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Památník obětem
válek ve Čkyni
se rozezněl zpěvem
hymny
Sedmdesáté výročí občanského
odporu proti nacizmu dne 5. května
1945 a osvobození Čkyně americkou
armádou dne 6. května 1945 bylo
připomenuto za hojné účasti veřejnosti. Šestého května 2015 se sešli občané u památníku na náměstí. Zvláště
byl přivítán Jaroslav Roučka – tehdejší
člen partyzánské skupiny „Šumava 2“.
Moderátor přivítal také dva potomky
našich občanů, kteří se aktivně účastnili dávných událostí: Čeňka Králíčka,
jehož otec sehrál významnou úlohu
při příjezdu americké armády. Karla
Staňka, jehož otec Cyril Staněk z Horosedel se vrátil z koncentračního tábora Terezín 2. května 1945.
Při pietě na náměstí položil věnec
k památníku za všechny žijící a vděčné současníky místostarosta obce
Jaromír Kainc. Zároveň položil ještě
věneček k pamětní desce Václava
Chlady, která je umístěna také na
památníku. Zpěvačky ze všech místních sborů se sbormistrem Jaroslavem Fafejtou zazpívaly hymnu přímo
v památníku. Vidět a slyšet zpívající
památník byl krátký, ale jistě silný
zážitek. Poté P. Martan přednesl názorný komentář k incidentu na náměstí 5. května 1945. Ukázal, kde kdo
tehdy stál a kde se střílelo. Vycházel
z údajů publikovaných ve své knize
„Paměť Čkyňska“ a výpovědi Stanislava Vintra. Vážní zájemci obdrželi
kopie archivních policejních protokolů, které dokládají konečnou verzi,
jak to tehdy se střelbou na náměstí
bylo (Lávička: Aktuality, duben 2015).
Zbývá dodat, že je historicky doloženo, že postoj Václava Chlady byl

hrdinským činem (aktivně šel proti
ozbrojeným vojákům). Kritický moment byl však zřejmě spojen s nedorozuměním (Chlada nevěděl, co si v tu
chvíli domluvil hlouček občanů s třemi Němci). Kritický moment byl spojen s poplašným výstřelem Ševčíka
z lihovaru. Hrdinou byl tehdy jistě
každý, kdo v tu chvíli na náměstí stál
a vystavoval v nebezpečí svůj život.
Na závěr připomínkového setkání
asi sedmdesáti občanů bylo možno
vstoupit do vnitřního prostoru památníku. Tuto mimořádnou příležitost
všichni využili a zhlédli tam pouze dva
státní znaky, několik fotografií a
prázdné vitríny. Je škoda, že památeční předměty po legionářích z 1. světové války někdo kdysi ukradl.
Prázdný památník je však naplněný
čkyňskou historií a krásná budova je
pamětníkem téměř stoletého dění na
náměstí. V povědomí veřejnosti však
vyhasíná připomenutí padlých čkyňských občanů v 1. světové válce. Je to
spojeno s nezájmem o historii jako silného jevu současné společnosti.
Památník je zároveň výzvou k jeho obnově a úpravám, které by udržely kult
místa do budoucnosti.

Ať tedy má stará stavba širší a novodobý rozměr. Ať se ze současného památníku stane „Památník obětí válek
a občanského odporu totalitním režimům za roky 1914-1989 na Čkyňsku“.
Jde zároveň o výzvu k veřejné diskusi.
Těším se na ni.
Petr Martan
zastupitel Obce Čkyně

Doplněk k historii květnových dnů
1945
K údajům v knize „Paměť Čkyňska“
patří dodat: Začátkem května 1945 se
vrátili domů z terezínského koncentračního tábora Vojtěch Suchel, Vojtěch Toman a Cyril Staněk. Do Čkyně šli
pěšky, část cesty se svezli vlakem.
Po skončení války v červnu se tito jeli
podívat do Terezína. Přidal se k nim
i pan Smola ze Sudslavic, který tam byl
vězněn také jako hasič. Jeli na korbě
nákladního auta poháněného dřevoplynem, které poskytl pan Vintr. V terezínském gétu se v tu dobu chodilo
s průvodci, vše spatřili ještě čerstvé
a tak bylo ještě vidět i tamní popraviště
zacákané od krve.
P. Martan
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 20. 4. 2015
schválilo:
– doplnění programu: rozšíření bodu 5) nové žádosti o příspěvky, do bodu 6) pronájem pozemku, jako bod 7) pronájem nebytových prostor, pronájem bytu v DPS, do bodu 11) nová smlouva o VB, do bodu Různé) pouť, zápis z finančního výboru
– příspěvek č. 1 – SDH Čkyně - ve výši 10.000,-- Kč
– příspěvek č. 2 – SDH Dolany – ve výši 5.000,-- Kč
– příspěvek č. 3 – SDH Horosedly - ve výši 5.000,-- Kč
– příspěvek č. 4 – SDH Onšovice - ve výši 5.000,-- Kč
– příspěvek č. 5 – SH ČMS – Okresní sdružení Prachatice - ve výši 3.000,-- Kč
– příspěvek č. 6 – TJ Sokol Čkyně - ve výši 72.000,-- Kč
– příspěvek č. 7 – SK Čkyně - kopaná - ve výši 108.000,-- Kč
– příspěvek č. 8 – SK HC Čkyně - ve výši 10.000,-- Kč
– příspěvek č. 9 – TJ Sokol Čkyně – šachový oddíl - ve výši 2.000,-- Kč
– příspěvek č. 10 – Karate klub Tsunami - ve výši 18.000,-- Kč
– příspěvek č. 11 – Svaz tělesně postižených v ČR - ve výši 6.000,-- Kč
– příspěvek č. 12 – Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni - ve výši 6.000,-- Kč
– příspěvek č. 13 – ZŠ a MŠ Čkyně – DPS Růže - ve výši 8.000,-- Kč
– příspěvek č. 14 – ZŠ a MŠ Čkyně – Rosetta - ve výši 3.000,-- Kč
– příspěvek č. 15 – Ženský pěvecký sbor - ve výši 3.000,-- Kč
– příspěvek č. 16 – Český svaz žen - ve výši 3.000,-- Kč
– příspěvek č. 17 – Český svaz včelařů – ZO Čkyně - ve výši 5.000,-- Kč
– příspěvek č. 18 – ČRS Vimperk MO Čkyně - ve výši 3.000,-- Kč
– příspěvek č. 19 – Myslivecké sdružení Háje Čkyně - ve výši 3.000,-- Kč
– příspěvek č. 20 – KOS Čkyně - ve výši 20.000,-- Kč
– příspěvek č. 21 – ZUŠ Vimperk - ve výši 5.000,-- Kč
– příspěvek č. 22 – Šimon Blaschko, Čkyně 315 – Čkyně CUP - ve výši 2.000,-- Kč
– příspěvek č. 23 – Římskokatolická farnost Čkyně - ve výši 35.000,-- Kč
– příspěvek č. 24 – Oblastní charita Vimperk - ve výši 260.000,-- Kč
– příspěvek č. 25 – Hospic sv. Jana Neumanna, Prachatice - ve výši 20.000,-- Kč
– příspěvek č. 26 – MS Čkyně Háje – výši 2.000,-- Kč
– příspěvek č. 27 – MUDr. Jan Toman, Čkyně 134 – ve výši 150.000,-- Kč
– příspěvek č. 28 – ZŠ a MŠ Čkyně – festival – ve výši 10.000,-- Kč
– příspěvek č. 29 – SDH Horosedly – šumavská hasičská liga - ve výši 5.000,-- Kč
– příspěvek č. 30 – Outdoor Kids – ve výši 6.000,-- Kč
– příspěvek č. 31 – Hanuš Rücker – NaExfest - ve výši 1.500,-- Kč
– záměr na prodej pozemků pro pana Zdeňka Trojana, K. Weisse 397, Vimperk v k.ú. Horosedly u Čkyně, pozemek č.
parc. 1171/3 o výměře 50 m2 a část pozemku č. parc. 1171/1 o výměře cca 150 m2
– nabídku k bezúplatnému převodu pozemků od Římskokatolické farnosti Čkyně a to v k. ú. Čkyně, pozemek č. parc.
903/2 o výměře 280 m2 a pozemek č. parc. 908/3 o výměře 461 m2
– obecně závaznou vyhlášku Obce Čkyně č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čkyně
– dodatek č. 1 ke smlouvě o projektu zajištění tříděného sběru směsi obalových odpadů
– smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce na akci „Čkyně - ulice p.č. 1131/1 rek. na kab. vedení“ kabelové vedení NN, kabelová skříň na pozemky č. parc. 1132/3, 1131/1, 1131/3, 16, 1135/13, 897/2, 837/26 v k.ú.
Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 6.400,-- Kč bez DPH
– smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce na akci „Čkyně - ulice p.č. 1148/2 rek. na kab. vedení“ kabelové vedení NN, uzemnění na pozemky č. parc. 761/6, 1148/2, v k.ú. Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 2.600,-- Kč
bez DPH
– úpravu příjezdové cesty k č. p. 50, komunikace by byla opravena v rámci oprav jiných komunikací v obci
– aby na základní škole byla připevněna pamětní deska s popisem a významem profesorky MUDr. Marie Peškové,
DrSc., název školy by se již neměnil
– aby byl dopracován projekt, na obnovu pietní síně, na stavební část exteriéru, který nebude řešit WC a nebude řešit
interiér
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– zřízení komise pro rekonstrukci parku, ve které by byli zástupci zastupitelstva, zástupci obce, KOS, zahradnická firma
a další
– provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni v termínu od 24. 7. do 26. 7. 2015 v prostorách zámecké zahrady OÚ pro
pana Michala Vintra, Čkyně 224 a pana Libora Schoře, Čkyně 151 s tím, že náklady spojené s mobilním WC ponese
Obec Čkyně
zamítlo:
– záměr na pronájem části pozemku pro pana Romana Slavíka, Čkyně 195 v k.ú. Čkyně, část pozemku č. parc. 837/26
o výměře cca 50 m2
vzalo na vědomí:
– rozpočtové opatření č. 1/2015
– rozpočet DSO Věnec na rok 2015
– zprávu z finančního výboru ze dne 20. 4. 2015
– informaci pana Petra Martana, který pozval přítomné dne 6. 5. 2015 v 18 hodin k pomníku padlých při příležitosti
připomenutí 70. výročí osvobození Čkyně

