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Hasiči přes léto
postavili dvě nové
garáže
Léto na stavbě letos strávili čkyňští
hasiči. Na zadním dvoře postavili
vedle pergoly novou dvougaráž,
zrekonstruovali také stávající garáž
v přední části hasičského domu, při
vstupu z hlavní silnice. Hasiči letos
odpracovali více než 600 brigádnických hodin, na celkovém výsledku se
rovnoměrně podílela většina členů
sboru. Nejstarším pracantem byl bývalý zednický mistr Dominik Kavlík,
který neztratil profesní jistotu
a podle ostatních hasičů svou zkušeností výrazně pomohl rychlému
postupu stavby. Každý přispěl svou
měrou k celkově výbornému výsledku, svou parketu na stavbě nalezli všichni většinou podle svého
občanského povolání. Kuchař například míchal maltu atd. V nové
dvougaráži bude zaparkován VW
Transporter, v té přední je zánovní
hasičský vůz Liaz Karosa, který
hasiči do Čkyně zdědili po
svých strakonických profesionálních
kolezích. Automobil Avia A31, se kterým jezdili předtím, už je prodaný.
Z přední garáže museli hasiči nejprve vybagrovat 80 tun starého betonu a zeminy, čímž snížili úroveň
podlahy zhruba o jeden metr, což bylo
třeba kvůli výšce nového vozu.
Společně strávené léto na brigádě
čkyňské hasiče stmelilo. Často se prý
stávalo, že si kluci v blízké pergole připravili společnou večeři na
grilu, při které pak velmi intenzivně
plánovali postup prací pro další
dny.
(pp)

Někteří z pracovitých hasičů před novou dvougaráží
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Ze staré garáže vyvozili hasiči 80 tun betonu a zeminy

Foto: PP

Hasiči ze Čkyně zvou na
vepřové hody
Čkyňští hasiči pořádají dne 19. listopadu 2016 od 8:00 hodin vepřové hody
ve své zbrojnici. Tato akce pořádána místním sborem se koná již po čtvrté
a návštěvníci se mohou těšit na teplý ovar, pečené maso, jitrnice, jelita, tlačenku
a na polévku, tzv. prdelačku. Samozřejmě se návštěvníci mohou těšit na něco
dobrého k pití a sladkého ke kávě.
Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme za podporu.
SDH Čkyně
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Zastupitelstvo obce
dne 22. 8. 2016
Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 4) Smlouva o právu stavby, jako bod 7) Žádost z FRB, do bodu Rozpočtové opatření) RO
č. 8/2016, do bodu Různé) informace o projektech, žádost SK Čkyně
– vypracovanou variantu na stavební úpravy KD Čkyně, která bude dopracována o vstup na půdu a dále rámcový harmonogram (do konce roku připravit stavební povolení)
– smlouvu o právu k provedení stavby pro pana Jaroslava Vančuru, Čkyně 72 na akci „Plynofikace domu č.p. 143 ve
Čkyni“ na č. parc. 1138 v k.ú. Čkyně
– smlouvu o právu stavby pro pana Zdeňka Škopka, Horosedly 22 na umístění vodovodní a kanalizační přípojky na
pozemku č. parc. 1177/1 a 63/1 v k.ú. Horosedly
– dlouhodobé užívání pozemku č. parc. 880 o výměře 2938 m2 v k.ú. Onšovice na dobu 10 let, pro potřeby Junák –
český skaut, středisko RNDr. Rudolfa Plajnara Volyně, z.s., Zámecká 723, Volyně u pronajímatele AZ Delta, a.s.
– prodej pozemku panu Antonínu Rezkovi, Čkyně 1, pozemek č. parc. 231/10 o výměře 8 m2, 245/3 o výměře 19 m2
v k.ú. Čkyně
– záměr na prodej části pozemku panu Martinu Macháčkovi, Horosedly 28, pozemek č. parc. 1208/1 v k.ú. Horosedly
o výměře cca 280 m2
– žádost o příspěvek pana Libora Schoře, Čkyně 151 ve výši 4.000,– Kč a bude použit na náklady spojené s hudební
produkcí na akci „Dudák fest“ a Smlouvu dle vzoru č. 2
– v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. x) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 1 ÚP upravené na základě vyhodnocení vyjádření, stanoviska a připomínek, které byly uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 stavebního
zákona

Zamítlo:
– žádost Junák – český skaut, středisko RNDr. Rudolfa Plajnara Volyně, z.s., Zámecká 723, Volyně o dlouhodobý pronájem pozemku č. parc. 880 o výměře 2938 m2 v k.ú. Onšovice
– žádost Mgr. Vojtěcha Šmída, Čkyně 81 o prodej části pozemku č. parc. 1125 v k.ú. Čkyně o výměře cca 37 m2

Uložilo:
– starostovi obce Čkyně, Ing. Stanislavu Chvalovi, zajistit na základě schváleného zadání změny č. 1 ÚP zpracování
návrhu změny č. 1 ÚP v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona

Vzalo na vědomí:
– rozpočtové opatření č. 7/2016
– žádost SK Čkyně na pořízení stroje na sečení travního porostu na fotbalovém hřišti
– územní plán – v současné době se zpracovává hodnotící zpráva současného ÚP po obdržení zprávy, bude rozhodnuto
o případném pořízení změny ÚP č. 2
– důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č. 1 ÚP
– návrh zadání změny č.1 ÚP upravený v souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a projednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona jako závazný dokument, na jehož základě bude zpracován návrh změny č. 1 ÚP
– vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu a připomínek uplatněných při vystavení
návrhu zadání změny č. 1 ÚP
– byla podána žádost do PRV na cestu ze Spůle k Narovcům
– přípravu projektu na komunikaci od Pneuservisu Kolář k řadovkám
– možnost zažádat v rámci dotace o kompostéry na bioodpad
– informace o připravovaných projektech na zateplení obecních objektů
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Přiláká příběh létajícího zámečníka do Dřevostroje potřebné
zaměstnance?
Tenhle pětačtyřicetiletý chlapík udělal čkyňské firmě Dřevostroj velkou reklamu. Příběh strojního zámečníka Františka
Hadravy, který do práce létá letadlem, které si sám postavil, zmapovala téměř všechna tuzemská média. Logo Dřevostroje
obletělo republiku, ba i celý svět. Protože Františkův příběh podchytila také agentura Reuters.
„František je moc dobrý zámečník a jsem rád, že se k nám po
několika letech vrátil zpátky. V poslední době jsem měl obavy, aby
si přes všechny telefonáty od novinářů našel čas na sváření," zasmál
se ředitel Dřevostroje Vladimír Chum a poté vážným tónem uvedl,
že si nesmírně váží reklamy, kterou František firmě dělá, a to nejen
v Čechách, ale i v Polsku, na Slovensku apod. „Všude tam naši
současní i potencionální zákazníci znají jméno Františka Hadravy
a jeho příběh. Naposledy jsem se o tom přesvědčil na výstavě
DREMA Poznaň, kde se mě ptali, jestli u nás máme víc takových
šikovných zaměstnanců.”
„Jsem rád, že jsem pomohl Dřevostroji se zviditelnit. Vidím, že
vedení se snaží zajistit dostatek zakázek, aby firma prosperovala," uvedl Hadrava. Dřevostroji ale stále chybí lidi do
výroby a šikovní technici, a proto Hadrava doufá, že jeho příběh pomůže do firmy nalákat nové lidi.
Cesta letadlem trvá Františkovi méně než pět minut. „Vyhýbám se těm nejobydlenějším místům, letím nad lesy, abych
nebudil lidi. V půl šesté ráno ještě řada z nás může spát," uvedl Hadrava. Létá na americkém stroji Minimax, jehož prototyp
pochází ze 70. let. Hadrava si ho ale sestrojil sám. „Je to moje první letadlo, je udělané podle mých představ. Takže je
unikátní. Jeho spotřeba je asi šest litrů benzinu na hodinu," uvedl. Cesta do práce ho tak vyjde letadlem levněji než autem.
Při přistání už má nacvičený manévr. „Zatočím se hodně nízko nad lomem, klesám do údolí k silnici, to už jsem nad
stromy, snažím se, abych měl nízkou rychlost, letím do zatáčky, jsem nad zemí. Přeletím práh louky a vypínám motor.
Pak čekám až dosednu na zem a brzdím," uvedl Hadrava. Louka je na druhé straně silnice, než stojí továrna. S letadlem,
které váží 175 kilogramů, mu pomáhají chlapi z dílny. Celá akce je vždy atrakcí pro projíždějící řidiče.
Letadlo vyráběl dva roky. Přes zimu ho rekonstruoval a přestavoval na nový motor, který je dvojnásobně silnější než
ten původní. Celkově ho vyšlo na více než 200.000 korun. Je téměř celé vyrobené ze dřeva. František je svobodný, proto
do svého koníčku investuje veškeré úspory. Pro následující roky má další velký cíl. Až našetří dost peněz, chystá se
postavit přesnou repliku francouzského letadla typu Deperdussin z roku 1910.
(pp)

