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Prezident na Hradě
ocenil Jiřího Mánka
státním vyznamenáním
Prezident republiky Miloš Zeman
u příležitosti státního svátku 28. října
předal na Pražském hradě státní vyznamenání – medaili Za zásluhy Jiřímu
Mánkovi ze Záhoříčka. Bývalý ředitel
Národního parku Šumava se o všem
dozvěděl asi šest týdnů předem. Zavolali mu z prezidentské kanceláře.
„Nejprve mě ujistili, že nejsou z Blesku
a že se nejedná o žádný žert a oznámili
mi to. Vyznamenání pak ještě musel
podepsat premiér. To se stalo, přišly mi
dva dopisy, kde ta informace byla napsána se zavázáním k mlčenlivosti a instrukcemi co a jak,“ uvedl Jiří Mánek.
S jakými pocity jste toto oznámení
přijal?
To se těžko popisuje. Byl jsem překvapen i potěšen. Vím jistě, že vyznamenání chápu jako ocenění celého
našeho týmu, se kterým jsme pro Šumavu pracovali. Chápu jej jako vzkaz
od prezidenta pro všechny dobré Šumaváky, že na zelenou Šumavu nezapomíná a že stojí za to pokračovat
v úsilí za její zachování a za zachování
důstojného života na Šumavě.
Co na to rodina a blízcí přátelé?
Komu jste se s touto informací svěřil
dopředu?
Dopředu to věděla jenom nejbližší
rodina. Manželka, děti, rodiče. Jinak
jsem tu informaci pár lidem prozradil
v den aktu, některým SMS zprávou 20
minut před ceremoniálem.
Jaká byla cesta na Pražský hrad?
Cesta byla příjemná, jeli jsme s předstihem a pomalu. Ano, měl jsem tré-

mu, zvláště když jsme se usadili na
pódium a sál byl plný. Nervozita se
pak rozplynula s dusotem pochodujících vlajkonošů. To se třáslo celé
pódium.
Ceremonii předchází vždy setkání
oceněných s prezidentem republiky.
Co Vám Miloš Zeman pověděl?
Je to neuvěřitelné, ale Miloš Zeman
mluvil s každým z oceněných zvlášť
a o každém věděl mnohé. Bylo to se
sklenkami vína a bylo to vše velmi příjemné, slavnostní, profesionálně připravené v krásných prostorách. Takže
atmosféra výborná.
Ve Vladislavském sále seděl také
současný ministr životního prostředí, který Vás odvolal z funkce ředitele Správy NP Šumava. Cítil jste
určité zadostiučinění, když pan
prezident hovořil v závěru svého
projevu o Vašich zásluhách v boji
s kůrovcem na Šumavě?

Cítil jsem úctu k prezidentovi, k Šumavě, přemýšlel jsem o rodině, o rodičích, myslel jsem na to, co se právě
honí v hlavách Šumaváků, jak to asi
vnímají, jestli to oni vnímají jako satisfakci, běžel mi hlavou šílený příběh
boje s ekoteroristy. Na ministra jsem
si v tu chvíli vůbec nevzpomněl, ten
jistě byl plný svých vlastních pocitů.
Co pro Vaši další profesní činnost
a osobní život toto státní vyznamenání představuje?
Tak to vůbec nevím. Pro mě je to ocenění za práci, která už je pryč. Jsme
sportovní rodina, děti sbírají medaile
na závodech, já jsem si teď jednu taky
přinesl z docela těžkého závodu. Jestli
to má něco znamenat do budoucnosti,
tak vzkaz našim dětem, že se vyplatí
vytrvat i přes příkoří, kterého na cestách je vždycky dost a dost.
(www.zakrasnejsivimperk.cz,
www.sumavanet.cz)

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a zdraví
do nového roku 2016 přeje
Ing. Stanislav Chval – starosta obce
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 5. 10. 2015
schválilo:
– rozšíření bodu 4) pronájem pozemku na hřišti, doplnění bodu 6) smlouva na zřízení věcného břemena a dodatek č. 1
ke smlouvě, bod 7) Rozpočtové opatření - oprava č. 9, 10, přidání RO č. 11, do bodu 10) Zápis z finančního výboru
– záměr na pronájem nebytových prostor restaurace Ve Votáčce od 1. 1. 2016
– prodej pozemku panu Petru Pechouškovi, Čkyně 258 – č. parc. 1124/10 o výměře 63 m2 v k.ú. Čkyně
– záměr na prodej části pozemku paní Ivě Košatkové, Čkyně 115 č. parc. 1184 o výměře cca 3-4 m2 v k.ú. Čkyně
–uzavřít nájemní smlouvu s ÚZSVM na pozemek č. parc. 755/9 o výměře 856 m2 v k.ú. Čkyně
– záměr na pronájem sportovního areálu na pozemku č. parc. 755/1 a kabin na pozemku č. parc. st. 242 v k.ú. Čkyně
na 20 let pro SK Čkyně
– sídlo Mysliveckého sdružení Čkyně Háje na adrese 384 81 Čkyně 2
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce, a.s. na akci „Horosedly u Čkyně – kabel
NN vodojem“ na pozemky č. parc. 722/2, 731/6 v k.ú. Horosedly, jednorázová náhrada ve výši 1000,– Kč bez DPH
– smlouvu o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce na akci „Čkyně Löffler – kabel NN, nový ÚO“ na pozemky č.
parc. 1152/3 v k.ú. Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 500,– Kč bez DPH
– dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro E.On Distribuce na
akci „Čkyně – p. Rückerová, p. Bille – kabel NN“ rozšířením o pozemky č. parc. 833/99 a 833/93 v k.ú. Čkyně, VB bude
zřízeno bezúplatně
– zadání zakázky na akci Kanalizace Dolany, firmě Reno Šumava, Vlachovo Březí v případě, že bude žádost o dotaci
úspěšná
jmenovalo:
– Prof. MUDr. Marii Peškovou, Dr.Sc. čestným občanem obce Čkyně
vzalo na vědomí:
–rozpočtové opatření č. 9, 10, 11
– zápis z finančního výboru ze dne 5. 10. 2015
– žádost p. Hlavničky, Onšovice o dořešení protipovod. opatření v obci Onšovice na příštím jednání zastupitelstva

