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Česká spořitelna ve
Čkyni končí!
Tohle nikdo nečekal. Před několika
lety nejlepší pobočka v republice
a dnes konec. Nadřízení pracovníci
přijeli před několika dny na obecní
úřad a oznámili tam, že tento peněžní
ústav bude k 31. březnu ve Čkyni
zrušen. Potom se zastavili na pobočce
a při plném provozu to samé řekli
pracovnicím spořitelny s tím, že paní
Trytová bude nadále pracovat ve Vimperku a paní Smilová ve Volyni. Kdo
nepožádá, aby vklady a účty byly
přeložené jinam, bude jezdit do vimperské spořitelny.
K významným institucím ve Čkyni
patřily dva peněžní ústavy. Byl to
Záložní a úvěrní spolek, jehož první
schůze představenstva pro Čkyni a
okolí se konala 7. března 1897 a u jeho
počátku stáli farář P. František Pfeiffer
a řídící učitel Václav Vavrýn. Spolek
patřil do Ústřední jednoty hospodářských družstev v Praze a byl pod
vlivem agrární strany. Při volbách
v roce 1911 došlo k určitému odklonu
obyvatel od názorů agrární strany,
z jejíhož vlivu se však spolek nepodařilo vymanit. Proto došlo ke zřízení
dalšího peněžního ústavu – Raiffeisenově záložně Vzájemnost. Ustavující
a první valná hromada záložny se konala 17. srpna 1913 za přítomnosti 25
členů. Starostou byl zvolen Josef
Škopek z Horosedel a pokladníkem se
stal Vojtěch Suchel ze Čkyně. Za protektorátu v roce 1942 došlo ke
sloučení obou peněžních ústavů
a v roce 1952 tento ústav zanikl. Pak
už to byla Československá státní
spořitelna a po politickém převratu se
zrodila Česká spořitelna, a. s. Celých
117 let naši občané mohli hospodařit
se svými penězi v místě bydliště.

Josefovská zábava

Foto: D. Havlík
Byl to večer, na jaký se nezapomíná. Našlapaný taneční parket sálu kulturního
domu ve Čkyni, rozjuchaná nálada, dokonalá kapela – tak lze krátce shrnout atmosféru Josefovské zábavy ve Čkyni, která se letos nesla v duchu divokého západu. Děkujeme všem, co přišli, a těšíme se na příští rok!
Váš KOS
Mnozí lidé přejdou k České poště,
která byla ve Čkyni zřízena v roce
1869 a která má také velké problémy.
Kdo ví, jak dlouho bude ve Čkyni fungovat. Pak bude zrušeno vlakové spojení, které je ve Čkyni od roku 1893
a v roce 1905 tudy dokonce projížděl
císař František Josef I. Ten by se divil,
kdyby věděl, že v roce 2014 v jediném
vagónku, který kodrcá stejnou

