AKTUALITY
ze života
Čkyně

VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ

Začal nový školní rok
V úterý 1. září byl krásný letní den,
nový školní rok přesto začal.
Základní škola Čkyně začala nový
školní rok s 224 žáky v jedenácti
třídách. Poprvé zahajovalo školní rok
19 nových prvňáků.
V obsazení pedagogického sboru
nastaly dvě změny. Na škole začala
pracovat naše absolventka Mgr. Miroslava Brašnová, která dosud učila na
škole ve Vimperku, a naopak do Vimperka přešla Mgr. Lucie Pokorná. Slečna Brašnová vyučuje anglický jazyk,
společenskovědní i přírodovědné
předměty.
Výchovně vzdělávací práci zajišťuje
celkem 15 učitelů a s nimi spolupracují na prvním stupni dvě vychovatelky školní družiny ve dvou odděleních.
V letních měsících jsme byli úspěšní
v získání finančních prostředků z
evropských fondů. Jsou určeny na jazykově – vzdělávací pobyt žáků druhého stupně v Londýně, na zásadní
inovaci knižního fondu školní knihovny a zlepšení vybavení a zázemí pro
technické práce ve školní dílně.
Celý areál školy i vnitřní prostory
jsou po prázdninách velmi dobře
upraveny a připraveny. Zásadní změna nastala kompletní rekonstrukcí
šaten, ze kterých byly odstraněny drátěné boxy. Na jejich místo byly instalovány šatní skříňky pro každého
žáka. K individuálnímu zamykání
skříněk jsme zvolili technologii čipových zámků, ke kterým žáci používají
své dosavadní čipy pro vstup do budovy a evidenci obědů. Tyto úpravy
šaten byly dlouhodobě plánovány,
a jak už to bývá, i v tomto případě šlo
hlavně o peníze. Pevně věřím, že provedená modernizace, technické i estetické zdokonalování areálu pomůže

ZDARMA
zkvalitnit každodenní bezpečný
a klidný provoz školy.
Bohužel ke klidnému provozu a zejména bezpečnému vstupu do areálu
školy nepřispívá současná rekonstrukce mostu. Jsme si vědomi, že
most je nutné opravit, ale situace
ukazuje spíše na dlouhodobý problém
v zajištění bezpečnějšího vstupu žáků
do areálu. Ten souvisí s provozem
a stavem na příjezdové komunikaci.
Chybějící chodník, nedostatek místa
pro zastavení i krátkodobé zaparkování, kdy rodiče přivážejí a odvážejí
děti. Hustý a rychlý provoz, zvláště
v ranních a poledních hodinách, ve
spojení se zastavováním aut, vytváří
na této komunikaci přímo ve vstupu
do školy řadu rizikových situací. Ty
vznikají i při vjíždění do školního nádvoří. V této souvislosti si vážíme
vstřícnosti většiny rodičů, kteří vyhověli naší výzvě a upustili od vjíždění
do nádvoří. Neohrožují děti při jejich
pobytu na školním dvoře a ani jim
neubírají herní a relaxační plochu.
Pro nastávající školní rok si kromě
podrobně stanovených a rozpraco-

ŘÍJEN 2015
vaných úkolů ve výchovně vzdělávacích a učebních oblastech klademe
tento hlavní cíl:
– rozvíjet osobnost žáka úměrně jeho
schopnostem a nadání pro jeho budoucí uplatnění
– učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho
věku
Věřím, že společným úsilím a propojením školy s rodiči a zřizovatelem
toho budeme dosahovat.
Mgr. Stanislav Mauric,
ředitel školy

Výzva obecního úřadu
Od 1. 1. 2016 bude v pronájmu hospoda Ve Votáčce,
případní zájemci si mohou podat žádost o pronájem nebytových prostor na Obecním
úřadě ve Čkyni.
(OÚ)
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 24. 8. 2015
schválilo:
– doplnění programu: rozšíření bodu 7) Pravidla pro udělování čestných občanství, jako bod 8) Záměr na prodej
pozemku, doplnění do bodu 6) Rozpočtové opatření č. 7 a 8, do bodu Různé) Kapacita zdrojů pitné vody a Zápis z finančního výboru
– smlouvu o zřízení věcných břemen pro Miloslava Černého a Ing. Naďu Černou, Pivovarská 675, Prachatice na služebnost náhonu po pozemku č. parcelní 87/20 a na služebnost kabelu NN na pozemku č. parcelní 118/3 v rozsahu vyznačeném na geometrickém plánu v k.ú. Čkyně, a to bezúplatně
– příspěvek na údržbu půjčovaných kompenzačních pomůcek a služby pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory, Prachatice ve výši 5.000 Kč
– příspěvek pro Libora Schoře, Hospoda Na hřišti, Čkyně na ozvučení a propagaci akce s názvem Dudák Fest ve výši
4.000 Kč
– smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Šumava na nohou, z.s., Vimperk ve výši 5.000 Kč
– smlouvu o poskytnutí dotace pro Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s., Praha ve výši 6.000 Kč
– veřejnoprávní smlouvu na účelovou dotaci s fyzickou osobou pro Mgr. Pavla Pechouška, Čkyně ve výši 5.000 Kč na vydání knihy o MUDr. Marii Peškové
– veřejnoprávní smlouvu na dotaci s fyzickou osobou pro Josefa Dragouna, Čkyně ve výši 3.000 Kč
– smlouvu o poskytnutí dotace na provoz pro Jihočeské centrum zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Prachatice ve
výši 5.000 Kč
– veřejnoprávní smlouvu na dotaci s fyzickou osobou pro Libora Schoře, Čkyně ve výši 4.000 Kč
– rozpočtové opatření č. 8/2015
– pravidla pro udělování čestného občanství obce Čkyně 1/2015
– záměr na prodej pozemku panu Petru Pechouškovi, Čkyně 258, č. parc. 1124/10 o výměře 63 m2 v k.ú. Čkyně
– místo druhé účetní na dobu neurčitou
vzalo na vědomí:
– rozpočtové opatření č. 3,4,5,6,7/2015
– informaci o návrhu na udělení čestného občanství pro 7 osob a vrací předkladatelům k doplnění
– oznámení o vyhlášení výběrového řízení na účetní a mzdovou účetní Obce Čkyně
– informace starosty o nezaměstnanosti v okrese Prachatice k 30. 6. 2015, Obec Čkyně má míru nezaměstnanosti 1,9 %
– informace starosty o připravované brožuře o Čkyni
– informace z TS obce Čkyně o kapacitě zdrojů pitné vody ve Čkyni a spádových obcí
– zápis z finančního výboru ze dne 24. 8. 2015

