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ŠKOLA ÚSPĚŠNĚ ODSTARTOVALA
Prázdniny jsou dávno
fuč, osiřelé a ztichlé
školní prostory se zase
naplnily známým halasem, smíchem a pokřiky.
Škola začala fungovat a
její pracovní rytmus
začal nemilosrdně a opět
„nějak rychleji” posouvat
dny a data. Ani jsme se
nenadáli a tak polehoučku máme září a
školní rozjezd za sebou.
Prvního září se tradičně
pro nejmenší školáky začínalo slavnostně na
obecním úřadě. Čerství
prvňáci vykročili do školy
rozloučením s mateřskou
školou, které jim slovy
připomněly jejich učitelky pí. Holečková a pí.
Pechoušková. Pan starosta je pozdravil z moci
své funkce a popřál úspěšný začátek školy a na-

Letošní prňáčci

konec je přivítal a povzbudil zástupce ředitele
Mgr. Děd. Po nezbytném
focení všichni společně
s rodiči přešli do školy, a
tím se definitivně stali
nejmladšími školáky. Jejich trochu zvláštní a
nervózní pohledy jsou
dnes již minulostí, protože školní práce je zcela
pohltila a určitě dala zapomenout na předcházející a pochopitelné otazníky v jejich hlavičkách.
Třídní učitelkou je Mgr.
Vilánková.
Změny nastaly i v týmu
pedagogických a provozních
zaměstnanců.
Novou kantorskou posilou se staly mladé učitelky Mgr. Jaroslava
Benešová a Mgr. Lucie
Mrázová. Přejeme oběma
úspěšnou a spokojenou

Poprvé ve školní lavici

Foto: D. Havlík

pedagogickou
práci,
hodně nápadů a kantorské kreativity. Obměnou
prošel i provozní úsek
školy. Máme nové uklízečky - pí. Šíslovou a
Churaňovou, která je zároveň i školnicí a údržbáře p. Churaně. Všichni
provozní
pracovníci

nem a kvalitně zvládli
hlavní prázdninový úklid
a připravili školní prostory k úspěšnému rozjezdu.
My učitelé jsme tudíž
mohli v pohodě zahájit
školní práci. Velice jsme
přivítali klidnější provozní start a atmosféru
školy. Věříme, že tyto
změny pomohou tvořit
příjemné školní klima.
Našim cílem bude vytvářet optimální podmínky
pro žáky , učitele i zaměstnance tak, aby učitelé byli spokojeni, žáci
byli úspěšní a rodiče
brali čkyňskou školu jako
partnera, na kterého se
mohou při výchově a
vzdělávání svých dětí
vždy spolehnout. Rádi
bychom společně zažili
hodně úspěšný a vydařený školní rok.

Foto: D. Havlík

Mgr. Jan Děd
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Překonáme letos rekord v počtu
létajících draků?
Na říjnové víkendy si
KOS připravil pro všechny
Čkyňáky dvě tradiční akce.
V sobotu 24. října čeká
všechny milovníky přírody Den stromů. Akci
zajišťuje zaměstnankyně
Národního parku Šumava a příležitostná herečka a zpěvačka Klára
Málová. Se svým příspěvkem vystoupí i čerstvý inženýr, ochránce
přírody a odborník na zelenou energii a zelené dotace Ondřej „Land“ Šmíd.
Ti, kdo se Dne stromů zúčastnili již loni, vědí,
s jakou poutavou erudicí
a zápalem umí Ondřej o
ekologických tématech
vyprávět. Den stromů se
bude pravděpodobně konat
u kapličky ve Zdůlí.

O týden dřív, v neděli
18. října, se sejdou ve
Čkyni všichni milovníci
nejen papírových draků
na již tradiční drakyjádě.
KOS doufá, že účast bude
stejně hojná jako loni. Vítáni jsou zejména vlastnoručně vyrobení draci.
Čím větší a barevnější,
tím samozřejmě lepší.
Vyhlášena bude soutěž o
nejhezčího draka a opět o
nejdelší let. Stejně jako
každý rok i letos budeme
opékat brambory. Přesnou dobu konání se
všichni včas dozví na plakátech. Změny nejsou vyloučeny.
(pp)

