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Čkyňská pouť v modrém
Obec Čkyně zve na tradiční pouť ve dnech 26. – 27. 7.
2008. Pouťové atrakce budou
umístěny jako každý rok na
náměstí a v okolí parku OÚ,
kde bude pro občany všech
věkových kategorií umístěn
stolní lidský fotbal. Myslím
si, že program bude bohatý
jako každý rok, v sobotu se
nám představí na fotbalovém
hřišti turnaj starých gard,
kteří budou již tradičné pořádat fotbalový turnaj. Samozřejmě, že kluci z restaurace
jako každý rok na hřišti připraví posezení se zahrádkou.
Nebude chybět ani posezení
v zámecké zahradě OÚ, kde
Vám k tanci a poslechu zahraje rocková skupina pod
názvem „Pohoda“ a jejich nástupci „Druhý dech“. V hospodě ve Votáčce se určitě
připravuje též krásný večer
jako každý rok, v podání vynikajícího hudebního šoumena, který opravdu je na svém
místě a opravdu umí. Dnes je
těžké předvídat, co se bude

dít, záleží také na počasí, ale
program bude zajištěn na
celé dva dny. Nedělní dopoledne bude doprovázet vystoupení již tradiční dechovky ZUŠ Vimperk, k tanci
a poslechu pro dobrou náladu
a pohodu Vám zahraje rocková kapela Renesance. Samozřejmě nebude chybět ani
fotbalový zápas krajského
přeboru. Dnes je ještě brzo
uzavřít tuto letošní pouť, poněvadž je do 27. 7. 2008 ještě
daleko, ale vše se ještě připravuje a zdokonaluje, aby
občané našeho městečka
a přilehlých obcí byli jako
každý rok spokojeni. Toto je
asi přibližný program letošní
pouti ve Čkyni, ale jak jsem
řekl, vše se ještě uvidí k překvapení návštěvníků letošní
pouti ve Čkyni.
Na tuto letošní pouť Vás
srdečně zve celé zastupitelstvo Obecního úřadu a pan
starosta Obecního úřadu
Čkyně.
Jaromír Kainc,
místostarosta

Velmi povedenou akcí byla kuličkiáda – více na str. 4.

Mimořádný úspěch
čkyňských žáků a pedagogů
V minulém vydání Aktualit jsme zčásti prezentovali
letošní výbornou a úspěšnou
práci žáků čkyňské základky. Tento trend i nadále pokračoval. Podařilo se nám
mimo jiné získat dvakrát vítězné vavříny v krajských
kolech soutěží a tím vyjímečné nominace do závěrečných
národních (celorepublikových) kol.
Dne 13. června bude
v Praze šesťačka Monika Reinoldová zastupovat naši školu v republikovém ﬁnále
v ekologické soutěži Euroré-

bus. Ve čtvrtek 12. června
žákyně osmého ročníku Klára Nováková a Jiřina Kutheilová se zúčastní jako zástupkyně kolektivu autorek celostátní výstavy vítězných výtvarných prací soutěže Evropa ve škole v Roudnici nad
Labem.
Gratulujeme našim žákyním k těmto výsledkům
a oceněním, stejně jako pedagogům, kteří svoje soutěžící připravovali a vybavovali
vědomostmi. Je to jejich společný úspěch.
Mgr. Jan Děd

Redakční rada
potřebuje novou krev!
Na základě zákona o ochraně osobních údajů se nebudou dále uvádět jména jubilantů a novorozených
dětí v Aktualitách Obce Čkyně.
Marie Vančurová, matrika

Během posledního měsíce odstoupili z časových a rodinných důvodů někteří členové redakční rady Aktualit.
Kdo z vás má zájem podílet se na tvorbě tohoto dvouměsíčníku, domluvte se co nejdříve na Obecním úřadě ve
Čkyni, nebo napište na mail:
pavel.pechousek@email.cz.
(red)
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Pouťová zábava
na křídlech kosů
Pouťový program v podání KOS začíná již čtvrtým
ročníkem fotograﬁcké výstavy. Vernisáž začne v pátek
v 18 hodin na OÚ. Sobota
bude pro KOS volným
dnem, protože v neděli se
kosáci nezastaví. Od 9 hodin bude připraven květinový stánek. Ti, co mají šikovné ruce, mohou se zastavit
v řemeslném stánku. Na

své si přijdou i milovníci
loutkového divadla. Představení se bude hrát třikrát
za den (v 10, 13 a 15 hodin)
v parku u OÚ. Na stejném
místě se můžete těšit na
další pouťové atrakce – kolo
štěstí nebo vrhání nožů.
Návrat přislíbila i oblíbená
mořská panna. Chybět nebude ani obrovský plyšový
kos.

