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Současný nouzový stav ovlivňuje
život ve Čkyni stejně jako jinde
v Čechách, Evropě…
V této souvislosti se mi jeví velmi příhodné srovnání
s povodní, je těžké odhadovat škody a následky, když voda
ještě stoupá. Pouze ta rychlost je jiná, co u vody bylo za den
(kulminace), tak na to nyní budeme čekat minimálně
měsíc. I proto bude důležité obrnit se trpělivostí, disciplínou a ohleduplností, v maximální míře dodržovat všechna
nařízení a pokyny, které vláda denně vyhlašuje.
Obec Čkyně zřídila na svých webových stránkách nový
odkaz „Koronavirus“, kde zveřejňuje průběžně všechna
nařízení a informace vydávané vládou, krajem či obcí.

Prodej pečiva v potravinách má svá přísná pravidla

První informace byla z Nemocnice České Budějovice
uveřejněná u nás 28. 2. 2020 a pak už vše následovalo
v rychlém sledu: 1. 3. první nakažený v ČR, 10. 3. vyhlášení
nouzového stavu a od 11. 3. uzavřené školy, od 14. 3.
ochrana hranic ČR a uzavírání prvních provozoven
a obchodů, od 16. 3. zákaz volného pohybu osob (pouze do
práce a domů), od 17. 3. uzavření MŠ ve Čkyni, doporučení
pro seniory nad 70 let nevycházet a možnost objednání
nákupu prostřednictvím charitní služby a mnoho dalších
nařízení a informací.
Obecní úřad omezil úřední hodiny pouze na pondělí
a středu v časech 9–10 a 14–16 hodin pro neodložitelné
případy, zavřena je knihovna a pokladna OÚ.
Fronta před lékárnou – lidé v rouškách dodržují rozestupy
Pokud se vše uklidní za 2 – 3 měsíce, tak lze věřit, že snad
alespoň jeden metr, stejná fronta bývá i před budovou pošty
nebudou narušeny započaté a plánované akce jako
Foto: LP
dokončení multifunkčního a workoutové hřiště, výměna
oken na OÚ a v ZŠ, vodovodní přivaděč do Spůle, opravy komunikací a další, které se mají uskutečnit v letošním roce.
Bez ohledu na dnešní situaci dál běží přípravy ostatních plánovaných projektů, finančně nejnáročnější pak bude rekonstrukce čističky odpadních vod, kde náklady dle rozsahu prací mohou dosáhnout i 20 mil. Kč. Než se ale vrátíme
k běžnému životu, čeká nás doba roušek a čekání na ústup pandemie. Zatím se zdá, že všichni přijímají nařízení s respektem a dodržují je, lidí venku ubylo a ti, co musí, se chrání rouškami.
Za to všem děkuji, prosím o trpělivost a všem přeji pevné nervy i zdraví!
starosta obce Ing. Stanislava Chval
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 17. 2. 2020
Zvolilo:
- nového místostarostu pana Mgr. Jindřicha Jelínka
Schválilo:
- doplnění programu: za bod 8) žádosti o příspěvky – žádost o provozování občerstvení Čkyňská pouť, do bodu
10) různé – dopis od p. Koubové – vyjádření k cenám místního poplatku za svoz KO, investiční záměry a projekty
obce
- rozpočtovou změnu č. 13/2019
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 4/EN/SSB 4 – 2020
Akce (stavba) „Přechod pro chodce na p.č. 1126/1 v obci Čkyně – podélné uložení do pomocného pozemku (trasa
chodníku) a protlak.
- pronájem zahrádky v katastrálním území Čkyně par. čísl. 87/8 díl d) panu J. Fafejtovi
- Publikace prevence před drogami – Pozor, drogy!
Podpora prevence před drogami a aktivní pomoc chránit děti před drogovou závislostí.
¼ strany za cenu 7.505 Kč.
- Žádosti o příspěvky:
IMY, o.p.s. – návrh na příspěvek ve výši 1.000 Kč
AŠSK OR Prachatice – sportovní soutěž ZŠ – návrh na příspěvek ve výši 2.000 Kč
ČČK – dárci krve – návrh na příspěvek ve výši 2.000 Kč
SDH Čkyně – Dětský den – návrh na příspěvek ve výši 500 Kč
SDH Čkyně – Dětská hasičská soutěž – návrh na
příspěvek ve výši 500 Kč
- Žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení na
Čkyňské pouti ve dnech 24. 7. 2020 – 26. 7. 2020
v prostorách zámecké zahrady Obecního úřadu ve
Čkyni.
- připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“
- investiční záměr a finanční spoluúčast obce na realizaci projektu „Stavební úpravy bytového domu č.p.
163“ a podání žádosti o dotaci z programu MF „Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury“.
- investiční záměr a finanční spoluúčast obce na realizaci projektu „Obnova podlahy tělocvičny ZŠ Čkyně“
a podání žádosti o dotaci z programu MF „Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“.
- návrh usnesení
Vzalo na vědomí:
- nastoupení náhradníka do zastupitelstva obce dle
výsledků voleb
- nezaměstnanost – informace z ÚP
- dopis od paní R. Koubové – vyjádření k cenám místního poplatku za svoz KO
- informace od pana starosty Ing. Stanislava Chvala
k jednotlivým projektům obce
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Čkyně má nového místostarostu
Od března se stal novým čkyňským místostarostou Jindřich Jelínek. Pro
svou funkci je neuvolněný, tzn. že dál vykonává své povolání ve firmě
Aptar. Pro obec pracuje jen na část úvazku. Vystudovaný konzervatorista
a pedagog se ujal své funkce s chutí a plní své první úkoly. Jaké to jsou,
si přečtěte v jeho prvním rozhovoru pro naše obecní periodikum.
Jak dlouho ses rozhodoval, jestli nabídku této důležité funkce
přijmeš?
Na rozhodování nebylo příliš času. Samozřejmě jsem přemýšlel o tom,
že tato možnost při volbě může nastat. Během krátké doby jsem si
musel určit klady a zápory, které s touto funkcí neodmyslitelně souvisejí. Nebylo to jednoduché, ale na druhou stranu jsem si také musel
říci, že pokud jsem se jednou rozhodl jít do komunální politiky a dostal
jsem důvěru občanů, tak je to pro mě veliká zodpovědnost a s tou souvisí i příjímání funkcí, do kterých vás zastupitelstvo následně může
zvolit.
Co nyní plánuješ? Na co se chceš zaměřit?
V naší obci se čím dál více zvyšuje doprava a s tím se zvyšují i rizika při pohybu osob ve Čkyni. Řadu otázek v této problematice jsem již konzultoval s vedením obce a překvapilo mne, jaké podněty současní i minulí zastupitelé již podávali
na příslušné instituce a byly jim následně zamítnuty. Rád bych se pokusil v této oblasti znovu vznést některé otázky týkající se přechodů se světelnou signalizací atd.
Coronavirus v půlce března ochromil nejen naší republiku. Prostor máš tedy omezený...
V tuto chvíli se všichni musíme řídit nařízením vlády ČR, obecní úřad je ve spojení s Charitou Vimperk, která se stará
o péči ve zdejším domově seniorů a zároveň zajišťuje základní potřeby rizikové skupině našich spoluobčanů. Obecní úřad
zřídil k tomuto účelu na svých webových stránkách odkaz s názvem „KORONAVIRUS“, kde jsou veškeré informace. Pevně
věřím, že se nám podaří společnými silami boj s tímto zákeřným virem co nejdříve zvládnout!
Jaké jsou nyní tvé první kroky ve funkci?
Během prvního měsíce se seznamuji s agendou související s touto funkcí. Jeden z prvních kroků byl, že se obec znovu
pokouší o získání části soukromého pozemku k vybudování chodníku směrem k firmám Aptar a KMP, jelikož zde už léta
chybí.
Tvým úkolem bude starat se také o kulturu a společenský život v obci. Jaké máš v tomto ohledu plány?
Určitě chci podporovat místní spolky v jejich dlouhodobé aktivitě a tradiční akce, jako tomu bylo doposud.
(pp)

