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Nový senátor se těší na fotbal
do Čkyně!
Pokud má být senát složený z vyzrálých osobností, které díky své bohaté životní zkušenosti dokáží také hlídat správné fungování naší demokracie, tak
v případě nového senátora za Prácheňsko měli voliči šťastnou ruku.
Třiašedesátiletý Tomáš Fiala je dlouholetým, úspěšným a oceňovaným
ředitelem Nemocnice Strakonice. Od listopadu je součástí 81členné horní komory Parlamentu ČR, kde bude hájit zájmy Strakonicka, Písecka, Vimperska
...tedy i Čkyně!
Ve Čkyni jste volební klání rozhodl s velkým rozdílem. Sledoval jste
výsledky voleb a místa, kde jste nejvíce uspěl?
Sledoval jsem je se skupinou svých podporovatelů a s rodinou. V prvním i v druhém byly patrné místní rozdíly, ale v Pošumaví, Čkyňsku a Vimpersku jsem uspěl. Jednak sem zasahuje moje profesní působení ze strakonické nemocnice, někteří
vzpomenuli i moje primářování na dětském oddělení nemocnice Vimperk a následné fungování ve správní radě. No, na
Šumavu jezdím od útlého věku, čili skoro 60 let, mám k tomu kraji svůj hluboký vztah.
Čkyně není klíčovou obcí senátního obvodu, ale přesto. Máte představu, v čem byste mohl Čkyni pomoci?
O konkrétních možnostech se jistě poradím s panem starostou Stanislavem Chvalem, který mi před volbami vyjádřil svou
podporu – ještě jednou děkuju! Ideální bude pro Čkyni ucházet se o podporu z krajského investičního fondu. To je nová
možnost rozpočtu 2020, kdy samosprávy samy jistě budou vědět kam prostředky, o které bude obec usilovat, nasměruje.
Jde o to, že v klasickém dotačním systému se částky drobí mezi více uchazečů na menší částky, zde by si obce mohly
jednou za volební období sáhnout pro více peněz.
Na co se chcete v senátu primárně zaměřit?
V senátu se učím, absolvoval jsem dvě schůze, dvě jednání zdravotního výboru, jehož jsem místopředsedou, a čtyři jednání
klubu. Hned jsem zpravodajem pro novelu Zákona 48/1997 o zdravotním pojištění. Zdravotnictví je můj obor a tomu se
budu tedy věnovat primárně. Vztah k Šumavě ovšem bude mít i moje další působení v senátní komisi VODA–SUCHO, tedy
o hospodaření s vodou v České republice.
Máte chalupu nedaleko Čkyně, kam často s rodinou
jezdíte. Co naše městečko samotné?
V Pošumaví na Vacovsku rodinnou chalupu máme už 49 let.
Ze Čkyně byli moji spolužáci na gymplu, na tenisových turnajích se potkávám s vynikajícím plejerem Jardou Hlinkou,
jeho vnuk nyní trénuje ve Strakonicích a hrával s mými
syny. Blízký vztah mám k Jirkovi Mánkovi a k oběma
bratrům Tůmovým. A s Maruškou Kučerovou jsme léčili
a vyšetřovali na Dětském oddělení strakonické nemocnice,
nyní již dlouhá léta je s touto lékařkou pro naše nemocniční
lékaře spolupráce na velmi vysoké úrovni. Paní doktorka
se totiž o své dětské i dospělé pacienty stará dokonale!
A těším se i na čkyňský fotbal, rád bych se přijel podívat, až
se zase spustí soutěže – vím, že ve Čkyni hostující mančafty
moc nevyhrávají!
(pp)

Oznámení obecního úřadu
Tradiční vánoční akce pořádané obcí Čkyně, jako je
posezení pro seniory, vánoční koncert a rozsvícení
vánoční stromu, se v letošním roce z důvodu pandemie
Covid-19 bohužel konat nebudou.
I přesto Vám všem chceme popřát klidné a veselé Vánoce.
Hodně štěstí a hlavně zdraví do roku 2021.