Ze života ve Čkyni
v 19. století
Osmý díl historického seriálu o Čkyni.
Obyvatelé Čkyně prožívali celou
řadu událostí, které ovlivňovaly jejich
osudy. V roce 1826 došlo 1. května k
neštěstí. Večer se vraceli z husineckého trhu tři sedláci, Jakub Hule ze
Čkyně, Václav Jelínek z Onšovic a Martin Smil z Horosedel společně se
dvěma židy. U lčovického mlýna byla
Volyňka velmi rozvodněná. Přesto se
ji pokusili přejet. Vysoká hladina a
silný proud strhly jejich vůz a všichni
tři sedláci se utopili. Zachránil se jen
žid Fantes a jeho syn Marek, kteří včas
z vozu seskočili.

V roce 1832 zachvátila značnou část
Čech epidemie cholery. První její příznaky se objevily počátkem listopadu
v Onšovicích a rychle se rozšířila i do
Čkyně, kde už brzy začínali umírat
denně tři až čtyři lidé. Mezi nimi byl
i Martin Vančura, který byl 15 let ve
funkci čkyňského rychtáře. Cholera
řádila až do konce roku 1832. V lednu
1833 choleru vystřídala epidemie
neštovic.
Veřejnost v roce 1835 rozrušila
zpráva, když jistá Marie Churáňová
porodila v Horosedlech nemanželského chlapečka. Novorozeně hodila
do studně a myslela si, že dítě nebude
nalezeno. Ale dítě bylo ze studně vytaženo a pohřbeno na čkyňském
hřbitově. Případ pak vyšetřovala krajská komise, která nařídila exhumaci
dítěte a určila způsob smrti.

Čkyňští faráři do farních kronik zaznamenali řadu zajímavých údajů:
koncem května 1836 přišly silné
mrazy a napadl nový sníh. V červnu
téhož roku nastalo velké sucho. To
sužovalo lidi i celé léto roku 1842.
Podzim roku 1843 byl mimořádně
teplý a polní práce probíhaly ještě v
prosinci. V září 1839 vypukl ve Čkyni
a v okolí dobytčí mor, který řádil až do
konce února 1840. Ve dvorech v Přednicích a Sedlci uhynulo přes 30 krav.
Roku 1860 se narodil člen čkyňského židovského rodu Marek Lederer, jehož rodina byla později nejvýznamnější hospodářsky i společensky (dnešní čp. 62 a 63). Marek Lederer, který je pohřben na čkyňském
židovském hřbitově, měl obchod se
smíšeným zbožím a byl dodavatelem
dřevěných výrobků, násad, hrabí,
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kosišť, dřeváků a nůší. Tyto výrobky
kupoval od Němců z obcí nad Vimperkem a dodával je do celé rakouskouherské monarchie. Ledererovi se čile
účastnili veřejného života v obci.
Marek Lederer byl činný v hasičském
sboru, synové Ervín a Jaroslav v Sokole a také režírovali ochotnická divadelní představení. První poštmistr
ve Čkyni byl Josef Lederer, který zemřel 4. 5. 1905 a je pohřben na čkyňském židovském hřbitově.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička

Od října se začnou
v klubovně scházet
Mrňouskové
Milé děti a maminky ze Čkyně
a okolí. Od října se budeme každý
týden setkávat v obecní klubovně
v Hasičském domě na náměstí. Připravili jsme pro vás kroužky tvoření
přizpůsobené věku a dovednostem
dětí – Mrňouskové jsou určeny těm
nejmenším (od 1 roku do 3 let). Bu-

deme si hrát, zpívat, tvořit a poznávat
svět kolem sebe. Vedou Eva Kutová
a Alena Zemanová. Hravé tvoření
(pro děti od 3 do 4 let) bude každý
lichý týden. Budeme malovat, modelovat, hrát si. Seznámíme se s barvami,
naučíme se malovat štětcem, stříhat
nůžkami, budeme si vyprávět pohádky a spousty dalšího. Sudé týdny
budou patřit Šikovným ručičkám
(pro zdatnější výtvarníčky od 4 do 6
let). Budeme tvořit, malovat a experimentovat. Hravé tvoření a Šikovné
ručičky vede Lucka Růžičková a členky KOS Čkyně. Na všechny kroužky
s sebou nezapomeňte přezůvky a pracovní oblečky. Každé dítě s sebou musí
mít doprovod. Vstupné je dobrovolné.
Mimo pravidelné kroužky se děti
všeho věku mohou těšit na Den
stromů, který se koná 17. 10. od 14
hodin. Bližší informace naleznete na
plakátech. Den stromů si užijeme i v
klubovně. V neděli 25. 10. 2015 od 16
hodin budeme tvořit otisky a koláže
z listů.
Těšíme se na vás.
Váš KOS

KOS Čkyně
pořádá

Den stromů
Šipkovaná k památným
stromům ve Čkyni

Kdy: 17. 10. 2015
Sraz ve 14:00 u synagogy
ve Čkyni.
Menší děti s sebou potřebují starší
doprovod, který jim bude číst úkoly.
Na konci čeká na všechny odměna.
Při nepříznivém počasí se sejdeme
v klubovně.

Hravá angličtina
pro děti od 3 do 6 let
Scházíme se každé pondělí
v 16:00 v obecní klubovně.

Vede Alena Zemanová.

