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Česká republika má za sebou nejdelší nouzový stav ve své historii.
Jak se dotkla omezení čkyňských firem, institucí, podnikatelů,
lékařů a tradic?
Jak nás zasáhl koronavirus?
Nejvíce se nouzový stav dotkl provozu bufetu. Zavřený byl
od března do 25. 5. 2020. Výdej obědů byl přes okénko.
V potravinách byla zkrácená prodejní doba a v neděli bylo
zavřeno. Byla zavedena zvýšená hygienická opatření.
U vchodu do prodejny byl a je dezinfekční gel na ruce,
pečivo bylo vydáváno s obsluhou, nyní jsou na pečivo k dispozici rukavice. U pokladny bylo přidáno plexisklo, prodavačky nosily roušky a rukavice. Důkladně jsme uklízeli,
prodejna potravin a drogerie byla vymalována, dezinfikovali jsme košíky a veškeré prostory v obchodě. Dohlíželi
jsme, aby mezi zákazníky byl daný odstup. Naše prodavačky stále nosí roušky a rukavice a dohlíží na stanovený
odstup. Snažíme se, aby byli naši zákazníci přes všechna
opatření spokojeni. Všem našim prodavačkám děkujeme
za to, jak vše zvládly. Tato doba byla velice složitá a obsluhovat zákazníky v ochranných pracovních pomůckách bylo
velice náročné! Děkujeme!
Květoslava Kaincová, Jarokai

Ztráty z koronaviru pro nás
nejsou nijak zásadní
V naší ordinaci se neordinovalo se od 16. do 20. března
z důvodu nedostatku ochranných pomůcek, hlavně
respirátorů. Takže pauza byla cca 1 týden. Pak začal nejprve
kraj a poté Česká stomatologická komora rozdělovat
ochranné pomůcky a mohli jsme spustit omezený provoz.
Omezený byl v ordinační době a některé výkony se
neprováděly. Kvůli riziku nákazy z aerosolu jsme byli
nuceni pozastavit službu dentální hygieny.
Pracovalo se v ochranném plášti, brýlích, respirátoru, štítu
a rukavicích. Vše sterilizovat a používat ochranné pomůcky
ovšem patří k naší běžné praxi, proto nebyl "korona režim"
až tak náročný jako pro lidi, kteří na to nejsou zvyklí.
Od poloviny května fungujeme úplně bez omezení.
Finanční ztráty vyplývají z menšího obratu za březen
a duben z důvodu omezené pracovní doby a rušení
některých výkonů a také ze zvýšených nákladů na
množství dezinfekce a ochranných pomůcek. Nicméně, díky
tomu, že jsme mohli (až na ten jeden týden) pracovat, to
není nic zásadního.
MUDr. Jan Toman, zubní lékař

Během karantény jsem nezahálel
Vymalovali jsme hospodu, udělali venkovní fasádu,
rozšířili jsme zahrádku a vysázeli jsme stromky kolem.
Připravil jsem dříví na zimu a také máme hotovou novou
kuchyňku. Hospoda byla zavřená dva měsíce a první dny po
rozvolnění byly opravdu veselé a vlastně je to tak dodnes...
Samozřejmě nám všem chyběly mistrovské zápasy a trošku
nám vadí omezení provozu, jako jsou nařízené vzdálenosti
mezi stoly. Ale zahrádka funguje naplno a těším se na další
hosty!
Libor Schoř, Hospoda Na hřišti

Roušky, roušky, roušky
Koronavirus pro mě znamenal šití roušek. Šila jsem je asi
60 dní v kuse a ušila jsem jich na tři tisíce. Pomáhala mi
dcera i vnučka, každý den jsme šily i více než 100 roušek.
Roušky si u mě objednaly firmy, ale i moji stálí zákazníci.
Byly to firmy Aptar, KMP, Rohde & Schwarz. Hodně roušek
jsem vyrobila na Stachy a také pro své stálé zákazníky ze
Čkyně. Jako sponzorský dar jsem roušky ušila pro Nemocnici Vimperk. I když jsem jich vyrobila takové množství, tak
mi materiál nedošel. Nyní už od roušek i šití odpočívám.
Hana Paulíková, švadlena

