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Cesty a chodníky jsou,
lávka bude – a jak dál?
Cesty a chodníky ve
Čkyni jsou před do
končením a předáním.
Končí tím jedna z nej
větších investičních akcí
v dopravní infrastruktuře
obce za poslední roky
s náklady cca 8 mil. korun.
Končí i s tím spojené ome
zování pohybu a průjezdu
či
případné
dohady
a vysvětlování souvisejících
problémů. Tímto chci
všem poděkovat za trpě
livost a pochopení.
Co však zůstává, jsou
opravené
komunikace
a chodníky, které jistě zpří
jemní život všem občanům
bez ohledu na to, zda
někdo šíří pomluvy a faleš
nou kritiku na vedení obce,
především pak starosty
a jeho práce. Určitě se tato
akce nezačínala demon
strativně před volbami, ale
podle ﬁnančních možností
a uvolnění dotací.
Proto
také
mohu
s potěšením oznámit, že
byla koncem září obci
přidělena dotace na rekon
strukci lávky pro pěší. I tato
akce bude neprodleně za
hájena a nová lávka bez
pilířů už tak nebude
nebezpečím při stále čas
tějších povodních.
A jak dál? Bez ohledu
na končící volební období
se připravují další
in
vestiční akce jako např.

kanalizace Dolany, d a lší
komunikace jak ve Čkyni,
tak i v osadách, multi
funkční hřiště pro veřej
nost a jiné. Protože máme
zájem pokračovat v této
práci pro občany a zacho
vat stálý rozvoj obce,
ucházíme se společně s
ostatními kandidáty Sdru
žení nezávislých kandidátů
Čkyně o vaše hlasy. Máme
dlouholeté zkušenosti z ve
dení obce a chceme je také
ve prospěch obce zúročit.
Víme, že nejsme jediní,
kdo o vaše hlasy usiluje, ale
patříme mezi ty, kteří vás
oslovují osobně a články
podepisujeme jménem.
Nabízím každému, kdo má
zájem o věci veřejné, osob
ní setkání a vysvětlení
mého pohledu na ně.
Na závěr mi dovolte
malou úvahu. Největším
kritikem mé práce se dle
dostupných informací stá
vá Občanské sdružení za
rozvoj Čkyňska. Posouzení
jejich kandidátů je na voli
čích, ale to, co vám před
kládá, je především něčí
zájem. Je oním autorem
současný předseda občan
ského sdružení RSDr. Jaro
slav Koška? To je s ohledem
na chybějící jmenné pod
pisy otázka pro vás, voliče.
Ing. Stanislav Chval,
starosta obce,
kandidát SNK Čkyně

Školní rok 2010 začal se změnami
Tradičním vítáním prv
ňáčků na OÚ Čkyně byl
zahájen nový školní rok.
Opět jsme mohli číst
v očích nejmenších mno
ho otazníků. Jaká asi škola
bude? Bude se mi v novém
prostředí líbit? V současné
době již většina prvňáčků
bere školní práci jako svůj
běžný denní režim.
Nejmenších školáků jsme
letos začali učit 24 a jejich
třídní učitelkou je Mgr.
Jana Slepičková. K součas
nému datu zahájilo výuku
celkem 200 žáků v deseti
kmenových třídách (98
hochů, 102 dívek). Pouze
devítky máme zdvojené,
ostatní ročníky po jedné
třídě.

Letošní čkyňští prvňáčci

Aktivní pedagogickou prá
ci ukončila v našem kolek
tivu Mgr. Jaromíra Dědová.
Další dvě mladé kolegyně
změnily svoje příjmení,
neboť šťastně vstoupily do
stavu manželského. Jedná
se o Mgr. Lucii Chvostovou
(fříve Mrázovou) a Mgr.
Jaroslavu Sovovou (dříve
Benešovou). Oběma tříd
ním učitelkám přejeme
krásné a šťastné manžel
ství a úspěšnou učitelskou
kariéru. Novou vychova
telkou ve školní družině je
Mgr. Petra Lusková.
Poslední změnou je
výrazné vylepšení pro
vozních podmínek školy.
Pokračování na straně 3.