Přemýšlíme už o čtvrté hře
Kolotoč repríz divadelního představení hry
Hrobka s vyhlídkou,
která je podle mnohých
divadelních kritiků nejvydařenější hrou KOS
vůbec, se zatím zastavil.
Důvodem je požehnaný
stav jedné z hereček,
Magdy Indrové.
Vše skončilo velmi vydařenou reprízou na Staších, kde KOS sehrál již
svoje třetí představení.
Již předtím měli stašští
možnost shlédnout kosáckou prvotinu – Čapkova Loupežníka, zhruba
za rok se zasmáli při druhém představení z pera
Anatola France z názvem
Komedie o muži, který si
vzal němou. Nyní byla na
programu Hrobka. Nedílnou součástí všech divadelních večerů se již stal i
známý pošumavský bás-

ník Richard Vondrášek
se svojí Chvilkou poezie.
„Přišla jsem jen kvůli
němu,“ uvedla ve stašském kinosále půvabná
dívka, která nechtěla
sdělit své jméno.
Ihned po představení
na Staších se začalo mezi
divadelníky vzrušeně debatovat o další hře, režisérovi a hercích. Konečné
výsledky diskuse nejsou
ještě známy, dílčí fakta je
však již dnes možné předložit. Režisérem představení
bude s největší pravděpodobností Mirka Brašnová. Odpočinout by si
chtěl Martin Louda,
který naposledy zářil
v roli právníka. Stejně
jako Zdeněk Sváta, který
zatím nevynechal a patří
k největším stálicím souboru. Podle mnohých se
ale nejspíš oba nechají

Loňská medailistka
znovu přemluvit, což by
všechny velmi potěšilo.
Návrat na prkna, která
znamenají svět již dříve
ohlásili Ondřej Šmíd a
Pavel Pechoušek. Dan
Havlík bohužel pořád nestíhá, a proto se snad zapojí až při další hře.
KOS chce i tentokrát
předvést hru veselou
nebo pohádku. „Přichází
v úvahu hudební pohádka ,,Jak se peklo zadlužilo,“ píše se v zápisu
v jedné z pravidelných
kosáckých schůzí. Je
také možné, že nakonec
bude vybrána pohádka
jiná. V úvahu připadá i
několik krátkých jednoaktových her, které by
byly sehrány ihned za
sebou.
Těsně před uzávěrkou
se ale do redakce Aktualit dostala čerstvá novinka. V hledáčku je teď
britská komedie, jejíž
název není možné dosud
prozradit, dokud s jejím
výběrem nebudou souhlasit všichni zainteresovaní. „Ti, co se v hororové
Hrobce obdivovali stehnům a lýtkům Vaška
Květoně, zčásti zakry-

Foto: B. Kubálek
tých antickou tógou,
mohli by v této hře uvidět mnohem více,“ prozradila nejobletovanější
hvězda souboru, Jarda
Brašna, který si opět
„střihne“ jednu z hlavních rolí.
V žádném případě to
ale neznamená, že je vybráno. „Ti, kdo by měli
nějaký návrh, nápad či
inspiraci, nechť pošlou
své připomínky či náměty na adresu kosckyne@seznam.cz. Vše pak
společně rozmyslíme. Neváhejte však dlouho,“
vzkazuje předseda KOS
Míra Markytán.
Již před Vánocemi se
ale vůbec poprvé můžeme ve Čkyni těšit na
muzikál. Na pozvání
místních ochotníků sem
přijedou kašperskohorští
umělci v čele s Klárou
Málovou, jejíž sametový
hlas není ve Čkyni neznámý. Vánoční náladu
navodí autorský muzikál
v duchu legendárního Jesus
Christ Superstar. O termínu se všichni včas
dozví z plakátů.
(pp)
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Jaká je škola 20 let po revoluci?
Jaké jsou děti v předvečer dvacátého výročí Sametové revoluce? Dostávají lepší známky než
před rokem 1989 a méně
ředitelských napomenutí?
Na tyto a podobné otázky
odpovídá v exkluzivním
rozhovoru pro Aktuality
ředitel základní školy ve
Čkyni Mgr. Stanislav
Mauric. „Do školy dnes
přicházejí už silné individuality. Prosazují své názory, ne vždy však respektují pokyny dospělých,“ říká ředitel.
Kolik chodí teď na základní školu dětí?
Aktuální stav letošního
školního roku je 209
žáků v jedenácti třídách.
Je to méně než loni?
Stejné. Minulý školní
rok jsme v červnu končili
s 210 žáky.
O kolik více jich chodilo
v generačně silných ročnících před dvaceti lety?
Podle mých statistik se
počet žáků zvyšoval až
přes 300 od roku 82/83.
Maximum bylo ve školním roce 87/88 – 339
žáků ve 14 třídách. Zde je
nutno podotknout, že v té
době byla základní škola
organizována pouze v osmi
ročnících, bez devítky.
Jaké jsou dnešní děti ve
srovnání s těmi, které
chodily na základku ještě
před rokem 1989?
Jsou jiné. Ve společnosti
je jiný životní styl, vyznávají se jiné hodnoty, jiné
jistoty; média nás zásobují přemírou informací
až dezinformací. Ty informace jsou moc důležité,
ale ne vždy je i dospělí
správně třídí a užívají.
Do školy dnes přicházejí
už silné individuality.
Prosazují své názory, ne

