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Velké sucho kvalitu
vody neohrozilo
V letošním rekordně horkém a suchém létě o vodě mluví každý. Většinou
chybí. Jak tomu je ve Čkyni, vysvětluje
jednatel společnosti Technické služby
Čkyně Jaroslav Hlinka, který se mj.
o dostatek i kvalitu vody ve Čkyni stará.
Voda ve Čkyni od A do Z.
Léto je letos extrémně suché. Obecní
rozhlas nás upozorňuje na nedostatek vody i ve Čkyni. Jak jsme na
tom se zásobami?
Ve Čkyni a Onšovicích je i přes minimální množství sněhu a extrémní
sucho v letních měsících slušná zásoba kvalitní podzemní vody. Výrazně
horší situace je v Dolanech a Horosedlech. Vodou nelze plýtvat nikde, proto
trvalé upozorňování v místním rozhlase. Navíc hrozí velké sucho i nadále.
Dotklo se sucho kvality vody?
Sucho ani dlouhodobý déšť nesmí
ovlivnit kvalitu pitné vody. Zdroje
podzemních vod jsou oploceny a udržovány v čistotě. Ochranná pásma
v okruhu minimálně 100 m nesmí být
narušena žádnými skládkami průmyslového ani zemědělského charakteru.
O čkyňské vodě se často mluví jako
o kojenecké, je to pravda?
Světová zdravotnická organizace
(WHO) a Evropská komise zastávají
názor, že stávající limity pro pitnou
vodu jsou bezpečné i pro kojence.
Čkyňská voda stejně jako v Dolanech
Onšovicích a v posledních 5 letech
i Horosedlech splňuje přísná kritéria
obsahu dusičnanů z roku 2004 – tj. do
15mg/l. Současná světová norma pro
běžnou spotřebu je stanovena na

Jaroslav Hlinka má přehled o spotřebě vody ve Čkyni
50mg/l dusičnanů a zdaleka ne všechny vody určené pro běžnou spotřebu
v České republice tento údajně přísný
limit splňují. Dle akreditovaných úplných rozborů mají naše vody hluboce
podlimitní obsah těžkých kovů a síranů. Pro kojence má voda i příznivé
množství fluridu, sodíku a hořčíku.
Rozbory jsou k dispozici na OÚ a v
kanceláři TS.
Jak jsme na tom ve Čkyni s radonem?
Díky vstřícnému aktivnímu přístupu
starosty byla před čtyřmi lety rekonstruována budova a instalována nová
technologie na hlavním vodojemu ve
Čkyni. Ta jednak umožnila mimořádně citlivé dávkování chlorňanu
sodného (máme trvale méně než 0,03
mg/l – limit ji 0,3 mg/l) a zároveň
snížila objemovou aktivitu Rn – poslední rozbor z 9. 7. 2015: Rn alfa méně
než 0,05 Bq/l – limit 0,2 Bq/l a důležitý pro naše zdraví Rn beta je 0,1
Bq/l – limit 0,5 Bq/l. Škodlivých účinků radonu ve Čkyni ani v našich
obcích se bát nemusíme.
O co všechno se ve Čkyni staráte?
Hlavní a nejdůležitější náplní TS je

Foto: PP

zajistit dodávku kvalitní pitné vody
a správnou funkci čističky odpadních
vod. Další činnosti vyplývají z aktualizované smlouvy z roku 2014 na
zabezpečení veřejně prospěšných
služeb.
– výroba a dodávka tepla pro (ZŠ, MŠ,
KD, domy č. 163, 134, 151), autorizaci
a platná osvědčení, která jsou podmínkou provozování plynových kotelen, máme až do roku 2025
– montáž, opravy a údržba vyhrazených elektr. zařízení zejména správa
veřejného osvětlení ve Čkyni, Onšovicích, Dolanech, Horosedlech, Spůli,
Předenicích a Záhoříčku
– správa a údržba obecních komunikací, okolí pomníku, péče o zatravněné plochy (nyní cca 6 ha), dětská hřiště, údržba parků a zeleně
– provoz hřbitova (úklid cest, odpadků, listí, sekání a odvoz trávy)
– provozování sálu KD
– údržbu a opravy kontejnerů, adm.
činnost v oblasti nakládání s tříděnými odpady
Máte problémy s únikem vody?
K únikům vody samozřejmě dochází. Hlavním důvodem je stáří vodovodního řadu. Pokračování na straně 4.
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Ohlédnutí za čkyňskou poutí
Třetí červencový víkend patřil čkyňské pouti. Jedná se o jeden z nejočekávanějších víkendů v roce, na který se připravuje
nejen zdejší obecní úřad, farnost či spolky a sdružení, ale téměř všechny rodiny. Pouťoví návštěvníci letos nejvíce ocenili
nově opravenou budovu stojící vedle obecního úřadu. Ta najde využití během celého roku, kdy zde bude možné hledat
úkryt před deštěm, větrem i sluncem.

Před poutí se gruntovalo i v kostele sv. Máří Magdalény

Čkyňský zastupitel Petr Martan sbíral podpisy pro petici
týkající se stavu lesů v Šumavském národním parku

O veliké řepě – tak se jmenovala pohádka, kterou členové
KOS v neděli dvakrát úspěšně sehráli v zahradě u OÚ.
V představení si zahráli děti i dospělí z publika.

Na návštěvníky parku u OÚ čekalo příjemné posezení
v nově zrekonstruovaných prostorech

Neděli zpestřilo vystoupení vimperských mažoretek
a dechovky

O zábavu během pouti se postaralo několik hudebních
skupin. V sobotu večer v hospodě Na hřišti zahrála kapela
NABETON.
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 29. 6. 2015
schválilo:
– doplnění programu: rozšíření bodu 7) Rozpočtové opatření č. 2/2015, do bodu 13) informace ze ZŠ
– Závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014 a ukládá starostovi Ing. Stanislavu Chvalovi do 30. listopadu přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků a účetní uzávěrku Obce Čkyně za rok 2014
– příspěvek na knihu o MUDr. Marii Peškové pro Mgr. Pavla Pechouška, Vimperk, ve výši 5.000,- Kč
– příspěvek pro Šumava na nohou, z.s., Vimperk na koncert který se bude konat dne 19. 9. 2015, výtěžek bude věnován
na postižené děti, ve výši 5.000,- Kč
– příspěvek pro pana Josefa Dragouna, Čkyně a pana Josefa Růžičku, Čkyně na pivní slavnosti ve výši 3.000,- Kč
– příspěvek pro Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých z.s., Historická skupina Osvětim, Praha na realizaci instalace putovní výstavy ve výši 6.000,- Kč
– odkup pozemku PK 759 v k.ú. Čkyně a bezúplatný převod pozemku PK 753 v k.ú. Čkyně – pozemky na hřišti – od ÚZSVM
smlouvu o právu k provedení stavby pro pana Františka Bastla, Čkyně 64 na zřízení plynové přípojky k RD na pozemku
č. parc. 1139 v k.ú. Čkyně
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce na akci „Předenice u Čkyně – Záhoříčko:
kNN 159/1“ kabelové vedení NN, na pozemky č. parc. 237/8, 159/5 v k.ú. Předenice u Čkyně, jednorázová náhrada ve
výši 500,- Kč bez DPH
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce na akci „Horosedly u Čkyně Škopek: NN
připojení“ kabelové vedení NN s uzemněním, na pozemky č. parc. 1177/1, 63/1 v k.ú. Horosedly u Čkyně, jednorázová
náhrada ve výši 500,- Kč bez DPH
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce na akci „Čkyně: pí Rückerová, p. Bille –
kabel NN“, uložení kabelu NN, provedení překopu, umístění 2 ks kabelových spojek, na pozemky č. parc. 833/93 v k.ú.
Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 500,- Kč bez DPH
– prodej pozemků pro pana Zdeňka Trojana, K. Weisse 397, Vimperk v k.ú. Horosedly u Čkyně, pozemek č. parc. 1171/3
o výměře 50 m2 a část pozemku č. parc. 1171/1 o výměře cca 150 m2, v rozsahu 0,5 m od obrubníku a cca 3 m od domu
ke kapličce
– zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu kolny – Oprava hospodářského objektu Čkyně č.p. 2, SO 2 otevřený
přístřešek, SO 3 Venkovní úpravy, zakázka byla zadána firmě STAVOJ Čkyně
neschválilo:
– záměr na prodej části pozemku pro
paní Jaroslavu Billovou, Čkyně 265
v k.ú. Předenice u Čkyně, pozemek č.
parc. 237/2 o výměře cca 25 m2
vzalo na vědomí:
– Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Věnec za rok 2014,
kde nebyly zjištěny chyby a nedostatky a Návrh Závěrečného účtu
DSO Věnec za rok 2014
– zrušení žádosti paní Pavly Šulcové,
Pěčky o pronájem NP v č. p. 97
– přihlášení se do programu přeshraniční spolupráce – Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020:
revitalizace náměstí a parku ve Čkyni,
realizace 2016-2018, partner projektu: Markt Schönberg
–informace o připravovaných projektech na základní škole