Foto: 2x D. Havlík
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Kterak je to s elektrikou
na hřišti?
Asi jste si stačili všim
nout, že se v hospodě Na
hřišti cosi děje. Když jsme
v květnu po rozhodnutí
obecního zastupitelstva
získali k pronájmu hos
podu Na hřišti, v nájemní
smlouvě nebylo uvedeno
nic o placení záloh na
elektrickou energii. Proto
bylo dodatečně ústně do
hodnuto, že se opíše stav
podružných hodin umís
těných v hospodě a po od
dělení a zřízení nového
odběrového místa pro
hospodu se doplatek za
platí. Bohužel jeden pán,
říkejme mu třeba Míra,
usoudil, že hodiny měří
špatně. (Dodnes mám stav
hodin opsaný.) Poté jsme
byli se svou kolegyní San
drou pozváni na fot
balovou schůzi, kde jsme
se dohodli na 2 500 Kč
měsíčně za období od 1. 5.
do 30. 9., i když celou dobu
mluvil Míra o úplně jiných,
vyšších částkách. Nicméně
smlouvu na tento doplatek
nepřinesl ani do pátku,
jak tvrdil, nepřinesl ji
dodnes a to na písemném
stvrzení ústní dohody trval
hlavně on. V domnění,
že čekáme na smlouvu,
následoval začátkem září
šok v podobě odstřižené
elektřiny pro opětovné ne
placení. Odstřihnuta byla
nejen hospoda, ale i celý
areál sloužící fotbalistům.
Pro vysvětlení: plátcem
elektrické energie je TJ
Čkyně (fotbalový klub).
Celková dlužná částka se
vyšplhala cca k 50 tis. Kč,
přičemž je možné konsta
tovat, že podíl hospody na
tomto dluhu je cca 12,5 tis.
Kč.
Následně na to druhý
den po odstřihnutí elekt
řiny Míra dluh zaplatil

(i za hospodu) a zapojil
elektřinu, ovšem ani tehdy
nepřijal nabízenou úhradu
naší části dluhu, dal před
nost vytrhání jističů od
hospody (i přesto, že vedle
na zdi viděl, že práce na
novém odběrném místě již
začaly). Poté jsme byli
okolnostmi
přinuceni
hospodu na týden zavřít.
V současnosti je z naší
strany dluh vůči fotbalu
zaplacen převodem z účtu
a za plné ﬁnanční úhrady
ze strany obecního úřadu je
i zřízeno nové odběrné
místo. Společnost Eon má
standardně 30 dnů na
připojení a to je poslední
krok k dokončení naší
„elektrické samostatnosti“.
Chyba se stala i na naší
straně, neboť z důvodu
pozdního odeslání vy
plněné smlouvy na Eon
byla původní smlouva
stornována a muselo být
zažádáno znovu. Ta pů
vodní (z 2. 7.) se měla
podepsat do 30 dnů a naší
nepozorností se až v mo
mentě, kdy elektroinsta
lační ﬁrma chtěla vystavit
revizní zprávu, zjistilo,
že smlouva je stornovaná.
To však nic nemění na
předchozí dohodě.
Tím to ale nekončí,
poslední víkend měli
návštěvníci fotbalových
utkání možnost vidět
spoustu gólů v naší síti
a také luxus v podobě dvou
hospod na padesáti me
trech. Jedna platící nájem,
z něhož převážná část jde
fotbalu (což je zcela v
pořádku), ta druhá bez
nájmu, živnostenských lis
tů, zdravotních průkazů,
atd. Hospodě to uškodí
a prodaných třicet klobás
a padesát piv jednou za
čtrnáct dní je v rozpočtu

čkyňského
fotbalového
klubu naprostý pakatel.
Závěrem bych chtěl říct,
že tenhle článek není psaný
proto, aby někoho urazil
nebo naštval, ale proto,
aby si lidé uvědomili, že to,

co se děje, jsou zbytečné
problémy a že já i má kole
gyně nechceme s nikým
válčit. Ba naopak…
Zbyněk Stejskal
a Sandra Shemsová

Čkyňské herecké hvězdy při zkoušce

Foto: D. Havlík

Premiéra nové hry bude
pravděpodobně v listopadu
V listopadu se čkyňští
ochotníci předvedou s no
vě nastudovanou hrou.
Půjde již o čtvrtou pre
miéru milovníků amatér
ského divadla ze Čkyně.
Po Čapkově Loupežníkovi,
Komedii o muži, který si
vzal němou z pera fran
couzského dramatika Ana
tola France a hororové
komedii Hrobka s vyhlíd
kou si divadelníci připravili
další veselou hru s názvem
Postel pro anděla z pera
Jaroslava Koloděje.
Podle režisérky před
stavení Mirky Brašnové
bylo dosavadní nacvičování
hry náročné, výsledek prý
bude odpovídat velkému
očekávání.
„Musíme dodělat kulisy
a pak se bude jen ladit,“
uvádí mladá režisérka
s tím, že přesný termín pre
miéry se všichni včas dozví
z plakátů.
Hru by charakterizovala
jako velmi legrační českou
vesnickou komedii s prvky

