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Na oslavu do Čkyně
přijel Panenka.
Dorazí příště Messi?
Bylo to překvapení jako hrom! Na
oslavu 50. narozenin předsedy fotbalového oddílu SK Čkyně, čkyňského
zastupitele a majitele stavební firmy
Stavoj Jana Vojtíška dorazil i známý
fotbalový reprezentant Antonín Panenka, autor známého vršovického
dloubáku. „Byl to velký sympaťák. Se
všemi se fotil, všem se podepsal. Bylo
perfektní, jak taková událost rozproudila náladu. Na tuhle oslavu nezapomenu,“ uvedl Vlastimil Toman,
dlouholetý kamarád a spoluhráč Honzy Vojtíška.
Překvapení od začátku zařídila a zároveň přede všemi důsledně udržela
v tajnosti Honzova manželka Iveta. Na
počátku večera připravila pro hosty
krátké promítání fotografií mapující
život její drahé polovice. Taková klasika. Potom se na plátně začal promítat záznam z legendárního pokutového kopu, kterým ve finále Mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976
rozhodl Tonda Panenka. „Čekal jsem
střih a místo Panenky se budu na
plátně radovat já,“ povídá s úsměvem
oslavenec. Jaké bylo ale překvapení,
když se ve dveřích objevil Antonín Panenka in natura. „Vyprávěl, že jede
z tenisu a ještě musí do místní hospůdky. Na to, že mu je 67 let, tak byl
plný života, prostě sekáč,“ doplnil
Honza Vojtíšek.
Společně je čekala tisková konference, autogramiáda (pro Kempese
byla první v životě. Pozn. autora),
Honza Vojtíšek také dostal pozvánku
do národního týmu a Panenka mu
nechal na památku jeho podepsaný
dres, který jistě bude zdobit stěnu fotbalové hospody Na hřišti.
Také díky Tondovi Panenkovi trvala

Antonín Panenka během tiskové konference v hospodě Na kovárně
oslava v hospodě Na kovárně až
spirovat a na oslavu svých padesátin,
dlouho do neděle. Tančilo se, zpívalo,
které bude mít za dva roky, si přeje,
a protože jídla a pití bylo dost a dost,
aby do Čkyně přijel Lionel Messi z FC
vydržel oslavenec s těmi nejbližšími
Barcelona.
až do úplného závěru v plném zdraví
Celá redakce Aktualit ze života
a síle. Věrnou oporou pro něj byl
Čkyně přeje Honzovi Vojtíškovi hodně
hlavně jeho kamarád a trenér čkyňzdraví, štěstí a radosti ze života a těského áčka Václav Turek starší, který
šíme se, jaké bude překvapení na
se nechal Ivetiným překvapením inoslavě šedesátin.
(pp)

Josefovská zábava byla ve stylu 50. let
Zhruba 200 lidí si 21. března zatančilo na letošní, v pořadí již šesté, Josefovské
zábavě. Tradičně hrála skvělá skupina MP3. Vše zorganizoval Kulturní a okrašlovací spolek, jehož členové nacvičili i předtančení, při kterém se inspirovali legendárním filmem Pomáda. Soutěž o nejoriginálnější kostým vyhrála Ingrid
Zalewska, která se proměnila v mexickou malířku Fridu Kahlo.
(pp)
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 16. 2. 2015
schválilo:
– doplnění programu: rozšíření bodu 3) o RO č. 14/2014, jako bod 7) pietní síň, jako bod 8) žádost o prodej pozemku,
do bodu Různé) zpráva finančního výboru, žádost MUDr. Jana Tomana
– rozpočet na rok 2015, včetně SF, FRB a příspěvků - příjmy: 33.130.304,- Kč, výdaje: 27.120.590,- Kč, financování:
6.009.714,- Kč, rozpočet na rok 2015 je přebytkový
– pronájem nebytových prostor Ing. Miroslavě Pulcové, 1. máje 222, Vimperk v č. p. 134 (ordinace po paní MUDr.
Křížové)
– smlouvu o zajištění soustředění a sběru biologických odpadů s firmou Městské služby Vimperk, s.r.o.
zamítlo:
– žádost Ing. Květoslavy Čechové, Čkyně 291 o prodej části pozemků v k.ú. Čkyně č. parc. 946/2 o výměře cca 328 m2
a č. parc. 16 o výměře cca 55 m2
– žádost MUDr. Jana Tomana o příspěvek z důvodu procesního pochybení
vzalo na vědomí:
– rozpočtové opatření č. 14/2014 a 15/2014
– informace k plánované opravě pietní síně
– roční výkaz o knihovně za rok 2014
– zápis z finančního výboru ze dne 16.2.2015

2

Duben 2015 – AKTUALITY ze života Čkyně

3

Bude mít naše škola jiný název?
Napadlo nás to oba současně. Mě,
starého člověka, když jsem se hrabal
v historických událostech naší obce,
a mladíka Pavla Pechouška, redaktora
Aktualit za života Čkyně, když začal
psát knížku o výjimečné čkyňské osobnosti, profesorce MUDr. Marii Peškové, DrSc. Oba jsme se pak divili tomu, že nápad na přejmenování školy
přišel do našich hlav odněkud shůry.
A tak jsme se každý po své linii dali do
práce. Pechoušek napsal o paní profesorce pěkné články do Aktualit a do
nového reprezentačního jihočeského
časopisu Barbar a členové Kulturního
a okrašlovacího spolku s přejmenováním školy také vřele souhlasili. Já
jsem dal ke zvážení zastupitelstvu
obce návrh na to, aby čkyňská škola
nesla jméno Marie Peškové.
Lidé se ptají, kdo byla, co dělala
a proč zrovna její jméno by mělo
okrášlit naši školu. Letos uplynulo 80
let od jejího narození. Byla dcerou
malého zemědělce Františka Zíky,
jehož rodina bydlela přímo proti
škole. Měla ještě čtyři sourozence, tři
sestry a bratra. Všechna děvčata
získala pak doktorské tituly a bratr
pracoval jako střelmistr v lomu. Která
rodina se tím může pochlubit? Ale jak
se stalo, že jedna z nich dosáhla věhlasu, který přesáhl hranice? Předně
měla nadání, ale jenom nadání nestačí. Byla pracovitá, šikovná, měla silnou vůli a navíc - sudičky ji obdařily
velkou empatií a touhou pracovat pro
lidi. To všechno spolu s výbornými
základy a vědomostmi, které jí vštípila
naše čkyňská škola, ji předurčilo k budoucí vrcholné chirurgické kariéře.
Život v prosté čkyňské rodině nebyl
nijak lehký. Známá je příhoda, kterou
o Marii Peškové napsala ve své knížce
její nejlepší kamarádka, herečka Jiřina
Jirásková. Šlo o to, že rodina Zíkova
rozhazovala na poli hnůj. To není
zrovna lehká práce. Marie, která už
studovala medicinu, prosila otce, jestli
by už nemohla jít domů, protože zítra
má jednu z nejtěžších zkoušek –
anatomii a že by se na ni ještě potřebovala podívat. Pan Zíka jí řekl: Ale
Mařenko, ty jsi chytrá holka, ty tu
zkoušku stejně uděláš, tak dělej, ať to
máme hotové! Nepustil ji, ale měl
pravdu. Mařenka tu zkoušku úspěšně

zvládla, stejně jako mnoho dalších,
a svému přísnému tatínkovi dělala jen
samou radost.
Ve Čkyni a v celé naší zemi žije
mnoho lidí, které profesorka Pešková
doslova vrátila do života. Ráda do své
chalupy jezdila se svými sestrami,
chodila nakupovat ke Kaincům, podnikala túry po Šumavě a pekla štrůdl
pro své kolegy doktory i pro pacienty.
To by zvládlo víc lidí. Ale dostat se do
největšího Věstníku obcí jako nejvýznamnější čkyňská rodačka, to není jen
tak. I proto prosíme spolu s Pavlem
Pechouškem (a KOSem) naše obecní
zastupitele, aby změnu názvu naší
školy schválili.
Josef Lávička,
kronikář obce