Vítání občánků 13. 6. 2015
Zleva: manželé Dalíkovi se synem Janem, manželé Sovovi s dcerou Miladou,
manželé Bastlovi se synem Petrem a manželé Hrabákovi s dcerou Barborou.
Foto: D. Havlík
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Náročné je zimní období, kdy praská
litinové potrubí starší 40 let. Povodně
v roce 2002 a 2009 způsobily
odplavení pískového podloží. Tlakem
kamení pak praskají i plastové roury.
Další postřehnutelné úniky zaviní
nepozornost nebo nedbalost nás
občanů. Při denních kontrolách spotřeby pomocí počítače se projeví i protékající zásobník vody na WC. Díky
kvalitnímu monitorovacímu systému
a okamžitým opravám nepřekračují
průměrné roční ztráty ve Čkyni 5 %.
Celostátní průměr ztrát pitné vody se
uvádí mezi 15 – 20 %.
Máte k dispozici ukazatele aktuální
spotřeby vody? Ve kterém ročním
období spotřeba ve Čkyni stoupá?
Kdy je nejvyšší během dne?
Aktuální spotřeba vody je trvale
monitorována. Digitální výstupy z
centrálních vodoměrů jsou průběžně
přenášeny systémem přenosu dat FM
do počítače a mobilu jednatele TS
Jaroslava Hlinky. Stejná data má v
počítači starosta Ing. Stanislav Chval a
obsluha ČOV Pavel Ouředník. Tabulkový a grafový systém je uložen v paměti počítače po dobu celého kalendářního roku. Slouží jako základ
pro stanovení celkové spotřeby ve
Čkyni a našich obcích. Nevyšší spotřeba vody je bohužel v letním, suchém období a při ranních a večerních
špičkách. Denní spotřeba ve Čkyni bez
příp. havárie se pohybuje mezi 120 –
180 m3. Hlavní vodojem ve Čkyni má
objem 100 m3.
Jak jsme na tom s cenou? Máte
srovnání s ostatními městy v našem
okolí? Neplánujete navýšení ceny
vodného a stočného?
Cena vody ve Čkyni je nízká (vodné
23,20 Kč, stočné 19,10 Kč, celkem 42,30
Kč/m3). Ve srovnání s obdobnými obcemi (městy) v okolí je naše cena vodného a stočného na zhruba 60 %. Pro
srovnání – celostátní průměrná cena v roce
2015 (vodné 42,14 Kč, stočné 38,9 Kč,
celkem 81,04 Kč/m3). K mírnému nárůstu ceny 1,2 – 2 % meziročně samozřejmě dochází. Připravovaný
zákon předpokládá až desetinásobné
navýšení poplatků za objem a kvalitu
vypouštěných odpadních vod. To mů-

že cenu vody skokově zvýšit. Obec
Čkyně za roky 2012 až 2015 obdržela
za pronájem vodovodů a kanalizací od
TS 764 000 Kč. Tato částka určená do
fondu oprav by měla být mnohonásobně vyšší. Podmínky k získání
dotací na výstavbu nového vodojemu
a nového hlavního přivaděče pitné
vody jsou nesmírně komplikované
a administrativně téměř nezvládnutelné.
Trápí vás neplatiči? Kolik lidí neplatí své účty za vodu?
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Voda stejně jako el. energie nebo
plyn podléhá obdobným daňovým
zákonům. Pozdní platby způsobují
zbytečné administrativní operace a
další dodatečné náklady. V naprosté
většině naši spoluobčané nakonec
zaplatí. Zapomenout může samozřejmě každý z nás, je však zbytečné
zneužívat toleranci obce (TS) a oddalovat platby i měsíce po datu splatnosti. Uplatňovat penále a zavírat
vodu tak, jak to umožňují platné
zákony, je zcela zbytečné. Všem poctivým a včasným plátcům děkujeme!
(PP)

Hasiči ze Čkyně měli v červnu návštěvu
hasičů z Moravy

Do obce Čkyně za místními hasiči
přijeli dne 6. června kamarádi – hasiči
z Moravy, a to konkrétně z obce
Zdounky. Tato družba už platí několik
let, kdy se tyto sbory každoročně
navštěvují. Místní hasiči pro hosty
z Moravy připravili přivítací oběd v jejich klubovně. Po obědě je vzali na
slavnosti parních stříkaček do Netolic.
Po této akci je čekala návštěva zámku
Kratochvíle. Tyto akce se kamarádům
mimořádně líbily. Naštěstí nám vyšlo
i krásné počasí. Po příjezdu domů do
Čkyně je čekala večeře a pak se posedělo pod přístřeškem v hasičském
dvoře, kde se jedlo, pilo, hrálo a zpívalo. Místním hasičům přivezli i pravou domácí moravskou slivovici, kdy
nešlo odolat a hned se vypila již zmíněný večer. Hosté pak přespali u
rodiny Kainců a Tomášků. Touto cestou jim chce sbor poděkovat za pěkně
připravený nocleh. V neděli ráno
následovala snídaně v hasičské klubovně a pak se vyrazilo na exkurzi do
Hoslovického mlýna, kde už jsme byli

očekáváni a vřele přivítáni starým
mlynářem. I návštěva Hoslovického
mlýna Moraváky nadchla, protože
poznali, že se tam natáčela řada pohádek. Po tomto ještě následovala
exkurze ve včelíně v obci Krušlov, kde
jsme byli taktéž vřele přivítáni. Následoval rozlučkový oběd, předaly se
vzpomínkové dárky, hosty jsme vybavili řízky na dalekou cestu a výlet
byl velmi pěkně zakončen. Sbor
děkuje všem, co se na této akci podíleli
jak s přípravou, pečením cukroví,
buchet, vařením atd. Byla to velmi vydařená událost. Příští rok se místní
hasiči vydají naopak na Moravu.
Josef Kainc ml.
Sbor SDH Čkyně zve všechny své
členy na krásné posezení v hasičském dvoře dne 22. 8. 2015 od 17
hodin, kde bude nabídnuto výborné
pečené maso a dobré pivko. Tato
akce se koná každý rok a je vedena
jako setkání členů, ukončení prázdnin či ukončení sportovní sezóny.

Srpen 2015 – AKTUALITY ze života Čkyně

5

Pamětní deska
vystěhovaným
zemědělcům
v Nahořanech
odhalena
V neděli 5. července 2015 se v Nahořanech konala nejen pouť a setkání
rodáků, ale i pietní setkání s odhalením pamětní desky. Občané se na návsi sešli také proto, aby vzpomněli na
rodáky, kteří se nedožili dnešního dne
a trpěli v někdejším komunistickém
režimu, aby vzpomněli na ty, kteří
nemohli žít v rodných Nahořanech.
František Komrska se narodil a žil
v domě č. p. 3 a byl hospodářem na
22 ha zemědělské a lesní půdy. Patřil
mu obytný dům s hospodářským dvorem, také hostinec se sálem. V r. 1953
se stal obětí soudního procesu, který
řídila tehdejší okresní a místní organizace KSČ. Byl odsouzen na téměř 4 roky vězení, k propadnutí celého jmění
a zabrání druhé poloviny majetku patřící manželce Marii, dále k zákazu pobytu v okrese vimperském navždy.
Vystěhování rodiny bylo provedeno
násilím. Manželka a dcera byly jen s
osobními věcmi převezeny do ubytovny na Státní statek u Poděbrad. Nikdo
z nich se domů již nikdy nevrátil.
,,František Komrska s rodinou, vystěhován komunistickým režimem z tohoto domu r. 1953" je nyní napsáno na
pamětní desce na budově místního
hostince v Nahořanech. Deska byla
odhalena předsedkyní a místopředsedou Konfederace politických vězňů ČR
Naděždou Kavalírovou a Františkem
Šedivým. Třetím odhalujícím byl starosta Městyse Čestice Milan Žejdl.
Pietního aktu se zúčastnili další významné osobnosti: Josef Kalbáč, bývalý
zdejší senátor; Josef Stehlík, předseda
Asociace soukromého zemědělství ČR.
Za vystěhovanou rodinu promluvila se
slzami v očích Irena Svobodová, která
do třinácti let bydlela ve Čkyni č. p. 161
a chodila zde do školy. Její matka byla
Marie Komrsková, která v době vystěhování otce, matky a sestry již nebydlela v Nahořanech a byla provdána
za učitele Karla Rachače. Být z rodiny
vystěhovaného "kulaka", to změnilo
kádrový a společenský profil učitele