Jak zasáhl nouzový stav KMP
V rámci koronakrize nás nejvíce zasáhla skutečnost, že se
zavřely školy a školky a cca 22 žen z naší firmy muselo
zůstat doma (část jich ještě stále zůstává) a pečovat o děti.
Roušky pro naše zaměstnance jsme nechali ušít u Hany
Paulíkové a dezinfekci nám vyrobil náš chemik pan Dr. Petr
Škopek. Naše pracovnice jsme museli nahradit agenturními
pracovníky.
Zaznamenali jsme pokles objednávek - v zavřených
řetězcích, kam dodáváme, stejně tak i v jiných obchodech.
Na druhou stranu bylo znát, že firmy, které na našem trhu
prodávají čínské zboží, mají problémy s distribucí a poptávaly ho u nás. Tak to se tak nějak vyrovnalo.
P. Turková, KMP
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Co nám přinesl nouzový stav
Téměř ze dne na den jsme se všichni ocitli „v nouzovém stavu“, který měl předejít plošnému rozběhnutí Covid pandemie.
Několikrát za den po dobu 2,5 měsíce jsme poslouchali ze sdělovacích prostředků, jak strašné hrůzy nás čekají. Razantní
plošná opatření ale naštěstí umožnila „zastavení rychle jedoucí vlaku“ – hospodářského, vzdělávacího, společenského,
turistického. Vše se najednou pozastavilo, nikdo z nás v počátku nedokázal rychle reagovat.
Mluví-li se o počtu zemřelých na COVID-19, převažují nemocní s mnoha chronickými onemocněními. Přitom počet
zemřelých na chřipku je mnohonásobně vyšší.
Tento nouzový stav měl jak pozitivní stránky, tak i negativní. Všichni jsme museli své každodenní nároky i návyky trochu
omezit. Rodiče si uvědomili, jak těžká je práce učitelů, neboť se svými ratolestmi trávili nezvykle dlouhý čas, suplovali
pedagogickou činnost, mimoškolní aktivity, plnili rodičovské povinnosti a přitom museli někdy i pracovat z domova
v režimu homeoffice.
Obchody zajišťovaly bezproblémový chod, nikdo z nás netrpěl hlady. Omezil se chod národního hospodářství, zastavila
se výroba, doprava, fungovalo jen to, co bylo bezpodmínečně nutné – zdravotnictví, sociální služby, zásobování, pošta,
odvoz odpadu. Mnoho oborů pracovalo v on-line režimu, mnoho věcí se muselo odložit na pozdější dobu.
Jedním z negativních důsledků bylo i vyvolání až panického strachu z epidemie u seniorů, sociální izolace a psychické
strádání.
Všem patří dík, jak rychle, solidárně reagovali na danou situaci ať už při výrobě roušek, které bez nároků na odměnu
distribuovali mnoha institucím, nebo když při absenci své běžné práce nabídli pomoc v pomáhajících profesích.
Ve Čkyni se naštěstí nevyskytl žádný akutně nemocný s Covid-19. Všichni jsme pochopili, jak je dobré chránit sebe
i ostatní před šířící se infekcí Covid-19, z níž šel smrtící strach, nicméně si myslím, že je dobré chránit sebe a ty druhé
i při jakékoliv jiné šířící se infekci ať už ochrannými pomůckami nebo dezinfekcí.
Přála bych si, abychom si uvědomili důležitost a účinnost preventivních opatření (jak se ukázalo i při této pandemii),
než pak dramatická náprava následků. V případě, že jsme byli schopni zvládnout „nouzový stav proti Covid-19“, nemělo
by být problémem zvládnout třeba i nástup chřipkové, spalničkové či jiných epidemií. Zejména těch, proti nimž už máme
očkovací látky.
Přeji všem občanům klidné, spokojené jarní a letní dny, s dodržováním preventivních opatření, abychom stejně úspěšně
mohli zvládnout třeba i „druhou vlnu“ Covid-19, která může přijít na podzim.
Nebojte se, Coronavirus i jiné virové infekce tu byly už v minulosti, budou s námi i nadále. Musíme proto dodržovat hygienické zásady a preventivní opatření, aby se nemohly nekontrolovatelně šířit a způsobit další pandemie.
MUDr. Marie Kučerová, praktická lékařka pro děti, dorost a dospělé