vždy však respektují pokyny dospělých a hlavně
jsou často překvapené,
jak to, že po nich vůbec
někdo něco chce. Tento
trend pozoruji já i moji
kolegové už několik let.
Na druhé straně má
hodně
předškoláků a
mladších školáků problémy se špatnou výslovností, koncentrací pozorností a grafomotorikou. Asi se doma méně
čtou nahlas pohádky a je
méně času na klidné popovídání.
Musíte dávat více ředitelských
napomenutí
kvůli nevyhovující kázni?
Ne. To jsou ojedinělá
opatření. Tam, kde funguje správně spolupráce
a společný vztah školy s
rodinou, není toto potřeba. Věci se dají řešit,
ale hlavně předcházet v
trojúhelníku žák-školarodina.
To, o co v těchto případech jde, nespadá do
sféry znalostí a dovedností, ale stylu chování a
hodnotových postojů.
Liší se nějak prospěch?
Bývalo před revolucí více
jedničkářů?
Nemyslím si. Spíše naopak, bývalo více žáků
hodnoceno nedostatečnou
nebo dokonce opakujících.
Na jaké střední školy
děti nejraději odchází?
Nastal tam během těch
dvaceti let nějaký posun?
Spektrum škol se příliš
nezměnilo, ale přibylo
oborů atraktivních
i
oborů s atraktivními
názvy. Je pochopitelné,
že rodiče i žáci touží po
vyšších
certifikátech,
maturitě apod. Záleží
však na tom, kde a jak je
nastavena laťka dostupnosti pro takové cíle, jaká

Ředitel Mgr. Stanislav Mauric
míra snažení a vědomostí
je k tomu potřeba. Mělo
by se myslet i na budoucí
uplatnění. V nabídkách
středních škol je jasně
vidět přímá závislost na
tzv. normativním financování škol, což je podle
počtu přijatých uchazečů.
Vezmeme-li v úvahu,
množství
nabízených
oborů a že na střední
školy teď přicházejí nejnižší populační ročníky,
nelze se divit, že je třeba
podpořit učňovské školství. Pro letošní rok už
krajské školské orgány
připravují pro učně stipendijní programy.
Jaké kroužky mají možnost žáci dnes navštěvovat?
Jedna oblast jsou
kroužky, které dávají určité specializované služby pro žáky s vývojovými
poruchami učení, a to na nápravu čtení, výslovnosti,
grafomotoriky.
Druhá oblast je opravdu
zájmová. Zde nabízíme
sportovní kroužky, ruční
práce, kroužek cizího jazyka a dramatický kroužek.
Které vám tu chybí?
Kroužky nebo zájmové
útvary související s organizováním volného času
dětí, které by vedl někdo
z řad rodičů nebo odbor-

Foto: B. Kubálek

né veřejnosti. V této oblasti se částečně angažuje Sokol. Má asi pět
žákovských oddílů, ale
vedoucími jsou převážně
pracovnice školy.
Jaké významné sportovní nebo kulturní akce
na děti v tomto školním
roce čekají?
Tahle oblast je velmi široká, rozmanitá a obsáhlá. Od exkurzí, přes
kulturně vzdělávací pořady ve Čkyni až po návštěvy výstav a kamenných
divadel v Praze a Českých
Budějovicích. Tento kalendář se zaplňuje a zástupce pan Děd bude
určitě o konání konkrétních akcí a jejich průběhu na těchto stránkách
informovat.
Neplánujete nějaké stavební úpravy na budově
školy?
Chtěli bychom! Rozhodující pro další rozvoj a hospodárný provoz areálu
školy je provést zateplení
budov, výměnu oken a regulaci topného systému.
Jde o velmi nákladnou
akci, kterou nelze provést z obecního rozpočtu,
ani z rozpočtu školy. Opakovaná snaha obce získat
na zateplení prostředky z
SFŽP a ROPu je zatím
neúspěšná.
(pp)
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Nezapomínejme na říjen
My staří vzpomínáme a
nezapomínáme. V letech
1914 až 1918 se v Evropě
bojovalo za svobodu. Čechům a Slovákům šlo
nejen o svobodu, ale i o
vlastní stát. Tento boj
vedli Prof. Masaryk, Dr.
Beneš, gen. Štefánik. Jejich úsilí vedlo na Západní o Východní frontě
a později i v Itálii desetitisíce československých
legionářů, kteří odešli do
bojů za vlast pod pohrůžkou zastřelení z nenáviděné rakousko-uherské
armády. Za pomoci domácí Mafie, Slováků a
Čechů v USA, západních
politiků a dalších příznivců, ale hlavně vlastních československých
legií se podařilo 28. října
1918 vyhlásit samostatný československý
stát.
Do nové republiky se do
roku 1920 vrátilo na sto
tisíc československých legionářů. A proto si 28.
říjen každoročně připomínáme, je to náš největší
svátek.
Těsně
předtím ministr zahraničí Rakouska-Uherska
sdělil do USA, že jeho
země je ochotna ukončit
válečné aktivity a přistoupit na podmínky západních zemí a USA.