Rachače a i to vedlo k tomu, že ve
čkyňské ZDŠ skončil a odstěhoval se
do Prahy.
Nová pamětní deska a její příběh
tedy souvisí také s naší obcí. Ke vzniku
desky přispěla kniha "Paměť Čkyňska", kde jsem tragický příběh rodiny
sepsal na základě dokumentů v soudních složkách. K tomu proběhla dvouletá veřejná diskuse, při níž fakta

nikdo nezpochybnil. Nová pamětní
deska je veřejná, neboť vznikla za
souhlasu zastupitelstva Městyse Čestice a široké veřejnosti. Jde zároveň
o první pamětní desku na Strakonicku
a Prachaticku, věnovanou vystěhovaným zemědělcům.
Petr Martan
iniciátor vzniku pamětní desky

Dětský den ve Čkyni
V letošním roce spojili svoje síly
kosáci, hasiči, sokolky i fotbalisté
a připravili pro děti ze Čkyně odpoledne plné soutěží a zábavy.
Nechyběl tradiční krámek, ve kterém se směňovaly vysoutěžené penízky za různé pamlsky. Aby děti po
cukrovinkách moc neztloustly, byly
jejich ceny oproti loňsku záměrně
vyšší. Na závěr jsme si vyzkoušeli hasičskou stříkačku a opekli vuřty. Děkujeme všem za účast i pomoc. KOS

Dětský den v Dolanech
Jako předčasný dárek za vysvědčení uspořádali dolanští hasiči pro děti
i mládež tradiční dětský den. Tentokrát na téma Piráti a korzáři. Velké množství
zajímavých soutěží, pirátská tržnice, vystoupení strakonické skupiny historického šermu Vendetta a v neposlední řadě slunečné počasí znamenalo pro dvě
desítky dětí krásně strávené sobotní odpoledne na dolanském cvičišti.
S. Hadrava

AKTUALITY ze života Čkyně – srpen 2015

6

Dřevostroj má za
sebou úspěšný rok
Jako velice úspěšný pro firmu Dřevostroj Čkyně, a.s., hodnotí rok 2014 její
statutární ředitel JUDr. Vladimír Chum.
Tradiční čkyňský podnik získává zajímavé zakázky u nás i v zahraničí a díky
dobrým ekonomickým výsledkům může
investovat více peněz do vlastního vybavení.
Pane řediteli, připomeňte našim
čtenářům, čím se Dřevostroj primárně zabývá?
Dřevostroj Čkyně, a.s., je tradičním
a dlouholetým výrobcem strojů pro
zpracování dřevní hmoty. V tomto
oboru působíme téměř 60 let a snažíme úspěšně pokračovat v práci
našich předchůdců, z nichž velká část
pocházela ze Čkyně a jejího okolí.
Výrobní program společnosti primárně zahrnuje různé druhy omítacích a rozmítacích pil, prizmovací
agregáty, reduktory kořenových náběhů, zařízení na ukládání a prokládaní
paketů řeziva, dopravníkové technologie, sekačky pilařského odpadu, třídiče štěpek apod. Z těchto zařízení
sestavujeme kompletní manipulační
a třídící linky kulatiny, třídící linky
řeziva, kompletní technologie pilnic,
linky na zpracování dřevního odpadu,
technologie na dopravu biomasy. Za
naši hlavní přednost považuji flexibilitu a schopnost plně se přizpůsobit
požadavkům zákazníka a konkrétní
produkt mu vymyslet, vyrobit a následně i namontovat přímo na míru.
Naše stroje se tradičně vyznačují robustní konstrukcí a vysokou provozní
spolehlivostí, což máme ověřeno jejich
provozováním v extrémně náročných
podmínkách, jako je Sibiř. Samozřejmou součástí našich služeb je montáž
strojů, jejich uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, následný záruční
a pozáruční servis a dodávky náhradních dílů a příslušenství. Do našeho
výrobního programu také patří výroba ocelových konstrukcí a svařenců
dle požadavků zákazníků. K veškeré
výrobě máme veškeré potřebné certifikáty a dlouhodobě pracujeme v systému kvality dle evropských norem
ISO.

Jak hodnotíte rok 2014 po ekonomické stránce?
Jako velice úspěšný. Celkové tržby
společnosti překonaly 138 milionů
korun. Byly tak o téměř 70 procent
vyšší než v roce 2013. Vývoz se na
celkových tržbách podílel 76 procenty.
Zaznamenali jsme také padesátiprocentní nárůst výroby.
Podařilo se vám získat některé významné zakázky?
Ano. V roce 2014 jsme realizovali
několik velkých zakázek pro významné zpracovatele dřeva, zejména
mimo Českou republiku. V únoru jsme
uvedli do provozu dopravníkovou
technologii na odsun bočního řeziva
z pilnice do třídící stanice řeziva u
firmy Robeta Holz OHG, Německo,
která patří k největším pilám v Německu. V dubnu jsme ukončili instalaci technologie odkorňovací linky
výřezů v Bulharsku pro celosvětově působící koncern KRONOSPAN.
V květnu jsme předali do trvalého
provozu manipulační linku v Polsku
na dlouhou kulatinu pro koncern
IKEA GROUP. Významnou náplň I.
pololetí tvořila výroba zařízení pro
firmu Tartak Olczyk, která je jednou
s největších dřevařských firem v Polsku. V rámci tohoto projektu jsme vyvinuli nebo významně inovovali několik strojů, což nám následně umožnilo získat některé nové zakázky. Významným úspěchem bylo, že jsme se
stali hlavním dodavatelem nové technologie pro nově budovaný pilařský
provoz v Tomášovcích na Slovensku.
V tomto případě se jedná o největší
projekt naší společnosti od roku 2006.

Na realizaci této zakázky strávila většina zaměstnanců společnosti celé
druhé pololetí. Několik projektů jsme
měli i v České republice. Jednalo se
například o dodávku technologie pilnice firmě Dřevovýroba Praděd, s.r.o.
Naše výrobky v loňském roce našly
své zákazníky i v pro nás exotických
oblastech, jako je např. Venezuela.
Přínosem pro nás byla spolupráce
s německou obchodní firmou SCANTEC Industrieanlagen GmbH, kterou
rozvíjíme od roku 2011.
Měli jste problémy s platební morálkou odběratelů a s financováním
provozu?
S platební morálkou našich odběratelů jsme neměli významnější problémy. Jsme dlouhodobě finančně soběstační a schopní financovat svůj provoz a rozvoj bez půjček a úvěrů, při
částečném využití zálohových plateb
od odběratelů u zakázek většího objemu. Řádně hradíme veškeré závazky
jak vůči státu, tak i dodavatelům a zaměstnancům, nedostáváme se do prodlení s platbami a nikomu nic nedlužíme.
Umožnily ekonomické výsledky významnější investice?
Je tomu tak. Po několika letech jsme
mohli uvolnit více finančních prostředků na investice nutné pro zajištění provozní spolehlivosti a modernizaci výrobní a technické infrastruktury a pro obnovu a doplnění
nástrojového vybavení. Do infastruktury jsme investovali více jak 7 milionů korun, což je zhruba dvakrát více
než v předcházejících několika letech.

7
Hlavní investiční akcí byla rekonstrukce pálicího automatu, která nám
umožnila přejít na pálení plasmou do
tloušťky materiálu 20 mm a zvýšit
produktivitu práce a přesnost výroby.
V opravách majetku a v investicích
budeme pokračovat i v tomto roce.
Například dnes jsem podepsal smlouvu na opravu pláště haly kompletace výrobků.
Jak jste na tom se zakázkami
v tomto roce?
V tomto roce jsme dokončili dodávku třídící stanice řeziva, odsunových
tras odpadů a manipulační linky kulatiny pro firmu PRP, o které jsem již
hovořil. Hlavní výrobní náplň I. pololetí tvořila výroba zařízení dvou manipulačních linek kulatiny, které
v současné době uvádíme do provozu
v Polsku. Aktuálně například pracujeme na dodávce další manipulační
linky a na rekonstrukci technologie
pilnice nebo na projektu krátící linky
pro slovenského zákazníka. Jsme před
podpisem dalších kontraktů a věřím,
že v době uveřejnění tohoto článku
budeme mít kompletně zajištěnou
výrobní náplň do konce tohoto roku.
V tomto roce očekáváme tržby minimálně ve výši 180 milionů korun, opět
s převažujícím podílem vývozu,
s hlavními odbytovými teritorii Slovensko a Polsko. Samozřejmě intenzivně pracujeme na zakázkách pro
příští rok.
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podmínky, poskytujeme řadu benefitů
a zavedli jsme náborové příspěvky,
které se vztahují i na absolventy škol.
Zaměstnancům nabízíme dlouhodobý
pracovní poměr. Dvakrát ročně organizujeme firemní akce a snažíme se
budovat pracovní tým na dobrých pracovních a mezilidských vztazích.
Máme dobrý a soudržný pracovní
tým, což se projevuje ve výsledcích
firmy. Zahájili jsme systematickou
spolupráci se Základní a mateřskou
školou Čkyně, jejímž cílem je získat
mladé lidi pro technické obory a pro
práci v naší firmě. Tuto činnost budeme chtít dále rozvíjet a rozšiřovat
o další školy. Pro studenty učebních
a studijních oborů máme připravený
velmi zajímavý systém jejich finanční
podpory v celém průběhu studia.
(PP)

