AKTUALITY
ze života
Čkyně

VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ

ZDARMA

ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2020

Volby ve Čkyni vyhrálo
jasně STAN
Vítězem voleb do zastupitelstev
Jihočeského krajského úřadu se ve Čkyni
stalo hnutí STAN (Starostové a nezávislí)
se ziskem 20,77 procenta. Volilo 474 lidí
z 1278 možných voličů. Druhá ODS měla
téměř 18 procent. Třetí ANO 2011 volilo
64 lidí, což v celkovém součtu představuje 13,85 procenta. Čtvrtí pak byli
Piráti - 12 procent. O dvě procenta méně
získala koalice TOP 09 a KDU/ČSL.
K volebním urnám přišlo o necelá tři
procenta lidí více než před čtyřmi lety,
kdy se konaly poslední krajské volby.
Volební komise i volby se musely přizpůsobit pandemii koronaviru Foto: PP
Tehdy ve Čkyni volby vyhrála ČSSD
(22,01%), druhá byla ODS (17,33%) a třetí ANO (11,70%). V absolutních číslech to znamená, že před čtyřmi lety u nás
volilo 431 lidí, volit jich mohlo 1253, což je o 25 lidí méně než letos. Tato informace značí, že počet obyvatel Čkyně narůstá!
Ale zpět k výsledkům. Sociální demokraté nyní ve Čkyni získali pouze zhruba šest procent hlasů a ČSSD je tedy ve
Čkyni hlavním poraženým. STAN naopak získal o téměř deset procent více než při posledních volbách. Absolutním vítězem
voleb se stala vimperská starostka Jaroslava Martanová, která se v barvách STAN také stala krajskou zastupitelkou.
Rodačka ze sousedních Lčovic a bývalá žačka naší základní školy tak bude hájit zájmy svého města na krajském zastupitelstvu. Ve Čkyni dostala 49 preferenčních hlasů, což byl výsledek, ke kterému se nikdo nepřiblížil. ,,Děkuji Vám všem,
kteří jste podpořili ve volbách do kraje hnutí STAN a dali nám svůj hlas. Nesmírně si vážím preferenčních hlasů, které
jsem obdržela ve Čkyni. Věřím, že lidský rozum, zdravý úsudek, ohleduplnost, zodpovědnost a znalost místních podmínek
a potřeb napomůže hledat řešení problémů na krajské úrovni, protože s takovýmto přístupem se dá mnohé zvládnout.
S panem starostou Chvalem jsme již v minulosti řešili společné záležitosti, takže v této spolupráci chci pokračovat. Budu
se snažit být nápomocna tam, kde bude potřeba. Přeji Vám všem v této nelehké době hodně sil, zdraví a pohody, “ vzkázala
Jaroslava Martanová svým voličům. Devětkrát voliči kroužkovali našeho zastupitele Petra Martana, který kandidoval
s bývalým hejtmanem Jiřím Zimolou za hnutí Změna 2020. Celkově získalo toto uskupení ve Čkyni pouze 2,38 procent
hlasů. Zajímavostí je také propad KSČM, kterou v roce 2016 do kraje volilo 36 lidí (8,46%), teď komunistům hodilo svůj
volební lístek pouze 9 lidí (1,94%). V řeči absolutních čísel volilo naopak o 14 více lidí hnutí Ano. Podle mnohých politických analytiků se voliči hnutí premiéra Andreje Babiše rekrutují z řad bývalých sympatizantů KSČM.
Předsedkyní volební komise ve Čkyni byla Stanislava Tůmová. Podle členů komise přicházelo letos volit především
hodně mladých, což dříve nebývalo zvykem. Nejstarší člen komise Josef Lávička si také pochvaloval, že všichni příchozí
měli v pořádku své osobní doklady. Naopak i letos se v urnách objevily neplatné hlasy, podle serveru www.volby.cz, který
zřizuje Český statistický úřad, jich bylo 12. Platných tak ve Čkyni bylo 97,42 procent hlasů. Před čtyřmi lety pochybili
pouze čtyři voliči.
Na jihu Čech se vítězem stalo hnutí ANO, ODS byla v těsném závěsu. Dělí je necelé procento a mají i stejné množství
zastupitelů. Třetí jsou Piráti. Pětiprocentní hranici překročilo sedm stran a hnutí.
Senátních voleb se účastnilo 441 voličů, 430 hlasů bylo platných. 173 hlasů získal ředitel Nemocnice Strakonice Tomáš
Fiala (40,23 procent), 48 lidí volilo starostu Radomyšle Luboše Peterku (KDU/ČSL). Tento výsledek kopíroval i celokrajskou bilanci. Právě tito kandidáti postoupili do druhého kola senátních voleb. Podporu úspěšnému a dlouholetému řediteli
strakonického špitálu vyjadřoval na začátku kampaně i starosta Čkyně Stanislav Chval. K datu zpracování tohoto článku
ještě nejsou známy výsledky druhého kola.
(pp)
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 31. 08. 2020
Schválilo:
- doplnění programu: za bod 5) přidělení bytu v DPS, další bod – řád veřejného pohřebiště, do bodu různé – informace
pana Petra Martana o udělení čestného občanství pro T.G.M., informace od paní Mgr. Václavy Komínové – dotace pro děti
v hmotné nouzi
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL-647/2020/SML/402360 uzavřená podle § 1257 a § 1785
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi Povodím Vltavy, s.p., a Obcí
Čkyně v rámci realizace stavby „Prodloužení vodovodního řadu do osady Spůle“. Dohodou obou smluvních stran se
služebnost zřídí za celkovou jednorázovou dohodnutou cenu 10.000,- Kč.
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.
UZSVM/C/11098/2020-HMPR, kterou je převáděno vlastnické právo k pozemku p.p.č. 755/10 k.ú. Čkyně.