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Děti ve Čkyni a ve
Spůli se mohou těšit
na nová hřiště
Do konce tohoto roku by měla být
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje vybudována dvě nová
dětská hřiště. Jedno ve Čkyni a druhé ve
Spůli. Výše dotace od kraje je 250.000 Kč
a činí 60% z celkově uznatelných nákladů, zbytek hradí obec Čkyně. Čkyňské
hřiště vzniká mezi bytovými domy
u řeky. Kromě klouzačky zde budou
i houpačky. Čkyňské i spůlské děti nová
hřiště určitě s nadšením uvítají.
(lp)

Podzim ve škole
Škola navenek vypadá bez života, v klidu. Ovšem, to je to zdání, které klame. Výuka probíhá, a to velmi intenzivně. Jen
to bezdrátově bzučí. To je dat, která létají vzduchem! Celá veřejnost už běžně používá výrazy DISTANČNÍ VÝUKA
a PREZENČNÍ VÝUKA. O obou se napsaly tisíce slov, názory, kritika, poznámky a nejrůznější doporučení zaplavily celý internet, vyplnily vysílací časy televizí i rádií. Jedna skupina horuje pro videokonference, druhá je bere jako ztrátu času.
Určitě platí jako ve všem zlatá střední cesta. Někteří si libují, jak mohou při distanční výuce úkoly dělat v klidu doma ve
svém tempu, v případě potřeby si vyžádají konzultaci videohovorem. Jiní počkají, až spolužáci vypracují úkol, pak si ho
nechají přeposlat. Jejich volba cesty. Řada žáčků pracuje dopoledne, jiní jsou hrdí na to, že nedělají nic. Při výuce stavíme
do popředí češtinu, matematiku a cizí jazyk – tedy angličtinu. Další předměty stojí trošku v pozadí. Ale jenom trošku,
i tam se pilně pracuje. Jsou předměty, kde žáci získávají informace především čtením odborného naukového textu. Prvouka, vlastivěda, přírodověda, zeměpis, přírodopis… A čtení s porozuměním, tedy s výběrem podstatných informací,
zobecněním přečteného, začleněním nových poznatků ke starším vědomostem, bude pořád základem práce s informacemi. Tady je právě prostor na samostatnou práci žáků s učebnicí, pracovním sešitem, knihou.
Jsme v pracovním trojúhelníku – 3 vrcholy: žáci – učitelé – rodiče. Práce pro všechny tři vrcholy jiná, nová a náročná.
Všichni začali pracovat ve dvou rovinách – v TEAMS a v platformě Edookit. Doslova za pochodu se učí všichni – děti
i dospělí. A jak to bývá, někdo brblá, někdo vymýšlí zlepšováčky, vyhledává, konzultuje, zkouší, někdo stíhá, někdo dobíhá.
Ale tak je to vždycky. Vážíme si všech, kteří se zapojili, začali pracovat s počítačem, mobilem v souboru cloudových služeb
Office 365 v takové míře a na takové úrovni, jakou si ještě v září neuměli ani ve snu představit. Oceňujeme všechny, kteří
zvládají komunikační platformu pro žáky a rodiče Edookit.
Termínů, kdy děti nastoupí do tříd, už proběhlo hodně. Už nehledáme logiku v opatřeních. Nemá cenu polemizovat,
mnohdy ani plánovat. Podstatné je, že my kantoři se na děti těšíme. Škola bez dětské energie je jen prázdná budova. Občas
to vypadá, jakoby škola byla pouze nalejvárna informací. Ale tak to přece není. My všichni v této době postrádáme
společenský život, jsme v izolaci. A děti jsou zvyklé být v partě, v kolektivu. S kamarády. Potřebují povídat si, poslouchat
se. Prostě komunikovat slovně, ne pouze chatovat. Jsou kreativní, mají fantazii, potřebují si i zasoutěžit, zasmát se s kamarády. Máme nově v každé třídě interaktivní tabuli, zrekonstruovanou tělocvičnu, tak ať už jsme ve třídách! Budeme
muset respektovat všechna hygienická nařízení, vstupovat do budovy po třídách, střídat se v jídelně… Budeme v rouškách.
