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Čkyně má o obchvatu jasno.
Územní plán má zelenou
Ve stejné době jako volyňští zastupitelé i ti naši
ve Čkyni schválili dlouho
diskutovanou trasu obchvatu obce. Po několika
desetiletích sporů a pří o
nejvhodnějším možném
řešení dopravní situace
ve Čkyni dosáhli konsensu právě v předvánočním čase. Zda to však
bude pro Čkyni vhodným
vánočním dárkem, se
teprve ukáže.
V minulosti bylo nastíněno několik variant,
mezi které patřil průtah
obcí nebo severní či jižní
varianta obchvatu. Severní trasa byla již dříve
zvolena jako jediná adekvátní možnost řešení
dopravní problematiky v
obci. Otázkou však zůstalo, zda se bude jednat
o obchvat těsný nebo
bude dopravní transit odtlačen dále od obce směrem k Předenicím. Názor
Ředitelství silnic a dálnic
byl v tomto ohledu jednoznačný, za jedinou alternativu označilo obchvat
těsný, který je levnější, je
na něj zpracována EIA
(posouzení vlivu stavby
na životní prostředí) a
podrobná studie. Úsilím
čkyňského zastupitelstva
v čele se starostou bylo
odtlačit koridor obchvatu
co nejdále od obce, i když
v tomto ohledu nebylo
jednotné. Našla se řada

hlasů, které volaly po
přijetí varianty navrhované ŘSD. Někteří zastupitelé byli toho názoru, že
odmítnutí varianty navržené Ministerstvem dopravy (ŘSD) povede
pouze k dalším průtahům a problémům se
zpracováním územního
plánu. Starosta Ing.
Chval tento problém konzultoval s řadou odborníků a na základě jejich
rad doporučil přijmout
ministerskou variantu
přeložky. Tato trasa se
bude odklánět za čerpací
stanicí směrem k Předenicím, povede kolem bývalého JZD, dále pak
kolem hřbitova a na stávající R 4 by se měla napojit za kapličkou ve
Zdůlí v otáčce u Bohumilic.
Akceptace severní trasy
obchvatu
navrhovaná
ministerstvem dává zelenou procesu schvalování
územního plánu, který
byl touto problematikou
brzděn.
Jana Benešová
Pozn. Plán s trasou obchvatu je k nahlédnutí
na Obecním úřadé.

foto: D.Havlík

Tři králové podarovali ve Čkyni Ježíška i o
těchto Vánocích
Den před Štědrým dnem se již podruhé uskutečnil
živý Betlém, tentokrát ve čkyňském parku. Zazněly
koledy za zpěvu několika šikovných děvčat, které
doprovázeli nadaní muzikanti. Josefovi s Marií se s
andělským požehnáním narodilo nemluvňátko,
přišli Kašpar, Melichar i Baltazar a pastýři bedlivě
hlídali svá stáda, včetně oslíka Matěje. Celé představení
bylo lépe ozvučené, osvětlené a bylo přehlednější.
Můžeme tedy říci, že bylo lepší než to první. Snad
se podaří v této tradici vytrvat i nadále. Krásný celý
nový rok přejí všichni zúčastnění.
M. Brašnová

UKLIĎME SI SVĚT!
Minulý rok se naše škola zúčastnila celostátní
soutěže „Ukliďme si svět“. Cílem bylo nasbírat co
nejvíce vysloužilých elektrospotřebičů. Loni jsme obsadili v rámci celé ČR deváté místo. Letos bychom se
chtěli zlepšit a proto prosíme maminky, tatínky, babičky, dědečky a ostatní spoluobčany, aby pomohli
škole a ve vyhrazených dnech přinesli vysloužilé
elektrospotřebiče (tedy vše co je na elektřinu nebo
na baterky) zezadu do školy ke kotelně. Pozor! Spotřebiče, které sbíráme, nesmí mít obrazovku ani displej.
Sběrné dny: 23.2.- 25.2.2009
20.4.- 22.4.2009
Za Vaši pomoc předem děkujeme.
třída VII.A
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Divadelníci nás potěšili

