
Sklizeň, jakou nepa-
matují, mají letos za
sebou čkyňští země-
dělci. Podle vedení spo-
lečnosti AZ Delta
(bývalé JZD), která na
Čkyňsku hospodaří, se
letos na polích dařilo
úplně všemu a výnosy
jsou proto rekordní.
V tomto ohledu jsme
dokonce překonali ce-
lorepublikové průměry
- průměrný výnos
z hektaru obilí byl
v České republice 46
metráků, čkyňští ze-
mědělci jich sklidili o
sedm víc, tedy 53.
„Pracuji tady 25 let,
ale tohle vážně nepa-
matuji,“ okomentoval
úrodu místopředseda
představenstva Vlasti-
mil Vilánek. Sklizeň si
pochvaloval i předseda
Miloslav Černý, podle
něj je jedinou pihou na
kráse letošních žní
velký výskyt divokých
prasat, která obilí i ku-
kuřici ve velkém likvi-
dují. „Nejhorší situace
byla v Onšovicích a ve
Spůli,“ uvedl Černý.

Delta AZ obdělává
několik set hektarů
polí. Pšenici pěstují na
120 hektarech, na jed-

nom hektaru sklidili
56,5 metráků pšenice.
Jarním ječmenem bylo
oseto 15 hektarů a
také zde byla sklizeň
rekordní. „Na jednom
hektaru jsme sklidili
49 hektarů,“ přiblížil
Vilánek. Také oves,
který byl zasetý na 30
hektarech, vyrostl jako
nikdy předtím a z kaž-
dého hektaru se ho
sklidilo 44 metráků.

Ve Čkyni se mimo-
řádně daří i živočišnévý-
robě, meziroční nárůst
dojivosti jedné krávy
byl o jeden tisíc litrů
mléka. „Loni jedna
kráva dojila průměrně
5000 litrů mléka za
rok, teď už to bude
6000 litrů,“ vysvětlil
předseda.

V zemědělském druž-
stvu AZ Delta pracuje
dnes 45 lidí, z nichž ta
větší část se věnuje
rostlinné výrobě. Příči-
nou vyšší sklizně je
podle vedení také
nákup nové techniky,
kterou je možné poří-
dit hlavně díky dota-
cím poskytovaných
Evropskou unií.
Během posledních pěti
let nakoupila společnost

AZ Delta nové stroje za
více než 11 milionů
korun. „Jsou to napří-
klad čtyři nové trak-
tory, dva sběrací a
řezací vozy a nová
technika na sklizeň
pícnin,“ vypočítal Milo-
slav Černý. Čkyňští ze-
mědělci také na 5,5
hektarech pěstují bram-

Mohou směle říci
čkynští hokejisté. Sice
ani třetí „Tuplák sta-
rosty Čkyně“ doma ne-
zůstal, ale druhé místo
je velmi dobré! Vždyť
jsme porazili loňského
vítěze ze slovenského
Kežmaroku 8:5, a po
těsné výhře nad
Drachkovem jsme
vůbec nestačili, jako
všichni ostatní, na tým
hrající pod názvem HC
Volyně. Třetí místo si

bory, které v deštivých
dnech na konci září po-
máhalo sklízet 17 ob-
divuhodnýchbrigádníků,
většinou důchodového
věku. Brambory, které
jsou využívány ze-
jména ve zdejší ku-
chyni, sbírali sedm
dní.

(pp)

na ledě strakonického
zimního stadionu zaji-
stili přesvědčivou vý-
hrou nad Drachkovem
hráči OUKEJ SLOVA-
KIA KEŽMAROK.

Doufejme, že v nad-
cházejícím ročníku Šu-
lilho (Šumavské ligy
ledního hokeje) budou
naši hokejisté neméně
úspěšní. Držme palce!

(Karel Remeš III.)
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Celá republika se u nás 
může učit, jak pěstovat
pšenici!

Čkyňští úderníci při sběru brambor       foto - P. Pechoušek

Jsme připraveni!



Báječné prázdniny
všem utekly rychleji
než teče voda ve Vo-
lyňce. Konec bezsta-
rostného a skvělého
léta byl najednou tady.
Stejnou rychlostí pro-
běhly ve škole přípravy
a organizace výuky,
úklid školních prostor
a závěrečné zdobení
čistých tříd.

Prvňáčci tradičně za-
hajovali slavnostně na
obecním úřadě. Rodi-
čovská přítomnost jim
ještě dávala určitou ji-
stotu pocitů, asi v
tento den mírně smíše-
ných. Přesto většina
dětských tvářiček byla
prosluněna úsměvem.
K novým žákům po-
stupně promluvili pí.
učitelka Marcela Ho-
lečková, místostarosta
p. Jaromír Kainc a na-
konec zástupce ředi-
tele školy Mgr. Jan
Děd.   Slavnost zakon-
čili prvňáčci kytičkou
pro paní učitelku     
“Marcelku”.

Po tradičním focení,
přechodu do školy se
staršími spolužáky a
přivítání na školním
dvoře pak noví prvňáci
zamířili do své třídy,
do nových lavic a poně-
kud neznámého pro-
středí. Třídní učitelka
Mgr. Jana Staňková
pak znova všechny při-
vítala a s rodičovskou
výpomocí pasovala děti
na školáky - prvňáky.

