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Naše obec recyklací
elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci
664,94 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vyřadili 664,94 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali
k recyklaci, jsme uspořili 16,12 MWh
elektřiny, 1 145,55 litrů ropy, 61,57 m3
vody a 0,30 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 2,97 tun CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 12,77 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 l
ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla.

Ocenění čkyňského starosty
Náš starosta, Ing. Stanislav Chval, obdržel Pamětní list Senátu Parlamentu
České republiky za více než dvacetileté služby obci z rukou místopředsedy
Senátu ČR Jiřího Šestáka. Bylo to 24. března ve Valdštejnském sále. Starosta
obce Stanislav Chval působí v naší obci jako starosta už 24 let. Ocenění dostalo
také dalších 296 starostů, kteří působí ve svých obcích a funkcích dlouhá léta.
Na slavnostní předání pamětních listů s názvem Serve et fidelis civitatis (Věrně
sloužím obci) přišla spolu s naším starostou ještě asi stovka dalších.
(jl)
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL
k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například
v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné
elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.
(OÚ)

Čkyňská pouť 20. 7. – 22. 7. 2018
Program letošní čkyňské pouti naleznete s dostatečným předstihem ve
Vašich schránkách.
(OÚ)
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Zastupitelstvo obce Čkyně dne 9. 4. 2018
Schválilo:
– návrh na schůzku s architektem k řešení připomínek revitalizace parku
– návrh na udělení ocenění obce
– návrh usnesení pořízení změny č. 2 územního plánu ve znění: Zastupitelstvo obce rozhodlo dle předloženého návrhu
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, o pořízení územně plánovací dokumentace, tj. změny č. 2 územního plánu obce Čkyně, a současně schvaluje podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, aby pořizovatelem územního plánu Čkyně byl MěÚ Vimperk, odbor
výstavby a územního plánování.
– věcná břemena – kanalizace, E.ON, pan Kuta
– prodej pozemku č. 613/5 v k.ú. Onšovice o výměře 350 m2 paní Ivě Zámečníkové, Onšovice
– prodej pozemku č. 249/1 v k.ú. Čkyně o výměře 38 m2 panu Antonínu Rezkovi, Čkyně
– žádost o povolení kulturního zařízení v obci Spůle s limitem 100.000,- Kč
– panu Jakubovi Ledinskému žádost o změnu nočního klidu ze dne 2.6.2018 od 22:00 hod na 3.6.2018 do 2:00 hod
– žádost o poskytnutí účelové dotace na oslavy 125 let železniční tratě Strakonice – Vimperk ve výši 5.000,- Kč
– žádost o poskytnutí účelové dotace na mobilní WC – pivní slavnosti ve výši 4.000,- Kč
– zadání veřejných zakázek malého rozsahu – cesty, víceúčelové hřiště Čkyně
Víceúčelové hřiště a workout hřiště ve Čkyni firmě Green engineerig, s.r.o., a opravy místních komunikací v zakázkách:
1. oprava MK č. 18c Čkyně – Reno Šumava, a.s., 2. oprava MK č. 34c Čkyně – STRABAG, a.s., 3. oprava MK poz. p. č. 118/9
Čkyně – STRABAG, a.s.
– prezentaci obce v omalovánkách
Vzalo na vědomí:
– rozpočtové opatření č. 1,2/2018
– finální úpravu kulturního domu – rozpočet 5.120.000 Kč bez DPH
– dodání štěpkovače a kontejnerů na bioodpad
– schválení dotace na novou sekačku na fotbalové hřiště – výše dotace 50.000 Kč
– projednávání rekonstrukce sousoší na památníku na příštím zastupitelstvu obce
– přípravy na oslavy 100 let republiky – 27. října 2018
– přípravy na oslavy 100 let Sokola

Zastupitelstvo obce Čkyně konaného dne 14. 5. 2018
Schválilo:
– doplnění programu do bodu 7) Různé – zpracování územní studie OV 4, žádost o finanční příspěvek Lince bezpečí,
žádosti o změnu nočního klidu, GDPR, žádost o zřízení dětského hřiště Onšovice, čestné občanství
– provozování občerstvení v zámecké zahradě o Čkyňské pouti panu Liboru Schořovi
– záměry o pronájmu nebytových prostor v čp. 134 a čp. 97
– zpracování územní studie lokality OV 4
– finanční příspěvek Lince bezpečí ve výši 1500,- Kč
– žádosti o změnu nočního klidu:
Panu Petru Járkovi změnu nočního klidu ze dne 25. 08. 2018 od 22:00 hodin do 26. 08. 2018 03:00 hodin – rodinná
oslava v prostorách hasičárny.
Panu Holfeldovi změnu nočního klidu ze dne 06. 07. 2018 od 22:00 hodin do 07. 08. 2018 02:00 hodin – oslava
narozenin v prostorách salonku pana Kaince.
Panu Schořovi změnu nočního klidu ze dne 30. 06. 2018 od 22:00 hodin do 01. 07. 2018 01:00 hodin – oslava
narozenin Hospoda na hřišti.
Panu Schořovi změnu nočního klidu ze dne 07. 07. 2018 od 22:00 hodin do 08. 07. 2018 01:00 hodin – oslava
narozenin Hospoda na hřišti.
Paní Ingrid Zalewské změnu nočního klidu ze dne 25. 05. 2018 od 22:00 hodin do 26. 05. 2018 01:00 hodin – zahradní
oslava narozenin č.p. Čkyně 19.
Panu Milanu Koutovi změnu nočního klidu ze dne 07. 07. 2018 od 22:00 hodin do 08.07.2018 05:00 hodin – oslava
narozenin v prostorách salonku pana Kaince.
Vzalo na vědomí:
– GDPR – základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
– žádost o zřízení dětského hřiště v Onšovicích
– aktivitu pana Martana ve věci udělení čestného občanství
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Vítání občánků 17. 2. 2018
Jubilejní 30. ročník festivalu TANEC PRAHA přijíždí do Čkyně
Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla se i letos vrací do Čkyně. Obyvatele srdečně zveme v neděli
10. června do synagogy od 16:00 na taneční workshop afrického tanečníka Ladji Koné s navazující prezentací v 19:00
a od 18:00 na promítání filmu pro děti Haló? Je tam někdo?
Ladji Kone zve tanečníky i veřejnost včetně té nejmladší generace ke společné úvaze okolo představení ®mark do laboratoře plné energií inspirovaných experimentálním hip-hopem, k fyzickému dialogu o našem každodenním konzumním
chování, o ironii, o produktech, které nás inspirují i uvádějí do rozpaků, o reklamě a splnění našich tužeb.
,,Proč je současný tanec často považován za něco “mimozemského“?“ kladly si otázku divadelní režisérka Petra Tejnorová
a choreografka Tereza Ondrová a žáků základních škol
se zeptaly, jak by náš svět a tanec po-psaly bytosti z jiné
planety. Jejich odpovědi představuje dokument Haló?
Je tam někdo? určený dětem milujícím sci-fi, pohyb
a dobrodružství.
Festival pořádá Tanec Praha z.ú. ve spolupráci se Synagogou Čkyně za podpory Ministerstva kultury ČR.

