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VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ

ZDARMA

ČERVEN 2017

Čkyni čekají oslavy
významných výročí
Červen roku 2017 se zapíše do obecní a hasičské kroniky jako měsíc oslav
významných výročí.
Před 480 lety povýšil dosavadní vesnici Čkyni král Ferdinand I. na žádost
zámeckého pána Jana Malovce z Chýnova na městečko. Od 21. května 1537
tak mohlo městečko Čkyně vydané písemnosti pečetit zeleným voskem, užívat svůj vlastní městský znak, konat týdenní trhy každou sobotu a dva
výroční trhy ročně - na den sv. Máří Magdaleny a sv. Mikuláše. Tuto velkou
událost si připomeneme v sobotu 10. června 2017. V zámecké zahradě
před obecním úřadem se bude konat výstava Čkyně v čase s fotografiemi
souvisejícími s historií naší obce. Pro rodiny s dětmi pak připravuje Kulturně-okrašlovací spolek Čkyně za podpory obce zábavně-naučnou hru
Poznej svoje městečko Čkyně (1537 - 2017). Začátek hry bude ve 14 hodin u obecního úřadu. Konec hry bude na stejném místě v 17:00, kdy dorazí zámecký pán a slavnostně přečte dekret o povýšení Čkyně na městečko. Účastníkům hry
budou uděleny pamětní listiny, děti se mohou těšit na sladký čkyňský poklad. V termínu od 9. do 10. června budou
probíhat v zahradě u obecního úřadu i Pivní slavnosti, takže se můžete těšit na příjemné posezení, ke kterému Vám zahrají
kapely DEFACTO a NABETON.
Svoje významné výročí oslaví i Sbor dobrovolných hasičů Čkyně. Letos tomu bude 130 let od jeho založení. Oslavy
budou probíhat v sobotu 24. června od 9 hodin. Těšit se můžete na výstavu techniky, slavnostní průvod obcí a posezení
v zámecké zahradě, kde k poslechu i tanci zahraje kapela Přímý přenos.
Letos si také připomínáme sté výročí bitvy u Zborova, kde se prosadili českoslovenští legionáři. V den výročí v neděli
2. července by se měl i u našeho legionářského pomníku konat vzpomínkový akt. O náš unikátní pomník projevila zájem
i obec legionářská a pokusí se mu ve spolupráci s obcí Čkyně navrátit původní lesk.
(red)

Výzva!
V souvislosti s opravami a úpravami
pomníku padlých ve Čkyni prosíme naše
občany, kteří mají nějaké artefakty z bojišť, písemnosti z obou světových válek
nebo třeba vzpomínky na vojáky, obraťte
se, prosím, na Lucii Růžičkovou nebo na
obecní úřad. Za každou věc, která
připomene boj našich lidí za svobodu,
budeme vděčni.
(OÚ)

Čkyňská pouť
21. 7. – 23. 7. 2017
Program letošní čkyňské pouti
naleznete s dostatečným předstihem ve
Vašich schránkách .
(OÚ)
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 15. 5. 2017
Schválilo:
– doplnění programu do bodu 4) rozpočtové opatření č. 3,4/2017, do bodu 7) smlouva o právu provést stavbu, do bodu
Různé) žádost o výjimku času rušení nočního klidu
– vydání změny č. 1 územního plánu Čkyně, která bude (jakožto opatření obecné povahy) vydána vyvěšením na úřední
desku obce
– paní Renatě Leškové, Dolany 22, příspěvek ve výši 3.000,- Kč, bude použit na Setkání rodáků a přátel osady Spůle
a smlouvu dle vzoru č. 2
– panu Karlu Kučerovi, 9. května 574, Netolice, příspěvek ve výši 6.000,- Kč, bude použit na akci Netolické dostihy 2017
a smlouvu dle vzoru č. 2
– Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha, příspěvek ve výši 1.500,- Kč, bude použit na provoz linky bezpečí a smlouvu dle
vzoru č. 1
– provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni panu Liboru Schořovi, Čkyně 151, v prostorách zámecké zahrady, náklady
spojené s mobilním WC ponese Obec Čkyně a Libor Schoř rovným dílem
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce na akci „Předenice – posílení NN, pan
Krull“ kabel NN, pilíř NN na pozemky č. parc. 556/2, 555/1 v k.ú. Předenice u Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 8900,Kč bez DPH
– smlouvu o právu provést stavbu pro Pavla Kůtu, Na Bendov 214, Malenice, na vodovodní přípojku na pozemky č. parc.
1142/, 1142/8 v k.ú. Čkyně
– záměr na prodej části pozemku panu Jiřímu Staňkovi, Mírová 431, Vimperk, č. parc. 1171/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú.
Horosedly u Čkyně
– záměr na pronájem části pozemku pro Jitku a Miroslava Klímovi, Čkyně 304, č. parc. 118/3 o výměře cca 70 m2 v k.ú.
Čkyně s podmínkou, že na pozemku musí zůstat prostor minimálně na další 3 kontejnery na tříděný odpad
– žádost pana Miroslava Staňka, Onšovice, o stanovení výjimky pro rušení nočního klidu od 10. 6. 2017 od 22 hodin do
11. 6. 2017 do 4 hodin z důvodu konání rodinné oslavy
Konstatovalo:
– že změna č. 1 územního plánu Čkyně není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, se
Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich 1., 2., 3. a 5. aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů,
ani se stanoviskem krajského úřadu
Uložilo:
– starostovi obce, Ing. Stanislavu Chvalovi, zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední desce obce a
dále zajistit všechny kroky následující po nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu Čkyně
Přidělilo:
– 2 byty tajným hlasováním po panu Petru Jedličkovi a panu Josefu Stejskalovi v č.p. 163 v pořadí Zdeňka Chroňáková,
Bošice 1; Martin Balog, Pivovarská 62, Vimperk; náhradníci Miroslav Španinger, Rückerova 120, Vimperk; Jan Racocha,
Čkyně 2; Petr Trmač, Čkyně 2
Vzalo na vědomí:
– dokumentaci návrhu změny č. 1 územního plánu Čkyně, vypořádání připomínky uplatněné v rámci veřejného vystavení
návrhu dle § 50 odst. 3 stavebního zákona
– rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4/2017
– žádost pana Petra Martana na snížení příspěvku pro PREVENT 99, z.ú., dotace pro tento rok byla již schválena i vyplacena
– záměr výměny oken na zámečku, byli pozváni památkáři, čeká se na jejich vyjádření
– zažádání o stavební povolení na akci rekonstrukce Restaurace Ve Votáčce
– informaci o konání oslav k výročí 480 let povýšení Čkyně na městečko dne 10. 6. 2017 v prostorách zámecké zahrady
UPOZORNĚNÍ: Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu, poplatek za psa a poplatek z ubytovací kapacity jsou
splatné do 30. 6. 2017!
KOVOVÉ OBALY: Nově máme ve Čkyni černé popelnice na kovové obaly. Umístění popelnic – na rovince u čp. 312, u bytového domu č.p. 203 a na autobusovém nádraží.
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Konec války je
zdravé stále
připomínat
Také ve Čkyni přišli 5.
května 2017 občané k Památníku obětem válek položit
věnec. Tím si připomněli stejný den r. 1945, kdy zde na
náměstí došlo k občanskému
odporu proti nacizmu. Tehdy
se zde střílelo, byl jeden
mrtvý a tři ranění občané
Čkyně.
Zdravice na setkání přednesli:
místostarosta obce Čkyně Jaromír Kainc; podplukovník Vojtěch Plesník, předseda Sdružení válečných veteránů Jihočeského kraje. Za sdružení zde byl i další veterán zahraničních operací – major Zdeněk Kolář. Položení věnce doprovodily hymnou zpěvačky se sbormistrem Jaroslavem Fafejtou.
Spolupořadatel akce Petr Martan uvedl, že pieta ve Čkyni by měla připomenout nejen osvobození obce americkou armádou, ale i 72. výročí od konce války a osvobození celého českého území sovětskou a americkou armádou. V posledních
letech se často zmiňuje pouze americká armáda. Soudobý nevděk za osvobození od nacizmu Rudou armádou ze států
bývalého SSSR je urážka duchovní podstaty 8 700 000 padlých vojáků – také za naši svobodu. Je to neúcta pro 144 000
vojáků z tehdejšího Sovětského svazu, kteří položili životy na území Československa. Bez nich by nebylo ani osvobození
Čkyně americkou armádou (ta měla 116 padlých vojáků na území Čech). Nositeli onoho nevděku jsou často euro-multikulturalisté kolem nás.

