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Umíme si pomáhat
Od roku 2002 ve Čkyni
tolik nepršelo. V noci
z 27. na 28. června zasáhla naši republiku povodeň a ani Čkyně nevyvázla
bez šrámu. První škody se
vyšplhaly na 367 tisíc
korun, tuto částku již
uhradil kraj. Dalších 250
tisíc si vyžádá oprava čističky odpadních vod, 4 miliony korun bude stát oprava
mostu v Onšovicích a ve
Čkyni. Největší položkou
bude podle odhadů 11 milionů korun na opravu
silnic.
Jedni z nejvíce postižených obyvatel Čkyně byli
určitě manželé Járkovi,
kteří mají domek přímo u
řeky. Voda se jim rozlila
po celé zahradě a vytopila sklepy. Přírodní katastrofa ale vzbudila
vlnu nečekané lidské solidarity. Hasiči se několik
dní nezastavili a ukázali,
že pod jejich ochranou se
můžeme ve Čkyni cítit
bezpečně. Mirce Járkové

pomáhala i celá řada kamarádů, kteří ji nenechali ve štychu. „Vedle
hasičů bych chtěla poděkovat panu Telingerovi,
panu Trenkovi, který přijel i s bagrem, panu Bromovi, který také hodně
pomáhal. Firmě Löffler,
která nám zapůjčila vysoušeč a dala palety. Ty
teď máme místo plotu.
Dále děkuji firmě Intoma, která nám poskytla slevu při nákupu.
Obecnímu úřadu ve
Čkyni a také panu Kaincovi, který nám věnoval
balíček s desinfekčními
prostředky,“ vyjmenová
Mirka Járková všechny
čkyňské dobrodince.
Čkyni ale pomohli i lidé
z cizích měst kam velká
voda nedorazila. Ti pro zasažené obyvatele Čkyně
uspořádali různé sbírky,
v nichž se vybraly desítky tisíc korun. Mezi
takové patříKostelní Lhota
v okrese Nymburk.

Voda zaplavila i silnici
„Děkuji jménem občanů
obce Čkyně všem občanům, podnikatelům a
složkám obce Kostelní
Lhota za finanční dar ve
výši 44.000 korun, který
jsem 16. července převzal
od paní starostky JUDr.
Svatavy Vronské. Tento
dar bude použit na nákup
plovoucího čerpadla pro
SDH a část jako příspěvek
pro SDH,“ uvedl starosta
Stanislav Chval.
Padesát tisíc korun poslali do Čkyně lidé, kteří
bydlí v Praze 13. Jmenný
seznam všech těch, kteří
na opravy ve Čkyni při-

Foto: J. Lávička
spěli, je na internetových
stránkách www.ckyne.cz.
„Tento dar byl použit na
nákup protipovodňových
pytlů a příspěvek SDH.
Všem lidem z městské
části Praha 13 moc děkujeme,“ říká starosta.
Všechny škody ale nebyly
ještě odstraněny. Podle čerstvých informací začne Povodí Vltavy odstraňovat
nánosy bahna po povodni
dne 17.8.2009. Dále slíbilo,
že zadá zpracování protipovodňového plánu pro obec
Čkyně.
(pp)

Poděkování
Starosta Obce Čkyně děkuje jménem občanů
Čkyně všem členům SDH Čkyně a SDH Dolany za
okamžitou pomoc při odstraňování následků
povodně, především při čerpání vody a odklízení
bahna a nánosů.
Veliké díky všem, kteří pomohli.
Zatopený dům manželů Járkových

Ing. Stanislav Chval, starosta
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Dětí je dost. Ve školce
otevřou další třídu

EVROPA 2009 – výtvarný
úspěch čkyňských žáků

Letošní zápis do mateřské školy nás velmi překvapil. Zapsat se totiž
přišel neobvykle vysoký
počet dětí. Obecní úřad
se proto rozhodl otevřít
další třídu. Ta prvního
září přivítá 13 nejmladších dětí, které budou docházet pouze na čtyři
hodiny denně. Od nového
kalendářního roku k nám
nastoupí ještě další čtyři
děti. Zatím jim totiž nebyly tři roky, což je minimální věk nutný k zapsaní
do školky.
Celé prázdniny se renovuje nová třída v dolním
křídle mateřské školy.
Hotové je i oplocení zahrady, čímž je zajištěna

Každoročně se některé
třídy zúčastňují výjimečné a kvalitní výtvarné části soutěže
Evropa ve škole. V letošním 18. ročníku jsme obhajovali loňské republikové
umístění a mezinárodní
ocenění. Práce sedmáků a
osmáků
letos
získaly
v krajském kole 1. a 2.
místo, postoupily do výběru pro národní kolo a
opět uspěly.
Letošní národní výstava
vítězných a oceněných
prací proběhla ve Vimperku v Amber Hotelu
Anna. Vernisáž zahájil bývalý europoslanec Doc.
MUDr. Jaroslav Zvěřina,
CSc., paní Jana Skarlantová z PedF UK Praha a
další významní hosté.
Výstava byla instalována
od 11. do 26. června 2009,
pak byla přemístěna do
Německa.

