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Čkyně si připomněla
profesorku Peškovou
Nová informační tabule a pokřtěná
kniha Paní Chirurgie - obojí věnované
čkyňské rodačce Marii Peškové. Profesorce všeobecné chirurgie a jediné
přednostce 1. Chirurgické kliniky
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Obojí je výsledkem celoroční snahy
těch, kteří se rozhodli připomenout
ostatním význam paní profesorky,
této velké čkyňské rodačky. Své snažení spojili Stanislav Chval, starosta
obce, zástupkyně ředitele základní
školy Vendula Komínová, obecní kronikář Josef Lávička a Pavel Pechoušek,
novinář a autor publikace. Všichni se
na začátku minulého roku sešli, aby se
dohodli, co v rok výročí nedožitých
profesorčiných 80. narozenin vymyslet. Výsledkem byl letošní 24. únor.
Během slavnostního odpoledne došlo
k odhalení informační tabule, která
výstižně a efektně popisuje kariéru
Marie Peškové. Její vznik inicioval
spolu s KOSem Josef Lávička a financoval ji Obecní úřad Čkyně. Během
odpoledne pokřtili Pavel Pechoušek a
Stanislav Chval knihu Paní Chirurgie
studenou kávou. Právě studená káva
byl nápoj, který z důvodu nedostatku
času v práci často pila Marie Pešková.
První vydání publikace, které přesáhlo 500 kusů, je již rozebráno.
V polovině dubna se kniha svým
dotiskem dostane do celorepublikové
distribuce. Slavnostním odpolednem
provázeli hosty, mezi kterými nechyběla ani neteř Marie Peškové Olga Řehořková, žáci základní školy Petra
Zíková ze Čkyně a Josef Kouba ze
Zálezel. Po hosty bylo připravené
chutné pohoštění, po skončení všichni
poseděli a zavzpomínali na paní profesorku. Vše skvěle zorganizovala Ven-

Nová informační tabule o profesorce Marii Peškové

Knihu Paní Chirurgie pokřtil P. Pechoušek a starosta S. Chval studenou kávou
dula Komínová. Pánové Lávička a Pechoušek se ještě vydali na malenický
hřbitov, kde je Marie Pešková se svým
manželem pochovaná. Zde položili
věnec na její počest. Věnec nezištně
vyrobil Josef Dudák, za což mu patří
velké díky. Marie Pešková se v závěru
minulého roku také stala čestnou
občankou Čkyně.
Petr Kučera

Knihu Paní Chirurgie
o profesorce
Marii Peškové lze ve
Čkyni zakoupit
v drogerii Jarokai.
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 1. 2. 2016
schválilo:
– doplnění programu: bod 11) se zařadí jako bod 3), zařazuje se: do bodu 4) souhlas se spolufinancováním – „Garáž pro
hasiče ve Čkyni“, „Oprava požární nádrže Horosedly“ a „Nákup zásahových obleků pro zásahovou jednotku Čkyně“, do
bodu 6) prodej pozemku, do bodu 7) smlouva na zřízení věcného břemene, do bodu 12) žádost svazu včelařů
a zápis z finančního výboru
– uzavření smlouvy s paní Milenou Dvořákovou, osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona
– rozpočtové opatření č. 17/2015
– rozpočet obce na rok 2016 – příjmy: 24.404.170,– Kč, výdaje: 33.767.740,– Kč, financování: 9.363.570,– Kč, rozpočet
na rok 2016 je schodkový, schodek bude hrazen z prostředků minulých let
– rozpočet sociálního fondu na rok 2016
– příspěvky na rok 2016, jejich výši a k jednotlivým příspěvkům smlouvy
– rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2016
– podání žádostí do grantu JčK na: investici „Garáž pro hasiče ve Čkyni“, neinvestici „Oprava požární nádrže Horosedly“
a „Nákup zásahových obleků pro zásahovou jednotku Čkyně“ a spolufinancování těchto projektů
– záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 134 – ordinace po MUDr. Marii Křížové
– prodej pozemku panu Antonínu Vintrovi, Žižkova 418, Vimperk č. parc. 1124/8 o výměře 27 m2 v k.ú. Čkyně
– záměr na prodej části pozemku pro paní Ivu Košatkovou, Čkyně 115 č. parc. 1184 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Čkyně
– záměr na prodej části pozemku pro paní Ludmilu Urbánkovou, Čkyně 45 č. parc. 1184 o výměře cca 27 m2 v k.ú. Čkyně
– souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků mezi Obcí Čkyně a RNDr. Janem Ženkou a Dagmar Ženkovou,
Bezdrevská 1159/15, České Budějovice na pozemky v k.ú. Onšovice na č. parc. st. 46, 1094/12, 1071/1
smlouvu o výpůjčce nemovité věci s ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, na pozemek č. parc. 755/10 v k.ú. Čkyně
– smlouvu o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce a.s. na akci „Horosedly u Čkyně Škopek: NN připojení“ kabelové
vedení NN s uzemněním, na pozemky č. parc. 1177/1, 63/1 v k.ú. Horosedly u Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 500,–
Kč bez DPH
– obecně závaznou vyhlášku Obce Čkyně č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čkyně
– plánovací smlouvy pro stavbu „Obnova vodního náhonu a MVE na st. parc. č. 22/2 v k.ú. Čkyně“ mezi Ing. Naďou
Černou, Pivovarská 675, Prachatice a Miloslavem Černým, Italská 772, Prachatice a Obcí Čkyně; plánovací smlouvy na
úpravu obecního vodovodu, komunikace na p. č. 118/3, úpravu obecní kanalizace a úpravu vedení V.O
– žádost spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, vyvěšením vlajky bychom si dne 10. 3. 2016 připomněli 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
– žádost Českého svazu včelařů ČR, ZO Čkyně o sídlo na adrese Čkyně 2
zamítlo:
– přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR
– odměnu pro řadové zastupitele
uložilo:
– Ing. Stanislavu Chvalovi, starostovi obce, informovat o výsledku jednání zastupitelstva žadatele a úřad územního
plánování a spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 územního plánu Čkyně
určilo:
– Ing. Stanislava Chvala, starostu obce, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 územního plánu Čkyně
vzalo na vědomí:
– žádost pana Jaroslava Vozky na změnu územního plánu Čkyně na jeho pozemku parc. č. 820/3 v k.ú. Čkyně z veřejného prostranství na plochu smíšenou obytnou
– informaci o prodloužení záměru na pronájem nebytových prostor Restaurace Ve votáčce
– komentář ke statistickému výkazu obecní knihovny za rok 2015
– zápis finančního výboru 8/2016 ze dne 1. 2. 2016
– informace o stavu křižovatky ke kostelu
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Politický a správní vývoj
1918 – 1939
Jedenáctý díl historického seriálu o Čkyni.

