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Volit chodily celé rodiny
Také voliči ve Čkyni a
v ostatních volebních
střediscích obce řekli
dost velkým stranám a
připravili je o hlasy.
Volby do Parlamentu ČR
začaly ve Čkyni poklidně.
Jako první se k urně
dostavil spěchající pan
Pěcháček a pak už se
okrsková volební komise
nezastavila až do pozdního
pátečního večera.
Přicházely celé rodiny
včetně sotva odrostlých
dětí i mladí lidé sólo – jev
dříve zcela nevídaný. To
ukazovalo na závažnost
volebního klání. Před uza
vřením volební místnosti
přišel jubilejní 500. volič
pan Šída a komise jej
odměnila kouskem čoko
lády. Zdálo se, že k volbám
tentokrát přijdou všichni.
Jenže v sobotu tempo
znatelně opadlo, čokoládu
dostali ještě manželé Klí
movi na 600. místě a po
nich přišlo voličů už jen
pár. Ještě několik zají
mavostí: viděli jsme dost
starých babiček s berlemi,
které odmítly návštěvu
členů volební komise u
nich doma a statečně přišly
až sem. Nemocných, kteří
volili doma do přenosné
urny, bylo deset. Naprostá
většina lidí byla o všem in
formována a k volbám
komise nepřipustila jen

několik mladíků, kteří
neměli ty správné doklady.
Jedenáct lidí odjinud volilo
ve Čkyni na volební
průkaz.
Nakonec
se
ukázalo, že jen tři hlasy
byly neplatné.
A perlička – pan Pavel
Suchel (48), kterého nahá
něly volební komise za
minulého režimu, ale
nikdy ho volit nedonutily,
volil poprvé. Přiměla ho
k tomu až jeho dcera.
Když porovnáme výsledky
voleb ve Čkyni a v celostát
ním měřítku, dojdeme stej
ně jako téměř vždy
k podobnosti, která asi
není náhodná. Jediný
rozdíl – u nás by se do sně
movních lavic dostali i SPO
Zemanovci.

Volby ve Čkyni

Volby v Dolanech

VÝSLEDKY VOLEB
ČR v %:
ČSSD
22,1
ODS 20,2
TOP 09 16,7 KSČM 11,3
VV 10,9 KDUČSL 4,4
SPOZ 4,3
Volební účast: 62,6 %

Volby v Onšovicích

Čkyně v %:
ČSSD 23,0 ODS 20,6 TOP
09 15,0 KSČM 10,4 VV
9,2 KDUČSL 4,0 SPOZ 6,1
Volební účast: 64,3 %
čk

Volby v Horosedlech

Foto: 4x D. Havlík
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Nová hra bude!
Po dlouhé prodlevě jsme
konečně vybrali novou hru.
Bude jí česká komedie Pos
tel pro anděla od Jaroslava
Koloděje. Poté, co jsme hru
vybrali, začali jsme ihned
se zkouškami. V hlavních
rolích se objeví již známý a
protřelý divadelník Jarda
Brašna a s ním Míra
Růžička, který se ukázal
jako velmi talentovaný
herec. Dále se můžete těšit
na Ivetku Vojtíškovou, zná
mou jako cikánku ze hry
Loupežník, Šárku Kotálo
vou, Ondru Šmída, Zdeňka

Svátu, Václava Květoně,
Pavla Pechouška, Dana
Havlíka a novou tvář
čkyňských ochotníků Han
ku Vávrovou. Premiéra hry
se původně plánovala na
pouť, ale vzhledem k tomu,
že většina herců pracuje a
má mnoho dalších aktivit,
je možné, že se vám
s novou hrou představíme
až v září. Nic však není jisté
a tak se nechte překvapit,
jak se s touto hrou po
pereme. Každopádně se
máte na co těšit.
KOS