Nosit roušky musí
všichni
Povinnost nosit roušky mají v této
době samozřejmě i zaměstnanci.
Na fotografii jsou zachyceni pracovníci velké čkyňské firmy Aptar
a malé picérky na autobusovém
nádraží, kde kvůli epidemii museli
zřídit výdejové okénko.
(pp)
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Zachraňme lesy v naší obci
Rozsah kalamity sucha a kůrovce v lesích oblasti obce Čkyně je obrovský. Usychání lesů začalo r. 2015, kdy po extrémním
suchu vzniklo velké množství souší, které zůstaly nepokáceny a neodvezeny. Následné roky až do dneška byly srážkové
vody pod ročním normálem. Takový deficit je vždy spojen
s rozvojem hmyzích škůdců. Platí: čím méně vody naprší
a nasněží za rok, tím je více stromů napadených kůrovcem.
Na Čkyňsko se kůrovec šířil také dálkově vzdušnými proudy
z lesů Národního parku Šumava, kde r. 2017 po dvou
orkánech vznikly rozsáhlé polomy, které v bezzásahových
lesích zůstaly nezpracovány. V důsledku vyhlášení bezzásahových zón od 1. 3. 2020 na rozloze 53 % území NP Šumava
zůstanou polomy ze dvou nedávných orkánů nezpracovány.
V důsledku uvedených skutečností a srážkově podnormální
zimy téměř bez sněhu lze očekávat v lesích na Čkyňsku šíření
V obecních lesích se hromadí velké množství vytěženého
kůrovce v rozsahu ještě větším než v předchozím roce.
dříví, které se nedá prodat.
Stav lesů v majetku obce Čkyně
Obec Čkyně je vlastníkem 151 ha lesů s roční plánovanou těžbou 1 500 m³ dříví. Vynucenou těžbou (kůrovec, polom)
byla tato hranice již dva roky překračována. Z r. 2018 bylo vytěženo 3 948 m³ dříví. Za r. 2019 bylo celkem vytěženo přes
4 000 m³ dříví.
Stav lesů v k. ú. Spůle
Větrné polomy z ledna a února 2020 jsou zde v rozsahu
cca 40 m³ dříví u obecních lesů a několik desítek kubíků
u ostatních vlastníků lesů.
V obecních lesích v důsledku sucha a kůrovce vznikly tři
kalamitní holiny: První je ve střední části lesního komplexu
a má rozlohu cca 2 ha. Na dalších 3 ha lesů v sousedství jsou
sterilní souše (brouk již opustil stromy na podzim 2019)
nebo stromy napadené a kůrovec na jaře vylétne.
Druhá vykácená holina je o rozloze cca 2 ha při lesní cestě
od Sudslavic, která se zřejmě již nebude rozšiřovat.
Třetí vykácená holina o rozloze cca 2 ha (je na konci dolní Holiny po kůrovcové těžbě dříví v obecních lesích ve Spůli.
Spůle pod skálou) se v letošním roce zřejmě rozšíří v důsledku šíření kůrovce od sousedních soukromých vlastníků.
Nedaleko se nachází stará kůrovcová 3 ha plocha, vzniklá již před několika lety, a má několik vlastníků. Stovky kubíků
dříví tam leží na zemi nezpracovány. Ani tento extrémní kamenitý svah není znemožněním vyklizení dříví. A hlavně,
nevyklizená plocha dnes brání přístupu ke zpracování aktivních kůrovcových stromů po obou stranách svahu.
Stav lesů v k. ú. Onšovice
V obecních lesích (na hranici k. ú. Výškovice) je více jak 1 ha lesů napadených kůrovcem a bylo provedeno vykácení.
Spolu s vykácením napadených lesů okolními vlastníky zde vznikne souvislá asi 8 ha velká holina.
V obecních lesích v této části je ještě další loňská kůrovcová hektarová holina, kde je cca 60 m³ polomů z letošní zimy.
Mimořádná opatření obce Čkyně
Nebezpečný stav v lesích katastr. území Spůle a Onšovice byl předmětem jednání Zastupitelstva obce Čkyně dne 4. 11.
2019 na podnět soukromých vlastníků lesů (Jiřičkovi, J. Kyznar), kteří mají napadené lesy a očekávají další škody.
Výsledkem jednání bylo usnesení ZO k realizaci mimořádných opatření k zastavení kůrovcové kalamity v obecních
lesích: Od května do září bude prováděn strojní chemický postřik aktivního kůrovcového dříví na skládkách při cestě;
vyrobené kulatinové sortimenty budou odvezeny ještě před vylétnutím kůrovce na mezisklad v Buku. Prostředky jsou
vyčleněny v rozpočtu obce.
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Jak je zveřejněno na úřední desce obce Čkyně, všechna katastrální území v obci Čkyně jsou od 6. 12. 2019 vymezena
jako "mimořádná kalamitní zóna", kde platí (zkráceně) tato opatření pro vlastníky lesů:
- Až do 31. 12. 2022 se mohou v lese ponechávat stát sterilní (brouci již opustili kmen) kůrovcové souše a staré polomy.
- Vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást lapáky. Avšak je i nadále povinen vyhledávat
kůrovcové stromy a provádět jejich včasnou a účinnou asanaci.
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Vlastníci lesů mohou zachránit své majetky takto:
- Zpracováním polomů z letošní zimy a odvezením z lesa nejpozději do konce května.
- Vyhledáváním aktivních kůrovcových stromů, které ještě neopustili brouci 1. generace (duben, květen), což je
nejvýznamnější obrana. Tyto stromy pokácet nejpozději do konce května nebo do opadu světle zeleného jehličí. Tuto
činnost provádět i dále do září.
- Asanací pokácených stromů a tím zabránit dokončení vývoje nové generace brouků. Ve smrku objemu 1 m³ je pod kůrou
až 30 000 brouků; k uschnutí takového stromu stačí napadení 2 000 brouků. Asanace kůrovcových stromů se provádí
těmito způsoby:
1. Oloupání kůry (ručním škrabákem, adaptérem na motorovou pilu) se provádí do doby, kdy v ní jsou jen larvy a kukly.
2. Chemický postřik povrchu kůry povoleným insekticidem (přípravky pro tzv. neprofesionální použití). Provádí se ručním
postřikovačem i tehdy, jsou-li pod kůrou žlutí a hnědí brouci. Postříkaná skládka také působí jako otrávený lapák a tedy
dotykem usmrcuje brouky létající na kmeny.
Postříkání skládky účinnější látkou (pro tzv. profesionální použití) nemůže provádět běžný vlastník lesa. Jeho použití je
vázáno na držení osvědčení. Provádí se traktorovým vysokotlakým postřikem dříví na skládkách u cest. Pro vyšší účinek
je potřeba, aby kmeny netvořily vysokou vrstvu.
Vlastníci lesů, kteří sousedí s lesy obce Čkyně, si mohou objednat za úplatu strojní postřik (traktorem) kůrovcového dříví
u: Ing. Luděk Saxl, Odborný lesní hospodář, tel. 602 454 524.
3. Asanace štěpkováním slabšího dříví. Touto metodou lze účinně zastavit dokončení vývoje brouků. Štěpku lze využít
k pálení nebo ji rozptýlit po lese a tím hnojit lesní půdu.
Za asanaci se nepovažuje odvoz kůrovcového dříví na dvůr do Spůle, Onšovic, Čkyně či jinam. Brouci vylétnou z kmenů
a dostanou se zpět do lesa.
Na asanaci kůrovcového dříví lze žádat dotaci u krajského úřadu. Zásahy na ochranu lesa je vlastník povinen provádět
v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který je placen státem. V případě drobných vlastníků lesů na území obce
Čkyně je jím Michal Hrneček, tel. 725 627 417, Polesí Zdíkov tel. 388 426 803, Lesy České republiky, s.p., kam je potřeba
se obrátit.
Petr Martan
zastupitel, poradce v lesnictví

