AKTUALITY
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Čkyně

VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ

ZDARMA

KVĚTEN/ČERVEN 2021

Synagoga po zimním
spánku ožívá
Po dlouhém tichu se do synagogy vrací
život, většina kulturních událostí připravených v minulém roce se pouze
přeložila, koncerty jsou zatím omezené,
hlavní je připraven až na říjen. Zato
přednášky zejména o přírodě kolem nás
a krajině vůbec, stejně jako představení
knížek a jejich autorů letos přibudou,
rádi se setkáme a popovídáme o všem,
o čem jsme měli možnost přemýšlet, co
jsme četli a co nás zajímá.
Tradiční každoroční činnost zůstává,
zase se setkáme při promítání, zpěvu
a další rozmanitosti zdejšího společenského života, výstavy nevyjímaje. Ještě
celý červen si můžete prohlédnout vystavené předměty a fotografie k výročí
osvobození Čkyně americkou armádou,
v pátek 2. července se koná vernisáž
Tvarované sklo a malováno na hedvábí Markéty Bláhové z Volyně, chystá
se k tomu moc pěkné hraní. Tím se snad
zase vrátíme do společenského života
a kultura bude zase součástí našich dnů.
Už nám to moc chybělo.
Za Společnost pro synagogu
Jindra Bromová

Čkyňská pouť se bude
konat 23. - 25. 7. 2021
Program pouti bude
roznesen s předstihem
do poštovních
schránek.

Kaplička v Záhoříčku dostala nový kabát
Přes sto let stará kaplička v Záhoříčku se v letošním roce dočkala zasloužených oprav. Firma Jiřího Vojtíška zrekonstruovala podlahu, vnitřní
omítky, římsy, fasádu, střechu, dveře, okna a přidala izolaci.
Na opravu kapličky v Záhoříku byla poskytnuta dotace z ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 212.865,- Kč, ze zdrojů obce šlo 121.673.89,- Kč.
Celkem tedy stála oprava 334.538,89 Kč.
Kapličce to po opravách moc sluší, tak jí přejme, ať jí to dlouho vydrží.
(OÚ)
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 14. 06. 2021
Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 11) Pozemky – přidána jedna žádost, do bodu 18) žádosti o změnu času nočního klidu –
přidány další žádosti, do bodu 20) Různé – volba zástupců zřizovatele do školské rady
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně s celkovým ziskem před zdaněním 10.454.464,78 Kč a zprávu o hospodaření včetně náprav a převod výsledku hospodaření 10.454.464,78 Kč.
– rozpočtové opatření č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021
– úsekové měření v obci Čkyně
– smlouvu o dílo – intenzifikace ČOV – rozsah díla bez kanalizace
– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.479.586,25,- Kč bez DPH.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Čkyně par. č. 204/5 o výměře 46 m2, par. č. 204/4 o výměře 120 m2, par. č. 204/3 o
výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2.
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2.
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu.
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2
– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky: Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně.
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky
Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně,
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.
Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí:
1.
p. Eva Strejčková
33 bodů
2.
p. Alena Kadeřávková
31 bodů
3.
p. Vlastimil Jaroš
24 bodů
4.
p. Milan Šetelík
14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač
13 bodů
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Vzalo na vědomí:
– účetní závěrku, závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření DSO Věnec
– informace o provozu Synagogy ve Čkyni
– informace o dokončených, začínajících a probíhajících projektech obce, o přidělených a zamítnutích dotacích
Pověřilo:
– pana Ing. Stanislava Chvala, starostu obce, ke kontaktování pana projektanta o zjištění dalších možných designových
řešení zábradlí kolem silnice I. třídy 1/4
– pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo „Vodovod Spůle – rozvodné řady“
Určilo:
– Ing. Stanislava Chvala, starostu obce, určeným zástupcem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny
územního plánu.
Zamítlo:
– návrh stálé expozice holokaustu v Synagoze ve Čkyni v části „Zimní modlitebna“
– žádost letního putovní kina

Čkyně Cup nebude chybět ani letos
Za 11 let už se stalo prakticky pravidlem, že na přelomu června a července obsadí fotbalové hřiště na tzv. rovince oblíbený
turnaj Čkyně Cup. Ten nebude chybět ani letos, termín je 3. července.
Oproti loňskému jubilejnímu ročníku, kterého se zúčastnilo 16 týmů, se pořadatelé rozhodli pro letošní rok zvolnit
a vrátit se trochu ke kořenům turnaje. Ten vznikl před dlouhými lety primárně pro radost ze hry, se stoupajícím počtem
týmů ale rostlo i nasazení, což je ze sportovního hlediska logické, často už ale docházelo až k přemotivování. Proto
pořadatelé Šimon Blaschko a Patrik Krull pro letošek oslovili jen 8 místních týmů, čímž chtějí turnaji vrátit pohodovou
a přátelskou atmosféru.
I tak se bude tradičně začínat v dopoledních hodinách a končit kolem 18:00, mužstva ale dostanou větší herní prostor.
Chybět nebude ani tradiční občerstvení. Na viděnou 3. července na rovince!
Š. Blaschko