Exkurze žáků devátých tříd do Terezína
Co jsme věděli o Terezíně
před návštěvou?
Že ho nechal postavit Josef II.
jako vojenskou pevnost, která
měla chránit sever monarchie
proti Prusům, a že ho pojme
noval na počest své matky
Marie Terezie. Jako obranný
val však využíván nebyl. Malá
pevnost již od počátku sloužila
jako vězení. Byl zde vězněn i
Gavrilo Princip, který spáchal
atentát na Františka Ferdi
nanda d´Este, následníka ra
kouského trůnu. A také jsme
věděli, že Terezín sehrál nebla
hou roli za 2. světové války.
A co víme teď?
Protože jsme nejdříve na
vštívili Muzeum ghetta, zjistili
jsme, že část města sloužila
jako sběrný tábor pro Židy
nejen z Čech, ale i ostatních
států Evropy a odtud pak byla
většina z nich transportována
do vyhlazovacích táborů v Pol
sku.
Pravý břeh Ohře s proslulou
Malou pevností za 2. světové
války sloužil gestapu jako
vězení pro politické vězně.

Průvodce nás všemi částmi
vězeňského areálu provedl a
při líčení některých událostí
z války nám bylo dost těžko.
Tísnivý pocit se nevytratil ani
při procházení podzemní
chodbou. Prohlídku ukončila
část
propagandistického
ﬁlmu o spokojených Židech,
který Němci v terezínském
ghettu natočili za války a chtěli
jím oklamat některé západo
evropské politiky a organizaci
Červeného kříže. Když nám
průvodce řekl, že po natáčení
šli všichni „herci“ do trans
portu, odcházeli jsme téměř
bez dechu.
Při zpáteční cestě se nám
vrátila dobrá nálada, zajeli
jsme do Mělníka, zkontrolo
vali soutok Labe a Vltavy,
dostali rozchod a hurá domů!
Druhý den jsme ve škole vše
zhodnotili a konstatovali jsme,
že se exkurze vyvedla. Škoda,
že byla naše poslední!!!
Jana Vandrovcová,
žákyně IX.B

Po roce je tu pouť
Tradiční porci zábavy
nabídne i pro letošek
pouťový program.
Od pátku 23. července
do neděle 25. července
budou hrát v zámeckém
parku před Obecním úřa
dem ve Čkyni hudební
skupiny, z jejichž reper
toáru si vyberou mladí i
staří.
V pátek zahraje trio pana
Roučky. V sobotu kapela
Druhý dech a Pohoda.
Neděle je vyhrazena mažo
retkám a orchestru Zá
kladní umělecké školy ve
Vimperku. Občerstvení
před obecním úřadem
bude pro tento rok zajišťo
vat zkušený provozovatel
Restaurace Ve Votáčce
Pavel Kalianko.

Ti, co přijdou, se mohou
podle jeho slov po celý ví
kend těšit na grilované spe
ciality a na lahodné a
osvěžující pivo ze Strako
nického pivovaru Dudák.
V hospodě Na hřišti bude
v pátek i v sobotu
diskotéka. Hudební pose
zení bude v sobotu i Ve
Votáčce.
Další detaily plánu jsou
zatím v přípravě. Obecní
úřad ve Čkyni připraví
přibližně v polovině čer
vence její přesný program,
nechá ho vytisknout a
všichni ho potom najdeme
ve
svých
poštovních
schránkách.
(pp)

Jarda Brašna, Míra Růžička a Zdeněk Sváta při zkoušce
nové hry Postel pro anděla.

Stezka odvahy
Dne 11.6.2010 od 19 hodin proběhne ve Čkyni
za rybníkem noc plná strašidel.
Pro menší účastníky bude připravena hra
ještě za světla, ti starší si počkají na tmu.
Vuřty s sebou.
Přijďte se s námi bát!
KOS Čkyně