Zprávy z mateřské školy
V pravidelných příspěvcích do Aktualit se vždy ohlížím zpátky, abych vás informovala o uplynulém a zároveň připravovaném dění v MŠ. Dnešní sdělení budou
trochu jiná. K 17. březnu, v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem, byla mateřská škola uzavřena. Dnes, kdy píšu tento příspěvek, máme školku
týden otevřenou. Provoz začal 25. května, souběžně s otevřením 1. stupně základní
školy, a liší se od toho, na který jsme byli všichni zvyklí. Děti ve třídách jsou
rozděleny trochu jinak než obvykle, jsou spolu sourozenci, třídy se nespojují, obě
třídy se svými učitelkami začínají v 6,00 hodin a končí v 16,00 hodin. Dětem je před
vstupem do školky změřena teplota, pak teprve mohou vstoupit. Pro rodiče zůstává
mateřská škola uzavřená. Děti používají antibakteriální gel, před vstupem do třídy
si myjí ruce antibakteriálním mýdlem, textilní ručníky vystřídaly papírové. Roušky
naštěstí děti ani učitelky mít nemusí. Nejsme v plném počtu, záleželo na rozhodnutí
rodičů, zda své děti do školky pošlou či nikoliv. Ve třídě jsou spolu sourozenci,
každá třída má svou půlku zahrady, aby nedocházelo k velkému slučování dětí, při
odpočinku jsou lehátka více od sebe vzdálená. Povinnost docházky nemají ani děti
v posledním ročníku mateřské školy. Celkově je atmosféra v prostorách smutnější,
klidnější, tišší. Oblečené děti jsou odpoledne předávány rodičům, je-li pěkné počasí
(což zatím nebylo), předáváme je na zahradě. Všechny společné aktivity, výlety,
oslavy, návštěva předškoláků v 1. třídě, divadla, setkávání odpadly.
Netradičně také proběhlo přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/21. Žádosti si rodiče stáhli
z internetu, předávání vyplněných žádostí proběhlo v určený čas za dodržení přísných hygienických opatření, bez dětí,
jen s jedním zákonným zástupcem, bez zbytečných prodlev, víceméně na terase. O to více se budeme těšit na nový školní
rok, na každodenní setkávání s rodiči v prostorách školy, popovídání, bližší kontakt. Chybí nám to. Aktuální informace
naleznete na www.zsckyne.cz.
Za mateřskou školu V. Pechoušková
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Ve škole
Když jsme 10. března odcházeli ze školy, nikdo z nás si
neuměl představit, kdy a jak se děti do školních lavic zase
vrátí. Od té doby utekla spousta času, žáci školy jsou
doma déle, než trvají hlavní letní prázdniny. Ale o prázdninách se rozhodně mluvit nedá. Na stránkách školy mají
pravidelně zadány domácí práce z jednotlivých předmětů.
A pak už probíhá virtuální komunikace – mailem, „whatsappem“, videokonferencemi… A u školy vyřazený psací
stůl se zásuvkami slouží jako předávací schránka pro pracovní sešity, písanky… Diskuse o tom, zda množství zadávaných úkolů je či není přiměřené, zase na chvíli zabavily
celý národ. Asi snadno si každý spočítá, že když žák má
ve školním rozvrhu 4 – 6 hodin denně/podle ročníků/,
odečteme-li čas na výchovy /výtvarka, tělák, hudebka…/, Děti musí čekat na příchod učitelky ve stanovený čas v rouFoto: PP
určitě nějakou dobu mu domácí příprava trvat bude. Je to škách před školou a pak jdou společně do třídy
hodně individuální, každý z nás se učí jinak. Každý vyučovací předmět je jiný. Někomu vyhovuje samostatná práce, informace si potřebuje přečíst, jiný je musí slyšet, někdo má poznámky barevně podtrhané, další si je dnes píše na počítači.
Starší si pracují sami, mladší potřebují dospěláckou pomoc. A ne každý rodič je schopen si hrát na školu každý den. I to
je pochopitelné. Ale všichni si to, co do hlavy dostali, musí opakovat. Říká se, že z výkladu jsme schopni si zapamatovat 5
– 10 procent, hodně záleží na každém z nás. I tak je ale dobré, že pokud si chceme nějakou informaci zapamatovat, měli
bychom si ji někam zapsat. Potom bychom si ji měli zopakovat do 24 hodin, pak znovu za sedm dní, pak třeba za dva
týdny, za měsíc a pak už jen jednou za čas. Jen tak uchováme danou informaci při životě a budeme si ji pamatovat. A pak
je nezbytné předávat tyto informace dál, podělit se s nimi, převyprávět je, v rozhovoru si je utřídit, slyšet stejné informace
od jiných, v jiném úhlu pohledu. Možná si o nich zasoutěžit, „prodat“ je za ohodnocení, za známku. A tohle všechno je náplní školního prostředí. To je nenahraditelné.
Bez osobní přítomnosti proběhl zápis budoucích prvňáků. Byrokraticky je to jednodušší, lidsky prázdné. Zapsali jsme
předškoláky z našich spádových i spřátelených mateřských škol. Díky situaci s koronavirem se letos neuskutečnily již
připravené a naplánované schůzky předškoláků v našich třídách prvního stupně. Tedy takové první mapování terénu.
Dětem jsme chtěli umožnit slavnostní setkání nějakou jinou formou, bohužel i docházka do MŠ je dnes jiná než obvykle.
A setkání v budově školy je v současnosti vzhledem k přísným hygienickým opatřením nemožné.
Do školy se za přísných pravidel /dle pokynů mimořádného opatření ministerstva/ vrátili nejprve deváťáci, které čekaly
přijímací zkoušky. Ve dvou skupinkách dolaďovali své vědomosti z
matematiky a českého jazyka. K nim se 25. 5. přidalo 65
prvostupňáků. V rámci dobrovolné docházky. I ti začali pracovat ve
skupinkách do 15 žáků. Podle stejně přísných pravidel se skupinky
nepotkávají na chodbách, v jídelně. Do školy nepřichází najednou,
ale podle stanoveného rozvrhu. Takové to ranní hemžení na školním
dvoře prostě zatím chybí. Ve školní budově – na chodbách – pořád
„rouškujeme“. Takže úsměv probíhá jen očima. Od 8. 6. mohou, opět
dobrovolně, do školy dorazit i žáci 2. stupně. Aby – jak bylo shora
řečeno – znovunávázali vztahy. A tak se mohou sejít v rámci třídních
hodin, kdy společně – ovšem opět ve skupinkách 15 žáků! – mohou
zhodnotit období distanční výuky, pobrat si věci a vyklidit šatní
skříňky. Na konci školního roku vydáváme vysvědčení, tak tomu
bude i v tomto červnu. Kdy, kde, jak – to vše se naši žáci včas dozví
na stránkách školy a od svých třídních učitelů. A na závěr, každá
zkušenost něco přinese. Tedy něco i dobrého. Díky spolupráci na
