AKTUALITY
ze života
Čkyně

VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ

ZDARMA

Čkyňská stojka hledá
umělce pro nové
představení

Co nás
v letošním roce čeká?
Na začátku nového roku je vhodná
doba na bilancování. O tom, co se v mi
nulém roce podařilo a co nás tento rok
čeká, se dočtete v rozhovoru se staro
stou obce Ing. Stanislavem Chvalem.
Jaké budou největší investiční akce
obce Čkyně v roce 2014?
Letos bude hlavní akcí kompletní
rekonstrukce komunikací v Horosedlech, na kterou je přislíbena dotace
8.239.000 Kč, obec si bere úvěr ve výši
5.000.000 Kč.
Mohl byste shrnout nejdůležitější
události, akce, opravy, zajímavosti
loňského roku?

ÚNOR 2014

Oprava zevnějšku už je v podstatě
dokončena. Zbývají už jen některé interiéry. V prostorách bývalého zverimexu vznikne obecní klubovna,
jejímž provozovatelem bude KOS
Čkyně.
Jaké se chystají na tento rok ve Čkyni
kulturní akce?

V roce 2013 pokračoval velký projekt Obnova Synagogy, celkové náklady
činí 3.166.718 Kč. Získali jsme dotaci
ve výši 2.673.116 Kč, projekt bude
v letošním roce dokončen. Druhou největší akcí bylo zateplení víceúčelového
domu na náměstí č. p. 134 (hasičský
dům). Celkové náklady jsou 2.441.382
Kč, čerpáme dotaci ze SFŽP ve výši
743.665 Kč. Dále jsme pouze z vlastních zdrojů opravili komunikaci od
DPS a kolem parku pouze za cca
1.100.000 Kč. Za podpory grantů jihočeského kraje byla opravena
požární nádrž Onšovice, náklady
331.000 Kč (dotace 77. 000 Kč)
a dokončila se 2. etapa dešťové kanalizace pod rybníkem ve Spůli, náklady
681.000 Kč (dotace 170.000 Kč).

Určitě ty tradiční - masopust, pouť,
pivní slavnosti, ale i další.
(pp)

Kdy bude dokončena oprava domu č.
p. 134, kolik stála oprava a co bude
uvnitř?

Otevírací doba – každý den mimo
pondělí a úterý od 16 do 21 hodin.

Picérka na nádraží
žije
Picérie na autobusovém nádraží
dále funguje, jen se změnil její provozovatel, což ale nic nemění na kvalitě
prodávaných pochutin. Receptura a
druhy pizz zůstávají. Postupně bude
přibývat sortiment malého rychlého
občerstvení. Vedle pizzy se objeví
palačinky, obložené housky nebo
smažák. Telefonní číslo zůstává stejné: 775 702 598. Rozvoz po Čkyni
i do okolních obcí je ukončený.

Palačinkové středy od 14 hodin.