Čkyně bude mít přes
Volyňku nový most
Most u základní školy byl již delší
dobu ve velmi špatném stavu. Letos
se dočkal úplné rekonstrukce. Práce
organizuje ŘSD, které plánuje dokončit nový most v listopadu tohoto
roku.
(red)

Kolik dnes v Dřevostroji pracuje
lidí?
Máme zhruba 50 kmenových zaměstnanců a hledáme doplnění stavu
v dělnických profesích o nové zámečníky a obráběče kovů. V tomto
snažení jsme pouze částečně úspěšní.
Nedostatek pracovníků v těchto profesích přechodně řešíme využíváním
agenturních zaměstnanců a našich
dlouholetých a zkušených zaměstnanců v důchodovém věku. Jejich pomoci si nemírně vážíme, neboť nám to
vytváří prostor pro hledání nových zaměstnanců a pro přenášení jejich
zkušeností na mladší zaměstnance.
Vedle toho hledáme vhodné kandidáty
do technických profesí. Ve vazbě na
ekonomiku firmy jsme v posledních
dvou letech významně zlepšili mzdové

Stezka odvahy se zase povedla
Z dětského nápadu se pomalu ale jistě stává tradice. Když si před třemi lety
skupinka žáků z tehdejší čtvrté třídy naplánovala za pomoci rodičů stezku
odvahy, nikdo netušil, že se dětský nápad uchytí natolik, že si vyžádá každoroční
opakování. Letošní již třetí ročník se konal těsně před dětským dnem a již plně
pod taktovkou rodičů, kosáků, členů Sokola a dalších „strašidel“. Na pozvání do
Čkyně dorazili upíři, čarodějnice, vlkodlaci, čerti, sněžný muž, smrťák a další
známí i méně známí bubáci. Dorazila dokonce i bílá paní, která vyměnila své
hradní sídlo za ochoz židovského hřbitova. Dětí, které se chtěly bát, a že jich
bylo požehnaně, se jako tradičně na vlakovém nádraží ujal Krakonoš s bludičkou. Bludička rozsvítila podél celé stezky světýlka, aby nikdo nezabloudil,
a mohlo se vyrazit. Někteří se báli až k slzám, jiní jen málo a někteří, zejména
ti starší, vůbec, jen se těšili na pohádkové dobrodružství. Stezka tradičně končila na hřišti táborákem.
Letošní ročník se povedl a nezbývá než poděkovat všem strašidlům, že přišli
děsit děti. Také všem dětem, co se přišly bát, a jedno speciální poděkování pak
patří paní Jiřině Kůtové, která strašidlům jen za úsměv zapůjčila kostýmy. A do
budoucna se můžeme těšit na další opakování letní stezky odvahy.
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Pozvánka

Astrofyzik Jiří Grygar
naplnil synagogu
V pátek 12. 6. 2015 v 18.00 se synagoga ve Čkyni již
poněkolikáté zcela zaplnila. Kdo si včas nerezervoval lístky,
neměl skoro šanci se dostat dovnitř. Někteří nadšenci vydrželi čekat, než se rezervace zaplnily, teprve pak si mohli
vybojovat místo na kruchtě.
Tentokrát jsme se ponořili do náročnějšího tématu – Jak
funguje vesmír. Přednáška s následnou besedou známého
astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara, CSc., trvala skoro tři
hodiny. Nejen že pro mě byla přednáška velkým přínosem,
ale zážitkem pro mě bylo vidět autora seriálu Okna vesmíru
dokořán naživo.
Je na místě poděkovat všem, co se podíleli na realizaci
a organizaci této akce.
JS

Čkyni porazil Panenka a Dobiáš
Sportovním bonbónkem
čkyňské pouti byl fotbalový
zápas starých gard Bohemians Praha a místního SK
Čkyně. Zápasu, který vyhráli
"klokani" 3:2, přihlížely
zhruba tři stovky diváků. O
góly Čkyně se postarali
Michal Kuneš a Jan Vojtíšek.
V dresu Bohemky nastoupili
například Antonín Panenka,
Karol Dobiáš nebo Lukáš
Hartig. Na utkání se přišla
podívat i čkyňská fotbalová
legenda Zdeněk Nezbeda
(na snímku). Celou akci organizačně zajišťoval Václav
Turek, Jan Vojtíšek a Sláva Krull.
(pp)

na setkání s naším předním mykologem Ing. Jiřím Baierem. Akce se
koná v sobota 22. srpna od 20 hodin v hotelu Iren ve Čkyni.
Přineste si s sebou nasbírané různé druhy hub (jedlé
i jedovaté), pokud tedy budou růst, popřípadě jejich fotografie k určení.
V. Hošek

Keltské slavnosti
Svazek obcí Věnec ve spolupráci
s obcí Kubova Huť a obcí Buk Vás
srdečně zve v sobotu 5. září 2015
na 8. ročník putování Keltskou
stezkou (z Kubovy Huti – přes Buk
a Mářský vrch do Lčovic) a Keltské
slavnosti, které se uskuteční u kiosku ve Lčovicích.

Outdoor Kids zve na závod na
kolečkových lyžích
Sportovní oddíl Outdoor Kids Čkyně připravuje další velikou sportovní událost. Závod na kolečkových lyžích
s názvem O pohár krušlovského medu, na který se sjede
lyžařská běžecká elita z celé republiky. Závody se pojedou
mezi Krušlovem a Vacovicemi na Strakonicku. Pro vítěze
bude příznačně připraven pohár s výborným medem, protože závod se pojede kolem překrásného ručně vyřezávaného Krušlovského včelína. Ten bude pro diváky v den
závodu otevřen. Závodníkům bude předávat ceny v podobě
vlastních vynikajících marmelád královna marmelády
Blanka Milfaitová, žena jihočeského regionu, majitelka řady mezinárodních ocenění a vystavovatelka na výstavě
EXPO 2015. Závodníky přijde podpořit také bývalý reprezentant v běhu na lyžích, dnes majitel sportovního obchodu
ve Strakonicích, Miloš Bečvář. A přímo na místě bude rádio
Kiss Jižní Čechy, Český rozhlas, ale také Česká televize.
Letošní závod se pojede v sobotu 22. srpna od 9:30 a je
vypsán pro 14 kategorií. Žactvo do 10 let a mladší žactvo
pojede na kolečkových bruslích. Od staršího žactva pojedou
lyžaři na kolečkových lyžích. Účast přislíbila i mužská a
ženská reprezentace ČR v běhu na lyžích. Loni v
Krušlově závodil například olympionik Martin Jakš, letos
bude účast reprezentantů mnohem silnější, a to jak v kategoriích dospělých, tak i juniorů a dorostu z celé ČR. Diváci
se mohou těšit i na prezentaci elektroskútrů z projektu eŠumava.
O občerstvení se budou starat hasiči z Vacovic, kteří budou
čepovat pivo Dudák a grilovat kapry z Krajského školního
hospodářství Jihočeského kraje.
J. Mánek
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Jindřich Hůle,
řečený MANKA
V září roku 1885 se ve Vídni narodil
svobodné služce Marii, které říkali
Manka, synek. Nějakým způsobem se
později dostal do Čkyně. Bydlel v
obecní pastoušce poblíž nádraží. Byl
tam ještě s jinými chudými. Při jedné
dětské hře starší děti kloučka chytily
a přitiskly mu dlaň na rozpálenou
plotnu. Jak to tehdy chodilo, nikdo s
ním k doktorům nešel. Když se mu
ruka zahojila, zůstala znetvořená. Pak
dospěl, nemohl pracovat, ani na vojnu
nešel. Stal se obecním chudým a dostával skrovný sociální příspěvek.
Vyráběl březová košťata, hrál na
flašinet a vozembouch, ale vyžít z toho
nemohl. Potloukal se tedy po Čkyni
a okolí a spoléhal na milodary hodných lidí. Chodil špinavý a to mu ostatní vyčítali. Podle jména matky, která
záhy zemřela, mu říkali Manka.
Rád zašel do hospody, kde mu občas
někdo zaplatil pivo. Jednou, bylo to
v listopadu 1958, bylo těch piv víc, se
dostal do hádky se svým mladým sousedem, s kterým bydlel v obecním
domku. Ten snad měl ukradnout
v hostinci U Králíčků věnec vuřtů.
Manka na něho křičel: „Takhle tě mám
v hrsti!“ Ráno našli Manku mrtvého
u právě dokončeného mostu. Paní
Emilie Vančurová na místo neštěstí
přijela s malou dcerkou v kočárku.
Manka ležel přikrytý térovým papírem. Byli tu pohřebáci a přítomen byl
také zástupce MNV Čkyně. Když se jej
pracovníci pohřební služby zeptali,
jak to bude s pohřbem, odpověděl:
„Je nežádoucí!“ Manku hodili do primitivní rakve docela nešetrně a při
tom mu spadl z hlavy bílý papír. Paní
Vančurová uviděla zmasakrovaný
obličej. Tak skončil obecní chudý
Manka, bylo mu necelých 73 let. Ubil
ho dlažební kostkou člověk, který s
ním bydlel pod jednou střechou. Byl
odsouzen a říká se, že ve vězení zemřel, když byl zastřelen na útěku. Na
místě vraždy byl pak ze světlých
dlažebních kostek zhotoven kříž, později překrytý vrstvou asfaltu.
Kdoví, kam se tělo Jindřicha Hůleho,
řečeného Manky, podělo. Možná byl
na útraty státu spálen nebo posloužil
jako anatomická pomůcka medikům.