Tato zpráva vyvolala
rozruch v celém světě a
v naší Praze velikou radost.
Strhávání
rakousko-uherských vlajek
a emblémů, vyvěšování
českých a očekávání
změn ve prospěch českého národa, včetně návratů otců a synů z války.
Po roce 1916 už Rakousko
těžko
vedlo
válku, vždyť jeho vojáci
na frontě měli hlad, obyvatelstvo mělo hlad a
proti válce byl všechen
lid. Rakousko vládlo
mnoha národům ve
střední Evropě i na Balkáně a všichni se chtěli
z tohoto područí osvobodit. A to se konečně stalo,
vždyť českým zemím to
trvalo 298 let.
Učme mládež vztahu
k 28. říjnu, který se dříve
připomínal pravidelně
každý rok. Jen v posledních letech se k tomu přistupuje trochu ležérně a
to by například ve výchovných zařízeních být
nemělo. O přednášku
s besedou na toto téma je
možné požádat na telefonním čísle 388 423 284.
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Zajímavý den s policií
V prosluněném středečním říjnovém dopoledni
se žáci čkyňské školy setkali se zástupci Policie
ČR. Policisté z Vimperka
měli naší mládeži přiblížit současnou policejní
práci, seznámit je s aktuální problematikou a
kompetencemi policistů.
Žáci se přesvědčili o
tom, jaký je ohromný pomocník dobře vycvičený
služební pes, mohli si
cvičně vystřelit na laserové střelnici. Mimochodem,
kluci
prohráli
výrazně na body s děvčaty! Všechny nás překvapil obrovský zájem o
neformální besedu a povídání s policisty, jejíž
součástí byla i ukázka
výbavy policistů – členů
zásahové jednotky. Černé
oblečení a kompletní vybavení vzbuzovalo respekt a obdiv žáků. “.
Policisté zabrousili i do
aktuálníprotidrogové
prevence. Vysvětlili a

upozornili na nebezpečí,
se kterými se mohou
kluci a děvčata setkat.
Všichni včetně pedagogů
byli velice pozornými posluchači.
Perfektní práci předvedli pprap. Tatár a Šindelár se psy, střelnici
obsluhovali nprap. Žák a
Willmann a úspěšnou
besedou provázeli prap.
Štrobl, Ouředník a J.Vrtílková. Všem jmenovaným žáci i kantoři
čkyňské školy děkují za
perfektní a profesionální
prezentaci
policejní
práce. Celá akce byla
velmi vydařená. Tak si
představujeme preventivní práci policie, která i
touto zajímavou a přitažlivou formou realizuje
styk s veřejností.
Žáci i učitelé byli velice spokojeni a všichni se
shodli na tom, že tento
den s policií se opravdu
povedl a měl smysl.
Mgr. Jan Děd

Zastupitelstvo obce Čkyně konané
dne 2.9.2009
schválilo:

Ladislav Hošek
(Český svaz bojovníků
za svobodu)

Svoz nebezpečného odpadu
a zaplacení poplatků
Obecní úřad Čkyně upozorňuje občany, že
ve dnech 31.10. a 1.11. 2009 bude ve Čkyni
probíhat odvoz nebezpečného odpadu. Zároveň vyzývá všechny ty, kteří tak ještě neučinili, že je nejvyšší čas zaplatit poplatky
za psa, komunální odpad a také poplatky
za vodné a stočné.
(OÚ Čkyně)

- doplnění bodu 6) o rozpočtové změny č. 6
- změnu v bodě 3) z Žádosti k nájmu KOS na Zápůjčku
- smlouvu o bezplatné zápůjčce prostoru kina v KD Čkyně
č.p. 14 na 10 let, předfinancování projektu „Pořízení vybavení kinosálu pro rozvoj kulturní činnosti a podporu ekologické osvěty“ ve výši do 270.000,- Kč, prohlášení o
partnerství v rámci projektu „Pořízení vybavení kinosálu
pro rozvoj kulturní činnosti a podporu ekologické osvěty“
pro KOS Čkyně, 384 81 Čkyně 2.
- žádost o uznání vlastnického práva paní Marii Kohoutové, Čkyně 119 na pozemek č.p. 1124/11 v k.ú. Čkyně
- žádost pana Františka Novotného, Čkyně 39 o prodej pozemku č. parc. 810/2 v k.ú. Čkyně o výměře 260 m2
- žádost paní Jiřiny Kůtové, Čkyně 108 o prodej části pozemku č. parc. 770/1 v k.ú. Čkyně o výměře cca 43 m2
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro E.ON distribuce na pozemek č. parc. 1151/1 v k.ú.
Čkyně
- rozpočtovou změnu č. 6