mysticismu. „Diváci se
mohou těšit na své oblí
bené herce v rolích, jaké
píše sám život,“ popisuje
Mirka.
V hlavích rolích se před
staví ostřílený Jarda Brašna
a Míra Růžička. Na jevišti
se objeví Iveta Vojtíšková,
Šárka Kotálová, Ondra
Šmíd, Pavel Pechoušek,
Zdeněk Sváta, Václav Kvě
toň, Dan Havlík a Hanka
Vávrová, kterou bude v pří
padě potřeby alternovat
Mirka Brašnová. Jestli bude
součástí představení i oblí
bený ﬁlm, nebo jiná spe
cialita, zůstává zatím
zahaleno rouškou tajem
ství.
Jisté je, že do Čkyně do
razí celá řada přespolních.
„Nemůžu se nové hry
dočkat. Kosáci jsou můj
oblíbený soubor a věřím,
že se budu zase královsky
bavit,“ těší se Jana Bartková
ze Zález.
(pp)
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Pokračování ze strany 1.
Firma Bachl začala v závěru
školního roku, pokračovala
intenzivně během prázd
nin
a
dnes
máme
vyměněná plastová okna
ve třídách, sborovnách
a jídelně. Zároveň ﬁrma
Stavoplast Stachy provedla
složitou instalaci regulace
celého systému topení ve
škole tam, kde se měnila
okna. Tato výrazná vylep
šení ekonomiky provozu
bylo možné realizovat jen

díky velké ﬁnanční pod
poře OÚ Čkyně.
Věříme, že tyto změny
přispějí k vylepšení přede
vším provozních pod
mínek. V celoroční práci
učitelů se nic zásadního
nemění a naším trvalým
a dlouhodobým cílem je
připravovat co nejlépe
čkyňské žáky na další
životní dráhu.
Mgr. Jan Děd,
zástupce ředitele

Jak jsem strávila víkend
V pátek 17. 9. ráno se celá
7. třída sešla na auto
busovém nádraží ve Čkyni,
kam přijel pan Kainc
a naložil nám zavazadla
a spacáky. Po dlouhém ces
tování v autobuse jsme
konečně dorazili do au
tokempu Podroužek. Utvo
řili jsme skupinky po
čtyřech, každá skupinka
dostala svůj klíč a hurá
se ubytovat.
Po krátkém odpočinku
jsme se vydali na zámek
Kratochvíle. Posíleni vý
bornou zmrzlinou jsme
si prohlédli lovecký zámek,
nejvíce nás zaujala zlatá
místnost (kde vše bylo ze
zlata; dříve se tam hojně
hodovalo a pilo). Prohlídka
se všem moc líbila. Den
utekl poměrně rychle
a večer jsme se sešli
u táboráku, kde se zpívali
smutné, ale i veselé pís
ničky. Večerka byla v deset
hodin, tahle doba vyhovo
vala všem.
V sobotu ráno se po sní
dani vyšlo na poutní kostel
Lomeček. Tento víkend

se v okolí právě konala ra
llye, a proto jsme se brodili
bažinatými, zarostlými lesy
a nekonečnými loukami
a zoranými poli. Po tomto
náročném výletu všichni
padali únavou, bolely nohy,
ale i přesto stálo za to
prohlédnout si krásné
poutní místo Lomeček.
Zpáteční cesta do chatek
byla lepší, pořád z kopce.
V táboře spousta lidí nadá
vala na bolest nohou,
ale po výborném guláši
už nikdo ani nemukl.
Táborák byl poměrně
kratší, než ten předchozí,
většina z nás byla řádně
unavena.
Ráno jsme se sbalili
a uklízeli chatky. Na cestě,
při zdlouhavém čekání
na autobus jsme si zahráli
pár her. Dojeli jsme do
Vlachova Březí, kde nás
vyzvedli rodiče. Doma
určitě všichni vyprávěli
úžasné
dobrodružství,
které jsme na školním
výletě prožili.
Veronika Alešová,
7. třída

Den stromů
V letošním roce okrášlí KOS naši obci dalším stromem.
Mladý dub bude zasazen 24. 10. 2010 na plácku nad au
tobusovým nádražím. Těšit se můžete i na tvořivou
dílnu. Bližší informace naleznete na plakátech. (red)

KOSMETICKÉ SLUŽBY:
ÚPRAVA OBOČÍ, BARVENÍ ŘAS, OBOČÍ
HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
PEELING
MASKY, SÉRA, KOSMETICKÁ MASÁŽ
MAKEUP
OŠETŘENÍ VRÁSEK 100% RETINOLEM
EPILACE LÝTEK, STEHEN, PODPAŽÍ,
TŘÍSEL

