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Jak nám chutnaly
pouťové koláče?
Snad žádný jiný víkend
nebývá ve Čkyni takové rušno, jako právě ten třetí červencový kdy se zde koná tradiční pouťová veselice. Také
letos tomu bylo nejinak. Největší ohlas měly zřejmě akce
na zahradě obecního úřadu,
kde bylo připravené posezení
a od sobotního odpoledne zde
hrála živá muzika. Během
soboty a neděle zde vystoupily hudební skupiny – například Druhý dech, Renesance
nebo Stříbrňanka. Poslouchaly je zde stovky lidí a zábava se po oba dny protáhla
dlouho do noci.
V neděli si lidé pochvalovali i stánek, kde děvčata
pod vedením zkušené zahradnice Hanky Brašnové
vázala kytice z lučních květin. U vedlejšího stolu mohli
místní chlapci ozdobit a odnést pro svá děvčata perníková srdce. „Rozdali jsme všech
60 srdcí,“ uvedla po pouti
Magda Indrová, která se postarala o to, aby u tohoto
stánku vše klapalo. Podle ní
byl velký zájem také o balónky s emblémem Kulturního
a okrašlovacího spolku, jehož
koupí lidé přispívali na jeho
činnost. KOS měl ostatně
svůj velký stan hned vedle.
„Za pomoc při výrobě určitě
patří velký dík Bedřichu Kubálkovi staršímu,“ poděkoval
čalouníkovi za celý spolek
jeho jednatel Dan Havlík.
Ve stanu ležela v plechové
vaně mořská panna, okolo se
vlnila břišní tanečnice, fakír
zde za pomoci své kouzelné
ﬂétny krotil svoji cvičenou
krajtu. Ti, co vstoupili dovnitř, mohli na kole štěstí

zjistit, co je čeká a nemine.
Obzvláště pánové měli radost
z mořské panny a břišní tanečnice, na kterých si, jak se
lidově říká, mohli spravit
oko. Někteří, jako například
obecní zastupitel Jiří Vojtíšek se neudrželi a k mořské
panně do vany hupsli. Zalíbení v žínce z moře vytažené
našel i Josef Lávička. „V té
vaně jste neodolatelná,“ zálibně pronesl před vchodem
do stanu a poškrabal se na
bradě. S manželkou se potom
vyfotil u žertovných dřevěných desek, které vyrobil
Míra Růžička ml. Na deskách byly namalovány různé
veselé výjevy, například obrovská manželská postel
s mamkou a taťkou pod peřinou. V místě, kde byste čekaly namalovanou hlavu, byl
ale oválný otvor, do kterého
fotkychtiví zájemci strkali
hlavu vlastní. „Všem známým ji teď ukazujeme a moc
se jim líbí,“ zasmál se Josef
Lávička.
V patře obecního úřadu
uspořádal čkyňský fotograf
Daniel Havlík svou tradiční
výstavu. Tentokrát bylo její
téma volné. „Letos vystavovalo 11 lidí z toho 8 ze Čkyně.
Vedle mojí maličkosti také
Pavel Turek, dále Karel Remeš, Richard Vondrášek,
Vladislav Hošek, Jana Hošková, Béda Kubálek ml. a také Jakub Glinz,“ vypočítal
Dan Havlík, na jehož webových stránkách si můžete
fotograﬁe z pouti prohlédnout.
Výstava trvala do soboty
druhého srpna. Největší
Pokračování na str. 5

Pouťová deska – Plážová kráska Mirka a její věrný psík Mirek.
Foto: Dan Havlík

Zprávy ze zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva obce Čkyně konaného dne 25. 6. 2008
volí návrhovou komisi:
• pan Václav Telingr, pan
Jaromír Kainc, pan Jiří Vojtíšek
schvaluje:
• rozpočtové opatření č.
1/2008
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení
koeﬁcientu pro výpočet daně
z nemovitostí

• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se
zrušuje OZV č. 5 z roku
1992
• smlouvu o smlouvě budoucí – plynovodní přípojka
pro RD ve Čkyni na parc. č.
833/52, 833/53
souhlasí:
• s přijmutím dotace od
JK-KÚ České Budějovice pro
SDH Dolany a s doﬁnancováním projektu
Pokračování na str. 2
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Zprávy ze zastupitelstva
Dokončení ze str 1.
neschvaluje:
• pronájem pozemku
č.parc. 349/2 o výměře
5003 m2 v k. ú. Žár u Čkyně
Zemědělskému obchodnímu
družstvu Vacov
bere na vědomí:
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu za rok 2007
pro územní celek Obec Čkyně bez výhrad
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu za rok 2007
Svazku obcí Věnec bez výhrad
• informace ředitele ZŠ
a MŠ Stanislava Maurice
o výsledcích školního roku
2007/2008, o hodnocení prospěchu, olympiád a o nákladech na provoz budov
• konání valné hromady
TS Obce Čkyně s.r.o., které
proběhne jako součást zastupitelstva 30. 7. 2008
• zápis ze schůze kontrolní ho v ýbor u ze dne
24.6.2008
• seznámení s deﬁbrilátorem a uskutečněním školení
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Čkyně
ze dne 30. 7. 2008
Přítomni: Ing. Stanislav
Chval – starosta, pan Jaromír Kainc – místostarosta,
pan Jiří Vojtíšek, pan Jiří
Havlátko, paní Jana Benešová, pan Jiří Mikeš, pan Jan
Vojtíšek, MUDr. Marie Křížová, paní Marcela Holečková
Omluveni: pan Václav
Telingr, pan Bedřich Kubálek
Hosté : Ing. Václav
Kokštein – MÚ Vimperk,
Ing. Arch. Jaroslav Daněk –
Projektový ateliér A D,
Ing. Arch. Radek Boček – KÚ
JK, Jaroslav Krasl – ŘSD
ČR České Budějovice, Jaroslav Koška – Občanské sdružení za rozvoj čkyňska