Pouťová výstava fotek
bude i letos
Patří již ke čkyňské pouti jako žužu, řetízkový kolotoč nebo kolotočářská rodina Třískových. Již počtvrté
bude v sále zastupitelstva
obecního úřadu nainstalována zajímavá fotograﬁcká
výstava, na kterou si každý
rok najdou cestu stovky lidí.
„Letos výstava není tématicky svázaná. Doufám, že
se nám sejde ještě více zajímavých fotek,“ říká Dan
Havlík, organizátor a autor
myšlenky této akce.
Nebude volné téma výstavy na škodu? Mohli
jsme jednotlivé fotky
srovnávat, hádat se,
komu se nejvíce povedla.
Je to čtvrtý ročník malé

Mořská panna prý přijde i letos.

výstavy. Určit vhodné téma
bylo náročné. Každý by se
měl zúčastnit s nejméně
třemi fotkami. Ne každý
ale takový tématický soubor má, i když by se téma
dalo vědět rok dopředu.
Když necháme téma volné,
zúčastní se více lidí a sejde
se i více zajímavých fotograﬁí.
Kde mohou případní
zájemci nechávat svoje
fotky?
Nejjednodušší bude,
když je donesou na obecní
úřad k fotografovi.
Kolik lidí ve Čkyni vystavovalo loni?
12 fotografů – ze Čkyně,
Zdíkova, Vimperka, Plzně
a nejvzdálenější byl z Prahy.
Proč tuhle přehlídku
organizuješ?
Snažím se zpestřit program čkyňské poutě. Předloňská výstava na téma:
OH EŇ VODA ZEM Ě
VZDUCH se velmi povedla.
Ohlasy na ni byly pozitivní.
V našem regionu neměla
obdoby. Podobnou vždy organizují ve Strunkovicích
nad Blanicí. Zde jsme se
vždy snažili kontaktovat fotografy pro výstavu ve Čkyni. Letos to doufám nebude
potřeba, protože fotek budeme mít dost.
(pp)
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Škola umí získat i granty…
Základní škola byla úspěšná i v jiných oblastech než
v samotném vzdělávání
žáků. Podařilo se nám získat
granty, potažmo ﬁnance, které ale mohou výrazně vzdělávání ovlivňovat. Od Krajského úřadu v Českých Budějovicích jsme získali 30.000,Kč na pořízení různých sad
pomůcek pro výuku ekologické výchovy ve škole i v terénu. Zároveň se podařilo získat další ﬁnance jako příspěvek na exkurzi do konkrétního ekologického zařízení.
Škola byla úspěšná
i v Praze na Ministerstvu
školství, kde jsme zpracovaným projektem ukousli
z velkého balíku dalších
50.000 Kč na stavbu ven-

kovní učebny – altánu.
Mgr.Magda Indrová vybavila
projekt po doporučené formální stránce slovem a stavařsky jej zpracoval Ing. Miroslav Markytán. Stavba,
tedy i investice musí být zrealizována do konce srpna
2008. Žáci tak získají uvnitř
školního areálu jedinečnou
možnost výuky přímo v plenéru.
Další 10.000 Kč získala
čkyňská škola opět z grantu
krajského úřadu. Výukové
preventivní programy pro
I.stupeň jistě obohatí vzdělávací činnosti a preventivní
programovou nabídku nejmenších školáků.

Fichtl cup Dolany – více na str. 7.

Foto B. Kubálek

NAZARETH

Mgr. Jan Děd

Čkyně 28. června 2008 od 21:00
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Paní knihovnice
Milí čtenáři, už jste si asi povšimli, že v úterý odpoledne je
knihovna zavřená. V tuto dobu vypůjčovala knihy paní Náhlíková, ale bohužel musela ze zdravotních důvodů knihovnickou
práci opustit. Chtěla bych touto cestou paní Náhlíkové za její
obětavou spolupráci poděkovat a popřát do dalšího života hodně zdraví a spokojenosti. Věřím, že na knihovnu nezapomene
a že zůstane čestnou věrnou čtenářkou.
M.R.
Paní Náhlíkovou jsme navštívili a položili jí několik
otázek.
Jak jste v knihovně začínala?
Když v knihovně v roce
1979 z rodinných důvodů
skončil pan učitel Beran,
hrozilo, že bude knihovna zavřená, neboť nebylo možné
najít žádného knihovníka.
Dcery, které v knihovně bývalému knihovníkovi pomáhaly, mě přemluvily, abych se
této činnosti ujala, a přislíbily mi pomoc a tento slib skutečně dodržely. Počátky mojí
práce jako knihovnice byly
poměrně obtížné. Prostory,
kde byla umístěna knihovna
dříve, byly nevyhovující, bylo
zde vlhké prostředí, zima
a v podlaze byla houba, proto
bylo rozhodnuto, že bude
knihovna přestěhována. Po
dokončení nové mateřské
školky se uvolnily prostory
na obecním úřadě a do těchto
místností byla knihovna přesunuta z objektu, kde se
v současné době nachází obchod „Jarokai“. Při stěhování
knihovny pomáhala celá rodina a dokonce i pan Kavlík
Dominik. Přestěhováním do
nových prostor se práce velice zlepšila.
Kolik asi bylo tenkrát čtenářů?
Čtenářů bylo možná více
než v současné době, protože
tehdy nebylo tolik různých
možností jak trávit volný čas.
Mám na mysli internet, různé DVD, video atd, které má
v současné době každý doma.
Proto tehdy hlavně děti více
četly.
Jaké knihy preferovali čtenáři tehdy a jaké nyní?

