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Nad čkyňskými včelaři se
vznáší včelí mor
V polovině května se
vyplnily nejčernější sny,
které včelař může vůbec
mít. Krajská veterinární
správa potvrdila mor
včelího plodu na území
obce Budilov.
Ve Čkyňském spolku je
nyní mnoho vystrašených a naštvaných včelařů, kteří se ptají: Kdo
za to může? Šíření moru
je z větší části způsobeno
nezodpovědným přístupem. Stačí jeden neopatrný
včelař, který nenahlásí převoz včelstev z jiného území
jen proto, aby se vyhnul
„papírování“, a původce
je na světě.
Pan Masáček musel
v pondělí 25.5.2009 spálit
vše, co společně se včelami
roky pracně budoval. K moru,
jak se zdá, nepřišel patně
svojí vinou. Během jara
zjistil, že se včelstva nerozvíjejí tak, jak mají, a
vydal se pro radu za přítelem panem Černým.
Při návštěvě úlů bylo
zkušeným okem pana
Černého zjištěno podezření na nákazu morem
včelího plodu. Urychleně
poslali vzorky díla na vyšetření a v polovině
května se nákaza oficiálně potvrdila. Pan Masáček se celý život snaží
vést svá včelstva zodpovědně v čistotě a pak mu
do nich včelstvo soused-

ního
nezodpovědného
včelaře zanese onemocnění. Někdo v blízkém
okolí Budilova patrně
přivezl nemoc se včelstvy,
která nákazu roznesla.
Někdy ale stačí, že se
spóry přenesou prostřednictvím vosku, nářadí a
jiného vybavení.
Tímto bych chtěl také
apelovat na všechny včelaře, aby se při manipulaci se včelím dílem a
nářadím chovali velmi
zodpovědně. Při odevzdávání vzorků k vyšetření
je potřeba dbát na velmi
opatrné zacházení. Stačí
jeden nezodpovědný včelař a můžeme se s morem
potýkat roky.
Mor včelího plodu –
jedná se o nejzávažnější
onemocnění včelího plodu,
jehož původcem je bakterie
Bacillus larvae. Mor se
v Čechách a na Moravě
vyskytuje ojediněle. V oblastech, v nichž se vyskytne,
velmi často přetrvává i
několik let, popřípadě se
za 2 až 5 roků po utlumení onemocnění objeví recidivy (opětné vzplanutí
nemoci). Nejnovějšími výzkumy se zjistilo, že spóry
dokáží přetrvat v příhodných podmínkách i 80 let.
Příčinou recidiv je velká
odolnost spor této bakterie vůči vysokým i nízkým teplotám (ve 100°C

V ochranném pásmu kolem Budilova se nachází i Čkyně

odolává 10-15minut), přímému slunečnímu světlu
(48hodin) i proti běžným
dezinfekčním prostředkům.
Kromě této vysoké odolnosti se
spory Bacillus Larva vyznačují schopností dlouhou
dobu přežívat v infekčním
materiálu.
Původce moru se do
včelstva může zanést
živým i mrtvým inventářem. Nejčastěji to bývají
úly, plásty, rámky, med,
mezistěny vyrobené z nedezinfikovaného vosku, zalétlé roje, loupežící včely a
škůdci.
U nemocného plodu se
perleťově bílá barva mění
na šedožlutou až hnědočernou. Ztrácí se segmentace těla a zbytek larvy se
mění v lepkavou hmotu,
kterou lze z buňky vytáhnout v podobě tenkých
nitek. Hmota páchne po