Adventní výstava

Čkynští ochotníci předvedli skvělou podívanou.
Foto: D.Havlík
Tak jsme zase jednou
byli „na divadle“, jak se u
nás ve Čkyni říká. KOSáci dávali anglickou
konverzačku
Hrobka
s vyhlídkou.
Potenciální vyhlídku
na nebožtíka v ní měli
všichni a náležitě se
svých rolí zhostili. Hra
byla dlouhá se spoustou
textu a nikdo se nezakoktal, všichni věděli co
říkat, jak to říkat a při
těch vraždách bylo veselo. Herci byli výborní a
doufám, že nikoho z nich
neurazím, když se zmíním jen o třech z nich.
Tak předně „ta nesnesitelná“ Hanka Brašnová
v roli Emilly Tombové –
ta by z fleku mohla hrát
třeba v Ulici. Hodná
Hanka byla arogantní,
uštěpačná a na zabití,
což se jí také později přihodilo. Potom to byl
Vašek Květoň, blázen,
který se cítil být imperátorem Césarem. Vyvolal
salvy smíchu, jen vylezl
na jeviště. Sklidil zasloužený potlesk na otevřené
scéně. A konečně advokát
JUDr. Martin Louda
v netypické roli – nyní ho
lidé zastavují a žádají o
pomoc při sepsání závěti.
Jestli to takhle půjde dál,
brzy už nás nebude zajímat ani tak obsah
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hry, ale budeme chodit
na Brašňata, na Lucku a
na Indrovku, jako se
chodí na Bohdalku, Donutila a na Svěráka.
Součástí představení
byl zase „filmeček“. Něco
úžasného – jak si tam
travička Magda Indrová
míchá ty svoje utrejchy,
jak jimi něžně vraždí a
jak potom s láskou uhrabuje hrobečky! Tvůrci využili exteriéru a interiéru
Obecního úřadu, film zrychlili, takže dostal starou
patinu. Už dnes se těším
na další představení a
další filmové dílo.
Dnes se nám zdá samozřejmé, že se ve Čkyni
v posledních letech na
poli kultury pořád něco
děje. Přitom poslední
ochotníci tu hráli před
padesáti lety! Různé výstavy, živý betlém, pouštění draků a jiné milé
záležitosti tady teď
máme každou chvíli.
Přejme si, aby těm mladým vydržela chuť něco
dělat pro lidi co nejdéle.
Klobouk dolů, KOSáci!
J. Lávička

Adventní výstava pořádaná KOSEM, se již tradičně konala v předvánoční
čas na obecním úřadě ve
Čkyni. Každým rokem
pozorujeme větší zájem a
to nás velice těší.
Letošní výzvou pro soutěžící byl vánoční stromek. Pokud si vzpomínáte
na krásné loňské betlémy,
kterých bylo kolem dvaceti,
pak
vánočních
stromků se nám sešlo o
deset víc. Všechny byly
pěkně provedeny a některým vskutku nechyběla originalita. Nutno
ocenit, že se nenašel
žádný blikající nebo hrající strom se soby. Máme
ve
Čkyni
kreativní
občany s vkusem a citem.
Stromky z přírodnin,
sena, mechu, papírové,
háčkované, paličkované,
perníkové, i marcipánový
stromek se na výstavě
našel. Mnoho krásných
výkresů od nejmladších
až po modernistické pojetí starších žáků. K vidění
byl i stromek hokejistický,
Ondry Žampacha a Míši

Hokejistický stromeček
Zwettlera, který vyhrál
cenu za nejoriginálnější
nápad. Další oceněné
stromky vyrobila rodina
Kubálkova. Krásný mechový a sladký marcipánový si odnesly první
cenu. Stromek z březo-

