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Co nového v kinosálu
Je to už dva a půl roku,
co se koncertem vimper
ského dechového souboru
znovu otevřel čkyňský ki
nosál. Mohlo by se zdát, že
po počátečním nadšení
zájem o tento prostor
poněkud vyprchává, ale
opak je pravdou. V uply
nulém čase začala probíhat
jeho postupná rekon
strukce tak, aby byl
využitelný pro co nejširší
okruh akcí, pořádaných
nejen Obcí Čkyně, KOSem
Čkyně a Základní školou
Čkyně, ale i ostatními zá
jemci. Přibyly toalety
v zákulisí, obložení v šatně
a v současné době probíhá
realizace grantu ze Stát
ního zemědělského inter
venčního fondu, který je
ﬁnancovaný z prostředků
Evropské unie v rámci Pro
gramu rozvoje venkova.
Začalo to tak, že jsme
v loňském roce na popud
Jany Benešové jako spolek
podali žádost o tento grant.
Projekt byl nazván „Po
řízení vybavení kinosálu
pro rozvoj kulturní čin
nosti a podporu ekologické
osvěty“. Podařilo se získat
265 000, Kč a v současné
době již probíhá závěrečná
fáze projektu, tedy insta
lace zakoupeného vy
bavení. Jedná se konkrétně
o technické osvětlovací vy
bavení (pult, stmívače, plo

šná svítidla, reﬂektory, sta
tivy), zvukové vybavení
(mixážní pult, drátové
i bezdrátové mikrofony,
stojany apod.), plátno, da
taprojektor, notebook, vi
deokameru a některé další
technické věci,
které
umožní široké spektrum
využití tohoto prostoru.
Celý proces nebyl
jednoduchý a předcházelo
mu především složité „pa
pírování“, kterým jsme
prošli především díky již
zmíněné Janě Benešové,
které tímto patří velký dík
nejen za prvotní impuls,
ale i za vyřizování všech
potřebných dokumentů
a jednání s úřady.
Dále bychom rádi
poděkovali představitelům
Obce Čkyně, bez jejichž
vstřícnosti by celý proces
nebyl možný: 1.
KOS
Čkyně má kinosál ve
výpůjčce, což bylo pod
mínkou pro podání žá
dosti. 2. Druhý dík patří za
to, že celou akci předﬁnan
covala. 3. Podílí se na celé
akci částkou 38 200, Kč.
Závěrem  minulý týden
jsme předávali žádost
o proplacení včetně všech
potřebných dokumentů
a čeká nás poslední krok,
tedy projít kontrolou
SZIFu, která bude během
září. Doufáme tedy, že
v příštích aktualitách Vám

Čajovna  novinka letošní čkyňské pouti. Foto: D. Havlík
budeme moci sdělit, že vše
bylo dotaženo do zdárného
konce a čkyňský kinosál
udělal další krok k pro 

měně v důstojný prostor
pro konání kulturních akcí.
Za KOS Čkyně
Hana Brašnová

Kde to mají lepší?
Kde to mají lepší? To byla
otázka, která mě napadla
při čtení pozvánky do pro
jektu "Tandem"  Česko
německá jazyková animace
v mateřských školách. V
naší mateřské škole pro 

bíhá úspěšně seznamování
s anglickým jazykem. Proto
jsem nestála o spolupráci v
oblasti německého jazyka.
Po telefonickém hovoru
s pořadateli a jejich ubez
pečení, že nejde o nic zá
Pokračování na straně 5.

Přivítáme občánky
Obecní úřad ve Čkyni naváže na starou tradici a od letošního
roku bude opět slavnostně vítat čerstvě narozené děti. Vítání
občánků, kteří se narodili v roce 2010 je plánováno na 25. září.
Hodina bude ještě upřesněna. Všechny maminky, kterých se
to týká, bude matrikářka včas kontaktovat. (pp)
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Předenice  jen malá osada?
Ano, jsme dle počtu
stálých obyvatel malá
osada. Máme přibližně 32
stálých obyvatel plus
chalupáře, není to moc, ale
přesto to stačí na to,
abychom se snažili dělat
nějaké společné akce
a zabavit tím děti i dospělé.
Pravidelně stavíme májku,
zakončujeme prázdniny
a posedíme u ohně, grilu
jeme a trochu podpoříme
drby. Také se každý rok na
Silvestra sejdeme po půl
noci popřát si společně
do nového roku na návsi.
Letos se zrodil úžasný
nápad v hlavách dvou
tatínků – Slávka Krulla
a Bohouše Marouška, a to
uspořádat přivítání prázd
nin. A tak 10. července již
dopoledne byl přivezen
koník Leon, aby se na něm
mohli děti, ale i dospělí
svézt. A potom od 14.00
hodin jsme se sešli na
obecní louce uprostřed
Předenic, kde děti soutěžily

ve střelbě na terč, skákaly
v pytlích, prokousávaly se
koláči, lžičkovaly vodu aj.
Počasí nám přálo, a tak si
to děti i dospělí užili. Pro
děti
byla
připravena
spousta odměn a dobrot
za peníze, které získáváme
od obecního úřadu za
sekání obecní louky a také
některými dárky a dobro
tami přispěli i sami rodiče.
A když už začal tak krásný
den byla by škoda, aby tak
rychle skončil a rodiče
přišli zkrátka. A tak jsme
odpoledne započali a
noc ukončili grilovačkou
a posezením v tzv. kruhu
ne rodinném, ale v ,,kruhu
obecním.“ Bylo to skvělé,
stejně jako každá akce,
kterou pořádáme. Můj ve
liký dík patří zvláště obě
ma zmiňovaným tatínkům
a věřím, že to nebyl jejich
poslední dobrý nápad.
Petra Rychecká
Předenice

