AKTUALITY
ze života Čkyně
VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ

ZDARMA

Byl u nás Mikuláš
Doba adventní a vánoční
je zase tady. Patří k ní
vůně jehličí, sníh, mihotání světýlek a rozzářené dětské oči. A taky

Mikuláš, čert a anděl.
Zvonění zvonečku a
strašidelné dupání ohlásilo trojici i v naší
mateřské škole. I když po

celý týden se většina dětí
holedbala tím, že se
nebojí, opak byl pravdou.
Některé děti plakaly a
hledaly
útočiště
u
učitelek, rodičů a prarodičů, kteří se přišli na
svoje děti a vnoučata
podívat.
Nikdo nezlobí, všechny
děti poslouchají, umí si
po sobě uklidit, zdraví,
jsou k sobě hodné,
neperou se a neubližují
si. Anděl těmto dětským
odpovědím nechtěl ani
věřit. Jen Danielka
Hadravová přiznala: „Ve
školce jsem hodná, ale
doma
fakt
zlobím.“
Honzík Martan a Standa
Zuska napřed chtěli jít
do pekla (tak se totiž ne-

PROSINEC 2009
musí nic dělat, ani čistit
zuby), ale nakonec si to
rozmysleli a zůstali jsme
opět v plném počtu. Děti
se také divily čertovi,
který rozdával brikety, že
má „černé mýdlo.“ Pak
děti přednesly básničky,
Mikuláš rozdal dárečky,
všichni tři se s námi vyfotili a se slibem, že za
rok přijdou zas, se rozloučili.
Děkujeme
členům
„KOS“, kteří se nezalekli
50 dětí a přišli mezi nás.
Poděkování patří také
paní Jiřině Kutové za
každoroční finanční podíl
na mikulášské nadílce.
V. Pechoušková

Hlasujte o tom, kde bude ve Čkyni
nové dětské hřiště!
Uvnitř v Aktualitách na straně 6, naleznete lístek, kterým se můžete zapojit do
hlasování a rozhodnout o tom, kde si
budou hrát ti nejmenší. Lístek vystřihněte
a zakroužkujte svou volbu.

Anděl, Milukáš a čert navštívili děti i doma
Foto: B. Kubálek st.

Obecní úřad přeje všem
obyvatelům Čkyně příjemné
prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2010
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Vánoce s KOSem
Všechny zveme na adventní výstavu na Obecní
úřad ve Čkyni, kde se můžete podívat na výrobky
dětí a našich spoluobčanů, koupit dáreček nebo
vánoční dekoraci. Budeme jako tradičně i soutěžit,
letos o nejpěknějšího anděla Svá dílka můžete nosit
do 15.12. na OÚ k fotografovi. Výstava bude zahájena 16.12. a ukončena 23.12., kdy budou rozdány
ceny. Pak se můžete odebrat rovnou
do parku na náměstí, kde se odehraje
od 18 hodin vánoční příběh. Těšíme se
na vaši návštěvu a hezké svátky přeje
KOS.