Přejeme všem úspěš-
nou a příjemnou školní
docházku. Až budete 
číst tyto řádky, budou
mít tyto děti již kus
poctivé školní práce za
sebou. Tak ať se daří!

Mgr. Jan Děd

Na podzim roku
1988 vznikl při ZŠ
Čkyně dětský pěvecký
sbor. Zakládajícími
bylo 8 nejodvážnějších,
kteří nevěděli, co je
čeká a jaký bude osud
tohoto tělesa. Brzy se
počet zpěváčků roz-
rostl. DPS Růže byl na
světě. Záhy se rozšířil
o přípravný sbor Rů-
žičky, kde zpívají děti
od 4 let z mateřské
školy plus žáčci prv-
ního stupně školy zá-
kladní. 

V roce 2000 oboha-
til naši činnost ko-
morní sbor Rosetta
složený z bývalých a
těch nejzkušenějších
současných členek dět-
ského sboru doplněný
několika dalšími zpě-
vačkami. Všemi sbory
prošlo za 20 let exi-
stence několik stovek
zpěváčků menších i
těch větších.

Při této příležitosti
se uskuteční 18.10.2008
v kulturním domě od
18 hodin slavnostní
koncert, kterým si při-
pomeneme toto kulaté
jubileum. Myslím, že
již je na co zavzpomí-
nat. Proto bych chtěl
pozvat vás, bývalé
členky našeho sboru,
k aktivní účasti na pá-
teční setkání – 17.10. -
tamtéž také v 18 hodin
a v sobotu si vyzkoušet
po letech pocity před
obecenstvem. Na kon-
certě vystoupí kromě
DPS Růže a komor-
ního sboru Rosetta
právě i bývalé členky
v několika písních a na
závěr nás přijedou po-
zdravit naši přátelé
z Plzně, a to Komorní
středověký soubor
Gutta. 

Mgr. Jaroslav Fafejta 
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Škola uvítala nové prvňáčky

Provoz knihovny ve Čkyni 
Pondělí   8 – 17 hodin
Úterý    8 – 15 hodin
Středa 8 – 17 hodin
Čtvrtek 8 – 15 hodin

Nezapomněli jste zaplatit?
Do 30. září měly být zaplaceny poplatky za ko-
munální odpad, psy a také vodné a stočné.
Obecní úřad Čkyně vyzývá ty, kteří ví, že mají
nějaké finanční resty a povinné poplatky
dosud neuhradili, aby tak neprodleně učinili.  

(oú) 

Čkyně už má dvacet let svoji
Růži

Otevřeno

Kadeřnictví
dámské - pánské

Petra Pušmanová 
Bohumilice 115
Tel: 604 752 127



Ještě v  minulém
školním roce  se poda-
řilo pro školu získat
z grantové nabídky fi-
nance na projekt, jehož
konkrétní výsledek již
stojí uvnitř školního
areálu.

Po značném sta-
vebním úsilí a šturmu,
zvláště v závěru prázd-
nin, zde doslova vy-
rostla nová dřevěná
paráda – krásný
altán  pro výuku žáků.
Největší zásluhu na
celkové realizaci má
Ing. Miroslav Marky-
tán a  Mgr. Magda Ind-
rová. Pod jejich
odborným dohledem
byla úspěšně  podána
žádost o grant a
vznikly stavební pro-
jekty a plány. Oni byli
zároveň iniciátory a
hnacím motorem pro
všechny spolupracující
pomocné ruce. Velký
kus práce odvedli čle-
nové KOSu a  patří jim
za to obrovský dík.
Bylo je nejvíce vidět i
slyšet. Hoši a holky,
děkujem! 

Realizačním part-
nerem byl i OÚ Čkyně,
který zajistil pro
stavbu dřevo. Další
místní firmy pomohly
tím, že dodaly materiál
nebo realizovaly od-
borné práce. Projekt
pak sponzorsky podpo-
řily zvýhodněnou fak-
turací. Děkujeme těmto
firmám i jednotlivcům -
firmě DOSI s.r.o. Čkyně,
p. Janu  Kutovi ml., p.
Trenkovi Čkyně, firmě
Dřevotex Vacov, Tesař-
ství Mráz Malenice,
firmě JOSTRA s.r.o.
Stachy, Agromontu
Vimperk, p. Kotrsovi -
Tesařské práce Vla-
chovo Březí. 

Stavba v hrubé po-
době stojí, zbývají ně-
které dokončovací
práce. Vše je reálné
stihnout do zimy. 

Altán bude využí-
ván především v tep-
lých měsících jako
alternativní vzdělávací
prostor. Určitě vymys-
líme i další zajímavé
možnosti využití pro
naše žákovské kolek-
tivy. Nechme se pře-
kvapit!                                                     

Mgr. Jan Děd  

Nový školní rok se
úspěšně rozběhl. Vět-
šině rodičů se určitě
ulevilo od každodenní
prázdninové starostli-
vosti. Čtenářské veřej-
nosti proto nabízíme
pár základních infor-
mací a zahajovacích
statistik.