Zápis do první třídy
První týden v únoru nás tak jako
každý rok čekal zápis do první třídy
naší školy. Tak jako vždy tomu předcházely návštěvy v mateřských školách ve Čkyni a v Bohumilicích.
Návštěvy plné povídání a z mé strany
tak trošku pozorovací. Jaká se asi
sejde v budoucí první třídě parta? Kdo
bude to kápo, kdo svědomitý žáček,
koho budeme muset trochu popostrčit. A den se rychle přiblížil. V úterý
3. 2. byly třídy prvního stupně při-

praveny na očekávané hosty. Na lavicích - kromě jiného - čekaly dárečky,
které vyráběly děti ve školní družině.
Taková drobnost na připomenutí
velkého dne. Dne zápisu do „té velké
školy“. K zápisu přišlo 30 dětí se svými rodiči. A co se „zkouší“ u zápisu?
Budoucí prvňáček hledal rozdíly mezi
obrázky, kreslil panáčka, poznával
barvy a geometrické tvary, „četl“ řadu
obrázků, hledal první a poslední obrázek v řadě, vybarvoval… A potom zazpíval nebo přednesl básničku. Je
jasné, že s nejistotou, ostychem se
počítá, je to přece jen první velká
zkouška. A tak se můžeme těšit na
novou třídu prvňáčků. Mají ještě půl
roku čas… Za tu dobu se nechá
docvičit nějaká ta špatně vyslovovaná
hláska, trénovat správné držení tužky,
určitě se zvládne nacvičit zavázání
tkaničky. Do první třídy nenastoupí
všech 30 dětí, některým budou rodiče
vyřizovat odklad školní docházky.
Je to u těch dětí, které prostě potřebují
ještě dozrát. Děti svůj důležitý úkol
splnily. A tak „úkol“ pro jejich dospěláky: Rodiče, prarodiče, povídejte si
s dětmi, pomozte jim zvládat úskalí
s výslovností, to nikdo za vás nemůže
udělat, vyprávějte si s nimi o běžných
věcech, čtěte jim a nechte je být trochu
samostatnějšími. Neuklízejte za ně
hračky, nechte je, ať se sami oblékají,
buďte důslední a hlavně trpěliví. Vyplatí se to.
Mgr. Václava Komínová

Vítání občánků 13. 12. 2014
Zleva: Věra Markytánová a Petr Vurbs s dcerou Veronikou, manželé Zemanovi
se synem Davidem, manželé Kůrkovi se synem Oliverem, manželé Kutovi se
synem Janem, Markéta Protivňaková a Luďek Žluva se synem Nikolasem,
manželé Roblovi s dcerou Sárou.
Foto: D. Havlík
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Před sedmdesáti lety
padl Václav Chlada
Na samém konci II. světové války,
5. května 1945, byl ve Čkyni zasažen
německou střelou a na následky tohoto zranění zemřel v nemocnici ve
Volyni o týden později Václav Chlada,
četnický štábní strážmistr v. v. Den po
zranění mu bylo 51 let. V době incidentu bydlel ve Čkyni v č. p. 134,
v Hasičském domě. Narodil se v Křeči,
okres Pelhřimov, byl ženatý a pracoval
jako skladník v místním hospodářském družstvu. Na domě, kde bydlel,
je pamětní deska s jeho jménem. Je to
jediný náš padlý v pohnutých květnových dnech roku 1945. Okolnosti
smrtelného zranění jsou jasné teprve
dnes. Dříve byly vykládány různě.
Předkládáme vám několik verzí,
z nichž pouze jediná je od přímého
svědka, kterému bylo v době tragédie
něco přes 11 let.
Bratři Jaroslav a Karel Roučkovi
(Aktuality ze života Čkyně, duben
2005): Několik dní před koncem
války jela přes Čkyni kolona Němců.
U Valdmanů je chtěli lidi odzbrojit, ale
skopčáci vytáhli samopaly a kulomety.
Všichni se rozprchli a ukryli, kam se
dalo. Zachránil to nějaký Málek, který
se zaručil, že Němce bezpečně převede přes obec. Ti souhlasili s tím, že
nesmí padnout jediný výstřel, jinak
bude Málek první na řadě. Dopadlo to
dobře. Známý je i smutný příběh
strážmistra Václava Chlady, kterého
zasáhla německá kulka a který asi týden nato zemřel v nemocnici ve
Volyni. Při tomto tragickém incidentu
byl zraněn také nějaký Martan z Dolan, říkalo se u nich u Popelků.
Ladislav Hošek, bývalý kronikář
a předseda Svazu bojovníků za svobodu, napsal v Národním osvobození č. 10 v květnu 2003 a ve školách
připomínal tuto oficiální verzi: Dne
5. 5. 1945 procházela Čkyní malá
skupina Němců, kteří šli po silnici
směrem na Vimperk. V čele kráčel esesák s puškou v ruce. Václav Chlada
mu šel vstříc a chtěl ho odzbrojit. Jakmile se k němu přiblížil, a již natahoval ruku aby mu odebral zbraň, třeskl
výstřel a Václav Chlada klesl těžce
zraněn k zemi. Byl ošetřen a ihned
odvezen do osm kilometrů vzdálené

