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Pomník na čkyňském náměstí
znovu ozdobí sousoší legionářů
Pomník na čkyňském náměstí, který připomíná padlé
v prvním světovém konfliktu, se vrací do podoby z roku
1933, kdy se stal jeho ozdobou. Dne 27. října 2018, kdy si ve
Čkyni připomeneme 100 let od vzniku samostatného Československa, se na pomník znovu vrátí sousoší legionářů.
V dalších měsících snad pomník doplní i zbývající výzdoby
a opraví se celá architektura stavby. O návrat do původní
podoby se stará Obec Čkyně spolu s Československou obcí
legionářskou a občany Čkyně. Zhotovitelem sousoší je sochař Lukáš Černý z Volyně, náklady pokryla Obec Čkyně. Na
otázky odpovídala čkyňská restaurátorka Lucie Růžičková.
Původní podoba památníku z roku 1933
Kdo nechal sousoší udělat?
Původní sousoší objednalo tzv. KOMITÉ PRO POSTAVENÍ PAMÁTNÍKU. Zvolené sdružení řídilo celou stavbu památníku
a jeho výzdobu a na něj byly také vystaveny všechny účty. Autorem sousoší byl táborský sochař Rudolf Kabeš, který se
pomníky padlým zabýval. Zadáno mu bylo ztvárnění legionářů a dva lvi. Sousoší tehdy stálo 8000 korun.
Vzniklo ve stejné době jako památník nebo až později? Co představuje a z čeho je vyrobené?
Bylo součástí návrhu a bylo na památníku při jeho odhalení 20. 8. 1933. Sousoší znázorňuje 3 legionáře našich zahraničních vojsk – ruského, francouzského a italského pod jedním praporem. Bylo zhotoveno z umělého kamene (teraca),
tzn., že byl vytvořen hliněný model, z kterého se udělala forma, z ní se pak odlilo sousoší. Stejně tak vznikli i lvi strážící
náš památník.
Kam se ztratilo a za jakých okolností?
K odstranění sousoší došlo po okupaci Čech nacistickým Německem. V srpnu 1939 byly rozpuštěny legionářské organizace a ničeny všechny připomínky legií. V roce 1940 následuje protektorátní příkaz o odstranění symbolů TGM a samostatné ČSR. Přesné okolnosti odstranění sousoší neznám, ale od pamětníků se traduje, že torza legionářů ležela
v korytu řeky pod mostem.
Kdo vyrobil nové sousoší, jakou technikou, jak dlouho, kolik váží, jaké je financování?
Zhotovitelem tohoto díla je sochař a restaurátor Lukáš Černý z Volyně. Vše začalo hledáním fotodokumentace, případně
modelu pro zhotovení repliky sousoší z pozůstalosti sochaře R. Kabeše. Za pomoci Ing. Václava Šedivého, historika, autora
mapujícího sochařská díla a sochaře na Táborsku, se podařilo najít totožné sousoší na hřbitově v Hronově. Měli jsme
štěstí, poněvadž dělat repliku dle historických fotografií případně dalších materiálů, by bylo o dost náročnější a nákladnější. Restaurátor tedy udělal formu přímo na sousoší v Hronově a v ateliéru pak sousoší vydusal z umělého kamene
(teraca). Dílo váží cca 1,5 tuny. Návrat sousoší legionářů financuje Obec Čkyně a celá akce přišla na 360 tisíc korun.
Do budoucna se počítá s obnovou dalších chybějících částí pomníku. Které to jsou?
Dle fotografie si všimnete, že památník se ještě honosil jezdeckou sochou prezidenta Osvoboditele, dvěma helmami
s hřebenem, dvěma leštěnými koulemi a tesanými květináči. Tuto chybějící výzdobu se snad podaří, za pomoci naší obce
a obce legionářské, navrátit v dalších letech.
Je dobře, že obecní zastupitelé takto přistoupili k obnově našeho památníku padlým, který se svou formou tak vymyká
od ostatních památníků. Pomníku, který se naši spoluobčané rozhodli nákladně zbudovat v době velmi tísnivých
hospodářských poměrů, protože pro ně měl velký význam, a který by i nám měl neustále připomínat, za co naši předkové
bojovali.
(pp)
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Informace pro občany
Volby do Zastupitelstev obcí se budou konat v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018. První den budou volební
místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00, druhý den pak od 8.00 do 14.00.
(OÚ)

Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 10. 9. 2018
Schválilo:
– doplnění programu – návrh rozpočtového opatření č. 9/2018, 3x věcné břemeno, žádost o změnu času nočního klidu,
do bodu různé – návrh na oslavy výročí 100 let republiky, územní plán
– návrh rozpočtového opatření č. 9/2018
– zrušovací obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se ruší OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
– dohodu s firmou RETELA o likvidaci elektroodpadu – dohoda o narovnání
– věcná břemena:
VB – pozemek parc. č. 1138 v k.ú. Čkyně – přípojka STL – Jaroslav Vančura. Jednorázová náhrada za zřízení VB se sjednává dohodou ve výši 1000,- Kč.
VB – pozemek par. č. 1142/4 a 1142/11 v k.ú. Čkyně – přípojka STL – Roman Kout a Eva Koutová. Jednorázová náhrada
za zřízení VB se sjednává dohodou ve výši 1000,- Kč.
VB – pozemek par. č. 1142/4 v k.ú. Čkyně – přípojka STL – společnost JAS ČR, a.s. Jednorázová náhrada za zřízení VB
se sjednává dohodou ve výši 1000,- Kč.
VB – pozemek par. č. 1157/27 k.ú. Čkyně – nové kabelové vedení NN – pan Miklas. Jednorázová náhrada za zřízení VB
se sjednává dohodou ve výši 1000,- Kč.
VB – pozemek par. č. 31/1 k.ú. Spůle – nové kabelové vedení NN – paní Vidlášová. Jednorázová náhrada za zřízení VB
se sjednává dohodou ve výši 1000,- Kč.
VB – pozemek par. č. 1053/7 k.ú. Onšovice u Čkyně – nové kabelové vedení NN – paní Novotná. Jednorázová náhrada
za zřízení VB se sjednává dohodou ve výši 1000,- Kč.
VB- pozemek par. č. 1142/4 k.ú. Čkyně – přípojka STL – pan Milan Kout. Jednorázová náhrada za zřízení VB se sjednává
dohodou ve výši 1000,- Kč.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na pozemku par. č. 667/18 v k.ú. Čkyně – paní Košatková. Kabel NN, kabelová
skříň v pilíři, spojka, uzemnění. Jednorázová náhrada za zřízení VB se sjednává dohodou ve výši 1300,- Kč.
– záměr na prodej pozemku parc. č. 528/1 v k.ú. Horosedly u Čkyně o výměře 1159 m2
– žádost o finanční příspěvky: Šumava na nohou – Divadlo Palace – finanční příspěvek pro děti ve výši 5.000,- Kč. Hasiči Dolany – setkání rodáků a přátel osady Dolany.
– publikaci pana Martana – Památník obětem a hrdinům z obce Čkyně 1914 – 1918 – 2018 a návrh na náklady k tisku
– návrh na pořízení změny územního plánu Čkyně
– uzavření smlouvy s paní Ing. Lenkou Šímovou, osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 stavebního zákona
Vzalo na vědomí:
– rozpočtové opatření č. 8/2018
– program k oslavám 100 let výročí republiky
– žádost navrhovatelů (Vozka Jaroslav, Vozková Jitka, Rychtářová Lenka, Ing., Kuta Jan, Kutová Eva) na změnu územního
plánu Čkyně týkající se pozemků parcelních čísel 820/1, 820/4. 820/12, 834/18, 1784/2, st. 8 a st. 458 v k.ú. Čkyně
–stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje vydané dle § 55a odst. 2 stavebního zákona
Rozhodlo:
– o pořízení změny územního plánu Čkyně na výše identifikovaných pozemcích s tím, že náklady spojené s touto akcí
ponese žadatel a změna bude pořízena zkráceným postupem
– o obsahu změny územního plánu Čkyně – u pozemků s p.č. 820/1, 820/4, 820/12 a 820/13 bude prověřena možnost
změny jejich využití na plochy pro bydlení, pozemky p.č. 1784/2 a st. 8 budou prověřeny k možnosti zařazení do
samostatné kategorie „OV – manipulační a skladovací zázemí prodejny“, pro kterou budou platit specifické regulativy
Určilo:
– Ing. Stanislava Chvala, starostu obce, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny územního
plánu Čkyně a uložilo mu informovat o výsledku jednání zastupitelstva navrhovatele a úřad územního plánování a spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny územního plánu Čkyně
Zamítlo:
– veřejnou sbírku pro zadluženou obec Prameny
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Investice a opravy v letech 2016 - 2017
K níže uvedeným akcím se čerpaly neinvestiční dotace na opravy, údržby a provoz ve výši téměř 7 milionů korun
a investiční dotace především na komunikace a kanalizaci ve výši přes 17 milionů korun.
V minulých letech se hospodařilo převážně s přebytkovými rozpočty a díky ušetřeným financím lze realizovat rekonstrukci kulturního domu a opravy místních komunikací ve Čkyni, na které nebylo možné dotaci získat.

