivost a shovívavost ale především
zdraví.
V. Pechoušková, Foto: D. Havlík

Začal školní rok 2017/18
Základní škola Čkyně začala nový školní rok s 228 žáky v jedenácti třídách. Mateřská škola naplnila tři třídy (78 dětí).
Výchovu a vzdělávání zajišťují plně kvalifikovaní pracovníci – 18 učitelů ZŠ, 2 vychovatelky ŠD, 6 učitelek MŠ. Dílčí personální změny nastaly v obsazení pedagogického sboru. Z rodičovské dovolené se vracejí Mgr. Jaroslava Sovová a Mgr.
Lucie Chvostová.
V ŠD ukončila pracovní poměr Mgr. Milada Zahradníková (v květnu 2017) a s koncem školního roku Mgr. Petra Lusková.
Tyto pozice jsou obsazeny Bc. Kateřinou Bublíkovou a Bc. Lucií Kadeřávkovou, obě s pedagogickou kvalifikací. Zároveň
budou vykonávat funkci asistenta pedagoga.
Celý areál školy i vnitřní prostory jsou po prázdninách velmi dobře upraveny a připraveny. Tomu předcházela o prázdninách údržba vnitřních i vnějších prostorů všech součástí školy. V současné době ještě dokončujeme opravy a nastavení
vnitřní sítě LAN, hlavních telefonních linek, ústředny a vnitřních telefonních rozvodů včetně čipových otevíračů vchodů.
Tato elektronická zařízení byla poškozena zásahem blesku v červenci 2017.
Pro nastávající školní rok si klademe za hlavní cíl – rozvíjet osobnost žáka úměrně jeho schopnostem a nadání pro jeho
budoucí uplatnění a učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Vše je podrobně
stanoveno a rozpracováno v hlavních úkolech ve vzdělávacích a výchovných oblastech.
Věřím, že společným úsilím a propojením školy s rodiči a zřizovatelem toho budeme dosahovat.
8. 9. 2017

Mgr. Stanislav Mauric, ředitel školy
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Letos začala škola až čtvrtého září
Jsou dny v kalendáři, které jsou již tradičně spjaty s konkrétní událostí. Mezi ně patří samozřejmě i 1. září. Ten den
máme všichni v povědomí jako konec prázdnin, konec svobodného léta, začátek povinností. A to nejen pro děti. Vždyť
i dospělí se musí podřídit oné tabulce plné okének s chronicky známými zkratkami Čj, Mat, Aj, F,... Prostě rozvrhu hodin,
který spolu se zvoněním krájí školní dny. Někdo se do školy těší, jiný ne. Ale všichni jsou plni očekávání. Co nás čeká?
Letos byl první školní den až 4. 9. Začínali jsme od pondělí.
Pro prvňáčky je všechno nové. I letos se ráno sešli u obecního úřadu, rozloučili se se školkami, poděkovali paní učitelkám,
vyslechli si pár hřejivých slov na cestu od pana starosty, pak už jsme si je přebrali my – školáci. Vyrazili jsme ke škole.
Prvňáčků je 28, s každým bylo pár dospěláků jako doprovod a podpora, a tak byl průvod opravdu dlouhý. Na školním
dvoře pan ředitel Mgr. Mauric, paní učitelka první třídy Mgr. Jana Staňková a paní vychovatelka Bc. Lucie Kadeřávková
všechny přivítali a pozvali je do třídy. Slunné dny ve škole popřála i MUDr. Kučerová, předsedkyně školské rady. A pak už
první třída. Barevná, plná obrázků, knížek. Pochopitelně i učebnic. Každý si pamatuje nejdůležitější školní knihu –
Slabikář. A určitě se mu vybaví i Živá abeceda. „Alenko, stůj, auto houká…“ Na lavicích byly i balíčky školních potřeb, které
pro prvňáčky připravila škola. Pastelky, vodovky, modelína, to se vždycky hodí.