Příležitost k uvědomění si vlastenectví a svobody
Setkání ke květnovým událostem je místem pro udržování paměti národa. Nelze však přepisovat dějiny, jako se dělo
za komunismu. Do r. 1989 jsme si každoročně ve Čkyni připomínali osvobození Čkyně Rudou armádou, o té americké se
nemluvilo. Dnes na většině území Česka se mlčí, nebo je to obdobné jako tehdy – ale obráceně. Nepřepisujme opět dějiny
a udržujme paměť národa.
Paměť národa spoluvytváří cennou vlastnost – vlastenectví. K ochraně vlasti a národa je potřeba osobního veřejného
nasazení. Právě o tom je připomínání českého národa za doby německé nadvlády. Kdyby nebylo českých vlastenců, byli
bychom součástí Německa či vysídleni dle jejich plánů někam za Ural. Udržování historické paměti je významné právě
dnes, kdy je národní uvědomění zpochybňováno. Naše národní identita je zeslabována multikulturní politikou Evropské
unie. Být vědomým nositelem paměti národa a vlastencem musí zůstat cennou občanskou vlastností a ne nacionalismem.
Petr Martan

Čkyně 1948 – 1954
Šestnáctý díl historického seriálu o Čkyni.
V květnu 1948 se konaly na celém území ČSR volby do Národního shromáždění. Ve Čkyni se voleb zúčastnila velká
většina oprávněných voličů. Pro jednotnou kandidátku Národní fronty bylo 432 hlasů, avšak prázdných a neplatných
hlasovacích lístků bylo poměrně dost – 81. V červnu 1948 projednal MNV investiční plán. Usnesení znělo postavit novou
budovu školy, kde by byla také škola mateřská, a postavit také 20 bytů pro dělníky a veřejné zaměstnance.
V roce 1949 došlo k vytvoření okresu Vimperk, do jehož obvodu byla začleněna i Čkyně. V únoru 1949 se konala výroční schůze Zemědělského strojního družstva, které bylo v červnu přeměněno na Jednotné zemědělské družstvo I. typu.
Podle sčítání obyvatelstva v roce 1950 žilo ve Čkyni 744 obyvatel ve 173 domech. V červenci 1950 se začalo s rekonstrukčními pracemi na zámku, kam byly umístěny úřadovny MNV, obřadní síň, veřejná knihovna, kulturní jizba a v přízemí
mateřská škola. Schodiště vyzdobili vojáci vimperské posádky kresbou s lesními motivy a barevným znakem městečka.
Před zámkem byla na podezdívce umístěna deska z mramoru, na které byl vyleptán znak Čkyně. V červenci a srpnu 1950
byl ve Čkyni instalován místní rozhlas, který obci daroval ONV Vimperk za včasné zemědělské dodávky. V roce 1950 byl
také adaptován mlýn u Reifů, kde v březnu 1951 začala pracovat Strojní a traktorová stanice pro místní a okolní JZD.
V květnu 1954 proběhly volby do národních výborů všech stupňů. Ve Čkyni bylo zapsáno 568 oprávněných voličů
a jenom jeden (!) volič se k volbám nedostavil. Kandidáty NF se odvážilo přeškrtnout 52 voličů.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987 a kroniky obce připravil J. Lávička
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Oblíbený fotbalový turnaj
Čkyně Cup láká na svůj
7. ročník
Na většině míst fotbalové trávníky přes léto zahálí, to ale
neplatí pro Čkyni. V sobotu 1. července se na fotbalovém
hřišti na „rovince“ uskuteční již 7. ročník oblíbeného turnaje
Čkyně Cup. Stejně jako v minulých letech se ho zúčastní
celkem 12 týmů.
V loňském roce turnaj ovládli domácí All Stars, jejichž
kapitánem je čkyňská fotbalová hvězda Martin Chalupa. Ve
finále porazili zástupce pražského hudebního klubu Rock
Café, který do bojů pro změnu vedli oba pořadatelé Šimon
Blaschko a Patrik Krull. Oba týmy se na turnaji představí
i letos. Z dalších týmů stojí za zmínku domácí Turci, Rozmetadlo Boubská (kapitánem je Josef Král) nebo Champeleon AS (kapitán Josef Fiedler). Do Čkyně tradičně přijedou
i přespolní mužstva – z Vimperka, Vacova nebo Strakonic.
Slavnostní zahájení se uskuteční v 8:20, výkop prvního zápasu bude o 10 minut déle. Finále začne zhruba v 17:40.
Turnaj bude z pozice rozhodčího řídit Michal Uhlík. Po turnaji bude následovat tradiční afterparty v hospodě Na hřišti,
kde se koná 6. ročník NaEXfestu.