Holocaust
Čtrnáctý díl historického seriálu o Čkyni.
Za německé okupace ve zbytku českých zemí po vyhlášení tzv. Protektorátu Čechy
a Morava byli židé vystaveni brutální perzekuci, která vedla k vyvraždění jejich
naprosté většiny. Platily norimberské rasové zákony a nejrůznější diskriminační opatření, jako bylo nošení žluté šesticípé hvězdy s černým nápisem Jude na oděvu od září
1941. Nastala separace a izolace židů od ostatního obyvatelstva a došlo k uchvácení
židovského majetku nacisty. V listopadu 1941 bylo v posádkovém městě Terezín zřízeno tzv. ghetto, ve skutečnosti největší koncentrační tábor na československém území. Pak začaly deportace celých židovských rodin do tohoto města, které sloužilo jako
přestupní stanice do koncentráků na východě Evropy. Největším z těchto vyhlazovacích táborů byla Osvětim, kde židé hynuli hladem, otrockou prací a hromadnými
otravami plynem.
Někteří z vimperských židů, kteří museli město opustit, nalezli dočasný azyl u souvěrců ve Čkyni, například obchodník Isidor Schwager s rodinou. Po založení terezínského ghetta došlo i na deportace čkyňských židů. Zdejší židovští obyvatelé byli v roce
1942 nejprve odvezeni do Klatov a odtud byli s dalšími souvěrci deportováni do Terezína. Z Klatov tam byly vypraveny dva transporty s 1.269 židy. Osvobození se jich
dožilo pouze 72. Deportací do Klatov začala pro naprostou většinu židů mučednická
cesta, z níž nebylo návratu.
Ze šestnácti čkyňských občanů židovského vyznání a původu jich čtrnáct zahynulo
daleko od domova. Jejich životy byly zničeny nacistickým terorem a zůstala po nich jen
jména. Jména nevinných 14 lidí, zlomek ze 6 milionů židů, zavražděných při holocaustu.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987a kroniky obce připravil J. Lávička
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Už začala škola
Naši prvňáčci mají prvního září
opravdu nabitý program. Začíná jim
v budově obecního úřadu, kde se
chvíli loučí a hned vzápětí jsou vítáni.
Zkrátka je to tak, v jednu chvíli se loučí
s učitelkami mateřské školy a pak jsou
přivítáni jako žáci školy základní. Vycházeli jsme s přáním šťastného vykročení od pana starosty. Na školní
nádvoří nás podle tradice doprovází
páťáci. I letos nám na cestu svítilo sluníčko. A co si budeme povídat – den se
sluníčkem nad hlavou je hned veselejší a laskavější. Letos máme třicet prvňáčků. Na jejich velký den je přišla
vyprovodit spousta dospěláků – rodiče, babičky, dědové, a tak se lidský
štrúdl táhl od obecního úřadu skoro
až k budově základní školy!
Před školou nás očekává pan ředitel, dvě paní učitelky prvních tříd, paní
vychovatelka a paní školníková. Po
uvítání před budovou školy si třídní
učitelky – paní Mgr. Helena Voldřichová a Mgr. Kateřina Janošíková odvedly děti do tříd, kde během roku
stráví podstatnou část dne. Dnes jdou
s nimi i dospěláci a kromě očekávání
je ve vzduchu cítit i dojetí. Tak už jim
to začalo… První rozhlédnutí ve třídě,
na lavici spousta sešitů, barevné prvňácké učebnice, balíček plný potřebných věcí pro školáky – jen letmo
zahlédneme tužky, pastelky, vodovky,
barevné papíry, čtvrtky. Na víc není
čas. Chvíli si děti povídají s paní
učitelkou, rodiče zatím řeší s paní vychovatelkou školní družinu, v jídelně
školní stravování. První dopoledne ve
škole rychle uteklo, zítra už půjdeme
s taškou a začneme se učit. A pozítří
také a další dny opět… Poznáme nové
slovo, které je všem školákům dobře
známé – rozvrh.
Děti dostávají čip, kterým se otvírá
škola, skříňka i odebírá oběd. Tři
v jednom. Nastávají nové povinnosti,
děti se učí zodpovědnosti a samostatnosti. Loni jsme se radovali nad novou šatnou vybavenou skříňkami, po
kterých jsme dlouho toužili. Přáli jsme
si vyhodit do sběru ty staré drátěné
klece, rozsvítit šatnu. Vylepšit tak první krok po ránu do školy. Chtěli jsme
dopřát žákům místečko, kam si mohou odkládat své věci, uklidit cvičební
úbor, noty na odpolední hudebku,

Poprvé ve školních lavicích
hůlku na mažoretky nebo florbalku.
Něco je ale za něco – musí dávat na čip
pozor, chovat se v šatně ke své skříňce
ohleduplně. Nyní po roce víme, že
jsme zvolili dobře. Skříňky už bereme
jako samozřejmost a noví školáci si
už ani ony drátěné klece nedovedou
představit.
Máme za sebou první měsíc školy.
Prázdniny jsou daleko za námi, díváme se dopředu. Snažíme se, aby naši
kluci a holky po vyučování měli možnost navštěvovat různé kroužky podle
svého zájmu. Organizujeme jich poměrně dost – angličtinu, dramatický
kroužek, ruční práce, pohybové hry,
florbal, tradičně jako nepovinný předmět nabízíme výuku náboženství
a sborový zpěv. Tělocvičny rovněž nabízíme hlavně pro dětské aktivity –
připomenu oddíly TJ Sokol nebo tance
paní Petry Hovorkové či karate. Základní umělecká škola rovněž umožňuje výuku u nás pod jednou střechou.
A školní kalendář se pomalu plní,
máme za sebou výlet za odměnu pro
nejlepší přírodovědce naší školy. Za
krásami Šumavy, na Čeňkovu pilu a do
Srní za vlky vyjelo 40 dětí 14. září.
Výlet za odměnu hradil NP Šumava,
jehož jsme partnerskou školou. Je radost jet na takový výlet s dětmi, které
mají chuť dělat ve škole i něco navíc,
o něco se více zajímají. A skvělé je, že
to nemusí být vždycky jen jedničkáři!
Akce NaturVision ve Vimperku je naší
pravidelnou zářijovou aktivitou. Svým
obsahem je určena spíše pro žáky
druhého stupně. I letos jsme ji propojili s exkurzí třídírny odpadu Jihosepar. Je důležité, aby se naši mladí
naučili chovat se k odpadu zodpovědněji než předchozí generace. Musí se