Výňatek z Obecně závazné vyhlášky Obce Čkyně č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Čkyně
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na: tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast včetně PET lahví, oděvy;
objemný odpad; nebezpečné odpady; biologické odpady; kovy a směsný odpad.
Tříděný odpad - shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými
nápisy: papír - barva modrá, nápojové kartony - barva žlutá, sklo bílé - barva bílá, sklo barevné - barva zelená, plasty,
PET lahve - barva žlutá, oděvy – barva bílá s označením „sběr oděvů, obuvi a textilu“.
Nebezpečný odpad - sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (pneumatiky, lednice, TV, oleje apod.) je
zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených.
Objemný odpad - je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.
koberce, matrace, nábytek apod.). Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášeném přechodném stanovišti přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených.
Biologický odpad - je biologicky rozložitelný odpad (např. tráva, listí, květiny, ovoce, dřevo, kůra, zelenina, odpad ze
zahrádek apod., v žádném případě NE kuchyňský odpad a zbytky jídla). Soustředění a odběr složek komunálního
odpadu odpovídající biologicky rozložitelnému odpadu rostlinného původu je zajištěn v zařízení pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů „Kompostárna Vimperk“, a to v rámci provozní doby.
Také bude možné tento odpad vyvážet do dvou kontejnerů, které budou umístěny v obci (u ČOV, a za pneuservisem).
Tyto kontejnery budou přistaveny na zkušební období, v kterém bude ověřen zájem o využití. V případě, že bude
do kontejnerů odkládán i nepříslušný odpad, budou kontejnery odstraněny a ponechána pouze možnost likvidace
v Kompostárně Vimperk.
Kovy - sběr a svoz kovového odpadu je zajišťován jedenkrát ročně mobilním sběrem přímo od jednotlivých nemovitostí nebo je též možné odpad odvážet do Kovošrotu ve Čkyni.
Směsný odpad - se shromažďuje do sběrných nádob, pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou typizované
sběrné nádoby popelnice a kontejner (u OÚ) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu a odpadkové
koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního
odpadu.
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Stavební odpad vzniklý při
stavební činnosti občanů, popřípadě právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání bude odkládán
do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady původce odpadu na řízenou
skládku v Pravětíně. Tímto se nevylučuje možnost odvozu tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními
prostředky, popř. jiným způsobem.
Provozní doba Kompostárny Vimperk:
od 1. března do 30. listopadu - Sobota: 15:00 - 18:00
Na zavolání (tel: 606 66 49 49) od 1. dubna do 30. listopadu v tyto hodiny:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 Úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 Pátek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
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Samovýroba dřeva z obecních lesů – informace
V případě zájmu o samovýrobu palivového nebo užitkového dřeva z obecních lesů je vždy nutné nejprve kontaktovat
hajného Ing. Luďka Saxla, mob. 602 45 45 24 a domluvit s ním další postup – vyznačení, způsob a čas těžby a přejímky
a teprve poté začít s těžbou. Po ukončení těžby a přejímce dřeva je vystaven evidenční lístek, na jehož základě bude
provedena platba do pokladny na OÚ Čkyně.
Cena za palivové dřevo v délce do 1 m je 100,– Kč/prm + 21% DPH.
Samovýroba užitkového dřeva na pořez se zadává pouze z nahodilé těžby (polomy, kůrovec, …). Cena za užitkové
dřevo na pořez je 500,– Kč/m3 + 21% DPH.
Pokud by kdokoli započal s těžbou bez vědomí a souhlasu hajného, dopustí se krádeže a vystavuje se odpovídajícímu
postihu.
(OÚ)

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad, psa a z ubytovací kapacity
je splatný do 30. června 2015. (OÚ)

Spolupráce se školami v odpadovém hospodářství
Odpadové hospodářství a třídění odpadu hraje důležitou roli v každodenní naší činnosti. Tříděním odpadu se dnes
prakticky zabývají všichni – domácnosti, instituce, firmy, školy atd.
V tomto příspěvku bych se chtěl zaměřit na činnost škol v našem okrese. Důležité je vědět, že prostřednictvím programu
třídění odpadu obcí a měst se zapojily všechny školy okresu. Celkem je v okrese Prachatice celkem 27 základních škol.
Důležitost této činnosti nespočívá však jen ve finanční odměně, ale v osvětě. Současným a bývalým generacím se podařilo
do útrob skládek, tedy do země dávat ročně tisíce tun odpadu, které příroda „nestráví“. Jde o plasty, sklo, jedovaté odpady
apod. Proto cílem osvěty je naučit mladou a další generace odpad třídit, separovat, potažmo likvidovat ve spalovnách.
Nechceme, aby si ničily přírodu, aby předcházely ekologickým zkázám, zamořováním apod.
Jihosepar, a.s., Vimperk nabídl školám, a to nejen v okrese Prachatice, pro každý školní rok soutěž ve sběru druhotných
surovin se zaměřením na plasty a papír. Nejen že za každé kilo zaplatí slušnou částku, ale zároveň majitel firmy p. Pobl
Jiří vyhlásil i soutěž dvou kategorií - ceny za celkově dodané množství v kalendářním roce a ceny dle průměru dodaného
množství na jednoho žáka. Cílem je motivovat i malé školy s menším počtem žáků. Na tyto odměny dává majitel p. Pobl
celkem 60 tisíc korun ročně. Jen pro zajímavost v loňském školním roce se do soutěže zapojilo 49 škol ČR, z toho jen 4
z okresu. Na čtvrtém místě v průměru na žáka se umístila ZŠ Horní Vltavice a obdržela odměnu Kč 3 000,-. V celkovém
množství byla 1. ZŠ Ústí na Labem 35,2 t, 2. ZŠ České Budějovice 20,2 t a 3. ZŠ Teplice 14,4 t. V průměru na žáka 1. místo
ZŠ Cítov 231,1 t, zmíněná ZŠ Horní Vltavice měla 68,5 t na žáka.
V letošním roce k 31. 3. 2015 si nejlépe vede opět ZŠ Ústí na Labem 22,5 t, dále ZŠ Dukelská České Budějovice 14,4 t
a ZŠ Štěkeň 11,4 t. Z okresu Prachatice se přihlásilo a soutěží již 10 škol a nejlépe si vedou ZŠ Čkyně – zatím 6,0 t, ZŠ
Vlachovo Březí 5,3 t a ZŠ Vodňanská Prachatice 3,4 t. Do soutěže se zapojily i ZŠ Zdíkov, Netolice, Husinec a další.
Jde o vyhlašování jednorázových akcí škol ve sběru zmíněných odpadových surovin. Vím, že každá škola peníze potřebuje, a proto o to víc mrzí, že se do této soutěže zatím nepřihlašuje více škol okresu.
Další spolupráce se školami spočívá v osvětě, a to prostřednictvím exkurzí jednotlivých škol. Pro tuto činnost Jihosepar,
a.s., a majitel nabízí k dispozici novou učebnu cca pro 50 žáků v rámci exkurzí pro další výuky . Školy ji tak mohou využít
k celodennímu učebnímu programu v rámci exkurze.
V neposlední řadě bych chtěl zmínit i úspěšnou spolupráci s Gymnáziem Vimperk a jeho ředitelem Mgr. Heřtou. Ten
ustanovil skupinu studentů pod vedením profesorky Mgr. Jedličkové, která úzce spolupracuje s firmou Jihosepar, a to
právě v osvětě předmětné činnosti a jako prostředník mezi základními školami a firmou Jihosepar, a.s., Vimperk.
Pro školní rok 2015/2016 se opět připravuje soutěž ve sběru druhotných surovin pro ZŠ. Počítá se s větší osvětou této
činnosti a v neposlední řadě budeme chtít dosáhnout zařazení učebny Jihoseparu, a.s., do celostátního systému seminářů
a školení s dodáním a doplněním videotechniky a odborných filmů k hospodaření s odpadem. Zároveň budeme chtít být
zařazeni do projektu environmentálního vzdělávání a osvěty. Spolupráci se školami budeme věnovat maximální pozornost a osvětu neustále rozšiřovat. Firma Jihosepar, a.s., by se měla stát v osvětě této problematiky chloubou města a
toto dobře reprezentovat.
Ing. Kalous Václav
Jihosepar, a.s., Vimperk
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Novým podnikatelům se ve Čkyni daří
Během posledních dvou let se ve
Čkyni objevilo několik nových podnikatelů, kteří nabízí zdejším i přespolním zajímavé služby. Všichni jsou
spokojení a podle svých slov slušně
prosperují.
Naproti firmě Intoma podniká
druhým rokem Vladimír Luks. Nabízí
služby v oblasti geodézie. „Zaměřování a vytyčování pozemků, zhotovení
geometrických plánů, zaměřování inženýrských sítí, vytyčování staveb,
zkrátka veškeré geodetické práce,“
jmenuje Vladimír Luks. Ve firmě
pracuje i jeho manželka a zaměstnává
dvě místní ženy. „Práce máme
opravdu dost, jsem tady spokojený,“
uvádí Vladimír Luks. Bydlí v Horosedlech. Přestěhoval se sem z Příbrami, okamžitě se zapojil do dění
v obci a stal se také jednatelem zdejšího sboru dobrovolných hasičů.
„S rodiči jsem v dětství jezdil každý
rok na Zadov. Tenhle kraj se mi moc
líbil, takže jsme hledali nějaký dům
pro rekreaci, až nakonec jsme natrvalo zakotvili s rodinou v Horosedlech
a otevřeli kancelář ve Čkyni,“ vysvětluje Vladimír Luks. Právě dokončuje zajímavou zakázku pro
Obecní úřad v Malenicích, kdy zaměřoval nevypořádané pozemky
v celé obci.
Spokojená je také Lucie Nárovcová,
která ve Čkyni provozuje fitness centrum. Klienti přibývají a v posilovně
bývá pravidelně plno. V září to bude
rok, co rozšířila posilovnu o nové
prostory, nové stroje a dětský koutek.