Každopádně jeho tělesné orgány byly
ve výborném stavu. Lékař, který Manku pitval, se dotázal na MNV Čkyně,
chtěl vědět, jaký vedl dotyčný život,
když měl orgány v takovém pořádku.
Asi se pak divil, když se dozvěděl, že
starý tulák žil z „ruky do huby“,
z malého sociálního příspěvku a z
milodarů.
Už v dubnu roku 1954 našli manželé
Vančurovi jiného mrtvého člověka,
45letého Jana Kopence. Horní polovinou těla spočíval ve Volyňce, a když jej
pak vytáhli, na jeho hlavě zela zřetelná
rána. Oficiální závěr zněl: Při cestě z
hostince opilý spadl z mostu do řeky
a utopil se.
Vyprávění paní Emilie Vančurové (93)
sepsal a doplnil J. Lávička

Správa statku Čkyně
Sedmý díl historického seriálu o Čkyni.
Feudální majitelé se na svých panstvích často neusazovali, proto museli
mít svého oddaného zástupce, hejtmana, správce nebo ředitele panství.
Na základě různých písemností zjišťujeme, že v letech 1686 až 1689 byl
hejtmanem statku ve Čkyni Řehoř
Mareš. Známe také dalšího hejtmana
z roku 1700, kdy jím byl Václav Augustin Ertmann z Jansdorfu. Z dalších
hejtmanů a správců jsou to František
Antonín Maličký, Tadeáš Kubík, Vojtěch Šipounský, Jan Vogel, Josef Šimek,
Václav Štěpnička a Antonín Smrčka.
V čele vesnické správy stál rychtář
dosazený hejtmanem, který pocházel
z poddaných. Zástupcem rychtáře byl
vesnický konšel. Z čkyňských rychtářů

známe jména: Pavel Roučka, Václav
Hůle a Martin Vančura.
Tereziánský katastr uvádí, že na
panství Čkyně žili 92 hospodáři, kteří
vlastnili 1474 strychů půdy. Poddaní
měli vysoké berní dluhy, způsobené
vysokou osedlostí a velkou neúrodností půdy. Už po vánocích si byli nuceni půjčovat obilí. Bylo zde také deset
židovských rodin. Na panství Čkyně
byly tři rybníky – Sedlecký, Račanský
a Za Ovčínem. Panský pivovar ročně
vyvařil na 200 sudů piva.
V roce 1790 stálo ve Čkyni 54 domů,
v průběhu dalších 40 let se počet
domů zvýšil na dvojnásobek, takže
v roce 1838 zde bylo už 109 domů a v
nich bydlelo 772 obyvatel. Na panství
tehdy žili 2 pekaři, 1 bednář, 2 sládci,
1 pilař, 3 řezníci, 2 podkováři, 4 mlynáři, 2 krejčí, 2 ševci, 1 mydlář a 1 truhlář. Obchod provozovali židé. Na
panství ještě působil 1 ranhojič. Počet
židovských rodin se zvýšil, ve 34 rodinách žilo 207 osob.
V tu dobu bylo na panství Čkyně
chováno 39 koní, 270 krav, 427 mladého hovězího dobytka, 42 telat, 99
tažných volů, 1556 ovcí, 226 prasat
a 24 koz.
Na panství Čkyně byly tehdy čtyři
panské dvory – Čkyně, Sedlec, Předenice a Hradčany. Byly zde také tři
ovčíny: Vysoká, Hradčany a třetí
neuveden.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Dolany
zve širokou veřejnost na 28. ročník
soutěže v požárním útoku Šumavské
hasičské ligy – Dudák cup, která
proběhne v Dolanech 22. srpna.
Start děti 9:00, dospělí ve 13:00.
S. Hadrava

Poděkování
Spolu s Ing. Jiřím Caisem jsme
soukromě zorganizovali akci na
pomoc postiženému Nepálu po
zemětřesení. Akce proběhla formou
promítání a besedy o této krásné
zemi v hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku, vybraná částka 17 700 Kč byla
poslána na konto Člověk v tísni.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří
finančně přispěli.
V. Hošek
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Co nás čeká po prázdninách?
V úterý 2. 6. 2015 jsme se vydali s předškoláky naší MŠ do ZŠ Čkyně. Navštívili
jsme obě 1. třídy. Jejich třídní učitelé – p. uč. Voldřichová a p. uč. Fafejta – nás
spolu se svými žáčky seznámili s výukou pomocí interaktivní tabule, ukázali
dětem, co vše již za necelých 10 měsíců zvládají v oblasti matematiky, čtení,
psaní. Všechny děti si společně zazpívaly, děvčata zahrála krátký příběh o čápovi
a žabkách. Prohlédli jsme si výtvarné práce školáků, písanky, děti si vyzkoušely
i to, jak se jim bude sedět ve školních lavicích. Předškoláčci tak poznali nové
prostředí, které po prázdninách vymění za "školkovské". Na závěr jsme si popřáli
krásné prázdniny. Děti ze školy odcházely plné nadšení a očekávání všeho
nového. Děkuji oběma vyučujícím, že nám umožnili prožít dopoledne v jejich
třídách. Ještě jednou - KRÁSNÉ PRÁZDNINY.
M. Kohoutová