První den utekl jako voda, pak už to opravdu začalo. Máme za sebou září, první měsíc školy. Snažíme se, aby naši kluci
a holky po vyučování měli možnost navštěvovat různé kroužky podle svého zájmu. I letos jich nabízíme poměrně dost –
angličtinu, dramatický kroužek, ruční práce, pohybové hry, florbal, tradičně jako nepovinný předmět nabízíme výuku
náboženství a sborový zpěv. Možná někdo v nabídce něco postrádá, zajímá se o něco jiného, ale my nabízíme kroužky
s takovou náplní, která zaujme více dětí, pro jednotlivce bohužel kroužek nabídnout nemůžeme. Kroužky vedou učitelé
po vyučování, abychom vyplnili brzké odpoledne, čekání na autobus atd. Prostě dobu, kdy jsou děti samy doma a rodiče
v práci. Stává se, že někdo „zvenčí“ se nabízí, že povede ve škole zájmový kroužek. Bohužel, pokud chodí do práce, končí
v 15.00 či 16.00 hodin, těžko na něj budou děti ve škole čekat. V tuto dobu už máme děti v tělocvičnách. Tělocvičny totiž
odpoledne nabízíme hlavně pro dětské aktivity – především pro oddíly TJ Sokol s různým sportovním zaměřením, tance
paní Petry Hovorkové, karate. Výhodou je, že rovněž poskytujeme učebny Základní umělecké škole, takže mladí hudebníci
nemusí nikam přecházet, natož přejíždět. Všechno je „doma“.
Školní rok se rozjíždí, začínáme výuku doplňovat i plánovanými exkurzemi, které navazují na výuku. I letos jsme se
hned v září vypravili do třídírny odpadu Jihosepar ve Vimperku. Pokračujeme ve třídění, soutěžíme, postupně se
dostáváme v tabulce nahoru, už útočíme na „medailová místa“. Bohužel naše skladovací kapacity ve škole jsou více než
omezené, a tak nákladní auta, která odváží sebraný papír, k nám budou jezdit častěji. My budeme sbírat opět v úterý
a čtvrtek. Každá třída sběrové peníze použije podle potřeby – většinou pokryjí autobus na výlet, exkurze atd. Máme před
sebou oblíbenou podzimní hru šipkovanou, kdy starší připraví program pro mladší. Devíťáci budou objíždět střední školy
– začínají Dny otevřených dveří. V listopadu bude burza škol u nás ve škole, v poslední době se stalo tradicí, že okolní
střední školy a učiliště představí svoji školu formou rozhovoru či prezentace přímo u nás ve třídách. Určitě vás letos
pozveme na školní dvůr na vánoční a jarní program, do tělocvičny na divadlo a pochopitelně do synagogy a kostela na
koncerty.
I když začátek už máme za sebou, přeji všem úspěšný a příjemný školní rok. Víme, že bude naplněn prací a úsilím, ale
určitě se nám povede povinnosti prostřídat s příjemnými zážitky ať už z výletů, exkurzí, úspěchů ze soutěží či z drobných
každodenních radostí.
Mgr. Václava Komínová,
zástupkyně ředitele

Maminko a tatínku, vy nás nemáte rádi ?
Asi ne, když nám nekoupíte přilbu a necháte nás jezdit na kole bez ní, vozíte nás v autě na předních sedačkách a dokonce
na klíně za volantem. Uvědomujete si, jak je to nebezpečné? Nemluvě už o tom, že je to zákonem nařízené, resp. zakázané.
Ve škole se učíme, že se mají zákony dodržovat, ale vy nám naznačujete, že to není třeba. Nezabijeme-li se už jako děti,
co z nás vyroste?
Jenda Žáček, 8 let
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60 let spolu. Manželé Kavlíkovi
oslavili diamantovou svatbu
Již více než 60 let šťastného manželství mají za sebou
manželé František a Růžena Kavlíkovi ze Čkyně. V kruhu své
velké rodiny tak oslavili v srpnu diamantovou svatbu. Velkou
zahradní párty, kde zahrála i živá muzika, jim připravili jejich
děti, společně s vnoučaty.
„Jsme rádi, že jsme se dožili tak vysokého věku, ale hlavně, že
jsme spolu. Recept na šťastné manželství je hlavně naše velká
rodina, která drží pohromadě,“ uvádí oba s úsměvem.
A rodina je to opravdu velká, nyní mají 8 vnuků a 7 pravnoučat.
Až na vnuka Tomáše, který bydlí a úspěšně podniká za mořem,
a vnučku Ivanu, která se přestěhovala do Prahy, žijí všichni stále
pospolu ve Čkyni. S rodinou syna Milana a dcery Jitky (dnes Klímová) bydlí v jednom domě. Nejmladší dcera Jana (dnes Zemanová) má svůj domek také v našem městečku.
Ani jeden z manželů Kavlíkových není původem ze Čkyně,
František je z Hradčan a Růžena z Budilova, seznámili se na zdejší taneční zábavě. Kavlíkovi spolu ještě předtím 4 roky chodili,
rok před vojnou, dva roky když byl František na vojně a rok po
návratu. Dům ve Čkyni měli hotový v roce 1961. Růžena vystřídala několik zaměstnání, například pracovala i v lese, vařila
v kuchyni v bohumilické Jitoně, pak přešla do dílny.