Zastupitelstvo obce Čkyně konaného
dne 30.6.2010
schválilo:
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečném
účtu Obce Čkyně za rok 2009 s výhradou, uvedené nedostatky
byly vysvětleny a návrh na odstranění nedostatků přijat
 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečném
účtu DSO Věnec za rok 2009, kde nebyly zjištěny chyby a ne
dostatky zastupitelé obce schvalují bez výhrad
 koupi pozemku od pana Miroslava Kubiše, Ditrichova 329/17,
Praha 2 – Nové Město – č. parc. 191/5 o rozloze 106 m2 a 194/3
o rozloze 368 m2 v k.ú. Onšovice u Čkyně za odhadní cenu
 koupi pozemku od pana Josefa Hrubého, Čkyně 196 č. parc.
402/2 o výměře 616 m2, část č. parc. 451/13 o výměře 46 m2, část
č. parc. 457/5 o výměře 16 m2 v k.ú. Spůle u Čkyně za odhadní cenu
 koupi pozemku od paní Anny Martanové, Spůle 7 část č. parc.
451/14 o výměře 19 m2 v k.ú. Spůle u Čkyně za odhadní cenu
 koupi pozemku pana Ing. Josefa Jiřičky, Spůle 8 a paní Lud
mily Jiřičkové, Spůle 8 část č. parc. 451/3 o výměře 12 m2 v k.ú.
Spůle u Čkyně za odhadní cenu
 koupi pozemku od paní Ludmily Kyznarové, Boubínská
227/44, Vimperk č parc. 402/7 o výměře 392 m2, 425/2 o výměře 223
m2 a 520/13 o výměře 69 m2 v k.ú. Spůle za 100,/1 m2
 koupi pozemku od Dřevostroje Čkyně a.s. č. parc. 457/4 o
výměře 237 m2, 449/4 o výměře 694 m2, 435/4 o výměře 809
m2 v k.ú. Spůle u Čkyně dle geometrického plánu č. 9816/2010
za odhadní cenu
 směnu pozemků od pana Zdeňka Novotného, Náměstí Svo
body 37, Volyně č. parc. 402/6 o výměře 96 m2 a část č. parc.
451/8 o výměře 33 m2 v k.ú. Spůle u Čkyně za pozemek č. parc.
400/4 o výměře 920 m2 v k.ú. Spůle u Čkyně
 žádost o ﬁnanční příspěvek ve výši 2.000, Kč na akci „Bou
bín v rukou státu“ pro Komunitu pro duchovní rozvoj, o.p.s.
přidělilo:
 byt v č.p. 163 paní Leoně Brožové, Čkyně 177
neschválilo:
 návrh na zřízení Rady obce Čkyně
 prodej pozemku č. parc 833/28 o rozloze cca 80 m2 paní Janě
Zíkové, Čkyně 183
stanovilo:
 počet podpisů na petici pro nezávislé kandidáty na 63
a pro sdružení nezávislých kandidátů na 109
 počet zastupitelů pro další volební období na 11
vzalo na vědomí:
 informace o programu „Zelená úsporám“
 informace o grantu na opravu podlahových krytin v budově OÚ
 informace o grantu na bezdrátový rozhlas
 informace o grantu na opravy komunikací (povodňové škody)