Coviďáky můžete hledat i o prázdninách
Děkujeme všem, kteří se zajímali o naše coviďáky. Nás samotné překvapilo,
jaký zájem akce vzbudila, a to nejen mezi dětmi, ale i dospělými. Za to jsme
hrozně rádi, že se coviďáci líbili. Jediné, co nás mrzelo, bylo, že někteří naše
coviďáky ničili.
Reakcí na e-mail přišlo dost, a to nejen od dětí. Pozor, celá akce ještě
neskončila, protože jsme slíbili nápovědy, když nebudou všichni coviďáci
nalezeni. A to se ještě většině nepovedlo. Coviďáků je celkem 11. Jednoho najít
je opravdu složitější a většině se to ještě nepodařilo. Takže mají do konce prázdnin příležitost. Všechna jména jsme volili podle našich zákonodárců – ministrů,
premiéra i prezidenta. Právě oni jsou zodpovědní za to, kolik obětí covid u nás
měl, a Česká republika patřila v boji s pandémií k těm nejhorším na světě.
Celou hru jsem si vymyslel s kolegou Lukášem Bendou a spolu jsme coviďáky
v okolí Čkyně rozvezli. Společně už vymýšlíme další čkyňskou hru pro
všechny věkové kategorie. Nic víc zatím prozrazovat nechceme, nechte se
všichni překvapit!
Závěrem se ještě chci omluvit všem těm, kteří nám na e-mail napsali a poslali fotky. Z důvodu naší velké pracovní
vytíženosti leckdy neodpovídáme tak rychle, jak by bylo třeba. Zkuste najít jedenáctého coviďáka a odměna vás nemine!
Martin Bastl
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Jaro ve škole
Téměř na konci letošního školního roku se stalo něco velmi překvapivého. Děti se vrátily do školních lavic. Skončilo
období tolik diskutované distanční výuky. Všichni víme, že pouhé přehození, přepnutí z prezenční výuky do distanční
bylo obrovsky náročné pro všechny – žáky, učitele i rodiče. A stejně tak je jasné, že to, co vyhovuje jednomu, je pro druhého
obtížné, nevyhovující, nevhodné. Jedni si chválí volnější prostor pro vlastní organizaci práce, možnost vlastního tempa,
pohodlí domova. Jiní nejsou schopni se u PC soustředit a pracovat. Názory se různí i v délce on-line výuky během
dopoledne. Jedni to vidí jasně – dopoledne jako ve škole – pěkně podle rozvrhu, další kritizují dlouhé sezení u počítače
a zdlouhavost průběhu vyučovací hodiny, kdy se čeká na reakce spolužáků při odpovědi. Jedni jsou rádi, když si děti při
video hodině s učitelkou jen tak popovídají, další stejnou situaci vidí jako zbytečné zdržování, prodlouženou dobu prosezenou před monitorem. Nemají totiž doma jen školáka, ale i menší dítě... Jiné je to u prvňáka a u deváťáka, jiné
u jedináčka a odlišné u rodiny s více dětmi. A pochopitelně, odborníků na distanční výuku máme najednou mezi sebou
mraky, každý umí kritizovat, hodnotit a odsuzovat. U mnohých – škoda energie, ta mohla být využita jinde a jinak. Lépe.
Takže naše děti jsou zpátky ve třídách. Zpravidla je květen a červen měsícem plným exkurzí a výletů, soutěží a sportovních
olympiád. Letos je v podstatě začátkem.
Stáli jsme znovu na startovací čáře. Řada dětí udělala během „nenormálního školního roku“ spoustu práce, zvedla svou
počítačovou gramotnost, naučila se samostatnosti. Všichni jsme si uvědomili, jak nepostradatelné jsou osobní kontakty
mezi lidmi. To obyčejné lidské popovídání. Vyučovací hodina, to je ostatně zvláštní – dá se říci – intimní záležitost, kdy
se vytvoří neopakovatelná atmosféra lidí v jednu dobu na jednom místě. Všechno, co se tam odehrává, je přes PC
nepřenositelné. Pokud jsme ve třídě spolu, reagují všichni na podněty, je čas na vtípky, na rychlé zvolení jiné metody,
zastavení se u zajímavosti i znovuopakování, opravení případné chyby, existuje okamžitá zpětná vazba. Bohužel, úsměv
ještě schován pod rouškou. A to hodně chybí.
Děti zvládly testování, statečně se potýkaly s rouškou. Nejen ji mít celý jejich „pracovní den“ na tváři, ale mluvit s ní tak, aby bylo slyšet a rozumět, to není jednoduché.
Obzvlášť, když téměř rok nebylo třeba odpovídat v celých větách, vymýšlet souvislé
monology, rychle slovně reagovat. Vytratila se ta „slovní vata“, okruhy slovní zásoby.
To je pochopitelné. Pokud to jde, děti se učí venku – v altánu, i na venkovních zdech
máme instalované tabule. Pracujeme ve skupinkách. Děti se vrací zpět k tomu, aby
spoléhaly na sebe, nikoliv na pomoc googlu, maminky za zády či kámoše na mobilu.
Vracíme se k tomu, co jsme přerušili. Víme, že úroveň nabytých vědomostí z distanční
výuky je u někoho křehká. U někoho hodně. Ale tomu by tak bylo, i kdyby chodil do
školy. To je záležitost nejen žáků, ale i jejich rodičů.
S čím se bohužel potýkáme každý den, co je velmi nepříjemné, to je zhrublý slovník
celé řady dětí. Používají zcela běžně vulgární slova nejsilnějšího kalibru. Umí slovem
cíleně ubližovat. Je jedno, jestli chodí do třetí nebo osmé třídy. Slova vypouští bez
jakýchkoli zábran, kontroly… Takhle mohly děti mluvit doma? S kým? I v téhle oblasti
bude třeba zapracovat. Chování k dospělým má svá pravidla. Výrazy „no a co“, „ vo co
de“ se příliš do školní konverzace během hodiny nehodí… A přitom – na počátku bylo
Slovo.
V červnu se deváťáci pochlubí svým tablem. Měli náročný rok vzhledem ke změnám
v příjímacím řízení na střední školy. Změny byly časté, každá škola volila jiný způsob
přijímání nových studentů. A kam se naši nejstarší vypraví? Často volili technicky Učení venku v altánu
zaměřené obory – strojírenství, nechybí gymnázium. Zájem je i o ekologicky zaměřené obory a právní činnost. Naštěstí
ani řemesla nepřišla zkrátka. Na středu 16. 6. deváťáci připravili dopolední program pro prvňáky. Původně to mělo být
na podzim „Pasování na opravdové prvňáky“, pro děti nastupující do „velké školy“. Okolnosti způsobily, že z pasování se
stala Dobrodružná cesta pro opravdové prvňáky. Tedy absolventy 1. třídy.
Naši nastávající prvňáčci opět díky pandemii absolvovali zápis do prvních tříd jako strohé správní řízení. To znamená,
že jsou přijati k základnímu vzdělávání, ale byli ochuzeni o celý „obřad zápisu“. A přitom je to takové první samostatné
vystoupení budoucích žáčků ve škole. Víme, že k nám do základky přijde 29 nových žáčků. Na schůzce s rodiči (v budově
MŠ ve Čkyni 15. 6.2021) jsem představila záměr vedení školy – poskytnout luxus dvou početně malých prvních tříd. Ale
záměr je jedna věc, realizace druhá. Uvidíme. Budoucí prvňáčci se do školy přijdou alespoň podívat, okouknout třídy,
tělocvičnu.
Pro naše žáky plánujeme pěší výlety do okolí, sportovní dny, i když děti trochu zlenivěly, chodit se jim nechce.
Na stránkách školy jsou informace o soutěžích a zápolení našich žáků. Vážíme si těch, kteří si ve všem tom shonu našli
chuť a čas udělat něco navíc. Takovým naši učitelé rádi pomohou, taková práce přináší radost. Všechny soutěže probíhaly
pochopitelně v on-line prostředí.
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Olympiáda v německém jazyce – okresní kolo se konalo 24. 2. 2021 a naši
školu reprezentovala Adéla Kotálová z 9. ročníku. Adélka obsadila 4. místo.
Soutěžící museli prokázat znalosti slovní zásoby, gramatiky a především
konverzační dovednosti při online rozhovoru s porotou.
Zeměpisná olympiáda – po pro nás úspěšném okresním kole se 4. března
konalo krajské kolo – měli hned dva reprezentanty. V kategorii 6. tříd Rosarii
Langmeierovou a v kategorii 7. tříd Karla Remeše, ten získal titul úspěšného
řešitele.
Z první příčky okresního kola Olympiády z českého jazyka do kraje postoupila Amálie Havlátková, v krajském kole se neztratila a obsadila krásné 14.
místo v silné konkurenci.
V únoru proběhla na naší škole Olympiáda v anglickém jazyce, které se
zúčastnili Barbora Steidlová ze 7. B a Jan Švarc z 9. ročníku. Oběma náleží
pochvala za velmi svědomitou přípravu a jazykový výkon.
Matematická olympiáda – úlohy školního kola řešili žáci samostatně doma,
své postupy a řešení mohou konzultovat s učiteli. Okresní kolo se konalo 31.
3. Úspěšné řešitelky okresního kola – v kategorii 7. ročníků se umístila na
2. místě Adéla Lukešová a v kategorii 8. ročníků obsadila 1. místo Lenka
Mašková.
Matematický klokan 2021 patří mezi oblíbené matematické soutěže s tradicí. Dílny po dlouhé době ožily
Po úspěchu řady našich žáků v rámci okresu se se svým bodovým ohodnocení naši zařadili i mezi žáky v rámci kraje.
Konkrétně Matouš Vacek ze7. B a Elen Benešová ze 7. A.
Pangea je rovněž matematická soutěž, je určena pro žáky 4. až 9. ročníku. V letošním roce se páťák Šimon Vacek v rámci
Jihočeského kraje umístil na 1. místě. Postupuje do národního kola, které se uskuteční v Národním muzeu v Praze 18.
června 2021. Pokud máte zájem vědět více o soutěžích a umístění našich žáků, navštivte stránky školy.
Školní rok je u konce. Nikdy už se nevrátíme tam, kde jsme byli. Všechno už bude jinak. Ale věřím, že poctivá práce, chuť
něco dělat, radovat se a vybírat si to lepší ze života se vrátí všem.
Za školu Mgr. Václava Komínová