Foto: D. Havlík
naučit třídit a musí vidět, co se dál
s tříděným odpadem děje. Teorie bez
praxe je málo. Žáci si prošli továrnu –
tak vypadá moderní třídírna. Viděli
krom jiného, kam se odváží papír,
který v úterý a ve čtvrtek sbíráme ve
škole. Soutěžíme. Předloni jsme byli
desátí, loni jsme byli šestí. A letos?
Mladší žáci navštívili výstavu her
v Malenicích, návštěvu spojili s turistikou. Také podzimní šipkovaná si
našla své místo na žebříčku oblíbenosti dost vysoko. Spolupracovat ve
družstvech se učí žáci od první do
páté třídy. Inu, ten umí to a ten zas
ono. A někdy na věku až tak nezáleží.
Začátkem října by mělo přijet do
tělocvičny sférické kino – pojízdné
planetárium 3D a i pak se bude výuka
obohacovat o exkurze, výstavy apod.
Dotahujeme výtvarnou soutěž vyhlášenou synagogou – uzávěrka je v polovině října. Ještě máte čas… No
a deváťáci – ti už začnou objíždět
střed-ní školy a učiliště. I letos mohou
podat dvě přihlášky. Hned 3. 10. pojedeme na Burzu středních škol do
Vimperka. A bude to utíkat dál… Přeji
všem svým kolegům, aby letošní – jak
jinak než náročný školní rok se svými
žáky dobře zahájili. Našim žákům
přeji, aby měli úspěšný školní rok, aby
si uvědomili, že škola může hodně nabídnout, může se vším pomoci, ale
žáci musí CHTÍT. A nejenom chtít, také
pro to chtění něco udělat. A rodičům
přeji, aby i pro ně byl tento rok klidný,
aby byli trpěliví, neopouštěl je zdravý
nadhled.

Mgr. Václava Komínová,
zástupkyně ředitele
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Začal nový školní rok
Základní škola Čkyně začala nový
školní rok s 227 žáky v jedenácti
třídách. Poprvé zahajovalo školní rok
30 nových prvňáků ve dvou třídách.
Výchovně vzdělávací práci zajišťuje
celkem 16 učitelů a s nimi spolupracují na prvním stupni dvě vychovatelky školní družiny ve dvou odděleních.
V obsazení pedagogického sboru
nastalo několik změn. Na první stupeň
byly přijaty nové absolventky pedagogické fakulty Mgr. Kateřina Janošíková a Mgr. Kristýna Kramlová. Na
druhý stupeň přišla Mgr. Milada Frnochová jako učitelka informatiky. Naopak pracovní poměr na prvním stupni ukončila Klára Zdeňková. Dlouholeté působení na škole rovněž ukončil Mgr. Jan Děd, který poslední dva
roky působil jako učitel na částečný
úvazek.
Celý areál školy i vnitřní prostory
jsou po prázdninách velmi dobře
upraveny a připraveny. Tomu předcházela o prázdninách údržba vnitřních prostorů školy, ale hlavně dokončení kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v hlavní budově a školní jídelně. Zlepšilo se též vybavení tříd
žákovským nábytkem a pokročili jsme
i ve vybavení audiovizuální technikou
pořízením interaktivních tabulí do
dalších tří učeben. Věřím, že provedená modernizace, technické i estetické zdokonalování areálu pomůže
zkvalitnit každodenní bezpečný a klidný provoz školy.
Pro nastávající školní rok si kromě
podrobně stanovených úkolů ve výchovně vzdělávacích a výukových
oblastech 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.
Věřím, že společným úsilím spolu
s rodiči a zřizovatelem toho budeme
dosahovat.