Kolny u obecního úřadu

Hasičská garáž SDH Čkyně

Opravená budova márnice

Nová místní komunikace k lékárně

Opravené kabiny na fotbalovém hřišti

Dětské hřiště v Onšovicích

5

Září/říjen 2018 – AKTUALITY ze života Čkyně

Hasičská nádrž Horosedly

Opravený kanál Dolany

Lesní cesta Dolní Spůle

Lesní cesta Spůle

Čelní nakladač

Nosič kontejneru
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Čkyně 2000 – 2009
Dvacátý třetí díl historického seriálu o Čkyni.
Po delší době otevřeli v roce 2000 manželé Kaliankovi z Volyně restauraci v kulturním domě. V dubnu začaly pracovat
Technické služby při obecním úřadu pod vedením Jaroslava Hlinky. V říjnu se stěhovali první lidé do Domu s pečovatelskou
službou na místě staré školy. Je zde osm pěkných bytů a přestavba stála 8 200 000 Kč. Další hala vyrostla v areálu firmy
Lӧffler. Na přípravu plynofikace obec vydala 1 849 000 Kč.
Na prahu 3. tisíciletí žilo v obci počátkem roku 2001 1 424 lidí ve 316 domech. Ještě 140 domů bylo prázdných nebo
určených k rekreaci. Katolický kněz P. Jindřich Hybler byl po dvou letech služby ze Čkyně odvolán. Přišel k nám nový
duchovní – P. MVDr. Jan Janoušek, který začal studovat bohoslovectví ve zralém věku. Před vánocemi opustili plynaři naši
obec, která je plně plynofikovaná.
V dubnu 2002 slavili čkyňští hasiči 115. výročí založení sboru. V červnu se konaly volby do Parlamentu ČR. Ve Čkyni
vyhrála ČSSD před ODS a KSČM. V srpnu postihla republiku největší povodeň. Obec Věrovany nám poslala na zahlazení
škod 72 000 Kč, další peníze jsme obdrželi od švýcarského Červeného kříže a dalších dárců. V listopadových komunálních
volbách zvítězili u nás Nezávislí kandidáti s osmi zastupiteli před ODS se třemi. Starostou byl zvolen Ing. Stanislav Chval
a místostarostkou Ing. Hana Jelínková.
V dubnu 2003 byl založen Svazek obcí Věnec, kam patří také Čkyně. Při referendu o vstupu do Evropské unie řeklo
75 % našich voličů ANO. Z programu Phare byly opraveny silnice za 3 000 000 Kč. Stávka učitelů za vyšší platy proběhla
i ve Čkyni 1. září. Za dva miliony korun byl opraven most ve Spůli. V listopadu proběhly oslavy 760 let Čkyně a 85. výročí
založení Sokola.
V roce 2004 zahájila firma KMP Bürotechnik výstavbu druhé výrobní haly. Krásné čkyňské stromořadí na rovince
umírá. Z peněz švýcarského a českého Červeného kříže a z příspěvku Jihočeského kraje se opravovala a přistavovala
školní tělocvična. Firma Lignosystem oslavila 10 let úspěšného trvání. V říjnu otevřeli hotel noví majitelé a nazvali ho
podle svých manželek Hotel Iren.
V květnu 2005 začal provoz čerpací stanice pohonných hmot nad Čkyní. Postavili ji dva místní podnikatelé. Zastupitelstvo uvolnilo 300 000 Kč na předláždění hřbitova a na opravu kapliček 50 000 Kč. Uskutečnil se úspěšný sraz rodáků
z Horosedel a jejich přátel. V září proběhl děkovný varhanní koncert v kostele sv. Marie Magdaleny dárcům peněz na
opravu varhan, která stála půl milionu korun.
V lednu 2006 založila skupina mladých lidí Kulturní a okrašlovací spolek. Ten se stal výrazným nositelem kultury
a i jiné prospěšné činnosti v obci. Pobočka České spořitelny ve Čkyni pod vedením paní Hany Křížové byla vyhodnocena
jako nejlepší ze 600 poboček v zemi. Konaly se volby do Parlamentu ČR. Za účasti 64 % voličů zvítězila ODS před ČSSD
a KSČM.
V červnu otevřel nově upravený bufet podnikatel Jaromír Kainc. Listopadové komunální volby s převahou vyhrálo
Sdružení nezávislých kandidátů. Starostou byl opět zvolen Ing. Stanislav Chval a místostarostou Jaromír Kainc. Po 43
letech viděli zdejší lidé ochotnické divadlo. Kulturní a okrašlovací spolek uvedl úspěšně Čapkova Loupežníka.
Orkán v lednu 2007 poničil šumavské lesy a také porosty, které vlastní obec, utrpěly velké škody. V červnu se konaly
oslavy povýšení Čkyně na městečko (1537). Průvod, který organizoval KOS, obsáhl celou historii obce od starověkého
osídlení až po současnost. V červnu se setkali rodáci a jejich přátelé v Dolanech za velké účasti. Byla zde otevřena
nekuřácká hospoda U Marťana, která si získala velkou oblibu. V prosinci byl otevřen opravený kinosál s novým zařízením.
Při adventu jsme poprvé viděli Živý Betlém.
V roce 2008 obec koupila autobusové nádraží. V květnu se konala ke 180. výročí založení čkyňské synagogy bohoslužba,
kterou vedl rabín z Liberce Michal Foršt. Proběhly oslavy 90. výročí založení Sokola ve Čkyni. Na pumpě PHM, kterou
pojmenovali Rocková, byl koncert skupiny Nazareth a přišlo tam 2,5 tisíce lidí. Začala oprava zdevastovaného domu
U Martanů. Stavební firma z Vlachova Březí zde chce zřídit byty, kanceláře a garáže. Zemědělský podnik AZ Delta, a. s.,
zaznamenal rekordní výnosy obilí. Během posledních pěti let zde koupili zemědělské moderní stroje za 11 milionů korun.
Ve Čkyni a v Onšovicích byly opravovány hasičské zbrojnice, v Dolanech zgruntu celá hasičská budova.
V roce 2009 schválili obecní zastupitelé trasu obchvatu kolem Čkyně. Přijali severní variantu. V Budilově vypukl včelí
mor a ochranné pásmo zasáhlo i Čkyni. Parlamentní volby v květnu vyhrála u nás ČSSD před ODS a TOP 09. V červnu
přišla další povodeň s velkými škodami. Opraveny byly silnice z Onšovic do Spůle a z Předenic do Samot za 6,5 milionu