Díky tomu narostl počet návštěv maminek s dětmi. Posilovnu provozuje
druhým rokem. „Snažím se maximálně vyjít potřebám svých klientů.
Pořádám víkendové pobyty se
cvičením, nabízím tejpování, což je
"způsob regenerace namožených
svalů, uvolnění blokád, fixace namožených kloubů,“ jmenuje Lucie Nárovcová. Zhruba v jednoročním horizontu
chce rozšířit služby o wellness. Má
v plánu vybudovat tým vyškolených
lidí, kteří budou nabízet odborné
služby v okruhu fitness a wellness.
„1. září 2015 chystám den otevřených
dveří, kdy si každý bude smět zadarmo vyzkoušet stroje, probrat se
mnou techniku cvičení, získat
odpovědi na otázky ohledně redukce
hmotnosti, nárůstu svalové hmoty,
zvýšení fyzické výkonnosti a síly,“
uvádí Lucie.
V místě, kde měla pobočku Česká
spořitelna, provozuje obchod se
zdravou výživou, bylinnými přípravky,
kávou a elektronickými cigaretami
Luboš Ledinský. „Mohlo by to být
lepší, ale nestěžuji si. Určitě chci v
podnikání pokračovat. Lidé si u mě
nejčastěji kupují různé ořechy a náplně do elektronických cigaret,“ uvádí
Luboš Ledinský.
Dva roky peče pizzu na autobusovém
nádraží Dan Havlík. „Zájem je velký.
Jsou dny, kdy se nezastavím a téměř
nestíhám pizzu péct. Není to ale jen
pizza, snažíme se rozšiřovat sortiment
a pečeme i hamburgery a připravujeme bagety,“ uzavírá Dan Havlík.
(pp)

RNDr. Jiří Grygar, CSc.
(Fyzikální ústav AVČR)

JAK FUNGUJE VESMÍR
Přednáška známého astrofyzika
o nejnovějších objevech
a fungování vesmíru
s následnou besedou
se koná

v pátek 12. 6. 2015 od 18 hodin
v synagoze ve Čkyni.
Jiří Grygar je znám též jako věřící křesťan, a tak mu při besedě
můžete klást i otázky na téma věda a víra.
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Růže si získala
publikum v Plzni
Pátek 17. 4. 2015 byl pro členky
a členy dětského pěveckého sboru
Růže sváteční. Vše začalo brzkým
odjezdem od školy směr Plzeň, kde
jsme se zúčastnili mezinárodního festivalu pěveckých sborů Musica acalanthis. První dojmy byly značně
rozpačité, když naše děti uslyšely zpěv
připravujících se sborů, objevily se
obavy, nervozita, dokonce zaznělo – co
tu vlastně pohledáváme, nebo – ti zpívají tak krásně!
První koncert jsme zahajovali, své
vystoupení jsme úspěšně zvládli a pak
jsme se zájmem sledovali umění ostatních sborů. Spolu s námi zde zazpíval
studentský sbor gymnázia z Regensburku, dále sbor konzervatoře z francouzského Limoges a ženský sbor
z belgického Lutychu. Naše děti se v
takové konkurenci neztratily a zároveň získaly nové zkušenosti. Byli jsme
zde jediný dětský sbor a získali jsme
velké sympatie publika i ostatních
účinkujících.
Po koncertu jsme odjeli na oběd a
velká část odpoledne patřila návštěvě
ZOO, kde jsme jako účastníci festivalu
dostali průvodce, který s námi celou
zahradu prošel a prohlídku doplnil
mnoha zajímavostmi.
Návštěvu Plzně jsme zakončili vystoupením na náměstí, kde si zazpívaly
všechny sbory zúčastněné na festivalu
– krom již zmiňovaných jsme slyšeli
vysokoškolský sbor ze slovenské Žiliny, sbor konzervatoře ze švýcarského
Winterthuru a samozřejmě domácí
Plzeňský dětský sbor pod vedením
sbormistryně paní Bedřišky Koželuhové, kterou známe z festivalu ve Čkyni.
Bylo velice milé a pro děti z našeho
sboru nové, když nás při nástupu na
pódium ostatní účinkující hlasitě vítali
a při našem vystoupení s námi zpívalo
zaplněné plzeňské náměstí. Vše asi
nejlépe vystihují slova jedné naší zpěvačky, když si s překvapením povzdechla: „Ono se jim to snad opravdu líbí!“
Třešinkou na dortu bylo náhodné
setkání se známým hercem Martinem
Stránským, kdy následovalo horečné
hledání čehokoliv, na co by se mohl
podepsat a samozřejmě si někteří
nenechali utéci možnost společné fotografie.
J. Fafejta
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Hasiči ze Čkyně
zorganizovali
podruhé za sebou
stavění májky
Stejně jako každý rok se 30. dubna
ve Čkyni v parku stavěla májka. Tuto
akci již podruhé za sebou zorganizovali místní hasiči a vypořádali se
s tím na výbornou. Už týden před
akcí uspořádali hasiči brigádu na sběr
dřeva a na výběr pěkného vršku. Společně s dalšími dobrovolníky májku
okolo 17. hodiny postavili a už se
mohlo slavit. Hasiči k pěknému posezení, a to buď pod stanem, nebo pod
stromy, mohli nabídnout velmi dobré
pivo z pivovaru DUDÁK Strakonice,
točené limo a nějaký ten šnaps. K zakousnutí se prodávalo pečené maso
a klobásy či vuřty na grilu, o které se
postarali naši grill mistři Vlasta Babka
starší a Láďa Motyka. U májky se zpívalo, tančilo, zavzpomínalo a hezky
posedělo. Ti nejvytrvalejší májku hlídali až do druhého dne, do osmé hodiny, aby ji nikdo nepodřízl. Letošní
návštěva byla slabší než v loňském
roce, což způsobilo chladné počasí.
Hasiči všem, kdo přišli jak posedět,
tak pomoci se stavěním májky, moc
děkují. Uvidíme, zda budeme akci organizovat i v příštím roce. Na závěr se
sluší poděkovat Obecnímu úřadu Čkyně za podporu, pivovaru Strakonice
za zapůjčení karavanu a za dobré pivo
a firmě Jarokai za dodávku velmi chutného občerstvení.
Josef Kainc ml.

Slet čarodějnic

Foto.: J. Steidl
Poslední duben je svátkem pro všechny čarodějnice a čaroděje. Pod dohledem
starších kolegyň z KOSu si ve čkyňském parku vyrobili svá košťata, nechali si
pomalovat tváře netopýry, pavouky či lebkami a užili si čarodějnického rejdění.
Vzhledem k jejich malým zkušenostem bylo nutné přizvat instruktora létání na
koštěti, který jim vysvětlil, jak se na něm sedí, jaká je optimální letová výška
a na co si dát při létání pozor. Po zaškolení se malé čarodějnice a čarodějové
pustili do závodů na koštěti. Všichni létali velmi dobře a i ti nejmenší už drželi
svá košťata chvostem dozadu. Dobře si vedli i v dalších disciplínách, jako byl
hod koštětem, čarodějnická honička či hod vzteklou kočkou na kbelík. Děkujeme všem malým kolegyním a kolegům za účast a těšíme se na slet příští rok.
Za KOS Čkyně čarodějnice Elvíra

Pamětní deska
Františku Komrskovi s rodinou
Zveme Vás
na pietní setkání s odhalením pamětní desky na domě Nahořany čp. 3
v neděli 5. července 2015 ve 14:30 hod.
Zde se také tento den koná pouť a setkání rodáků Nahořan.
Iniciátor a pořadatel vzniku pamětní desky:
Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., Čkyně
Organizační garant: Petr Martan, tel. 732 373 448, martanckyne@seznam.cz

Hasiči ze Čkyně mají za sebou sběr železného
odpadu a okrskovou soutěž v Dolanech
V dubnu se ve Čkyni konal sběr
železného odpadu, kdy se místní
hasiči postarali o jeho naložení a odvezli několik plných valníků od domů. Za vyřazený železný odpad všem
občanům děkujeme! V květnu se konala okrsková soutěž v obci Dolany.
Na tuto soutěž vyjela z našeho sboru
tři družstva. V kategorii muži II. se
naši umístili na 3. místě. V kategorii
muži I. se tým ze Čkyně umístil na krásném druhém místě. Kategorii ženy II.
ovládly opět po roce ženy ze Čkyně.
Čkyňští hasiči byli s výsledky moc
spokojeni. Domů přivezli tři krásné

poháry, které ihned v klubovně naplnili. Mrzí nás, že se této soutěže
nezúčastnilo družstvo dětí. Ty se bohužel nedaly dohromady, protože nemají o požární sport zájem, nebo o této
možnosti trávení volného času neví. Což
chceme v nejbližších měsících změnit
a do našich řad nalákat co největší
množství mladých hasičů. Od června
nás čeká mnoho soutěží jak pro naše
nejmenší, tak pro nejstarší a dále
mnoho brigádních aktivit. Budeme
rádi za podporu a pomoc při brigádách. Ať nám nehoří!
Josef Kainc ml.

Pozvánka
na koncert
V sobotu 20. 6. 2015
od 18 hodin
se uskuteční v synagoze ve
Čkyni závěrečný koncert
pěveckých sborů.
Vystoupí přípravný sbor
Růžičky, dětský sbor Růže
a komorní sbor Rosetta.

