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Novinka v synagoze
V pátek 31. srpna se bude konat
první promítání snímků na zeď
naší synagogy. Chtěl bych tam
trochu vytvořit náladu letního kina.
Začneme ve 20.30 hodin, to už bude
skoro tma. Pokud nevyjde počasí,
budeme promítat uvnitř. Na co se
můžete těšit?
V první části to budou náladové
snímky z celé Šumavy, výhledy za inverzí jak na naší straně Šumavy, tak
i v Bavorsku, dále náladové snímky
chráněných lokalit na celé Šumavě.
V druhé části představím nové snímky z letošní foto expedice Kyrgyzstán
a Kazachstán 2018. Kyrgyzstán je
zemí hor, koní a barev, je to úžasná
destinace, letos jsme tam ještě přidali nádherný kaňon Charyn v jižní
části Kazachstánu. To je naprostá
přírodní "bomba". Budeme si povídat i o vlastním fotografování, nezapomeňte si přinést nějaké občerstvení.
Ještě jednou Vás srdečně zvu
a těším se na Vás.
Vláďa Hošek, fotograf

Poděkování
Chtěla bych poděkovat Obecnímu
úřadu ve Čkyni, zejména panu
Jaroslavu Hlinkovi, který zařídil vybudování přípojky veřejného pouličního osvětlení v ulici od Poříčí
k lávce přes Volyňku. Přispěl tím
k většímu bezpečí dětí, které tudy
chodí ve večerních hodinách do
tělocvičny, protože ve stejném čase
ulicí jezdí k tělocvičně i mnoho aut.
M. Havlátková

Řidiče u kolejí ochrání závory
Železniční přejezd ve Čkyni je bezpečnější, dostal světla i závory. Bezpečněji
jezdí od července řidiči z Vlachova Březí, přes Radhostice, Hradčany do Čkyně.
Správa železniční dopravní cesty totiž instalovala na přejezdu jen pár stovek
metrů před obcí Čkyně závory a nové světelné upozornění. Prachatický deník
na to upozornil Václav Kalous, dopravní inženýr Policie ČR. Podle něj je tento
přejezd zařazen mezi nebezpečné. „Na tomto místě se v minulosti staly dvě
smrtelné dopravní nehody,“ upřesnil.
Nové světelné upozornění se nachází i na přechodu přes koleje cestou k Židovskému hřbitovu (viz foto dole).
zdroj: Prachatický deník, foto: PP
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 25. 6. 2018
Schválilo:
– doplnění programu – do bodu různé – zpráva finančního výboru
– závěrečný účet obce Čkyně za rok 2017, zprávu o hospodaření bez závad a převod výsledku hospodaření
– rozpočtové opatření č. 5/2018 a rozpočtové opatření č.6/2018
– návrh na 11 členů zastupitelstva obce pro příští volební období
– počet podpisů na petici podporující kandidaturu
– návrh pana P. Martana na udělení čestného občanství
– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu pro E.ON pozemek č. parc. 931/2 v k.ú. Čkyně a pozemek č. parc.
555/1 v k.ú. Předenice u Čkyně
– pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku čp. 134 paní R. Koubové
– pronájem prostor na autobusovém nádraží čp. 97 panu L. Amortovi
– schvaluje firmu STAVOJ Čkyně, s.r.o., jako dodavatele na opravu KD ve Čkyni
– schvaluje firmu VKB stavby, s.r.o. ,jako dodavatele na opravu lesní cesty Onšovice
Vzalo na vědomí:
– hospodaření, závěrečný účet a zprávu o výsledku DSO Věnec
– Keltské putování – turistická trasa – informační tabule a herní prvky
– publikaci pana Martana
– zprávu finančního výboru
– projekty obce do konce roku 2018

Vítání občánků 23. 6. 2018

Foto: D. Havlík
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Rozloučení se základní školou
Poslední školní den byl pro deváťáky také posledním dnem stráveným na ZŠ ve Čkyni. Rozloučení proběhlo 29. 6. 2018
na Obecním úřadu ve Čkyni za přítomnosti třídního učitele Mgr. R. Bůžka, ředitele školy Mgr. S. Maurice a pana starosty
Ing. S. Chvala.
Foto: D. Havlík

