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Komunální a senátní
volby
Ve dnech 10. a 11. října proběhly
v celé republice volby obecních zastupitelstev a v některých místech, zrovna tak jako u nás, i volby do senátu.
Tam kandidovali i naši dva spoluobčané, bývalý šéf Národního parku
Šumava Mgr. Jiří Mánek a autor knih
o lesnictví a záchraně Šumavy Petr
Martan. Do senátu se nedostal ani jeden, přestože ve Čkyni Mánek s velkým přehledem vyhrál. Do závěrečného kola postoupili MUDr. Gregora ze
Strakonic (TOP-09) a Ing. Kratochvíle
z Písku (ČSSD). Voličská účast při
senátních volbách byla v naší obci
49%, v republice jen 38,5%. Část
voličů odmítla volit senátory a hlasy
dala jen komunálním kandidátům.
Volby do obecních zastupitelstev
byly složité, a proto například ve volebním středisku ve Čkyni komise zjistila 15 neplatných hlasů. Volby proběhly spořádaně, jen počítání výsledků bylo pracné. Ve střediscích, kde volilo méně lidí (v Dolanech, Horosedlech a Onšovicích), sečetly komise
hlasy mnohem dříve než ve Čkyni.
Nakonec 55 % oprávněných voličů
z celé naší obce zvolilo toto nové
obecní zastupitelstvo:
MUDr. Marie Kučerová
(SNK Čkyně)
Mgr. Václava Komínová
(SNK Čkyně)
Jaromír Kainc
(SNK Čkyně)
Ing. Stanislav Chval
(SNK Čkyně)
Ing. Jan Tůma
(SNK Čkyně)
Jan Vojtíšek
(SNK Čkyně)
Jiří Vojtíšek
(SNK Čkyně)

410 hlasů
395 hlasů
355 hlasů
349 hlasů
349 hlasů
323hlasů
287 hlasů

Vladislav Hošek
202 hlasů
(Svobodní)
Bc. Ingrid Zalewska
160 hlasů
(Svobodní)
MUDr. Jana Fabianová
141 hlasů
(Obč. sdruž. za rozvoj Čkyně)
Petr Martan
113 hlasů
(Za kvalitnější život v obci)

Druhé kolo senátních voleb
Ve druhém kole voleb do Senátu ČR
zvítězil ředitel píseckého hřebčince
Ing. Karel Kratochvíle (51,3%) před
primářem dětského oddělení strakonické nemocnice MUDr. Martinem Gregorou (48,7%). Při těchto volbách
byla zaznamenána historicky nejnižší
účast voličů, pouze 16, 7%. V naší obci
byla účast ještě menší – 14,9%. Také
tady porazil Kratochvíle Gregoru, ale
jen těsně. Ve volebním středisku I. ve
Čkyni přišlo k volbám velmi málo
oprávněných voličů, jen 11,7%! Také
tady vyhrál K. Kratochvíle (ČSSD)
před M. Gregorou (TOP 09). Pro
volební komise bylo druhé kolo velká
nuda. Kdyby tak někdo spočítal, kolik
stál jeden hlas vhozený do urny!

První schůze nového
zastupitelstva
Volební schůze nového zastupitelstva obce Čkyně se konala 3. listopadu
za účasti pouhých jedenácti občanů.

Shromáždění zahájil a vedl dosavadní
starosta Ing. Stanislav Chval. Nově
zvolení zastupitelé složili slib, že
budou plnit řádně svoje povinnosti ve
prospěch obce a pak už mohli přistoupit k volbě starosty, místostarosty
a členů finančního a kontrolního
výboru. Starostou se opět stal Ing.
Stanislav Chval, jehož seskupení
nezávislých
kandidátů
výrazně
zvítězilo v nedávných komunálních
volbách. Místostarostou byl zvolen
čkyňský podnikatel Jaromír Kainc,
předsedou finančního výboru Ing. Jan
Tůma a předsedou kontrolního výboru Jan Vojtíšek. Členy těchto výborů
jsou Mgr. Václava Komínová, Vladislav
Hošek, Bc. Ingrid Zalewska a Petr Martan. Noví zastupitelé schválili také
měsíční odměny pro místostarostu
a předsedy výborů. Všechny návrhy,
o kterých hlasovali, schválili jednohlasně. Nakonec starosta poděkoval
voličům za jejich velkou podporu,
které si cení jako uznání dosavadní
práce a popřál novým zastupitelům
hodně zdraví a úspěchů v práci pro
obec. První jednání nového obecního
zastupitelstva bylo krátké, trvalo jen
dvacet minut.
V jedenáctičlenném obecním zastupitelstvu je sedm nových tváří, šest
z nich má vysokoškolské tituly
a věkový průměr je 49 let.
Text a foto: J. Lávička
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USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce Čkyně konaného
dne 3. 11. 2014
Ustavující zasedání zastupitelstva obce:
I. bere na vědomí
– zprávu o výsledcích voleb do zastupitelstva obce
II. konstatuje
– že všichni přítomní členové zastupitelstva obce složili
zákonem předepsaný slib
III. schvaluje
– zvolení jednoho místostarosty
– veřejný způsob volby starosty a místostarosty
IV. určuje
– že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
V. zřizuje
– finanční a kontrolní výbor, oba jako tříčlenné
VI. volí
– uvolněného starostu obce Ing. Stanislava Chvala
– neuvolněného místostarostu obce pana Jaromíra Kaince
– předsedu finančního výboru Ing. Jana Tůmu
– předsedu kontrolního výboru pana Jana Vojtíška
– členy finančního výboru Mgr. Václavu Komínovou a pana
Vladislava Hoška
– členy kontrolního výboru Bc. Ingrid Zalewskou a pana
Petra Martana
VII. stanovuje
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
– odměnu za výkon neuvolněného místostarosty ve výši
14.000,- Kč měsíčně
– odměnu za výkon předsedy výboru ve výši 1.300,- Kč
měsíčně
– odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce

Klidné prožití
vánočních svátků
a úspěšný rok 2015
vám přeje
Ing. Stanislav Chval – starosta obce