nemocnice ve Volyni, kde již byli jen
samí čeští lékaři. Přes týdenní boj
o jeho záchranu Václav Chlada 12.
května svému zranění podlehl.
Petr Martan, lesník a spisovatel
(Aktuality ze života Čkyně, červen
2006): Bylo 5. května 1945. V místě,
kde ústí ulice od synagogy na náměstí
(u dnešní Jednoty), vyšel Václav
Chlada. Výstřely obcí procházejících
Němců jej zasáhly. V tu chvíli přijížděl
Václav Martan na kole od Dolan. V
místech dnešní hasičské zbrojnice jej
zasáhla kulka odražená ze země. Vystřelil na něho jakýsi Ševčík z lihovaru.
Byl pak předán Američanům a neví se,
jak s ním naložili. V budově zbrojnice
bylo tehdy holičství. Ve stejnou chvíli
byl střelou zasažen ze dveří vyhlížející
holič pan Nový. Vyprávěl mi to strýc
Karel Martan, otcův bratr. Přišel do
čekárny místní lékařky dr. Vergunové
krátce po incidentu. Seděl tam můj
otec, krk celý nateklý. V ordinaci dlouho ošetřovali těžce zraněného Václava
Chladu. Asi za hodinu přijel „revoluční
autobus“ s československým praporem a již s nápisem ČSD (za Němců se
psalo ČSMD) a odvezl oba zraněné do
nemocnice ve Volyni.
P. Václav Tlachna, farář ve Čkyni –
zápis ve farní kronice: Odnímání
zbraní Němcům. Čkyní projížděli němečtí vojáci a zdejší lidobrana je zastavovala a žádala, aby odevzdali zbraně, někteří odevzdali, někteří se vzpírali, a když zdejší četnický strážmistr
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Václav Chlada sáhl po pušce, aby mu ji
odebral, Němec stiskl spoušť a tři
nebo čtyři náboje vnikly štábnímu
strážmistrovi do nohy a jeden prostřelil i konečník. Zraněný byl odvezen do nemocnice do Volyně, kde 12.
5. 1945 zemřel.
(Poznámka: obecní kroniku od roku
1941 nepsal nikdo. Musela být odevzdána podle nařízení německých
úřadů).
Josef Lávička, matrikář ve Čkyni
v. v. – Dopis od příbuzné Václava
Chlady: V době, kdy jsem marně
hledal na čkyňském hřbitově hrob
Václava Chlady (jeho ostatky byly
převezeny do místa rodiště), dostal
jsem dopis od jeho příbuzné. Bohužel,
nepamatuji si přesně její jméno
a dopis jsem odložil do archivu.
Později se všemi písemnosti byl předán okresnímu archivu, kde se nám už
ho nepodařilo dohledat. Nechtěl jsem
dopis publikovat, abych nějak nesnižoval hrdinskou smrt Václava
Chlady. Ta paní mi napsala, že chce,
aby před její smrtí vyšla najevo
pravda. Uvedla, že v době, kdy Čkyní
projížděla německá kolona, otevřel
dveře hasičského domu (kde také bydlel) Václav Chlada. Byl oblečen do
četnické uniformy. Stanul mezi dveřmi, Němec na projíždějícím stroji si
stejnokroje všiml a pustil tím směrem dávku. Václav Chlada byl zasažen,
kolona jela dál.
Stanislav Vinter, přímý svědek,
tehdy jedenáctiletý: 5. května 1945
v zatáčce stála kolona Němců, kteří
chtěli umožnit volný průjezd přes
obec, ale nesmí padnout výstřel. Měl
to zařídit vedoucí četnické stanice
Málek. Kudy se k nim dostal strážmistr Chlada, nevím, ale viděli jsme
skupinu Němců s ním, něco se dohadovali, měli namířené zbraně. Vtom
padl výstřel z lihovaru, střílel nějaký
Ševčík. Bylo to v místech mezi hotelem a Kochtů. Sledovali jsme to
z rohu zdi od Potužníků. Potom jsme
utekli do zahrádky u Fialů. Jak daleko
skupinka ještě došla, než byl strážmistr Chlada postřelen, nevím. Z úkrytu jsme viděli odjet Němce k Vimperku.
Publikace Čkyně 1537 – 1987: Od
15. dubna 1945 projížděly dnem i nocí
německé transporty ustupující na
západ. Při ústupu německé armády
došlo k tragické události, když při
pokusu o odzbrojení Němců byl
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postřelen četnický strážmistr Václav
Chlada, který svému zranění podlehl
o týden později ve volyňské nemocnici. Na hasičském domě má dodnes
pamětní desku. V neděli 6. května
osvobodila Čkyni americká armáda.
Svědectví o smrti Václava Chlady se
liší v detailech. Pravdivý popis události našel v archivu Petr Martan,
lesník a spisovatel, když připravoval
publikaci Paměť Čkyňska.
Václav Martan z Dolan č. p. 16 (při
incidentu také zraněn) do policejního protokolu uvedl: V revoluční
den 5. května 1945 kolem 14. hodiny
stál jsem před hasičským domem ve
Čkyni. Odtud jsem viděl, že po silnici
směrem od Strakonic přicházejí
k domu tři vojáci, z nichž jeden byl vyzbrojen automatickou pistolí. Ostatní
dva měli pouze pistole. Po příchodu
k domu žádali na hloučku tam stojících lidí, aby jim byly vráceny odejmuté zbraně. Vím, že jim jedna automatická pistole byla vydána hned,
kdežto druhá za chvíli. Po vydání
zbraní přiběhl z protější ulice šstrážm.
Chlada a snažil se jednomu vojákovi
automatickou pistoli z rukou vytrhnout. Přitom onen voják couvl asi
o jeden krok a začal střílet. Šstrážm.
Chlada byv zasažen, klesl nato hned k
zemi. Já jsem v tom kritickém okamžiku stál obrácen obličejem k místu
střelby, neboť děj jsem pozoroval.
Viděl jsem ještě, jak šstrážm. Chlada
padal, pak ztratil o věc zájem, neboť
sám jsem pocítil prudký náraz do
prsou. Dostal-li jsem odraz od střelby
na Chladu, nebo jinak, nemohu již
udati…
Díky panu Václavu Martanovi, který
měl střelu v krku až do své smrti,
a díky jeho synu Petru Martanovi,
který výše uvedený policejní protokol
objevil, máme v celé věci jasno. Štábní
strážmistr Václav Chlada padl 5. května 1945 rukou německého vojáka.
Je to jediný čkyňský padlý v těch pohnutých květnových dnech. Byla to
náhoda, hrdinství nebo neopatrnost?
Tenkrát byly emoce vypjaté a Václav
Chlada našel odvahu nepřítele odzbrojit. Mohl také utéct nebo se schovat. Vzdejme mu v duchu čest, až půjdeme kolem jeho pamětní desky na
Hasičském domě. Bude žít tak dlouho,
dokud na něho budeme vzpomínat!
Josef Lávička, kronikář

Unikátní fotografie z konce 2. světové války

Skupina amerických vojáků v pracovních uniformách před čkyňským zámkem.
Kdo ví, proč má ten uprostřed přilbu na hlavě! Docela obyčejní hoši - a čím
museli projít!

Čkyňské dětičky slaví Boží tělo, jdou v průvodu, na který se zájmem hledí ze
svých aut američtí vojáci.

Americká armáda jela 6. května 1945 přes naši Čkyni na Strakonice a směrem
k demarkační čáře poblíž Písku. Záběr je ze zlešických zatáček.
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Hasiči ze Čkyně
začali rok 2015
hasičským bálem
a masopustem
Hasiči SDH Čkyně pořádali 24. ledna
2015 v místním kulturním domě
hasičský bál. K poslechu a k tanci
zahrála poprvé ve Čkyni skvělá kapela
DE FACTO. Ta přilákala mnoho tanečníků, což pořadatele velmi potěšilo. Hasiči i návštěvníci bálu byli moc
spokojeni, a tak hasiči mohli tento bál
vyhodnotit jako velmi úspěšný. Velký
dík patří pořadatelům za velmi hezky
připravený bál a všem zúčastněným
návštěvníkům, kteří podpořili místní
hasiče. Hasiči už teď mohou slíbit, že
kapela DE FACTO na hasičském plese
zahraje v roce 2017! Navštěvníci hasičského bálu se mohou v roce 2016
těšit na kapelu Malá muzika Nauše
Pepíka.
Josef Kainc ml.

Sběr železného šrotu
Hasiče čeká sběr železného šrotu,
který se bude konat 11. dubna od 8
hodin. Žádáme občany, kteří mají
doma či na zahradě nějaký železný
odpad, aby tento odpad vynesli před
své domy, hasiči ho rádi naloží. S větší
hmotností železa vám rádi pomůžeme. Děkujeme všem, co hasiče ve
sběru železného šrotu podpoří. Hasiče
dále čeká okrsková soutěž, která se
koná 9. května v obci Dolany. Místní
sbor SDH Čkyně v tomto roce čeká
hodně brigádních aktivit, opravy techniky a požárních soutěží. Na závěr
bych chtěl sboru popřát do letošního
roku mnoho zdaru, co nejvíce soutěžních úspěchů a ať nám nehoří.
Josef Kainc ml.