Bylo to tak, jak jsem napsal
Reakce na pochybnosti paní Jindry Bromové v předchozích Aktualitách.
Děkuji Vám srdečně za opětné zaslání Aktualit ze života Čkyně. Nevím ale, co si myslet o paní Bromové, že mě vyvolala
jménem. Její blahosklonná zmínka mě překvapila. Já ji neznám a ona mě také nezná a zdá se mi, že označit mě jako
„mladého kluka, který o ničem neví a jen si pamatuje“ je úsudkové. Nevím, co prožila, ale jsem si jistý, že válku nepoznala.
Jestli byla rozená či vyrostla po válce a po únoru 1948, dívá se na svět jiným očkem.
Já jsem měl deset let, když 15. března 1939 Němci zabrali Sudety a když se Čkyně naplnila uprchlíky. Jedna uprchlická
rodina u nás žila po celou válku. Je to pravda, že jsem moc nevěděl, ale jak se zde a snad i u vás říká „musil jsem rychle
stárnout“. Co jsem viděl a co se stalo, mám vypáleno v mysli tak jasně, že mně to připadá, jako by se to stalo včera: vidím
to bílé napsané slovo JUDE na okně krámu Ledererova obchodu, Ledererové navracející se z nádraží s těžkostí dřou velké
a jistě těžké kufry, slyším Msgra Tlachnu v kostele kázat o vraždě Ježíše Krista; slyším zvon a jsem na ulici, dívám se, co
hoří, ale bylo to kvůli příjezdu Němců, a když si to lidé uvědomili, rozprchli se a silnice byla prázdná; vidím ta německá
nákladní auta před Ledererovým obchodem a nakládání Židů s pomocí pušek a nadávání – to a všechny vyjmenované
události vidím jasně před sebou, kdykoliv si zavřu oči.
Váš minulý režim byl drsný, ale netrpělo se tak jako za války. Ve válce byl hlad a strach. Ta paní píše, že na to, co říkám,
nemám svědky, a proto se tomu nemůže věřit. To není moje závada, že ti, kteří by to mohli potvrdit, už tady nejsou. Já
pocházím z doby, kdy čestné slovo bylo dostatečné. Nepotřebovali se svědci. Lidé si věřili. Slovo něco znamenalo. Já mám
jenom jeden zájem a to je, aby se to nezapomnělo. Připomínám si slova filosofa Santajany: „Ti, co se nedbají historií, ji
musí opakovat.“
Josef Vítovec, rodák ze Čkyně, žijící v Anacortes, USA
Poznámka:
Josef (Joe) Vítovec je autorem knihy nazvané Full circle (Spojený kruh), 597 stran, vyšlo r. 2019 v USA. Historický román je
z velké části z prostředí Čkyně z let 1938 – 1948. Je v anglickém jazyku a lze si ji vypůjčit v Obecní knihovně ve Čkyni.
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Děti se vydaly na čarodějnickou stezku
Letošní čarodějnice jsme kvůli koronavirovým opatřením pojaly netradičně. Připravily jsme pro děti čarodějnickou
stezku začínající na židovském hřbitově. Děti si ji mohly projít kdykoli v týdnu od 30. dubna do 9. května. Děti se na konci
stezky měly vyfotit a fotku nahrát na facebook KOS. Děkujeme všem, kteří nám fotky poslali, a jsme rádi, že se vám podle
vzkazů stezka líbila. Snad se příští rok potkáme už tradičně v parku.
M. Brašnová, L. Pechoušková, L. Růžičková
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Cedule na Věnci se dočkala
opravy
Letošní zima vzala definitivně za své, informační tabule
o keltském hradišti na Věnci, která byla umístěna těsně pod
samotným vrcholem, v místech, kde se toto hradiště
nacházelo, také. Před 14 lety ji nechali členové Kulturního
a okrašlovacího spolku Čkyně vyrobit a společným usilím
pak i instalovali. Po dobu těchto let zde mohou díky ní turisté a široká veřejnost čerpat základní informace a historická
fakta o této lokalitě. Pro zajímavost je přiložena i mapka
s náčrtem hradiště a tak můžeme popustit uzdu své fantazie
a představivosti, a na chvíli se stát součástí oněch
pradávných časů.
Jaké to však bylo pro mne nemilé překvapení, když jsem
po zimě našel tabuli v havarijním stavu. Ležela povalená
v kopřivách, sloupek byl u samé patky uhnilý a stříška rozlámaná od pádu na zem. Povzbudivé je a jsem tomu
upřímně rád, že nepadla za oběť vandalům, jak tomu stále
častěji v mnoha případech bývá, nýbrž si zde svou daň vybral zub času.
Abychom dostáli významu slova okrašlovací, bylo jasné,
že je nutno se o opravu informační tabule postarat. První,
kdo mě v souvislosti s tím napadl, byl Ondra Šmíd. Chtěl
bych proto hlavně Ondrovi touto cestou velmi poděkovat za
pomoc při realizaci obnovy informační tabule. Jeho zásluhou se brzy naše plány na papíře proměnily ve
skutečnost. Myslím, že jsme si den na Věnci užili, jak se
patří, i když by se někomu mohlo zdát, že práce nemůže být
zábava.
Velmi rád toto místo navštěvuji, odměnou za trochu
námahy po výstupu na vrchol, jsou nádherné výhledy do
údolí Volyňky, na Čkyni, Lčovice a Malenicko. Mám-li zde
možnost chvíli pobýt, snažím se splynout s okolím, vychutnávám ten božský klid a mír doprovázený symfonií ptactva.
Nyní se na Věnec budu vracet i s pocitem, že dobrá věc se
podařila.
Filip Děd
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Zprávy z mateřské školy
Blíží se konec května a před námi je poslední měsíc školního roku. Od 10. května máme otevřeny všechny třídy v běžném
režimu. Ještě bych se ale vrátila ke konci dubna, kdy mateřskou školu mohly navštěvovat pouze děti plnící povinné
předškolní vzdělávání a děti rodičů vybraných profesí. Uspořádali jsme ve svých třídách čarodějnický rej se vším, co
k němu patří a také jsme se vydali na čarodějnickou stezku, kterou moc hezky připravil KOS. Děti nejenže plnily připravené
úkoly a dozvěděly se mnoho zajímavého, ale ušli jsme kus cesty v krásné přírodě s nádherným pohledem na Čkyni.
3. a 4. května proběhlo přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/22. A proběhlo stejným
způsobem jako vloni. V určený čas, za dodržení hygienických opatření, bez dětí, jeden zákonný zástupce. K předškolnímu
vzdělávání na nový školní je přijato 23 dětí, k povinnému předškolnímu vzdělávání 16 dětí. Do základní školy odejde
22 dětí.
Kromě každodenní výchovně-vzdělávací práce, pozorování krásné rozkvetlé přírody, pulců v rybníce jsme po tři dny
pozorovali v mateřské škole líhnutí křepelek. Paní učitelka M. Ptáčková přinesla líheň s asi 50 vajíčky. První den se vylíhly
dvě křepelky, třetí den už byla ze skořápek venku víc jak polovina kuřátek. Děti tak mohly vidět rodící se život z vajíček,
praskající skořápky, vykukující hlavičky
a pak celá tělíčka.
Na 1. června, Den dětí, jsme připravili
dětské dopoledne s hledáním pokladu. Děti
ve třídách byly oblečeny do svých domluvených barev a po etapách se vydaly na
cestu za pokladem.
Naši předškoláci už navštívili první třídy
základní školy, aby se podívali, co je od září
čeká a nemine. Mají také své tablo, které je
k vidění ve výloze u paní M. Bártové.
Školní výlety budou pěší a po okolí.
V pondělí 21. června máme v plánu si na
zahradě udělat ohníček a opéct si párky.
Doufejme, že nás v těch posledních týdnech
bude doprovázet jen dobrá nálada. Koncem
měsíce uspořádáme oslavu pro naše předškoláky a tím skončí školní rok 2020/21. Naposledy se s nimi sejdeme 1. září v 8:00 na
obecním úřadě při slavnostním loučení
s mateřskou školou.
Přejeme všem krásné prázdniny.
Děti ve školce tři dny pozorovaly líhnutí křepelek
V. Pechoušková