rychlostí jako tenkrát, cestuje nyní
sotva pět lidí. Potom bude zrušena
škola pro nedostatek žáků a také
obecní úřad, protože naše městečko
nebude mít patřičný počet obyvatel.
Dají nás pod Vimperk, a kdo nebude
spokojen, nebude si moci postěžovat
ani na nádražní lampárně, protože nádraží u nás nefunguje už drahně let.
J. Lávička
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 24. 2. 2014
schválilo:
- doplnění programu: jako bod 8) žádost z FRB, do bodu Různé – uzavření pobočky České spořitelny a.s. ve Čkyni
-rozpočtové opatření č. 9,10/2013
-rozpočet na rok 2014, včetně rozpočtu sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení a příspěvků
-rozpočtový výhled finančního hospodaření Obce Čkyně na rok 2015-2017
-záměr o pronájem pozemku (zahrádky) paní Marii Hlinkové, Čkyně 201 v k.ú. Čkyně č. parc. 87/8 o výměře 38 m2
-záměr o pronájem nebytových prostor –Picérka, pana Daniela Havlíka, Krušlov 24
-záměr o pronájem nebytových prostor v č.p. 134 (bývalý sklad ZOO prodejny), paní Martiny Veselské, Volyně
-žádost pana Zdeňka Novotného, Onšovice 61 o půjčku z FRB
-smlouvu o výpůjčce s SÚS, Jihočeského kraje, na akci „Mostevid.č. 14415-3 v obci Čkyně“na pozemky č. parc. 759/3,
761/1, 1170/7, 102/9, 1182/7, 1182/8 v k. ú. Čkyně
-smlouvu o právu provést stavbus SÚS, Jihočeského kraje, na akci „Most evid.č. 14415-3 v obci Čkyně“ na pozemky
č. parc. 759/2 o výměře 29 m2, 761/1 o výměře 2 m2,1170/7 o výměře 4 m2,759/3 o výměře 2 m2 v k. ú. Čkyně
-smlouvu na poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace ve výši 84,9% z celkových výdajů projektu na projekt
s názvem Stavební úpravy MK Horosedly – silnice č. III/17130
-dodavatele STRABAG a.s., České Budějovice, na akci „Stavební úpravy MK Horosedly – silnice č. III/17130“
-příspěvek na vybavení v částce 200.000,– Kč pro MUDr. Jana Tomana
-zrušení obou účtů u ČS a.s.
-navýšení pokladního limitu na 150.000,– Kč
vzalo na vědomí:
-žádost pana Zdeňka Škopka, Horosedly 21 o zajištění opravy komunikace na pozemku č. parc. 1186/2 a 568/2
v k. ú. Horosedly
-ukončení činnosti pobočky České spořitelny, a.s., ve Čkyni k 1. 4. 2014
-požadavek Ing. Švíka, do příštího zastupitelstva rozpis příjmů za těžbu dřeva a výdajů za veřejné osvětlení

Investice a opravy za rok 2012–2013

Oprava synagogy ve Čkyni – exteriéry

Oprava synagogy ve Čkyni – interiéry
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Přístřešek SDH Čkyně

Zateplení domu č. p. 134

Oprava mostu v Onšovicích

Obnova požární nádrže Onšovice

Oprava hasičské zbrojnice Horosedly

Oprava části veřejného osvětlení Čkyně
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Obnova komunikace od DPS k bytovkám

Ukazatel rychlosti u ZŠ

Plynová kotelna pro sál a kinosál

Osvětlení sálu
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Aktuální výsledky ZŠ
Čkyně
Tradičně v tuto dobu informuje škola
v Aktualitách o výsledcích svých žáků
ve školních soutěžích v rámci okresu
i kraje za období od ledna do současnosti. Myslíme si, že se můžeme
pochlubit dobrou pedagogickou prací
a šikovností našich žáků.
Florbal: okres
– obě kategorie chlapců 6., 7. roč. a 8.,
9. ročníky získaly v okrese 3. místo
Dějepis: okres
– A. Medek IX. – 1. místo, postup do
krajského kola (teprve proběhne),
T. Koutová IX. – 6. místo
Matematika: okres
MO5 – M.Billová V. – 1. místo,
MO9 – A. Medek IX. – 1. místo (postup
do kraje)
Český jazyk: okres
– K. Koutová IX. – 6. místo
Zeměpis: okres
– T. Kordík – 4. místo, M. Bláhovec – 6.
místo – VI. roč.
– M. Uhlík – 4. místo, L. Dragounová –
6. místo – VII. roč.

Mezi nejnadanější žáky současné generace čkyňských teenagerů patří deváťák
Alois Medek. Zvítězil v okresním kole hned z několika předmětů a v listopadu
si z Vimperka přivezl titul Talent okresu Prachatice pro rok 2013. V dubnu ho
čekají přijímací zkoušky na střední školu. Chce studovat na strakonickém gymnáziu. Držíme palce, aby se mu vše splnilo, stejně jako všem ostatním! (red)

– A. Jelínek – 6. místo, L. Zeman – 9.
místo – IX. roč.
Angličtina: okres
– L. Dragounová 7. místo – VII. roč.,
A. Jelínek – 4. místo – IX. roč.
Basket : okrsek – hoši 6, 7 – 4. místo
Úspěšní byli naši deváťáci v krajském SCIO testování. Ocenění za nej-