NaEXfest 6
I tento rok se mohou příznivci živé muziky těšit na šestý
ročník minifestivalu NaEXfest, který se bude konat
1. července 2017 před KLUBEM SPORTOVCŮ VE ČKYNI.
I letos se můžou návštěvníci těšit na 100 piv ZDARMA
a pět kapel, které rozproudí krev v žilách všem zúčastněným. Z Vimperka přijede nově vzniklá progressive
hard-rocková kapela D.RIPPER, ze Strakonic k nám zavítají punk-rockoví NO DISORDER a tradičně se představí
i pořadatelská nu-metal/crossover kapela THE HUMP
z Českých Budějovic/Strakonic. Hlavní čas bude potom
vymezen pražským CURLIES, kteří přijedou se svým
cirkus-punkem spojeným s legendárním zvukem skotských dud. Celou akci završí hardcore-metaloví LIBIDO
CHALLENGE z Blatné.
Při nepřízni počasí bude areál částečně zastřešen.
Na viděnou na NaEXfestu!
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Hasiči ze Čkyně mají za sebou čtyři
vydařené akce
Hasiči z místního sboru dne 8. dubna prováděli sběr železného odpadu, kdy se místní hasiči postarali o jeho naložení a
odvezli několik plných valníků od domů místních občanů či chalupářů. Všem spoluobčanům hasiči moc děkují za podporu.
Dále hasiči pořádali dne 22. dubna slavnostní výroční schůzi ku příležitosti 130 let založení místního sboru. Schůze se
konala v místním Kulturním domě. Této schůze se zúčastnilo okolo 90
hasičů, kde nechyběli hosté z Volar a z OSH Prachatice. Na schůzi nechyběl ani ředitel HZS Prachatice pan plk. Ing. Raba, který místnímu sboru
poděkoval za dobrou spolupráci a popřál mnoho úspěchů a na závěr
předal věcné dary. Dále na schůzi nechyběl ani starosta obce a místostarosta. Na schůzi byl pozván i místní farář pan Janoušek, který se
zástupci obce rovněž poděkoval a popřál mnoho úspěchů místním
hasičům. Na této schůzi se zavzpomínalo na velkou minulost, kterou
nám přednesl starosta sboru pan Kainc st., a po té společně s velitelem
sboru Tomáškem předali ocenění místním hasičům.
Poslední dubnový den místní hasiči pořádali stavění máje v parku na náměstí. Hasiči máj poprvé v historii nabarvili do
české trikolóry. Máj hned změnil vzhled a všem spoluobčanům se moc líbil. Této akce se zúčastnilo okolo 200 občanů.
Hasiči moc děkují všem návštěvníkům, kteří hasiče podpořili na této akci. Lidé si mohli zakoupit nějaký ten alkohol, dobré
klobásy a pečené maso.
V květnu se konala na místním
fotbalovém hřišti okrsková
soutěž, které se zúčastnila
z místního sboru 4 družstva,
a to tři družstva mužů a jedno
družstvo žen. V kategorii muži II
naši skončili na 3. místě. V kategorii muži I se tým ze Čkyně „B“
umístil na krásném 2. místě a
tým mužů „A“ se umístil na 3.
místě. Naše ženy II svoji kategorii vyhrály a získaly tímto největší pohár. Z této soutěže si
místní hasiči vezou hned 4 poháry. Doufejme, že příští rok budou výsledky ještě lepší.
Hasiči dále zvou všechny své členy a spoluobčany na oslavu 130 let od založení sboru. Tato akce se koná dne 24. 6.
2017. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Josef Kainc ml.
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Šimon Rock Café
Novinkou, která osvěží obsah čkyňských aktualit, bude od nynějšího čísla tzv. posílací rozhovor. Zpovídaný si vždy rozhodne
o tom, kdo bude protagonistou dalšího interview, a položí mu první
otázku. Osobou číslo jedna je Šimon Blaschko, mladý muž, který
dokázal na vimperský Majáles nalákat téměř tisíc lidí, na červenec
chystá ve Čkyni fotbalový Čkyně Cup pro 12 mužstev a v srpnu
volyňskou Summer Punk Párty.
Šimone, 20. května jsi ve Vimperku organizoval Majáles. Jak
akce dopadla?
Troufám si tvrdit, že dopadla na výbornou! Do letního kina dorazila necelá tisícovka návštěvníků, v areálu se pohybovali
návštěvníci všech generací, ti nejmenší se vyřádili ve speciální
dětské zóně, ostatní si pak užívali pestrý hudební program.
Jaká je Aneta Langerová a Vladimír 518 v zákulisí?
Oba jsou v první řadě absolutní profíci. S Anetou jsem měl tu čest spolupracovat poprvé a byla velmi milá, navíc kolem
sebe měla obrovský funkční tým techniků a pomocníků, takže vše šlapalo na maximum. S Vláďou se už pár let znám, proto
jsem věděl, co od něj čekat – skvělá show a lidský přístup.
Jaké další akce na toto léto chystáš?
Ta nejbližší bude právě u nás ve Čkyni – už 7. ročník Čkyně Cupu! Ten se letos uskuteční 1. července na hřišti „na
rovince“, opět se přihlásilo 12 týmů, každý z nich má nabitou soupisku, proto věřím, že budou k vidění opět velká fotbalová
klání. Těsně po Čkyně Cupu se chystám na Rock for People omrknout pár zajímavých kapel a v polovině července na festival Mighty Sounds.
18. - 19. srpna organizuješ ve Volyni Summer Punk Párty. Prozraď nám o tom festivalu nějaké zajímavosti.
Summer Punk Párty ve Volyni je takové moje druhé hudební dítě, společně s Majálesem. Je o kus starší, letos nás čeká
už 6. ročník a je zaměřená na posluchače punku a hardcoru. Za těch 5 předchozích let jsme si vybudovali základnu
fanoušků po celé republice, v Německu a v Rakousku. V tomto roce přijede například punková legenda The Casualties
z USA, Siberian Meat Grinder z Ruska, Darko z Velké Británie, Konflikt ze Slovenska, z domácích jmen se představí například SPS, Hentai Corporation a mnoho dalších.
Není škoda, že vynecháváš Čkyni?
Myslím, že ji zas tak moc nezanedbávám. Kromě Čkyně Cupu vždy pomáhám s propagací NaEXfestu, což je festival
Hanuše Rückera, který se koná vždy po Čkyně Cupu v Hospodě Na hřišti (letos tedy 1.7.!), kromě toho jsem letos například
moderoval sportovní ples a pár dalších aktivit. Ale třeba s Páťou Krullem ještě něco vymyslíme.
Ty jsi zaměstnaný v známém pražském klubu Rock Café. O co se tam staráš?
Pracuju tam jako produkční, což obsahuje spoustu věcí – od domlouvání koncertů (českých i zahraničních kapel) přes
připravování rozpočtů, rozdělování směn ochrance, šatnářům, sběračům skla, programové uzávěrky, správu sociálních
sítí, přípravy občerstvení pro kapely až po řešení různých problémů. Rozhodně tedy jen nepopíjím drinky s kapelama
a neplácám se s nimi po zádech, spíš jsem taková „slečna“ pro všechno.
Máš krásnou kreativní práci, určitě máš zajímavé životní cíle. Řekneš mi, jaké to jsou?
Já nikdy nebyl moc člověk, který by potřeboval mít drahý auta, narvaný konto penězma, už odmala jsem byl spíš na
zážitky. Možná proto mě život zavál do kulturního odvětví nebo třeba k nízkonákladovému cestování. Díky tomu jsem
poznal spoustu různých lidí z celého světa a jen se utvrdil v tom, že absolutně nezáleží na tom, kdo má jakou barvu pleti
nebo jaký vyznává náboženství, vždy je to o tom konkrétním člověku a jeho chování.
Otázka na závěr. Kdo by měl být hvězdou dalšího rozhovoru a jaká je první otázka?
Já bych se rád zeptal tebe, dlouholetého šéfredaktora čkyňských Aktualit! Máš nějakou vysněnou osobnost/společnost,
se kterou bys chtěl spolupracovat jako tiskový mluvčí?
(pp)
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Od dubna ve škole…
„Pololetí je daleko za námi, stejně tak i jarní prázdniny. Vrátili jsme se z lyžařského výcviku a školní život běží dál.“ Takto
začínal minule článek o naší základce. Zdá se, že teprve nedávno vyšlo poslední číslo Aktualit, ale už mohu napsat: Velikonoce jsou za námi, stejně tak i čtvrtletí, chystáme se na školní výlety, letošní školní rok má namále.
Na školním dvoře jsme v dubnu pásmem říkanek, říkadel a pranostik přivítali jaro. Připomněli jsme si zvyky a rituály
spojené nejen s přicházejícími Velikonocemi, ale i s nastupujícím jarem.
Náš pěvecký sbor si na jaře zazpíval nejprve doma, poté v Písku a v Plzni. A 19. května se stal hostitelem tradičního festivalu dětských pěveckých sborů, pochopitelně doma – ve Čkyni. Letos je festival „mini“, vzhledem k dočasné nefunkčnosti
kulturního domu. Festivalový koncert byl jeden, v synagoze. Přesto jste mohli vidět a slyšet sbory z Dubného – „Rolničky“
a z Plzně –„Javořičky“. A pochopitelně náš, čkyňský. Ten ještě připravuje na 17. 6. vystoupení v synagoze. Mimochodem,
naše zpěvačka Anna Medková zabodovala v okresním kole pěvecké soutěže Šumavský zvonek.
Pokračovalo se ve vědomostních a sportovních soutěžích. Přišla na řadu biologie, fyzika. Školní, okresní a z fyziky i krajské kolo. Úspěšnými biology jsou: Jan Kytlica, Marianna Stránská a Johanka Benešová. Jako fyzici se uplatnili Tomáš Kordík,
Jaroslav Sýkora, Anna Medková a Michaela Billová, do krajského kola pak postoupil Tomáš Kordík z 9. třídy. Tomáš je
naším více než úspěšným olympionikem. Doslova vícebojař. Radujeme se z jeho úspěchu v mezinárodní matematické
soutěži Pangea. Tomáš se v kraji umístil na 6. místě (z 321 žáků) a v celostátním měřítku pak skončil na 19. místě z 5023
žáků. Dalších výborných výsledků dosáhli: Míša Billová – 9. místo v kraji a 172. místo (z 5919) v ČR, Martin Štrobl – 28.
místo v kraji a 360. místo (z 5023) v ČR, Matěj Bláhovec – 33. místo v kraji a 449. místo (z 5023) v ČR.
Dobíhají okresní a krajská kola olympiád i z dalších předmětů. V korespondenční zeměpisné soutěži v krajském kole
se naši reprezentanti se svými výsledky „neztratili“, junioři dokonce postoupili do celostátního kola do Prahy. Počtáři
mají před sebou ještě okresní matematickou soutěž nazvanou Pythagoriáda. V olympiádách z matematiky nás na okresní
úrovni reprezentovali Jakub Dušek a Klára Koldová ze šestky, Natálie Tesařová a Michaela Billová z osmičky. Nejlepším
„matematickým klokanem“, tedy řešitelem úkolů této tradiční matematické soutěže, je třeťák Filip Hadrava, který byl
čtvrtý ze 697 řešitelů. Tradičně se zúčastňujeme okrskových a okresních kol v dopravní soutěži i v soutěžním klání
mladých zdravotníků. Tam je potřeba – kromě teoretických znalostí – rovněž pořádná dávka zručnosti. Sportovní soutěže
na jaře zastupuje volejbal, vybíjená a lehká atletika. Trénujeme.
V dubnu – poprvé v tomto termínu – se konal zápis do prvních tříd. K zápisu přišlo 39 dětí. Některé potřebují ještě
chvilku „dozrávat“, dotáhnout výslovnost. Rodiče těch, kteří žádali o odklad, doručili řediteli školy odborné posudky z pedagogicko-psychologické poradny a pediatra. Ten na základě těchto podkladů udělil odklad školní docházky. Bylo jich
povícero. V září se tedy můžeme těšit na jednu velkou třídu prvňáčků.
V dubnu se konaly přijímací zkoušky na střední školy. Letos prošli písemnými zkouškami všichni zájemci o maturitní
obory. Nerozdávaly se ale papíry, technika pokročila. I letos byl velký zájem o gymnázia, průmyslové školy. Učební obory
stály skromně v koutku. Doufáme, že zvolená škola a obor studia naplní očekávání budoucích studentů. A připomínka –
štěstí přeje připraveným. Byli jsme rádi, když se ozvali ředitelé dvou středních škol v našem okolí a informovali nás, že
naši uchazeči patřili v žebříčku výsledků
přijímacích zkoušek k těm nejlepším.
Doufejme, že poctivá práce je a bude tou
podstatnou hodnotou našeho života.
Jaro bývá plné exkurzí, poznávacích
výletů a kulturních představení. Jazzové
motivy ovládly tělocvičnu. Více než hodinu trvalo hudební vystoupení s názvem
„Jazz trochu jinak“. Tělocvična byla využita i jako divadelní sál: pro mladší se
hrála „Pohádka pro draka“. Veselá, vtipná hra pobavila a potěšila. Starším bylo
určeno představení „Divadlo nekouše“.
Je samozřejmě jasné, že tělocvičný sál je
velmi chabým prostorem pro divadelní Žáci na přírodovědné exkurzi v Písku
představení. Deváťáci se tedy mohou těšit na exkurzi spojenou s návštěvou kamenného divadla. V červnu zhlédnou hru
„Želary“, představení bude předcházet návštěva Lidic. Pochopitelně zcela jinou náplň měla zeměpisná exkurze šesťáků –
cílem byly především grafitové doly v Českém Krumlově. Krásné město, prostředí dolů, ale i převlek do „fáracích montérek“ naše žáky zaujal a rozveselil. Páťáci v rámci přírodovědy prošli část Píseckých hor a Hůrek, vyšplhali na rozhlednu
Jarník, propátrali historickou část města Písek a vyřádili se v Laser aréně. Mladší – druháci a třeťáci – pojedou do Vimperka
do učebny Národního parku Šumava, využijí interaktivně vybavené třídy k hlubšímu poznání okolní šumavské přírody.
A přímo do ní vyjedou v rámci svých školních výletů – cílem bude Srní, Chalupská slať, Antýgl, říčka Vydra. Vystoupáme
na Lipně do korun stromů. Navštívíme zámek Blatná, hrad Rožmberk. Ti starší mají nárok na delší školní výlet. Společně
pobudou v okolí Sušice, svezou na raftech, další navštíví kemp u Knížecího rybníka. Ať jim vyjde počasí!
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Také jsme ve škole potkali policisty. Sice i v uniformách, ale tentokrát nemuseli vyšetřovat. Povídali si s dětmi o
právech, povinnostech, cíleném ubližování a trestní odpovědnosti. O ničení a poškozování cizích věcí. Policisté z oddělení
cizinecké policie vyprávěli o své každodenní práci, žáci si zkusili tester na drogy i alkohol. Naštěstí všichni prošli. Policisté
a policistky využívali svou mobilní techniku, interaktivní tabuli. A protože ten den hustě pršelo, na plánované ukázky na
školním dvoře nedošlo. Rodiče, víte, že největší nebezpečí číhá na Vaše dítě doma s mobilem, počítačem a věčným
brouzdáním na sociálních sítích? Ne ulice, nikoliv silnice ve Čkyni a okolních obcích, stačí wifi a relativní klid v dětském
pokojíčku.
A co nás ještě čeká? Soutěž s ekologickou tematikou – nejstarší ji připraví v areálu školy pro ostatní. Tu jsme měli
naplánovanou již na pátek 21. 4. ke Dni Země, ale letošní „jarní“ počasí nás donutilo k časovému posunu. Chtěli bychom
také vyrazit na nejbližší keltské hradiště – na Věnec. Máme před sebou dva vzdělávací programy, realizovány budou formou divadelního představení. Pro 1. stupeň je určena „Gotika a život rytířů“, pro starší jsme objednali pořad s názvem
„Vikingové“. Na konci roku naši nejmladší „herci a herečky“ ze školního dramatického kroužku odehrají představení Malý
princ. I tentokrát v tělocvičně.
A protože život ve škole je rychlý, rozmanitý a stále se měnící, určitě nás ještě spousta dalších aktivit napadne.
Ale hlavně, pořád se musíme učit! Vysvědčení se blíží a není radno něco nechávat na poslední chvíli. Přejeme nám
všem školou povinným, jakož i našim blízkým, úspěšný konec školního roku 2016/17.
Mgr. Václava Komínová, ZŘ