Program: Zahájení; Volba návrhové komise; ÚP – dopravní řešení, trasa obchvatu; Pozemky – nájem, prodej,
směna; Různé; Návrh usnesení; Závěr
I. Zahájení
Pan starosta Ing. Stanislav Chval zahájil zasedání
zastupitelstva v 18 00 hodin.
Přítomno 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné a řádně svolané.
Ověřovatelé zápisu: pan Jiří
Havlátko, pan Jiří Vojtíšek
Zapisovatelka: Michaela Pohanová. Doplněno do bodu
Různé: Dodatek smlouvy se
Státním fondem ŽP; Knihovna – nová pracovní doba – navýšení fondu; Doplnění do
bodu Pozemky – návrh na
navýšení ceny prodejní. Odsouhlaseno 9 hlasy.
II. Volba návrhové komise
Ve složení: pan Jaromír
Kainc, pan Jan Vojtíšek, paní
Marcela Holečková. Odsouhlaseno 9 hlasy.
III. ÚP – dopravní řešení, trasa obchvatu
Přítomní byli seznámeni
se současným stavem projektových příprav dopravního
řešení obchvatu, stanovisky
dotčených orgánů, Obce
a stavebního úřadu. Byla naznačena možná řešení dalšího postupu. Jednotlivé kroky
budou konzultovány se stavebním a krajským úřadem.
Zastupitelé berou na vědomí.
IV. Pozemky – nájem,
prodej, směna, cena prodeje pozemků
• návrh pana J. Mikeše
– dosud prodává Obec Čkyně
pozemek za cenu odhadní
a ﬁrmám za dvojnásobek
ceny odhadní; nyní předkládá návrh na cenu v místě
a čase obvyklou.
Odsouhlaseno 8 hlasy,
1 se zdržel.
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• žádost paní Marie
Chvalové, Čkyně 279 o pronájem zahrádky č.p. 948/3/
a o výměře 54 m2 v k. ú. Čkyně. Odsouhlaseno 9 hlasy.
• žádost manželů Kutových, Čkyně 121 o prodej pozemku č. p. 87/14 o výměře
52 m2, č. p. 87/15 o výměře
179 m2, č. p. 87/18 o výměře
12 m2 v k. ú. Čkyně. Odsouhlaseno 9 hlasy.
• žádost pana Pavla Havlátka, Čkyně 13 o prodej
pozemku č. p. 1122/2 o výměře 238 m2 v k. ú. Čkyně – jediný přístup ke KD. Prodej
neodsouhlasen 9 hlasy.
• žádost Jednoty s. p. ve
Vimperku, 1. máje 200 o směnu pozemků, Obec Čkyně
vlastní pozemek 1140/6 o výměře 55 m 2 v k.ú. Čkyně
a Jednota vlastní pozemky
1140/1 o výměře 32 m 2
a 1140/2 o výměře 12 m 2
v k.ú. Čkyně. Odsouhlaseno
9 hlasy.
• žádost pana Miloslava
Černého, Pivovarská 675,
Prachatice o směnu pozemků, Obec Čkyně vlastní č.p.
104/5 o výměře 17 m2 a č.p.
1172/4 o výměře 113 m 2
a 1170/6 o výměře 359 m 2.
Pan Černý vlastní č. p. 821/
37 díl „b“ o výměře 367 m 2
a č. p. 821/30 díl „a“ o výměře 584 m2 a č. p. 821/41 o výměře 359 m2 . Odsouhlaseno
9 hlasy.

V. Různé
• doručen dodatek ke
smlouvě od SFŽP ČR, kde se
mění lhůta z 10 na 5 let. Podmínkou je, že získané peníze
za prodej středotlakého plynovodu budou použity na výstavbu komunikací, vodovodů, kanalizací apod. Odsouhlaseno 9 hlasy.
• Obecní knihovna – rozšíření fondu. Schválen nárůst fondu pracovní doby z 20
na 30 hodin týdně a navýšení mzdových prostředků všemi 9 hlasy.
• stížnost občanů v domě
č.p. 163 na byt Pravdů. Návrh pana starosty o opětovné
napomenutí a posléze písemnou formou upozornit na
možnost ukončení nájmu.
Odsouhlaseno 9 hlasy.
• informace občanů v domě č. p. 163 o rozbitých
vstupních dveřích. Zastupitelé berou na vědomí.
• stížnost občanů na nepořádek a hluk v Midsummer Baru. Zastupitelé berou
na vědomí.
VI. Návrh usnesení
Přečetl pan Jaromír Kainc, odsouhlaseno 9 hlasy.
VII. Závěr
Zastupitelstvo obce bylo
ukončeno ve 20 00 hodin panem Ing. Stanislavem Chvalem.