Fotí Čkyni z výšky, i když je sám na vozíku
I když je už 14 let na vozíku, vidí teď Vašek Staněk Čkyni jako málokdo z nás.
Z výšky několika desítek metrů, navíc udělá fotky a videa, na které všichni nevěřícně
zírají.
Za všechno může moderní technika, svůj dron pošle k nebi a pomocí speciálního
zařízení dělá třeba nádherné letecké snímky Čkyně. Navíc plánuje, že takto
„navštíví“ místa, kam by se normálně nedostal. „Začínám s tím. Všechno je na
počátku. Musím ještě zjistit všechny podrobnosti, abych při focení neporušoval
zákon či nějaká nařízení,“ vysvětlil.
První dron si přál jeho syn Dan, proto mu letos v zimě pořídili s manželkou první
stroj. Od té doby již si koupili dva kvalitnější a létají spolu. „Díky jednoduchému ovládání ho zvládnu řídit i já, i když mám
omezenou hybnost rukou,“ říká Vašek. Vyráží spolu na výlety v okolí Čkyně a má naše městečko již nafocené snad
ze všech stran. Vašek vlivem
zánětů proleženin a různých zdravotních komplikací, kvůli kterým musí být
i několik dní v nemocnici,
přišel o práci, kterou dělal.
Dron se teď přes léto stal
jeho koníčkem, který mu
smysluplně zaplňuje volné
chvíle.
Do konce prázdnin také
plánuje, že vyrazí na Lipno,
kde vyfotí jezero, a hlavně
chce vyrazit na okolní hrady
a zámky. „Kamarádům také
nafotím svatbu. Mám také
namířeno do krušlovského
včelína,“ uzavírá.
(pp)
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Ohlédnutí za čkyňskou poutí

Foto: P. Pechoušek
V synagoze se konala vernisáž výstavy I. světová válka. Snahou autorů výstavy je připomenout válečný konflikt, na
jehož konci stál vznik naší samostatné republiky, která
v říjnu oslaví 100. výročí. Návštěvníci mohou spatřit
unikátní fotografie ze sběratelských alb pana Josefa Nusky z Výškovic. Tomu je
zapůjčil pan
Zdeněk Krejsa ze Sudslavic, vnuk
pana Tomáše
Krejsy, který
je přivezl z
fronty. Fotografie zachycující válečné události na francouzské frontě jsou doplněny
o krátké popisky od pana Nuska. Na výstavě je rovněž
k vidění několik pomníků padlých z okolí Čkyně a vybrané
tiskoviny z původní sbírky památníku padlým ve Čkyni.
Na vernisáži zahrál na krásnou dobovou harmoniku Jakub
Komrska z Malenic. Výstavu je možné navštívit do konce
roku.
L. Růžičková

Nechybělo tradiční vystoupení vimperských mažoretek

Foto: B. Kubálek st.
Osud Sněhurky, které pomohlo sedm trpaslíků a hlavně
sličný princ, mohli sledovat ti, kteří přišli o pouťové neděli
k obecnímu úřadu. Členové hereckého souboru při Kulturním a okrašlovacím spolku si stejně jako v předchozích
letech připravili pohádku pro děti, ale i dospělé. Pohádka
to byla opravdu veselá, už proto, že roli Sněhurky a zlé
královny museli z důvodu nedostatku hereček v souboru
ztvárnit Pavel Pechoušek a Pavel Opletal. Role prince, který
si špatně do diáře zapsal termín oživování Sněhurky,
se výtečně zhostila čkyňská vycházející ochotnická hvězda
Adam Rod. Role Rejpala a režie se ujal Karel Remeš, který
je také autorem scénáře. Při jeho psaní se nechal inspirovat nejen dějem klasické pohádky, ale i zábavnou
scénkou, kterou stvořil známý bavič Karel Šíp. Diváci,
kterých tentokrát přišlo okolo tří set, se opravdu bavili.
Kvůli dopolednímu dešti se bohužel nehrálo v otevřeném
prostranství pod mateřskou školou, ale diváci seděli pod
stanem nedaleko pódia. Někteří, obzvláště ti v zadních
řadách, si stěžovali, že špatně slyšeli. Herci slibují, že pohádku zahrají při nejbližší příležitosti znovu. O termínu
budou informovat na plakátech.
(pp)