Čtenáři dříve narození
preferují spíše romány ze života, zamilované romány
a detektivní příběhy, a to se
nezměnilo a pravděpodobně
do budoucna asi nezmění.
Děti v knihovně sahají převážně po povinné četbě.
Jak se starala stará obec
o knihovnu? Pokud možno
posuďte, jaká byla dostupnost
knih tehdy a nyní?
Knihovna dříve spadala
pod Vlachovo Březí, poté pod
Prachatice, nakonec pod
Vimperk. Tehdy se nové knihy získávaly hlavně prostřednictvím darů nebo z pozůstalostí. Mimo to jsme dostávali ﬁnanční příspěvky na
nákup nových knih.
Co podle Vás dává obecní
knihovna občanům?
Mimo možnosti krásných
a hodnotných knih, které
jsou v současnosti dostupné,
je důležitý určitě internet.
V současné době je knihovna
informační středisko, kde si
každý může vyhledat, co potřebuje.
Budou Vám naši čtenáři
chybět?
Budou mně moc chybět,
ale budu se s nimi v knihovně i nadále scházet jako jedna z nich.
Co byste vzkázala lidem,
kteří do naší knihovny ještě
cestu nenašli?
Kdyby tam kdokoli z nich
přišel jen jedenkrát, musel
by pak chodit pořád, neboť je
tam skutečně z čeho vybírat
a každý si najde svůj žánr.
V současné době má knihovna k dispozici plno hodnotných knih, ať už krásné lite-

ratury nebo naučné, i dětských knih, plno pohádek
a časopisů. Pokud není nějaká kniha na skladě, paní

Rundová je tak hodná, že
všechno sežene mimostřediskovou výpůjční službou.
(red)

Dvacet devět let mezi knihami
Ani si člověk neuvědomí,
jak ten čas letí, a je tu bez
jednoho roku třicet let práce
pro obecní knihovnu. Druhým květnem, kdy jsem dovršila životní jubileum,
ukončila jsem práci pro Obecní knihovnu ve Čkyni. Nezbývá než poděkovat všem
čtenářům za přízeň, kterou
mi projevovali celá minulá
léta. Poděkovat bych též chtěla Obecnímu úřadu za krásné rozloučení a ocenění mé
práce. Po tom všem zbydou
jenom vzpomínky na léta
prožitá ve zdejší knihovně.
Ráda vzpomínám na
spoustu dětí, které ke mně
přišly. I dnes, když je po-

tkám, pamatuji si jejich jména. Ráda vzpomínám na velké čtenáře, kteří knihovnu
často navštěvovali.
Na konci chci poděkovat
svému manželovi, který mě
vždy všechno opravil a pomohl se stěhováním. Dále chci
poděkovat svým dcerám za
spousty přebalených knih
a toleranci, vždyť jsem to vše
dělala na úkor volného času.
Úplně na závěr chci popřát
současné knihovnici paní
Rundové hodně úspěchů
v práci, zdraví a aby měla
dost čtenářů, protože četba je
základ pro získání slovní zásoby a poučení.
Zdeňka Náhlíková

Otevřeno

kadeřnictví
dámské – pánské
Pušmanová Petra
Bohumilice 115
Tel. 604 752 127
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Rybáři si zasoutěžili,
v podběráku skončil i jeseter!

Až nečekaně velký zájem
byl o závody, které 7. června
uspořádali čkyňští rybáři.
„Už pro čtvrt hodině jsme
měli plno a museli jsme některé rybáře posílat pryč,
protože se k rybníku už nevešli,“ vysvětlil Miroslav
Kavlík, předseda místní rybářské organizace. Do 11.
ročníku rybářského klání, se
zapsalo 72 účastníků a první
své návnady nahodily už
v půl šesté ráno.
Boj o krále všech rybářů
trval celé dopoledne. Příslušníkům Petrova cechu byly při
hodnocení započítávány ryby
o velikosti větší než 20 centimetrů. Stejně jako loňský
rok, se vítězem stal Vladan
Pokorný ze Svaté Máří, který vedle toho, že je respektovaným fotbalovým trenérem,
disponuje i skvělou rybářskou technikou. Podařilo se
mu nachytat celkem šest ryb
o celkové délce 171 centimetrů. „Na udici mu skončil jeden 55 centimetrový kapřík
a pět cejnů,“ vypočítal předseda spolku a hlavní arbitr
v jedné osobě. Druhý skončil
Josef Skrovný, který za Pokorným zaostal o více než 20
centimetrů. Chytil pět cejnů
a jednoho karase. Tři kapry
o celkové délce 146 centimetrů ulovil Ladislav Gál, který
se umístil na třetím místě.
Největší rybu – kapra šupináče o délce 57 centimetrů,
vytáhnul Lukáš Růžička ze
Čkyně. Podle Miroslava Kavlíka bylo před akcí do čkyň-