PEDIKÚRA:
ODSTRANĚNÍ OTLAKŮ, ÚPRAVA NEHTŮ
MASÁŽ CHODIDLA
PEELING, VÝŽIVNÉ ZÁBALY

LEŠTĚNÍ A ZDOBENÍ NEHTŮ
FRANCOUZSKÉ LAKOVÁNÍ

MANIKÚRA:
KLASICKÁ MANIKÚRA
A LEŠTĚNÍ NEHTŮ
JAPONSKÁ MANIKÚRA  PEESHINE

KOUTOVÁ MARKÉTA
ČKYNĚ 323 TEL.: 602 977 830
K zamyšlení...
Asi každý z nás se párkrát do roka svěří do rukou
lékařů, ať už se jedná o běžnou prohlídku či o závažnější
problém. Zdravotnictví (ať už čekárny, ordinace, labo
ratoře) se neustále zdonkonaluje, všímáme si nových
modernějších přístrojů, technologií. Ale co nás jistě
překvapí v našem zdravotním středisku? Nebo alespoň
mne? Bylo mi umožněno navštívit toalety. Obraz, který
se mi naskytl před očima, se mi zdál neuvěřitelný! Je
něco takového možné? Ve zdravotnictví přece platí
přísná hygienická pravidla. A naše obec není schopna
udržet základní čistotu na toaletách? Nebylo by lepší
investovat do nového, čistého sociálního zázemí ve
zdravotním středisku, než nesmyslně „chodníkovat“
plochy kolem bytovek?
(lk)
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Představitelům spolků
Jsem si plně vědoma,
že rozvoj spolkových ak
tivit, ať již pro děti nebo
pro dospělé, se bez peněz
neobejde. A protože se
domnívám, že činnost
spolků je srdcem života
v každé obci, ráda bych
přispěla svou troškou do
mlýna. Blíží se čas přípravy
projektů pro podání žá
dosti o dotaci do programu
Leaderu (Program rozvoje
venkova), a proto jsem se
rozhodla prostřednictvím
Aktualit oslovit před
stavitele spolků, aby se za
mysleli nad tím, zda
nemají chuť realizovat
vlastní projekt, který by
podpořil spolkový život v
obci. Uvědomuji si nad
měrnou administrativní
zátěž, kterou každá žádost
o dotaci znamená, a proto
bych ráda nabídla před
stavitelům spolků pomoc
nou ruku jak při zpra
cování žádosti o dotaci, tak

při následném řízení
projektu a přípravě žádosti
o proplacení.
Do programu Leader
může žádat v podstatě
jakékoli sdružení, které má
právní subjektivitu. Když je
jeho projekt podpořen,
získává dotaci ve výši 90 %
nákladů na jeho realizaci.
Většinou spolky žádají
o ﬁnanční prostředky na
nějaké vybavení (kluboven,
náčiní pro sportovní aktivi
ty nebo jako v případě
KOSáků – vybavení pro ki
nosál), ale ani stavební
úpravy nejsou výjimkou.
Příjem projektů se bude
odehrávat s největší prav
děpodobností v lednu, ale
je nutné si uvědomit, že
připravit kvalitní a smyslu
plný projekt, který má
naději být podpořen, je po
měrně náročný a dlouho
dobý proces. Proto není čas
otálet.
Jana Benešová

Mesym: Baví mě bavit lidi
Zazářil na letošní Jose
fovské zábavě, na zález
kých Pivních hrách i na
Hudebních prázdninách ve
Lčovicích. Další koncerty
a úspěchy má před sebou.
„Když vidím, že se při mém
vystoupení lidi baví, tak to
znamená, že to, co dělám,
nebude tak úplně špatný
a že tedy má smysl v tom
pokračovat,“ říká v rozho
voru pro Aktuality v sou
časnosti nejznámější čkyň
ský raper Petr „Mesym“ Pe
choušek.
Proč zrovna rap?
Má to víc důvodů. Rap moc
rád a to je hlavní důvod.
Dalším důvodem je to,
že jsem hudbu vždycky po
slouchal hlavně kvůli tex
tům a rap je převážně

lyrická záležitost, i kdy ž
samozřejmě bez pořád
ného beatu to taky nejde.
V neposlední řadě je to
fakt, že k rapu si vlastně
vystačím sám, i když
převážnou většinu instru
mentálek sháním od ka
marádů. Proto si taky
říkám MEsyM, což je jakási
složenina slov Me, Myself
& I. (Já, já, jenom já). Nic
s egem to společného
nemá. Ze stejného důvodu
je ale také nespočet těch,
kteří na netu stáhnou beat,
něco strašně drsného do
něj nažvatlají a hned si
říkají „raper“. Tím bohužel
snižují kvalitu celé české
scény a pak se není čemu
divit, že mladí poslouchají
radši rock. Každopádně
živé kapele bych se vůbec

nebránil. Naopak. Už
několikrát jsem se po
koušel dát dohromady
skupinu, ale pokaždé to
bohužel na něčem padlo.

certů či vystoupení bylo
kolem deseti.

Proč jsi začal zpívat před
publikem?

On je to Mexičan, ale žije
v USA a navíc pracuje pro
našeho čkyňského rodáka
Tomáše Zemana. Takže
vlastně přes Tomáše jsem
se dostal k jeho tvorbě
a napadlo mě se ho zeptat
na spolupráci. On si
poslechnul moje věci,
domluvili jsme se na té
matu a na tom, že on
sežene beat. Dlouho se nic
nedělo a najednou jsem na
mailu našel skoro hotový
track. Nahrál jsem do něj
svoji sloku a bylo.