Výuku letos zahá-
jilo  celkem 208 žáků  
(115 na I. st., 93 na II.
st. ) v 11 třídách ( 5 na
I.st., 6 na II.st .). Peda-
gogický sbor tvoří pat-
náct učitelů, dvě
vychovatelky, pět pro-
vozních pracovníků a
čtyři zaměstnanci jí-
delny. Vedení školy za-
jišťuje ředitel Mgr.
Stanislav Mauric a
jeho zástupce Mgr. Jan
Děd. 

Třídnictví  vyko-
návají v I. – Mgr. Staň-
ková, II. – Mgr. Komínová,
III. –  Mgr. Vilánková, IV.
– Mgr. Fafejta, V. – Mgr.
Voldřichová, VI. – Mgr.
M. Indrová,  VII. A  - Mgr.
Česánková, VII.B  -  Mgr.
Pěstová, VIII.A – Mgr.
Dědová, VIII.B – Mgr.
Moulík a  v IX. – Mgr.
Landová. Netřídní uči-
telky jsou Mgr. V. Indrová
a Mgr. Slepičková.

V letošním školním
roce se vyučuje podle
ŠVP ZV v  1. – 2. roč-
níku  a  v  6. – 7. roč-
níku. V ostatních
ročnících podle vzdělá-
vacího programu Zá-
kladní škola čj. 16847 /
96 – 2. Učební plán 
tvoří standardní před-
měty. 

Žáci 2. stupně mají
možnost si vybrat z vo-
litelných předmětů -
informatiky, druhého
cizího jazyka  a  anglič-
tiny. Žáci mohou nav-
štěvovat nepovinné
předměty: sborový
zpěv, zdravotní Tv  a
náboženství. 

Dále nabízíme tyto
zájmové útvary – po-
hybové a sportovní ak-
tivity, basket, ruční
práce, dramatický
kroužek, reedukaci, lo-
gopedii, grafomotoriku
a kroužky cizího ja-
zyka. 

Základní doku-
menty školního provozu
a další zajímavosti na-
jdou rodiče a veřejnost
na internetových
stránkách  www.zs-
ckyne.cz .

Rodiče i třídní uči-
telé mají za sebou již
první informativní
třídní schůzku, jejímž
cílem bylo především
definovat společnou
výchovnou a vzdělá-
vací strategii, organi-
zaci a  vzájemné
požadavky. 

Naším přáním ur-
čitě bude zajistit kva-
litní výuku, dobře a
efektivně spolupraco-
vat s rodiči, a tím dosáh-
nout alespoň takových
výsledků jako v loň-
ském školním roce.

Mgr. Jan Děd
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Nový altán už stojí Nový školní rok začal

foto - D. Havlík



Ve finálové fázi je
snažení místních
ochotníků. Podle slov
režiséra představení
Pavla Nazarského se
příznivci divadla se-
jdou na další premiéře
již na začátku pro-
since. Ve Čkyni to bude
již potřetí. Po Čapkově
Loupežníkovi a veselé
Komedii o muži, který
si vzal němou, z pera
francouzského drama-
tika Anatola France,
tentokrát soubor sáh-
nul k nezvyklému
žánru – hororové de-
tektivce. Hra se nazývá
Hrobka s vyhlídkou, a
hlavní roli v ní hraje
černý humor. Děj hry
se opírá o prvky kla-
sické detektivky, je
však prošpikován ho-
rorovými motivy.

Během představení
postupně napočítáme
osm mrtvých. Takové
množství vyvolává
otázku, jestli bude
představení vůbec
vhodné pro děti. „Malí
diváci jsou na masakry
zvyklí z televize možná
více než my velcí.
Takže divadlo pří-
stupné bude neome-
zeně. Apeluji ale na
rodiče, aby svým
dětem vysvětlili, že ta-
kové věci, jaké na je-
višti uvidí, se nedělají,
že uříznutou hlavou se
nehází po lidech a že
osm mrtvých už je
opravdu moc,“ s váž-
nou tváří vzkázal Na-

zarský. Herci hru při-
pravují již několik mě-
síců a v poslední době
zkoušky zintenzivnili a
scházejí se dokonce tři-
krát týdně.  Součástí
představení bude i ve-
selý film, který popíše
určitou část dějové
linie. Propojení divadla
a hraného filmu bylo  
s velkým úspěchem
použito i při inscenaci
Čapkova Loupežníka,
teď se k němu divadel-
níci vracejí..

Zhruba v polovině
představení skončí
ranou z revolveru i je-
vištní pouť Václava
Květoně, který ztvár-
ňuje roli Marcuse
Tomba, syna zesnulého
majitele zámku.Na je-
višti se objeví polo-
nahý, oblečený pouze
v antické tóze a s vav-
řínovým věncem na
hlavě. „Mám totiž utk-
vělou představu, že
jsem bájný římský pa-
novník a politik Gaius
Julius Caesar. V duchu
jeho slavných projevů
a spisů byla také na-
psána i moje role,“ vy
světluje Květoň a pro-
zrazuje, že náročnost
zkoušek byla tentokrát
maximální. „Ze za-
čátku jsem si myslel,
že to nezvládnu, ale
pomohl mi vynikající
režisér Nazarský. I
když nás všechny ze
začátku štval, protože
se mu pořád něco nelí-
bilo, tak nakonec se 

ukázalo, že měl větši-
nou pravdu a jeho při-
pomínky byly vesměs
užitečné,“ svěřil se
Květoň, který v před-
cházejícím představení
zazářil v roli sluhy
Gilla.