Kolotočů i stánků letos bylo méně než v předchozích letech,
i tak si ale ti nejmenší pouť užili a provětrali rodičům řádně
peněženky.
Foto: 2x B. Kubálek st.
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Čkyně 1995 – 1999
Dvacátýdruhý díl historického seriálu o Čkyni.
V březnu 1995 se ve Čkyni konala Ralley Šumava. V dubnu instaloval obecní úřad kontejnery na papír, plasty a sklo.
O Velikonocích 18. dubna byl na faře zavražděn P. Jan Preisler. Na jeho pohřbu byly velké zástupy lidí a 60 kněží. Údajní
pachatelé byli zatčeni, ale nebyli usvědčeni. V květnu se konaly oslavy 50. výročí příjezdu americké armády do Čkyně.
Koncem května přišla velká bouře se záplavami. Ve sklepech byla voda, nejezdil vlak, v Malenicích voda strhla železniční
most. V červenci byl zahájen prodej v patře Jednoty. Do Čkyně přišel mladý polský kněz P. Jan Lacki. Připomněli jsme si
150. výročí příjezdu vlaku do Čkyně. V září se konala slavnost na počest obnovy židovského hřbitova. Největší zásluhu
měl PhDr. Jan Podlešák a obecní úřad. Firma Löffler přistavěla další halu a bude zaměstnávat přes 200 lidí. V Lignosystemu
pracuje už 30 zaměstnanců. Továrna na kancelářské potřeby KMP Bürotechnik bude budovat továrnu vedle fotbalového
hřiště. V I. patře Jednoty se prodával textil, obuv, drogerie a knihy. Jaromír Kainc otevřel prodejnu potravin v přízemí
domu bývalého ZZV Prachatice. Je to samoobsluha. Mnozí občané ze Čkyně pracují v Bavorsku, kde si vydělají mnohem
víc peněz.
V roce 1996 působili v obci tito lékaři: praktický lékař MUDr. Jan Šmejkal, zubní lékařka MUDr. Jana Tomanová, dětská
lékařka MUDr. Marie Kučerová a gynekolog MUDr. Pavel Tasáry. Volby do Parlamentu ČR vyhrála ve Čkyni ČSSD, druhá
byla ODS a třetí KSČM. V červnu se konala po opravě kapličky ve Zdůlí mše v přírodě za účasti mnoha lidí. V obci u různých
firem pracují Ukrajinci. Hotel U Králíčků je už celou sezónu uzavřen. Senátorské volby vyhrál ve Čkyni JUDr. Pavel Rychetský z ČSSD. Účast byla pouze 31,2 %. Výstavba KMP Bürotechnik rychle pokračuje. V patře domu, kde firma Jarokai
v přízemí prodává potraviny, vznikla i prodejna drogerie, barev, laků, papírnictví a pracovních oděvů.
V lednu 1997 otevřeli manželé Vančurovi lékárnu, na kterou lidé dlouho čekali. V červnu vznikl požár v Löfflerově
továrně, škoda byla poměrně značná. Na následky povodní na Moravě (49 mrtvých, 70 miliard škod) sebrali čkyňští
občané přes 15 tisíc korun, obecní úřad přidal 10 tisíc a zakoupil za 100 tisíc dluhopisů a hasiči poskytli 11 400 Kč.
V obci proběhly oslavy 460. výročí povýšení Čkyně na městečko, 210 let od založení školy a 110. výročí od založení Sboru
dobrovolných hasičů. Péčí a nákladem PhDr. Jana Podlešáka byla opravena a otevřena márnice na židovském hřbitově,
přeměněná na památník místních umučených Židů při holocaustu. V listopadu uzavřel pan Vintr řeznictví Na Poříčí pro
nezájem občanů.
Oslav založení Sokola před 80 lety se v roce 1998 zúčastnilo pět oddílů, které mají přes 200 členů. Od června bylo
nádraží opuštěné, bez stálé služby. Jízdenky se kupují ve vlaku. Volby do Poslanecké sněmovny vyhrála ve Čkyni ČSSD,
druhá byla ODS a třetí Nezávislí. Účast velká – 75,3 %. V říjnu upálil syn otce ve zchátralém domku údajně proto, že mu
připravil zkažený život. Syn šel do vězení, tělo otce nikdo nechtěl. V listopadu proběhly v obci komunální volby. Zvítězili
Nezávislí kandidáti před ČSSD a ODS. Starostou se pak stal opět Ing. Stanislav Chval a místostarostou Mgr. Ladislav Bělohubý. Vodovod v Onšovicích, který stál 5 milionů, byl dán do provozu v říjnu. V prosinci se střetl s vlakem na nechráněném
přejezdu u Čkyně předseda ZD Čkyně Josef Kuneš, který později zemřel na mnohačetná zranění.
V březnu roku 1999 byl falešnými policisty unesen podnikatel Josef Beneš, kterému předtím vzali velký obnos peněz.
Následně ho přivázali v lese ke stromu, odkud se sám vyprostil. Pravá policie zahájila pátrání a ukázalo se, že pachatelé
byli členové nechvalně známého gangu. Lignosystem oslavil v dubnu 5. výročí od založení. Začínali s pár lidmi, nyní jich
zde pracovalo 46. V květnu zemřel čkyňský lékař MUDr. Jan Šmejkal. Vrty pod Nahořany se dočkaly rekonstrukce, stavěly
se areály firem DOSI a Stavoj. Po pěti letech kněžské služby ve Čkyni odešel do Německa P. Jan Lacki. Mše na rozloučenou
byla navštívena velkým množstvím lidí. Za krátký čas přišel do Čkyně nový kněz P. Jindřich Hybler. V září začala přestavba
pošty ve Čkyni.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička

Čkyně v centru Tance (Praha)
V rámci doprovodného programu 30. ročníku Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC
PRAHA 2018 se 10. června v interiérech i exteriérech čkyňské synagogy konal nejprve workshop a poté i představení
tanečníka Ladji Kone ze západoafrické republiky Burkina Faso. Pozval veřejnost ke společné úvaze okolo představení
®mark, do laboratoře energií inspirovaných experimentálním hip-hopem, k fyzickému dialogu o našem každodenním
konzumním chování, o produktech, které nás inspirují i uvádějí do rozpaků. Tanečník využil různé předměty i potraviny
a pochutiny, které běžně používáme. Představení bylo trochu nezvyklé a pro některé možná i nepochopitelné. Na závěr
se rozvinula diskuse. Jen škoda, že po loňské úspěšné produkci tělesně obdařených tanečníků letošní návštěva značně
utrpěla. Asi v tento den bylo zábavy v okolí více, zkrátka z Afriky je do naší synagogy blíže než z náměstí.
pk

AKTUALITY ze života Čkyně – červenec/srpen2018

6

Práce žáků z naší základní školy
Tři úvahy žáků na téma: Člověk má sahat dál, než mu ruka stačí. Nač by jinak bylo nebe.