AKTUALITY ze života Čkyně – červen 2015

Smutné velikonoční
pondělí
Před dvaceti lety, 17. dubna 1995, se
rozkřiklo, že pan farář Jan Preisler je
mrtvý. Byl zavražděn na Velikonoční
pondělí. Podezření padlo na dva
mladíky, kteří si už předtím vypůjčili
od pana faráře nějaké peníze. Ten byl
dobrosrdečný, každému rád pomohl.
Trochu kulhal, ale vždy zdůrazňoval,
že to není památka z vězení, ale z fotbalu. Podezřelí bydleli ve čkyňském
hotelu a byli pořád „pod parou“. Dříve
se oba léčili na psychiatrii. Jeden z
nich trpěl bludy a nechal se od druhého kumpána ovládat. Po vraždě
zmizeli, ale brzy byli vypátráni a vzati
do vazby. K činu se nakonec přiznal
Libor Pretl (28), kterého obžaloba vinila, že usmrtil faráře Preislera opakovanými údery dřevěným věšákem
a sedmi ranami nožem. Pretl se měl
tohoto činu dopustit ze zištných
důvodů, chtěl se zmocnit 3.835 Kč,
které pocházely ze sbírky věřících.
Nakonec ukradl 300 Kč. Druhý podezřelý byl propuštěn z vazby pro nedostatek důkazů a rychle se ztratil.
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Zemřel Jaroslav Endrst
Lidé se ptají, proč už nevycházejí
v Aktualitách zajímavé komentáře
v podobě e-mailů mého amerického
bratrance. Je to proto, že v březnu
minulého roku bohužel zemřel.

Zlom ve vyšetřování přineslo Pretlovo prohlášení u soudu, že se žádné
vraždy nedopustil a že byl k přiznání
při výslechu přinucen. (Pretl měl při
přelíčení zlomenou nohu a pohyboval
se o berlích). Vypověděl, že měl vidiny
a že mu zabití pana faráře vsugeroval
kamarád, který je pachatelem. Soud
konstatoval, že vyšetřování proběhlo
nedokonale a že policie předložila jen
nepřímé důkazy. Proto byl Libor Pretl
Krajským soudem v Českých Budějovicích 14. 11. 1996 propuštěn z vazby, kde strávil rok a půl.
Vrah nebyl nikdy dopaden. Vše
ukazuje na to, že jím byl druhý z dvojice, který vše naplánoval a uskutečnil.
Spravedlnost je někdy opravdu slepá.
Dnes už je Libor Pretl po smrti.
J. Lávička

Velikonoce
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara a nejvýznamnějšími svátky křesťanské
církve. Jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka
na jeho zmrtvýchvstání. Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první
neděli po jarním úplňku. Velikonoce jsou pro nás děti velkým těšením na hrkání.
Letos jsme se sešli na čkyňské rovince ve velmi dobrém počtu - 16 dětí, věkové
rozmezí 3-13 let. A právě nejmenší hrkači byli úžasní. Skvělou práci odvedl
Adam Rod, který měl letos roli kaprála. Moc jsme se těšili na každé hrkání, užili
jsme si spoustu legrace a děkuji všem, kdo nám dal velikonoční nadílku.
Adél Vačkářová, žákyně 5. třídy

Jaroslav (Miroslav) Endrst se narodil v roce 1923 v Praze. Po válce
pracoval na velvyslanectví USA. V
roce 1949 se o něj začala zajímat
STB a sváděla ho ke spolupráci. Také
proto odešel ilegálně do Vídně, kde
pobyl asi dva roky. Vybudoval zde
malou agenturu, když přeposílal
zprávy z Československa a Rakouska
do americké tiskové agentury AP
(Associated Press). Když na počátku
50. let dostal povolení vycestovat do
USA, neměl to vůbec snadné. Živil se
tam jako obchodní cestující s časopisy. Ale za oceánem prožil něco
jako americký sen. Z cesťáka povýšil
na dopisovatele velkých listů a do
důchodu odešel v sedmdesáti letech
už jako tiskový tajemník OSN. Od
tehdejšího prezidenta Billa Clintona
dostal k té příležitosti děkovný
dopis. Zemřel v New Yorku ve stáří
93 let.
Jaroslav Endrst byl bytostný republikán. Jeho syn naopak fandil
demokratům. Kupodivu se o politiku
nehádali, jen vášnivě diskutovali.
Jaroslav navštívil služebně 101 zemí.
Hovořil s mnoha státníky a králi,
mezi jiným i s Nikitou Sergějevičem
Chruščovem a Fidelem Castrem. V
roce 1992 navštívil po dlouhé době
svoji rodnou zemi a také příbuzné ve
Čkyni, kde se mu velmi líbilo. Na
sklonku jeho života jsme spolu byli v
čilém styku a poslal nám mnoho zajímavých e-mailů, které jsem zveřejňoval (bez jeho vědomí) v našich
Aktualitách. Teď vím, že to byla
chyba. Měl by určitě radost, že jeho
nevšední pohledy na americkou
současnost Čkyňáci rádi čtou.

J. Lávička
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Tradiční koleda
Velcí i malí kluci splnili svou velikonoční povinnost a s pomlázkou se vydali
vyšupat čkyňská děvčata. Na snímku jsou dvě party velmi úderných koledníků,
které se potkaly na své pochůzce. Velké košíky na snímu svědčí o velkém
odhodlání a vůli všech koledníků na snímku, kde chybí šéf jedné kolednické
party Karel Remeš st., který právě na mapě určoval trasu dalšího pochodu. (pp)

Seznam pozemků v obci Čkyně,
které nikdo nechce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydal seznam pozemků,
o které nikdo nemá zájem. Nejsou mezi námi potomci nebo jiní příbuzní níže
uvedených vlastníků? Mohou si přijít na pěkné peníze…
9 pozemků
4 pozemky
4 pozemky
62 pozemků
38 pozemků
4 pozemky
4 pozemky
3 pozemky

Vlasta Churáňová
Jan Kopenec
Božena Kopencová
Meir Werner (Izrael)
Chava Czeret (Izrael)
Meir Werner (Izrael)
Chava Czeret (Izrael)
Marie Zámečníková

Spory čkyňských
poddaných
s vrchností
Šestý díl historického seriálu o Čkyni.
V roce 1797 zakoupil panství Čkyně
hrabě František Sickingen za 32.000
zlatých. Vlastnil i dvě sousední panství
Lčovice a Zálezly. V roce 1808 panství
Čkyně koupil JUDr. Karel Claudi. Tehdy
nastaly spory s poddanými, kteří
museli vykonávat těžkou práci a vozit

k. ú. Čkyně
k. ú. Čkyně
k. ú. Čkyně
k. ú. Čkyně
k. ú. Čkyně
k. ú Dolany u Čkyně
k. ú. Dolany u Čkyně
k. ú. Předenice
-čk-

daleko fůry. Neposlušným poddaným
hrozila vojenská exekuce. V březnu
1812 byla do Vídně podána stížnost
poddaných ze Čkyně a Skalice za útisk
od vrchnosti. Majitel panství Claudi
dal zavřít čkyňského poddaného
Václava Massnera a jeho syna zbil
v zámecké kanceláři. Vojáky zbit byl
také Tomáš Zelenka z Onšovic, protože odmítal vykonávat robotu. Panský mušketýr tělesně potrestal také
Jana Maršáka z Dolan a Josefa Faláře z
Onšovic.

Stížnost pomáhal sestavit a napsat
čkyňský duchovní Jan Schlemmer,
který ji také podal ve Vídni. Spor nebyl
vyřešen a teprve v roce 1814 byla uzavřena dohoda mezi vrchností a poddanými, kterou však vrchnost nedodržovala. V listopadu 1818 zasedala
v budově čkyňské lokalie (na faře)
kněžská komise, která měla vyšetřit
oprávněnost stížnosti na duchovního
Jana Schlemmera. Správce statku Josef
Šimek uváděl, že Schlemmer ve svém
kázání urážel vrchnost. Bránili ho
ředitel vimperského panství Rohrer
a bohumilický farář Dvořáček. Také
rychtáři Jan Drabeš ze Zálezel, Jakub
Hule ze Čkyně, Vít Vojtíšek z Dolan,
Jan Novotný z Předenic a další
svědčili, že kázání žádné pohoršení
nezpůsobilo a lidé se v pokoji domů
navrátili. Všichni poddaní tuto stížnost odmítli jako nepravdivou.
V prosinci 1819 zaslali čkyňští poddaní další stížnost krajskému úřadu
do Písku, kterou podepsalo 31 osob.
Nikam to nevedlo a tak v červnu roku
1820 podali stížnost samotnému
císaři Františkovi I. ve Strakonicích,
kde byl na návštěvě. V únoru 1820 byl
Jan Schlemmer zbaven kněžského
úřadu ve Čkyni. Obvinili ho, že je
blázen a dopravili ho do kláštera ve
Vyšším Brodě, odkud uprchl. Nejprve
se skrýval v Dolanech, pak v Maří, kde
byl zajat a dopraven do Prahy, kde
u svých příbuzných zemřel v únoru
1826 ve věku 65 let.
Ani nuceným odchodem Jana
Schlemmera ze Čkyně neskončily
spory poddaných s vrchností. V červenci 1825 byla do Písku adresována
další stížnost, kterou podepsalo 19
čkyňských poddaných. Stálo v ní, že
„18. června přijel pan správce do
Vonšovic a mušketýr a jeden voják
s ním a na třetí den roboty s kvaltem
vyhnal Matěje Krčmáře, Matěje Zelenku a Jana Hůlovce a do arestu je dal
a nepustil je“. V roce 1828 si čkyňští
poddaní znovu stěžovali do krajského
úřadu do Písku, že narovnání s vrchností bylo vynuceno vojenskou asistencí.
Důležitým mezníkem byl rok 1848.
V září tohoto roku rakouský směn
zrušil robotu.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička
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Z vysílání školního
ROZHLASOVÉHO
OBČASNÍKU aneb co
se děje na základce
Dne 9. 4. 2015 proběhl na naší škole
branný den. Akce se zúčastnili všichni
žáci základní školy. Den začal vyhlášením cvičného požárního poplachu. Opustili jsme školu a seřadili
jsme se na školním dvoře. Ve třídách
jsme se rozdělili do skupinek – hlídek.
Na hlídky jednotlivých ročníků čekaly
úkoly na stanovištích. Úkoly byly zaměřeny na brannou tematiku. Dokonce jsme si zastříleli i ze vzduchovek.
Někteří poprvé v životě. Nedílnou
součástí dopoledne byly také ukázky
výcviku policejních psů. Všichni jsme
si prohlédli zásahové obleky profesionálních hasičů, kompletní vybavení
hasičského auta, žáci si mohli vyzkoušet hašení hořících kartonů a na
břehu Volyňky i práci s proudnicí.
Také jsme si zkusili své znalosti
z oblasti témat „Člověk v situacích
ohrožení“ formou testů na PC. Nechyběla ani stanoviště zaměřená na
zdravovědu, kde odbornou radou pomáhala paní M. Valentová.
K zdaru celé akce rozhodující měrou
přispěla aktivní práce hasičů HZS Jihočeského kraje, konkrétně z Prachatic, psovodů – policistů Územního
odboru PČR Prachatice, dobrovolných
hasičů SDH Čkyně. Právě za celkové
nasazení, ochotu, profesionální přístup bychom chtěli poděkovat „našim
hasičům“ panu Tomáškovi, panu Kaincovi ml., panu Bastlovi. Věříme, že tato
společná akce nebyla poslední a těšíme se na další spolupráci.
Koncem dubna - jako každoročně vrcholí sezóna vědomostních soutěží
a olympiád. Mezi poslední patří Biologická olympiáda. I letos naši školu
reprezentovala žákyně 9. třídy Vlasta
Chrstošová, která během posledních
čtyř let patřila ke špičkám této
soutěže v kraji. Již v 6. třídě získala 6.
místo, v 7. a 8. třídě 2. místo, a tak
vždy postupovala až do krajských kol.
Letos skončila na 10. místě. Štafetu
v pěkném umístění přebírají její mladší spolužákyně, Anička Medková,
která získala 5. místo a Petra Zíková,
která skončila na 4. místě. Tuto trojici