Děti na čarodějnické stezce

Den dětí ve školce
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Dětský dýchánek u synagogy
Ke Dni dětí připravil KOS dětský dýchánek v zahradě před synagogou. V krásném a klidném prostředí si děti užily tvoření
z balónků, kreslení na obličej, focení v kostýmech, foukání bublin a hry na sportovní zručnost. Děkujeme za pomoc našim
milým Sokolkám a všem, co se na akci podíleli.
Za KOS Čkyně L. Pechoušková, foto: Filip Děd
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Fotbalová přípravka šlape pod trenéry Kotálem a Marešem
Trenéři SK Čkyně zvou na fotbalové hřiště všechny děti, které mají chuť začít hrát fotbal. Tréninky pod vedením zkušených
koučů Martina Kotála a Josefa Mareše se konají každé pondělí a pátek mezi 16:00 – 17:30.
Tréninky se podařilo díky epidemiologické situaci obnovit na konci května. Trénují opět všichni od nejmenších nadějí,
starší přípravka i žáci. Kluci začínají hrát alespoň přátelské zápasy a nejmenší i nějaké turnaje. Držme jim palce.

Soustředění
Fotbalové soustředění tmelí tým. Naposledy jsme na něm byli loni v červenci v Úbislavi.
Soustředění probíhalo od středy do neděle, vyrazili jsme v počtu 23 fotbalistů a realizační tým čítal 5 trenérů (M. Kotál,
J. Kuneš starší, J. Mareš, J. Lipovský, J. Kuneš mladší.
Borci trénovali 3x denně na hřišti vedle ubytovny, kde je menší hřiště, a alespoň 1x denně jsme využili větší hřiště na
nedalekém Javorníku. Myslíme, že kluci kromě velkých tréninkových dávek užili spoustu legrace, her a vytvořili si super
partu.
Jeden den jsme strávili na pěším výletě po okolí, kdy jsme navštívili hrad Kašperk a rozhlednu Sedlo.
Děkujeme Pavlovi a Jitce Turkovým za zprostředkování výborných podmínek k tréninku a veškerý servis, který nám zde
dopřáli od ubytování po skvělou celodenní stravu, o kterou se Jitka starala.
Doufáme, že soustředění se bude moci uskutečnit i letos.
Martin Kotál
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Josef Kainc je fotbalová osobnost Prachaticka mezi třemi tyčemi
v okresních soutěžích
Čkyně – V okresních fotbalových soutěžích na Prachaticku se pohybuje celá plejáda zkušených a kvalitních fotbalistů. Jak
ukázala anketa Prachatického deníku, výjimkou nejsou ani gólmani. Dle výsledků ankety ohledně osobností mezi třemi
tyčemi je v současné době tou nejspolehlivější Josef Kainc z SK Čkyně B. Ve třiatřiceti letech má za sebou odchytány zápasy
nejen v okresních, ale i krajských soutěžích. Na kontě má i sezónu v krajském přeboru.
Kdy jste poprvé obul fotbalové kopačky a kde?
Začínal jsem již v pěti letech a mým mateřským oddílem, kde začala fotbalová kariéra, byl SK Čkyně.
Bylo Vám dáno do vínku, že půjdete rovnou mezi
tyče, nebo tomu osud chtěl, že jste na pozici gólmana zakotvil?
V poli jsem hrál asi jen měsíc a pak již zamířil rovnou
mezi tři tyče, kde jsem zůstal až dodnes. Mým
brankářským vzorem byl samozřejmě strýc Míra
(Jaromír Kainc, dlouholetý skvělý gólman a posléze
i šéf čkyňského fotbalu – pozn. autora). Chodil jsem
se dívat na zápasy, ve kterých chytal, a bylo jasné, že
chci jít do brány také. Takže jsem šel chytat
v přípravce a již jsem z branky nevylezl.