František se vyučil krejčím u dalšího čkyňského rodáka
Josefa Růžičky, nejprve šil ve Vimperku, v 50. letech ale neměl
ve vimperském domu služeb dostatek práce a tak nastoupil do
bohumilické Jitony, nejprve pracoval několik let jako truhlář,
když Jitona rozšířila výrobu, vrátil se ke své původní profesi.
V Jitoně se vypracoval do pozice mistra, 20 let řídil šití lůžkovin,
čalounění nebo matrací, které se v době největší slávy státního
podniku Jitona vyvážely i do mnoha států. Tehdy řídil až 50
švadlenek.
František měl v srpnu navíc 83. narozeniny, jeho manželka
je o jeden rok mladší. Vše oslavili samozřejmě v kruhu své velké
rodiny. Při oslavě si oba připili svou oblíbenou becherovkou.
„Máme ji moc rádi. Jsou to bylinky, i ty nám v našem manželství
pomáhají,“ uzavřeli Kavlíkovi.
(pp)
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Srpnové setkání u Volyňky
K přátelskému posezení se tyto seniorky scházejí téměř každý den, ať je léto nebo zima. Například srpnové teplé večery,
kdy byla pořízena tato fotka, k usednutí na lavičku u Volyňky přímo lákaly. Čkyňské důchodkyně (na snímku) ale v žádném
případě jen nesedí, pravidelně pořádají i dlouhé procházky po Čkyni a blízkém okolí. Jejich vitalitu a elán by jim mohli
závidět i ti o generaci mladší. Stejně tak jako dobrou náladu, která v jejich společnosti panuje. Vždyť lidé se dnes potkávají
stále méně, doby, kdy byly lavičky před bytovými domy plné, jsou dávno pryč. Proč? Snad všichni vysedávají u televizních
obrazovek...
Čkyňské důchodkyně během procházek prý diskutují nad tím, co je zajímá, nad současnou politickou situací, co budou
zítra vařit k obědu, chválí či kritizují skladbu aktuálního televizního programu. Na snímku není celá skupina, která se
pravidelně schází, ale určitě je to její hlavní část – Jiřina Pahorecká, Judita Lukuczová, Marie Novotná, Alžběta Hanková
a Věra Matějičková. Většinou jsou již vdovy, vnoučata, mnohdy i pravnoučata jsou odrostlá, babičky nebo dokonce
prababičky si podzim života užívají po svém. Jen je mrzí, že ve Čkyni není cukrárna, kam by mohly zajít na kávu, kterou
by zapíjely kremroli a věneček. Dnes rády chodí na kávu do bufetu, kde pro ně připravují i polední menu, které si mohou
odnést domů za speciální důchodcovskou cenu, občas zajdou do hospody Na kovárně, kde jim majitel Josef Paulík vaří
výborný grog, a vzpomínají na Pavla Kalianka, který dlouhé roky řídil hospodu Ve Votáčce a smažil jim skvělé topinky.
Nový provozovatel zatím chybí nejen jim, ale celé Čkyni.
Během rozhovoru s autorem článku okolo projížděly dvě jezdkyně na koni, na výzvu našich důchodkyň k nim koně
doklusali a nechali se ještě dlouho hladit. Pravá letní idyla pokračovala...
(pp)
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Firma Aptar oslavila
25. výročí od svého založení
V září oslavila firma Aptar, která je největším zaměstnavatelem ve Čkyni a jedním z největších na
Prachaticku, 25. výročí od založení zdejší pobočky.
To umožnila v roce 1991 změna politického režimu.
Zakladatelem společnosti byl Hermann Löffler, který
byl majitelem rodinné firmy s dlouholetou tradicí
působící do té doby pouze na západním trhu. V roce
1991 firma koupila pozemky a započaly přípravy na
otevření firmy a na její výstavbu.
