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Starosta: Věřím, že vám
dokážu být prospěšný
O tom, co bylo v roce minulém
a co nás letos čeká. Starosta
obce Stanislav Chval v
rozhovoru pro Aktuality.
Jaké byly ve Čkyni nej
větší investiční akce za
loňský rok?
Mezi největší akce
loňského roku se řadí
oprava komunikací Spůle –
Onšovice a Předenice –
Samoty za 6,5 milionů
korun, odradonování a
rekonstrukce vodojemu
Čkyně za dva miliony korun,
dokončení vodovodního a
kanalizačního přivaděče
Dolany – Čkyně celkem za
8,8 milionů korun. Dále
pokračovala rekonstrukce
synagogy za zhruba jeden
milion. Dokončena byla
přestavba hasičské zbroj
nice v Dolanech celkem za
jeden milion korun, oprava
zbrojnice a kapličky v
Onšovicích, oplocení are
álů mateřské a základní
školy, rekonstrukce a
otevření další třídy.
Z čeho jste měl jako
starosta největší radost?
Určitě z největší investi
ční akce, vodojem Čkyně s
výbornou kvalitou vody, ale
i oslava výročí hasičů v
Onšovicích či akce KOSu a

ostatních sdružení, jenž
potěšily všechny od dětí po
důchodce. V neposlední
řadě odstranění následků
povodně a pomoc obča
nům od našich hasičů. Za
to ještě jednou díky!
Do čeho půjdou peníze
letos?
Co se nakonec realizuje
závisí hodně na úspěšnosti
jednotlivých projektů při
žádostech o dotace. Pokračovat
budeme na komunikacích
(tam je stále kam dávat), na
kanalizaci v Dolanech, na bez
drátovém rozhlasu. Nově se
pokusíme o hřiště pro děti.
Co třeba nějaké kulturní
události?
Určitě ty tradiční – ma
sopust, pouť, ale i další.
Uvidíme, s čím nás potěší
KOS.
V listopadu jsou ko
munální volby. Co do té
doby ještě chcete stihnout?
Komunikace, hřiště, roz
hlas. Uvidíme, nerad slibuji!
Kde Čkyni nejvíc tlačí palec?
A co se během tohoto roku
určitě nestihne?
Spotřeba energií ve škole
a školce. Bohužel dotační

Foto: D. Havlík
programy na zateplení a je
jich pravidla nás „trestají“
za to, že už topíme ekologi
cky, emisní podmínky jsou
nastavené tak, že nejdou
splnit. Proto začneme ale
spoň lepší regulací top
ného systému, kterou
zaplatíme z našich zdrojů.
Zateplení zatím počká. Na
konci životnosti pomalu
bude i nejstarší veřejné
osvětlení.
Budete znovu sestavovat
volební kandidátku?

Věřím, že ještě pořád
mohu být Čkyni a jejím
občanům prospěšný a rád
uplatním získané zku
šenosti při realizaci všech
akcí ve prospěch obce.
Takže odpověď je ano.
Kolik ve Čkyni žije lidí?
Narůstá počet Čkyňáků?
K dnešnímu dni včetně
všech našich osad je nás
1535, nárůst je přibližně 100
lidí za posledních 10 let.
(pp)