Výsledky letošního zápisu
K zápisu do 1. třídy na nový školní
rok 2014/2015 se do školy 11. února
dostavilo celkem 34 předškoláků.
Z toho bylo zapsáno 30 dětí do budoucí první třídy a rodiče dalších 4 žádali o odklad školní docházky.
Tradičně většina předškoláků byla

šikovná a splňovala požadavky kladené na budoucí prvňáčky. Pochopitelně i mnozí jednotlivci projevili
menší připravenost a nervozitu
v průběhu zápisu. Rozdíly byly především v sociální připravenosti a úrovni.
Mgr. Děd

Lyžařský kurz
Dne 23. 2. 2014 jsme jeli vlakem ze
Čkyně na Kubovu Huť. Když jsme tam
dorazili, ubytovali jsme se v Horské
chatě Střecha. Ve 14:00 jsme byli
připraveni na sjezdovku. Paní učitelka
s panem učitelem nás rozdělili do
dvou skupin. Po lyžování byli všichni
tak unavení, že jen co lehli, usnuli.
Druhý a třetí den jsme celé dopoledne
i odpoledne lyžovali. Čtvrtý den jsme
závodili v duatlonu, který spočíval ve
štafetovém běhu a střelbě ze vzduchovky. Po obědě jsme vyrazili na
Boubín, cesta byla namrzlá, takže
jsme neustále padali, ale byla
ohromná legrace. Večer jsme hráli
zábavné hry, například obrácenou

miss (někteří kluci se převlékli
za dívky a soutěžili v různých disci-

Žáci na lyžařském kurzu na Kubově Huti

lepší výsledky v Jč. kraji získali A.
Jelínek v testování obecných studijních předpokladů (OSP) a A. Medek též
v oboru OSP a navíc i v matematice.
Aktuálně jsou před žáky ještě krajská kola (MO9, dějepis), recitace, zpěv
a další účasti ve sportovních, dovednostních a znalostních soutěžích.
Mgr. Děd
plínách), jednoznačně vyhrál Lukáš
Benda. Dalšími oblíbenými hrami
byly městečko Palermo a kufr. Večerku
nám učitelé prodloužili do 23:00.
Nastal pátek, který byl nejhorší, protože jsme odjížděli domů, naštěstí
jsme jeli až ve 14:30. Ráno jsme se
nasnídali, zabalili a naposledy
pořádně zalyžovali a jeli jsme závodně
slalom. Po obědě jsme se sbalili
a odjeli domů. Byl to příjemný zážitek,
mrzí nás jen to, že nebyl sníh na běžky.
Tereza Bícová 7. třída
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Na karneval do
školky „přilétly“
hlavně berušky
Piráti, princezny, rytíři, kovbojové,
ale také Batman, Spiderman nebo
Zorro mstitel. Těmi se to ve čtvrtek
v mateřské škole ve Čkyni jen hemžilo.
Není divu, zdejší učitelky tu pro své
děti uspořádaly tradiční karneval.
Nejvíce z 54 zdejších dětí se převléklo za berušky. Puntíkaté krovky
a tykadla na hlavu si oblékla i učitelka
Mirka Kouhoutová.
Součástí veselého dopoledne, kterého se zúčastnily i kuchařky a uklízečky, byla diskotéka a různé zábavné
hry. „Nejvíc mě bavilo chytání
balónků. Škoda, že jsem jich nechytl
nejvíc,“ vypráví Filip Revay, karnevalový voják.
Děvčata si zase nejvíc užila tancování. „Diskotéku mám ráda. Kluci se
ani nestyděli s námi tancovat,“ doplnila Karolína Frejová, ten den
beruška.
Děkujeme Obecnímu úřadu ve Čkyni,
který přispěl dětem na drobné
odměny.
(vp)