Josef Kainc se synem Pepíčkem, který chce být také fotbalistou

Dá se spočítat, kolik zápasů jste v kariéře odchytal?
To by byl opravdu jen velmi hrubý odhad. Mám za sebou osmadvacet odchytaných sezón. Abych nepřestřelil, tak určitě
přes šest stovek zápasů.
Vaše kariéra byla spojena vždy pouze se Čkyní, nebo jste oblékl i jiný dres?
Do osmnácti let, do konce dorostenecké kategorie, jsem chytal ve Čkyni. Pak jsem šel na čas na výměnu do Sokola
Malenice. Ten hrál na špici strakonického okresu. Po dvou sezónách jsem se vrátil do Čkyně, zde jsem strávil půl sezóny
a poté jsem šel do Vacova. Tam jsem působil rok a odtud jsem šel ještě do Svaté Maří, kam mě zlanařili kamarádi. Tam
jsem byl také rok a pak už mé kroky směřovaly zpět do Čkyně, kde jsem mezi tyčemi až do dnešní doby.
Zmínil jste i Malenice. To bylo období, kdy jste se vyměnili s Pavlem Hoškem a on šel chytat do Čkyně krajský přebor?
Přesně tak. Vyměnili jsme se právě s Pavlem.
Chytáte sice za béčko, ale kdyby přišel povolávací rozkaz do áčka, určitě byste neváhal.
Ve čkyňském áčku jsem skončil přede dvěma lety. Bylo to pro mě časově náročné skloubit i se zaměstnáním. Přišel Jakub
Formánek, takže post gólmana tím byl vyřešen. Ale mluvil jsem s trenérem áčka Honzou Dědem, který mi stále připomíná,
abych byl připraven v případě nějakého zranění či jiných důvodů do áčka zaskočit.
Čkyňská brankářská škola je vyhlášená. Rodilo se zde vždy plno výborných gólmanů. Čím to je?
Je fakt, že zde chytali vždy výborní gólmani. Ať již čkyňští odchovanci či ti, kteří přišli z okolí. Vždy tady byla výborná
parta a gólmani tady měli vždy v týmu výborné postavení.
Že by lepší podzemní voda, že se zde rodí chachaři, kteří se nebojí mezi tyče?
Určitě tomu pomáhá řeka Volyňka a hlavně také hospůdka hned vedle hřiště (smích).
Každý gólman si chce ve své kariéře dát i gól a pokořit kolegu v protější bráně. Podařilo se Vám to již?
V mládežnických kategoriích jsem dal dokonce čtyři góly. To jsem chodil dokonce i na trestné kopy. Tehdy jsme měli špatnou sezónu, kluci moc fyzicky nevyrostli a moje „světová šajtle“, kterou mám po strejdovi Mírovi, mi pomáhala i při trestných kopech. Byla i nějaká penalta. Brankářský sen jsem si tedy už splnil a nyní se již do ničeho podobného nehrnu.
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Máte v paměti nějaký zápas, který si budete navždy pamatovat? Ať již vyšel výborně, či právě naopak?
V poslední čkyňské sezóně v krajském přeboru, kterou jsem odchytal, mi vyšel domácí zápas s Třeboní. Vyhráli jsme 3:0
a já byl vyhlášen hráčem kola i osobností kola. Ten zápas se mi povedl, ale samozřejmě i díky klukům v obraně. Měl jsem
tehdy tři zápasy za sebou bez inkasovaného gólu, pak jsme jeli do Sedlice, já dostal v desáté minutě červenou kartu
a bylo hotovo. Sice jsme v té sezóně spadli, ale jsem rád, že jsem si krajský přebor zachytal.
Prošel jste několika kluby, dají se nějak srovnávat party v nich?
Tady na Šumavě a v blízkém okolí je to všude o výborných partách. Je to podobné, všude správné. Po zápase se sedne, i
když se kluci na hřišti třeba pohádají, po zápase je vše zapomenuto. Tak to má být, fotbal se hraje pro radost. Ale nejvíce
vzpomínám na partu v dorostu, s některými kluky hrajeme dodnes. Pak vzpomínám rád na partu kolem mého strejdy,
když trénoval. Byli tam Michal Uhlík, Venca Turek a další. To byla super parta. V dorostu a béčku nás vedl Pepík Kuneš,
na to také rád vzpomínám.
Chodíte si zachytat i sálovku a malý fotbal. Říká se, že do malé brány vleze jen největší fotbalový blázen.
Je to rychlejší, náročnější a podstatně více si člověk zachytá. Nedá se odpočinout. Někdy si člověk opravdu říká, že je
blázen, že tam vlezl. Ty rány opravdu bolí.
Béčka by měla být k tomu, aby odtud vyšli hráči pro první tým. V některých klubech je to spíše o tom, že z áčka chodí
zachraňovat béčko. Ve Čkyni je však béčko tak trochu samostatná jednotka.
Pro naše áčko je prioritou postup do I. A třídy a logicky nikdo nechce riskovat, aby se některý z hráčů zranil v zápasech
béčka. U nás to funguje tak, jak by asi i mělo, to znamená, že si dle potřeby trenér áčka vytahuje hráče z B týmu.
Čkyňský fotbal je výjimečný i tím, že má dokonce tři týmy dospělých. Výborně funguje i pětatřicítka.
Těch oddílů, kde by takto byly tři dospělé týmy, moc není. Ale lidí na fotbal tady máme dost, takže mohou všechny v klidu
fungovat.
Může se stát, že skončí i hráči, kteří chtěli v okrese zakončit svou kariéru? Že jim přestane fotbalový míč chybět?
Na menších vsích toto může hodně hrozit. Některé týmy již v poslední době jezdily na zápasy v jedenácti lidech, maximálně
s jedním hráčem na střídání. Tady mohou nastat velké problémy. Nerad bych byl špatným prorokem, ale některé kluby
tak mohou zmizet z fotbalové mapy.
Co Vy sám jste dělal během této až moc dlouhé přestávky, abyste se udržoval v kondici a mohl v klidu hned vyrazit zpět na hřiště?
Musím se udržovat v kondici i kvůli práci, občas jsem se proběhl. Ale to nestojí
moc za řeč. V kontaktu s kluky jsem, víme o sobě, co kdo dělá. I pro mě je
současná doba pracovně náročná, takže se o nějaké sportovní přípravě vůbec
nedá mluvit. To přiznám na rovinu.
Fotbal je pro Vás tedy ta správná droga.
Je to dobré odreagování od ostatních věcí. Člověk přijde na jiné myšlenky.
Říká se, že brankáři nemají důchodový věk, co Vy na to?
Bude mi čtyřiatřicet, manželka mě popichuje, že už jsem tam skoro nejstarší, abych se na to vykašlal. Ale dokud to člověka
baví a chce hrát, tak do toho zkrátka jde. A navíc mi již Venca Turek připomíná, že brzy půjdu s nimi do pětatřicítek. Takže
dokud bude sloužit zdraví, tak jen tak končit nebudu.
Jaké je Vaše brankářské krédo?
Hlavně dochytat zápas a neudělat žádnou zbytečnou chybu. Samozřejmě nejraději vyhrát, ale když se nevyhraje, tak je
třeba pogratulovat lepšímu. Když jsem byl mladší, tak v tom bývaly i emoce, ale nyní již vše beru s nadhledem.
Vladimír Klíma
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S pomocí počasí a důslednou asanací by se mohla
lesní kalamita letos zastavit
Rok 2020 oproti minulým rokům přinesl chladnější a vlhké počasí, což zmenšilo intenzitu rozmnožování lýkožrouta smrkového a dalších druhů kůrovců. Vítané přírodní podmínky se tento rok na území obce Čkyně výrazně neprojevily
a rozsah kalamity sucha a kůrovce byl obdobný jako r. 2019.
Stav lesů v majetku obce Čkyně
Obec Čkyně je vlastníkem 151 ha lesů s plánovanou těžbou na desetiletí 2017–2026 ve výši 15 000 m³ dříví (představuje
přírůstek dřeva a šetrné hospodaření). Za období let 2017–2020 bylo vytěženo jen vynucenou těžbou (kůrovec, polom)
13 305 m³ dříví, přičemž zbytek do uvedeného etátu bude vytěžen letos. V dalších 5 letech by se neměla provádět žádná
úmyslná těžba a budou jen minimální tržby za prodej dříví a vysoké náklady na obnovu lesů.
Rozsah kalamity r. 2020 v obecních lesích
Za r. 2020 bylo vytěženo 4 226 m³ kůrovcem napadeného dříví a tím vzniklo 8,50 ha lesních holin.
Minulý rok byl v celé ČR obrovský nadbytek dříví na trhu a pro menší vlastníky prakticky neprodejné. V obecních lesích
se proto ponechalo větší množství dříví na skládkách u cest z předchozího roku (kůrovec z něho již vylétl). I přes omezený
prodej se dařilo z lesa prodat čerstvé smrkové dříví (ještě před vylétnutím kůrovce), dalších 509 m³ kulatiny bylo
uskladněno mimo les na náhradní skládce a tam asanováno. Aktivní kůrovcové dříví na lesních skládkách bylo v rozsahu
250 m³ chemicky ošetřeno. Vysoce účinným způsobem k zamezení rozmnožení kůrovců je loupání kůry ve stádiu larev
a kukel. Takto pracně bylo oloupáno 195 m³ dříví.
Tímto byla realizována mimořádná opatření k zastavení kalamity v obecních lesích. Jde o velice dobré výsledky a patří
za tuto práci poděkování a uznání odbornému lesnímu hospodáři Ing. Luďku Saxlovi. O potlačení kalamity v obecních
lesích svědčí to, že II. generace lýkožroutů z léta 2020 byla zachycena těžbou. Proto na jaře 2021 byla již minimální těžba
kůrovcových stromů.
Hospodářské výsledky v kalamitních letech
V letech 2018–2020 činily příjmy za prodej dříví ve výši 9 460 322 Kč, oproti tomu náklady (na těžbu dříví, pěstební
činnost, ochranu lesa) činily 6 850 029 Kč. Tedy zisk z lesního hospodaření činil 2,6 miliónů Kč.
K uvedeným příjmům obec získala 97 300 Kč dotací na zalesňování a dotaci na zmírnění následků kalamity ve výši 2 614
652 Kč.
V důsledku kalamitní těžby minulých let vzniklo v obecních lesích 13,7 ha holin, které se musí do 5 let zalesnit. Jejich
zalesnění s následnou letitou péčí si vyžádá náklady přes 2,5 miliónů Kč.
Stav lesů všech vlastníků v území obce Čkyně
Na katastrálních územích Čkyně, Předenice, Dolany a Horosedly za r. 2020 přibylo cca 3 ha holin a celkově v tomto území
je cca 22 ha vykácených lesů z posledních čtyř let. Ohroženy kůrovcem a větrem jsou další doposud zelené lesy kolem asfaltové cesty v Zahoříčku (samoty), které kryjí údolí potoka a jsou vydatným zdrojem pro 5 vrtů obecního vodovodu.
Také v lokalitě „Nad Králíčkem“ a nad vodojemem Dolany došlo k výraznému úbytku lesů a dočasného bezlesí v ochranných pásmech a spádových lesích obecních vrtů pro veřejný vodovod. K snížení akumulace vody přispívá cca i 7 ha vykácených lesů v sousedním k. ú. Nahořany.
V katastrálním území Spůle a Onšovice je kalamitní situace v lesích stále vysoce nebezpečná a zde nelze počítat s optimistickou prognózou o tom, že by se zde r. 2021 zastavilo usychání lesů.
V lesním komplexu Onšovice – Putkov je celkem cca 26 ha vykácených nebo stojících suchých lesů, přičemž nárůst od
loňského roku byl minimální.
V lesním komplexu Spůle je celkem cca 29 ha vykácených nebo stojících lesů, přičemž nárůst od loňského léta byl přes
10 ha.
V lokalitě „vlastník Kyznar“ uschlo dalších cca 120 stromů, které měly být již v květnu 2020 vytěžené a asanované.
V předchozích letech se zde prováděla jen těžba souší, které kůrovci již opustili. Neúčinné zásahy vedly k tomu, že zde
vznikly 4 ha suchého lesa. Nově se z této lokality kůrovec rozšířil do sousedního porostu směrem k vrcholu.
V lokalitě „severo-západní svah“ lesního komplexu Spůle je katastrofa ještě větší. Jde o vlastnictví více soukromých
vlastníků. Po dotěžení zbytků suchých porostů zde vznikne souvislá cca 18 ha velká holina v mimořádně extrémních
stanovištích. Kůrovec zde dále ohrožuje zbylé smrkové porosty ve vrcholové a údolní části a r. 2021 lze očekávat další
suché lesy.
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Důsledná asanace napadených stromů
Chladné a vlhké měsíce březen až květen vývoj kůrovců opozdilo asi o 1 měsíc. Tyto pro les příhodné podmínky již nezastaví vývoj larev pod kůrou z podzimu, ale zastaví letovou aktivitu brouků a tedy kladení vajíček nové generace. V důsledku
počasí lze předpokládat, že k prvnímu vrcholu letových aktivit letos došlo až začátkem června. Do této doby by měly být
zpracovány a asanovány jednotlivé vývraty, které spadly ve vichřici začátkem května. Hlavní rojení nových brouků lze
očekávat v polovině července.
Vyhláška Ministerstva zemědělství i nadále stanovuje povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,
které ještě neopustili brouci, a ty, které jsou ve stádiu do opadu světle zeleného jehličí. Tyto stromy je třeba včas nejen
pokácet, ale hlavně účinně asanovat těmito způsoby:
- Odvezením dříví z lesa a jeho rozřezání na prkna a fošny nebo rozštípáním palivového dříví na štěpiny silné do 10 cm
nebo štěpkováním.
- Oloupáním kůry (ručním škrabákem, adaptérem na motorovou pilu) je nutno provést do doby, kdy jsou v ní ještě larvy
a kukly (ve stádiu světlého a tmavého brouka je již pozdě). Jde o nejúčinnější způsob obrany proti kůrovci.
- Chemický postřik povrchů kůry povoleným insekticidem (Forester), který lze koupit bez zvláštního osvědčení.