Čkyňská stojka – tak zní pracovní
název nového divadelního projektu,
se kterým na čkyňské jeviště hodlají
vstoupit zdejší herci. Nepůjde v žádném případě o klasické přestavení, ale
spíš o jakousi syntézu některých
uměleckých žánrů – mluvené slovo,
krátký cilm, zpěv, tanec, recitace, imitování slavných osobností atd. „Nechali
jsme se inspirovat populárním pořadem České televize Na stojáka. V něm
také vystupují jednotliví herci, kteří si
připraví krátký a veselý výstup. Každý
nese kůži na trh sám, pokud zklame,
nemusí to vykolejit celé představení,“
uvádí jeden z režisérů představení
Pavel Pechoušek. „Výhodou je také to,
že si každý připraví svůj výstup doma
a sám. Nemusíme dlouho a společně
zkoušet. Je to hozená rukavice pro ty,
kteří nemají tolik času chodit na
zkoušky,“ doplňuje další z režisérů Dan
Havlík. O účast zatím projevilo zájem
několik místních umělců, kteří mají
zkušenosti ze spolků KOS nebo
RukaART – Lukáš Růžička, Jiří Trnka,
Richard Vondrášek, Martin Louda, Patrik Krull nebo Pavel Turek. Z Volyně se
pak připojil Adam Langer, který se
postará i o hudební doprovod se svou
kapelou. Ansámbl ale stále není
konečný, a proto stávající soubor vypisuje konkurz do tohoto představení,
který se bude konat v pondělí 10.
února v 18 hodin v čkyňském ki
nosále.
„Vítaní jsou všichni, kteří mají dobrý
nápad. Určitě přivítáme i dívky, aby
náš soubor, který bude fungovat jen na
tomto projektu, byl genderově vyvážený,“ zve všechny Lukáš Růžička a Jiří
Trnka. O datu premiéry zatím není
rozhodnuto.
(pp)
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Zastupitelstvo obce Čkyě
dne 2.12.2013
schválilo:
- doplnění programu: do bodu 9) návrh se zařazením správního území obce Čkyně do území působnosti Integrované
strategie území regionu Chance in nature – Local aktion a návrh na účast na realizaci společ. projektu mikroregionu Věnec
- dodatek č. 1/2014 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2001 uzavřené s cirmou Rumpold 01 – Vodňany s.r.o.
- rozpočtové opatření č. 7/2013
- bezplatnou výpůjčku nebytového prostoru v č.p. 134 (bývalého zverimexu) KOS Čkyně za účelem vybudování obecní
klubovny ve Čkyni
- odkup pozemků: č. parc. 1088/4 o výměře 246 m2 v k.ú. Dolany u Čkyně od Marie Veselé, Slámova 507, Prachatice; č.
parc. 1069/4 o výměře 108 m2 v k.ú. Onšovice u Čkyně od Ludmily Hůlovcové, Čkyně 227; č. parc. 1069/2 o výměře 57
m2 a 1069/1 o výměře 69 m2 v k.ú. Onšovice u Čkyně od Marie Blahoutové, Onšovice 45; za cenu 40,-- Kč/ 1 m2
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.On Distribuce a.s., České Budějovice,
stavba „Čkyně – RD: NN rekonstrukce na kabelovém vedení“ pro č. parc. 1126/15, 836/6, 62/2, 834/19, 827/6, 834/13,
87/10, 820/17, 1138, 1124/1 v k.ú. Čkyně za úplatu 8.000,-- Kč bez DPH
- dar Hospicu sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, Prachatice v částce 10.000,-- Kč
- příspěvek Občanského sdružení PREVENT, Heydukova 349, Strakonice v částce 9.414,-- Kč
- aktualizaci POV Čkyně na roky 2014-2020
- zařazení správního území obce Čkyně do území působnosti Integrované strategie území regionu Chance in nature –
Local action group na období 2014-2020 realizované občanským sdružením Chance in nature – Local action group
- svou účast na realizaci společného projektu mikroregionu Věnec „Zlepšení stavu obecních objektů v obcích DSO Věnec
– 2014“, a je připraveno realizovat svou část projektu ve výši 300.000,-- Kč, kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány
cca 140.000,-- Kč. V rámci společného projektu bude řešena oprava WC na hřišti a popř. kolny na OÚ
zamítlo:
- pronájem nebytového prostoru v č.p. 134 (bývalého zverimexu), který by sloužil jako skladovací prostory paní Haně
Stockingerové
- pronájem prostoru půdy v č.p. 134 z důvodu požárně technických předpisů paní Haně Stockingerové
vzalo na vědomí:
- informace starosty o kvalitě vody z veřejného vodovodu
- informace k veřejnému osvětlení
- námitku a vysvětlení k místnímu rozhlasu
- zajistit přání k narozeninám pro občany, kteří dovrší věk 70 let (a dále po 5 letech) v Českém rozhlase České Budějovice

Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 16.12.2013
schválilo:
- doplnění programu: do bodu 9) grant od JčK na podporu sportovišť, dotace z ROP Jihozápad na rekonstrukci komunikace, podání žádosti o dotaci na MMR na obnovu majetku po povodních
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
- poplatek pro podnikatele za 1 popelnici - 1.500,-- Kč s DPH
- cenu 41,90 Kč/1m3 na rok 2014: vodné 21,-- Kč, stočné 18,90 Kč a 2,-- Kč za odběr podzemních vod dle zákona, které
se připočítávají k ceně vodného
- rozpočtové opatření č. 8/2013
- plán inventury Obce Čkyně
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.On Distribuce a.s., České Budějovice, stavba „Čkyně –
výměna TS obec“ pro č. parc. 118/1, 118/3, 119/9 v k.ú. Čkyně za úplatu 4.000,-- Kč bez DPH
- plán krizové připravenosti Obce Čkyně
- podání žádosti na obnovu rybníka nad Čkyní z Programu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce
2013 z MMR
- grant KÚ - Jihočeského kraje na podporu sportu, dotace by se využila na výměnu dveří v kabinách na fotbalovém hřišti
- přijetí úvěru ve výši do 6.000.000,-- Kč od GE Money Bank Strakonice na dotaci od ROP Jihozápad na rekonstrukci komunikací v Horosedlech
- odkup pozemku v k.ú. Horosedly u Čkyně č. parc. 1174/4 od pana Václava Škopka, P. Bezruče 282, Zliv a č. parc. 1174/3
od manželů Mikešových, Horosedly 9
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Zápis na nový školní
rok je připraven
Předškoláci z MŠ se v únoru poprvé
na zkoušku posadí do školních lavic.
To proto, že 11. února proběhne od
14 hodin zápis do 1. třídy. Jací budou
naši noví prvňáci, hodně napoví
průběh školního testování. Bude to jejich první krůček na dlouhé cestě za
vzděláním. Věříme, že se potkáme se
šikovnými dětmi, a pokud se něco
nepovede, bude dostatek času do září
k nácviku pozornosti, školácké odvahy
a dalších důležitých znalostí a návyků.
Naučit se slušně chovat, pěkně pozdravit, být dobrým kamarádem, rozeznat barvičky, rychle se oblékat, zpívat
a pozorně naslouchat přeci není tak
těžké.
Milí předškoláci, vezměte s sebou
maminky a tatínky, nezapomeňte na
rodné listy a pak hurá do školy k
zápisu.
Mgr. Jan Děd