Vítání občánků dne 17. 10. 2015
Na fotografii zleva: Manželé Mánkovi se synem Antonínem, Pavel Mánek a Nikol Junková se synem Pavlem, David
Hůlovec a Andrea Košková s dcerou Annou, manželé Jelínkovi s dcerou Nelou, manželé Vondrovi se synem Danielem,
Pavel Trenk a Jana Hrachovinová s dcerou Zuzanou.
Foto: D. Havlík
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Jak dál v Jihoseparu, a.s., Vimperk
Vážení občané,
blíží se konec druhého roku existence naší společnosti na třídění separovaného odpadu (papír, plasty, sklo) ve Vimperku. Musím konstatovat, že naše společnost se pomalu stabilizuje do systému, který by měl být pro město Vimperk
skutečně významný. V současné době je v naší republice dosti různého odpadu, chybí však třídírny a kapacity spaloven.
Stále se většina specifického odpadu dostává na skládky, kam nepatří, a tak zamořuje zem a přírodu. Je to způsobeno
nedostatečným tříděním.
Pozitivně lze hodnotit naplňování úkolů vycházejících z požadavků zákona č. 185/2001 Sb., jeho novelizace zákonem
č. 229/2014 Sb. a v neposlední řadě i vyhláškou č. 321/2014 Sb. Lze skutečně konstatovat, že se třídí odpad všude, tj. v
obcích a městech, ve školách, ve firmách. Jsou však, jak jsem již uvedl, ještě velké rezervy v tom, že plno plastů, papíru,
skla, jedovatých odpadů apod. se dostává na skládky. Tam tyto skutečně nepatří.
Rok 2015 byl pro nás skutečně dobrý, neboť jsme stabilizovali obchodní vztahy s obcemi a městy okresu Prachatice,
okolních okresů, vztahy s firmami a v neposlední řadě se školami. Právě v práci se školami vidíme budoucnost kvality
třídění odpadů, neboť je nutné naučit další generace činnosti, kterou naše generace opomíjela, a tak si znečisťovala své
okolí a přírodu.
Školám naše firma vyplatila za minulý školní rok přes 600 tis. Kč + 60 tis. Kč jako odměnu za soutěžení a umístění.
Prioritou jsou však pro nás exkurze pro školy a pro odbornou veřejnost, při kterých můžeme jmenované seznámit
konkrétně s naší důležitou činností. K tomu využíváme mj. i naši moderně zařízenou učebnu pro cca 50 lidí.
To, že jdeme správným krokem, lze dokumentovat i čísly. Podstatně se zlepšilo třídění odpadu oproti minulému roku,
což dokumentují dodávky vimperských firem (Městské služby Vimperk, s. r. o. a firma Kučera, s. r. o.). Oproti loňskému
roku se zvýšily o 30 %, což je v konkrétním vyjádření o 162 tun tříděného odpadu plast – papír více oproti roku 2014.
Nemělo by to být konečné. V letošním roce spolupracujeme již s 600 obcemi a městy (máme další dvě provozovny na
Litoměřicku a v Šluknově), s 330 školami a cca asi 250 firmami. Postupně stabilizujeme své dodavatele, což by mělo
odpovídat běžné výrobní kapacitě naší společnosti. Chci Vás však ubezpečit, že přednost budou dostávat obce, města,
školy, firmy našeho okresu a jeho okolí v rámci Jihočeského kraje. Samozřejmě pokud budou chtít s námi spolupracovat.
Ke spolupráci nikoho nenutíme. Uvažujeme rozšířit kapacitní dodávky pro příští rok o některá města západních Čech,
která si naší práce váží a chtějí s námi spolupracovat. V letošním roce zpracujeme cca o 50 % více odpadu oproti
skutečnosti minulého roku, což je v číslech o více jak 2 200 tun.
Jak dále v příštím roce
- budeme chtít postupně stabilizovat konkrétní dodavatele (města, obce, firmy a školy) pro budoucnost
- maximální spolupráce se školami všeho typu
- navázat na úzkou spolupráci s Úřadem práce ve Vimperku a Prachaticích
- využívat úzké spolupráce se společností EKO-KOM, a.s., být součástí programu týkajícího se třídění
- zvýšit objem dodávek tříděného odpadu v rámci naplnění výrobních kapacit a možností naší společnosti
- budeme chtít pravidelně informovat veřejnost, jakož i zajišťovat pravidelné dny otevřených dveří pro veřejnost a tím
eliminovat nepřátelskou politiku skupiny občanů jednoho politického hnutí ve Vimperku
- rozšíření spolupráce se Středočeským a zejména se Západočeským krajem
- budeme chtít nadále úzce spolupracovat s vedením města Vimperk a jeho odbornými úseky
- dodržovat veškerá pravidla dána zřizovatelem a kontrolními orgány životního prostředí
- budeme hledat další cesty ke zkvalitnění celkové činnosti a působnosti naší společnosti
- budeme nadále vynakládat finanční prostředky pro spolupráci se školami, podporovat sporty a společné činnosti s
dalšími subjekty města
- v neposlední řadě vynaložíme takové úsilí, aby město Vimperk bylo s naší prací a spoluprací spokojeno, což by mělo
přinést užitek především Vám, občanům města Vimperku
Vzhledem k tomu, vážení občané, že do konce roku již mnoho dní nezbývá, dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití
svátků vánočních a v novém roce mnoho pevného zdraví, spokojenosti a rodinné pohody. Město Vimperk by mělo být
nejenom krásné, ale také čisté a spokojené.
Děkuji.
P o b l Jiří
majitel a předseda představenstva
a celý kolektiv společnosti Jihosepar, a.s.
Vimperk
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Živý Betlém
Srdečně Vás zveme na tradiční
živý Betlém.
Přijďte si s námi připomenout vánoční
příběh, zazpívat koledy
a pozdravit Ježíška v jesličkách.

Sejdeme se 23. 12. 2015 od 18:00
v parku ve Čkyni.

Váš KOS
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MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA – PEKLO
Pátek 5. 12. 2015 od 18 hod
Letošní mikulášská nadílka ve Čkyni
se uskuteční v parku na náměstí.
Pekelné brány se otevřou v 18 hodin. Rodiče s dětmi se mohou přijít
podívat na čerty, čertice, anděly
a Mikuláše, který dětem předá
nadílku. Viditelně podepsanou nadílku je třeba odevzdat na místě,
u příjmu nadílek, do 18 hodin.