korun. Čkyňský vodojem byl zbaven radonu za dva miliony a skončily práce na vodovodním a kanalizačním přivaděči
z Dolan do Čkyně. Práce stály 8,8 milionu korun. Obnovila se tradice vítání občánků do života. Komunální volby výrazně
vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů. Starostou byl opět zvolen Ing. Stanislav Chval a místostarostou Jaromír Kainc.
V prosinci byl dán do užívání nový most pro pěší přes Volyňku za 8 631 000 Kč.
Z kroniky obce vybral J. Lávička
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Zase jsme ve škole
Všichni víme, že škola začíná prvního září. S ní jakoby končí léto. Některým se vybaví ony známé elektrické dráty obalené
vlaštovkami a jiřičkami, jiným obrázky dětí s aktovkou na zádech. A říkáme si: „Tak už jim to začalo.“
Nový školní rok nemůže přehlédnout nikdo. Vždyť už během srpna se začnou obchody plnit školním zbožím. Regály
jsou zavaleny sešity, obaly, pastelkami. Televizní i rozhlasové reklamy neúnavně nástup do školy připomínají. A školáci?
Tak jako vždy – někdo se těší, jiný ne. Víme, že školní dny jsou nabité událostmi, školní život je rychlý, pestrý. Setkáváme
se se svými přáteli, kamarády nebo prostě jen se spolužáky. A pochopitelně – po dvou měsících „svobody“ – nastupují
školní povinnosti. A jako každý školní rok přicházejí do škol noví prvňáčci.
Letos první školní den vyšel na pondělí 3. září. Uplynulé léto bylo teplé a suché. A všemi očekávaný déšť přišel, lilo celou
poslední prázdninovou sobotu a neděli. A ještě v pondělí ráno. Na déšť jsme všichni čekali, ale ono pondělní ráno jsme si
toužebně přáli, aby pršet přestalo. Vždyť naši prvňáčci jdou pěšky „ve štrúdlu“ s parťáky z pátých tříd z obecního úřadu
do školy! Deštník? Pláštěnka? Věrni zaběhnuté tradici se totiž prvňáci se svými rodiči, prarodiči a učitelkami ze školek
sejdou v obřadní síni Obecního úřadu ve Čkyni. Přijme je pan starosta, děti se rozloučí se školkou a paní učitelkami,
přebírá si je škola. A proto před zámečkem jsou připraveni páťáci jako doprovod. Každý si čapne svého prvňáka a dlouhý
průvod může vyrazit. Letos byl opravdu dlouhý. Vždyť počet prvňáčků přesáhl číslo 40! Na školním dvoře byli již
očekáváni. Po přivítání se rozdělili do tříd. A už je jasné, kdo chodí do „áčka“ a kdo do „béčka“. Abeceda je abeceda. To
bylo v pondělí 3. září.
Na konci září je školní rok v plném běhu. Zopakovali jsme látku z minulého roku a vplouváme do poznatků nových.
V učebnicích a pracovních sešitech plníme další a další úkoly. Přemýšlíme, řešíme a tvoříme. Náš školní kalendář se plní,
plánujeme exkurze, besedy, kulturní pořady, výstavy, sportovní soutěže, naši žáci pochopitelně vystoupí na koncertech
sboru, dramatický kroužek připravuje podzimní pohádku. Víme, kdy budou přijímačky na střední školy, deváťáci se budou
rozhodovat, kterým směrem vyrazí po základce. Víme, kdy budeme zapisovat další děti do první třídy… Rozjíždíme mimoškolní aktivity – kroužky.
Musíme se ohlížet na to, co bylo, pamatovat na minulost. Ale díváme se dopředu, máme před sebou cestu. Jsme základní
škola, především se teď budeme učit! A nejen přijímat množství informací tak, jak nám je předkládají jednotlivé předměty.
Učit se budeme v duchu citátu J. A. Komenského: „Kdo prospívá ve vědění a neprospívá v mravech, více neprospívá, nežli
prospívá“. Tato moudrost přetrvávající věky je mottem, které mají na očích žáci v mnohé naší třídě a na chodbě, denně
kolem procházejí. Tak snad se profiltruje i dovnitř duše. Při této náročné cestě přeji všem – školákům, svým kolegům
a rodičům hodně trpělivosti, radosti, třeba i z drobných úspěchů, a hlavně – zdravý nadhled.
Mgr. Václava Komínová, zást. ředitele

Letošní prvňáčci po slavnostním obřadu na obecním úřadě

Foto: D. Havlík
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Začal školní rok 2018/19
Základní škola Čkyně začala nový školní rok s 257 žáky v jedenácti třídách. Uplynulý školní rok jsme končili s 226 žáky.
V ZŠ zaznamenáváme výrazný nárůst žáků díky dvěma prvním třídám a přestupujícím žákům z okolních škol. Mateřská
škola naplnila tři třídy (68 dětí).
Výchovu a vzdělávání zajišťují plně kvalifikovaní pracovníci; 17 učitelů ZŠ, 2 vychovatelky ŠD, 5 učitelek MŠ a jedna
chůva. Dílčí personální změny nastaly v obsazení pedagogického sboru zejména z důvodu mateřské dovolené. Na tu odcházejí Mgr. Miroslava Brašnová a Mgr. Kateřina Janošíková. Nově nastupuje Bc. Hana Dušková s aprobací Aj a Nj.
V ŠD ukončila pracovní poměr Bc. Kateřina Bublíková. Tato pozice je obsazena novou vychovatelkou Evou Ratajovou,
která bude zároveň vykonávat funkci asistenta pedagoga. V MŠ ukončila pracovní poměr Pavla Komrsková. Nově nastoupila Bc. Iveta Jandová.
Celý areál ZŠ i MŠ i vnitřní prostory jsou po prázdninách velmi dobře upraveny a připraveny. Tomu předcházela letní
údržba vnitřních i vnějších prostorů všech součástí školy.
Pro nastávající školní rok si klademe hlavní cíl – rozvíjet osobnost žáka úměrně jeho schopnostem a nadání pro jeho
budoucí uplatnění a učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Vše je podrobně
stanoveno a rozpracováno v hlavních úkolech ve vzdělávacích a výchovných oblastech.
Věřím, že společným úsilím a propojením školy s rodiči a zřizovatelem toho budeme dosahovat.
Mgr. Stanislav Mauric,
ředitel školy