- rozpočtové změny č. 6/2020 a č. 7/2020
- ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Řád veřejného pohřebiště obce
Čkyně, Řád veřejného pohřebiště obec Čkyně vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu v Českých Budějovicích
ze dne 31. 8. 2020, vydaného pod č.j. KUJCK 87506/2020.
- vnitřní směrnice obce Čkyně 1/2020 – odchyt psů:
kterou se stanoví zásady pro odchyt, převzetí a umístění toulavých a opuštěných psů na území obce Čkyně a přilehlých
osadách. Poplatek za odchyt psa je ve výši 500,- Kč, poplatek za pobyt psa v záchytném zařízení je 120,-/den i započatý.
- zamítnutí prodeje části pozemku č. 1051/1 v k.ú. Onšovice u Čkyně o výměře 60 m2
- prodej části pozemku č. 384/2 v k.ú. Spůle u Čkyně o výměře 1397 m2
- zamítnutí prodeje části pozemku č. 395/1 v k.ú. Spůle u Čkyně o výměře 359 m2
- záměr – na prodej pozemku v k.ú. Onšovice u Čkyně par. č. 1019/2 o výměře 528 m2
- záměr – na pronájem části pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 90/1
- výběr dodavatele – veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Vodovod Spůle – vodovodní přivaděč“.
Na doporučení hodnotící komise schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – vodovodní přivaděč“ s firmou
Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.480.357,03,-- Kč bez DPH.
- pokračování v jednání s firmou Gornex, s.r.o. – dopravní systémy s přípravou a realizací projektu úsekového měření
- souhlas zřizovatele ZŠ a MŠ ve Čkyni, se zapojením základní/mateřské školy do projektu kraje financovaného
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
Neschválilo:
- záměr na pronájem pozemku v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 189/14 o výměře 1394 m2
- záměr na pronájem pozemku v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 38 o výměře 199 m2
Vzalo na vědomí:
- odložení žádosti o propachtování části pozemku v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 224/9 na příští zasedání ZO.
- zprávu o možnosti vybudování rozptylové loučky a kolumbária na místním hřbitově
- znovuudělení čestného občanství in memoriam pro bývalého prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka
a přípravu 4stranné brožury od p. Petra Martana
Pověřilo:
- starostu obce podpisem Smlouvy o dílo Vodovod Spůle – vodovodní přivaděč

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 30.06.2020.
V případě prodlení mohou být poplatky dle vyhlášky navýšeny platebním výměrem až na dvojnásobek.
Vyzýváme občany, kteří ještě poplatek neuhradili, aby tak učinili co v nejkratším možném termínu 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.
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Osvobození ČSR a Čkyně – tentokrát od žijícího pamětníka
V návaznosti na předchozí číslo Aktualit bych chtěl ještě více představit čkyňského rodáka Josefa Vítovce, žijícího v USA.
Narodil se r. 1930 a konec války již vnímal jako patnáctiletý student gymnázia. Jeho rodinná zkušenost je tvrdým
příkladem pro dnešní zlehčovače často nesmiřitelných vztahů mezi Čechy a Němci za 1. republiky.
(J. Vítovec:) Co se týče Němců, rozumím tomu problému a nesympatizuji s tím, co dělali
za války. Moje babička Rohlíková měla dvě sestry, které si vzaly Němce, a její otec je vyhnal
z domova. Jedna se usadila ve Vimperku a ta druhá v Goppingenu u Stuttgartu. My jsme
se s nimi nestýkali, jen jsem je viděl jednou před válkou. Jeden z nich, jako voják, se u nás
stavil koncem války, když utíkal do Německa.
Pamatuji si, že ve Čkyni žil muž, kterému říkali „Pan Američan“. Bydlel u Bečvářů
nedaleko nás. Nikdo o něm nic nevěděl, neboť s lidmi nemluvil, ani se s nikým
nestýkal. Vídal jsem jej chodit v americkém Stetson klobouku na hlavě. Zemřel
někdy kolem r. 1937-8. Zda měl ženu, nevím, tu jsem nikdy neviděl.
Vzpomínám si, že ve Čkyni se věřilo, že budeme osvobozeni ruskou armádou, a tak v květnu 1945 na mnohých domech visely
rudé prapory, které vítaly Američany. Jenom náš dům (č.p. 138) měl americkou vlajku. Byla jediná. Když jsme věděli, že
Američané zde budou příštím dnem (slyšeli jsme střelbu po dny a konečně blízko), tak otec ušil americkou vlajku ze zbytků
látek, které měl schované, neboť jako krejčí nikdy nic nezahodil. Nevím, co se s vlajkou stalo, ale je docela možné, že je ještě
dnes schovaná pod podlahou kuchyně, kde byl tajný vchod, který vyřezal truhlář pan Vondrášek. Také jsme tam schovávali
jiné věci, aby je Němci nenašli.
Fotografie v knize Josefa Lávičky mně připomněly, že nás tam tenkrát bylo hodně, že děvčata házela květiny na tanky; že
jsem křičel Nazdar! a Vítáme vás tak nahlas, že jsem z toho příští den nemohl mluvit.
Na návštěvu generála Pattona si pamatuji. Patton sem přiletěl v letounu C-47 jenom na den, kdy byla přehlídka zdejšího
vojska a paráda na trávníku za městem na vimperské straně u silnice, kde také měli malá letadla Piper Cub. My, kluci, jsme
se tam na to z povzdálí dívali. Spřátelil jsem se s jedním americkým vojákem, který k nám domů často chodil. Když jsem již
žil v USA, tak jsem se s ním setkal ve státu Michigan. On byl jedním z těch, kteří dostali medaili od Pattona. (konec J. Vítovec)
Dle vzpomínek paní Vančurové (dnešní naší nejstarší občanky) byla ve Čkyni ještě jedna americká vlajka. Zřejmě
pocházela od výše zmíněného „Pana Američana“. Vlajka po dobu války zůstala pečlivě ukrývaná u Kolafů a 6. května
1945 byla vyvěšena na hostinec U Králíčků.