ského rybníka vysazeno 250
kilogramů kaprů, což je asi
110 ryb a 50 kilo amura. „Při
závodech se chytilo pouze 28
kaprů, amur ani jeden. Zbytek tak ještě čeká v rybníce
na vaši návnadu,“ vzkázal
Míra Kavlík všem milovníkům rybolovu. Vedle toho
sem každý podzim čkyňští
rybáři vysadí 1,5 metráků
ryb. Zajímavostí závodu byla
i skutečnost, že tu Ivan Ketzer chytnul 31 centimetrového jesetera. „To překvapilo
i mě. Vůbec netušíme, kde se
tam vzal,“ kroutil hlavou
předseda spolku. Vedle tradičních kaprů je možné ze
čkyňského rybníku vytáhnout všechny druhy sladkovodních ryb. „Máme tu cejny,
candáty, plotice, štiky, tolstolobiky, sumce a samozřejmě
kapry,“ vypočítal Kavlík. Během sobotního dopoledne si
za rybník našly cestu desítky
čkyňáků, kteří se zájmem
sledovali sportovní zápolení
mužů a žen s udicí a podběrákem v ruce. Počasí rybářům přálo a k dokonalé spokojenosti všech přítomných
přispěl i Pavel Kaliánko s občerstvením u pivního stanu
a manželé Járkovi, kteří zde
ulovené ryby rovnou grilovali. Místní skupina Českého
rybářského svazu Čkyně má
80 členů. Provozuje školní
kroužek pro děti a sdružují
se v ní také rybáři z Onšovic,
Dolan, Budilova a Bohumilic.
(pp)
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Odpoledne plné her
Již po čtvrté rodiče z takzvaného nového okruhu připravili nejen pro své děti
k jejich svátku odpoledne
plné her. A tak jsme mohli
vidět v sobotu 31. 5. hemžení
jak dětí, tak dospělých, na
malém hřišti mezi domy. Celkem se sešlo 39 dětí v různých věkových kategorií.
Soutěžily na 14 stanovištích,
pokaždé v jiné disciplíně. Například: slalom s koloběžkou,
střelba z luku a pro menší

děti lovení rybiček nebo prolézání rukávu. Jako tradičně
za splnění či snahu dostávala
razítka. Ta na závěr vyměnily za různé ceny. Počasí přálo
a děti si odpoledne užily.
Chtěla bych poděkovat touto
cestou všem rodičům, kteří
zorganizovali toto odpoledne,
jak za jejich nápady na soutěže, tak i za hodnotné ceny,
které byly plně v jejich režii.
(jš)

Koulíš, koulím, koulíme
Prvního ročníku čkyňské
kuličkiády se účastnilo 49
registrovaných hráčů. Organizátoři rozdali jako vklad
do začátku a pak dárek za
účast 1000 kuliček, slovy tisíc kuliček. Vypila se 1 várnice čaje s medem a citrónem,
snědly se 3 bochníky chleba,
pomazaných buď máslem
a solí nebo hořčicí, či pažitkou labužníci si mohli posloužit ředkvičkami. K dis-

pozici bylo 5 svazečků mrkve
ke chroupání. Všem velice
chutnalo a všichni si náramně zahráli. V průběhu odpoledne šly výkony hráčů strmě
nahoru, takže v závěru to
připomínalo víc kuličkiádovou exhibici, než klasickou
hru. Pro skalní příznivce kuliček chystáme jakýsi další
turnaj ke dni dětí. Kuličkám
zdar!!
(pn)
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Přivítejme léto
stezkou odvahy!
První letní den se kvapem
blíží, a tak jsme se rozhodli
ho řádně oslavit. Jak? Co
takhle stezkou odvahy?!
Účastníci si mohou vyzkoušet míru své statečnosti a těšit se na strašidla, která se
sejdou ze širokého okolí.
Z důvodu hlasové indispozice
se omluvil pouze Bubulák
Huhlavý z Dolan, čímž se velice omlouvá.
Akce se uskuteční 20.
nebo 21. června (termín ještě
upřesníme). Trasa povede
podél lesíku v blízkosti kapličky ve Zdůlí, kde bude sraz,
výchozí bod stezky a také táborák. A jelikož jsou strašidla pro obyčejné smrtelníky
vidět až s první hvězdou, počítejte se startem až po 21.
hodině. Přijďte všichni, těšíme se na vás moc, akci bude
řídit KOS. (Mirka Brašnová)
Na závěr jen krátká poznámka. Pokud máte chuť,
vydejte se s námi 27. 6. do
Prachatic, kde vystoupíme

v rámci tradičních Slavností
Zlaté stezky. Na úplný konec
malé okénko znalců poezie –
Jak píše jeden z našich nejznámějších poetů Karel Hynek Mácha – večerní máj je
lásky čas. Oblíbeného pošumavského básníka Richarda
Vondráška inspiroval první
květnový večer k následujícím veršům – „Chtěl bych
najít třešeň a líbat Tě pod ní.
Chci být aspoň trochu potěšen. Buďme dnes na sebe
hodní … Proč se líbat pod
třešní, postačí smuteční
vrba. Ve snu uvidíš pohřeb
dnešní – pak sám zjistíš, že
líbat je nuda.
(KOS)