AKTUALITY ze života Čkyně – říjen 2015

Jak to bylo prvního
září 2015 v první třídě
Určitě je příjemnější, když novopečený prvňáček jde poprvé do školy
pod laskavým dohledem sluníčka. To
se hned radostněji vykračuje. Zejména
když naše prvňáčky čeká cesta z obecního úřadu „až do té velké školy“! Jsme
na cestě, máme za sebou rozloučení
na obecním úřadu, vyslechli jsme
přání šťastného vykročení od pana
starosty a paní učitelek z mateřské
školy. Na školní nádvoří nás podle
tradice doprovází páťáci.
A jsme vyhlíženi! Před školou nás
očekává pan ředitel, paní učitelka první třídy, paní vychovatelka a paní školníková. Po uvítání před budovou školy
si třídní učitelka – paní Mgr. Jana Slepičková odvede děti k sobě do třídy,
tedy do první třídy. Po celou dobu mají
samozřejmě rodiče a doprovod možnost vše sledovat a také zaznamenávat. Ve třídě proběhne první seznámení žáčků s paní učitelkou, prohlížíme si věci na lavicích, na tabulích,
možná stihneme letmo okouknout
nástěnky… Po chvíli budou všichni
dospělí vyzváni paní učitelkou, aby
opustili třídu a nechali děti pár minut
s paní učitelkou o samotě – v této
době budou mít rodiče a doprovod
možnost si promluvit s vychovatelkou
ŠD, případně se ještě zaregistrovat ke
školnímu stravování. První dopoledne ve škole rychle uteklo, zítra už
půjdeme s taškou a začneme se učit.
A pozítří také a další dny opět…
A na závěr: Ještě na obecním úřadu
jsem novým prvňákům slíbila, že
dostanou dnes něco, co ještě ve škole
nikdo nemá. Že předběhnou i deváťáky! Prostě jako první dostanou „čip –
kouzelné kolečko“, kterým si otevřou
dveře školy, nově dveře své šatní
skříňky a dokonce na něj dostanou
i oběd v jídelně. Také jsem jim připomněla, že o takové kouzelné kolečko
se musí pečlivě starat a opatrovat ho
jako oko v hlavě. S ostatními školáky
už si na kouzelné kolečko nehrajeme.
Ti prostě mají čip. Během prázdnin se
podařilo zrekonstruovat šatny, zmizely drátěné klece, objevily se barevné
šatní skříňky. Celý prostor se zvětšil,
rozsvítil. Každý žák má svou skříňku,
své soukromé místečko. Prostor na
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oblečení, obuv, cvičební úbor…, vejde
se tam i školní taška. Dlouho jsme po
skříňkách toužili, často o nich mluvili.
Známe jejich výhody, ale přibyla i povinnost. Žáci se učí zodpovědnosti –
musí dávat na čip pozor, chovat se ke
své skříňce ohleduplně, respektovat
při převlékání své „sousedy“. Během
prvních čtrnácti dnů se dolaďovaly
a vychytávaly technické drobnosti.
Někteří zjistili, že v bundě zapomenutý čip se nechá do skříňky „zabouchnout“ – podobně jako klíčky od
auta do kufru, že cizí skříňku nikdo
neotevře, že i k pantům na skříňkách

se musí chovat šetrně. A jak se čekalo,
objevili se i první neurvalci a potížisté.
Naštěstí je jich málo. A protože se každému může stát, že čip zapomene,
nebojte se, pomůžeme a univerzálním
čipem skříňku otevřeme. Předsedkyně školské rady MUDr. Marie Kučerová přála na školním dvoře školákům
dny plné slunce, takové, jaké jsme zažívali v letošním létě. K tomu se všichni přidáváme, a pokud se objeví nějaké mraky, pokusíme se je včas rozhánět.
Mgr. Václava Komínová,
zástupkyně ředitele

Ferda mravenec ve
Čkyni aneb premiéra
příměstských táborů

exteriérovém restaurátorském ateliéru, Ivana Jiřičková z Bošic nás
provedla „Na vlně“ a kameník z Bohumilic, pan Vondrášek, ukázal dětem
svou dílnu, stroje a také je nechal si
kamenickou práci vyzkoušet. A to se
zde nerozepisuji o skvělých rodičích,
kteří nám své děti denně svěřovali
a vypomáhali různým způsobem.
Oba turnusy spojovalo jedno téma –
Ferda mravenec a jeho práce všeho
druhu. Denně jsme s dětmi zkoušeli
na vlastní kůži nějakou profesi, učili se
anglicky a tančili či se jinak hýbali
v rámci sportovních aktivit. Počasí
nám vyšlo krásně, děti ve zdraví
přežily, vedoucí též a ve finále přežila
i tuto svou premiéru Čkyně! Všem
MOC DĚKUJEME!

V červenci proběhly ve Čkyni dva
týdenní turnusy příměstského tábora,
kde se scházelo přes 20 dětí ve věku
od 3 do 12 let. Mimo organizační,
převážně sourozenecký tým vedoucích, se do aktivit tábora zapojili
i mnozí místní dobrovolníci. KOS nám
poskytl prostory obecní klubovny
a hasiči ve dvorku terasu se stoly pod
pergolou. Hanča Stockingerová nám
chystala z lásky dobroty, pan Josef
Kainc vstřícně vyhověl našim prosbám a přáním a pan Jaromír Kainc
poskytl v patře salonek, kam jsme
s dětmi chodili na obědy. Lucka
Růžičková nás ochotně přijala ve svém

Organizační tým a zároveň tým vedoucích:
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Adélka Vognarová – asistentka PETra
DANCE
Sesterské kvarteto:
Anežka Gabriela Varausová
– zdravotnice
Marcela Rezková – hudebnice
Petra Hovorková – lektorka dětských

tanců PETra DANCE, lektorka HRÁTKY S KORÁLKY
Monika Strouhalová – lektorka AJ
metodou Helen Doron a lektorka
cukrářského tvoření v rámci DUHA
(Dětský Učebně Herní Ateliér Mníšek
pod Brdy)
MS

Nový školní rok v mateřské škole
Zatímco před rokem vyprovázel děti
na jejich první cestu do školy déšť,
letošní prvozářijové úterý pozlatilo
sluníčko. A jak už se stalo hezkou
a slavnostní tradicí, tak i letos se před-