Obecní úřad ve Čkyni letos poprvé vyvěsil “Vlajku pro Tibet” na
připomenutí 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
(OÚ)

Upozornění obecního úřadu
Žádáme majitele psů, aby při vycházkách po svém
psovi uklízeli exkrementy.
(OÚ)

V červnu 1919 se ve Čkyni konaly první svobodné
volby po zřízení samostatné republiky. Zúčastnilo se
jich 416 voličů a na jejich základě měla v obecní radě
lidová strana 7, národně sociální 6, sociálně
demokratická 2 a občanská 4 zástupce. Starostou byl
zvolen Antonín Had z č.p. 24.
V dubnu 1920 proběhly volby do poslanecké sněmovny a senátu. Ve Čkyni byly tyto výsledky: lidová
strana 129 hlasů, národně sociální strana 110, sociálně demokratická strana 59, národní demokracie
31 a živnostensko-obchodní strana 7 hlasů.
V květnu roku 1921 došlo k založení Komunistické
strany Československa, avšak ve Čkyni její organizace nevznikla.
Volební výsledky z roku 1925 se nedochovaly.
V říjnu 1927 se konaly ve Čkyni volby do obecního
zastupitelstva, vyhrála lidová strana a starostou byl
zvolen obchodník Jaroslav Trojan.
V říjnu 1929 se konaly volby do poslaneckého
sněmu a senátu. Opět zvítězila lidová strana, druhé
místo získala strana republikánská a na třetí postoupila živnostenská strana.
Koncem roku 1929 vypukla velká hospodářská
krize a prudce stoupala nezaměstnanost. Výroba
klesala a zahraniční obchod byl na nejnižším bodu.
V roce 1933 se v Německu dostal k moci Adolf Hitler.
V ČSR panovaly obavy z dalšího vývoje.
16. května 1935 se v hostinci u Králíčků konala
předvolební schůze, velmi početně navštívená.
Promluvil na ní generál Rudolf Gajda, který měl jako
svoje sídlo budovu v lesích pod Přečínem, takzvanou
Gajdovnu.
Hned na to se konaly volby do poslanecké sněmovny a senátu. Ve Čkyni to dopadlo tak, že vlivem
nebývalého vzrůstu fašistického hnutí zvítězila
Národní obec fašistická a citelný pokles zaznamenala strana lidová. To není důvod k chlubení…
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička
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Děti a učitelky ze Čkyně
vynesly Morenu
a přivítaly jaro
,,Zimo, zimo táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.”
Tato básnička rozezněla celou
mateřskou školu ve Čkyni ve čtvrtek
17. 3. 2016. Děti s učitelkami se rozloučily se zimou a společně přivítaly
jaro. Podle dávné tradice vyrobily
smrtku Morenu a celý průvod se ze
školky vydal k mostu přes řeku
Volyňku. Tady jsme se další básničkou
a písničkou se zimou rozloučily
a Morena už letěla do řeky. Proud ji
lehce unášel a děti ji nadšeně sledovaly až do otáčky. Doufáme, že doplavala co nejdál. Cestou jsme ještě
odemkly školní zahradu, kterou jsme
na podzim zamkly. Asi jsme jaro
opravdu přivolaly, protože už během
oběda začalo svítit sluníčko! Tak Vám
přejeme samé slunné jarní dny.
PS: Pro ochránce přirody - Morena
byla vyrobena z materiálů, které se
snadno rozloží (celá z papíru).
Kolektiv MŠ

Co v „OBČASNÍKU NEBYLO“ aneb
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
„A našel jsi pod stromečkem školní
tašku nebo batoh? Přinesl ti Ježíšek
také penál?“ Pod vánočními stromečky dětí, které se chystají od září do
školy, se tyto dárky často objevují….
Ale nežli jim v září každodenní povinnosti nastanou, čeká je zápis do první
třídy. Některé se těší více, jiné méně
a některé ještě méně. Tuší, že všem,
a to nejen dětem, ale také rodičům
nastanou povinnosti. Zápis je taková
zkouška toho, do jaké míry už jsou
děti samostatné, co všechno dovedou,
co si pamatují, jak reagují. Každá ze
základních škol připravuje zápis
trochu jinak, ale v podstatě obsahuje
stejné úkoly. Úkoly směřující

Velikonoce ve školce: Ve školce poctivě dodržují velikonoční tradice a tak
mohli kluci řádně vyšupat všechny holčičky
k tomu, aby se nenásilně složil obraz
o zralosti dítěte pro nástup do školy.
Může jít o povídání nad obrázky,
rozhovor o oblíbených činnostech dítěte, předvedení připravené básničky,

zazpívání písničky. Dítě by mělo umět
pozdravit, říci své jméno a vědět, kde
bydlí. Při rozhovoru s budoucím školákem sledujeme, zda se dítě dokáže
odloučit na chvilku od rodičů, jestli
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dokáže samostatně odpovídat na
jednoduché otázky a řešit zadané úkoly (nakreslit obrázek, rozlišit barvy,
v pracovním listě pojmenovat zák
ladní geometrické tvary, popsat obrázek, spočítat třeba pastelky, zjistit,
čeho je více a čeho je méně, co je
vpředu, vzadu, nahoře, dole, vpravo,
vlevo). Přitom je sledována kvalita
mluveného projevu – výslovnost, další
logopedické problémy a slovní zásoba.
Zároveň se hovoří o případné
nápravě. Víme, že právě zde slova
„soustavnost – pravidelnost – důslednost“ zaznívají opakovaně.
Děti také kreslí obrázek – postavu,
její provedení rovněž vypovídá o zralosti a představivosti dítěte, zároveň
odhaluje lateralitu (pravák – levák)
a držení tužky.
Zápis je zkouška, ale pokud dítě
neuspěje, nic tragického se neděje,
není to žádná katastrofa. Pokud je dítě
ještě příliš hravé a evidentně se ještě
nedokáže soustředit, je pro něj případný další rok strávený v mateřské
škole tím nejlepším řešením.
Dnešní školáčci jsou pochopitelně
jiní než před několika lety, znají počítače, mobilní telefony, tablety. Bez
televize a herních konzolí si nedove-
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dou představit ani jeden den. A možná
jim chybí běžné klidné popovídání,
ono obyčejné poslouchání pohádky,
kdy před očima nesvítí ani televize,
ani monitor, ale příběh se odehrává
jen v jejich fantazii. Dopřejte jim pohádky, kde se mluví čistým jazykem,
jazykem bez módních skřeků, výkřiků
a vulgarismů. Dejme dětem možnost
vyprávět pohádku s jednoduchým
dějem, který jim pomůže zorientovat
se ve světě dobra a zla. Znají toho
spoustu, ale věřím, že ve škole mají
připravené to, co potřebují – mnoho
zajímavých poznatků, pohádky, příběhy, soutěže, povídání, posluchače,
kamarádky a kamarády, legrácky i rošťárničky, zkrátka všechny ty klukoviny, které ke škole neodmyslitelně
patří a na které přece vzpomínáme
celý život.
Do čkyňské školy se konal zápis
tradičně na počátku února. V úterý
2. 2. 2016. K zápisu se dostavili řádně
všichni, pokud někdo onemocněl – byl
zapsán v náhradním termínu. Předškoláci byli očekáváni ve třech třídách
prvního stupně. Paní učitelky a učitelé
z prvního stupně si s nimi povídali,
ptali se, povzbuzovali. Asi i trošku
napovídali. A paní učitelky z obou