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat OÚ ve Čkyni, že nám
umožnil dočasné bydlení v DPS a my mohli využívat
bezbariérových prostor.
Ulehčilo nám to rozhodování vzít si maminku z LDN do
domácí péče a s láskou o ni pečovat v domácím prostředí.
Též chci poděkovat MUDr. Marii Kučerové a kolektivu sestřiček za lidský přístup a obětavou zdravotní péči, kterou
poskytovaly naší mamince.
S poděkováním M.Trnková
a rodina Novotných
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Největší zemědělský podnik ve Čkyni
letos zažil dobrý rok
Akciová společnost AZ Delta vznikla
v 90. letech transformací Jednotného
zemědělského družstva Rozkvět ve
Čkyni, které hospodařilo na více než
dvou tisících hektarech a chovalo
velké množství hospodářských zvířat.
Hektarů i zvířat ubylo, AZ Delta pěstuje plodiny na 1.300 hektarech, chová tisíc kusů skotu a z toho 400 krav,
které dají za rok na 6.000 litrů mléka.
Skot je v Zálezlech, Lčovicích, Hradčanech a Dolanech, kde stojí velkokapacitní kravín se 400 dojnicemi. Podnik má zájem na tom, aby krav bylo
ještě víc. Většina dobytka se pase a to
byl před rokem 1989 v JZD velký
problém. Nikdy se tehdy nepovedlo
zorganizovat pořádný pastevní systém. Užitkovost byla kolem 3.500 litrů
ročně na krávu, dnes tu dojí o 2.500
litrů více. Dojivost zásadně stoupla po
nasazení krmivářského vozu, který
řezanou píci obohatí o melasu a krmnou směs, takže vznikne krmivo, které
zvířata rádi přijímají a hodně po něm
dojí. Oproti minulému roku kravky
nadojily o 510.000 litrů mléka víc!
Obilné krmné směsi pro všechny kategorie zvířat, kromě selat a telat,
si AZ Delta vyrábí ve výrobně krmiv ve
Čkyni sama. Sto telat v boudách je
v areálu kravína v Dolanech. Dřív tu
měli problém s úhynem malých telat
na respirační potíže, ale po drahém
speciálním očkování téměř všech kategorií skotu proti nemoci IBR se situace velmi zlepšila a telata zdárně
prospívají. Kromě toho je ještě 250
prasat v Bošicích, z toho 25 prasnic.
Selata si kupují lidé k domácímu
výkrmu a vepřové maso se uplatňuje
i v závodní jídelně, kde mají zaměstnanci opravdu levné obědy.
Letos byl zcela netypický rok. Nejprve velké sucho, v létě zase nadměrné srážky. Pšenici to poznamenalo
(výnos byl jen 48 q z hektaru), ale
kukuřice, kterou pěstují na 70 hektarech, se po přísušku krásně zvedla
a dala výnos 400 metráků z hektaru.
Pro svoje lidi jsou na sedmi hektarech
také brambory, jejichž výnos byl letos
překvapivě velký – skoro 390 metráků
z hektaru.

V posledních letech přibylo šest velkých moderních traktorů, které zastanou velkou práci, ale jejich provoz
je drahý. Za traktory můžeme vidět
nové sběrací vozy, v dolanském velkokapacitním kravíně dojnice chodí na
kruhovou dojírnu. Na loukách jsou
mačkače zelené píce, zkrátka hodně se
toho tady změnilo. Zaměstnaných
v AZ Deltě je 42 lidí, kteří si vydělají
měsíčně skoro tolik, kolik je celostátní
průměr. Ředitele Miloslava Černého,
čkyňského rodáka z nedávno krásně
opraveného mlýna, letos nejvíc těší
velká produkce mléka, dobrý zdravotní stav telat a opravy v dolanském
velkém kravíně. Naopak, rozladila ho
při žních nepřízeň počasí a vysoké
náklady na opravy nakoupených
strojů.
V našem největším zemědělském
podniku AZ Delta, a. s., Čkyně jsou už
řadu let v ziskových číslech. Lidé si tu
vydělají na slušné živobytí. Mnohde
tomu tak není.
(čk)

Církevní správa
Pátý díl historického seriálu o Čkyni.
Po porážce stavovského odboje
v bitvě na Bílé hoře v roce 1620
se upevňovala moc římsko-katolické
církve. Katolické náboženství bylo
jediným státním vyznáním. Při rekatolizaci utíkali jiní věřící za hranice
nebo se stahovali dál do hlubokých
lesů. Na hřbitůvku v Nahořanech
můžeme vidět dosud náhrobky českých bratří, kteří se v okolních vesničkách usadili. Byl velký nedostatek
českých katolických kněží, proto byli
povoláváni kněží z Polska, Slezska
a Německa nebo jeden kněz spravoval
několik opuštěných a neobsazených
farností (dnes je to obdobné).
První písemná zpráva o existenci
čkyňského duchovního se dochovala
ze 14. století. V roce 1370 byl do
Čkyně dosazen Jan z Bavorova. Jméno
dalšího čkyňského faráře známe pak
až z roku 1414, kdy se ve Čkyni zřekl
místa kněz Ondřej a jeho nástupcem
byl ustanoven Jan z Uhříněvsi.

V 17. století zůstala neobsazena fara
ve Čkyni a k náboženským úkonům
sem přicházel farář ze sousedních Bohumilic, kde v roce 1624 působil P. Rupert Stublberger. Do bohumilických
církevních matrik, které tam byly
zavedeny v roce 1655, se zapisovalo
narození, křty, sňatky a úmrtí i ze
Čkyně, která patřila pod správu bohumilického faráře až do 80. let 18. století.
V barokní době vznikala nová poutní
místa, kostely a kaple. Vnitřek těch
původních se nákladně předělával. Na
poutě se sjíždělo množství lidí, kteří
se neviděli třeba celý rok, bylo zde
množství stánků různých řemesel
a konala se divadelní a jiná představení.
V roce 1785 bylo v Českých Budějovicích založeno nové biskupství. O dva
roky později, 21. ledna 1787, biskupská kancelář v Č. Budějovicích ustanovila za prvního lokalistu ve Čkyni
P. Benedikta Constance, člena dominikánského řádu v Písku. Po příchodu do Čkyně neměl dva roky kde
bydlet. Do července 1789, kdy byla
dokončena fara, bydlel u rychtáře Černého. Do obvodu čkyňské fary patřily
Čkyně, Dolany, Horosedly, Předenice
a Záhoříčko. Prvním člověkem zapsaným do čkyňské matriky narozených
byl v dubnu 1787 malý František, syn
Františka a Kateřiny Havlíkových.
P. Benedikt Constanc působil ve
Čkyni až do své smrti v roce 1803.
Jeho nástupcem se stal P. Jan Schlemmer, který ve Čkyni působil v letech
1804 – 1820. Po něm nastoupil
P. František Stáně, který sloužil ve
Čkyni až do své smrti v roce 1849.
V roce 1858 byla lokálie ve Čkyni
povýšena na faru a prvním farářem se
stal P. František Engel.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička

Informace pro
občany
Informujeme občany, že účet Obce
Čkyně vedený u České spořitelny,
a.s., (číslo účtu 661769319/0800)
bude k 31. 12. 2014 zrušen.
Již je otevřen i nový účet vedený
u ČSOB, který je dostupný na
pobočce České pošty, s.p., ve Čkyni,
č. účtu 265001965/0300.
(OÚ)
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Podzimní sklizeň

Drakyjáda

Krásné draky měly sestřičky Bízkovy

Největší úspěch mělo opékání vuřtů

Tak jako minulý rok i letos na naši
drakyjádu nedorazil nejdůležitější
člen celé akce - vítr. Přesto i letos byla
účast hojná. Zúčastnilo se přesně
dvacet dětí, některé jsou již stálicemi,
ale objevily se i nové tváře.
Vzhledem k bezvětří pouštění draků
děti příliš nenadchlo a bohužel ani jejich rodiče. Naštěstí jsme pro děti
i dospěláky připravili ohýnek a vuřty.
Děti to zabavilo a ještě si pošmákly.
Některé se zúčastnily bezcílného
pátrání po okolí, na jehož konci ale
byla nalezena krásná trofej, lebka nejspíše mladého srnečka. Šťastným
a hrdým nálezcem byla Markétka
Žampachová. Z její tváře jsme vyčetli,
že tento rok je absolutním vítězem,
i když o draka vůbec nešlo.

Opět jsme obdarovali balíčkem
sladkostí všechny soutěžící za účast.
Extra jsme ocenili ručně dělané draky.
Na prvním místě se umístily sestřičky
Bízkovy, o druhé místo se podělili Kája
a Štěpánek Remešovi, Klárka Koldová
a Ondrášek Šmídů. Nejmladším drakyjádníkem se stal Jeníček Kuta ve věku
2 měsíců. Výherci dostali medaile ve
tvaru draka, které vyrobila Lucka
Růžičková.
Akce se konala na netradičním místě, na louce nad židovským hřbitovem,
protože počasí zemědělcům letos
nepřálo na otavy a tato louka byla jediná posečená. Tímto bych chtěla opět
poděkovat panu Vilánkovi, že nám
vyšel vstříc a louku nám zapůjčil.

V sobotu 27. září pořádal KOS Čkyně
před synagogou první ročník Podzimní sklizně. Návštěvníci si mohli
prohlédnout výpěstky z našich zahrádek, ochutnat soutěžní štrúdl
a marmeládu, nakoupit si domů zeleninu od pana Kouby a zdravé potraviny od paní Trojanové. Na všechny
čekal čaj, domácí jablečný mošt Dana
Havlíka a výtečný aróniový likér paní
Brašnové. Děti si užily tvoření z podzimních plodů a zkusily si se včelařem
panem Cudrákem vyrobit svíčky ze

Za KOS Čkyně
E. Kutová

Klubovna je již v provozu
Před časem jsme Vás informovali
o našem záměru vybudovat ve Čkyni
klubovnu, která by byla zázemím pro
různé spolky a volnočasové aktivity.
Klubovnu se nám podařilo v říjnu
dovybavit a již nyní je provozuschopná. Lví podíl na tom mají čkyňští
rybáři, kteří nám s dokončením
klubovny moc pomohli. Ti jako první
také projevili zájem se zde pravidelně
scházet.
V klubovně je úplně nová kuchyňská
linka, dětské umyvadlo, 2 komody,
8 stolů a 12 židlí. Vzhledem k velikosti
prostor už další vybavení ani nepotřebujeme. Kuchyňskou linku zaplatil ze
svých prostředků KOS Čkyně a Český
rybářský svaz, MO Vimperk, ostatní
vybavení jsou dary. Tímto za ně moc
děkujeme řediteli školy Mgr. Stani-

slavu Mauricovi, paní Jitce Martanová
z DDM, paní Ivě Košatkové a firmě Intoma. Velký dík patří rovněž našemu
starostovi a dalším lidem z obce, kteří
klubovnu finančně podpořili a vždy
nám ochotně vyšli vstříc.
První akcí v klubovně bude Vázání
adventních věnců a pořádá ji KOS
Čkyně. Akce se uskuteční 23. listopadu a přečtete si o ní v příštích Aktualitách.
Pokud i Vám chybí prostory pro zájmovou činnost nebo máte nápad na
nějakou zajímavou akci, obraťte se na
tel. 604 253 413.
Těšíme se na spolupráci a doufáme,
že klubovna bude pořád plná.
Za KOS Čkyně
L. Pechoušková

včelího vosku. Své výrobky si pak děti
mohly odnést domů. Celá akce byla
velmi příjemná jak pro oko, tak pro
naše chuťové pohárky. Nádherné
slunečné počasí bylo už jen třešinkou
na dortu. V soutěži o nejlepší štrúdl
zvítězil kolektiv ze školky, který se o
první místo podělil s paní Peleškovou
z Vimperka. Ta se dělila o první místo
i za marmeládu s Hankou Škopkovou
a Jitkou Mauricovou. Ceny do soutěže
poskytl pivovar Dudák. Všem účastníkům a sponzorům moc děkujeme
a těšíme se na příští ročník. Váš KOS
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Živý Betlém
Srdečně Vás zveme na tradiční
živý Betlém.
Přijďte si s námi připomenout
vánoční příběh
a užít si jedinečnou atmosféru.
Sejdeme se 23. 12. 2014 od 18:00 v parku ve Čkyni.
Váš KOS

Adventní koncert
V sobotu 6. 12. od 17 hodin bude v synagoze adventní koncert pěveckých
sborů, kde vystoupí přípravný sbor Růžičky, komorní sbor Rosetta a ženský
pěvecký sbor Mír pod vedením pana Dokulila.

Vánoční koncert
v kostele
V pátek 19. 12. od 18 hodin vystoupí ve čkyňském kostele dětský
pěvecký sbor Růže a komorní sbor
Rosetta.

Picérka Čkyně
Otevírací doba:
čtvrtek od 10 do 15 hod
pátek od 10 do 21 hod
sobota od 16 do 21 hod
nedele od 16 do 20 hod
Dobrou chuť přeje
Dan Havlík.