klihu. V pozdějším období zbytek larvy vysychá v tmavý příškvar,
pevně lpící na stěně buňky.
Při pohledu na plást z nemocnéhovčelstva pozorujeme
nepravidelné líhnutí plodu,
víčka nad odumřelými larvami mají tmavší barvu,
jsou propadlá a mohou
být děravá. V pozdějším
období onemocnění včelstvo uhyne.
Při vzniku nákazy je zakázáno přemisťovat včelstva v obci a z obce. Po
zjištění nákazy vymezí
okresní veterinární správa
ohnisko nákazy a ochranné
pásmo do 5 km a nařídí uzávěru ohniska. Dále nařídí
prohlídku všech včelstev
v obci, v níž je ohnisko nákazy, a likvidaci včelstva nemocného nákazou. Při
vzniku moru je nutné po
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nemocných včelstvech
spálit úly, plásty s plodem i se zásobami,
včetně veškerého spalitelného
příslušenství,
které přišlo do styku
s nakaženým včelstvem.
To je jedno z mnoha nařízení při likvidaci ohniska
nemoci.
Pro včelaře, který
věnuje včelám veškerý
svůj volný čas je tento

krok zdrcující, ale bohužel nutný při likvidaci
tak závažné choroby.
V některých zemích se
snaží mor včelího plodu
léčit antibiotiky, ale
zatím bez valných výsledků. Jediná nejúčinnější metoda je opravdu
spálit vše, co přišlo s napadeným včelstvem do
styku.
Josef Beneš ml.

Připojte se k nám!
Chtěl bych poděkovat
všem občanům, kteří svojí
účastí podporují akce KOSu.
Nejvíce vás pravidelně přichází na divadelní představení. To poslední, s názvem
“Hrobka s vyhlídkou”, se
jenom ve Čkyni hrálo třikrát a vždy bylo plno.
Sbíráme tím energii na
to, abychom i nadále vyplňovali prázdná místa
v kultuře a zábavě v naší
obci. Příspěvky a dary,
které vkládáte do našeho
sdružení dáváte vlastně
sami sobě. My „jen“ organizujeme co a kdy budeme pro naše občany
dělat. Nejdůležitější pro
nás je Vaše účast. Pak to,
co děláme, má smysl.
Velice nás těší, když
z různých stran slýcháme, že nebýt KOSu,
nebyl by masopustní
průvod masek, nestavěla
by se májka, neměli bychom kinosál apod. Nemáme peníze na to,
abychom postavili dětské
hřiště nebo jiné stavby.
Organizačně, ale hlavně
prací jsme však přispěli
ke
stavbě
venkovní
učebny v areálu základní
školy, aby se žáci nemuseli za teplých dní pařit
ve třídách. Snad nás jednou tato mládež, pro kterou jsme to dělali,
odmění tím, že nás budou
následovat.

Chtěl bych na tomto místě oslovit ty, co by se
k nám rádi připojili a
spolupodíleli se na naší
další činnosti. Do KOSu
může vstoupit každý, kdo
je starší 15 let. Horní
hranice omezena není.
Pokud se tedy rozhodnete vstoupit do našich
řad, můžete nás oslovit
pomocí e-mailu:
kosckyne@seznam.cz,
nebo prostě jen tak na
ulici, či na nějaké kulturní akci. Ke kontaktu
s námi můžete využít i
naší schránku, do které
vkládáte své podněty a
připomínky. Nachází se
v přízemí Hasičského
domu, vedle vstupu do
ZOO. Necháte-li na sebe
nějaký kontakt, pozveme
Vás na naši nejbližší
schůzi a můžete se již
přímo podílet na přípravě a organizaci našich
dalších akcí. Máme
mnoho plánů a nápadů.
Záleží i na Vás, kolik se
nám jich podaří zrealizovat.
Předseda sdružení MM

Výstava fotografií
Tématem letošního 5. ročníku
pouťové fotografické výstavy
jsou Lidé kolem mne. Vystavovat mohou všichni (min. 5
fotografií, formát libovolný).
Své příspěvky můžete nosit
do 22.7.2009 na OÚ.
D. Havlík