Nový školní rok v mateřské škole
Prázdniny, letos plné sluníčka, teplých dní, lenošení, koupání, utekly jako voda a je tady pondělí 3. září. Slavnostní den
pro ty, kteří se tento den stanou oficiálně prvňáky. A jak je u nás již dlouholetou tradicí, rozloučení se s mateřskou školou
konalo na obecním úřadě. Vyparáděné děti s kytičkou v ruce, rodiče, prarodiče, plná obřadní síň. Vše dobré popřál pan
starosta, rozloučily se paní učitelky ze školky a děti vítala zástupkyně pana ředitele ze základní školy. Je to pro nás okamžik
slavnostní, ale také z druhé strany smutný. Přece jsme s dětmi prožily hodně času, viděly jejich začátky, pokroky, sdílely
jejich radosti i smutky. Ale tak to v životě je, že něco hezké končí, aby zase něco hezkého, jiného mohlo začít.
A zatímco se jedny paní učitelky s dětmi loučily, ve školce druhé učitelky děti s maminkami a tatínky vítaly. Druháci
a třeťáci už vše znali, kamarády, učitelky, prostředí. Ale pro nové děti a jejich rodiče to byla premiéra. Přece předat dítě
dalšímu člověku, možná pro mnohé poté, co ho dosud nespustili z očí, je obtížné. Také si zvykat na pevný řád, ranní
vstávání, povinnosti. Ale už vše začíná klapat tak, jak má.
V první třídě má svoje místečka 22 dětí, 16 chlapců a 6 děvčat. S paní učitelkou pracuje na třídě chůva. Úplně stejný
počet kluků a holčiček je i ve druhé třídě, ale my se nedáme. Třeťáků je 24. Tady je situace opačná. Na 10 kluků je 14
upovídaných děvčátek.
Změnilo se personální obsazení. Kolektiv tvoří 5 učitelek, chůva a tři provozní pracovnice. Dětí je k dnešnímu dni zapsáno 68.
A co bude v letošním školním roce prioritou, na co se budeme zaměřovat? Kromě každodenní výchovně-vzdělávací
práce na logopedickou prevenci. Předčtenářskou gramotnost. Budeme upevňovat lásku k přírodě, obci, tradicím. Důsledně
dodržovat řád, pravidla, slušnost, ohleduplnost, kamarádství. Snad se nám bude společně dařit.
Do nového školního roku přeji dětem, rodičům a svým kolegyním zdraví, dobré vztahy, pohodu. A také abychom pro
pracovní shon nezapomínali na to, co nám dělá radost.
V. Pechoušková

VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad Čkyně upozorňuje občany, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, měl být uhrazen do 30. 6. 2018.
V případě prodlení mohou být poplatky dle vyhlášky navýšeny platebním výměrem až na dvojnásobek.
Vyzýváme občany, kteří ještě poplatek neuhradili, aby tak učinili nejpozději do 31. 10. 2018 na pokladně obecního
úřadu nebo převodem na účet u GE Moneta Bank č. ú. 620744/0600.
Úhrada poplatku je povinná a řídí se daňovým řádem č. 280/2009 Sb.
Uhrazením dlužného poplatku je možné se vyhnout navýšení stávajícího poplatku a dalším řízením spojeným s vymožením poplatku. Děkujeme za pochopení.
(OÚ)
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ODS a nestraníci – program, postoj a vize pro Čkyni a její osady
Po čtyřech letech jsou zde opět volby do zastupitelstva a my jsme se i na základě sílícího hlasu veřejnosti volajícího po
změně rozhodli postavit kandidátku, jejíž program bychom vám nyní rádi představili. Nabízíme vám moderní, profesionální, progresivní a komunikativní přístup v budování Čkyně jako dobré adresy pro život. Chceme Čkyni takovou, kde
mladí mají kde si hrát a sportovat, kde silní a prosperující mají ty nejlepší podmínky pro podnikání a práci a kde si senioři
opravdu užívají zaslouženého a důstojného odpočinku. Nebojíme se originálních řešení a jsme připraveni vyjednávat
a hledat řešení i za cenu tvrdé práce. Máme zkušenosti a okolo sebe profesionály z řady oborů, které jsou pro rozvoj obce
důležité.
A s jakými konkrétními body programu bychom chtěli řídit a spravovat obec?
Jasný a srozumitelný plán rozvoje obce a přilehlých osad – se zapojením veřejnosti sestavíme plán rozvoje obce
a osad pro příštích 10 let. Obec nelze spravovat jen nahodile, je potřeba systematičnost, program, plán a harmonogram.
Je to nezbytné i kvůli dotacím.
Obec více otevřená a srozumitelná občanům – Využijeme všech dostupných informačních technologií. Inovujeme
obecní web a budeme pracovat s moderními komunikačními nástroji, jako jsou sociální sítě, např. Facebook a Youtube.
Chceme, abyste měli informace přehledné, srozumitelné, včas a dostupné. Budeme s vámi aktivně komunikovat prostřednictvím Aktualit ze života Čkyně.
Maximálně využijeme prostor obecního úřadu, přilehlých budov, prostranství a zahrady. Zámek ve Čkyni chceme
více přiblížit veřejnosti a lidem. Vnímáme zde nevyužité možnosti. Připravíme ve spolupráci s profesionály a s vámi místními projekt na jeho maximální využití a zajistíme realizaci.
Bankomat, webkamera a bezpečné přechody v prostoru širšího náměstí. Bankomat je i ve Vacově, tak proč ne ve
Čkyni? Zajistíme co nejpomalejší průjezd projíždějících aut, aby byla Čkyně co bezpečnější. Zajistíme bezpečné přechody
tam, kde jsou potřeba.
Dokončíme opravu kulturního domu se společenským sálem, ale i s kinosálem a restaurací. Když může být kino
ve Volyni, tak proč ne ve Čkyni? Pro hospodu Ve Votáčce najdeme partnery a zprovozníme ji jako stylovou a útulnou
restauraci.
Dokončíme rekonstrukci obecního parku s důrazem na zachování dostatečného počtu parkovacích míst. Nový
park ano, méně parkovacích míst ne.
Vybudujeme pumtrack a terénní cyklistické hřiště pro děti a teenagery. Pumtrack mají ve Vimperku, Volyni a nově
ve Strakonicích. Uděláme ho pro naše děti ve Čkyni. Sport vnímáme jako nedílnou součást výchovy dětí a mládeže. Ať už
jste fotbalisti, tenisti, cyklisti, hasiči, počítejte s naší podporou.
Multifunkční hřiště – vybudujeme nové multifunkční hřiště z dotací. Projekt již je, tak jej zrealizujeme, jako jsme s multifunkčními hřišti pomohli mnoha obcím po celé Šumavě, od Železné Rudy po Loučovice.
Využijeme Volyňku – Čkyní protéká řeka Volyňka, ale její vody jsou prakticky bez využití. Přitom je možné po vzoru
řady jiných obcí v ČR i v zahraničí vodu z řeky využít jako rezervoár pro veřejné koupání. Čkyňská písečná pláž? Proč ne!
Dotace na zadržení vody v krajině leží na Státním fondu pro životní prostředí a dotace na retenční nádrže pro požární
vody zase leží na Ministerstvu vnitra. Nebude to snadné? Nevadí. Není to nereálné, tak to zkusíme.
Zdá se vám autobusové nádraží nudné a působí na vás jako memento z minulého režimu? I nám. Tak proč zde
nevybudovat multifunkční moderní zařízení s krásnou a reprezentativní budovou, kde najdou reprezentativní zázemí
nejen cestující autobusy, ale i spolky a podnikatelé. V tomto volebním období připravíme projekt se zapojením veřejnosti
i soutěže architektů.
Podpora podnikatelům – Čkyně je dost velká na malou kavárnu s cukrárnou, možná i na malou pekárničku či prodejnu
čerstvého pečiva, možná i pro minipivovárek. Podpoříme každého podnikatele, který přijde s projektem atraktivních
služeb a zajistíme mu maximální obecní vstřícnost, pomoc, ale i participaci.
Oživíme Čkyni. Tradiční pouť? Určitě ano, ale je to trošku málo, nemyslíte? Velké koncerty ve Čkyni a na pumpě, kam se
sjede tisícovka fanoušků? Proč ne. Divadelní představení na nové scéně v prostoru zahrady obecního úřadu? Také ano.
Letní kino? Rozhodně. Velké sportovní závody? Také umíme. Srazy a starty horkovzdušných balonů nebo leteckých modelářů na loukách připomínající letiště za Aptarem? Začneme hned! V zimě dočasná ledová plocha a kopice umělého
sněhu pro naše děti? Všechno to jde, když se chce.
Podpoříme aktivní neziskovky. Dokážete se svou neziskovou oživit obec a pořádat akce pro širokou veřejnost?
Sportovní, kulturní a společenské akce? Tak počítejte s naší aktivní podporou, Čkyně potřebuje oživit.
Zajistíme Čkyni partnerská města v Bavorsku a Rakousku. Využijeme osobní kontakty na bavorské a rakouské
starosty a uzavřeme s nimi partnerství s cílem využívat dotačních možností pro pořádání různých akcí, ale i pro budování
infrastruktury.
Využijeme možné dotace pro rozvoj obce. Opět využijeme vlastních zkušeností a především kontaktů na ty nejlepší
profesionály z oboru dotací a pro projekty, které společně s vámi v programu rozvoje obce Čkyně označíme jako prioritní,
seženeme dotace.
Budeme aktivně vyhledávat silné investory. Pokud najdeme vhodné, jejichž záměry by Čkyni pomohly, pokusíme se
jim nabídnout dobré podmínky pro realizaci jejich investic.
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Navážeme spolupráci s velkými zaměstnavateli a podnikateli v regionu. Považujeme společenskou odpovědnost silných společností za samozřejmou. Jako zastupitelé a představitelé obce sedneme za stůl s těmi nejsilnějšími regionálními
hráči a budeme aktivně usilovat o jejich zapojení do podpory veřejného života v obci.
Obnovíme malé sakrální stavby – v katastru obce a jejích osad je několik křížků, které potřebují obnovu a řada potřebuje
údržbu. K některým se hodí i stůl s lavicemi pro spočinutí s vyhlídkou do kraje. Využijeme možností, které obec má, abychom zajistili jejich opravu a údržbu. Jde přeci o kulturně historické dědictví.
Pomůžeme obnovit židovský hřbitov – ikonou kulturně historického dědictví ve Čkyni je židovský hřbitov. Ovšem
přístup, okolí zarostlé křovím i jeho stav vyžaduje hodně práce i prostředků, aby se stal ikonou důstojnou. Využijeme
všech možností a kontaktů, abychom ve spolupráci s přímo zainteresovanými napomohli jeho obnově.
Zdá se vám toho až dost? I nám. Ale kdo nic nezkusí, nic nezíská. Jestli chcete Čkyni takovou, jako byla doposud, nevolte
nás. Jestli ale chcete Čkyni rozhýbat a spolu s námi budovat dobrou adresu pro život, pak nás volte. Přivedeme vám do
Čkyně ty nejlepší profesionály, ale potřebujeme pro to tak silný mandát, jak jen to půjde. Jen tak můžeme naplno
a společně s vámi společné vize realizovat.
Teď už je to jen na vás. Hlavně při volbách nezůstaňte sedět doma. Ať již budete volit do zastupitelstva kohokoli a pro
cokoli, běžte hlavně k volbám. Aby zvolení zastupitelé věděli, že je volila většina obyvatel Čkyně, Dolan, Horosedel, Onšovic,
Předenic, Spůle a Záhoříčka.
Jsme stále mladý a dynamický kolektiv, který již má bohaté životní zkušenosti, a nebojíme se do toho šlápnout.
Mgr. Jiří Mánek, Ing. Josef Beneš, Bc. Ingrid Zalewska, Irena Rodová, Mgr. Jaroslava Sovová, Vlastimil Toman, Bc. Jakub
Rod, DiS., MUDr. Marie Křížová, Ing. David Zeman, Jan Kuta a Patrik Krull.