Tříkrálová sbírka
Po loňské odmlce se letos i v naší obci konala
Tříkrálová sbírka. Dvě neděle po sobě jste mohli potkat
Petrušku Kučerovou, Janičku Vandrovcovou a Elišku
Kubálkovou, které se jakožto ostřílené zpěvačky svých
rolí zhostily naprosto bravurně. Díky!
Ve Čkyni se nám podařilo vykoledovat přibližně
10 000,– Kč, na celém Vimpersku to bylo dohromady
117 313,– Kč. Většina z této částky bude věnována Do
movu klidného stáří v Pravětíně. Více informací
naleznete na www.trikralovasbirka.cz. Děkujeme tímto
všem, kteří přispěli!
(H.A.B)
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Dva plesy za námi. Vyražte na
Josefovskou!
Letošní plesová sezóna
bude ve Čkyni delší, než
bývá obvyklé. K tradičním
plesům, které pořádají
hasiči a sportovci, se letos
přidá Josefovská zábava. Tu
na pátek 19. března
naplánoval KOS. I když, jak
říká hlavní organizátor
Dan Havlík, nepůjde o ples
v tradičním smyslu. „Ne
budeme vyžadovat oblek
nebo večerní šaty. Vítáni
jsou ti, kdo přijdou
oblečeni jako žižkovští
Pepíci,“ vykládá Havlík.
Tedy s bekovkou na hlavě
a v kostkovaném saku.
Ti, kteří mají v rodném
listu napsáno jméno Josef,
mají vstup na zábavu
zdarma, ostatní zaplatí 60
korun. Vstupenky jsou
slosovatelné. Chybět nebu
de ani tombola, ve které se
objeví hodnotné ceny.
Zahraje vynikající vimper
ská skupina Apollo, kterou
vede ředitel vimperské
„zušky“ Pavel Vališ. V
repertoáru mají písně
moderní, ale na své si při
jdou i milovníci polky a
valčíku.
Během přestávek se diváci
mohou těšit na žertovné
scénky a veselé písničky – to
vše v podání herců z divadel
ního souboru KOS.
Vše podstatné naleznete
na plakátech. Organizátoři
doufají, že naváží na úspěchy
letošních plesů, které Jose
fovské předcházely.
Například na devátý
sportovní ples se letos pro
dalo se přes 300 vstupenek.
Sál byl opět plný spoko
jených tanečníků. Výbor
nou náladu a atmosféru
tradičně vytvářela skvělá
muzika. Oblíbená Rene
sance a navíc i druhá
kapela večera AC Kvint.

„Muzikanti se perfektně
doplňovali. Mezi tanečníky
se objevovaly páry všech
generací a užívaly si jak
českou dechovku, tak i
oblíbené světové melodie
či domácí rockové pecky,“
referuje jeden ze sportovců
Jan Děd starší.
Půlnoční tombola nabízela
celkem devatenáct skvělých
cen. Vyhrát se daly prasečí
hlavy, obrovské koše s
lahůdkami, parádní dort,
drahé elektropřístroje do
kuchyně či pro kutily.
Cenné byly i volné vstupenky
na červnový koncert skupiny
Smokie na rockové pumpě
ve Čkyni. Vrcholem losovací
tomboly byl mobil, klimati
zace a nakonec obrovská tele
vize. „Úspěch slavili především
domácí výherci,“ informuje
Jan Děd.
Klimatizace už dnes slou
ží manželům Štroblovým
a LCD televizor těší fot
balovou rodinu Uhlíkových.
„Takhle kapacitní výhru
jsem nečekal,“ uvedl krátce
po předání ceny populární
Šmoula.
Dvěstěpadesát lidí se pro
tančilo i plesem hasičů. Na
návštěvníky rovněž čekala bo
hatá tombola. Dřevěné dveře
vyhrál Vlasta Hryzbyl, Pavlíně
Kaincové bude v kuchyni
pomáhat nový robot. Irena
Jelínková si pochutnala na
krásném dortu ve tvaru
hasičské cisterny. František
Had si domů odnesl přístroj na
měření krevního tlaku. Celý
večer hrála k tanci kapela
Atlanic, na kterou se všichni
mohou těšit i příští rok.
Stejně jako sportovci děkují
i hasiči všem sponzorům
a hostům za skvělý večer.

(pp)

Zápis prvňáčků
V úterý 2. února 2010 se uskutečnil v naší škole zápis
do první třídy. Byli jsme všichni docela napjati na jakém
čísle se počet prvňáčků ustálí. Výsledkem „odpolední
maturity“ předškoláků bylo zapsání 24 budoucích
prvňáčků, z toho 13 dívek a 11 chlapců. Tento optimální
počet jsme velice přivítali, zvláště jejich budoucí třídní
učitelka Mgr. Jana Slepičková.
Mgr. Jan Děd