Na co se těší? Na Slapy!
S koncem školního roku již čkyňské děti toužebně očekávají
vysvědčení, které jim otevře cestu, jak říká soudruh ředitel
z večerníčku Mach a Šebestová, ke sluncem zalitým
prázdninám. Plánují, kam vyrazí a co si chtějí užít. Redakci se se
svými plány svěřili čtyři kamarádi z osmé třídy – Johanka Benešová,
Marianna Bourriez, Marie Vintrová a Adam Rod.
„S mamkou a taťkou pojedu na dovolenou k moři do Chorvatska.
Zbytek prázdnin chci trávit u koní na zámku Skalice v Bohumilicích.
Jo a ještě pojedu se svou kamarádkou ze Strakonic na sportovní
tábor do Trutnova,“ uvedla Johanka Benešová.
„O prázdninách chceme s rodiči jet do Francie, kde navštívíme naše
příbuzné a místa, která známe a máme je rádi. Pojedu s kamarády
Maruškou a Adamem na Slapy. A musím také pomáhat rodičům při
různých opravách našeho domu. Budeme opravovat okna,“ prozradila Marianna Bourriez.
„Hned na začátku prázdnin si musím odpočinout od těžkých písemek, které nás v závěru školy čekají. Odpočívat budeme
s rodinou v Itálii, kde máme v plánu několik výletů, například do Benátek. Jinak budu o prázdninách doma a budu pomáhat
rodičům ve firmě. Těším se s Maruškou a Mary na Slapy,“ uvedl Adam Rod.
„Celé léto budu trávit s rodinou v karavanu na Slapech. Těším se na babičku Martu. Přijedou tam za mnou také moji kamarádi Adam a Mary. Část volna chci pomáhat mojí tetičce Anně Chladové, která má v Kašperských Horách Bistro Pod
Nebem,“ uzavřela Marie Vintrová.
(pp)

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017 v ZUŠ
Ve školním roce 2016/2017 studovalo 37 žáků hudebního oboru v ZUŠ Vimperk na pobočce ve Čkyni. V tomto školním
roce se uskutečnila soutěž základních uměleckých škol v oborech hra na klavír, hra na kytaru a hra na smyčcové nástroje.
I z pobočky ve Čkyni jsme měli zástupce v této soutěži. Ve hře na klavír se zúčastnili okresního kola 3 žáci. Markéta Žampachová (2. kategorie) a Lenka Mašková (3. kategorie), obě žákyně Mgr. Jany Zíkové, shodně obsadily 2. místo. Michal
Kavlík (5. kategorie), žák Lenky Smahové, obsadil také 2. místo. Ve hře na kytaru soutěžili Ondřej Havrda a Ester Havrdová
ze třídy Heleny Szpukové. Ester Havrdová obsadila v okresním kole v 0. kategorii 2. místo. Ondřej Havrda v 5. kategorii
postoupil z okresního do krajského kola, které se uskutečnilo v Českých Budějovicích, kde vybojoval čestné uznání. Všem
soutěžícím gratulujeme!
Během letošního školního roku jsme uskutečnili 3 žákovské koncerty, které se těší hojné návštěvnosti. Dále pak vystoupil
i Dechový orchestr ZUŠ Vimperk na tradičním adventním koncertu. Závěrečným koncertem školního roku 2016/2017
bude koncert v synagoze 8. 6. 2017 v 17:30 hodin, na který všechny srdečně zveme.
Za ZUŠ Vimperk pobočka Čkyně
Jan Hrdlička
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Ohlédnutí za událostmi v MŠ Čkyně

Zajíčkova koleda – 13. 4. 2017

Den Země – 24. 4. 2017

Před velikonočními svátky čekalo děti z MŠ dopoledne plné
her a radovánek na naší zahradě. Kluci si přinesli pomlázky,
aby byly naše holčičky po celý rok krásné a zdravé. Nechyběl
ani tradiční hluk řehtaček, který se rozezněl do celého okolí.
Velikonoční zajíček nám schoval v trávě spoustu sladkých dobrot, za které jsme mu radostně poděkovali.

V druhé polovině dubna jsme začali týden oslavou
mezinárodního Dne Země. Děti si přinesly igelitové
rukavice nebo sáčky a vydaly se za pomoci svých
učitelek uklidit zahradu školy a její nejbližší okolí.
Všechny odpadky jsme pečlivě třídili a rovnou odnášeli
do barevných kontejnerů.

Zdobení máje a čarodějnický rej
– 28. 4. 2017
Koncem měsíce dubna nás čekal čarodějnický rej
a stavění máje na zahradě naší MŠ. V tento den se všechny děti
proměnily v různé čarodějnice, čaroděje a další stvoření, která
umí létat na koštěti a čarovat. Přestrojení si užívaly i zdejší
učitelky, které pro děti připravily program plný zábavy, tance
a her. Nechyběla ani přehlídka masek a míchání kouzelných
lektvarů, které nejen skvěle vypadaly, ale také chutnaly.
I přestože se náš rej konal v deštivý den, skvěle jsme si jej užili
a májku ozdobili v prostorách naší tělocvičny. Počasí se následující dny zlepšilo a naše májka byla postavena na zahradě
a zdobí ji dodnes.
3x S. Šperlová
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Den matek – 11. 5. 2017
Ke dni, kdy mají všechny maminky svátek, si děti a učitelky naší MŠ připravily program, který provází každoroční
besídku. Děti se naučily spoustu nových básní a písní pro maminku, zatančily nebo zahrály veselou pohádku. Nechyběly
ani básničky pro tatínky, babičky a dědečky. Na závěr děti obdarovaly své maminky veselými dárečky, které pro ně vyrobily
za péči a lásku, která je bude provázet po celý život.
S. Šperlová

Zápis do mateřské školy
na školní rok 2017/2018
Ve dnech 4. a 5. května přivítala mateřská škola
nové děti se svými rodiči. K předškolnímu vzdělávání
se přišlo zapsat a bylo přijato 15 dětí, k povinnému
předškolnímu vzdělávání 29 dětí. Povinnost nastoupit v následujícím školním roce k povinnému
předškolnímu vzdělávání nastává dětem, které
dosáhnou pěti let věku do měsíce září.
Nově zapsané děti si mohly školku prohlédnout,
podívat se do třídy, do které nastoupí, pohrát si.
Rodiče se dozvěděli vše podstatné o pravidlech, podmínkách a chodu mateřské školy.
Na září se tedy můžeme už jenom těšit.