Čkyňské postřižiny

Pan Zdeněk Toman stříhá stromy pěkně dokulata.

Foto: J. Lávička
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Nazareth –

do Čkyně se sjely tisíce rockerů.
Příště dorazí Uriáši!

Foto: V. Hošek

Senegalský raketoplán
přistál na Marsu a objevil
zde důkazy o existenci mimozemského života. Lochnesská příšera byla odchycena
a převezena do zoologické zahrady v pražské Tróji, Jiří
Čunek se přiznal, že během
své politické kariéry bral
úplatky, omluvil se národu
a odstoupil ze svých vrcholných funkcí. Legendární
britská skupina Nazareth,
jejíž superhity jako například Love Hurts si každý den
pobrukují milióny lidí, vystoupila na koncertě na benzínové pumpě v šumavském
městečku Čkyně. Zdají se
vám tyto zprávy minimálně
přitažené za vlasy? Pak máte
částečně pravdu. Jeden
z těchto bláznivých výmyslů
se však jednu červnovou sobotu změnil ve skutečnost.
Na pozvání Ivana Müllera do
Čkyně skutečně zavítala
skupina Nazareth. Iniciátor
celé akce, který před nedávnem na benzínku pozval i oblíbenou kapelu Katapult,
hodlá v koncertech pokračovat. „Uvažuji o tom, že příští
rok sem pozvu Uriah Heep,
nebo Slade, popřípadě Status
Quo,“ říká v rozhovoru pro
„Aktuality“ Ivan Müller.
Kolik lidí na koncert
přišlo?
Nevím to přesně na lístek,

ale bylo tu více než 2,5 tisíce
lidí, samozřejmě i spousta
těch, kteří nebyli ochotni zaplatit a podlézali plastové
oplocení.
Jeden lístek stál v průměru sedm set korun, vyplatilo se vám sem zvát
kapelu, která má skvělý
„zvuk“, ale vezme si ještě
skvělejší honorář?
Ještě není vše sečteno,
všechny náklady nejsou vyčísleny, ale ztrátový snad nebudu.
Od kdy jste koncert
připravoval?
Od října minulého roku.
Po úspěchu, který tady měl
loňský koncert Katapultu,
mi lidé sami říkali, abych pokračoval. Tak jsem přemýšlel, koho bych pozval. Kontaktoval jsem kapelu Divoký
Bill, ale měli nesmyslné požadavky a ve ﬁnále chtěli
skoro ty samé peníze jako
Nazareth. Potom mě napadla
Doga, ale tu bohužel skoro
nikdo nezná, i když hraje výbornou muziku. Pak jsem
v jednom hudebním časopise
viděl, že v Uherském Hradišti hrají Nazareth. Pod článkem byl kontakt na manažera, tak jsem mu zavolal.
A on přijel do Čkyně?
Ano, stala se docela neče-

kaná věc. Když zvednul telefon a já se představil, on
hned věděl, že jsem ten Müller, který dělá koncerty na
benzínové pumpě. Potom
jsme se dohodli na přibližné
ﬁnanční částce za koncert
a za pár dní byl manažer ve
Čkyni. Obhlédnul si to tady
a ujistil se, že prostory jsou
vyhovující.
Nepřekvapilo ho, že by
takhle známá skupina
měla hrát v malém šumavském městečku?
Nazareth si nehrají na
žádné hvězdy. Jen se smál, že
to bude legrace, když na jejich seznamu koncertů bude
vedle světových velkoměst
jako je Sao Paulo, Londýn,
Tokio, nebo Mnichov napsaná nějaká naprosto neznámá
Čkyně…
Zmiňoval jste, že jste
domlouval honorář za
koncert. Kolik stojí Nazareth a Turbo?
Dohromady se ta suma
pohybuje okolo jednoho milionu korun.
Takže vás koncert přišel na milion?
(Smích) Náklady byly
mnohem vyšší. Jen Ochrannému svazu autorských práv
(OSA) jsem musel zaplatit 80
tisíc korun, ochranka stála
skoro 50 tisíc a tak bych mohl
pokračovat…..

Co kdyby třeba pršelo
a na koncert přišlo málo
lidí? Měl jste akci pojištěnou?
Neměl. Možná by si někdo
mohl říct, že to byla sázka do
loterie, ale já si myslím, že
ani špatné počasí by většinu
fanoušků od návštěvy neodradilo. Sám si pamatuji, když
jsem byl na koncertě Pink
Floyd v Praze, tak se z nebe
valily proudy vody, na Strahově bylo tenkrát 140 tisíc
lidí a absolutně nikomu to
nevadilo.
Plánujete něco na léto?
Máte nějakou vysněnou
kapelu, kterou byste do
Čkyně přivezl?
Na letošek určitě ne. Kontaktoval mě manažer Aleš
Brychta bandu, ale nakonec
z toho sešlo. Každopádně na
příští rok bych ve Čkyni zase
přivítal nějakou známou zahraniční kapelu. Manažer,
který zastupuje Nazareth má
pod sebou 12 kapel, včetně
například i Hany Zagorové.
V sázce jsou teď Uriah Heep
nebo Slade anebo nějaká slovenská kapela. Každopádně
vše se rozštípne na podzim
i po dohodě o eventuální
úpravu parkoviště.
Jsou naopak kapely,
které ve Čkyni určitě neuvidíme?
Ano, určitě bych tady nePokračování na str. 4

Foto: V. Hošek
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Nazareth –

do Čkyně se sjely tisíce rockerů.
Příště dorazí Uriáši!
Samozřejmě na plakátech,
které jsme vylepovali i v Německu. Také jsem měl dva
billboardy. Vedle toho jsem si
zaplatil reklamu na rádiích
Šumava, Impuls a FM plus
a věřte, že to nejsou malé
částky, především za mediální podporu.