Sběr železného šrotu ve Čkyni
Hasiče čeká sběr železného šrotu, který se bude konat dne 18. dubna 2020 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

Vepřové hody ve Spůli

Dolanský masopust

Také letos se ve Spůli konaly tradiční vepřové hody. Za Ještě než celý svět sevřel Koronavirus, prošel Čkyní i všemi
přípravou celé akce stojí Jiří Pešek. Ti, co přišli, si pochutnali, osadami masopustní průvod. Na snímku jsou účastníci
a že nic nezbylo, je každému víc než jasné.
(pp) průvodu v Dolanech, fotil Standa Hadrava.
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Předjaří ve škole
Letošní zima, byť nám opět příliš sněhu nenabídla, se ve škole nesla v duchu lyžařských výcviků. Na hory nevyrazili
pouze sedmáci, ale i mnohem menší lyžaři. Naši prvňáci a druháci. Ti nejmenší si zkusili třídenní výcvik poprvé, druháci
navázali na loňské zkušenosti. Sedmáci jezdí na lyže každý rok. A v dubnu začíná plavecký výcvik pro třeťáky a čtvrťáky.
Plavat jezdíme do Sušice. Snažíme se, aby se naše děti hýbaly, aby se pravidelná tělesná aktivita stala každodenní
samozřejmostí. Víme, že pouze školní tělesná výchova nestačí, a tak nabízíme jako škola po vyučování sportovní zájmové
kroužky a podporujeme sokolské a fotbalové aktivity v našich tělocvičnách. Nicméně si uvědomujeme, že především rodina je tou největší hnací silou ke sportování dětí a mládeže. Zejména rodiče jsou těmi, kdo obdarovávají své děti sportovní
výstrojí a výzbrojí. Právě rodiče učí své děti házet a chytat míč, učí je plavat, bruslit, lyžovat a jezdit na kole…. Pokud děti
tráví dopoledne ve školní lavici a celé odpoledne u tabletu, mobilu či počítače, potřeba pohybu logicky narůstá. A to
přihlížíme i k možným rizikům vzniku závislostí na informačních technologiích a televizi. A jak by dopadlo srovnání
virtuálního přátelství na netu a kamarádství, které se naváže při závodech, florbalu, basketu nebo zábavných štafetových
hrách? Ke sportu patří soutěže. I ty ve škole organizujeme. V březnu pravidelně a tradičně šplhají šplhavci a šplhouni na
pomyslně horské vrcholy. Ty představují tyče. Ano, mluvíme o šplhu na tyči. Soutěž je oblíbená, možná i proto, že každý
soutěží i sám se sebou. Vyšplhám tentokrát až na Sněžku, tj. až pod strop tělocvičny? Nebo pokořím „jen“ Lysou horu?
Letos bylo šplhounků opět hodně. Soutěžit a porovnávat síly budou naši žáci i v minikopané a basketbalu. To už za soutěží
vyjedou, nejprve do Vimperka a Prachatic, pak se uvidí.
A k soutěžím ve školních lavicích. Ty probíhají v průběhu celého školního roku. Postupují od školních kol výše. Ocenění
a pochvalu zaslouží ale všichni. Všichni, kteří se rozhodnou to zkusit. Zapracovat na sobě.
Žáci školy se pravidelně připravují na vědomostní olympiády. Účast na nich je dobrovolná, každý si volí podle svého
oblíbeného předmětu, podle svých zájmů. „Jít do toho“ znamená připravovat se nad rámec svých běžných školních povinností. Vyhledávat informace, radit se a konzultovat se svým vyučujícím, počítat, biflovat… A hlavně to všechno nabyté
nakonec ve vlastní soutěži umět prodat. Olympionik se propracovává přes školní kola do vyšších kategorií soutěže. Jeho
soupeři jsou ze základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Dějepisná olympiáda se letos nesla v duchu tématu „Přelom 19. a 20. století mezi roky 1880 až 2020“. V okresním kole s ostatními poměřili síly Hana Havlíčková, Klára
Koldová, Zdeněk Žáček – všichni jsou z deváté třídy. Klára Koldová se zúčastnila a zabodovala i v okresním kole olympiády
z českého jazyka, Hanka Havlíčková si zvolila jako další vědomostní soutěž olympiádu z němčiny a obsadila pěkné čtvrté
místo. Někteří talentovaní žáci se zúčastní více vědomostních olympiád, a tak jejich pracovní nasazení je značné. Patří
mezi ně i Klára Koldová, která se zapojila i mezi fyzikáře. Olympiáda z fyziky rozhodně vyžaduje poctivou dlouhodobou
přípravu, není jen o počítání, úlohy musí být doplněny i zdůvodněním a myšlenkovými postupy. Ke Klárce se z devítky