dne 7.7.2010

Přivítání prázdnin v Předenicích

Foto: D. Havlík

schválilo:
 pro rekonstrukci lávky přes řeku Volyňku ﬁrmu STRABAG a.s., Vr
benská 31, České Budějovice – nabídková cena 6.683.755, Kč se záruční
lhůtou 60 měsíců a dobou provádění 115 dnů
 pro opravu místní komunikace u Nahořanského potoka ﬁrmu STRA
BAG a.s., Vrbenská 31, České Budějovice – nabídková cena 2.021.255,42
Kč, záruční lhůtou 62 měsíců a dobou provádění 98 dnů
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu pro E.ON Distribuce a.s., na pozemku č. parc. 118/8, 118/1,
118/3 v k.ú. Čkyně
 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro Tele
fónica O2 Czech Republik a.s., přípojka pro pana Mánka, Záhoříčko
14 na pozemku č. parc. 237/1 v k.ú. Předenice u Čkyně
 vzhledem k rekonstrukci obřadní síně dočasně zrušit poplatek ve výši
1.000, Kč za svatby mimo obřadní síň
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Je škola jen místem k učení?
Myslím, že paní učitelka
Komínová ukázala dětem
3. třídy ZŠ Čkyně i nám
rodičům, že tomu tak ne
musí vždy být. Čtvrtého
června se paní učitelka
domluvila s některými
rodiči svých žáků a uspořá
dali pro děti stezku odvahy.
Děti se sešly v 18.00 hodin,
a protože bylo ještě světlo,
šli jsme do tělocvičny, kde
děti hrály vybíjenou, běhaly
překážkový běh a vybíjely tím
nahromaděný adrenalin.
Po setmění děti chodily ve
skupinkách a plnily moc
zajímavé i poučné soutěže
venku i v budově školy a
dokonce potkaly i strašidla.
Po zakončení stezky
odvahy děti přespávaly ve
škole ve své třídě a ráno si
udělaly snídani a nasnídaly
se, aby ukázaly, jak jsou
samostatné. Poté jsme si
zahráli ještě jednou vybíje
nou, posbírali krepáky,

sklenice aj. použité věci na
hry a odnesli do popelnic
na tříděný odpad. Pak jsme
sbalili spacáky a uklidili
třídu, vyhlásili jsme kdo se
umístil na kterém místě ve
stezce odvahy, děti dostaly
ceny a rozešli jsme se
domů. Děti, které bydlí dál
si vyzvedli rodiče.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat paní učitelce
Komínové za děti i rodiče,
protože když jsem se zep
tala syna i jeho spolužáků,
jak byli spokojení a jestli se
jim líbila tato aktivita,
prohlásili: ,,Samozřejmě,
bylo to úžasné a příští rok
by to mohlo být i s výletem
a na celý víkend. To by bylo
skvělé.“ A já jako matka se
přidávám. Byla jsem s dět
mi a paní učitelkou po
celou dobu a byl to krásný
zážitek nejen pro děti,ale
i pro mne. Děkujeme.
Petra Rychecká
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Jakpak se mají naši
v Americe?
Od bratrance z USA jsem
dostal
zase
zajímavý
email. V poslední době si
takto píšeme často. Je mu
87 let, bydlí na okraji New
Yorku a do důchodu šel
v sedmdesáti. Podstatnou
část života pracoval v jedné
mezinárodní instituci. Je
republikán, jeho syn volí
demokraty. Tentokrát mi
napsal o emigrantech. To
téma je zajímavé už také
proto, že v USA (ne)legálně
žije a pracuje několik
našich spoluobčanů.
Ahoj Pepo,
dnes něco o ilegálních emi
grantech v Americe. Kolik
jich tu je, nikdo neví, pro
tože je nezákonné chtít na
někom osobní průkaz.
V případě, že policie za
staví nelegálního emigran
ta, považuje se to za rasovou
diskriminaci. Úřední odhad
je 11 až 15 milionů nelegálů.
Neúřední až 40, většinou
Latinců. Jelikož i já jsem
emigrant, tato situace mě
velmi zajímá. Jak víš,
odešel jsem nelegálně
z Československa v r. 1949.
Popíšu ti moji osobní
zkušenost s uklízečkami.
Naši první uklizečku na
jala moje manželka Emma
asi rok před tím, než
zemřela, někdy v r. 1993.
Jmenuje se Verel, je z Jamaj
ky a se mnou zůstala až do
července tohoto roku, když
zemřel její manžel. Verel se
stala americkou občankou
díky synovi, který dostal
americké občanství, když
vstoupil do US Army. Verel
má vlastní dům, auto a
hlavní příjem z hotelu, kde
dělá recepční. Platil jsem
jí 70 dolarů za tři
hodiny práce. Nedávno mi
sousedka poslala na po

hovor svoji uklízečku, která
je z Guatemaly. Ta mi rezo
lutně řekla: Já za 25 dolarů
na hodinu nedělám. Tím
jsem přišel k Monice, která
je z Ecuadoru. Ta bere 80
dolarů za tři hodiny. Moni
ce je 30 let, v Americe je 12
let. Je vdaná za Latince –
uprchlíka. Má dvě malé
děti, o které se stará její
matka. Přijela ve fungl
novém SUV autem s GPS,
který ji k mému domu
dovedl z města asi 40 km
odtud. Anglicky snad něco
rozumí, ale mluvit neumí.
Ta má nárok na americké
občanství přes její v USA
narozené děti. Tady se to
tak dělá. Z Mexika jezdí
pravidelně autobusy s tě
hotnými ženami, které zde
porodí amerického občán
ka a celé příbuzenstvo se
pak na to děcko napojí.
Latinským
uprchlíkům
americké zákony okamžitě
umožní bezplatnou zdra
votní péči, kterou my si
musíme draze platit.
Úřední odhad je, že do
USA přijde ročně 400.000
nelegálních uprchlíků. Jen
malá část z nich je přinu
cena Ameriku opustit.
Většina se ovšem během
měsíce vrátí a dál o nich
nikdo neví. Máme zde
dokonce tak zvané „sanc
tuary cities“ (azylová
města), kde jim úřady
poskytují ubytování a ﬁ
nanční podporu. Hraniční
státy si stěžují, že vláda
ve Washingtonu hranice
nehlídá, chce se Latincům
zavděčit, protože ti volí
Obamu a demokraty. Tak
takhle se zhruba věci mají.
Zdraví tě Miroslav.
email přepsal:
J. Lávička