Vedle Václava se na
jevišti objeví všichni
tři sourozenci Braš-
novi, Magda Indrová,
Lucka Růžičková,
Šárka Kotálová, Zde-
něk Sváta nebo navrá-
tivší se Martin Louda. 

Pomáhat z Vimperka
dojíždí i ostřílená vim-
perská ochotnice Klára
Málová a vůbec poprvé
si zahraje i Jindřich
Hodina. Napovídá Eva
Kutová. Během listo-
padových víkendů
bude ještě možné na-
vštívit derniéru hry
Komedie u muži, který
si vzal němou. O přes-
ném termínu se do-
zvíte z plakátů. (pp)
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Premiéra bude nejspíš
v prosinci. Na jevišti bude
stříkat krev...

Projděte se po stezce Keltů

Zajímavou turistickou stezku otevřel dobro-
volný svazek obcí Věnec, jehož členem je i
Čkyně. Měří 24 kilometrů a vede z Boubína
přes Buk, Svatou Máří a Budilov a končí na
Věnci. Na trase stezky jsou ukazatele a výkla-
dové tabule s texty o původních - keltských
obyvatelích tohoto území. (pp)

Zbavte se nebezpečného odpadu
Oleje v nerozbitných nádobách, mrazničky,

chladničky, televizory, mikrovlnné trouby,
pneumatiky, koberce, linolea, starý čalouněný
nábytek, autobaterie, řádně uzavřené obaly od
barev, plasty, polystyren, eternit a jiný nebez-
pečný odpad můžete nosit 25. a 26. října do
kontejneru, který bude přistaven před Obec-
ním úřadem ve Čkyni. Obecní úřad Čkyně
žádá občany, aby využili možnost sběru
v těchto říjnových dnech. Často se totiž stává,
že lidé vyhazují nebezpečný odpad do kontej-
neru, který je na dvoře obecního úřadu posta-
ven celý rok – ten je ale určen pro odpad
komunální. Jeho častý odvoz pak stojí úřad
zbytečně vynaložené peníze.

Svozu mohou využít pouze občané spádo-
vých obcí a podnikatelské subjekty, které mají
s obecním úřadem sepsanou smlouvu o dílo.
Nebezpečný odpad je ve Čkyni svážen dvakrát
do roka, vždy v květnu a v říjnu. (pp)



Sedím u počítače a
je 21. srpna 2008. Je to
už čtyřicet let! Tehdy
mě manželka budila:
Vstávej, jsou tady Ru-
sové! Nevěřili jsme, že
by nám to mohli udě-
lat, že by nás okupo-
vali, že by přijeli
v tancích. Jako v pěta-
čtyřicátém. Tehdy jim
lidé děkovali za osvo-
bození a zasypali je še-
říky, v srpnu 68 ty
tanky obsypali svými
těly a nic nechápající
vojáky přesvědčovali,
že tu žádná kontrare-
voluce není. Pak zajali
naše vedení a prezi-
dent Svoboda, kterého
jsme několik týdnů
předtím nadšeně za-
stavili na čkyňském
náměstí, když jel na
celostátní setkání mlá-
deže do Vimperka, tak
ten hrdina Sovětského
svazu Svoboda prý po-
hrozil Rusům, že se za-
střelí na Rudém
náměstí, když Dub-
čeka a spol. nepro-
pustí. 

Propustili, ale před-
tím museli podepsat
ponižující moskevské
protokoly, a těmi pod-
pisy legalizovali pobyt
okupačních vojsk
v naší zemi. Jediný
Kriegel nepodepsal,
jenom on si zachoval
čest a projevil stateč-
nost.

Po pěti pohnutých
dnech a nocích, které
jsme strávili vysíláním 

v prachatické staré
poště prostřednictvím
rozhlasu po drátě, jel 
jsem na motorce do
Prachatic znovu. Nad
přehradou, na vrcholu
stoupání, mi přehradil
cestu ruský voják se
samopalem a ukázal
mi, že mám jet na pole,
kde byla jejich mecha-
nizovaná jednotka.
Seděl jsem uprostřed
vojáků na zánovní číze
a nehnul jsem se z ní.
Měl jsem o ni strach,
ačkoli jsem se měl bát
spíš o sebe. Přišel dů-
stojník a pravil: Davaj,
my buděm diskutíro-
vať.

A tak jsme diskuto-
vali. Oni: U vas kon-
trarevoljúcija! Já: Tady
žádná kontrarevoluce
není. Vidíte ji někde?
Oni: Ty kontrarevolju-
cioněr! Máš motorku,
černé brýle, americké
kalhoty (tím mysleli
džíny) a koženou
bundu. Jsi typický
kontrarevolucionář!
Plynul čas a téma dis-
kuze se měnilo. Já:
Proč jste zavřeli naše
představitele? Oni: Ni-
koho jsme nezavřeli, to
je lež! A jeden vojáček,
který jen tak koukal,
najednou řekl: Da, éto
právda. Oni byli v tjúr-
mě v Lvově. A už ho
vedli, už nediskutoval.
Odpoledne mě pustili.
Otočil jsem to a jel
domů. Padla na mě
tíseň. Na ně neplatí 