Činnost zahájila v roce 1992 prozatím v pronajatých prostorách mateřské školy a předmětem byla
pouze ruční montáž umělohmotných uzávěrů. Na
podzim roku 1993 zahájila firma výstavbu nové
továrny a v roce 1994 se již společnost přestěhovala
Na fotografii zleva: Hermann Löffler (zakladatel a tehdejší majitel
do nově postavených vlastních prostor, kde rozšířila
závodu ve Čkyni), Josef Schmidhuber (ředitel pro Aptar Freyung
montáž a zahájila vlastní výrobu umělohmotných
a Čkyně), Jan Beyer (tehdejší jednatel závodu ve Čkyni), Zuzana
výrobků – odměrek a květináčů a byly dovezeny něKunštová (jednatelka závodu ve Čkyni), Dagobert Krause (pokteré obráběcí stroje. Již v roce 1994 došlo
věřenec p. Löfflera pro výstavbu závodu ve Čkyni)
Foto: PP
k výraznému rozvoji firmy, kdy byla rozšířena
výroba na vstřikovně, montáž a kovovýroba. To bylo podnětem pro další investice, a tak byly v roce 1995 postaveny další
výrobní haly.
V roce 1998 se mateřská firma stala součástí nadnárodní americké společnosti APTAR, divize Seaquist Closures, a byla
tak zapojena do světového ekonomického celku.Toto začlenění umožnilo společnosti plánovat expanzi na nové trhy
a firma se stala střediskem pro východní trh.
Další přísun nových zákazníků a tím i výroby byl předpokladem pro zahájení výstavby další výrobní haly a administrativní budovy. Výstavba byla zahájena již v roce 2000 a dokončena v roce 2001. Dokončením výstavby bylo dosaženo
i dalšího zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a sociálního zázemí. Tento trend pokračoval i v dalších letech až
do dneška. Podnik se rozvíjel, technicky zdokonaloval a patří i nadále mezi největší dodavatele v tomto regionu.
Byla ukončena výstavba haly pro nástrojárnu, kde je umístěno ultrazvukové čištění forem, které přineslo úsporu pracovníků na pracovišti opravy a údržby forem. V této souvislosti došlo i ke zlepšení hygienických a pracovních podmínek
na tomto úseku. Postavený byl další sklad. Během roku 2011 došlo k optimalizaci výrobních prostředků, neefektivní
výroba (formy) byla vyřazena z programu firmy.
Během tohoto roku firma nakoupila 5 nových vstřikovacích lisů a pro rok 2017 byly odsouhlaseny další 2 lisy. Bylo započato s výstavbou nového skladu. Podařilo se postavit nové parkoviště pro zaměstnance, upravena kantýna.
V rámci zvyšování produktivity a získání prostoru byl přehodnocován rozsah prací na ruční a strojní montáž, tyto
práce zajišťují externí firmy, kterým společnost dodává práci pro cca 75 zaměstnanců, z toho zhruba polovina jsou občané
se sníženou pracovní schopností. Ve firmě Aptar pracuje
350 lidí ze Čkyně a nejbližšího okolí. V regionu se
společnost řadí mezi největší zaměstnavatele. S ohledem
na snižující se procento nezaměstnanosti se fluktuace ve
firmě zvýšila, ale i přesto průměrná doba trvání pracovního poměru u firmy je 11 let.
• 2 zaměstnanci pracují ve firmě od počátku činnosti,
tj. 25 let!
• 54 zaměstnanců pracuje ve firmě 20 let a více
• 162 zaměstnanců pracuje ve firmě 10 let a více
• V letním období nabízí firma práci brigádníkům,
převážně z řad studentů.
• Během roku tu působí praktikanti z různých škol
(převážně se jedná o děti našich zaměstnanců).
(Slavnostní projev Zuzany Kunštové pronesený v úvodu Služebně nejstarší zaměstnankyní firmy je Eva Járková, která
oslavy 25. výročí od založení firmy se svolením autorky zde pracuje ve výrobě již 25 let. V Aptaru pracují také oba její
sourozenci - Jirka (vpravo) na údržbě od roku 1996 a Ivan
redakčně upravil Pavel Pechoušek)
jako seřizovač od roku 1995.
Foto: PP
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Ve Čkyni se opět chodí na „béčko“
Vedení klubu SK Čkyně se rozhodlo, že opět založí „B“ tým, který tu naposledy hrál v sezoně 2012/2013 pod vedením
Pepy Stejskala. Domácí zápasy naše rezerva hraje vždy v nedělním odpoledni. Důvody vzniku rezervního týmu vysvětlil
jednatel klubu Patrik Krull: „S myšlenkou založit rezervu jsme koketovali už během loňského podzimu, vše musel důkladně zvážit celý výkonný výbor klubu. Jedná se o dost velký krok, vše musí fungovat, nejdůležitější je komunikace mezi
hráči i trenéry obou mužských týmů, ale i toho dorosteneckého, nesmí nastat situace taková, aby ohrožovala chod „A“
týmu či dorostu,“ uvedl Krull.