doplnila Eliška Kubálková, která skončila šestnáctá. Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy. A děvčatům z devítky přejeme
další úspěchy na střední škole.
A slavíme spolu s Hynkem Česánkem
z pětky i velký úspěch v literární soutěži. Jeho práce byla vybrána mezi
deset nejlepších prací ve své kategorii
literární soutěže KNIHA V HLAVNÍ
ROLI. Je pozván na 21. mezinárodní
knižní veletrh Svět knihy do Prahy,
kde v pátek 15. května proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.
Soutěžíme však i ve skupinkách.
K takové soutěži patřila i soutěž
s názvem Přírodovědný den.
Ve středu 29. 4. proběhl v areálu naší
školy Přírodovědný den pro žáky 1.
stupně. Celý den vymysleli a zorganizovali žáci Přírodovědného kroužku,
kteří si na soutěžní den vzali na
pomoc několik žákyň z deváté třídy.
Pro děti bylo připraveno 10 různě
obtížných soutěžních stanovišť, kde si
vyzkoušely např. poznávání živočichů
podle obrázků a zvuků, poznávání
zvířecích stop, stromů, poznávání
přírodnin podle hmatu, při popisu
částí těla si zopakovaly i své znalosti
z anglického jazyka. Výzvou bylo
i časem omezené skládání puzzlí
s přírodovědnou tematikou či přiřazování obrázků motýlů k housenkám
apod.
Na závěr žáci měřili své síly ve vědomostním AZ kvízu. Kromě soutěžních
stanovišť byla pro děti připravena
i dvě stanoviště nesoutěžní věnovaná
přírodovědným a venkovním hrám či
kreslení.
Přírodovědný den se vydařil. Doufáme, že se žákům líbil a že si připomněli, jak hezká a rozmanitá je
příroda kolem nás a kolik toho o ní ví.
Sportovci se utkali tentokrát ve vybíjené. Jako tradičně zápasy probíhaly
v Husinci a naši obsadili 7. místo.
A to není ze sportu všechno – fotbal
si zahráli v rámci turnaje Mc Donald
Cupu žáci z 1. stupně.
V úterý proběhlo okresní kolo dopravní soutěže. Popravdě – moc se
nám nedařilo, přední pozice obsadili
naši soupeři. Byli lepší. Do příštího
roku máme na čem pracovat….
A čeká nás v květnu další okresní
kolo soutěže – tentokrát zdravot-
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níků.Také matematici se připravují na
Pythagoriádu.
Zcela odlišnou akcí je výlet za
odměnu. Tentokrát je naplánován do
Prahy na velkou kosmonautickou výstavu Gateway to space – Brána do vesmíru. A protože je to výlet za
ODMĚNU, jedou ti, kteří dávají do své
školní práce i něco navíc. Nestačí jen
přijít, posedět, najíst se a domů.

VÝLET ZA ODMĚNU
Pravidelně se v Aktualitách zmiňujeme o soutěžích a olympiádách,
kterých se zúčastní během školního
roku naši žáci. S velkou radostí vypočítáváme úspěchy, hlásíme přední
místa na žebříčku. Umíme ocenit každou snahu, každou „práci navíc“.
Vážíme si práce učitelů, kteří na
všechny tyto akce své žáky připravují
a prožívají je s nimi. A pokud sledujete
stránky naší školy a „rozkliknete“ si
výsledkové listiny, víte, že umíme obstát v konkurenci velkých městských
škol a gymnázií. Letos jsme chtěli
odměnit všechny ty, kteří svou každodenní prací, svým přístupem k povinnostem a svým elánem povzbuzují
k lepším výkonům i ty ostatní. Už
jednou jsme vybírali na VÝLET ZA
ODMĚNU, tehdy to bylo do písecké
Sladovny na interaktivní expozici Stroj
času, tentokrát jsme pozvali naše
tahouny na výlet do Prahy do Holešovic. Cílem byla výstava kosmonautiky Gateway to space.
Pozvaným třiceti dětem škola zaplatila jízdné a část vstupného. A na co
jsme je vlastně pozvali? Chtěli jsme
jim umožnit prohlédnout si něco, co
třeba nebude cílem rodinných výletů.
Výstavu, která svým zaměřením osloví
zvídavé a hloubavé lidi. Výstavu, která
rozšíří jejich vědomosti a zároveň
bude stavět na tom, co znají ze školy.
Vesmír, Sluneční soustava, kosmonauti a lety raketoplánů … Exponátů
byla spousta, mohli jsme vstoupit do
kabin raketoplánů a představovat si,
jak se žije a pracuje na oběžné dráze.
Dotkli jsme se měsíčního kamene.
Důkladně prohlédli skafandr Jurije
Gagarina, mohli jsme ho porovnat
s americkým skafandrem určeným
pro výstup do volného prostoru. Bylo
toho opravdu hodně. Proletěli jsme se
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cestou od 4. října 1957, od vypuštění
družice Sputnik, a skončili 12. listopadu 2014 přistáním na povrchu komety. A úplně na závěr si někteří odvážní
a trpěliví (byly dlouhé fronty) zařádili
na různých simulátorech. A protože se
mohlo fotit – všechno jsme podrobně
zdokumentovali.
Na zpáteční cestě jsme doplnili energii zmrzlinou, brambůrkami a kolou,
takže i v tomto bodě jsme úkol splnili.
Mgr. V. Komínová

Výtvarné soutěže
Na úspěších čkyňské školy se
podílejí i žáci, kteří svůj talent a um
zaměří na výtvarné činnosti. Po roční
odmlce se naši žáci opět zapojili do
tradiční výtvarné soutěže Evropa ve
škole. Letošní témata ke zpracování:
2015 Evropský rok rozvoje – důstojnost pro všechny – nabízela mnoho námětů pro výtvarné i lidské zamyšlení. Do
školního kola byl zapojen 5., 6. a 9. ročník. Bylo hodnoceno celkem 69 prací
a z nich vybráno pouze čtvero kreseb,
které splňovaly kvalitou a zpracováním náročná kriteria krajského kola.
Školu reprezentovaly práce Hynka
Česánka, 5. r. – Můj šikovný dědeček
a tři obrázky šesťáků , Marie Hovorkové a Lenky Tomanové – Potréty stařečků a Adama Roda – Policejní zásah.
Z tohoto úzkého výběru nakonec krajskou porotu zaujaly dvě práce. Čestné
uznání obdržela L.Tomanová a nejvíce
nás potěšil zisk 2. místa Hynka Česánka.
Jeho práce postupuje do celostátního
kola. Uskuteční se v Ivančicích na
Moravě a zde by mohl mít šanci na
úspěch. Budeme držet palce a všem
čtyřem žákům děkuji za trpělivost a
výtvarnou snahu.
Další docela úspěšnou účastí bývá
vimperská soutěž Natur Vision. I letos
byla chuť kreslit a malovat, protože
téma Sladkovodní a mořské ryby naše
žáky velmi oslovilo a zdařile na toto
téma pracovali. Soubor kreseb pro soutěž je již připraven a jenom pilujeme
detaily. Do školního kola se zapojilo
celkem 44 výtvarníků a reprezentativní
soubor tvoří 13 velmi pěkných a výtvarně provedených kreseb. Začátkem
června porota opět vybere nejlepší
práce pro tento rok a jsme velmi zvědaví, zdali ulovíme nějakou „rybu“
i my.
Mgr. Jan Děd

Velikonoční tvoření v synagoze
O letošních Velikonocích panovalo sychravé počasí a tak jsme naše tradiční
velikonoční tvoření přemístili do tepla synagogy. V jedné místnosti si děti a jejich rodiče mohli vyzkoušet malování vajíček voskem a akrylovými barvami,
nabarvili si roztomilá sádrová kůzlátka a zajíčky a tím vším si pak ozdobili květináče s maceškami, které si odnesli domů. V druhé místnosti se pak mohli
naučit, jak se plete pomlázka z osmi proutků. Dětem i rodičům se tvoření moc
líbilo a nezůstal neozdobený jediný květináč ani vajíčko.
Váš KOS
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Zprávy z mateřské školy

Zápis do mateřské školy
Ve dnech 13. a 14. dubna, tedy týden po velikonočních
svátcích, proběhl v mateřské škole zápis předškolních dětí
na školní rok 2015/2016. Během těchto dvou dnů se přišlo
se svými rodiči zapsat 15 dětí. Tři děti byly pak zapsány ještě
mimo zápisový termín. Sečteno a podtrženo, nový školní
rok by měl začít s 82 dětmi.