Josef Vítovec měl nejen přímou zkušenost s válkou a osvobozením. Po odchodu z vlasti r. 1948 se později dostal do USA,
kde získal vojenské vzdělání. O své letecké životní dráze uvádí:
Zapsal jsem se na 6 let v Minnesotě v r. 1951 a věřil slibům, že mě nechají létat. Poslali mě na učiliště (training) do San
Antonia v Texasu. Ke slibům nedošlo, neboť brali jen universitní absolventy a já jsem pro ně neměl žádnou školu, protože
české školy zde nic neznamenaly. Ve věku 21 let mně navrhli, abych si dělal školu, než mě zařadí do leteckého programu. Po
ukončení školy jsem však byl již moc starý na pilotáž, vzhledem k tomu, že absolventi nesměli být starší než 26 roků. I další
léta jsem sloužil v americkém letectvu na různých pozicích, mimo jiné i na území Německa v šedesátých letech.
Po 24 letech v uniformě jsem skončil kariéru jako délesloužící Senior Master Sergeant. Pozvali mě zpět jako civilního pracovníka do stejné školy jako vůdce konstrukce simulátorů pro americké letectvo s ekvivalentním civilním stupněm majora.
V pozici jsem zůstal 16 roků. (konec J. Vítovec)
Dnes náš rodák žije ve státu Washington, a jak stárne, tak o to více vzpomíná a sleduje dění ve Čkyni. Je čtenářem Aktualit
po internetu a sleduje spory o výklad dějin II. světové války. V nedávné době J. Vítovec napsal:
Pane Martane, s Vaší odpovědí v Aktualitách 7-8/2020 stoprocentně souhlasím. Myslím si, že je to generační problém, který
je vidět i zde v Americe na generaci, která byla historicky oloupena o světový vhled. Svět je zaplavený přetíženou propagandou
a pro většinu lidí je lehčí přijímat nepravdy – než se informovat.
Nevím, co by se s námi stalo, kdyby se Hitler nezabořil v Rusku, kde měl 157 divizí proti jenom 58 na západní frontě. Jistě by
invaze v červnu 1941 nebyla, kdyby tuto sílu nasměroval na západ. Nezapomeňte, že s 58 divizemi, většinou ve Francii
a Skandinávii a jenom 26 divizemi v Itálii zpočátku války vítězil na většině území západní Evropy. Anglie měla většinu své
vojenské síly v koloniích, a proto se Amerika involvovala v Africe, než se dala do Evropy přes Sicílii. Kdyby Hitler nezačal
válku na dvou frontách a jenom by útočil na západ, tak by Británie jistě nevydržela ani s americkou pomocí a kdo ví, co by
se stalo. Rusko zaplatilo strašnou cenu životů (Vaše čísla jsou správná) a bez nich by Československo jistě nebylo osvobozené.
Co se týče hranic postupu ruské a americké armády, to už se diskutovalo poprvé v Teheránu v r. 1943 mezi Churchillem,
Stalinem a Rooseveltem. Churchill se setkal se Stalinem v Moskvě v r. 1944 a sliboval Stalinovi rozdělení Balkánu bez Rooseveltova vědomí. Diskutovala se okupace a kdo co dostane. Churchill to načáral Stalinovi na papírovém ubrousku. Když se
o tom Roosevelt dozvěděl, tak byl rozzuřený. Na Jaltě se hranice postupu konfrontovaly a tak se stalo, že když se Patton dostal
až k Praze (já si pamatuji na článek v novinách, který to oznámil už 5. května), tak se musel vrátit k Plzni a čekat na Rudou
armádu, až osvobodí Prahu. (konec J. Vítovec)
Pokračování na straně 8.
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Začal školní rok 2020/21
Základní škola Čkyně zahájila nový školní rok 1. září s 255 žáky ve dvanácti třídách. V ZŠ zaznamenáváme ustálený
celkový počet žáků. Mateřská škola naplnila tři třídy (73 dětí).
Standardně proběhlo i uvítání prvňáků. Pravidelná výuka podle rozvrhu je od středy 2. září. Velmi si přejeme, aby
školní rok 2020/21 probíhal standardně s dětmi ve třídách a lavicích. Tomu jsou podřízeny hygienické a provozní podmínky na všech součástech školy dle aktuálních opatření MZdr a MŠMT.
Výchovu a vzdělávání zajišťují plně kvalifikovaní pracovníci – 17 učitelů ZŠ, 2 vychovatelky ŠD, 5 učitelek MŠ. Dílčí
personální změny nastaly v obsazení pedagogického sboru zejména z důvodu mateřské dovolené. Na mateřskou dovolenou odešly Mgr. Lucie Kadeřávková a Mgr. Marta Šišláková. Na první stupeň nastupuje nově Mgr. Eliška Bošková s aprobací
1. st + Aj, do ŠD Barbora Němečková. Personální nárůst je též na pozicích asistenta pedagoga, kde nově nastupuje Hana
Machovcová.
Celý areál ZŠ i MŠ i vnitřní prostory jsou po prázdninách velmi dobře upraveny a připraveny. Už od posledního
červnového týdne probíhaly ve škole stavební úpravy a údržba. Proběhla druhá etapa (dokončení) výměny oken a dveří.
Ve třídách jsou nainstalovány nové keramické tabule, většina tříd je osazena novým žákovským nábytkem. Před
dokončením je kompletní rekonstrukce podlahy v tělocvičně.