Čtete? My ano ...
Dne 24. 9. 2014 proběhla celonárodní akce celé Česko čte dětem pod názvem Na kolech
po knihovnách regionu, do které se zapojila řada knihoven a škol. Také čkyňské děti
nezůstaly pozadu a přispěly tak k překonání rekordu.
Celkem 54 dětem v mateřské škole četly jejich paní učitelky z knihy Hynka Klimka
„ O víle Majolence a profesorovi z Prachatic.“ Čtení začalo ve třech třídách přesně v 8 hodin
a za dětmi přišla i čkyňská knihovnice paní M. Rundová, která každoročně připravuje pro
děti zajímavá seznámení s různými knihami v obecní knihovně. Tím ovšem setkání se
spisovatelem H. Klimkem neskončilo. Naši mateřskou školu navštívil o týden později osobně. Vyprávěl dětem o dracích,
skřítcích, šumavských strašidlech, především o obrech, kteří patří do pohádkových příběhů ze Šumavy.
V dnešní době, kdy mluvené slovo nahrazuje často televize, počítač nebo DVD, jsou všechna setkání s knihou a samotným spisovatelem pro děti velmi přínosná. Zlepšují slovní zásobu dětí a rozvíjí je po všech stránkách. Proto se snažíme,
krom jiného, i každodenním poobědním čtením probouzet předčtenářskou gramotnost dětí a podněcovat tak jejich lásku
ke knížce a s tím ruku v ruce rozvíjet celkovou komunikaci dětí. Snad se nám to alespoň trochu daří.
V. Pechoušková
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Hasiči ze Čkyně
pořádali vepřové
hody

Sbírka víček pro Martinku
Jak jistě všichni víte, sbírka víček už
pokračuje za pár měsíců necelý druhý
rok. Chtěla bych všechny, co nám
pomáhají se sbíráním víček informovat, jaké množství se už sesbíralo.
Samozřejmě, že rozjet tuto sbírku
nebylo nic jednoduchého a zabralo to
nějaký ten čas, s čímž jsem počítala.
Nejdříve bylo nutné oslovit instituce,
ZŠ, Mateřské školy, úřady, firmy,
obchody a celkově širokou veřejnost.
Chvíli trvalo než to nabralo to správné
tempo a lidi se naučili nám víčka
dávat. Dále přišlo na řadu zajistit
sběrná místa, kam budou moci občané
nosit víčka. Ve Čkyni nám umožnili
sběrné místo v prodejně potravin
pana Kaince a ve středisku MUDr.
Marie Kučerové. Víčka též mohou odevzdat u Milana ve Večerce. Dále pak
máme po okolí určená další místa
k odevzdání jako např. Volyně, Volary,
Malenice, Vimperk, Vlachovo Březí
atd. a velkým pomocníkem nám je
celé město Prachatice, kde nám sbírku
podpořila Mgr. Hanka Vlasáková z Jihočeského centra pro zdravotně
postižené a seniory a paní Hanka
Rabenhauptová z Městského úřadu
Prachatice. Ty nám zajistily na stránkách města příběh o Martince a reportáž pro občany Prachatic. A lidi to
natolik oslovilo, že nám opravdu
pomáhají. Navíc jsem byla pozvána na
den zdravotně postižených a mohla
jim v divadle s Martinkou osobně
poděkovat. Máme tam celkem tři veřejnosti přístupná sběrná místa plus
dvě školy. Víčka se nám dováží ale i z
velkých dálek a okolí (např. Praha,
Chocenice, Český Krumlov, Tábor,
Sušice, ale i Morava). Zkrátka kam to
přes známé až došlo. Minulý rok jsme
sesbírali 3 335 kg a letos k 2. listopadu
bylo odvezeno 3 618 kg plastových
víček a 1 093 kg kovových zátek od
piva, které jsme zařadili během
letošního roku.
Všechna doručená víčka mi projdou
rukama, aby tam nebylo nic jiného
než plast např. kov atd. Navíc třídím
zvlášť barvu červenou a oranžovou za
kterou je o 2 Kč více. Mix barev je za
6 Kč. Vypadá to strašidelně, ale věřte,
že když nemám zrovna 2 týdny co

přebírat, už mi to chybí a hlavně baví,
protože je to pro moji dceru. Tím
tříděním i cena stoupla. Celkový výtěžek pro Martinku je 46 951 Kč. Do
konce roku plánujeme ještě dva svozy.
Tímto bych chtěla úplně všem, kteří
nám pomáhají ve sbírce a vozí třeba
víčka domů ze zaměstnání, školy
apod., aby nám je mohli předat, moc
poděkovat. Moc dobře o vás vím, kdo
to ve svém volném čase dělá, a všem,
kteří mi nosí za dveře nebo na sběrná
místa sáčky s víčky, děkujeme. Škoda,
že jsou lidé, kteří raději víčko vyhodí,
než aby ho věnovali a druhému pomohli. Ale to už je na rozhodnutí
každého. Omlouvám se, ale nechci
jmenovat, abych na někoho nezapomněla a ten se nezlobil. To slovo dík
patří vám všem.
Děkujeme za finanční příspěvky firmám ze Čkyně a okolí i jednotlivcům,
kteří přispěli Martince na její nadační
účet 777 777 222 / 0800 vedený
u Konta Bariéry na intenzivní rehabilitaci nehrazenou pojišťovnou. Na žádost osob upřesňuji č. účtu.
Chtěla bych Vám popřát do nového
roku 2015 hlavně hodně zdraví, štěstí
a pohody a věřím v další spolupráci ve
sbírce, která nadále pokračuje a nám
hodně pomůže.
P. Hodboďová

Čkyňští hasiči pořádali dne 15.
listopadu vepřové hody ve své zbrojnici. Tato akce pořádána místním
sborem se konala již podruhé.
Návštěvníci si mohli zakoupit jitrnice,
jelita, tlačenku, tzv. prdelačku, vařený
ovar či pečené maso. Této akce se
zúčastnilo okolo 100 lidí, kdy lidé
veškerou zabíječku vyprodali už v dopoledních hodinách. Ke všemu bylo
samozřejmě dobré pivo, jak má být.
Hasiči děkují všem členům, kteří se na
této akci podíleli, děkují všem návštěvníkům a nesmíme zapomenout poděkovat panu Jaromíru Kaincovi
za zapůjčení kuchyně a za masné
výrobky, které se u něho připravovaly.
Věříme, že všem chutnalo a budeme
rádi, když se této akce zúčastníte
i v příštím roce. Hasiči chtějí tuto akci
proměnit v tradici každý rok.
Josef Kainc ml.