Vystoupení dětí
Ve čtvrtek 23. dubna 2015 účinkovaly děti ze 3. třídy
mateřské školy s paní učitelkou Kohoutovou na výroční
schůzi Svazu žen v bufetu u Kainců. Snad svým jarním programem potěšily všechny přítomné.
(vp)

Na fotografii manželé Vondrovi s dcerou Elen.
V. Pechoušková

Broučci ve čkyňské
školce
Ve čtvrtek 9. 4. 2015 navštívila naši
školku paní Petra Tůmová ze strakonické pobočky ekologického centra Cassiopeia. Tentokrát jsme ji přivítali ve
II. třídě a ona nám představila program „Život broučků“.
V rámci výukového programu jsme
se seznámili se svižníkem, beruškou,
hrobaříkem, roháčem, krascem, hovniválem a také mandelinkou bramborovou, kterou děti hned překřtily na
mandarinku. Dozvěděli jsme se, co
který brouček jí a kde žije, pomohli
jsme nakrmit berušku. Paní učitelka
Petra nám také zahrála malé divadélko o hovniválovi, který si zakutálel svoji hnojovou kuličku a hledal
mezi broučky pomocníka, který mu ji
pomůže z důlku vykutálet. Nakonec se
povedlo, roháč pomohl a hovnivál
mohl nakrmit své děti.
Celý program byl provázán básničkami, písničkami a ukázkou krásných
modelů broučků. Na závěr si děti
obkreslily na papír vybraného broučka a vybarvily. Nebo si také pomocí
kartonu a kříd mohly vyzkoušet

Děti si program ,,Život broučků” moc užily
frotáž. Na zopakování nám zde lektorka nechala pracovní list s bludištěm, kde se každý brouček dostane
cestičkou ke své potravě.
Byl to již třetí program z CEGV Cassiopeia v tomto školním roce (na
podzim to byl program „Život v mraveništi“ a v zimě jsme se seznámili se
sýkorkou modřinkou). Pro děti je to
vždy zajímavé zpestření běžného programu MŠ a pro všechny je to velice
přínosné, protože se zajímavou formou seznamují s přírodou a zvířátky
v ní.
Bc. Veronika Nováková

Hravá angličtina
pro děti od 3 do 6 let
Scházíme se každé pondělí od
16 hodin v obecní klubovně.

Vede Alena Zemanová.
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Svátek matek
Druhá květnová neděle patří všem maminkám. Ne jinak tomu bylo i v naší mateřské škole 6. května. Ve všech třech
třídách připravily děti se svými učitelkami jarní besídky. Školka zněla písničkami, básničkami, dramatizovalo se, byly
slyšet dětské hudební nástroje a klavír. Maminky dostaly dárečky, které děti s láskou a velkým nasazením vyráběly.
Maminky měly určitě radost a potěšení ze svých dětí, my učitelky dobrý pocit a dětem spadl kámen ze srdce, že se vše
povedlo.
(vp)

ZUŠ v MŠ
Víte, jak vypadá nebo k čemu slouží houslový či basový klíč,
nota, pomlka? Poznáte hudební nástroje nejen podle vzhledu,
ale také podle zvuků? To vše jsme se dozvěděli a naučili 18.
května v naší mateřské škole. Děti ze Základní umělecké školy
se svými vyučujícími nám již poněkolikáté uspořádaly výchovný koncert propojený krátkými výstupy dětí z literárně –
dramatického kroužku.
Vždy se na jejich vystoupení těšíme a doufáme, že se příští
školní rok zase s nimi setkáme v naší mateřské škole. Děkujeme.
(vp)

Pamětní deska připomene
osobnost Marie Peškové
Poté, co zastupitelé rozhodli o tom, že v budově základní školy bude nainstalována upomínková tabule
věnovaná Prof. MUDr. Marii Peškové, DrSc., sešla se
přímo na základní škole operativní skupina, která bude
řešit podobu, umístění a text na desce.
Marie Pešková pocházela ze Čkyně, byla přednostkou
I. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.
Letos by se dožila 80 let.
(pp)
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U Javorníka nalezl
džbánek se 165
mincemi
Svou první hledačku měl Stanislav
Hadrava z Dolan již ve svých deseti
letech. Od té doby jich vystřídal několik,
v terénu s detektorem v ruce strávil
stovky hodin. O zajímavé nálezy nemá
nouzi, snaží se ale dohledávat i historii
nalezených předmětů, vytvářet „jejich“
příběhy. Ten nejzajímavější sestavil
potom, co u Javorníka nalezl depot více
než 160 mincí.
Jak dlouho se detektorům věnuješ?
Jak ses k této zálibě dostal?
Aktivněji se hledání s detektorem
zabývám deset let, ale již před 27 lety
jsem měl svou první hledačku, se
kterou jsem se pokoušel najít kovové
věci ukryté v zemi. Vždy mě lákalo to
neznámo, které může být v zemi
ukryto.
Spolupracujete s archeology?
V České republice je odhadem 35
tisíc lidí, kteří mají detektor. Někdo
tenhle koníček zkusil a nechytlo ho to,
další jsou jen sváteční hledači a pak
jsou ti, kteří jsou zarytí detektoráři,
kteří hledají každou volnou chvilku.
Část uvědomělých detektorářů spolupracuje s archeology, protože si je
vědoma historické hodnoty nálezu,
další skupině z nás chybí informovanost o tom, jak postupovat při
nálezu něčeho, co má pro archeology
cenu, a další skupina detektorářů vědomě historické nálezy archeologům
neohlásí. Je to škoda, protože tím
přicházíme o souvislosti spojené s historií našeho kraje. Mně ale přinesla
spolupráce s odborníky cenné kontakty a mnoho poznatků z této oblasti.
Jaký byl tvůj nejsilnější zážitek s detektorem?
Je jich hned několik. Velkou radost
mi udělal nález prvního měděného
krejcaru z roku 1800, stříbrňáku –
Franze Josefa I., nález protitankové
miny, dále pak nález identifikační
známky, různých knoflíků z válečných
uniforem a stříbrné lžičky s hraběcí
korunkou. Každé „kopání“ je vlastně
silný zážitek plný očekávání, na jehož
konci se většinou zjeví zubní pasta,

Stanislav Hadrava se svou hledačkou nachází skutečné poklady
víčko od piva nebo plechovka od
paštiky. Chození s detektorem není jen
o nálezech, ale hlavně o příjemné relaxaci a trávení volného času v přírodě.
Nedaleko Javorníka jsi zcela náhodou našel depot stříbrných mincí.
To byla taky obrovská náhoda, když
jsem na Štědrý den v roce 2012 s rodinou na jednom odlehlém místě v lese
v rozhrabané půdě nalezl vícero stříbrňáků. Jednalo se o pražské groše
Václava II. a Jana Lucemburského spolu s pasovskými feniky. Tady jsem si
vyzkoušel i spolupráci s archeology, se
kterými jsme na místě našli celkem
165 stříbrných mincí spolu se střepy
hliněné nádoby. Archeologové tento
javornický depot datovali do roku cca
1320. Bližší informace k tomuto
nálezu jsou popsány na informační
tabuli na Javorníku pod hotelem Vyhlídka. Shodou okolností je tento depot
nyní vystavován spolu s jinými až do
konce srpna v Jihočeském muzeu v
Českých Budějovicích. Výstava se jmenuje „Poklady, depoty a obětiny“, takže
kdo má zájem, může se podívat na
vlastní oči. Mým přáním je umístění
tohoto depotu na zámku ve Vimperku.
Vyhrál jsi také zajímavou soutěž
v odborném časopise pro detektoráře. O co konkrétně šlo?
V tomto časopise
jsem publikoval
svůj článek „Tajemné Ídéčko“, který
pojednává o nálezu identifikační známky německého
letce z I. světové války a pátrání po je-

Foto: PP

jeho osudu. Což znamenalo dohledávání informací zde v Čechách, ale i v
Německu, kde mi velmi pomohl jeden
německý kolega z Haidmühle.
Vedle jiného jsi také člen SDH Dolany. Ukázkově spolupracujete s hasiči
z Haidmühle. Jak jste se s haidmühlskými seznámili a co plánujete v následujících týdnech či měsících?
Shodou okolností jsem byl zvolen
starostou, o tuto funkci velký zájem
nebyl, tak jsem na jedno volební období souhlasil. Dolanští se s hasiči
z Haidmühle seznámili při otevření
přechodu Nové Údolí – Haidmühle v
roce 1990. Náhodou se zde dal do řeči
Míra Žák, Jirka Urbánek a jeden Čech
žijící v Haidmühle a výsledkem debaty
byl začátek přátelství mezi oběma
sbory. Nová éra našeho kamarádství
nastala před 3 lety, kdy jsme opět kontaktovali nové vedení FF Haidmühle
a rok na to podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci. A od té doby se
navštěvujeme. Vše je určeno zájmem
a hlavně jazykovými bariérami na
obou stranách hranice. I když po
několika společných pivech je již vzájemná komunikace bezproblémová.
I z bavorské strany je cítit zájem
o účast na našich akcích a poznávání
lidí a zvyků druhé strany hranice. Co
se týče plánů na letošní rok, již jsme
uskutečnili společnou návštěvu v ILS
centru Pasov a stanice dobrovolných
hasičů tamtéž. Dále se chystáme na
společné splouvání Vltavy a další
pravidelné akce.
(pp)
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U nás v Dolanech
Zdravíme z Dolan. Stejně jako jinde
i tady to s prodlužujícím se dnem začíná žít déle do večerních hodin. Někteří z nás staví, někteří renovují, jiní
jsou zaměstnáni setím, pletím a sušením a jinými bohulibými radostmi,
které přináší život na vesnici. Všichni
se ale snažíme najít chvilku, užít si den
bez shonu a spěchu, se svými dětmi.
Kdo ne, tak tomu to vřele doporučuji.
Je-li někdo, kdo stojí za většinou akcí
v Dolanech, pak jsou to hasičská
děvčata. Přestože většina z nich má
buď své vlastní rodiny, nebo jsou
třeba ještě studentky, nelení a vymýšlejí, co nového v Dolanech připravit, čím se bavit. Je na nich totiž vidět,
že je činnost ve sboru opravdu baví,
přestože příprava i samotná realizace
zabírají dost času. Někdy je potřeba si
samy „cvičák“ posekat i pohrabat.
Z jejich iniciativy se uskutečnil první
ročník Dolanského duatlonu, tedy závodu v běhu a jízdě na kole kolem
Dolan a do spůlských vršků. Ve čtyřech kategoriích startovalo 30 závodníků včetně dolanských dětí. V parném jarním sluníčku to nebylo pro nás
netrénované nic jednoduchého, ale
dokončili jsme všichni. Akce se všem
moc líbila, a zlepšíme-li reklamu, tak
by mohla být v příštích letech i větší
účast. Zájem o účast byl i z amatérských sportovních klubů z Prachaticka, tito se o akci ale dozvěděli z médií
až po jejím skončení.
Výsledky:
Muži: 1. Václav Kašák 36:07, 2. Michal
Šebesta 39:51, 3. Václav Doule 42:06
Ženy: 1. Alena Drastíková 54:35, 2. Andrea Mánková 56:34 , 3. Eva Roučková
1:03:16
Děti st: 1. 12:43, 2. Jan Martan – 15:44
Děti ml.: 1. Jan Tischler 9:40, 2. Tomáš
Hodinka 11:23, 3. Anna Řeřichová –
12:53
Pro děti a mládež z Dolan a Spůle
jsme uspořádali začátkem června tradiční sportovní den, tentokrát s tématem Piráti a korzáři. Nebyla nouze
o spoustu zábavy a parádní sportovní
výkony.
Ale abych nechválil jen hasičská
děvčata, exkurze do Pasova a stavby
„máje“ se účastnilo i dost našich