žádná diskuze. Tohle
nejsou ti umounění a
unavení krasnoar-
mějci, kteří nás osvobo-
dili v pětačtyřicátém.
Tohle nedopadne dobře. 
Zhruba o čtvrt roku po-
zději, v den naší stát-
nosti 28. října, jsme ve
čkyňském parku za po-
mníkem slavnostně sá-
zeli Lípu svobody. Byla
tam spousta lidí, fotba-
listé přišli v dresech,
pamatuji si Frantu Šu-
píka, který byl vždycky
všude, dostavili se
představitelé čkyň-
ských podniků a funk-
cionáři místní strany a
vlády. Text odsuzující
vpád pěti vojsk Var-
šavské smlouvy pode-
psaný všemi těmi
předáky jsme přečetli,
vsunuli do láhve od
rumu, zatavili ji a polo-
žili ke kořenům mladé
lipky. Byla to poslední
akce vzdoru „čkyň-
ského lidu“. Pak už vy-
rostla celá jedna
generace v normali-
zaci.

Flaška s protestem
u kořenů lípy asi
dlouho nezůstala. Vsa-

dil bych se, že se pro ni
některý ze signatářů
za tmy vypravil. Jeho
podpis by ho totiž po-
zději zcela zdiskredito-
val. Lípa roste čtyřicet 
let v parku za pomní-
kem, utlačují ji
vzrostlé břízy, a mladí
vůbec nevědí, jak to
tenkrát bylo. Byl bych
rád, kdyby tam obecní
úřad umístil tabulku s
nápisem: Tuto Lípu
svobody zasadili čkyň-
ští občané 28. října
1968 jako výraz  od-
poru k okupaci. Nebo
tak nějak. Ale jak nás
znám, tabulka by tam
dlouho nezůstala. A
ten strom by se
správně měl jmenovat
Lípa poroby.

Josef Lávička
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Lípa svobody připomíná oku-
paci již 40 let

Nová generace čkyňských dětí u Lípy svobody 

Vánoční stromek – to
je téma letošní ad-
ventní výstavy. Její
termín bude upřesněn
v dalším čísle Aktua-
lit. Dáváme tuto infor-
maci včas vědět,
abyste se na ni mohli
včas připravit a pro-
myslet techniku vý-
roby. KOS



V nové sezoně
2008/2009 hraje za fot-
balový oddíl SK Čkyně
i tým minipřípravky,
za který mohou starto-
vat hráči ročníku naro-
zení 2000 a mladší.
Tento tým startuje v
okresním přeboru Pra-
chaticka a trenéry jsou
Michal Uhlík, Pavel
Rod a Radek Zahrad-
ník. S tréninky se za-
čalo již na začátku
měsíce srpna 2008 a
trénuje se 2 x týdně a
na každý trénink chodí
chlapci minimálně ve
13-14 lidech.  “Z účasti
kluků na trénincích
mám velikou radost a
je vidět, že to kluky
baví, což nás trenéry
samozřejmě těší.”
uvedl jeden z trenérů
Pavel Rod. Jednou v
týdnu se tým zúčastní
turnaje, kde vždy se-
hrají 2 zápasy se svými
soupeři a body z těchto
utkání se již započítá-
vají do tabulky, kterou 
vždy kluci netrpělivě
sledují. Ještě před
mistrovskými zápasy 

sehráli 3 vítězná přá-
telské utkání: Čkyně -
Vimperk 6:0 (2:0) a 4:2
(1:0) a Čkyně - Vla-
chovo Březí 13:0 (4:0).
První mistrovský  tur-
naj se hrál  ve Čkyni a
mužstvo minipří-
pravky porazilo celek
Vlachova Březí 8:2
(5:1) a tým ze Š. Hoštic
5:0 (4:0). Další turnaj 
sehráli Čkyňští na
hřišti suveréna celé
soutěže, a to v Pracha-
ticích. Zde se týmu ne-
dařilo a oba zápasy
kluci prohráli. S muž-
stvem Prachatic 7:3
(6:1) a s Vacovem 3:2
(2:1). Poslední turnaj
se hrál opět ve Čkyni a
zde si kluci připsali do
tabulky 1 výhru a 1
těsnou pořážku. Nej-
prve porazili 2:0 (2:0)
stejně staré chlapce ze
Š. Hoštic a pak pod-
lehli 1:0 favoritu sou-
těže, mužstvu z
Prachatic. V tomto ut-
kání se oproti posled-
nímu zápasu s tímto
celkem hra Čkyňských
rapidně zlepšila a za 
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Všechno nejlepší, předsedo!            foto: P. Pechoušek