Rozloučení předškoláků
Tři roky utekly jako voda a nastal čas loučení. Z nedávných prvňáčků –
mateřáčků se stali školáci. U zápisu do ZŠ ukázali, co vše již umí, jak jsou
připraveni pro vstup do školy. Celé jaro ještě doplňovali své znalosti, dovednosti.
Přišel konec školního roku a předškoláci z MŠ Čkyně si pro své mladší kamarády
připravili pásmo tanečků, písní a dramatizaci pohádky O budce. Všichni se pilně
připravovali, aby své role dobře zvládli. Mladší děti s velkým zájmem sledovaly
vystoupení všech budoucích školáků, zapojily se do zpěvu oblíbených písniček.
Odměnily školáčky nejen velkým potleskem, ale i záložkami do knihy, které
připravily se svými učitelkami. Na závěr si děti zazvonily zvonečky. Všichni jsme
si popřáli krásné prázdniny a 1. září úspěšný start do školy.
M. Kohoutová
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Vyhodnocení projektu
Podpora logopedické
prevence v předškolním
vzdělávání
V roce 2014 se naší mateřské škole
podařilo úspěšně zažádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o finanční prostředky z rozvojového programu „Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2015“.
Co nás k tomu vedlo, co tomu předcházelo a jaké jsou výsledky? Vedla
nás k tomu současná situace v úrovni
komunikačních schopností dětí. Snažíme se zlepšit celkový mluvní projev
a smyslové vnímání na úrovni klinický
logoped – logopedická asistentka –
pedagog – dítě v součinnosti s rodiči.
Vybavily jsme logopedický koutek pomůckami pro řečovou výchovu a děti
ve všech třídách pracují s učebními
systémy, se soubory karet, pracovními
listy, s didaktickými hrami, různými
dominy, pexesy, pohádkovými soubory apod. Obohatily jsme knihovnu
o novou dětskou i odbornou literaturu. Jedna pedagogická pracovnice absolvovala akreditovaný kurz na zvýšení kvalifikace Podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání.
Logopedická prevence se v MŠ odvíjí
jednak ve všech činnostech během
celého dne a plní ji každá pedagogická
pracovnice formou her, říkadly, písničkami, pohádkami, výtvarnými činnostmi, dramatizací, hry s obrázky. Každý den procvičujeme mluvidla formou
jazykových chvilek (artikulační cvičení, cvičení fonematického sluchu).
Osvědčil se nám i ranní komunikativní
kruh. Každodenní klid na lůžku provází děti četba, ať pohádek nebo četba
na pokračování. Tím také rozvíjíme
předčtenářskou gramotnost dětí.
O tom, jak se děti projevují, jak vyzrávají, co se naučily, jak se vyjadřují,
jak s nimi pracujeme, se rodiče mohli
přesvědčit při besídkách (mikulášská,
vánoční, Den matek, ukázka výchovně-vzdělávací práce a také ukázky nadstandardních činností v mateřské škole). Veškerými těmito aktivitami směřujeme k celkovému rozvoji
dítěte, jeho schopnostem učení a poznání, aby co nejvíce dětí odcházelo do
ZŠ s mluvními dovednostmi.
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Pro děti, které mají problémy
s výslovností, probíhá na škole logopedie jednak s klinickou logopedkou
a pravidelně s logopedickou asistentkou. Během roku u některých dětí se
jazykové problémy podařilo odstranit,
ostatním se to určitě za pomoci trpělivé, pravidelné a svědomité spolupráce s rodiči podaří.
V. Pechoušková, M. Kohoutová

Dětský rybářský den

Myslivecké sdružení Čkyně Háje ve
spolupráci se Základní a mateřskou
školou Čkyně uspořádalo tradiční dětský rybářský den. Této akce se zúčastnilo 18 dětí se svými rodiči a z toho 13
dětí soutěžilo v lovení ryb.
Mimo tuto hlavní soutěž proběhla
soutěž ve střelbě ze vzduchovky a pan
Čeněk Králíček prováděl s koňskou
bryčkou okružní jízdy po Dolanech.
Pro všechny děti a rodiče bylo přichystáno bohaté občerstvení v podobě smaženého kapra, pečené krkovice,
bramboráků a přeuzených horkých
párků, které připravili členové MS.
Vítězem hlavní soutěže v lovení ryb
se stal Matyáš Šenkýř, který ulovil ryby v celkové délce 581 cm. Druhé místo obsadili Adéla a Adam Kotálovi,
kteří ulovili ryby v celkové délce 546 cm,
a na třetím místě se umístil Miroslav
Zuska, jehož úlovek činil 144 cm celkové délky ryb. Ryb se ulovilo opravdu
hodně a tak se dostalo na každé dítě.
Mimo ulovených ryb si ještě děti odnesly věcné hodnotné dárky jako např.
batoh, naviják, skládací židli a jiné.
Tato pěkná akce se uskutečnila za
vydatné věcné a finanční podpory
sponzorů, jako jsou RENO ŠUMAVA,
AZ DELTA ČKYNĚ, AGROMONT BOHUMILICE, OBEC ČKYNĚ, DOSI ČKYNĚ,
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO ČKYNĚ,
a ostatních nejmenovaných sponzorů.
Tímto všem děkujeme a těšíme se na
další výbornou spolupráci při konání
příštího dětského rybářského dne.
M. Holeček
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Výlet za poznáním
V pondělí 8. 6. se děti 2. a 3. třídy MŠ Čkyně se svými učitelkami vydaly na
výlet. Autobus nás odvezl do Hoslovic, kde jsme navštívili místní farmu. Děti zde
viděly spoustu hospodářských zvířat, některá si mohly ve výběhu i nakrmit, podívaly se do líhně kuřat, mohly se svézt na ponících. Potom jsme navštívili
Hoslovický mlýn, kde nám p. mlynář poutavě vyprávěl o historii mlýna. Prošli
jsme celé obytné stavení. Zde děti viděly, jak žili lidé v dřívější době – ukázky
řemesel, zemědělských prací, bydlení. Prošli jsme i mlýnici a poslechli si, jak se
mlela mouka. Děti si vše se zájmem prohlédly. Celé dopoledne bylo plné krásných
zážitků, poučení. Potěšila nás vstřícnost všech zaměstnanců farmy i p. mlynáře
a jménem dětí jim mnohokrát děkujeme.
učitelky MŠ Čkyně

Kniha – studnice moudrosti
V úterý 26. 5. navštívili předškoláci naší MŠ Obecní knihovnu ve Čkyni. Knihovnice p. Rundová s dětmi hovořila o knihách, ve kterých děti nacházejí spoustu
básniček, pohádek, ale i poučení, informací o životě kolem nás. Připravila pro
děti knihy různých žánrů, seznámila je s významem knihovny, výpůjčním řádem,
s tím, jak s knihami správně zacházíme. Všichni velmi pozorně poslouchali
a připravili si i zvídavé otázky, které jim ráda zodpověděla. Děti si mohly i několik knih "vypůjčit" a nakonec dostaly spoustu krásných omalovánek.
Chtěla bych jménem všech dětí p. Rundové za velmi pěknou besedu poděkovat.
Věřím, že se nám společně podaří v budoucích školácích probudit zájem o četbu.
M. Kohoutová
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„Umění doprovázet“
Potřebným z celého Jihočeského
kraje pomáhají lékaři a ošetřovatelky
v prachatickém zařízení nesoucí
název Hospic sv. Jana N. Neumanna.
Cílem zdravotnické péče, kterou hospic poskytuje, je dosažení nejlepší
možné kvality života pacientů a jejich
rodin. „Do hospice jsou přijímáni pacienti, u nichž již medicína vyčerpala
všechny své možnosti a není naděje
na vyléčení. Našim pacientům garantujeme, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude zachována
jejich lidská důstojnost a v posledních
chvílích nezůstanou osamoceni. V doprovázení nám velmi pomáhají
samotní příbuzní nemocných, kteří u
nás mohou být 24 hodin denně a
využít přistýlky, která je na všech
pokojích,“ vysvětluje ředitel hospice
PhDr. Robert Huneš.
Hospicový tým tvoří nejen lékaři,
zdravotní sestry, ošetřovatelky a sociální pracovnice, ale také psycholog
či dobrovolníci, kteří pomáhají
naplňovat volný čas pacientů např.
četbou, rozhovorem či vycházkami.
Doprovázet nemocné v posledních
dnech jejich života přichází také řada
umělců, kteří potěší hudebním či divadelním vystoupením v rozlehlém
parku hospice.

Přijetí do hospice netrvá dlouho –
žádostem o hospitalizaci je vyhověno
v řádu dní. Kapacita hospice je 30
lůžek, z toho 22 pokojů je jednolůžkových a 4 dvoulůžkové. Umožněny jsou rovněž krátkodobé pobyty
pacientů, o něž rodina pečuje doma,
potřebuje si odpočinout a dobít
baterky pro další péči.
„V rozhodování o tom, zda je pro
hospicovou péči ten správný čas, by
měl rodinám pomoci jejich praktický

lékař. Můžete se ale poradit i s námi či
si přijít hospic prohlédnout osobně.
Informace o přijetí či volných místech
vám poskytneme na telefonním čísle
388 311 729, samotnou prohlídku
hospice či odbornou stáž je pak
možno předem objednat prostřednictvím těchto kontaktů:
email: vzdelavani@hospicpt.cz,
tel.: 388 311 726 (Mgr. Eva Předotová),“ dodává ředitel hospice.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to
the enlarged European Union