S ohledem na mimořádnou situaci a organizaci distanční výuky ve druhém pololetí minulého školního roku výrazně
zdokonalujeme a rozšiřujeme možnosti počítačové sítě. Případná vzdálená výuka je ze zákona povinná. Inovujeme stolní
i mobilní PC techniku včetně pořízení softwarového vybavení, které mohou žáci používat i na svých domácích zařízeních.
Naše škola přistoupila k řešení, kdy každý žák školy má zřízen účet v rámci domény školy a MS Office365. Tento účet
umožňuje žákovi zdarma používat verze kancelářských programů Microsoft Office a aplikaci Microsoft Teams pro online výuku. K této gramotnosti žáků jistě přispívá i skladba našeho učebního plánu, kdy informatiku máme zavedenu ve
třetím a pátém ročníku prvního stupně a ve všech ročnících druhého stupně.
Minulý týden jsme také spustili avízovaný rodičovský portál, který zobrazuje celkový přehled o školní práci žáka. Jedná se o zabezpečený systém přístupný pouze oprávněným osobám. Přístup do tohoto systému umožní rodičům i žákům
operativnější komunikaci se školou, okamžitou informovanost o událostech ve škole, sledování prospěchu, kontrolu
docházky, sledování termínů, sledování postupu a stavu plnění úkolů atd. i mimo
případnou distanční výuku.
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 spoluprací
školy s rodiči a zřizovatelem toho budeme
dosahovat.
Mgr. Stanislav Mauric,
ředitel školy
Poprvé ve školní lavici
Foto: D. Havlík

Ze života ZUŠ Vimperk
ZUŠ Vimperk umožňuje umělecké vzdělávání též na pobočce ve Čkyni. Základní umělecké vzdělávání je českým specifikem, přináší základy znalostí a dovedností v oboru, smysluplné využití volného času, obohacení a rozvíjení uměleckých
vloh. Vyučování se řídí Školním vzdělávacím programem ZUŠ Vimperk, ve kterém je mj. stanoven rozsah a obsah dané
výuky. Základem studia je individuální výuka, která je důsledně propojena s kolektivní a skupinovou výukou v dalších
předmětech (hudební nauka, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, nově pěvecký sbor).
Na pobočce ve Čkyni vyučujeme hru na tyto hudební nástroje – klavír, akordeon, housle, kytara, klarinet, zobcová
flétna, příčná flétna, trubka. Výuku pro 54 žáků zajišťuje 9 pedagogů. Máme již naplánované termíny vánočních koncertů
a termíny absolventských koncertů, které se v závěru loňského školního roku nemohly konat. Věříme, že se koncerty
uskuteční. Těšíme se na shledání!
Mgr. Hedvika Vavříková, vedoucí pobočky
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Vítání prvňáčků

Foto: D. Havlík

Začal nový školní rok
Je konec září, školní rok se rozběhl, nové děti si už pomalu zvykají na kolektiv, kamarády, učitelky, prostředí, nový režim.
S předškoláky jsme se slavnostně, jako každým rokem, rozloučili na obecním úřadě a předali je do první třídy s přáním
všeho dobrého.
A jak to na začátku letošního školního rok vypadá u nás v mateřské škole? Máme otevřeny tři třídy jak na ranní, tak
i odpolední činnost a velkou hernu pro různé aktivity. Celkový počet dětí je letos 73. Kolektiv školky tvoří pět pedagogických pracovnic a tři pracovnice provozní. Svou práci v naší mateřské škole ukončila paní Mirka Kohoutová a na její
místo nastoupila slečna Darina Doležalová. Paní učitelce Kohoutové děkuji za její spolehlivou práci. Novým učitelkám ať
se daří jak na pozicích učitelek, tak i asistentky pedagoga. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí. V první třídě je zapsáno
21 dětí. Druhá třída čítá 23 dětí. Předškoláků je letos 29. Škola má svůj vzdělávací program, který si učitelky na třídách
rozpracovávají podle věku, možností a potřeb dětí. Každá třída má svá specifika, ale stejnou náročnost limitovanou věkem
dětí a jejich potřebami.
A jaký bude náš cíl, čeho budeme chtít s dětmi dosáhnout? Chceme děti vést, tak jako každý rok, k lásce k přírodě, ke
své obci, aby se do ní rády vracely. Chceme udržovat a rozvíjet české tradice a zvyky. Ve spolupráci s rodiči vést děti
k samostatnosti, respektovat pravidla a usnadnit tak dětem přechod do základní školy. Máme toho před sebou hodně,
ale určitě se nám bude společnými silami dařit.
Nyní se už do mateřské školy začíná vkrádat podzim. Těšíme se na společné akce s dětmi. V důsledku mimořádných
opatření je vstup a pobyt cizích osob do budovy školy omezen. Proto do odvolání v rámci ochrany zdraví budeme pořádat
jen interní aktivity. Ale nudit se nebudeme. V říjnu nás čeká Den stromů, strašidelný Halloween, s vílou Podzimničkou
a zvířátky zamkneme školní zahradu. Pak už budeme vyhlížet sv. Martina.
V. Pechoušková
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Synagoga v říjnu a listopadu
Dovolte nejdříve reakci na minulé Aktuality. Tak
mně pan Petr Martan sdělil, že mám děkovat
maršálu Koněvovi, a zpochybňuji-li padlé vojáky
Rudé armády, rovná se to zpochybňování
holokaustu. No to jsou věci... Dokonce se panu Martanovi zdá, že ve Čkyni schází prezentace
holokaustu a jeho důstojné pietní místo. Tedy jen
pár řádek na uvedení věcí na pravou míru. Nikdo
nezpochybňoval miliony padlých v Rudé armádě,
jen nezazněl adekvátní počet padlých Aliance. Tedy
podstata věci je zcela jinde. Maršála Koněva jsme
v této republice už také vyřešili. A pokud se půjdete
podívat jak do synagogy, tak na židovský hřbitov,
najdete důstojná pietní místa, připomínající
zavraždění židovských obyvatel celoročně, veřejná pietní shromáždění v časech výročí jsou vhodná pro velká města, to
naše malé udělalo pro své bývalé spoluobčany skutečně maximum, uvědomujeme si to po každém zápisu v pamětní knize.