mateřských škol – čkyňské a bohumilické byly pro děti velkou podporou.
Letos nás navštívila i paní inspektorka z ČŠI. I ona procházela během
zápisu třídy. Vše plynulo hladce.
Ostatně, s dětmi jsme se neviděli
poprvé. Chodí k nám zpívat, na divadlo, někdy na oběd a díky sokolu
i cvičit. V rámci spolupráce se školkami již předem opakovaně navštívím
obě třídy předškoláků, popovídáme si
s paní učitelkami, radíme se, budoucí
prvňáky pozorujeme při práci. A tak,
pokud by se snad při vlastním plnění
úkolů zápisu objevila tréma, obavy
nebo ostych, nic se neděje. Každý
může mít svůj smolný den.
Všechny děti byly zapsány do první
třídy, někteří ještě na základě zápisu
a doporučení pedagogů zvažují odklad školní docházky. Vše je potřeba
pečlivě uvážit. Ředitel školy může povolit odklad školní docházky na základě dvou souhlasných posudků – pediatra a pedagogické poradny či centra. A čas je do konce května. Teprve
poté vám prozradíme, kolik to vlastně
budeme mít prvňáků a prvních tříd.

V. Komínová
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Hlášení školního
rozhlasu...
– to je věta, která se ozývá z amplionku umístěného v pravém horním
rohu tříd ve školách základní školy.
U nás školní rozhlas vysílá „pravidelně
nepravidelné hlášení“, kdy si moderátoři z řad žáků vyzkouší práci s mikrofonem. A co hlásili tentokrát?
– Dobrý den, máme před sebou
přehled informací a zajímavostí, týkajících se každodenního života naší
školy
– připomeneme si, co se stalo v únoru
a na počátku března
– musímepogratulovat svým spolužákům a kamarádům, kteří zabodovali
v soutěžích
– a poděkovat jejich vyučujícím
– a to mají za sebou kola školní
a i okresní!
– soutěže a olympiády zdaleka nekončí…
Takže jen stručně:
Školní a okresní kolo matematické
olympiády:
Nejlepšími řešiteli z řad páťáků byli
Klára Koldová, Jakub Dušek a Adéla
Tchorzewská. Jakub Dušek se stal
i úspěšným řešitelem okresního kola
této soutěže. V nejstarší kategorii podmínky pro postup do okresního kola
splnila jen Petra Zíková z IX.B, která
tam obsadila úžasné 2. - 3. místo!
Školní kolo pěvecké soutěže:
Soutěže se zúčastnilo 32 dětí.
A umístění?
Mezi nejmladšími – v kategorii 1. – 3.
ročník - získaly
1. místo Lenka Mašková a Markétka
Žampachová.
2. místo Maruška Járková, Veronika
Kubišová a Petra Bošková.
V kategorii 4. – 5. roč. byl udělen
diplom Adéle Kotálové a Marcelu
Zuskovi.
Mezi zpěváky 6. – 7. třídy byla nejlepší Daniela Hadravová, Alena
Schwarzová, Eliška Turková a Johanka
Benešová. Tato 4 děvčata nás budou
reprezentovat ve Vimperku.
Diplomy dále získaly Sarah Bendeová a Nikola Flachsová.
Mezi nejstaršími účastnicemi si 1.
místo a postup vybojovala Anna Medková, diplom získala i Sabina Koudelková.

Šplh na tyči si užily hlavně dětí
z prvního stupně. Nejlepší šplhouni
zdolali Sněžku, Lysou horu a Praděd,
tak máme pojmenované výškové body
na tyčích v naší tělocvičně.
Dne 9. 2. 2016 proběhlo okresní
kolo olympiády v českém jazyce. Naši
školu reprezentovala žákyně IX.
ročníku Petra Zíková, která rozšířila
své letošní úspěchy o 7. až 8. místo
v konkurenci nejlepších češtinářů
našeho okresu.
V úterý 23. 2. 2016 se v Prachaticích
konalo okresní kolo zeměpisné
olympiády. Naši školu reprezentovali
Petra Zíková, Míša Billová, Sára Bendeová a Honza Kytlica. Všichni se snažili, ale nejlépe uspěl Honza, vybojoval
2. místo v nejmladší kategorii. Přejeme mu hodně štěstí v krajském kole
této soutěže.
Okresní kolo Konverzace v anglickém jazyce – žákyně 9. ročníku
Lucka Dragounová vybojovala 1.
místo a postoupila do krajského kola
a tam – veliký úspěch – druhé místo!
Za mladší kategorii se soutěže zúčastnil Lukáš Chalupa za šesté třídy, který
se v konkurenci sedmých ročníků
umístil na devátém místě.
V pondělí 22. 2. 2016 poměřilo své
síly v matematické soutěži Pythagoriáda pět odvážných páťáků. Ve
Vimperku nás budou reprezentovat ti
nejlepší – Jakub Dušek a Klára Koldová. Hodně štěstí!
V pondělí 29. 2. 2016 odstartovalo
školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 31 dětí z 1. – 5. třídy. Tentokrát byli žáci rozděleni do čtyř kategorií a ti nejúspěšnější se podělili
o 13 diplomů. Nejlepšími recitátory
byli:
1. kategorie: 1. místo – Adam Šišlák
2. kategorie: 1. místo – Elen Benešová
3. kategorie: 1. místo – Lenka Mašková
4. kategorie: 1. místo – Zdeněk Žáček
Pokud chcete znát další umístěné –
podívejte se na webové stránky naší
školy.
Ve středu 9. 3. 2016 proběhlo školní
kolo v recitaci na druhém stupni.
Do okresního kola postupují za III.
kategorii pro 6. a 7. třídy Daniela Hadravová z třetího místa, Marianna
Stránská z druhého místa a Johanka
Benešová z prvního místa. Ve IV. kategorii pro 8. a 9. třídy bude naši školu
reprezentovat Josef Kouba.
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V on-line soutěži Finanční gramotnost do okresního kola postoupili:
Pavel Filip, Petra Zíková a Jakub
Zahradník. Tento tým skončil na 2.
místě. Postupuje do krajského kola,
které také probíhá on-line do konce
března.
Matematická olympiáda – 6. a 7.
třída – školní kolo
Ti, co mají rádi zajímavé matematické
úlohy, měli možnost prokázat svůj
důvtip ve školním kole matematické
olympiády. Mezi sedmáky v tomto
klání letos opět zvítězila Míša Billová,
na druhém až třetím místě se umístily
Johanka Benešová a Natálie Tesařová.
Mezi šesťáky zvítězil Hynek Česánek,
druhá byla Alena Schwarzová a pomyslnou bronzovou medaili vybojoval
Petr Vávra.
Nejlepší matematici v devítkách jsou:
Petra Zíková, Pavel Filip a Štěpán Rychecký. Do okresního kola postoupila
Petra Zíková. Tam skončila na 2. – 3.
místě.
Osmáky okresní kolo teprve čeká.
Školního kola se zúčastnilo 6 žáků. Do
okresního kola postupují: Anna Medková, Matěj Bláhovec a Tomáš Kordík.
Gratulujeme a tleskáme všem,
poděkování patří paní učitelkám a učitelům, kteří je na soutěže připravovali,
pomáhali a drželi reprezentantům
pěsti.
– Únor byl plný různých exkurzí,
besed a školních výjezdů.
– A to jsme ještě měli jarní prázdniny,
jak se teď říká – jarňáky.
– Sedmáci byli na lyžařském kurzu.
– Besedovali jsme s pracovníky NP Šumava, poznávali hlouběji přírodu
v našem okolí.
– Také jsme měli ve škole Policii ČRnaštěstí také jen na besedách. A ještě
přijedou – nejstarší spolužáci – osmička a devítka – se dozví, jak je to
s trestní odpovědností, blíží se k patnáctým narozeninám, přestávají být
DĚTMI, stávají se MLADISTVÝMI, a to
sebou nese určitou zodpovědnost.
– Vážné povídání nás čeká v besedách
o kyberšikaně, třeba i o facebooku,
který nám přinese spoustu zábavy, informací a pobavení, ale také dovede
nezkušenému a naivnímu pořádně
ublížit.
– Na chodbě, na zdi visí panel prof.
Peškové, někteří z nás se zúčastnili
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slavnostního odhalení, nám ostatním
tuto významnou osobnost, a nejen ji,
představili pánové Lávička a Pechoušek na besedách o slavných rodácích našeho okolí. Vyprávěli zatím
jen osmákům a deváťákům, ale
vypravují se i do šestky a sedmičky.
– Také jsme vyjeli do okolí – cílem byl
svět techniky. V planetáriu byli třeťáci,
expozici Techmánie v Plzni navštívili
čtvrťáci a páťáci, jadernou elektrárnu
v Temelíně osmička a devítka.
– Prvňáky čeká návštěva vlčince na
Kvildě!
– Také jsme se na chvíli přenesli do
továrních hal – o Dřevostroji, práci v
této blízké továrně vyprávěl na
besedě JUDr. Vladimír Chum. Pozval
nás na exkurzi, určitě se na jaře do objektu vypravíme. V rámci hodin praktických činností.
Protože nestihneme v občasníku
vám připomenout všechno, co se v
našem školním životě odehrálo, kde
jsme byli a co nás čeká, kdo v jaké
soutěži jak zabodoval, na jakém místě
byl a další podrobnosti, koukněte se
na webovky naší školy – do AKTIVIT,
třeba se tam najdete.
Loučí se s vámi Kuba, Sára a Julča.
V. Komínová