6

Nábor mladých
hasičů
Hasiči ze Čkyně pořádají
nábor mladých hasičů. Kdo by
měl zájem přihlásit své dítě do
sboru, tak ať se hlásí u pana
V. Babky na tel. č. 724 563 778
nebo u pana P. Járky na tel.
č. 773 553 120.
Pozvánka na cestovatelské
vyprávění Jakuba Glinze
Perské dobrodružství aneb
horem dolem Íránem
Kdy: sobota 4. 4. od 18 hod
Kde: OÚ (zas. místnost v 1. p.)

http://www.sdhckyne.wz.cz

V masopustním
průvodu kráčel
Ferda, Žižka i Hus
Letošního masopustního průvodu
se zúčastnilo více než dvacet masek,
které stejně jako každý rok řídil ve své
tradiční esenbácké uniformě Josef
Kainc st. S píšťalkou v ruce hlídal, aby
se při jednotlivých zastávkách někdo
nezdržoval příliš dlouho.
V průvodu se objevily tradiční masky jako například kominík, ale také
neandrtálci, pirát, Sněhurka s trpaslíky nebo Ferda mravenec. Ku příležitosti 600. výročí od svého upálení
v Kostnici kráčel Čkyní i Mistr Jan Hus
i s papírovou přenosnou vatrou, který
dával lidem požehnání pod obojí způsobou. Velmi pilně mu asistovala Karkulka, která rozdávala hostie a dávala
napít z kalicha.
Maskám na cestu Čkyní vyhrávalo
osm muzikantů pod vedením zkušeného kapelníka Josefa Tomáška. Masopustní průvod absolvoval kratší trasu,
než bývalo zvykem v minulých letech.
V závěru muzikanti zahráli hostům
v hospodě Ve Votáčce, pak již následovala merenda na sále. Té se ale
zúčastnily pouze desítky hostů. Škoda! Akci stejně jako v předchozích
letech organizovali čkyňští hasiči. (pp)

Soutěžíme!
Do školního rozhlasového Občasníku připravujeme aktualitky z naší
školy. Většinou vysíláme na začátku
třetí vyučovací hodiny. Tedy po oblíbené velké přestávce. To je, jak známo,
přestávka určená na posílení těla
svačinou. „Mladí moderátoři“ před
samotným vysíláním na sváču nemají
ani pomyšlení. Musíme texty naposledy doladit, připomínají ostatním,
co se ve škole důležitého stalo, kam se
kdo vydal, jaká nás čeká exkurze,
výlet. Kdo by si myslel, že období po
pololetí je pro školáky dobou klidu,
ten by se mýlil. Sice to vypadá, že máme za sebou pololetní vysvědčení a do
dalšího je půl roku čas, ale právě
v lednu až březnu vrcholí olympiá-

dová smršť… A pochlubit se zaslouženými výsledky prostě musíme! Také
chceme poděkovat všem soutěžícím
a pochopitelně i těm, kteří je na vše
důkladně připravovali a celé zápolení
s nimi prožívali, tedy učitelům a trenérům.
Střípky ze školního Občasníku k datu uzávěrky Aktualit (15. 3. 2015):
Okresní kolo matematické olympiády Z5 (pro 5. ročník)
Začátkem ledna proběhlo v naší
třídě školní kolo matematické olympiády. Nejúspěšnější řešitelé byli
Hynek Česánek a Alena Schwarzová.
Ti také postoupili do okresního kola
do Prachatic, které se konalo 21. 1.
2015. Zde se utkali s nejlepšími matematiky z celého prachatického okresu.
Umístili se uprostřed pole řešitelů,
a to Hynek na 9. - 11. místě a Alena na
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12. - 13. místě. Ale nejde jen o umístění, ale i nově nabyté zkušenosti,
které získali. K umístění gratulujeme.
Dějepis
Dne 20. 1. 2015 se v DDM v Prachaticích konalo okresní kolo dějepisné
olympiády. Letošní téma: „ Krev, slzy
a naděje aneb Život je boj“.
Široké téma vyžadovalo pečlivou
přípravu a zahrnovalo období od Sámovy říše po 1. světovou válku. Z naší
školy postoupili úspěšní řešitelé školního kola, žáci IX. ročníku, Vlasta Chrstošová, Jakub Chval, Kristýna Švecová.
V okresním kole byli všichni naši
zástupci úspěšnými řešiteli. Vlasta
Chrstošová se umístila na 10. místě,
Kristýna Švecová na 5. místě a Jakub
Chval obsadil 3. místo v konkurenci
dalších základních škol a gymnázií
prachatického okresu. Mnohem silnější soupeři se s ním utkají v krajském
kole 19. března v Českých Budějovicích.
Čeština
Dne 5. 2. 2015 se v prachatickém
DDM konalo okresní kolo Olympiády
v českém jazyce. Školu mohl reprezentovat pouze jeden zástupce a za naši
základní školu to byla Kristýna Švecová z IX. třídy. Účastníci si museli poradit s mluvnickou částí, na jejíž vypracování měli 60 minut, a poté následovala slohová práce. Letošní téma:
„ Nebojte se, my tady jenom strašíme“.
Libovolnou formou žáci psali příběh
o strašidlech související s nějakou historickou památkou.
Práce Kristýny nás zavedla na strašidelný brněnský Špilberk a měla
u poroty úspěch. Celkové třetí místo
v okrese zajišťuje naší žákyni postup
do krajského kola v Českých Budějovicích, které se uskuteční 10. dubna.
Zeměpis
I letos žáci druhého stupně měřili
své síly ve školním kole zeměpisné
olympiády. Soutěžilo se ve třech kategoriích podle ročníků a zapojilo se
celkem 19 žáků. Okresního kola se
mohli zúčastnit jen nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie. Osmáky a deváťáky v Prachaticích výborně reprezentoval Michal Uhlík, sedmáky Matěj
Bláhovec, který si odsud odvezl úžasnou stříbrnou medaili a v nejmladší
kategorii šestých tříd vybojovala Míša
Billová dokonce medaili zlatou! Naše
škola se tak stala nejúspěšnější školou
v tomto okresním zeměpisném klání,
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neboť jediná získala dva postupy do
krajského kola. Míše a Matějovi tak
držíme palce 17. března a všem účastníkům děkujeme za předvedené
výkony a nadšení.
Angličtina
Dne 18. 2. proběhla v Prachaticích
také olympiáda v anglickém jazyce. Za
kategorii mladších žáků soutěžil sedmák Tomáš Kordík. Starší kategorii
reprezentovala osmačka Lucie Dragounová. V silné konkurenci ostatních
základek a gymnázií okresu se oba
drželi. Lucie skončila šestá.
Ve středu 25. 2. ve školním kole
recitační soutěže „Máme rádi básničky“ vystoupilo 35 dětí z 1. - 5. třídy.
Žáci byli rozděleni do tří kategorií
a nakonec se podělili o 14 diplomů!
I. kategorie – prvňáci – soutěžili poprvé a teprve sbírali zkušenosti.
1. místo Aneta Fričová a Metoděj Stránský
II. kategorie - druhá a třetí třída
1. místo Adéla Kotálová
III. kategorie - čtvrťáci a páťáci
1. místo Mariana Stránská místo s postupem do okresního kola
Soutěže v košíkové
Dne 18. 2. 2015 náš basketbalový
tým ve složení – Michal Uhlík, Jan
Kožený, Zdeněk Vojtíšek, Martin Preněk, Ondřej Staněk, David Samec,
Lukáš Vaněk a Martin Štrobl – se
zúčastnil okresního kola turnaje starších žáků v košíkové. Tento turnaj
pořádá naše škola ve Vimperku. Naši
reprezentanti bojovali statečně, bohužel však kvalita a převaha většiny soupeřů hrála v náš neprospěch. Někdy
by bylo dobré si uvědomit, že bez tréninku se prostě hrát nedá, a tak by zejména naši mladší budoucí reprezentanti měli vyvinout více snahy a především trpělivosti při výkonu jakéhokoliv druhu sportu. Jak se říká:
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.
P.S. Mladí sportovci si dobře míněná
slova vzali k srdci a 12. 3. obsadili
v okrskové soutěži ve Vimperku 2. místo. Jen tak dál.
Soutěž ve šplhu
Šplhouni z I. stupně si v pondělí 2. 3.
2015 změřili své síly. Zdolávali tři vrcholy našich nejvyšších pohoří – Sněžku, Praděd a Lysou horu. V tělocvičně
se sešlo 39 závodníků. Šplhali na tyčích, kde byla vyznačena 3 výšková
patra = vrcholy našich nejvyšších hor.