V podzimních měsících se přijďte podívat na velmi kvalitní výstavu k výročí osvobození americkou armádou, včetně
amerického vojáka. Chystáme i přednášku k tématu. V listopadu se zase těšíme na pořad Šumava Litera opět k tématu
osvobození: 20.11.2011 od 19:00 Miroslav Počinek: Bez skrupulí, O činnosti a osudu J. F. Červenky – člena partyzánské
skupiny Šumava II – 11. rota Čkyně.
Od října je možné si prohlédnout synagogu pouze po telefonické domluvě – Josef Lávička 733 190 636 nebo Jindra Bromová 723 674 546.
J. Bromová

Dřešínské ženy navštívily
synagogu
Český svaz žen ve Dřešíně navštívil v sobotu 25.
července 2020 Synagogu ve Čkyni, kde nás podrobným výkladem provedl pan Josef Lávička ze
Čkyně, kterému bychom chtěly touto cestou
poděkovat za jeho lidský přístup. Ten nám
podrobně vše vysvětlil a objasnil celou historii
synagogy. Poté jsme navštívily i výstavu krajek
a knoflíků, které vystavovala paní Růženka
Bílková ze Čkyně.
Jiřina Koláříková, Dřešín
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Úvaha nad lesy odcházejícími i stávajícími
Žiji na samotě u lesa již pětatřicátým rokem, dětství jsem o letních a zimních prázdninách prožila na Filipově Huti
v „dřevěňáku“ a od narození jsem žila od lesa jen pár kroků, byť v matičce Praze. Les je mým přirozeným prostředím,
mohu zde pobývat dny i týdny bez vymožeností dnešního světa, a to v lese jakémkoli, v horském lese i deštném pralese,
jak o mně někteří ví :)
Možná proto mi pohled na suché lesní porosty nepřináší stejné pocity jako vám, kdo jste zvyklí na les zvaný hospodářský,
tedy zasázený v řadách a uklizený. Dodám ještě, že jsem zhruba sedm let sázela v lese stromky tady v okolí i na Šumavě,
mám tedy tuto péči skutečně prožitou. Měla jsem tu práci moc ráda, i když už tenkrát mi vadilo totéž, proti čemu můj táta
marně bojoval od padesátých let... Způsob „hospodaření“ byl a je založen na zisku – a to co nejrychlejším a nejefektivnějším. A tak se sázely především rychle rostoucí smrky, pár řad modřínů, aby se neřeklo, a sem tam menší oplocenka buků. Jen zcela svátečně se objevily jedle a někdy borovice – samozřejmě nikdy ne jako smíšený porost. Vše, co
dorostlo, se vytěžilo a odvezlo, větve jsme pak v zimě pálili, aby byla plocha „uklizená“ pro další sázení. Pokud se takto
vytěží les dvakrát třikrát za sebou, z čeho asi má narůst silná a zdravá nová populace? Stačilo pár suchých let a celý plantážový systém se zhroutil – oslabené stromy jsou přirozenou potravou kůrovce. To není žádný škůdce, jak nám je neustále
vtloukáno do hlavy, ale doktor lesa. Oslabené stromy příroda vyřadí a jsou zároveň potravou dalších generací a navíc
ochranou před větrem a sluncem, příliš bujnou vegetací a v neposlední řadě opadané větve nepustí k semenáčkům lesní
zvěř. Příroda ví, co dělá, a přírodní porosty se přirozeně obnovují v pestré směsi zdravé a odolné proti všemu. Ne však
proti člověku...
Člověk je tvor zištný, a co hůře, pyšný. On ví lépe než příroda jak vytvářet les, a tak jsme svědky úporných bojů proti
kůrovci a zároveň proti extrémistům a nebezpečným experimentátorům – rozuměj těm, kteří brání „hospodářům“ zasahovat do přirozených procesů přírody. Jistě, v hospodářských lesích je třeba postupovat jinak než v národních parcích,
ale je třeba skutečně hospodařit. Vlastník lesa své porosty dobře zná, ví, kde jsou podmáčené, kde vystavené drsným
podmínkám, kam je třeba dát jakou borovici a kde jedle udrží vlhko i pro smrky a především sází listnáče, byť se jejich
zralosti nejspíše nedožije – duby a buky – ty pilíře lesa, jeřabiny a javory se chytí všude a přichystají podmínky, olše
a jívy do vody, habry, skoro vymizelé jilmy, nechá vyrůst krásné břízy tam, kde nejsou překážkou. Vidím to kolem sebe
celá ta léta – kde je skutečný hospodář nebo hospodaří sama příroda, není žádná kalamita a kůrovec se nechytá, přestože
nalétává v celých oblacích z okolních, již mrtvých porostů. Státní a zákonem daná lesní politika se pomaloučku a nerada
začíná měnit, leckde se však stále jede po staru – jsou vidět totálně zdevastované holiny po harvestorech již druhým
rokem bez života, nebo nájemců, kde stále leží poražené kmeny a na loňské holině pro hustou buřeň ani neprojdeš, vedle
lesa skutečných vlastníků, kde se nový les už dere k životu přirozeně rozséván a pečlivě dosazován.