připojil ještě Jakub Dušek. Z osmé třídy se připravovali Terezka Billová a Honza Švarc. Terezka nakonec bojovala v okrese
se samými gymnazisty a byla druhá. V únoru počítali příklady i soutěžící matematické soutěže Pythagoriáda, soutěž je
určena žákům od 5. do 8. třídy. Naši čtvrťáci si zkusili příklady páťáků a v tabulce výsledků se neztratili. Úspěšní řešitelé
postoupili do okresního kola, které se mělo konat 24. 3. 2020.
Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo 41 soutěžících. Na okresní úrovni naši školu reprezentovalo 6 nejlepších z nich. Pracovali ve třech kategoriích daných věkem. Nejlepšími zeměpisci se stali ze šesťáků Karel Remeš – 1.
místo a Jakub Švík na třetím místě. V kategorii sedmých tříd Jan Šmíd obhájil loňské druhé místo a Tereza Čížková je také
úspěšnou řešitelkou okresního kola. V nejstarší kategorii za naši školu soutěžil Petr Tancibudek a Klára Koldová.
V zimě tradičně probíhají i pěvecké a recitační soutěže. Naši zpěváci se poprvé porovnávali ve školním kole koncem
ledna. Z nejmladších uspěla Helenka Kutová, Adélka Tesařová, Kačka Koldová a Anička Bízková. Ve starší kategorii přední
místa obsadily čtvrťačky Anička Járková, Zdeňka Mašková, Kristýnka Krátká.
A v kategorii našich nejzkušenějších zpěvaček – tedy 6. a 7. třída – to byla Marie Járková, Lenka Mašková, Žaneta Mrázová. Čeká je soutěž ve Vimperku.
Recitační soutěž má u nás ve škole tradičně široké školní kolo. Soutěžilo 40 žáků od 1. do 8. třídy. Oceňujeme píli
a snahu všech recitátorů, někteří budou postupovat do okresního kola. Z nejmladších – kategorie 2. a 3. třída – to bude
Šimon Markytán a Ondra Šmíd. Za 4. a 5. třídu reprezentovat pojedou Antonín Markytán a Marek Malý. Ze III. kategorie
– zahrnuje 6. a 7. třídu – postupují Lenka Mašková, Elen Benešová a Tereza Pravdová. A konečně z „nejstarší kategorie“
nás budou reprezentovat tři osmáci: Terezie Slováková, Jaroslav Lukeš, Tereza Šveďuková.
Další kapitolka informací týkající se školního života byla určena připravenému plánu na exkurze, workshopy, výlety
a další akce ve škole a především mimo ni. Třídy měly objednaná divadelní představení, domluvené a zajištěné exkurze
v muzeích, planetáriích i výrobních dílnách. Řada akcí měla být finančně pokryta v rámci projektu Šablony II., který se
druhým rokem ve škole realizuje. Vstupenky jsou ve školním trezoru, autobusy objednány. Současný stav však zamíchal
kartami. Teď zadáváme úkoly z jednotlivých předmětů přes webové stránky školy, na soutěže a další akce ani nemyslíme.
Uvidíme…
Nicméně, závěrem lze s jistotou říci – až se žáci vrátí do lavic, čeká nás všechny spousta práce!
Za školu Mgr. V. Komínová
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V Základní umělecké škole Vimperk probíhá již druhé
období výuka i studentů, kteří již nenavštěvují
mateřskou, základní či střední školu. Nabízíme totiž
umělecký rozvoj i lidem, kteří jsou ve věku 55+. Jedná
se o projekt Jihočeského kraje a některých základních
uměleckých škol. Díky tomu je studium pro tyto lidi
bezplatné. Výuka probíhá od října do května a trvá 2
školní roky. V současné době přijímáme přihlášky pro
další dvouleté období. Nabízíme vzdělání v hudebním
a výtvarném oboru. V obou oborech je nabídka velice
bohatá. Pokud někdo nevlastní hudební nástroj, tak to
není překážka. Prakticky všechny hudební nástroje
může škola za poplatek zapůjčit. Výuka v hudebním
oboru probíhá v rozsahu 2 hodin za měsíc. Výuka ve
výtvarném oboru pak 4 hodiny za měsíc. Rozsah
výuky fotografování pak bude záležet na počtu
přihlášených, ale budou to minimálně 2 hodiny za
měsíc. Pro příští období prozatím nenabízíme výuku
v tanečním a literárně-dramatickém oboru. Výuku
zabezpečují učitelé ze ZUŠ v dopoledních či večerních
hodinách. Budeme rádi, když mezi sebe přivítáme
nové studenty. Přihlášky přijímáme do konce měsíce
května 2020. Jsou k dispozici na našich webových
stránkách, ve škole, v Městském kulturním středisku,
Městské knihovně či Infocentru,
případně si o ně můžete napsat
e-mailem.
www.zusvimperk.cz