bezpečnost a snad i
ochrana před ničením
drahých dětských atrakcí
a jiného zahradního zařízení. Veškeré opravy financuje Obecní úřad
Čkyně. Za což mu patří
velký dík.
Doufáme, že se novým
dětem bude v naší mateřské škole líbit. Těm, kteří
odcházejí do první třídy
bych chtěla připomenout,
že slavnostní rozloučení
bude 1. září v 8 hodin
ráno na Obecním úřadě
ve Čkyni. A za všechny
jim chci ještě popřát
hodně štěstí a samé jedničky.
M. Holečková

Součástí vynikajících dětských výtvarných prací byly
i tři veliké soubory čkyňských dětí. Tyto barevné
koláže určitě patřily právem mezi nejzajímavější
a nejkvalitnější vystavená dílka. Ocenění získal
soubor koláží osmáků „Propojování mého světa“ a
„Skejťácký bůh“. Výtvarná
koláž sedmáků „ Evropské slunce „ byla též dominantním výtvarným
počinem celé expozice .
Jsme rádi, že práce našich šikovných žáků
mohly přispět k vysoké
úrovni výstavy, a že byly
právem oceněny. Je to určitě závazek a motivace
do výtvarné školní práce
pro příští období.
Mgr. Jan Děd

Pár školních perliček pro zasmání:
Koketa jsou závodivé hry.
Dezertér je člověk, který dělá dezerty.
V Kopřivnici se dělá kopr.
Obyvatel Uherska byl..Uherák,Uherčák,Uher a
Uhreličan.
Sloh, popis exkurze v bývalé kolíčkárně:,,....výroba
kolíčku zkončila tak, že jsme pozdravili pana Tomáška a vodešli jsme domů.”
Mgr. Jan Děd
Nový plot u školky - jakoby sem patřil odjakživa

Velkokapacitní kontejner
Upozorňujeme všechny trvale bydlící, chalupáře i
občasně bydlící občany, že velkokapacitní kontejner
na obecním úřadě je pouze na komunální odpad.
To znamená, že neslouží pro likvidaci nebezpečného
odpadu jako je např. nábytek, staré hadry, koberce,
domácí spotřebiče apod. Likvidace nebezpečného odpadu probíhá - jak všichni jistě vědí - 2 krát do roka.
Vzhledem k tomu, že nám tento kontejner na
skládce odmítají převzít a odpad se musí přebírat,
žádáme všechny, aby nám nebezpečný odpad do tohoto kontejneru přestali vozit!!!
(OÚ)
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Tým minipřípravky zaznamenal velký úspěch!
Svoji první mistrovskou
sezonu hráli v roce
2008/2009 malí fotbalisté
týmu minipřípravky SK
Čkyně. Jednalo se o ročníky 2000 a mladší. To,
že hrají svůj teprve první
mistrovský ročník, ale na
jejich hře vůbec znát nebylo a předváděli perfektní výkony.
V tabulce skončili druzí
o 1 bod za týmem Prachatic, který byl favoritem
celé soutěže. Prachatice
měly na kontě 49 bodů a
Čkyně 48 bodů. Velký odstup na třetím místě
mělo Vlachovo Březí,
které mělo 24 bodů.
Nejlepší zápas odehráli
fotbalisté ze Čkyně na
hřišti pozdějšího “mistra”
z Prachatic, kde vyhráli
4:2 a v tuto chvíli si tak
uchovali naději na 1.
místo v tabulce. Po tomto
zápase se celé Prachatice
divily tomu, jak je možné, že
jejich hráče může porazit
nějaká “parta” kluků ze
Čkyně. Od této doby neztratili ve všech zápasech
ani bod a pouze čekali na
sebemenší zaváhání Prachatic. To se však nestalo
a museli se spokojit
“pouze” s druhým místem, které je velkým úspěchem!
Po celou sezonu všichni
kluci poctivě trénovali
pod vedením trenérů
Uhlíka, Roda a Zahradníka a v týmu si udělali
velice dobrou partu kamarádů. Na dokopnou si
kluci pozvali i rodiče,
proti kterým si zahráli
fotbálek a po krátkém
zhodnocení celé sezony si
zaslouženě užívali opékání vuřtů a klobás.
Touto cestou bych chtěl