Foto ze zápisu:
K předškolnímu
vzdělávání se přišla
s maminkou a tatínkem zapsat i Eliška
Stejskalová.

V. Pechoušková

Děti na návštěvě u hasičů
Na pozvání velitele dobrovolných hasičů p. J. Tomáška se děti
všech tříd MŠ Čkyně vypravily na prohlídku požární zbrojnice.
P. Tomášek a p. Bastl (člen hasičského sboru) dětem vysvětlili
důležitost hasičského poslání, popsali svoji práci a účast na
zásazích. Dětem ukázali výstroj hasičů, techniku, předvedli jejich
použití. Na dvoře zbrojnice si děti s velkým nadšením vyzkoušely
manipulaci s ruční stříkačkou. Prohlédli jsme si i klubovnu hasičů,
kde jsme se dozvěděli mnoho poznatků z historie sboru dobrovolných hasičů, prohlédli si získaná ocenění ze soutěží. Pro děti bylo
celé dopoledne velmi poučné a mnozí se určitě zapojí do této záslužné činnosti. Děkujeme p. Tomáškovi i p. Bastlovi za pozvání
a nám věnovaný čas.
Děti a učitelky MŠ Čkyně.
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Velikonoční tvoření
Letošní velikonoční tvoření jsme uspořádali v neděli 9.
dubna v naší klubovně. Účastníky tvoření byly většinou
děti, které si vyzkoušely nabarvit vajíčka technikou „ťupkování“ pomocí vatových tyčinek, pak si vyrobily papírového ptáčka, kterého s naší menší dopomocí připevnily do hnízdečka z trávy. Ptáček s hnízdečky se pak
krásně vyjímal ve věnečku z březového proutí, který si děti
ještě dozdobily barevnými mašlemi a skořápkami. Venku
za hasičským domem se pak děti i dospělí učili správně
uplést pomlázku z osmi proutků.
Váš KOS
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Čarodějnický slet
Poslední dubnová neděle 30. dubna patřila všem čarodějnicím a čarodějům, kteří se tradičně sešli v parku pod
čerstvě postavenou májkou. Patřičně nastrojení a namalovaní od starších kolegyň čarodějnic si malí čarodějové a čarodějnice nejprve vyrobili kouzelnické hůlky, které pak
použili při boji s krvelačným upírem a pro uspání zlé čarodějnice, která hlídala sladký poklad. Svoje čarodějnické
kvality prokázali i při hodu koštětem na cíl a do dálky nebo
při čarodějné honičce. Za své výkony si pak všichni odnesli
právem čarodějnický diplom a rozdělili se o zbytek pokladu.
Těšíme se na vás zase příští rok, milí kolegové a kolegyně.
Za KOS Čkyně čarodějnice Elvíra Pechoušková

Příjemný večer v synagoze
Večer 12. 5. jsem si našla chvilku a šla jsem, jak se říká, za kulturou. Jen hrstka lidí si chtěla zpříjemnit večer jako já a
nenechala si ujít jedinečný program v synagoze – divadelní koláž Můj tanec se světem pod vedením Mgr. Venduly
Slepičkové. Pětice mladých žen, studentek vimperského gymnázia, nás nechala nahlédnout do jedinečných okamžiků
svých životů a vnímání světa. Holky nám poodhalily svá tajemství, svá přání, své sny, své plány. Místy jsme se všichni
smáli, místy nám běhal mráz po zádech, někteří z nás i slzy uronili. Ve mně zůstal jedinečný zážitek. Zážitek z toho, jak
představení bylo krásné, strhující a vlastně i tolik reálné a pravdivé. Vrátila
jsem se do věku účinkujících, v myšlenkách vzpomínala, jak to vlastně
rodiče se mnou museli mít těžké. Jak mi celý svět ležel u nohou a všichni
okolo mě mi nerozuměli. A zároveň se dostávám do etapy života, kdy i já
začínám mít strach o své děti, prožívám s nimi veškerá trápení a splíny, radosti a štěstí a že tenhle „Můj tanec se světem“ mě ještě teprve čeká.
Anno, Mario, Kateřino, Natálie a Deniso, byly jste úžasné! Přeju vám, ať se
vám vaše přání splní, ať je ten váš tanec se světem pořád tak pestrý,
úsměvný, plný zážitků, radosti, přátelství, štěstí, ať těch překážek ke splnění
Herečky zleva: Natálie Fulínová, Denisa
vašich cílů je co nejméně.
Frühaufová, Kateřina Nová, Anna Křížová,
Jaroslava Sovová Maria Friedlová
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Zahájení včelařského jara
přednáškou
V pátek 21. 4. 2017 v patře obchodu U Kainců proběhla přednáška o apiterapii, kterou pořádal místní včelařský spolek. Na
přednášku dorazilo cca 40 zájemců nejen z řad včelařů, ale i laiků,
kteří mají o využívání včelích produktů zájem. Navštívili nás
i přátelé ze včelařských organizací Šumavské Hoštice, Vlachovo
Březí a Volary.
Přednášející,
Gabriela
Hiklová, je jednatelkou České
apiterapeutické společnosti
(ČAPIS), která se zabývá
přednáškovou činností a s
apiterapií má mnoho praktických zkušeností. V prezentaci popsala základní včelí
produkty, jako jsou med, pyl,
vosk, včelí jed, propolis,
mateří kašička a jejich využití. Přednášející zabrousila i do méně
známých oblastí léčebných metod např. využívání včelího prostoru k ozáření pitné vody, léčba přítomností včel. Přítomnost včel
se využívá při léčbě autistických dětí, na které má pobyt ve včelíně
zklidňující účinky. Děti se však nesmí dostat do přímého kontaktu
se včelami. Další metodou je léčba včelími žihadly, kdy se pacientům opichují bolestivé klouby nebo přímo akupunkturní body. Do
popředí se začíná též dostávat inhalace úlového vzduchu, kdy se
pomocí dýchacího aparátu napojeného na úl vdechuje úlový
vzduch.
K vidění bylo mnoho fotek, z nichž byly terapeutické účinky
prokazatelné. Účastníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet i praktické využití tělových a ušních svící, které si zájemci po přednášce
mohli zakoupit. Atmosféra i prostředí bylo příjemné a většina přítomných se aktivně zapojila do diskuse, jež se protáhla až do
pozdních hodin.
J. Beneš

Hrkáči na
rovince
Na 22 hrkáčů se sešlo
před Velikonocemi na rovince ve Čkyni. Počasí jim
přálo, i když nebylo zrovna
nejtepleji.
Foto: B. Kubálek st.

Velikonoční cukroví
Takové krásné velikonoční cukroví upekla čkyňská
cukrářka Ludmila Staňková. Pochlubte se i Vy svými
výrobky v příštím čísle.
(pp)
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Rušný den v synagoze
V sobotu (o šabatu) 22. dubna byla v naší synagoze velká sláva. Dopoledne
jsme byli svědky unikátní židovské náboženské slavnosti, hebrejsky bar micva.
Zasvěceni byli dva třináctiletí chlapci, dvojčata, ze Stráže u Boru. Od této chvíle
jsou právoplatnými Židy, kteří budou plnit přísné Boží zákony. Mohli bychom
říci, že to bylo jakési vítání dětí mezi dospělé. Obřad, který se ve čkyňské
synagoze konal naposled někdy v 19. století, vedl liberecký rabín Michal Foršt
(kromě jiného profesionální zpěvák), který se do Čkyně rád vrací. Chlapci i jejich
rodiče byli nadšeni atmosférou a průběhem slavnosti.
Odpoledne téhož dne jsme přivítali v židovském svatostánku doktorku Ruth Hálovou, která
zde zahájila za přítomnosti mnoha lidí vernisáž svých kreseb a maleb. Doprovázelo ji
swingové trio. Paní Hálové je 91 let a výtvarně tvořit začala až ve svých 70 letech. Je to veselá
zábavná a sebeironická dáma a je jedním z Wintonových dětí. Angličan zachránil 660 malých
židovských dětí před smrtí v plynových komorách, když je odvezl začátkem války od nás do
Anglie. Dozvěděli jsme se, že paní doktorka pracovala podstatnou část života v pražské motolské nemocnici, když měla na starosti rychlé určení stavu vzorků operovaných orgánů.
Není ortodoxní židovka, zajímá se o všechna náboženství a nachází v nich společné rysy.
Miluje zvířata a ráda je zobrazuje. V naší synagoze byla už podruhé a vždy zde cítí příjemnou
a milou energii. Když se loučila před odjezdem do svého domova v Holubově pod Kletí, přáli
jsme jí zdraví a mnoho dalších obrázků. Přijďte se na její tvorbu do synagogy podívat.
(jl)