Děti z první třídy MŠ

Návštěva v knihovně
V úterý 18. 3. prožily předškolní děti
naší MŠ velmi krásné a zajímavé
dopoledne v Obecní knihovně Čkyně,
kam je pozvala knihovnice p. M. Rundová. Objasnila dětem pojem knihovna, seznámila je s výpůjčním řádem
a provozem knihovny. Připravila pro
ně spoustu krásných knih různých
žánrů (pohádky, říkadla, encyklopedie
apod.), které si mohly prohlédnout.
V dnešní uspěchané době, kdy děti
,,přestávají číst”, nás pozvání p. Rundové velmi potěšilo. Vždyť četba se
podílí na emočním vývoji dítěte, na
rozvoji jazyka, paměti, představivosti,
učí myšlení, podporuje získávání vědomostí pro celý život. Za všechny
děti p. Rundové děkujeme a těšíme
se na další spolupráci, která nám
pomáhá v naší výchovné a vzdělávací
práci s dětmi.
(mk)

Děti z druhé třídy MŠ

Děti ze třetí třídy MŠ
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První záznamy
o Čkyni
Nový seriál Josefa Lávičky, který
popisuje historii Čkyně. První kapitola
je zaměřená na ty nejstarší dějiny.
Pravděpodobný vznik Čkyně můžeme umístit do 13. století, kdy začalo
vznikat množství nových osad
v Čechách a na Moravě. V první polovině 13. století vystavěli tvrz, která
tvořila základ příští vsi. Ta se jmenovala Čekyně. Starší výklad, že místní
tu čekali na kupce, nebyl nikdy spolehlivě potvrzen. Později se Čekyně
změnila ve Čkyni. Nejstarší písemná
zpráva se zachovala z roku 1243.
Tehdy byl český král Václav I. se svojí
družinou v Písku, kam také přijeli
šlechtici ze širokého okolí. Byl mezi
nimi i Bedřich se syny ze Čkyně
(Fridricus cum fillis de Skin). Jeho
jméno se objevilo mezi jinými pány na
významné listině, kdy král potvrdil
řádu svatého Jana Jeruzalémského ve
Strakonicích držení několika větších
vesnic. Letopočet 1243 neznamená, že
by teprve v tomto roce Čkyně vznikla.
Je to jen doklad o její existenci.
S růstem osídlování vznikaly také
další vesnice v okolí Čkyně. Písemně
je také doložená existence Onšovic
(1315) a Horosedel (kolem roku
1400). Později jsou doloženy Předenice, Spůle (1544) a také Záhoříčko
(1545). Ze 14. století se zachovala
také první písemná zpráva o čkyňském kostele a knězi. V listopadu
1370 byl do Čkyně dosazen za faráře
Jan z Bavorova. Majitelé Čkyně se časem střídali, až Jan Malovec z Chýnova
ve snaze získat nové výsady pro svoji
Čkyni dosáhl mimo jiné toho, že český
král Ferdinand I. povýšil dne 21. května 1537 vesnici Čkyně na městečko,
které získalo právo pečetit svoje
listiny zeleným voskem, mohlo užívat
svůj vlastní městský znak, konat týdenní trhy v sobotu a dva výroční trhy.
Městečko Čkyně mělo také odvolací
právo do Sušice. Originál listiny sepsaný květnatým stylem se nezachoval,
pouze její opis. Listina byla základem
pro další hospodářský a kulturní
rozvoj Čkyně, která se měla stát významným střediskem na spojnici měst
Vimperka a Strakonic.
J. Lávička
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Neskutečný dříč
a beran, to je krasobruslařka
Aneta Zwettlerová
Aneta Zwettlerová je 8-letá mladá
slečna, která již čtvrtým rokem bruslí
v krasobruslařském klubu HC Strakonice. Holčička, která bydlí se svou
rodinou ve Čkyni, na počátku své
bruslařské kariéry nikterak nevyčnívala, loni začala tasit své drápky a v B
soutěžích vyhrála, co mohla. Po sérii
vítězných soutěží se s trenérkou
Ivanou Andrejičovou rozhodli postoupit výše a začít závodit v pohárových soutěžích a hlavně ve vyšší
kategorii. Pohárové soutěže jsou
vlastně nejvyšší stupeň závodů
(kromě MČR), které se u nás konají.
Zúčastňuje se opravdu jen špička
a v podstatě samé renomované kluby.
Podmínkou účasti na takovémto typu
závodu je splnění poměrně náročných
testů výkonnosti.
Anetka dřela celé léto, zúčastnila se
2 soustředění a i mimo své tréninky
ještě dojíždí na individuální tréninky
do Českých Budějovic. Trénuje 5x
týdně na ledě a 2x týdně v tělocvičně,
kde má balet a tzv. suchou specializaci,
která se skládá z atletiky, gymnastiky,
aerobicu, posilování a technické
přípravy. Na ledě zvládá už 4 dvojité
skoky, které se dokázala naučit během
této sezóny. Velkou oporou jsou
samozřejmě všichni z rodiny, bez jejichž elánu, času, ale i financí by toto
bylo nemožné!
První pohárové soutěže byly pro
Anetu a její trenérku hodně o nervozitě. Najednou bylo v programu hodně
složitých prvků včetně dvojitých
skoků a obtížných piruet. Párkrát se to
nepovedlo, hlavně ta nervozita Anetu
dost zlobila. Jak se před jízdou začaly
klepat nohy, věděly jsme obě, že je zle.
Ale pak se to zlomilo a přišly první
záblesky. Sice nešlo o medaile, ale
body šly nahoru, ale hlavně spokojenost z předvedeného výkonu. V této
kategorii bude Aneta soutěžit i příští
rok a my věříme, že to dáme. Největším úspěchem by byla nominace
na MČR, nic není nemožné a uděláme
pro to maximum. Polovinou úspěchu