Pozvánka
Zveme Vás dne 6.6.2009 od 1200 do 1250 hodin
před Obecní úřad a do Obecní knihovny ve Čkyni
na akci „Na kolech po knihovnách regionu, tentokrát s motocyklovými a automobilovými veterány“,
kdy se k prachatickým knihovníkům přidají i kolegové bavorští, českobudějovičtí, strakoničtí a českokrumlovští. V těchto regionech totiž byli osloveni
majitelé dvou i čtyřkolých veteránů – motocyklů a
automobilů.
Naplánováno je 6 výletních tras, v každé z nich
pojede skupina cca 15 veteránů. Na každé z tras
pojede také jeden z významných českých nebo regionálních spisovatelů - Michal Viewegh, Ondřej Fibich, Petra Braunová, Roman Kozák, David Jan
Žák, Petr Hošťálek - a na některých známá herecká
celebrita. Na naší trase Strakonice – Prachatice pojede spisovatel Ondřej Fibich.
Srdečně Vás zveme, přijďte si prohlédnout veterány, naši knihovnu a popovídat se spisovatelem.
Obecní knihovna ve Čkyni

Hošek vystavoval svou
Šumavu v Praze
V novém tvůrčím fotografickém projevu se
letos představil ve výstavním oddělení pražského
centra „FotoŠkoda“ fotograf
Šumavy Vladislav Hošek ze
Čkyně. Zaujal především
svými panoramatickými
záběry šumavské a pošumavské krajiny, makrofotografiemi niterného
pohledu na detaily vzácných rostlin, specifickým
obrazem mohutností balvanů z bouřného toku
řeky Vydry. Svou výstavou prokázal schopnost
nebývalého využití denního světla, ale i ročních
údobí. Početné skupiny
diváků a milovníků
krásné fotografie obdivovaly Hoškovu téměř frenetickou zaujatost pro
šumavské hory, do mlh
ponořená údolí, šumavská jezera, horské louky,
tajemné slatě, boubínské
kořeny a kmeny. Nadšenci pro jeho tvorbu
nemohli však tentokrát

shlédnout druhou stranu
Hoškovy tvorby, získávané na jeho posledních
cestách světem - do Nepálu, Rumunska, Moldavska a zvláště na
Podkarpatskou Rus, kde
nikdy nechybí fotografův
smysl pro portréty a pro
lidské konání. Fotograf
Vladislav Hošek přešel
od analogu k digitální zrcadlovce Canon; většinou
však na jeho výpravách
nechybí středoformátová
Mamiya, všudypřítomný
stativ a zdatné nohy i
bystrozraké oči.
Produkci pražské výstavy a ostatní fotografie
z posledních let budou
moci ctitelé Hoškovy
tvorby shlédnout v čase
letošní zimy v Nahořanech a na jiných místech
- na tradičních prezentacích, které si získaly značnou popularitu a oblibu
mezi diváky.
Zdeněk Hrabica
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Úspěšný školní rok se pomalu
uzavírá
Úsilí pedagogické práce
v tomto období vrcholí.
Jedním z indikátorů úspěšnosti kantorského snažení ve škole jsou i výsledky
žákovských soutěží. Naši
žáci letos reprezentovali
čkyňskou školu ve 35
soutěžích a akcích znalostního, uměleckého a
sportovního charakteru.
Soutěžili v olympiádách
z češtiny, matematiky,
němčiny, angličtiny, dějepisu, zeměpisu, fyziky,
biologie, v olympiádě dopravní a zdravotní. Dále
v uměleckých soutěžích v recitaci, zpěvu a výtvarné výchově. Úspěšní
byli i ve sportovních soutěžích v košíkové, stolním tenisu, atletice,
halové i venkovní kopané
a vybíjené. Velmi dobří
byli v praktických a znalostních internetových
soutěžích / Lidice, angličtina, ekologie/. Veřejnosti se můžeme pochlubit
těmito
top - výsledky
v okresních, krajských i republikových kolech:
Kinderiáda: A.Friedlová
,V.tř. – kraj: 1. + 3. místo
/ 60 m, skok daleký/
Ekologická filmová soutěž:
L. Kunešová a N. Hudíková, IX.tř.: republikové
kolo – 3. místo
Ol němčina: F. Stadler,
VIII.B – okres: 1. místo,
kraj: 5. místo
Ol dějepis: R. Maršák,
IX.tř. – okres: 5. místo
Ol mat.5: K. Nová, V. tř.
– okres: 1. místo
Ol angličtina: J. Fiedlerová, VII.A - okres : 5. místo
Ol zeměpis: R. Novotný,
VIII.A – okres: 1. místo,
kraj: 5. místo; P. Jelínková,
VII.A– okres : 3. místo
Recitace: J. Fiedlerová,
VII.A – okres: 1. místo,