obou stranách – škola i rodina – se daří obtížné období z hlediska
vzdělávání zvládat. Víme, jak jsou dnes důležité komunikační technologie na dálku, ale také víme, že popovídání tváří v tvář je nenahraditelné. Nejsme strany proti sobě, ale vedle sebe. A všichni se
těšíme, až zase naplníme školu od rána od osmi, začne zvonit,
chodby budou jako včelí úly, ve třídách nebudou žáci sedět „nařídko“.
Doufám a věřím, že od září se vrátíme k tradici, kterou máme zažitou
od dob MarieTerezie – k povinné školní docházce.
V. Komínová
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Zachraňme lesy v naší obci
(pokračování z minulého čísla Aktualit)
Koronavirová krize v ČR a s tím spojený stav nouze v doprovodu extrémního sucha ještě zhoršily podmínky pro boj
s kůrovcovou kalamitou, která i v naší obci nabývá obrovských rozměrů. V důsledku utlumení ekonomiky se minimalizoval
obchod se dřevem. Také dříví z lesů obce Čkyně se nedá prodat. V polovině dubna bylo na skládkách u lesních cest 3 300
m³ dříví. Jde převážně o dříví z loňské těžby, z něhož kůrovec již vylétl. Obdobný stav je také u dalších vlastníků na území
obce. V minulém čísle Aktualit jsem popsal stav lesů v katastrálních územích Spůle a Onšovice. Nyní uvádím ta zbývající.
Stav lesů v k. ú. Čkyně
V obecních lesích v důsledku větrných polomů z ledna a února 2020 padlo cca 80 m³ dřeva jen v lokalitě Háje a tím se
ještě rozšířila stávající 2ha holina. V místě jsou 2 vrty obecního vodovodu. Zachování zbytku zdravých smrkových porostů
je důležité pro ochranu vodního zdroje k veřejnému zásobování. Proto je zde nutná včasná asanace kůrovcem napadeného
dříví a to za každou cenu. Obecní lesy ohrožují i lesy jiných vlastníků. Při lesní cestě kolem bývalého lomu a do Nahořan
vzniklo cca 5 ha kalamitních holin.
Stav lesů v k. ú. Předenice
V obecních lesích u Záhoříčka a zejména podél asfaltové cesty Záhoříčko-samoty vznikly cca 4 ha holin v důsledku zásahů
proti kůrovci. Na stěnách holin padlo 30 m³ polomu z letošní zimy.
Největší polom (+100 m³ dřeva) padl v majetku státu LČR, s. p., a rozšířil stávající holinu o velikosti přes 2 ha (vedle domu
Kursů). Další hektarová plocha lesa uschla kůrovcem, aniž by jiný vlastník provedl včasnou asanaci (ve svahu za Brómů
domem). Tato lokalita – s dalšími vlastníky lesů, kteří kůrovce a polomy nezpracovali vůbec anebo je zpracovali již jako
vylétlé souše – je vysoce ohrožená. V případě, že se letos aktivní stromy včas nezpracují, nebo se zpracují a dříví zůstane
u cesty neasanované, tak dojde k uschnutí celého údolí potoka.
V ohrožení jsou tak nejen doposud zelené obecní lesy. V důsledku dalšího odlesňování se zcela obnaží území, které akumuluje vody pro tamní čtyři vrty obecního vodovodu.
Stav lesů v k. ú. Dolany
Při větrných polomech z letošní zimy padlo v obecních lesích 10 m³ dřeva v lokalitě „Proklatá draha“, kde je již 1ha holina,
kterou se pro podmáčení dlouhodobě nedaří zalesnit.
Mezi vysoce ohrožený smrkový les v majetku obce patří lesy kolem cesty Dolany – truhlářství Martan – vodojem. Také
zde padlo 10 m³ polomu. Pokud nedojde k důsledné asanaci polomů a dále vznikajících kůrovcových stromů, tak zde
bude ohrožen veřejný zdroj vody pro Dolany a Spůli. Les s potokem je významným prameništěm a spádovým zdrojem
vody pro vrty. Zachování vzrostlého lesa je stále v lidských rukách. Uvedený obecní les ohrožuje také vlastník (J. Mašek),
který má les v sousedství a stále tam zůstává 8 m³ čerstvého smrkového dřeva z polomů letošní zimy.
Nedaleko je také 1ha kůrovcová holina (vlastník Hanzalová), kde je asi 100 souší, z nichž se brouk již nešíří, ale
nezalesněná holina přispívá ke ztrátě vody v celém lesním komplexu.
Lesy v k. ú. Dolany jsou převážně borové, v nichž došlo zatím jen k usychání jednotlivých stromů. Je potřeba vědět, že zde
a v dalších katastrech budou usychat také borovice. Začíná to extrémním suchem a následným napadnutím podkorním
hmyzem (lýkožrout vrcholkový a borový, krasec borový). Tedy i borové lesy se před přemnožením těchto škůdců ochraňují
včasným pokácením a asanací. Na Čkyňsku zatím nedošlo k plošnému odumírání borových lesů, jako se stalo v jiných
oblastech.
Stav lesů v k. ú. Horosedly
Obecní lesy jsou zde hlavně borové a jsou v poměrně dobrém stavu. V lokalitě „Na Sládkově“ vznikla 0,5ha holina a byla
rozšířena o polom z letošní zimy v rozsahu 20 m³. Při cestě do Krušlova vznikla cca 2ha holina soukromého vlastníka.
Stav lesů ve všech katastrálních územích
Již dva roky se smrkové dříví těží v dobré snaze zasahovat proti kůrovci, avšak většina dříví zůstane na skládkách u cest
a brouci vylétnou zpět do lesa.
Na území všech katastrů v obci Čkyně za poslední tři roky bylo nuceně vykáceno nebo stojí suché odhadem 48 ha lesů.
V jiných obcích jsou na tom ještě hůře. Je ještě co zachraňovat a rozhodně nenastala doba k rezignaci vlastníků a k považování zásahů proti kůrovci za marné. Stále jsou na území naší obce stovky hektarů zdravých smrkových lesů. V nich
však jsou i dnes v červnu nezpracované polomy z letošní zimy v počtu 1 až 5 kmenů. Tím však začínají budoucí ohniska
kůrovce. Z jednoho stromu vylétne tolik brouků, že v okolí uschne až desetinásobek stromů. Zákonem stanovený termín
na jejich odstranění byl 31. května!
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Suché nechat stát – čerstvě napadené zpracovávat
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství (MZe) stanovuje výjimku z lesního zákona také pro všechna katastrální území
obce Čkyně a zařazuje je do tzv. červené oblasti. Mimo jiné stanoví, že kůrovcové (sterilní) souše se až do konce r. 2022
mohou ponechat stát. Kůrovcovými soušemi se rozumí suché stromy lýkožroutem zcela opuštěné a které již kůrovcům
nestýkají podmínky pro vývoj.
Vyhláška MZe stanovuje i nadále povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy a ty včas nejen pokácet,
ale hlavně účinně asanovat. Asanací se rozumí oloupání kůry nebo chemické ošetření v porostu či na skládkách nebo