Pomohli jsme Africe

Na konci prosince jsme na naší škole
opět vyhlásili sbírku „Člověk v tísni“.
Chtěli jsme i my, žáci čkyňské školy,
poslat skutečný dárek lidem v nejchudších zemích světa.
Společnost Člověk v tísni vznikla
roku 1992 jako humanitární organizace s cílem pomáhat lidem v krizových oblastech. Poskytuje pomoc
obětem přírodních katastrof či válek,
staví školy a nemocnice, buduje zdroje
pitné vody, pokrývá širokou oblast pomoci od zdravotnictví, školství po
obživu.
Naše snaha se vyplatila. „Afričtí vyslanci“ vybrali 4.167 Kč, a tak mohly
i tentokrát do Afriky putovat 4 kozy,
20 kuřat a ještě zbylo na sazenice
stromků. Lidem peníze z programu
Obživa pomáhají postavit se na vlastní
nohy. Cílem je, aby ti, kterým pomáháme, se uživili v blízké budoucnosti
sami.
Všem Ježíškům z naší školy, kteří
poslali dárek do Afriky, děkujeme.
Žáci 6. ročníku ZŠ

Foto: B. Kubálek st.

Tříkrálová sbírka 2014
I v tomto roce proběhla ve Čkyni Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity
České republiky a i letos poputuje cinanční obnos ze sbírky na Vimpersku do
Domova klidného stáří v Pravětíně na pokrytí provozních nákladů, především
na vybavení pokojů a pořizování rehabilitačních pomůcek. Celková částka,
kterou jsme vybrali, nakonec činila 6.722 Kč.
Chci touto cestou poděkovat všem dárcům a také malým koledníčkům Elišce
Kubálkové, Jakubu Zahradníkovi a Míše Kadeřávkové za ochotu a odvahu. Byli
jsme na „koledě“ téměř pět hodin a i tak se nám podařilo projít jen půlku Čkyně.
Potřebovali bychom ještě jednu partu odvážných koledníčků. Pokud by měl
někdo z dětí chuť se zúčastnit sbírky v příštím roce, ať mě kdykoliv kontaktuje
na e-mailové adrese a-nezka @seznam.cz.
Tak tedy …štěstí, zdraví vinšujem Vám…
Hanka Brašnová

Foto: D. Havlík

Vánoční posezení pro dříve narozené
Stejně jako každý rok před Vánoci zorganizoval Obecní úřad ve Čkyni posezení
pro seniory. K poslechu a tanci hrála dechová kapela CK kvintet. Všem se velmi
líbilo taneční vystoupení Senior country klubu z Prachatic.
(red)
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Zápis do Mateřské školy Čkyně
Základní škola a mateřská škola Čkyně vyhlašuje zápis do mateřské školy na
školní rok 2014/2015. Zápis proběhne ve dnech 7. až 11. dubna 2014 v době
od 10.00 do 16.00 hodin v budově MŠ Čkyně 278. V této době se rodiče
mohou seznámit i s prostředím mateřské školy.
U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Při nástupu do mateřské školy dítě nemusí umět geometrické
tvary nebo barvy, ale mělo by:
- dodržovat základy hygieny a sebeobsluhy
- jíst samostatně lžicí nebo příborem a pít z hrnečku
Ostatní věci se s Vaší spoluprací dříve nebo
později naučíme společně.
U zápisu na shledanou
V. Pechoušková
Případné dotazy na tel: 388 423 258