Nejprve proto vznikl dvoučlenný realizační tým pro čkyňský rezervní tým, který tvoří pánové Jan Gabauer a Josef Stejskal. Poté se mohlo začít stavět družstvo, doposud se v rezervním týmu objevilo celkem 25 fotbalistů. „Kapitánem je
zkušený fotbalový matador Aleš Duka. Celá myšlenka vznikla hlavně pro to, aby došlo k vytěžování kluků, kteří se nedostanou na tolik minut na hřiště za áčko. Dorostenci budou mít snazší přechod do dospělého fotbalu,“ vysvětlil jednatel
Krull.
Rezervní tým má za sebou první zápasy, ve čtyřech dokázal zvítězit a ve dvou na své soupeře nestačil. Hraje okresní
přebor Prachaticka. Soutěž má 14 učastníků, jedná se tedy o stejně dlouhý jízdní řád jako u „áčka“.
Podle jednoho z trenérů „B“ týmu Jana Gabauera se nový tým teprve sehrává, proto je brzo na zásadní hodnocení. „Doposud je to ale docela v pohodě, tak uvidíme dál,“ říká Gebauer.
Jste na kluky přísní?
V každém týmu jsou nějaká pravidla, jejichž porušení se trestá pokutou. I my máme takový ceník a jsme nekompromisní.
Už přemýšlíme, kam poletíme na dokopnou. (smích).
Pokud byste chtěli postoupit o soutěž výš, muselo by áčko, které tam hraje, také vyhrát. Je ve Čkyni ten tlak znát?
To musí posoudit kluci z áčka, jestli nějaký tlak vnímají. Ale je pravdou, že jsem je před sezónou upozornil, že budou
muset postoupit, aby udělali místo pro béčko. (smích)
Jaké jsou cíle béčka v této sezóně?
Nechci přestřelit, ale bedna by nám slušela.
Patrik Krull a Pavel Pechoušek

Horní řada zleva: trenér Jan Gebauer, Miroslav Klíma, Michal Turek, Petr Pechoušek, Vladimír Zeman, Jaroslav Král,
Stanislav Koutný, Jiří Stejskal, trenér Josef Stejskal.
Dolní řada zleva: Richard Maršák, Zbyněk Stejskal, Jakub Sluka, Štefan Friedl, Vítek Krull, Šimon Blaschko, Miroslav
Miklas, na zemi leží Lukáš Růžička.
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1. A třída by Čkyni slušela
Od konce minulé sezóny obléká čkyňský dres Roman Vojta. Šikovný záložník přišel do Čkyně z Lažišť a zatím se
mu u nás výborně daří.
Romane, hraješ za místní „A“ tým od loňské zimy, kdy jsi přišel z Lažišť. Prozraď čtenářům něco o sobě.
Jako malý jsem začínal přípravkou, už si ani nepamatuji, kolik mi mohlo být. Bylo to v Lažištích, kde jsem hrál do
mladších žáků. Poté jsem cestoval do nedalekých Prachatic .Tam jsem byl do staršího dorostu, mezi tím jsem už využíval
střídavého startu s mužským fotbalem Lažišť. Tam jsem zůstal až do tohoto jara. Nyní jsem velmi spokojen tady ve Čkyni.
Moc se mi tu líbí a doufám, že to dotáhneme s klukama co nejdále.
Zatím jsi ještě studentem, jakého oboru?
Ano, ještě jsem stále studentem a pokud vše dobře dopadne tak ještě 2,5 roku budu (smích). Studuji v Praze ČVUT
Fakultu stavební, stavební inženýrství, obor Managment ve stavebnictví. Tento rok bude zlomový, čeká mě bakalářská
práce a státnice.
V minulé sezóně utekl týmu postup jen o pár bodů. Jak vidíš šance v sezóně letošní?
Minulý rok to byla škoda. Ale máme mladý tým, kterému věřím. Když budeme pořád stejně pracovat, tak to v nejbližších
sezónách dotáhneme do vyšší soutěže. Podle tabulky je jasné, že to bude velký boj..
Pohybujete se na předních místech tabulky I. B třídy, tobě se z pozice levého záložníka podařilo vstřelit i nějaké
branky.
Ano, první tři utkání byla pro mne velmi vydařená , jednak kvůli bodům, ale i kvůli osobní formě. Tady ve Čkyni mi levá
záloha sedí na výbornou. Asi je to tím, že jsou tu kvalitní hráči. Bez nich by to nešlo ani mně.