Srovnávací testování
žáků v průběhu školního roku
Každoročně využíváme možnost
ověřování a zjišťování vědomostí
a dovedností našich žáků formou
nezávislého testování institucemi,
které nejsou přímo zapojeny do činnosti školy. Cílem je srovnávat výstupy a kvalitu práce žáků a školy s
jinými subjekty.
Nejvíce využíváme srovnávací testování společnosti Scio v předmětových oblastech, obecných studijních
předpokladech, čtenářské gramotnosti, cizích jazycích a tzv. dovedností
pro život. Každému žákovi je předkládána jedinečná verze testu v rámci
jeho schopností, kde se úlohy odvíjí
podle jeho odpovědí na předchozí
úkoly.
Pro získání zkušeností se způsobem
elektronického testování začínáme již
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Povídání o Marii Peškové si poslechly
i děti na základce
Kdo byla profesorka Pešková? Jakou kliniku vedla? Kdo patřil mezi její
přátele? Odpovědi na tyto i celou řadu dalších otázek se dozvěděli žáci čkyňské
základní školy během prezentace, kterou si pro ně připravili Josef Lávička
a Pavel Pechoušek. Oba dva byli iniciátory vzpomínkové akce na Marii
Peškovou, o které se píše na první straně těchto novin.
Přednášku absolvovali žáci 8. a 9. třídy a dozvěděli se mnoho důležitých informací o Marii Peškové, díky které se městečko Čkyně nesmazatelně zapsalo
do dějin české chirurgie i celé medicíny. Děti bedlivě naslouchaly, povídání
o slavné rodačce je zaujalo. "O paní Peškové jsem mnoho nevěděl. Jsem pyšný
na to, že na stejnou základku jako já, chodila takhle významná lékařka. Povídání
o ní nebyla žádná nuda a dokonce jsme se i zasmáli," uvedl žák deváté třídy
Michal Uhlík. Pavel Pechoušek dětem vyprávěl o obsahu i příčinách vzniku
knihy Paní Chirurgie. Josef Lávička okořenil vyučovací hodinu osobními
vzpomínkami i vyprávěním o staré Čkyni.
(red)

od třetí třídy, kdy je naším cílem
především seznámit a naučit žáky
pracovat v budoucnu i tímto stylem.
Každý žák dostává podrobnou individuální zprávu, není pro něj ani zanedbatelné získání dovedností s administrací testu a technologií práce
s testy vůbec. My získáváme detailní
přehled o individuálních výsledcích
žáků i souhrnné výsledky za třídy.
V neposlední řadě srovnání úrovně
výuky předmětů. Analýzou výsledků
si ověřujeme objektivnost našeho
hodnocení, srovnání s vrstevníky ze

základních škol i s odpovídajícími
ročníky víceletých gymnázií. Žáci se
učí pracovat s novými materiály, formulacemi a novými formami testování. Z výsledků a analýzy hodnocení
lze posoudit strukturu vzdělávacího
programu, úroveň výuky vzdělávacích
oblastí a jednotlivých předmětů. V naprosté většině případů korespondují
výsledky žáků s naším hodnocením.
Těší nás, že někteří žáci dosahují nejlepších výsledků v rámci regionu.
Mgr. Stanislav Mauric,
ředitel školy
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"Pojďte se hýbat se
sportíky,"
hra, která se stala náplní cvičebních
hodin dětských oddílů čkyňského
Sokola.
Florbal – žáci
Oddíl florbal žáci se schází pravidelně každé úterý v 17 hodin. Sportovci ze 4. až 9. třídy nacvičují techniku hry, rychlost i přesnost střelby.
Jedná se o tvrdou hru a každý zásah
míčkem bolí. Podobně jako v hokeji
jsou proto brankáři povinně vybaveni
ochrannou maskou a nechat se v bráně ostřelovat vyžaduje kus klučičí
odvahy.
Také náš oddíl se zapojil do soutěžní
hry "Pojďte se hýbat se sportíky",
i když pojetí této soutěže vzhledem
k povaze florbalu je tak trochu jiné.
Nesbíráme body do průkazky, ale jako
„coach“ týmu vyhodnocuji aktivitu
hráčů, zejména při zápasech, které
jsou převažující náplní cvičebních
hodin. Těch se zúčastňuje pravidelně
v průměru 15 hráčů a věřte, že do hry
dají vše, jakoby se vždy jednalo o mistrovský zápas. V takovém zápalu hry
je nezbytná soudcovská přísnost a objektivní píšťalka. Florbal je hra, která
vyžaduje a podněcuje týmovou spolupráci, ale zároveň nechá vyniknout
jednotlivce. Ti nejlepší budou oceněni
na závěr soutěžní hry.
Ing. Ivo Komín, vedoucí oddílu
Odbíjená – starší žákyně
Odbíjená starších žákyň funguje již
druhým rokem. Oddíl je především
pro začátečníky, děvčata se zpočátku
roku učí techniku odbíjení prsty
a bagrem. V průběhu roku se přidává
nácvik podávání, nahrávky, smeče,
technika a strategie hry ... K vlastní hře
se dívky dostávají téměř až po roce, je
tudíž nutná trpělivost a hlavně chuť
vytrvat a chtít se volejbal naučit. V
současnosti máme sedm děvčat, které
se intenzivně odbíjené věnují, na jejich
hře jsou již patrné velké pokroky. Jejich radost ze hry a snaha naučit se
volejbal hrát je pro mě tou největší
odměnou. Mohou se v budoucnu těšit
na první menší turnaj například s
děvčaty z Vimperka, který se chystáme zorganizovat v závěru cvičebního roku. Jelikož jsou naše mladé
volejbalistky moc šikovné, věřím, že