Lysou horu zdolali 3 závodníci, Praděd
7 závodníků a Sněžku pokořilo neuvěřitelných 29 borců. Někteří si sáhli
na dno svých sil, a tak všem patří velká
pochvala.
Ve středu 3. 3. 2015 proběhlo školní
kolo v recitaci na druhém stupni.
Zúčastnilo se celkem 10 žáků.
Do okresního kola postupují:
Za III. kategorii – pro 6. a 7. třídy –
Klára Fričová a Johanka Benešová
(první místa) a Denisa Chymčáková
(druhé místo).
Ve IV. kategorii – pro 8. a 9. třídy –
si vybojoval postup Josef Kouba.
Všem děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které proběhne 18. 3. 2015
v Prachaticích.
Fyzika
Školní kolo fyzikální olympiády stále
probíhá, mladí fyzici počítají příklady,
dolaďují formu. Vyšší soutěž mají před
sebou, držme jim pěsti…
Tolik z Občasníku o probíhajících
soutěžích. Informace o dění v naší
škole, o každodenních drobných akcích můžete najít na stránkách školy.
Mgr. Václava Komínová
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Ježek, loupežník, spiderman,
ve čkyňské školce měli maškarní
Víly, princezny, piráti, šašci, ale také
ježek, loupežník, mořská panna, spiderman, rytíř nebo zdravotní sestřička, ti všichni byli k vidění ve čkyňské
mateřské škole. Místní učitelky připravily pro děti tradiční maškarní diskotéku, při které na rytmy písní z různých pohádek celé dopoledne vesele
tančilo téměř padesát místních dětí.
„Moc jsem se těšila. S mamkou jsme
vybíraly kostým a chodila jsem v něm
už tři dny doma večer, abych si ho
pořádně užila,“ usmívala se Lenka Vojtová, která byla převlečená za kouzelnici.
„Mám rád filmy o kovbojích a indiánech, tak jsem si vzal klobouk a pistole,“ vysvětloval šestiletý Adam Kotál.

V masce víly, španělské tanečnice
nebo mimina se do tanečního reje zapojily učitelky i pracovnice z provozu.
K veselé atmosféře přispěla i karnevalově vyzdobená třída plná balónků,
poletujících konfet, fáborků a z oken
a zdí usmívajících se šašků a klaunů.
„Snažíme se pro děti organizovat
akce, které jim zpestří jejich pobyt ve
školce a navíc v nich třeba probouzí
i fantazii lásku k umění nebo k přírodě,“ uvádí zdejší učitelka Veronika
Nováková. Děti si na začátku března
užily ještě divadelní představení Jarní
pohádka a vzdělávací program pracovníků Národního parku Šumava věnovaný vzácnému rysovi.
(pp)
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Nejstarší občanka Čkyně vzpomíná
Toto povídání napsané pěkným
rukopisem přinesla paní Emilie
Vančurová až k nám do třetího
poschodí. Schody vystoupala docela
svižně a skoro se nezadýchala. Prozradila, že nebere skoro žádné léky,
že se má dobře a život prý bere
s úsměvem a s nadhledem. Chtěla by,
aby i mladší spoluobčané věděli, jak to
ve Čkyni před lety chodilo.
Pocházím z Bošic nedaleko Čkyně,
kde jsem se v roce 1921 narodila.
Je mi 93 let. Dětství prožité za první
republiky bylo chudé, ale ráda na něj
vzpomínám. Do Čkyně jsme chodili
často nakupovat, v městečku byly
obchody se smíšeným zbožím a textilem. Také tu byli řemeslníci všech
profesí. Železnice (lokálka) ze Strakonic do Vimperka až do Volar a státní
silnice poskytovaly dobré spojení,
i když se většinou chodívalo pěšky.
Do Vimperka a do Volyně k doktorovi,
ve Čkyni lékař nebyl. Dvě porodní
asistentky (báby) pomáhaly na svět
občánkům v celém okolí. Obec měla
četnickou stanici. Četníci chodili za
starosty ve svém okrsku a dohlíželi na
pořádek, tenkrát bývaly časté krádeže.
Ve Čkyni bylo pět hospod a na řece
Volyňce tři mlýny, jeden s pekárnou.
Obchodů se smíšeným zbožím bylo
pět, tři řezníci, tři pekaři, tři krejčí, dva
truhláři, dva holiči, dva kováři, dva
koláři, drogista, zámečník i zahradník.
Dobře se nakupovalo u Bati s lacinou
obuví a opravnou punčoch. Také
místní Kampelička poskytovala lidem
dobré služby a poštovní úřad fungoval
také spolehlivě. Všechny zásilky a balíky vozili na dráhu a vlakem se vše
rozváželo. Autodopravce pan Urban
vozil do Prahy zedníky na práci a zpět.
V městečku bývaly jarmarky a výroční trhy. Jarmark se konal 28. února,
zde se prodávalo spotřební zboží a na
výročních trzích se obchodovalo
s dobytkem a zbožím všeho druhu.
Trhovci prodávali nádobí plechové
i kameninové na mléko a potraviny.
Výroční trhy se konaly 18. července,
10. října a 28. listopadu. Tržiště bývalo
na kraji dnešního hřiště. Před vchodem byl malý domek s veterinářem,
který prohlédl každé zvíře, byli tam
i řezníci a handlíři kupující dobytek.

V únoru roku 1929 přišly velké
mrazy, pomrzly stromy a v srpnu
úrodu zničilo krupobití velkými kroupami. Za pár let pak přišla velká krize
a s ní nezaměstnanost. Ve Čkyni byl
velkostatek, ke kterému ještě patřily
dvory v Hradčanech, v Předenicích
a v Sedlci. Tam pracovali a bydleli
deputátníci, na které dohlíželi šafáři.
Deputátníkům poskytl statkář ubytování a mzdu, částečně v naturáliích.
Při sezónních pracích zaměstnával
hodně lidí, kteří si při velké bídě rádi
přivydělali. Majitel velkostatku Němec
Bayer pomáhal ve Čkyni hodně lidem
a chránil je od dodávek za války. (Po
jejím skončení byl odsunut do západní
části Německa a hospodářství postupně přešlo do JZD. Ing. agr. Bedřich (Fritz)
Bayer se stal v Německu známým zem.
odborníkem. Zemřel v září 1992 v bavorském Landshutu. Na jižní straně
našeho kostela je uveden spolu s rodiči
a sestrou na pamětní desce. Pozn. red.)
Byla velká nezaměstnanost a mladí
řemeslníci hledali práci u cirkusů a hodně lidí odjíždělo za lepším živobytím
do Ameriky. V září roku 1937 zemřel
náš první prezident T. G. Masaryk a
politika se začala hroutit. V Německu
vládl Hitler a schylovalo se k válce. Na
podzim r. 1938 byla u nás vyhlášena
všeobecná mobilizace, vojáci chtěli
bojovat, ale vše skončilo kapitulací.
Hitler pak zabral české průmyslové
pohraničí, které připojil k Říši jako Sudety. Patnáctého března 1939 obsadil
zbytek státu německý wehrmacht a
záhy začala II. světová válka. Nastalo
šest těžkých válečných let. Ale přečkali jsme je. Američani přijeli 6. května
1945 do Čkyně a bylo po válce…
Napsala a kronikáři J. Lávičkovi
předala Emilie Vančurová