Baví mě bavit lidi. A jelikož
jsem zatím nahrál jen
několik tracků, které byly
většinou jen takové rychlo
kvašky (ty pořádné schová
vám do šuplíku na CD), tak
chci alespoň prostřed
nictvím živého vystoupení
šířit svoji hudbu. Co se
týče studu, tak ten ze mě
naštěstí většinou po vstu
pu na podium spadne, ale
samozřejmě nervozita je
vždy a všude. Když vidím,
že se při mém vystoupení
lidi baví, tak to znamená,
že to, co dělám, nebude tak
úplně špatný a že tedy má
smysl v tom pokračovat.
Produkuješ? Máš nahrá
vací studio?
To, co dělám, bych nenazý
val zpěvem. Jinak občas,
když je čas, sednu ve
„studiu“ a zkouším tvořit
beaty, ale v současné době
se soustředím hlavně na
nahrávání. Před časem
jsem dal konečně dohro
mady domácí nahrávací
studio, takže začínám pra
covat na CD. Kromě toho
jednou za čas pořádáme
s kamarádem hiphopový
koncert v blízkých Výško
vicích.
Kolik písniček jsi složil?
Kolik jsi měl koncertů?
Písniček mám napsáno asi
tak něco kolem třiceti.
K tomu nějaký featy, když
počítám i písně na jedno
použití, které jsem napsal
jen k příležitosti nějaké
akce. Můžu uvést jen ty, co
jsou už nahrané a to je
Polydiss, News, Lyrical
Game, Volby 2010, BFP,
MotherFucker atd. Kon

V jednom tracku s tebou
zpívá i Mexičan. Kde jste
se potkali?

Co považuješ za svůj nej
větší hudební úspěch?
Největší úspěch jsem měl
na Hudebních prázd
ninách ve Lčovicích. Asi
proto, že jsem byl doma.
Ale jako úspěch beru kaž
dou akci, na které po mě
nelítají půllitry a lidi se
aspoň trošku baví. (ne
mezi sebou)
Co chystáš po zbytek
roku?
Jelikož se mé studio bude
s největší pravděpodob
ností ke konci roku stěho
vat, možná i na nějakou
dobu úplně zmlkne, rád
bych do té doby nahrál
všechny accapely na při
pravované CD. Doufám,
že se ale i objeví nějaké
koncerty a možná stihnu
vypustit i nějaké další
rychlokvašky.
(pp)

Slovníček pojmů:
Beat – instrumentální skladba
bez hlasu
Accapela – pouze hlas bez beatu
Track – hotový kompletní song
Feat – hostování v cizím tracku
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Přípravky fotbalistů SK Čkyně dobře
vykročily do nové sezony
Na začátku tohoto září se
nám jako každý rok opět
rozběhly soutěže mladých
fotbalistů a v této sezoně
2010/2011 má svá zas
toupení
v
soutěžích
minipřípravek a starších
přípravek i náš fotbalový
oddíl SK Čkyně. Mužstvo
starší přípravky se skládá z
hráčů r. 2000 a mladší a je
jich mladší spoluhráči z r.
2002 a mladší. Tým starší
přípravky si vede perfektně
a je na průběžném prvním
místě
tabulky
před
Prachaticemi
a Vim
perkem. Ve 4 utkáních
vždy vyhrál a to s
průběžným skóre 51:0!!
Brankář Zdeněk Vojtíšek
prozatím nedostal ani gól a
to ještě sám třemi góly
rozvlnil síť soupeřovy
branky. Na brankáře velice

dobrý počin. Nejlepšími
střelci jsou Lukáš Frček (16
gólů), Michal Uhlík (13) a
Tomáš Koloušek (6). Tým
starší přípravky vedou
trenéři Michal Uhlík a
Pavel
Rod.
Družstvo
minipřípravky si vede též
výborně a z 6 utkání taktéž
neztratilo ani bod. V
průběžné tabulce jsou na
prvním místě se skóre 63:6.
Tahouny mužstva jsou
Tomáš Koloušek, Tomáš
ŽoIa, Lukáš Chalupa a
Tomáš Děd. Nejvíce branek
zaznamenal Tomáš ŽoIa,
který dal v 6 zápasech úcty
hodných 21 gólů. Hned za
ním se v tabulce střelců
nachází Tomáš Koloušek s
20 góly. Novými trenéry to
hoto týmu jsou Josef Král a
Martin Chalupa.
M. Uhlík

Už zase hraje za Čkyni
Po dvou letech strávených
v Rakousku se do fotbalové
Čkyně vrátil Honza Děd
mladší. Bylo to jeho druhé
zahraniční angažmá. Pro
letošek má jediný fotbalový
cíl. „Bojovat, bodovat a di
vákům nabídnout nějaký
ten pěkný gól,“ říká jeden z
nejšikovnějších hráčů, kte

rý kdy oblékal dres TJ
Sokol Čkyně.
Kdy a kde jsi hrál v minu
lé sezóně?
Dvě sezóny jsem strávil
v Rakousku, konkrétně
v městečku St. Martin
Innkreis, které leží asi 120
kilometrů od Vimperka.