ZA ČKYNI KRÁSNĚJŠÍ
Vážení spoluobčané, v uplynulém volebním období v letech 2014 – 2018 jsem byl zastupitelem obce jako jediný zvolený
za toto sdružení, ač pod jiným názvem. Před Vaším dalším rozhodnutím ve volbách do Zastupitelstva obce Čkyně dne
5. a 6. října 2018 si Vám dovoluji předložit priority kandidátů sdružení ZA ČKYNI KRÁSNĚJŠÍ:
Zmírnění důsledků dopravy na životní prostředí ve Čkyni
- Realizace stavebních úprav pro ekologizaci a bezpečnost dopravního průtahu Čkyní, tj. pokud dojde ke schválení již podaného podnětu do změny č. 2 územního plánu.
- Jde o jediné řešení, protože Čkyně nemá nárok na zařazení do státního výhledového plánu na stavbu obchvatu pro malou
průjezdnost motorových vozidel.
- Rozšíření silnice a zatáček silnice R1/4 v místech most, zahrada obecního úřadu a proti kulturnímu domu v šíři
asi o 3 m pro rozšíření jízdního pruhu stávající silnice a vzniku chodníku pro chodce. Rozšíření v dalších místech tak, aby
se umožnil volnější průjezd vozidel a možnost vybudovat chodníky se zábradlím v místech, kde jsou chodci velice
ohrožováni. Kamiony nebudou zastavovat v zatáčkách a zařazovat 1. rych. stupeň. Bude čistější přízemní ovzduší.
- Stavba dvou přechodů se zapuštěnými světly do vozovky pro bezpečnější přecházení na náměstí v místech „COOP“
a „od lékárny". Požadovat snížení rychlosti pro motorová vozidla na 40 km/hod. v těchto místech.
Rekonstrukce náměstí a parku - Realizovat projekt již v r. 2019.
Kulturní dům a restaurace „Ve Votáčce“
- Urychlit řešení stavu, kdy dlouhodobě ve Čkyni není v provozu sál, hospoda a restaurace, ale jen specializovaný "Klub
sportovců". Projekt na stávající úpravy kulturního domu realizovat do konce r. 2018.
- V případě, že se nenajde nájemce restaurace "Ve Votáčce", tak navrhneme, aby ji provozovala přímo obec.
Program „Ticho v obci léčí“
- Navrhneme obecně závaznou vyhlášku, která omezuje používání hlučných strojů (sekaček na trávu, cirkulárek a dalších)
o nedělích a o státem uznaných svátcích.
Síň pro občanské pohřby
- Dokončení prací na interiéru v nově opravené budově na místním hřbitově.
- Zahájení provozu obřadů, které nebudou zpoplatněny pro občany obce Čkyně.
Stavební úpravy čkyňského zámku a OÚ
- Vybudování WC v levé části přízemí budovy k využití pro letní venkovní kulturní akce v zahradě. Ostatní neobývaný
prostor upravit pro umístění „Pamětní síně obce Čkyně“.
Vybudování požární nádrže s využitím na koupaliště
- Navrhneme změnu do územního plánu pro takovou stavbu. Budeme hledat vhodné místo v blízkosti řeky Volyňky nebo
u Nahořanského potoka.
Zatrubnění potoka na návsi v Dolanech kolem silnice pro vytvoření chodníku a zvýšení bezpečnosti.
PETR MARTAN za sdružení ZA ČKYNI KRÁSNĚJŠÍ
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TJ SOKOL chystá oslavu
narozenin, slavíme
rovnou STOVKU
Poslední rok jsme představovali v Aktualitách ze života Čkyně v sokolském okénku
naše současné sokolské oddíly a jejich
sportovní činnost. Na všechny nedošlo, jejich plný výčet najdete v rozpisu cvičebních
hodin na letošní rok.
Mám před sebou číslo Aktualit, které
vyšly v prosinci 2008, číslo staré deset let.
Ten rok jsme jako Sokol slavili devadesátku.
Tehdy jsem přispěla do „společenské
rubriky“. Napsala jsem, že pokud narozeniny slaví člověk, je to snadné –
potřeseme mu pravicí, předáme dárek,
mladšího oslavence „zhoupneme v hoblu“
a pak sfoukne svíčky na dortu… Naší jubilantky se takováto oslava opět netýká.
Věrna sokolskému heslu „V zdravém těle,
zdravý duch!“ slaví TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČKYNĚ svoji stovku /24. 11.
2018/ v dobré kondici. A tak ji budeme
slavit především v tělocvičně, cvičením.
Cvičením pravidelně organizovaným, dostupným všem. Jsme rádi, že naši členové
jsou ve věkových kategoriích od 3 do 75 let!
A to hovořím o aktivních sportovcích, tedy
o těch, kteří pravidelně chodí cvičit do
tělocvičen či třídy mateřské školy. Původní
sokolské ideály, harmonie ducha, těla
a mravní čistoty nejsou, nebo by zcela
určitě neměly být nějakým zastaralým přežitkem. Jsme spolek, a tak chceme spolčovat ty, kteří mají chuť nejen se protáhnout, udržet či zlepšit si kondičku, ale rovněž se chtějí setkávat v přátelském duchu s ostatními, udělat „něco“ i pro
jiné. Nestát, neboť: „Jen ruchem žijeme“. Pokud tomu tak nebude, přestává být náš Sokol Sokolem a zařadí se mezi
množství ostatních sportovních oddílů a organizací.
Za uplynulá desetiletí se vystřídalo značné množství členů a nemalá řada jejich cvičitelů. Nelze je zde vyjmenovat,
nicméně vybavujeme si je. Kdo jednou chodil do Sokola, určitě nezapomněl. A naše vzpomínky patří jen mezi ty příjemné.
Ne všichni si pamatují na sokolská cvičení na nářadí – bradlech, hrazdě, kruzích, kladině. Cvičení na nářadí jsou dnes již
pozapomenuta – už neprovádíme přeskoky – skrčku, odbočku či roznožku přes koně nebo kozu, necvičíme na metacím
stole (i když ho pořád máme), nešplháme po laně. A tato cvičení nebyla určena jen dětem, cvičení na nářadí bylo běžné
v oddílech mužů a žen. Také nemáme turistický oddíl. Složení oddílů se tedy změnilo, odpovídá dnešní době. Chci poděkovat všem svým kamarádům cvičitelům, kteří si poctivě připravují hodiny pro své cvičence. Snažíme se, aby nás všechna
cvičení bavila. Na těle i na duchu. Děkuji i všem vedoucím oddílů. V evidenci máme téměř 200 aktivních členů. Pochopitelně nejvíce čkyňských, domácích, ale řada dalších sportovců si za námi přijede z okolí.
Jubileum tedy oslavíme cvičením, v synagoze byla v sobotu 22. 9. otevřena výstava „Sto let pod křídly Sokola“, kde si
můžete prohlédnout nejen originální sokolské kroje, ale rovněž celou řadu fotografií, mapující minulost i současnost naší
tělovýchovné jednoty. Určitě poznáte spoustu známých. A protože chceme posedět a popovídat si, projít si stará alba
a třeba si po dobrém jídle a pití i zatancovat, sejdeme se 6. 10. v 19.00 hodin v salonku u Kainců. A pro naše nejmenší
připravujeme rovněž sportovní i zábavné aktivity.
Pokud jste ještě váhali, vyberte si oddíl a začněte CHODIT DO SOKOLA!
Za TJ SOKOL Čkyně V. Komínová,
jednatelka spolku
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Do Izraele už nepojedu
V naší synagoze se objevil jedenáctiletý Metoděj Stránský ze sousedních Bohumilic. Bylo to, jako když přijde někdo z jiné dimenze. Při
kurzu hebrejštiny, který pořádal judaista a herec z Ústí nad Labem
Achab Haidler, byl ze všech nejlepší. Mně ta písmenka připadala jedno
jako druhé, lišila se jen takovými ofinkami a tečičkami. Ale Metoděj,
kterému říkají Metík, s hebrejštinou problém neměl. Četl, překládal,
odborně se ptal. A ve čtvrtek 16. srpna, hned po hodině té starobylé
řeči, měl v synagoze přednášku o Izraeli. Byl tam loni s rodiči. Hodinu
a půl ukazoval, popisoval a předváděl fotografie ze Země zaslíbené.
Viděli jsme Negevskou poušť, Mrtvé moře (Metíka nadnášelo), Golgotu,
kde židé ukřižovali Žida Ježíše Nazaretského, posvátnou řeku Jordán,
Zeď nářků v Jeruzalémě, zlatou kopuli Al Aksá a mnoho jiných památných míst. Metík vysvětloval, ukazoval, odpovídal, a když skončil, přítomní ho odměnili dlouhotrvajícím potleskem. Lidé mu gratulovali a já
jsem mu řekl: Bylo to skvělé, Metíku, naprosto vyčerpávající. Chtěl jsem
původně do Izraele letět, ale klidně zůstanu doma. Všechno už vím,
všechno jsem viděl a stejně se mi dělá v letadle špatně!
Josef Lávička

