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Místostarosta žije
pro čkyňský lid
Z volebních výsledků vyšel
jako vítěz. Tolik hlasů jako
Jaromír Kainc nedostal
nikdo. „Jsem strašně šťast
ný, že to tak dopadlo. Za
celý úřad děkuji všem
občanům za důvěru.,“ říká
v rozhovoru pro Aktuality
Jaromír Kainc, staronový
místostarosta, předseda
čkyňských
fotbalistů,
úspěšný podnikatel a také
brzy i trojnásobný dědeček.
V komunálních volbách
jste získal největší počet
hlasů. Co byste vzkázal
voličům?
Překvapilo mě to velice
mile. I kvůli tomu, co se
odehrálo před volbami,
různé dopisy, urážky a tak
dále. I proto jsem strašně
šťastný, že to tak dopadlo.
Za celý úřad děkuji všem
občanům za důvěru. Mys
lím, že budou spokojeni.
Rozdělanou práci chceme
dodělat.
Před volbami i po nich bylo
ve Čkyni nezvykle dusno…
Obecní úřad Čkyně zůstá
val pořád v klidu. I přes
všechny urážky. Nakonec
ale starosta musel poslat
odpověď. Na to, co před
váděl pan Koška už musel
reagovat. Jsem rád, že voliči
reagovali správně a pořád
staronovému vedení věřili.

Ještě jednou jim za to
děkuji. Starostou obce
Čkyně může být teď jen
Stanislav Chval. Zatím ne
vidím nikoho jiného, kdo
by mohl naši obec vést.
Jaké plány má obecní
úřad?
Hlavní úkol je teď rekon
strukce zdravotního stře
diska.
Zpracovává
se
projekt, každopádně tam
bude bezbariérový přístup.
Taky máme v plánu upravit
náměstí. Plánujeme opravy
chodníků a silnic. Na
rovince bude dětské hřiště,
což je ale škoda, protože
můj názor byl ten, aby
hřiště bylo tam, kde je
sportovní areál.
Co budete mít jako mís
tostarosta na starost?
Starosta se stará o dotace
a všechny věci okolo. Řídí
obec. Já se starám spíše
o kulturu, zeleň. Výzdobu
v obci. To ale není všechno.
Se starostou musíme tvořit
sehraný tandem, který se
doplňuje. Každý může mít
jiný názor, ale my se
musíme domluvit tak, aby
to bylo dobře pro obec. Ve
Čkyni to tak funguje
a občané budou spokojeni.
Silničáři teď opravovali
rovinku. Máte k tomu
nějaké podrobnosti?

Místostarosta J. Kainc
To je silnice první třídy.
O tom obec nerozhoduje.
To všechno si řídí stát.
Vy jste i předseda fot
balového
klubu
SK
Čkyně. Nepřijdou nějaké
změny na hřišti?
Snažíme se ve Čkyni
udržet krajský přebor, aby
to dostatečně prezentovalo
obec. Což se zatím výborně
daří. Radost nám dělají
malí fotbalisti. Starší
a mladší přípravka, která
už tři roky neprohrála
a taky dává spoustu gólů.
Tam jsou šikovní trenéři.
Pochválit musím i rodiče,
kteří fotbalu fandí. Po
našich klucích už sahají
trenéři z Dynama České
Budějovice, takže Čkyně
fotbalem žít bude i nadále.
A co změny ve Vašem
obchodě? Chodí tam na
kupovat celá Čkyně.
Snažíme se dostat droge

Foto: P. Pechoušek
rii do přízemí. Nahoře by
potom byl další salónek na
oslavy a svatby. Nebo byty.
To je ale všechno zatím
ve hvězdách.
Předseda fotbalistů,
podnikatel, místostaro
sta, dvojnásobný dědeček.
Jak to všechno stíháte?
Brzy už budu trojnásob
ný. V první řadě to všechno
musí člověka bavit. Když si
to člověk srovná v hlavě,
tak jde všechno skloubit
dohromady. Musím podě
kovat manželce i třem
dcerám, které mi vycházejí
vstříc a moc mi pomáhají.
Osobně se snažím žít pro
čkyňský lid, ať prodělávám,
nebo vydělávám. Lidi ve
Čkyni a z přilehlých obcí
mám strašně rád. Vždyť
pocházím sám z nedaleké
vesnice. Oni mě snad taky
a tuším, že mi i podvědomě
fandí.
(pp)
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VÁNOCE S KOSEM
ADVENTNÍ TRH
Letošní adventní výstava bude pojata jako jednodenní
adventní trh s prodejem výrobků, ukázkami různých
tradičních technik a řemeslnou dílnou pro děti
i dospělé. Ten, kdo by měl zájem o prodej svých
tradičních vánočních výrobků a kdo by se s námi
podělil o ukázky jejich výroby, bude VELMI VÍTÁN.
Trh proběhne dne 18.12.2010 v KULTURNÍM DOMĚ
ve Čkyni od 10 do 17 hodin.
V případě zájmu kontaktujte prosím
Lucii Růžičkovou 724 114 387
______