Honza Děd už se zase rve za Čkyni

Foto: Michal Uhlík
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Soutěž, kterou jsem hrál
je podobná naší 1. A třídě.
Ani náhodou jsem zde
nebyl první ani poslední
Čech.
Bylo to tvoje první za
hraniční angažmá?
Už druhé. První angažmá
bylo čtyři sezóny v Něme
cku společně s čkyňskou
legendou Pepou Kunešem.
Jak se taková angažmá
dojednávají?
Agenta nemám. Někdo se
zeptal, chuť byla, tak proč
ne. Spíš po drobných zdra
votních lapáliích jsem
chtěl na chvíli menší zátěž.
No a spojil jsem samozřej
mě příjemné s užitečným.
Jak jsi se domlouval s
hráči a s trenérem?
Německy. Němčinu celkem
zvládám. Musím podot
knout, že v kabině nebyli
jen Rakušané. V tomhle
městečku je silná chorvat
ská enkláva, která sem
přišla v průběhu balkán
ského konﬂiktu. Jen v A 
mužstvu jich bylo sedm a
hodně i v B  mužstvu.

Takže byla hodně slyšet
i chorvatština.
Co atmosféra při zá
pase?
Byla bouřlivější než u nás,
i když v čkyňském kotli to
taky někdy vře. Asi to bylo
dáno tím, že se hrálo o
postup. A hráči to neza
balili nikdy, i kdyby prohrá
vali 3:0, což se může lehce
stát. Diváci je dokázali
vždy vyhecovat až do konce
a i za tohoto stavu udělat ze
zápasu společně ještě
drama. Vypustit zápas  to
jediné by jim neodpustili.
Co říkala na tvoje an
gažmá manželka a děti?
Manželka mě podporovala.
Starost měla, to je jasné.
Jezdit autem dálku za tmy
zpět  nic příjemného, ale
s tím se počítá. Proti byl
otec, čkyňský patriot. Ale
nakonec mě taky pochopil.
Jak vidíš cíle čkyňského
mužstva v této sezóně?
Jednoznačně
záchrana.
Doma bojovat, bodovat
a divákům nabídnout ně
jaký ten pěkný gól.
(pp)

No konečně!
V sobotu 11.září na zim
ním stadionu ve Strakoni
cích proběhl tradiční
předsezónní mezinárodní
turnaj v ledním hokeji „O
TUPLÁK STAROSTY ČKY
NĚ“. Jsem rád, že pátý
pokus o získání tohoto
prestižního poháru byl pro
HC Čkyně úspěšný!!! A tak
po třech druhých a jednom
čtvrtém místě konečně
zůstal Tuplák doma. Ne
bylo to jednoduché a jed
noznačné už vůbec ne. Po
vyhraném úvodním zápasu
s Oukej Slovakia Kežmarok
v poměru 5:2 jsme podce
nili Drachkov a ztratili ve
dení 2:0 na konečných 2:3.
Chuť jsme si ovšem spravili
v posledním duelu s tý

mem H.O.V.N.A. (hoke
jový oddíl velmi nadaných
amatérů), který jsme po
razili 11:3. Naštěstí díky
výsledkům ostatních zá
pasů Drachkov  Hovna
0:6, Drachkov  Oukej 3:0,
Hovna  Oukej 9:1 spadlo
vítěztví v turnaji do našich
rukou díky nejlepšímu
skóre vstřelených a obdr
žených branek. Doufáme,
že se HC Čkyně bude dařit
i v nastávající sezoně, po
kud tedy nějaká bude,
neboť se soutěží, které se
účastníme, to nevypadá
vůbec dobře. Závěrem bych
rád velmi poděkoval Obci
Čkyně za podporu naší čin
nosti. Děkujeme.
Za HC Čkyně Karel Remeš
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Čkyně přivítala nové občánky. Zleva: Martin Medek,
Emma Hanzalová, Marek Šmíd a Kristýna Pohanová.
Foto: D. Havlík

Právo občana měnit komunální
politiku
Volební program Místní
organizace Strany Práv
Občanů Zemanovci ve
Čkyni, který se v tyto dny
dostává do každé poštovní
schránky, obsahuje mnohá
stanoviska k oblastem
života v naší obci a priority
našich kandidátů. Mezi ty
nejdůležitější patří zmír
nění důsledků dopravy na
životní prostředí ve Čkyni.
Nejsme vyloženě proti
záměru obchvatu, ale
chceme Vás upozornit, že
je Vám slibováno to, čeho
se asi nedočkáte. Obchvat
je gigantická stavba za ně
kolik miliard a její dokon
čení je reálné za 15 a více
roků – jako optimistická
vize.
Jsme realisté a proto
nabízíme jiné řešení –
stavební úpravy pro ekolo
gizaci dopravního průtahu
Čkyní:
1/ Rozšíření zatáček silnice
R4 v místě „Kulturní dům“
a v místě „Česká spoři
telna“. Bude mít vliv na
volnější průjezd aut a
možnost vybudovat chod
níky v místech, kde jsou
chodci velice ohrožováni.