Hasiči ze Čkyně
budou mít v prosinci
výroční schůzi
Hasiči z místního SDH Čkyně
srdečně zvou všechny své členy na
výroční schůzi, která se bude konat
13. prosince od 19:00 hodin
v salónku u Kainců. Všichni členové
jsou srdečně zváni!
Program výroční schůze:
1) Zahájení a přivítání hostů
2) Volba volební a návrhové
komise
3) Zpráva o činnosti SDH
4) Zpráva o požárech a soutěží
5) Zpráva vedoucího dětí
6) Zpráva hospodaření SDH
7) Zpráva revizora účtu SDH
8) Volba výboru SDH
9) Volba předsedy a členů KRR
10) Volba delegátů SDH na VVH
okrsku
11) Volba delegátů SDH na okresní
shromáždění Sdružení hasičů
Moravy a Slezka
12) Návrh činnosti na rok 2015
13) Návrh rozpočtu na rok 2015
14) Diskuze
15) Návrh na usnesení
16) Závěr, volná zábava
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Hasiči ze Čkyně mají
po sportovní sezóně
a čeká je zazimování
techniky
Hasičům ze Čkyně skončila sportovní sezóna, kdy 20. září 2014 se konala poslední soutěž v Prachaticích.
Této soutěže se zúčastnilo 1 družstvo
mužů a 1 družstvo dětí. Muži na této
soutěži skončili na 6. místě a děti se na
této soutěži umístily na krásném 2.
místě. Děti se celkově v Prachatické
hasičské lize umístily na vynikajícím
2. místě. Je vidět, že máme naše nejmenší nástupce na velmi dobré
úrovni. Tímto bych chtěl jménem
sboru a výboru SDH poděkovat
trenérům p. Valtovi a p. Járkovi za to,
jak se o naše děti moc dobře starají
a věnují jim veškerý svůj volný čas.
Věříme, že u dětí zůstanou i příští rok.
Ještě jednou děkujeme.
Tým mužů objížděl soutěže, kdy bylo
možné, a také jezdil na okres Strakonice, kde si nevedl vůbec špatně.
Třeba na soutěži v obci Bavorov
skončil na 3. místě. Jinak muži měli na
okrese Prachatice výsledky okolo 4.
– 5. místa, což je velmi dobré. Celkově
se muži v Prachatické hasičské lize
umístili na krásném 5. místě. Nesmím
zapomenout na naše,,veterány“, kteří
se zúčastnili soutěže Veterán poháru
ve Výškovicích u Lípy, kde se umístili
v polovině startujících. Dále se naši
veteráni zúčastnili soutěže Veterán
poháru v obci Budilov, kde vyhráli.
Na startovní čáře byli závodníci okolo
60 – 70 let. Do příští sezóny se snad
vše vypiluje a budou naše týmy stát na
stupních vítězů pořád. Touto cestou
bych chtěl poděkovat našemu výboru
SDH, který nám umožňuje podmínky
k tréninkům a také nás výborně vybavuje ve výstroji. Velký dík také patří
našemu obecnímu úřadu, který nás
podporuje finančně.
Ať nám nehoří!!!
Více informací o sboru na internetových stránkách www.hasicickyne.
wbs.cz.
Josef Kainc ml.

Podzim plný akcí
Podzim začal v Dolanech ve velkém
stylu. Tak nějak nevíme, kam dřív
skočit. Některé akce jsou již pravidlem, některé nové samovolně vznikají, na některé se pozvání neodmítá.
Po ukončení sportovní sezóny ve
Frymburku jsme se již nemohli dočkat účasti na oblíbeném hasičském
dnu a dožínkových slavnostech v bavorském Haidmühle. Krásný podzimní den dovolil užít si tradiční bavorský
krojovaný průvod a dožínkovou mši
v místním kostele na maximum. Za
zmínku stojí říct, že na místním
hřbitově je pochován pan Fritz Manzenberger, který spolu s panem Miroslavem Žákem stál u zrodu kamarádství obou hasičských sborů. Po tichém uctění jeho památky již následovala zábava. Zážitkem pro všechny
bylo slaňování a vyhlídka ze 30 metrového požárního žebříku, který zde
prezentovali hasiči z nedalekého
Freyungu. Ve skromných podmínkách
jsme zde na přání veřejnosti předvedli
klasický útok, který vyvolal mezi zdejšími účastníky akce mimořádný
aplaus.
Pouze o týden později jsme realizovali v Dolanech nápad, který již několik týdnů zrál v hlavách děvčat z našeho sboru. Možná jako vzpomínka na
dětství nebo jen jako momentální
nápad se hasičky a hasiči ze soutěžních družstev rozhodli uspořádat
stezku odvahy. A jestliže ve Spůli
strašívá děti mírumilovný duch Lojzík,
tak dolanský Domšajn se rozhodl,
že doba pokročila a je potřeba vytasit
zbraně silnějšího kalibru. Více jak 20
dolanských a spůlských dětí se rozhodlo ukázat strachu, zač je toho loket,
a vydalo se do dolanských mokřin.
Dětem i starší mládeži byla cesta do
neznáma vyznačena svíčkami, na
trase musely plnit úkoly a na několika
stanovištích se podepsat. Atmosféra
byla opravdu stylově ozvučena novou
hasičskou aparaturou, že i my starší
jsme měli místy nahnáno. Z akce
vznikly i celkem zábavné obrázky, kde
se děti výtvarně vyznaly, kdo je podle
nich největší strašidlo... V hasičárně se
sedělo dlouho do noci a komu se
nechtělo domů, mohl zůstat na Dohasnou, která se konala jen den poté.

První listopadový den proběhl
tradiční podzimní fichtlcup, kterého
se zúčastnilo 36 jezdců. Za Dolany
soutěžili Honzík Chymčák, Pavel Vondra a Míra Roučka. Honzík Chymčák
letošní šumavský fichtseriál ve své
kategorii vyhrál. Za věnované ceny
děkujeme všem sponzorům.
Koncem listopadu jsme ještě uspořádali výlov rybníka na návsi a adventní výlet za kulturou. Z těchto akcí
přineseme obrázky v příštím čísle.
Na závěr upozorňujeme, že stále vybíráme elektrošrot, jehož odložením
na sběrném místě v Dolanech podporujete činnost našeho sboru.
Výroční hasičská schůze se uskuteční
v lednu 2015 a bude předem inzerována.
Všem hasičkám i hasičům, občanům
obce Čkyně a přilehlých osad přejeme
krásné klidné a snad i zasněžené
Vánoce a do nového roku hlavně
zdraví.
Za výbor SDH Dolany
Stanislav Hadrava