3 AKTUALITY ze života Čkyně  červen 2010

Návštěva třídy 9. A na
Obecním úřadě ve Čkyni
Ráno 6. dubna, hned po
Velikonocích, naše třída
vyrazila k Obecnímu úřadu
ve Čkyni, aby navštívila
pana starostu Chvala, paní
Vančurovou, paní Telin
grovou a slečnu Po
hanovou.
Naše první kroky směřo
valy za panem starostou,
který nám v první řadě
vysvětlil rozdíl mezi pojmy
obec Čkyně a Obecní úřad
Čkyně. Seznámil nás
s navrhovanou podobou
územního plánu, ve kterém
nás nejvíce zaujal návrh na
obchvat obce Čkyně. Líbila
se nám i myšlenka osadit
veřejná prostranství koši
na psí exkrementy. Do bu
doucna se obyvatelé Čkyně
můžou těšit na dokonalejší
poslech informací z bez
drátového rozhlasu. Nás
ale nejvíce zajímaly otázky,
které se týkají školy.
Potěšila nás zpráva, že je
v
obecním
rozpočtu
vyčleněna ﬁnanční částka i
na postupnou výměnu
školních oken.
Pan starosta dopověděl
poslední slova a my se pře
sunuli k paní matrikářce
Vančurové. Ta už pro nás
měla připravené tři knihy
týkající se narození, úmrtí
a sňatků. Nás zaujala Kniha
narození, ve které bylo
pouze jedno jméno, pro
tože všechny čkyňské
maminky již rodí ve
městech (v nemocnicích) a
do této knihy je zapsáno
jen to děťátko, které se nar
odí mamince doma. Náš

spolužák Dominik Maloň
si zde slavnostně vyzvedl
svůj první občanský průkaz
a my pokračovali do další
kanceláře.
Paní Telingrová se stará
o veškeré účetnictví obce a
o vybírání poplatků. Naše
paní učitelka neváhala,
okamžitě využila situace a
zaplatila poplatek za
popelnici. Když jsme se
rozloučili, zamířili jsme do
poslední kanceláře.
U sekretářky slečny Po
hanové jsme se dozvěděli,
co je a k čemu slouží Czech
Point, kdy dostudovala a že
má opravdu hodně práce,
v současné době mimo jiné
i s přípravou obecních
voleb.
Když nám paní učitelka
Dědová před velikonoční
mi prázdninami oznámila,
že kvůli přerušení dodávky
elektrického proudu nás
čeká „velká“ exkurze na
Obecní úřad ve Čkyni,
nikdo nebyl příliš nadšený.
Po jejím skončení jsme ale
konstatovali,
že
tato
návštěva byla moc zají
mavá a poučná. Dozvěděli
jsme se mnoho důležitých
a pro nás nových informací
o naší obci.
Chtěli bychom za celou
9.A
poděkovat
paní
učitelce Dědové, která
celou exkurzi domluvila.
Hlavně ale zaměstnancům
obecního úřadu, kteří se
nám věnovali.
Aneta Beránková, Petra
Kavlíková, Marie Zídková,
žákyně 9.A

Nezapomeňte:
Poplatek za svoz komunálního odpadu,
poplatek za psa a poplatek z ubytovací
kapacity musí být dle vyhlášek
zaplacen do 30.6.2010!!!
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Úspěšný školní rok 2009/2010
Blíží se závěr školního
roku, který můžeme oz
načit za velmi vydařený.
Letošní výsledky žáků patří
bezesporu k těm nejle
pším, protože naši šiku
lové se výrazně prosadili
nejenom v okresních, ale
zvláště v krajských kolech.
Navíc
několik
účastí
v celostátních národních
ﬁnálových soutěžích je
nádhernou třešničkou na
letošním soutěžním dortu.
Tato umístění a výsledky
svědčí mimo jiné i o
tradiční zodpovědné a
kvalitní práci čkyňských
kantorů.
Statistika vypadá takto:
žáci se zapojili celkem do
30 soutěží a olympiád
(znalostní testy, Čj, Nj, Aj,
M, F, Bio, Ze, Vv, Hv,
sportovní soutěže, do
pravní, zdravo, práce s PC,
dějepis, atd. ).
Okres – 1. místa: dějepis  P.
Kučerová, basket – hoši,
čeština  K. Čermáková, fyzika
– K. Čermáková, zpěv – P.
Kučerová, ﬁn. gramotnost – J.
Fiedlerová, zdravotní – IX.tř.
2. místa : Mo5 – A. Medek,
recitace – J. Fiedler, basket –
dívky, němčina – F. Stadler,