Výuka Šumavou
Dne 17. května se zástupci
ZŠ Čkyně zúčastnili v Sušici
ukončení projektu VÝUKA
ŠUMAVOU, aneb kompetenční výuka v praxi. Za naši
školu ji reprezentoval pan ředitel Mgr. Stanislav Mauric,
paní učitelky Mgr. Jaromíra
Dědová, Mgr. Václava Komínová a Mgr. Jana Landová.
Zástupci žáků fotografů byli
Michal Dušek, Bedřich Kubálek a Jiřina Kutheilová.
Projekt mluveným slovem
představily Aneta Beránková, Kristýna Čermáková, Petra Kučerová a Petra Kavlíková.
Projektu se zúčastnilo deset základních škol a dvě
gymnázia. Panely s fotograﬁemi všech škol byly vystaveny v Muzeu Šumava Sušice.
Na panelech byly většinou
fotograﬁe, takzvané „fotod-

vojice“, zachycující vývoj různých míst v čase a prostoru.
Snímky byly doprovázeny
stručným textem.
V Kulturním středisku se
konalo promítání fotograﬁí,
kde studenti a žáci společně
s pedagogy prezentovali svoje práce. Naše škola, ZŠ Sušice – Komenského a Gymnázium Český Krumlov měly
největší prezentaci. Po představení prací nastal vrchol
dne, a to křest knihy Výuka
Šumavou. Kniha byla křtěna
čistou vodou z řeky Otavy.
Každá škola dostala dvě
knihy Výuka Šumavou a zároveň certiﬁkát o účasti na
projektu.
Všichni mají možnost nahlédnout na stránky:
www.vyukasumavou.cz.,
kde najdete vše o tomto projektu. Bedřich Kubálek ml.

Zajímavý projekt Výuka Šumavou
je připraven pro veřejnost
V letošním roce obohatil
naši výchovněvzdělávací pedagogickou práci projekt Výuka Šumavou. Na začátku
školního roku se vytvořil
společný tým žáků a učitelů,
kteří se snažili formou fotodvojic, různých dokumentů,
vzpomínek a využitím moderní počítačové technologie
propojit čkyňskou minulost
se současností. Vznikla zajímavá setkání, fotozáznamy
a výsledkem naší intenzivní
týmové práce jsou v konečné
fázi dva exkluzivní panely se
záznamy fotograﬁí a textem,
které srovnávají minulost se
současností a vypovídají
o tom, jak některá konkrétní
místa, ulice, náměstí a události vypadaly před mnoha
desítkami let a nyní.
Práce na přípravě a realizaci celého projektu Výuka
Šumavou byla velmi kreativní, smysluplná a podnětná
pro žáky i jejich vedoucí učitele, kteří jejich bádání
usměrňovali a řídili (Mgr.
Dědová, Mgr. Komínová,
Mgr Landová a Mgr. Mauric
– koordinátor projektu).
V sobotu 17. května se
uskutečnila v Sušici verni-

sáž výstavy a celého projektu, kterou zahájil i ministr
školství Ondřej Liška. Naše
škola je jednou z dvanácti,
které se tohoto výjímečného
projektu o zmizelé Šumavě
zúčastnily.
Výstava je prezentována
v sušickém Muzeu Šumavy
do 30. června, pak bude instalována v informačních
střediscích na Modravě, Kvildě, v muzeích ve Vimperku,
Prachaticích a v MěÚ v Českém Krumlově. Zájemcům
doporučujeme návštěvu
a shlédnutí expozice v co nejbližší době. Čkyňské veřejnosti dáme konkrétní informace o dalších termínech
výstav, jakmile budou známy.
Naše panely se později
stanou trvalým majetkem
čkyňské školy, přesto doporučujeme návštěvu muzea
v Sušici již dnes. Posuďte
sami, jak viděli naši žáci
čkyňskou minulost současnýma očima, a můžete srovnat i s panely dalších základních škol a gymnázií jihočeského regionu.
Mgr.Jan Děd

Foto:Bedřich Kubálek ml.

Foto:Bed�ich Kubálek ml.
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180. výročí založení
čkyňské synagogy
Sedmnáctého května 2008
jsme byli svědky výjimečné
události. Po více než sto letech se do synagogy ve Čkyni
vrátila bohoslužba, Šabatová
odpolední mincha vedená
kantorem liberecké židovské
obce Michalem Forštem
a členem pražské liberální
židovské obce Bejt Simcha
Juliem Müllerem (členy jsou
oba). Bývalá zimní modlitebna synagogy se téměř zaplnila převážně mladými lidmi,
kteří bez dechu sledovali
skutečné Slovo Boží, neboť
nelíčené odevzdání se bohoslužbě bylo zároveň provázeno nesmírně vstřícným výkladem toho, co bylo v hebrejštině, a zároveň se velmi
otevřeně hovořilo o všem, co
židovství provází i co jej zatěžuje.
Upřímná radost pak zářila od oltáře v okamžiku, kdy
mezi deset židovských mužů
nezbytných pro čtení tóry,
byl jako první pozván pan

Alex Woodl, který přijel ze
Spojených států předat dar
na obnovu synagogy, a ještě
větší pak když jako druhá šla
žena, jeho neteř Rebbeca Woodl! Ovšem těžko si lze představit naše překvapení, když
z úst Julia vyšlo pozvání pro
nás, křesťanského vyznání,
slovy: „To není o náboženství,
to je o lidech…“
A tak jsme spolu s Dr. Janem Podlešákem vstali a jako ve snách provedli obřad,
a oba jsme cítili hřejivé světlo tolerance, porozumění
a také poděkování, neboť Jan
věnoval záchraně židovského
dědictví celý svůj dosavadní
život, já se přidala pomocnou
rukou k obnově židovského
hřbitova ve Čkyni a od roku
1991 spolu zápolíme o nový
život synagogy.
Jindra Bromová
Společnost pro obnovu
synagogy ve Čkyni
www.synagoga-ckyne.cz