Mgr. Stanislav Mauric,
ředitel školy

Nový školní rok v mateřské škole
Je ráno 1. září 2016. Zatímco před rokem bylo zataženo a deštivo, dnešní
ráno pozlatily sluneční paprsky a předpověď počasí slibovala letní den.
A datum 1. září dal všem na srozuměnou, že prázdniny skončily a začal nový
školní rok. Určitě byli nejvíc nedočkaví a netrpěliví ti, kteří se loučili
s mateřskou školou a nastupovali do 1. třídy základní školy. Prvňáčci. Slavnostní rozloučení probíhalo tak, jak se už stalo tradicí, v obřadní síni obecního
úřadu, což bývá vždy velmi milé a dojemné. Dětem popřál šťastné vykročení
pan starosta, rozloučily se s nimi paní učitelky z mateřské školy, do školy základní je přivítala paní zástupkyně a hodně štěstí popřála i předsedkyně školské
rady. První část měly děti za sebou, zbývalo se ještě před obecním úřadem vyfotit, vzít se za ruku s páťáky a hurá do školy. Tak ať jsou pro vás, děti, všechny
dny tak slunečné, jako bylo 1. září.
A co se mezitím dělo v mateřské škole? Do 1. třídy přicházely nové malé děti
a snad jsou víc kurážné, protože odloučení od maminek se obešlo bez pláče
nebo ukáplo slziček jen malinko. Děti si zvykají velmi rychle a ve svých třídách
už víceméně zdomácněly a skamarádily se. V letošním roce máme tři třídy po
25 dětech. Změny nastaly v pedagogickém sboru. Do 3. třídy nastoupila paní
Bc. Jitka Kahudová a neplánovaně (i když očekávaně) vystřídala V. Kaskounovou slečna S. Šperlová. Co nás tento školní rok čeká? Naším cílem je rozvíjet
lásku k přírodě, k domovu, k tradicím. Podporovat přátelské vztahy mezi dětmi
navzájem, slušnost a ohleduplnost jak k vrstevníkům, tak k dospělým. Učit se
dodržovat stanovená pravidla. Prioritně rozvíjet ve všech třídách logopedickou
prevenci a předčtenářskou gramotnost dětí. Děti jsou zahlceny moderními pohádkami a filmy probouzející násilí a klasické pohádky a dětské knížky přestávají znát. Nadále se budeme scházet s rodiči při společných akcích, které
připravujeme s dětmi a staly se již tradičními, tak i při nových příležitostech.
Uvidíme, co nám nový školní rok přinese.
Až budete číst tyto řádky, bude v naší školce ještě něco jiného. Bude z venku
celá nová, veselá. Dočkali jsme se totiž barevné fasády, nově natřených parapetů
a podbití. Jak děti, tak celý personál máme velkou radost. Děkujeme zřizovateli
obecnímu úřadu a firmě Jarokai, která za provozu školky celou úpravu
provedla. Určitě nad našimi dobře míněnými radami někdy skřípali zuby. Tím
renovace určitě nekončí a postupně, dle finančních možností, se můžeme
a budeme těšit na další úpravy.
Do nového školního roku přeji svým kolegyním, dětem a rodičům dobré
vztahy, pohodu, radost a zdraví.
V. Pechoušková
Foto: D. Havlík
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Příměstský tábor ve Čkyni nadchnul děti i rodiče
První sprnový týden se v prostorách čkyňské klubovny a v okolních lesích konal již podruhé příměstský tábor ve Čkyni.
Tábor pořádala Petra Hovorková se svými sestrami a pomocnicemi Jančou, Mončou, Anežkou a Adélkou. Děti se každý
den vracely domů plné dojmů a zážitků a v osm hodin zalézaly unavené do postýlek, aby měly dost sil na příští den plný
dalších dobrodružství a aktivit. Každý večer pak dostávali rodiče e-mail, kde se dozvěděli, co jejich děti celý den dělaly,
co jedly, co si povídaly a kde byly na výletě. Spokojenost byla na všech stranách a všem bylo líto, že týden tábora skončil.
Doufáme, že tábor bude i příští rok a ještě jednou moc děkujeme.
Za všechny spokojené rodiče L. Pechoušková

Dětský rybářský den
MS Čkyně Vrcha, ve spolupráci se Základní školou a mateřskou školou Čkyně,
uspořádalo před prázdninami tradiční dětský rybářský den, kterého se zúčastnilo 22
dětí a z toho se 16 dětí zapojilo do soutěže
v chytání ryb. Celkem bylo uloveno 32
kaprů a 11 línů v celkové délce 910 cm.
Na prvním místě se umístil Filip Hadrava,
který ulovil ryby v celkové délce 437 cm. Druhé místo obsadil Jakub Dušek, jehož
celková délka chycených ryb dosahovala 295 cm, a třetí místo obsadil Jan Krejčí
s celkovou délkou chycených ryb 178 cm.
Všichni soutěžící si odnesli po jedné největší chycené rybě a první tři soutěžící
obdrželi hodnotné ceny. Avšak ani ostatní děti nepřišly zkrátka. Byly také obdarovány různými věcnými dary.
Soutěž probíhala za dobrého počasí a při příjemném pohoštění, které připravovali
F. Dušek, Ing. I. Komín a J. Kožený. Kromě soutěžení v chytání ryb byla pro děti
připravena střelba ze vzduchovky a projížďka po Dolanech koňskou bryčkou,
kterou kočíroval Č. Králíček. Akce se všem líbila a zvlášť dospělý doprovod dětí, pro
který bylo také připraveno pohoštění, chválil organizaci a průběh soutěže s přáním
se jí zúčastnit i v příštím roce.
Tato soutěž by však nemohla být pořádána nebýt sponzorů Reno Šumava, a.s.,
Agromont Bohumilice, s.r.o., Obecní úřad Čkyně, Honební společenstvo Čkyně, AZ
Delta Čkyně, Dosi Čkyně a ostatních, kteří nechtěli být jmenováni. Tímto jim vyslovujeme poděkování a poděkování patří také všem členům MS Čkyně Vrcha, kteří
dokázali dětský rybářský den na této úrovni připravit.
M. Holeček

„Děkujeme“
za zachování
historického odkazu
předků
Fotografie zachycuje část obce
Čkyně a sice úpravu cest a vytváření přírodních chodníků v minulých stoletích. Bohužel v této ulici
nebydlí ani lékař, člen zastupitelstva nebo duše spřízněná, což jistě
napomáhá k zachování jejího jedinečného charakteru. Starosto, děkujeme.
Bůžek Roman, č. p. 178, Čkyně
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Lčovický poklad hledalo třicet dětí
V sobotu 24. září jsme pro děti ze Čkyně a okolí pořádali Honbu za Lčovickým pokladem. Krásné slunné počasí přispělo
k výborné náladě a hojné účasti. Třicet dětí se svými rodiči s chutí a radostí plnilo úkoly cestou kolem Volyňky až k pokladu. Nejvíce jsme se nasmáli při
hře na lovce a medvědy, kdy medvědy představovali tatínci a lovce
děti ve dvojicích. Příjemně uchození a vyřádění jsme si pak společně ještě upekli a snědli skoro 4
kila buřtů. Děkujeme všem za
účast a firmě Rumpold Vodňany za
ceny do pokladu.
KOS Čkyně