AHOJ VŠICHNI
NEBOJSOVÉ,
po roce je tady opět naše strašidelná
stezka odvahy. Kde? No přece
v Dolanech. Opět nás navštíví různá
strašidla z nejrůznějších koutů světa.
Znáte vílu Máju, princeznu Pampelišku, Bílou paní z Veveří, Hejhulu
z Lednice či pana Frankensteina od
Adamsů? Ne? Tak neváhejte dorazit
dne 24. října ve 20:30 k dolanské
hasičárně. Uvidíte nevídané, uslyšíte
neslýchané a hlavně zažijete neskutečnou zábavu.
S. Hadrava

s kamerovým systémem. Jsou zabezpečeny jak oba pavilony s třídami, tak
i hospodářský pavilon. Každá třída,
kuchyně a ředitelna mají svůj zvonek,
všechny návštěvy jsou viděny. To přispívá nejen ke klidnému, ale především
bezpečnému chodu
mateřské školy.
A co si přát do
nového školního roOdpoledne 17. 9. jsme se svou švaku? V prvé řadě aby
grovou a našimi ratolestmi vyrazily
zůstala stále dobrá
na dětské hřiště na rovince. Bylo
spolupráce s naším
zrovna čerstvě posečeno, což nám
zřizovatelem obectrochu pokazilo náladu. Ani ne roční
ním úřadem a také
Adámek se batolil, plazil, lezl, občas
s rodiči.
tedy šel i po svých. Bohužel trávu měl
A přání pro nás
snad všude. Nestálo by za to, aby se
všechny – jak děti, tak
tak malý prostor, kam i s takto
kolektiv – aby byly
malými dětmi můžeme vyrazit,
všechny dny prožité
nechat je lézt, nebát se o ně, že si
v mateřské škole poublíží, nemohl posekat s košem, nebo
hodové a příjemné.
alespoň následně shrabat?
Školka má nové elektronické zabezpečení dveří
J. Sovová
V. Pechoušková
školáci s mateřskou školou loučili na
obecním úřadě. Do první třídy jsme
z naší školky vyprovázely patnáct dětí.
Přejeme jim, ať jsou všechny dny slunečné tak, jako byl ten první.
A jak už to bývá, školáci odešli a noví
malí školáčci zaplnili jejich místa.
Loučení se neobešlo bez slziček, nejen
dětských. Teď už si děti pomalu
zvykají na nové prostředí, kamarády
a také paní učitelky. Učitelský kolektiv
se pozměnil a omladil. Nastoupila
k nám paní Bc. Dagmar Bízková
a slečna Bc. Michaela Holá a na 78 dětí
je nás 6 pedagogických pracovnic.
Děti jsou rozděleny podle věku do
3 tříd ráno i odpoledne a v každé třídě
je zapsáno po 26 dětech.
Ráda bych se zmínila o jedné změně,
O prázdninách se dočkala opravy původní „zámecká“ zeď u mateřské školy.
která se nás všech dotýká a kterou jste
Byl
zachován původní ráz zdi. Opravy se na jedničku ve stanoveném čase
1. září všichni zaznamenali. Nové eleka
s
velmi
solidním jednáním zhostila firma Stavoj.
(vp)
tronické zabezpečení mateřské školy

Hřiště na rovince

Nově opravená zeď za školkou
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Už se o nich ve Čkyni
mluví a píše
Letos uplynulo 70 let od konce nejstrašnější války v dějinách. Zahynulo
v ní 26 milionů Rusů, 7 milionů
Němců, 6 milionů Poláků, 407 000
Američanů a další strašná čísla mrtvých evidují i jiné národy. Po válce
zůstalo 35 milionů invalidů a 20 milionů sirotků. Při holocaustu zemřelo 6
milionů Židů (dvě třetiny židovské
evropské populace), z toho 3 miliony
v plynových komorách různých koncentračních táborů.
Zásadním způsobem byla ve válce
postižena také čkyňská židovská komunita. Židé se ve Čkyni usazovali už
ve středověku a poměrně mnoho jich
u nás žilo v 18. a 19. století. Jejich
domky byly rozptýlené mezi čkyňskými chalupami a žili v klidu a míru
s místními křesťany. Podle soupisu židovských familiantů z roku 1783 žilo
ve Čkyni 87 Židů. Nebyli to žádní velcí
boháči. Obchodníků s kůžemi a kůžičkami bylo devět, z nich bylo pár
„hauzírníků“, dnes jim říkáme podomní obchodníci. Dále tři kupci, jeden
pekař, jeden řezník, jeden obchodoval
s peřím, dva prodávali střižní zboží,
jeden byl školník (patrně v židovské
škole), jeden podnikal ve skle a tři žebrali. Platili roční daň ve zlaťácích. Nejchudší neplatili nic, nejvíc odevzdal
řezník, který se živil porážením zvířat
(košer?), ten zaplatil 13 zlatých, kupci
platili 6 až 8 zlatých.
V soupisu čteme samá starozákonní
jména: David, Salomon (Šalamoun),
Simon (Šimon), Mojses (Mojžíš), Abraham, Issac (Izák), Joseph (Josef),
Adam, Pfielip (Filip), Jakob (Jakub),
Mathes (Matouš).
Uplynuly věky a podle norimberských zákonů museli Židé v protektorátu nosit žlutou šesticípou hvězdu
a nesměli kromě jiného zajít do hospody ani do kina. Už v listopadu roku
1938 při tzv. Křišťálové noci vimperským Židům zničili tamější náckové
synagogu a lidé židovského původu
utíkali odtud do vnitrozemí. Několika
z nich se ujali i čkyňští souvěrci –
Karolína Španingerová s manželem
křesťanem, kteří bydleli v bývalé
synagoze, jiní se uchytili v č. p. 63, kde
je dnes Kaincův obchod a další v čísle
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57, tam teď bydlí Trenkovi. Na pár let
unikli, ale v roce 1943 museli nastoupit na cestu do chřtánu plynových
komor. Nejprve do Terezína, potom do
Osvětimi. Ze čtrnácti čkyňských a vimperských Židů, kteří šli do transportů,
nepřežil nikdo. Konce války se dočkal
pouze Jaroslav Lederer, který měl
manželku křesťanku. Do Terezína šel
až 4. 2. 1945 a za tři měsíce, 8. května
byl osvobozen. Druhá byla Karolína
Španingerová, která sice přestoupila
na křesťanskou víru, ale přesto
musela nosit židovskou hvězdu. Ta deportována nakonec nebyla. Dožila se
94 let a zemřela v Březnici.
Některé údaje jsme převzali z vynikající a podnětné bakalářské práce z
roku 2011 slečny Jany Smilové, která
žije ve Čkyni. Ta si v ní stěžovala na to,
že o čkyňské židovské komunitě se u
nás nemluví ani nepíše. Měla pravdu,
kolem zdevastované synagogy jsme
desetiletí chodili a ani nás nenapadlo,
že by tomu mělo být jinak. V době
psaní její práce se ale už schylovalo k
znovuzrození židovské svatyně a měli
jsme už krásně upravený židovský
hřbitov. Oběma kulturním památkám
se budeme jistě nyní věnovat častěji.
J. Lávička