Poděkování
Jako každý rok, tak i letos v prosinci za námi přišly děti z
mateřské školy, aby nám zpestřily vánočními básničkami, pís
ničkami a hlavně překrásnou hrou o narození Ježíška před
vánoční čas. Určitě dalo hodně práce paním učitelkám toto
pásmo s živým betlémem nastudovat. Patří jim za to náš dík.
Ale nejen děti nám udělaly radost. Chtěli bychom také
poděkovat panu Hoškovi za promítání ﬁlmů z jeho cest.
Věříme, že jak děti, tak i pan Hošek na nás nezapomenou a
přijdou za námi i tento rok.
Moc děkujeme ﬁrmě Löﬄer. Díky jejímu sponzorskému
daru se mohla celá vánoční besídka a promítání uskutečnit.
Srdečný dík obyvatelé DPS

Děti a jejich vánoční příběh

Foto: P. Bíca

Zveme vás na Smokie!
Už za čtyři měsíce přivítá Čkyně další legendu svě
tového rocku, britskou skupinu Smokie. Lístek se mo
mentálně prodává za 690 korun. Tato cena bude
aktuální až do 15. března. O den později už za něj
zaplatíte 750 korun. Od 15. května bude stát lístek 799
korun. Ušetříte při hromadných objednávkách nad 20
kusů vstupenek. Do konce února zaplatíte za každý
640 korun.
Distribuční místa:
Čerpací stanice ČMO Čkyně
Hotel Zlatá Hvězda Vimperk – recepce
Síť TicketStream
Všechny cestovní kanceláře Čedok a Firo Tour
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Kravatový den 2009
V prosinci se děti těší
nejen na vánoční prázd
niny a nadílku, ale v naší
škole ti nejstarší na
tradiční volbu Fešáka a
Topdívky za rok 2009,
která je součástí Krava
tového dne – společenské
akce pro osmáky a de
váťáky.
Tato soutěž má zvláštní
atmosféru již od rána. Po
škole se pohybují zcela jiní
žáci. Mají napjaté a
slavnostní výrazy v obličeji,
jsou všichni krásně oblečeni a
chovají se jako absolutně a
dokonale vychovaní gen
tlemani. Hoši celý den u
pravují perfektně uvázané
kravaty a děvčata od rána
pomalu přidávají slušivé
líčení a neustále sledují a
kontrolují účesy a vůbec..
Vše směřuje k vrcholu dne,
kdy odpoledne v tělocvičně
všichni prokazují eleganci,
šarm a skvělé společenské
vystupování.
Učitelská porota pak má
velmi obtížný úkol. Zvolit
nejhezčí pár a především

Úspěšní olympionici

fešáka a topdívku za každý
ročník. Celou letošní akci a
průběh volby natáčela ka
belová televize studia
Epigon vimperské střední
školy.
Po urputném , ale příjem
ném společenském klání a
pohybových kreacích na
konec porota objektivně a
demokraticky zvolila v osmém
ročníku Fešákem roku
2009 mongolského žáka
Vincenta a Topdívku
Moniku Reinoldovou. Za
deváťáky byli zvoleni
Fešákem a Topdívkou
roku 2009 Jiří Novotný a
Lucie Ondřichová. V do
plňkové soutěži o nejhezčí
pár zvítězili v osmém
ročníku
Vítek
Krull
s Jaruškou Fiedlerovou a u
starších žáků zabodoval
Josef Krotký s Terezou
Chvalovou. Přítomní zá
stupci vimperské střední
školy zvolili dívkou roku
Štěpánku Hercikovou a
fešákem opět Jirku Novot
ného. Všem to stejně
náramně slušelo ! Celou at

Foto: B. Kubálek ml.