Více informací na: www.tanecpraha.org
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Co se děje na základce ?
Zpravidla po dlouhé zimě, o které si můžeme dovolit mluvit jako o klidném, zimním spánku, přichází jaro plné sil
a nových aktivit. V běhu školních událostí bývá poklidným obdobím čas těsně po pololetním vysvědčení. Ovšem klídkem
jen zdánlivým. Připravujeme se na další vědomostní soutěže a sportovní klání. A škola není jen o známkách, zvonění,
vyučovacích hodinách proložených občasnými přestávkami. Od ledna plánujeme výlety, exkurze, koncerty a divadelní
představení.
Na školním dvoře jsme se vrátili k tradicím našich předků – alespoň v pásmu dětí z 1. stupně. Zdá se to být včera, ale
bylo to v polovině dubna, kdy na našem improvizovaném „venkovním podiu“ zazněly jarní popěvky, zatočily se v tanečku
dívčí sukně a rachotivě se ozývaly řehtačky. A třeba se příště sejdeme pro změnu ve školním atriu, v altánku, v klidové
zóně školního areálu. Tam jsme na počátku května přivítali návštěvu. Pro děti z bohumilické školky a jejich německé
parťáky sehrála děvčata minipohádku „Jak pejsek a kočička pekli dort“. Pohádka byla pochopitelně v němčině, ale pro
srozumitelnost bohatě prokládaná obrázky. Líbila se všem divákům – dětem z Freyungu, bohumilické školky i našim
prvňákům. Rozuměli všichni, obzvlášť, když pejsek, kočička i vypravěčka na závěr rozdávali bonbónky. Děti si ještě
společně zazpívaly, prohlédly školu, kam budou od září předškoláci z bohumilické mateřské školy chodit. A kromě jiného
si vyzkoušeli všichni i jízdu vlakem z Bohumilic do Čkyně. Ale naše škola uvítala pochopitelně i budoucí čkyňské
předškoláky. Pro ně není naše školní budova ničím novým, není neznámým bludištěm. Kromě pravidelných čtvrtečních
hodin zpívání se k nám čas od času přijdou podívat. Velkou, oficiální návštěvou jsme byli poctěni před zápisem do první
třídy. Předškoláci se svými učitelkami přišli na vyučovací hodinu. Spolu s prvňáky mohli „pracovat“ ve třídě, hlásit se,
plnit úkoly, zpozornět při zvonění školního zvonku. A pochopitelně potkat se s kamarády, pozdravit se s nimi. Ostatně
zápis do první třídy byl v té době přede dveřmi. A jak to vypadá s budoucími prvňáky? Letos se zápis týkal téměř
padesátky dětí. K zápisu jsme evidovali všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2018/2019 věku šesti
let, tedy děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012 a děti, které měly loni odklad školní docházky. Úterní odpoledne
17. dubna si děti „naostro“ zkoušely, jak umí řešit úkoly, kreslit postavu, poznávat pohádky. Děti se staly na chvilku recitátory či zpěváčky, trochu počítaly, trochu psaly. Zkrátka – děti ukazovaly, že přišel čas postoupit ze školky do školy. Jak to
všechno dopadne, kolik bude prvních tříd, kdo bude jejich třídní učitelkou, učitelem, jestli budou kamarádi v jedné třídě
nebo v sousední paralelce, to všechno se dozví na schůzce, kterou tradičně připravujeme v červnu v mateřské škole.
Tolik k našim nejmenším.
Duben byl i pro naše nejstarší měsícem zkoušek. Čekaly je přijímačky na střední školy a učiliště. I letos mohli volit
v prvním kole dvě školy. Kdo volil maturitní obor, musel počítat s jednotnými přijímacími zkouškami. Naši žáci se setkávají
s testováním od třetí třídy, jedeme srovnávací testování Scio. Každý má tak možnost porovnat se s vrstevníky v ostatních
školách republiky. Dozví se, kde pracuje pod svými možnostmi, kde a v jakých oblastech umí „prodat“ to, co se naučil. Ale
přijímačkové testy jsou přijímačkové testy. Jsou přece součástí přijímacího řízení. Naši devíťáci už mají jasno. Ví, kam po
prázdninách půjdou, kde budou pokračovat ve vzdělávání a získávání praktických zkušeností. Každému se splnilo to, co
si přál. Teď záleží už jen na nich, jak budou své sny a přání realizovat. Poznají, zda jejich volba byla správná, jestli opravdu
našli to, co hledali. Ostatně – změna je život a nikdy nic není definitivní. A my můžeme doufat, že v budoucnosti budeme
potkávat i kvalitní a šikovné řemeslníky, budou nás ošetřovat další příjemné zdravotní sestry, budeme jezdit třeba na dovolené zprostředkované odbornými delegátkami, o děti a starší se lidi se budou starat empatické a laskavé učitelky, vychovatelky a sociální pracovnice. A kam se vypraví budoucí absolventi gymnázií – to je ještě daleko …
Máme před sebou výlety. Kam letos? V oblibě jsou akční výlety – poučné, zajímavé a propojené i s nějakým tím adrenalinovým zážitkem. A tím může být jízda parníkem pro nejmenší, na raftu pro starší. Pojedeme autobusem, vlakem, na
lodi popojdeme i pěšky. Navštívíme Orlík, Karlštejn, Koněpruské jeskyně, Rabí, Sušici i tankodrom v Milovicích.
Pěvecký sbor školy pobyl na dvoudenním festivalu v Dubném, tradičně absolvoval jarní koncert v synagoze. Před sebou
má koncert závěrečný – rovněž v synagoze, a to v sobotu 16. června. Vystoupí spolu s „dospěláckými“ čkyňskými sbory.
Všechny tři dramatické kroužky připravují svá představení – začnou pohádkou „O líném Kubovi“. Ta otevře „čkyňské
divadelní jaro“ 8. června. Nejmladší herci vystoupí 15. června rovněž s pohádkou „O Marion a Madlence“. A nejstarší,
zkušení herečtí mazáci z osmičky a devítky připravují veselou pohádkovou komedii „Baba Jaga“, dolaďujeme taneční čísla
a kulisy. Zahrajeme ji 19. června. Všechna představení budou opět v tělocvičně školy. Tentokrát využijeme oba „divadelní
sály“ = velkou i malou tělocvičnu.
Máme za sebou i před sebou exkurze. Ať už do přírody nebo okolních továren. Seznámit se s prací a provozem se tak
mohli žáci v Aptaru, KMP a pochopitelně plánujeme i Dřevostroj. Do čkyňských si vzhledem k poloze školy odskočíme
snadno a zvládneme mezi zvoněním. Do některých provozů musíme vyjet - do Větřní, Českého Krumlova. Pokračujeme
ve výjezdech zaštítěných Národním parkem Šumava. Třeťáci a čtvrťáci naplánovali Tříjezerní slať, šesťáci se orientují pomocí GPS v oblasti Soumarského mostu.
A závěrem – jak se nám daří na poli soutěží. Školní a okresní kola přechází postupně v krajská. Jsme rádi, pokud se nám
daří vyšplhat na vyšší a nejvyšší příčky. Ale vážíme si a podporujeme každého, kdo se snaží dělat něco navíc. Každý z nás
umí něco jiného, má své silné stránky jinde. Pokud se rozhodne je dál rozvíjet, vítáme to. A pomůžeme. Na stupních vítězů
však stojí jen někteří. Přejeme jim, je za tím práce, čas, úsilí. A odvaha.
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Vystoupit se sólovým pěveckým číslem na soutěži Jihočeský zvonek se letos vyplatilo našim zpěvačkám. V nejmladší
kategorii získaly 3. místo Anetka Pešková, Míša Bastlová, 2. místo si vyzpívala Zdenička Mašková a 1. místo získala Verunka
Kubišová. V kategorii žáků 4. – 5. ročníků se umístila Žaneta Mrázová na 2. místě a diplom za 1. místo s postupem do
okresního kola získaly Maruška Járková a Markéta Žampachová. Mezi nejstaršími uspěly další naše zpěvačky – 2. místo
obdržely Daniela Hadravová a EliškaTurková, mezi vítězkami byla Johanka Benešová, která opět z 1. místa postoupila do
okresního kola. Ani tam se naše děvčata neztratila. V nejmladší kategorii získala diplom za 3. místo Marie Járková, Johanka
Benešová si vyzpívala krásné 2. místo.
Do rozsáhlé literární soutěže „Svět knihy – Významná událost 20. století“ přispívají žáci svými literárními pracemi.
Nabízí neotřelý a originální pohled na události. Pohled odpovídající věku, generaci i založení autora. Vyzdvihnout lze
práce našich osmáků – jmenovitě Marianny Stránské, Hynka Česánka a Nikoly Flachsové.
Psát silné příběhy nabízí i další literární soutěž „Lidice 21. století“. Za zmínku stojí třeba ohlédnutí za osudem české divadelní a filmové herečky Anny Letenské v soutěžní literární práci Julie Trojanové z osmé třídy.
V oblasti exaktních věd – u nás v předmětech matematika a fyzika – velmi výrazně zabodovala Michaela Billová, která
z 1. místa v okresním kole fyzikální olympiády, postoupila do kraje, kde v konkurenci studentů z gymnázií obsadila 7.
místo.
„Matematický klokan“ je matematická soutěž s tradicí. Zkusit si zajímavé příklady a matematické hříčky může každý.
V kategorii „Cvrček“ úspěšně počítali Daniel Bláhovec, Matouš Buřič, Kristýna Švarcová a Antonín Martytán. V kategorii
„Klokánek“ si nejlépe vedli Jan Šmíd, Matěj Rychecký, Matěj Vojtíšek. V kategorii „Benjamín“ Tereza Zlochová, Tereza
Billová, Jan Švarc. A konečně v nejstarší kategorii „Kadet“ Michaela Billová, Hynek Česánek, Johanka Benešová. Naším
nejlepším žákem v rámci okresu se stal Jan Šmíd z pátého ročníku. Se svými 110 body (ze 120 možných) se umístil na 3.
místě.
Rovněž „Pangea“ – mezinárodní matematická soutěž – předkládá k řešení různorodé a nestandardní úkoly. Náš čtvrťák
Kája Remeš v kategorii 4. tříd obsadil 5. místo v Jihočeském kraji, v celorepublikovém pohledu byl 112. z 8 920 účastníků.
A pochvalu zaslouží i ostatní čtvrťáci: Doulová Monika – kraj 20. místo, ČR 595. místo, Hudík Tomáš – kraj 25. místo, ČR
680. místo, Revay Filip - kraj 32. místo, ČR 998. místo. A to v kraji počítalo 632 účastníků, v republice 8 920 čtvrťáků.
A za páťáky – počet účastníků v kraji 553, v celé republice 8 963 – Jan Šmíd byl v kraji 17. a v republikovém klání 355.
Krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus mělo i naše účastníky. V kategorii žáků I. stupně naši žáci (Marek Malý,
Metoděj Stránský, Jan Šmíd) zvítězili a postupují do celostátního finále. V kategorii 6. a 7. tříd trojice Tereza Billová ,
Amálka Havlátková a Adéla Kotálová skončila na 7. místě. V nejstarší kategorii 8. a 9. tříd soutěžilo 32 týmů a naši devíťáci
Michaela Billová, Daniel Staněk, Johanka Benešová obsadili 11. příčku, tým složený z osmáků Marianna Stránská, Daniela
Hadravová a Michal Kavlík v žebříčku obsadili 13. příčku. V doprovodné soutěži „Dnešní svět v pohybu“ si převzali ocenění
Metoděj Stránský a Marianna Stránská.
Krajské kolo „Přehlídky dětských recitátorů“ se konalo v Českém Krumlově, zde měla škola svého zástupce Jaroslava
Lukeše. Ten si odvezl Čestné uznání za nejpřirozenější projev přednesu obou textů.
V okresním kole biologické olympiády byla naše reprezentantka Marianna Stránská nejúspěšnější v poznávání rostlin,
celkově skončila čtvrtá.
Soutěž, která kromě znalostí vyžaduje i další dovednosti, je určena pro další okruh zájemců. Je to „Dopravní soutěž
mladých cyklistů“. Školní kolo pro všechny zájemce probíhá v areálu školy. Je připravováno za vydatné pomoci starších
a zkušenějších cyklistů z řad žáků. Ti se ostatně většinou kvalifikují do postupu do okresního kola. Naši cyklisté v okrese
obsadili páté místo, což oproti loňskému roku je posun směrem k medailovým pozicím.
Každý rok proškoluje páťáky a osmáky profesionální záchranářka. A opět nestačí jen znalosti, které žáci získávají od
první třídy v prvouce, později v přírodovědě a posléze v přírodopisu. První pomoc se musí především prakticky vyzkoušet.
Nejlepší zdravotníci jedou předvést své znalosti a dovednosti do Prachatic v rámci okresního kola. To se konalo v polovině
května. Družstvo I. stupně bylo v soutěži Mladý zdravotník deváté, v soutěži Mladý záchranář (hasiči) osmé. Zkušenější
družstvo II.stupně bylo ve zdravotnících na 4. místě z deseti a v soutěži Mladý záchranář bylo na 1.místě.
A ve sportovních aktivitách nejvýraznějšího úspěchu se dočkal volejbalový tým. Po úspěšném startu v okrsku ve Vimperku byli první a „jeli na kraj“. V silné konkurenci děvčata obsadila 5. – 7. místo.
Dalším kolektivním sportem, který je mezi žáky velmi oblíben, je vybíjená. Tradičně se jezdíme vybíjet do Husince.
Soutěž si naši borci užili a po vyhraných i prohraných zápasech skončili celkově sedmí.
Poděkování a pochvala za jakoukoli vědomostní i sportovní soutěž, za každé vystoupení v divadle, na koncertě, patří
všem zúčastněným. Ať už těm, kteří jdou do ringu, a nebo těm, kteří v roli trenérů, rádců a pomocníků stojí v pozadí.
Takže děkujeme všem kolegyním a kolegům za kvalitní práci, za čas, který se na hodiny nepočítá.
Do velkých očekávaných prázdnin zbývá pár dnů, které utečou jako voda. Přejeme všem, ať jsou červenec a srpen měsíci
odpočinku, relaxace. Nebude dlouho trvat a zářijový zvonek nás přivítá zase na školním dvoře.
Za školu Mgr. Václava Komínová
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Téma: Sofiina volba dnes.