Největším zážitkem při návštěvě
v Haidmühle byl 30 m dlouhý žebřík
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Ze života Základní umělecké školy Vimperk pobočka Čkyně
Výuka na pobočce ve Čkyni má dlouholetou tradici. Pro výuku využíváme
prostory Základní školy Čkyně.
Všechny děti mají možnost navštěvovat hudební i nehudební obory (nehudební obory – výtvarný, taneční
a literárně–dramatický, pouze ve Vimperku). Z hudebních oborů ve Čkyni
vyučujeme akordeon, klavír, elektronické klávesy, kytaru, příčnou a zobcovou flétnu, klarinet a trubku. Ostatní hudební obory (bicí, elektrickou
kytaru, housle, sólový zpěv a violoncello) mají děti možnost navštěvovat
ve Vimperku.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje výuku na pobočce celkem
46 žáků jak ze Čkyně, tak i z okolních
obcí (Malenice, Zálezly, Bohumilice).
Všechny děti navštěvují i hodiny
hudební teorie (hudební přípravka
pro nejmenší a hudební nauka pro
starší 1. – 5. ročník). Od školního roku
2013/2014 je k dispozici nová interaktivní tabule, díky které může vyučující lépe objasnit učivo a pro nejmenší
může využít i hudební interaktivní
hry.
Pravidelně pořádáme veřejné a výchovné koncerty, na kterých se představují všechny obory. Ve spolupráci
se Základní a mateřskou školou ve
Čkyni pořádáme výchovný koncert
pro děti ve školce ve Čkyni. Na tento
koncert pravidelně dojíždí i děti
z Mateřské školy Bohumilice. Na koncertu se představí všechny nástroje,
které na pobočce ve Čkyni vyučujeme.
Během školního roku pořádáme cca 5
veřejných koncertů, které se těší velké
návštěvě.
Touto cestou bych vás chtěl pozvat
na Vánoční koncert, který se
uskuteční 10. 12. 2014 od 17.30
hodin v Synagoze ve Čkyni. Tradiční
vánoční koncert dechového orchestru
Vimperk proběhne 20. 12. 2014 od
16.00 hodin v kinosále ve Čkyni. Na
programu bude mnoho nových skladeb, které vás jistě zaujmou a potěší.
O dalších koncertech jak na pobočce,
tak i ve Vimperku a nově i ve Vacově
se můžete informovat na www.
zusvimperk.cz, sekce koncerty a jiné
akce.

Závěrem bych chtěl poděkovat vedení Základní a mateřské školy ve
Čkyni za poskytování prostor pro
výuku a výbornou celkovou spolupráci, Společnosti pro obnovu Synagogy ve Čkyni za zapůjčení prostor
pro koncerty a Obci Čkyně za prostory
pro koncert DO ZUŠ Vimperk.
Jan Hrdlička,
vedoucí pobočky ZUŠ Vimperk
ve Čkyni