Vítězný mechový sromeček

vých proutků od Přemka a
Štěpána Filousových měl
stříbrnou příčku a stromek ze sena, vyrobený
Kouťákama, dostal bronz.
Všichni jsme se ale
shodli, že napříště připravíme cen více. Rozhodnout mezi tolika
nápady je určitě těžké. I
hlasující návštěvníci si
stěžovali,
že
jeden
opravdu zvolit nelze. Pro
nás vyhráli všichni zúčastnění už jen pro tu píli
a odvahu soutěžit. Všem
soutěžícím a vystavujícím mnohokrát děkujeme. Náš dík patří také
všem dětem a paním učitelkám ze ZŠ, družiny a
MŠ Čkyně, které se již
tradičně podílí na výzdobě výstavy a v soutěžích patří k těm
věrným. Doufáme, že
nám zůstanete věrni i
nadále. Třeba o výstavě
velikonoční, která tu je
za chvíli. Zaslechla jsem
něco o vejci stokrát jinak,
tak uvidíme!
L. Růžičková
Stejně jako loni projde Čkyní
průvod masek
Letos vyšel na 21. února. Akci
tradičně pořádá čkyňský sbor dobrovolných hasičů. Hudebníci,
pod vedením zkušeného kapelníka Josefa Tomáška již intenzivně nacvičují. Stejně jako
loni přijedou i muzikanti z
Vimperka. Ozdobou orchestru
bude místostarosta Jaromír
Kainc, který bude obsluhovat
svůj oblíbený vozembouch.(red)
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Ve škole jsme volili TOP dívku,
TOP chlapce a TOP pár
V naší základní škole se
konal dne 11. prosince
2008 KRAVATOVÝ DEN.
Nápad na jeho uskutečnění se zrodil před třemi
lety, kdy se původně
měli kluci naučit vázat
uzel na kravatě, ale pak
se z toho vyvinula doslova společenská záležitost pro kluky i děvčata.
Už třetí rok se naši osmáci a deváťáci proměnili na jeden den
z šedočerných puberťáků
v krásné slečny a mladé
muže. Ověřili jsme si i
letos, jak mnoho pravdy
je ve slovech písně Voskovce a Wericha, která
začíná slovy:
Je to
pravda odvěká, šaty dělaj
člověka …
A jak toto výjimečné odpoledne probíhalo? Úderem půl druhé přikráčeli
do tělocvičny mladí muži
a slečny z devítky i
z obou osmiček oblečeni
do obleků včetně vlastnoručně uvázané kravaty a
dívenky do společenských, v některém případě přímo do plesových
šatů. Vyučující v roli poroty či přihlížejících diváků
své
svěřence
nepoznávali. Tak jim to
slušelo! A také se jinak
chovali, ono v takových
šatech ani nejde lítat,
honit se a ani se to tak
nějak nehodí. Pak následovala nádherná promenáda, procházení po

pomyslném molu nejprve
ve skupinách a nakonec
jednotlivě. Nejprve kluci,
u těch se kromě celkového
dojmu a vystupování
hodnotil právě uzel na
kravatě a po nich dívenky, u kterých hrály
roli šarm, elegance a celkový umělecký dojem. Po
přehlídce jednotlivců nabídli hoši rámě dívkám a
na molo nastoupily páry.
A pak už stála porota
před úkolem těžším než
je pololetní klasifikace vybrat
ty
nejlepší.
Krásní, elegantní a sympatičtí toho dne totiž byli
všichni. Všichni vyhráli
nad trémou, která se jich
přece jen trochu zmocnila, když předtím jednotlivě sami přecházeli
přes celou délku tělocvičny a cítili na sobě pohledy přihlížejících.
Vítězové byli vybráni,
šerpy připnuty, tanec na
závěr uvolnil atmosféru a
teď už jen zbývá popřát
všem zúčastněným žákům,
ať se jim vždy kráčí tak
pěkně, jak si to vyzkoušeli ve školní tělocvičně.
A hlavně, ať stejně úspěšně vykročí po ukončení školní docházky do
života.
Za přípravu tohoto výjimečného dne patří dík
zástupci ředitele Janu
Dědovi a paní učitelce
Janě Landové.
Jaromíra Dědová

Ve škole se učili eleganci

Foto: B. Kubálek (VIII.A)