Lesy ohrožuje nejen sucho, vítr a kůrovec
Lesy na území obce Čkyně nejsou jen ve státním a obecním vlastnictví, které mají větší možnosti ke zpracování a asanaci
kalamit a k prodeji dříví. Je zde mnoho drobných několikahektarových vlastníků lesů, pro něž se kalamita stala katastrofou,
kdy byli nuceni vykácet třeba všechen vzrostlý les a neměli možnost prodat dříví. Tito většinou nedosáhli na příspěvek
ke zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, tj. na ztrátu při hospodaření. Čekají je další desetiletí jen náklady na obnovu
lesa, které se snad za 80 až 110 let vrátí. Tedy žádný zisk.
Přibývá občanů opovrhujících hospodářskými lesy, ti moralizují a používají slova jako: „Kůrovec není žádný škůdce, ale
doktor lesa; způsob hospodaření byl a je založen na zisku.“ (autorka J. Bromová, Aktuality 9/10 2020). Obdobně hlásají
ekologické neziskovky typu Hnutí Duha a naivní vědci. Tito dělají nátlak na vládu a Parlament ČR, aby vlastníci lesů
napříště nedostávali příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity poskytované Ministerstvem zemědělství (tj. za
to, že vlastník lesa neprodal či prodal dříví za poloviční cenu, než byly náklady na jeho na těžbu a následně je povinen investovat do zalesnění také podstatně dražších listnáčů).
Podle zmíněných aktivistů a vědců by tyto příspěvky měly být vypláceny vlastníkům hospodářských lesů za to, že nebudou
kácet a ponechají stát kůrovcové souše pro biologickou rozmanitost. Tato nebezpečná ideologie požaduje, aby se neprodejné dříví nepálilo pro výrobu energie, protože se tím zvyšuje uhlík v atmosféře, který je příčinou klimatické změny.
Zdá se, že se jim to daří, protože ministerstvo již neuvažuje vyplácet příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
za r. 2020.
Výsledkem dlouhodobého působení extrémní environmentální ideologie je Evropskou unií již přijatá „Strategie v oblasti
biologické rozmanitosti do r. 2030“. Dle ní bychom i my v ČR měli zajistit zákaz lesního hospodaření, myslivosti a rybářství
na 10 % plochy. V případě čkyňských obecních lesů by se tak nechalo 15 ha bezzásahových, ostatní vlastníci si to snadno
spočítají.
Petr Martan, zastupitel obce,
poradce v lesnictví a životním prostředí