Šikovné děti ze Čkyně
si hrají a tvoří
v klubovně
Už dva měsíce se schází naši nejmenší v klubovně ve Čkyni. Zde si
s nimi zpíváme, tancujeme, povídáme,
hrajeme jim pohádky a hlavně tvoříme. Během října a listopadu si děti
vyzkoušely prstové barvy, naučily se
modelovat kuličku a váleček, vyráběly
papírového koblížka, českou státní
vlajku, ježka s jablíčky, foukaný strom
a bedlivě poslouchaly pohádku O koblížkovi, O Budulínkovi, O jablku
a O třech prasátkách. Musíme všechny
děti pochválit, protože jsou velmi
šikovné, bystré a se zapálením vytvářejí svá originální díla. Připravily jsme
pro ně předvánoční program na prosinec, kdy se můžou těšit třeba na Čertovskou pohádku, zpívání koled
a povídání o Ježíškovi nebo na zdobení perníčků.
Pro děti všech věkových kategorií
a pro dospělé pořádá Hanka Brašnová
v sobotu 12. prosince od 14 hodin tvoření vánočních dekorací z přírodnin.
Na závěr musíme poděkovat čkyňským rybářům Miroslavu Kavlíkovi
a Miroslavu Bártovi za výmalbu klubovny béžovou omyvatelnou barvou.
Svou práci odvedli na jedničku. Děkujeme!
Těšíme se na Vás v prosinci a přejeme hezký advent.
Váš KOS

Vyrábění papírového koblížka

Foto: L. Růžičková

Malování prstovými barvami

Foto: L. Růžičková
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Poděkování
Poděkování výboru SDH Dolany patří všem členům za
celoroční aktivní činnost a současně také Obci Čkyně za
vstřícnost a dále také všem našim sponzorům. Současně
si vážíme všech našich spoluobčanů, kteří nám poskytují
vysloužilé elektrospotřebiče.
Stanislav Hadrava (SDH Dolany)

Královna zahrad uzavřela
zahradu ve školce
Přestože bylo v úterý 3. 11. typicky podzimní chladné
a mlhavé počasí, zažili jsme na naší školní zahradě krásné
dopoledne. Naše paní učitelky totiž ten den oslovila
Královna zahrad a požádala je, aby jí společně s dětmi pomohly připravit zahradu u naší MŠ k zimnímu spánku.
Poslala nám i svůj kouzelný klíč. A tak jsme se všichni vydali
zahradu uklidit. Děti odnesly zapomenuté hračky do
zahradního skladu. Procházkou po zahradě jsme uložili k
zimnímu spánku i různá zvířátka. Všem jsme ale nejdříve
zazpívali písničky, přednesli říkanky (veverka, ježek..).
Nakonec jsme velkým zlatým klíčem společně zamkli
zahradní bránu. Pod listím na děti čekalo poděkování od
veverky Zrzečky – poklad s čokoládovými šiškami. Klíč
jsme dobře schovali, na jaře Královně pomůžeme zahradu
opět otevřít.
děti a učitelky MŠ Čkyně

Nový most už je téměř hotový
Již několik měsíců se staví nový most přes řeku Volyňku
směrem na Vlachovo Březí. Jak je vidět na fotografii
stavební práce už hodně pokročily a most bude otevřen
v nejbližších týdnech.
(red)

Dolanská stezka odvahy
Po stezce dolanských strašidýlek – tak interně nazýváme
stezku odvahy, která se konala 24. října v Dolanech. Byl to
opět rok, co jsme se společně sešli a prošli si krok po
kroku, možná stopu po stopě naší stezku vedoucí po
záhadných zákoutích okolí Dolan.
Co nás každý rok čeká? To sami nikdy nevíme, je to pro
nás jako každý rok velké překvapení. Doufáme jen, že bude
dostatečné množství „nebojsů“, kteří i naše malé
strašpytlíčky motivují k vydání se na cestu temnou nocí.
Letos dorazilo 32 dětí, které byly neuvěřitelně statečné.
Jak jistě víte, většina strašidel straší jen v noci, začínají po
západu slunce a končí při prvním kohoutím zakokrhání.
Kdyby některé strašidlo neuposlechlo a strašilo i po třetím
kokrhání, zmizelo by a už víckrát by se na světě nesmělo
objevit, proto jsme se museli vydat včas vstříc novým dobrodružstvím, začátek tedy byl přesně ve 20:00.
Koho jsme letos potkali a slyšeli? Měli jsme to štěstí a
narazili jsme na tajemného skřítka Lojzíka, který vylézá
jen při svitu měsíčku na malou chviličku. A co Bílá paní?
Na hradě Okoři, kde světla už nehoří, již Bílou paní nezastihneme, volal nám totiž šerif z podhradí, že se vydala na
cestu do Dolan, tak co myslíte, stihla to? A co Jezinky? Nespletou si nás se svým Smolíčkem a nebudou nás chtít
unášet hlubokým lesem někam daleko za kopec?
Jako malé dítě jsem vždy měla velký strach putovat sama
lesem, okolo černá tma, podivné zvuky, atmosféra, která
nenechává lidi klidnými, zní to hrůzostrašně, ale lákavě,
nemyslíte? Neváhejte tedy a za rok přijďte opět společně
s námi projít stezku plnou adrenalinu, dobrodružství, osudových zvratů a tajemství.
Katka Slámová (SDH Dolany)
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Čkyňská závodní pole
ozdobili mistři světa
V něděli 18. 10. se na čkyňských
polích krosilo a celá Čkyně opět ožila
sportovním duchem. Tak jako několik
posledních podzimů zorganizoval ve
Čkyni místní oddíl Outdoor Kids
závod v přespolním běhu, který letos
přilákal na čtyři stovky příznivců
sportu. Malý a v podstatě rodinný
oddíl, který přivádí ke sportu nejmenší děti od předškolky po první
stupeň základní školy, pořádá již
několik let závody, které se těší oblibě
stále většího počtu sportovců, a to
včetně reprezentantů ČR.
Kromě závodů na horských kolech
a kolečkových lyžích pořádají již tradičně také závody v přespolním běhu.
Podzimní kros čkyňskými poli se letos
dostal do diáře i takových sportovců,
jako je vynikající jihočeský běžec
a mistr světa ve štafetě v kvadriatlonu
Jiří Csirik nebo několikanásobná me-

dailistka z Mistrovství Evropy a Mistrovství světa v letním biatlonu a v běhu do vrchu Pavla Schorná ze Starého
Města pod Landštejnem. Oba tito famózní sportovci vyhráli na čkyňských
polích své kategorie. Csirik vyhrál závod mužů na 12 km a Schorná závod
žen na trati poloviční.
K závodu se přihlásilo 150 závodníků a podporovalo je přes 200 fanoušků. Vše se povedlo, i když jednoduché to nebylo. Přes nepříznivé
předpovědi počasí jsme si asi vymodlili, že nakonec nepršelo a těsně před
závodem pohnojená pole se nám včas
podařilo odhrabat hráběmi. Letošní
příprava tratí byla vážně náročná, ale
všechno nakonec dobře dopadlo a máme z toho všichni velkou radost.
Závody jsou velmi oblíbené i v dětských kategoriích, protože si každý
malý závodník za proběhnutí cílovou
čárou odnáší výborné, ručně malované perníky, které vyrábějí maminky
Outdoor Kids v Krušlově. A tak nezbývá než se těšit na příští ročník.
J. Mánek

Nejmladším čkyňským závodníkem
byl Čeněk Sova (4 roky). Za svůj
výkon byl oceněn v cíli krásně malovaným perníčkem a ve školce dostal
ještě čokoládovou medaili.