Volba Anny Letenské
Další klapka za mnou. Zbývají už pouhé tři a film bude dokončen. A potom? Potom se budu muset se všemi rozloučit.
Jsem ráda, že mi Vávra dopřává tyhle chvilky za oponou. Všichni se vytrácejí kamsi a já mám konečně chvilku na vlastní
myšlenky.
Ta volba byla pro nás jednoznačná. Neznámí lidé v našem domě, můj muž, tišší než jindy, nemusel mluvit. Vlastně jsme
ani neměli na vybranou, nebo snad měli? Já rozehraný film a manžel dobré srdce. To je tak vše. Snad to není málo. Nikdo
se nás neptal, co chceme. Rozhodli jsme se v okamžiku. Naše oči se potkaly, jako by to bylo každý jiný den u snídaně,
kterou Láďa připravoval a na čem si tolik zakládal. Na ten den nikdy nezapomenu, ani kdybych chtěla. Loučili jsme se letmým polibkem, na schodech, bylo to tak prosté, a přesto to pro nás znamenalo vše.
,,Achtung, achtung!‘‘ To hrozivé každodenní hlášení. Nová jména na seznamu popravených. Nekonečné dny po atentátu.
Na nic jsem se neptala, když Láďa přivedl do bytu neznámého raněného muže. To by přece udělal každý. Nebylo jiné volby,
vlastně nás ani nenapadlo, že by to mohl být problém. Vždyť jsme byli tak opatrní po celou tu dobu. Jistě jsme unikli pozornosti zvědavého domovníka a zatemněná okna nedovolila zvědavým očím odnaproti…
Pak ale nastal den, kdy Láďa nepřišel z práce. Odveden. Vyslýchán. Nekonečný strach. Co bude dál? Od toho dne jsem ho
už neviděla.
Dnes padne poslední klapka. Moje hubatá, rozverná domovnice řekne svou poslední repliku. „Výborně, beru,“ zvolá
Vávra, „děkuji a končíme!“ Zvedám hlavu, přicházejí černé holínky. „Anna Letenská?“ „Ano,“ otočím hlavu po svých
přátelích: „Přijdu hned.“
„Achtung, achtung, dnes byli za schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora popraveni:
...
...
Anna Letenská – narozena 29. srpna 1904
...
Julie Trojanová, 8. ročník
Literární soutěž Svět knihy - Významná událost 20. století

Jáchymov – 20. století
Konečně jsem spatřil světlo světa díky Marii Curie - Sklodowské.
Škoda, mohl jsem si dál žít svůj život v zemi, ale tahle úporná dívka mě přes třicet let kutala a přerušila mou velkou rodinnou žílu.
Potom mě izolovala na čisté rádium. Již nejsem kámen, jsem prý rádium. Využívají mě jako rentgen. Za druhé světové
války jsem zachránil milion životů. Jsem prý zázrak, léčivý zázrak. Skrze mne se dívají do útrob ostatních. Jsem Bůh,
či Ďábel?
Pak se mě znovu zmocnili a upravovali, až jsem byl připraven. Pro koho?
Hirošima 6. 8. 1945.
Znovu mě vylepšovali a já jsem připraven znovu zachraňovat životy. Našla svůj cíl i moje mecenáška? Dostala za mne
Nobelovu cenu, škoda že pak zemřela na moji sílu. Svým životem dokázala, že jsem ničivý, ale i léčivý zázrak, zázrak 20.
století.
Je jen na lidech, jak využijí mé síly ve svůj prospěch.
Život je křehký. Já do něj vidím, beru ho i dávám. Jsem rádium.