Vážení přátelé a fandové čkyňského
fotbalu,
je mou milou povinností  za všechny přítomné
hráče i funkcionáře,  minulé i současné, za
všechny věrné diváky a fanoušky čkyňské ko-
pané poblahopřát k životnímu jubileu, které
v těchto dnech oslavil náš bývalý vynikající
brankář, obětavý funkcionář a současný před-
seda fotbalového klubu -  Mirek   K A I N C.
Stal se živoucí legendou čkyňské kopané.
Během své bohaté sportovní kariéry prošel
všemi kategoriemi od žáčků, přes mládež-
nická družstva do fotbalové dospělosti, kterou
zahájil již jako mladíček v prvním mančaftu.
Všichni si určitě  vybavujeme jeho vynikající
zákroky a skvělé výkony v mnoha mistrov-
ských zápasech. Jako brankář Čkyně patřil
mnoho let k velikým oporám mužstva. Trenéři
si řadu  sezón nedovedli představit základní
sestavu bez této výrazné sportovní i lidské
osobnosti. Domníváme se, že by byl ještě ve
svých letech ozdobou mnoha fotbalových man-
čaftů.
Dnes má své pevné místo v základní sestavě
čkyňského fotbalového výboru, a doufáme
pevně, že ještě na dlouhou dobu.
Přejeme Ti především pevné zdraví a spoko-
jené rodinné zázemí. Přejeme si společně
s Tebou, aby se Ti dařilo v podnikání, protože
pak může i místní fotbal jenom získat!
Fotbalová veřejnost děkuje Mírovi za dosa-
vadní osobní, sportovní a ekonomický přínos
především čkyňské kopané, prachatické, po-
tažmo i krajské. Ještě jednou díky a ať se Ti,
oslavenče, daří!!   

Mgr. Jan Děd

Ve Čkyni hraje svoji mistrov-
skou sezonu i tým
minipřípravky



předvedený výkon si
zasloužili minimálně
remízu. “Klucí mě
svým výborným výko-
nem moc potěšili a po-
chvalu zaslouží každý.
Pokud takto budeme
hrát každý zápas, tak
nemusíme mít strach o
dobré umístění v ta-
bulce,” uvedl další z
trojice trenérů Radek
Zahradník. 

Za mužstvo minipří-
pravky SK Čkyně star-
tují tito hráči: brankář
- Zdeněk Vojtíšek,
obránci - David Samec,
Petr Mottl, David Pikl, 

Třetí listopad, svá-
tek Svatého Huberta,
patrona mysliveckého
cechu, otvírá sezónu
podzimních honů na
drobnou zvěř. I naše
myslivecké sdružení
SPULKA ONŠOVICE,
které hospodaří na ho-
nitbě Horosedel, Onšo-
vic a Výškovic o
výměře asi 1 400 ha,
se po letních měsících
práce v honitbě a pří-
pravě na zimní období
přikrmování zvěře
také připravuje
na podzimní naháňky.
Vzhledem k nadmoř-
ské výšce a náročnosti
chovu jsme upustili od
umělého odchovu ba-
žantů, a proto hony na
drobnou zvěř nepořá-
dáme. Naši členové
jsou průběžně zváni
do mysliveckých sdru-
žení, kde se tímto umě-
lým odchovem bažantů
a kachen intenzivně 

Jakub Zahradník, Ja-
romír Mráz, záložníci -
Michal Uhlík, Jan
Chrášťanský, Matěj Jí-
rovec, David Mareš,
Martin Štrobl, Adam
Pasauer, útočníci -
Ondřej Rod, Tomáš
Žofka, Lukášek Cha-
lupa, Adam Rod.
Střelci podzimu v
týmu jsou: Ondřej Rod
- 12 gólů, Michal Uhlík
- 9, Tomáš Žofka - 4,
David Pikl - 3, David
Samec -2.

M.Uhlík

zabývají. My zase na
oplátku zveme jejich
myslivce na naše na-
háňky na vysokou, čer-
nou a myslivosti
škodlivou zvěř. Přes-
tože se častokrát za
celý den se zvěří nepot-
káme, jsou pro mys-
livce tyto ,,procházky“
podzimní a zimní pří-
rodou opravdovým svát-
kem, a to nejen pro
naše hosty. Chutná ve-
čeře, dobré pivo a har-
monika pana Kohouta
při poslední leči spraví
náladu i těm, co si při-
šli pouze vystřelit. 

Na letošní sezónu se
obzvláště těšíme,
neboť v závěru roku
oslaví své 80. naroze-
niny náš spoluobčan,
zkušený a obětavý
myslivec pan Václav
Runda ze Zahoříčka,
který i přes svůj věk
řádně plní všechny po
vinnosti, které naše 

sdružení klade na své 
členy, zejména zimní
přikrmování zvěře.
Pan Václav Runda se
s řádnou péčí stará o
přidělený úsek a pravi-
delně se svým psem
vyráží do honitby, nyní
většinou beze zbraně.
Chtěl bych mu touto
cestou poděkovat za 

celoživotní práci, kte-
rou pro českou mysli-
vost vykonal a popřát
mu stále pevné zdraví
a dobrou mušku.

S pozdravem
,,Myslivosti zdar!“

Jiří Mikeš, 
předseda MS

SPULKA ONŠOVICE
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Než zatroubí halali

Chcete mě?
Asi čtyřletý jezevčík
byl nalezen 14. září
ve Zlešicích, kde ho
ponechal svému
osudu jeho původní
majitel. Pokud víte,
komu by pejsek mohl
patřit, nebo jestli o něj máte zájem, zavolejte
na telefonní číslo – 606 621 839. O jezevčíka se
zatím stará pan Frk ze Zlešic. Bohužel ho ne-
může mít dlouho, protože má sám dva velké
hafany, kterým malý jezevčík příliš do oka ne-
padnul a na jednom dvoře se nesnesou. Jezev-
čík je velmi milý, hodný a klidný.(pp)