Hledejme sílu v adventu a našich tradicích
Ačkoliv tomu pohled z okna nenasvědčuje, pomalu ale jistě se blíží doba adventu a Vánoce. Ovšem
je pravdou, že častěji než z oken našich příbytků se v tyto pohnuté dny více díváme do oken internetu nebo na zprávy v televizi. A to, co z nich vychází, je mnohem více znepokojivé než počasí venku.
Najednou při pařížském atentátu umírali nevinní lidé, kteří se nijak neprotivili ani režimu, ani víře, prostě jen žili a bohužel byli ve špatnou dobu na špatném místě. Stejně tak letadlo s ruskými turisty. Ani ti se ničím neprovinili, jen se vraceli
z dovolené domů, kam už nikdy nepřijdou. A to vše vinou nenávisti a touhy po boji a nesváru, které se skrývají za islámskou víru. Je velice jednoduché odsoudit islám jako vražedné náboženství a jeho stoupence jako vrahy, ale pamatujme,
že nemáme soudit, abychom sami jednou nebyli souzeni. Vím, je těžké odpouštět či dělat, že je vše v pořádku, když tomu
tak není, na druhou stranu si však musíme uvědomit, že zlo vyvolá jen další zlo. Podívejme se na Sýrii, to je ukázkový
případ. Země zmítaná válkou, kde lidé nemohou nebo nechtějí dál žít, proto utíkají za lepším do Evropy. Do té Evropy,
kde se v Paříži střílí do lidí, kde bomba zničila ruské letadlo plné pasažérů, kde lidé začínají mít strach se shromažďovat.
I tak jim náš kontinent přijde bezpečnější. Připouštím, mohou mezi nimi být příznivci Islámského státu, ale rozhodně si
nemyslím, že by jich byla třeba polovina. Tito lidé znají mnohem větší hrůzy, proto utíkají sem, protože Evropa, ačkoliv
její otevřenost přistěhovalcům a liberální demokracie se otřásají v základech, se jim stále jeví jako bezpečné a dobré
místo k životu.
Je lidské, že se bojíme, ale nesmíme se nechat strachem zužovat. Nikdo nevíme, jak dlouho tady na světě ještě budeme,
proto musíme využít každého okamžiku, který je nám dán. A musíme ho využít hodnotně, aby až budeme skládat účty,
jsme mohli se svatým Pavlem říct, že dobrý boj jsme bojovali, běh jsme dokončili, víru zachovali.
Začíná nám období adventu, kdy se křesťané po čtyři neděle připravují na narození Ježíše Krista. Sílu adventu a sílu
Vánoc bychom měli přijmout zvlášť v těchto pohnutých dnech o to více za své. Jako Evropané si musíme pevně stát za
našimi tradicemi, které se u nás předávají po mnoho generací, protože jsou to právě tradice, co nás odlišují od ostatních
a zároveň nám dodávají určitou suverenitu a oporu v základech. A pak je musíme uchopit i jako svou vlastní vnitřní cestu
ke Kristovu narození. Sami musíme vyjet na hlubinu svého nitra, svého ustaraného nitra, připustit si své obavy, svou
nicotu, svou hříšnost, abychom se o Vánocích mohli narodit jako noví lidé.
Závěrem bych všem popřál, aby v těch budoucích dnech, zvláště v adventu a o letošních Vánocích, ale i ve všech dnech
našich životů, zavládl pokoj a mír jak v našich srdcích, vztazích, ale i na celém světě.
páter Jan Mikeš
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Čkynští školáci
v Londýně
V rámci projektu „Čteme, přemýšlíme, mluvíme“ naše škola připravila
pro žáky 6. – 9. tříd týdenní jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii.
Naším cílem bylo hlavní město
Londýn. Odjížděli jsme v neděli 15.
listopadu v pravé poledne. Za deště.
Cesta autobusem přes Německo
rychle utíkala, v Bruselu jsme byli
o půlnoci, takže někteří nespavci
viděli Atomium. K přepravě přes kanál
La Manche byl nakonec místo Calais
zvolen menší přístav Dunkerque . Dvě
hodiny na trajektu jsme si opravdu
užili. Jako na pouti. Díky silnému větru
řádily pořádné vlny. První hodinu nám
to nevadilo. Druhou už jsme to chtěli
zastavit a toužebně vyhlíželi bílé
Doverské útesy. Přehodili jsme si
hodinky o hodinu zpět a vjeli do Londýna. Tam už na nás čekala průvodkyně Markéta.
Chtěli jsme dětem nabídnout v těch
několika dnech část toho, čím je
Londýn známý, proslavený, zajímavý
a atraktivní. Od všeho trochu – historie, příroda v okolí, doprava, architektura…Pondělí bylo náročné, ale stálo
za to. Po 20 hodinové jízdě jsme rádi
vyměnili autobus za lanovku a svezli
jsme se vysoko nad Temží. V klidu
jsme si prohlédli Tower of London
s královskou klenotnicí a vyslechli si
známý příběh o londýnských havranech. Všichni máme fotografie, kde
v pozadí vidíme Tower Bridge. Vyběhli
jsme na uzoučký Monument - 331
schodů a obdrželi certifikát o skvělé
fyzické kondici. Courali jsme se kolem
Temže, pozorovali odliv a příliv.
Pochopitelně nám neunikly ani další
mosty. Poseděli jsme u známého divadla The Shakespeare´s Globe Theatre. Děti se těšily na Picadilly Circus.
Jednak je zcela pohltila mezinárodní
rušná atmosféra tohoto místa, oslnily
je plochy vyhlášených světelných
reklam a kouzelné slovo ROZCHOD.
Přesvědčili jsme se, že se na děti
můžeme spolehnout, že jsou dochvilné a na určené místo srazu přijdou
raději o chvilku dříve. Chodily po
skupinkách, radily se a hlavně musely
všude mluvit anglicky. A další veliký
zážitek měly před sebou. Večer

v 19.00 se naši mladí cestovatelé
poprvé setkali se svými „ náhradními
maminkami a tatínky“. Ti dorazili na
meeting point a děti si rozebrali po
dvou a po třech podle předem stanoveného a domluveného rozpisu.
Tuhle ubytovací službu přes anglickou
agenturu zajišťují vesměs černošské
rodiny. Strávit týden někde úplně
jinde než jsou zvyklé, to byla veliká
zkušenost. Jiné prostředí, malinké
domky, pidipokojíčky, přehršle smaženého jídla, cesty autem s řidičem na
druhé straně. A povídat si, ptát se,
odpovídat. Anglicky.