Máš nějaké své rituály před zápasem?
Mám, sice to pokaždé nestihnu, ale většinou si pustím mé oblíbené písničky a koukám na své oblíbené fotbalisty, jak se
to dělá (smích).
Chceš něco vzkázat fanouškům čkyňského fotbalu?
Určitě bych chtěl poděkovat našim fanouškům, že když přijdou na fotbal, tak fandí, a to je důležité! To je jedna z mnoha
věcí, co mě ve Čkyni na fotbale baví. Také jim chci poděkovat za to, že chodí v tak hojném počtu, a to i dokonce na venkovní
zápasy. No a těm, co třeba na nás ještě kouknout nebyli, bych chtěl vzkázat, ať nás přijdou podpořit, my se na oplátku
budeme snažit jim předvádět co nejlepší fotbal a pokusíme se poprat o postup do vyšší soutěže. I. A třída by Čkyni slušela.
(pp)

Roman Vojta (uprostřed) v akci

Foto: J. Škrle
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Mini přípravka
Horní řada zleva: Stanislav Pechlát, Matouš Buřič, Antonín Markytán, Adam Kotál, David Myslík, Daniel Bláhovec, Daniel
Švec. Dolní řada zleva: Denisa Mauricová, David Koželoužek, Marek Švec, gólman Lukáš Tesař. Chybí nemocný Šimon
Markytán a Adam Uhlíř.

Čkyňské přípravky opět rozehrály své soutěže
Našim nejmenším fotbalistům začala opět nová sezóna 2017/2018. Sezónu nám již rozehrály dvě kategorie – mini
přípravka a nově založená starší přípravka.
Starším klukům, kteří skončili v mini přípravce, bych chtěl poděkovat. Soutěž hráli dva roky se solidními výsledky
a spoustou vstřelených gólů. Vytvořili si skvělou partu, se kterou doufám výsledkově navážou i ve starší přípravce.
Mini přípravce, do které přišlo spoustu nových kluků, několik opor zůstalo, se na podzim zatím výsledkově daří. Trénujeme 2 x týdně - pondělí a pátek, s tím, že ve středu absolvují kluci zápasy turnajově se dvěma dalšími týmy. Starší
přípravka hraje své zápasy v sobotu.
Každý rok se snažíme zúčastnit nějakých víkendových turnajů. Jeden z nejúspěšnějších byl turnaj v Mirovicích, kde
naši kluci skončili na 2. místě za SKP České Budějovice. Přivezli si nádherný pohár a stříbrné medaile. Také absolvovali
něco nového, což byl E.ON Beach cup v Českých Budějovicích, tedy plážový fotbal. Všichni jsme se na místě přesvědčili,
jak je plážový fotbal náročný a skončili jsme na krásném 4. místě z 16 týmů.
Všem klukům a Denisce (jediná holčina v mančaftu) bych chtěl poděkovat za docházku na tréninky, která je poctivá,
a kluci dobře ví, že každý trénink se při zápase projeví! Zároveň chci poděkovat rodičům za pomoc a účast na zápasech
- fandění, kdy každý malý fotbalista se chce před svými rodiči blýsknout a tímto se jeho výkon o nějaké to procento zvýší.
Rád bych pozval další nové fotbalisty, přijďte za námi na trénink.
Martin Kotál, trenér
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Starší přípravka po zápase v Mirovicích
Horní řada zleva: Jakub Švík, Filip Škopek, Vladimír Provod, Kryštof Buřič, Jaroslav Pretl, Jakub Nezbeda, Matouš Buřič,
Lukáš Tesař. Dole zleva: Adam Kotál, gólman Jiří Urbánek.

TJ SOKOL ČKYNĚ – LETOS CVIČÍME OD 18. 9. 2017
Tak jako začíná pravidelný školní rok se svým rozvrhem jednotlivých vyučovacích předmětů, na dveřích tělocvičny se
objevuje také ROZVRH – rozpis cvičebních hodin. TJ Sokol má své stálice, oddíly, které fungují řadu let ve stejný den
a stejný čas. Ti, kteří chodí cvičit pravidelně, ví, kdy se jeho parta schází. Ti, kteří se rozhodli letos, si snadno zjistí z
rozpisu, který den budou věnovat sportu. Navíc člen naší jednoty může navštěvovat v podstatě všechny nabízené aktivity.
Dospělí používají tělocvičnu v oddílech stolního tenisu, míčových her, volejbalu i florbalu, opět je tu pro vás bodystyling
a cvičení s velkými míči. Ve středu a čtvrtek využíváme prostor mateřské školy na jógová cvičení.