ještě jednou poděkovat
všem rodičům za dopravu kluků k zápasům
na soupeřových hřištích,
panu Kaincovi za dvě
nádherné dokopné a nemohu zapomenout na
obětavého Oldu s Ježkem
z Malenic, kteří po celou
sezonu zajišťují dopravu
fotbalistů z Malenic
nejen na zápasy, ale i na
tréninky a moc nám
tímto pomáhají.
Na posledním tréninku
našich malých hráčů se
objevil také ligový kanonýr Mladé Boleslavi
Luboš Pecka. Ten nejdříve klukům rozdal své
fotky s podpisem a každému popřál hodně nejen
fotbalových úspěchů. Po
tomto malém seznámení
se zapojil do klasického
tréninku a dokonce s klukama běžel i kolečka,
když nedali potřebný
počet gólů z trestných
kopů.
Poslední víkend v červnu si trenéři připravili
jako odměnu za celou sezonu malé fotbalové soustředění, které trvalo 3
dny a odehrávalo se v
Malenicích. Zde jsme
měli perfektní podmínky
ubytování v místní základní škole a možnost
využít nádherně připravené fotbalové hřiště.
Zde si kluci vyzkoušeli
trochu jiné věci, než na
normálním treninku a
moc to všechny bavilo.
Poslední noc jsme dokonce zažili červnové záplavy. Do místní tělocvičny
však nezasáhly a tak
mladí hoši v klidu spali
zatímco na silnici před
školou tekla “řeka”.
Michal Uhlík

Nejlepší střelci za jaro 2009: Tomáš Koloušek 21 gólů,
Michal Uhlík 14 gólů a Ondřej Rod 11 gólů.

Na fotce: Zdeněk Vojtíšek, David Samec, Petr Mottl, David
Pikl, Lukáš Chalupa, Jan Chrášťanský, Michal Uhlík,
David Mareš, Jakub Zahradník, Ondřej Rod, Tomáš Žofka,
Jaromír Mráz, Tomáš Koloušek, Tomáš Děd, Martin Štrobl, Lukáš Vaněk, Adam Pasauer, Adam Rod, Matěj Jírovec.

Zastupitelstvo obce Čkyně konané
dne 29.6.2009
schválilo:
- závazná pravidla pro vytvoření a používání účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ Obce Čkyně včetně příloh
- žádost paní M. Břečkové, Čkyně 202 o půjčku z FRB, požadovaná částka 60.000,— Kč na výměnu oken
- zásady pro poskytování prostředků ze sociálního fondu obce
- převod 30.000,— Kč v roce 2008 za příspěvek na živ. pojištění
za uvolněného zastupitele
- žádost slečny Ivany Kavlíkové, Čkyně 193 o potvrzení vlastnického práva k pozemku č.parc. 1124/11 v k.ú. Čkyně u č.p. 119
- žádost manželů Kolářových, Kovandova 273/23, Praha 4 –
Hodlovičky o odkoupení pozemku č. parc. 1124/9 o výměře 33
m2 v k.ú. Čkyně
- žádost pana Jaroslava Červenky, Jažlovická 1764/50, Praha 4
o odkoupení pozemku č.parc. 40/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Onšovice u Čkyně
- žádost paní Jany Taliánové, K Lukám 650, Praha 4 o odkoupení pozemku č. parc. 17/2 o výměře 86 m2 v k.ú. Horosedly u
Čkyně
- žádost paní Petry Čarkové, Spůle 24 o odkoupení části pozemku č. parc. 384/2 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Spůle u
Čkyně
- ceník služeb v knihovně
- instalaci košů na psí exkrementy a navýšení poplatku za psy
ve Čkyni o 50,— Kč bez osad od 1.1.2010
- rozpočtového opatření č. 4 na uvolnění finančních prostředků
ve výši 100.000,— Kč na bezprostřední odstranění povodňových
škod
- provedení přezkumu hospodaření Obce Čkyně za rok 2009 auditorkou paní Pacákovou

přidělilo:
- byt v DPS – panu Karlu Racochovi, Čkyně 151
- byt v č.p. 151 paní Vlastě Škrlové, Malenice
- byt č.p. 163 manželům Polanovým a v č.p. 155 paní St. Churaňové, která nastupuje jako školnice
zamítlo:
žádost pana Pavla Kalianka, „Restaurace Ve votáčce“ na výměnu podlahové krytiny ve výčepu restaurace
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Čkyňská pouť před sto lety
Již Ferdinand I. při „vysazování“ Čkyně na městečko v r. 1537 povolil
pořádání dvou výročních
trhů, čili jarmarků (z
něm. Jahrmarkt) a to
jeden na sv. Máří Magdalenu (patronku zdejšího
kostela) a druhý na sv.
Mikuláše. Mimo to byla
určena sobota jako den
trhu pro každý týden.
Ve druhé polovině 19.
stol. byly konány již čtyři
výroční trhy a to vždy
v pondělí. Jarní trh na
první pondělí po sv. Matěji, druhý v pondělí před
čkyňskou poutí (kolem
sv. Máří Magdaleny),
třetí v polovině října před
sv. Havlem a čtvrtý
kolem sv. Mikuláše začátkem prosince.
Z nich nejbohatší a nejrušnější byl onen havelský, kdy se hospodáři a
hospodyně zásobovali domácími potřebami na
zimu. Velmi živo bylo na
dobytčím trhu na náměstíčku pod tehdejší poštou
(mezi zámkem a domem
„u Gansů“), kde se to
kromě prodávajících a
kupujících hemžilo i stálým tržním zjevem, živnostníky nehlášenými a
nekontrolovatelnými –
dohazovači, kteří dovedli
nejen povědět o pěkném
kousku dobytka, ale i o
bohaté, byť trochu postarší nevěstě.
Podél silnice už od
zámku až k dnešnímu
hasičskému domu stál
samý krámek, totiž jen
boudy z prken a plachet.
Mnozí trhovci přijížděli
už v neděli k večeru, aby
si zajistili pěkné místo.
V pondělí ráno bylo už
vše připraveno a byli tu
kromě řemeslných výrobců i lidé tak říkajíc
„na černo“ vyrábějící,