Vánoční tvořivá dílna

Ohlédnutí za prosincem
v mateřské škole

Vánoční besídka

Mikuláš v mateřské školce

Prosinec je pro děti měsícem plným
očekávání. V mateřské škole jsme pro
ně ve spolupráci se členy KOS připravili mikulášskou nadílku – 5. 12. za
dětmi přišel Mikuláš s andělem a
nechyběli ani čerti. Děti jim zazpívaly
písničky, přednesly básničky, přiznaly
i malé hříšky. Za odměnu dostaly
mikulášské balíčky plné dobrot a sladkých perníčků, které pro ně připravily
naše šikovné kuchařky. V dalším týdnu
děti pilně nacvičovaly programy na
vánoční besídku, připravovaly přáníčka s vánočními náměty a těšily se
na Ježíška v MŠ. Besídky byly na
třídách 12. 12. za přítomnosti rodičů,
prarodičů i sourozenců, ve 2. třídě si
všichni mohli vytvořit vánoční ozdobu.
Z dárků, které děti našly pod stromečkem, jim zářily oči radostí. V pátek
20. 12. jsme si všichni popřáli krásné
vánoční svátky a úspěšný rok 2014.
(mk)

Kuchařky při zdobení perníčků
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Přijďte oslavit 25. narozeniny
pěveckého sboru Mír

Jeho pěvecký sbor Mír oslavil 25.
narozeniny, další jubileum, tentokrát
životní, má za sebou i on sám. Čerstvě
osmdesátiletý sbormistr Lubomír
Dokulil bilancuje činnost souboru
v rozhovoru pro čkyňské Aktuality.
V pátek 21. března máte ve Čkyni
koncert k 25. výročí sboru. Jaký pro
gram chystáte?
Koncert začíná v 18 hodin v čkyňském kinosále. Vedle našeho sboru
vystoupí i hosté – Dětský pěvecký sbor
Růže ze Čkyně, Beruška a Dudácká
kapela ze Lčovic. Po koncertě nás čeká
posezení se zástupci obce a s pozvanými hosty. Pozvaní samozřejmě
budou všechny členky i členové sboru.
25 let je dlouhá doba. Kde všude jste
za ta léta koncertovali?
Za dobu trvání sboru jsme uskutečnili
celkem 119 koncertů a vystoupení.
Většinou v okolí Čkyně, Vimperka,
Strakonic. Ale například i v Milevsku,
Jistebnici, Blatné. Ale také v Třeboni,
Českém Krumlově, Českých Budějovicích a Praze. Jedenkrát jsme si zazpívali i za hranicemi, v Mallersdorfu.
Vzpomenete si na nějaký koncert,
který Vám utkvěl navždy v paměti
a proč?
To budou ty nejvýznamnější koncerty – v Praze – v sále pražského Zpěváckého spolku Hlahol a v koncertní
síni Otakara Jeremiáše v Jihočeské komorní cilharmonii v Č. Budějovicích.

Znáte služebně nejstarší členku
souboru?
Služebně nejstarší jsou zakládající
členky sboru. Je jich celkem 8 z původních 12 – paní Novotná, paní Vondrášková, paní Štroblová, paní
Vilánková, paní Fafejtová, paní Martanová a kronikářka sboru paní
Loudová.
Jak se měnil počet členů souboru?
Začínalo 12 zpěvaček, to bylo v roce
1989. V roce 2000 již nás bylo 19. Po
spojení s vimperským sborem MÍR nás
bylo celkem 43. Tak tomu bylo až do
roku 2000. V roce 2002 jsme měli 24
zpěvaček. Od roku 2007 jsme se
rozšířili o 3 muže a jsme již sbor
smíšený. Sbor je výborným kolektivem
a patří snad i k povinnostem sbormistra, aby znal všechny své členky
a členy jak jménem, ale i povoláním či
zvláštnostmi. Většinou znám i rodiny
našich členů. Věkový průměr je 68 let,
nejmladší člence je 20 let, nejstarší 82
let. Já sám jsem dovršil 80 let.
Snad nebudu nezdvořilý, ale plánu
jete ještě další pětadvacítku nebo si
spíš hledáte nástupce?
Nejsložitější otázka. Cítím, že by to
chtělo změnu, ale sehnat náhradu je
složité. I mé síly jsou již tak říkajíc
vyčerpány a jak dlouho to půjde, to
předpovědět neumím. Snad ještě rok?
Také to záleží na tom, jak se podaří obnovovat hlasy. Mladšími doplňovat
sbor za ty, které ze zdravotních dů-

vodů odcházejí. Uvidíme. Určitě chci
ale poděkovat všem členkám i členům
souboru bez rozdílu. Vždyť scházet se
dvakrát týdně, vzhledem k tomu, že
jsme z celého okolí Čkyně, Dolan,
Lčovic, Malenic, Onšovic, Vacova, Vimperka, chce i kus obětavosti, času
a pochopení v rodinách. A to je pro
mne to nejdůležitější. Zvláštní poděkování musím vyslovit i Obecním úřadům ve Čkyni a ve Lčovících za jejich
cinanční podporu a čkyňským zastupitelům za pochopení. Významná byla
a je i podpora od sbormistra pěveckého sboru Růže - Jaroslava Fafejty.
(pp)