asanace odvozem ke zpracování. Pokud u zpracovatele nedojde k rozřezání kmenů na prkna a fošny apod. (tím se zabrání
dokončení vývoje larev), vyhláška stanovuje povinnost provedení včasné a účinné asanace u zpracovatele nebo na náhradních skládkách mimo les. Státní správa lesů na ORP Vimperk má povinnost toto kontrolovat a ukládat pokuty.
Zařazení lesů do „červené oblasti“ nelze vykládat jako rezignaci na asanaci napadených stromů a kategorii k odepsání
lesů! A to ani nyní, když mají vlastníci lesů hromady dříví, které daleko převyšují jejich vlastní spotřebu, nebo se dříví
nedá prodat.
Řešením je obrana lesa před kůrovcem způsobem: nechat stát suché a těžit jen napadené stromy ve stádiu – do opadu
světle zeleného jehličí. A nejen tyto. Je potřeba vytěžit i zelené smrky v sousedství – tedy ty, které nejeví známky napadení
(brouci tam zpravidla již jsou). Takový preventivní zásah s následnou asanací dříví je účinným nástrojem k zastavení
kůrovcového ohniska. Asanace, aby byla účinná, tak ji je nutno provést do doby očekávaného 2. a 3. rojení brouků, jak je
uvedeno v následujícím textu:
I. rojení kůrovce
Brouci kůrovci, kteří přezimovali, začali létat od začátku dubna. K vrcholu jejich množství a letových aktivit došlo 28.
dubna (termín byl stanoven celostátním sledováním pro oblasti do 600 m n. m.). Do této doby brouci nalétli všechny
nezpracované polomy z letošní zimy, dále stromy nedostatečně zásobené vodou a stromy oslabené náletem kůrovců z
podzimu loňského roku.
První týden v červnu došlo k hlavnímu rojení nových brouků. Až šedesátinásobek brouků vylétl z kmenů, které vlastníci
měli do konce května asanovat, ale nestalo se.
Vývoj lýkožrouta smrkového od nalétnutí do rojení trvá 5 až 6 týdnů. Platí pro všechna rojení, že letová aktivita a hromadné napadání se omezuje a zastavuje v chladnějších a deštivých dnech. Ochlazení zpravidla již nezastaví vývoj larev
nakladených pod kůrou.
II. rojení kůrovce
Pokud napadené dříví zůstalo v lese nebo na skládce u cesty, tak došlo k hromadnému napadení smrků neznámo kde.
Můžeme předpokládat, že brouci napadli okolní smrky a stromy na osluněných stěnách holin. Mimo předpokládaná místa
lze kůrovce očekávat na sušších místech a prakticky ve všech smrkových porostech vlivem dálkového přenosu brouků.
Tedy pomocí větru a horských vzdušných proudů se brouci dostali ze vzdálených míst. II. rojení brouků lze očekávat
po 10. červenci.
Ochrana lesa spočívá opět ve vyhledávání a asanování stromů napadených kůrovci a smrků ve fázi zavadajících větví
a světlezeleného jehličí. Tedy je potřeba se koncem června vydat do svého lesa, kdy i tyto stromy jsou již patrné.
III. rojení kůrovce
Pokud jsme včas nezpracovali a neasanovali stromy II. rojení, můžeme očekávat, že v jejich okolí bude napaden až desetinásobek smrků. Obrana spočívá ve vyhledávání stromů s prožloutlým jehličím a v předstihu provedenou asanací. III.
rojení lze očekávat koncem srpna (bude-li horké a suché léto), nebo po 10. září (bude-li chladněji).
Uvedená tři rojení jsou obdobím soustředěného výletu nových brouků a intenzivním náletem na nové stromy. Po těchto
rojeních nastává za 1-2 týdny tzv. sesterské rojení, které je méně intenzivní.
Možnosti asanace kůrovcového dříví
Je jisté, že nejméně další dva roky bude pokračovat kůrovcová kalamita a v důsledku nadbytku dříví na trhu a hospodářské
krize bude dříví prakticky neprodejné. Nechceme-li jako vlastníci přijít o všechny smrkové lesy a vytěžené dříví nechat
shnít na skládkách, musíme asanovat aktivní kůrovcové dříví a skladovat dříví tak, aby se ani za několik let neznehodnotilo. K informacím uvedeným v předchozím vydání Aktualit doplňuji:
1. Asanace napadeného dříví oloupáním kůry se provádí do doby, kdy jsou v ní jen larvy a kukly. V prodejnách lesní
a zahradní techniky lze zakoupit ruční loupák (za 500 – 700 Kč) nebo motorový odkorňovač (cena kolem 8 000 Kč).
Loupání kůry je nejúčinnější způsob obrany proti kůrovci a jistě se vyplatí do toho investovat (také společným nákupem
několika sousedících vlastníků lesů).
2. Asanace napadeného dříví chemicky. Provádí se ručním postřikovačem v době, kdy jsou žlutí a hnědí brouci.
Dotykový insekticid se nazývá „Forester“ (cena kolem 800 Kč/ balení) a jde o jediný přípravek pro drobného vlastníka
lesa, který si může koupit bez držení zvláštního osvědčení a školení k nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Je určen
pro neprofesionální použití a k ošetření dříví pro vlastní potřebu (nikoliv pro další prodej).
Pokračování na straně 5.
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Pokračování ze strany 5.
3. Rozštípání polen na max. 10 cm silné štěpiny. Takto mohou asanovat drobní vlastníci lesů, kteří nepoužijí loupání
ani postřik a napadené smrkové dříví včas rozřezali na palivo a dovezli domů. Rozštípáním dříví mohou zamezit dokončení
vývoje mladých brouků a vylétnutí brouků ze dvora zpět do lesa. Hydraulickým štípačem jsou dnes vlastníci lesů běžně
vybaveni.
4. Asanace napadeného dříví chemicky – strojním postřikem.
Postříkání skládky účinnější látkou (pro tzv. profesionální použití) nemůže provádět běžný vlastník lesa. Jeho použití je
vázáno na držení osvědčení. Provádí se traktorovým vysokotlakým postřikem dříví na skládkách u cest. Pro vyšší účinek
je potřeba, aby kmeny netvořily vysokou vrstvu.
Vlastníci lesů, kteří sousedí s lesy obce Čkyně, si mohou objednat za úplatu strojní postřik (traktorem) kůrovcového dříví
u: Ing. Luděk Saxl, Odborný lesní hospodář, tel. 602 454 524.
Ostatní vlastníci, kteří mají zájem asanovat strojně, se mohou obrátit na odborného lesního hospodáře, který je placen
státem za poskytování poradenství za pomoc k asanaci a získání dotací. V případě drobných vlastníků lesů na území obce
Čkyně je jím Michal Hrneček, tel. 725 627 417, Polesí Zdíkov tel. 388 426 803, Lesy České republiky, s.p.
Petr Martan
zastupitel, poradce v lesnictví