Vzpomínky pana
Rataje – 1.
pokračování
Dostal jsem se do věku, kdy se
v mysli začaly zjevovat děje a osoby
z časů na samé hranici mé paměti
a tak jsem si řekl, že je nejvyšší čas je
zaznamenat. Nepředpokládám, že
budu vše uvádět chronologicky. Jde mi
o to, abych si vzpomněl, jak vypadalo
moje rodiště, jeho obyvatelé, jak se
kde říkalo po chalupě, popsat chalupy
a jiné budovy, hlavně ty, které dnes už
neexistují. Chci si připomenout některé významné nebo svérázné obyvatele
a pravidelné návštěvníky Čkyně.
Mlýny ve Čkyni byly tři, všechny na
jednom náhonu, který vedl od jezu na
Volyňce nad vesnicí a dodával vodu
nejdříve na vodní kolo mlýna Reifů
(tento mlýn byl koncem války zrušen
a byla v něm pak zámečnická dílna pa-

na Bečváře a Strojní a traktorová stanice), pak šla voda na turbíny mlýna
Zámečníků, kde byla i pekárna, a mlýna Černých, kde byla také místní elektrárna, která zásobovala obec elektřinou. Výkon elektrárny závisel na množství vody v řece, a proto intenzita světla žárovek značně kolísala. Měli jsme
vlastně už tehdy „střídavý“, i když stejnosměrný proud. V zimě, když řeka
zamrzla a bylo málo vody, poháněla
dynamo parní lokomobila. Součástí
mlýna Černých byla i pila s katrem.
Další pila pana Frühaufa byla na pravém břehu Volyňky nad jezem. Pořád
se zmiňuji o jezu a používám ho jako
orientační bod, ale jez už neexistuje.
Kováře měla Čkyně v té době také
tři. Byl to pan Paulík přímo u hlavní
silnice uprostřed obce, proti hostinci
a řeznictví Martanů. Pod státní silnicí
pod výjezdem ze vsi ve směru na
Strakonice byla kovárna pana Holečka
a naproti přes Nahořanský potok kovárna pana Sýkory. Dalším řemeslem,
které se zde provozovalo, bylo kolářství. Koláři byli dva, a sice pan Had,
který měl dílnu na Nahořanském potoce, a pan Kohout Na Poříčí. Truhlářskou živnost v bývalé synagoze provozoval pan Spaninger, pan Vondrášek
v křižovatce silnice od Vacova se státní
silnicí, pan Martínek pod řeznictvím
Bečvářů a pan Hraše v pravidelně na
jaře zaplavovaném domku u ústí
Dolanského potoka do Volyňky.
Košíky pletl pan Holín. O zásobování
pekařskými výrobky se starali místní
pekaři – pan Kouba při vjezdu do obce
od Vimperka, pan Štochl na cestě k Vacovu, pan Potužník na náměstí, pan
Waldman v zatáčce při výjezdu z obce
a u již zmíněného pana Zámečníka
pekl pan Komrska. Když dopekl,
naložil chleba na bryčku, zapřáhl koně
jménem Pravda a ten s podřimujícím
panem Komrskou objel odběratele v
sousedních vesnicích. Na rozvoz do
větších vzdáleností se používal nákladní automobil. Řezníků bylo také
několik – pan Bečvář, pan Martan
(zároveň měl hostinec) a pan Horník
u Staňků. Za fotbalovým hřištěm byla
šlachta (jatky), dnes je tam autoopravna. Mám takový dojem, že
jatky byly původně také v domě paní
Jelínkové proti vile Vejšických, který
nyní vlastní paní Sovová. Krejčí –
pánové Vítovec a Rohlík proti hostinci
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Martanů, pan Suchel u Koubů, pan
Matějíček a pan Toman za synagogou,
dále pánové Škopek a Pleterpauer Na
Poříčí a u Járků v zatáčce u státní silnice pan Růžička a mezi Waldmanů
a Kašperáků pan Malina. V Uprchláku
opravovali boty pánové Štěrba a Ernst
a u Fialů pan Holub. Za zámkem u Nahořanského potoka byl mistr kominický pan Kučera a bednář pan Járka.
Holičství a kadeřnictví provozovali se
svými manželkami pan Kovář v tzv. Lidovém domě na cestě k Vacovu
a pan Nový v Hasičském domě na
náměstí. Malířstvím pokojů se zabýval
pan Staněk, který bydlel Na Poříčí
a lakýrnickou živnost měl pan
Janoušek v domě pana Sovy proti
hostinci U Králíčků. Početně byly zastoupeny hostince. U Martanů v křižovatce silnice od Vacova se státní
silnicí, U Králíčků proti pomníku na
náměstí (v sále tam cvičil Sokol, než
byl za války zakázán a konala se tam
i ochotnická představení). Další hostinec byl U Košků v zatáčce státní silnice, U Černých vedle Košků a za
řekou vedle nádraží byl hostinec U
Bečvářů. Ve všech hospodách byl
kuželník.
Pokračování příště.
Ing. Miloslav Rataj

Aleš Holfeld se hlásí
ze Švédska
Dvaadvacetiletý čkyňský jonák Aleš
Holfeld vyrazil na zkušenou do Švédska.
Od začátku září studuje na univerzitě v
Uppsale. Redakce Aktualit ze života
Čkyně ho požádala o sepsání krátkého
reportu ze svého pobytu.
„Před pár měsíci jsem zakončil
bakalářský program na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze a nyní pokračuji v navazujícím magisterském programu Analytická chemie
a jakostní inženýrství. Snažil jsem se
však mé studium zpestřit, a proto mi
bylo umožněno vycestovat do Švédska
na univerzitu v Uppsale a rozšířit tak
mé znalosti nejen z oblasti chemie, ale
především znalosti jazyka – angličtiny a švédštiny. Momentálně jsem
v Uppsale více jak měsíc a zjišťuji, že
mi pobyt zde dává mnohem víc.
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Samostatnost a odpovědnost, ale co
nesmím opomenout, naučil jsem se
prát, žehlit a vařit, co jistě každá žena
ocení (ještě teď si vzpomínám na
žehlení mé košile, s úsměvem). Mimo
to samozřejmě hodně cestuji, poznávám nová místa, kulturu a lidi z různých koutů světa. Na závěr bych chtěl
do Čkyně poslat mnoho pozdravů mé
rodině, přítelkyni, přátelům a všem
ostatním. Hejdå alla,“ vzkazuje do
Čkyně Aleš Holfeld.
Redakce Aktualit přeje Alešovi samé
jedničky, hodně zdraví a aby měl vždy
při ruce kvalitní žehličku.
(pp)