Úspěšní žáci ze čkyňské pobočky ZUŠ Vimperk
V rámci studia v ZUŠ jsou každoročně realizovány soutěže, vypisované vždy
v několika kategoriích pro vybrané obory, v tomto školním roce pro smyčcové
nástroje, kytary a klavír. Účast dětí v soutěži přináší novou inspiraci i srovnání
úrovně jejich hudebních dovedností.
V měsíci únoru proběhla okresní kola soutěže ve hře na housle a kytaru
v Prachaticích. Na základě úspěšného školního kola si v okresním kole zahráli
na housle David Bláhovec, Adéla Tesařová a Daniel Bláhovec. Svou účast završili
žáci výborným umístěním, Adéla a David získali 1. místo a Daniel místo druhé.
Úspěch slavili i žáci ve hře na kytaru, jmenovitě Šimon Markytán (1. místo
s postupem do krajského kola), Ondřej Šmíd (1. místo), Ester a Ondřej Havrdovi
(oba shodně 2. místo). Z okresního kola klavírní soutěže, které se konalo v únoru ve Vimperku, si odnesl 2. místo Pavel
Kůta a na druhém místě skončilo i klavírní duo Monika Doulová a Nikol Potužníková.
Všem jmenovaným, kteří navštěvují čkyňskou pobočku ZUŠ Vimperk, gratulujeme k výslednému umístění!
Mgr. Hedvika Vavříková
K současné situaci, kdy je ZUŠ stejně jako všechny školy v ČR uzavřena: Všichni učitelé jsou se svými žáky v kontaktu
a snaží se vyučovat distančním způsobem, i když v případě výuky hry na hudební nástroj je to velice specifické. Aktuální
informace k akcím a další informace budou zveřejňovány na webových stránkách a facebookovém profilu školy.
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Mimořádná opatření dopadla
i na provoz mateřské školy
Snad definitivně jsme završili zimní období v mateřské škole
a těšili jsme se na jaro a s ním spojené společné akce.
S dětmi jsme připravili karneval a užili si veselí, rej masek,
diskotéku… Dále jsme plánovali odemknout školní zahradu
s jarní vílou, vyrobit Moranu, hodit ji do řeky a rozloučit se tak
se zimou a přivítat jaro. Měli jsme malovat ve výukovém programu se sovou, užít si projektové dopoledne s NP Šumava
s environmentálním programem. Předškoláci se těšili do první
třídy, aby si vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích, a udělali
si představu o tom, jaké budou jejich dny po prázdninách.
Bohužel se stalo nepředvídatelné a plány musely jít stranou.
Školka je bez dětí, ale prázdno tu není. Celý kolektiv uklízí,
dezinfikuje prostory, hračky, zařízení. Zatím nemůžeme a nebudeme nic plánovat. Ocitli jsme se v situaci, se kterou nemáme
zkušenost. Snad nebude trvat dlouho a mimořádná opatření
skončí a náš život vjede opět do vyjetých kolejí. Jestli se tak stane,
tak 5. a 6. května přivítáme v mateřské škole děti se svými
rodiči, které se přijdou zapsat do mateřské školy na školní rok
2020/2021. Všechny informace, potřebné dokumenty a případné změny budou včas na webových stránkách školy
www.zsckyne.cz.
Všem hodně sil a určitě si budeme více vážit „normálních
a všedních dnů“.
Za kolektiv mateřské školy V. Pechoušková