Rosetta na cestách
V polovině června jsme na pár dní opustili
čkyňské údolí a vydali jsme se reprezentovat
Česko do dechberoucích hor v severní Itálii, kde
se konal 21. ročník mezinárodního festivalu
pěveckých sborů Alta Pusteria.
Festival trvá čtyři dny a koncerty probíhají na
řadě zajímavých míst.
V údolích, ve městech, u horských chat,
v kostelích, hradech, ale i na samotných vrcholech
lyžařských sjezdovek, kde se pohybujete kolem
2000 m n. m.
Letos jsme se rozrostli do hojného počtu dvaceti
členek a naše hlasy se pod vedením sbormistra
Jaroslava Fafejty a klavírního doprovodu (který
asi nebude chtít být zmiňován :D) Jany Zíkové
rozezněly s tematikou duchovního repertoáru
v kostelích ve městě Rasun a St. Martin.
Svět je malý, a tak pro nás bylo příjemným překvapením setkání s českým farářem působícím Po koncertě v kostele St. Martin
v kostele St. Martin, který zde žije už několik let.
Program (nejen) lidových písní zazněl na horské chatě u sjezdovky Monte Elmo a na náměstí ve Valdaoře. Nejen v závorce
záměrně uvádím proto, že se na jednom z vystoupení záhadným způsobem objevil sbor produkující beatbox se současnými světovými hity a extravagantním pohybovým projevem. Vrcholem mezinárodního pěveckého festivalu byl tradičně
průvod všech účastníků nádherným městem San Candido, kde všichni zúčastnění hromadně zapěli dvě italské skladby
Sbor židů z opery Nabucco a Signore dele cime, skladbu věnovanou lidem, kteří padli v horách.
Festivalu se účastnilo 70 sborů z 15 zemí světa, z Česka přijelo 6 sborů.
Tímto bychom rádi poděkovali sponzorům, kteří nám umožnili účast na festivalu, kde jsme získali nové kontakty, inspiraci pro další tvorbu a kde jsme rozdali několik not (protože některé pecky, které zpíváme, by chtěl zpívat každý :-) ).
Jmenovitě děkujeme našemu řidiči autobusu Honzovi, který se účastnil všech našich koncertů, natáčel a fotil jako o život,
dovezl nás v pořádku tam i zpět a v průvodu před námi hrdě nesl vlajku České republiky až na náměstí.
Š. Kotálová
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Hody v Horosedlech
SDH Horosedly uspořádal letos v létě 4. 8. poprvé RETRO hody, kdy se podávala tradiční česká jídla jako bramborové
placky s medem, vdolky s parádou, trhanec, vepřová kotleta s lepenicí, bramborová buchta... Po setmění se začalo promítat
promítačkou 16mm, a to pro děti Pepek námořník,
historické filmy s hasičskou tematikou, film k náboru do armády z 50. let a podobné další perly naší
dokumentární kinematografie.
A na konci léta 15. 9. SDH Horosedly znovu připravil tradiční Kachní hody a ty se opět znamenitě
vyvedly. Tentokrát naše dámy připravily více kachen
a bylo to tak dobře. Kulinářských zážitků lační hosté
zaplnili klubovnu hasičárny, přilehlé prostory pod
pergolou a stany. Mnozí se pak zdrželi do pozdních
nočních hodin a myslím, že se dobře bavili. Připravili jsme pro příchozí standardní menu – pečené
kachní stehno s houskovými knedlíky, bosáky a červeným i bílým zelím a tentokrát i restované kachní
prsíčko s hranolky a pečená kachní křídla s chlebem
a okurkou. Můžeme s hrdostí prohlásit, že nezbylo
nic. Příští rok akci rádi zopakujeme, ovšem předtím
přichystáme v zimních měsících vepřové a následně šunkové hody. Rádi vás všechny opět přivítáme.
V. Luks