Úvaha
Každý máme v životě své sny, cíle, představy a touhy. Každý chceme něčeho dosáhnout, ale co se stane, když už
toho dosáhneme, nebo to naopak vzdáme? Je to důvod, proč se dál nesnažíme, všechny naše sny zapomeneme, začneme
si vymýšlet výmluvy, proč to nejde, a přestaneme posouvat dál své hranice? Ukážeme si to na příkladu:
Běžec může být člověk, kterého potkáme v parku, a řekneme si, proč to dělá, ale není to jen běžec, měl nějaký
důvod k tomu začít běhat, možná chtěl zlepšit svou fyzickou kondici, možná chtěl od všeho utéct nebo už mu nestačilo
to, kým je, nesmířil se s tím být průměrný a chtěl se posouvat dál.
Začal běhat několikrát týdně, uběhl čtyři kilometry a byl konec, pak ale zjistil, že zvládne víc, že on si určuje hranice, ale ve skutečnosti zvládne vlastně cokoliv, protože když budeme přesvědčovat naši mysl, že to nejde, proč ona by nás
měla přesvědčovat, že to jde? To je nesmysl. Takže začal posouvat dál své hranice a zlepšovat se, po dvou letech uběhl
marathon, pak už neměl potřebu se zlepšovat v jedné věci, ale naopak se rozvíjet celkově.
Pořádal charitativní běhy, protože věděl, že tím nutí ostatní se překonávat a posouvat dál své hranice a zároveň
věděl, že pomůže i někomu jinému. A když se ho teď někdo zeptá, proč to všechno dělá, řekne jen:“Člověk má sahat dál,
než mu ruka stačí. Nač by jinak bylo nebe.“
Alena Schwarzová VIII. ročník

Úvaha
Sny, nekonečné dálky, které si může splnit každý, kdo nějaké má. Na plnění snů vám prozradím tajný recept: Přidej
lžičku nadání, špetku štěstí a mísu vytrvalosti. No, a tvůj sen není nereálný. Bohužel, jestli si myslíš, že vytrvalost se dá
nahradit jinou surovinou, tak to tedy ne! Nadání, vlastnost, která do nás vnikne již při narození a to v nejrůznějších
podobách. Štěstí, to k nám zase klidně přijde a zaklepe na dveře. Náš život se najednou úplně obrátí.
V neposlední řadě vytrvalost. Bez ní neuděláme ani krok!
Proč auta potřebují benzín? Proto, aby jela! Proč každý člověk musí jíst? Aby žil! No, a proč člověk se sny potřebuje
vytrvalost? Aby dostoupal do svého nebe! K udržení se v něm pak stačí jen síla a opatrnost. Jen jeden mylný krok, a aniž
bychom si toho všimli, stojíme zase na startu.
I když si člověk myslí, že nemá patřičnou výbavu k tomu, aby stoupal po svých nebeských schodech, měl by se o to
pokusit. Ano, nikdo nemusí být tím sedícím dole na zemi! Potřebuje pouze schody. Pak může krok po krůčku stoupat k
nebi. Stoupajícímu člověku jen doporučím toto: Vydrž a nepolevuj! Drobnými skutky a činy potom dostoupáš do svého
ráje. Pro každého je to něco jiného. Pro někoho vysněné povolání nebo kariéra, pro někoho život s milující rodinou.
Jak daleko je ten náš cíl, to naše nebe? Jak daleká je k němu cesta? Jak dlouho k němu budeme stoupat? Nevím, zda
někdo zná odpověď. Já ne! Však doufám, že i já tam jednou dojdu.
Marianna Stránská VIII. ročník