fyzika  F. Kordík, zpěv – duo
Žampach, Medek, Mo 8 – P.
Jelínková, ﬁn.gramotnost – Š.
Šochmanová a 3. místa: dě
jepis – R. Novotný, Mo9 – K.
Čermáková, Ze – R. Novotný,
Fyzika – R. Novotný, ﬁn.
gramotnost – J. Tůma, do
pravka – ml.žáci.
Kraj  celkem 12 účastí 
Evropa ve škole 1 . místo a 2.
místo, čeština – 2. místo K.
Čermáková, zpěv – 2. místo P.
Kučerová, dějepis – 5. místo P.
Kučerová (dále 12., 19. a 20.
místo), ﬁn. gramotnost – 4.
místo J. Fiedlerová, Š.
Šochmanová, J. Tůma, basket
– 7. místo hoši, fyzika – 14., 18.
a 20. místo K. Čermáková, F.
Kordík, R. Novotný, recitace –
účast J. Fiedler, matematika –
43. místo K. Čermáková a
zdravo – bude.
Národní kola: Komenský a
my – 9. místo P. Jelínková ,
čeština  bude K. Čermáková,
Vv Evropa ve škole – národní
cena.
Výsledky našich žáků nás
opravdu těší a zároveň zavazují
do dalších let. Je to nejlepší
reklama čkyňské školy a jasná
výpověď o kvalitní pedago
gické práci pro rodiče a ostatní
veřejnost.
Mgr. Jan Děd

Masérské, rekondiční
a regenerační služby
(sportovní a relaxační masáže, odblokování
a měkká technika, Havajské masáže)

Jana Dragounová
Čkyně 279
tel.: 724 082 562
Po telefonické domluvě přijedu až k Vám
domů i s masérským stolem.
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Máme další nový strom!
V minulosti jsme vysadili
jako spolek KOS krásnou lipku
do parčíku za řekou u
vlakového nádraží a jako jed
notlivci mnoho dalších stromů
v okolí našeho městečka. A je
likož lipka parčík zdobí již přes
rok, sešli jsme se na výročí o
svobození od fašismu ve
čkyňském ,,centrálním,, par
ku, abychom zde vysadili další.
Tentokrát jsme zvolili červený
buk na místo nedávno poká
cené staré lípy.
Tato lípa musela být po
ražena, protože její kmen byl
vyhnilý a hrozilo její samo
volné spadnutí. Bohužel
stromů, které nejsou zrovna
v optimálním zdravotním
stavu je v parku více. V minu
losti už zde byli někteří jedinci
pokáceni, především ve spodní
části, ale obnova se nějak
nedaří. Důvodů je určitě více,
ale jeden z hlavních a podle
mého názoru jeden z nej
hloupějších je každoroční pří
tomnost kolotočů, které při
tradiční pouti okupují spodní
část parku. Za první republiky
ve Čkyni působil také kulturně

okrašlovací spolek a právě díky
němu máme náš hezký park a
my bychom rádi, jako součas
ní KOSáci, na jejich činnost
navázali a našemu parku po
mohli. Možná to není ještě
zcela patrné, ale pokud se zde
nezahájí obnova s jasnou kon
cepcí, za dvacet let náš park
nebude vypadat jako dnes a
stromů zde bude výrazně
méně, možná na hranici
stavu, kdy bude možné toto
místo nazývat parkem! Pojď
me o této problematice věcně
diskutovat a hlavně co nejdříve
sázet další stromy. Už teď je
pozdě!
A na závěr jen malá úvaha.
Stromy to s námi lidmi nemají
lehké. Příkladem by mohl být
mladý stromek jeřábu, který
jsem vysadil před necelým
rokem u kapličky, jejíž okolí
nutnými stavebními úpravami
také doznalo výrazných změn.
Byl zde vysazen jako dárek, ale
bohužel zmizel. A to způ
sobem, kdy i díra po něm byla
zahrabána a zamaskována. I
takové ,,umělecké zahradníky”
máme mezi námi!
O. Šmíd