Levný nábytek
Bazar

použitý i nový
bytové doplňky
dárkové zboží

Otevírací doba:
Po, Pá –   9 00   – 12 00

St           13 00 – 17 00

So            9 00 – 12 00

Po dohodě možno i v jiné dny a hodiny

Kontakt – Lenka Bastlová
Tel – 728 857 467

Místo – Čkyně u vlakového nádraží 



„11. března 1922
zbourali obyvatelé Ho-
rysed starou kapli a
místo ní počali stavěti
novou. Stará totiž ne-
byla památečná a ani
nevynikala krásou.
Zvon na ní zavěšený
měl rok 1801, z čehož
lze soudit, že i kaple
v témže roce vystavěna
byla.“ Tolik uvádí kro-
niky. Nová kaple byla
dokončena a vysvěcena
v roce 1923 a do věže
byl zavěšen zvon z pů-
vodní kaple, který byl
v roce 1942 odvezen a
určen k rozbití a vý-
robě munice. Po skon-
čení války byl nalezen
neporušený v Praze a
1. července 1945 slav-
nostně zavěšen k ra-
dosti všech občanů.
Kaple je zasvěcena
Duchu Svatému.

Přestože se o kapli
po celou dobu řádně
pečovalo, zub času
začal viditelně narušo-
vat střechu, vnější a
vnitřní omítky a tak
byla v roce 1998 zří-
zena sbírka na celko-
vou její opravu. Z darů 
místních občanů, cha-
lupářů a spolků se vy-
braly peníze a
provedla se výměna
střešní krytiny, omítek
a položena dlažba.
Dále se pokračovalo
opravou věže a úpra-
vou okolí včetně osá-
zení nových stromů a
keřů. Občané se podí-
leli nejen finančními
dary, ale také sami
udělali velké množství
práce při této gene-
rální opravě, přesto
však značnou část fi-
nančních prostředků
poskytla obec Čkyně 

jako vlastník této
kaple. Další opravy
jako například restau-
race oltářního obrazu,
křížové cesty, výměnu
lavic, zhotovení ven-
kovní vchodové mříže,
opravu dveří a opravy
křížků a křížů, hradí
občané ze sbírek a
darů a zároveň udržují
okolí kaple. 

Na návsi před kap-
ličkou se často zasta-
vují turisté a dokonce i
českobudějovický bis-
kup Mons. Jiří Pa-
ďour OFMCap., který
sem několikrát zavítal
o své dovolené, byl nad-
šen upravenou kapličkou
uprostřed malebné pošu-
mavské vísky. Poděko-
val všem za vzornou
péči o tuto kapli a
okolní kříže a křížky.
Občané si tohoto
uznání velice váží a
hodlají i nadále v této
činnosti pokračovat.

Jiří Mikeš

Po několikaleté od-
mlce znovu vznikl
oddíl Karate ve Vim-
perku jako součást od-
dílu Tsunami Prachatice,
kde jsem se v roce
1987 začal s ostatními
nadšenci seznamovat
s tímto báječným spor-
tem. Mezi tehdy začí-
najícími karatisty byl i
náš současný předseda
oddílu a šéftrenér
David Havlík 3. DAN
JKA Karate, 1. DAN
Judo. Je i mezinárod-
ním instruktorem a
rozhodčím a účastní-
kem MS v Japonsku-
Tokio 2004.

Protože jsme již letos
před prázdninami vyu-
žívali tělocvičnu ve 

Čkyni v přípravě na
vyšší technické stupně,
mohli jsme ocenit její
kvality po rekon-
strukci. 

Pan ředitel Mauric
tehdy projevil zájem o
zapojení dětí do této
sportovní aktivity, kde
by se rozvíjely jejich
motorické schopnosti,
později rychlost, síla a
vytrvalost. Už jsem
kdysi cvičil čkyňské
žáky ZŠ a někteří
z nich jsou v součas-
nosti členy základního
kádru vimperského od-
dílu. Proto bychom
chtěli na tuto tradici
navázat a zapojit další
cvičence do sportovní
aktivity. Zvláště při 
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Kaplička v Horosedlech Nábor nových členů do oddílu
Karate ve Čkyni

V říjnu volíme senátora i kraj-
ské zastupitele
Po šesti letech budeme opět volit svého sená-
tora. Volby do senátu se konají v pátek 17.
října a v sobotu 18. října. Ve stejné dny budou
lidé volit i do zastupitelstev krajských úřadů.
Volební lístky najdete během října ve svých
schránkách. V pátek jsou dveře volebních
místností otevřeny od 14 do 22 hodin. V sobotu
od 8 do 14 hodin. Pokud nebude senátor zvo-
len nadpoloviční většinou hlasů v prvním kole,
půjdeme k urnám ještě během následujícího
víkendu – 24. nebo 25. října. Volební lístky pro
druhé kolo senátních voleb pak budou rozdá-
vány přímo na místě. Volební místnosti budou
otevřeny na tradičních místech – ve Čkyni,
v Horosedlech, v Dolanech a v Onšovicích. Vo-
lebním komisím musí každý předložit své
osobní doklady – občanský průkaz nebo pas. Ne-
zapomeňte si proto zkontrolovat jejich platnost!
(pp)



současném životním
stylu, kdy se děti moc
nehýbou a jsou přile-
peny k obrazovkám te-
levizí, videí,  počítačů
apod., jim chceme na-
bídnout tento atrak-
tivní sport k trávení
volného času a ke zvý-
šení jejich fyzické kon-
dice. Mnohdy začnou 
cvičit i rodiče, kteří pů-
vodně doprovázeli své
děti do tělocvičny a zji-
stí, že tento sport je
úplně něco jiného, než
znali jen z nereálných
filmů, kde je  karate
zcela zkresleno, ale
slouží též ke zlepšení
zdraví, odbourává bo-
lesti zad, protože sou-
částí tréninků je i
protahování, roztaho-
vání a strečink. Při ho-
dinách cvičení ale
panuje v Dojo kázeň a
když se trénuje pocti-

-vě, je to „makačka“,
ale kila jdou dolů!!!