Klubovna se opět otevírá
Po tříměsíční pauze opět ožívá klubovna ve Čkyni. Od poloviny září začala Hravá angličtina, kterou už druhým rokem
vede Alena Zemanová.
Od října budou probíhat každý sudý týden oblíbené Šikovné ručičky. Těšit se děti můžou i na nový kroužek Hravé učení.
Ten je určen dětem od 4 do 6 let a jeho hlavní náplní bude v tomto roce poznávání světa kolem nás, budeme probírat
živly – oheň, voda, země, vzduch, zkusíme si jednoduché pokusy, zahrajeme si hry, budeme i zpívat, počítat a tvořit. Pro
malý zájem jsme bohužel museli rozpustit kroužek našich nejmenších Mrňouskové. Pokud se najdou maminky, které by
měly o kroužek zájem, můžeme ho ještě otevřít. Každý čtvrtek se v klubovně budou scházet i malí rybáři, které vede Karel
Košek.
Klubovna je k dispozici všem, kteří potřebují prostory pro vlastní činnost nebo chtějí uspořádat nějaký zajímavý seminář
či akci.
Těšíme se naviděnou v klubovně.
Za KOS Čkyně L. Pechoušková
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TJ SOKOL – cvičíme 12. 9. 2016
Každý rok je to jiné a přitom stále stejné – na horké a teplé
dny můžeme už jen vzpomínat. Přicházející podzim se
zkracujícími se dny a sychravějším počasím nás nutí trávit
více času doma. Pěkně v teple. Škola se pomalu a jistě rozjíždí, nejen dětem přibývají povinnosti… Nastává tak i potřeba trochu se odreagovat, protáhnout se, uvolnit se. Určitě pomůže najít si pravidelnou cvičební aktivitu, která
potvrdí prastarou moudrost, že „v zdravém těle zdravý duch“.
TJ SOKOL Čkyně od 12. 9. 2016 zahájila pravidelná cvičení
v obou tělocvičnách i v budově mateřské školy. Znovu
otvíráme prostory pro všechny zájemce o různé druhy
sportovních aktivit. Stačí vám tepláky a sportovní boty. Vybere si každý. U nás si zacvičí dvouleťáci i senioři.
A skutečně za symbolickou cenu (dospělí na rok 400,–; děti
a žáci 200,–). Chodíte-li pravidelně jednou týdně, stojí vás
cvičební hodina přibližně 12 korun! Můžete v rámci jednoho členského příspěvku navštěvovat více oddílů. Že se
nám daří udržet tento symbolický členský příspěvek, za to
musíme poděkovat nadšení a ochotě všech našich cvičitelů,
kteří svou práci odvádějí zdarma ve svém volném čase.
Kromě toho nesou i odpovědnost za evidenci a platby svého
oddílu a pořádek v tělocvičně. Rozpis cvičebních hodin visí
trvale na dveřích tělocvičny. Nabízíme sportovní oddíly pro
děti a žáky – nově otvíráme oddíl stolního tenisu pro žáky
a žákyně, pokračuje oddíl florbalu, kde letos hokejkou prohání míček nejen kluci, ale přidala se i děvčata. Smíšený je
také oddíl volejbalu pro mládež. Pokračuje i cvičení rodičů
a dětí. A tak jako vždy máme dva žákovské oddíly, kde si
mladí sportovci zahrají nejen „vybiku“, ale i řadu jiných
kolektivních her, rovněž cvičí na nářadí. Dospělí používají
tělocvičnu v oddílech stolního tenisu, míčových her, volejbalu i florbalu. Nechybí ani bodystyling a cvičení s velkými
míči. A využíváme i příjemných prostor mateřské školy, kde
se již léta scházíme na jógová cvičení.
Potřebujeme se přece také potkávat s ostatními, popovídat si, rozmělnit starosti všedního dne, pobavit se s partou
lidí, se sousedy a nebo třeba s těmi, se kterými se jindy jen
míjíme při nákupu nebo i jen tak na ulici.
Neříkejte si – začnu za týden, od prvního, od nového roku!
Přijďte hned! A posílejte do tělocvičny i vaše děti!!
Za TJ SOKOL Čkyně V. Komínová, jednatelka spolku

Doporučujeme všem,
kteří mají rádi Čkyni
Knížka Staník a Chaja, kterou napsal Josef Lávička a ilustroval Jan Děd, pootevírá vrátka do dávné čkyňské minulosti. Přináší dojemný milostný příběh krásné židovky
a mladého kočího z panského dvora, ale čtenář pozná také
něco z židovského života, ze soužití čkyňských křesťanů
a Židů, z lidových zvyků a židovských svátků.
Máme za to, že by tato útlá publikace, kde je také mnoho
historických fotografií, byla vhodná i pro účastníky školních
setkání, při srazech rodáků a rodinných oslavách. K dostání
je za 49 Kč v drogerii u Kainců a v místní synagoze. Organizátoři těchto akcí se mohou obrátit i na Josefa Lávičku,
jehož telefonní číslo je 733 190 636.
Za Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni V. Silovský