- přijmutí povodňového daru ve výši 20.000,-Kč od
firmy ENERGO-PRO Czech a jeho rozdělení občanům,
kteří používali vysoušeče na úhradu el. energie
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Přípravkám se ve Čkyni daří Kde to vázne?
Otázka, na kterou bych
výborně!
Začátkem září se rozjel nový ročník fotbalového okresního přeboru
starších a mladších přípravek. V těchto soutěžích má samozřejmě
své zastoupení i fotbalový oddíl SK Čkyně. U
týmu starší přípravky
ukončili svoji trenérskou
štaci pánové Kavlík a
Kotrs a novými trenéry
se stala trojice Michal
Uhlík, Pavel Rod a
Radek Zahradník, kteří
již trénovali mladší přípravku, u které samozřejmě pokračují dál.
Týmy mladší a starší přípravky mají dvakrát
týdně trénink a jednou
za týden hrají mistrovský zápas. Tým mladší
přípravky hraje mistrovskou soutěž formou “miniturnajů” a každou
středu odehraje dva zápasy. Tým starší přípravky hraje své zápasy
o víkendu a tak i někteří
šikovní
fotbalisté
z
mladší přípravky mají
možnost si zahrát i se
staršími spoluhráči.
V aktuální tabulce je
tým minipřípravky na
průběžném 1. místě, kdy
z devíti odehraných zápasů všech 9 vyhráli a to
s impozantním skóre
110:13. O góly se podíleli
tito hráči: Michal Uhlík
34, Tomáš Koloušek 25,
Ondřej Rod 20, Tomáš
“Ježek” Žofka 13, Zdeněk
Vojtíšek (brankář!!!) 8,
Lukášek Chalupa 3, Jan
Chrášťanský 3, David
Mareš 1, Jakub Zahradník 1, Martin Štrobl 1 a 1
x vlastní. Kluci postupně
porazili všechny soupeře
ze Š. Hoštic, Vimperka,
Prachatic, Vacova, V.
Březí, Vitějovic a Volar a

jsou suverénně první v
tabulce. Tým starší přípravky je v aktuální tabulce na 2. místě a má
odehráno 5 zápasů, ze
kterých 4 vyhrál a 1 prohrál. V Š. Hošticích vyhrál 6:2, ve Vacově 11:4,
doma s Prachaticemi 3:2,
doma s Vimperkem prohrál 2:3 a v posledním
zápase porazil Zdíkov
11:1. O góly se postarali
tito hráči: střelec týmu
Vojtěch Placek 18 gólů,
Tomáš Had 4, Michal
Uhlík 4, Ondřej Rod 4,
David Pikl 1, Vladimír
Zeman 1, Tomáš Koloušek 1.
Všichni mladí fotbalisté
poctivě trénují a dělají
trenérům jenom radost.
Trenér Pavel Rod hodnotí právě probíhající sezonu:
“Zatím
jsem
maximálně spokojen jak
s účastí všech hráčů na
trénincích a samozřejmě
s výsledky obou týmů
naší přípravky. Musím
tímto všechny kluky pochválit za odvedenou
práci. Ze všech zápasů
našich týmů odchází spokojení i nezaujatí diváci,
kteří kladně hodnotí
předváděnou hru mladých nadějí Čkyňského
fotbalu. Ještě jednou
bych chtěl tímto všechny
kluky pochválit a jen tak
dál!!!”

Michal Uhlík

ráda znala odpověď. Kde
vázne spolupráce obecního úřadu a občanů.
V čem je problém?
Díky povětrnostním vlivům spadly kůlny u
domu čp. 134 (zdravotní
středisko). Tyto kůlny
byly využívány nájemníky ke skladování tuhých paliv aj. Bylo nutno
zlikvidovat suť, čímž
obecní úřad pověřil sbor
DOBROVOLNÝCH hasičů. Hasiči pozemek
dvora uklidili, opravili
zídku, díky jim za to! Bohužel si však po čase začali uvolněný prostor
nárokovat. Po dohodě s nájemníky jim bylo umožněno
postavit v rohu dvora pergolu 3 metry dlouhou. Výsledek je takový, že
vykolíkované základy se
protáhly na 8 metrů. A
vyjádření stavebního úřadu? O tom raději nemluvit.
Zde jako nájemník spatřuji problém, neboť nutno
podotknout, že z plochy neexitujících kůlen doposud
platíme nájemné. Abych
předešla sporu, písemně
i telefonicky jsem kontaktovala starostu obce

Odpověď starosty:

s podnětem, že bych nastalou situaci ráda řešila
na zastupitelstvu. Odpověď jsem do dnešního
dne nedostala, pouze mi
bylo sděleno, že o pergole
nic neví. Jediným výsledkem je tedy dopis z obecního úřadu o zvýšení
nájemného, které se počítá ze stejné plochy jako
v době, kdy kůlny stály.
Je běžné, aby nájemníci
platili prostor pro hasiče?
A co parkování a šňůry
na prádlo, které ve dvoře
byly pro nájemníky? Nechám na zvážení občanů,
zda v této situaci spatřují
standardní řešení.
Námět k zamyšlení:
V případě, že by měl prostor sloužit k parkování
pro lékaře, kteří mají ordinaci ve zdravotním
středisku, ráda ustoupím
a budu z prostoru platit
nájem dál. Avšak proč
mám ustupovat hasičům,
kteří si zde chtějí zřídit
prostor pro… a jako
bonus rušit nájemníky
v nočním klidu?
Hana Stockingerová
nájemnice čp. 134