je, že Anetka chce a maká, komentuje
svou svěřenkyni trenérka. Když se
učíme nový prvek, vím, že jí to
vysvětlím a ona zkouší a zkouší... bolestivé pády zvládá na jedničku,
oklepe se a jede znova. Je to ale také
beránek, někdy spolu válčíme a jedna
druhé se snažíme dokázat, kdo má
pravdu, to se pak někdy bez emocí
neobejde, usmívá se trenérka. Ale na
konci hodiny se tomu většinou zasmějeme a jede se dál.
Holky se v klubu vzájemně podporují
a fandí si, jsou tzv. dobře nehecované
a myslím si, že krasobruslení
vstoupilo do jejich života natolik, že už
si to bez něj neumí představit. A to je
dobře! Držte nám palce do další
sezóny, budeme to potřebovat
a hlavně úsměv na tváři a pozitivní
myšlení!
I. Andrejičová
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Pomozte nám
vybavit klubovnu
Kulturně okrašlovací spolek by rád
požádal obyvatele Čkyně o pomoc
při zařizování nové klubovny. Jelikož
se nám nepodařilo získat dotace
z EU, budeme muset vybavit
klubovnu, která má sloužit všem zájmovým skupinám ve Čkyni, z vlast- .
ních zdrojů. Rozhodli jsme se Vás
tedy oslovit, zdali nemáte možnost
darovat nebo nevíte o nějakém
vyřazeném vybavení. V současné
době bychom potřebovali hlavně
stoly, židle, regály a zamykatelné
skříňky. Pokud o něčem víte, můžete
to říct komukoli z Kosáků nebo zavolat na tel: 604 253 413. Děkujeme
moc.
Váš KOS
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Mistrovská utkání JARO 2014
– muži SK Čkyně, I. B třída sk. B
Datum
SO 29. 3. 2014, 15:00
NE 6. 4. 2014, 15:00
SO 12. 4. 2014, 16:30
SO 19. 4. 2014, 17:00
SO 26. 4. 2014, 17:00
SO 3. 5. 2014, 17:00
SO 10. 5. 2014, 17:00
SO 17. 5. 2014, 17:00
SO 24. 5. 2014, 17:00
SO 31. 5. 2014, 17:00
SO 7. 6. 2014, 15:00
SO 14. 6. 2014, 17:00

Zápas
Čkyně – Záblatí
Osek „B“ – Čkyně
Čkyně – Blatná
Chelčice – Čkyně
Čkyně – Kestřany
Poříčí – Čkyně
Čkyně – Lažiště „B“
Husinec – Čkyně
Štěkeň – Čkyně
Čkyně – Strunkovice
Stachy – Čkyně
Čkyně – Bělčice