Hasiči ze Čkyně zvou
na masopustní
průvod obcí
Sbor dobrovolných hasičů ze Čkyně
pořádá v sobotu 1. března 2014 od
9 hodin maškarní průvod obcí, na
který jsou všichni srdečně zváni. A to
jak do průvodu v masce, tak i jako diváci. Organizátoři doufají, že se do
průvodu zapojí velké množství
masek, jako se to stalo v loňském
roce. Tak neváhejte a přidejte se do
průvodu!
(SDH Čkyně)

Poděkování
Děkujeme MUDr. Marii Kučerové
a sestřičce Kubálkové za dlouhodobou a obětavou péči o naši maminku
Miladu Štroblovou a strýčka Františka Štrobla z Onšovic.Jejich lidský
a profesionální přístup nám pomohl
se starat o naše blízké doma.
dcery s rodinami

Nemáte doma
fotograSie
z masopustu?
Prosím občany Čkyně i všechny ostatní, kteří by doma našli nějaké staré
fotky ze čkyňských masopustů, aby se
mi ozvali. Rád bych si je v rámci dokumentace starých masek ofotil nebo
naskenoval a hned je vrátím zpět.
Děkuji.
fotograf Dan Havlík, tel:608272268
dan.havlik@mymlevymokem.cz

6

AKTUALITY ze života Čkyně – únor 2014

Živý Betlém

Svatou rodinu letos představovali Zahradníkovi s malým Lukášem
Foto: 3x B. Kubálek st.

Dne 23. prosince večer ožil již
tradičně čkyňský park Živým
Betlémem. Zde si nejen připomínáme
vánoční příběh a zpíváme koledy, ale
hlavně se sejdeme, zastavíme se v
předvánočním shonu a strávíme
společně příjemnou chvíli před Štědrým dnem. Byli jsme velice rádi, že
nám opět s vánočním pásmem
pomáhali báječní lidé, kterým tímto
moc děkujeme, protože bez nich by
toto představení ztratilo své jedinečné
kouzlo. Po podobné akci, jakou je Živý
Betlém ve Čkyni, si vždy říkáme, že
stojí za to podobné akce dělat. Přejeme
všem šťastný a klidný rok 2014.
Váš KOS

Klubovna ve Čkyni
Zastupitelstvo obce počátkem prosince loňského roku schválilo naši žádost na poskytnutí prostor pro
vybudování obecní klubovny ve Čkyni.
Tato klubovna by měla být multifunkčním zařízením pro malé děti
s maminkami, zájmové kroužky pro
děti a ostatní spolky ve Čkyni, kterým
nyní chybí prostory pro jejich činnost.
Provozovatelem klubovny bude Kulturně okrašlovací spolek Čkyně.
Klubovna však bude určena všem obyvatelům Čkyně, kteří projeví zájem.
V současné době probíhají v prostorách klubovny (bývalého zverimexu
v č. p. 134) stavební úpravy, jejichž zadavatelem je Obec Čkyně. Na vybavení

klubovny bychom chtěli využít grantu
z Jihočeského kraje, kam jsme již
poslali žádost. Ať už grant získáme či
ne, chtěli bychom zahájit provoz
klubovny v září tohoto roku. O dalším

průběhu vás budeme informovat v Aktualitách ze života Čkyně nebo na
našich stránkách www.kosckyne.cz.
Za KOS Čkyně
L. Pechoušková
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S elánem do nového
roku 2014
Všem čtenářům Aktualit bychom
chtěli v úvodu popřát hlavně zdraví
a spokojenosti do nového roku a pozvat je na akce pořádané sborem dobrovolných hasičů z Dolan. Po letech jsme
se rozhodli uspořádat hasičskou
zábavu 15. února ve Štítkově, na
kterou jste přiloženou pozvánkou
všichni srdečně zváni. V únoru či
březnu (podle stavu sněhu) uspořádáme další ročník závodu na běžkách „Mysliveckou stopou kolem
Dolan“. O termínu budeme s předstihem informovat. Pak již budou následovat akce, které budeme pořádat ve
spolupráci s kamarády z Haidmühle
Jarní cichtlcup a výlet po Šumavě. Sběr
železného šrotu proběhne začátkem
dubna a sběr elektroodpadu probíhá
před hasičskou zbrojnicí nepřetržitě.
Co se týče brigádní a sportovní činnosti během jara, zastřešíme buňky
na „cvičáku“ a budeme se připravovat
na okrskovou soutěž a soutěže Šumavské hasičské ligy. V plánu máme
námětové cvičení, průběžnou kontrolu
hydrantů a vodotoků v obci a likvidaci
černých skládek kolem Dolan.
Dne 4. ledna byl zvolen nový výbor
SDH. Starému výboru bychom chtěli
poděkovat za vykonanou práci a
všechny členy požádat v rámci
možností o aktivní činnost v našem
sboru.
S. Hadrava