Bohužel v článku je pouze část pravdivých informací, a to, že kůlny spadly, hasiči vše na pokyn starosty odklidili, opravili opěrnou zeď a projevili zájem
o stavbu pergoly.
Skutečnosti další jsou, ze budova č.p. 134 i sousední
pozemek je vlastnictvím Obce Čkyně, takže jakákoliv
„dohoda nájemníků“ o dalším využití je pouze neoprávněné rádoby rozhodování o cizím majetku.
Zvláště pak s ohledem na nepravdivou informaci o
placení nájmu za kůlny – není a nikdy nebyl nájemníky placen (to už jsem paní Stockingerové doložil a
vše uznala). Závěrem ujištění, že o využití rozhodne
vlastník v souladu s dnešními potřebami všech nájemníků a především hasičů, jejichž práce si velice
vážím.
Ing. Stanislav Chval – starosta obce
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Dětský rybářský den ve
Čkyni
Dne 12. září opět uspořádalo MS Čkyně „Háje“
ve spolupráci se Základní
a mateřskou
školou
Čkyně a za pomoci sponzorů Dětský rybářský
den. Již před sedmou se
scházely první soutěžící
děti. Soutěžilo celkem 11
dětí a 9 dětí přihlíželo
společně s 22 dospělými.
Pro děti i dospělé bylo
připraveno bohaté občerstvení a pro soutěžící
hodnotné ceny. Aby byl
úspěch soutěže zaručen,
bylo nakoupeno 30 kusů
ryb. Vítěz ulovil ryby
v celkové délce 170 centimetrů, druhý v pořadí
v celkové délce 158 centimetrů. Tomu, který skončil na třetím místě,
skončily na udici ryby o
celkové délce 96 centimetrů.
Bylo uloveno celkem 18
kaprů a 1 lín. Každý ze
soutěžících si odnesl
domů jednoho kapra,
ostatní ryby skončily
zpátky v rybníce. Na
první tři místa byly rozděleny tyto ceny: rybářský prut, naviják,

podběrák, skládací židlička, vlasce, háčky a jiné
rybářské
potřeby.
Ostatní děti obdržely
různé věcné ceny počínaje nafukovacím lehátkem a konče pastelkami.
Na dětech i na dospělých
bylo vidět, že se jim soutěž líbila a odcházeli
v odpoledních hodinách
spokojeně.
Dětský den by nemohl
proběhnout, kdyby nebylo těchto sponzorů:
Reno Šumava, Obecní
úřad Čkyně, Dřevostroj
Čkyně, Agromont Bohumilice, Svářecí škola,
Dosi, a Zdeněk Novotný
ze Spůle. Těmto sponzorům děkujeme. Příští rybářský den bude již
jubilejní desátý. Už nyní
se těšíme na hojnou
účast soutěžících.
Miroslav Holeček
Předseda MS Čkyně
Háje

Šmoula a Zdeny, čkyňské fotbalové naděje Foto: P. Pechoušek st.
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Ronaldinho a Petr Čech hrají
za Čkyni
Oba patří k oporám
čkyňských nejmladších
fotbalových týmů a už od
přípravky září. Michal
Uhlík ml. střílí góly jako
na běžícím pásu. Zdeněk
Vojtíšek za svá záda
pustí jen málokterou
střelu. Navíc jich osm
přidal v útoku. Sny mají
oba veliké. Odrazovým
můstkem do světa světového fotbalu by pro ně
měla být pražská Sparta.
Michale, letos si dal už
téměř čtyřicet gólů.
Pořád tě baví střílet góly?
Z každého mám velkou
radost. Ale největší mám
vždycky z toho, který je
vítězný. Gól, který znamená vítězství pro tým,
nebo, který nám zajišťuje
vedení.
Jaký je tvůj typický gól?
Nohou? Hlavou?
Normálně jsem pravák.
Ale už jsem dal gól hlavičkou i levou. Dokážu vystřelit z dálky i z blízka.
Většinou to ale pěkně napálím pravačkou.
Nechtěl bys být radši
v bráně?
V žádným případě. Baví
mě dávat góly a přihrávat.
Zdeňku, jak je možné, že
jako brankář si dal osm
gólů? To je všechno z penalt?
Ne, jsem brankář, ale ani
jeden nebyl z pentle. Dokonce už jsem dvě kopal, ani
jednu jsem nedal.
Vždy, když jsme hráli se
slabším soupeřem, tak
mě trenér poslal do útoku.
Dal jsem šest gólů proti
Prachaticím a dva góly
Vitějovicím.