Foto: V. Hošek

Dokončení ze str 3.
chtěl žádnou revivalovou
skupinu, přestože mnohé
z nich hrají skvělé kopie
svých oblíbenců.
Ještě několik dní před
dnem „D“ jsem mezi lidmi
slyšel, že je to všechno váš
výmysl a žádný Nazareth
nepřijede. Jestli ano, tak
to bude určitě revival.
Ano. Byli tu pomlouvači,
kteří tyhle nesmysly úmyslně roznášeli mezi lidmi,
a právě proto jsem se rozhodl, že raději podstoupím riziko dražšího originálu, i když
tím samozřejmě pomluvy nezastavím. Nepřejících a závistivých lidí je velmi mnoho.
Nepřeji nikomu ten pocit,
když se dovíte ať už na svou
osobu anebo na takovouto
akci nějakou nepravdivou,
cílenou lež, která má ublížit.
Na to jsou Češi odborníci …..
Kde všude jste tuhle
událost avizoval?

Kolik lidí
koncert hlídalo? Když jsem procházel okolo hrazení,
dostal bych se dovnitř
celkem lehce.
Ochranka měla 20 členů.
Je pravda, že někdo se určitě
dovnitř dostal bez placení.
Asi tři sta lidí také stálo na
poli nad pumpou. Domlouval
jsem s majitelem okolních pozemků, že bychom okolo areálu postavili asi čtyřmetrový
plot, aby byl příště lépe chráněný a natolik by snížil horizont, aby dovnitř nebylo vidět. Je to ale všechno ve fázi
úvodních jednání.
Mluvil jste s muzikanty? Jaký měli dojem z večera?
Přes tlumočníka jsem hovořil se zpěvákem Danem
McCaffertym. Byl z koncertu
nadšený. Moc se mu líbil
i nocleh v hotelu Anna ve
Vimperku.
Podobně reagovali i muzikanti z Turba.

Foto: V. Hošek

– Jsem rád, že se u nás něco
děje, že tu zazněl originální
hlas Nazaretu. Teď jsme konečně vstoupili do děje a ukázali to celému světu. Dali

jsme všem najevo, že nám tu
na kultuře záleží. Když můžem, tak máme za co pít. Přijelo spoustu turistů. Ano,
máme i krásné nádraží. (rv)

V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace v rámci
Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 a v souladu se Strategickým plánem
LEADER místní ak�ní skupiny CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP „PRO
PARTNERSTVÍ UDRŽITELNÉ A INOVATIVNÍ“ vyhlašuje tímto ob�anské sdružení
„CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“ se sídlem ve Vlachov� B�ezí,
nám�stí Svobody 56, PS� : 384 22, 1. výzvu k p�edkládání žádostí o dotaci na realizaci
projekt�.
V p�ípad� zájmu nás m�žete kontaktovat:
Administrativní pracovník SPL: Jana Dolanská – info@chanceinnature.cz, tel: 383390134,724058536
Manažer SPL: Ing. Jaromír Polášek – jaromirpolasek@centrum.cz, tel: 602531594
Odborný poradce místní ak�ní skupiny pro realizaci SPL: Kancelá� ekonomického a
finan�ního poradenství, Mgr. Helena Kosová – tel. 602 751 988, kosova@financecb.cz., Ing.
Marta Krej�í�ková – tel. 602 733 214, krejcickova@financecb.cz, p�ípadn� stahovat pot�ebné
podklady z webových stánek www.chanceinnature.cz .

T�šíme se na další spolupráci, nové projekty a nápady.
Tým CHANCE IN NATURE – LAG.

Čkyňské postřižiny

Z jaké dálky sem přijeli fanoušci Nazarethu?
Co já vím, tak tu byli Slováci a Němci, ale také pár
Angličanů a Holanďanů, kteří tu ale byli zřejmě na dovolené. Pochybuji že by jeli na
tento koncert cíleně, ale nakonec možné je vše. (pp)
Pozn. Na koncertě nechyběl ani pošumavský básník
Richard Vondrášek, kterého
strhující atmosféra inspirovala k následujícím veršům

Traktor Povodí Vltavy seče břeh Volyňky.

Foto: J. Lávička

5

Srpen 2008 – AKTUALITY ze života Čkyně

Čkyňské děti se (už) nebojí!

Stále usměvavý Honza Kuta.