„KLUCI V AKCI“
Výstava bude letos také obohacena o projekci ama
térských videí, na kterých budeme moci zhlédnout
postupy při přípravě tradičních pokrmů, cukroví
i vánočních výrobků formou humornou i seriózní.
Proto vás také vyzýváme, kdo máte chuť natočit
„kluky v akci“ se svým osvědčeným receptem nebo
kdo máte ve svém okolí někoho šikovného, kdo umí
nějakou tradiční techniku a předvedl by vám ji s ko
mentářem na kameru či foťák, NEVÁHEJTE
A TOČTE!!! Klip bude zařazen do prezentace,
obohatí naši výstavu a podpoří vznik originálního CD.
Uzávěrka příjmu klipů bude do 11.12.2010, kdy je
můžete odevzdat na OÚ u fotografa nebo
L.Růžičkové.
______

ŽIVÝ BETLÉM
Dále budeme rádi, když se přihlásíte k účasti na živém
betlému. Ten, kdo si sám sežene kostým např.
řemeslníka, pastýře nebo kohokoli, kdo se jde po
klonit Ježíškovi a tím rozšíří náš betlém,
je VELMI VÍTÁN!
Kontaktujte prosím Hanku Brašnovou
732 145 638
Děkujeme a těšíme se na hojnou spolupráci!

Obecní úřad přeje všem
obyvatelům Čkyně klidné
prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2011

Příjemné prožití letošních vánočních
svátků a nový rok s Boží pomocí
a ochranou vám vyprošuje
váš duchovní Otec,
páter Jan Janoušek.
Foto: P. Pechoušek
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Týmy přípravek byly
oceněny na obci
V pátek 12.11.2010 si mís
tostarosta naší obce pan
Jaromír Kainc pozval hráče
mladší a starší přípravky na
Obecní úřad ve Čkyni, aby
mohl ocenit jejich nejen
sportovní výkony a vzor
nou reprezentaci obce.
Všichni hráči těchto týmů
se za doprovodu svých
maminek, tatínků, babi
ček, dědů a sourozenců
také dostavili a nestačili se
divit, co si pro ně pan mís
tostarosta nachystal. Nej
prve jim přednesl svůj
projev a poděkování za
vzornou
reprezentaci
Čkyně a poté jim každému
předal slavnostní medaile
a balíček se sladkými
odměnami. Všichni hráči
včetně trenérů a rodičů se
poté přesunuli do bufetu
pana Kaince, kde si shrnuli
celou podzimní sezonu
a měli zde nádhernou
dokopnou a za to bychom

chtěli ještě jednou poděko
vat našemu "patronovi
a fotbalovému nadšenci"
Mírovi Kainců.
Oceněni byli tito hráči
a trenéři:
Zdeněk Vojtíšek, David
Samec, Petr Mottl, David
Pikl, Lukáš Frček, Jan
Chrášťanský, Michal Uhlík
ml., Jakub Zahradník,
Ondřej Rod, Tomáš ŽoLa,
Dominik Klabouch, Tomáš
Koloušek, David Mareš,
Josef Hodl, Lukáš Chalupa,
Tomáš
Děd,
Lukáš
Růžička, Jakub Chrášťan
ský, Petr Bíca, Nikola Uhlí
ková, Michal Uhlík st.,
Pavel Rod, Jaroslav Slovák,
Oldřich Hamtil, Radek
Zahradník a Martin Cha
lupa.

Čkyňské fotbalové kapacitky

Foto: M. Vojtíšek

PREMIÉRA NOVÉ HRY
v režii Mirky Brašnové

POSTEL PRO ANDĚLA
podtrhne atmosféru letošních Vánoc.
Přesný datum a čas budou uvedeny
na plakátech.