Reakce ﬁrmy DOSI
na článek pana Hlinky
Na článek pana Hlinky “proč nesvítí“ odpovídá ﬁrma DOSI s.r.o. Čkyně
takto, že až se někomu rozsvítí, bude zase ve Čkyni dobře.
V reagenci na tento článek chce ﬁrma DOSI s.r.o. Čkyně uvést věci
na pravou míru a podat plně objektivní informaci. Potvrzujeme, že
kabeláž veřejného osvětlení ZTV Čkyně směrem na Vimperk byla
skutečně provedena odbornou ﬁrmou Elektrostav Strakonice. Kabely
nebyly vyvedeny ze země jen tak, jak se píše, ale byly protaženy
ocelovou rourou o průměru 35 cm, což znamená, že celá montáž
stožárů osvětlení je následně velmi jednoduchá. Firma DOSI s.r.o.
Čkyně řádně koupila stožáry veřejného osvětlení v potřebném tech
nickém stavu. Další hrubou dezorientací občanů je, že veřejné
osvětlení nebylo obci předáno. Dne 23.11.2007 byly předány veškeré
stavby. Ať již jde o vodovod, komunikaci, kanalizaci, veškeré přípojky
Obci Čkyně. K zabudovanému osvětlení byly ze strany pana Hlinky
připomínky a zjištěné závady byly odstraněny. Dnem 8.1.2008
převzaly Technické služby za přítomnosti zástupce Elektrostavu a naší
ﬁrmy funkční veřejné osvětlení do své správy. Oba dokumenty jsou
k nahlédnutí na Obci Čkyně a rovněž rádi Vám je poskytneme
k nahlédnutí ve ﬁrmě DOSI s.r.o. Čkyně. Kopie poskytneme i redakci
Aktualit.
Další dosti významná událost se odehrála v zastupitelstvu Obce
Čkyně. Nevíme přesně termín, ale ve IV. čtvrtletí 2009 zastupitelstvo
schválilo opravu nefunkčního jednoho stožáru veřejného osvětlení.
Pro zajímavost  celková doba opravy byla asi 5 h. Je to ostuda, že po
schválení zastupitelstvem TS Čkyně tuto závadu neodstranily za více
jak 5 měsíců a nechaly obyvatele zbytečně trápit. Místo uvažování
o pejskovi a jitrničce by měl pan Hlinka řádně plnit úkoly uložené
zastupitelstvem obce a tím naplňovat záměr, pro který zřejmě byly
Technické služby s.r.o. Čkyně zřízeny. Další a možná jeden z hlavních
problémů je, že již v době, kdy Technické služby ani obec neměly ka
beláž veřejného osvětlení v majetku, dovolily neodborně zasáhnout
do měděného kabelu o průřezu 16 mm, který přeřízly a do jedné spojky
povolily napojit tři kabely. Po krátké době došlo ke zkratu ve spojce
a byl výpadek ve funkčnosti veřejného osvětlení. Až poté se dělala nová
skříň včetně měření, na čemž jsme se ﬁnančně podíleli. Všechny pro
blémy mají příčinné souvislosti a již tehdy pan Hlinka bezdůvodně
pomlouval naši ﬁrmu. Je třeba říci, že proti pomluvám, ať jde o občana
nebo ﬁrmu je skutečně problém se bránit. Výsledkem zásahu bylo, že
dnes leží v zemi více jak 300 m nového měděného kabelu o průřezu
16 mm zbytečně. Chceme ještě jednou zdůraznit, že dnem 8.1.2008
převzaly Technické služby do správy předmětné veřejné osvětlení
a doslovně citujeme obsah závěrečného odstavce : „ Dne 8.1.2008 byla
část VO, která je osazena ke dni 8.1. 2008 stožáry a světelnými zdroji
převzata do správy provozovatele TS obce Čkyně s.r.o.“ Tento zápis je
rovněž dodatkem ukončení smlouvy o dílo akce ZTV Čkyně ze dne
8.11.2007, Dohody o vyrovnání majetku sdružení rovněž ze dne
8.11.2007 a předávacího protokolu kanalizačního a vodovodního řádu,
místní komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a kabelových
přípojek NN a telefonních rozvodů ze dne 23.11.2007. To hlavní
nakonec. Naše ﬁrma darovala obci Čkyně více jak 3 600 m2
vyčleněných ploch na komunikace tak, aby nedocházelo v budou
cnosti k majetkovým problémům, včetně všeho, co je v zemi zabu
dováno. Obec do celé akce dala pouze dotaci na jednu stavební parcelu
80 000,Kč, což uvolnilo Ministerstvo pro místní rozvoj jako dotaci
Obci Čkyně. Od roku 2008 je na obci, jak se k vlastnímu majetku bude
chovat. Pokud nebude nutné, nechceme se dále o těchto otázkách
rozšiřovat, poněvadž nechceme volit konfrontační formu jako pan
Hlinka.
V souvislosti s osobou pana Hlinky požadujeme veřejnou omluvu
v Aktualitách ze života Čkyně. V závěru chceme zdůraznit, že za tímto
neseriózním článkem nevidíme jenom naivitu pana Hlinky, ale i určitý
nekorektní přístup jak starosty, tak i zastupitelstva obce. V případě,
že nebudou věci uvedeny na pravou míru a bude pokračovat tento
přístup, využijeme všech dostupných prostředků na uvedení veš
kerých záležitostí do pravdivých právních souvislostí.
DOSI s.r.o. Čkyně
Reakci starosty obce naleznete na str. 7  Jak dál na ZTV.
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Fotbalisté ocenili nejlepší hráče
minulé sezony
Do minulé sezony
2009/2010 jsme šli s cílem
zachránit se, což se po
dařilo a proto jsme spoko
jeni. Již nyní nám začíná
práce na přípravu další se
zony v krajském přeboru.
Do jarní části jsme šli se
stejným kádrem jako na
podzim, ale
bohužel
oslabeni o Martina Šípa,
který měl nepříjemné
zranění pánve a bylo jasné,
že si celé jaro "nekopne".
Při občasných pracovních
absencích některých hráčů
jsme museli někdy v se
stavě hodně improvizovat.
Do prvního jarního zápasu
na Hluboké naskočil Venca
Turek st. a byl oporou
mužstva po celé jaro. Z
počátku jara jsme uhráli
několik dobrých, ale i špat
ných výsledků. Největším
zklamáním jara byla ale
naše remíza ve Vodňanech,
kde jsme vedli v 70. minutě
již 3:0 a v závěru obdrželi
zbytečné góly. Naopak nej
lepší zápas jara jsme
odehráli doma s Českým
Krumlovem, vyhráli jsme
3:2 a připravili tak našemu
soupeři první jarní po
rážku až v 9. jarním kole.
V průběhu jarní části se
zony do hry naskočilo
několik hráčů "B" týmu
a dorostu. Všem patří velký
dík za pomoc při záchraně
KP pro náš oddíl. Za
předvedené výkony zde
nikoho chválit nebudu,
protože si myslím, že nikdo
svou hrou nijak nepřevyšo
val ostatní a nebylo by to
tudíž spravedlivé. Velkým
příkladem jak ve hře tak
v přístupu k fotbalu je však
Venca Turek st.
Jednoho člověka ale
musím vyzdvihnout! Je to
náš předseda Míra Kainc,
který drží i v dnešní ne