Dentální hygiena

Sdělení rodičům
Vážení rodiče předškoláků,
zápis dětí do první třídy na školní rok
2020/21, původně plánovaný na čtvrtek
2. 4. odpoledne, bude odložen. Proběhne
v pozdějším termínu.
V souladu s vyhláškou o základní škole
se zápis bude konat v základní škole bez
přítomnosti dětí, při zachování patřičných bezpečnostních opatření – bude
stačit jeden zákonný zástupce.
O termínu, nutných náležitostech a průběhu zápisu budete včas informováni, podrobné informace budou zveřejňovány
aktuálně na www.zsckyne.cz.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Stanislav Mauric,
ředitel školy

Od února je v provozu nová zubní ordinace dentální hygieny, kde dentální
hygienistka Monika Uhlíková, Dis., učí pacienty správně čistit zuby a starat
se dobře o hygienu dutiny ústní. Dále odstraňuje zubní kámen a provádí
pískování zubů, kterým se bělí zuby a čistí skvrny a plak. Službu dentální
hygieny mohou využít i neregistrovaní pacienti.
Ordinační hodiny:
PO 7–16
ÚT 7–15

ST 7–15

ČT 7–16

PÁ 7–11

Objednávky na telefonu 388 423 232.
Ordinace ve Vimperku – Nad Stadionem 484, tel. 388 415 761.
Před dvěma lety skončila spolupráce školy na preventivních prohlídkách
na zubním oddělení ve Čkyni. Předškolní a školní děti již nechodí na
prohlídky se školou, ale pouze individuálně s rodiči. Preventivní prohlídky
hradí pojišťovny 2x ročně.
MUDr. Jana Tomanová
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Dopolední a večerní výuka NĚMČINY
přímou DIRECT metodou!
Inovativní přístup – licencovaná metoda
Hodiny jsou dynamické, cílené, efektivní a
přesně strukturované.
Od prvního okamžiku každý student hovoří
výhradně německy, a to minimálně
60% hodiny.
Kurzy rozběhneme po zrušení nouzového stavu
a uklidnění situace. Výuka bude probíhat ve Čkyni
a ve Volyni.
Prosíme o včasnou registraci z důvodu omezeného
počtu míst.

Těšíme se na Vás.
Bc. Lenka Nováková
www.jazykova-klubovna.cz
tel. 603938779

AKTUALITY ze života Čkyně – březen/duben 2020
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Kulturní a společenské akce ve Lčovicích
Jsme malá obec, ale snažíme se, aby to u nás žilo. Naše akce jsou zaměřeny na kulturu, vzdělávání i práci s dětmi. Od
nového roku již proběhlo několik akcí – např. tříkrálová sbírka, hasičský bál, promítání cestovatele pana Matějky – Bajkal
a Nepál, dětský karneval a masopust. Všechny akce se povedly, děti i dospělí se určitě pobavili. Všem děkujeme za účast.
V polovině března jsme měli pořádat již tradiční 6. Obecní ples. Kvůli vzniklé situaci jsme museli až do odvolání veškeré
akce přesunout na termín ještě neurčený. Žádáme občany, přátele a příznivce Lčovic o trpělivost. Až se situace dá do
pořádku, vše si zajisté vynahradíme.
Plánované akce, termíny včas zveřejníme:
Obecní ples – kapela Přímý přenos; Promítání Uganda – Burian Ladislav; Den zdraví; Keltský telegraf
Velikonoční veselice – kapela Trnkybojs; Stavba májky
Pouťová zábava – kapela Malenička
Keltský běh; Dětský den; Vítání léta z kapelou H-band
Fotbalový zápas dolní x horní
Děkujeme za pochopení
pořadatelé akcí