kraj - čestné uznání
Ol fyzika: R. Novotný,
VIII.A – okres: 1. místo,
K. Čermáková, VIII.A –
2. místo
Evropa ve škole – Vv:
kraj - 1. místo, 2. místo,
postup do celostátního
kola
Jihočeský zvonek – zpěv
okres: 3 x 1. místo, 2 x 2.
místo, 5 x 3. místo
kraj: P. Kučerová – stříbrné
pásmo
basket: okres: 1. místo
st.dívky, kraj: 7. místo
Eurorébus: M. Reinoldová, L. Topková, J. Trytová, VII.B – okres: 1. +
2. místo
trojice dívek postoupila
do kraje – M. Reinoldová
- 7. místo, trojice 4. místo
- postup do republikového
kola
L. Martanová, R. Novotný
IX.tř. postup do kraje – 7.
místo a 6. místo
Internetová soutěž Lidice:
J. Trytová, VII.B – lit.práce
postoupila mezi 21 nejlepších z ČR - pokračuje účast
v republikovém kole
Vybíjená: okres – 4. místo
Ol mat8: K. Čermáková,
VIII.A - okres: 2. místo,
R.Novotný, VIII.A – 5.
místo
Ol biologie: M. Reinoldová, VII.B – okres: 3.
místo
Mezi nejvytíženější a
nejúspěšnější reprezentanty čkyňské školy patřili:
Radek Novotný – VIII.B,
Petra Kučerová – VIII.A,
Roman Maršák – IX.,
Monika Reinoldová –
VII.B, Jaroslava Trytová
– VII.B, Kristýna Čermáková – VIII.A a Jaroslava
Fiedlerová – VII.A. Gratulace ale patří i ostat-

ním úspěšným žákům a
hlavně pedagogům školy.
Loňský školní rok byl
nadmíru úspěšný, letošní

výsledky jsou ještě zdařilejší. Můžeme být právem společně s rodiči
spokojeni.
Mgr. Jan Děd

Poslední exkurze
Dne 4.5. 2009 jsme my,
9. třída čkyňské základní
školy, vyrazili na poslední společnou exkurzi.
Doprovázeli nás paní učitelky Dědová, Landová a
tři žáci z 8.A.
Naše pouť začala v 7:15
odjezdem od školy. Cesta
do
Prahy
proběhla
hladce, a tak jsme se
zhruba kolem desáté hodiny ocitli na nám už
dobře známém místě,
před Divadlem Na Fidlovačce. V půl jedenácté začala komedie Karla
Poláčka „Hostinec U Kamenného stolu“. Představení dopadlo nad naše
očekávání a většina z nás
se při něm i pořádně nasmála.
Po poledni jsme měli
naplánovanou druhou
část exkurze, a to návštěvu Lidic. Když jsme
vstoupili do lidického
muzea, padl na mě velice
zvláštní pocit. Vidět a
slyšet podrobnosti o této
hrůzostrašné události, ba
dokonce pozorovat artefakty ve vitrínách a fotografie obětí, to byl pro mě
velice emotivní zážitek.