M. Uhlík

Těší se Váš KOS!
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Změní se konečně volební
zákon?
Tak jsme přežili další
volby. Po čtyřech letech 65
procent (!) našich občanů
rozhodlo o tom, kdo bude
zasedat „na zámku“. Před
volební kampaň byla
hustá, jak by řekli mladí.
Aktuality ze života Čkyně
byly plné kritiky, ote
vřených dopisů a slibů jed
notlivých volebních se
skupení, že to budou dělat
lépe, když se dostanou na
radnici. Na něco takového
jsme u nás nebyli zvyklí.
Když volební komise
pečlivě sečetla hlasy, bylo
jasné, kdo vyhrál. Sedm
„starých“ zastupitelů bude
v práci pro obec pokračo
vat, přibyli čtyři noví.
Jsou v nejlepším věku,
v průměr jim je 42,5 roku.
Byly to divné volby. Slo
žité pro voliče i volební
komise. Ta naše počítala do
22 hodin, v Domažlicích až
do rána. Volební zákon
umožnil lidem volit lidi
napříč stranami (to po
važuji za nejsprávnější),
pak jednotlivé strany (taky
dobře) a nakonec kan
didáty i strany. A tady voliči
neměli jasno. V mnoha pří
padech se pak stalo, že vo
lili jiné lidi, než chtěli.
V tomhle je volební
zákon složitý a když si jej
člověk pořádně neprostu

duje, může sáhnout vedle.
Další nepochopitelná
věc jsou koeﬁcientové pře
počty. Člověk by si myslel,
že se do zastupitelstva
dostanou ti, kteří dostanou
nejvíce hlasů. Není to
pravda. Sedmnáct kan
didátů se tam nedostalo,
přestože měli více hlasů,
než zvolený jedenáctý.
Tvůrci zákona asi chtěli,
aby v zastupitelstvu byli
zástupci
všech
stran
a seskupení, jinak si to
neumím vysvětlit.
Volby jsou hrozně drahá
záležitost. Stálo by za
úvahu vytvořit v naší obci
jen jedno volební středisko.
Ušetřila by se odměna pro
dejme tomu deset voleb
ních komisařů. Jen u nás by
to bylo asi 13.000 korun.
Z vesniček by lidé přijížděli
do Čkyně volit zrovna jako
z Předenic a Záhoříčka.
A pro ty, kdo nemají do
pravu, by obec mohla
posloužit třeba nějakým
společným svozem, ke
starým
občanům
by
volební komisaři přijeli
s přenosnou urnou. Jako
příklad uvádím, kolik stojí
daňové poplatníky volební
hlas
v
Horosedlech,
v místě, kde žije jen 35
oprávněných voličů. Když
si vydělíme odměnu pro

Odhlasováno. Starostou obce opět zvolen S. Chval

volební komisi počtem
odevzdaných hlasů, vyjde
nám, že za jeden hlas
v Horosedlech zaplatili
daňoví poplatníci 219 Kč!
Čím víc je ve středisku
voličů, tím jsou hlasy lev
nější. Ve Čkyni stojí jeden
hlas „jen“ asi 12 Kč.
V televizních Otázkách
Václava Moravce jsem si
všiml, že se zástupcům

stran volební zákon taky
příliš nezamlouval. Že prý
se v té věci musí udělat
změna. Věřte ale poli
tikům! Proto prosím naše
nové zastupitele, aby se
ozvali a napsali někam „na
horu“. Udělali by dobrou
věc. K těm dalším dobrým
věcem, které pro nás zajisté
udělají, jim přeju hodně
zdraví a výdrž.
J. Lávička

Složení nového zastupitelstva
Obecního úřadu ve Čkyni
Občanské sdružení za rozvoj Čkyňska: Jaroslav Sýkora
(230) a Jiří Havlátko (209)
Občanská demokratická strana: Jana Benešová (271)
a Pavel Kříž (245)
Strana svobodných občanů: Jan Tůma (125)
Sdružení nezávislých kandidátů Čkyně: Jaromír Kainc
(392), Marie Kučerová (388), Marcela Holečková
(386), Stanislav Chval (334), Václav Telingr (305), Jiří
Vojtíšek (272)
(V závorce je uveden počet hlasů.)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkovala prostřednictvím Aktualit vám všem,
kteří jste se svým hlasem ve volbách postarali, abych získala tak
vysoký počet hlasů a byla zvolena do zastupitelstva.
Je to pro mne zároveň výzva, že ode mne budete očekávat během
tohoto volebního období nějaké konkrétní výsledky.
Jsem
přesvědčena, že ty se mohou objevit pouze v případě oboustranné ak
tivní spolupráce. Myslím, že vztah občan zastupitel jde dobře přirov
nat ke vztahu pacient – lékař ve všech směrech.
Toto je vždy založeno na vzájemné důvěře, nebát se vyjádřit svůj
názor (pacient, občan), přijetí a akceptování navrženého řešení. V pří
padě vzniku problému zdravotního, veřejného, nebo občanského
umět fyzicky přijít a nevzkazovat po vzdálených tamtamech.
Jedině tak je možná spokojenost, relativní shoda a kladné výsledky.
MUDr. Marie Kučerová