Co je lepší dát gól, nebo
chytit vyloženou šanci?
Určitě je lepší chytit
šanci soupeře a podržet
spoluhráče.
Nechtěl bys hrát radši
v poli?
V žádným případě, jsem
přece brankář. Víc mě
baví být v bráně, chytat
šance. Chytám i při hokeji na rybníku. Hokej
mě taky baví, ale fotbal
je lepší. V hokeji fandím
Motoru. To je nejlepší mančaft.
Kluci, co trenéři nejsou
na vás přísní? Jak často
chodíte trénovat?
Michal: Jsou velmi přísní, ale
kapacity. Nemám žádné
úlevy, i když mě trénuje
taťka. Když se mu něco nelíbí běhám kolečka, jako
ostatní. Ale to je správný.
Zdeněk: Jsou přísní, ale
hodní. Moc mě to s nimi
baví. Chodil bych i častěji.
Oba máte dvakrát týdně
tréninky, do toho zápasy.
Netrpí tím vaše příprava
do školy? Jaké nosíte
známky?
Michal: Fotbal mě baví,
ale ve škole nezahálím.
Snažím se všechno udělat před tréninkem. Ve
škole problémy nemám.
Měl jsem jen jednu dvojku
z prvouky.
Zdeněk: Snažím se mít
všechno hotové už před
tréninkem. Pak jsem
doma unavený a nic se
mi nechce dělat. Taky
dávám velký pozor ve
škole, všechno si chci zapamatovat už při vyučování.
Na jakého soupeře si nejvíc brousíte zuby?
Michal: Všichni se nejvíc
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těšíme na derby s Vimperkem a Prachaticemi.
Dokážu se před nimi
správně vyhecovat.
Zdeněk: Nejvíc vyhecované
je určitě derby s Vimperkem. Oni vždycky machrují, ale stejně na nás
nemají.
Chtěl by ses fotbalem
jednou živit. Jaký je tvůj
vzor?
Michal: Chtěl bych moc.
Je to můj sen. Chtěl bych
hrát za Spartu a potom
odejít do Chelsea nebo do
Liverpoolu. Můj vzor Ronaldinho. Je to technický
hráč, dělá parádičky.
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Moje číslo je osmička,
protože ji měl i taťka.
Zdeněk: Ano, chtěl bych
být profíkem. To by byla
paráda. Chtěl bych být
ve Spartě. Potom chytat
za Chelsea, jako Petr
Čech. Moje oblíbené číslo
je jednička. Jako má
každý brankář.
Máš nějakou přezdívku?
Michal: Všichni mi říkají
Šmoula, to jsem zdědil po
taťkovi. Na fotbale taky
Kulič. Jsme si prý po fotbalové stránce podobní.
Zdeněk: Mně říkají Zdeny.

Smuteční síň
V poslední době se několikrát stalo, že pozůstalí
po zemřelém místním občanu museli smuteční
obřad provést ve smuteční síni někde v okolí (v
Blatné, Vimperku nebo ve Vodňanech). Pozůstalým tak vznikají větší náklady na přepravu smutečních hostů a mnoho místních se pro velkou
vzdálenost obřadu nezúčastní, ač by chtěli. A vždy
je lépe se rozloučit v místě, kde člověk prožil celý
život, kde mu bylo dobře a kde měl své nejbližší a
přátele, a kde nakonec spočine v rodinném hrobě.
Ve Čkyni obřadní síň je. Bylo by tak nákladné ji
zprovoznit a provozovat? Náklady na provoz by se
jistě brzy vrátily, mohly by jí využívat i okolní obce.
A ceremoniář a smuteční řečník by se jistě našli.
(pk)

(pp)

Z pera pošumavských básníků
Předdivadelní
Je tady zase ta krásná pouť.
Veliký řetězák a prostřílená střelnice.
I my začínáme divadelní kout.
A je nás tu plná světnice.
Bude se střílet a budou padat rány.
I my v zákulisí budeme se bát.
Než roznesou tu novinu dravé vrány.
My budeme přesto na jevišti stále hrát.
Ať si prší, hřmí a padají blesky.
Stále budeme na jevišti hrát.
Vždyť jednou bude přeci hezky.
A my všichni se budeme více smát.
Richard Vondrášek