Čkyně si zaslouží velký DÍK
Dlouho jsem přemýšlela, zda se přihlásit do Registru dárců kostní dřeně. Ale
když jsem byla mladší, neměla jsem ještě tolik informací a měla jsem strach. A
pak televize Nova začala kampaň pro dárce kostní dřeně, to mě utvrdilo v tom,
že to opravdu udělat chci. (Nutno podotknout, že díky této kampani se registr
rozrostl.)
Ale jak se říká, ve dvou se to lépe táhne a tak jsem našla parťáka ve své sestřenici Alče. Ještě ten den jsme se přes internet přihlásily a druhý den už nám
volali z Transfúzního oddělení v Českých Budějovicích a domluvili se s námi na
odběru vzorku krve. Velice mile nás přijali a pak nás příjemná paní doktorka
seznámila se vším, co se týká dárcovství kostní dřeně a registru. V ten moment
z nás, myslím, spadly i ty poslední obavy.
Víme, že je malá šance, že se v budoucnu budeme hodit jako dárkyně, a tak
jsme chtěly pomoci i jinak. Alča přišla s nápadem uspořádat výstavu na podporu
Nadace pro transplantace kostní dřeně a já se toho chytla. Stačilo pár telefonátů,
vše bylo dohodnuto. Výstava se uskutečnila 21. a 22. prosince v synagoze ve
Čkyni a se 113 návštěvníky byla moc úspěšná. Vybralo se 8524 Kč, které jsme
odeslaly na konto nadace. Představte si, kdyby tohle udělala každá obec velikosti té naší.
Chtěly bychom tímto poděkovat všem, kteří nám výstavu umožnili a pomohli
nám s přípravou. A hlavně obrovský dík patří Vám všem, kteří jste se rozhodli
přijít a přispět. Ještě pořád je mezi námi mnoho lidí, kteří jsou ochotni pomáhat
a není jim lhostejný osud druhých. Děkujeme.
Ingrid Zalewska a Alena Zemanová

Peníze putovaly na účet nadace
poštovní složenkou
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Vzpomínky na Čkyni
Čkyně. Snad mi nebyly tehdy ani 3
roky, když jsem poprvé uviděl a prošel
si náměstí ve Čkyni. Moje babička,
rodačka ze Spůle, se mnou trávívala
dlouhé prázdninové týdny nebo
sváteční dny v této vísce. Při našich
opakovaných pobytech v „rodném
Podlesí“ pro mne byla tehdy Čkyně
„městem“ s atributy, jako jsou prodejny, hotel, restaurace, zejména však
„s levy“. Toto moje dětské označení pro
charakteristické lvy, kteří zaštiťují
z obou stran památník padlých ve
Čkyni, se stalo příslovečným v celé
naší širší rodině. Kdy už zase „pojedeme na levy?“ ptával jsem se babičky,
a všichni mne utěšovali a konejšili, až
konečně nastal ten slavný den, kdy
jsme se vypravili vláčkem do stanice
Bohumilice v Čechách – zastávka.
A byli jsme doma. Se siluetami Mářského vrchu, Boubína a Javorníku,
které vymezují ten šťastný „bermudský trojúhelník“ mého raného dětství,
okrsek, ze kterého již není citově
a smyslově nikdy úniku. Od Horosedel
po Boubskou nebylo místa, kde by
babička neměla někoho známého
a blízkého. Matně si pamatuji, že na
některé návštěvy mne nosívala v nůši,
což mi dnes, při pohledu na moji
nasazenou výživu a 186 cm, moje
vnoučata nechtějí ani uvěřit. Zavřu oči
a cítím chuť homolky, kterou mi „ teta
Roblů“ podává z prkna ve „špajzce“.
Cítím vůni bílé kávy a vůni lip. Běžím
dolů „na draha“ ke Spůlce/Spůtce.
V zatáčce slyším zleva klepání, pan
Martan klepe kosu. Nikdo to neumí
lépe nežli on. Večer na vrcholku cesty
do Spůle, „od křížku“ se díváme dolů
na alej podél státní silnice ke Čkyni,
babička mi říká: ,,Tak pamatuji se, jako
by to bylo dneska, když tuhle alej
sázeli.”
Léta běží, čas běží neodvolatelně,
fugit tempus a je tu gymnasium a poté
vysoká škola, studia. Všechny letní
prázdniny, v zimě pak Silvestr a Nový
rok, vracíval jsem se do těchto míst
s přáteli, nabrat sílu a pohodu. Mezi
Sudslavicemi a Zlešicemi procházívali
jsme někdy na svých „žíznivých
toulkách“ z hospody do hospody.
Slyším někdy ve snu zvuk orchestrionu
„pod Zeleným Hájem“ a vidím paní
Koženou v „mejšlákách“, jak nese