Pozvánka na vepřové hody
Čkyňští hasiči pořádají dne 14. listopadu od 7:00 hodin vepřové hody ve
své zbrojnici. Tato akce pořádána místním sborem se koná již po třetí a
návštěvníci se mohou těšit na teplý ovar, pečené maso, jitrnice, jelita, tlačenku
a na polévku, tzv. prdelačku a samozřejmě na něco dobrého k pití.
SDH Čkyně

Poděkování
Zdál se to být zcela normální den, čtvrtek 13. 8. 2015 byl ale naprosto
výjimečný.
Organizátoři pivních slavností ve Čkyni pan Josef
Růžička a pan Josef Dragoun přišli předat pro Martinku
Hodboďovou finanční příspěvek získaný ze vstupu
slavností, které pořádali. Částku ještě společně vlastními silami zaokrouhlili.
Chtěla bych jim touto cestou ještě jednou moc poděkovat za finanční podporu, ale hlavně vůbec za to, že si na
nás vzpomněli. To mě moc těší a vážím si toho. Zkrátka
nám věnovali pěknou fůru víček, jsem ráda, že jsem nemusela přebírat. (smích)
Chlapům přeji hodně úspěchů v dalších akcích a hodně zdraví i jejich rodinám.
Hodboďová Pavla

Poděkování
V závěru měsíce srpna jsem oslavil životní jubileum. Myslel jsem, že to
proběhne bez okázalého oslavování a žádného připomínání. O to více jsem byl
překvapen osobními gratulacemi a hlavně hodnotnými dary, kterých se mi
dostalo jednak od čkyňských farníků, ale jak jsem byl informován, i od dalších
čkyňských občanů, kteří nejsou praktikujícími věřícími. Dovolte mně proto,
abych touto cestou Vám všem co nejsrdečněji z celého srdce poděkoval. Velice
si vážím Vaší přízně, velkorysosti a štědrosti, ze které jsem byl dojat a kterou
si možná ani nezasloužím. Děkuji mimo jiné panu starostovi obce Ing.
Stanislavu Chvalovi, který mně blahopřál jménem obce i svým. Vaše obdarování
je pro mne i závazkem, abych seč mně síly a zdraví budou sloužit, se snažil být
pro Vás všechny duchovním otcem čkyňské farnosti.
Srdečně děkuji a všem Vám žehnám.
Váš P. Jan Janoušek, čkyňský administrátor Římskokatolické církve
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TJ Sokol Čkyně:
od 14. 9. začínáme
cvičit!!!
Tak jako každý rok v polovině září
začíná pravidelný cvičební rok naší
jednoty v tělocvičně a budově mateřské školy. Oddíly, které nabízíme, jsou
odrazem vašeho zájmu. Díky podpoře
obecního úřadu – značnou měrou
hradí náklady na pronájem tělocvičen
– i letos vám můžeme nabídnout sportovní vyžití na každý den. Stačí si prohlédnout plakátek, vybrat si, natáhnout tepláky, sbalit cvičky a vyrazit.
A kolik to stojí? Dospělý zaplatí za
roční členský příspěvek 400 Kč, dítě
do 15 let 200 Kč. Můžete navštěvovat
libovolný počet oddílů. A ještě zdánlivá drobnost – respektujte pravidla,
která jsou tu proto, aby se zbytečně
nekupily problémy vedoucí k nedorozumění. Vždyť přezouvat se do tělocvičny bylo vždy naprosto samozřejmé! Čip vašeho cvičitele pustí do
tělocvičny právě včas na vaši hodinu,
buďte dochvilní a nerušte zbytečným
zvoněním ostatní. A pro zasvěcené –
rohožka patří PŘED dveře, nikoli MEZI.
Určitě si kromě cvičení stihnete popovídat, zasmát se, uvolnit se, prostě
si „dáchnout“ od běžného shonu
a stresu. A pokud máte chuť vést nějaký nový oddíl a rozšířit tak naši nabídku, neváhejte, čekáme na vás. Jen
technická – všichni cvičitelé a vedoucí
oddílů „pracují v sokole“ ve svém volném čase a pochopitelně zdarma. Přejeme jim hodně elánu a cvičenců.
A vy nic neodkládejte, říci si „až zítra,
popř. od prvního“, může znamenat
NIKDY.
Za TJ Sokol Čkyně V. Komínová

Proběhlo vyhlášení
Podboubínské
hasičské ligy v Radhosticích
V sobotu 19. 9. 2015 proběhlo v obci
Radhostice slavnostní vyhlášení celkových výsledků Podboubínské hasičské ligy, která existuje již třetím
rokem. Celkem se v ročníku 2015 ligy
zúčastnilo okolo čtyřiceti družstev

mužů a žen nejen z Vimperska, ale i ze
širokého okolí.
V kategorii mužů byla celá liga velmi
vyrovnaná. Nakonec se z celkového
vítězství radovali muži z Budilova „B“,
o dva bodíky druzí byli muži
z Horosedel. Třetici medailistů uzavíraly Bohumilice. Na čtvrtém místě
skončili muži z Benešovy Hory a páté
byly Onšovice.
V kategorii žen jsou mezi týmy větší
rozdíly, ale zápal nechyběl ani zde.