Ku příležitosti vítání léta
proběhla 21. 6. 2008 ve Čkyni u kapličky ve Zdůlí stezka
odvahy. Akce se zúčastnilo
přes padesát dětí, které procházely trasu jednotlivě,
méně stateční ve dvojicích,
nejméně stateční ve trojicích
a ti nejmenší v doprovodu rodičů. Čekalo se na úplnou
tmu, takže nebylo divu, že
někteří rodičové měli snahu
odstartovat stezku ještě za
světla. Ale co by to bylo za
stezku odvahy, kdyby se neuskutečnila ve tmě!
Po cestě bylo dvanáct stanovišť, kterými musely děti
projít, důkazem absolvování
každého bylo razítko, takže
se snadno dalo zjistit, zda si
cestu ze strachu nezkrátily

Foto: D. Havlík

Naštěstí byli všichni stateční
a navíc jim cestu „zpříjemňovala“ strašidla, kterými byli
např. upíři, čert, strašidlo
bílé klasické, ohnivý muž,
bludičky, čarodějnice, pan
vodník se svou chotí a další.
Všichni dorazili v pořádku
a bez újmy (krom Pepíčka
Fiedlera, který přišel o svou
zamilovanou kšiltovku).
V závěru děti obdržely
certiﬁkát odvahy a pár bonbonů od hodné víly. Můžeme
tedy doufat, že se akce příští
rok zopakuje a tentokrát
i s Bubulákem Huhlavým
z Dolan, který svou účast
přislíbil hned po uzdravení
svých hlasivek.

Přípravka
měla fotbalový kemp
Začátkem července se domluvili trenéři s vedoucím
mužstva na fotbalovém kempu pro starší přípravku. Jediný vhodný termín byl od
30. 7. do 3. 8., tím pádem bylo
na organizaci celé akce hodně málo času. Rodičům
a hlavně dětem se nápad líbil
a tak vedení starší přípravky
začalo kemp připravovat.
Místo na postavení kempu se
nám líbilo u Malenic. Starosta Malenic nám vyšel vstříc
a povolil nám na vybraném
místě stanovat. Vstříc nám
také vyšlo vedení fotbalového
klubu ve Čkyni a v Malenicích, které nám povolilo trénovat na hřišti a používat
kabiny a sprchy.
Malí fotbalisté přijížděli
do kempu ve čtvrtek odpoledne, kde již na ně čekali postavené stany. Za pomoci rodičů
se ubytovali a začal první
trénink. Veškerá přeprava
z kempu do Malenic i do Čkyně se prováděla na kolech.
Tréninkové dávky, o které se
staral pan Milan Kavlík,
byly zaměřeny hlavně na fyzickou kondici, techniku přihrávek a střel a v neposlední
řadě na souhru celého mužstva. O chod celého tábora se
staral pan Kotrs Miroslav
a o zásobování jídlem a pitím

Mirka Brašnová

Jak nám chutnaly pouťové koláče?
Dokončení ze str 1.
úspěch měla fotka ulity, kterou svíral ve své mužné dlani
Víťa Kočandrle. Jako nejlepší
byla ale návštěvníky vyhodnocena fotka slona od známého pošumavského básníka,
kameníka, herce a fotografa
Richarda Vondráška. Téma
výstavy na příští pouť bude
prý opět volné, protože se tak
sejde více fotek. „Zájemci si
tak mohou připravovat své

fotky již nyní. Doufám, že
příští rok, bude výstava ještě
pestřejší,“ přeje si Havlík.
Ten také přemýšlí nad tím,
že by ve Čkyni uspořádal
další výstavu ještě před Vánocemi. „Byla by samozřejmě
na téma Vánoc a zimy, ale
zatím to nevím jistě. Snad
kdybych měl víc času,“ pokrčil rameny nejznámější
čkyňský fotograf.
(pp)

Přípravka při tréninku.

paní Jaroslava Fiedlerová.
Po trénincích si naše malé
naděje pochvalovalystravu,
kterou jim uvařily společně
paní Marie Kavlíková a paní
Ladislava Kotrsová.
Při pátečním obědě, který
nám zajistil fotbalový výbor
Čkyně v restauraci Ve votáčce, trenéři nevěřili vlastním
očím, jelikož každý malý fotbalista spořádal ke svíčkové
šest knedlíků! Všichni paní
Kaliánkové poděkovali a
svíčkovou pochválili. Ovšem
největším zážitkem pro děti
byla sobotní večeře, kdy jim
pan Fiedler udělal jeho specialitu „pečené kuře v zemi“.
Věříme, že se všem dětem
kemp líbil a budou na něj
dlouho vzpomínat. Na závěr
musíme poděkovat všem,
kteří nám s přípravou a chodem tréninků a tábora pomohli.
Děkujeme pivovaru Nektar – zapůjčil nám dva slunečníky a dva stoly s lavicemi, panu Rodovi – zapůjčil
nám kadibudku – naši malí
fotbalisté v ní marně hledali
splachování, dále pak rodině
Zemanových, Kavlíkových,
Klímových a rodině Tůmů za
poskytnutí bazénů.
(mk)