Hynek Česánek, 8. ročník

Červen 2018 – AKTUALITY ze života Čkyně

7

Krajské kolo Přehlídky dětských recitátorů
Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se uskutečnilo krajské kolo Přehlídky dětských recitátorů v Českém Krumlově. Soutěž je rozdělena
do 4 kategorií, v tento den jsme mohli slyšet ty nejlepší ze 3. a 4. kategorie z jednotlivých okresů Jihočeského kraje. Naše
škola měla svého zástupce ve 3. kategorii zahrnující žáky 6. a 7. ročníku. Okres Prachatice vyslal své dva nejlepší recitátory,
a to žákyni volarské základní školy a žáka naší školy Jaroslava Lukeše ze 6. ročníku.
Den byl už od rána náročný, brzké vstávání, cesta dlouhá, nervozita, že by se dala krájet. V devět hodin jsme po mírných
bloudivých peripetiích nalezli Vlašský dvůr, pozoruhodnou gotickou budovu ze 16. století. V přízemí jsme se posilnili
sladkým dortem a teplým čajem. Před celou soutěží se recitátorů ujal místní amatérský herec Mgr. Jiří Pokorný, který
v minulých letech byl členem poroty. Zpříjemnil jim tak chvíle divadelní dílnou, zábavnou jazykovou rozcvičkou, kdy
rozhýbal všem účinkujícím jazýčky, procvičil mluvidla, protáhl tělo i ducha, možná i trochu pobavil svými vtipnými historkami, na závěr si všichni několikrát doslova zařvali „nemám trému“ a soutěž mohla vypuknout. Jára šel s kůží na trh
jako čtvrtý. Svou Hanbou od Rudolfa Křesťana pobavil celé publikum, i tříčlenná
porota nebyla skoupá na úsměv. Výkony byly vyrovnané, některé perfektní, bez
jediného zaváhání, některé tolik neoslovily. I proto se porota rozhodla, že si
poslechne od všech účinkujících i druhé texty. Járu nervozita pohltila snad ještě
víc, ale držel se, nevzdal se a textem Hledám tátu od Jiřího Žáčka doslova umlčel
celý sál a nejedno oko nezůstalo suché. Potlesk byl zasloužený a pohladil mě
i Járova tatínka po duši. Věděli jsme, že Jára předvedl opravdu to nejlepší a patří
zaslouženě mezi deset nejlepších dětských recitátorů ve své kategorii v Jihočeském
kraji.
Po náročném dopoledni následoval zasloužený oběd. Vytrávili jsme v Pohádkovém domě mezi loutkami a vínem a trochu s obavami jsme se šli bát i do Muzea
tortury. Jára s tatínkem navštívili také Muzeum vltavínů.
V půl čtvrté jsme opět zaplnili sál Vlašského dvora a netrpělivě jsme očekávali
výsledky celodenního klání. Všichni byli jedineční a dobří. Nedosáhli jsme sice na
nejvyšší příčku, přesto Čestné uznání za nejpřirozenější projev přednesu obou
textů byl pro nás velikou odměnou za vynaložené úsilí. Jára byl porotou pochválen,
jako jediný byl přesvědčivý, prostý a uvěřitelný v obou textech. Samozřejmě jsme
se shledali i s kritikou, kterou jsme pokorně přijali. Kritika nás totiž posouvá dál,
víme, na co si dáme pozor, na co budeme klást důraz, čeho se naopak vyvarujeme.
Ano, půjdeme bojovat za rok znovu. Dřina a úsilí, které se za tím vším schovávají,
nám za to stojí.
Velké díky patří samozřejmě Járu Lukešovi. Kdyby Jára k celé recitaci nepřistoupil
zodpovědně, s pokorou, s chutí, s elánem, ale i s pocitem toho, že to nebude jednoduché, že několik odpolední doma stráví
před zrcadlem a s texty, že si párkrát ráno musí přivstat, že si několikrát stoupne před své starší kamarády, nedostal by
se takhle daleko.
Děkuji i panu Lukešovi, Járovu tatínkovi, který si vystoupení svého syna nenechal ujít, že nás v pořádku dopravil do
Českého Krumlova a zpět.
J. Sovová

Další vernisáž v synagoze
Za horkého jarního odpoledne – 21. dubna – bylo
v synagoze živo. Manželé Staňkovi ze Zdíkova tu zahájili
výstavu výtvarných děl. Oba pocházejí z Prahy, ale už 17 let
žijí ve Zdíkově. Pan Josef Staněk (1945) je absolvent Výtvarné školy Václava Hollara a jeho manželka, paní Hana
Staňková (1948), studovala Pražskou fotografickou školu.
Asi čtyřicet hostů vidělo jemné akvarely a pastely šumavských krajin v náladách ročních období spolu s fotografiemi detailů, zátiší a slatí inspirovanými krajinou
v okolí Kvildy. Za příznačného hudebního doprovodu si
spokojení návštěvníci prohlédli vystavená díla, ochutnali
pohoštění a promluvili si s tvůrci, kterým se líbil náš židovský kostel, metamorfovaný v podivuhodný kulturní
dům. Přijďte se také podívat!
-jl-
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Jaro v mateřské škole
Jarní období bylo v naší mateřské škole bohaté na události a činnosti. Na 17. duben nezapomenou naši předškoláci. Šli
se svými rodiči k zápisu do 1. třídy. Týden před zápisem navštívili s p. učitelkami 1. třídu, tělocvičnu a jídelnu, takže je
začátek školního roku nemůže zaskočit.
Další dubnovou akcí byl Den Země. Děti si přinesly pracovní rukavice, igelitové sáčky a společně jsme vyčistili
kousek přírody v okolí naší školky. Vše jsme pak společně
rozdělili do kontejnerů.
18. dubna přijela do naší školy paní Martina Maunová z NP
Šumava s naučným programem pro třeťáky „Vodní
království.“ Děti se nejen poučily, ale také pobavily.
Konec dubna patří májce a čarodějnicím. Májku jsme nazdobili a postavili na zahradě, zazpívali a zasoutěžili si,
namíchali lektvary, čarovali a zaklínali, zařádili si.
Den Země
3. a 4. květen byl pro naši školku sváteční a mimořádný.
Probíhal totiž zápis nových dětí na školní rok 2018/2019.
Zapsat se se svými rodiči přišlo 20 dětí. Prohlédli si školku,
zahradu, seznámili se s p. učitelkami. Děti dostaly malý
dárek. Některým se nechtělo odcházet. Budeme se na ně
těšit v novém školním roce.
Kalendář nám ukázal, že se blíží druhá květnová neděle
a to pro nás znamená moc práce. Připravit třídu, připravit
vystoupení, vyrobit dárečky, abychom maminkám udělali
radost a líbilo se jim u nás. Dá to hodně přemýšlení. Využili
jsme možnost něčeho nového a v klubovně KOSu jsme pod
vedením Lucky Růžičkové vyrobili keramická srdíčka, která
nám Lucka ochotně vypálila. Moc se nám v klubovně líbilo Slet čarodějnic
a Lucii děkujeme.
15. května školou zněly tóny klavíru, kytary, houslí, trubky,
kláves, klarinetu, flétny, harmoniky. Zavítaly k nám děti ze
ZUŠ (mnozí do naší školky chodili) se svými pedagogy
a uspořádali nám koncert. Přijely také děti z bohumilické
mateřské školy. Prožili jsme příjemné společné dopoledne
a těšíme se na další taková setkání se ZUŠ.
Květen se pomalu chýlí
ke konci, čeká nás divadlo, Den dětí, výlety
a pak už půjdeme vstříc
sluncem zalitým prázdninám. Než nastanou,
užijeme si ještě mnoho
společných chvil.

K zápisu do školky přišla i Kačenka Vintrová s tatínkem

Za MŠ Čkyně
V. Pechoušková
Vyrábění srdíček pro maminky
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Oslavy 100. výročí TJ Sokol Čkyně – pokračování...
... tentokrát se podíváme do oddílu našich nejmladších svěřenců, do oddílu Rodiče a děti. Tato forma cvičení, kterou TJ
nabízí, nemá ve Čkyni dlouhou tradici, nicméně po celá dlouhá léta zde vedla oddíl předškolních dětí paní učitelka Fafejtová z místní MŠ s pomocí svého manžela. Po ukončení její aktivní činnosti v řadách cvičitelů se několik let hledal nástupce,
který by se našim nejmenším věnoval. Cvičitelky většinou z řad maminek se ujaly této role většinou na 1 rok. Nabídli
jsme tedy novou formu – cvičení pro rodiče a děti, kdy vedoucí oddílu pomáhají i přítomní rodiče. Po počátečních nezdarech se i tento oddíl dočkal plné tělocvičny. V letošním cvičebním roce jsme přivítali přes 20 dětí spolu se svými rodiči
či prarodiči. Cvičební hodiny plné her, tanečků a cvičení s náčiním či na nářadí pro ně připravuje Dana Šmídová. V loňském
roce jsme dokončily celoroční hru Pojďte se hýbat se sportíky, která rovněž probíhala i v ostatních dětských oddílech.
Nejaktivnější děti obdržely diplomy, věcné dary a poháry, naše nejmenší jsme odměnili všechny. Letos pokračujeme
v oddíle novou hrou Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky a děti pilně za svoji účast opět sbírají barevné samolepky.
Vyhodnocení s drobnými odměnami nás čeká na oslavě MDD, na kterou se všichni velmi těšíme.
Dana Šmídová, instruktorka oddílu Rodiče a děti