Foto: D. Havlík
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Sedmdesátník J. Lávička
Více než dvě desítky let
bylo jeho jméno spojeno se
čkyňskými Aktualitami.
Před třemi lety z redakce
odešel, aby si užíval za
slouženého důchodu. Od
písmenek si ale na moc
dlouho neodpočinul a od
nového roku bude psát
čkyňskou kroniku. Rozho
vor pro Aktuality poskytl
čerstvý sedmdesátník Josef
Lávička.
Na začátek přeji všech
no nejlepší. Jak trávíte
současné dny?
Jsem důchodce a užívám
si to. Teď mě ale starosta
Stanislav Chval oslovil,
abych dělal po nemocném
panu Hoškovi obecního
kronikáře. Tomu bych se
teď chtěl věnovat. Před
časem jsem překonal ně
jaké nemoci, ale posled
ních pět let jsem na tom
dobře. Manželka si mě
hýčká. Té bych chtěl
poděkovat, že to se mnou
táhne už skoro 48 let. Jsem
jí vděčný za to, že při mně
stála v dobách dobrých i
zlých.
Takže Pražák bude psát
čkyňskou kroniku?
Ano. Narodil jsem se
v Praze na Žižkově. V
necelých čtrnácti letech
jsem šel na zemědělskou
školu do Tábora. Po škole
jsem
se
dostal
na
umístěnku do Vacova na
místní strojní traktorovou
stanici. Dostal jsem na
starost 16 čerstvě za
ložených družstvíček, která
měla okolo jednoho sta
hektarů a pár krav. Třeba
Mladíkov, Vlkonice nebo
Dobrš. To se psal rok 1958.
V té době se tam hodně
pilo. Všichni radostně zapí
jeli žal nad tím, že museli

vstoupit do JZD. Všechno
začínalo a končilo v hos
podě U Hrnečků. Pak jsem
šel na vojnu, kterou jsem
měl prodlouženou kvůli
událostem v Berlíně.
Pak už jste šel do Čky
ně?
Kdepak. Po vojně jsem šel
do Prachatic. Jako mladého
perspektivního kádra si mě
nechali na Okresním
národním výboru, kde
jsem dělal zootechnika.
Tam jsem se seznámil
s mojí ženou Maruškou. Ta
z ničeho nic otěhotněla a
museli jsme se brát. Ve
Čkyni
nabízeli
pro
zootechnika i byt, tak jsme
neváhali a šli. Nakonec
jsem v JZD Čkyně zůstal
téměř čtvrtstoletí.
Co jste jako zootechnik
dělal?
Zodpovídal jsem za
živočišnou výrobu nejprve
celkově, pak na různých
farmách, ale nechci mluvit
jen o sobě. Chtěl bych se
poklonit všem jezeďákům,
kteří byli ve Čkyni v té době
zaměstnaní. Velmi tvrdě se
tu tenkrát pracovalo.
Skláním se zejména před
ženskými, které chodily do
kravína každý den v týdnu
třeba v půl čtvrté. Všechno
to byla strašná dřina, dělalo
se vidlemi. Všechny ženské
do jedné si odnesly těžké
nemoci zad, revma i horší
věci. JZD tehdy jela na plné
obrátky. Ve Čkyni byl od
chov selat, v Dolanech
prasata na žír a velkokapac
itní kravín. Třeba v Onšo
vicích, v Hradčanech byli
býci, ve Lčovicích byla od
chovna jalovic. Výroba byla
strašně intenzivní. Vše
chno se muselo stříkat
a hodně hnojit, aby to co