AKTUALITY ze života Čkyně – srpen 2008

6

Turnaj se nesl ve znamení Příprava SK Čkyně „A“
návratu čkyňské legendy na další ročník krajského přeboru
Jaromír Kainc a Josef
Stejskal – to jsou jména dvou
nejvýraznějších postav, které
vyběhly na čkyňský trávník
při sobotním pouťovém turnaji starých gard. Legendární padesátiletý brankář Jaromír Kainc se postavil mezi
tyče po osmi letech a během
obou zápasů ukázal, že ze
svého umu za léta bez aktivního sportu nic nezapomněl.
V prvním zápase chytil dokonce dvě penalty při závěrečném rozstřelu. Čkyňským
fotbalistům to ale nakonec
nebylo nic platné a skončili
na posledním místě. Od toho
je nezachránil ani nejstarší
hráč turnaje děvetapadesátiletý Josef Stejskal, který
i přes svůj věk na trávníku
patří vždy k těm nejlepším.
„Má velký přehled a vše řeší
s rozvahou. Je to rozený dirigent,“ okomentoval Stejskalův význam na hřišti jeho
spoluhráč Miroslav Kavlík.
Podmínka pro hráče, kteří si
chtějí turnaj starých gard zahrát, byla jediná – dosažení
35 let věku. Výkon čkyňských
veteránů si pochvaloval i současný vedoucí čkyňského
klubu Michal Uhlík. „Nejvíc
se mi líbil Míra Kainc. Podal
prostě kapacitní výkon. Za to
co dnes předvedl by se nemusel stydět ani v našem současném áčku a místo mezi
tyčemi by se pro něj určitě
našlo,“ vzkázal Uhlík.
Turnaje se již druhý rok
po sobě zúčastnila čtyři mužstva – SK Čkyně, Slavoj Volyně, TJ Kašperské Hory a FC
Drs Tábor. Pohár pro vítěze
si nakonec odnesli hráči FC
Drs Tábor, kteří ve ﬁnále porazili Volyni 3:1. Čkyně prohrála v prvním zápase až na
penalty, když v normální
hrací době skončil zápas 2:2.
Oba góly vstřelil bývalý kanonýr prvního mužstva Ivan
Kutheil. V zápase o třetí místo podlehla Čkyně Kašperským Horám 2:0.
Největší dík za zorganizo-

vání a sponzorskou podporu
celého turnaje patří Jaromíru Kaincovi, který zajistil
poháry pro vítěze i ceny pro
ostatní mužstva. O perfektně
připravenou hrací plochu se
postaral správce hřiště Zdeněk Nezbeda. Na turnaj se
přišlo podívat 250 diváků,
kteří stejně jako všichni na
hrací ploše poděkovali vedení
SK Čkyně za možnost turnaj
uspořádat. „Zvláštní poděkování patří i klukům z hospody Na hřišti za kvalitně připravené občerstvení pro
všechny účastníky turnaje,“
sdělil pro čkyňské Aktuality
Miroslav Kavlík, který nastoupil v obraně. Příští rok
o pouti čeká turnaj další pokračování. Ještě před tím se
ale po roční pauze začne ve
Čkyni opět hrát liga starých
gard. Ta odstartuje v září
a včetně Čkyně se v ní objeví
12 týmů.
Sestava čkyňského mužstva – brankář – Jaromír
Kainc, obrana – Milan Kout,
Roman Kout, František Zábranský, Miroslav Kavlík,
Zdeněk Vilánek záloha – Ladislav Beránek, Sláva Krul,
Petr Chrášťanský, Václav
Turek, Josef Kuneš, Vlastimil Toman, Milan Novák,
útok – Ivan Kutheil, Jan Vojtíšek a Josef Stejskal.
(pp)

Čkyňské
postřižiny

Příprava mužů SK Čkyně
„A“ začala ve středu 9.7.2008.
Do začátku dalšího ročníku
krajského přeboru zbýval
přesně jeden měsíc. Realizační tým zůstal ve stejném složení jako v minulé sezoně:
trenérem je Vladan Pokorný,
asistentem trenéra a vedoucím mužstva Michal Uhlík a
masérem Pavel Rod. Složení
hráčského kádru se dostalo
určitých změn. Do Rakouska
odešli Jan Děd a Lukáš Provod. Naopak přišli Tomáš
Rosič (SK Strakonice 1908),
Jiří Žižka (Šumavan Vimperk) a brankář Pavel Hoško
(Sokol Malenice). Své hostování v týmu prodloužili Šíp,
Vondrášek, Kotous a Ketzer.
Do přípravy ještě nezasáhli
Vlastimil Babka a Robert
Provod z důvodu zranění. Na
přípravné období si trenér
Vladan Pokorný naplánoval
5 přátelských utkání. První
utkání sehrál tým ze Čkyně
s Tatranem Prachatice a výsledek tohoto utkání byl 2:1
(1:1) pro Tatran. Jediný gól
čkyňských zaznamenal z penalty Kvapil. V dalším pří-

pravném utkání se mužstvo
SK představilo ve Strakonicích, kde s divizním soupeřem SK Strakonice 1908 prohrálo 3:1 (2:0). Gól vsítil kapitán Michal Kuneš. V tomto
utkání byli fotbalisté ze Čkyně více jak vyrovnaným soupeřem mužstvu ze Strakonic
a ještě další 3 tutové šance
neproměnili. Na pouť do Čkyně přijelo mužstvo Oseka
hrající I.A třídu. V utkání
padlo nevídaných 11 branek.
Na vysoké výhře 9:2 (4:2) pro
Čkyni se podílel hlavně Michal Kuneš, který dal 6 gólů.
Další 2 góly přidal Rosič a 1
Král. Další přátelská utkání
sehrají čkyňští s FC Písek a
Sokolem Sedlice, což bude generálka na sezonu. První mistrovské utkání sehrají muži
SK Čkyně 9.8.2008 na hřišti
FK Tábor a následující víkend 16.8.2008 od 17:00 hodin hrají první domácí zápas
s mužstvem FK Vodňany.
Tímto bych chtěl jménem celého mužstva a vedení týmu
pozvat do hlediště co nejvíce
fanoušků.
Michal Uhlík

Otevřeno

kadeřnictví
dámské – pánské

O fotbalové hřiště se stará pan
Babka. Foto: J. Lávička

Pušmanová Petra
Bohumilice 115
Tel. 604 752 127
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Jaká byla sezóna?