Školní rozhlas
Všichni známe HLÁŠENÍ ŠKOLNÍHO
ROZHLASU, někomu se vybaví více či
méně humorné scénky z filmu, někdo
si vzpomene na hlášení z doby svých
školních let. My letos zkoušíme vysílat
ŠKOLNÍ OBČASNÍK, rozhlasovou relaci
ve škole pro školu. Začínáme, hledáme
nejen redaktory, ale i scénáristy, reportéry a možná i hudební redaktory.
Samozřejmě si dáváme pozor, abychom včas vypnuli mikrofon a do školního éteru se nedostaly poznámky
určené jen pro momentální skupinu
„hlásičů“. Pochopitelně - písemná
podoba se nedá s tou ústní srovnat,
nicméně je to průřez našeho školního
života…
VYSÍLÁNÍ 13. 10. 2014
LUCIE: Dobrý den, vítáme vás u prvního vysílání školního OBČASNÍKU.
Chtěli bychom vás tímto způsobem
stručně informovat o dění v naší škole.
Připomenout si, co důležitého se ve
školním životě stalo. Kam se jaká třída
vydala i kam se teprve chystá, pochválíme vás za sportovní úspěchy, pochlubíme se spolu s vámi umístěním
na různých soutěžích a olympiádách.
Připomeneme vám, co se bude v příštích dnech dít a kde byste neměli
určitě chybět. Televizní noviny sice
sportovními zprávami končí, ale my
budeme začínat. Pepo, máš slovo:
PEPA: 7. 10. se uskutečnila Sportovní liga základních škol v minifotbalu
v Prachaticích. Zúčastnilo se 12 škol,
včetně té naší. Tým jsme složili
z osvědčených borců – reprezentovali
nás David Samec, Michal Uhlík,
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Lipovský Jiří, Kouba Josef, Chrášťanský Jan, Vejtasa Libor, Zahradník
Jakub, Preněk Martin, Vojtíšek
Zdeněk. Vybojovali jsme 4. místo.
LUCIE: Bílá pastelka, to je název každoroční sbírky na podporu nevidomých a slabozrakých. Letos se koná
15. 10. Zakoupením symbolické bílé
pastelky za 20 korun přispějete třeba
na výcvik vodících psů pro nevidomé,
na vydávání knih ve slepeckém písmu,
na školení na práci na počítači se
speciálními programy, na odstraňování bariér na ulicích, jako jsou třeba
vysoké chodníky, neozvučené semafory a podobně. Takže až ve středu
potkáte na školní chodbě dobrovolníky v tričku s nápisem BÍLÁ PASTELKA a s kasičkou, můžete za dvacku
udělat dobrý skutek.
PEPA: Dozvěděli jsme se, že se podařilo překonat dosavadní rekord s názvem „Nejvíce čtoucích a poslouchajících“. Všichni – od prvňáků až po
páťáky – se ve středu 23. 9. přesně
v 8.00 hodin připojili k akci Městské
knihovny v Prachaticích a četli z nové
knihy O víle Majolence a profesorovi
z Prachatic. Tuhle knížku napsal
spisovatel Hynek Klimek společně
s dětmi z prachatické základní školy.
Čtení se současně ve stejnou chvíli po
dobu 10 minut věnovalo 4 889 lidí.
Takže i my jsme zapsáni v PELHŘIMOVSKÉ KNIZE REKORDŮ!!!
LUCIE: V pátek se ve škole objeví hlodavci. Všechny třídy prvního stupně
totiž čeká beseda s režisérem večerníčku Krysáci Cyrilem Podolským.
Pan režisér s sebou přiveze loutky Huberta, Hodana i Edy. Pro ty, kteří už
večerníčky pravidelně nesledují...
PEPA: Na malém smetišti poblíž Vizovic žijí dva krysáci Hubert a Hodan.
Bydlí v zásuvkách šicího stroje spolu
se svým sádrovým kamarádem trpaslíkem Ludvíkem. Jednoho dne k nim
nedobrovolně, v čerstvé zavážce smetí, přicestuje Eda – laboratorní potkan
z Prahy….
Dnešní OBČASNÍK končí, loučí se
s vámi Lucka a Pepa.
Střípky rozhovorů dětí po besedě:
…líbilo se mi, že loutky mají taky
kostru, ale není z kostí, ale ze dřeva a
železa…
...nejlepší byly ty malinké formičky na
odlévání krysích tlapiček, mají takové
pidi prstíčky…
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VYSÍLÁNÍ 6. 11. 2014
PEPA: Dobrý den, zdravíme vás
z dalšího rozhlasového vysílání Školního OBČASNÍKU.
LUCIE: Takže, co zajímavého se v poslední době stalo?
PEPA: Tak třeba – byly podzimní
prázdniny.
LUCIE: A hned v pátek po nich - 31.
října vyrazili všichni z prvního stupně
do přírody. Hráli šipkovanou. Páťáci
jako rozhodčí označili oranžovými
krepáky trasu a postupně připravili
10 stanovišť s úkoly. Na družstva
složená z prvňáků, druháků, třeťáků
a kapitánem ze čtyřky čekaly různé
úkoly. Poznávali stromy, jejich listy,
pojmenovávali sousední obce, zkoušeli odhadnout výšku stromu, délku
cesty, házeli šišky na cíl a ještě plnili
další úkoly.
PEPA: Nejlepší ze všech bylo družstvo s kapitánem Kubou Duškem.
S ním v týmu byla Tereza Billová,
Markéta Žampachová, Honza Koubek
a Vojta Kubiš.
LUCIE: Pochvalu ale zaslouží všichni.
V pátek, po šipkované, si děti ze školní
družiny užily halloweenského řádění.
V naší tělocvičně se najednou objevily
čarodějnice, skřítkové a různé jiné
strašidelné postavičky. A nechyběly
ani dýně, největší symbol halloweenu.
Navíc si všichni vyzkoušeli některé
zvyky pocházející z Anglie. Tak třeba
soutěžili v kousání do jablíčka zavěšeného na provázku a nebo brčkem
přenášeli marshmallow z talířku na
talířek.
MICHAL: A na konec trocha sportovních zpráv. Dne 22. 10. se naši
reprezentanti Martin Preněk, Michal
Uhlík, Zdeněk Vojtíšek, Josef Kouba,
Jiří Lipovský a Martin Štrobl zúčastnili okresního kola stolního tenisu
v Prachaticích. Naši borci - nováčci
soutěže - podali velice bojovný výkon,
který je rozhodně příslibem pro další
soutěže. Dalším sportovním svátkem
se stal již tradiční turnaj v sálové
kopané 6. a 7. tříd, kterou pořádá ZŠ
Vlachovo Březí. Náš tým ve složení
Josef Hὅdl, Martin Štrobl, Jakub
Zahradník, Lukáš Chalupa a Jiří Lipovský zaslouží velikou pochvalu.
Bohužel ani v jedné soutěži jsme nedosáhli na pomyslné medailové pozice, ale i to by mělo být motivací pro
každého sportovce, jak víc na sobě za
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pracovat a dosáhnoutlepších výkonů.
Sportu zdar!
Dneska je to všechno, loučí se Lucka,
Pepa a Michal.
A co příště? Třeba … do jaké soutěže
se přihlásil náš přírodovědný kroužek,
jak bude vypadat začátek adventu ve
škole, co chystáme na školní vánoční
besídky a co nacvičují oba dramatické
kroužky, něco o festivalu v Borovanech, kam pravidelně jezdí náš
pěvěčák a nechte se překvapit.
Co se do zpráv nevešlo: Třeťáci
vyrazili do Písku. Stihli ještě prohlédnout a obdivovat na nábřeží sochy
z letošního Cipískování. Prošli se po
Kamenném mostě, a jak jinak, dozvěděli se nějaké ty zajímavosti o městě.
Hlavní náplní ale byla návštěva po-

zoruhodné výstavy s názvem „Les –
příběhy pěti stromů“, která proběhla
v písecké Sladovně. Dostali jsme se do
snu lesníka, kterému stromy přišly
převyprávět svůj příběh. Navštívili
jsme cestu lesem zvenčí i zevnitř. Ve
třech patrech galerie jsme nahlédli do
jednotlivých částí stromů. V kořenech,
kmenech a korunách stromů jsme si
hráli, objevovali a prožívali příběhy
jednotlivých domácích dřevin – lípy,
borovice, buku, jedle a smrku.
Dokonce jsme se převlékli do papírových masek zvířátek a v lese si
pořádně zařádili! Všechny stromy byly
vymodelovány z papíru, kterého se
spotřebovalo až 12 km. Výlet jsme si
užili.
V. Komínová
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Marie Pešková - nejslavnější čkyňská rodačka
by v lednu oslavila osmdesátiny
Respekt, uznání, obdiv, přirozený
ostych a nakonec … zase respekt. To
všechno k Marii Peškové ze Čkyně
cítili nejen všichni, kdo se s ní poznali,
ale i její příbuzní či sourozenci. Ona
byla taková!
„Všichni, kdo ji poznali, tak mluví
o pocitu přirozené autority. Já ale vím,
že byla velice veselá, přívětivá, ráda si
zpívala. Působila na ostatní trochu
jinak, než jaká doopravdy byla,“
vzpomíná její sestra Anna Kvardová.
Marie Pešková získala profesuru,
nejvyšší stupeň akademického vzdělání, z chirurgie. Stala se jednou z nejdůležitějších postav československé
medicíny přelomu 20. a 21. století.
Tato pravděpodobně nejslavnější
čkyňská rodačka by se 15. ledna dožila 80. narozenin. V roce 2008 podlehla
onkologickému onemocnění. Paradoxně tedy chorobě, kterou celý život
léčila, a desítkám, spíše stovkám takto
nemocných lidí sama život zachránila.
„Můj manžel měl rakovinu jícnu.
V nemocnici ve Strakonicích mi řekli,
abych ho nechala v klidu dožít,
v Českých Budějovicích mi řekli, že to
je tak na tři měsíce a nemá smysl se do
ničeho pouštět. Manželova maminka
a sestra šly za paní profesorkou. Ona
řekla, že je to padesát na padesát. Slíbila jediné – že to může vyjít. Vzala si
ho do Prahy na metabolickou jednotku, protože měl asi 47 kilo, už nemohl
ani jíst. Tam mu zachránila život.
Kdyby profesorka Pešková nežila
v Malenicích, tak by byl můj manžel 20
let po smrti,“ vděčně vzpomíná Jana
Svítivá z Malenic.
Ve svém životě zvládla obor náročný na fyzickou a psychickou zátěž,
s kterou mají i muži co dělat. „Vedle
toho, že vynikala ve svém náročném
oboru, neváhala pomoci kolegovi na
operačním sále, laskavě přistupovala
k osobním problémům podřízeného
a přitom jednoznačně a nesmlouvavě
řešila komplikace. Byla to skutečně
vzácná a velká žena,“ vzpomíná docent Jan Šváb, blízký přítel a kolega,
který ji ve funkci přednosty na jednom
z nejprestižnějších lékařských pracovišť v České republice - 1. chirurgické
kliniky Všeobecné fakultní nemocnice