neboť Šumaváci, když
přestala sezónní práce ve
světě, hleděli se doma
uživit výrobou různých
domácích potřeb. Ať už
jsou to březová košťata,
hrábě, násady na lopaty,
sekery, motyky a vidle,
nebo dřevěné lopaty na
přehazování obilí a odhazování sněhu, oblouky na
pily i šindele, jakož i potřeby pro kuchyni.
A co tu bylo dřevěných
nebo plechem kombinovaných hraček, jaká to
byla pastva pro naše dětské oči. Co tu bylo dřevěných koníčků s vozíky
i koně houpací, panenky
dřevěné i v šatech, píšťalky, dřevěné bambitky
i šavlička s čákou. Ale jen
zřídkakdy si některý
z našich vrstevníků mohl
odnést vyhlédnutý kousek jako vzácnou trofej,
vždyť těch krejcarů bývalo tak málo.
Hlučné, mnohdy už
hodně chraptivé hlasy
jarmarečních a poutních
zpěváků za doprovodu
harmoniky a pomalovaných pláten popisovaly
výjevy všelijakých, krajem i světem hýbajících
událostí. Hlavně ale zpívaly popěvky o nějakém
hrůzostrašném mordu
nebo sebevraždě z nešťastné lásky. Při zpěvu
ukazoval zpěvák rákoskou na výjev, o němž
právě zpíval a po každé
sloce neopomněl nabízet
zvědavým posluchačům
výtisky oné zpívané písničky. Písnička s běžným
milostným námětem bývala za dva krejcary, ale
byla-li senzační nebo-li
tzv. tahák stála i čtyrák,
tj. čtyři krejcary. Tito písničkáři stávali obvykle
před stavením „u Končelů“ nyní „u Hadů“.
Jednou se tam sešla
konkurence. Naproti, u
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domku pekaře Pavlíka,
stála babka s dýchavičným flašinetem, na
němž seděla opička, nastrkující kolemjdoucím
mističku skoro pod nos,
aby si na sebe i babkuprincipálku na obživu vydělala. Proti ní, u zdi
statku u Končelů, seděl
děda s dřevěnou nohou,
metálem na prsou a rovněž s flašinetem. I tento
hudební nástroj už pamatoval několik „kapitulací“, ale hlas měl, jako
když patnáctiletý chlapec
mutuje. Na flašinetu měl
děda na bidýlku velkého
papouška,
který
za
šesták vylovil z krabičky
planetu, zcela pravdivé
proroctví o tom, co vás
čeká a nemine, co máte
rádi, co vás trápí nebo po
jakém štěstí si šlapete.
Nádavkem až docela dole
pět „numírek“, které
v nejbližší lotynce určitě
vyjdou a majiteli planety
velký majetek přinesou.
Aby svému chlebodárci
pomohl s reklamou, ve
chvílích, kdy se flašinet
odmlčel, papoušek zakřičel: „Rrrrračte prrrrosím,
rrračte si vybrrrrat…“ Je
jisté, že měl děda v důsledku tohoto dobrého
spolupracovníka
větší
tržbu než babka, což tuto
pohnulo k projevům nevole nad špinavou konkurencí. Za chvíli už
lítala od Pavlíků ke Končelům nehezká slova.
Korunu tomu nasadil papoušek, když na adresu babky
spustil: “Potvorrrróó, ty
mrrrchóó, potvoróó…!!!“
Na čkyňský jarmark
přicházeli se svými výrobky i cizí ševci, většinou od Blatné. Velký
výběr ve velikostech nemívali a museli nedostatek vyrovnávat svojí
výřečností. Když někomu
byly boty malé, přesvěd-