Pozvání na promítání snímků z cest
Každým rokem se společně scházíme během zimních měsíců, abychom se podívali na zajímavé
snímky z různých destinací,a také si připomněli
naše společné akce po evropských horách. Kdo
navštívil v pátek 4. 12. 2009 tradiční promítání
v Nahořanech, mohl vidět podzimní Šumavu, Island, Faerské ostrovy, malované kláštery severního
Rumunska a vinné sklepy v Moldavsku.
Další program promítání v Nahořanech, začátek
vždy od 19 hodin:
sobota 23. ledna: Nepál, trek kolem Annapuren
Vladislav Hošek
sobota 27. února: Tanzánie, výstup na Kilimanžáro
MUDr. Jan Toman
sobota 20. března: Jižní Amerika, Peru – Andy
Jan Kavale
sobota 17. dubna: Národní parky USA, západní část
Miloslav Martan
Veškeré kulturní akce najdete na www.nahorany.cz
Každé druhé úterý v měsíci od prosince 2009 do
března 2010, jste zváni na komorní promítání
snímků do Restaurace Ve votáčce ve Čkyni:
úterý 8. prosince: malované kláštery v Rumunsku,
za vínem do Moldavska
úterý 5. ledna:Nepál, trek kolem Annapuren mezi
Dhaulagiri a Manaslu
úterý 9. února: Afrika, Tanzánie - výstup na Kilimanžáro, MUDr. Jan Toman
úterý 9. března: Slovinsko - Julské Alpy, Podkarpatská Rus
Srdečně Vás zve fotograf Vladislav Hošek.
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Vánoční pozdravy
ze zámoří
Milá Čkyně!
V našem případě je těžké říct, odkud
vlastně zdravíme. V tuto chvíli se nacházíme na západě Kanady, ve Skalistých
horách, kde je sněhu požehnaně a teploty
prý někdy klesají až na -40°C. Nicméně až
budete číst tento článek, budeme už
(aspoň doufáme) na druhé straně zeměkoule, na Novém Zélandu, kde je právě
teď léto a po sněhu ani památky. Člověk
si spíš musí dávat pozor na to, aby se nespálil.
Přejeme všem obyvatelům Čkyně krásné
a poklidné svátky, ať už strávené v teple
nebo v zimě, a do nového roku hlavně
hodně zdraví a radosti.
Veronika Hodinová a Dan Spiegel
Vážení a milí přátelé Aktualit Čkyně,
jako jeden z nejdále žijících Čkyňáků jsem
byl požádán redakcí o napsání pár řádek
o sobě a mém životě. Již deset let žiji na
uzemí USA. Usadil jsem se v malém
městečku na severozapadním pobřeži
Floridy, Panama city. Mám dvě děti, dvou
a půl ročního kluka Emila (v rodině generačně čtvrtý) a čtyřměsíční dcerku Eli.
Jsem zhruba 5 let ženatý. Máme dům pár
kilometrů od města. Živím se zahradnickými pracemi, je to pěkná i když přes léto
únavná práce. Co mi tu chybí, je čkyňská
atmosféra. Potkat přátele na ulici, popovídat si, anebo dojít na pivko. A pak je to
sníh. Na Floridě není, ale na druhou
stranu je to výhoda, hlavně kvůli práci.
Jinak hrozně rád jsem konečně začal
jezdit na dovolenou do Čkyně, v čem bych
rád pokračoval i v dalších letech. Tímto
článkem bych chtěl všem Čkyňákům
popřát nádherné prožití vánočních
svátku, bohatého Ježíška a šťastný nový
rok 2010.
Emil Pechoušek
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Čkyně má své talenty
Na titul TALENT
OKRESU ZA ŠKOLNÍ
ROK 2008-2009 byli
v září nominováni z naší
čkyňské školy Kristýna
Čermáková z letošní 9.A
a Radek Novotný ze
třídy 9.B. Oba sítem pro
nominaci prošli a 25.
listopadu 2009 proběhlo
setkání všech nominovaných dětí z okresu
Prachatice v Městském
kulturním středisku ve
Vimperku. Starosta Vimperka vyslovil uznání
všem přítomným uchazečům o titul Talent
okresu,vždyť každý z
nich dosáhl na přední
místa v soutěžích a
olympiádách. Jednalo se
o kategorie: humanitní, pří-

rodovědnou, uměleckou,
technickou a sportovní. A
pak se přistoupilo k jmenování těch žáků, které
porota vybrala jako
opravdové talenty. A
nikdo to porotě nezáviděl,
neboť z vynikajících
výsledků vybrat ty, které
ocení, byl úkol velmi
těžký.
Na titul Talent okresu
dosáhl i náš žák Radek
Novotný za vynikající
výsledky v matematické,
fyzikální a zeměpisné
olympiádě. Oběma našim
žákům blahopřejeme k nominaci a Radkovi Novotnému
gratulujeme k získání titulu
Talent okresu Prachatice
za školní rok 2008 - 2009.
Mgr. J. Dědová