v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy – vystřídal.
Marie Pešková (roz. Zíková) se narodila ve Čkyni v rodině soukromého
zemědělce. Vyrůstala v domě u řeky
naproti dnešní základní škole (dnes
zde bydlí Sebastian a Ingrid Zalewski
pozn. red.). Všechny tři její sestry vystudovaly právnickou fakultu, bratr
František pracoval jako střelmistr
v lomu. „Náš otec byl moudrý muž.
Snažil se nezištně pomáhat všem
lidem. Mařenka z nás byla nejstarší
a nejvíc si od něj vzala. Veškerý její
život byl plnohodnotně protknutý
snahou o pomoc druhým lidem. Proto
šla studovat zdravotní školu, pomáhat
jí bylo naprosto vlastní,“ uvádí sestra
Anna.
Po maturitě na zdravotní škole pracovala jako zdravotní sestra, pokračovala studiem medicíny. Po promoci
v roce 1967 nastoupila jako sekundář
na II. chirurgické klinice. V roce 1975
přešla s částí kolektivu na I. chirurgickou kliniku ve Všeobecné nemocnici.
V roce 1990 byla jmenována zastupující a v roce 1991 definitivní přednostkou I. chirurgické kliniky. V roce
1990 byla jmenována profesorem
chirurgie. Celý život strávila také mezi
studenty lékařství na fakultě i v postgraduální výuce chirurgie.
Co se osobního života týká, provdala se za akademického malíře Jaroslava Peška z Malenic. „Strýc Jaroslav
byl výborný člověk, velmi vzdělaný,
povahou volnomyšlenkář, který žil
hlavně uměním. Péče o dům, zahradu,
domácnost – to všechno většinou čekalo na tetu. Navíc mu vždy navařila
na celý týden a pak zase pospíchala do
Prahy. Měli harmonické a spokojené
manželství,“ popisuje Mariina neteř
Olga. Od svatby bydleli společně
v Malenicích v krásné vile rodiny
Peškových. Ve volném čase vedle péče
o zahradu ráda jezdila na běžkách,
milovala dlouhé procházky, jízdu
autem, vážnou hudbu, zvířata, trochu
překvapivě i kolotoče na pouťové
veselici, navíc byla vynikající kuchařka
a pozorná hostitelka. „Za tabuli,
kterou připravila, by se nemuseli sty-

dět ani šéfkuchaři vyhlášených restaurací. Nikdy jsem se nesetkala s takovým menu. Nikdy jsem nepochopila, jak to stíhala,“ vzpomíná Olga
Čuříková, bývalá televizní hlasatelka,
manželka herce Jiřího Pleskota, která
má v Malenicích chalupu. Společně
s Jiřinou Jiráskovou a Zdeňkem Podskalským byli největší přátelé manželů Peškových. Stejně jako oni, ani
Marie s Jaroslavem neměli děti. Marie
se svůj život rozhodla obětovat výhradně medicíně.
I přes svůj malenický azyl nikdy
nezapomněla na Čkyni. „Tam se prostě
změnila. Věděla, že je doma, v rodné
chalupě. Milovala Malenice, ale Čkyně
byl její domov. Domov byl pro ni nenahraditelná věc. Chápala ho vždycky
tak trochu starosvětsky. Do Čkyně
jsme často jezdili na nedělní obědy.
Pokaždé, když jsme jeli z Prahy, zajeli
jsme za babičkou a za dědečkem. Do
doby než zemřela babička, každoročně jsme slavili Vánoce ve Čkyni,“
popisuje její neteř Olga.
Marie Pešková měla i několik vánočních zvyků, které dodržovala
každý rok. Každý rok se všechny sestry sešly v rodné chalupě ve Čkyni,
kde společně pekly cukroví. „Mařenka
dala cukroví do krabice a každý Štědrý
den brzy ráno sedla za volant a jela do
Prahy do špitálu. Tam obešla pacienty,
poseděla s lékaři a se sestrami, všem
nabídla cukroví a svůj výborný štrúdl,
pak se zase vracela domů. Tenhle zvyk
nikdy nevynechala,“ popisuje zajímavé
štědrovečerní pravidlo sestra Anna
Kvardová.
Pavel Pechoušek
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Na faře se uklízelo
Čkyňská fara se dočkala významné stavební rekonstrukce. Při samotných opravách i následném úklidu
pomáhala páteru Janu Janouškovi řada dobrovolníků. A to
nejen ze Čkyně. Na snímku jsou zachycení dobrovolníci při
závěrečném občerstvení.
(pp)

Místo banky už je nový obchod
V prostorech, kde léta fungovala Česká spořitelna, už je
nový obchod. Luboš Ledinský tu začal během listopadu
prodávat elektronické cigarety a zdravou výživu. Přejeme
mu v jeho podnikatelském záměru hodně štěstí.
(pp)

– bio potraviny, potraviny bezlepkové
– potraviny vegetariánské, kváskové pečivo
– mléčné potraviny z Mini mlékárny Vrcovice
– kozí sýry, tofu, seitan
– oleje za studena lisované – lněný, konopný
– šťávy, sirupy, džemy, čaje, káva
– včelí produkty, kosmetika, eko drogerie
– pondělí a středa čerstvé kváskové pečivo z Vodnaň (bez
droždí
a konzervantů)
– každou středu čerstvý bezlepkový chléb z Rábí u Sušice
– čerstvé jogurty a měkký tvaroh z Vrcovic u Písku
Otevírací doba:
Po – Pá: 9.00 – 17.00
So: 8.30 – 11.00
Zdraví z přírody, Palackého 111 (směr k železářství),
Volyně tel.: 728 317 778, e-mail: Magda.Trojanova@seznam.cz
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