Rybářské závody letos nebudou
Kvůli koronavirové krizi se letos poprvé po 23 letech nebudou konat rybářské závody na čkyňském rybníku. M. Kavlík

Nabízím
Chtěla bych nabídnout dřevěnou
sestavu pro děti na zahradu (houpačka, žebříky) a dřevěný domeček.
Levně a kvůli dopravě nejraději někomu ze Čkyně.
Dále nechám za odvoz rohovou
sedací soupravu modrou - potřebuji
rychle místo.
Bližší info na tel.: 602 427 309.

Koupím
Koupím garáž za vlakovým nádražím. Tel.: 602 427 309.
Koupím známky, mince, bankovky,
obrazy, staré hodiny, vojenské předměty – šavli, uniformu a podobně.
Můžete nabídnout i jiné staré předměty nebo celou sbírku a pozůstalost. Tel: 722 777 672
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Stavění máje ve Čkyni nezastavil
ani koronavirus
Chtěl bych prostřednictvím tohoto plátku poděkovat
organizátorům letošní májky. Především Martinu Bastlovi, který si vzal za cíl postavit máj i přes nelehké korona
období, domluvil a dal dohromady partu, která se tak
mohla sejít nanejvýš do 10 osob. V téhle sestavě opravdu
máj nelze postavit tradičním způsobem, a proto musela
pomoci technika.
Filipojakubská noc, Beltain, májka nebo jak tenhle
pradávný zvyk budeme nazývat, lidé už několik staletí
slaví, uctívají a v minulosti snad jen druhá světová válka
tuto tradici přerušila. Ani komunistům to nevadilo, hlavně
že druhý den ráno po máji bylo v parku uklizeno a šlo se
do prvomájového průvodu.
Proto ani koronavirus a striktní nařízení současné vlády nemohly tenhle svátek jara zhatit. Vše bylo v rámci nařízení
a pravidel, celá akce a oheň byly řádně nahlášeny, rozestupy dodrženy. I přesto některým občanům nebylo hloupé si
stěžovat nebo třeba sledovat vše z povzdálí dalekohledem, kdo jaké nařízení poruší nebo jestli má či nemá roušku.
Ale konečně už je tento zvláštní čas karantény za námi a už nemusí někteří hned vše hlásit.
Chtěl bych tady ještě jednou poděkovat všem, kteří v tomhle zvláštním období
přišli a svou účastí podpořili pálení čarodejnic a užili si ho jako za stara, v klidu
v pár lidech bez pokusů komerčního prodeje občerstvení za účelem zisku. Jen
tak se složit na pivo, každý svého buřta, popovídat u ohně a hlavně v klidu!
Tondo Rezku, děkujeme za pivo a za zázemí v dešti! Díky, Pepo Kainci, že jsi
nad námi držel ochrannou ruku. Díky, staří dobří májkaři.
Kultuře zdar! Koroně zmar!
Foto a text až do rána máj hlídající Dan z Kru
(Dan Havlík z Krušlova, pozn. red.)

Májka a nové oplocení
požární nádrže
v Horosedlech
Hasiči v Horosedlech za přísných hygienických opatření
dne 30. 4. postavili májku, takže se tradici podařilo udržet
i v těchto pohnutých časech.
V rámci částečného rozvolnění omezení pohybu
a shromažďování se dobrovolní hasiči a další obyvatelé
naší vesnice i vesnic z okolí vrhli na brigádu a postavili
v pátek 8. 5. nové oplocení okolo požární nádrže. Myslíme,
že se dílo podařilo, a chtěl bych tímto poděkovat všem,
kteří přiložili ruku k dílu a ve svém volném čase přispěli ke
zvelebení naší vesnice.
V. Luks
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Čkyně Cup láká na jubilejní 10. ročník
Ačkoliv poslední týdny a měsíce sportovním kláním příliš nepřály, zdá se, že se situace začíná obracet k lepšímu. Vláda
pozvolna rozvolňuje svá opatření, a pokud nedojde k nějakému prudkému zhoršení, život se brzy vrátí do normálu. A to
mimo jiné znamená také to, že se uskuteční další ročník oblíbeného fotbalového turnaje zvaného Čkyně Cup!
Ten letos oslaví úctyhodné jubileum – půjde již o 10. ročník! Termín je 4. července, místo zůstává stejné jako v minulých
letech – hřiště na rovince. Turnaje se zúčastní celkem 12 týmů, většina z nich je ze Čkyně či okolí, pravidelně ale nechybí
třeba týmy z Prahy. Slavnostní zahájení proběhne v 8:30, vyhlášení pak v 18:00. Na místě bude jako každý rok zajištěno
občerstvení.
Přijďte si užít jubilejní 10. ročník Čkyně Cupu a užít si po delší době trochu fotbalové radosti! Na viděnou 4. července!
Šimon Blaschko

Derby, které svět neviděl
Také na okresní a krajské fotbalové soutěže dolehla aktuální situace kolem koronaviru a jarní část všech amatérských
soutěží byla zrušena. Zástupci dvou lokálních týmů TJ Šumavan Vimperk a SK Čkyně se tento čas ale rozhodli využít
k dobrým skutkům – společnými silami připravily na sobotu 16. května Derby, které svět neviděl!
Ačkoliv oba týmy hrají v jiné soutěži, na hřišti se díky úzkým vazbám mezi oběma mužstvy potkaly už mnohokrát.
V tomto případě ale nešlo o reálné utkání, nýbrž o charitativní projekt. Ve spolupráci se spolkem MISSION Vimperk
připravili imaginární stadion s 5 tribunami pojmenovanými po významných osobnostech obou klubů (Augustin Pokorný,
Zdeněk Nezbeda, Petr Benda, Vladimír Churavý, Jaromír Kainc) a každý zájemce si mohl pořídit vstupenku v hodnotě 50
nebo 100 Kč.
Těch se nakonec prodalo celkem 358 a výtěžek činí neuvěřitelných 25 402 Kč. Ten byl věnován Domu klidného stáří
v Pravětíně, nejen jako pomoc tamním obyvatelům, ale i těm, kteří se o ně v této složité době starali a starají.
Je skvělé, že tato složitá doba přinesla i velkou vlnu solidarity včetně tohoto projektu. Pevně ale věříme, že se život už
brzy vrátí do normálu a fotbal bude rozdávat radost opět ze hřiště.
Šimon Blaschko,
MISSION Vimperk