Z kalendáře výtvarnice a spisovatelky Kamily Skopové
Máj – vyženem kozy v háj.
Noc filipojakubská je ve znamení ohně. Dříve lidé pálili čarodějnice a od svých domů odháněli zlé síly. Prvomájové ráno
zavoní čerstvou chvojí a zelenými břízkami – májkami, které by měly stát před domem každé svobodné dívky. Zdobení
obce okrášleným stromem je starý zvyk, má stát do letnic. Májový strom je nutné střežit, protože přespolní usilují o jeho
uloupení nebo podřezání.
Sedm týdnů po Božím hodu jsou svatodušní svátky, v neděli svátek Seslání Ducha svatého a po něm Svatodušní pondělí.
To jsou právě ty letnice. V okně, nad stolem nebo nad kolébkou visela bílá holubička, symbol smíření a míru. Ve Svatodušním týdnu pozor na „ledové muže“! Studený máj – v stodole ráj!
Až svatý Urban slézá z pece.
25. května je Urbana a uprostřed týdne je svátek Božího těla. Dříve se stavěly čtyři venkovní oltáře, které obcházelo
procesí se svatými obrazy a korouhvemi. V průvodu šly i cechy se svými odznaky, ale hlavně děvčátka v růžových šatičkách.
Cestou rozhazovala okvětní plátky růží a pivoněk. Termín Božího těla se jako Velikonoce určují podle prvního jarního
úplňku.
Medardova kápě – čtyřicet dní kape.
Sedláci o Medardu s obavami vzhlížejí k nebi, protože po sv. Antoníčkovi chtějí jít do luk na sena. Je to čas rozkvetlých
luk a otvírání studánek. Květy ověnčené dívky zbavily všechny známé prameny listí a smetí a vylévaly vodu na tři světové
strany. Na severní stranu ne, odtud přichází zlé počasí.
Na svatého Víta celou noc svítá.
Končí ptačí zpěv, namlouvání, ptačí rodiče mají plné zobáčky potravy pro vylíhlá mláďata. Dříve v tu dobu bývaly oblíbené
taneční zábavy – dívčí věnečky. Předcházelo jim obřadné zvaní. Kluci obcházeli s muzikou ta stavení, kde byly dívky na
vdávání. Panímámě dali kořaličku a požádali ji, aby holku na věneček pustila. Máma pak do dřevěného talíře vložila
drobný peníz na zábavu a svolila. Nad hospodu, kde byla zábava, mládenci zavěsili zelený věnec.
Na svatého Jana není noc žádná.
Letní slunovrat byl oslavován všemi národy Evropy. Ohněm, květy, písní a tancem. Mládenci na obecní pastvině připravili
hranici a do ní vetkli ověnčenou chvojku. Večer mládež tančila kolem ohně, odvážní oheň přeskakovali. Postupně se do
tmy vytrácely dvojice, které v sobě našly zalíbení. Za pár měsíců nestačil pan farář sezdávat mladé páry, protože pak koncem března příštího roku se narodilo víc dětí než jiný měsíc.
vybral J. Lávička
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Pozvánka
Obyvatelé Spůle zvou všechny rodáky a kamarády na Setkání osady Spůle,
které se uskuteční 25. června (neděle) od 11 hodin ve Spůli. Program setkání
zahájí vystoupení Elčovické dudácké muziky, pokračovat bude mší svatou
u kapličky sv. Jana a Pavla. Na „fotbalovém hřišti“ bude možno zhlédnout menší
výstavku historických i současných fotografií a dokumentů ze starých matrik.
Během odpoledních hodin bude hrát k poslechu vimperská country kapela
Brnky boys. Občerstvení bude zajištěno ve spolupráci s SDH Dolany a místními
obyvateli. Na místě bude možné zakoupit propagační předměty vyrobené pouze
pro tuto výjimečnou akci. Tato akce je finančně podpořena Obcí Čkyně, Mysliveckým sdružením Čkyně – Háje a sponzorskými dary rodáků.

Nová kniha Josefa
Lávičky
Máme k dispozici volné pokračování historického čkyňského romaneta Staník a Chaja s názvem
Řekni mi, kdy umřu podruhé. Pojednává o pražské lékařce, která až na
sklonku života zjistila, že je bytostně
spjata s pošumavským městečkem
Čkyně. Její život bude čtenář sledovat od jejího narození. Vlastně už
od jejího zárodečného vzniku. Pisatel se v příběhu lásky a smrti rozloučil se starým žižkovským rodným
domem. V romanetu nesmí chybět
ani kapička nadpřirozena, také to
v knížce najdete.
Autor Josef Lávička ji každému zájemci rád poskytne elektronicky.
Kdo má zájem, vyťukejte e-mailovou
adresu pepa.lava@seznam.cz a požádejte o ni. Knížka se co nevidět
objeví ve Vašem počítači. Přejeme
Vám příjemné čtení.
(čk)

Dopis čtenáře
Vážená redakce,
jmenuji se Karel Beránek, mnozí z vás
mne znají osobně. Pozorně sleduji,
jako dlouholetý člen redakční rady
Vimperských novin, velký pokrok,
který udělaly vaše obecní noviny,
Aktuality ze života Čkyně. Každým
novým číslem jsou lepší a přehlednější.
Máte můj hluboký obdiv, jak si
dovedete s novinami „pohrát“, aby
byly stále lepší a lepší. Je znát, že to
děláte s láskou a smyslem pro pečlivost. Umím si představit, až budou
vycházet pravidelně v barevném formátu, potom vynikne vaše poctivé dílo
v plné kráse.
Přeji Vám mnoho úspěšných čísel,
stále plno svěžích nápadů a kráčejte
nastoupenou cestou za spokojenými
čtenáři.
Zdraví Karel Beránek,
14 let člen redakční rady VN

AKTUALITY ze života Čkyně – červen 2017

18

Když se plní sny s dobrým skutkem
Je tomu dva roky, co jsme ve městě Vimperku otevřely nový spolek „Spolek Slunečnice“, který poskytuje služby pro
osoby se zdravotním a mentálním postižením, sociálně terapeutickou a chráněnou dílnu. Začátky nebyly vůbec
jednoduché a z dnešního pohledu byly mnohdy i velmi úsměvné. Během tohoto krátkého období, co působíme ve Vimperku, jsme společně prošly postupným vývojem, ale i zásadními změnami. Co nás velmi těší, je dobrá spolupráce s místními úřady a s lidmi, kteří mají o naši službu zájem a pomáhají nám naplňovat naše cíle a sny. V dnešní době nás navštěvuje
celkem 21 klientů, kteří si i přes svůj hendikep u nás našli smysluplnou práci a smysluplné využití volného času v kamarádském kolektivu, který jim pomáhá zapojit se do běžného a dnes velmi hektického života.
Postupem času našeho působení nám prostory začaly být velmi stísněné,
a tak jsme se rozhodly zařídit a vybavit další místnost, kterou nám poskytlo město
Vimperk, a v ní zprovoznit „Edukační místnost“. Tento prostor bude sloužit klientům
pro terapeutické a edukační aktivity. Vypracovaly jsme projekty a byly jsme úspěšné
a naše žádosti byly podpořeny pro získání dotace.
Za přidělené finanční prostředky jsme začaly uskutečňovat naše představy jak tuto
místnost vybavit, aby se v ní klienti cítili dobře a vybavení sloužilo k jejich dalšímu
rozvoji a potřebám. Naší velkou chloubou je pořízení interaktivní tabule
s výukovými programy, počítačového koutku, edukačních pomůcek a her pro rozvoj
grafomotoriky, odborné literatury, nábytku a jiného vybavení.
TO VŠE JSME MOHLY POŘÍDIT DÍKY zástupcům města Vimperk, kteří nám místnost upravili k našim potřebám, Nadaci
AGROFERT, která nám poskytla nemalou finanční podporu ve výši 300.000,- Kč, bance Moneta Money Bank, která nás
podpořila částkou 60.000,- Kč, a Nadaci ČEZ – Pomáhej pohybem, díky jejichž celorepublikové aplikaci EPP a podpory
sportovců jsme získaly částku 60.000,- Kč.
Velmi si těchto finančních darů vážíme A TÍMTO VŠEM SRDEČNĚ DĚKUJEME a jsme rády, že tyto nadace pomáhají
našim hendikepovaným kamarádům k lepšímu životu.
Jana Šabršulová a Radka Furišová

Srdečně Vás zveme
na

TOČENOU
ZMRZLINU
ve Čkyni.
Najdete nás v čele
budovy fitness
centra. Možnost
natočení do termo
kelímků a vaničky na
doma.