lehké době celý čkyňský
fotbal nad vodou a snaží
se, co to jde. V již uplynulé
sezoně se navíc ujal ješ
tě vedle své předsednické
funkce také funkce tre
nérské a jako hlavní trenér
"A" týmu udržel pro Čkyni
krajský přebor pro příští
sezonu.
Na závěrečné dokopné
se celá sezona ještě něko
likrát probrala od začátku
až do konce. Došlo také na
ocenění jednotlivců, pro
které si Míra Kainc
připravil poháry a ceny.
U "A" týmu mužů byl vy
hlášen nejlepším bran
kářem i hráčem Pavel
Hoško, nejlepším kapitá
nem Martin Kvapil a ob
jevem roku Venca Turek st.
Dále také Míra ocenil práci
několika lidí, kteří se snaží
co nejlépe pracovat pro
čkyňský fotbal a také
pracují. Byli to: Zdeněk
Nezbeda, Vlastimil Bab
ka st., Karel Šefrhans, Josef
Stejskal,
Pavel
Rod
a Michal Uhlík.
Na závěr bych chtěl ještě
připomenout
převelký
úspěch minipřípravky SK
Čkyně v uplynulé sezoně.
Toto mužstvo se stalo pře
borníkem okresu Pracha
tice a svou mistrovskou
soutěž suverénně vyhrálo.
Z 21 zápasů neztratilo ani
jeden bod, 21 krát vyhrálo
a to s impozantním skóre
318:20. Klukům za to patří
velký dík a rád bych jme
novitě tyto borce uvedl:
Zdeněk Vojtíšek,
Jan
Chrášťanský, Jakub Zahra
dník, Michal Uhlík, Lukáš
Frček, Ondřej Rod, Tomáš
Koloušek, Tomáš ŽoHa,
David Mareš, Jaromír
Mráz, Tomáš Děd, Lukáš
Chalupa, Josef Hödl.
M. Uhlík