Osud čkyňských
zvonů
Loni jsme vzpomněli 100. výročí začátku I. světové války, letos v květnu
oslavíme už 70. výročí osvobození
Čkyně v roce 1945. Obě tyto světové
události se týkají i zvonů ve věži čkyňského kostela sv. Marie Magdaleny.
První písemná zmínka je o nich už
v roce 1370. Jsou tři, dva velké a umíráček, zvon sv. Jakuba. Ten přečkal

všechna úskalí a zachoval se dodnes.
Za Jiřího z Poděbrad byla Čkyně
vypálena a s ní i kostel. Přečkal to jen
umíráček. V roce 1876 byl přelit prostřední prasklý zvon. Na jeho opravu
přispěla rodina Klomfarova 100 zlatými jako oběť za syna vojína zemřelého v Bosně. V červnu roku 1878
byl zvon vysvěcen. Má průměr 66 cm,
výšku 55 cm. Mlynář Fackenberg věnoval na zakoupení druhého zvonu
500 zlatých. Zbytek byl uhrazen drobnými dárci. Tento zvon je největší, má
průměr 85 cm a výšku 66 cm. U koruny je dekorován pseudogotickou
kružbou a na plášti nese nápis Pořízen
jsem byl ke cti a chvále Boží a k požehnání osady čkyňské obětavostí
manželů Ondřeje a Františky Fackenberg, mlynáře ve Čkyni a milodary
osadníků čkyňských za p. faráře Fr.
Pfeifera. Ulit jsem od A. Pernera a syna
v Budějovicích. Na protější straně jsou
reliéfy sv. Ondřeje a sv. Františky s nápisem Svatý Ondřeji, oroduj za nás.
Umíráček, zasvěcený sv. Jakubovi,
má průměr 42 cm a výšku 34 cm. Na
plášti je reliéf sv. Jakuba Vel. U koruny
je nápis gotickou minuskulí s přeházenými písmeny. Do dnešních dnů ho
nikdo nevyluštil.
Během I. světové války, 18. 12. 1916,
byly oba větší zvony sejmuty a použity
pro válečné účely. Na nové zvony sbírali osadníci devět let. Větší zvon vážil
267 kg, byl laděn do tóniny C2, nesl
jméno Václav a reliéfní nápis K úctě sv.
Václava darovala osada čkyňská.
Menší zvon vážil 157 kg, byl laděn do
tóniny D2, nesl jméno Marie a reliéfní
nápis Památce padlých vojínů.
Ve II. světové válce se osud zvonů opakoval. 19. dubna 1942 byly oba větší zvony sejmuty a použity pro válečné účely.
Po válce lidé uspořádali další sbírku
na nové zvony. Oba větší zvony zhotovila
firma Perner ze Suchého Vrbného, 10.
listopadu 1948 byly přivezeny a za veliké slavnosti vyzdviženy do věže kostela. Vyzvánějí nám dosud. Větší zvon
váží 281 kg, je laděn opět do tóniny
C2, nese obraz sv. Václava i stejný reliéfní nápis K úctě sv. Václava darovala
osada čkyňská. Menší zvon má hmotnost 197 kg, je opět laděný do tóniny
D2, nese obraz panny Marie a pozměněný reliéfní nápis Obětem obou
světových válek.
Tento zápis byl pořízen za laskavé
pomoci paní Marie Hadravové. -čk-
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Novinky ze synagogy
Loňská sezóna, jež byla první pravidelnou po celkové rekonstrukci
objektu, proběhla za všeobecného
nadšení organizátorů i přízně sponzorů a dalších přispěvatelů. Množství
účastníků na pořádaných akcích dělalo organizátorům radost, nicméně
o úspěšnosti projektů se většinou rozhoduje až v letech dalších, kdy prvotní
nadšení i štědrost podpory mírně
polevují. Zima je, zdá se, za námi, menší zima už je i synagoze. Co je tedy
u nás nového a jak jsme připraveni?
Dát o sobě vědět
Loni si k nám našla cestu více než
tisícovka návštěvníků (kromě přinejmenším stejného počtu diváků na
akcích pro veřejnost) a rádi bychom,
aby jich letos přišlo ještě víc. Proto se
snažíme, aby o nás lidé věděli. Před
Vánocemi se nám podařilo z tzv. Dispozičního fondu Česká republika – Bavorsko získat peníze na vydání nového informačního letáku, jež představuje zároveň naši synagogu a partnerské muzeum Lov, země, řeka v zámku
Wolfstein v bavorském Freyungu. Trojjazyčný leták je na světě, třicet tisíc
výtisků nám pomůže oslovit k návštěvě lidi z blízkého okolí i vzdálenějších
míst. Grafiku na titulní straně nakreslil dnes již bývalý žák naší čkyňské
základní školy Martin Štrobl. Škole
děkujeme za její poskytnutí, obci za
uhrazení české finanční spoluúčasti
na projektu. Sami zhodnoťte, jak grafika obstála ve srovnání s profesionální prací grafika představující v letáku
partnerské muzeum ve Wolfsteinu.
Usnadnění orientace návštěvníkům
při hledání synagogy a židovského
hřbitova by mělo přinést i nové místní
značení, nainstalované obcí letos na
jaře. Stejnému cíli napomáhají i již
„tradiční“ elektronická média – internetové stránky www.synagoga-ckyne.cz
a facebook.
Stavíme na expozicích
Základem naší letošní nabídky
návštěvnické veřejnosti je setrvale
samotný objekt zrestaurované synagogy a s ní související nabídka stálé
expozice Zaniklé synagogy jižních
Čech. Letošní rok je nicméně rokem,
jenž cíleně zaměřujeme k mementu
70. let od konce 2. světové války
a všemu, co s ní souvisí. Kdy jindy při-

Žesťový koncert v synagoze
pomenout holocaust a ty, kdo se stali
jeho oběťmi nebo kteří s ním dokázali
bojovat. Naše první letošní výstava
představí evropského humanistu Přemysla Pittera (1895-1976), muže tolerance a humanity, pedagoga, vychovatele, hlasatele křesťanství, pacifisty a demokrata. Máme za to, že uvedené vlastnosti jsou nanejvýš aktuální
i dnes. Výstava bude ke zhlédnutí od
začátku dubna do konce května.
Za jedno z poslání naší Společnosti
pro obnovu synagogy jsme si vytkli
všestranně napomáhat prezentaci
místní kultury, ať již té minulé nebo
současné. Díky spolupráci s Městským
muzeem ve Volyni se všichni společně
můžeme těšit na výstavu z díla jedněch z nejvýraznějších umělců našeho
kraje – bratří Boháčů – malíře Maxmiliána (1882-1957), malíře Aloise (18851945) a sochaře Josefa (1890-1978). Od
června až do října bude naší hlavní
letní výstavou v obrazové galerii.
V srpnu a září se výstavou Místa utrpení, smrti a hrdinství připomínající
hrůzy koncentračního tábora Osvětim
v období druhé světové války ještě
jednou vrátíme k pro nás stěžejnímu
tématu pro letošní rok – 70. výročí
holocaustu. Duchovním autorem výstavy je Ota Kraus, osvětimský vězeň
a spoluautor knihy „Továrna na smrt“,
který byl autorem scénáře první
československé expozice v 16. bloku
Osvětimského koncentračního tábora
v roce 1950, ale i scénáře rozšířené
expozice otevřené v roce 1970, 25 let
po osvobození Osvětimi.
Místo setkávání
V loňském roce se nám pestrou
nabídkou akcí, vesměs koncertů všech
žánrů, podařilo oslovit lidi od nás ze