KOS Vás zve
na derniéru
lechtivé komedie

Na správné adrese
19. 4. 2013
v kinosále KD Čkyně
čas bude upřesněn na plakátech

Poděkování
Členové SDH Dolany děkují všem, kteří svou
přítomností či finančním nebo hmotným
darem podpořili náš únorový hasičský ples.
Zároveň zvou na tradiční Jarní fichtlcup, který
se bude konat v Dolanech 12. dubna.
S. Hadrava
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V Záhoříčku roste
další sportovní talent
Ondra Mánek ze Záhoříčka slavil
v předchozích letech první úspěchy
v běhu na lyžích, poté ale objevil biatlon a hned se dostal na špičku žebříčku v České republice.
Tenhle mladý talent letos oslaví 13.
narozeniny. Z MČR v Biatlonu v Jablonci nad Nisou si přivezl tři medaile.
Bronzovou z rychlostního závodu
volně, stříbrnou ze štafet dvojic a zlatou ze stíhacího závodu klasicky. Stal
se tak mistrem ČR v biatlonu žáků.
Přitom pak Ondra vyhrál celý Český
pohár pro sezónu 2013/2014! Nechal
za sebou silnou konkurenci z tak
velkých oddílů, jako je Nové Město na
Moravě, Jablonec nad Nisou a Letohrad.
Ondra tuto zimu v biatlonu postupně
nasbíral:
Český pohár v Novém Městě na
Moravě - 5. a 6. místo
Olympiáda dětí a mládeže v Novém
Městě na Moravě - 2. a 3. místo
Český pohár v Letohradu - 1. a 3.
místo
Mistrovství České republiky v Jablonci
nad Nisou - 1., 2. a 3. místo
Ondra je nejlepším žákovským biatlonistou v České republice, ačkoliv
s biatlonem začal před necelými třemi
měsíci.
Fantastický biatlonový nástup přitom odstartoval doma, ve Vimperku
na Vodníku, kde to ovšem zpočátku na
žádný úspěch nevypadalo, protože
díky střelbě jel sedm trestných kol,
ale i tak si „vyjel“ účast za Jihočeský
kraj na Zimní olympiádě dětí a mládeže a pozornost trenéra Schorného
z jihočeského biatlonového klubu
Staré Město pod Landštejnem, který
již vychoval několik mistrů světa v letním biatlonu. Ten vzal Ondřeje na jeho
první závod Českého poháru.
Nespočet hodin se vzduchovkou
v ruce při tréninku střelby během
dvou týdnů přinesl své ovoce a Ondra
začal sbírat úspěchy o několik tříd
lepší.

Outdoor Kids
rozšiřuje nabídku
sportovních aktivit
a nabírá
nové děti

Ondra s olympijským medailistou
Jaroslavem Soukupem
Fantastický úspěch Ondry i jeho
oddílových kolegů přivedl biatlonisty
na myšlenku založit biatlonový oddíl
ve Vimperku, aby šumavská talentovaná sportovní mládež, která se teď
bezpochyby ukázala v nejlepším světle, měla dostatečný prostor i zázemí
a mohla reprezentovat „svůj“ klub
a nemusela závodit za přespolní oddíly. Rozhodně svou snahou a výsledky
potvrzují, že si domácí oddíl zaslouží.
V letošní sezóně nezahálel ani Ondrův starší bratr Jirka, který skončil
v žebřičku mladšího dorostu České republiky celkově na druhém místě.
(red)

Picérka Čkyně
Otevírací doba:
PO, ÚT
zavřeno
ST
od 14 do 19 hodin
ČT, PÁ, SO od 16 do 21 hodin
NE
od 16 do 20 hodin
Objednávky na tel:
775 702 598
Rozvoz zatím není.
Dobrou chuť!