Nejúspěšnější čkyňský fotbalový tým
Pokračování ze strany 1.
vazného, jsme se s kole
gyní přihlásily. Obětovaly
jsme jeden víkend a jeden
pracovní den a nelitovaly
jsme. Od příbuzných
žijících v Německu i jiných
lidí jsem slyšela, že naše
mateřské školy jsou na
lepší úrovni. O to více jsem
byla překvapena, když
jsem navštívila Mateřskou
školu v Grafenau. Většinu
německých mateřských
škol ﬁnancují sponzoři
nebo církev, obce nebo
města doplácejí jen malé
částky. Platy učitelů hradí
stát a jsou tak na stejné
úrovni jako naše. Třídy
naplňují maximálně 28
dětmi jako u nás, ale ve
třídě jsou tři osoby během
pracovní doby, která je
od 7:30  14:30 hodin(jedna
učitelka, pomocná síla
a asistentka). Ve školách se
nevaří, děti si nosí s sebou
svačiny a během dne si
kdykoliv mohou svačinu
vzít. Dvakrát do týdne
uvaří pomocnice pro děti
oběd. Škola měla šest tříd
i s jeslovou třídou. Velikost
tříd i jejich zařízení bylo
srovnatelné s našimi, ale co
jsme záviděly, byly třídy za

Foto: D. Havlík

řízené na výchovy. Při
prohlížení školy jsme
viděly v herních koutcích si
hrát skupinky dětí samo
statně. Děti přecházely
kam chtěly, pouze nesměly
překročit barevnou hra
nici, která byla namalována
na zemi. Čas od času jsme
se potkaly s dospělou
osobou, která děti kon
trolovala. Po celou dobu
pobytu v mateřské škole
jsme neslyšely křik, děti se
nepraly, neběhaly, nezne
užívaly volnosti pohybu.
Po skončení celé akce jsme
hodnotily plusy i mínusy
v práci v mateřských
školách u nás a v Německu.
Na prvním místě jsme se
všechny shodly na tom, že
naše děti mají stoprocentní
servis od pracovnic škol.
Mají v Německu vy
chovanější děti? Posuďte
sami. Děti nejenom že
znaly pravidla školy, ale
samy dohlížely na to, aby
je nikdo neporušoval. Děti
nemusely mít nad sebou
stálý dozor. Je to poznatek
jenom z jednoho krátkého
dne, ale takhle by to mělo
fungovat.
M. Holečková
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Chce to přidat plyn!
Přiblížit vize kandidátů
ODS do obecního zastupi
telstva je poměrně snadné,
protože postoje čkyňské
ODS jsou trvale konzis
tentní. V minulosti disku
tované otázky jsou aktuální
i pro následující volební
období. Dlouhodobě mlu
víme o přiblížení správy
obce blíž konkrétním
potřebám občanů. Toho
chceme dosáhnout jedi
ným možným transparent
ním způsobem, kterým je
vypracování Strategického
plánu rozvoje Čkyně
na základě široké diskuse
s veřejností. Kandidáti
čkyňské ODS mají s tvor
bou těchto strategických
materiálů, coby podkladů
pro manažerské řízení
měst a obcí, dobré vlastní
zkušenosti a dobře vědí, že
tyto dokumenty jsou mimo
jiné základním předpokla
dem pro úspěšné žádosti
o dotace z EU. Mnoha
leté zkušenosti z dotační
grantové politiky
jsou
devizou, kterou mohou
kandidáti čkyňské ODS
obci nabídnout a jsou
připraveni jich na základě
získaného mandátu v pod
zimních
komunálních
volbách využít ve prospěch
obce. Ruku v ruce s pláno
vaným rozvojem obce
budeme pro Čkyni usilovat
o navrácení titulu Městys.
Chce to přidat plyn. Obce
Jihočeského kraje kvetou
díky dotacím, které jim
zajistili šikovní starostové
a pracovitá a chápavá za
stupitelstva. Čas dozrál
i pro Čkyni. Mnoho do
tačních titulů je již vyčer
páno, přesto zůstává řada
dotačních mechanismů jak
přispět ke zvelebení Čkyně.
Víme jak, víme kde a víme
kdy. Jsme připraveni přis
pět ke změnám v řízení

a směrování Čkyně i jejího
okolí. To bude možné pouze
tak, že díky Vám občanům
získáme v nadcházejících
podzimních volbách silnější
pozici v zastupitelstvu a tím
i možnost chod obce ovliv
ňovat výrazněji než doposud.
Nicméně se podařilo
alespoň částečně přispět
k posunu řešeného územ
ního plánu, zajistit a prosa
dit ﬁnancování dětského
hřiště, které se bude již
brzo stavět na rovince mezi
bytovkami, pomoci KOSákům
získat ﬁnanční prostředky
na vybavení kinosálu a řadu
dalších prospěšných věcí.
Neradi bychom na tomto
místě zveřejňovali často
planá, nic neříkající pro
gramová prohlášení, proto
uvádíme několik konkrét
ních projektů, jejichž
řešení a možnosti zajištění
ﬁnancování (různé dotační
programy) jsou v současné
chvíli některými z našich
kandidátů přednášeny na
půdě zastupitelstva: Podá
ní žádosti o dotaci na revi
talizaci parku na náměstí
(září 2010), vybudování
„mateřského centra“ (pro
stor pro setkávání a volno
časové aktivity maminek
s malými dětmi), rekon
strukce autobusového ná
draží a jeho přetvoření na
důstojné zázemí pro spolky
působící na území obce
a jejich aktivity, rekon
strukce domu č.p. 163
z programu „Zelená ús
porám“, vybudování multi
funkčního hřiště pro různé
sportovní aktivity. Mimo
těchto již řešených oblastí
jako prioritní shledáváme
veřejné osvětlení (včetně
osad) a zajištění bezba
riérovosti obecního úřadu
a zdravotního střediska,
které by zasloužilo kom
pletní rekonstrukci. Chce