Nebudeme si připouštět, co vše musíme dodržet, a přitom děti se pochopitelně mimo školu pohybují nikoliv v rámci
jedné třídy. Doma asi sourozenci také nenosí roušky a dokonce se i potkávají v pokojíčku! Nicméně dezinfekce je
připravena, antibakteriální mýdla též, v zásobnících papírové jednorázové ručníky.
Zpravidla v tuto dobu vám vždy předkládám pozvánky na nejrůznější akce našich žáků: na rozsvícení stromu u školy
spojené s vystoupením našich nejmladších, na koncerty našeho pěveckého sboru – v listopadu na adventní, přiblížila
bych vám tradiční pasování prvňáčků na opravdové prvňáky. Pasování pro ně připravují deváťáci, stejně jako prosincovou
návštěvu čertů, andělů v čele s Mikulášem. Třídy by teď začínaly nacvičovat na společnou besídku v tělocvičně.
Připravovala by se choreografie, kostýmní prvky, plánovaly se scénky. „Dramaťáci“ mohli odehrát nacvičená představení
pohádek. Mohli jste si přečíst, v jakých vědomostních soutěžích v tomto školním roce budeme reprezentovat naši školu.
To všechno by bylo, kdyby... Tak snad příště.
Za základku Mgr. V. Komínová
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Zprávy z mateřské školy
Pomalu zavíráme dveře za podzimním obdobím,
akcemi a tvořením. Upekly jsme s dětmi hnětýnky
i brambory, zamkly jsme školní zahradu s vílou Podzimničkou a zvířátky. Blíží se nejkrásnější svátky v roce,
Vánoce. Letos je, a hlavně období před nimi, prožijeme
trochu jinak, než jak jsme byli zvyklí. Ne jinak tomu bude
i v naší mateřské škole. Rozsvěcování vánočního stromu
s rodiči, tradiční Mikulášská nadílka s Kulturně okrašlovacím spolkem, společná vánoční besídka proběhnou
zřejmě jen interně. Uvidíme, jaká budou koronavirová
opatření a nařízení vlády.
První akci, kterou plánujeme, je rozsvícení vánočního
stromu u mateřské školy. Nad vchodem do spojovacího
pavilonu nám již dříve udělal pan Kerl provizorní Prožitkové učení – pečení hnětýnek
přístřešek, kde jsme měli postavený betlém. Nyní máme
díky panu Josefu Tomáškovi nový, stejný jako nad vchody
do obou pavilonů. Určitě pod ním bude Ježíšek v jesličkách, stromeček rozsvítíme s dětmi a prožijeme
předadventní dopoledne. Doufáme, že ve stejném duchu
proběhnou i jiné akce, které patří k Vánocům a k tomuto
tajuplnému a kouzelnému období, na které se všichni
těšíme.
Od 11. listopadu do 20. listopadu byla mateřská škola
v karanténě z důvodu výskytu onemocnění covid – 19
v MŠ. Chtěla bych poděkovat MUDr. M. Kučerové za
vstřícnost a péči, kterou nám všem věnovala. A také
rodičům za součinnost. Děti s povinnou předškolní
docházkou si s rodiči v čase karantény vyzkoušeli
distanční vzdělávání. Určitě se společně pobavili
a udělali si trochu představu o naší práci.
Držme si palce, snad už se blýská na lepší časy. Všem
přejeme klidné, šťastné a hlavně ve zdraví prožité Montáž přístřešku nad vchodem do spojovacího pavilonu
Vánoce. A nejen je.
V. Pechoušková (J. Tomášek, M. Bastl)

Zamykání školní zahrady s vílou Podzimničkou
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Dopad covidu na majitelku čkyňského fitka
a zmrzlinářku
Jak jsem přežila tenhle rok? Rok 2020 začal velice nadějně. Zrekonstruovala jsem
cardio místnost a nakoupila nové cardio stroje. Těšila jsem se na novou sezónu ve svém
fitku. V hlavě spoustu nových cvičebních plánů.
Bohužel přišla první vlna covidu a já musela fitko zavřít. V této době jsem pro své
klienty natočila spoustu krátkých videí se cvičením. Vše se dalo zvládnout. Bylo jaro
a člověka nabíjelo sluníčko. Snažila jsem se o dálkové vedení svých klientů.