Úvaha
Při pohledu na tematické zadání mé úlohy, mě napadá jen jediné: Mám celý život před sebou, a proto bych se chtěla dostat dál, než většina maminek.
Úloha ženy je v tom, že založí novou rodinu, bude o ni pečovat a připravovat své děti, aby byly schopné jednou založit
vlastní rodinu. Z pohledu puberťačky je tato představa naprosto nepřijatelná. Nechci denně tahat tašky s nákupem a mít
ruce vytahané jako opice, nechci mít záda pochroumaná z nošení dětí, nechci mít ráno pytle pod očima z nevyspání a
dennodenně chodit do práce, kde strávím celý den. Je tohle opravdu životní náplň ženy? Musí tohle podstupovat každá
žena, aby byla šťastná? Já tedy nevím... Možná, to tak má být. Některé ženy děti vůbec nemají, a přesto jsou šťastné. Nebo
nejsou?
Chtěla bych cestovat, učit se cizí jazyky, poznávat jiné země, obdivovat různé kultury, ochutnávat cizokrajná jídla, nemuset ráno vstávat, chodit spát, kdy budu chtít, nebýt na někom závislá,... No jo, ale kde na to vezmu peníze? Ono je moc
hezké vylétnout z hnízda, ale ti naši nejsou zase tak špatní. Kdykoli je potřebuji, jsou tady s otevřenou náručí a hlavně
štědrým kapesným.
Ono je hezké snít, ono je hezké létat v oblacích, ale zároveň je třeba zůstat nohama pevně na zemi. Vždyť já mohu cestovat, vždyť já mohu zrealizovat všechny své sny, ale vím, že to, co je pro mě nejcennější, je to, že se vždycky mohu vrátit
domů... Tam, kde beru všechno za samozřejmost, ale kdybych přišla o možnost se navrátit, nezbyde mi vlastně vůbec nic.
Když nad tím tak přemýšlím, člověk může mířit do závratných výšin, plnit si své sny a užívat si života teď a tady, ale jediné,
co má opravdu smysl, je dát možnost snít i někomu jinému.
Vlastně už se těším na to, až budu denně tahat tašky s nákupem a budu mít ruce vytahané jako opice, až budu mít záda
pochroumaná z nošení dětí, až budu mít ráno pytle pod očima z nevyspání a až budu dennodenně chodit do práce, kde
strávím celý den, protože budu vědět, že se vždycky vracím do toho nejkrásnějšího místa - domů.
Eliška Turková VIII. ročník
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Červen v mateřské
škole

Den otců byl plný veselých úkolů

Výlet do Písku nezkazilo ani deštivé počasí

Děti předvedly rodičům, co se naučily na kroužku angličtiny

Závěr školního roku je vždy ve znamení výletů, společných školkovských
akcí, rozloučení.
Na výlet se vydaly všechny třídy 13.
června. A tento den byl snad jediným
dnem, kdy pršelo, ale déšť nám radost
a těšení nezkazil. Prvňáci poznávali
zvířátka v okolí Prachatic. Druháci
a třeťáci cestovali společně do Písku.
Cílem byla Sladovna. Vyfotili jsme se
u pískových soch, přešli po nejstarším
kamenném mostě a pak prožili dopoledne v mraveništi.
Třeťáci se ještě vydali pěšky do Lčovic
a zpátky se svezli. Měli předem připravené úkoly a soutěže, poznávali les,
rostliny a zvířátka, orientovali se v neznámém prostředí a utužili fyzickou
zdatnost. Užili si poslední společné
chvíle.
Již potřetí jsme uspořádali Den otců.
Sešli jsme se 19. června na zahradě MŠ
při společném odpoledni. I když byl
horký letní den, našli si čas nejen
tatínkové, ale i maminky a prarodiče.
Sladké odměny pro děti (sponzorský
dar rodičů), diplomy, melounové občerstvení, opékání vuřtů, poučné i vtipné
úkoly, ale hlavně propojení mateřská
škola – dítě – rodič.
Paní učitelka S. Šperlová každé liché
úterý odpoledne seznamovala hravou
formou děti se základy angličtiny. Na
26. 6. připravila pro rodiče ukázku své
celoroční práce s dětmi. Děti dostaly
vysvědčení a sladkou odměnu za jejich
celoroční snažení.
Se svými kamarády z první a druhé
třídy se rozloučili společným dopolednem s pohádkovým příběhem předškoláci.
Předškoláčci dostali zvonečky, zazvonili a školce pro ně symbolicky
odzvonilo. Odzvonilo také školnímu
roku 2017 – 2018.
S budoucími prvňáčky se budeme těšit
na pondělí 3. září, kdy se sejdeme
v 8 hodin na Obecním úřadě ve
Čkyni. Do té doby nás ještě čeká mnoho
volných a slunných dní.
Tak ještě všichni nabírejme sílu,
odpočívejme a užívejme si prázdnin.
V. Pechoušková
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Ve Čkyni se na týden usadili malí indiáni