Přijďte si poslechnout
Zveme všechny příznivce klidného
prožití vánočních svátků na tradiční
předvánoční koncert dětského sboru
Růže a komorního sboru Rosetta.
Bude se konat v pátek 18.12. v
kostele od 18 hodin.
Mohli bychom se vzájemně zahřát
- my písněmi a příchozí diváci svou
účastí a zájmem.
Mgr. Jaroslav Fafejta

Sněhuláci ozdobí Čkyni ?
Jednání metodického
sdružení
I.
stupně
čkyňské školy se zabývá
především školní tématikou, přípravou akcí
s dětmi a mnohými detaily každodenní práce
učitele. Pokoušíme se
vymyslet i takové činnosti, kterými bychom i s
trochou legrace prosvětlili
mimoškolní
prožitky
našich žáčků, nejlépe ve
spojení s aktivní a
tvořivou rodinou.
Máme takový nápad a
zároveň nabídku pro
rodiče s dětmi. Chtěli bychom v letošní zimě
oslovit rodinné týmy
výzvou k zapojení do
soutěže o nejkrásnějšího,
nejveselejšího sněhuláka
ve Čkyni.
Až bude dostatek sněhu,
vyhlásíme sněhulákový
týden a ke konkrétnímu
datu náš hodnotící a
nezávislý učitelský tým

sněhové rodinné výtvory
obejde, nafotí a vyhodnotí.
Tahle trochu legrační
rodinná klání a aktivity
mohou být docela přínosnou a obohacující kreativitou, upevňující i
vzájemné vztahy rodičů
a dětí. Nic to nestojí a
určitě si všichni užijí i
hodně legrace.
Zima se teprve chystá
chopit své vlády. Zatím
mohou rodinné týmy
promýšlet výtvarné nápady, jak budou sněhuláci vysocháni, oblečeni,
vyzdobeni a hlavně jaké
kreace a módní výstřelky
jejich sněhoví miláčkové
unesou.
Všechny fotodokumenty
pak zveřejníme. V pravé
zimě a v pravý čas dáme
dětem a rodičům vědět.
Mgr. Jan Děd

Zahradní slavnost
Prvního října 2009 zahájila ZUŠ Vimperk pobočka Čkyně
svůj
první letošní koncert ,
tzv. ,,Zahradní slavnost“
v nově vybudovaném altánku na školní zahradě.
Přestože počasí nepřálo,
žáci se nedali odradit a
s velkým nasazením koncert proběhl. Po třech
úvodních
fanfárách
žesťového tria z Vimperka jsme mohli slyšet
příčné flétny, akordeon,
zpěv, klavír, klávesy a to
vše provázené vtipnými
básničkami a povídáním
o podzimu, svátku Svatého
Václava i nástupu do
nového školního roku.

O podzimní výzdobu se
postarali žáci místní základní školy a tento koncert byl poprvé také
spojen s účastí žáků již
zmíněné školy pod vedením paní učitelky
Komínové.
Malí hudebníci a recitátoři
byli
odměněni
potleskem rodičů, prarodičů, spolužáků a zaměstnanců školy. My se
nyní můžeme těšit na
další spolupráci při
přípravě tradičního vánočního koncertu.
Lenka Smahová
vedoucí pobočky ve
Čkyni
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Usnesení
zastupitelstva obce Čkyně
dne 26.10.2009
schválilo:
- dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 14.12.2005
a úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Obce Čkyně Základní škola a Mateřská škola
Čkyně
- ISVS - zvýšení poplatku za poskytování informací
na 161,- Kč/hodina
- rozpočtovou změnu č. 7
- nákup vodojemu Horosedly a pozemku č. parc.
591/4 o rozloze 159 m2
- prodej pozemku paní Miroslavě Hanzalové, Čkyně
184 č. parc. 426/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Dolany u
Čkyně
- prodej pozemku paní Marii Caisové, Dolany 14 č.
parc. 468/3 o výměře 135 m2 v k.ú. Dolany u Čkyně
- nákup pozemku od AZ Delta a.s., Čkyně 44 č. parc.
87/16 o výměře 229 m2 v k.ú. Čkyně
- smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu pro E.ON ČR na pozemky č. parc. 87/2, 550/1
a 560/1 v k.ú. Předenice u Čkyně
- smlouvu o věcných břemenech pro KMP Bürotechnik s. r. o., na parcele č. 1151/1 o výměře 2560 m2
v k.ú. Čkyně
odložilo:
- prodej pozemku paní Žemličkové, Čkyně 34 č.
parc. 98/1 o výměře 54 m2 v k.ú. Čkyně
přidělilo:
- byt v č. p. 151 paní Kateřině Chvalové, Čkyně 310;
jako náhradníci: pan František Černý, Čkyně 225;
paní Ludmila Kutheilová, Konopiště 33
vzalo na vědomí:
- žádost od paní Hany Stockingerové o projednání
situace ohledně kůlen u domu č.p. 134
- informace o dotacích z ROP - Jihozápad
- opravu veřejného osvětlení před stavbou pana
Miklase
- informace o výstavbě komunikace na ZTV na
rovince