Před krachem na jaře mě zachránilo točení zmrzliny. Okénkový prodej byl povolen, tak
jsem nemeškala a začala hned s příchodem jara točit zmrzlinu.
„S poctivostí nejdál dojdeš.“ Tímto příslovím se řídím. Snažím se dělat poctivou
zmrzlinu. Pečuji o čistotu zmrzlinového stroje, nešidím ředění a snažím se o poctivé
porce. Velky dík patří mým šikovným brigádnicím (Míše B., Míše V., Daniele H., Alče
a Katce Š., Julče T. a Lence K.) Zmrzlinová sezóna byla úspěšná, i když časově velmi náročná. Ale za ty rozzářené tváře
těšící se na mou zmrzlinu to stojí.
Přes léto se fitko naplnilo klienty. Doufala jsem, že podzim bude v klidu a pohodě. Bohužel přišla druhá vlna covidu
a s tím opětovné uzavření mého fitka. Opět to pro mě znamená „boj o přežití“. Nulový příjem, platba nájemného, půjčky,
nákupy. Kde na to vzít? Mé původní povolání je všeobecná zdravotní sestra. Po 13 letech jsem se tak vrátila do zdravotnictví. Tato zlá doba povolala všechny zdravotníky a nastoupila jsem do boje proti covidu. Pracuji teď jako zdravotní
sestřička ve vimperské nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných. Snažím se pomoci svým unaveným kolegyním.
Bohužel jsem po nástupu sama onemocněla. Naštěstí jsem měla lehčí formu projevu této zákeřné nemoci.
Už zase pracuji a bojuji proti covidu a snažím se zabránit finančnímu krachu své rodiny.
Chtěla bych všem touto cestou vzkázat: „Nevzdávejte se, vím, že je to těžká doba, ale my ji zvládneme. Já sama denně
cítím psychické vyčerpání z finanční a sociální tísně, ale věřím, že to špatné je pro něco dobré. Řiďme se hesly "Na každém
konci tunelu je světlo. Každá zeď jde zbourat. Všechno jde, když se chce.“
Moje rada na závěr je taková: Choďte co nejvíce na čerstvý vzduch, jezte pestrou stravu bohatou na vitamíny, věnujte
se věcem, na které nemáte normálně čas, podporujte jeden druhého a stres zažeňte objetím svých blízkých. Společně vše
zvládneme.
Vaše trenérka, kamarádka a teď i zdravotní sestřička Lucka
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Tajemství čkyňských lvů
je nová kniha o historii
i současnosti Čkyně
Tajemství čkyňských lvů je kniha, která poskytuje poměrně
celistvý obraz života v pošumavském městečku tak, jak se
vyvíjel posledních 120 let. Autorem je Pavel Pechoušek,
který neměl ambici sepsat přísně historické dílo, důležité
pro něj byly vzpomínky konkrétních lidí.
Začíná velmi cennou připomínkou minulosti, kterou je
přeložená kronika čkyňského statku psaná jeho posledním majitelem Fritzem Bayerem. Popisuje dobu svého
dětství, studií, převzetí a správu čkyňského statku i dobu
protektorátu. Líčí vztahy mezi Čechy a Němci před válkou
a po ní nebo jak prožíval odsun rodiny do Bavorska. Zajímavostí je skutečnost, že jeho domácím učitelem byl
údajně mladý K. H. Frank. Neméně cennou kapitolou jsou
také vzpomínky jeho synovce Gerharda, který Čkyni
navštívil a vzpomínal na dobu, kdy zde jako dítě bydlel.
Pak už pokračují další čkyňští lvi, kteří spoluvytvářeli historii Čkyně ve 20. a 21. století. Některé autor osobně navštívil
a naslouchal jim, s některými mluvil po telefonu, jiným poslal otázky mailem a společnými silami vzpomínku vytvořili.