Fotbalisté SK mají
první výhru v roce za
sebou

ošatku dříví do kamen. Je Silvestr,
a „študáci vyvádějí“.
Moje nejužší rodina, manželka, děti,
nyní i vnoučata, přebírala a doufám, že
přebrala to poselství půvabné krajiny
a dobrého sousedství pracovitých,
skromných a neokázalých lidí.
Je mi dopřáno vracet se nyní do
Čkyně také v době kolem svátku sv.
Maří Magdaleny, tedy v době naší
poutě. Semináře věnované léčivé síle
pošumavské přírody našly své zázemí
v hotelu IREN, dříve „ U Králíčků“. Kruh
mé cesty od dětství přes dospělost do
počínajícího stáří se uzavírá, kéž by
jeho další otočky a návraty na táž
místa trvaly co nejdéle.
Dráha životní mne často vedla a ještě
stále vede „do světa“, na jiné kontinenty, na jižní polokouli, mezi San
Franciskem a Pekingem ve směru západovýchodním, mezi Göteborgem
a Kapským městem ve směru severojižním, leckde jsem byl a snad i něco
dobrého zařídil.
První zážitek moře a exotiky mám
však nevymazatelně spojený kupodivu
právě se Spůlí. U Markytánů na zápraží
byly krásné kolorované obrázky Terstu, dalmátských měst Splitu a Zadaru,
a další půvabné a svůdné krajiny
s modrou mořskou hladinou jako
hlavním zrakovým vjemem.
Asi je to tak, že krev mého pradědečka, zedníka / fasádníka a světáka
se nezapře. Volání dálek není v rozporu s touhou po idyle. Ne, naopak. Asi
se vzájemně podmiňují a posilují.
Já, z genetického hlediska 25%
„Podlesák“ po babičce, se mám stále
kam vracet. Milá Čkyně, díky.
doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.

Funkcionáři a sportovci SK děkují
touto formou všem sponzorům, kteří
podpořili v lednu náš 13. sportovní
ples. Věříme, že všichni návštěvníci
byli spokojeni.
Novinkou pro hosty i organizátory
bylo to, že se v sále poprvé tancovalo
zdravě bez kouření. Program plesu
obohatilo svěží vystoupení dívčí
taneční skupiny Black and White,
kterou v rámci cvičení zumby vede pí
Hovorková.
Nyní se mohou fotbalisté již plně zaměřit na pernou přípravu do jarní
části soutěže.
Přejeme pevné zdraví všem a našim
hráčům co nejvíce radosti a spokojenosti v jarních fotbalových utkáních.
J. Děd

Novoroční koupání
ve Volyňce
Stejně jako v předchozích dvou
letech se vydala sehraná dvojice
čkyňských otužilců – Ondřej Šmíd
a Pavel Pechoušek přivítat nový rok
osvěžující koupelí ve vlnách řeky
Volyňky. Teplota se 1. ledna pohybovala těsně pod nulou, voda na hladině
tak byla místy zamrzlá. Do divoké
řeky vkročili oba otužilci společně.
Staršího a zkušenějšího z dvojice –
Pavla Pechouška ale záhy pokousal
rozzlobený mrož, který tu lovil lipany.
Zarputilý, ale zraněný milovník ledu
a mrazu tak nemohl dokončit své
očistné poslání a tak se tento rok
otužil pouze Ondřej Šmíd. V příštím
roce se mroži čkyňským vodám najisto vyhnou a otužilci tak zaznamenají stoprocentní úspěch.
(che)
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„Práci si nosím i domů,“
říká čkyňský ředitel pivovaru Dudák

ovšem už opatrně a s mnohem menším množstvím.
Jaké máte další koníčky mimo piva?
Koníčků mám více, ale nezbývá mi
na ně příliš mnoho času. Rád si přečtu
dobrou knihu, zajdu na ryby nebo na
procházku s naším psem. V zimě
jezdím do Strakonic hrát lední hokej.
Přes léto rád navštěvuji soutěže v
požárním sportu. Pivovar je totiž generálním partnerem Šumavské hasičské
ligy.
Kontrolujete, jestli hospodští umí
Dudák načepovat? Stalo se někdy, že
jste vytknul chybu? Co ve čkyňských
hospodách? Je vše v pořádku?