V tom momentu jsem si
pomyslel, že tento zločin
nemohli vůbec učinit
lidé, ale cynické zrůdy!
Nejvíce na mě ale zapůsobily smutné dopisy
dětí z koncentračního tábora, jež byly určeny příbuzným. Poté jsme vyšli
z budovy muzea, prohlédli si společný hrob lidických mužů, sousoší
dětí, základy Horákova
statku, kostela a školy.
Někteří z nás zamířili i
na starý lidický hřbitov,
ale to už byl čas na odjezd a my všichni nasedli
do autobusu a rozjeli se
směrem k domovu.
Věřím, že tento výlet se
líbil všem jeho účastníkům, minimálně tak,
jako mně samotnému.
Uvědomili jsme si více
než jindy, že lidské dějiny
se skládají z úseků šťastných, méně šťastných i
tragických. Jsem rád, že
žiji v tom šťastnějším období.
Richard Maršák,
9.třída, Čkyně
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Svaz tělesně postižených navštívil
výstavu HOBBY
Naše organizace - Svaz
tělesně postižených ve
Čkyni pořádala 16.5.2009
zájezd do Českých Budějovic na HOBBY.
Účast byla skutečně
hojná - byl plně obsazen
velký autobus na 49
míst. Nálada byla skvělá,
jen počasí mohlo být
lepší. Sluníčko vykouklo
až odpoledne, dopoledne
byla občas přeháňka, ale
to jsme zašli na kafíčko
nebo něco dobrého na
zub. Lákadel bylo na výstavě plno. Nejvíc se lidé

zajímali o květiny, a také
jsme si jich vezli mnoho
domů.
Na závěr jsme navštívili obchodní dům Globus, kde jsme doutráceli
zbytek peněz. Zájezd se
vydařil díky naší předsedkyni paní Hodboďové,
která měla všechno perfektně připravené. Takže
na podzim - hurá do Českých Budějovic!

Mgr. Šmejkalová

Volby do Evropského parlamentu se
budou konat dne 5. a 6. června 2009:
- 5. června od 14.00 do 22.00 hodin
- 6. června od 08.00 do 14.00 hodin
Volební místnosti Čkyně (pro obec Čkyně,
Předenice, Záhoříčko), Horosedly (pro obec
Horosedly), Onšovice (pro obec Onšovice),
Dolany (pro obec Dolany, Spůle).

4

KONCERT PŘEŠTICKÉ
DECHOVKY
V rámci 12. setkání dechovek ve Vimperku, které
se koná 5. - 6. června 2009 vystoupí 5. června ve
Čkyni v zámecké zahradě před OÚ v 18.00 hodin
Dechový orchestr ZUŠ Přeštice.
Uměleckým vedoucím orchestru je Ladislav Chadt
a dirigentem Dušan Rada. Za třináct let své
existence absolvoval mnoho veřejných vystoupení,
a to jak u nás, tak i v zahraničí.
Orchestr se věnuje kromě klasických skladeb pro
dechovku také skladbám ve swingovém rytmu a
některým skladbám pop music.
Dechový orchestr se představuje veřejnosti při
nejrůznějších akcích a oslavách, hlavně v Přešticích
a okolí, v Plzni, Praze, účastnil se též Kmochova Kolína.
Pravidelně se úspěšně zúčastňuje mezinárodního hudebního festivalu Young Prague v Praze, rovněž tradicí se
stala účast na mezinárodní soutěži dechových hudeb
“Vejvodova Zbraslav” v Praze, kde se orchestr
pravidelně umisťuje mezi nejlepšími kapelami.
Za hranice vyjíždí nejčastěji do partnerského města
Nittenau v SRN. V únoru 2004 se orchestr předvedl na
mezinárodním festivalu v Mentonu na azurovém pobřeží
Francie.