Celkovými vítězkami se staly ženy
ze Zdíkova, překvapivě druhé skončilo
začínající družstvo Onšovic a místo na
třetím stupínku patřilo ženám z Bohumilic.
Za radu Podboubínské hasičské ligy
děkujeme všem soutěžícím a fanouškům.
Za rok na shledanou.
Za PBHL
Jaroslav Mareš
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Čkyňský oddíl Outdoor
Kids uspořádal závody
pro nejlepší lyžaře běžce
z celé ČR
V Krušlově se v srpnu opět lyžovalo.
To proto, že Outdoor Kids tam 22. 8.
uspořádal druhý ročník závodů na
kolečkových lyžích. Bylo krásné počasí, skvělá atmosféra, vynikající závodníci a bezvadné občerstvení zajištěné hasiči z Vacovic. Žáci do 10 let
a mladší žáci absolvovali závod na inline bruslích, jejich tratě měřily 1,5
a 3 km. S narůstajícím věkem se vzdálenost prodlužovala a největší porce
kilometrů čekala na muže a juniory.
24kilometrový závod ovládl reprezentant Jakub Kordač, závodník liberecké
Dukly bydlící na Šumavě. O pouhých
8 sekund zaostal junior z Karlových
Varů Michal Novák. Muži absolvovali
celkem 4 okruhy, tj. 4x z Krušlova do
Vacovic a zpět. Na startu v Krušlově
nechyběla ani reprezentantka Petra
Nováková jezdící za karlovarský Slovan a Centrum sportu Ministerstva
vnitra ČR, která v minulé zimě dokázala pravidelně bodovat ve Světovém
poháru. Nejrychlejší ženou však byla

Podzimní kros
čkyňskými poli

Jakub Tony Kordač, český reprezentant v běhu na lyžích, v Krušlově
letos zvítězil
Kateřina Beroušková ze Sport Clubu
Plzeň. Za nejmenší holčičky vyhrála
naše Emma Mánková. Závod letos
podporoval také Úsek běžeckých disciplín, Svazu lyžařů České republiky
a to nám dává dobré vyhlídky pro
příští ročníky. Více o závodu, výsledky
i fota jsou na našem webu: www.czoutdoorkids.eu.
Jiří Mánek st.

V říjnu se ve Čkyni poběží již tradiční závod nazvaný Podzimní kros
čkyňskými poli. Závod pořádá oddíl
Outdoor Kids a účastní se ho řada dětí
z našeho okolí. Krosit se bude na loukách a polích za čkyňským rybníkem. Celá akce se uskuteční v neděli
18. října a první startovní výstřel
padne v 10:00. To se hromadně vydají
na trať nejmenší děti z předškolek,
ročníky narozené 2010 a mladší. Postupně pak poběží žáci, dorostenci, junioři a dospělí. Pro všechny závodníky
a diváky bude připravené dobré
občerstvení – pivo Dudák, klobásky
a pro děti palačinky.
Očekáváme návštěvu několika set
příznivců sportu a tak nezbývá než si
přát dobré počasí, aby se všem ve
Čkyni opět líbilo. Více o závodě, včetně
propozic na našem webu:
www.cz-outdoorkids.eu.

Jiří Mánek st.
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Z Dolan a okolí
V srpnu se zástupci našeho sboru
zúčastnili plánovaného splouvání Vltavy společně s 20 starosty sborů dobrovolných hasičů z bavorského pohraničí. Stejně jako loni byli i letošní
„rafťáci“ nadšeni pohostinností a neformálností Jihočechů a majitelů pohostinství na trase. Počasí nám přálo
a i přes nedostatek vody se akce velmi
povedla.
Stejně tak počasí přálo i pěkné akci
pořádané již druhým rokem ve Spůli.
Na Slavnostech Spůle se sešla většina
obyvatel i kamarádů z blízkého okolí.
Dobré jídlo i pití a program přizpůsobený dětem i dospělým, to vše dává
tušit, že i v letech příštích bychom se
zde mohli společně setkávat.
26. září proběhla v rámci Jihočeské
hasičské ligy populární noční soutěž
ve Frymburku, kam letos dorazilo třiadvacet ženských a čtyřiačtyřicet
mužských týmů, což je zvýšení návštěvnického rekordu ligy o jeden tým,
tedy sedmašedesát družstev v soutěži.
Namísto finále, které i tak prodlužovalo celé klání do ranních hodin,
proběhlo na nástupu atraktivní losování o ceny. Soutěž jako jedinou v seriálu odstartovala ženská kategorie
a viděli jsme jediný čas pod dvacet, po
dvou hodinách vypukla mužská
soutěž, v níž potlesk sklidily dva útoky
dokončené v sedmnácté vteřině
a šestkrát se časomíra zastavila na
čase začínajícím osmnáctkou, tradičně
bylo i dosti neplatných pokusů a několikrát došlo i na vypláchnutí obecenstva. Celý večer bylo možné sledovat
online na webu. Ve Frymburku družstvo dolanských mužů skončilo na
vynikajícím 8. místě s časem 18:93. Na
prvním místě zabodovaly Žernovice
v čase 17:74 a naše děvčata dokončila
v čase 25:18. Zvítězily holky z Mydlovar s časem 19:75.

Dolanští hasiči podporují projekt Jsem zpět
V rámci projektu Recyklujte s hasiči
budeme rádi za každý spotřebič, který
se nám rozhodnete věnovat k dalšímu
zpracování. V roce 2015 jsme s vaší
pomocí uskutečnili již 4 svozy. Zpětně
odebrané spotřebiče, které jsou plně

funkční, míří po repasi k dalšímu
využití např. Fondu ohrožených dětí,
do azylových domů apod. Část vyřazených spotřebičů tak po důkladné revizi ještě nějaký čas poslouží svému
účelu tam, kde jsou nejvíc zapotřebí.
http://www.jsemzpet.cz/, http://sdhdolany.websnadno.cz/
Stanislav Hadrava a www.jchl.cz

Hasiči ze Čkyně mají
po sportovní sezóně
a čeká je zazimování
techniky
Hasičům ze Čkyně skončila sportovní sezóna, kdy 19. září 2015 se konala poslední soutěž v Prachaticích.
Této soutěže se zúčastnila 2 družstva
mužů. Muži „A“ na této soutěži skončili
na 9. místě a muži „D“ na krásném 5.
místě. Muži „A“ jezdili Prachatickou
hasičskou ligu, kde měli výsledky
okolo 4. – 5. místa. Za zmínku stojí
krásné 2. místo z Vitějovic a 3. místo z
noční soutěže z Prachatic. Celkově se
muži „A“ v Prachatické hasičské lize
umístili na krásném 4. místě, což je
oproti loňskému roku o jedno místo
zlepšení. Doufejme, že v příštím roce
už budou hasiči ze Čkyně v celkovém
hodnocení stát na stupni vítězů.
Nově vytvořený tým mužů „D“ se
zúčastnil posledních třech soutěží,
kde si nevedl vůbec špatně. Prachatice
noční soutěž 4. místo, Ktiš 9. místo
a Prachatice denní soutěž 5. místo.
Tento tým je nově vytvořen, hodně si
od něho slibujeme. Ještě v loňském
roce běhal za kategorii dětí, jsou to
chlapci ve věku 14 – 15 let. V příštím
roce určitě budou společně s muži „A“
pro soupeře velkou konkurencí.
Dále se ve Čkyni na příští rok plánuje založit tým mladých žen, který ve
Čkyni dlouho chybí. Tak snad se nám
to podaří. Trochu sbor tlačí bota a to
v kategorii dětí, kdy v tomto roce nesoutěžily. To nás trochu mrzí a doufáme, že v příštím roce se děti znovu
dají dohromady či se noví hasiči přihlásí. Nesmím zapomenout na naše
„veterán(k)y“, kteří se zúčastnili