Kniha vznikala téměř tři roky. Jejím obsahem jsou historické údaje a úryvky z obecních, farních, školních či fotbalových
kronik, které jsou tematicky propojené se vzpomínkami zajímavých osobností Čkyně, líčících svůj život. Vedle pamětníků,
zakladatelů či jednatelů největších firem, politiků, sportovců, umělců a hasičů jsou velice zajímavé vzpomínky lidí, kteří
ve Čkyni nebydlí, ale mají k ní fatální vztah. Například vnučka Václava Chlady, četníka zastřeleného prchajícími nacisty
v květnu 1945, příbuzní čkyňských velikánů Václava Vavrýna a Jana Vejšického.
Kniha je také protkána několika zajímavými historkami, cennými příběhy či výňatky z naší kroniky, které písemně
zachytil čkyňský kronikář Josef Lávička, kterému srdečně děkuji za jeho příspěvky. Věřím, že díky této knize nebudou
nikdy zapomenuty! Panu Lávičkovi také děkuji za řadu podnětných připomínek, postřehů a oprav. Danu Havlíkovi za
mnoho fotografií a stejně tak všem ostatním, kteří mi věnovali klenoty svých rodinných alb.
Kniha také akcentuje republikovou raritu, že Čkyně má 1200 obyvatel, ale žijí zde dva lidé, které v krátké době vyznamenal prezident Miloš Zeman. V tomto ohledu se jedná o největší koncentraci v ČR. Oba vyznamenaní mají v knize svou
kapitolu. Jedním z témat je také zdejší opravená synagoga, která je unikátní v rámci celých Čech.
Kniha má 336 stran, je v ní asi 500 fotek, většinou nikdy nezveřejněných, na kterých mnozí Čkyňáci najdou sami sebe
nebo své příbuzné. Cena knihy je 199 Kč. Knihu bude možné zakoupit v drogerii Jarokai ve Čkyni, v knihkupectví Vltava
ve Vimperku nebo přímo u autora.
Pavel Pechoušek, 733 671 784
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Hasičské soustředění
I když už se pomalu blíží konec roku, dovolte nám malé
ohlédnutí za létem. První týden v srpnu uspořádali čkyňští
a budilovští hasiči pro své malé svěřence soustředění. Konalo
se v hasičském areálu v Budilově a děti se během něho naučily
spoustu nových užitečných věcí. Trénovaly hasičské disciplíny,
ve kterých se zdokonalovaly, jako třeba štafeta požárních dvojic nebo požární útok. Mimo jiné trénovaly i své hlavičky, když
se učily topografické značky a hasební prostředky.
Samozřejmě celé soustředění nebylo jen o učení. Když
počasí přálo, hrály míčové hry, florbal apod. Při nepřízni
počasí si děti kreslily nebo hrály na tichou poštu. Byly pro ně
připraveny i různé soutěže, za které byly odměněny malou
sladkostí.
Na čtvrteční večer byla pro děti připravena stezka odvahy. Všechny děti byly moc šikovné a statečné.
Na závěr soustředění si každý z účastníků a pomocníků odnesl Pamětní list jako malou upomínku na soustředění. Touto
cestou bychom rádi ještě jednou poděkovali všem, kteří pomáhali s realizací, stravováním a i všem sponzorům za jejich
podporu. Děkujeme.
vedoucí MH Čkyně
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Ahoj přátelé, fotografové,
podzimní inverze stále pokračují, jedno listopadové ráno jsme se byli projít s manželkou Janou jen 4 km od baráku nad
Horosedly, dostali jsem se nad mlhu a bylo z toho zase pěkné svítání. Mějte se fajn a užívejte si super slunného podzimu,
alespoň tady na horách.
Vláďa Hošek

Pohádkový a strašidelný les
ve Spůli
Ještě než se zpřísnila protiepidemiologická opatření,
přichystaly Simona Vidlášová, Barbora Hrabáková
a jejich kamarádky počátkem října pro děti Pohádkový a strašidelný les ve Spůli. Děti v lese mohly
potkat loupežníky, vodníka s vodní vílou, ježibabu,
červenou Karkulku s vlkem, čerty a spousty dalších
pohádkových postav. Odvážnější děti si pak mohly
trasu projít po setmění. Na děti čekala v cíli odměna
a moc dobré občerstvení. Akce byla moc hezky
přichystaná, doufejme, že takových bude v příštím
roce víc.