Odpoledne je tělocvična připravena pro sokolské oddíly určené dětem a žákům. Mohou hrát stolní tenis, florbal, volejbal,
využíváme nářadí a náčiní svoje – sokolské, ale i školní. I nejmenší děti se formou her a soutěží seznamují s tělocvičnou
a hlavně s pravidelnou sportovní činností.

Takže stačí se rozhodnout, vybrat si oddíly a pak už jen CHODIT DO SOKOLA.

Za TJ Sokol Čkyně
V. Komínová
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Vašek Turek oslavil
50. narozeniny
V plné síle oslavila své padesáté narozeniny čkyňská
fotbalové legenda Václav Turek st. Za fotbalový výbor
SK Čkyně mu přímo na zeleném trávníku poblahopřál
Sláva Krull (na snímku) před zápasem staré gardy
s Dražejovem, ve kterém jsme zvítězili 2:1.
Václav za první čkyňský tým odehrál stovky mistrovských zápasů, častokrát, hlavně v pozdějších letech,
měl už na ruce kapitánskou pásku. Nastřílel mnoho
gólů, které dnes již bohužel nikdo nespočítá, ale mnohonásobně více jich ze své pozice středního obránce
ubránil.
Paradoxem je, že malý Vašík začínal v sedmi letech
jako brankář, až později se přesunul do pole. Od 17 let
nastupoval za muže, kde odehrál hodně zápasů
i v době, kdy Čkyně válela v krajském přeboru.
S výjimkou čtyř let, kdy byl na vojně a půl roku hostoval ve Vimperku a stejnou dobu ve Vacově. Sezónu
2011/2012 strávil s Robertem Provodem na Staších.
Poslední zápas odehrál v roce 2015, kdy se zranil v zápase s týmem z Vlachova Březí. Nyní již kope za starou
gardu. Celý fotbalový život se jako správný srdcař
podílel na chodu klubu. Šestnáct let trénoval mládež
a dlouhá léta je také i členem výboru. Radost mu teď
dělají jeho dva synové (na dolním smínku). Václav,
který po něm v áčku převzal kapitánské céčko
a diriguje stejně jako táta čkyňskou obranu, a mladší
Michal, který studuje vysokou školu v Praze, nemá na
fotbal tolik času, a proto hraje většinou za rezervní
tým. Celá redakce Aktualit ze života Čkyně přeje Václavovi mnoho štěstí, zdraví a hlavně radosti na fotbalovém trávníku i během funkcionářských schůzí!
(pp)
Na této historické fotografii je malý
Vašík Turek,
který se chystá
na bohoslužbu
do kostela. Jaké
štěstí pro čkyňský fotbal, že
hned z kostela
upaloval
na
hřiště!
Pozn.: Fotografii z rodinného
alba poskytl
redakci Aktualit jeho syn
Václav mladší.
(pp)

Pepa Kainc ml. oslavil třicetiny
Své životní jubileum oslavil další velký fotbalista Pepa Kainc ml. Ke
30. narozeninám dostal od funkcionářů klubu dres se třicítkou.
(pp)
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Fedor: Cestování je výhra
Seriál rozhovorů pokračuje dalším dílem, zpovídaným je čkyňský cestovatel Petr Fleischmann, který po pěti letech zavítal
v létě do rodné Čkyně. Nyní už je zpátky v Kalifornii, kde žije se svou manželkou.
Fedore, kdy se vrátíš na stálo do Čkyně?
Se slzou v oku musím říci, že nevím. Mnohokrát jsem přemýšlel a
pořád přemýšlím, jaká by byla má budoucnost, kdybych se neodtrhl
od matčina prsu a zůstal ve své rodné vísce. Já se do Čkyně velmi rád
vracím, nejen kvůli rodině a kamarádům, ale i pro naši krásnou
přírodu a místa v okolí. Když procházím Čkyní, každý roh domu nebo
ulice či strom v parku má pro mne emocionální hodnotu. Místa, kudy
jsem chodíval do školy, nebo na fotbal nebo i místo, kde jsem si poprvé
za.. (políbil dívku). Já věřím, že vzpomínky zažité v dětství jsou do
člověka vryty tak hluboko, že i já jednou budu sedět ve Čkyni na hřišti,
popíjet pivo s kamarády a říkat si, doma je doma.
Jak je to dlouho, co jsi odcestoval?