Start Dolanského dualtonu
mužů. Jako hasiči z Dolan, Horosedel
a z Haidmühle jsme v sobotu 21.
března navštívili místo, kam se jen tak
někdo nedostane. Podívali jsme se do
Integrovaného řídícího záchranného
centra – zkráceně ILS a na centrální
stanici dobrovolných hasičů v Pasově.
V ILS Pasov přijímají všechna tísňová
volání 112 z města Pasova a dále z
okresů Pasov, Freyung – Grafenau
a Rottal – Inn. Dohromady se zde jedná o 438 tisíc obyvatel. Tato tísňová
volání ILS vyhodnocuje a posléze aktivuje potřebná množství a typ záchranných a hasičských jednotek
v nejbližším místě události.
Dále jsme navštívili stanici dobrovolných hasičů v Pasově. Tato základna
zajišťuje centrální část města, obvod
města zajišťuje ještě dalších 12 stanic
dobrovolných hasičů. Těchto 13 sborů
má na starosti plochu 70 km2 a cca
50 tisíc obyvatel. Jen v loňském roce
zde měli 1200 výjezdů. (Zde se jednalo o celkem klidný rok, protože několikanásobně více zásahů měli v roce
předešlém, kdy byl Pasov zatopen
Dunajem.)
Na závěr pro nás bylo jedno nepochopitelné zjištění, že všechny jednotky hasičů jsou dobrovolné, a to
znamená, že za to nepobírají žádný
plat ani odměnu. Profesionální – tedy
placení hasiči jsou v Německu až ve
městech od 100 tisíc obyvatel. Dobrovolní hasiči jsou zde ale zcela perfektně vyškoleni, vycvičeni a vybaveni.
Dojezdová doba na místo zásahu je 10
minut od tísňového volání. Na dobrovolníky je to tedy úctyhodné. Ale jak
sami říkají, jejich dobrovolná služba je
“ Ehrensache“, tedy „věcí cti“. U nás je
to trochu jiné, že?

Na závěr bych Vás chtěl, vážení
čtenáři, požádat o podporu, ať mediální, materiální, je-li to ve Vašich
možnostech finanční. Věškeré finanční
prostředky, které máme, vracíme zpět
do hasičského sportu, na renovaci
a údržbu našeho strojového „parku“ či
do akcí pro děti a mládež. Podpořit
nás můžete třeba i tím, že nám poskytnete vysloužilý elektroodpad (sporáky, myčky, pračky, lednice, TV,
drobné elektro aj.) nebo nově i tím, že
nám na náš email zašlete fotografii
své rekonstruované stavby či novostavby s použitím stavebního materiálu YTONG a kopii účtenky za tento
stavební materiál, ne starší než 6
měsíců. Za každý metr krychlový
Vašeho zakoupeného YTONGU dostaneme 10 Kč. Víte-li tedy o někom, kdo
staví nebo rekonstruuje z YTONGU,
dejte nám o něm vědět! Případnou
odměnu věnujeme na programy pro
děti v naší obci.
Poděkování za podporu našeho
sboru patří především Obci Čkyně,
dlouhodobému sponzoru firmě Agromont Vimperk, s.r.o, a dalším.

Aktuální informace a fotky na facebooku: Hasiči Dolany,
http://sdhdolany.websnadno.cz/,
stahad@ seznam.cz
Číslo účtu: 218896567/0300

(hadles)
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Chystá se
již 5. ročník Čkyně
Cupu
Když jsme v roce 2011 chystali s Patrikem Krullem a Pepou Králem tehdejší první ročník fotbalového turnaje
s názvem Čkyně Cup, měli jsme strach,
abychom dali dohromady aspoň 6
týmů. Letošní ročník, který se uskuteční 27. června tradičně na hřišti na
rovince, jsme připravili pro 12 týmů
a od spuštění registrace se zaplnil za
rekordních 24 minut.
Na turnaji se představí několik
čkyňských mužstev, například rodinný tým Turci, dále AC Kůň Praha vedený Josefem Králem a Michalem
Geroldem nebo All Stars, jehož osu
tvoří naděje čkyňského fotbalu Martin
Chalupa, Václav Vondrášek nebo Vítek
Krull. Chybět ale nebudou ani přespolní týmy. Kromě hráčů z Vimperka
nebo Strakonic se představí také několik „krajánků“ z Prahy, Roudnice
nad Labem nebo Vodňan. Jisté už také
je, že se podruhé za sebou nepředstaví
oblíbený celek Tatíků. Podle neoficiálních zpráv z jejich tábora mají rozsáhlou marodku, a proto by nemohli
absolvovat kvalitní přípravu.
Kromě mnoha sportovních výkonů
na hranici lidských možností se návštěvníci mohou také těšit na dobré
pivo a něco na zub. Tak tedy 27. června na rovince!
Š. Blaschko

Dolanští hasiči
připravují 10. ročník
Šumavské hasičské ligy
Druhou červnovou neděli ožije
sportovní areál dolanských hasičů
požárními útoky. Sbor dobrovolných
hasičů Horosedly se rozhodl uspořádat dne 13. 6. 2015 od 15:00 zahájení
jubilejního 10. ročníku Šumavské
hasičské ligy. V této soutěži je očekávána účast nejlepších týmů v kategoriích mužů a žen ze širokého okolí,
které budou mít možnost utkat se
o velice hodnotné ceny, jež do soutěže
věnovali sponzoři. Celou soutěž zakončí večerní diskotéka, na kterou
jsou všichni včetně „nehasičů“ srdečně zváni. Vstupné je na celou akci
zdarma.
Martin Macháček
Velitel SDH Horosedly
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Fotbalový nábor SK Čkyně
Oddíl kopané SK Čkyně stále myslí na budoucnost fotbalu ve Čkyni. Chceme
hrát kopanou převážně se svými odchovanci, což se nám zatím poměrně daří.
Proto bychom rádi rozšířili řady našich nejmenších a nejmladších hráčů. Touto
cestou se chceme dál ubírat, protože v tom vidíme záruku fotbalové budoucnosti klubu. Sportovní vyžití dětí bude stále více důležitější složkou výchovy a
trávení volného času, neboť negativních vlivů a ohrožení v jejich osobním životě
bude rychle přibývat.
Tatínkové a maminky, přihlaste svoje šikovné kluky i dívky do našeho
fotbalového oddílu! Stojíme o nový fotbalový potěr a zájemce o tuto krásnou
hru. Budeme organizovat fotbalový nábor zatím neregistrovaných hráčů –
předškoláků i mladších školáků v úterý 2. 6. 2015 od 16.00 hodin na hřišti
SK Čkyně.
Výbor SK Čkyně

Akce plánované ve Lčovicích
Dětský den v sobotu 30. 5. 2015 od 13 hodin u mostu u konopice – zveme
děti i dospělé na odpoledne plné sportu, zábavy a odměn. Pořádá Sokol Lčovice
Promítání záznamu ze zápasů rok 2012 – 2013 – 2014 derby horní dolní
Lčovice – pátek 5. 6. 2015 od 20 hodin v místní škole – zveme hráče i publikum Pořádá Frk Václav – kameraman
Výlet do Hasičského muzea ve Stachách v sobotu 13. 6. 2015 v 13 hodin
– zveme děti i jejich rodiče na výlet do hasičského muzea, spojený s náborem
dětí do hasičského družstva do soutěže v požárním útoku. Pořádá SDH Lčovice
ve spolupráci s hasiči ze Čkyně
Fotbalové derby horní – dolní Lčovice neděle 5. 7. 2015 od 13.30 hodin
u konopice – zveme všechny přátele fotbalu a dobré zábavy na již 4. zápas mezi
dolními a horními Lčovicemi. Pořádají SDH Lčovice, Sokol Lčovice a SK Lčovice
Loučení s prázdninami v sobotu 29. 8. 2015 od 17 hodin v prostorách místní
školy – zveme na odpoledne s dobrou zábavou pro děti a pro dospělé.
Pokračování až do večerních hodin ve stylu oldies disko a rock hitů ze zapomnění. Pořádá SDH Lčovice.
Těšíme se na Vás!