Za zmínku stojí každodenní přesuny
celé naší party londýnským metrem
v dopravní špičce. A s přestupy.
A Londýn není Praha. Vždy jsme to
zvládli na jedničku. A vždycky jsme
byli rádi, když jsme se na povrchu
spočítali a byli jsme všichni. Rádi jsme
byli hlavně my, dospělý doprovod.
Nádherný byl celodenní výlet do Sussexu na křídové útesy Seven Sisters
v okolí Brihghtonu. Nádherné vyhlídky, neuvěřitelný vichr na pobřeží,
pláž s kamínky a mušlemi. Tam bychom ještě vydrželi. Poté mořské
akvárium. Sledovali jsme kromě

V dalších dnech jsme zvládli prohlídku katedrály sv. Pavla, výstup na
kopuli – více než 500 schodů. Odměnou byla nádherná vyhlídka na celý
Londýn. Odpoledne byla na pořadu
dne muzea – historie a přírodověda.

jiného žraloky, rejnoky a ohromnou
karetu. Hladili jsme mořskou sasanku.
Ve čtvrtek nás angličtí průvodci protáhli královskou částí města. Poprvé
jsme šli pod deštníky. Viděli jsme
Westminster Abbey, Parliament, Big
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Vychází kniha
Paní Chirurgie
Ben….. A povídali si anglicky. Vystoupali jsme v kokpitech London Eye
a poté „viděli, slyšeli a cítíli“ 4D
filmeček. Závěrem očekávaný večerní
shopping na známé nákupní třídě Oxford Street. Za dvě hodiny se děti
vracely ověšené taškami a taštičkami.
Myslely s dárkem na všechny doma.
A konečně - v pátek - na ně čekala
škola! Celé dopoledne, odpoledne do
17.00. O polední pauze jsme vyběhli
na Greenwich, zkontrolovat nultý
poledník a nakoukli do Námořního

muzea. Pravda, trochu jsme přetáhli
polední pauzu, ale škola tentokrát
prostě počkala. Týden utekl jako voda,
vraceli jsme se domů plni zážitků,
příjemných vzpomínek, s mobily a foťáčky narvanými snímky, máme mraky selfíček a spoustu suvenýrů. Víme,
že učit se anglicky je důležité a může
se to hodit. Víme, že jsme byli v Anglii
jen na skok, že to bylo jen první seznámení. A také víme, že se těšíme domů.
Za všechny cestovatele
V. Komínová

Outdoor Kids se
připravují na zimu

votě, protože Outdoor Kids se věnuje
dětem od nejútlejšího věku.
Letos bude nejmladším lyžařem 3
letý David Buchta z obce Čábuze.
Třeba bude za čas i Davídek patřit
mezi opravdové závodníky.
J. Mánek

Po letní a podzimní sezóně, kdy se
trénovalo a závodilo na horských
kolech a v přespolním běhu, Outdoor
Kids tradičně na sklonku podzimu
vyráží na výlety po šumavských tisícovkách, a to jak na české, tak na
bavorské straně Šumavy. Letos děti
zvládly například výlety na bývalé
keltské hradiště Obří hrad nad Popelnou nebo vrchol bavorského Roklanu. Děti tak poznávají šumavskou
přírodu, její zákonitosti a pravidla.
S prvním sněhem oddíl dětem rozdal běžky a začíná pro ně nové sportovní období. Zimní výbavu (běžky,
boty a hůlky) má zapůjčenou 12 dětí
ve věku od 3 do 11 let. Všichni se moc
těší až poprvé vyrazí do stopy. Pro
některé to bude vůbec poprvé v ži-

Mikulášská zábava
v hospodě Na Hřišti
5. 12. 2015
od 20:00
Pekelně hraje
kapela
NABETON
Těšíme se na všechny
hříšníky.

Před Vánocemi vyjde kniha vzpomínek na čestnou občanku Čkyně
prof. MUDr. Marii Peškovou. DrSc.
Většina lidí ze Čkyně i z Malenic, kde
později bydlela, se s ní znala od
vidění. Kým byla doopravdy, věděl
málokdo. Na Šumavě žila pouze
o víkendech a nedostatek času jí nedovoloval nějaké dlouhé vysedávání
a vyprávění. Ještě k tomu nebyla
z těch, kteří se rádi chlubí.
V roce jejích nedožitých osmdesátin
je třeba důsledky její skromnosti napravit. Kdo si přečte, jak na ni vzpomínají její kolegové jako například
Pavel Pafko, nejbližší přátelé mezi
které patřily i Iva Janžurová, Jiřina
Jirásková a Olga Čuříková, či lidé,
jimž pomohla vrátit zdraví, uvědomí
si, co byla vlastně zač. Své osobní vzpomínky připojila její rodina a místní:
MUDr. Marie Kučerová, Jaroslav Škopek nebo Josef Lávička.
Životní příběh Marie Peškové patří
k nejpozoruhodnějším osudům české chirurgie přelomu 20. a 21. století.
A začal se psát v našem malém pošumavském městečku Čkyně.
Pavel Pechoušek, autor knihy
Kniha Paní Chirurgie vyjde těsně
před Štědrým dnem. Pokud s ní
budete chtít udělat radost svým
blízkým, kontaktujte autora:
pavel.pechousek@email.cz,
733 671 784 nebo osobně na adrese Čkyně 258. Kniha se bude také
prodávat v drogerii Jarokai.
Slavnostní křest knihy je plánovaný
na únor příštího roku.
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Krása v synagoze
Čkyňský židovský svatostánek hostil
26. října Velký smíšený sbor z nizozemského města Vernay – Zangers
van sint Frans. Původně to byl mužský
sbor, ale dnes v něm s muži zpívají
i ženy a děti. Dohromady jich bylo 45.
Ještě nikdy se hlavní modlitebna
čkyňské synagogy nechvěla a nerezonovala tak krásnými hlasy. Slyšeli jsme
skladby klasiků, kostelní chorály
a náladové písně. Když zaduněly basy,
člověk se divil, kde se v těch junácích
bere taková síla. Holanďané se dočkali
bouřlivých ovací, už chtěli jít, ale padesát přítomných jim to nedovolilo.
Museli zpívat dál.
Před Nizozemci vystoupily dívky a
ženy našeho souboru Rosetta. Také
ony se ukázaly ve skvělé formě, když
zaplnily synagogální prostory radostnými a umně splétanými hlasy. Koncert měl velký úspěch. Mladí lidé
z Holandska chválili synagogu, Čkyni
a celou Českou republiku. Na oplátku
se jim (a také souboru pana učitele
Fafejty) dostalo velkého uznání a obdivu. Ten večer na konci října byl
nepochybně jedním z vrcholů letošního čkyňského kulturního roku.
-jl-