Čkyně i okolí. Této přízně si považujeme a i letos se pokusíme nabídnout
kvalitní kulturní zážitky. Samozřejmostí bude nabídka prostor synagogy
místním pěveckým sborům při nejrůznějších příležitostech, rádi uvítáme koncerty základních uměleckých
škol od nás i blízkého okolí, opět
budeme zvát mladé začínající interprety. Věříme, že k nám opět zavítají
letní žesťové kurzy. Na podporu našeho snažení jsme požádali Jihočeský
kraj o grantový přípěvek na kulturu,
takže uvidíme.
Chtěli bychom letos dále rozšířit
tvořivé dílny zaměřené na události
spojené s během roku na venkově (Velikonoce, sklizeň úrody, Vánoce).
Slibně se rozvíjí spolupráce se základní školou.
Každá koruna dobrá
Ne vše záleží na penězích a řadu akcí
zvládáme bez finanční dotace. Nicméně získání prostředků na „nadstavbové“ akce, jako byly některé koncerty v loňském roce, bude i letos
podmínkou k jejich opětovnému
uspořádání. Snažíme se shánět, kde se
dá. Obec Čkyně letos, stejně jako loni,
zajišťuje financování návštěvnického
provozu synagogy, za což si zaslouží
naše trvalé poděkování.
Děkujeme vám všem, kdo se zapojujete do kulturního života nejenom
v synagoze. Stále platí, s čím jsme do
projektu obnovy synagogy šli: Kultura
u nás bude taková, jakou si sami
vytvoříme.

Vladimír Silovský
Člen Společnosti pro obnovu
synagogy ve Čkyni
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Vepřové hody v Horosedlech

Horosedelské vepřové hody byly tentokrát veleúspěšné. Zpracovali jsme
dva čuníky a vyrobili 200 jelit, 240
jitrnic, 13 světlých tlačenek a 3 krvavé
tlačenky. K tomu 50 litrů prdelačky,
zabijačkový guláš, výpečky a tradiční
ovar. Veškerá výroba se snědla až na
pár kusů jitrnic a jelit. Vystřídalo se
nám v naší malé hasičské klubovně
přes sto lidí a v jednu chvíli bylo
v místnosti a venku u stolů k padesáti
hodujících hostů. Vypily se 4 velké
sudy Otavského zlatého ze Strakonic.
Musíme za obě nádherná prasátka

poděkovat panu Jaromíru Kaincovi,
který je pro nás obstaral, a v neposlední řadě týmu, který výrobu zajistil:
Vojtovi Matějíčkovi, Miloši Kordíkovi,
Jardovi Koženému, Pavlíně Luksové,
Radce Škopkové, Jarce Špalkové, Jarce
Churaňové, výčepnímu Vlaďovi Luksovi, který se staral o pitný režim
a topiči Láďovi Kordíkovi, který zajistil, aby pod kotli nevyhaslo. Nyní máme naloženo asi 80 kilo šunek
a všechny srdečně zveme na jejich
ochutnání. Termín včas oznámíme.
Vladimír Luks

Outdoor Kids se chystají na kola
Zima už odeznívá a spolu s tím děti
čkyňského sportovního oddílu Outdoor Kids pověsily běžky na hřebíček
a zároveň z něho sundaly kola na letní
sezónu. „I když nám zima úplně
nepřála, nebylo to tak špatné jako
minulý rok a tak jsme přeci jenom
trošku na běžkách potrénovali. Některé děti i výborně na běžkách závodily a vybojovaly několik medailí na
regionálních závodech“, říká trenér
Outdoor Kids Jiří Mánek st.
Od dubna začnou děti Outdoor Kids
jezdit a trénovat na kolech a připravovat se na letní sezónu, kde bude i několik závodů na horských kolech. Tím
nejzajímavějším bude další pokračování MTB závodu ve Čkyni, který je
otevřen pro všechny kategorie a bude
se konat v neděli 7. června. Letos si
přijede do Čkyně zazávodit i mezinárodní Elita dospělých profesionálů na
horských kolech. A tak si na své přijdou i fanoušci. „Podařilo se nám podchytit několik dětských sportovních
talentů, kteří již od nás postoupili do
větších profi oddílů. To nám samozřejmě dělá velkou radost a těšíme se, že
k nám přijdou zase nové malé děti ve
věku 5–10 let“, uzavírá Jiří Mánek.
(red)

Poděkování
Děkujeme dvěma velkým rybářům,
Mírovi Bártovi a Mírovi Kavlíkovi za
pomoc s výmalbou WC pro klubovnu. Pánové se práce ujali rychle,
skvěle a zcela nezištně.
Moc děkujeme!
Kosáci

Yetti zpíval o pohodě v Horosedlech
Známý čkyňský světoběžník Vladislav Hošek započal novou tradici
svých promítání v Horosedlech. Vše
zorganizoval ve spolupráci se zdejšími
hasiči ku příležitosti zdejších vepřových hodů. První bylo na řadě
6.února. I když byla akce svolaná na
poslední chvíli, do hasičské zbrojnice
zavítala dvacítka domorodců.

„V Horosedlech je vždy dobrá pohoda,
točí se Otavský zlatý. K tomu vždy nějaké speciality a napečené koláče. Nic
nám nechybí,“ glosuje Vláďa Hošek.
Ke kvalitě večera přispěl i šumavský
písničkář Toník „Yetti“ Jelínek, který
pro místní složil píseň „Horosedelská
pohoda“. Tu si s ním všichni v závěru
s chutí zazpívali.

Vláďa Hošek absolvoval v roce 2014
kolem stovky promítání. Pravidelné
štace má vždy v hospodě ve Štítkově,
pro domácí v Hotelu Iren ve Čkyni.
Jezdí ale i do Plzně, Klatov, Kašperských Hor, Vodňan, Volar, Větřní, pravidelně přes zimu a léto promítá
v pekárně na Kvildě pro návštěvníky
z celé ČR.
Ve Štítkově bude mít poslední
promítání v pátek 10. dubna. Na programu bude Peru a Bolívie, Barma
a Narzissenfest v Rakousku. Další je
v plánu až zase od listopadu.
(pp)
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Čkyni roztančily barvy dětských a dívčích
tanečních skupin PETra DANCE!!!
Poděkování
DOBRÝ ANDĚL nemusí vždy pomáhat finančním příspěvkem či sponzorským darem, jde to různými způsoby. A proto bych ráda poděkovala
DOBRÉMU ANDĚLU Inušce Zalewské
za poskytnutý dar v podobě doučování angličtiny zdarma pro mého
syna. Děkuji.
Hanka Škopková