10
soutěže
Veterán
poháru
ve
Výškovicích u Lípy, kde se umístili v
polovině startujících. Dále se naši veteráni zúčastnili soutěže Veterán poháru v obci Budilov, kde skončili na
krásném 2. místě. Na startovní čáře
byli závodníci okolo 55 – 75 let. Na
tuto soutěž zavítali i naše veteránky,
které soutěž v Budilově suverénně
vyhrály. Do příští sezóny se snad vše
vypiluje a budou naše týmy stát na
stupních vítězů pořád. Hasiči techniku
zazimují a budou se těšit na příští rok.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
našemu výboru SDH, který nám
umožňuje podmínky k tréninkům a
také nás výborně vybavuje ve výstroji.
Velký dík také patří našemu obecnímu
úřadu, který nás podporuje. Ať nám
nehoří!!!
Josef Kainc ml.

Společnost
pro obnovu synagogy
Vás zve
na vystoupení 52 členého
pěveckého smíšeného sboru
z Holandska

ZANGERS VAN SINT
FRANS,
který je na návštěvě v České
republice.
Sbor má v repertoáru
duchovní, ale i klasické
skladby.
Přijďte si ho poslechnout
26. 10. 2015 v 19 hodin do
synagogy ve Čkyni.
Společnost
pro obnovu synagogy
Vás zve
v sobotu 10. 10. 2015
od 13 do 17 hodin
do synagogy
na

VLNĚNÁ KOUZLA
(vede Ivana Jiřičková)
- povídání o vlně
- ukázka vlněných výrobků
- tvořivá dílna
Vstupné volné.
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Mažoretka ze Čkyně
se stala mistryní
světa s praporem
Eliška Kubálková se na konci srpna
stala mistryní světa v mažoretkovém
sportu. Na světovém šampionátu v Praze zvítězila společně s dalšími devíti
mažoretkami z vimperského souboru
Klapeto. Titul slavila s náčiním flag
(prapor) a jedná se o historický úspěch
vimperských mažoretek.
Jak dlouho se mažoretkovému sportu věnuješ?
Mažoretkám se věnuji již sedmým
rokem. Začínala jsem jako juniorka
a nyní jsem v kategorii seniorka.
V mažoretkovém sportu jsou tři
věkové kategorie kadetky, juniorky
a seniorky.
Proč sis tento sport vůbec zvolila?
Když jsem byla malá, tak jsme jezdili
na různé kulturní akce, kde vystupovaly mažoretky. Moc se mi to líbilo
a chtěla jsem být také mažoretkou.
Musela jsem počkat až do devíti let.
Dříve to nešlo. Dnešní děvčata mají
štěstí, mohou se tomuto sportu věnovat od 4 let. Vystupujeme s náčiním
baton (hůlka), pom – pom (třásně)
a letos jsme měli nově flag (prapor).
Nesmím zapomenout na show. Neupřednostňuji žádné náčiní, baví mě
všechny. V letošní sezóně nás bylo
v družstvu deset, ale některá děvčata
odešla na střední školy, tak skončila.
Pro nadcházející sezónu přicházejí
nové zájemkyně.
Nedávno jste se staly mistryněmi
světa. V konkurenci kolika týmů jste
uspěly?
Mistrovství světa se konalo již potřetí v Praze ve dnech 26. 8. – 29. 8.
2015. První soutěžní den jsme s děvčaty soutěžily se show. Porovnaly
jsme své síly s týmem z Polska a s
týmy z České republiky. Zde jsme se
umístily na 4. místě. Druhý soutěžní
den jsme začínaly s náčiním pom. Zde
nás bylo celkem sedm družstev. Pět
týmů, včetně nás, pocházelo z České

republiky. Zbylé týmy byly z Ruska
a Bulharska. Umístily jsme se na krásném 3. místě a staly jsme se vicemistryněmi světa v mažoretkovém
sportu pro rok 2015. Naší poslední
soutěžní disciplínou byl flag. Zde
soutěžily týmy z ČR a Chorvatska. My
jsme se umístily na 1. místě a staly se
mistryněmi světa v mažoretkovém
sportu pro rok 2015.
Oslavily jste to?
Po každém vítězství jezdíme za odměnu do McDonald´s, kde si to všichni
užijeme. Byly jsme také pozvány od
paní starostky města Vimperk na zastupitelstvo města, kde nás přivítala,
poděkovala za reprezentaci města
a dala nám malý dárek. Také od paní
ředitelky Mgr. Dagmar Rückerové
(hlavní vedoucí souboru) jsme
dostaly dáreček. Každá členka i naše
paní trenérka Mgr. Alžběta Rückerová
dostala malého stříbrného sloníka pro
štěstí.
Budeš i dále mažoretkou?
Mažoretkám bych se chtěla věnovat

dále. Od září jsem nastoupila na
střední školu do Prachatic, tak je to
časově náročnější. Zájemkyně určitě
přibíráme. Kontakty naleznete na
www.mazoretky-vimperk.cz. Máme
také svůj facebook. Trénujeme 2 x
týdně, před soutěží jsou tréninky
častěji. V létě máme týdenní soustředění, kde máme i gymnastickou
průpravu. V soutěžních sestavách jsou
hodnoceny i povinné gymnastické
prvky. Většina lidí má spojeny
mažoretky s pochodem a dechovou
hudbou, ale to je jen spíše odpočinková část. Chce to velkou vytrvalost a píli, my jsme na titul a medailová
místa v nejvyšší soutěži s naší trenérkou čekaly 6 let a stálo to za to. Je
to velká radost!
Kdy vás mohou vidět vaši příznivci?
V listopadu se představíme na plese
v Prachaticích. Poté se chystáme na
rozsvícení vánočního stromu u ZŠ
TGM ve Vimperku. Máme domluveny
další akce, ale vše je ještě v jednání.
(pp)
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