Upozornění Obecního úřadu
Čkyně
Popelnice se o svátcích budou
vyvážet místo ve čtvrtek až v sobotu,
a to 26.12.2009 a 2.1.2010.
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Fotbalový podzim ve Čkyni
Fotbalový oddíl SK
Čkyně má v této sezoně
2009/2010 celkem 6
týmů a to tři týmy mužů
(A,B a stará garda 35+),
jeden dorostu a dva týmy
přípravek (mladší a
starší).
"A" tým mužů hraje
velice náročný krajský
přebor, kde po podzimní
části sezony skončil na
12. příčce s 19 body za 5
výher, 4 remízy a 7 proher s celkovým skóre
21:24. Do začátku sezony
nevstoupil první tým
našeho oddílu vůbec
dobře. Po devíti kolech
měl na kontě "pouhých"
7 bodů, když měl v některých zápasech hodně
smůly a góly v závěrech
několika utkání přišel
zbytečně o důležité body.
Za těmito špatnými
výsledky nestála ale jen
smůla, ale také početná
marodka v kádru "A"
mužstva. Po 9. kole
odstoupil na vlastní žádost trenér Vladan Pokorný, který vedl mužstvo
již 3. sezonu v krajském
přeboru. Vždy si vedl
velice dobře, mužstvu
vtiskl určitě i svoji tvář a
udělal ve Čkyni kus
práce. Místo hlavního
trenéra převzal předseda
klubu Jaromír Kainc a ze
začátku to nevypadalo
vůbec dobře. První zápas
pod vedením nového
trenéra fotbalisté "A"
týmu prohráli v Č.
Krumlově 4:0, poté doma
s Pískem "B" 0:4 a na
horké půdě v Milevsku
2:1. Když po 12. kole byl
tento tým stále se 7 body
na předposledním 15.
místě tabulky, tak jen
málokdo věřil, že podzim

budeme nakonec hodnotit kladně. Tým se dal
dohromady
a
začal
vyhrávat zápas za zápasem. Nejprve doma s
Bavorovicemi 3:1, s
Vodňany 4:0, v Sez. Ústí
"B" 1:2 a doma s Týnem
nad Vlt. 2:1. Podtrženo,
sečteno = špatný začátek, dobrý konec.
Střelci: Petr Vondrášek
6, Babka 4, Fleischmann
3, Král 2, Kvapil 2, Jiří
Stejskal 1, Šíp 1, Ketzer
1, Kotous 1.
"B" tým mužů pod vedením trenéra Pepy Stejskala
startuje
již
několikátou sezonu v
okresním přeboru a
nachází se na 4. příčce.
Na kontě má 25 bodů za
8 výher, 1 remízu, 5 proher s celkovým skóre
36:33. Toto místo jim
zaručuje
postup
do
jarních bojů ve skupině o
postup do I.B třídy.
Mužstvo "B" týmu funguje jako záloha "A"
týmu a taktéž zde dostávají prostor hráči z
dorostu, aby ukázali, co v
nich je.
Tým dorostu pod vedením nového trenéra
Jardy Blahouta hraje po
roční účasti "pouze" v
okresním přeboru opět
I.A třídu a zde si vede
velice dobře. Je na 4.
místě s 26 body za 8
výher, 2 remízy, 4 prohry
s celkovým skóre 34:29.
Tým pod tímto trenérem
"šlape jako hodinky" a až
na pár výjimek podává
spolehlivé a kvalitní
výkony. V týmu panuje
dobrá nálada a je zde i
výborná parta mladých
fotbalistů.
Dalším týmem oddílu