Jubilant a nový čkyňský kronikář J. Lávička
nejrychleji vyrostlo. To by
lo z dnešního hlediska
určitě negativní.
Samostatnou kapitolou
byli traktoristi a šikovní
kluci v dílnách. V té době
vůbec nebyly náhradní díly,
oni si je sami udělali!
Všichni si zaslouží absolu
torium.
A pak už Čkyně navždy?
V roce 1988 jsem dostal
lano do Prachatic a stal
jsem se ve „výkupu“ ve
doucím výroby krmiv. Na
jednou jsem se cítil volně
a svobodně. Tady jsem se
dočkal před 21 roky zásadní
změny poměrů. Zname
nalo to pro mě i jinou
změnu. Přestal jsem v tu
dobu chodit v sobotu do
práce a nějaký čas jsem se
za to styděl. Byl jsem tam
pět let. Pak za mnou přišel
bývalý starosta Jan Zloch,
že by mě potřeboval jako
matrikáře a já odešel na
tehdejší čkyňský obecní
úřad. Vydržel jsem tam
devět let až do důchodu.
Kde se Vám líbilo nejvíc?
Určitě na obci. Ta práce
mě nejvíc uspokojovala.
Bylo to spousta papírování,
ale proniknul jsem napří
klad do tajemství čkyň

Foto: PP

ských rodů. Najednou jsem
znal dávné předky mých
známých a kamarádů. Byl
jsem mimo jiné i správce
hřbitova, takže jsem znal
i skoro všechny mrtvé. Byl
jsem šťastný, že tam můžu
pracovat. Na zámečku jsem
cítil nějakou pozitivní
energii. To, čemu se říká
Genius loci. K mé práci
také patřilo psaní Aktualit.
Ty jsem psal od samého za
čátku, celkem dvacet let.
Ještě předtím než jsem
přišel na úřad.
Co byste popřál čtená
řům?
Předně to, ať jsou zdraví
a užívají si života. Já vím,
je těžké tohle říkat neza
městnaným, nemocným
a stařečkům. Ale život jde
ve vlnách, jednou jsi dole,
jindy nahoře. A taky je
důležité odpustit všem,
i těm největším našim
viníkům. Když tohle člověk
dokáže, hned se žije líp.
Taky čtenářům přeju, aby
čekali s netrpělivostí na
každé nové Aktuality.
Říká se, že moudrost při
chází s věkem, ale v mém
případě to není pravda.
Koukám, že věk přišel úpl
ně sám a setsakramentsky
rychle!
(pp)

6

AKTUALITY ze života Čkyně  prosinec 2010

Volby po americku
Od bratrance z USA
jsem dostal zase zajímavý
email. Píšeme si po inter
netu docela často. Je mu
úctyhodných 87 let, žije
v New Yorku a do důchodu
šel v sedmdesáti. Z ČSR
emigroval už v roce 1949
a podstatnou část života
pracoval ve věhlasné mezi
národní instituci. Je repu
blikán, ale jeho syn volí
demokraty. Volební téma
jsem přivítal, protože u nás
jsme si letos taky dost zavo
lili.
Ahoj Pepo,
druhého listopadu pro
běhlo v USA zemětřesení
na politické scéně, ale
napřed tě musím stručně
seznámit se složitým ame
rickým volebním systé
mem. Každé dva roky musí
celá dolní sněmovna (435
poslanců) podstoupit nové
volby. Senát (horní sně
movna) má 100 senátorů
a třetina z nich, stejně jako
u vás, musí každé dva roky
svoje mandáty obhajovat
při volbách. Prezident a vi
ceprezident jsou voleni
každé čtyři roky. Každý
z 50 amerických států má
dva senátory, bez ohledu
na velikost. Ve sněmovně je
zastoupení podle počtu
obyvatel. Může se stát, že
některé státy mají jen jed
noho poslance, ale dva
senátory.
Prezidentské
volby nejsou přímé. Každý
stát jmenuje zástupce do
volebního výboru a ti pak
rozhodnou o tom, kdo
bude zvolen. Mezi 2.
listopadem a 20. lednem je
„mezivládí“, kdy úřaduje
předchozí kongresové za
stoupení, než je vystřídají
noví kongresmani. To je
politicky
nebezpečná
doba, kdy může prezident
s pomocí části kongresu