Na letošním semi-
náři Gasshuku (v pře-
kladu setkání), které 
probíhalo v Prachati-
cích a jehož hlavním
pořadatelem byl oddíl
Tsunami Prachatice,
se sešlo 240 cvičenců
ze 7 států Evropy.
David Havlík pozval 3
japonské instruktory,
legendy v tomto
sportu, kteří zde pře-
dávali své bohaté zku-
šenosti. Bylo to velice
inspirativní. Mimo jiné
byl na setkání znát
zvyšující se počet dívek
a žen, které v součas-
nosti karate cvičí. Pre-
ferují převážně cvičení
kata, což je sestava
cviků proti pomysl-
nému nepříteli.
Chlapci se zase raději
věnují kumite-zápasu.

Těšíme se na všechny,
kteří si s námi přijdou
zacvičit. Začínáme
28.9.2008 v tělocvičně
ZŠ Čkyně. Termíny
cvičení: středa a neděle
mezi 18. a 19. hodinou.

info: J. Novotný
(606417511) 
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Od října funguje ve
Čkyni fotokroužek, který
se pod vedením Dana
Havlíka bude scházet jed-
nou týdně. Ti, co se chtějí
naučit používat fotoaparát
a dozvědět se něco zajíma-
vého z historie tohoto
oboru, nechť zavolají na číslo
– 737172268, nebo píší na mail
mymlevymokem@strakon-
ice.cz. 
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Vážení,   

mám rád Jižní Čechy a jsem rád, že drtivou většinu života jsem mohl strávit ať už u rybníků, v lesích nebo
mezi lidmi zde. Je to můj kraj. Na svět jsem přišel ve Strakonicích, ve Volyni jsem prožil první léta  ži-
vota. Z  Velkých a Malých Nepodřic pocházejí mí prarodiče z matčiny strany, z Jinína a Bušanovic pak
z otcovy. Měl jsem to štěstí, že u dědy s babičkou na venkově jsem stihl vyrůstat jako v dávných dobách,
bez elektriky a televize, ale od rána do večera venku, byť i jako malý jsem leckdy musel přidat ruku
k dílu. V osmdesátých letech jsem zde prošel škálou dělnických profesí,  později dojížděl na Temelín,
přestěhoval se do Českých Budějovic, kde jsem i starostoval, a pak dvě období dělal poslance za Jiho-
čechy. Ve Strakonicích stále žijí obě dvě mamky, jejichž návštěvy vždy se ženou rádi stihneme.
A Čkyně?  Nádherné vzpomínky. V dnešní době vám to možná bude připadat divné, ale my jsme jezdívali
ze Strakonic do Čkyně vlakem na zábavy. Návraty šumavskou střelou bývaly pozdní, ale poetické… 
Dnes má Čkyně  to štěstí, že  je zde poměrně dost pracovních příležitostí. Čkyně jen kvete,  to  je vidět
na první pohled a já bych se rád zasadil o to, aby se úspěšně rozvíjela dál. 

Co  Vám nabízím?
1. Reprezentanta, který spoluformuloval a také prosazoval základní pilíře demokratických principů v naší 

zemi od roku 1989
2. Kolegu, který prošel řadou povolání – od dělníka po politika, a má tak mnoho exkolegů, ať už ze
šachty 

v Nahošíně, z jaderné elektrárny Temelín, primátorování či poslancování
3. Jedince, který má kontakty s mnoha reprezentanty společenského i politického světa a umí je využít
4. Zkušeného vyjednavače, který dokázal přesvědčit o správné volbě ve prospěch Václava Klause 
5. Politika, který mimo jiné i díky znalosti úřednického zázemí ministerstev umí napomoci při otevírání  

dveří

Chci mimo jiné pokračovat v prosazování toho, co si Jihočeši zaslouží, a na co již léta čekají –  moderní
dopravní infrastrukturu. Senátor také musí umět selským rozumem posoudit dopady zákonů. Také bych
chtěl být jakýmsi ombudsmanem místních lidí.  Tedy ne že bych za Vás vyřizoval rodinné spory nebo
sousedské třenice, ale když se dostanete do úzkých,  budu se vám snažit  pomoci nebo alespoň poradit,
kudy dál.  Slibovat modré z nebe nechci,  to ode mne nečekejte. Senátor není člověk, který má klíče od
pomyslné truhly s dotacemi.  Měl by ale vědět, za kterými dveřmi ony truhly jsou. A já si myslím, že to
za  léta zkušeností vím. Takto si to troufám slíbit. Ne víc.

Ing. Miroslav Beneš
kandidát do Senátu za ODS

Placená inzerce
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