17

Červen 2015 – AKTUALITY ze života Čkyně

Závod na horských
kolech ve Čkyni se již
blíží!
Přijměte prosím pozvání sportovního oddílu Outdoor Kids Čkyně na mimořádnou sportovní událost, jaká ve
Čkyni dlouho nebyla. Mezinárodní
závod na horských kolech. Na loukách
za rybníkem budou tentokrát závodit
nejenom borci z Čech, ale také z Rakouska a Bavorska.
Závodit se bude v kategoriích od nejmenších dětí do 7 let až po dospělé
eliťáky. Závod povede stejně jako loni
přes pole, louky, brody a kamenité
meze a divácky bude velmi atraktivní.
O závodníky i diváky se bude starat za
občerstvovacím pultem Libor Schoř a
pivo, limo a grilované masíčko bude v
dostatečném množství.
Závod, stejně jako všechny předešlé,
osobně podporuje také starosta Čkyně
Stanislav Chval.
Ať jste diváci, rodiče nebo závodníci,
přijďte se pobavit, zafandit a zazávodit.
Jiří Mánek

Johanka Benešová,
přebornice
Jihočeského kraje
v letním biatlonu

Johanka Benešová, dvanáctiletá
žákyně ze čkyňské základní školy,
nalezla zalíbení nejenom v koních, ale
také ve sportu.
Je odchovankyní čkyňského sportovního oddílu Outdoor Kids, kde
běhala, jezdila na kole a běhala na
běžkách 4 roky. V posledních dvou
letech se však zhlédla v biatlonu.
Chvíli to trvalo, sledovala výsledky
našich reprezentatů i vimperských
žákovských biatlonistů a letos sama
přiměla rodiče, aby jí pořídili biatlonovou vzduchovku. "Když mi bylo
jako Johance, táta mi koupil vzdu-

chovku, říkal, že jeho táta mu ji
v těchto letech také pořídil. Johanka si
o ní řekla sama a v duchu rodinné tradice jsme ji pořídili, byť je to holka,"
říká tatínek Johanky, Josef Beneš.
Johanka začala trénovat střelbu
s nejlepším žákovským biatlonistou
v ČR Ondrou Mánkem na Záhoříčku
a rychle potom přestoupila z Outdoor
Kids do nového vimperského biatlonového oddílu, který krátce funguje
pod Fischer Ski klubem Šumava Vimperk. Vedoucím oddílu je Jiří Mánek
st., který také vede čkyňský oddíl Outdoor Kids. A Johanka svojí biatlonovou kariéru odstartovala raketově. Ve
svém prvním závodě v letním biatlonu
v Berouně ještě neměla potřebný trénink a netrefovala se, jak by potřebovala. Ale na krajském přeboru s republikovou účastí ve Starém Městě
pod Landštejnem předvedla, co v ní
dřímá. Johanka běžela tři 700 metrů
dlouhé okruhy ze všech nejrychleji.
A když k tomu přidala výbornou střelbu, bylo z toho překvapivé vítězství.
Nechala za sebou již ostřílené konkurentky s tím, že 7 z nich jsou dokonce nositelkami 1. výkonstní třídy.
Svůj triumf zopakovala hned den poté,
když v Horažďovicích opět zvítězila
v regionálním závodě v letním biatlonu. "Jsme pyšní na každé dítě, které
projde naší sportovní a závodní přípravkou a pokračuje dál v závodním
sportu ve větších oddílech. Johanka je
jedním z takových a těšíme se na její
další výsledky," uzavírá Jiří Mánek st.,
trenér Outdoor Kids a vedoucí vimperkého biatlonu.
(red)

Děkuji za podporu

Den, který bych vymazal z kalendáře,
22. 2. 2015. Jsou to již 3 měsíce, co
jsem se vracel domů, na naší čkyňské
rovince upadám do mikrospánku, přejíždím do protisměru a čelně trefuji
strom. Po třech týdnech se probouzím
na oddělení ARO v Českých Budějovicích, nepamatuji si vůbec nic
a postupně zjišťuji, že jsem se podruhé narodil. Jsem po 3 operacích
a mám zlomené obratle, žebra, hrudník, pánev, pravou ruku, levé stehno,
obě holeně, kotníky a rozdrcené nárty
a pravou patu. Doktor mi sděluje, že
mě hodinu vystřihávali hasiči, chodit
budu a že "ten nahoře" musel mít
těžkou šichtu. Po dvou měsících se
zbavuji sáder a nějakého železa,
kterého mám v nohou ještě pořád
hodně. Nyní jsem v Písku na rehabilitačním centru, kde mě rozhýbávají, na
nohy zatím nesmím, doktoři odhadují,
že do roka bych mohl normálně
chodit. Na závěr chci moc poděkovat
rodině a přátelům, bez kterých bych
vše fyzicky ani psychicky nezvládal.
Velký dík patří Kamilu Kalivodovi,
který mě našel a přivolal první pomoc.
Díky všem, kteří mě podpořili. Díky
přátelé, jsem rád, že Vás mám!
Patrik Krull
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Zpěvem k srdci a duši
člověka
Zpěv byl a je nadále celoživotní
láskou sbormistra a vedoucího pěveckého souboru Mír, dříve ve Vimperku, nyní ve Čkyni, pana Luboše
Dokulila. To jsou slova, která charakterizují tohoto člověka, který celý
svůj život zasvětil ponejvíce zpěvu.
Tak tomu bylo i v roce 1975, kdy se
utvářel ženský komorní pěvecký sbor
Mír ve Vimperku. Je to již 40 let, kdy
pod tímto názvem sbor působí. V roce
1989 založily ženy ze Čkyně a okolí
také pěvecký sbor pod vedením
Luboše Dokulila. Oba sbory, vimperský i čkyňský, vystupovaly na veřejnosti společně. V roce 2000 ukončil
činnost vimperský sbor a několik
členek vstoupilo do sboru ve Čkyni,
který má stejný název Mír a řídil jej
stále L. Dokulil.
Jako sbormistr si vybíral skladby,
které zněly nejenom ve městech Jihočeského kraje, ale například v Kladně,
Kroměříži, v Plzni, Praze, ale i v Geiselhöringu. Zařazoval do repertoáru
písně národní, lidové, ale i náročné
klasické A. Dvořáka, W. A. Mozarta, B.
Smetany, G. Verdiho, G. F. Händla
a jiných klasiků hudby a zpěvu.
Přichází však doba, kdy i tento nestor zpěvu na Vimpersku a Čkyňsku
končí svoji sbormistrovskou dráhu
a vědom si svých možností i věku,
předává sbor mladšímu kolegovi, Mgr.
Jaroslavu Fafejtovi, taktéž sbormistru
sboru Růže a Rosetta ze Čkyně.
Je proto na místě poděkovat Luboši
Dokulilovi za jeho celoživotní práci,
za to umění rozdávat radost ze zpěvu
nejenom generacím minulým, současným, ale i budoucím. V tom je jeho
největší zásluha. Díky za vše, co bylo
od něho pro sbor, ale i tím pro nás pro
všechny vykonáno.
František Kadoch
Pokud máte zájem o zpěv a máte rádi
hezké písničky, přijďte mezi nás.
Scházíme se každé úterý mezi
17. – 19. hodinou v zasedací síni Obecního úřadu ve Čkyni.
Členky sboru

Sbormistr Luboš Dokulil

Co se děje v klubovně?

Beseda s právničkou J. Smilovou
Klubovna ve Čkyni má v červnu za
sebou první půl rok provozu. Našli tu
prostor pro svoji činnost malí rybáři
i angličtináři. Kroužek rybářů se schází každý čtvrtek od 16 hodin pod vedením Karla Košky. Hravá angličtina
pro děti od 3 do 6 let je každé pondělí
od 16 hodin a vede ji Alena Zemanová.
Kulturně okrašlovací spolek Čkyně
tu koncem dubna uspořádal v rámci
projektu „Podpora občanského vzdělávání v oblasti obecných a odborných
kompetencí“ besedu s právničkou
Mgr. Janou Smilovou. Účastníci se
dozvěděli zajímavé informace týkající
se nového občanského zákoníku, nechyběly ani veselé příhody z praxe.
Dobrou zprávou pro nás bylo získání
grantu od Jihočeského kraje na další

Foto: PP
vybavení klubovny. Rádi bychom
koupili například pícku na vypalování
keramiky a různé výtvarné potřeby,
aby zde mohli tvořit děti i dospělí.
O prázdninách poskytne klubovna
zázemí pro Letní příměstský tábor
s angličtinou, který je určen dětem od
4 let. Tábor povede Petra Hovorková a
již je naplněn. Pokud by měl někdo
zájem uspořádat v klubovně o prázdninách nějakou akci, může nás kontaktovat na tel: 604 253 413.
Od září bychom rádi rozjeli kroužek
setkávání maminek s dětmi od 1 do 3
let a pravidelná tvoření pro děti i dospělé. Těšíme se na Vás a přejeme
hezké prázdniny.
Za KOS Čkyně
L. Pechoušková
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NaEXfest 4
Letošní poslední červnová sobota bude ve Čkyni opět
patřit akcím, které si za své roky existence vybudovaly
poměrně pěknou tradici. 27. 6. 2015 si můžete v dopoledních a odpoledních hodinách zafandit na 5. pokračování
fotbalového turnaje Čkyně Cup a ve večerních hodinách
v hospodě Na Hřišti odstartuje 4. ročník NaEXfestu.
Tento rok se ve Čkyni představí pět kapel. Ze Strakonic
přijede zahrát alternative-rock kapela Riverside Project.
Z Velešína u Českých Budějovic k nám zavítá crossoverrocková parta s názvem A SweetWater Trick. Premiéru
bude mít nově vzniklá punk-rocková kapela z Vimperka s
názvem Exil, která se zformovala po rozpadu vimperských
Nutno Dodat. V nově vzniklé kapele hraje čkyňský kytarista Ondřej Bárta.
Čtvrtou kapelou, která se představí na NaEXfestu, je již
tradiční pořadatelská nu-metal/crossover kapela The
Hump z Českých Budějovic/Strakonic. Jako zlatý hřeb
večera vystoupí punk-rocková kapela z Prahy Just For
Being, jež brázdí koncerty pod taktovkou čkyňského manažera Šimona Blaschka.
Pro návštěvníky letos organizátoři připraví 100 piv
zdarma a také stánek s merchandise (trička, CD, placky
atd. s logy jednotlivých kapel). Při nepříznivém počasí
bude areál částečně zastřešen.
Na viděnou na NaEXfestu!
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Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 700 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk Didot print produkce Uzávěrka následujícího čísla je 18. 7. 2015 - Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.pechousek@email.cz - Nevyžádané rukopisy se nevracejí
- Reklamy pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce poplatků
nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.