ŠACHY SOKOL ČKYNĚ
Šachistům Sokola Čkyně se podařilo vyhrát krajskou soutěž družstev III. divizi v sezóně 2017/2018. V této soutěži hraje
vždy pět hráčů proti pěti hráčům soupeře podle předem schválené soupisky, takže pořadí hráčů na soupisce se nedá již
měnit a družstvo musí nastoupit podle pořadí na jednotlivé šachovnice. Soutěže se zúčastnilo devět klubů a s 19 body jsme
předstihli o jeden bod Šachový klub Písek C. V posledním kole
se Šachovým klubem Blanský les v Křemži šlo o všechno – stačila
nám sice remíza na celkové vítězství, ale prohra by nás posunula
až na třetí místo. Navíc kdyby vyhrál Blanský les, tak by celkově
zvítězil, takže motivaci měl velkou. Zápas probíhal následně: nejdříve rychle vyhrál náš Emil Janda na 3. šachovnici, pak ale
prohrál Břéťa Naske na 5. desce a následně Vojta Kopkáně na
4. šachovnici. Najednou jsme prohrávali 2:1 a moje partie byla
remízová, ale Franta Hůle stál na druhé šachovnici o hodně lépe.
Musel jsem nakonec na první desce přijmout remízu a vše bylo
na Fandovi, jako ostatně již několikrát. Podařilo se mu soupeře přehrát a s přehledem zvítězit – zápas skončil vysněnou
remízou 2 1/2 : 2 1/2. Všem hráčům moc děkuji! Zároveň patří velké poděkování vedení Sokola Čkyně, které nás podporuje.
Míra Hůlovec, kapitán družstva
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Tradice ve Čkyni stále žijí

Početná skupina hrkáčů chodila letos o Velikonocích na rovince

Foto: E. Kubálková

Pod májkou v parku se slétli čarodějnice a čarodějové ze Čkyně. Letos prověřili své kouzelnické dovednosti v čarodějnické
olympiádě. Museli tak zvládnout náročné disciplíny jako čarodějnický slalom, skoky v čarodějném pytli, hod kočkou na
cíl nebo běh v sedmimílových botách. Na závěr si to rozdali čarodějové proti čarodějnicím ve fotbale. Turnaj to byl velmi
napínavý a plný nečekaných zvratů i vlastních gólů, nakonec však skončil nerozhodně. Za svou snahu byli čarodějní olympionici odměněni medailemi a sladkou drobností. Těšíme se zase za rok.
Čarodějnice z KOSu
Foto: J. Steidl
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Opravený křížek
v Dolanech
Dne 19. ledna 2018 v ranních hodinách řidič vozidla Peugeot při
vyjíždění z obce Dolany směrem na
Vacov narazil do křížku stojícího
poblíž silnice a povalil jej. Do konce
dubna dotyčný řidič nebyl schopný
povalený a přeražený křížek opravit.
Díky Zdeňku Blaschkovi, u jehož
zahrádky křížek od r. 1872 stojí,
tento obětavě začátkem května
křížek odborně opravil a nově natřel.
Za toto patří Zdeňkovi veliké poděkování!
Josef Zíka

13

Červen 2018 – AKTUALITY ze života Čkyně

Hasiči přivezli z okrskové soutěže 6 pohárů
Hasiči z místního sboru dne 7. dubna prováděli sběr železného odpadu. Postarali se o jeho
naložení a odvezli několik plných valníků od domů místních občanů či chalupářů. Všem
spoluobčanům hasiči moc děkují za podporu.
Poslední dubnový den místní hasiči pořádali stavění máje v parku na náměstí. V letošním
roce se přivezl úplně nový máj. Této akce se zúčastnilo okolo 200 občanů. V parku si mohli
návštěvníci zakoupit grilované klobásy a točené pivo, limo a nějaký ten alkohol na zahřátí.
Hasiči děkují panu L. Šrámkovi za zapůjčený karavan, ze kterého se rovnou točilo pivo. Tento
karavan hasičům hodně usnadnil práci. Máj se hlídal až do osmé hodiny ranní. Děkujeme
všem návštěvníkům za návštěvu parku a za podporu místního sboru.
V květnu se konala na louce v obci Horosedly okrsková soutěž, které se zúčastnilo z místního sboru 5 družstev, a to 2 družstva mužů, 1 družstvo žen a konečně 2 družstva našich
dětí. V kategorii muži II naši skončili na 2. místě. V kategorii muži I se tým ze Čkyně „B“
umístil na překrásném 1. místě. Naše ženy II svoji kategorii také vyhrály. Družstvo dětí A
skončilo na druhém místě a družstvo dětí B skončilo na překrásném 1. místě. Za sbor jsme
moc rádi, že se nám podařilo dát naše děti po dlouhé době dohromady, a doufáme, že v
letošním roce ještě nějaký ten pohár přivezou. Do Čkyně se přivezlo celkem hned 6 pohárů,
což se dlouho z okrskové soutěže nepovedlo. Muži I přivezli i putovní pohár za nejrychlejší
čas ve své kategorii. Děkujeme všem zúčastněným hasičům a pořadatelům za dobře
připravenou soutěž.
J. Kainc ml.

Tříkrálová
sbírka 2018
V letošní Tříkrálové
sbírce bylo ve Čkyni vybráno ve dvou kasičkách
9 080 Kč a 6 382 Kč,
celkově tedy rekordních
15 462 Kč. Chci ještě
jednou velmi poděkovat
všem, kteří přispěli, a také
koledníčkům.
Většina peněz poputuje
pro Dům klidného stáří
v Pravětíně a další sociální
služby v regionu. Bližší informace o činnosti Oblastní charity Vimperk naleznete na jejich webových stránkách.
Hanka Brašnová