Děti ze Čkyně a okolí měly v týdnu od 30. 7. do 3. 8. už po třetí v klubovně KOS v hasičském domě příměstský tábor.
Letošní indiánské téma si děti opravdu užily. Během týdne, který byl nabitý tvořením, pohybovými aktivitami, soutěžemi
a psaním dopisů Vinnetuovi, si děti vyrobily i vlastní indiánské čelenky a trička a získaly nové kamarády. O tábor je po
minulých ročnících velký zájem a už v jarních měsích byl zcela zaplněn. Hlavní pořadatelka Petra Hovorková z Malenic si
pochvaluje výborné zázemí a podporu čkyňských rodičů i podnikatelů. ,,Děkuji dětem, že jsem měla opět možnost vidět
rozzářená očka, jejich nadšení a mohla se užít tu úžasnou dětskou fantazii. Děkuji holkám, že se samy nabídly, že do toho
blázince půjdou se mnou. Děkuji rodičům, za důvěru, zeleninu, ovoce, buchty, dobroty. Děkuji APTAR ČKYNĚ za finanční
podporu a KOS Čkyně za prostory. Děkuji SDH ČKYNĚ za ochotu, pomoc, prostory, Láďovi Kaňkovi za výborné obědy
a skvělou komunikaci, panu Kaincovi za prostory na oběd a melouny k osvěžení. Děkuji Vendule Paterové za ušití polotovaru čelenek (sponzorský dar). Děkuji Haně za palačinky a ledovou tříšť pro všechny (sponzorský dar). Děkuji Picérce
Čkyně za úpravu pracovní doby, aby si děti mohly pochutnat na pizze. Děkuji Gomi za uháčkování nádherných přívěšků
pro každého indiána (spon. dar). Děkuji Pavlína Steidlová za vytištění a zaslídování fotky na památku (spon. dar). Děkuji
Faře Malenice za vstup do Tajné komnaty. Děkuji Jirkům Mrázů za Vinnetoua a jeho parťáka. Děkuji mamince Zdenečka
za ledové osvěžení. Snad jsem na nikoho nezapomněla!” S Petrou Hovorkovou tvořily tým táborových vedoucích Adélka
Vognarová, Mája Hovorková, Pája Kaslová, Kačka Schwarzová, Julča Trojanová a Alča Schwarzová. Jako rodič bych Petře
Hovorkové a jejímu týmu chtěla moc poděkovat za jejich čas, energii a laskavou péči, kterou věnovaly našim dětem,
a doufám, že budou mít chuť i sílu na další ročník(y).
L. Pechoušková

Kostel má opravený
oltář, výrazně pomohli
farníci
Více než 250 tisíc korun stála generální
oprava oltáře ve čkyňském kostele sv. Máří
Magdalény. Velkou část věnovaly místní
farníci, výrazně přispěla i obec Čkyně. Došlo
ke kompletnímu restaurování většiny
součástí oltáře. Práce trvaly několik měsíců
a bylo jich potřeba, protože poslední oprava
skončila počátkem 20. století. Tehdy ji
prováděl mistr Náhlík z Volyně. Nově opravený je i misijní kříž, který je u vchodu do Na pouťové mši celebroval biskupský prelát Václav Pícha Foto: P. Kučera
kostela. Vše restauroval tým odborníků pod vedením Martina Zmeškala. Na restaurátorských pracech se dále podíleli Václav Stádník, Jiří Kodras, Jan Žampach, Cyril Mlčoch a Pavel Kobylka. Na práce dohlíželi také památkáři.
,,S výsledkem i cenou jsem velice spokojený. Děkuji všem dobrodincům bez rozdílu, kteří svým dílem přispěli k opravě
našeho oltáře," uvedl čkyňský farář páter Janoušek. Nedával dohromady oficiální sbírku, přesto byla solidarita místních
věřících veliká. Opravit by si zasloužily i vedlejší oltáře, cena by podle prvotního odhadu také přesáhla 200 tisíc korun.
Páter Janoušek, který se stará například i o farnosti v Bohumilicích, Vacově a Lštění, ale nyní plánuje opravu oken v kostele
ve Vacově. Stav je kritický a výměna je nutná.
(pp)
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Pozvánka na putování Keltskou stezkou
a na Keltskou slavnost ve Lčovicích
V sobotu 1. září 2018 se v 8.00 hodin vydáme na
putování Keltskou stezkou – sraz na Kubově Huti.
Okolo 11.30 do 12.30 hodin nás čeká občerstvení
u rozhledny na Mařském vrchu. Zde se mohou přidat
další účastníci. Další zastávkou je vrch Věnec,
kde se na nás bude těšit druid.
Od 15.30 hodin začíná Keltská slavnost ve Lčovicích
v místní části Konopice.
Od 18.00 hodin hraje skupina H-Band.
Přijďte s námi zažít něco z historie, budete si moci
vyzkoušet stará řemesla a podíváte se na ukázku
z bojového umění našich předků.