Ze zasedání zastupitelstva obce Čkyně
ze dne 29.4.2009
Během zasedání bylo schváleno:
Dohoda o vzájemné spolupráci při zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku mezi Obcí Čkyně a Policií ČR.
Schválený prodej pozemků:
Žádost paní Jindry Bromové, Záhoříčko 15 o koupi pozemků č. parc. 369/1 o výměře 1817 m2, 385/1 o výměře
6442 m2 , 390/1 o výměře 1817 m2, 390/2 o výměře 293 m2,
386 o výměře 396 m2 v k.ú. Předenice u Čkyně.
Žádost manželů Hrubých, Čkyně 242 o koupi pozemku č.
parc. 99 o výměře 18 m2 v k.ú. Onšovice u Čkyně.
Žádost pana Jaroslava Sladkovského, Jungmannova 460,
Český Brod o koupi pozemku č. parc. 1177/1 o výměře cca
114 m2 v k.ú. Horosedly u Čkyně – jedná se o pozemek
před domem č.p. 49.
Žádost manželů Uhlíkových, Čkyně 302 o koupi pozemku
č. parc. 619/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Čkyně.
Žádost pana Jaroslava Havlíčka, Čkyně 326 o koupi pozemků č. parc. 737/4 o výměře 10 m2 a 737/5 o výměře 46
m2 v k.ú. Čkyně.
Různé:
Záměr na realizaci projektu Místní komunikace – centrum obce Čkyně, předložení projektu Místní komunikace
– centrum obce Čkyně do ROP Jihozápad, financování
projektu Místní komunikace – centrum obce Čkyně
v rámci rozpočtu obce ve výši do 6.000.000,— Kč.
Paní Jana Benešová seznámila zastupitele s chystanými
výzvami o dotace. Zastupitelé berou na vědomí.
Otázka paní Hany Stockingerové, Čkyně 134 na úklid
v domě – je tam nepořádek. Zastupitelé berou na vědomí.
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Obec Čkyně
zve na tradiční pouť ve dnech
24. – 26.7.2009
pouťové atrakce na náměstí a v okolí parku,
posezení v zámecké zahradě OÚ
Pátek:
19:00 - vernisáž výstavy fotografií v zasedací místnosti OÚ - tentokrát na téma Lidé kolem mne
20:00 - hospoda „NA HŘIŠTI“ - DISCO
20:00 - v zámecké zahradě zahraje DJ „Pták“ hity vašeho mládí z 80. - 90. let
21:00 - „starý pecky téměř pro všecky“ - DISKO na pumpě

Sobota:
13:00 - fotbalový zápas „Starých gard“ - hřiště
15:00 - k tanci a poslechu zahraje v zámecké zahradě OÚ kapela „TORNÁDO“
20:00 - hospoda „NA HŘIŠTI“ - DISCO

Neděle:
09:00 - květinový stan, pouťové překvapení - „KOS“
09:00 - 11:00 - vystoupí dechovka ZUŠ Vimperk s mažoretkami v zámecké zahradě OÚ
10:30 - slavnostní bohoslužba v kostele sv. Marie Magdaleny s novoknězem
11:00 - k poslechu a tanci zahraje v zámecké zahradě OÚ „CK Kvintet“
14:00 - divadlo pro nejmenší „O pejskovi a kočičce“ v zámecké zahradě OÚ - „KOS“
15:00 - přátelský fotbalový zápas „A“ týmu SK Čkyně - hřiště
Provozovatelé všech pohostinských zařízení ve Čkyni budou připraveni Vám zpříjemnit dobrým jídlem a pitím celou
„ČKYŇSKOU POUŤ“.
Všem návštěvníkům přejeme příjemnou zábavu!

Vážení,
v návaznosti na první kolo fotosoutěže s názvem „VÁNOCE A ZIMA“ si v rámci realizace projektu podpořeného finančními prostředky z ROP NUTS II Jihozápad s názvem “LAG Chance In Nature - CESTY EVROPY - marketing cestovního ruchu” dovolujeme vyhlásit v pořadí již druhé kolo fotografické soutěže na téma:
„VELIKONOCE A JARO“.
V případě Vašeho zájmu o účast v této soutěži budeme potěšeni, pokud nám zašlete poštou na adresu: Archiváře Teplého
102, 387 06 Malenice nebo e-mailem na cestyevropy@chanceinnature.cz , popř. osobně předáte na CD své snímky libovolně
vystihující atmosféru blížících se Velikonoc a jara v regionu LAG Chance In Nature.
Snímky, které budou vybrány a se souhlasem jejich autora zveřejněny, budou rovněž jako předchozí zařazeny do soutěže
a vyhodnoceny v závěru projektu koncem letošního roku. Uzávěrka pro toto kolo “snímkování” je 15. 6. 2009.
Počátkem léta můžete očekávat obdobnou výzvu na téma “LÉTO V KRAJI POD ŠUMAVOU”.
Těšíme se na spolupráci a všem účastníkům akce předem mnohokrát děkujeme.
o.s. Chance In Nature – Local Action Group
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