Topdívky a Fešáci roku 2009
mosféru soutěže máme
nafocenou a zájemci si
mohou snímky prohlédnout
na webových stránkách školy
www.zsckyne.cz v menu fo
togalerie.
Kravaťák je vzhledem k pro
gramu vždycky výjimečný a
prima den. Pravidelně si

Foto: B. Kubálek ml.

notujeme, jak by bylo
skvělé, kdyby tato slav
nostní nálada a vystupo
vání vydrželo všem co
nejdéle. Kouzelníci ale ne
jsme, takže se budeme opět
těšit na příští volby.
Mgr. Jan Děd

Žáci druhého stupně naší
školy mají za sebou první
olympiádu
V letošním školním roce
začaly znalostní soutěže
Dějepisnou olympiádou.
Tentokrát bylo téma široké,
„ Od pěstního klínu ke
Zlaté bule sicilské“. Škol
ního kola se zúčastnilo 11
žáků z osmých a devátých
tříd a do okresní soutěže
postoupilo pět žáků. Ze
všech reprezentantů máme
velikou radost, neboť z 27
zúčastněných mladých his
toriků z celého okresu
máme všechny v první
desítce. Okresní kolo se
konalo v úterý 26. ledna
2010.
Nejvyšší ocenění, tj. první
místo, náleží Petře Kučerové

z IX.A, třetí místo Radkovi
Novotnému z IX.B, Kri
stýna Čermáková z IX.A
skončila na čtvrtém místě a
do první desítky zasáhly i
Patricie Jelínková z VIII.A
a Kristýna Šafránková
z VIII.B. Co se týká postupu
do krajského kola, Petra
Kučerová, vítězka okres
ního klání, postupuje au
tomaticky a o dalších
postupujících rozhodne
počet bodů v ostatních
okresech. Těší nás zájem
našich žáků o dějepis a za
jejich výsledky jim náleží
veliká pochvala.
Jaromíra Dědová
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V zimě má mrznout a padat sníh…
V polovině ledna k nám
přišla ladovská zima. Sypal
se sníh, napadlo ho dost,
aby pamětníci vzpomínali
na zimy, kdy bylo běžnou
pracovní povinností proha
zovat zaváté cesty. Moje
matka (žižkovská do
movnice) vyprávěla, jak ji
třeba ve tři ráno vzbudil
strážník, aby šla uklízet
chodník, protože začal
padat sníh. Ještě před
několika lety dostaly žen
ské z našeho domu vy
nadáno v půl šesté ráno, že
nemají uklizený celý chod
ník, protože prý tu chodí
lidi do práce a nehodlají se
přerazit. Ty doby jsou pryč,
protože začal platit tzv.
chodníkový zákon. Ten zní
docela logicky. O chodníky
se budou od 1. ledna starat
jeho vlastníci, většinou
obce.
Televize přinášela obrá
zky občanů padajících na
neuklizených chodnících
ve městech, lékaře sádru
jící končetiny a skupinky
lidí pochodujících opatrně
ve vozovce, protože ta jedi
ná byla jakž takž uklizená.
Čím větší město, tím horší

stav. Města buď nechala
zhotovit cedule, že se
chodník neuklízí nebo se
proti případným žalobám
zraněných lidí pojistila. U
nás jsme se ale s nějakou
větší sněhovou krizí ne
setkali. Lidé uklízeli sníh
zákon nezákon a také mís
tostarosta Jaromír Kainc tři
dny se svým traktůrkem
s radličkou udělal spoustu
práce na chodnících a
vytvořil pěkné cestičky
mezi domy. A za vlastní
naftu! O obětavé paní
Břečkové ani nemluvím.
Dá se říci, že ten, kdo u
klízel sníh před domem
dřív, uklízí ho i dnes. Na
venkově víc, protože tam
nejsou lidé na práci tak
hákliví. Tomu, kdo dřív u
klízel jen tak halabala nebo
vůbec, dal senátor Kubera
větší klid. Ať se postará
obec! Že nebude třeba
právě na opravu těch chod
níků, protože peníze byly
vydány v zimě na úklid
sněhu, ho nezajímá. Zají
mat ho to začne, až si tam
v létě zlomí nohu. Pak
podá žalobu…
J. Lávička

Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 9.12.2009
schválilo:
- doplnění bodu: Příspěvek na obnovu synagogy ve Čkyni
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním poplatku za
povoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
- poplatek za odvoz odpadů pro podnikatele v částce 1.000,- Kč
za 1 nádobu
- cenu vodného 18,60 Kč, stočného 16,40 Kč, poplatek za odběr
podzemních vod dle zákona 2,- Kč - připočítává se k vodnému
- půjčku z FRB ve výši 150.000,- Kč paní Jindře Bromové,
Záhoříčko 15
- převádění volných prostředků z FRB do výše 1.000.000,-Kč na
spořící účet a zpět dle potřeby
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON Distribuce a.s. na pozemky č. parc.
667/18, 1142/2 v k.ú. Čkyně – podmínkou je podvrt pod silnicí
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro
E.ON Distribuce a.s. na pozemky č. parc. 393/7, 470/3, 522/1
v k.ú. Spůle u Čkyně
- účast na projektu SO Věnec z programu obnovy venkova na
rok 2010 – Rekonstrukce OÚ ve výši 250.000,- Kč při 30%
spoluúčastí obce
- příspěvek na projekt na opravu synagogy ve Čkyni částkou
226.509,- Kč
přidělilo:
- byt v č.p. 151 panu Františku Černému, Čkyně 225
- byt v č.p. 151 paní Ireně Jelínkové, Onšovice 66
- byt v č.p. 55 panu Karlu Matějíčkovi, Kamenná 40, Cheb
vzalo na vědomí:
- realizaci projektu dopravního značení v obcích
- realizaci projektu na dopravní tabuli ukazující ry-chlost,
umístění u domu č.p. 130
- informaci o třech neúspěšných žádostech z programu ROP Jihozápad
- informaci o neúspěšné žádosti SO Věnec z programu MAS
- informaci o přípravě projektu na hřiště pro nejmenší z programu Leader OS Chance in nature – local action group
- připomínky k parkování v křižovatce u hotelu „IREN“

Bojovníci se sněhem
Obec Čkyně děkuje Technickým službám Čkyně,
panu Jaromíru Kaincovi a paní Marii Břečkové za
statečný boj s letošní sněhovou nadílkou.

Situace s morem včelího plodu

Ladovská zima ve Čkyni

Foto: J. Lávička

Od posledního článku
z června 2009 o zjištění
nákazy moru včelího plodu
se ve čkyňském včelařském
spolku událo mnoho nových
věcí. Především se odebraly
vzorky z místních i okolních
stanovišť. Odhalila se další
nakažená včelstva a došlo i
k pálení úlů. Krajská vete
rinární správa ČR musela
stanovit aktuální ochranné
pásmo, ve kterém se opět

budou podrobovat vyšetření
všechna včelstva.
Bohužel odebírání vzorků
si včelaři dělají sami a
každý má strach, zda se
nákaza neukáže zrovna u
něj a nebude muset
celoživotní dílo spálit.
Proto mezi poctivými vče
laři vznikají obavy, že
dochází k falšování ode
vzdávaných vzorků.
Pokračování na straně 7.
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Rozpis fotbalových utkání
Jaro 2010
Krajský přebor muži "A":
Čkyně  Dražice  sobota 27.3.2010 v 15:00 hodin
Čkyně  Kaplice  sobota 3.4.2010 v 16:30 hodin
Čkyně  J. Hradec  sobota 17.4.2010 v 17:00 hodin
Čkyně  Jankov  sobota 1.5.2010 v 17:00 hodin
Čkyně  Č. Krumlov  sobota 15.5.2010 v 17:00 hodin
Čkyně  Milevsko  sobota 29.5.2010 v 17:00 hodin
Čkyně  S. Ústí "B"  sobota 12.6.2010 v 17:00 hodin
Okresní přebor muži "B":
Čkyně  Sv. Maří  neděle 4.4.2010 v 16:30 hodin
Poté dle rozlosování skupiny o postup do I.B. třídy,
ale hrací dny má "B" tým v neděli v 17:00 hodin.
I. A třída dorost:
Čkyně  Protivín  neděle 28.3.2010 v 10:00 hodin
Čkyně  Vimperk  neděle 4.4.2010 v 10:00 hodin
Čkyně  Lhenice  neděle 25.4.2010 v 10:00 hodin
Čkyně  Vacov  neděle 9.5.2010 v 10:00 hodin
Čkyně  Sedlice  neděle 23.5.2010 v 10:00 hodin
Čkyně  Katovice  neděle 6.6.2010 v 10:00 hodin
Okresní přebor starší přípravka:
Čkyně  Š. Hoštice  sobota 17.4.2010 v 10:00 hodin
Čkyně  Vacov  sobota 24.4.2010 v 10:00 hodin
Čkyně  Zdíkov  sobota 22.5.2010 v 10:00 hodin
Okresní přebor minipřípravka:
Čkyně  Š. Hoštice, Š. Hoštice  Vimperk, Čkyně  Vimperk 
miniturnaj 19.5.2010 od 17:00 hodin
Čkyně  V. Březí, V. Březí  Vitějovice, Čkyně  Vitějovice 
miniturnaj 2.6.2010 od 17:00 hodin
Čkyně  Volary  středa 9.6.2010 v 17:00 hodin
Pozn.: Termíny některých výše uvedených zápasů mohou být
změněny. Před každým víkendem mají fanoušci možnost přečíst si
termíny zápasů hraných o následujícím víkendu na informační tabuli,
která je vždy umístěna před potravinami p. Jaromíra Kaince.