Setkání k uctění obětí a hrdinů za německé nadvlády
Ve Čkyni se 5. května 2018 sešli občané u Památníku na náměstí a položili věnce k 73. výročí osvobození naší vlasti.
Ve stejný den v roce 1945 se v těchto místech shromáždili občané a členové partyzánských skupin. Došlo ke střetu se zuřivými Němci, kteří stříleli do lidí. Na
místě zůstali ležet těžce ranění Václav Chlada a Václav Martan, dále byli lehce
raněni Alois Henzelín a Karel Nový. Toto byly veškeré oběti květnového občanského odporu a partyzánských skupin Šumava II. a Niva, přičemž V. Chlada
následně zemřel.
Německá nadvláda a protektorátní zřízení si v obci Čkyně a přilehlých osadách
vyžádala mnoho obětí: čtrnáct židovských občanů bylo usmrceno v koncentračních táborech, jeden občan popraven, čtyři občané byli vězněni v koncentračních táborech, osm občanů bylo vězněno za protiněmecké aktivity či za
přechovávání nadlimitního množství potravin v domácnosti.
Pietní akce měla připomenout, že Čkyně byla osvobozena americkou armádou
dne 6. května 1945 a že Československo bylo osvobozeno sovětskou a americkou armádou. Věnce položili a zdravice
přednesli: místostarosta obce Čkyně Jaromír Kainc, podplukovník Vojtěch Plesník – předseda Sdružení válečných veteránů
Jihočeského kraje, předseda jednoty Československé obce legionářské Vimperk a rytíř dělostřelectva.
Vděk patří všem – Spolupořadatel akce a zastupitel obce Petr Martan v projevu uvedl, že před 73 léty bylo osvobozeno
celé české území sovětskou a americkou armádou. V posledních letech z důvodu politické nenávisti k Ruské federaci se
zmiňuje pouze americká armáda – je to však neúcta pro 144 000 vojáků z tehdejšího Sovětského svazu, kteří položili
životy na území Československa. Bez nich by nebylo ani osvobození Čkyně americkou armádou (116 padlých na území
Čech) a současnou úřední řečí by byla němčina a děti ve škole by „hajlovaly“ při zahájení každé hodiny, jako tomu bylo 6
let ve čkyňské škole. Znám občany, kteří ještě dnes prožívají trauma při vzpomínce na některé horlivé české kantory, kteří
řvali na děti: „Zvedni pořádně tu pracku, nebo tě jí urazím.“
Česká identita opět v ohrožení – Naše národní identita je zeslabována multikulturní politikou Evropské unie, kterou
určuje hlavně Německo. Mezi poslední projev patří „Nařízení EU o ochraně osobních dat“. Dle něho mají být nepřístupné
archivní dokumenty po dobu 100 let. Tímto nám vezmou možnost přístupu k velké části českého národního písemnictví
a ve státních archivech bude možné číst jen spisy starší r. 1918, které jsou jen v němčině (do té doby jediná úřední řeč).
My, Češi, jsme byli poněmčováni 300 let a dalších 6 let za Protektorátu Böhmen und Mähren. Teprve nedávno v Národním
archivu jsem se dopátral po soudním spisu z r. 1943, kterým byl Miroslav Knotek ze Spůle odsouzen německým protektorátním soudem. Nikomu nic neudělal, jen vlastnil pistoli a za to mu byla sťata hlava.
Historické dokumenty musí zůstat lidem veřejně přístupné jako doposud a jakékoliv ukrývání historie na 100 let musíme
odmítnout. Právě dnes – v roce stého výročí vzniku samostatné republiky a české řeči jako úřední – je potřeba znovu bojovat za zachování české identity.
Petr Martan, foto: B. Kubálek
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Plesů se dělalo i patnáct za sezónu
Téměř 80 letý František Marek představuje legendu čkyňského pohostinství.
Se svou manželkou Marií provozoval mezi léty 1975 až 1991 hospodu ve
čkyňském kulturním domě, kde je nyní, po odchodu posledního provozovatele
Pavla Kaliánka, naplánována rekonstrukce.
Pan Marek je původem z Bořanovic ze zemědělské rodiny a do Čkyně se dostal
díky své manželce, která byla původem zdravotní sestra a pracovala u zdejší
zubní lékařky Šalátové. Náhoda tomu ale chtěla, že záhy po seznámení se svým
partnerem změnila povolání a po smrti Bohumila Kašperáka začali provozovat
tzv. „kultůru“.
„Zavírací den byla neděle, jinak byla hospoda narvaná každý den, každou hodinu. Otevírali jsme ve 13 hodin a to už přišli na pivo důchodci a pak to pokračovalo
a začalo se scházet, když končily všude šichty. Většinou měli všichni svoje místo,
lidi seděli u stolů podle toho, kde všichni pracovali – jezedáci, ze Šichtovny,
z Dřevopodniku, z Jitony. Za chvilku bylo plno a bzučelo to jako v úle. Všechno se
tam domluvilo, cokoliv jsem potřeboval, řešil jsem právě v hospodě, protože
většina řemeslníků se tam během dne objevila,“ vzpomíná František Marek.
„Padesát lidí se vešlo do výčepu, potom byla ještě otevřená kavárna, vždycky si všichni sedli. Když bylo třeba, tak jsem
skočil pro židli do sálu. To se dělo často,“ doplňuje. Na harmoniku se hrálo a zpívalo každý den. „Koupil jsem dceři harmoniku, ta se na ni učila hrát, ale ten nástroj býval v hospodě, kde si ji bral Sláva Sova. To byl muzikant a zpěvák každým
coulem, zahrál na ni úplně všechno. Já taky rád vzpomínám na bratry Holfeldy. To byli lidi, kteří dělali v hospodě dobrou
atmosféru, nebo Láďa Beránek. Ti seděli na svém místě, na to jsem se mohl spolehnout. Bez nich by to nebylo ono,“ uvádí
František Marek.
Zavíralo se většinou, jak chtěli lidi. I když byla zavírací doba do 22 hodin, často šli Markovi domů až ráno. Protože se
v hospodě hodně pilo, tak se to taky opravdu často pralo. „Snad nejhorší byly akce po oslavách 1. máje, to se snad nestalo,
aby se lidi neservali. Bylo to pravidlo, ale vždycky až večer.“
„Zábav a plesů bylo minimálně 15 za sezónu. To byla Kohinorka, SSM, Jitona, Šichtovna, včelaři, myslivci, Sokol, Svazarm,
Svaz žen, samozřejmě hasiči a další. Do toho schůze, některé podniky měly i dvakrát za sezónu. Do toho čaje, pak začaly
diskotéky, mockrát se stalo, že někdo zkolaboval. Jednou nám na záchodě i jeden host zemřel. Koncertoval u nás Milan
Chladil a Ywetta Simonová. Ve Čkyni zpíval Pavel Bobek, Hložek a Kotvald, Josef Zíma, Helena Růžičková tu měla své vystoupení,“ uvádí.
Celá vzpomínka Františka Marka, který byl pohostinství věrný po celý zbytek profesní kariéry, bude součástí knihy Čkyně
1918-2018.
(pp)

Čkyňského závodu se
zúčastnilo 50 rybářů
Padesátka rybářů ze Čkyně a okolí se
zúčastnila 21. ročníku závodů v lovení
ryb na čkyňském rybníku. Během dopoledních závodů, které se konaly v sobotu
2. června, bylo uloveno celkem 45 kaprů. Vítězem se stal Petr Nusko, který
ulovil 5 kaprů a 2 plotice, se součtem
270 bodů, druhý skončil Pavel Kalianko,
který ulovil 4 kapry a 1 jesetera, jeho
výsledek byl 225 bodů, třetím byl rybář
Beneš, který ulovil 3 kapry s celkovým
součtem 179 bodů. Největší rybu ulovila
Štěpánka Zubová, byl to kapr o délce 52
centimetrů. Na sobotní závody navázalo
i dětské rybaření, které zajišťoval Karel
Košek, vedoucí kroužku čkyňských malých rybářů. Stejně jako v předchozích
ročnících nechybělo ani výborné občerstvení.
(pp)
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Již třicet let se stará o naše zuby Jana Tomanová
Již třicet let pečuje o naše zuby stomatoložka MUDr. Jana Tomanová. Zažila privatizaci našeho zdravotnictví, z nepěkných
prostor vybudovala svou špičkově vybavenou ordinaci i s nadstandardním vybavením pro pacienty, ošetřila nespočet
lidí, zavedla pravidelné kontroly dětí a vzhledem ke specifičnosti svého povolání se také setkala s mnoha pacienty, kteří
na zubařskou „vrtačku“ reagují nestandrardně. Co je ale
pro Čkyni nejdůležitější, že k řemeslu přivedla i svého
syna Honzu, který s ní sdílí ordinaci ve Čkyni i ve Vimperku a ve svých 35 letech a s touhou se neustále vzdělávat představuje velkou naději, že bude o zuby Čkyňanů
dobře postaráno.
Pro rodačku ze Lčovic, která strávila prvních deset let
profesního života ve Vimperku, znamenal první kontakt
se čkyňskou ordinací naprostý šok. „To nebyla nejhorší
ordinace v okrese, ale nejzanedbanější ordinace v celém
jihočeském kraji. Všechny obce měly nová zdravotní
střediska, tady hrůza. Budova zvenku oprýskaná, stará
okna, schodiště ponuré, plné pavučin. Ordinace tu nebyly
prostorově řešené jako dnes. Řada Čkyňáků si jistě
vzpomene, že zde byla veliká čekárna, kde seděli pacienti,
kteří šli na zubní oddělení, ale i k praktickému lékaři, doktoru Šmejkalovi. Lidé tam chodili s chřipkou, angínou
nebo s bolavým zubem, všichni seděli spolu. V dětské ordinaci byla i gynekologie. Když byla v plánu ženská vyšetření,
gynekolog vytáhl lehátko za závěsem. Druhý den zde byla znovu dětská ordinace,“ tak vzpomíná na své začátky Jana
Tomanová.
Technika tu byla ještě ze 60. let. Vrtačka byla stará na systému kladek. Kolem hlavy pacienta se pohybovaly šňůry, které
občas vypadly. Vrtačka byla nízkoobrátková, neměla mikromotor. Vrtání kazu bylo z tohoto důvodu bolestivé. „Podlaha
se houpala jako na lodi. Mechanici měli obavy, abychom se nepropadli o patro níž,“ říká. Rekonstrukce byla hotová na
podzim roku 1994. „Stejně propastné rozdíly ve srovnání s dneškem a s dobou, kdy jsem přišla do Čkyně, byly s ústní hygienou. Měla jsem na ordinaci cedulku, že před ošetřením si musí pacient vyčistit zuby. Ta tam visela dva roky. Tehdy se
někteří divili a ptali se proč. Nebyli zvyklí si čistit zuby vůbec. Zuby se přeci opravují čisté. V tomto ohledu se přístup pacientů hodně zlepšil, i když pořád se vyskytují některé otřesné případy,“ vzpomíná. Zavedla také pravidelné prohlídky
dětí, při kterých přijde do ordinace pravidelně jednou za půl roku celá třída. „Na tom jsme se dohodli s ředitelem školy,
se kterým je výborná spolupráce. Děti k nám chodily pravidelně každý pátek, když jsem našla kaz, tak jsem ho hned
sanovala. Kazivost se hodně zlepšila, dříve bylo třeba 12 dětí z 20 s kazem, dnes je to jedno, dvě děti. Ošetřuji už asi
čtvrtou generaci, tak odhadnu podle rodičů, jak se bude nová generace o své zuby starat. Ta mladá generace se zlepšila
stoprocentně. Vše začíná výchovou v rodině,“ myslí si.
Celou vzpomínku zubní lékařky MUDr. Jany Tomanové bude obsahovat kniha Čkyně 1918-2018.
(pp)