NaEXfest 7 – The end of
summer
Poslední prázdninovou sobotu si přijdou na své příznivci živé muziky.
1. září 2018 se koná před KLUBEM
SPORTOVCŮ VE ČKYNI sedmý ročník
minifestivalu s názvem NaEXfest 7 –
The end of summer. Nebude chybět
100 PIV ZDARMA pro návštěvníky
i účinkující a k tomu také pečená krkovička. Těšit se můžete na čtyři kapely,
které budou chtít vytvořit tu nejlepší
tradiční atmosféru NaEXfestu. Zahraje
pražská rocková kapela s vimperskými
kořeny MEDOY MEIKOY, z Českých
Budějovic přijede crossover – southern
rock hrající skupina BLACK VELVET
SUICIDE, pořádnou dávku punkrockových cover songů dostanou účastníci
od dalšího českobudějovického uskupení PUNK ROCK COVERS. Celou akci
završí český pop punk od strakonické
kapely EBONY.
Přijďte s námi pořádně zakončit letní
prázdniny!
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Emma Mánková zvítězila v seriálu závodů na
horských kolech
Emmě Mánkové ze Záhoříčka, odchovankyni sportovního oddílu Outdoor Kids Čkyně, se
letos vedlo senzačně. Už jako závodnice českého profi tým Česká Spořitelna Specialized Junior
Team se zúčastnila sedmi závodů Jihočesko-Bavorského poháru MTB (Waldkirchen, Nová
Pec, Horní Planá, Grafenau, Tálín, Prachatice, Zadov) na horských kolech a pětkrát vyhrála
a dvakrát byla druhá. V celkovém součtu to bylo také výborné první místo. Emma si letos již
také vyzkoušela vrcholnou soutěž malých bikerů, kterou je Český pohár, kde se již potkává
s tou nejlepší konkurencí z celé republiky a dojela pátá. V závodech Českého poháru horských
kol se Emma představí až příští rok v kategorii mladší žákyně.
Zdá se, že jde ve šlépějích svých starších bratrů Ondry a Jirky, kteří jsou oba reprezentanty
ČR v biatlonu a běhu na lyžích.
(red)

Oslavy 100. výročí vzniku TJ Sokol Čkyně – pokračování
– tentokrát o jógových oddílech
Pánové Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner by se asi divili, jak různorodé oddíly budou jednou pod sokolskou střechou.
Složení je pestré, mění se, odpovídá potřebám, chutím a náladám cvičenců. Odráží dobu, ve které právě žijeme. Sokolské
zásady a ideály jsou ale trvalé. A protože mezi ně patří rovněž vytrvalost, trpělivost, činnost, kázeň, dobrovolná práce
a bratrský vztah členů, jejich platnost je věčná.
Je to již hezkých pár let, kdy jsme do Sokola začali „chodit na jógu“. Dnes máme dva oddíly – tradičně ve středu a ve
čtvrtek se scházíme v mateřské škole. To je naše úžasná tělocvična. Takže právě v tyto dny můžete vidět jogínky ze Čkyně
a okolí – s karimatkou v podpaží – kráčející směrem ke školce. Jsme rády, že můžeme provádět cvičení v klidném a příjemném prostředí třídy. Od počátku našeho jógového cvičení se zaměřujeme na druh jógy, která se nazývá hathajóga.
Její nejdůležitější součástí jsou pozice – ásány, fyzická cvičení, ale i cvičení dechová. Jak naše jógová hodina vypadá?
Každá lekce hathajógy začíná i končí relaxací a prací s dechem. To proto, aby se na začátku tělo prohřálo, a na konci, aby
se odpočinuly svaly a ještě se znásobily účinky všech ásan. V hathajóze pomalu přecházíme z pozice do pozice. Nicméně
zapojit by se měly jak pozice ve stoje, tak pozice vleže, rovnovážné pozice, záklony, ale také předklony. V dnešním
uspěchaném a uchvátaném světě si čím dál více uvědomujeme potřebu vnitřního klidu a pohody. Hathajóga není
o soutěžení, naopak… Naše cvičení je pro všechny věkové kategorie. A to doslova – scházely se dívky od patnáctiletých
až po pětasedmdesátnice. Včetně těhulek.
Ve středu se věnujeme cvikům zaměřeným proti bolestem v zádech – tam se najdeme dnes už snad všichni, sedává zaměstnání, držení těla, věčný chvat se musí někde „vyrazit“. Ve čtvrtek jsou cvičení a pozice náročnější, předpokládají větší
rozsah pohybu.
A protože jedna z nejdůležitějších
sokolských zásad je „bratrství a přátelství“, v našich jógových oddílech
spíše „sesterství a přátelství“, jsme
moc rády, že se tato zásada plně
uplatňuje. Že si máme pořád o čem
povídat, na co vzpomínat, že se rády
vidíme, že se umíme pobavit a připravit si třeba i „besídky“. Jednu
vánoční, klasickou. Ta druhá je spojena s koncem cvičebního roku, je
v červnu. A když konec roku – je to
i s předáváním vysvědčení, plného
netradičních, překvapivých a veselých
předmětů. A musím prozradit, že všechny jogínky měly vyznamenání
a úspěšně postoupily do dalšího
cvičebního roku!
Instruktorka oddílu
V. Komínová
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Novinky z tábora SK ČKYNĚ
V minulém čísle jsme Vám slibovali pravidelnou rubriku, která bude přinášet novinky z místního fotbalového oddílu,
zde je její druhý díl.
Největší změnou od posledního čísla je bez pochyby změna na postu hlavního trenéra “A” týmu, po posledním utkání
sezóny 2017/18 skončil u kormidla Josef Kuneš. Ještě jednou bychom mu chtěli veřejně za celý výkonný výbor SK Čkyně
poděkovat za jeho služby, které po tři roky u “A” týmu odváděl, a popřát mnoho úspěchů jak v osobním, tak ve fotbalovém
ži votě. Doufáme, Pepo, že v oddíle zůstaneš nadále. Poděkovat bych mu chtěl možná trošku sobecky i za sebe, jako vedoucí
mužstva, Pepo, díky za skvělé tři roky, těch zážitků a oslav bylo, je na co vzpomínat, DÍKY, Rogy!
Tým si 17. 7. na startu letní přípravy přebral už nový trenér, čkyňským dobře známý Mgr. Daniel Myslík, s týmem letos
dostal jasný cíl – postup do I. A třídy. Vedoucím mužstva zůstává Patrik Krull.
V prvním týmu také ukončil svou činnost matador Michal Kuneš. Nadále však bude hájit barvy našeho klubu ve staré
gardě. Žádná velkolepá rozlučka se zatím nekonala, Michal určitě ještě neřekl ve Čkyni na zeleném pažitu poslední slovo!
Do nové sezóny má oddíl SK Čkyně přihlášeno opět 7 mužstev: A tým (I. B), který povede Daniel Myslík, B tým (OP PT)
pod vedením pánů Honzy Gabauera a Pepíka Stejskala, dorost v I. A třídě nově povede Patrik Krull a Petr Fleischmann,
žáky v okresu vede Václav Turek mladší spolu s Vladimírem Zemanem a Jiřím Lipovským, obě přípravky má na starost
Martin Kotál s Josefem Marešem. No a starou gardu táhnou zkušení Václav Turek starší s Josefem Kunešem. Přejme všem
mančaftům co nejlepší výsledky a předváděnou hru.
Do klubu dorazili také nové tváře. Čkyňský oddíl byl na letní přestupovém trhu aktivní, vrátil se dorostenec Jan Chrášťanský, který hrál poslední roky
ve Vimperku. Vystužit zálohu
“A” týmu přichází také brzy
sedmadvacetiletý Jiří Pešek
ze Zdíkova. Branky přichází
střílet David Tesař, který naposled působil v německém
SSV Jandelsbrunn a poslední
posilou je brankář Jakub Formánek, rodák z Vimperka,
který působil například u FC
Písek, Sokol Čížová a nebo
Tempo Praha, naposledy
hájil barvy FK Dukla Praha
Jižní Město.
Áčko jede na soustředění. Sestava čkyňského áčka před pouťovým zápasem s Prachaticemi
Ve dnech 2. - 5. 8. 2018 je
naplánované pro první tým soustředění v Doubí u Třeboně, kde hráči budou nabírat jak herní, tak i fyzické síly na novou
sezonu. Součástí bude také přátelské utkání s rezervou Třeboně.
Padesátku oslavili Milan Kout a Libor Schoř! Blahopřejeme!
P. Krull