prohlasovat plno zákonů,
proti kterým nově zvolení
poslanci a senátoři pro
testovali. Nový kongres
pak tyto zákony může
stornovat, ale jen stěží,
protože prezident má
právo veta, které může
kongres přehlasovat dvou
třetinovou většinou a to
není snadné.
K tomu zemětřesení – re
publikáni od 20. ledna
budou kontrolovat sně
movnu, kde se připravují
nové zákony. Vyhráli přes
60 křesel, to je rekord,
který se podařil jen Tru
manovi v r. 1948. Demo
krati ale udrželi většinu
v Senátě, jejich většina se
však scvrkla z deseti hlasů
na tři. Obama bude muset
částečně změnit svoji poli
tiku doprava. Přiznal, že
demokrati byli ve volbách
zdecimováni. Teď v tom
mezivládí do 20. ledna
určitě prosadí některé svoje
kontroverzní programy,
proti kterým republikáni
protestují. Obama má
právo veta a dvě třetiny
Senátu republikáni nemají.
Přesto se předpokládá, že
v příštích dvou letech se
v Americe nic zvláštního
nestane. Obama bude
dělat vše, aby byl zase zvo
len. Z řad republikánů je
plno zájemců o prezi
dentský úřad, včetně té
pěkné Sáry Palinové.
Jestliže bude nezaměst
nanost nižší než je
nynějších 9,6 % a nebudou
žádné nové průsery, má
Obama šanci na další 4
roky. Většina odborníků si
tady myslí, že socialismus
a la Francie, Švédsko i An
glie má pořád na mysli.
Tyhle volby však potvrdily,
že dvě třetiny Američanů
jsou politicky napravo od
středu. Tyto dvě třetiny

také nesouhlasí s Oba
movou reformou zdravot
nictví. Republikáni teď
přemýšlejí, že k jiným
zákonům přilepí dodatky,
které znemožní tuto re
formu odsouhlasit. Ne
malou zásluhu na vítězství
republikánů má hnutí
mladých Tea Party (čajový
dýchánek) a právě Sára

Palinová je jejich hvězda.
Je to vše hodně složité
a může to nakonec Ame
riku změnit. Mně ty volby
ale potvrdily, že většina
Američanů je ještě ochotna
za ideály své země bojovat.
Doufám, že se v tom nějak
vyznáš. Zdraví tě Miroslav.
email přepsal: J. Lávička

Foto: S. Hadrava
Členové Sboru dobrovolných hasičů z Dolan zlikvi
dovali v říjnu černou skládku v loukách mezi Dolany a
Spůlí. Vzhledem k umístění skládky usuzujeme, že se s
největší pravděpodobností jednalo o někoho z blízkého
okolí. Majitel červeného forda tímto dokázal
neskutečné pohrdání vůči přírodě a nám všem.

Upozornění pro všechny majitele psů
V letošním roce se psi očkovat nebudou. Vakcína, kterou
dostali loni je účinná dva roky. Další očkování je
naplánováno na konec příštího roku. (OÚ)

Tip na vánoční dárek
Pánové, nevíte co svým manželkám, přítelkyním,
maminkám, dcerám či babičkám pod stromeček?
Tady je rada jednoduchá.
Zajděte do provozovny solária naproti autobusovému
nádraží a my Vám rádi poradíme.
Měkké dárky jsou již dnes mimo. Udělejte něco
pro ještě větší krásu své blízké.
Stejná nabídka ale platí i pro dámy, jež váhají co
pro svého nejdražšího......
Na Vaši návštěvu se těší

Solární studio Black Power
ve Čkyni.
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Usnesení zastupitelstva obce Čkyně
konaného dne 25.8.2010

Usnesení zastupitelstva obce Čkyně
konaného dne 6.10.2010

schválilo:
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení
– rozpočtové opatření č. 3/2010
– prodej pozemku Ing. Nadě Černé, Pivovarská 675,
Prachatice v k.ú. Čkyně č. parc. 1167/1 díl „o“ o výměře
46 m2, č. parc. 102/1 díl „i“ o výměře 5 m2
– prodej pozemku panu Miloslavu Černému, Pivo
varská 675, Prachatice v k.ú. Čkyně č. parc. 99/3 o
výměře 235 m2, č. parc. 102/7 o výměře 147 m2, 102/2 díl
„j“ o výměře 13 m2, 102/12 díl „k“ o výměře 16 m2
– nákup pozemku od Ing. Nadi Černé, Pivovarská 675,
Prachatice v k.ú. Čkyně č. parc. 1167/7 díl „n“ o výměře
50 m2
– nákup pozemku od pana Miloslava Černého, Pivo
varská 675, Prachatice v k.ú. Čkyně č. parc. 821/11 o
výměře 449 m2
– zřízení věcného břemene ve prospěch pana Miloslava
Černého, Pivovarská 675, Prachatice v k.ú. Čkyně na
pozemcích č. parc. 1182/7, 1182/8, 87/10 díl „b“, 87/20 díl
„c“, 1124/1 díl „d“, pro vybudování a užívání vodního
náhonu
– zřízení věcného břemene ve prospěch Obce Čkyně v
k.ú. Čkyně na užívání pozemků u Základní školy č. parc.
99/1, 100/4, 102/7
– uskutečnění vítání občánků narozených od roku 2010
s ﬁnančním příspěvkem 3.000,– Kč