Otevřeno denně od května do října.
Info na tel.: 775 08 25 05, 739 25 88 18
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I cesta může být cíl
Až si budete číst tyto řádky, bude autor následujícího článku a náš rodák Tomáš Landa možná v Thajsku, Laosu či Kambodži.
Již půl roku je na cestě směrem na východ a čtenářům Aktualit poslal milý pozdrav ze své objevné trasy. Začtěte se do řádek
plných dobrodružství, chlapeckých, radostných zážitků a cestovatelských dojmů mladého čkyňského dobrodruha. Tento
článek psal Tomáš na Novém Zélandu. Po návratu slíbil uspořádat veřejné promítání spojené s vyprávěním. Tomáši, účast
bude jistě hojná!
Posílám pozdrav z cest všem Čkyňákům a kamarádům ze šumavských hvozdů. Na cestu jsme vyrazili 7. listopadu
loňského roku. Plán byl vcelku jednoduchý, pojedeme na východ a převážně po
zemi.
Společně s mým dlouholetým kamarádem Víťou jsme začali na vlakovém nádraží ve Čkyni. Cílová stanice Vladivostok (RUS). Projeli jsme Polsko, Litvu,
hranice mezi Litvou a Lotyšskem jsme přešli pěšky. Pár dní jsme strávili v
Moskvě (kontrola Lenina (ne toho vimperského), zda pořád spí). Dál jsme
pokračovali Transsibiřskou magistrálou až k jezeru Bajkal. Cesta vlakem nám
zabrala nonstop 96 hodin a za tu dobu jsme urazili přes 5500 km. Sibiř nás
přivítala sněhem a teplotou -22 stupňů. Po seznámení s ruskými tradicemi
(hlavně vodky) jsme podnikli několikadenní trek kolem krásného Bajkalu.
Dalších pár dní jsme trekovali v horách kolem jezera. Vlaku bylo už dost, proto
jsme pokračovali dál na východ letadlem, do města Chabarsk. Odsud jsme letěli
do Jižní Koreje.
Před cestou do Nepálu jsme si udělali zastávku v Malajsii na ostrově Borneo,
kde jsme vymysleli motoexpedici kolem severní části ostrova. Nakonec jsme
urazili na mopedech malajsijské výroby 1700 km. Další destinací bylo Bali.
Společně s kamarády z Čech jsme tady oslavili Vánoce. Před koncem roku jsme
letěli do Káthmándú, do vysněného Nepálu. Volba padla na Everest Base Camp
Trek. S Rusem, kterého jsme potkali na Bajkalu, a Brazilcem jsme prochodili kolem Everestu přes 250 km, navštívili
několik základních táborů včetně EBC (5360 m n. m.). Po treku kolem nejvyšší hory světa jsme se rozhodli pro přechod
Himalájí od severu na jih až k hranicím s Indií. Cesta byla hodně pestrá a většina místních domorodců vůbec nechápala,
co tam pohledáváme. Bylo zajímavé sestupovat ze zasněžených velehor přes vyprahlé údolí až po cestu džunglí. Celkově
jsme v Nepálu strávili dva měsíce, převážně v horách. Himaláje byl jeden z nejhezčích zážitků celé naší cesty. Z Nepálu
jsme pokračovali přes Indonésii na Nový Zéland. Už tři měsíce putujeme po jižním ostrově, převážně stopem. Za tu dobu
jsme navštívili několik národních parků a prochodili kilometry krásných hor. Nový Zéland je krásný. Dál míříme Thajsko,
Kambodža a Laos.
Zdraví Tomáš Landa

Synagoga hostila dětské sbory
Tradiční festival dětských pěveckých sborů proběhl 19. května ve čkyňské synagoze. Na 12. ročníku vystoupily celkem
tři sbory: dětský pěvecký sbor Javořičky z Plzně, dětský pěvecký sbor Rolničky z Dubného a dětský pěvecký sbor Růže.
Diváci měli příležitost vidět
a slyšet krásná hudební vystoupení, pohádkový muzikál
nebo minioperu.
Poděkování patří všem, kteří se
na organizaci tohoto festivalového koncertu podíleli: pracovníkům Základní školy a mateřské školy Čkyně, Obci Čkyně,
DPS Růže, komornímu sboru
Rosetta, sponzorům a v neposlední řadě všem účinkujícím.
(mb)
Foto: B. Kubálek st.
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V klubovně tvoříme a poznáváme celý svět
Čas neúprosně letí a my máme před sebou poslední měsíc hraní a tvoření
v klubovně před prázdninami. V kroužku Hravé učení jsme během dubna a května
poznávali naši planetu. Začali jsme severním pólem. Dostali jsme dopis od
Eskymáka Minika, ve kterém nám popisoval těžký život svých předků, postavili jsme
iglú z kostek cukru a zahráli si na Eskymáky lovící tuleně. Pak jsme pokračovali Severní Amerikou, řekli jsme si, kdo ji objevil a proč se Indiáni jmenují
Indiáni. Na Indiány jsme si i zahráli. Další hodinu o Severní Americe jsme věnovali
prvním osadníkům. Postavili jsme si první městečko, spočítali zvířata na farmě, řekli
si, kdo je to šerif a kovboj. Pak přišla na řadu Jižní Amerika a Amazonský prales. Děti
si společně svůj prales nakreslily na veliký arch papíru a pak do něj nalepily obrázky
zvířat, které v Amazonském pralese žijí. O každém zvířeti jsme si pak něco řekli
a učili se ho poznat i podle zvuku, který vydává. Na přání dětí, hlavně kluků, jsme
přešli v další hodině do Japonska. Kluci si zahráli na ninji a zápasníky sumo, holky
zase na půvabné gejši. Musíme poděkovat paní Kutové, která nám na tohle hraní
půjčila krásné kostýmy.
Ani v hodinách Šikovných ručiček se děti nenudily. Kromě
kreslení zvířátek různými technikami si mohly vytvořit krásné
výrobky z hlíny. Na Velikonoce jsme si vyrobili stojacího beránka
nebo ovečku, potom jsme dělali závěsný domeček zdobený otisky
přírodnin a také tužkovník, což je zvířátko s otvory pro tužky.
Práce s keramikou děti moc baví a nutno říct, že i maminky, které
mladším dětem trochu pomáhají, si ji opravdu užívají.
I v červnu pro vás chystáme spoustu zajímavého hraní a tvoření.
Tak na viděnou v klubovně!
Za KOS Čkyně
L. Pechoušková

Bunkry
Na rovince vyrostly dva bunkry. Jeden pro holky a druhý pro kluky. Jak jinak?! Každý den se zde schází kluci i děvčátka
nejen z novostaveb, které vyrostly v lokalitě na rovince, ale i z dalších mnohem vzdálenějších ulic - od řeky, z paneláků,
od nádraží, ale i ze Stínadel. Tady čkyňské děti řeší důležité problémy každého dne, šplhají po stromech, běhají, honí se.
A hlavně staví bunkry. Tady se rozvíjí nejen jejich zručnost a představivost, ale i vůdcovské schopnosti výrazných individualit, objevující se již mezi těmi nejmenšími. Kluci i děvčata mají své přesně
určené území, na které ty druhé jen tak nepustí. Starší kluci hnáni objevitelskou
touhou pronikají dále do království roští a kopřiv, děvčata se zase starají, aby část
kolonizovaného území zpříjemnila k dalšímu využití. Radost mají i rodiče, vždyť
jejich děti nesedí doma
s tabletem, ale hrají si
venku na čerstvém vzduchu a jim tak zbyde ještě
i čas na krátké rozjímání.
Třeba o tom, jaké to bylo,
když i oni byli malí
a mohli si hrát a stavět
v lese bunkry.