Vyjádření trenéra k předešlé sezóně
Skončili jsme na 4. místě tabulky, získali 54 bodů se skórem 48:27. Z odehraných 26 utkání jsme měli 17 výher, 6 proher
a 3 remízy. V jarní části sezóny jsme zbytečně ztráceli se slabšími soupeři (Zdíkov, Stachy) a doma se Strunkovicemi, kdy
nás zradilo neproměňování vyložených šancí. Bohužel na to jsme doplatili a můžu říct, že nás to stálo 2. místo v tabulce.
A jak se ukázalo, jedna jediná výhra (3 body) nás dělila od postupu do I. A třídy z 2. místa. Je to škoda, ale je to fotbal
a život jde dál. Nejlepší utkání jsme odehráli v Sousedovicích, kde jsme vyhráli 3:2 a doma se Lhenicemi 1:0. Oba 2 týmy
skončily před námi. Soutěž jednoznačné ovládl tým Lažiště a zaslouženě postoupil. Na rozdíl od nás, všechny 3 týmy,
co skončily před námi, střílely branky a to rozhodlo. Myslím, že herně se nám dařilo, akorát ty šance, fanoušci taky chodili,
fandili. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat, byli fantastičtí po celou sezónu.
Tato sezóna byla pro mě a bráchu poslední, po 3 letech u A týmu přišel čas na změnu, mančaft hrál na špici po celou
dobu našeho působení. Hrál se dobrý fotbal, akorát někdy nám chybělo trošku štěstí, někdy to zamrzelo, ale je to jen hra.
Všem hráčům, realizačnímu týmu, vedení a hlavně fanouškům bychom chtěli poděkovat a ať se daří čkyňské kopané
v dalších letech! Díky!
Josef a Michal Kuneš
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Zde je prostor pro Vaši
inzerci

Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk – Tiskárna Brázda,
Hodonín - Uzávěrka následujícího čísla je 16.9.2018 - 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.