Florbal – žáci

Odbíjená – starší žákyně
se hezky sehrají a zápas zvládnou.
V příštím roce některé odejdou na
školy, kde mohou pokračovat ve studentských oddílech, přesto v nich vidím už nyní budoucnost našeho
čkyňského ženského volejbalu v letech příštích. Takže dívky od 7. třídy,
neváhejte a v novém školním roce přijďte mezi nás!
Bc. Kateřina Šmídová
Oddíl mladších a starších žáků
Již po celá léta jsou vedoucími
žákovských oddílů naše členky Věra
Králová a Irena Rodová. Na jejich hodinách se postupně vystřídaly desítky
a desítky čkyňských dětí. Obě dvě
vymýšlí pro děti hry a soutěže, vybírají hlavně ty, které děti nejvíce baví,
při kterých se mladí cvičenci vyřádí
a zároveň zlepší svou fyzičku. Tradičně jezdí se svými oddíly na plavání
do strakonického bazénu, opékají
buřty a spolupodílí se na přípravě večerních orientačních hrách – šipkovaných. V jejich oddílech jsou děti
různého věku, starší se musí tak
trochu přizpůsobit mladším a ti se

zase naopak učí vycházet se staršími
spolužáky. Při hře, zábavě, prostě
v přirozeném prostředí. Vždyť většina
z nás – dávno dospělých – dodnes ví,
s kým „chodili do sokola“ a kdo je vedl.
Pochopitelně starší i mladší žáci budou bojovat v rámci vyhlášené hry
a i na ně čekají příjemné odměny.
Oddíl rodiče s dětmi
Oddíl našich nejmladších s rodiči
pod vedením Kláry Zdeňkové je
v soutěži již velmi zapojen. Naší malí
mají průkazky a pilně sbírají bodíky
ve formě samolepek. Motivací pro ně
mohou být i nové cvičební pomůcky,
např. padák, který si děti velmi oblíbily a překážkové dráhy, na kterých
cvičí rovnováhu
Při nákupu cvičebních pomůcek
a náčiní nepřišly zkrátka ani další dětské oddíly. Máme kvalitní florbalové
hole, branky, volejbalové míče a řadu
dalších drobností, které zpestří
cvičení. Tak ať máme tělocvičny plné!
Za oddíly
V. Komínová
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Oddíly TJ Sokol
Čkyně stále plní
tělocvičnu
Uprostřed cvičebního roku a na začátku roku kalendářního můžeme
s potěšením nahlédnout do pravidelných cvičebních hodin čkyňské TJ. Podařilo se nám opět naplnit po celý
týden tělocvičnu několikahodinovým
cvičením s různorodým sportovním
zaměřením pro děti i dospělé ze
Čkyně i okolí. Plná tělocvična dělá radost nám všem, kteří o fungující
sportovní organizaci již několik let
usilujeme, organizujeme její činnost
a staráme se o zajištění co nejlepších
podmínek pro všechny příznivce pohybu a zdravého životního stylu.
Nabízíme cvičení v celkem 13 oddílech – od nejmenších cvičenců, až po
seniory. Ženy si oblíbily cvičení na
gymballech, stejně tak jako hodiny
aerobiku či jógy, muži využívají nejvíce rekreační míčové hry a stolní
tenis, smíšený oddíl odbíjené je určen
pro muže i ženy. V průběhu roku pořádáme i účastníme se několika turnajů, cyklovýletů. Naši cvičitelé a vedoucí oddílů mají možnost sbírat nové
náměty pro zpestření svých hodin na
seminářích a školení. Podporujeme
též činnost oddílu čkyňských šachistů
s dlouhodobou tradicí.
Našim hlavním cílem je snaha
přivést do tělocvičny, co nejvíce dětí.
V dnešní době to není úkol zcela lehký,
přesto se i letos podařilo získat jak
zájem malých příznivců sportu
o pravidelné cvičení, tak starší chlapce
pro florbal a dívky pro odbíjenou.
Pouze náš nový oddíl pro nejmenší
předškolní věk Rodiče a děti je v současnosti málo využíván. Doufáme
proto, že i do těchto zajímavých hodin
přivedou rodiče své ratolesti a věnují
jim hodinku plnou her a veselého
cvičení na nářadí či s novým náčiním.
Nově jsme pro děti v letošním roce
připravili celoroční hru „Pojďte se
hýbat se sportíky“, na jejímž začátku
bylo vyhlášení grantového programu
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce ČOV a Jihočeského kraje. Díky schválenému
projektu se tak ti nejmenší mohou
radovat z nových cvičebních prvků,

Mladší a starší žáci

Oddíl Rodiče a děti
zorganizujeme pro ně několik plavání,
her v přírodě, turnajů. Na konci roku
se mohou těšit za svoji aktivní účast
na drobné odměny, diplomy a ceny při
slavnostním zakončení hry.
V budoucnu chceme pro děti i nadále připravovat nové zajímavé sportovní aktivity a ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Čkyně získávat jejich dlouhodobý zájem o pohyb a zdravé
využívání volného času. Do jaké míry
se nám naše úsilí bude dařit i v letech
příštích závisí na dobré vůli mnoha
lidí – cvičitelů, kteří se věnují dětem

i dospělým ve svém volném čase zcela
nezištně, dále na přízni a podpoře zastupitelů OÚ Čkyně, na úzké spolupráci se ZŠ a MŠ Čkyně, na všech
našich příznivcích, kteří nás podporují
finančně. A především na vás, kteří
přijdete mezi nás, kteří přivedete i své
děti, kteří respektujete pravidla při
pobytu v tělocvičně i na multifunkčním hřišti, kteří nám chcete pomoci,
aby tradiční cvičení pro všechny bylo
zachováno i pro další generace.
Dana Šmídová, předsedkyně
TJ Sokol
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Masopustního průvodu ve Čkyni se zúčastnilo na 40 lidí
Celkem 32 masek a 7 muzikantů se účastnilo únorového masopustního průvodu. Kromě muzikantů příspívalo k dobré
náladě teplé a slunečné počasí. V průvodu šel Švejk s paní Müllerovou, kominíci, policajt, šmoulové, prase a řezník, kuřák
se smrtkou, Ivánek s Nastěnkou, tygr, Ozák, pirát a krávy. Po dlouhých letech se masopustního veselí účastnil i Rudolf
Bělecký, který si oblékl masku klauna. Jeho hlasitý smích byl slyšet dlouho do večera, některým zní prý v uších ještě
dodnes. Nejmladší účastnici Emě Pechouškové v kostýmu Červené Karlulky byly čtyři roky. V průvodu nechyběli ani
zkušení masopustní harcovníci Josef Kainc st., Josef Tomášek a Vlasta Babka st.
Foto: B. Kubálek st.
(pp)