Nejspíše jste již také unaveni nesmiřitelnými názory lidí na obou stranách pomyslné barikády, která je příčinou neustávajících sporů o podobu Národního parku Šumava. Hned od svého vzniku roku 1991 – kdy byl účel jasně dán – ochránit
Zelené srdce Evropy, kvůli nešťastným okolnostem v příhraničním pásmu zbavené lidí i staletých sídel, prostor, jenž
zůstává jedním z největších souvislých komplexů lesa ve střední Evropě. Koncepce ochrany a bezzásahovosti byla
stanovena zákonem a nařízením vlády, smyslem NPŠ je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana
či obnova samořídících funkcí přírodních systémů... Tedy ne „park“ uklizený a učesaný, ale přirozeně se obnovující,
přirozeně krásný a přirozeně zdravý a odolný.
Od počátku se ovšem zasely i podmínky, neúprosně směřující ke třem desítkám let bojů o to, zvítězí-li příroda, nebo
zájmy developerů. Nechá-li se konat ona, nebo se bude vychovávat pilami či dokonce harvestory. Karel Klostermann nám
všem zanechal dostatečná svědectví a jako milovník lesa byl dobrým pozorovatelem – věděl, co udělá otevřená holina
a k čemu jsou staré, mohutné stromy, byť mrtvé. Jenže park po svém vzniku převzal vesměs pracovníky bývalých státních
a vojenských lesů, žijící z kácení a odvážení. Přihrála kalamita a namísto péče se rozjel obchod na plné obrátky. Tak jako
to vidíme dnes, zbytečně pokácené dřevo se tyčí v hromadách a kůrovec si stejně vede svou, tak se tehdy i do prvních zón
pustily velké dřevařské společnosti, aby vydrancovaly poklad posledních nejušlechtilejších velikánů... Utržené peníze se
vracely do obnovy, turistických středisek, ale sama podstata toho nejcennějšího, co v NPŠ máme chráněno v prvních
zónách, ty nejhodnotnější biotopy byly rozdrobeny na 135 ostrůvků (!), aby se vykácelo nejlepší dřevo, co na tom, že
chránilo před větrnou kalamitou. A opět neomylně přišly následky jménem orkán Kyrill... Poučíme se někdy?
„Nenasytnost lidská větším je nepřítelem Šumavy než vichřice, kůrovec, chlad a vlhko; zde ve slatích a hvozdech je nutný
zápas krom s živly i s bohem dvounohým, pomáhajícím prý lesům v zápase s následky katastrof.“ To napsal Josef Váchal
ve své Šumavě umírající a romantické už roku 1930... Po téměř sto letech se ten zápas vede dál. Zdá se snad, že pomalu
se alespoň nachází dohoda, ovšem developerské sny jsou obtěžkány penězi, jimž tolik lidiček tak snadno podléhá,
a v době otevřené dezinformacím všeho druhu, kdy lež nazývá se pravdou a pravda osobním názorem (...), věru nelehko
se člověk s člověkem, natož národní park se starosty – zejména těmi z dob minulých – domluví. Přimlouvám se pěkně za
tu přírodu, tak lehce odbývanou. I ona sama už má dost toho rozjíveného pokolení lidského a dává nám to pěkně zpátky,
abychom si už konečně všimli, co děláme a co neděláme...
Jindra Bromová
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Pokračování ze strany 3.
Být vděčný všem za osvobození celé ČSR
Je 75 let od ukončení II. světové války a téma je stále živé. Je důkazem toho, že karmické dědictví vzešlé z této doby je
stále obsažené ve vědomí dnes žijících lidí. Když již nic nejde vrátit zpět a napravit, tak přichází dokumentární historie
a ta má poslední slovo. Pokud ta děje pravdivě pojmenuje a jsou bez ideologických pohledů veřejností přijaty – tak děje
a emoce se ztrácí a je uzavřeno.
Vnímat osvobození r. 1945 jen jako občan Čkyně, Prahy či Plzně je málo a není to vlastenecké. Je spravedlivé a morální
připomínat osvobození, ale ne jen Čkyně, ale celé tehdejší naší vlasti – Československa. Dne 6. května byla Čkyně
osvobozena od státní správy Protektorátu Čechy a Morava a ihned byl ustanoven Národní výbor a vše s tím spojené.
Osvobození území chápu jako stav, kdy armády vytlačily či zajaly německé vojsko a vojáci očistili domy a území od ukrývajících se Němců, zrádců a kolaborantů. Osvobozující vojsko má v rukou moc nad územím a diktuje a kontroluje státní
správu. V tomto pohledu je osvobození nestrategických měst – jako byla Čkyně – jen formálním gestem.
Kdo osvobodil ČSR a v jakém podílu
Je rozdíl v pohledu na osvobozující armády: Jednou byly na bojové frontě a před sebou tlačily německou armádu s tisíci
tanky v zákopech (hloubených českými otrokáři). Krutost a hromady mrtvých si dnešní lidé nedovedou a ani nechtějí
představovat. Druhý pohled na osvobození je na průjezd a pobyt vojsk jako demonstrace kontroly a vlády nad územím.
Československá republika včetně Podkarpatské Rusi byla v podílu cca 10 % území obsazena americkou armádou gen.
Pattona. Jsme jim za to navždy vděčni.
Zbývající území, cca 90 %, obsadily armády: armády Sovětského svazu (v nich byli vojáci národností Rusové, Bělorusové,
Poláci, Ukrajinci, Židé...); československé armádní sbory a brigády (do nich také po 30. 10. 1944 nastoupili všichni muži
do 60 let žijící na území již osvobozené ČSR – Podkarpatské Rusi); dále rumunská armáda, maďarská armáda, polská
armáda; bojové akce partyzánských jednotek. Z těchto armád padlo na území ČSR 144 000 vojáků.
Proto u nás v československé Čkyni budeme v květnu tyto všechny armády a národy připomínat a všem budeme vděčni.