SK Čkyně je stará garda
35+, která hraje okresní
přebor na Strakonicku.
Zde si vede výborně a je
na průběžném 3. místě
se
4
výhrami,
2
remízami, 1 prohrou a
celkovým skóre 28:14. V
týmu startuje pod vedením
Míry
Edera
Kavlíka ještě několik aktivních hráčů a dokonce
na svém hřišti porazili i
družstvo Pražáku, které
není zvyklé prohrávat a
má na kontě pouze 1
porážku za poslední tři
roky.
O výsledcích a
činnosti týmů přípravek
jsem již psal v minulém
vydání a proto považuji
za zbytečné psát nyní to
samé.
Jak jsem se již
zmínil, někteří naši fotbalisté musí z důvodu
malého počtu hráčů
jezdit za fotbalem do
Vimperka. Jedná se o
mladší a starší žáky.
Hrají zde krajský přebor,

Kluci v akci

starší žáky trénuje Venca
Turek st. a mladší Vlastimil Červený. Tímto
bych chtěl také ocenit nejenom práci trenéra
Vaška Turka st., ale i
rodičů, kteří zajišťují
nelehký
a
časově
náročný úkol - odvoz
našich mladých fotbalistů
na
všechny
tréninky
do
Vimperka.
Na závěr mého
článku
bych
chtěl
poděkovat všem, kteří se
spolupodílejí na tom, aby
fotbalový oddíl SK Čkyně
v dnešní nelehké době
fungoval. Všem za celý
fotbalový oddíl přeji v
roce 2010 hodně štěstí,
zdraví, hodně krásných
chvil u fotbalu a co nejvíce chuti pro fotbal něco
udělat. Konkrétní osoby
či firmy uvádět nebudu,
protože bych určitě na
někoho zapomněl.
Michal Uhlík

Foto: J. Škrle
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Síň pro občanské pohřby ve Čkyni
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ANKETNÍ LÍSTEK

Kde si přejete mít hřiště pro nejmenší?
V současné chvíli je připravován projekt, do 4. výzvy
k předkládaní žádostí o dotaci v rámci Strategického plánu LEADER, na dětské hřiště pro nejmenší
(prolézačky, houpačky apod.). Vzhledem k problémům s výběrem lokality se na občany obracíme
s malou anketou.
Hřiště pro nejmenší by mělo být postaveno:
a) V parku v centru obce
b) „Na rovince“ v nové zástavbě
c ) Na starém hřišti v blízkosti bytovek
d) V klidové zóně domu č.p. 193 u vlak. nádraží
Anketní lístky je možné vystřihnout z Aktualit nebo
je naleznete v čekárnách u lékařů a v obchodě „U
Kaince“, kde budou rovněž umístěny krabice na
sběr těchto anketních lístků.

Tímto příspěvkem chci
ocenit autora „pk“ z
říjnového čísla Aktualit,
který podpořil obnovu
stávající tzv. Pietní síně
na místním hřbitově a
její zprovoznění. Takovou
iniciativu má Komunita
pro duchovní rozvoj,
o.p.s. ve Čkyni devět
roků a je obsažena v její
zakládací listině. Již r.
2001 jsem v Aktualitách
vyzval občany k veřejné
diskusi v tomto směru.
Za ta léta jsem vyslechl
názory mnoha občanů a
někteří se účastnili veřejných debat na téma
„krize
pohřebnictví“,
pořádaných v čajovně.
Cílem bylo přispět ke
zdravému
společenskému názoru na smrt a
pohřebnictví a udržení
tradice konání obřadů.
Názory občanů se v podstatě rozdělují na ty, pro
něž je křesťanský pohřeb
přijatelný a ty, kteří mají
jinou představu. Ti druzí
vítají iniciativu pro vznik
komunální obřadní síně
ve Čkyni a nebo je jim to
jedno, neboť je pro ně
téma smrti a umírání
tabu, o němž raději nemluvit.
Také v rámci veřejných
jednání pracovní skupiny
„sociální
služby
na