Školka
Na zámku byla školka mateřská
v padesátém roce minulého století,
tam,
kde je knihovna a technik stavební.
Dětskýma očima okny vnímali jsme vnější svět,
byly nám tři roky, některým i pět.
Z chodby vnikli jsme někdy na dřevěné schodiště,
abychom zahlédli zlaté zrcadlo –
vpravo od něho visela hnědavá kůže z medvěda,
jeho hlava byla metr nad zemí
a byla opravdu veliká.
Kdo dotkl se medvědího zubu,
byl hrdina –
kde je dnes medvědí kůži,
konec
však zrcadlo generace přetrvá…
František Bárta
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Zpráva o činnosti TS obce Čkyně, s.r.o.
(období 2008-2009) - 2. část
3. Údržba komunikací a AN
Úklid obecních komunikací v zimě byl prováděn v souladu s plánem zimní údržby. V zásadě jde o zmírňování
závad ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků, které vznikly povětrnostními podmínkami. Pro úklid
a údržbu platí obecně závazné právní předpisy stanovené Zákonem č.13/1997 Sb. a vyhláškou č. 104/1997 Sb.
Podle těchto předpisů je úklid sněhu prováděn tak, aby byla zajištěna sjízdnost a dostupnost vozidlům hasičů,
záchranné služby, sběrným vozidlům odpadů i běžným vozidlům občanů.
1. Obec Čkyně (úklid provádí p.Kotál ve stanoveném pořadí)
a) spádová obec Zahoříčko b) domy podél svažitých komunikací v obci Čkyně c) ostatní části obce na rovných
úsecích
2. Spádové obce Onšovice a Spůle (úklid komunikací je zajišťován fi. AZ Delta a během víkendů ing. Staňkem)
3. Spádové obce Horosedly a Dolany (úklid sněhu z komunikací je zajišťován během celého týdne p. Mikešem)
Zajistit sjízdnost do 4 až 8 hodin není vůbec jednoduché. Pan Kotál, který nejtěžší nápor zimy musí zvládnout,
nastupuje do služby nezřídka v noci. Během větší sněhové nadílky končí směnu až v noci následujícího dne.
Jen díky jeho odpovědnosti a mimořádnému úsilí nedošlo v celém zimním období k dlohodobější výluce žádné
komunikace, o kterou pečuje. V zimním období bylo celkem spotřebováno 4,5 t posypové soli. V jarním, letním
a podzimním období se podél komunikací průběžně odstraňují náletové dřeviny, čistí příkopy, likviduje travní
porost. Do konce července budou vyčištěny příkopy podél obecních komunikací v Záhoříčku, Onšovicích a Dolanech. Úklid autobusového nádraží, chodníků a dalších veřejných prostranství ve Čkyni provádí dlouhodobě
ke spokojenosti občanů p. Břečková. Paní Břečkové je potřeba poděkovat a ocenit její pracovitost a poctivost,
se kterou úklid provádí.
4. Sekání a úklid zatravněných ploch, údržba hřbitova
V současné době má obec Čkyně téměř 2 h zatravněných a parkových ploch, které je potřeba kosit
a udržovat. Od roku 2008 se navýšila tato obecní plocha o části v nové zástavbě (ZTV), farní zahradu a řadu
drobnějších plácků, které v minulosti kosili naši občané pro svou potřebu.Mimo tyto „viditelné“ travnaté plochy zajišťují technické služby sekání trávy kolem vodojemů ve
Čkyni, Onšovicích, Dolanech a Horosedlech. Tráva a náletové dřeviny musí být minimálně 2 x ročně odstraněny kolem všech studní a hlubinných vrtů.
Díky kvalitní a výkonné technice (RIDER) je tráva na většině ploch tzv. mulčována. Došlo k úspoře
času, lidí i peněz. Rozsah ploch, které bude potřeba v blízké budoucnosti udržovat i ve spádových obcích se
trvale zvětšuje. Tento stav bude potřeba řešit nákupem další výkonné techniky i sezónním personálním navýšením.
5. Veřejné osvětlení, provoz sálu KD
Údržba veřejného osvětlaní ve Čkyni i spádových obcích je díky zastaralosti stožárů, světelných zdrojů, kabelových i vzdušných vedení stále dražší. Neustále probíhá výměna el. svorkovnic ve světelných stožárech,
opravují se poškozené a nevyhovující rozvaděče. Řada světelných zdrojů, ale i kabelových rozvodů v hliníkovém provedení dávno překročila nejen morální, ale i fyzickou hranici životnosti. Hlavní problém spočívá ve
skutečnosti, že většina veřejného osvětlení nesplňuje platné bezpečnostní předpisy. Z těchto důvodů byla částečně akceptována nabídka firmy ELEKTRO Vácha. Bylo dohodnuto, že souběžně s plánovanou rekonstrukcí
komunikací a chodníků ve Čkyni dojde ve vzájemné spolupráci TS Čkyně a ELEKTRO Vácha i k obnově veřejného osvětlení. V ostatních částech Čkyně a spádových obcích bude veřejné osvětlení obnovováno v závislosti na možnostech rozpočtu obce.
Provoz sálu kulturního domu zůstává nezměněn. I nadále chybí slušná sociální zařízení. Navíc bude nezbytné
splnit podmínky požární bezpečnosti tak, jak jsou nařízeny zápisem o tématické požární kontrole ze dne 15.
dubna 2009. Úspěchem je, že se podařilo v úzké spolupráci s divadelním spolkem KOS obnovit hlediště i jeviště kinosálu včetně zprovoznění šaten a sociálních zařízení. I za to všem, kteří pomohli děkujeme.
Jednatel TS Jaroslav Hlinka
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