Historický úspěch!
Se čkyňským záložním
mužstvem je spjat od jeho
vzniku před osmi lety. Z pozice asistenta se vypracoval až
na post šéfa lavičky. Po třech
letech v roli hlavního lodivoda dosáhl s mužstvem historického úspěchu, když čkyňské „Béčko“ skončilo na druhém místě. „Na vyšší soutěž
nemáme peníze. V tabulce už
se vlastně nemáme kam zlepšovat. Dál ale hrajeme o mistrovské body a nejdůležitější
je kvalitní hra,“ říká 59 letý
Josef Stejskal, hlavní trenér
čkyňské fotbalové rezervy.
Jak hodnotíte jarní
část fotbalové sezóny?
Povedla se nadmíru. Obsadili jsme celkově druhé
místo, což je v osmileté historii naše nejlepší umístění.
I když hrajeme okresní přebor, tak si naši hráči během
roku zahráli dobrý fotbal. Je
dobře, že ve Čkyni chodí i na
„Béčko“ hodně diváků. Jak
jsem měl možnost vypozorovat při zápasech, které hrajeme venku, tak myslím, že
nejvíc z celé soutěže.
Takže jen jedno místečko chybělo k postupu?
To ne. Ambice na vyšší
soutěž nemáme. Bylo by to
ﬁnančně náročné pro oddíl.
V tabulce už se vlastně nemáme kam zlepšovat. Dál ale
hrajeme o mistrovské body
a nejdůležitější je především
kvalitní hra, tedy dobrý fotbal.
Chápu to správně, že
jste letos dosáhli maxima?
Dalo by se to tak říct.
Jak jste dopadli loni?
Loni jsme byli pátí. Vlastně celou dobu naší existence
jsme se pohybovali okolo pátého, šestého místa. Až letos
se sezóna takhle podařila.
Dál postoupil Zdíkov.

Kolik hráčů tvoří čkyňský B – tým?
Vystřídalo se u nás celkem 24 hráčů. Někdo přispěl
k naší hře méně, někdo více.
Stejně bych ale chtěl hráčům
poděkovat za díl, který pro
tým odvedli.
Jsou to mladší hráči,
kteří se připravují a čekají na šanci v „Áčku“, nebo
u vás hrají spíš starší
muži, kterým už tak nejde
o to prosadit se do „Áčka“,
ale spíš si chtějí zahrát
a pobavit se?
Řekl bych, že je to tak půl
na půl. Jen připomínám, že
všichni jsou to ryzí amatéři
a fotbal hrají pro zábavu.
Také se párkrát stalo, že
v prvním mužstvu se to trošku rozpadlo a my jsme bez
problému zaskočili. Takže
„Béčko“ skutečně působí jako
rezerva „Áčka“.
Jaká je největší slabina
vašeho mužstva?
Tak to je určitě nulová
účast na tréninku. Máme ho
jednou týdně ve čtvrtek, ale
stejně se scházíme velice
špatně. Áčko tyhle problémy
nemá, tam je jiná morálka.
I když na druhou stranu chápu, že se pracuje na směny
a některým hráčům v práci
fotbal moc netolerují.
Co herci ve vašem mančaftu. Neupřednostňují
divadlo na úkor fotbalu?
Zdeněk Sváta u nás hraje
jen občas, tak nemám přehled. Jardovi Brašnovi do
toho divadlo samozřejmě
leze. Občas má jiné povinnosti, které mu zabrání
v tom, aby přišel. On se ale
na rozdíl od ostatních vždycky omluví a pošle mi SMS. Je
to zlatý kluk. (úsměv)
Máte v týmu nějakou
vůdčí osobnost?
Tak to je určitě Venca Tu-

rek. Je respektovaná persóna
v kabině, je ale skvělý i na
hřišti a ze svojí pozice
v obranně dokáže vystřelit
a dát gól. Je to hráč, který se
jen těžko nahrazuje.
Kdybyste měl vzpomenout na nějaký zápas sezóny, když jste byl na svoje
kluky pyšný. A kdy jste je
naopak chtěl zapřít?
Hodně se nám povedl domácí zápas s Lenorou, kdy
jsme vyhráli 2:1. Byl to zápas
o druhé místo a oboustranně
to byl výborný fotbal. Nakonec se štěstí přiklonilo
k nám. Nejhůř jsme zahráli
ve Stožci, když jsme prohráli
6:1. Jelo nás tam 11 a já jsem
neměl ani koho střídat. Na
jaře jsme sehráli 13 zápasů,
z toho byly dvě porážky, zato
pořádný – 6:1 (smích), dvakrát jsme remizovali a devětkrát zvítězili. Což je výborná
bilance. Úspěchu v jarní sezóně také náležitě odpovídala závěrečná dokopná.
(smích)
Dozvěděl jsem se od fotbalistů, že v kabině se sta-