76 od konce německé nadvlády
Tradiční pietní setkání občanů u památníku na náměstí ve Čkyni se letos pro covid-omezení nekonalo. Byl zde položen
věnec Obce Čkyně k uctění obětí války, květnového povstání a osvobození roku 1945. Také ve Čkyni si připomínáme, že
tehdejší Československá republika byla osvobozena: armádami Sovětského svazu, armádami Spojených států amerických,
československými armádními sbory, rumunskou armádou, maďarskou armádou, polskou armádou a partyzánskými jednotkami. Obec Čkyně byla osvobozena již 6. května americkou armádou.
S úctou a vděkem ke všem armádám a národům.
Petr Martan
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Čkyňští fotbalisté postupují do 1. A třídy!
Fotbalisté SK ČKYNĚ postoupili v polovině června do I. A třídy. Vzhledem k tomu, že Olešnice a Sousedovice (vloni oba
I. A) přihlásili pouze I. B třídu, přišla řada na nejlepší tým ze všech čtyř ,,bétříd” a tím jsme byli MY! Druhým postupujícím
jsou Mirovice, vítěz C skupiny I. B třídy. Předsezónní cíl je tak splněn, mrzí nás, že jsme nemohli kompletní soutěž dohrát,
přišli jsme tak o tu euforii a oslavy, ale ty si určitě vynahradíme! Je před námi velice těžká skupina, níže si můžete přečíst
naše budoucí soupeře. Budeme se na vás, na fanoušky, těšit, až si postupové oslavy společně užijeme. Kdy? Dáme za včasu
vědět! Doufejme, že už nás čeká konečně kompletní soutěžní ročník. Před námi je velká dřina a budeme vás potřebovat!
Ostrou přípravu startujeme 9. července, soutěž pak začíná 11. srpna.
V I. A třídě nás čekají utkání s týmy: Blaník Strunkovice, TJ Šumavan Vimperk, SK Mirovice z.s., FK Vodňany, Alko Semice,
Nová Ves u ČB, FC Velešín, Malše Roudné, 1. FC Netolice, FK Tatran Prachatice, SK Planá (u ČB), TJ Spartak Kaplice, TJ
Spartak Trhové Sviny.
SK Čkyně

Na střídačce se otáčím,
jestli tu se mnou Pepa není...
Pepa Stejskal patřil ke čkyňským fotbalovým legendám. Fotbal roky hrál a pak i trénoval.
Když letos po krátké nemoci zemřel, rozhodli se čkyňští fotbalisté uspořádat jeho memoriál. Jak v rozhovoru říká jeho parťák a hlavní organizátor turnaje Honza ,,Gebis"
Gabauer, ,,díky tomu bude Pepík s námi pořád!"
Jak jste spokojení s prvním ročníkem memoriálu Pepíka Stejskala?
Tahle myšlenka přišla od hráčů a na mně bylo jen dát vše dohromady. Obvolal jsem
nám blízké kluby, v první řadě "starou gardu", kluky z Šumavských Hoštic, kam jezdíme
každoročně na turnaj, a Svatou Máří. Hrálo se 2 x 25 minut systémem 2x semifinále,
dále o 3. místo a finále o putovní pohár. Mým tajným přáním bylo, aby pohár, alespoň
po prvním ročníku, zůstal ve Čkyni a to se povedlo. Kapitán gardy "Číza" si pro první utkání vylosoval tým Hoštic a na
"bengo" vyšel tým Svaté Máří. Oběma domácím týmům se po vyrovnaném boji podařilo zvítězit a ve finále se potkala
"stará garda" s "Bengem". Nakonec nás garda přehrála zkušeností a zaslouženě vyhrála celý turnaj. Bengo skončilo na 2.
místě, 3. místo vybojoval tým Šumavských Hoštic a 4. skončil tým Svaté Máří. Ale tohle všechno bylo jen druhotnou věcí.
Hlavní myšlenkou byla vzpomínka na Pepíka a myslím si, že to se povedlo, podle reakcí všech, nad očekávání.
Jednalo se o první turnaj po koronaviru. Jaký byl zájem diváků?
Po koronaviru už se sehrálo pár utkání a vždy se slušnou účastí diváků. Ta pauza byla pro každého hráče i fanouška děsně
dlouhá a tak se není čemu divit, že každý z nás se chce
vrátit k normálnímu životu, dát si pivko, pokecat s přáteli
a taky si trochu pasivně zasportovat. (smích)
Pepa Stejskal byl velice milý a usměvavý člověk. Jaký byl
trenér, funkcionář? Jak na něj budete vzpomínat?
Nejsem rodákem ze Čkyně a Pepíka jsem poznal tak před
6 nebo 7 lety, ale za mne to byl děsně fajn člověk s velmi
pozitivním pohledem a i v týmu byl oblíbený. Asi hlavně
proto přišli kluci s nápadem uspořádat tenhle turnaj. Byl
součástí kabiny a tak to bude i nadále, i když už tu bohužel
s námi není.
Jaký byl pro tebe parťák?
Když jsem skončil s hokejem a přestěhoval se do Čkyně,
chyběl mi sport a parta okolo. Začal jsem trénovat fotbalovou mládež, na kterou jsem posléze neměl kvůli práci
Vítězný tým memoriálu Pepíka Stejskala
čas. V té době se ve Čkyni znovuzakládalo "béčko" a Pepík
do toho se mnou bez váhání šel. Vždy byl mou oporou v rozhodování, a i když se poslední sezonu rozhodl jako trenér
skončit, vždy zkontroloval sestavu a někdy mi ji opravil. Na střídačce se pořád otáčím, jestli tam náhodou nestojí. Naučil
mne, že fotbal není hokej. (smích)
Chystáte změny do dalších ročníků tohoto memoriálu?
Určitě nechceme, aby tohle byl první a poslední ročník. "Don PePe", jak jsme mu v týmu říkali, byl s námi vždy a my na
něj tímto budeme vzpomínat pravidelně. Pakliže z pozvaných týmů nikdo neodmítne, tak určitě beze změn.
(PP)
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Máj v Horosedlech
V Horosedlech jsme letošní Máje nemohli opomenout
i přes stále trvající svízelnou dobu. Sešli jsme se, protože
stojící nová májka a k ní patřící hořící oheň prostě musí
být. To by nebylo jaro. Dá se říci, že jsme se ve větším
počtu sešli po hodně dlouhé době. Přišli i chalupáři a na
kytaru a harmoniku se hrálo venku u ohně dlouho do
noci. K občerstvení jsme měli dršťkovou a hamburgery
z domácího hovězího, točené pivo, takže na chvíli jsme se
ocitli v příjemné pohodě předchozích let. Teď už se snad
všechno vrací do starých kolejí a nebude divné normálně
žít.
V. Luks