2/ Stavba protihlukových
stěn kolem silnice R4 před
domy, kde to technické
podmínky dovolí.
3/ Zrušení autobusového
nádraží a jeho přemístění
na náměstí vedle hotelu.
Náročné zajíždění auto
busů na nádraží a jejich
vracení se na hlavní silnici
způsobuje nemalé zhor
šování životního prostředí.
Ročně se dostává do
přízemního ovzduší něko
lik tun exhalací navíc – než
kdyby autobusy zastavo
valy na náměstí.
V našem programu na
jdete také záměr na rekon
strukci náměstí a vznik
malé „pěší zóny“ od pom
níku padlým k železářství.
Další záměr „Zámek pro
lidi – nejen pro Obecní
úřad“ chce zefektivnit
využití těchto prostor.
V oblasti zdravotnictví
a sociálních služeb pod
porujeme investici do
bezbariérového přístupu
do zdravotního střediska.
Dále navrhujeme poskyt
nout dotaci z rozpočtu
obce do 100 000 Kč na
úpravy bytu občanovi,

který se stane invalidním
a další trvalé bydlení vyža
duje nutné úpravy.
Občané jistě uvítají ná
vrh na zřízení sběrného
dvora na nebezpečný od
pad s pravidelnou otevíra
cí dobou.
V rámci zvýšení bezpeč
nosti občanů a životního
prostředí budeme iniciovat
vznik opatření obce k za
mezení působení „mo
toteroristů“, tedy opatření
k omezení jízd nadměrně
hlučných motorových vozi
del, pískání pneumatik
a sportovní jízdy volnou
přírodou.
Vážení spoluobčané,
toto je jen několik bodů

našeho programu a díky za
Váš čas, který budete věno
vat jeho přečtení v celém
rozsahu. Pokud v něm
nenajdete témata – voda,
osvětlení, asfaltování silnic,
chodníky a údržba obec
ního bytového fondu –
potom věřte, že i to tam
patří. K životu obce je
potřeba nejprve zabezpečit
tyto základní oblasti.
Modernímu občanovi
(20 let po revoluci) však již
nestačí poměřovat kvalitu
života ve Čkyni množstvím
vyasfaltovaných cest a
chodníků. Chce posunout
běžné hodnoty o kousek
dál. A k tomu je zde náš
volební program.
S úctou
Petr Martan

Ze života ZUŠ Vimperk
(pobočka Čkyně)
Druhého zářijového dne
zahájila pobočka ve Čkyni
při ZUŠ Vimperk vyu
čování a s ním i 54 žáků
pod vedením osmi peda
gogů. V našich prostorách
ZŠ Čkyně vyučujeme hru
na klavír, el. klávesy, akor
deon, zobcovou a příčnou
ﬂétnu, klarinet, trubku a
nově též kytaru.
Po několika letech se zde
otevřela PHV (přípravná
hudební výchova) pro začí
nající malé hudebníky ve
věku od pěti let. Žáčci
budou postupně zasvěco
váni do tajů hudby a zkusí
si začátky s hudebními
nástroji.
Pro letošní rok jsou
připraveny tradiční veřejné
žákovské koncerty ve

spolupráci s žáky dramati
ckého kroužku při ZŠ pod
vedením paní učitelky Mgr.
Václavy Komínové.
Někteří žáci vystupují
i na koncertech pořá
daných hlavní školou ve
Vimperku – např. Koncert
k výročí republiky (26.10),
výchovné koncerty pro MŠ
a ZŠ. Slavnostní absol
ventské koncerty probíhají
též ve Vimperku.
Velké poděkování patří
panu Pušmanovi, který
nám veškeré koncerty na
,,pobočce“ dokumentuje
na DVD a žáci je mají
možnost obdržet.
Lenka Smahová
vedoucí pobočky ZUŠ
ve Čkyni