Sbor Rosetta a sbor Růže
Jarní účinkování pěveckých sborů začal komorní
sbor Rosetta dne 4. dubna
v Plzni v galerii Masné krámy na pozvání souboru Gutta. Koncert se konal v krásném prostředí s nádhernou
akustikou a velice se vydařil.
Pokračuje a rozvíjí se tak
naše vzájemná spolupráce
s plzeňskými sbory.
Dětský sbor Růže vystoupil 9. 4. na okresní přehlídce
v Prachaticích v aule gymnázia. Poté se zúčastnil 6. festivalu dětských pěveckých sborů v Borovanech ve dnech 16.
a 17. května. Sbor opět velice
dobře reprezentoval školu
i obec nejen pěvecky, ale
i svým přímo vzorným vystupováním, čímž si získává
sympatie ostatních sborů,
kteří si nás pak rádi pozvou
zase na své akce.

Mezitím jsme ve Čkyni
uspořádali v sobotu 19.dubna jarní koncert za účasti
dětského sboru Růže, smíšeného sboru Mír pod vedením
pana Dokulila a komorního
sboru Rosetta v bývalém kinosále. Veliký dík patří všem,
kteří se zasloužili o znovuzrození sálu a umožnili tak
návrat kultury do tohoto komornějšího prostředí.
Několik dětí z Růže obohatilo svým vystoupením večer k osvobození ve středu
7. května.
Nyní nás čeká řada koncertů, ve čtvrtek 12. 6. vyjede komorní sbor do Dubného
u Českých Budějovic. Velice
mě potěšilo, že sbor Canzonetta z Č. Budějovic nás řadí
mezi své nejbližší přátele
a pozval nás na slavnostní
koncert ke svému 20. výročí

do koncertní síně Otakara
Jeremiáše. Zde vystoupí opět
Rosetta, a to 19. 6.
V pátek 20. 6. se uskuteční závěrečný koncert opět
v kinosále ve Čkyni, kde se
kromě Růže a Rosetty představí i naši nejmenší z přípravného sboru Růžičky.
Vrchol nás čeká ve dnech
26. – 29. června, kdy se komorní sbor zúčastní mezinárodního festivalu pěveckých

sborů v Itálii v oblasti Val
Pusteria. Před dvěma roky
jsme zde zaznamenali velmi
kladný ohlas a obdrželi opětovné pozvání.
Veškerá činnost našich
sborů od Růžiček po Rosettu
je možná jen díky spolupráci
a pochopení rodičů, školy,
obce a sponzorů. Chtěl bych
jim i tímto způsobem poděkovat za vše, co pro nás vykonali a doufám, že ještě vykonají.
Tato vzájemná symbioza
trvá již neuvěřitelných 20 let.
Naše kulaté výročí si sbory
připomenou na podzim (pravděpodobně 17. a 18. října)
společným koncertem a setkáním i s bývalými členkami sboru.
(jf)

„Premiéra bude na podzim!“
říká režisér Nazarský
Hrobka s vyhlídkou – tak
se jmenuje nové představení,
které od ledna zkouší herci
z Kulturního a okrašlovacího
spolku. Jak jsou daleko? Kdy
bude premiéra? „Zatím nechci prozrazovat přesný termín, řekl bych, že jsme zhruba v polovině,“ šalamounsky
odpovídá režisér představení
Pavel Nazarský.
V jaké fázi se nachází
nacvičování nové hry?
Kdy by mohla být premiéra?
Jsme někde v polovině –
jde už jen o to, naučit herce
neustálým přehráváním
text, obléknout je a nakonec
poplivat pro štěstí. Premiéra
bude na podzim. Honza Kuta
postavil rámy budoucích kulis, takže už zkoušíme v reálném prostoru. Škoda, že krb
je pouhá rekvizita, je nám
tam dost zima, na tom kinosále. To dobu každé zkoušky
výrazně zkracuje a na dobré
náladě to nepřidá. Štěstí, že
si té dobré nálady každý na
zkoušku nosí pytel.
Jak bys charakterizoval novou hru?