(lp)

ZUŠ ON-LINE
Kvůli mimořádným opatřením se i výuka na pobočce ZUŠ Vimperk ve Čkyni změnila na výuku distanční, tedy výuku na
dálku. Jak funguje on-line hudební vzdělávání?
Veškerá výuka se přesunula před obrazovky počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Snažíme se zůstávat tak v kontaktu
se svými žáky, zohledňujeme jejich časové možnosti, technické vybavení, zájem ze strany rodičů.
Prostředky a způsoby výuky jsou plně v kompetenci jednotlivých pedagogů, výuka probíhá na základě domluvy
s vyučujícím, nabízíme nejrůznější formy distanční výuky – přes aplikace (např. Skype, Google Meet, MS Teams, Zoom,
WhatsApp, Messenger aj.), e-mail, telefonní konzultace, výuková videa, výukové pracovní listy, poslechové úkoly, posílání
nahrávek a následné zpětné vazby. Díky moderním technologiím můžeme zachovat pokračování výuky i v této nezvyklé
situaci a rozvíjet ji jiným, neokoukaným způsobem.
Vše se děje individuálně, v čas určený rozvrhem pro internetovou lekci je pedagog žákovi plně k dispozici.
V této neobvyklé době děkujeme za možnost vzájemného distančního setkávání, přejme si zdraví, trpělivost a vzájemnou
toleranci a těšme se, až se budeme zase všichni potkávat ve výuce, na koncertech a jiných akcích školy.
Mgr. Hedvika Vavříková
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Fiedler a Chalupa v ideální sestavě podzimu 1. B třídy
Fotbalovou 1. B třídu, jejímž účastníkem je Čkyně, zastavil koronavirus po osmém kole. Všichni doufají, že na jaře se znovu
začne hrát. Fotbalový server www.fotbalunas.cz, který sleduje nižší neprofesionální fotbalové soutěže, vyhlásil ideální sestavu
podzimu. Do ní se dostali dva hráči Čkyně, která tabulce vévodí. Bližší informace v rozhovoru poskytl redaktor Tomáš
Štveráček.
Do sestavy vašeho portálu zkráceného podzimu se dostali čkyňští hráči Martin Chalupa a Josef Fiedler. Proč právě
tihle dva?
Na úvod bych rád zmínil, že závěrečná sestava se nikdy nedělá lehce a každý by si do sestavy protlačil určitě i jiné hráče,
proto nese název ideální a ne nejlepší. Tato podzimní část byla ještě o to specifičtější, že byla po osmém kole přerušena.
Na sestavě se podílelo nakonec celkem pět zástupců klubů, se kterými jsem během sezóny nejčastěji spolupracoval. Vybrané hráče jsem posléze určil podle počtu nominací. U střelce Fiedlera to bylo jednoduché, ten dostal pět nominací.
Chalupa získal tři nominace, navíc rotoval mezi zálohou a obranou, a právě u obránců bývá výběr obvykle méně
jednoznačný. Z informací podával solidní výkony jak v záloze, tak i v obraně.
Byl například některý z čkyňských hráčů na hraně nominace? Který a jakými výkony si to zasloužil?
Ze čkyňských hráčů dvě nominace dostal Pešek, který byl zvolen jako náhradník. Po jedné nominaci měli Brabec a Klose.
V sestavách z minulých ročníků se pravidelně objevoval čkyňský kapitán Turek, bohužel kvůli zranění, hned z úvodního
kola, ho častější nominace minula, nyní byl zvolen jedním zástupcem do pozice náhradníka.
Čkyně hrála začátek sezóny ve velké fazóně. Jakou hru z vašeho pohledu předváděla a jak vidíte čkyňské šance na
postup, pokud se soutěž alespoň na jaře rozjede?