Proč nesvítí ? ! ! !
Tak takovou otázku si položí
skoro každý, kdo prochází ve
večerních a nočních hodinách
mezi nově postavenými
domky na „rovince“ směr
Vimperk a předevšim ti naši
spoluobčané, kteří v této
lokalitě bydlí nebo si domek
ještě staví. Všichni přece vidí,
že chybí stožárky a těch pár,
které stojí, stejně nesvítí.
Odpověď není tak jedno
duchá, jak by se na první
pohled zdálo. Takže ptejme se
proč a kdo za to může?
Trochu historie neuškodí. V
roce 1999 prováděla ﬁrma
Elektrostav Strakonice kabe
lové rozvody nízkého napětí
tzv. NN rozvody pro investora

Eon (dřive JČE). Na základě
požadavku zástupce ﬁrmy
DOSI byl do provedených
výkopů uložen i kabel pro
rozvod veřejného osvětlení.
Až potud se zdá být vše v
pořádku. Pokládka kabelů a
způsob jejich uložení tehdy
proběhl dle vyjádření ředitele
ﬁrmy Elektrostav Strakonice v
souladu s platnými předpisy.
Firmou DOSI bylo určeno, kde
budou vyvedeny konce kabelů
s tím, že osvětlovací stožáry
ﬁrma DOSI osadí sama. Téměř
po 6 letech začala „velká akce“.
Firma DOSI sehnala 5 starších
a již někde používaných
terasových stožárů a znovu
požádala ﬁrmu Elektrostav

Strakonice o jejich osazení a
připojení. Tuto práci ﬁrma
Elektrostav provedla, ale už ne
zcela bezchybně. Bezpečno
stně nevyhovující a poškozené
svorkovnice sice nahradila
novými, ale osadila je (zřejmě
v důsledku krátkých vývodů
kabelů zaviněných terénními
úpravami nivelity) tak nízko
nad zemí, že i 10 cm sněhu
nebo déle trvající déšť může
způsobit zkraty a celkovou ne
funkčnost zařízení. V lednu
2007 vydala ﬁrma Elektrostav
„Zprávu o dílčí revizi elektri
ckého zařízení“ na kabelovou
trasu a osazené repasované
teraco stožárky pod číslem
0168/3/04/REZE1/A. Bohu
žel ani nové (zcela nevhodné)
plastové kryty nezabránily
vnikání vody a následným
zkratům. Navíc jsou volně
uloženy a hrozí nebezpečí
úrazu především dětem. Až
do června 2007 se obec ani
provozovatel veřejného o
světlení ve Čkyni, kterým jsou
technické služby, v této záleži
tosti neangažovaly a vlastně
ani dosud prakticky příliš
nemohou. Stavba veř. osvě
tlení nebyla ﬁrmou DOSI
kompletně předána. Jenže
ﬁrma DOSI požádala koncem
června 2007 provozovatele veř.
osv. o pomoc na zprovoznění
pěti stávajících světelných
zdrojů. Technické služby
pomoc neodmítly. Všichni
jsme chtěli, aby světla konečně
svítila a občané neklopýtali po
nedostavěných cestách.
Jak se věci dále (ne)pohnuly.
Důkladnou kontrolou a
následným proměřením zji
štěn, mimo trvalé závady na
stožárcích a jejich kabelových
propojích, další zkrat na
přívodním kabelu naproti
Pneuservisu. Bylo nezbytné
odpojit celou kabelovou trasu,
protože zkrat ohrožoval i
funkci veřejného osvětlení v
jiné části obce.
Technickými službami bylo
navrženo, částečně provedeno