Krásný, trochu morbidní,
ale velmi groteskní kus.
Bude premiéra opravdu v kinosále?
Jasně. Kde jinde? Proto
jsme si ho přece zařizovali.
Teď nám tam dokonce dělají
(jmenovitě pan Míra Bastl)
vodu a záchod, super! Vlastně se tam pořád něco vylepšuje, například nám pan Jarda Kožený obstaral, upravil,
natřel a usadil troje nové
dveře v zázemí kinosálu,
a spoustu dalších „drobností“, které ani nikomu nepřijdou, které nám hodně
usnadní život. Jedna věc
nám ještě schází – hlavní
opona.
Co herci, kdo tě překvapil a kdo nejvíc zlobí?
Vůbec nezlobí. Naopak!
Na zkoušky chodí všichni
a to je dobře. Moc dobře.
A kdo nejvíc překvapil? Mě
všichni. Jsou ještě lepší, než
jsem myslel. Jsou prostě
skvělí. Tedy si každou zkoušku báječně užívám a oni,
myslím, také. Je to prostě požitek. Diváci se mají nač těšit.
(pp)
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Jaká byla fotbalová
sezona ve Čkyni?
V jarní části se fotbalistům SK Čkyně poměrně daří.
Ještě před startem této části
fotbalové sezony jsme předělali kabiny s cílem využít co
nejlépe prostor a zvětšit kabiny, obzvláště potom hostující kabinu, která byla opravdu velmi malá. Správce hřiště pan Zdeněk Nezbeda se
stěhoval do přistavěné buňky a místo zde po něm našli
rozhodčí. Cíl, zvětšit kabiny,
byl splněn, a dále se také povedlo vyměnit třeba i okna,
takže se zlepšil i vzhled kabin.
Vedení „A“ týmu se podařilo mužstvo posílit o několik
hráčů. Jsou to: Martin Šíp
(Sokol Stachy), Lukáš Mareš
(Loko Č. Budějovice), Radek
Ketzer (SK Vacov) a Martin
Kotous (Sokol Malenice).
Všichni tito hráči jsou u nás
na hostování do konce této
jarní části. Se zimní přípravou jsme začali již 4. 12.
2007, kdy jsme využili místního hřiště SK Čkyně, tělocvičny místní ZŠ a dále jsme
hráli zimní turnaj v Písku.
Do přípravy zasáhlo celkem
22 hráčů. V zimním turnaji
v Písku jsme skončili na solidním 3. místě s 12 body
a skórem 22:13. Turnaje se
zúčastnilo 8 mužstev, 2 týmy
byly z divize a 6 týmů z krajského přeboru. Do „jara“
jsme vstoupili remízou na
hřišti Přešťovic 2:2. Následné utkání jsme doma remízovali s aspirantem na postup
Milevskem 1:1. V následných
7 utkáních jsme dvakrát zvítězili (Dražice 2:0 a Týn nad
Vltavou 5:3), jednou remízovali (Tábor 3:3) a čtyřikrát
prohráli (Bavorovice 0:2,
Č. Krumlov 2:3, Lažiště 0:1
a Olešník 0:5). V současné
době jsme na 9. místě se 32
body a skórem 40:46. Střelci
jara jsou Michal Kuneš, Martin Šíp a Martin Kvapil se
3 góly, 2 góly na kontě má
Václav Tesař a Robert Provod a po 1 gólu má Kotous

s Marešem. V současné době
máme problémy s marodkou
v týmu, kdy ze zdravotních
důvodů nehrají tito hráči:
Robert Provod, Lukáš Provod, Martin Kotous, František Fleischmann, Vlastimil
Babka. Z pracovních důvodů
skončil Michal Nový. V posledním utkání v Olešníku
nám vypomohli z „B“ týmu
Václav Turek st. a Aleš
Duka, kteří předvedli velice
solidní výkony. V posledních
šesti kolech hrajeme s těžšími soupeři a cílem je vyhrát
alespoň ve dvou utkáních
a v dobře rozehrané sezoně
skončit v horní polovině tabulky. Trenérem týmu je
Mgr. Vladan Pokorný, vedoucím mužstva Michal Uhlík
a zdravotníkem je Pavel Rod.
Záložní „B“ tým hraje Okresní přebor Prachaticka a stojí
si velice dobře. V průběžné
tabulce této soutěže jsou na
2. příčce se 44 body a skóre
63:31. Za prvním Zdíkovem
ztrácí 5 bodů. V jarní části
sezony „B“ tým šestkrát vyhrál a pouze jednou remízoval v domácím utkání s Netolicemi „B“ 2:2. Střelcem
týmu je Zbyněk Stejskal s 21
góly a druhým v pořadí je nestárnoucí Vašek Turek st.,
který z postu obránce nasázel již 15 gólů. Trenér Pepa
Stejskal je s výsledky spokojený a své hráče může jen
chválit.
Tým dorostu hraje I.A třídu sk. B a je na 9. pozici ze 14
účastníků této soutěže. Na
kontě má 27 bodů a skóre
44:56. Trenér Josef Kuneš
má v současné době problém
s absencí hráčů z různých
důvodů. V jarní části soutěže
se zatím týmu moc nedaří
a z 8 utkání pouze jednou vyhráli, dvakrát remízovali
a pětkrát prohráli.
Tým žáků startující pod
názvem Šumavan Vimperk
„B“ a hrající také Okresní
přebor Prachaticka je na
průběžné druhé příčce s 50

Michal Uhlík – to je kapacita!

body a skóre 80:24. Před sezonou jsme byli nuceni z důvodu malého počtu mladších
žáků (ročníky narození 1995
a 1996) spojit týmy se žáky
s oddílem Šumavan Vimperk. V jarní části sezony
jsme šestkrát zvítězili, dvakrát remízovali a ani jednou
neodešli poraženi. Skóre v té-

to jarní části sezony má tým
žáků 40:7. Střelcem jara je
Ondra Blahout se 6 góly.
Trenér Michal Uhlík je s průběžnou druhou příčkou v tabulce spokojený a své hráče za předvedené výkony
chválí.
M. Uhlík
Pozn. Psáno: 16. 5. 2008