Ve Čkyni se konaly poprvé
šunkové hody
Hasiči ze Čkyně poprvé v historii pořádali dne 27. února
šunkové hody ve své zbrojnici. Této akce se zúčastnilo
okolo 100 návštěvníků. K jídlu byly vyuzené šunky, k tomu
si mohli dát návštěvníci bosáky se zelím. Dále byla připravena uzená polévka, uzené žebra, bramboráky a další
jiné pochoutky. Šunek bylo okolo 140 kusů a k polednímu
bylo vše vyprodané. Ke kávě si mohli přijít na své zákuskem či domácí buchtou. Hasiči v první řadě děkují panu
Jaromíru Kaincovi za velmi dobře vyuzené šunky, dále děkují hasičkám, které připravily pochoutky k uzenému a napekly již zmiňované domácí buchty. Děkujeme také všem
návštěvníkům za podporu sboru. V příštím roce se tato
akce bude určitě opakovat.
Josef Kainc ml.

Vepřové hody v Horosedlech
Horosedlské vepřové hody se konaly 13. 2. 2016 a účast
byla hojná. Dalo by se říct, že se v naší klubovně vystřídalo
v průběhu odpoledne a večera skoro 150 lidí. Tentokrát jsme
měli k výrobě 5 prasečích půlek, takže jsme vyrobili 350
jelit, 300 jitrnic a 25 tlačenek. Bylo k tomu 50 litrů prdelačky, zabijačkový guláš, výpečky, tradiční ovar a navíc řízečky
z čerstvého vepřového. Tradičně se nám o dodávku prasátek
postaral Jaromír Kainc, za což mu patří náš velký dík. Letos
se na výrobě podílelo snad půl vsi Horosedel, takže SDH
Horosedly děkuje všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu. Po
těchto hodech následovaly 19. 3. 2016 hody šunkové. Měli
jsme pro hosty připraveno 70 šunek, ovšem byly vyprodány
dříve, než začala oficiální část, protože jsme dříve příchozí
nedokázali odmítnout. Příště snad připravíme šunek víc, aby
nikdo nemusel odejít s prázdnou.
Vladimír Luks
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Hasiči ze Čkyně
začali nový rok 2016
hasičským bálem

Duatlon – po svých a
na kole kolem Dolan

SDH Čkyně pořádalo 23. ledna
v místním kulturním domě hasičský
bál. K poslechu a k tanci zahrála
kapela Malá muzika Nauše Pepíka.
Kapela přilákala mnoho tanečníků,
což pořadatele velmi potěšilo. Hasiči
i návštěvníci bálu byli moc spokojeni,
a tak 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 v příštím roce na bále zahraje kapela DE
FACTO.
Josef Kainc ml.

Sbor dobrovolných hasičů z Dolan
u Čkyně srdečně zve dospělé i děti na
2. ročník Duatlonu, který se bude
konat 16. dubna v okolí Dolan a Spůle
se startem na dolanském závodišti.
Náš organizační tým pečlivě připravil kratší i delší pohodové tratě po
dolanských vršcích s pěknými výhledy
do okolí, zabalil pěkné ceny pro malé
i velké a těší se, že se sejdeme v hojném počtu a za krásného počasí jako
vloni. Přítomen bude také tradiční
dolanský stánek s teplým i studeným
občerstvením a fešná obsluha k tomu.
Přijďte strávit jednu dubnovou
sobotu s hasiči z Dolan a užijte si naši
pohostinnost!

Sběr železného šrotu

Více informací na FB stránkách:
Dolanský
hasič
dobrovolný
a http://sdhdolany.websnadno.cz/

Hasiče čeká sběr železného šrotu,
který se bude konat 9. 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 stavění májky
v místním parku. Přijďte pomoci
a podpořit místní sbor. Okrsková
soutěž na hasiče čeká dne 7. května
v obci Lčovice. 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.

Nábor mladých
hasičů
Hasiči ze Čkyně pořádají
nábor mladých hasičů. Kdo by
měl zájem přihlásit své dítě do
sboru, ať tak učiní u pana
V. Babky na tel.: 724 563 778
nebo u pana L. Kaňky na tel.:
722 179 237. Děkujeme.

Plánujeme, připravujeme, brigádničíme
S příchodem jara se opět v Dolanech
rozběhla série brigád na hasičském
cvičišti, kde kromě dospělých hasičů
pomáhá i dorůstající mládež. Začínáme připravovat „cvičák“ na novou
sezónu, čistíme zanesené kanalizační
stoky a rybník na návsi. I tento rok budeme pokračovat ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů a organizací
akcí pro své členy, děti a mládež. Začínáme duatlonem, následovat bude
stavba májů v Dolanech a ve Spůli
a koncem června oslavíme příchod
prázdnin tradičním dětským dnem.
(lesren)

Policie Čkyně
Během února a března řešili policisté
na Čkyňsku pouze dva trestné činy,
a to:
Poškození vozidla
Prachatice - Čkyně - Na vozidle Peugeot pachatel poškrábal lak, utrhal
stěrače a téměř celé ho poškrábal.
Vimperští policisté zahájili úkony
trestního řízení ve věci přečinu
poškození cizí věci. Dosud neznámý
pachatel poškodil na pozemku
v obci Čkyně, část Lčovice osobní
vozidlo Peugeot. Vandal se na vozidle doslova vyřádil, propíchnul dvě
pneumatiky, utrhnul všechny tři
stěrače a téměř celé ho nezjištěným
předmětem poškrábal. Majiteli vozidla vznikla škoda za více jak 43
000 korun. Vimperští policisté provedli ohledání místa činu a nyní po
pachateli intenzivně pátrají.
Objasněno odcizení motorové
nafty
Prachatice - Čkyně - Policisté sdělili
podezření z krádeže sedmadvacetiletému muži z Prachaticka.
Vrchní inspektor Obvodního oddělení Policie ČR Vimperk včera
sdělil podezření ze spáchání přečinu
krádež devětadvacetiletému muži z
Prachaticka. Toho policisté důvodně
podezírají, že dne 14. února 2016
odcizil v areálu jedné z firem ve
Čkyni ze zde zaparkovaného nákladního vozidla téměř 46 litrů motorové nafty. Vimperští policisté případ prověřují formou zkráceného
přípravného řízení.
por. Bc. Martina
Joklová, pt.pis@pcr.cz
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Vzpomínky pana
Rataje
– 4. pokračování
Dostal jsem se do věku, kdy se v mysli
začaly zjevovat děje a osoby z časů na
samé hranici mé paměti a tak jsem si
řekl, že je nejvyšší čas je zaznamenat.
Nepředpokládám, že budu vše uvádět
chronologicky. Jde mi o to, abych si
vzpomněl, jak vypadalo moje rodiště,
jeho obyvatelé, jak se kde říkalo po
chalupě, popsat chalupy a jiné budovy,
hlavně ty, které dnes už neexistují. Chci
si připomenout některé významné nebo
svérázné obyvatele a pravidelné
návštěvníky Čkyně.
Zajímaví občané
Zajímavost některých obyvatel nebo
návštěvníků je dána mými vzpomínkami, a proto nelze tento výběr
považovat za objektivní. Možná, že jiní
byli zajímavější, ale protože jsem
s nimi nepřišel do styku nebo o nich
neslyšel vyprávět pamětníky, nejsou
zde uvedeni.
Pan řídící Václav Vavrýn – Pamatuji
si ho už jako penzistu, utkvěl mi v
paměti jako štíhlý starý pán drobné
postavy s prošedivělou bradkou, který
podobou připomínal presidenta
Masaryka. Půjčoval knihy v obecní
knihovně a po válce chodil v průvodech v sokolské čamaře. Vzorně se
o něj starala jeho manželka, a ještě
když působil jako řídící učitel, chránila
jej před rozčilováním a zlobivými
žáky. Učil maminku a ta říkala, že když
zlobili, přiběhla paní řídící a slovy „dáš
mně muže až mně umře?“, chránila jej
před žáky. Měl vilu se zahradou
nedaleko obecné školy. Dožil se
požehnaného věku kolem 95 let a z
toho značnou část v penzi. Svoji
manželku o mnoho let přežil. Václav
Vavrýn se narodil v Netolicích 8. 11.
1864. Po maturitě v Soběslavi krátce
působil ve Velešíně a potom v Bohumilicích. Do Čkyně přišel kolem roku
1890 a působil zde celých 37 let. Psával se ještě po staročesku Vácslav. Do
penze odešel kolem roku 1920 a užil
si ji do roku 1958, kdy zemřel.
Pan řídící Vejšický – Myslím, že už
byl v penzi a měl šedivý knír. Býval
řídícím v nedalekých Bohumilicích.