schválilo:
– doplnění bodu 3) pověření k rozpočtové změně č. 6
– doplnění bodu 9) stanovení částky za hlášení obecního
rozhlasu
– doplnění bodu 9) informace k dopisu od Občanského
sdružení za rozvoj Čkyňska
– rozpočtové opatření č. 4/2010 a 5/2010
– každoroční aktualizaci žádosti na byt s upřesněním ve
likosti bytu a kontaktem
– pronájem nebytových prostor na autobusovém nádraží
panu Petrovi Bosákovi, Hradčany 17, s půlroční výpovědní
lhůtou
– smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému bře
menu pro E.On Distribuce, na pozemky č.parc. 770/1,
770/4, 1142/4, 1142/8, 1143/1 v k.ú. Čkyně
– bezúplatný převod pozemků od SÚS Jihočeského kraje
na pozemky č. parc. 322/11 o výměře 60 m2, 322/3 o výměře
411 m2, 1127/5 o výměře 2070 m2, 1127/30 o výměře 53 m2 v
k.ú. Čkyně a č. parc. 306/2 o výměře 56 m2, 306/11 o
výměře 93 m2, 529 o výměře 147 m2 v k.ú. Spůle u Čkyně
– prodej části pozemku č. parc. 833/28 o výměře cca 80 m2
v k.ú. Čkyně za podmínky přeložení kabelu VO paní Mgr.
Janě Zíkové, Čkyně 183
– pronájem části pozemku č. parc. 1125 o výměře cca 100
m2 v k.ú. Čkyně manželům Preyovým, Čkyně 84
– prodej části pozemku č. parc. 237/1 o výměře cca 2000
m2 v k.ú. Předenice u Čkyně za podmínky bezúplatného
zřízení věcného břemene ve prospěch Obce Čkyně na
pozemku č. parc. 1121/8 a 1121/9 v k.ú. Čkyně
s vypracováním energetického auditu na bytový dům č.p.
163 ﬁrmou SEVEN ENERGY
– cenu za jedno hlášení obecním rozhlasem: pro obyvatele
s trvalým pobytem a ﬁrmy se sídlem ve Čkyni, Dolanech,
Horosedlech, Onšovicích, Předenicích, Spůli a Záhoříčku
na 20, –Kč a pro ostatní soukromé osoby a ﬁrmy 100,– Kč
– odměnu starostovi obce ve výši jednoho platu

přidělilo:
– byt v DPS č.p. 55 paní Marii Trmačové, Spůle 10, jako
náhradníci paní Bohumila Brožovská, Malenice a paní
Jiřina Hodinová, Předenice 13
zamítlo:
– prodej pozemku panu Jiřímu Havlátkovi, Čkyně 10
v k.ú. Předenice u Čkyně č. parc. 238, 239, a část 237/1
vzalo na vědomí:
– stížnost ﬁrmy DOSI s.r.o. na vývoz popelnic
– informace o projektech – ukončené akce: veřejný roz
hlas, autobusové zastávky, podlahy na OÚ, komunikace
v Záhoříčku
– informace o projektech – probíhající akce: komu
nikace a chodníky ve Čkyni
– informace o projektech – akce které proběhnou: dět
ské hřiště
– informace o nutnosti provedení posouzení součas
ného stavu parku na náměstí před žádostí o datační
titul