me ve Čkyni vytvořit lepší
podmínky a prostor pro
podporu drobného a střed
ního podnikání. Ale také
pro organizované spor
tovní aktivity našich dětí.
Také jsme připraveni podat
pomocnou ruku spolkům,
občanským sdružením aj.,
vyvíjejícím své aktivity na

území obce při zpracování
žádostí o dotaci na ﬁnan
cování jejich vlastních pro
jektů, neboť jsme si vědomi
faktu, že přílišná admini
strativa dotačních progra
mů spolky zatěžuje a často
odrazuje od realizace. Jak
již zaznělo v úvodu článku,
chce to přidat plyn.

Informace o činnosti Občanského
sdružení za rozvoj Čkyňska
Koncem měsíce března se
uskutečnila valná hromada
Občanského sdružení za
rozvoj Čkyňska. Kromě
volby předsednictva a revi
zora tohoto sdružení valná
hromada projednala hod
nocení uplynulého volebního
období Občanského sdru
žení, včetně plnění volebního
programu.
Hlavní cíl, který jsme si
dali, byl i přes velké složi
tosti naplněn. Zastupitel
stvem byl schválen návrh
nového územního plánu,
a to zejména severní osa
obchvatu naší obce. Je
jen škoda, že toto nebylo
zastupitelstvem schváleno
o několik let dříve, kdy byla
reálná šance potřebný
obchvat rychleji realizovat.
Je třeba zde konstatovat, že
vzhledem ke složení zastu
pitelstva obce nebylo možné
další body našeho volebního
programu úspěšněji naplňo
vat. Ihned po zvolení obec
ního zastupitelstva, včetně
starosty a místostarosty,
vše v naší obci opět sklou
zlo do starých zajetých
kolejí, stejně jako tomu
bylo v předchozích dvanácti
letech. Z tohoto důvodu rezig
noval i náš zastupitel pan
Jaroslav Sýkora. Naši zástupci
kontrolního a ﬁnančního
výboru rovněž nebyli zváni
do těchto výborů.

Vyjádření pana starosty
v Aktualitách obce Čkyně,
že může být ještě obci
užitečný a prospěšný, nás
již nyní motivuje k tomu,
abychom věnovali aktuál
ním otázkám obce, včetně
spádových obcí, ještě větší
pozornost. Je naprosto
nezbytné pro následující
volební období vypracovat
jasný, pro obec i spádové
oblasti prospěšný a realizo
vatelný volební program.
Jednohlasně jsme se shodli,
že naše obec dlouhodobě
zaostává. Pro srovnání není
nutné chodit daleko, stačí
jmenovat obce v nejbližším
okolí – Malenice, Vacov,
Vlachovo Březí, Zdíkov.
V případě dostatečné
volební podpory občanů
v následujících komunál
ních volbách chceme
prosadit do vedení obce
radu zastupitelstva.
Každý občan se bude
moci v dostatečném před
stihu s naším volebním
programem
seznámit.
Spoluobčané, kteří se
chtějí do Občanského
sdružení za rozvoj Čkyňska
aktivně zapojit, mohou
kontaktovat
Mgr. Jitku
Šradějovou.
Občanské sdružení
za rozvoj Čkyňska
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Volby se blíží
Čas nezadržitelně letí
a na podzim nás všechny
čekají další komunální
volby. Nastává tedy také čas
na hodnocení končícího
volebního období.
Obec Čkyně po celou
dobu zajišťovala chod
všech činností a zřizo
vaných
příspěvkových
organizací, především pak
vodního a odpadového
hospodářství,
základní
a mateřské školy, ale i
podporovala místní spolky
a organizace.
Při zajišťování ﬁnanco
vání každodenního chodu
obce i investičních akcí
obec využívala všechny
dostupné dotační programy,
granty a vlastní příjmy.
K dnešnímu dni Obec
Čkyně nemá ani korunu
dluhu a její ﬁnanční zdraví
je hodnoceno na nej
lepším stupni „A“.
Jen za roky 2008 a 2009
obec do infrastruktury
a majetku obce investovala
přes 20 milionů Kč, z nichž
bylo 14 mil. 228 tis. Kč
právě z dotací a grantů.
Pro připomenutí uvádím
např.:
– vodovod a kanalizace
Dolany – Čkyně za 8,9 mil.
Kč
– rekonstrukce hasičské
zbrojnice Dolany za 1,2 mil. Kč
– rekonstrukce pavilonu
MŠ za 390 tis. Kč
– odstranění povodňových
škod za 812 tis. Kč
– rekonstrukce vodojemu
za 2 mil. Kč
– opravy komunikací za
6,5 mil. Kč
V letošním roce pak další
investice do:
– komunikací v Záhoříčku
a ve Čkyni celkem za
9,2 mil. Kč
– výměna oken a regulace
topení v ZŠ za 2 mil. Kč