Už je to tolik let…
Představujeme vám novou knížku, no, knížku, je to vlastně docela malá knížtička. Je o skupince zdejších chlapců, kteří
chtěli nějakým způsobem bojovat proti německým okupantům. Připravovali se, trénovali, mluvili o tom, ale nějak jim to
nevycházelo. Kolega Karel mi o těch posledních letech války často vyprávěl. Měli jsme v JZD takovou ošklivou studenou
kancelář, a když byla chvilka, Karel povídal. Škoda, že jsem nevyužil víc jeho paměť, jeho způsob humoru a jeho životní
zkušenosti. Na rozdíl od mých předchozích knížek se popisované události skutečně staly. Nenajdete tam, kde to bylo
a ani jeden z těch kluků nemá příjmení. Myslím ale, že je zejména ti starší bezpečně poznají. Někdo by řekl, že to byla jen
taková hra na partyzány. Věřte ale, že v té hrozné době jim šlo o krk. Po válce dostali diplomy a vyznamenání. Někteří
z nich je hrdě nosili, ale Karel je dal na dno nejhlubší zásuvky, protože se prý trošku styděl. Opravdu neměl za co.
Knížku Karel a Ti druzí vydává k 75. výročí osvobození Čkyně americkou armádou čkyňská synagoga nákladem tisíce
výtisků. Výtvarně se na ní podílel Jan Děd. Bude představena veřejnosti v naší židovské svatyni a dostanete ji za 30 Kč
tam, ale také v drogerii firmy Jarokai. Příjemné počtení!
Josef Lávička

V hlavě to zůstává pořád
Zejména starší s tím mají problém. Co bylo v naší mysli před
drahnou dobou, je tam i dnes. Tak třeba termín obvodní lékař,
lidově obvoďák, se tam uhnízdil velice pevně. Už téměř před
třiceti lety ho přejmenovali na lékaře praktického. Takhle mu
ale nikdo neříká. Je to obvoďák. Obvody už léta letoucí nejsou
a k praktikovi se může přihlásit, kdo chce, pokud má volnou kapacitu. I scénáristé populárních seriálů o praktických lékařích
nic nevědí. Posílají pacienty ve svých hrách jedině k obvodním
lékařům jako ti v Modrém kódu. U nás máme naštěstí praktické
lékaře dva, vlastně dvě. Nikdo ze Čkyňáků neřekne jdu
k obvoďačce nebo třeba jdu k praktičce. Špatně by se to
vyslovovalo. Řekne jdu k doktoru. Nebo jdu k Mařence, druhá
polovina jde k Majce. Nedá se nic dělat. Takhle to budeme
říkat, dokud tady budeme strašit.
Máme prakticky tu samou dlouhou dobu obecní úřad. A nepovedlo se nám vystrnadit z hlavy termín národní výbor.
Vzpomínáte si, co bylo těch výborů? Místní, okresní, krajský a ten nejstrašidelnější – ústřední. Je dobře, že zmizely v
propadlišti dějin. V propadlišti dějin zmizely, ale z našich hlav ne. Pořád říkáme, že jdeme na výbor nebo na eM eN Vé.
Přitom termín obecní úřad je takový domáčtější. Jdu na obec zaplatit psa – jak hezky to zní. Ale to ne, my jdeme na
výbor kvůli poplatkům za odvoz odpadu, který mimochodem také skokově zdražil jako všechno ostatní.
Inflace hrozivě roste. Jakmile jdete k optikovi, k zubaři či do lékárny, to abyste předtím navštívili svoji banku. Všimněte
si, jakmile Babiš přidá důchodcům, ceny všeho jdou nahoru. Něco vylítne o třicet procent, jiní zdraží jen proto, že už
dlouho nezdražovali. Člověka to štve, tělo slábne, zdravé myšlení upadá a tak musí jít k obvoďákovi pro nějaký prášek na
nervy a na výbor zatáhnout ty poplatky.
J. Lávička
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Zimní příprava A mužstva SK Čkyně a start soutěže
Pro všechny fotbalisty, snad s výjimkou mě, odstartovala „populární“ zimní příprava začátkem ledna. Trošku jsme
změnili přípravu, nechtěli jsme „jen klasicky“ odběhat si kilometráž, ale zkusili jsme trochu jiný styl běhání. Využívali
jsme různé trasy v domácím prostředí a klasický rytmus pátek – tělocvična a sobota – umělá tráva v Lažištích. Takto tomu
bylo do 1. 2. 2020, kdy jsme rozehráli jako loni turnaj na Hluboké. Zde jsme sehráli 4 utkání. S domácí Hlubokou jsme
prohráli 1:2, s Hrdějovicemi 2:3, s Neplachovem jsme remizovali 2:2 a na závěr jsme porazili SKP České Budějovice dorost
a skončili na konečném 5. místě. Za zmínku stojí gesto Josefa Krále, který v utkání s domácí Hlubokou v závěru utkání
odvolal nařízenou penaltu panem rozhodčím a ukázal fair play gesto, které jakoby cosi naznačovalo do startu naší soutěže.
My jen doufáme, že všichni budou přistupovat k fotbalu jako Pepa.
V únoru jsme absolvovali soustředění v Úbislavi. Za příjemnou atmosféru a super podmínky děkujeme ještě jednou
Jitce a Pavlovi Turkovým. Kluci zde absolvovali nejen náročné večery, ale především náročnou přípravu. Konečně zase
po roce došlo i na sněžení a tak jsme mohli využít i běžky na Kvildě. Využili jsme opět „umělku“ v Lažištích a jednou
dokonce běžecký ovál u kolegů ve Vimperku na hřišti, kde kluci doslova potili krev. Tím také děkujeme kamarádům
z Vimperka za tuto možnost. Přípravu jsme zakončili generálkou právě s kluky z Vimperka a utkání sehráli v neděli 8.
března na hřišti Sokola Záblatí, které nám toto utkání umožnilo sehrát na svém hřišti a výborně vše připravilo. V tomto
utkání se nám podařilo zvítězit 1:0. Tím prakticky byla zakončena zimní příprava a vše mělo být připraveno k zahájení
soutěže. Bohužel všichni víme, že současné veškeré sportovní dění přerušila pandemie Covid-19 a veškeré soutěže i krajské od mládeže do mužské kategorie jsou přerušené. Zatím. Proto nezbývá než se připravovat nadále individuálně. Jen
se uvidí v soutěži, kdo k tomu přistupuje zodpovědněji a kdo ne. Ostatně jako celou přípravu. A nakonec si stejně trenér
a divák udělá sám obrázek o každém hráči.
Na závěr chci také poděkovat oddílu za možnost využívat veškerá sportoviště. Všichni víme, že nejsou zadarmo a jejich
využití není samozřejmostí. To by si měli uvědomit všichni kluci z týmu a musím říci, že v převážné většině přistoupili
k přípravě zodpovědně. Co se týče změn v A mužstvu, po zranění se opět vrací Brabčák – Jirka Brabec. Je to výborný hráč
a jeho návrat je pro nás hodně pozitivní. Hokejové soutěže ukončil Pavel Samohejl, kterého jsem ještě neviděl, ale dá se
to pochopit vzhledem k jeho pracovnímu vytížení, místě bydliště a hokeji. Dalším navrátilcem je opět hokejista Daniel
Schwamberger, kterému rovněž předčasně vir ukončil sezonu. Nikdo neodešel a nikdo neskončil. Jak celá věc s odložením
soutěže dopadne, nebylo v době sepisování tohoto článku jasné.
Jan Děd ml.