a obcí zaplaceno zřízení
nového odběrního místa na
stávajícím betonovém sloupu
vzdušného vedení. Již známá
ﬁrma Elektrostav instalovala
rozvaděč a na tento vypraco
vala 15.7.2007 druhou a zatím
poslední „Zprávu o dílčí revizi
elektrického zařízení“ pro
DOSI pod číslem 0168/3/
04/REZE1/A. Již v srpnu 2007
ﬁrmou Elektrostav znovu
zprovozněné osvětlení znovu
nesvítí. Firma DOSI opravu
reklamuje a zároveň žádá o
převzetí části veřejného o
světlení ZTV DOSI Techni
ckými službami obce. K
částečnému převzetí pěti
světelných zdrojů do zprávy TS
došlo 8. 1. 2008 s podmínkou,
že budou odstraněny všechny
zbývající závady tak, aby
nebyla ohrožena bezpečnost
během provozu. Soupis závad
byl předán a důsledky jejich
neodstranění vysvětleny jed
natelem TS na jednání zas
tupitelstva obce v dubnu 2009.
Závady na stožárcích nejsou
ani do této doby odstraněny.
Navic se v kabelových rozvo
dech projevily další zkraty,
které brání alespoň částeč
nému provozu.
Co dál? Z pěti světel svítí stále
jediné.
Celé vyprávění připomíná
humornou písničku o psovi,
který jitrničku sežral. Bohužel
o humor nejde ani v nej
menším. Je potřeba konat a
proto starosta obce ing. Chval
rozhodl, že svolá v nejkratším
možném termínu schůzku. Za
účasti představitelů obce,
ﬁrmy DOSI, ﬁrmy Elektrostav
a Technických služeb chce
určit jednoznačnou odpověd
nost za současný stav. Cílem
schůzky by mělo být nalezení
rozumného východiska bez
vzájemného napadání a oso
čování. Naši spoluobčané ve
jmenované části obce si tento
špatný stav veřejného osvětlení
a cest opravdu nezaslouží.
Hlinka
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Raději marodit ve Čkyni
Počátkem března jsem dostal
email od bratrance z Ameriky.
Je mu už 87 let, bydlí na okraji
New Yorku a do důchodu šel
v sedmdesáti. Podstatnou část
života pracoval v jedné vě
hlasné mezinárodní instituci.
Volí republikány, jeho syn
straní demokratům. Popsal mi,
jak to chodí, když člověk
v Americe ulehne.
Ahoj Pepo, dnes něco o
našem zdravotnictví. Můj syn
Jim, který je několik let neza
městnaný, není krytý žádnou
státní pojistkou. Kupuje si
tudíž soukromé pojištění,
hlavně proti nějaké těžké
nemoci, která by stála spoustu
peněz. Pojistka ho nedokonale
chrání před nejhorším a
zaručuje mu jen minimální
ošetření při běžných prob
lémech. Nemá nárok na léky.
Rentgen mu schválí tak jed
nou za rok. Operace jeho po
jišťovna běžně zamítá. Může
se obrátit na „emergency serv
ice“ pro chudé. Ale nákladnější
operace ta služba nekryje.
Také léčba očí a uší není
hrazena. Tahle mizerná po
jistka stojí Jima kolem 4.000
dolarů, které musím platit já.
Kdyby byl Obamův plán re
formy zdravotnictví schválen,
měl by Jim nárok na slušnou
pojistku, která by ale stála jed
nou tolik.
Já jsem na tom dobře, jsem
krytý státem v kategorii dů
chodců nad 65 let. Většinu
mojí pojistky mi hradí můj bý
valý ouřad, který se zavázal mi
ji platit až do smrti. Stojí 15.000
dolarů ročně a já navíc do
plácím 1.200 dolarů. Výhoda
této pojistky je, že nemusím
čekat na žádnou operaci, op
erace se udělá, ať stojí co stojí.
Zuby, oči a sluch jsou také
kryté a na léky platím jen tři
měsíce v roce za recept 10
dolarů. Tomuto plánu se říká
Medicare. Většina lékařů jej