Soutěž – královská dovolená na Lipně
Kolotoče, tobogány, lanovky, lávky, obří trampolíny, houpačky, prolézačky, hrady,
bludiště, ale i stádo živých koziček – vše na jednom místě uprostřed malebného šumavského lesa - atrakce, které ve své velikosti, množství, rozmístění a propojení u
nás nemá obdoby. Zábavný park Království lesa v Lipně nad Vltavou je ideálním cílem
pro rodinný výlet, lákavá je také zhruba hodinová dojezdová vzdálenost z Českých
Budějovic, super je zvýhodněné rodinné vstupné pro tuto sezónu.
Ozdobou Království je bombastický hrad jehož dominantou jsou dvě impozantní
věže. Mezi nimi jsou desítky metrů lanoví, které prověří motorické schopnosti každého návštěvníka. Ty připomínají stezky
pro veverky, kuny, jezevce nebo lišky. Děti tu odhalí tajemství skryté v útrobách lesa a zároveň se naučí rozeznávat stromy,
poznávat zvířecí stopy, pochopí zákonitosti života lesního společenství nebo zjistí, jaké vlastnosti má dřevo díky interaktivním edukačním prvkům.
Během každé soboty v červnu a následně i v září a říjnu bude v Království lesa připravený animační program na celý
den. Vystoupí kejklíři, klauni, pohádky pro děti, afričtí bubeníci a čeští sokolníci.
Soutěžte s námi o 5 vstupenek na lanovku a do Království lesa pro 2 dospělé a děti v počtu od 1 do 4. Odpověď
na otázku: Jak se jmenuje maskot lipenského areálu a co je to za zvíře? posílejte na email: puncocharova@ouckyne.cz.
Výherce zveřejníme v dalším čísle Aktualit ze života Čkyně.
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Nejlepší mladý biatlonový střelec je Ondra Mánek
Během galavečera českého biatlonu obdržel Ondřej Mánek ze Záhoříčka u Čkyně speciální
cenu pro tzv. superstřelce za výkony v sezóně 2017/2018. Taková cena se uděluje JEN JEDNA
pro celý dorost (mladší i starší). Soutěž vypisuje hlavní partner českého biatlonu společnost
Hamé a Ondru teď čeká celoroční přísun lahůdek od této firmy. Paradoxem zůstává, že Ondra
oproti všem soupeřům vlastně nemá kde střelbu pořádně trénovat. Narozdíl od soupeřů, kteří
trénují ve špičkových biatlonových centrech, jako je Jablonec, Nové Město, Letohrad, Jilemnice,
Ondra trénuje střelbu na staré myslivecké střelnici v Hradčanech u Čkyně. Na jejím používání
se domluvil s místním mysliveckým sdružením. Nestřílí na elektronické moderní terče, ale do
40 let starých sklopek, které s tátou našli v lese na Kvildě po bývalé biatlonové střelnici. Terče
jim zapůjčil kvildský starosta Václav Vostradovský. Pro své výsledky v dorostu byl zařazený už
i do juniorské reprezentace ČR, ačkoli příští zimu bude stále ještě dorostenec. Jeho snem by
bylo se již následující zimu dostat na juniorské mistrovství světa.
(pp)

Moje první olympiáda
Sezóna 2017/2018 pro mě začala tím, že jsem přestoupila do žákovské kategorie, kde teď
budu 3 roky. Průběžně jsem se umisťovala do 18. místa z 30 závodnic. Někdy to bylo i lepší.
Celkově jsem skončila v Českém poháru 39. ze 74 závodnic z celé republiky.
Úplně největším zážitkem této sezóny bylo, že mě Jihočeský kraj nominoval na Zimní
olympiádu dětí a mládeže, která se konala v Pardubickém kraji. Bylo to tam moc fajn. Vybruslila
jsem si bodový rekord 65,49 bodů a skončila na 16. místě.
Ve Strakonicích nemáme až do poloviny července led, tak dojíždím do Prahy na zimní stadion
Padok, kde jsem měla dokonce trénink se samotným Tomášem Vernerem.
Nyní už mám za sebou soustředění v Kravařích pod vedením ruského trenéra Dvojnikova
a soustředění v Nymburce.
Ještě mě čeká soustředění v Písku, Českých Budějovicích a ve Strakonicích. No a pak musím
nacvičit novou volnou jízdu, kterou mi bude skládat trenér Petr Bidař, který trénuje v Praze.
Moc se těším na novou sezónu, kde budu postupně zařazovat do svého programu dvojitého
axela a možná i trojitého salchowa. Těším se na své kamarádky, které potkávám na soustředění
a i na závodech.
Ještě bych chtěla poděkovat svoji trenérce Ivaně Andrejičové za to, že se mi tak věnuje,
rodičům, dědovi a babičce, že tomuto sportu a mně věnují hodně času, a také všem, co mi drží palce při závodech. Všem
bych chtěla slíbit, že se budu v této sezóně hodně snažit, abych se dostala na MČR 2019 a pak ještě jednou na olympiádu
dětí a mládeže v Karlových Varech.
Aneta Zwettlerová

Novinky z fotbalového oddílu
Od tohoto čísla Aktualit Vám budeme přinášet informace o aktuálním dění v našem fotbalovém klubu pravidelně
v každém vydání.
Šroub se stal dědou. V pátek 4. 5. 2018 se narodila našemu středopolaři Honzu Dědovi vnučka Adriana. Druhý nejstarší člen
kádru „A“ týmu si tím vysloužil přezdívku nejhezčí dědek v kraji.
Přejeme mnoho zdraví a ať dělá malá jen radost.
Jirka Staš, který hájí barvy našeho „B“ týmu, se stal otcem. Dcera
Eliška se narodila rodičům Jirkovi a Tereze Chvalové dne 14. 4.
2018, všem třem přejeme rovněž mnoho zdraví a šťastných chvil.
Adam Klose se za „A“ tým trefil ze 40 metrů! Ano, je to tak,
i takové nádherné branky se dávají v I. B třídě, Adam to zkusil ve
Vlachově Březí z pořádné dálky a vyplatilo se, ostrá rána zaplula
do sítě a poslala náš tým do vedení 1:0, utkání jsme nakonec
vyhráli 4:1. Adam si tím vysloužil nominaci do sestavy kola.
Fanoušci ho poté zvolili hráčem kola. V rozhovoru pro fotbalunas.cz říká: „V 8. minutě brankář domácích vykopával
z ruky míč přímo na mě. Jelikož byl z branky vysunutý, zkusil jsem vystřelit. Z takové dálky jsem zkoušel vystřelit prvně,
o to větší byla radost, že se to povedlo.“ Pokladník Martin Chalupa si tak mnul ruce.
Na závěr bohužel velmi smutná zpráva. V sobotu 19. 5. 2018 zemřel v nedožitých 86 letech Zdeněk Nezbeda. Dlouholetý
hráč, trenér, funkcionář, předseda a v neposlední řadě správce našeho hřiště. Celé rodině vyjadřujeme za náš klub
upřímnou soustrast.
Patrik Krull, Jednatel SK Čkyně z.s.
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Čkyně 1990 – 1994
Dvacátýprvní díl historického seriálu o Čkyni.
V březnu 1990 odešli z Rady MNV všichni komunisté a byli nahrazeni členy Občanského Fóra. V květnu se Čkyně
dočkala oslav osvobození americkou armádou na náměstí u pomníku padlých. V červnu vyhrálo volby do Federálního
shromáždění ve Čkyni Občanské Fórum. V červenci proběhla kolaudace čistírny odpadních vod. Do provozu byla dána
protipožární nádrž v Záhoříčku. První směnárnu peněz ve Čkyni otevřel pan Hošek. Volby do obecního zastupitelstva
v listopadu vyhrálo OF (osm členů OF, pět členů zemědělského družstva a dva členové KSČM). Na plenárním zasedání
v prosinci byl starostou obce zvolen opět Jan Zloch a místostarostou Mgr. Ladislav Bělohubý.
Tradiční oslavy 1. máje v roce 1991 už neproběhly. V červnu byl otevřen nový obchod Hospodář, kde se prodávalo
obilí, krmné směsi, pracovní oděvy a hospodářské potřeby. Jako konkurence hotelu zahájilo činnost zemědělské družstvo
v restauraci kulturního domu. To v červenci otevřelo také řeznictví.
U nádraží vydražil prodejnu potravin bývalého Pramene pan Kůs, otevřel ji a pan Černý začal prodávat stavebniny.
V srpnu začali prodávat potraviny také v domě u Slepičků. V říjnu otevřel opuštěný bufet pan Doležal. Začala nástavba
na školní jídelně. V prosinci byl zahájen provoz v nové budově školy a ve spojovací chodbě. Byla také dokončena protipožární nádrž ve Spůli, vyčištěný a oplocený byl rybník v Horosedlech.