Holandský sbor v synagoze posluchače okouzlil

Foto: J. Lávička

Pozvánka na
hasičský bál
Hasiči ze Čkyně zvou všechny své
spoluobčany na hasičský bál,
který se uskuteční dne 23. 1. 2016
od 20 hodin v místním KD.
K tanci a poslechu Vám zahraje
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA.
Hasiči se těší na Vaši návštěvu.

Pozvánka na
Sportovní ples
Čkyňští sportovci pořádají v pátek
19. 2. 2016 od 20 hodin
sportovní ples.
K tanci a poslechu hraje Pohoda.
Těšíme se Vás!

Drakyjáda
V neděli 8. 11. se ve Čkyni nad židovským hřbitovem uskutečnila tradiční
drakyjáda. I přes špatné povětrnostní podmínky si děti toto teplé odpoledne
užily a všechny odešly s cenou a diplomem. Nově jsme mohli vidět létající modely letadel, které byly zpestřením nejen pro děti, ale i dospělé. Všem, kteří
přišli, děkujeme a za rok se těšíme na viděnou.
Za KOS Čkyně M. Brašnová
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Vzpomínky pana
Rataje
– 2. 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.
Pokusím se vyjmenovat obchody
podél jednotlivých ulic. Po levé straně
od Vacova byl první obchod pana
Duška (galanterie a látky), na pravé
straně následoval koloniál pana Holečka a naproti němu obchod pana
Slepičky, který prodával šicí stroje,
odstředivky a hospodářské stroje.
Vedle byla prodejna pekárny pana
Štochla u Mrázů, která sousedila s obchodem pana Václavíka. Vedle Hasičského domu v přízemí Kampeličky
byla cukrárna pana Cvrčka a v patře
bylo jednatelství Kampeličky, myslím,
že se tam úřadovalo hlavně v neděli
dopoledne po kostele. V Hasičském
domě byl ještě textilní obchod pana
Chvala. Naproti byla prodejna drogisty
pana Marela (původně obchod Filipů,
byla to židovská rodina, která spolu
s ostatními občany židovského vyznání zahynula v koncentračním táboře)
a prodejna obuvi Baťa, kterou provozovali manželé Častovi. Směrem k
Vimperku vedle kovárny pana Paulíka
byl koloniál pana Trojana s benzínovou pumpou. Na náměstí vedle
pekařství pana Potužníka měl obchod
a benzínovou pumpu pan Kochta.
Vedle četnické stanice byl obchod
pana Staňka a v zatáčce proti zámku
byl obchod Zámečníků, proti němuž
se nacházel obchod se střižním zbožím paní Duškové.
Osobní autodopravu zajišťovali pánové Bakeš, Urban a Blažek. Autodrožky pana Urbana a Bakeše byly
upravené na dřevoplyn, protože benzín byl na příděl a koncem války už

nebyl žádný. Povoznictví a léčbu zlomenin a podobných úrazů provozoval
pan Králíček, který se umění spravování údů naučil u pověstné drahonické báby. Uhlí prodávali pan Beneš
a pan Kolafa. Stavitelskou firmu měl
pan Šlemar a ve válce i pan Zelenka,
který byl odsunut z Vimperka, tesařskou pan Jachim. Kamnářstvím se zabývali pánové Papež a Karel Kuryl.
V přízemí uprchláku byl fotograf pan
Uhlíř. U řeky pod Čkyní měl zahradnictví pan Černý a pod lihovarem byl
zahradník pan Kašperák. Obecním
hajným byl pan Tvrdek. Cestářem pan
Hryzbyl. Důležitou službu porodní
báby obstarávaly paní Černá a paní
Peršlová. Na smyčcové nástroje vyučovali pánové Martan a Fiala a na dechové nástroje pan Járka (muzikant)
a u Hošků u nádraží nějaký pán, na
jehož jméno si nemohu vzpomenout.
Pro žádného z těchto učitelů nebylo
vyučování hudby hlavním zdrojem
příjmů.

Velkostatek
Vlastnila ho německá rodina Claudiů. Nacházel se na svahu nad náměstím. Byl to velký dvůr obdélníkového tvaru s hnojištěm uprostřed.
Na horní severní straně byl obestavěný od západu jednopatrovou budovou s hodinami, kde bydleli Beránkovi. Byly tam kamenné nádoby na
nadojené mléko a dalo se projít do
sousedních maštalí pro krávy, nad
kterými byly seníky. Před stájemi byly
kamenky na vodu, do kterých tekla
voda z panského vodovodu. Čkyně v té
době obecní vodovod neměla. Celý
dvůr se mohl uzavřít velkými vraty na
západní a východní straně. Dolní, jižní
část dvora zaujímal lihovar se sklepy
na uskladnění brambor, s dílnami a v
poschodí s byty pro zaměstnance. Ze
západní a východní strany uzavíraly
dvůr stodoly. Z obyvatel dvora si pamatuji na rodinu Beránků, Holfeldů,
Rodů, Maroušků a Bečků. Hajným byl
pan Fürbach, který obýval hájenku
v lesích, a šafářem byl pan Chval.
K velkostatku patřil také dvůr v Hradčanech, Sedlci a v Předenicích. Traktory se ještě nepoužívaly, největší mechanizace byly samovazy a hrsťovky
tažené koňmi. Při výmlatu poháněla
lokomobila velkou mlátičku. Pro nás
děti to byla zajímavá podívaná. Majitele si příliš nepamatuji, mimo pana

Bayera, který statek řídil, a oslovovali
ho „mladý pane“. Děti ze zámku do
našich českých škol nechodily a měly
své německé vychovatele. Jedním
z nich byl před válkou i K. H. Frank,
který jim asi moc velkou národní
snášenlivost (soudě podle jeho činnosti za války) nevštěpoval. O mimopracovních nebo úředních stycích
panstva ze zámku s místními obyvateli nevím. Po válce byli odsunuti.
Pan Bayer žil v bavorském Landshutu
a několikrát se svými synovci Čkyni
navštívil.
Pokračování příště.
Ing. Miloslav Rataj (79)