Blíží se zápis prvňáčků!
Vedení Základní školy a mateřské školy ve Čkyni
oznamuje rodičům a hlavně předškolákům, že zápis
do 1. třídy na příští školní rok 2009/ 2010 proběhne
v úterý 3. února 2009 od 14 hodin v budově školy.
Doporučujeme rodičům zápis do časového rozvrhu,
který je vyvěšený v mateřské škole. Těšíme se na
nová setkání se šikovnými dětmi a držíme všem
palce!
Mgr. Jan Děd,
zástupce ředitele

Předvánoční setkání se všem
líbilo
„My tři králové jdeme
k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám,” těmito slovy
se loučily děti z mateřské
školy v sobotu 20.12.2008
na vánočním posezení,
které uspořádal obecní
úřad pro důchodce v sále
kulturního domu. I když
v čase předvánočním a
vánočním jsme měli ve
Čkyni adventní výstavu,
která ukázala, že hrát si
chtějí nejen děti, ale i dospělí, krásný živý betlém,
opět velmi povedené divadlo, koncert v kostele a

na sále, nedá mi to abych
se nezmínila právě o
tomto odpoledni. Líbilo
se mi tam. Potěšilo mě,
kolik přišlo lidí. Sejít se,
popovídat si, zatancovat
si, být spolu. Pěkná
hudba, něco dobrého na
zub, příjemné teplo.
Nevím, jestli zafungovalo
kouzlo Vánoc nebo nesmělé dětské hlásky.
Jisté ale je, že obecní
úřad připravil pro ty, co
přišli, milé, předvánoční
odpoledne.
(vp)
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Chcete vědět, jak netřídit Na čkyňské pumpě zahrají
elektroodpad? Podívejte se na další rockové legendy.
náš film!
Po Nazaretech přijedou Sweet
Někdy v listopadu ale podařilo se! Na rea Slade!
přišla do třídy paní uči- cepci v hotelu na nás už
telka M. Indrová s tím,
že jedna z pražských společností pořádá soutěž,
ve které jde o natočení
pětiminutového filmu na
téma „ Jak končí elektroodpad!“ Hned jsme se té
příležitosti chytly, nějaké
zkušenosti s kamerou
jsme již měly, tak proč do
toho nejít. Ještě vymyslet
jednoduchý scénář: elektroodpad to by mohla být
stará televize. A osoby a
obsazení? To musí být
taky jednoduché. Já
budu dědek a ty babka. A
hudba pro oba staroušky? No jedině „Bílá
orchidej“ v podání Evy a
Vaška. O víkendu byl film
natočen a hned v pondělí
odeslán do Prahy.
Uplynul měsíc a nikdo
se nám neozval. Přestaly
jsme doufat v to, že jsme
se vůbec umístily. Až
teprve po dalších několika dnech přišla pozvánka na 8. ledna 2009
na vyhlášení cen do
Prahy do hotelu Modrá
Růže s tím, že jsme se
umístily někde v popředí.
Byly jsme překvapené a
měly jsme velkou radost.
Do 8. ledna zbývalo jen
pár dní, nervozita v nás
jen stoupala. Netušily
jsme, co nás tam čeká,
ale těšily jsme se.
Je tu čtvrtek 9:00 hodin
a my vyjíždíme, po cestě
jsme si připomínáme
názvy programů, ve kterých jsme upravovaly
video pro případ, že by se
nás ptali. Hotel jsme
našly díky navigaci
rychle a snadno, větší
problém bylo zaparkovat,