Petr Martan a Josef Vítovec

Vzpomínka na Míru Kaince
V neděli 27. září jsme se sešli v zámecké zahradě u lávky přes Nahořanský potok spolu s širokou rodinou Jaromíra
Kaince, místostarosty obce Čkyně, abychom vzpomněli jeho nedožitých 62. narozenin. Při této příležitosti jsme na lávku
umístili tabulku s textem LÁVKA JAROMÍRA KAINCE. Míra Kainc totiž stál u zrodu této malé, ale tolik potřebné stavby,
a spolu se starostou Stanislavem Chvalem a dalšími kolegy z Obecního úřadu Čkyně i u dalších důležitých staveb a akcí
v obci. Vzpomínáme na něho jako na kamaráda, zájmové spolky v obci také jako na štědrého sponzora. Míra, řečený též
Kanička, zanechal v obci nepřehlédnutelnou stopu a v našich srdcích milou vzpomínku.
pk
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Kule posledního českého vlka
V polovině října loňského roku jsme se ženou a dětmi podnikli výlet k pomníku posledního vlka zastřeleného v Čechách.
Ten se nachází v polesí Lipka nedaleko Vimperka. Bylo pěkné
počasí a my se po cestě pomalu přibližovali smíšeným lesem
k našemu cíli. Široko daleko nebylo vidět člověka a tak jsme si
všichni užívali téměř panenské přírody.
Očima se kochám a pátrám po všech možných zajímavostech.
Takto jsem si všiml do černé země vyjeté koleje od lesního
stroje a v její hraně byl jasně zřetelný šedý bod. Po vyjmutí této
věci jsem zjistil, že se jedná o naraženou olověnou kuli. Inu,
vezmu ji, olovo nemá v lese co dělat. Po ujití dalších pár metrů
se nám již objevil onen cíl naší výpravy. Na pomníku posledního českého vlka zastřeleného v českých zemích je vytesán
datum 2/12 1874. A tu mně blesklo hlavou, zda by mnou
nalezená kule nemohla s tímto vlkem souviset.
Po příchodu domů jsem se dal do pátrání na internetu
a dozvěděl jsem se, že oním úspěšným střelcem byl knížecí
stavitel Jan Štěrbík z Vimperka.
V památné knize schwarzenberského revíru Knížecí pláně
čerpající z „Geschichte von Winterberg und Umgebung“
schwarzenberského lesního hajného Josefa Puhaniho se o tom
píše: „Na začátku podzimu 1874 byl na panství Spůle a Zdíkova Střelec Jan Štěrbík z Vimperka
pozorován vlk, který zadávil z pasoucího se dobytka 2 jalovice a 10 ovcí. Když začátkem listopadu napadl první sníh
a dobytek byl hnán z pastvin do obcí, začal střídat jeden revír za druhým. Bezpečný úkryt nalezl v porostech Světlé hory,
kde byl 30. listopadu vystopován v okolí Mergartu – Zahrádek.
Ještě téhož dne uvědomil revírník Jan Böhm lesní úřad ve Vimperku a následujícího dne lesní správu v Lipce, která zorganizovala sledování. Druhého prosince napadl čerstvý sníh a zaměstnanci lipeckého polesí Štumpf a Haselberg objevili
stopu v části lesa zvané Lichtenberg. Ihned to sdělili polesnému Pivníčkovi, takže v 11 hodin se na místo srazu Windflach
dostavilo 12 střelců.
Mezitím vlk přešel do polesí Forchenhaid. Přihnalo se velice špatné počasí, začal padat sníh. Když byla skrýš objevena,
vyrazil vlk přímo proti houštině, kde byli střelci rozmístěni. Několik jich v panice vyskočilo na hranici dříví a část vylezla
na strom. Vlk ale běžel dál, až nakonec byl obehnán a šťastným střelcem dvěma ranami uloven…“
Strach byl pravděpodobně na místě, jelikož 118 let zde nebyl žádný vlk uloven. Konkrétně jsem se na Wikipedii dočetl,
že popisem honu se podrobně zabývá kniha Dějiny lovu a lovectví od Jana Evangelisty Chadta Ševětínského, vydaná
v roce 1909 v Lounech. Podle Chadta Ševětínského obnášela délka vlkova těla „154 cm a výška 80 cm. Byl tři dny pro
podívanou v zámku vimperském vystaven a pak na Hlubokou poslán a do sbírek J. J. knížete ze Schwarzenberga zařaděn.“
V mysliveckém a rybářském muzeu Loveckého zámečku Ohrada u Hluboké nad Vltavou si lze posledního vlka zastřeleného
v českých zemích prohlédnout dodnes. Rovněž brokovnice „Lefaucheur“ ráže 14 byla roku 1934 odevzdána do sbírek
Loveckého zámečku Ohrada.
Údaj o brokovnici mně pokazil radost z pátrání, protože já nalezl kuli a ne broky. Zde mně
ale náladu spravil můj kamarád myslivec, který mi řekl, že i z brokovnice se střílí kulemi.
Dále mi řekl, že když má ta má kule na sebe kolmé průměry 13 a 15 mm, mělo by se ve
výsledku jednat o méně častou ráži 14.
V brzké době jsme vyrazili na rodinný výlet na Hlubokou spojený s návštěvou loveckého
zámku Ohrada. Naše kroky směřovaly především do prvního patra zámku, kde jsem si vyfoNalezená kule
tografoval vycpaný exemplář šumavského vlka i onu brokovnici. Paní průvodkyně mně sice
nejdříve odkázala na mnohem honosněji zdobenou brokovnici, která se ale po detailním pátrání ukázala nepravou. Ta
správná byla označena pamětním štítkem na pažbě. Jako obtížné se ukázalo samotné sehnání knihy Dějiny lovu a lovectví.