SNĚŽENKY A MACHŘI NA KUBOVCE
V týdnu od 17. února 2020 proběhne na Kubově Huti lyžařský kurz VII. třídy ZŠ Čkyně s denním dojížděním. Toto byla
první zmínka o lyžáku, která rozproudila debaty různého ražení. Děti byly naštvané, protože se těšily, jak se alespoň na
pět dnů vymaní ze spárů rodičů. Rodiče byli zklamaní, že jejich dospívající ratolesti nezažijí, to co prožívali oni v jejich
věku. Třídní schůzky byly lehce vyostřené, ale nikdo nechtěl ustoupit. Vedení školy trvalo na stanoveném termínu,
přestože v únoru je vrchol sezóny, tudíž všude obsazeno, ceny gradují a kopce jsou plné lyžařů. Vedoucí kurzu trvala
na místě určení, ale nocovat s dětmi odmítla. Tak co teď?
Ta banda puberťáků se semkla a byla schopna se domluvit! Samozřejmě za pomoci dospělých se dal dohromady seznam,
kdo by chtěl na lyžáku spát. A tak se stalo, že 15 rodičů, kteří se vlastně ani neznali, se sešlo, domluvilo a rozjelo pomaličku
tu „káru“ zvanou lyžařský kurz. Neříkáme, že to bylo bez občasného zavrzání koleček, ale dali jsme to! Logisticky jsme
zpracovali plán, který neměl chybu. Jeden tatínek zajistil ubytování v Zátoni. Lesy ČR nám pronajaly jejich ubytovnu, pro
naše účely jako stvořenou. Jedna maminka zajistila nutné a potřebné tiskopisy, souhlasy a seznamy. Další maminka
zdravotní materiál a společně jsme sestavili harmonogram dne. Nebyla minuta, abychom nevěděli, kde a s kým se děti
nacházejí a co dělají. Každý večer s nimi nocovali minimálně dva dospěláci, kteří si je vyzvedli po výcviku od učitelek.
Jeden s nimi jel vlakem, zatímco druhý odvezl autem helmy a lyžáky. Všichni se sešli na ubikaci a po hygieně se přemístili
do blízké hospůdky na večeři. Vařili dobře, mládež odměnila na konci paní kuchařku společným poděkováním. Večerní
program se nesl v duchu her a zábavy, mobily se na noc odevzdávaly a nikomu nechyběly, i když z tohoto opatření jsme
měli všichni asi největší obavy! Snídaně byla v naší režii, každý měl s sebou, co má rád. Maminky napekly tolik různých
buchet a moučníků, že jsme měli podezření, že nám chtějí nechat děti asi na měsíc! Ráno zase jel jeden rodič autem,
druhý s dětmi autobusem na Kubovku, kde je předal učitelkám k výcviku. Harmonogram fungoval naprosto bezchybně,
spokojeny byly učitelky i děti.
Přes počáteční potíže jsme si to náramně užili. My, rodiče, jsme poznali, že ty naše ratolesti jsou vlastně všechny stejné,
ať je to premiant nebo zlobivec, dohromady byly v pohodě a o to nám šlo. Učitelky byly odpočaté a usměvavé, sněhové
podmínky nebyly ideální, ale děti se v rámci možností vyřádily a zalyžovaly si.
Jen je smutné, že vedení školy nemělo snahu to pro ty sedmáky udělat, a ještě smutnější je, že třídní učitelka se za nimi
ani nepodívala…
Rodiče zúčastněných dětí

AKTUALITY ze života Čkyně – březen/duben 2020

12

Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk – Tiskárna Brázda,
Hodonín - Uzávěrka následujícího čísla je 15. 5. 2020 - Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.pechousek@email.cz - Nevyžádané rukopisy se
nevracejí - Reklamy pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce
poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.