Rozloučení žáků základní školy
Žáci 9. třídy ze ZŠ a MŠ Čkyně se tradičně rozloučili na Obecním úřadě s třídní paní učitelkou Mgr. Janou Pěstovou
a ředitelem školy Mgr. Stanislavem Mauricem. Přítomen byl i starosta obce pan Ing. Stanislav Chval. Přejeme jim mnoho
úspěchů v dalším studiu.
Foto: B. Kubálek
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Vzpomínky pana
Rataje
Dostal jsem se do věku, kdy se v mysli
začaly zjevovat děje a osoby z časů na
samé hranici mé paměti, a tak jsem si
řekl, že je nejvyšší čas je zaznamenat.
Nepředpokládám, že budu vše uvádět
chronologicky. Jde mi o to, abych si
vzpomněl, jak vypadalo moje rodiště,
jeho obyvatelé, jak se kde říkalo po
chalupě, popsat chalupy a jiné budovy,
hlavně ty, které dnes už neexistují. Chci
si připomenout některé významné nebo
svérázné obyvatele a pravidelné
návštěvníky Čkyně.
Čkyně a její okolí koncem
II. světové války
Nejvýznamnějšími budovami ve
Čkyni byly: kostel, pomník padlým
v I. světové válce na náměstí, panský
dvůr s lihovarem, zámek, obecná škola, hostinec s řeznictvím pana Martana a hasičský dům. To vše na levém
břehu Volyňky. Na pravém to byla budova největší, tzv. uprchlák, postavený
pro vyhnance, kteří museli opustit
Vimperk po připojení Sudet k Říši.
Středem obce ve směru východ –
západ procházela stejně jako dnes
státní silnice, podél které byla soustředěna většina obchodů, pošta, kampelička, několik hospod a jiných živností. Obec spravoval obecní úřad,
který sídlil v hasičském domě, kde
byla také pošta a ordinace MUDr. Erbena. Pro nás děti byl zajímavý zaměstnanec obecního úřadu pan Suchel, který chodil rozhodnutí obecní
správy a oběžníky „vybubnovat“. Kolem byl vždy houf dětí, které si také
chtěly zabubnovat. Obecní rozhlas
tehdy ve Čkyni nebyl. Postup byl
následující. Pan Suchel nebo někdo z
dětského doprovodu zabubnoval na
buben, který měl připevněný na
opasku, počkal, než se sešli posluchači, vyndal zpod čepice úřední zprávu a přečetl ji. To vše opakoval na
několika určených místech. Když někdo špatně slyšel, zprávu mu zopakoval, kdo zprávě špatně rozuměl, měl
možnost okamžité konzultace.
V domě paní Bělohlávkové sídlila
četnická stanice. Pamatuji si jen několik jmen četníků a početný seznam mi

dodal pamětník Zdeněk Vondrášek.
Byli to pánové Lískovec, Málek, Nový,
Kukla, Chlada (má pamětní desku na
hasičském domě, protože byl koncem
války při odzbrojování německých vojáků zastřelen), Červený, Kubeš, Spálenka, Kůstka, Bárta, Bican a Havlátko.
Na poště byl pan poštmistr Velek
a páni listonošové Maršák, Šoul, Pěnkava, Kaňák, Járka, Racocha a Trejbal.
Roznášeli poštu pěšky nebo na kole
i do okolních vesnic. Zvláště v zimě byla jejich práce náročná. Nosili uniformu, ke které patřila perelína, chránící je i poštovní brašnu před nepřízní
počasí.
Nesmím opomenout důležitou instituci – nádraží ČSD na trati Strakonice – Vimperk. Nádraží řídil přednosta
pan Kadlec a bylo tam i několik dalších zaměstnanců. Mimo autodrožek
nebylo jiné spojení, proto bylo nádraží
pro život obce velice důležité. Chodili
jsme tam naproti přijíždějícím příbuzným nebo jsme je doprovázeli,
když odjížděli. Menší vzdálenosti,

např. cesta do Volyně, se většinou absolvovaly pěšky. Žhavý popel vypadávající z parních lokomotiv způsoboval
každoročně v suchém letním období
podél trati lesní požáry. Za nádražím
byly sklady Hospodářského družstva.
Školy byly ve Čkyni dvě, a to dvojtřídka a měšťanská. Obecná škola byla
v historické budově z doby RakouskaUherska pod Prašivákem. Měšťanka
sídlila v přestavěné budově bývalé
tkalcovny na louce, která patřila k
mlýnu Zámečníků. V době špičkových
prací na velkostatku musely tam některé ženy z domácnosti pomáhat na
polích, a když se do práce nedostavily,
byly předvedené četníkem a to se
stalo i mojí mamince. V panském
dvoře byla otevřena v jedné místnosti
opatrovna pro malé děti. Také jsem
tam byl spolu s mladším bratrem
několikrát umístěn.
Pokračování příště.
Ing. Miloslav Rataj (79)

Petr Tůma bodoval ve slohové soutěži
V průběhu školního roku 2014/2015 se bývalý žák Základní školy a mateřské
školy Čkyně Petr Tůma úspěšně zúčastnil slohové soutěže. Jeho práce byla vybrána jako druhá nejlepší. Petr se zamýšlel nad tématem „Jak bych naložil/a s
milionem korun poskytnutým z fondů EU?!“ a vybojoval si plně hrazený třídenní pobyt v Bruselu s návštěvou Evropského parlamentu. V současné době
je Petr Tůma studentem druhého ročníku Střední průmyslové školy v Písku
oboru Informačních technologií. Pobyt v Bruselu si kromě autorů literárních a
fotografických děl vybojovali také vědci a učitelé, kteří vynikají ve svém oboru.
Do soutěže, pořádané poslancem Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským a kanceláří Stálého zastoupení Královéhradeckého a Jihočeského
kraje v Bruselu, se mohli žáci školy přihlásit do konce března letošního roku.

Lípu vyvrátila vichřice
Červencová vichřice napáchala v Čechách veliké škody. Ve Čkyni naštěstí nebyly
její následky tak silné. Nejhůře dopadla stará lípa, která stála pod autobusovým
nádražím. Silný vítr ji zcela vyvrátil, pracovníci obecního úřadu ji pak rozřezali
a odvezli pryč.
(pp)
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Do Čkyně zavítal závod v cross country MTB,
tentokrát s mezinárodní účastí
Od roku 1996 se jezdí závody cross
country MTB na letních olympijských
hrách. MTB je zkratka, která pochází
z anglického výrazu pro horské kolo –
mountain bike. Cross country MTB
jsou tedy závody horských kol, které
se odehrávají na různě dlouhých okruzích, kterých závodníci absolvují několik, aby byl závod co nejatraktivnější
pro diváky.
Cross country MTB je také jedním ze
sportů, kterým se věnuje čkyňský
sportovní oddíl Outdoor Kids a vychovává nejmenší bikery a bikerky ve věku od 6 do 12 let. V tomto sportu v regionu i za hranicemi závodníci Outdoor Kids Čkyně získali již nejednu
medaili. Ve Čkyni se za posledních 5
let podařilo podchytit a odchovat několik závodníků, kteří přestoupili do
profesionální stáje Česká Spořitelna
Specialized MTB ve Vimperku. Například 11letá Monika Nárovcová z Malenic je dnes vedoucí závodnicí seriálu
česko-bavorského poháru MTB.
Mezinárodní závod horských kol
s účastí bavorských i rakouských
závodníků zavítal do Čkyně 7. června.
Na start se postavilo 150 závodníků a
spolu s diváky ožily louky za rybníkem
čtyřmi stovkami fandů horských kol.
Závodilo se v 19 kategoriích od nejmenších dětí na odstrkovadlech až po
mužskou kategorii ELITE, kteří absol-

vovali celkem 7 náročných tříkilometrových okruhů.
Barvy Outdoor Kids Čkyně reprezentovalo několik dětí, přičemž nejlepšího výsledku dosáhla 7letá Emma
Mánková ze Záhoříčka, která vyhrála
svoji kategorii. Škoda, že při závodě
píchla kolo stejně stará Emma Havlová z Krušlova, která by jinak za svojí
parťačkou dojela na druhém místě.
Zorganizovat takový závod není jednoduché, a proto je třeba poděkovat
všem, kdo se podílel na společném
podniku, který opět o něco více zviditelnil obec Čkyně. Poděkování patří
zejména rodičům Outdoor Kids a potom našim podporovatelům a sponzorům, kterými jsou: Obec Čkyně,
Bikefactory Strakonice, Pivovar Dudák, Pekařství Radotín, M2 Sport
(Miloš Bečvář Strakonice), MK cykloservis Lčovice (Míra Kouba), DMC,
s.r.o. (Jaroslav Kohout), Uniwell Zdíkov (Zdeněk Albrecht), SportSoft,
s.r.o., ŠumavaNET, Jaromír Kainc, Jiří
Pešek, Jakub Havel, Josef Nárovec,
Libor Schoř, který čepoval DUDÁKA
a pekl výborné steaky, fotograf Michal
Bártík ze ŠumavaNETu a o bezpečí
závodníků se starala IZS NP Šumava.
Více informací včetně fotogalerie
Michala Bártíka najdete na webu
www.cz-outdoorkids.eu.
J. Mánek