Bydlel v domku u silnice na Vimperk
a jeho zahrada sousedila se sokolským
cvičištěm (dnes autobusové nádraží).
Mám dojem, že jako penzista zastával
nějakou funkci v Kampeličce, v Sokole
a v okrašlovacím spolku.
Pan Kloužek – Několik let jsme bydleli ve stejném domě, pamatuji si ho
dobře. Byl menší, silnější postavy, měl
šedivý knír a jeho šedivá hlava se podobala hlavě Alberta Einsteina.
Přestože byl tělesně postižený a špatně chodil, byl úžasně činorodý. Byl zaměstnancem Kampeličky, hrál v kostele na varhany, opravoval hodiny a fotografoval. Bez jakékoliv evidence si
pamatoval, komu které hodiny patří,
když si po mnoha letech jejich majitelé
vzpomněli a chtěli je zpět třeba neopravené. Kde vlastně mohl s manželkou spát, když na postelích byly rozložené noviny a na nich hodinky?
Větší hodiny skladoval na dvoře
v kůlně. Kůlna jich byla skoro plná
a po jeho smrti je jeho neteř vyházela
nebo spálila. Protože začínal fotografovat někdy před první světovou
válkou, měl doma spoustu vyvolaných
fotografických desek, na kterých byli
mimo jiné odvedenci na vojnu, kteří
ve válce padli, a jejich nejbližší, kteří
žádnou jejich fotografii neměli, si
mnohdy až po mnoha letech vzpomněli na pana Kloužka a on jim fotografickou desku s jejich padlým příbuzným našel. Když jsem začal sám fotografovat, pan Kloužek mi jednou
přinesl dvě vyvolané fotografické desky a říkal, že na nich je moje teta Blažena, jak ji vyfotografoval jako sousedku, někdy před I. světovou válkou,
bylo jí asi 18 let. Když jsem z těchto
desek udělal fotografie a předal je sestřenicím, potvrdily mi, že je to opravdu jejich matka. Jak na těch negativech mohl po tolika letech poznat,
o koho se jedná? Pochybuji, že je měl
popsané. Ještě v pokročilém věku si
udělal ze starého deskového aparátu
zvětšovací přístroj a ze starých negativů fotografie. Škoda, že se jeho negativy ztratily, mohly dokumentovat
rozvoj naší obce. Když do Čkyně v roce 1945 přijeli američtí vojáci, byli pan
Kloužek a jeho manželka jedni z mála,
kteří se s nimi dokázali domluvit.
Pan Novák – Býval poštmistrem.
V penzi se jako bývalý legionář staral
o pomník padlých na náměstí. Dělal
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správce místního biografu, který byl
v sále hostince U Černých. Byly tam
sklopné lavice a na půdě upravena
promítací komora, odkud se filmy
dírou ve zdi promítaly. Sál byl
víceúčelový a byl využíván i k tanečním zábavám. Později si postavil
rodinný domek a před ním betonový
hrad, který je tam dodnes. Zřejmě se
jedná o hrad, který stával za památníkem padlých na náměstí, odkud byl
odstraněn.
Pan Suchel – Už jsem se zmínil o jeho
činnosti (bubenické) v souvislosti
s obecním úřadem a jeho jiná důležitá
funkce byla funkce kostelnická. Pamatuji si, jak s červeným zdobeným
pytlíkem na dlouhé násadě procházel
při mši mezi účastníky bohoslužby
a vybíral příspěvky na kostel. Když
procházel kolem oltáře, udělal pukrle.
Strojil pana faráře do mešního roucha,
připravoval kadidlo a mešní víno
s vodou. Před mší chodili do sakristie
věřící a dávali na modlení. Buď přinesli text se jmény na papírku nebo ho
pan Suchel napsal do sešitu, ze
kterého pan farář četl při modlení. Vybíral za to nepatrný poplatek – 1 Kč za
jedno jméno.
Pokračování příště.
Ing. Miloslav Rataj (79)

Čkyně Cup už pošesté
Stalo už se tradicí, že ve Čkyni fotbalová sezóna nekončí v polovině
června, jak je tomu zvykem v jiných
obcích, ale oblíbeným turnajem zvaným Čkyně Cup. Ten ve čkyňském
sportovním kalendáři nechybí ani
letos – tentokrát se uskuteční 2. července na tradičním místě na hřišti „na
rovince“.
Dle slov pořadatele Šimona Blaschka je už nyní o turnaj velký zájem a dá
se očekávat účast týmů nejen ze Čkyně a blízkého okolí, ale třeba i z Prahy,
Vodňan nebo Prachatic. Registrace
týmů proběhne v druhé polovině
května.
A po fotbale se z rovinky půjde rovnou do Hospody Na hřišti, kde se
i letos uskuteční naEXfest, který pořádá kapela The Hump. Mezi potvrzenými interprety je například strakonická legenda Delusion, která
brázdí evropské kluby už přes 20 let!
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Čkyňské "Áčko"
zbrojí na jaro!
Sobota 2. dubna – to je datum, kdy
vstoupí první mužstvo čkyňských fotbalistů do jarní části soutěže krajské
I. B třídy. První utkání sehrajeme na
domácí půdě s rezervou Vacova, výkop je stanoven na 16:30, následující
se pak koná 10. dubna ve Vodňanech.
Zimní příprava je tedy u konce, v ní
jsme absolvovali soustředění v Úbislavi, které se vyvedlo a svůj účel
určitě splnilo, podmínky byly vynikající. Den pod taktovkou trenérů Michala a Pepíka Kunešových začínal
ranní rozcvičkou a výběhem, následovala snídaně, dopolední trénink na
hřišti na Javorníku, poté oběd.
Odpoledne jsme pokaždé využívali
jinak, fotbálek za penzionem, plavecký
bazén v Horažďovicích či různá protahovací cvičení, které vedl Honza Děd.
Po večeři jsme měli k dispozici společenskou místnost, kde jsme každý
večer probrali, jak se celý den vyvedl,
a řekli jsme si, co bude ten následující.
Ve 22 hodin byla večerka.