Hasiči ze Čkyně mají po sportovní
sezóně a čeká je zazimování techniky
Hasičům ze Čkyně skončila sportovní sezóna, 17. září
2016 se konala poslední soutěž v Prachaticích. Této soutěže
se zúčastnilo jedno družstvo mužů, které obsadilo 7. místo.
Celkově muži týmu „B“ skončili v Prachatické hasičské lize
na 6. místě. Oproti loňsku je to malé zklamání, kdy v minulém roce skončily na 5. místě. Doufejme, že v příštím roce
už budou hasiči ze Čkyně v celkovém hodnocení stát na
stupni vítězů. Tým mužů „A“ se zúčastnil 3 soutěží, kdy se
jim moc nedařilo, ale věříme, že v příštím roce vše vypilují
a budou vozit pěkné výsledky.
Trochu sbor tlačí bota, a to v kategorii dětí, ty 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 soutěže Veterán poháru ve Vitějovicích a ve Výškovicích
u Lípy, kde se umístili v polovině startujících. Do příští
sezóny se snad vše vypiluje a budou naše týmy stát na stupních vítězů pořád.
Hasiče čeká zazimování techniky, což je pořádný kus
práce. Co se týče techniky, náš sbor má nové zásahové
vozidlo zn. LIAZ KAROSA, tento vůz sbor dostal od HZS
Strakonice. Dále sbor má k dispozici zásahové vozidlo CAS
25 ŠKODA 706 a VW Transporter. Touto cestou bych chtěl
poděkovat našemu výboru SDH, který nás neustále podporuje a výborně vybavuje ve výstroji. Velký dík také patří
našemu obecnímu úřadu. Ať nám nehoří!
Josef Kainc ml.
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V době cvičení dětí v tělocvičně mohou maminky využít služby fitness
centra, trénink s osobní trenérkou, poradenství ohledně zdravé výživy
a redukce tělesné hmotnosti. Info na tel.: Lucie Nárovcová 775 082 505.
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Dožínky a hasičský den
v Haidmühle

Mažoretky Klapeto opět po roce
mistryněmi světa
Tým seniorek Klapeto v čele s trenérkou Alžbětou Rückerovou po roce obhájil titul mistryň světa se svou choreografií
s náčiním flag a přidal ještě další titul mistryň světa – v miniformaci s náčiním flag.
Vrchol sezóny se pro soubor Klapeto odehrál 27. 8. 2016 ve
sportovní hale Královka v Praze. Dopoledne zde děvčata představila svou choreografii s náčiním pom a odpoledne přišly na
řadu flagy - nejprve miniformace (sedm děvčat), potom skupinové vystoupení.
Pom sestavu ohodnotila porota čtvrtým místem. A pak už bral
tým mažoretek pouze zlato.
Úspěšnými mažoretkami jsou:
Alice Grulichová, Natálie Uhříčková, Sára Štěchová, Nella
Pflanzerová, Nela Fleišmanová, Jana Martanová, Štěpánka
Narovcová, Bára Váchová, Alena Váchová, Kristýna Sedláčková,
Kristýna Sovová, Daniela Vašicová, Aneta Fleišmanová, Eliška
Kubálková.
Děkujeme za podporu všem rodičům, příbuzným, známým
a kamarádům.
Děkujeme také všem sponzorům a partnerům, bez nichž bychom nemohli naši činnost provozovat.
Speciální poděkování patří panu Bedřichu Kubálkovi, našemu
dvornímu fotografovi.
Alžběta Rückerová

Za krásného slunečného dne v neděli 25. září vyrazili
dolanští hasiči na hasičský den ke kamarádům do Haidmühle. Jednalo se vesměs o starou gardu, která stála u
zrodu přátelství obou sborů před 26 lety. Tento den je
v Haidmühle tradičně spojený s průvodem všech
slavnostně oblečených spolků např. svazu žen,
válečných veteránů, dobrovolných hasičů, střelců, dechovky a ostatních. Průvod směřuje do kostela na tzv.
Erntedanktag. V překladu se jedná o dožínky. Po mši
následovalo občerstvení pod blankytně modrým
nebem za poslechu domácí dechovky a předvádění
hasičské techniky. Část z nás šla z blízka okouknout činnost vodního děla, což se vymstilo mokrými zády. My
ostatní jsme se nechali postupně vyvézt na hasičském
žebříku do výšky 23 metrů. Zde se nám naskytl pohled
na blízké i vzdálené okolí Haidmühle. Poté následovalo
hodování v podobě grilovaných kuřat, klobás a masa.
Místní ženy napekly nepřeberné množství vynikajících
koláčů a dortů. Po družném klábosení jsme se v pozdním odpoledni vypravili zpět do Čech. Zajímavostí je,
že jedna z komunikací, kterou jsme se z této obce
vraceli domů, kopíruje státní hranici s Českou republikou. Z Haidmühle je k nám do Čech opravdu co by
kamenem dohodil…
S. Hadrava