Poprvé jsem odcestoval roku 2004 (čerstvě po povinné vojenské službě). Tehdy jsem jel stopem do Španělska a dalších
evropských zemí. Byl jsem pryč kolem osmi velmi zajímavých a života měnících měsíců. Touto zkušeností počala moje
chuť po cestování. Od roku 2008 jsem ve Čkyni více méně už nežil. Odcestoval jsem s vidinou naučit se anglicky a poznat
nové země. Bez rozmyšlení bych to nazval mým největším a nejtěžším krokem v životě, který mi otevřel neuvěřitelné
množství možností. Zemí, které jsem procestoval, je hodně, ale více jich ještě zbývá! Ty největší zážitky mám ze zemí, ve
kterých jsem mohl strávit alespoň několik měsíců. Poznat lidi, kulturu a zvyky přímo od domorodců je k nezaplacení!
Na cestě jsi potkal i svou manželku, řekni nám něco o ní.
Manželku jsem potkal v Anglii, nedlouho po odchodu z Čech. Oba jsme měli cestovní horečku a jako partneři na cestách
jsme si vyhovovali. Když pak po letech přišla řeč o sňatku manželském, znělo to jako další výlet do krajů zaslíbených.
Teď se mi o ní nechce nic psát. Já to nechám na své ženě, aby někdy v budoucnu, až se naučí česky, napsala sama o sobě
do Aktualit.
Čím se nyní v USA živíš?
Nyní žiji v Kalifornii a živím se krajinářstvím, terénními úpravami, prací s kamenem atd. Jsem zaměstnaný na poloviční
úvazek a zbytek týdne pracuji sám na sebe. Neustále se snažím učit nové dovednosti a praktické věci, které mohu využít
v práci kolem domu. Máme velkou zahradu, na které trávíme většinu našeho volného času, samozřejmě prací. Snažíme
se pěstovat základní zeleninu a máme i několik let staré ovocné stromy.
Co ti za mořem nejvíce chybí?
Samozřejmě rodina a dobří přátelé u piva! Ale život jde dál, tak proč si ho neužít! Cestování je výhra zvědavosti nad
komfortem domova.
Rozhovor pošlu do Singapuru Veronice Spiegel (dříve Hodinové ze Čkyně).

(pp)

Vzniká kniha o Čkyni, autoři shání fotografie
Čkyně 1918 – 2018, to je název chystané knihy příběhů a fotografií z historie Čkyně, která v současné době v našem
městečku vzniká. Její vznik je inspirovaný výročím konce 1. světové války.
Kniha nemá ambici, aby se stala encyklopedií či souhrnným dílem čkyňské historie. Už vůbec nechce být soudcem
minulých událostí. Jejím cílem je především pobavit a zaujmout čtenáře bez rozdílu věku, vzdělání či náboženského
vyznání. Bude plná zajímavostí z lokální historie, jiskřivých příběhů a hlavně autentických fotografií.
Kniha bude mimo jiné čerpat ze vzpomínek a příběhů Josefa Lávičky. Důležitým zdrojem informací především fotografického charakteru jsou zatím především archivy Jany Hadravové, Lucie Růžičkové, Josefa Beneše st., Dana Havlíka.
Prosím pokud máte i Vy doma ve svých rodinných archivech zajímavé fotografie, o kterých si myslíte, že by měly
být součástí knihy, určitě se ozvěte na email: pavel.pechousek@email.cz, či telefon: 733 671 784 nebo přímo na adrese
Čkyně 258. Vítané jsou zejména snímky, které zachycují, jak to ve Čkyni vypadalo v průběhu 20. století. Fotografie z činnosti jednotlivých spolků a zajímavých lidí, kteří mohli, ale nutně nemuseli mít vliv na vývoj Čkyně. Fotografie z různých
náboženských obřadů, ze základní a mateřské školy, z hospody, vítané jsou také snímky z různých sportů, ne nutně z fotbalu, ale například z vybíjené či jiných dětských her, z pouti, dále atraktivní letecké snímky. Jedna z kapitol bude popisovat,
jak se ve Čkyni slaví Vánoce a Velikonoce. Podívejte se prosím doma do krabic a alb. Staňte se také spoluautory chystané
knihy a ozvěte se! Kniha by měla být na světě už na jaře příštího roku.
(pp)
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Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk – Tiskárna Brázda,
Hodonín - Uzávěrka následujícího čísla je 12.11. 2017 - Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.pechousek@email.cz - Nevyžádané rukopisy
se nevracejí - Reklamy pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u
správce poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.