Čkyňsku“ bylo v r. 2007 ze
strany o.p.s. navrhováno
zřízení obřadní síně pro
konání občanských pohřbů. Tehdy se dokonce
vedla debata o pochybnostech, zda jde o sociální
službu obyvatelům. Jsem
toho názoru, že ano. Je to
poslední sociální služba,
kterou by občan měl mít
dostupnou a podporovanou
z veřejných prostředků. A
nejde jen o zesnulého.
Jde i o ty živé, kteří cítí
potřebu účasti na posledním rozloučení.
Pro konání jakýchkoliv
pohřebních obřadů je
mnoho argumentů. Přispívají k udržení pozitivních
venkovských
tradic i k posílení občanské společnosti. Přispívají k místnímu řešení
krize pohřebnictví a tím
nezdravého vývoje společnosti (70% umřelých v ČR
nemá pohřeb). O významu
pohřbů a pozitivním
vlivu na duševní zdraví a
duchovní rozvoj jedince
se budu zde věnovat
někdy příště.
Vážení občané, cítíte-li
to jako já, napište do Aktualit.
Petr Martan,
ředitel o.p.s.

Výlet svazu invalidů
Naše organizace - Svaz
invalidů - pořádala dne
7.10.2009 zájezd po Šumavě. V rámci akce "
DOSTUPNÁ ŠUMAVA"
jsme se podívali na
místa, na která bychom
se jinak nedostali. Autobus nás zavezl do
skláren Annín a poté
přes
Hartmanice,
Stodůlky, Dobrou Vodu,
Srní, Modravu a Kvildu
do Vimperka. Zajížděli
jsme se podívat i na

Hauswaldskou
kapli,
které je přezdíváno "Šumavské Lurdy" a do zakázaných zón, kam autobus
měl povolení. Svatý Petr
nám přál - bylo krásné
počasí, listí se barvilo
podzimními barvami a
my jsme si říkali v jakém
krásném koutu naší vlasti
žijeme. Přejeme si, abychom se zase sešli a poznali další část naší
krásné Šumavy.
Mgr. M. Šmejkalová
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Roste nová generace kuchařů?
Letošní deváťáci, stejně
jako jejich předchůdci,
před sebou mají nelehký
úkol. Rozhodují se právě
v těchto dnech pro budoucí povolání. Několik
nám jich také pošilhává
také po učebním oboru
kuchař. A není divu, ve
školní cvičné kuchyňce
se umějí otáčet všichni,
stejně šikovní jsou kluci i
děvčata. Od září si už
vyzkoušeli recepty ze

studené kuchyně (vaječnou mozaiku), z italské
receptury zvládli pizzu a
českou kuchyni zatím
reprezentoval jablkový
koláč s drobenkou. Tento
týden se pustí do
perníčků, vždyť už je na
ně nejvyšší čas. Škoda, že
při jejich chuti k jídlu, se
koření v perníčcích nestačí řádně rozležet ...
Jaromíra Dědová

Bazar nábytku
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
- nábytek za nákupní ceny
- dárkové zboží
- velký výběr sed. souprav a konferen.
stolů
dále: kuchyň.rohová souprava, kuchyň.
stoly, vyřezávané věci ze dřeva
- lze i cokoliv objednat
Vánoční aranžmá lze zakoupit v hotelu
Iren!
Krásné Vánoce a hezký nový rok Vám
přeje
Lenka Bastlová
tel: 728 857 467
místo: Čkyně u vlakového nádraží

Pomoc v domácnosti
Hledáme hodnou paní nebo slečnu pro
pomoc v domácnosti na 6 hodin týdně, v
režimu 3 x 2 hodiny. Žehlení prádla, úklid
domácnosti, priležitostně pohlídání dítěte.
Blíže po osobní domluvě, 2 km od Čkyně, v
případě zájmu volejte na mobil: 724 830 442

Co sis uvařil, to si taky sněz
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