U nás v blízkém okolí ji žádná knihovna neměla, ani nemohla zprostředkovat její zapůjčení. Jednu jsem objevil v Hradci
Králové a druhou někde na Moravě. Pro mě jako pro Šumaváka byly obě varianty hodně z ruky. Ale i zde mně pomohlo
štěstí a já požádal o pomoc dobrého kamaráda Pavla, který v Hradci žije. Ten se po počátečních neúspěších ke vzácné
knize, která nesměla opustit studovnu dostal a potřebné statě a obrázky ofotil. Kniha vesměs potvrzuje zápisky
schwarzenberského lesního hajného J. Puhaniho a detailně popisuje jména všech lovců a okolnosti honu.
Jak již bylo výše zmíněno, při onom honu padly dva výstřely z brokovnice ráže 14. Tudíž může být i má kule jednou ze
dvou, které tohoto vlka zabily. Nebo se jedná o zajímavou shodu náhod, které daly sepsat tento příběh.
Stahad
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Náš páter Janoušek oslavil 80. narozeniny
Osmdesáté narozeniny oslavil farář čkyňské farnosti páter Jan Janoušek. Oslava se konala ve Vacově a předcházela jí
slavnostní bohoslužba v kostele svatého Mikuláše, kterou celebroval českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád.
Zúčastnili se jí starostové ze všech farností, o které se páter Janoušek stará - Čkyně, Vacov, Lštění, Bohumilice a Dobrš.
Pan farář dostal od zástupu gratulantů mnoho darů. Velký dárek dostal od Stanislavy Tůmové také čkyňský kostel.
Vlastnoručně vyšila plátna s mariánskými motivy, která teď zdobí postranní oltáře.
Páter Janoušek pochází z Velhartic u Sušice, za dřívějšího režimu nemohl studovat teologii a pracoval proto jako veterinář. Po roce 1989 se konečně stal římskokatolickým knězem, ve Čkyni je farářem od roku 2001. Do 20. roku jeho působení
u nás mu přejeme mnoho zdraví, štěstí a ať ho Bůh provází na každém jeho kroku!
PP, foto: P. Kučera

Program Komunitního
centra Míja ve Čkyni
od září 2020
Pondělí
9:00 Ruční práce pro dospělé (šití,
vyšívání, háčkování, pletení, drhání)
Úterý
9:00-10:00 Šikovné ručičky pro nejmenší
14:30 Cvičení pro dospělé s Radkou
Středa
10:00 – 11:00 Cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek
9:00 Kurzy tvoření pro dospělé
15:00 – 17:00 Klub šikovných ručiček
a Badatelský klub – do klubu mohou přijít
i ostatní „neklubové“ děti a něco pěkného
si s námi vyrobí
Koupím známky, mince, bankovky, obrazy,
staré hodiny, vojenské předměty – šavli,
uniformu a podobně.
Můžete nabídnout i jiné staré předměty
nebo celou sbírku a pozůstalost.
Tel: 722 777 672

Hasiči zbavili Čkyni železného šrotu
Ani koronakrize nezabránila našim hasičů v tom, aby uspořádali sběr
železného šrotu. Znovu ve dvou partách objeli celou Čkyni a na valník
zapřažený za traktor nasbírali vše nepotřebné, co vydaly naše garáže, kůlny
a dvorky. Utržené peníze využije sbor na svou činnost v dalších letech. Díky,
kluci!
text a foto: PP
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Držme palce našim fotbalistům!
Čkyňští fotbalisté zažívají výborný vstup do soutěže, který navázal na kladně hodnocenou přípravu. Na začátku října,
kdy vznikl tento článek, se drželi na prvním místě v tabulce a tak se v kuloárech znovu začíná mluvit o postupu do vyšší
soutěže. 1.A třídu, která by Čkyni podle odborníků slušela, zatím Čkyňští marně dobývají několik let. Začátek letošního
ročníku se jim vydařil nadmíru, hráči se chtějí soustředit pouze na vlastní výkony a odmítají tak dávat rozhovory médiím,
které by je zbytečně rozptylovaly. Uzavřeli se za dveřmi kabiny, kde spřádají plány na další vítězství. Také jinak velice
vstřícný jednatel SK Čkyně Patrik Krull všechny žádosti o interview s díky odmítl. Vyjádřit se hodlá až během zimní
pauzy. Na fotografiích z přípravného utkání s týmem TJ Osek B je zachycený Josef Fiedler, který se během léta a podzimu
neuvěřitelným způsobem rozstřílel a Čkyně v něm našla hráče, který umí rozhodovat zápasy. Na dalším snímku je
zachyceno zranění Marka Kuty ze stejného zápasu, který po zákroku protihráče utrpěl těžkou zlomeninu nohy. Přejeme
mu brzké uzdravení a jeho spoluhráčům z SK Čkyně vysněný postup!
PP, foto: J. Škrle

U Mánků roste další
sportovní talent
Emma Mánková, studentka sekundy
vimperského gymnázia ze Záhoříčka,
jde ve sportovních šlépějích svých
starších bratří. Letos v letní sezóně nejenom suverénně ovládla celý seriál
závodů Šumavského poháru, ale bodovala i v rámci celorepublikových závodů
Českého poháru na horských kolech.
Ty se u žákovských kategorií skládají
z technických soutěží překonávání
různých překážek a z Cross country
závodů přibližně na trati dlouhé 25
minut. Emma byla letos ze všech děvčat
v ČR nejlepší v technických disciplínách,
kde nenašla přemožitelku. Celkově
v Českém poháru, který se skládal ze
závodů v Plzni, Peci pod Sněžkou, na
Zadově a v Brně se umístila na skvělém
třetím místě.
(pp)
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