Sportovní oddíl Outdoor Kids
Čkyně, dosud se zaměřením
na cyklistiku,přespolní běh
a běh na lyžích, chce rozšířit
své zaměření nově o biatlon.
Zároveň s tím je oddíl připraven rozšířit řady mladých
sportovců, a to o děti s ročníkem narození 2004 až 2009.
Zájemci o biatlon musí být
starší než ročník 2005.
V případě zájmu o zařazení
dětí do oddílu kontaktujte
Ladislavu Mánkovou na tel:
724 830 441 nebo na e-mailu:
ladka.mankova@seznam.cz

Štěňata - spěchá!
MÁ NĚKDO ZÁJEM O ŠTĚNĚ?
HLEDÁM VÁŽNÉ ZÁJEMCE
O ŠTĚŇATA GOLDEN RETRIVER.
NARODILO SE JICH
TOLIK, ŽE NEJSPÍŠ BUDOU
USPÁNA.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU BUDOU
ŠTĚŇATA PŘEDÁNA
ZCELA ZDARMA.
POKUD MÁTE ZÁJEM,
VOLEJTE 515 294 956
nebo 736 752 507.
EVA MRÁZKOVÁ 777 686 257
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Hasiči ze Čkyně mají
za sebou Hasičský
bál a masopustní
průvod spojený
s večerní zábavou
Hasiči SDH Čkyně pořádali 25. ledna
2014 v místním KD Hasičský bál.
K poslechu a tanci zahrála skvělá Malá
muzika Nauše Pepíka. Tato kapela
přilákala mnoho tanečníků i posluchačů a pořadatele to mile překvapilo.
Hasiči i návštěvníci bálu byli moc
spokojeni a tak hasiči mohli tento bál
vyhodnotit jako velmi úspěšný. Velký
dík patří pořadatelům za velmi hezky
připravený bál a všem zúčastněným
návštěvníkům bálu, kteří podpořili
místní hasiče. Hasiči už teď mohou
slíbit, že kapela Malá muzika Nauše
Pepíka zahraje na Hasičském bále
opětovně v roce 2015!
Hasiči dále uspořádali 1. března
maškarní průvod obcí, kterého se
zúčastnilo okolo 30 masek, včetně
kapely. Za účast bych chtěl jménem
sboru poděkovat všem zúčastněným.
Tento průvod je od roku čím dál víc
náročnější a je třeba uznat, že se celá
obec prostě za celý den projít nedá.
Ještě nesmím zapomenout na kapelu
pana Tomáška, která nás skvěle doprovázela v průvodu a postarala se
o skvělou náladu. Doufejme, že příští
rok se k nám přidá více masek, které
budou vítány. Tento den byl zakončený v místním KD, kde se konala
Masopustní diskotéka, které se už
tolik návštěvníků nezúčastnilo. Hasiči
tuto zábavu nakonec uspořádali,
přestože se o tomto dlouho rozhodovalo. Je jen škoda, že lidé nám povídají, že Masopustní zábavu nechceme
udělat, že by rádi šli a pak tam stejně
nepřijdou. To hasiče trochu mrzí. Tak
doufejme, že Masopustní diskotéky
či zábavy v roce 2015 se zúčastní více
návštěvníků. Děkujeme.
Za SDH Čkyně
Josef Kainc ml.

Pozvánka na koncert malých čkyňských muzikantů
Ve čtvrtek 10. dubna v 17:30 pořádá čkyňská pobočka Základní umělecké
školy Vimperk jarní koncert svých žáků. Koncert se koná v sále Základní školy
Čkyně a je přístupný všem. Zahraje na něm i devítiletý šikula Michal Kavlík. Ten
letos zvítězil v okresním kole umělecké soutěže mladých klavíristů a v krajském
kole skončil třetí. Při soutěži děti zpaměti hrají čtyři písničky. Jednu o délce
5-9 minut. Michala připravuje paní učitelka Lenka Smahová.
(pp)

Bývalá ředitelka ze školky slavila životní jubileum
Osmdesáté narozeniny oslavila na konci března Božena Železná, bývalá
ředitelka čkyňské mateřinky. Tuto funkci zastávala úctyhodných 20 let od roku
1970 do roku 1990. Předtím, než přišla do Čkyně, pracovala v mateřských
školách v Horní Vltavici, Šumavských Hošticích a Vlčích jámách. Učila také na
prvním stupni Základní školy ve Čkyni a Lčovicích. Osmdesátiny slavila v kruhu
nejbližší rodiny a bývalých kolegyň z Mateřské školy Čkyně v nekuřácké
hospodě U Marťana v Dolanech.
(pp)
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