Picérka Čkyně
Je sobota, 7. 2. 2015, pár minut před
17. hod. a čkyňský kulturní dům se
velmi rychle zaplňuje tanečníky různých věkových kategorií – od předškoláčků po seniory, byť je tato akce
určena zejména dětem! Rozjíždí se
dětský discoples aneb dovádění bez
hranic, který pod záštitou obce Čkyně
uspořádala a zorganizovala Petra
Hovorková.
Během okamžiku sál „téměř praskal
ve švech“, hudba DJ Turisty lákala na
parket mladé tanečníky a lístky na
„ihned vyhrávající“ věcné ceny byly
vyprodány. Naštěstí zde byly ještě
slosovatelné ceny, kdy mnozí neváhali
zkusit své štěstí a s nadějí vyčkávali,
svírajíc v dlaních své lístečky, na vyhlášení výherních čísel.
Program večera byl rovněž bohatý.
Postaraly se o něj z největší části ta-

neční skupiny PETra DANCE. Zahájení
se ujala nejmladší dětská skupina
Hvězdičky, kterou po krátkých intervalech vyplněných tancem či soutěžemi postupně vystřídaly Pinkiss,
Fialky, Black and White. Na parket se
ke svým ratolestem přidávali i rodiče
a zábava byla v plném proudu.
Taneční večer, který provázela úžasná
atmosféra plná dětského smíchu, radosti, hlaholu a praskání balonků, zakončila taneční skupina zlatých
medailistek Blue Storm.
Dnes je tento discoples již historií.
Vzpomínky a střípky s těmi, s nimiž
děti strávily večer dovádění bez hranic, jsou zaznamenány díky přítomné
fotografce Haně Schwambergerové na
stránkách http://www.ckyne.cz/fotogalerie/akce-2015/ a my se můžeme
těšit na ten příští…
MS

Na hřišti byl turnaj v pokeru a v šipkách
Během dvou únorových sobot uspořádal pronajímatel obecní hospody
Na hřišti Libor Schoř dvě zajímavé,
hojně navštívené a veskrze sportovní
akce. Obě soutěže připravil v rámci
své nové marketingové strategie, jejíž
motto zní: „Ať je září nebo leden,
Libor Schoř je jenom jeden!“
První akcí byl turnaj v elektronických šipkách a druhou turnaj v pokeru. Obě soutěže ozdobila mezinárodní
účast, nechyběli borci z Vimperka či
Vlachova Březí.
Šipky házelo celkem 18 hráčů. První

místo vybojoval velice překvapivě
Libor Schoř, druhý skončil Lukáš Obselka z Vimperka a třetí Petr Chrášťanský ml.
Poker si přišlo zahrát 20 karbaníků.
Vítězem byl Václav Mička ze Stach,
druhý skončil David Motloch z Vimperka a třetí domácí David Zeman,
který za vyhrané peníze koupil své
dceři Liliance plyšovou opičku.
Až počasí dovolí, plánuje Libor uspořádat na hřišti i turnaj v tenise
a v nohejbale.
(pp)

Čt 16:00 - 19:30
Pá 16:00 - 21:00
So 16:00 - 21:00
Ne 16:00 - 19:30
Nově: čkyňský hambáč s hranolky.
Domácí plněné bagetky.
Sledujte náš Facebook – Picérka
Čkyně.
Objednávky na tel: 775702598
Dobrou chuť. Dan Havlík

Libor při jednom z vítězných hodů

Vítěz pokerového turnaje V. Mička
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Ondra Mánek, druhý nejlepší žákovský
biatlonista v ČR
Letos čtrnáctiletý Ondra Mánek ze
Záhoříčka je zimní obojživelník, kdy
celou zimu ob víkend střídal závody
Českého poháru v klasickém lyžování
s biatlonem. Za tuto zimu mu v jeho
pokojíčku přibyla pořádná porce
medailí z celorepublikových závodů
v obou sportech. Závodil od počátku
ledna až do poloviny března v podstatě každý víkend a objel tak několikrát celou republiku. Jeseníky,
Krušné hory, Krkonoše a Jizerky,
Vysočinu a samozřejmě i Šumavu.
Náročný program završil tím, že po
celé sezóně 2014/2015 je v ČR druhým nejlepším biatlonistou ve své kategorii. Absolvoval 7 republikových
závodů, přičemž je v biatlonu i vícemistr ČR. V běhu na lyžích pak absolvoval 6 republikových závodů a celkově za zimu 2014/2015 skončil v ČR
na výborném 3. místě. Ondra je závodník Fischer Ski klubu Šumava Vim-

Ondra Mánek se zlatou a dvěma
stříbrnými medailemi z Českého poháru biatlonu v Nové Vsi u Rýmařova
perk a hodně trénuje i s tátou a starším bráchou. I díky jeho úspěchům byl
nyní ve Vimperku založen nový klub
biatlonu, který je otevřen i všem čkyňákům.
(red)

kdy šlo v podstatě o vše, se objevily
vleklé zdravotní problémy (těžká chřipka a infekce močových cest). Aneta
dokonce jeden závod zajela i nemocná, bohužel to nestačilo a těsně před
nominací spadla na 30. místo v žebříčku. Sen o republice se sice rozplynul,
nicméně i tak je to zatím největší
úspěch strakonického krasobruslení
a pro Anetku obrovská zkušenost
a motivace do dalších let. Vždyť mezi
nominovanými se v podstatě objevují
jen jména z renomovaných klubů jako
je Praha, Brno, Zlín, Liberec atd.
Teď na konci sezóny si Aneta zajela
jen tak pro radost závody ve Veselí
nad Lužnicí, Tachově a Soběslavi
a pokaždé hrdě stoupala na stupínek
nejvyšší se zlatou medailí na krku.
Zklamání je tak hned fuč a radost
z krásného sportu veliká. Anetka příští rok přestupuje do starší kategorie
mladších žaček. „Bude to těžké, ale
věřím, že to spolu zvládneme a té republiky se snad jednou dočkáme!“ komentuje trenérka Andrejičová. (red)

Jiří Mánek, mistr ČR
v běhu na lyžích ve
starším dorostu
Letos sedmnáctiletý Jirka Mánek ze
Záhoříčka má za sebou další velmi
úspěšnou sezónu v běhu na lyžích. Podařilo se mu poprvé obléknout reprezentační dres ČR, když reprezentoval
Českou republiku na dorostenecké
zimní olympiádě v Lichtejnštejnsku.
Celý týden tam závodilo v zimních
sportech 1600 mladých sportovců ze
45 zemí a regionů. Jirka několikrát obsadil stupně vítězů na domácím poli
v závodech Českého poháru, když
závodil s kluky o rok staršími. Stal se i
mistrem ČR ve starším dorostu pro
rok 2015.
(red)

Krasobruslařka Aneta Zwettlerová

Pozvánka
Jiří Mánek na zimní olympiádě EYOF
(European Youth Olympic Festival)
v Lichtejnštejnsku

Krasobruslařka Aneta Zwettlerová historicky
nejblíže MČR!
Aneta Zwettlerová (10 let) má za
sebou jednu z nejtěžších sezón v její
bruslařské kariéře. Po náročné letní
přípravě Aneta začala tvrdě bojovat
na soutěžích ISU (nejvyšší krasobruslařské soutěže v ČR). Profesionálně
složená volná jízda (choreografie Mgr.
Lucie Kadlčáková ze Zlína) se rozhod-

čím líbila a Aneta se probojovávala
mezi těmi nejlepšími v republice. V žebříčku se pohybovala kolem 20. místa
(nominuje se 24 závodnic z 80) . Mezi
nejúspěšnější závody patřila VC Náchoda 13. místo, VC USK Praha 15. místo, VC Uherského Brodu 15. místo
(vždy 30 závodnic). Těsně před cílem,

V pátek 24. 4. 2015 se od 18
hodin uskuteční jarní koncert
čkyňských pěveckých sborů.
V synagoze vystoupí Růže, Rosetta
a ženský pěvecký sbor.
V květnu nás čeká již 11. festival
dětských pěveckých sborů, a to ve
dnech 22. a 23. 5. Účast potvrdily
sbory z Plzně, Borovan,
Č. Krumlova, Volyně, Roudnice nad
Labem, spolu s nimi vystoupí i naše
sbory Růže a Rosetta.
Srdečně zveme všechny naše
posluchače a příznivce.
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