Součástí týmu, který vybojoval titul vicemistryň světa
v mažoretkovém sportu, jsou i dvě děvčata ze Čkyňska
Na konci srpna se v Praze konalo MS v mažoretkovém sportu. Děvčata z týmu Klapeto Vimperk (seniorky) si do něj vybojovala postup přes kvalifikaci, ta proběhla v březnu v Nýrsku. Dále přes mistrovství republiky, kterého se tým zúčastnil
v květnu v Náchodě, a mažoretky zde vybojovaly titul mistryň v disciplíně mini s náčiním flag, dále dva tituly vicemistryň,
třikrát byly dívky čtvrté a jednou šesté. Z Náchoda poslala porota všechny sestavy na ME do Chorvatska a na MS do Prahy.
Do Chorvatska odcestoval tým 16. 6. 2018.
Jeho soutěžním dnem byla neděle. Klapeto
tu předvedlo celkem šest sestav. Titul mistryň Evropy získalo za miniformaci
s náčiním flag a také obě flagová tria
skončila na postě nejvyšším. Krásná
umístění doplnily ještě dva tituly vicemistryň Evropy, jedno 4. místo a jedno
5. místo. Vrcholem sezóny je pro všechny
jistě MS. To se každoročně koná v Praze na
konci srpna v hale Královka. Do dějiště mistrovství světa přijel soubor v sobotu 25. 8.
2018, kdy byly na programu sestavy
s náčiním flag. Nejprve se představila
děvčata se svými sólovými vystoupeními,
následovala tria a naše působení na MS zakončila miniformace. Právě v této disciplíně mažoretky vybojovaly titul 1. vicemistryň světa, titul 1. vicemistryň získalo
také trio seniorek s náčiním flag a sólové vystoupení Natálie Uhříčkové ve věkové kategorii juniorky. Ke třem titulům
přibylo týmu postupně ještě jedno čtvrté místo, jedno sedmé a jedno deváté.
Tým Klapeto Vimperk seniorky tvořily dívky: Eliška Kubálková, Kristýna Sedláčková, Kristýna Sovová, Nela Fleišmanová,
Alice Grulichová a Natálie Uhříčková.
Alžběta Rückerová, trenérka seniorek Klapeto Vimperk
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Foto: D. Havlík

Pětileté výročí Fitness centra Čkyně
Dne 1. 9. 2018 bylo to už pět let, co ve Čkyni provozuji Fitness centrum. Fitko za tuto krátkou dobu prošlo třemi stavebními úpravami. Po prvním roce provozu se zvětšilo fitko o jednu větší místnost, tedy o čtyři nové stroje a přikoupili se
další činky. O rok na to jsme zvětšili fitko o místnost, tedy o dalších pět strojů a malou tělocvičnu.
A je tu pět let provozu a já opět vymýšlím další přestavbu. Přesunuli jsme posilovací stroje z jedné místnosti do druhé
a zvětšili jsme dvojnásobně tělocvičnu.
Ve fitku je nyní 17 posilovacích strojů, jednoruční činky o váze od 1 do 50 kg plus spousta cvičebních pomůcek např.
Bosu, velké a malé míče, pěnové válce, profi podložky na cvičeni atd.
Od září probíhá v tělocvičně nově dětská jóga pro děti od 8 do 12 let od 18 hod. a od 19 hod. fitness jóga pro dospělé.
Práce s lidmi je radost, naplňují mě spokojené tváře mých klientů při odchodu po odcvičené hodině.
Jsem zdravotní sestra, i když svou práci nevykonávám, snažím se jim pomáhat jinak. Osvědčilo se mi při trénincích zařazování cvičení na balanční pomůcce Bosu, na míčích a pěnových válcích.
Přijďte si i Vy vyzkoušet naše cvičební hodiny nabité optimismem. „Ve zdravém těle, zdravý duch.“ Sportu zdar.
Vaše trenérka Lucie Nárovcová
Rozvrh cvičebních hodin v tělocvičně:
Pondělí 18 – 19 Bosu cardio, 19 – 20 Pěnové válce
Úterý 16 – 20 SM–systém
Středa 18 – 19 Dětská jóga, 19 – 20 Fitness jóga pro dospělé
Čtvrtek 18 – 19 Pěnové válce, 19 – 20 Bosu cardio
Pátek 18 – 19 Velké a malé míče, 19 – 20 Bosu cardio
Provoz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle

Fitness centra Čkyně:
8 – 12, 16 – 20
16 – 20
8 – 12, 16 – 20
16 – 20
8 – 12, 16 – 20
16 – 19

Veškeré info Lucie Nárovcová tel. 775 082 505

17

Září/říjen 2018 – AKTUALITY ze života Čkyně

Ohlédnutí za vernisáží výstavy ,,100 let pod křídly Sokola”