– bezdrátový rozhlas za
750 tis. Kč
– autobusové zastávky za
200 tis. Kč
To jsou akce již dokončené
nebo právě probíhající.
Další akce jako dětské
hřiště, lávka pro pěší a další
komunikace se ještě při
pravují.
Jako Sdružení nezávislých
kandidátů jsme si vědomi
dalších potřeb občanů obce
a jsme připraveni pokračo
vat v práci pro obec. Inves
tice v dalším období
bychom kromě infrastruk
tury směřovali např. do re
alizace protipovodňových
opatření (nyní se dokon
čuje studie), bezbariéro
vého přístupu do zdravotního
střediska, opravy obecní
ho bytového fondu, či
sportovišť.
Vlastní názor si jistě udělá
každý z voličů sám, ale jako
starosta nemohu souhlasit
s názorem Občanského
sdružení za rozvoj Čkyň
ska, jehož zpráva o své čin
nosti obsahuje především
kritiku současného vedení
obce a tvrdí, že Obec
Čkyně zaostává. Uvádí zde
nepravdivé informace o
nečinnosti jejich zástupců
v kontrolním a ﬁnančním
výboru. Důvody rezignace
jejich zástupců a dnešních
kandidátů jsou ve sku
tečnosti jiné. Někteří rezig
novali na své mandáty ještě
před ustavujícím zasedá
ním a odmítli tím možnost
pracovat pro obec po celé
volební období.
Všem občanům přeji
správnou volbu.
Ing. Stanislav Chval
starosta obce
a kandidát SNK

Reakce na článek ze str. 4:

Jak dál na ZTV
„Už svítí“, to je konstatování současného stavu na ZTV.
Místo rozsáhlého a „zaručeně pravdivého“ výkladu co,
kdo, proč a jak, uvádím jedinou skutečnost. Když letos
v létě bylo určeno s využitím nejnovější měřící techniky
místo poruchy a obnaženy kabely VO, tak jsem stejně
jako další přítomní zástupci všech zúčastněných stran
viděl, že kabely jsou vedeny do ocelové roury bez
chráničky.... a porucha byla na světě. Žádné soudy
vynášet nebudu, myslím, že všichni zúčastnění ví své
a občana zajímá pouze zda svítí.
Obec Čkyně zajistila dokončení a zprovoznění VO
v souladu s dohodou o převzetí ve vlastní režii. Dále
Obec Čkyně připravuje dokumentaci a povolení na
ﬁnální dokončení komunikací na celém ZTV tak, aby po
dokončení výstavby rodinných domků dostaly i komu
nikace a chodníky konečnou podobu. To bude jeden
z úkolů pro následující volební období.
starosta obce

Vážení spoluobčané,
jsme skupina lidí, kterým
není lhostejné dění v naší
obci. Nikoho z nás by
donedávna ani nenapadlo
zapojit se do veřejného
života kandidaturou do
místního zastupitelstva. Uvě
domili jsme si, že se
opravdu můžeme pokusit
udělat pro svou obec to,
co od našich zastupitelů
dosud marně očekáváme.
Naše kandidátka Strany
svobodných občanů je
otevřená všem, kteří si přejí
dynamický rozvoj naší
obce. Máme mezi sebou
odborníky z nejrůznějších
oblastí a jsme proto
přesvědčeni, že dokážeme
zajistit občanům pod
mínky pro spokojenější
a klidnější život.
Jsme připraveni hájit Vaše
zájmy ve všech oblastech
veřejného života a nepod
léhat žádnému osobnímu
ani politickému tlaku.
Budeme naslouchat Vašim
názorům, protože víme,
že jedině když s Vámi bu
deme mluvit, dozvíme se,
co opravdu potřebujete.

Chceme Vás předem
otevřeně informovat o
všech důležitých rozhod
nutích nového zastupi
telstva. Nedopustíme, aby
kdokoliv z Vás měl pocit, že
se na radnici rozhoduje bez
vyslechnutí jeho názoru,
nekompetentně nebo do
konce v ústraní a tajně.
Náš program obsahuje
přehled nejdůležitějších
témat, na která se v případě
zvolení do zastupitelstva
chceme zaměřit. Zveme
Vás ke společnému po
souzení tohoto programu.
Budeme se pečlivě zabývat
každou připomínkou či
námětem kohokoliv z
občanů Čkyně a místních
částí Dolany, Horosedly,
Onšovice, Předenice, Spů
le, Záhoříčko – a to samo
zřejmě i těch, kteří
nebudou na naší kan
didátní listině nebo jsou
rozhodnuti dát svůj hlas
v komunálních volbách
někomu jinému.
Strana svobodných
občanů
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