ly legendární vaše projevy.
Kluci se na ně už těší
a hodnotí je velmi vysoko.
Zajímavé je prý i to, že
mluvíte spatra. Připravujete si je předem?
(smích) To jsou kaňouři…
Při práci o nočních službách
si vždycky sepíšu na papír
svoje myšlenky a poskládám
je za sebe. Jsem rád, že mají
úspěch.
Je to ve Čkyni vaše první trenérská štace?
Ano. Ze začátku jsem dělal asistenta Frantovi Černých, potom Pepovi Gregorovi, pak nastoupil Michal Kuneš, nakonec Franta Zábranský. Když skončil Franta,
tak jsem to vzal já.
Jak vlastně vypadá na
jaře tabulka střelců?
10 gólů – Zbyněk Stejskal,
7 gólů – Marek Kotrlík, 4 –
Václav Turek starší, 3 – Jan
Vojtíšek, 3 – Jiří Stejskal, 2
– Josef Kuneš, 2 – Robert
Provod, 1 – Jan Lukeš, Aleš
Duka a Zdeněk Sváta, Roman Ketzer a Josef Král
(pp)

Čkyně B – horní řada z leva – vedoucí mužstva Michal Uhlík,
Jan Vojtíšek, Roman Ketzer, Jan Děd, Jaroslav Brašna, Jiří Stejskal,
Zdeněk Sváta, Josef Kuneš, Jaroslav Král, Zbyněk Stejskal,
trenér – Josef Stejskal
Dolní řada z leva – Marek Kotrlík, Vlastimil Toman, Josef Kainc,
Pavel Martan, Jan Lukeš, Václav Turek.
Foto: Dan Havlík

Levný nábytek • Bazar
použitý i nový • bytové doplňky • dárkové zboží
Otevírací doba:
Po, Pá – 9 00 – 12 00 St 13 00 – 17 00 So 9 00 – 12 00
Po dohodě možno i v jiné dny a hodiny
Kontakt – Lenka Bastlová Tel – 728 857 467
Místo – Čkyně u vlakového nádraží
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Bürotechnik, s. r. o.

384 81 Čkyně
tel.: 388 423 229
fax: 388 423 429
E-mail: ligno@cbu.pvtnet.cz
Firma vznikla v roce 1994. Zabývá se hlavně výrobou sesazenek.
Od roku 1998 Lignosystem značně rozšířil obchodní činnost.

Ve vzorkové prodejně
přímo v areálu ﬁrmy nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•

sesazování dýhy z našeho i dodaného materiálu
obkladové panely pro interiéry
plovoucí podlahy laminátové, masivní dýhované
kompletní příslušenství k podlahám
dřevotřískové desky surové i laminované
dveře fóliované, dýhované, masivní a vchodové
garnýže, parapety, dveřní kování a lišty
další doplňky pro interiéry
Těšíme se na Vás

Nabízí ucelený přehled výrobků,
včetně obchodního zboží,
které nese značku KMP:

•

Barvící pásky pro psací stroje, jehličkové tiskárny a pokladní
systémy
Tonery pro kopírky, laserové tiskárny a jejich renovace
KMP INK – JEKT cartridge a jejich renovace
Termotransferové pásky pro faxy a tiskárny
Samolepící etikety, vizitky a fólie pro zpětnou projekci
Ostatní spotřební materiál pro výpočetní techniku

•
•
•
•
•

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ a.s.
DŘEVOSTROJ®

®

ČKYNĚ a. s.

Tel:
Fax:
E-mail:
Internet:

00420/388 407 111
00420/388 423 202
info@drevostroj.cz
http://www.drevostroj.cz

Výrobce dřevařské technologie s mnohaletou
tradicí provádí:

Seaquist - Löfﬂer Kunststoffwerk spol. s r.o.
jeden z největších provozů evropské skupiny
Seaquist Closures
Firma se zabývá výrobou umělohmotných uzávěrů:
•
•
•
•

dávkovací systémy
uzávěry s odměrkou
Disc-Top uzávěry
zaklapávací uzávěry

• uzávěry bezpečnostní
a s dětskou pojistkou
• dvoukomponentní a uzávěry
se silikonovým ventilem

Uzávěry jsou určeny pro nápojový průmysl, přípravky pro péči o tělo a kosmetiku, farmaceutické výrobky, potravinář ství a poživatiny,
úklidové a čistící prostředky.
Ve ﬁrmě našlo zaměstnání již cca 300 osob zejména ze Čkyně
a blízkého okolí.

Konzultační a poradenskou činnost
Projektové a konstrukční práce
Kompletní dodávky dřevařské technologie
Zejména se zaměřením na komplexní dodávky:
• manipulačních skladů kulatiny
• kompletních pilařských linek s rámcovými nebo pásovými pilami
• agregátní technologie
• třídících stanic řeziva
• odsunu a třídění dřevoodpadu
• horizontálních pásových pil SERRA
• manipulačních a třídících vozíků
• technologií pro výrobu dřevopanelů
• montáží technologií a elektromontáží
• včetně montáží vzduchotechniky a elektrotechniky

AUTOKOMPLEX KOLÁŘ ČKYNĚ

Otevřeno:
Pondělí-pátek
Sobota

800 – 1730
830 – 1200

Čerpací stanice LPG
Rychloservis
➢ objednávání součástek na všechny

tuzemské i zahraniční vozy

PŘIJEĎTE – VYZKOUŠEJTE
kvalitu našich služeb

Tel. 605 227 992, 388 423 263
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