čovali ho, že se rozšlápnou a když byly veliké,
dokázali mu, že se v prvním vlhku srazí. Snad
měla pravdu ona babka,
když řekla ševci: “Božínku, máte vy šlejfírnu,
pane mistr. Kdyby ty
vaše boty byly z takového
plechu, jako máte hubu,
tak tyhle holinky náš
táta do smrti neroztrhá.“
Na jarmark, hlavně
onen havelský, jezdilo
k nám hodně Němců
z pohraničí nakupovat
brambory, zelí, obilí,
ovoce a jiné zemědělské
plodiny, kterým se v jejich kraji nedařilo. To byl
den pro dohazovače i tlumočníky, těm se říkalo
„tlampači“ a jak se každý
tužil, aby došlo k nějaké
obchodní uzávěrce, podle
toho potom vypadala jejich odměna.
Zašlá sláva starých jarmarků, zmizela i nekoncesovaná živnost dohazovačská a ztratil se i
zvyk smlouvat a handrkovat se o každý haléř.
Nové formy obchodního
života daly i jarmarkům
jiný ráz. Usměrněný obchod netrpí různé příživníky, kteří se na jarmarcích
objevovali. Dnes už nemají
žně prodavači zázračných vodiček nebo mejdlíček a nebýt neopatrnosti
lidské, nedařilo by se ani
kapsářům, kteří snad
nikdy nevymřou.
Je třeba vítat pokrok,
který vniknul i do obchodní náplně a organizace jarmarků, ozdravil
často neúnosné poměry a
umožnil obyvatelstvu poskytnutím pravidelného
výdělku běžný nákup
všech potřeb.
Štěpán Vlk
(materiál zapůjčila
Marie Vondrášková)
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Na rockové pumpě příští rok
zahrají Smokie

Děti letos o pouti loupaly perníček

Foto: D. Havlík

Letošní pouť opět zpestřil KOS
„Pouťovalo“ se jak před
Obecním úřadem ve
Čkyni, tak i na hřišti a
v hotelu. Na benzínce
připravil Ivan Müller
rockovou diskotéku.
Stánků bylo asi o trochu
méně než loni, také návštěva přespolních byla
oproti
jiným
letům
slabší. Jako každoročně
děvčata z KOSu prodávala luční květiny. Pro
děti si KOS také připravil
hezkou soutěž, která konči-

la u opravdové perníkové
chaloupky. Sehraná dvojice
divadelníků – Mirka Brašnová a Míra Růžička si
pro ty nejmenší diváky
připravila klasickou pohádku od Josefa Čapka
,,Jak pejsek a kočička
pekli dort”. Ta měla
velký ohlas. Zlého hladového psa osobitě ztvárnil
zkušený ochotník Ondřej
„Land“ Šmíd.
(pp)

Havlík a spol. se opět líbili
Ani letos se pouť
neobešla bez výstavy fotografií na Obecním
úřadě ve Čkyni. Letošní
téma znělo ,,Lidé kolem
nás”. Vedle duchovního
otce celé akce Dana
Havlíka, barda čkyňské fotografie Vládi Hoška si
mohli návštěvníci prohlédnout například i výtvory
nadějného Bédi Kubálka
mladšího.
Během
pouťových
radovánek si vystavené
snímky prohlédly stovky
lidí, kteří byli většinou
nadšení. „Myslím, že jste
nejlepší,“ napsal například do návštěvní knihy
znalec umění, který se
podepsal jako Ríša.
Asi největší ohlas

vzbudily fotky prachatického fotografa Radka
Štumpauera a tradičně
Dana Havlíka, který upoutal se sérií fotografií
neznámého jedlíka a
také místního pábitele
Josefa Fořta. Organizátoři předesílají, že se na
fotky můžeme těšit i
příští rok.
Tématické vymezení
slibuje přímo umělecký
hodokvas. „Hádej, co to
je. Poznej, co to je.“ Tak
zní téma výstavy pro příští
rok. ,,Zájemci mohou nechávat své fotografie na
obecním úřadě už teď,“
vzkazuje Havlík.
(pp)

Aspoň na jeden den
byla Čkyně zase po roce
pupkem světa. Aspoň
toho rockového určitě.
V noci ze 13. na 14.
června si benzínce zahrály legendy 60. a 70.
let skupiny Sweet and
Slade. Na akci dorazilo
více než dva tisíce platících fanoušků kvalitní
muziky. „Spousta lidí tvrdila, že tam bylo přes
čtyři tisíce návštěvníků,
pravda je jiná. Čísla v
prodeji nelžou a ani
nemám potřebu to nějak
zkreslovat. Prodáno bylo
celkem 2054 vstupenek,
z toho 861 přes internet,“
uvádí organizátor koncertu Ivan Müller. Dalších 322 vstupenek bylo
volných pro sponzory.
Ti, co přišli, si noc ve
Čkyni užili. „Tenhle
večer byl nádherný. Sjezdil jsem spoustu koncertů, ale tady na
Rockové pumpě to nemá
obdobu. Fantastické prostředí, výhledy do okolní
krajiny dávají tomuhle
místu super atmosféru a
zvláštní kouzlo,“ napsal
pisatel, který se do návštěvní knihy na webových stránkách
www.rockovapumpa.cz
podepsal jako David. Na