Ještě jednou chceme touto cestou
poděkovat vedení klubu, že nám toto
soustředění umožnilo. Poděkovat
chceme také Pavlovi a Jitce Turkovým
za to, jak výborně se o nás po celý čas
na penzionu v Úbislavi starali.
V přípravě jsme také odehráli přátelská utkání, první jsme remizovali
s Kaplicí 3:3 na UMT v Prachaticích,
ve druhém jsme podlehli Vimperku
1:3 na UMT ve Strakonicích, třetí

utkání jsme vyhráli 5:3 s týmem Vlachova Březí opět v Prachaticích. Domácí utkání s Malenicemi se bohužel
kvůli terénu muselo zrušit, generálka
nás čeká v Netolicích na travnaté
ploše týden před zahájením soutěže.
Oproti podzimu je tu změna, domácí
utkání se opět budou hrát tradičně
v sobotu!
vedoucí mužstva Patrik Krull

Nově ve FITNESS CENTRU ČKYNĚ
Zvětšili jsme prostory fitka o dvě nové místnosti. Jedna z místností je vybavena čtyřmi novými stroji (SISI dřep, unožování a zanožování ve stoje, shyby s dopomocí, lýtka v sedě). Druhá místnost bude od dubna sloužit jako malá tělocvična
se speciálně odpruženou podlahou. V ní budou pravidelné hodiny: Jóga - (hormonální a power jóga), BOSU core, BOSU
cardio, Aerobik, Bodystyling, 4ever - (moderní styly tance ve věku od 3let do ∞), SM systém. Dále jsme dokoupili jednoruční činky o váhách 45 a 50kg. Rozšířili jsme množství stravních doplňků a prodloužili pracovní dobu.
Info: LUCIE NÁROVCOVÁ
Tel: 775 08 25 05
www.fitness-ckyne.cz
email: kavlikoval@seznam.cz
Facebook: Fitness Centrum ČKYNĚ
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po: 8:00-12:00 16:00-20:00
Út: 8:00-12:00 16:00-20:00
St: 8:00-12:00 16:00-20:00
Čt: 8:00-12:00 16:00-20:00
Pá: 8:00-12:00 16:00-20:00
So: ----------16:00-20:00
Ne: ----------- 16:00-20:00
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Zima a jaro
v klubovně
Během dlouhých zimních měsíců se
nám v teple klubovny krásně tvořilo
a hrálo. Vyráběli jsme sněhuláky, mraveniště s mravenci, zkusili si namalovat portrét, zasněženou vesnici a tečkovaný obrázek, odlili jsme si ze sádry
velikonoční zápichy, zahráli si pohádku O budce, O kohoutkovi a slepičce a O neposlušných kůzlátkách.
Protože už máme funkční pec na vypalování keramiky, pustili jsme se i do
práce s hlínou a udělali si první hrnečky. Nezaháleli ani Mrňouskové,
kteří si užili hrátky s vodou a vlnou,
lepili srdíčko a kytičku pro maminku
nebo modelovali sněhuláky.
Připravujeme toho hodně i na duben
a květen. Podrobný program vždy visí
na plakátech, na webu www.kosckyne.cz a na facebookových stránkách
Mrňouskové. Od dubna jsme upravili
věkovou hranici u kroužku Hravé
tvoření, dříve bylo zaměřeno na děti
od 3 do 4 let. Nyní bychom rádi pozvali všechny předškolní děti, tedy ve

Děti na kroužku Hravé tvoření
věku od 3 do 6 let. Při Hravém tvoření
se snažíme vždy na úvod rozvíjet projev dětí dramatizací pohádek, hraním
her, básničkami a písničkami. Vysvětlujeme dětem nová slova a ponaučení,
která plynou z pohádek, bavíme se
o životě lidí, zvířat a vůbec o světě kolem nás. Potom se vždy pustíme do
tvoření, které souvisí s právě probíraným tématem.

Kroužek Šikovné ručičky je pro děti
od 4 do 6 let, které už zvládnou složitější výtvarné techniky. Vzhledem
k větší náročnosti na spotřebu výtvarného materiálu jsme zavedli u tohoto kroužku příspěvek 30 Kč za
malého výtvarníka.
Těšíme se na společné hraní a tvoření.
Váš KOS
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Kulturní
a společenské
akce
Lčovice

Pátek 15. dubna 2016
od 19 hodin
Promítání Austrálie, země
protinožců – J. Toman

Josefovská zábava v černobílém
Letošní téma Josefovské zábavy bylo jednoduché, ale široké – černá a bílá.
Všem to moc slušelo a jak je možno vidět na fotografii, někteří se s oblečením
opravdu vyřádili. Cenu pro nejlepší pár si letos odnesli Tereza a Martin
Loudovi. Skvělou atmosféru dělala jako každý rok výborná kapela MP3. Díky
ní se tančilo a zpívalo až do ranních hodin. Chtěli bychom také poděkovat
taneční skupině Blue Storm z Volyně, která nám pod vedením Petry Hovorkové
zpestřila program svým nápaditým předtančením. Nemalý podíl na zábavě měl
i Libor Schoř, který bezvadně zajišťoval pohostinské služby. Děkujeme všem
našim příznivcům a podporovatelům. Už teď se těšíme na příští rok!
Váš KOS

Sobota 16. dubna 2016
od 20 hodin
Pouťová zábava – kapela
Elčovanka v místní škole
Sobota 30. dubna 2016 –
Stavba májky
Sobota 7. května 2016
od 13 hodin
Okrsková soutěž v požárním
sportu – u mostu v Konopici
Pátek 3. června 2016
od 20 hodin
Promítání videozáznamů z
akcí pořádaných ve Lčovicích
Sobota 18. června 2016
od 20 hodin
Vítání léta s kapelou
H – band v místní škole

Velikonoční tvoření v synagoze
V sobotu 26. 3. připravil KOS ve čkyňské synagoze tradiční velikonoční
tvoření. Kromě pletení pomlázek a zdobení kraslic si děti vyrobily krásné velikonoční dekorace, které si pak odnesly s sebou domů.
(red)

Sobota 2. července 2016
od 13 hodin
Fotbalové utkání horní –
dolní Lčovice a doplňkové
utkání s vyzvaným družstvem ze Zálezel
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Hodonín - Uzávěrka následujícího čísla je 15. 5. 2016 - 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.