Když v hotelu Iren nebo Ve Votáčce
popíjíme další půllitr Dudáka, ani nás
nenapadne, že výbornou chuť utváří
jeden z nás, jeden z obyvatel Čkyně –
Jaroslav Tůma, ředitel Měšťanského
pivovaru Dudák ve Strakonicích.
Od kdy pracujete v pivovaru Dudák?
Ve strakonickém pivovaru pracuji od
září 2005. Nejdříve jsem zastával
funkci ekonoma společnosti. Ředitelem jsem od listopadu 2007. Než jsem
přišel do pivovaru, tak jsem 10 let pracoval jako cinanční ředitel v Jihočeské
drůbeži ve Vodňanech.
Jak vypadá běžný den ředitele
největšího regionálního pivovaru?
Do zaměstnání přijíždím v 7 hodin.
Krátce se po ránu sejdu se svými nejbližšími spolupracovníky, kterými jsou
sládek pivovaru, ředitel obchodu
a manager kvality na krátkou cca 15
minutovou poradu, při které si rozdělíme úkoly pro nadcházející den.
Následně si projdu provoz. Toto vše
stihnu asi do 8 hodin. Poté se již věnuji
konkrétní práci, která spočívá zejména
v administrativní činnosti. Jako ředitel
zabezpečuji běžný chod pivovaru. Ve
společnosti přímo organizuji a osobně
zodpovídám za organizaci a průběh
výběrových řízení na dodávky technologií a služeb, vypracovávám plány
a strategie rozvoje společnosti, přímo
řídím ekonomické oddělení pivovaru
a laboratoř. Má pracovní doba končí

okolo 17. hodiny. Častokrát se ovšem
stane, že se zdržím i déle, protože se
svými spolupracovníky zajišťujeme
pro případné zájemce exkurze do
pivovaru.
Když nepijete Dudáka nebo jiné pivo
ze Strakonic, které pivo si dáte nej
častěji?
Osobně preferuji piva z regionálních
pivovarů. Z ostatních alkoholických
nápojů si příležitostně při posezení
s přáteli dám sklenku dobrého vína
nebo slivovice.
Nosíte si práci domů?
Musím se bohužel přiznat, že ano.
Někdy jsou to písemné materiály, jindy
jsou to naše výrobky, které degustuji
a hodnotím. Při degustacích je to
někdy náročnější.
Když jsem například degustoval 19°
pivo s bukovou příchutí, které jsme exportovali do USA, tak jsem si chtěl
ověřit vliv pasterace na chuť
konečného výrobku. K porovnání jsem
si tedy přivezl vzorek piva nepasterovaného a piva, které si náš pivovar
nechal pasterovat v pivovaru REGENT.
Při degustaci jsem však udělal chybu
a vypil jsem celou láhev. Vzhledem
k tomu, že pivo mělo 9,5 % objemového alkoholu tak jsem si pak krásně
pospal. Za dvě hodiny, kdy jsem se
probudil, jsem si pak nepamatoval, jak
chutnal první vzorek. Celou akci jsem
pak musel druhý den zopakovat,

Samozřejmě, že když do některé
z našich hospod zajdu a dám si pivo,
tak se zajímám o jeho čepování.
Osobně však případné chyby na místě
nikdy nevytýkám. Pokud se mi něco
nelíbí, tak to nejdříve projednám s
našimi zaměstnanci obchodního oddělení, kteří zajišťují sanitace pivního
potrubí, nebo přímo s konkrétním obchodním zástupcem. Pokusíme se najít
řešení přímo na míru konkrétního
odběratele, které mu pak následně doporučíme. Z tohoto pohledu musím
konstatovat, že hospodští, a to nejen
na Čkyňsku, ve většině případů na
naše doporučení dají a případná chyba
se následně odstraní.
Co chystáte pro tento rok? Chystáte
nějaký nový druh piva?
Zatím o nějakém novém pivu, které
by bylo zařazeno celoročně do výroby,
neuvažujeme. Pro naše zákazníky však
bude určitě připraveno nějaké překvapení pro období velikonočních
a vánočních svátků. Pro tato období
většinou vaříme silnější piva. Většinou
se jedná o 13° až 16° speciály.
(pp)
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