Malé závodnice Outdoor Kids Čkyně
dominovaly v Grafenau
Malí XC MTB závodníci z Outdoor Kids Čkyně absolvovali další díl seriálu českobavorských závodů MTB. Tentokrát to bylo na tradičně technicky atraktivních
tratích v Grafenau. A přálo nám nejen počasí. Malé Outdoor Kids tygřice z naší
parádní kategorie U9 nechaly za sebou zbytek česko-bavorského startovního
pole a braly 1., 2. i 3. místo. Naše žluté dresy pak na chvíli ozdobily stupínky
vítězů. Gratulace patří Emmě Mánkové, Verče Škrlové a Emmě Havlové! (JM)

Malé vítězky: 2. místo Veronika Škrlová, 1. místo Emma Mánková, 3. místo
Emma Havlová
Foto: J. Havel
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Johanka Benešová má
medaili z Českého poháru v letním biatlonu

V minulém čísle čkyňských novin
jsme informovali o úspěchu Johanky
Benešové, která získala titul přebornice Jihočeského kraje v letním biatlonu. Závody v letním biatlonu pokračují, a to nejenom regionálními
závody, kde Johanka sesbírala další
medaile, ale také začaly závody celorepublikové, v rámci Českého poháru.
I tam vyjíždí biatlonisté z Vimperka
a s nimi Johanka Benešová, odchovankyně Outdoor Kids Čkyně. A hned
na své republikové premiéře Johanka
bodovala senzačně! První letošní závod Českého poháru v letním biatlonu
se běžel v Letohradu, v biatlonovém
areálu, kde vyrostly takové biatlonové
hvězdy, jako je Michal Šlesingr a Ondřej Moravec. Johanka zde běžela dva
závody v neuvěřitelně nabité konkurenci 60 závodnic z celé ČR. A hned při
své republikové premiéře urvala senzačním způsobem bronzovou medaili!
Závod s hromadným startem a tedy
vypjatými nervy na střelnici Johanka
výborně běžela. A přidala i bezvadnou
střelbu, kdy ve dvou střeleckých položkách jen 1x minula. I druhý den se Johance vydařil, ale tentokrát si na ní
konkurentky daly pozor. Johanka s
jedním netrefeným terčem skončila na
8. místě, když na bronz jí chybělo jenom 10 vteřin. Taková je dnes v biatlonu konkurence! Johance gratulujeme a držíme palce do dalších republikových závodů, které budou ve Starém Městě pod Landštejnem a vrchol
v podobě Mistrovství ČR pak v Břidličné u Bruntálu v polovině září.

Jiří Mánek
trenér Outdoor Kids
a jednatel vimperského biatlonu
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Deset let Šumavské
hasičské ligy
Tak už to je deset let. Co jste v této
době před deseti lety dělali Vy? Možná
jsme seděli ve školních škamnách
a chystali se na prázdniny. Nebo jsme
měli předchozí práci. Ale jedna parta
hasičských nadšenců se domluvila
a začala pořádat oblíbené hasičské
soutěže. A celé to nazvali Šumavská
hasičská liga.
Co týmů ji běhalo, co pořadatelů se
vystřídalo. Na některé pořadatele už
jsme zapomněli. No, to není ale případ
nováčka z Horosedel. Ten vystřihnul
na začátek soutěž v sobotu 13. 6. 2015
na půjčené dolanské dráze tak, jako by
ji pořádal v každém roce fungování
ŠHL. Doufám a věřím, že příští roky
budou Horosedly ve výčtu pořadatelů.
Na začátek sezóny a tuto soutěž však
možná už zapomněly drachkovské
lamičky. Nevadí, body budou příště.
I natěšení domácí nám chtěli ukázat tu
osmnáctku na úvod. Žel chybka na
druhém proudu poslala útok domácích Horosedel do hloubky výsledkové
listiny (čas 31,29; 17. Místo). Návštěva
od „Pisku“ z Milenovic taky určitě umí
„lepčejší“ časy než 29,31. Cedulka
visela na šestnáctých hřebíčkách. Kobráci z Benešovky jsou už taky vylezlí
po zimním spánku. Natrénováno jistě
mají. 15. místo budiž odrazovým
můstkem výše. Z 27,75 příště odečteme tak deset vteřin. Svůj pokus
mimo počítání ligy na čtrnáctý flek
dovedli havrani z Onšovic, taky to sem
mají přes kopec hodně daleko. Dobrý
trénink na Boubín - 21,44. I „sršáni“ z
Dražejova umí lépe bodnout, je začátek sezóny, nedělal bych z toho vědu –
20,74 a plac s jedničkou a trojkou.
Setinku ubral další host – tentokrát od
Budějc. Ten host přijel z města
nábytku – Lišova s označením B. Dvanáctku koštoval za 20,73. Kocelovice
už taky počítám mezi řádné účastníky
ligy a na úvod jsou kousek od desítky.
20,61 přináší dvě jedničky. Další přespolní a přeskopcový tým oprášil své
oranžové dresy. Cestáři z Budilova B –
jeden z těch prvních hasičských pionýrů na ŠHL - uzavírá desítku dobrým
časem na úvod - 19,91. I knírači se
doma jistě kousnou líp, 19,83. Hoši
doma ubrat dvě a půl vteřinky a celé

pole se Vám bude koukat na Vaše
modré dresy. Dnes „halt“ nummer 9.
Další ves z okruhu tak pěti kilometrů
taktéž vyslala své „rudé“ komando do
boje s terči. A nevedly si ty Výškovice
špatně – osma za 19,60. „Hosté“ z
Dolan šli do sezóny taky jako první a
všem tak stanovovali laťku. Laťka tak
činila 19,18. Byla však šestkrát
překonána a myslivci si vystříleli
sedmu. Bězdědovice už jsou top-ten a
tlačí se ještě výše. Myslím, že není
daleko doba, kdy nějakou tu soutěž
vyhrají. A třeba to bude letos. Vyrovnaný sestřik za 18,86 přinesl šestku.
Šipoun taky nehodlá ustoupit z těžce
dobytých pozic. 18,60 přináší pětku.
Tak jsem slyšel, že nás Kolomaz
opouští, že preferují nějakou jinou
ligu. Slova se povídají a voda teče dál.
Spíš si myslím, že sesazený král bude
pěkně rozehrávat „hru o trůny“. Začaly
však Žernovice bramborově – 18,53.
Nestárnoucí parta Přechánů jede dál.
Jak říkal Míra Zdychynec na plamínku
ve Strakách, i bez soustředění na
„Qildě“. Postrach soupeřů, který terče
drtí na padrť, a v neposlední řadě kandidát na celkové čelní umístění si
došel pro bronzový pohár za 18,03.
I bobři ze Zahorčic tak nějak „dospěli“
do situace favoritů a adeptů na
celkové vítězství. Kéž by maskot
Amálka přinesla štěstí. A může to být
letos. 17,78 a druhý plac. Největší
adept na titul celkový se oklepal z
předchozí sezóny, třeba si chlapi leccos vyříkali. Gepardi von Prkošín a
Doubravice urvali čas o dvě setinky
rychlejší než bobři. 17,76 přináší letos
první vítězství. Snad nezůstane u jednoho.
U ženských se po roce schází tak
nějak stejná „squadra“ i s podobným

výsledkem, kdy – zatím – vyhrávají
Žernovice. I když časy zatím nic moc.
Vítězný čas Kolomaznic činí 22,14.
O vteřinku později rozsvěcují terče Nihošovice, pro ty, co je to moc těžký
počítání, je to přesně 23,17. „Domácí“
radost místo chlapů tak napravují
holky z Horosedel. Určitě mají v Horosedlích nějakou hospodu nebo klubovnu, kde se dá pít z bronzového
pohárku. 23,69 je bronzový čásek.
Smolné brambory mají Výškovice,
škoda no, kdyby se počítal první terč
19,92 a dál by čas neběžel, Výškovice
by vyhrály o parník. Časomíra však
běžela dál a zastavila se až na 26,37.
Po roční pauze tu opět máme dva
týmy Vacova, něco odrostlo z dětí a i
jinak byl tým doplněn a vzhůru do
boje. Vacov A však jen 30,87 a místo
páté. Mezi oba týmy „yellow girls“ se
vešel známý tým v zeleném – Myslivkyně z nedalekých Dolan. Dávají
31,32, místo mají šesté. Čert to vezmi,
bude lepší muška. A jak holt bylo naznačeno, sedmičku vyhrál tým Vacova
B za 33,50.
Chlapské finále pak ovládly Žernovice před Přechány a Šipounem.
A tak nám tato krásná soutěž dospěla
do svého finiše. Díky, Horosedly, výtečný úvod sezóny jak se patří a sluší.
MaK

AKTUALITY ze života Čkyně – srpen 2015

16

Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 700 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk Didot print produkce Uzávěrka následujícího čísla je 18. 9. 2015 - Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.pechousek@email.cz - Nevyžádané rukopisy se nevracejí
- Reklamy pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce poplatků
nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.