Vyjádření k článku SNĚŽENKY A MACHŘI NA KUBOVCE
autora „Rodiče zúčastněných žáků“.
Článek byl zveřejněn v Aktualitách 24.3.2020
Nejde jen o snahu vedení školy udělat něco pro sedmáky a jejich kurz, ale o konkrétní zajištění činností a zejména objektu, který odpovídá všem předpisům pro konání lyžařských kurzů….
Ano, organizaci LK jsme realizovali v minulosti oběma způsoby – dojížděním nebo s ubytováním, vždy na základě aktuálních podmínek….
Náš dosavadní vztah s Kubovkou byl zrušen majitelem hotelu z důvodu provozu objektu s lukrativnější klientelou na
podzim 2019, kdy byly jiné dostupné možnosti výběru s ohledem na plánovaný termín nereálné…Proto jsme letos
přistoupili k formě denního dojíždění…
Na listopadové třídní schůzce rodičů sedmáků jsem informoval, že pro výhled budoucích LK musíme hledat, najít místo
a objekt, ale také za rozumnou cenu a dostupnost. Je pochopitelné, že tyto smlouvy se uzavírají s velkým časovým
předstihem…
K výhledu budoucí situace mohu dnes uvést, sice bez doporučující rady v článku autora „Rodiče…“, se kterým jsem se
mohl seznámit až v tisku obecních aktualit 24. 3. 2020, ale na základě každoročního plánování organizace školních roků,
že jsem již v únorové probíhající sezóně kontaktoval řadu areálů, které mají odpovídající požadované zázemí na LK,
se žádostí o rezervaci termínu na příští školní rok.
Jednání bylo úspěšné, na příští sezónu máme zajištěn lednový termín, s ubytováním, plnou penzí, cvičnou sjezdovkou
přímo u objektu, s možností využití dalších sjezdovek a vleků. To vše v renomovaném lyžařském areálu za velice seriózních, přijatelných podmínek i finančních nákladů. Oboustranně závazná rezervace pro budoucích 35 sedmáků byla
sjednána 3. března 2020.
Škoda, že autor „Rodiče…“ neinformoval vedení školy o příznivém hodnocení průběhu skončeného letošního kurzu
s takovou iniciativou, jakou někteří z rodičů vyvíjeli v době diskusí spojenou s přípravou lyžařského kurzu…
Na závěr si dovolím uvést, že dávám přednost osobnímu jednání než výměně názorů přes média…
Mgr. Stanislav Mauric, ředitel školy
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Setkání Dolaňáků v Dolanech
Ještě než naplno udeřil koronavirus, uskutečnila se v Dolanech přípravná schůze zástupců jednotlivých Dolan z různých
koutů naší republiky. Každý rok se koná někde jinde s cílem připravit co nejpestřejší program na červnové třídenní setkání
plné zábavy, soutěží a dobrého jídla i pití.
V době, kdy ještě neplatila později přijatá opatření, přijely do Dolan téměř tři desítky Dolaňáků s cílem připravit se
společně na červnové setkání v Dolanech u Pardubic. Setkali jsme se opravdu na poslední chvíli. Pár dní na to už by to
nebylo možné.
Kromě diskuzí ohledně samotného setkání jsme se v naší dolanské hasičárně setkali se starostou obce Stanislavem
Chvalem, prohlédli jsme si naši osadu a vypravili jsme se do nedalekých Nahořan a Hoštic u Volyně. Zde jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku a bonbónkem výletu bylo neplánované setkání s režisérem Zdeňkem Troškou.
Společným
obědem
jsme zakončili oficiální
část dne a rozjížděli se
do svých domovů s jasně stanovenými úkoly
na červnové setkání.
Naše osada hostila tuto
přípravnou schůzi poprvé a dle některých
vyjádření by si mohla
troufnout uspořádat
i samotné červnové setkání, již o tradičním
počtu několika stovek
účastníků. Setkání se
nakonec z nám známých důvodů konat
nebude, těšit se můžeme napřesrok do Dolan u Pardubic opět kolem poloviny června. Tímto bychom chtěli poděkovat
obci Čkyně, která setkání finančně podpořila.
R. Lešková

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat pedagogům ZŠ Čkyně, kteří po celou dobu uzavření školy, dle svých reálných možností, využívali tradičních i inovativních metod s cílem koučování distanční výuky našich dětí.
Markéta a Vojtík Hadravovi s rodiči