Přehled jsem měl vždy zprostředkovaně z informací od Patrika Krulla nebo od soupeře. Nicméně ve většině zápasů měla
Čkyně herní převahu, dokázala se vypořádat s několika zraněnými hráči, někdy se k ní přiklonilo štěstí, takže zaslouženě
může oslavit titul „půlmistra“. Doufám a věřím, že se situace okolo koronaviru zase zklidní a soutěž se na jaře rozjede,
byť třeba bez diváků. Očekávám velký boj o postup mezi aktuálně prvním triem, kde se podle mě na konci sezóny pořadí
nezmění.
www.fotbalunas.cz – Portál Fotbal u nás vznikl na jaře roku 2015 a zaměřuje se na zpravodajství všech neprofesionálních
soutěží od třetí ligy (ČFL a MSFL) až po čtvrtou třídu v okresní soutěži. Celkem se jedná přes čtyři a půl tisíce týmů a statisíce aktivních fotbalistů. Jednotlivé soutěže jsou obsazeny redaktory, kteří spolupracují s týmy a poskytují informace
o utkáních, vydávají sestavy kol, expert tipy a rozhovory s hráči. I když nejsou všechny soutěže redaktorsky obsazené,
tak je vítaná možnost posílat informace o zápasech přes registrovanou sekci. Nejdůležitější je však správná spolupráce
s kluby či jednotlivými zástupci, kteří nám věnují chvíli svého času a my na oplátku obstaráme amatérskému fotbalu
servis, který mu do této doby chyběl.
(pp)

Josef Fiedler (na levém snímku) a Martin Chalupa (na pravém snímku) v akci během zápasu s Osekem.

Foto: J. Škrle
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Komunitní centrum Míja ve Čkyni připravilo po prázdninách dvě
akce pro děti a širokou veřejnost
První z nich byla "Putování po Včelařské naučné stezce u Čestic" a druhá nesla jméno
"Zpracování podzimních plodů aneb Dýňobraní pro děti". Včelařská naučná stezka začíná
poblíž Kalvárie v nedalekých Česticích. Ráno jsme se v hojném počtu sešli u první
informační tabule, kde na nás již čekal náš průvodce, včelař pan Stanislav Hadrava z Čábuz
u Vacova. Využili jsme stávající informační tabule k výkladu a pan Hadrava uvedené informace vždy vysvětlil i těm nejmenším posluchačům. Na konci stezky jsme měli připravenou
ukázku úlu složeného z plodiště a medníku. Děti si prohlédly i další včelařské pomůcky a
samozřejmě si je také musely vyzkoušet. Poté jsme se všichni odebrali do naší klubovny
ve Čkyni, kde nás čekala ochutnávka medu přímo od včelaře. Děti si také namalovaly sádrové včeličky a umotaly svíčky ze včelích mezistěn.
Druhou akcí bylo Dýňobraní pro děti. Celým dnem nás provedl mladý a nadějný kuchař,
čkyňský rodák, Jakub Zahradník. Kuchař Kuba vyprávěl dětem o podzimních plodech a co
všechno dobrého se z nich dá připravit. Děti pomohly připravit ohýnek a poté se daly do
zpracování dýně. Dlabaly, krájely, míchaly, ochutnávaly a pak si pochutnaly na dýňové
polévce, dýňové buchtě, dýňovém džemu a kompotu.
H. Vondrová

Fungování dětské skupiny
Brouček
Dětská skupina Brouček Čkyně funguje i v této těžké době. Od září k nám přišly
nové dětičky a ty starší odešly do "velké školky". Nováčci se celkem rychle
zaběhli a líbí se jim tady. Často s dětmi malujeme, což se jim líbí. Po ránu si
většinou zacvičíme, dojde i na pohádky, básničky a říkadla. Pokud počasí dovolí,
chodíme denně na procházky. Kapacita naší dětské skupiny je 12 dětí. Některé
děti chodí denně, jiné párkrát v týdnu, podle potřeby rodičů. Snad tento rok
přijde i Mikuláš, pokud to situace dovolí. Doufáme, že to všichni zvládneme.Do
nového roku 2021 přejeme zdraví, klid a pohodu.
Za dětskou skupinu Šárka Žlábková

V Horosedlech se
poprvé hrál Beer pong
Dne 18. 9. 2020 uspořádal SDH Horosedly I. Beerpong turnaj v Horosedlech.