přidělilo:
– byt v č.p. 151 paní Ludmile Kutheilová, Konopiště 33, jako
náhradníci Iveta Balogová, Bohumilice 57 a pan Robert
Šenkýř, Čkyně 151
zamítlo:
– prodej části pozemku č. parc. 237/8 a 237/1 v k.ú. Pře
denice u Čkyně, paní Lence Fabiánové, Záhoříčko 8
prodej části pozemku č. parc. 237/1 v k.ú. Předenice
u Čkyně, paní Jaroslavě Billové, Čkyně 265
– prodej části pozemku č. parc. 237/8 v k.ú. Předenice
u Čkyně, panu Radkovi Churaňová, Záhoříčko 6
pověřilo:
– starostu k provedení rozpočtové změny č. 6/2010 na
zaregistrovanou dotaci k rekonstrukci lávky pro pěší
v částce 8.558.000, Kč
vzalo na vědomí:
 dopis Starostovi a zastupitelstvu Obce Čkyně od Občan
ského sdružení pro rozvoj Čkyňska
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ky zejména samy děti,
bude to jejich časopis.
Nápadů je hodně, stej
ně jako možností. Jako
formu sportovního klubu
jsme zvolili občanské
sdružení a budeme jen
rádi, když se k nám
přidáte. Přivítáme každého
do těchto týmů:
Fun club: rodinní pří
slušníci, kteří podporují
členy závodního týmu,
fandí na závodech, tvoří at
mosféru, zábavu a ducha
týmu (dresy, vlajky, trum
pety, vaření čaje, pečení
buchet)
Realizační tým: trenéři,
organizátoři,
časomíra,
manažeři, sponzoři (pra
covní jednotka)
Hobby tým: děti a rodiče,
kteří mají rádi sport, chtějí
být s námi a nemají až
takové ambice závodit

Závodní tým: reprezen
tanti OUTDOOR KIDS:
(Skupina 46 let, skupina
78 let a skupina 910 let)
Pokud chcete spolu
s vašimi dětmi být u toho
hned od počátku existence
OUTDOOR KIDS, o.s.,
budeme rádi, když nás
kontaktujete. Podle zájmu
uspořádáme organizační
setkání.
S pozdravem sportu zdar
manželé Ladislava a Jiří
Mánkovi
Adresa:
Záhoříčko 14, 384 81 Čkyně
Telefon:
724 830 441, 724 830 442.
Email:
ladka.mankova@seznam.cz,
jirka.home@email.cz

Kadeřnictví Martina
Nový sportovní oddíl pro nejmenší
sportovce
Vážení rodiče, milé děti!
Rádi bychom vás infor
movali o založení nového
sportovního oddílu pro
nejmenší děti a začínající
sportovce
OUTDOOR
KIDS. Jedná se o oddíl pro
děti ve věku 4  10 let,
později možná i pro starší,
nebo i mladší.
Na základě vlastních
sportovních zkušeností
a při výchově sportujících
dětí chceme vytvořit pro
děti z regionu Čkyně –
Vacov – Čestice zázemí pro
sportovní aktivity. Sporty,
kterým se věnujeme je běh,
kolo a běžecké lyžování.
Doplňkově hry v přírodě,
turistika, horská turistika,
inline brusle, a jiné.

Zároveň bychom rádi
podpořili vznik skupiny
fajn lidí, kterým není
lhostejné jak a k jakým
hodnotám jsou vychová
vané jejich děti. Chceme
spojit dva fenomény. Jed
ním je SPORT a druhým je
INTERNET. Chceme vy
tvořit internetové stránky
(www.czoutdoorkids.eu),
které se stanou naší společ
nou sportovně sociální sítí.
Bude zde probíhat veškerá
organizace a děti i rodiče
si zde budou moci sdělovat
své sportovní zážitky.
Budou zde také online
tréninkové deníčky. Chce
me posléze také vydávat
vlastní internetový časopis,
kam budou přispívat
články, rozhovory a obráz

Nabízí rozšíření služeb z důvodů přijetí
nové kadeřnice :
Ivany Vetíškové Tel.: 736 732 662
Pracovní doba: Možnost i bez objednávek
Po 8:30  16:30 hod (Sudý týden)
Út 8:30  16:30 hod
St 8:30  16:30 hod
Čt 8:30  16:30 hod
Pá 8:30  16:30 hod
So 8:30  16:00 hod (Lichý týden)
Martina Häringová Tel.: 724 223 082
Nová pracovní doba:
Po 8:00  17:00 hod
Út 8:00  17:30 hod
St 10:30  19:00 hod
Čt 8:00  15:30 hod
Pá 8:00  17:00 hod
Těšíme se na Vaši náštěvu!
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