(pp)
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Aneta Zwettlerová
a její nikdy nekončící bruslařská sezóna
Jedenáctiletá krasobruslařka Aneta Zwettlerová má za sebou náročnou sezónu, která byla plná náročných kempů,
tréninků, závodů, ale především emocí a zážitků.
Sezóna 2016/2017 v podstatě začala ihned po ukončení závodní sezóny v březnu loňského roku. Aneta měla pouze
pár dní volna a poté odjela na mezinárodní soustředění pod vedením německého trenéra Alexe Königa. Spolu se svou
trenérkou Ivanou Andrejičovou nasbíraly spousty nových informací a dovedností, které zúročily v letní přípravě a nejen
v té. Za ledy se poté dojíždělo do Českých Budějovic, ale třeba i do Nymburka. Makalo se také na „suché přípravě“, kde se
nabírala fyzička.
V létě již koncem července následovalo soustředění
v Rokycanech, poté celý srpen ve Strakonicích. Nutno
podotknout, že zde si bruslaři sahají na dno svých
fyzických i psychických sil. Ale na druhou stranu se
tělo připraví nejlépe, jak může, do sezóny. Aneta je na
sebe tvrdá, dokáže oželet radosti svých vrstevníků
v podobě dovolených a užívání si sladkého prázdninového volna. Umí pracovat a soustředit se na danou
věc. Když ji něco nejde, většinou se správně navzteká
a ono se to pak povede. Trenérka Andrejičová po těch
letech spolupráce s ní už většinou ví, jak na ni. Je to
alchymie psychologie a tréninkového plánu.
Po letní přípravě jsme vybrali volnou jízdu do
sezóny, kterou nám složila trenérka Lucie Mužíková.
Nutno podotknout, že Anetě opravdu sedla a vyladila
ji do dokonalosti. Na konci října se začalo závodit
a hned na začátku jsme věděli, že Anet na to má. Sem
tam nevyšel úplně podle představ krátký program,
ale volná jízda byl silný kalibr. Anet jezdila volnou
jízdu většinou čistě, nekazila. Už v prosinci v Praze
dokázala vybojovat bodový rekord a brát 8. volnou
Bude z ní trenérka?
jízdou mezi nejlepšími 30 soupeřkami z celé ČR.
Až do konce ledna držela v žebříčku poháru ČKS
Úspěšnou čkyňskou krasobruslařku Anetu Zwettlerovou by
23. – 24. příčku. Na MČR postupovalo 24 závodnic v budoucnu lákala kariéra trenérky. Už nyní se občas snaží
(v loňské sezóně to bylo 30, bohužel svaz počty pomáhat trenérce s těmi nejmenšími.
k naší smůle zredukoval). Pak přišly poslední dva
Společně budou na přelomu května a června skládat nový prodůležité závody. Anet neustála KP a udělala JEDNU gram, se kterým jim bude pomáhat specialistka v Praze. Program
chybu, což ji v té obrovské konkurenci stálo místo bude náročnější, protože od příštího roku již bude jezdit za starší
a sešup na 25. pozici. Nic jsme nevzdávali a vyrazili žačky.
do Třince, tam zajela životní programy a opět bodový
V létě bude mít prvních 14 dní volno, které stráví se svou rodinou
rekord. Závodnic však dojelo méně a tak body se u moře. Následně ji čeká týdenní soustředění v Českých
krátily a už to nestačilo. Anet tak nakonec postupo- Budějovicích a následně se na 14 dní přesune do Strakonic.
vala na MČR jako druhá náhradnice, která sice byla
Prostřednictvím našeho obecního věstníku by také ráda poděkov nominaci, ale nenastoupila. Nicméně po zhodno- vala těm spolužákům a učitelům, kteří se přijeli podívat na krasocení toho všeho vyšla jako vítěz. To pod jakým tlakem bruslařskou exhibici, na které vystupovala.
dokázala závodit a pracovat, jakým způsobem jezdila
(pp)
své programy, kdy za ní chodili trenéři a poplácávali
ji po ramenou. Klobouk dolů a opravdu velká pochvala. Aneta Zwettlerová zvítězila především sama nad sebou, protože
v podmínkách, které klub HC Strakonice má, je to neskutečné a je to pouze o její dřině. Trenérka Andrejičová si svou
svěřenkyni nemůže vynachválit. „Za námi je krásná sezóna a čeká nás další, je to výzva a velká motivace, jednou to
dokážeme!“ komentuje trenérka.
Sezóna skončila, ale už se zase trénuje. Je to prostě nikdy nekončící kolotoč, který je sice náročný, ale bez něj si to už
neumíme představit. Krasobruslení je vášeň a způsob života. Doufejme, že i nadále bude tuto mladou slečnu tak naplňovat
a přinese ji úspěchy a radost.
(red)
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Rekordní návštěva na mezinárodních závodech horských kol
ve Čkyni
Sportovní oddíl Outdoor Kids připravil poslední květnovou
neděli další ze svých již tradičně povedených velkých
sportovních akcí, které do Čkyně lákají stovky sportovních
nadšenců. Letos jich bylo přes 600.
Ve Čkyni se jel další díl seriálu Jihočesko-Bavorských závodů
na horských kolech Šumavský pohár MTB, kterého se účastní
čeští a bavorští vyznavači cross-country na horských kolech.
Ve Čkyni se sešlo přes 150 závodníků a organizátoři pro ně
připravili skutečný zážitek. Závodilo se celkem v 19 kategoriích od nejmenších dětí na odstrkovadlech až po muže kategorie ELITE. Vyšlo počasí, tratě i zázemí byly výborně
připraveny a ceny vítězům udělaly radost. Závodilo se na třech
okruzích 600, 1400 a 3000 metrů. Nejdelší a také nejnáročnější okruh s převýšením téměř 100 metrů absolvovali muži celkem šestkrát. Trať vedla přes louky, meze, potokem,
bahnem, nechyběla nepříjemná stoupání a příkré meze ve sjezdech. Závodníci i diváci si rozhodně přišli na své a zároveň
nedošlo k žádnému zranění. Pro děti byly připraveny nafukovací balónky a hodnotné ceny doplňovaly buchty, bábovky
a koláče od maminek a babiček Outdoor Kids, které byly pro každého zdarma. Závodit si přišli i místní benjamínci. Na
odstrkovadlech byla druhá nejrychlejší Miládka Sovová, vůbec nejmladším účastníkem byl ještě ani ne dvouletý Toník
Mánek a medaile pro domácí Outdoor Kids Čkyně vybojovaly Bára Havlová – 2. místo v kategorii děvčata do 7 let a Emma
Mánková – 1. místo v kategorii děvčat do 11 let.
„Myslím, že to zase stálo za to. Letos přijelo nejvíc lidí, co jsme kdy měli. Bylo tu víc než 600 lidí, přes 60 z nich bylo
z Německa. Trochu mi už dochází organizační síla, ale spokojenost účastníků to vynahrazuje. Je na místě poděkovat všem,
kdo nám pomohli. V první řadě patří veliký dík všem rodičům Outdoor Kids. Maminky napekly dětem dobroty a rozdávaly
ceny, tátové připravovali trať a zázemí. Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům, mezi které patří i obec Čkyně,
ale i Libor Schoř, který se nám pravidelně stará o občerstvení,“ uzavřel a zhodnotil závody ředitel závodu Jiří Mánek st.
(pp)

Fotbalová radost
Snímky čkyňských fotbalistů ukazují jejich jarní cestu 1. B třídou. Naši chlapci dělali radost nejen svým fanouškům,
ale výsledky také sami sobě. Jak z obrázků vyplývá, tahle parta si sedla a umí to taky po vítězném zápase pěkně rozsvítit,
ať již se jedná o ty nejmladší juniory až po nejstarší matadory. Snímek byl pořízen na mobil jednatele čkyňského fotbalu
Patrika Krulla, který prý patří k dirigentům pozápasových veselic.
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Nejlepším střelcem čkyňských fotbalistů je
Michal Gerold
Čkyňským fotbalistům se na jaře daří. Střílí góly, baví diváky efektní hrou. Nejlepším
střelcem týmu je Michal Gerold, v zápase s vacovským béčkem dal dokonce čistý hattrick. „Pomohla mi změna postu. Ale také pohoda v kabině,“ uvedl v rozhovoru Michal
Gerold.
Michale, na jaře jsi nejlepším střelcem čkyňských fotbalistů. Bereš současnou
sezónu jako životní? Pomohla ti změna postu v záloze?
Jsem rád, že mi to tam padá, ale velký dík patří celému týmu. Jsem rád, že se nám
celkově daří. Nevím, jestli životní sezóna, ale určitě úspěšná je. (smích) Jo, určitě pomohla, ve středu zálohy se mi hraje
asi ze všeho nejlíp, ale nemám problém se přizpůsobit na jiné posty v záloze nebo klidně v útoku.
V utkání s Vacovem B, který Čkyně vyhrála 9:0, jsi zaznamenal čistý hattrick. Kolik tě to stálo v klubové pokladně?
Jo, z hattricku mám určitě radost. Ještě nevím, kolik mě to bude stát, to má na starost náš pokladník Chajda (Martin
Chalupa, pozn.red). Stoprocentně nějaký kilečko padne do kasy a něco do ledničky budu muset přinést. (smích) Nálada
v týmu je dobrá, celkově se nám zatím na jaře daří a myslím si, že v kabině je pohoda.
Podle trenérů jsi pět let nevynechal zápas. Máš nějaký recept na zdravotní pohodu?
Pět let to určitě není. (smích) Žádný recept na zdravotní pohodu nemám, sice jsem největší hypochondr v týmu, všechno
mě vždycky bolí, ale na zápas se vždycky dostavím.
V 26 letech patříš v našem mančaftu k těm nejzkušenějším. Je v podmínkách 1. B třídy výhodné mít mladý tým?
Nevím, jestli patřím úplně k těm nejzkušenějším, ale něco za muže už mám odehráno. Máme celkem mladý tým,
co hraje už chvilku pohromadě. Myslím si, že by se 1. A třída ve Čkyni hrála v pohodě. Dalo by nám to další zkušenosti.
Není tajemstvím, že ve Volyni bydlíš hned vedle fotbalového hřiště. Nesnaží se tě místní bafuňáři přetáhnout domů?
Obzvláště v současné formě...
Jo, ve Volyni bydlím už nějaký rok a každý den mě lanaří. (smích) Popravdě vůbec do kontaktu s místními bafuňáři
nepřijdu. I kdybych nebyl spokojený ve Čkyni, máme tu dobrou partu.
(pp)
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