1. ledna 1992 se od Čkyně odtrhly Lčovice, které se staly samostatnou obcí. V únoru otevřel v kulturním domě soukromou restauraci pan Kutheil a paní Dragounová v bývalém Kovomatu prodejnu drogerie, hraček a drobného zboží. Ve
stejném domě má být otevřené bistro Alenka. V dubnu zasahovali naši hasiči při velkém požáru statku a dalšího domu
v Libotyni. V červnu proběhly volby do Federálního shromáždění a národních rad. Ve Čkyni volilo 91 % lidí (!). Vyhrála
koalice Občanské demokratické strany a Křesťanské demokratické strany. Ve II. pololetí skončila výroba v Dřevopodniku,
tzv. Kolíčkárně.
V listopadu začala rekonstrukce synagogy – prací se ujal stavitel Jan Vojtíšek. Dokončena byla nástavba školního
pavilonu. Jeden objekt mateřské školy si pronajal německý podnikatel Löffler (výrobky z plastu), zaměstnal až 20 žen.
31. 12. 1992 zanikla Česká a Slovenská federativní republika.

1. ledna 1993 vznikla Česká republika. Tento rok se slavilo 750. výročí od založení Čkyně, proběhly přednášky
a soutěže ve škole. V červnu se na nádraží srazily vlaky, nikomu se nic nestalo. Hotel U Králíčků si pronajal pan Dragoun
a zahájil tam provoz. Proběhla rekonstrukce zdravotnických prostor v Hasičském domě. V létě byly zahájeny práce na
opravě kostela (nová střecha a fasáda). Začaly práce na výstavbě továrny na uzávěry z umělých hmot německého podnikatele Löfflera proti čistírně odpadních vod.
V září byla věž kostela pokryta měděným plechem. V listopadu otevřela zubní ordinaci MUDr. Jana Tomanová ze Lčovic.
Byl dokončen dolanský vodovod. JZD Čkyně se transformovalo na akciovou společnost, stavy zvířat rapidně klesly. Ve
Čkyni se stala tragédie – nájemník a přítel majitelky rodinného domku vyhodil tento do povětří pomocí plynu a sám
zahynul.
Od začátku roku 1994 neměl kulturní dům nájemce. V centru Čkyně se pokládaly nové chodníky ze zámkové dlažby.
Podnikatel Jaromír Kainc (firma Jarokai) koupil od prachatického Zemědělského zásobování a výkupu dům v centru,
který pak postupně přestavoval na malý obchodní dům. Ke dni 1. května odstoupil starosta obce Jan Zloch, který funkci
vykonával 8 let. V dubnu zahájil výrobu Lignosystem v místě bývalého Dřevopodniku. Sesazují se tam dýhy a montují
plovoucí podlahy. Na jaře firma pana Vojtíška opravila pomník padlých. Policie vyšetřovala opakovaná vloupání do
restaurace v kulturním domě. V prodejně bývalého Hospodáře prodávala firma Jarokai barvy a laky. Na Poříčí otevřel
řeznictví pan Vintr. V listopadu proběhly ve Čkyni komunální volby. Zvítězila ODS s 9 zastupiteli a KSČM měla 4 zástupce.
Na následujícím plenárním zasedání byl starostou zvolen Ing. Stanislav Chval a místostarostou Mgr. Ladislav Bělohubý.
Čkyně patřila mezi obce s nejvyšší zaměstnaností. Do místních podniků jezdí pracovat i lidé ze širokého okolí.

Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička
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Den dětí ve školce
I přes nepříznivé počasí oslavily děti s učitelkami
ve školce 1. června Den dětí. V prostorách herny
děti plnily různé úkoly, párky se místo na ohni
ohřály ve vodě a nanuk chutnal ve třídě stejně
dobře jako venku. Nechyběla ani sladká odměna,
diplom a medaile.
S. Šperlová

Bára a Markýz přivezli do Čkyně
krásnou knížku místních pohádek
Bára je krásná dívka, která musí zastoupit svého tátu, který z Pošumaví odešel do světa
za prací, nevrátil se zpátky a nikdo neví, co se s ním stalo. „Vozíval na trhy ze dřeva vyřezávané hračky, dřeváky, vařečky a další kuchyňské potřeby, i koše a košíky, šátky a další zboží,
které na Podlesí dělávali světáci a členové jejich rodin v zimních měsících. Nyní je na trhy
vozí Bára na povozu taženém valachem Markýzem,“ popisuje svou knihu pohádek Bára
a kůň z Podlesí její autor, známý jihočeský spisovatel a autor mnoha oceňovaných knih
pro děti Hynek Klimek. O ilustrace se postarala Zdeňka Študlarová. Jeho kniha je romantický pohádkový příběh popisující krásy Prácheňska a Pošumaví, tedy i Čkyňska, který
je doslova nabitý dramatickými zvraty, plných dobrodružství, citů, napínavých, dojemných
i úsměvných příhod. Ožívají v něm také mnohá strašidla a tajemné jevy ze starých pověstí.
Bára přijede do Strakonic se zbožím z Podlesí na velký jarmark. Na něm se seznámí
s krajkářkou ze Sedlice i dalšími zajímavými lidmi. „Ve formanské hospodě překvapí formany svými znalostmi o koních a poté si ještě pěkně zatančí a zcela okouzlí dudáka, který k tomu hraje. Vypráví jí
o dudákovi Švandovi a láká ji k dalšímu setkání, ale to se neuskuteční. Zato si Bára udělá čas na obhlídku hradu,“ popisuje
Klimek. Pohádka patří do edice pohádkových knížek s názvem Příběhy z jižních Čech a vydává je Jihočeská centrála cestovního ruchu. Scénář všech je podobný. Literární průvodce vždy ukazuje čtenářům krásy určitého regionu jihu naší republiky, přitom představuje pověsti a rozprávky a tím je láká k návštěvě.
Kniha je k zakoupení v drogerii Jarokai.
(pp)

19

Červen 2018 – AKTUALITY ze života Čkyně

V Dřevostroji myslí na budoucnost
Jeden z větších zaměstnavatelů na Čkyňsku firma Dřevostroj Čkyně, a.s., na začátku roku vylepšila podmínky pro svoje
zaměstnance. Nabízí lepší platové ohodnocení, které je založené na systému kvartálních odměn, výjimečné náborové
příspěvky, výrazně navýšený příspěvek na dopravu a zlepšené podmínky výplaty příspěvků na penzijní připojištění a
životní pojištění. Výrazným způsobem byly v letošním roce také navýšeny věrnostní odměny. Náborové příspěvky se
podle profesí pohybují v nadstandardní rovině od 40.000 do 100.000 korun.
Nově příchozí nebo z větší vzdálenosti dojíždějící zaměstnanci mají nově k dispozici 3 zbrusu nové apartmány
s kuchyňskou linkou a samostatným sociálním zařízením. V případě potřeby jsou v Dřevostroji připraveni vybudovat
další apartmány anebo i kompletní bytové jednotky.
Benefitem, který potěší milovníky umění, jsou koncerty, které se odehrávají ve čkyňské synagoze. Výjimkou bylo vystoupení již zesnulé countryové legendy Wabiho Daňka v Hospodě Na hřišti. V synagoze již zaměstnancům s rodinami
Dřevostroje zazpívaly šansoniérky Renata Dresler a Radka Fišarová, která září v plzeňském Divadle J. K. Tyla v představení Edith-vrabčák z předměstí. „Na říjen plánujeme koncert kytaristy Štěpána Raka a na jaro příštího roku chystáme
další koncert,“ uzavřel JUDr. Chum.
V letošním roce dojde ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců kompletní rekonstrukcí osvětlení na všech
výrobních halách. Začátkem roku bylo rekonstruováno sociální zařízení lakovny a přípravy výroby. Podle ředitele
Dřevostroje Vladimíra Chuma se takový přístup firmě vyplácí. Momentálně zde pracuje téměř 70 stálých zaměstnanců,
což představuje oproti předchozím létům téměř čtvrtinový nárůst pracovníků. K tomu zde v případě potřeby vypomáhají
i agenturní zaměstnanci, kteří jsou většinou ze Slovenska, a externí montážní firmy.
„Velmi si vážím toho, že máme nízkou fluktuaci. Momentálně potřebujeme udržet stávající zaměstnance a nově získat
především konstruktéra, vedoucí montéry a elektromontéra. Základ je samozřejmě dostatek práce. Tu máme zajištěnou
do února roku 2019. Do září chceme mít pracovně pokrytý celý příští rok a začínáme již intenzivně myslet na rok 2020,“
uvedl JUDr. Chum, který stojí v čele tradičního čkyňského závodu od začátku roku 2013 a ve firmě pracuje více jak třicet
let.
(pp)
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