Včelaři v synagoze
V neděli 4. září se sešli v téměř zaplněné velké modlitebně naší židovské svatyně chovatelé včel. Bylo jich přes padesát
a k velkému překvapení sem vážilo cestu i několik včelařek! Na přednášce o včelách, medu a dalších produktech tohoto
pracovitého hmyzu promluvil odborník – RNDr. Václav Švamberk, který sám celý život včelky chová a vědecky se jimi
zabývá. Přítomní se dozvěděli mnohé o medu, pylu, propolisu, mateří kašičce a včelím jedu. Jsou to vesměs produkty podporující zdraví a pomáhají lidem v prevenci i při chorobách. Dr. Švamberk sděloval i překvapující věci – třeba to, že nejuznávanějším medem je ten z jedlových lesů, tmavý, se záblesky do fialova nebo že včelí jed z žihadel léčí revmatismus.
Uvedl příklad starého doktora, včelaře, který měl od mládí „regma“. Jednou byly jeho včelky trochu víc nervózní a dostal
dost žihadel do nohou. Překvapivě bylo rázem po nemoci, a přestože ho lékaři strašili, že přijde remise, do svých 94 let
na ni marně čekal. Kromě šedivých hlav zde bylo i několik včelařských mladíků s vysokoškolským vzděláním a ti měli
fundované dotazy, na které pan doktor s potěšením odpovídal. Přednášel a vysvětloval, čas ubíhal, a když byl konec, najednou bylo půl druhé odpoledne. Nedělní oběd se zdržel a někteří se ho zřekli úplně. Asi deseti lidem pak průvodce
v synagoze pan Knotek promítl pěkný filmeček o naší zachráněné židovské svatyni a uvařil jim kávu.
-jl-
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Lyžařům běžcům fandili při
závodě v Krušlově
olympionici
Sportovní oddíl Outdoor Kids ze Čkyně připravil
mezi Krušlovem a Vacovicemi třetí ročník závodů
na kolečkových lyžích s názvem „O pohár
krušlovského medu“. V závodě, který se konal
v sobotu 20. 8., se sešli bývalí a možná i budoucí
olympionici v běhu na lyžích.
Letošní závod byl vypsán pro
14 kategorií od žáků do 10 let
po elitní muže. Dětské kategorie závodily na kolečkových
bruslích, od staršího žactva se
jelo na kolečkových lyžích.
Mezi diváky a fanoušky se objevili tři olympionici. Štafetoví
olympijští medailisté ze ZOH v
Calgary Pavel Benc a Václav Korunka, který má
v Krušlově chalupu, a strakonický borec Miloš
Bečvář. Svým svěřencům na tratích fandil i dlouholetý reprezentační trenér mužů Miroslav Petrásek,
který naše reprezentanty čtyřikrát vedl na zimní
olympijské hry. Z dvanácti současných mužských
reprezentantů jich letos do Krušlova dorazilo 5,
když na poslední chvíli pro zranění kolene nemohl
přijet Martin Jakš.
Mimořádně dramatické byly zejména závody juniorů a mužů, kteří závodili na nejdelší 24 km
dlouhé trati. V obou těchto kategoriích se v průběhu
4 závodních kol o pozice na stupních vítězů pralo
několik vyrovnaných
borců a prvenství se
přelévala
ze jména
na jméno.
V juniorech si síly
nejlépe
rozvrhl Jiří
Mánek,
když nakonec o 7 vteřin předstihl svého juniorského reprezentačního kolegu Tomáše Kalivodu. Oba závodí za Fischer Ski Šumava Vimperk.
V mužích se nejvíce přetahovali reprezentanti
z Dukly Liberec Petr Knop a Miroslav Rypl. Šumavák
Míra Rypl dvě kola prohrával, ale ve třetím kole
nasadil k trháku a nakonec po výborném výkonu
zvítězil v hlavní kategorii o 28 vteřin. Excelentní
výkon přidala také mladá olympijská naděje – starší
dorostenka Barbora Havlíčková z Vimperka, když na
své 12 km dlouhé trati vyhrála o celých 5 minut.
Outdoor Kids Čkyně
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Kandidáti ze Čkyně jdou do voleb
Blíží se volby do zastupitelstva Jihočeského kraje, 7. a 8. října
2016. Zde jsou kandidáti ze Čkyně:
Mgr. Jiří Mánek, MBA, 44 let, živnostník a přírodovědec, kandiduje za Občanskou demokratickou stranu na 10. místě.
Josef Beneš, 58 let, důchodce, kandiduje za Stranu svobodných
občanů na 38. místě.
Marie Bártová, 53 let, živnostnice, kandiduje za Ne ilegální migraci – peníze raději pro naše lidi na 20. místě.
Petr Martan, 58 let, ředitel o.p.s. a poradce v lesnictví, kandiduje
za Koalici Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
a Stranu práv občanů na 2. místě.
(jl)

Sklizeň kukuřice
AZ Delta Čkyně, a. s., sklízí kukuřici, která vypadá jako vysoká
hradba. Skot, který společnost chová, bude mít množství kvalitního objemného krmiva. Jen by bylo třeba, aby zemědělci prodávali mléko a hovězí maso za příznivější ceny. Nízké výkupní ceny
masa a mléka jsou v této době velkou bolestí všech našich
zemědělců.
(jl)
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Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk – Tiskárna Brázda,
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