Z Dolan do Dolan na
koloběžce aneb jednou
nohou na zemi
Kamarád Jirka Plšek z Dolan u Jaroměře mě již
před časem oslovil s úmyslem projet všechny
Dolany v republice na koloběžce. „Budu začínat
u vás v Dolanech u Čkyně a kdo chce, může se
přidat“, řekl. To je bláznivá výzva. „Jedu s tebou“,
potvrdil jsem. Kolobku mám od minulého setkání
v Dolanech u Klatov a lehký trénink po okolí také.
Nejvíce však tři kilometry dohromady.
První etapa z našich Dolan do Dolan u Klatov
měřila pro mě nepředstavitelných 80 kilometrů.
Dojet až do cíle bylo předsevzetí z říše snů.
V předvečer odjezdu mě v dolanské hasičárně
prorokovali, že dojedu stěží do Vacova. Já sám
jsem měl další záchytné body v Soběšicích a Rabí.
Na startu nás došlo podpořit několik místních
obyvatel spolu se dvěma redaktory regionálních
listů.
Trasa byla zvolena po značených cyklotrasách
a díky tomu jsem navštívil mnohá zajímavá místa
jako Bukovník, Čejkovy nebo Rabí. Průměrná
rychlost 15 km za hodinu je umožňuje poznat
detailněji a z jiného úhlu než při jízdě automobilem. Takto jsme se nachomýtli ke svatbě
v Soběšicích a na Rabí či obdivovali zvěřinec
velkých šelem v Čejkovech plus ješte mnoho
dalšího.
Nakonec jsem z této trasy ujel krásných 57
kilometrů a další síly soustředil na večerní zhodnocení první etapy v Dolanech u Klatov.
Oba hlavní protagonisté Jirka Plšek a jeho kamarád Karel Linhart ujeli nakonec celou trasu
o délce 600 kilometrů až do Dolan u Olomouce
za neuvěřitelných šest dní.
S. Hadrava Jirka Plšek, Standa Hadrava a Karel Linhart na svém koloběžkovém
putování po všech Dolanech v České republice
Foto: PP
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Nabízíme Vám vnitrostátní i mezistátní
dodávkovou autodopravu. Autodoprava je
připravena v pracovní dny i o víkendech, dle
dohody. Používáme nové vozidlo Toyota
Proace Verso L2 (max 7 osob).
Objem nákladového prostoru činí 6600 litrů.
Kontaktní osoba:
Václav Turek, tel: 725 590 510
e-mail: vaclav.turek@re-max.cz
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Jarního kola hry Plamen se
zúčastnili i čkyňští hasiči
Hasičský areál nad Svatou Máří hostil v sobotu 22.
května jarní kolo hry Plamen. Mladí hasiči se zahřáli
nejen u ohníčku.
Do jarního kola okresní soutěže hry Plamen se
přihlásilo osm desítek mladších dětí a stovka starších.
V obou kategoriích změřilo své síly a hasičské dovednosti po dvanácti týmech. Z počátku jim počasí moc
nepřálo, dokonce i sprchlo, ale během dopoledne se to
vylepšovalo a před polednem už do hasičského areálu
nad obcí svítilo sluníčko.
,,Jsme tady všichni testovaní nebo s imunitou. Všechno
jsme zorganizovali tak, aby se týmy vůbec nepotkávaly.
Počínaje parkováním v areálu. Zatímco jedni soutěžili,
další tým se ohříval u ohníčku a nastoupil až do prázdného závodiště. Omezili jsme i nástupy," vysvětlil nám
změny v organizaci hry vynucené koronavirovou infekcí
Václav Zaunmüller, náměstek starostky OSH Libuše
Tremmelové pro mládež.
Soutěž běžela jako na drátkách. My jsme pro vás s časovým plánem příjezdu soutěžících v ruce vyfotili v akci mladé
hasiče SDH Svaté Máří, Žernovice, Vitějovice a Čkyně. Z podrobných výsledků, které nám pořadatelé zaslali, vyplývá, že
v kategorii mladších si nejlépe vedle mladí hasiči z pořádající Svaté Máří před Žernovicemi na druhém a Netolicemi na
třetím místě. Starší kategorii ovládlo družstvo Svaté Máří A před Netolicemi a Budilovem. Čkyňské mladší děti byly na
6. místě a starší skončily na 9. místě.
text a foto: Zdeněk Přibyl

Sběr železného šrotu ve Čkyni
Hasiče čeká sběr železného šrotu, který se bude konat dne 26. června 2021 od 8 hodin. Žádáme občany, kteří mají
doma či na zahradě nějaký železný odpad, aby ho vynesli před své domy, hasiči ho rádi naloží. S větší hmotností železa
vám rádi pomůžeme. Děkujeme všem, co hasiče ve sběru železného šrotu podpoří.
SDH Čkyně
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Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk – Tiskárna Brázda,
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