Fichtl cup v Dolanech
Dne 12.dubna se jel v Dolanech 2. ročník závodu Fichtl cup. Jedná se o závod motocyklů Jawa Pionýr o obsahu 50 ccm s originálním motorem a karburátorem. Další
úpravy na stroji jsou povolené. Tak jako loni jej pořádal
místní hasičský sbor.
Letos se zúčastnilo čtyřicet jedna závodníků se svými
krásnými stroji na dvou kolech. Nejpočetnější skupinu
tvořili hasiči ze Stach a z Nihošovic. Jezdci byli rozděleni
do kategorií do padesáti let
a nad padesát let. Kategorie
nad padesát let byla zastoupena čtyřmi závodníky.
Závod se jel na několik
kol. V kvaliﬁkačních rozjížďkách nejprve startovala lichá
čísla, potom jeli jezdci se sudými čísly. Z každé skupiny
se vybralo deset nejlepších

závodníků. Bylo možné jet
i opravný závod, ze kterého
bylo vybráno pět jezdců. Finálové kolo trvalo třicet minut, kdy jezdci do jízdy vložili
všechny síly a předvedli
krásný výkon na svých motocyklech.
Vyhlášení výsledků bylo
provázeno mírným deštěm,
ale dobrou náladu a pohodu
to nezkazilo. Všichni startující se svými stroji se těší na
další ročník až předvedou
své umění.
(bk)
Výsledky
kategorie do 50 let
1. Kořán Bohutín
2. Mrázek Jan Nihošovice
3. Šimeček Jan Nihošovice
kategorie nad 50 let
1. Martan Milan Dolany
2. Vondra Václav Dolany
3. Schvarz Václav Stachy
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Bürotechnik, s. r. o.

384 81 Čkyně
tel.: 388 423 229
fax: 388 423 429
E-mail: ligno@cbu.pvtnet.cz
Firma vznikla v roce 1994. Zabývá se hlavně výrobou sesazenek.
Od roku 1998 Lignosystem značně rozšířil obchodní činnost.

Ve vzorkové prodejně
přímo v areálu ﬁrmy nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•

sesazování dýhy z našeho i dodaného materiálu
obkladové panely pro interiéry
plovoucí podlahy laminátové, masivní dýhované
kompletní příslušenství k podlahám
dřevotřískové desky surové i laminované
dveře fóliované, dýhované, masivní a vchodové
garnýže, parapety, dveřní kování a lišty
další doplňky pro interiéry
Těšíme se na Vás

Nabízí ucelený přehled výrobků,
včetně obchodního zboží,
které nese značku KMP:

•

Barvící pásky pro psací stroje, jehličkové tiskárny a pokladní
systémy
Tonery pro kopírky, laserové tiskárny a jejich renovace
KMP INK – JEKT cartridge a jejich renovace
Termotransferové pásky pro faxy a tiskárny
Samolepící etikety, vizitky a fólie pro zpětnou projekci
Ostatní spotřební materiál pro výpočetní techniku

•
•
•
•
•

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ a.s.
DŘEVOSTROJ®

®

ČKYNĚ a. s.

Tel:
Fax:
E-mail:
Internet:

00420/388 407 111
00420/388 423 202
info@drevostroj.cz
http://www.drevostroj.cz

Výrobce dřevařské technologie s mnohaletou
tradicí provádí:

Seaquist - Löfﬂer Kunststoffwerk spol. s r.o.
jeden z největších provozů evropské skupiny
Seaquist Closures
Firma se zabývá výrobou umělohmotných uzávěrů:
•
•
•
•

dávkovací systémy
uzávěry s odměrkou
Disc-Top uzávěry
zaklapávací uzávěry

• uzávěry bezpečnostní
a s dětskou pojistkou
• dvoukomponentní a uzávěry
se silikonovým ventilem

Uzávěry jsou určeny pro nápojový průmysl, přípravky pro péči o tělo a kosmetiku, farmaceutické výrobky, potravinář ství a poživatiny,
úklidové a čistící prostředky.
Ve ﬁrmě našlo zaměstnání již cca 300 osob zejména ze Čkyně
a blízkého okolí.

Konzultační a poradenskou činnost
Projektové a konstrukční práce
Kompletní dodávky dřevařské technologie
Zejména se zaměřením na komplexní dodávky:
• manipulačních skladů kulatiny
• kompletních pilařských linek s rámcovými nebo pásovými pilami
• agregátní technologie
• třídících stanic řeziva
• odsunu a třídění dřevoodpadu
• horizontálních pásových pil SERRA
• manipulačních a třídících vozíků
• technologií pro výrobu dřevopanelů
• montáží technologií a elektromontáží
• včetně montáží vzduchotechniky a elektrotechniky

AUTOKOMPLEX KOLÁŘ ČKYNĚ

Otevřeno:
Pondělí-pátek
Sobota

800 – 1730
830 – 1200

Čerpací stanice LPG
Rychloservis
➢ objednávání součástek na všechny

tuzemské i zahraniční vozy

PŘIJEĎTE – VYZKOUŠEJTE
kvalitu našich služeb

Tel. 605 227 992, 388 423 263
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