Poděkování
Obecní úřad Čkyně děkuje všem, kteří letos přispěli
k pohodové atmosféře během pouti. Speciální díky patří
Pavlu Kaliánkovi, který se perfektně postaral o občer
stvení v areálu před obecním úřadem. Doufáme, že se
příští rok pouťová veselice vydaří stejně dobře jako letos.
(OÚ)
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Občanské sdružení
za rozvoj Čkyňska
Sdružení nezávislých kandidátů
Vážení spoluobčané,
blíží se termín dalších
komunálních voleb do
obecního zastupitelstva
a tím nastává čas nejen
na hodnocení uplynulého
volebního období, ale
především jakým směrem
se bude orientovat naše
obec v nadcházejícím
období.
V uplynulém období
od posledních voleb v roce
2006 bylo velmi složité
aktivně rozvíjet činnost,
protože pokračovala velmi
malá aktivita obecního
úřadu a krátce po volbách
vše najelo do dvanácti
letých kolejí, které se za
tu dobu ještě více pro
hloubily. Je to důsledek
toho, že někteří zastupi
telé, včetně starosty, pra
cují v zastupitelstvu celé
šesnáctileté období.
Toto byl hlavní důvod,
proč už před čtyřmi lety
vzniklo našeho sdružení.
Snažili jsme se o změnu již
v minulých volbách. Tento
záměr se nám zatím nepo
dařil, a proto se budeme
snažit tuto změnu s Vaší
podporou prosadit v nastá
vajících volbách. Jeden
z největších problémů
vidíme v tom, že ani
v novém volebním období
nebude početně rozšířeno
zastupitelstvo a nebude
proto možné z hlediska
zákona ustavit Radu zastu
pitelstva a tím posílit vliv
na rozhodování zastupitel
stva a ne veškerou moc dát
do rukou starosty. Takto
celá léta s Radou zastupi
telstva pracuje obecní úřad
ve Vacově, Vlachově Březí
a dalších obcích.
V dostatečném před
stihu jsme písemně po

žádali zastupitelstv o o
schválení tohoto záměru.
Dodnes jsme nedostali
písemnou odpověď, tedy
jede vše postaru. Zřejmě
někomu vyhovuje, aby si
mohl dělat, co chce
a hlavně, co on sám uzná za
vhodné. Jak jsme se pře
svědčovali celé toto období,
starosta a zastupitelstvo
občany k rozhodování o
věcech veřejných nepotře
bovali. To je zásadní pro
blém ať v investiční, ekono
mické, dotační, veřejno
právní a zejména kontrolní
činnosti.
Náš volební program
nabízí řešení dlouho
dobých problémů, ve
kterých se obec Čkyně
včetně spádových obcí
nacházela pod vedením
stávajícího obecního zas
tupitelstva. Přitom nech
ceme žádnou převratnou
změnu týkající se zadlu
žování obce. Přesto víme,
že
někteří
stávající
zastupitelé se Vás, voliče,
snaží v této věci negativně
ovlivnit. Naše sdružení
chce na dlouhodobě neře
šené problémy upozornit
a tyto dle ﬁnančních
prostředků neodkladně
řešit. Je třeba využít
i daleko větší podporu
ze strany místních ﬁrem,
protože žádná srovnatelná
obec nemá takovou vý
robní základnu, jakou má
obec Čkyně. Proto při
řešení veškerých problémů
využijeme vlastní pro
středky, pomoc všech
malých i větších ﬁrem,
občanů a zejména dotací.
Na škodu je zejména to,
že dotace se budou
zabezpečovat podstatně
hůře, než v uplynulém
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volebním období.
Nelze pracovat tak, že se
dva měsíce před volbami
demonstrativně zahájí roz
sáhlé stavební a jiné práce,
které obec dlouhodobě
odkládala.
Naše záměry a cíle jsou
vyjádřeny ve volebním
programu našeho sdru
žení. Na kandidáty zastu
pitelstva navrhuje naše
sdružení občany Čkyňska,
kteří ke své obci mají vztah
a zejména ty, kteří ve svém
životě již něco dokázali.
V případě Vaší důvěry jistě
pocítíte změnu způsobu
a hlavně výsledků naší
práce, na kterou většina

z nás oprávněně čeká a plně
si ji zaslouží.
Chceme Vás ujistit,
že v případě, dáteli nám
a našemu programu dů
věru, uděláme vše, aby
se naše obec včetně obcí
spádových, úspěšně rozví
jela.
Kdo z Vás bude chtít
přiložit ruku k dílu a udělat
něco navíc, může se zapojit
do práce našeho Občan
ského sdružení za rozvoj
Čkyňska i do veřejného
života.
Občanské sdružení
za rozvoj Čkyňska

Z pera čkyňských básníků
Hrneček
Mám hrneček starodávný,
září na něm pomněnky,
už je celý oprýskaný,
byl to poklad maminky.
Když mé ruce zahřívá,
moje srdce vzpomíná.
Kdo ho s láskou kupoval,
kdo ho s láskou daroval?
Která ústa z něho pila,
která ruka ho zas myla?
Hrneček, to je káva, čaj a bylinky,
hrneček, to jsou v srdci vzpomínky.
M. Koldová

Inzerce
Pronajmu řadovou garáž ve Čkyni za vlakovým nádra
žím. (tel.: 602 319 121)
Zapůjčím maškarní, divadelní a historické kostýmy
pro děti i dospělé.(tel.: 602 427 309)
Naostřím různé nástroje a nářadí pro vaši domácnost.
Dále pilové kotouče, řetízky do mot.pil, hobl. nože atd.
Prodej nových pil. kotoučů (zn. Pilana, Leitz), řetízků
do motorových pil zn. Oregon. (tel.: 723 700 936)
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