U příležitosti výstavy
,,100 let pod křídly Sokola”
sehraje KOS Čkyně
v neděli 7. 10. 2018 od 15:00
v synagoze
veselou pohádku
O Sněhurce
Jste srdečně zváni.
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Ondra Mánek byl v létě 12. na Mistrovství
světa a má dvě nové medaile z MČR
Ondřej Mánek sice ještě dorostenec, ale zařazen do české juniorské
reprezentace v biatlonu si vyjel účast na juniorském Mistrovství světa na
kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě (24. – 26. 8.).
Mohl si tak zazávodit před zaplněnými tribunami v prostředí, kam se sjeli
závodníci z 28 států. Závodil se soupeři až o čtyři roky staršími, ale svoji premiéru na velkých závodech zvládl na výbornou. Ve sprintu na 10 km ho podržela jeho silná zbraň, kterou je střelba. Střílel velmi rychle a přesně
a s položkami za jedna a nula měl jednu z nejlepších střeleb v 66členném startovním poli. A bylo z toho skvělé 12. místo.
První zářijový víkend (31. 8. – 2. 9.) se v Letohradu jelo tradiční Mistrovství
republiky v letním biatlonu na kolečkových lyžích. Letošní ročník byl ovšem
zvlášť atraktivní, protože se závodů účastnili závodníci ze 7 zemí světa, včetně
Japonska. V těžkých podmínkách za vydatného lijáku a v pořádném větru
ukázal Ondra Mánek, že jeho týden staré parádní 12. místo na Mistrovství
světa nebylo náhodné. V sobotním sprintu na 7,5 km se dvěma střelbami si
dojel pro bronzovou medaili, a to i tehdy, kdy v posledním kole ve sjezdu
ošklivě upadnul a sedřel si na asfaltu celý bok a zadek. V nedělním stíhacím
závodě na 10 km se čtyřmi střelbami Ondra udělal ve střelbě jen dvě chyby
a to znamenalo v silné konkurenci stříbrnou medaili.
(red)

Novinky z SK ČKYNĚ
Kapitán A týmu se oženil. Venca Turek a Kateřina Štěrbíková,
nyní již Turková, si řekli své ano dne 17. 8. 2018. Novomanželům přejeme za celý oddíl všechno nejlepší ve
společném životě a Vaškovi, aby rozdával dále fotbalovou radost.
V béčku se rodí holky jak na běžícím páse. Novopečeným
otcem se stal Jakub Sluka. Po druhé otcem je také Jiří Stejskal.
Oběma přejeme, aby jim dcerušky dělaly jen a jen radost. Je to
tak již třetí narozená holčička v krátkém sledu, do budoucna
asi zvážíme možnost založení dívčího týmu :)
Gomulka vypomohl A týmu, po třech letech na hřišti rozhodl
zápas. Robert Provod při velké marodce vypomohl našemu
prvnímu týmu v zápase
s Dražejovem, dres oblékl
po dlouhých třech letech
a bylo ho na hřišti dost, ve
33. minutě byl faulovám ve
vápně, Venca Turek penaltu
proměnil a vyrovnal na 1:1,
branku na 2:1 dal sám
Robert a při brance na 3:1
asistoval Romanu Vojtovi.
V 55. minutě byl s ovacemi
vystřídán. Utkání jsme
vyhráli 6:1 a Robertovi za
výpomoc moc děkujeme!
Tak zase za tři roky.
Fotbalisté čkyňského béčka si užívají vítězství nad týmem z Husince, který až do zápasu ve
P. Krull
Čkyni neztratil v dosavadním průběhu soutěže ani bod.
Foto: PP
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Pavel Pechoušek napsal knihu vzpomínek nejrychlejšího hráče
naší hokejové historie
Plzeňský expres, tak zní název knihy vzpomínek na jedinečnou kariéru plzeňského hokejisty Bohuslava Ebermanna,
nejrychlejšího hráče své doby. Jejím autorem je Pavel Pechoušek ze Čkyně, který v sezóně 2015/2016 působil jako tiskový
mluvčí klubu HC Škoda Plzeň. Ebermann je vedle Martina Straky ikonou klubu, kde hrál v letech 1966 – 1981. V září
tohoto roku oslavil 70. narozeniny.
V knize, která popisuje jeho kariéru od dětství až po trenérské roky
strávené v 90. letech v zahraničí, na něj vzpomínají jeho kamarádi a celoživotní spoluhráčí z plzeňské Škodovky Karel Trachta, Jiří Neubauer nebo
Marek Sýkora. Klíčovou kapitolou jsou také vzpomínky jeho kolegů
z československé reprezentace Vladimíra Martince, Milana Nového, Jiřího
Holečka, Jaroslava Pouzara, Milana Chalupy nebo Jiřího Holíka, které autor
osobně vyzpovídal.
Zajímavostí je určitě vzpomínka legendárního gólmana sovětské Sborné
Vladislava Treťjaka, kterého hokejová federace vyhlásila nejlepším hráčem
všech dob nebo Zdeňka Švejdy z Vimperka, který s Ebermannem začínal
v rodné Plzni a v prvním týmu Škody plnil roli brankářské trojky. Následně
odešel na Slovensko a nakonec stál za velkým hokejovým vzestupem vimperského Šumavanu, kam se na sklonku kariéry přestěhoval.
Ebermann je členem síně Slávy českého hokeje, kam byl uvedený 6. 5.
2010. Za reprezentaci odehrál 177 utkání, v lize jich bylo 419, je členem
Klubu hokejových střelců. Na vojně v Dukle Jihlava získal i mistrovské tituly v letech 1969 a 1970. Je držitelem stříbra ze ZOH v Innsbrucku v roce
1976, účastníkem ZOH 1980 v Lake Placid, kde byl vlajkonošem naší
výpravy a světových šampionátů v letech 1974, 1976, 1978, 1979 a 1981.
Jeho největší úspěch přišel na mistrovství světa ve Vídni v roce 1977. Šampionát, pro který se vžilo přízvisko nejzamotanější turnaj v historii, rozhodl
gólem proti Švédům. Pro zajímavost se tento gól stal asi na rok součástí
znělky Branek, bodů, vteřin tehdejší Československé televize.
Knihu je možné zakoupit v drogerii U Kainců za 260 Kč.

Ve Čkyni se bude hrát krajská
soutěž ve stolním tenise
Ve Čkyni se bude tuto sezónu hrát krajská soutěž ve stolním
tenise. Kvůli rekonstrukci vlastních prostor budou čkyňskou
tělocvičnu využívat borci ze Svaté Máří. Ty trénuje a také
svými výkony táhne čkyňský Libor Schoř, který provozuje
hospodu Na hřišti. První zápas je plánovaný na úterý
16. října od 19.30, kdy mářští vyzvou soupeře ze Sokola
Strakonice, o týden později a v naprosto stejný čas změří síly
s dalšími Strakoňáky z týmu Elektrostav. Krajskou soutěž ve
stolním tenise hrají například týmy z Mirotic, Písku nebo
Blatné. Libor Schoř stejně jako jeho parťáci přivítají, když je
přijdou povzbudit čkyňští fanoušci.
(pp)

Nabídka práce
Železářství INTOMA, s.r.o., ve Čkyni přijme uklízečku na odpolední úklid cca
2 hodiny denně. Bližší informace osobně v železářství, na telefonu 388 423 415
nebo e-mailu kutova@intoma.cz.
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