Rockové legendy ve Čkyni

nich se také fanoušci dočtou všechny novinky.
Stejně jako loni se ale
našli i takoví, kterým se
platit nechtělo a v nestřeženém okamžiku přelezli
plot. „Na několika místech je pěkně poničený,
jak jej přeskakovali,“ popisuje Müller. „V Praze
by za lístek dali víc a to
nepočítám cestu autem.
Někteří se mi potom ještě
posmívají, jak na tom vyzráli, že nemuseli platit.
Inu český člověk,“ krčí
rameny Müller. Ani to ho
ale neodradí. Už příští
rok se ve Čkyni představí
legendární kapela Smokie. Předkapelu jim bude
dělat Turbo a ještě jedna
známá pražská skupina.
Její jméno zatím zůstává
tajemstvím. Organizátoři
doufají, že se všem muzikantům bude ve Čkyni
líbit jako těm, co tu byli
letos. „Dokonce i kytarista ze Sweet Andy Scott
byl velmi příjemný a
dobře naladěný. I když
okolo jeho osoby kolují
samé nehezké příběhy,
protože si v minulosti
hrál na velmi důležitou
primadonu. Ale s věkem
asi dostal rozum a byl
jednoduše výborný,“ uza(pp)
vírá Müller.

Foto:D. Havlík
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Zpráva o činnosti TS obce Čkyně, s.r.o.
(období 2008-2009) - 1. část
1. Provoz plynových kotelen
Dodávky tepla a TUV z plynových kotelen pro ZŠ, MŠ a domy 163, 151, 134 zajištěny v topném období bez výkyvů a větších poruch. Kotelna ZŠ - na základě jednání s ředitelem školy Mgr. Mauricem byl přestavěn topný režim pro jednotlivé
pavilony a změněny topné křivky s cílem optimalizace nákladů při zachování tepelné pohody ve třídách /bez navýšení
nákladů provedeno svépom. TS/
Kotelna MŠ - bylo vyměněno oběhové čerpadlo TÚV /oprava svépom. TS náklady na nové čerpadlo 12 785,- Kč/
Kotelna 163 - výměna hořáku a následné vyčištění kotle K1. Zprovoznění čerpadla teplé vody provedeno svépom. TS
/náklady fi. ODYS na výměnu hořáku a následnou revizi činily 9 124,- Kč/ Kotelny 151, 134 - nebyly zjištěny poruchy,
které by musela odstranit specializovaná firma. Byly provedeny povinné revize a měření.

2. Provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Zimní období 2008 - 2009 bylo nejobtížnější a nejnáročnější z hlediska zajištění průběžné dodávky pitné vody spotřebitelům od roku 2001. Poruchy na přípojkách a havárie na hlavních kosterních řadech byly odstaňovány prakticky ihned
v čas. intervalu od 2 do 24 hod.
Čkyně - 7 závažných poruch prasklého potrubí s možným únikem vody od 45 m3 do 160 m3 denně
Onšovice - 1 porucha u kiosku možný únik 50 m3 vody denně; Dolany - 1 porucha (vadný hydrant) 60 m3 vody denně
Náklady na likvidaci těchto havárií překročily 250 tisíc korun.
Ve Čkyni se jednalo většinou o závažné poruchy zaviněné starým litinovým nebo ocelovým potrubím, které bylo navíc
špatně uloženo bez pískovéhu zásypu atd. V případě prodlení s opravami by tyto poruchy znamenaly rychlé vyprázdnění
vodojemu a nutné zastavení dodávek vody pro celou obec. Díky monitorovacím stanicím instalovaným ve vodojemu a vodoměrné šachtě, je provozovatel pomocí mobilního telefonu takřka okamžitě informován o úniku vody vyšším než 1,5 l/s
v té které části Čkyně. Vzniklou havarijní situaci může okamžitě řešit bez ohledu na hodinu a den v týdnu. Co chybí je
včasná informovanost obyvatel v části obce, která musí být v případě zásadního úniku vody okamžitě uzavřena. Neexistece obecního rozhlasu znamená obíhání domů s informací o zastavení vody a na to nebývá většinou mnoho času a někdy,
pokud k úniku dojde v noci vůbec žádný. Všechny tyto poruchy a následné opravy znamenají pro občany v postižené části
nemalé starosti spočívající nejen v zastavení dodávek vody, ale i po přechodnou dobu v její kvalitě. Každý zásah do litinového nebo ocelového potrubí způsobuje uvolnění částeček vodního kamene a rzi. Řešení spočívající v postupné výměně
starých kovových potrubí za nové v PE provedení je mimořádně finančně i technicky náročné. V krátké budoucnosti, s
ohledem na zvyšování počtu obyvatel bude zřejmě zcela nezbytné výměnu provést. Částečně pomůže právě dokončený
nový přivaděč vody z vodojemu Dolany. Sníží závislost Čkyně na jediném, více než čtyřicet let starém přívodním potrubí
ze stávajícího vodojemu.
Kvalita pitné vody
Jedná se o zpochybňovaný ukazatel zejména v koncových částech spotřebiště, kde není možnost pravidelného odkalování
pomocí hydrantů a tam, kde dochází k opakovaným haváriím. Odběratelé, kteří jsou na těchto částech vodovodního řadu
připojeni byli upozorněni na možnost požádat o odečet 1-3 m3 vody ročně spotřebované na odkalení tohoto koncového
potrubí. Jiná situace je u soukromých přípojek, které jsou součástí nemovitosti. Tyto přípojky v kovovém provedení rovněž
způsobují zakalení vody především rzí. Odkalování přípojek na soukromých pozemcích je věcí majitelů domů.
Kvalitativní ukazatele vody v odběřišti jsou povinně ze zákona kontrolovány 5 x ročně. Výsledky všech odběrů od roku
2003 jsou k dispozici na OÚ a u provozovatele TS Čkyně. Zároveň, na požádání, jsou předávány MUDr. Kučerové. Každý
občan Čkyně i spádových obcí má možnost vidět nebo dostat kopii posledního rozboru pitné vody. Rozbor může porovnat
s limitními hodnotami stanovenými příslušnou hygienickou normou. Obecní voda ve Čkyni, Dolanech a Onšovicích
splňuje po roce 2006 velmi přísná kritéria stanovená pro kojeneckou vodu.
V červenci letošního roku bude zahájena kompletní rekonstrukce čkyňkého vodojemu večetně výstavby nového odradonovacího zařízení. Na tuto rekonstrukci stavební i technologické části se podařilo získat státní dotaci, která pokryje veškeré náklady cca 1,5 mil.Kč. Po jejím dokončení se zlepší průběžná kontrola spotřeby vody v obci, zpřesní se dávkování
chlornanu sodného a dojde ke snížení objemové aktivity radonu ve vodě čerpané z hlubinných vrtů.
Kontrola a provoz ČOV, údržba kanalizace
I přes letitost a relativní zastaralost technologie mechanicko - biologické čističky odpadních vod ve Čkyni jsou dlouhodobě
sledované ukazatele kvality (Chsk, Bsk, Nl) vyčištěné vody velmi dobré. Zajistit, aby pravidelné odběry (12 x ročně) dopadly ke spokojenosti ČIŽP i ryb v řece Volyňce, kam vyčištěná voda odtéká, vyžaduje znalosti, nemalé úsilí a osobní
zaujetí pana Ouředníka. Po většinu roku kontroluje provoz a funkčost technologie i o sobotách a nedělích. Provoz ČOV
ohrožují dlouhotrvající vysoké mrazy, velká voda, ale především neukázněnost nás, občanů. Na česla čističky přitečou
věci, které patří do popelnic nebo do kontejnerů nebezpečného odpadu. Zejména tuky, oleje, saponáty, plastové pytle a
zbytky textilu, ničí především čerpadla a užitečné bakterie. Tato „svinstva“ mohou následně způsobit havárii celé ČOV.
V této souvislosti je potřeba ocenit výbornou spolupráci s čkyňskými hasiči. Díky jim fungují sběrné šachty, domovní kanalizační přípojky i hlavní kanalizační potrubí.
Jednatel TS Jaroslav Hlinka
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Čkyňská stará garda vyhrála
pouťový turnaj
Sobotní pouťové odpoledne opět patřilo turnaji
starých gard. Na fotbalovém hřišti se stejně jako
loni utkali tradiční pouťoví rivalové – týmy SK
Čkyně, SK Kašperské
Hory a FC Drs Tábor, ve
kterých se objevili výhradně fotbalisté starší
35 let. V turnaji zaslouženě zvítězil domácí tým,
když svým soupeřům nasázel pět branek. Dvě
z nich dal Jan Vojtíšek,
krásný gól zaznamenal
Roman Kout a Vlastimil
Toman mladší, prosadil
se i sváteční střelec Sláva
Krull. „Sláva moc gólů
nedává, takže po zápase
musel zaplatit pěkných

pár štamprdlí na oslavu,“
prozradil čtenářům Aktualit další člen vítězného týmu Míra Kavlík.
Všechny zápasy odpískal zkušený arbitr Pavol
Sýkora, který soudcoval i
některé zápasy na letošním mistrovství světa
v sálovém fotbale v Paraguayi.Výsledky Čkyně Kašperské Hory 2:0;
Čkyně – Tábor 3:0. Velké
„fotbalové“ díky patří Mírovi Kaincovi. Nejen za
to, že oba zápasy odchytal s čistým kontem, ale
znovu nám připravil
krásné poháry pro vítěze,“ uzavřel Míra Kavlík.
(pp)