čekala jedna moc příjemná paní a dovedla nás
do místnosti, kde se vyhlášení konalo. Samozřejmě se nás okamžitě
na pár věcí ptali, ale protože jsme byly připravené, nebyl problém
odpovídat. Usedly jsme
ke stolům a porotci nám
začali promítat šest nejlepších filmů. Některé
byly zábavné, některé
nám přišly tak nějak bez
šťávy. Po zhlédnutí přišlo
vyhlášení, porotci to napínali, a když jsme zaslechly naše jména na
třetím místě, měly jsme
obrovskou radost! Vyhrály jsme 3 000,- Kč formou poukazu na nákup
na internetu a nějaké dárečky. Ještě nevíme, co
s vyhranými penězi
uděláme, ale přemýšlíme
o tom, že si koupíme kameru.
Naše video můžete
vidět od začátku února
na ČT1 a na internetových
stránkách youtube.com jako
reklamní pořad. Vyplatí se
do soutěží jít a nebát se!!!
Natálie Hudíková, Lucie
Kunešová (IX.ročník)
KOS připravuje
velikonoční besídku
Plná veselých scének, zajímavých diskusí, žertovných písní, chytlavých
melodií a filmových záznamů parodující pořady,
které každý den nabízí
televizní obrazovka bude
besídka, kterou na velikonoční sobotu – 11. dubna
připravují členové KOS.
Besídka bude laděná ve
stylu specifického humoru
divadla Sklep. (KOS)

V 70. letech hrál jejich
pecky na „svých“ diskotékách. Netušil, že by je
někdy mohl slyšet naživo. V létě se mu jeho
sen splní. Na červen si
Ivan Müller pozval legendární britské kapely
Slade a Sweet na čkyňskou pumpu. Vše je již potvrzeno smluvně. Po
loňském úspěšném koncertu Nazareth se letos
na Šumavu vydají legendární glam rockové skupiny Slade a Sweet.
Koncert je naplánovaný
na 13. června. Předskokany jim budou dělat
strakoničtí
Parkáni.
Předprodej vstupenek
začne 1. února. „Na
pumpě a dále pak na dalších zhruba 300 místech
po celé republice, konkrétně v cestovních kancelářích Čedok, Firo Tour
a jejich menších pobočkách , takže třeba i v CK
Kohout ve Vimperku,“

vyjmenovává Ivan Müller. Až do 1. dubna bude
jeden lístek stát 690
korun. Do 12. června 790
korun. Na místě bude o
stovku dražší. „Začátek
akce je v půl osmé, kdy
začnou hrát Parkáni.
Britové se na scéně objeví v devět. Jako první
Sweet a poté jako vrchol
Slade,“ přibližuje Müller.
Pro milovníky rocku
budou formace Sweet a
Slade minimálně stejnou
srdeční záležitostí jako
loňští Nazareth. Stěžejní
zástupci britského glam
rocku se začali umísťovat
na čelních místech v britských hitparádách již v
70. letech minulého století. Od té doby mají jejich písně stálé místo
v srdcích fanoušků rockové hudby po celém
světě.Ti, kdo si chtějí jejich hity poslechnout naživo, jsou srdečně zváni.
(pp)

Usnesení zastupitelstva obce Čkyně
konaného dne 17.12.2008
schvaluje:
- stanovení ceny vodného a stočného: vodné 18,60 Kč, stočné
16,40 Kč tj. 35,- Kč + poplatek za odběr podzemních vod 2,- Kč
tj.: 37,- Kč/m3
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů 3/2008
- cenu 1000,-- Kč za nádobu za svoz komunálního odpadu pro
podnikatele
- příkaz k provedení fyzické, dokladové a účetní inventarizaci
ke dni 31.12.2008
- pojištění flotily aut obce pojišťovnou Kooperativa a.s.
- pojištění majetku obce pojišťovnou Kooperativa a.s.
- nákup pozemku č.p. 667/1 o výměře 1468 m2 obálkovou
metodou od ÚZSVM
- zapojení obce do projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích obcí DSO Věnec
souhlasí:
- s ukončením sdruženého sociálního fondu potřeb
- s posledním konáním Rallye Šumava 2009 (RZ Spůle –
Onšovice a RZ Nahořany – Předenice – Čkyně) z důvodu
plánovaných oprav na místních komunikacích v roce 2010

5

Únor 2008 - AKTUALITY ze života Čkyně

AKTUALITY ze života Čkyně - únor 2009

6

Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 500 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907. - Tisk Didot print produkceUzávěrka následujícího čísla je 20.3.2009 - Příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu:redakce.aktuality@seznam.cz - Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
- Reklamy pouze při volné kapacitě.