Zúčastnilo se skoro 40 týmů a domácímu
týmu se podařilo urvat druhé místo. Beer
pong je hra pro čtyři hráče, která je spojená s pitím piva. Akce byla povedená,
počasí vyšlo a pečené prasátko se nad
očekávání povedlo. Z hygienických
důvodů jsme zavedli některá opatření,
abychom eliminovali pandemickou hrozbu, a to, že nikdo z účastníků neonemocněl, nám potvrdilo, že to mělo smysl.
Příští jaro, pokud to situace dovolí, bychom rádi turnaj zopakovali.
Vladimír Luks
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Nejlepší přítel člověka – kniha?
Ano, za mých mladých let tohle rčení platilo beze zbytku. Dnes spíš platí: Nejlepší přítel člověka – chytrý telefon.
Rozumím tomu, je taková doba. Přesto mě mrzí, že děti málo čtou knížky. Vždyť při čtení si nejvíce rozvíjejí fantazii.
Blíží se nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Děti si připravují dopisy pro Ježíška, v nichž
vyjádří svá přání. Copak to asi bude? Já jsem si jako dítě každý rok přála tři knížky. Hodný
Ježíšek mi pokaždé přání splnil. A tak jsem trávila sváteční chvíle u stromečku ve společnosti
B. Němcové, H. Šmahelové, K Maye, J. Verna ...
Když byla moje vnučka Amálka malá, chtěla poslouchat před spaním pohádky potmě, aby
mohla usnout. Říkala, že jí jinak nedrží zavřené oči. Potmě se ale číst nedá, tak jsem jí pohádky vyprávěla. Měla nejraději příběhy o zvířátkách. Vymýšlela jsem příběhy o velikém
ptákovi, který pomáhal zvířátkům v nesnázích a zachraňoval je. Tříletá Amálka mu dala
jméno Kadasum. Začala jsem si příběhy zapisovat a tak pomalu vznikala moje první knížka
pro nejmenší děti – Kadasum zachránce.
Vnučka povyrostla a chtěla, abych jí před spaním vyprávěla „příběhy ze života“. Náměty jsem čerpala z prožitků v dětství
i v dospělosti. Příběhů bylo hodně a tak jsem z nich, díky Amálce, vytvořila opět knížku. Vlastně dvě – Prázdninová dobrodružství 1. a 2. díl.
Po dlouhém rozmýšlení jsem se letos na jaře rozhodla knihy soukromě – vlastním nákladem vydat. Pokud by měl o ně
někdo z vás, vážení čtenáři Aktualit, zájem, je možné si je zakoupit u mě a po skončení protiepidemických opatření
i v prodejně dětského oblečení Rena u paní Bártové nebo v kadeřnictví paní Jany Kůtové.
Přeji vám všem klidné podzimní dny a hlavně pevné zdraví.
Milada Havlátková

Tříkrálová sbírka
Tak jako každý rok budou
v prvních dnech roku 2021
(dovolí-li to epidemiologická
situace) obcházet čkyňské
osady skupinky dětí a průvodců zapojených do Tříkrálové sbírky.
Děkujeme všem za vlídná
přijetí.
Renata Lešková

Prodám pole
Prodám pole o celkové výměře
5.808 m2 mezi Vacovem a Stachy.
Pole je v lánu mezi ostatními zemědělskými pozemky. Je v pronájmu
místnímu farmáři (smlouva s roční
výpovědní lhůtou). Podle katastrální
mapy je přístupné z obecní polní
cesty. Lokalita má charakter polosamoty, jedná se o místo asi 300 m
od zastavěné části obce z jedné
strany a 300 m od nejbližší stavby
(samoty) z druhé strany. Z pozemku
je krásný výhled do okolní šumavské
krajiny. Cena 37 Kč/m2. Mobil 773
970 512.

Rozsvícení vánočního stromu u školky
Letošní rozsvícení vánočního stromu u školky se muselo obejít bez přítomnosti
rodičů a prarodičů. Děti i tak měly ze stromu velkou radost. Líbily je jim
i jesličky s Ježíškem, Josefem, Marií, volkem a oslíkem.
(lp)
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