přijímá. Když např. doktor
vystaví účet za léčení na 1.000
dolarů a Medicare řekne, že
zásah vyžaduje jen 300 dolarů,
tak to lékař musí přijmout.
Medicare pak zaplatí 80 %
z těch 300 dolarů, já doplatím
zbytek. Moje slušná pojistka
znamená, že já prakticky ne
doplácím nic.
Jestliže Kongres schválí
Obamovu reformu, pro mě se
hodně věcí zhorší. Třicet mil
ionů lidí včetně Jima bude
muset být pojištěno a na ty po
jistky má ušetřit Medicare,
který kryje mě a miliony dů
chodců. Má ušetřit lepším
hospodařením a ne rušením
stávajících programů. Nikdo
tomu nevěří. Obamův plán
navrhuje, aby lékaři, kteří už
teď mají nízké platby od
Medicaru, dostávali ještě míň.
Hodně jich říká, že pak odmít
nou pacienty z Medicaru léčit.
„Ušetří“ se prý také tím, že ně
jaké poradní komise budou
rozhodovat, kdo a jak bude
léčen. Všeobecně se předpok
ládá, když bude zákon
prosazen, většina národa se
vzbouří a v listopadu demo
kraty „vyhodí“. Obama bude
vládnout do r. 2014 a zřejmě je
mu fuk, že ho potom lidi
nezvolí… Je to složité, ale líp to
vysvětlit neumím. Zdraví tě
Miroslav.
Reformu zdravotnictví schválil
Kongres letos 21. března. Nemít
zdravotní pojištění – nevím, jak
bych se na to tvářil. Z našeho
pohledu je nepochopitelné, že
přes 30 milionů Američanů
nemůže být plnohodnotně
ošetřeno. Ale oni nechtějí, aby
jim to někdo přikazoval. Je to
opravdu složité. Jsem rád, že
mohu chodit k naší doktorce.
Naše „čkyňské zdravotnictví“ je
na velmi dobré úrovni, podle
mých zkušeností v mnoha
ohledech mnohem lepší než
v takové Praze.
J. Lávička
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Vítěz vytáhl jedenáct ryb
Již počtrnácté se ve Čkyni 29.
května sešli rybáři při
tradičních závodech, které
pořádá místní spolek přátel
Petrova cechu. Startovní
poplatek zaplatilo 51 startu
jících, což bylo méně než loni.
Cestu k rybníku si našlo i
méně diváků než bývá
zvykem. Na vině mohlo být
proměnlivé počasí provázené
častými přeháňkami. Drtivá
většina byla z blízkého okolí –
ze Čkyně, z Vimperka, z Bošic
nebo Vacova. Do rybníka byly
vysazeny tři metráky živých
ryb, které postupně končily
v podběrácích závodníků.
Vítězství si odvezl vimperský
rybář pan Šáfář, který během
dopoledne nachytal 11 ryb (2
kapry a 9 cejnů) o celkové délce

299 centimetrů. Druhému
v pořadí – panu Šenkýřovi se
podařilo chytit 5 kaprů o
celkové délce 232 centimetrů.
Třetí skončil pan Churaň. Na
jeho udici uvízlo 5 kaprů, kteří
dohromady měřili 213 cen
timetrů.
Během závodu rybáři vytáhli
z rybníka 49 kaprů, největší
měřil 52 centimetrů. Občer
stvení zajišťoval stejně jako
každý rok Pavel Kalianko,
který pro diváky připravil
bramboráky, steaky a dva
druhy klobás.
Rybářský spolek děkuje
všem sponzorům, kteří při
spěli k tomu, že se mohla akce
uspořádat. Příští rok se opět
těší na shledanou.
(pp)

Čištění komínů
Provádí kominík František Regál, tel.č. 605 268 121,
který bude obcházet domy v níže uvedených osadách.
Předenice – Záhoříčko – Dolany: dne 14.6.2010
od 9.00 hodin
Horosedly – Spůle: dne 15.6.2010 od 9.00 hodin
Onšovice: dne 16.6.2010 od 9.00 hodin

Chystáte se zateplit Váš dům?
Plánujete výměnu starého kotle za nový?
Chcete si namontovat tepelné čerpadlo nebo
solární systém?

Energy Consulting
pořádá přednášku

Zelená úsporám
V kinosále KD dne 11.6.2010 od 19.00 hodin.
Téma:
Získání dotace z programu Zelená úsporám
na zateplení rodinného, bytového či pane
lového domu, na montáž nízkoemisních
zdrojů na biomasu, účinných tepelných čer
padel a solárně termických kolektorů.
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