Hasiči ze Čkyně pořádali vepřové hody
Čkyňští hasiči pořádali dne 14.
listopadu 2015 vepřové hody ve své
zbrojnici. Tato akce pořádána místním
sborem se konala již potřetí. Návštěvníci si mohli zakoupit jitrnice, jelita,
tlačenku, polévku tzv. prdelačku, pečené maso, ovar a zabijačkový guláš.
Této akce se zúčastnilo okolo 120 lidí,
kdy lidé veškerou zabijačku vykoupili
už v dopoledních hodinách. Ke všemu
bylo samozřejmě dobré pivo, jak má
být. Ke kávě si lidé mohli nabídnout
sladké zákusky. Hosté se dobře bavili
a poseděli do večerních hodin.
Hasiči děkují všem členům, kteří se
na této akci podíleli, děkují všem
návštěvníkům a nesmíme zapomenout poděkovat panu Jaromíru Kaincovi za zapůjčení kuchyně a za masné
výrobky, které se u něho připravovaly.
Věříme, že všem chutnalo, a budeme
rádi, když se této akce zúčastníte
i v příštím roce. Hasiči chtějí tuto akci
proměnit v tradici každý rok.
Josef Kainc ml.

Hasičská výroční
schůze ve Čkyni
Čkyňští hasiči zvou všechny své
členy na výroční schůzi za rok 2015,
která se bude konat 18. 12. od
19:00 hod v salonku u Kainců.
SDH Čkyně
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Čkyně od zrušení
roboty do vzniku ČSR
(1848 – 1918)
Devátý díl historického seriálu o Čkyni.
Místo panství se stávaly základem
správy městské a venkovské obce
a okresy. V čele okresů byli hejtmani.
Do obvodu nově zřízeného okresu
Vimperk v roce 1855 patřila i Čkyně.
Přes nesouhlas byl v roce 1866 připojen Vimperk a Netolice k Prachaticím.
Protesty obou měst nebyly nic platné.
Prachatický politický okres se tak stal
třetím největším okresem v zemi.
Patřila sem až do roku 1938 i Čkyně.
Císařským patentem z března 1849
vznikly svobodné obce, které vykonávaly hospodářskou samosprávu, do
které byli zvoleni zástupci z řad obyvatelstva. Také ve Čkyni byl zřízen
obecní úřad. V jeho čele stál starosta.
Po roce 1850 vzrůstal ve Čkyni počet
domů i obyvatel. V desetiletí 1880 –
1890 došlo k poklesu. Pro nedostatek
pracovních příležitostí odcházeli lidé
do ciziny. Nejvíce lidí měla Čkyně v roce 1910, bylo jich 1003.
V roce 1868 byla Čkyně povýšena na
městys.
V dubnu 1869 byla ve Čkyni zřízena
pošta. Prvním poštmistrem byl občan
židovského vyznání Josef Lederer. Do
obvodu pošty patřily vesnice Bohumilice, Bošice, Budilov, Dolany, Horosedly, Hradčany, Lčovice, Onšovice,
Předenice, Spůle, Záhoří, Záhoříčko
a Žár.
V srpnu 1905 byl ve Čkyni instalován
telegraf. V říjnu 1893 byla otevřena
železniční trať Strakonice - Vimperk.
Když přijel první vlak do Čkyně, byl
uvítán s patřičnou parádou. Byli zde
zástupci obce, hasiči, živnostenský
spolek, školní mládež a učitelé a zástupy lidí ze širokého okolí. Prvním
přednostou železniční stanice Čkyně
se stal Vojtěch Valášek. Císař František
Josef I. projížděl vlakem Čkyní do Vimperka v rámci vojenských manévrů
v roce 1905. Vlak byl přivítán krojovanými i obyčejnými zástupy, nezastavil, jen pomalu projížděl, císař povstal a pozdravil davy vojenským pozdravem.
Podobně jako v minulosti i v průběhu druhé poloviny 19. století zachvá-

tilo Čkyni několik větších požárů:
V prosinci 1866 vypukl v noci požár
v panské stodole na čkyňském dvoře.
Padly dvě stodoly, pivovar a dům žida
Ganse. Uhořely husy, drůbež, prasata
a bylo štěstí, že nechytl lihovar se zásobami lihu. Požár pomáhaly hasit
stříkačky z Bohumilic a Vimperka.
V říjnu roku 1875 vypukl ve Čkyni
další požár, kdy začalo hořet stavení u
Matoušů, oheň se rychle rozšířil a zasáhl celý střed obce. Už tehdy vyvstala
potřeba zřídit vlastní hasičský sbor.
V roce 1878 hořelo ve Čkyni dokonce třikrát. Nejprve vyhořel mlýn Tomáše Hodiny, potom mlýn Aloise Reifa
a na podzim opět hořely panské stodoly naplněné obilím.
V srpnu 1885 zapálil své stavení jistý
Hadraba. Vítr přenesl oheň přes Chválovo stavení na střechu Chaloupkové.
I stavení Jonášovo shořelo. Hadraba
šel do žaláře na šest let.
Několik let byl pokoj, až v roce 1913
hořelo dokonce třikrát. U Štěpánů nedaleko fary vznikl v březnu požár,
který zničil také budovu u Rohlíků.
Krátce na to vypukl oheň ve stodole
v hospodě u Bečvářů. Požár byl záhy
uhašen bez větších škod, ale v dubnu
opět vypukl požár u Bečvářů. Popelem
lehlo také celé stavení Zámečníkovo
a stodola u Matějků.
V říjnu roku 1870 přišla velká vichřice, která vyvrátila množství stromů
a odnesla krytinu z četných střech.
Stará lípa u kostela praskla vejpůl.
V srpnu roku 1890 byla ve Čkyni
velká povodeň. Po velké bouři s průtrží mračen se rozvodnila Volyňka,
strhala mosty a lávky, podemlela břehy a vyvrátila stromy. Ve Čkyni vlny
odnesly most postavený teprve před
třemi roky. Obětavě už pomáhali členové čkyňského hasičského sboru,
kteří ze zatopených domů zachraňovali lidi a majetek.
V září 1890 zachránil podučitel čkyňské školy František Pštros z rozvodněné řeky občana Churáně, kterého
do vody strhla těžká nůše. Den na to
spadla do řeky jedna dívka z Budilova,
utopila se a teprve za týden její tělo
vyplavalo v Malenicích.
V průběhu 19. století vznikly ve Čkyni první spolky. V roce 1866 vznikl
živnostenský spolek, v roce 1877 sbor
dobrovolných hasičů, Národní jednota
pošumavská (1896), spolek mužský
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Červeného kříže (1894), Svaz stavebních dělníků v Rakousku (1904), místní odbor Ústřední matice školské
(1909), odbočka křesťanských zemědělců (1909) a domkáři (1910).
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička

Čkyňským fotbalistům chybí
zkušenosti

Složitou situaci pro čkyňský fotbal
řeší v těchto týdnech bratři Kunešové
– trenérský tandem na lavičce SK
Čkyně, kteří vedou mužstvo od léta.
Čkyňští fotbalisté měli kvalitní přípravu s řadou nadějných výsledků.
Během sezóny se někteří důležití
hráči zranili, například bratři Robert
a Lukáš Provodové nebo Josef Vondrášek. Tým, který před sezónou
opustily klíčové opory (například
Josef Král), tak řadu zápasů prohrál.
Oba trenéři – hlavní Josef a hrající
asistent Michal tak mají řadu starostí.
"Výsledky nejsou nijak oslnivé.
Z mnoha zápasů jsme byli zklamáni,
frustrováni. I když příprava byla kvalitní a účast na trénincích výborná, tak
se to při zápasech neprojevilo," uvádí
Josef Kuneš. Podle něj chybí v týmu
tahouni, zkušení hráči, kteří by
převzali zodpovědnost a tvořili hru.
"Chybí nám hráči, kteří umí rozehrát,
vytvořit akci, s přehledem zakončit.
Musíme fanouškům poděkovat za
přízeň. Věříme, že jim na jaře uděláme
víc radosti," vzkazuje Josef Kuneš.
Poslední zápas podzimu Čkyně
vyhrála 5:2, což je dobrý signál pro
jaro. Na shrnutí podzimní sezóny, report ze zimní přípravy i výhled do fotbalového jara se mohou všichni
čkyňští fanoušci těšit v příštím čísle
Aktualit.
(pp)
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Mladý čkyňský gólman chytá ligu za
Budějovice
Brankář Zdeněk Vojtíšek začíná dělat výborné jméno čkyňskému fotbalu.
Patnáctiletý odchovanec SK Čkyně
hraje nejvyšší fotbalovou soutěž za
České Budějovice. Jihočeskou krajskou metropoli dokonce reprezentuje
ve dvou věkových kategoriích – hraje
za tým do 15 a 16 let. „Za 16leté dorostence jsem zatím na podzim nastoupil dvakrát. V obou případech
jsme vyhráli. Jak v zápase s Plzní, tak
s Duklou.“ Trénují ho Radim Pouzar
a Jiří Hrbáč, oba hráči Rudolfova,
účastníka krajské soutěže.
Zdeněk je stále žákem Základní školy ve Čkyni. Musí proto řešit problémy
s dojížděním na tréninky a zápasy. Při
venkovních zápasech nebývá doma
celý den. „Zápasy hrajeme například
v Praze, na Spartě nebo na Slavii,
v Hradci Králové, Ústí nad Labem.
Školu stíhám v rámci možností. Učím

Jen zelené a vysoké
souvislé lesy akumulují spodní
a povrchové vody
Takové je mínění 13 000 občanů,
kteří podepsali petici "NE – ohrožení
zdrojů vod pro Volarsko – Vimpersko
– Strakonicko", zastoupenou Petrem
Martanem a starostkou Města Volary
Martinou Pospíšilovou. Poradcem
v lesnictví Martanem byla petice předána do Poslanecké sněmovny do
rukou místopředsedy PS Jana Bartoška, kde bylo také uspořádáno veřejné slyšení poslanců.
Zasedání se konalo za hojné účasti
šumavských domorodců a některých
starostů.
Petice požaduje zachovat doposud
zelené vzrostlé lesy na území Národního parku a CHKO Šumava, které
chrání zdroje spodních a povrchových
vod. Petenti požadují konkrétní řešení: Změnit zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny tak, že
vodohospodářskou funkci tamních

Brankář Zdeněk Vojtíšek
se cestou na trénink, po večerech
a o víkendech,“ říká mladý gólman. Na
tréninky do Českých Budějovic jezdí
třikrát týdně, jednou za týden trénuje
individuálně doma.
Kvůli fotbalu musí občas odejít dříve
ze školy a přijde o poslední vyučovací
hodinu. „Jsem moc rád, že mi ve škole
vychází vstříc. Velké díky patří vedení
školy a třídní učitelce Janě Landové,“
uzavírá.
(pp)
lesů bude považovat za nadřazenou
zájmům dogmatické ochrany přírody.
Konkrétně se chce, aby v zákonu byla
věta, že může uschnout nebo být vykácen max. 1 ha lesa v jedné lokalitě.
Pokud by uschla větší rozloha lesů, tak

by se jednalo o porušení zákona a o
trestný čin správce lesů. Dále se
požaduje, aby zákon zakázal vyhlásit
bezzásahové lesy v lokalitách, kde
mají obce a města studny pro veřejné
zásobování vodou. Petice je proti tomu, aby zákon nadále vyhlašoval režim suchých lesů, Naturu 2000 a rezervace tam, kde je potřeba udržet
a zvyšovat retenční schopnost území,
protože přednost musí mít právo
člověka na vodu a až potom je právo
na vyhlašování divočiny. Nebude-li
toto striktně uvedeno v zákoně, tak 13
tisíc petentů požaduje zmenšit území
Národního parku Šumava o jeho jihočeskou část.
Podpisy občanů z celé ČR svědčí
o tom, že nejen lidé na Volarsku, Vimpersku a Strakonicku si uvědomují, že
lesy Šumavy akumulují vodu a pomalu
ji uvolňují a jsou její zásobárnou pro
vnitrozemí. Pokud uschnou lesy – v
pramenných oblastech řek Vltavy,
Volyňky, Blanice a jejich přítoků –
bude to mít vliv na další pokles hladin
spodních vod v rozsáhlém území.
Děkuji touto cestou občanům Čkyně
za asi 150 podpisů pod petici. Je však
s podivem, že je dost těch, kteří nevnímají, že lesy nad Vimperkem jsou významnou zásobárnou pro povrchovou
i spodní vodu ve Čkyni.
Petr Martan
iniciátor petice

RENA Dětské odívání
Marie Bártová Čkyně
Rozšiřuje sortiment služeb:

Prodej šperků ze stříbra a oceli
– přívěsky, naušnice, náramky...

Oprava a úprava oděvů
– výměny zipů i podšívek, zkracování délek,
zaplátování...
– vyšívání na přání, loga, jména, obrázky...
Termín oprav je týden.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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