Stará garda skončila třetí
Historickým úspěchem
skončila letošní soutěž
pro čkyňské nejstarší fotbalisty. Ve strakonickém
přeboru starých gard,
který hraje devět týmů,
se Čkyně umístila na třetím místě. Jen o bod za
druhými Katovicemi. První
tým z obce Pražák, kde
hrají bývalí divizní fotbalisté z Vodňan, neměl
konkurenci.
V loňském ročníku
skončila stará garda na
pátém místě. Soutěž je
rozdělena do dvou částí,
podzimní a jarní. Zahrát
si můžou fotbalisté nad
35 let. Nejstarším domácím hráčem je dvaapadesátiletý Zdeněk Vilánek.
Josef Stejskal, který už
oslavil šedesáté narozeniny se přesunul na post
manažera a trenéra. Nejlepším střelcem týmu je
Jan Vojtíšek, který dal 12
branek. Další pořadí –
Michal Kuneš 7, Josef

Hůda 6, Václav Turek 5,
Vlasta Toman ml. 4. Raritou týmu byl jednačtyřicetiletý
Vietnamec
Tranh Quyet Chien –
mezi hráči přezdívaný
Čan. Ten za Čkyni odehrál celou podzimní část
a dal dvě branky. Poté se
ale ze Strážného, odkud
do Čkyně dojížděl, přestěhoval zpátky do Vietnamu.
Pořadí soutěže – 1. Pražák, 2. Katovice, 3.
Čkyně, 4. Blatná, 5.
Doubravice, 6. Volyně, 7.
Bavorov, 8. Radošovice,
9. Dražejov.
Soupiska – Hercik, Formánek, Kainc, bratři
Turkové, bratři Koutové,
bratři Kunešové, bratranci Tomanové, Král,
Vojtíšek,Vilánek, Krull,
Kavlík, Novotný, Vozobule, Hůda, Ševčík,
Novák. Trenér a manažer týmu – Josef Stejskal.

Fotbalisté děkují oddílu
SK Čkyně za vytvoření
podmínek pro trénování
a poskytnutí hřiště pro
mistrovské zápasy. I přes
finanční náročnost se
rozhodli odehrát další

ročník soutěže. Zápasy se
budou hrát vždy ve čtvrtek v 18 hodin. Za každého
diváka
budou
fotbalisté staré gardy
rádi. (pp)

Nejvíce ryb nachytal malý kluk
Všechny zkušené rybáře strčil do kapsy třináctiletý
Jiří
Wölf
z Vacova. Při tradiční
soutěži, kterou 6. června
pořádal místní rybářský
svaz, zvítězil Jiří Wölf,
kterému se během dopoledne podařilo vytáhnout
šest kaprů o celkové
délce 255 centimetrů.
Okolo rybníka sedělo 70
rybářů, což je o sedm více
než loni. Z toho bylo 20
dětí. Více lovců už by se
nevešlo.
Druhý skončil Jaroslav
Cais, který chytnul o dva
kapry méně. Jejich celková délka by byla 184
cm. Třetí byl Michal
Fiala, jeho čtyři kapři by
měli dohromady 184 cm.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Závody začínaly už v šest ráno.
Místa u vody získali rybáři losem. V devět si

místa prohodili. V poledne byl konec. V sítích
se potom mrskali kapři,
cejni, plotice, pstruh i
malá štika. „Nejvíce bylo
kaprů. Těch se chytlo
80,“ uvedl organizátor
soutěže Míra Kavlík. Jen
jednu rybu si ale mohli
závodníci odnést domů.
Ty zbývající se vrátily
zpátky do rybníka.
I když nebylo ideální
červnové počasí, milovníci rybolovu tu poseděli
dlouho do noci. K příjemné atmosféře přispěl
pan Roučka ze Zdíkova,
který tu zahrál a zazpíval. Výborné pohoštění a
jako vždy skvěle vychlazené pivo zajistil Pavel
Kaliánko s manželkou.
Za což jim také patří
velké díky.
(pp)

Poznámka redaktora
Téměř všechny články v tomto čísle Aktualit mají
jednoho společného jmenovatele. Lidé, o kterých se
v nich píše za něco děkují místostarostovi Jaromíru
Kaincovi – za to, jak se stará o fotbalisty, jak pomáhal při povodních a tak dále. Svým dílem zasahuje
skoro do všech oblastí veřejného života ve Čkyni. I
když určitě na všechno nemá tolik času, kolik by si
daná věc zasloužila. Teď právě přemýšlí nad tím, jak
ve Čkyni zorganizovat Konopickou zábavu. Pokud
bude mít akce podporu všech obyvatel, mohla by
stát za to! Takže ještě jednou a určitě ne naposledy
– ,,Díky, Míro!”
(pp)
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