Vzpomínka na osvoboditele
Už je to dávno, celých 75 let. Mám na tu dobu dvě vzpomínky. Je 9. května 1945, mamka mě drží v náručí a snítkou bezu
máváme ruským tankům, které se valí žižkovskou Husovkou dolů do Prahy. Najednou se kolona na chvíli zastaví a ušmudlaný rudoarmějec po mně vztáhne ruce. Dá mi pusu a řekne: U meňja tóže takij málčik. Tanky se rozjedou a já se několik
metrů svezu, než mě voják vrátí rozčilené mamce.
O tři měsíce později jsem u babičky v Borku u Rokycan, kde tenkrát byla demarkační čára. Babi s dědou bydleli v domku
v prostoru nikoho. Asi půl kilometru dolů k Rokycanům měli Na bábíno boudě bránu Američané a půl kilometru nahoru
ve vsi byli Rusové. U babičky se scházeli. Rusové nosili vodku a Američané proviant, cigarety a čokoládu. Babička říkala
všem Rusům Charašó a všem Amíkům Oukej. Řekla třeba: Charašó, jdi nasekat do kůlny klacky na zatopení a vojáček šel.
Nebo řekla: Hele, Oukej, řekni klukum, ať dou na polívku. Bylo to většinou bramboračka s houbami. Rusové měli rádi
uhlířinu, to byly nakrájené brambory s houskovými knedlíky, maštěné sádlem. Dodnes nechápu, jak mohli bábině rozumět.
Rusové se tenkrát po válce bratřili u babičky s Američany, jedli spolu, hodně pili a měli se tenkrát rádi.
Stalo se, že se na mě přijel podívat z Prahy taťka. Babička mu řekla, že si hraju na vojáky někde na zahradě. Uslyšel
zadrnčet dávku. Našel mě, jak ležím na břiše a v ruce držím samopal. Vedle byl ruský vojáček, měl lodičku až na ucho
a tu zbraň mi přidržoval. Druhou salvu do hromady dříví jsem už nedal. Taťka soldátovi vynadal, jak si to představuje,
nechat střílet malého kluka. Ten s odzbrojujícím úsměvem řekl: Ón chatěl...
No řekněte, kdo z vás se svezl na tanku T 34, který přijel do Prahy přímo z Berlína, a kdo pálil v pěti letech z legendárního
ruského samopalu s kulatým zásobníkem a s dírkovanou hlavní do hromady dříví?
J. Lávička
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Fotbalisté konečně můžou začít zbrojit na novou sezonu
Díky pandemii koronaviru se zastavil i fotbalový svět, nyní se ale začíná vracet zpět k normálu. Sezona 2019/20 je
definitivně zrušena, nemá vítěze, a tudíž nikdo nepostupuje ani nesestupuje. Nová sezona pak začne 22. srpna. První
trénink našeho A týmu proběhl 16. května a v plánu jsme měli čtyři přátelská utkání. 30. května jsme doma remízovali
1:1 s TJ Svatobor Hrádek hrající I. A třídu v Plzeňském kraji. 6. června jsme měli hrát zápas s FK Vodňany, ty se ale nakonec
omluvili. 13. června od 15:00 hrajeme derby ve Vimperku. A nakonec 20. června budeme hrát opět doma proti FK Junior
Strakonice od 17:00, hráči Strakonic hrají nejvyšší krajskou soutěž. Soupeře jsme vybírali kvalitní, jen ze soutěží o patro
či dvě nad I. B třídou, ve které jsme se umístili po podzimu na 2. místě při 11 výhrách a 2 utkání jsme prohráli.
Změny v týmu neproběhnou žádné, co se týče odchodů. V jednání je ale příchod jednoho defenzivního hráče. Letní
přípravu bychom měli začít v polovině července a první přípravné utkání v ní odehrajeme v rámci čkyňské pouti, v jednání
máme zahraniční tým, ale vše rozhodne to, jaká opatření kvůli pandemii budou na konci července, zda to bude možné
zrealizovat. Ale o tom až v dalším čísle Aktualit ze života Čkyně.
Patrik Krull, jednatel SK Čkyně

Zrekonstruované hřiště
V době vynucené fotbalové přestávky došlo k rekonstrukci
a obnově hrací plochy na fotbalovém hřišti, o které pečuje
SK Čkyně. Na trávník se dostalo zhruba 65 tun písku, dalším
bodem bylo odlehčení zhutněného podloží plnými trny, fotbalisté také upravili způsob hnojení a zavlažování trávníku.
Cílem celé akce bylo vylepšení podmínek, snaha aby si malí
i velcí fotbalisté mohli svou hru užít co nejlépe.
V. Turek

Pivní slavnosti zakončí
prázdniny
Termín pivních slavností se posouvá na poslední prázdninový víkend 28. - 30. 8. 2020.
(red)

Čkyňští ochotníci připravují
pohádku O dvanácti měsíčkách
Osvědčená parta čkyňských ochotníků trénuje na léto další
pohádku. Po tom, co pro čkyňské publikum sehráli během minulých sezón Sněhurku a Karkulku, se nyní pustili do dramatizace známé pohádky
O dvanácti měsíčkách. Představení bude celé ve verších
a ochotníci ve složení Filip Děd,
Adam Rod a Pavlové Opletal
a Pechoušek ji nacvičují pod režisérskou taktovkou Karla Remeše, který se zároveň představí v roli Marušky.
Scénář sepsal Pavel Opletal, který tak na čkyňské divadelní
jeviště vstupuje nejen jako herec, ale nyní i jako autor. Nechal
se inspirovat notoricky známou lidovou báchorkou, kde zlá
macecha s Holenou posílá hodnou Marušku do lesa pro různé
plody, které vzhledem k ročnímu období nemůže nasbírat.
V Opletalově podání křehké, půvabné dívce nepomůže 12 hodných měsíčků, ale kdosi jiný. Kdo to bude, se přijďte dozvědět
přímo na představení. Autor článku může jen prozradit, že
zachránce bude ve čkyňské verzi příslušník národnostní
menšiny, která je v Čechách početně výrazná a z podnikatelského hlediska bývá velice úspěšná. Ozdobou bude již po druhé
píseň, kterou složil Filip Děd, a oslavuje v ní nejen šumavskou
krajinu, jež se v závislosti na ročním období výrazně proměňuje, ale také lidskou práci, která ji kultivuje.
Premiéra pohádky je tradičně naplánovaná na víkend, kdy ve
Čkyni bývá pouť. Hrát se bude i v případě, že kvůli koronaviru
víkendová pouťová veselice nebude.
(pp)
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