Promítání snímků z cest!

Everest je krásný,
ale Šumava je Šumava
Asi největším světoběž
níkem ze všech Čkyňáků je
fotograf Vláďa Hošek. Se
svým fotoaparátem vyráží
několikrát do roka za hranice
naší republiky. Jeho cílem ale
nejsou pláže a bazény pěti
hvězdičkových hotelů. Na
mušku si bere největší hory
světa, ale jak sám říká: „I z těch
nejkrásnějších koutů světa se
vždy rád vracím na Šumavu,
kde jsem se narodil.“
Kde všude jsi loni byl?
Loni jsem byl především
měsíc v Nepálu na treku ko
lem Annapuren. Nejvýše na
sedle Thorong La 5416 m.
Vlastní trek trvá tři týdny, ušli
jsme asi 320 km, převýšení 13
tisíc výškových metrů nahoru
a zase dolů. Na zádech 18 kg,
včetně fotovýbavy se stativem.
Tam jsou nejzajímavější ty
nádherné velehory a tvrdý
život lidí. Obojí jsem se
snažil fotografovat. Během
prvních 10 dnů pochodu
jsem zažil tři roční období.
Dole plus 26 stupňů Celsia,
kde vše kvetlo, po čtyřech
dnech ve 3500 metrech
barevný podzim a za další
tři dny mínus 20 stupňů,
věčný led a sníh.

To vše se opakovalo něko
likrát.
Kolikrát už jsi byl v Nepálu?
Dvakrát, poprvé bylo
mým snem dojít pěšky pod
„střechu světa“ Mt. Everest,
nepálsky Sagharmathu. To
se mi povedlo, viděl jsem
celkem pět "osmiček", byl
jsem na Gokio Ri 5357 pod
Cho Oiu, na Kalapatharu
5545 m a v Base Campu
pod Everestem.
Kolik tě taková cesta stojí?
Nedražší je letenka, ta
letos stála 24 tisíc korun z
Prahy přes Istanbul a Delhi
do Kathmandu a zpět. Tam
člověk potřebuje k životu asi
tak 700 amerických dolarů na
celý měsíc a ještě si přiveze
pěkné sportovní věci domů.
Nejdražší nocleh byl letos v
horách pro jednoho 50 rupií,
což je 13 korun. Jídlo - dhalbat,
stojí podle nadmořské výšky,
nad 4 000 metrů je za 70
korun. Celý měsíc se jí pře
vážně dhalbat (rýže s čočkou),
čapátý (placka) a pije se
výborný čaj. Pivo Everest Bier
má 0,6 litru, v horách stojí 70
korun.
Pokračování na straně 7.

Návštěvníci těchto akcí jsou zváni do Restaurace Ve votáčce
ve Čkyni, začátek vždy v 19. hodin.
Úterý 9. února
Zimní Šumava  Vladislav Hošek
Kilimanžáro  MUDr. Jan Toman
Úterý 9. března
Podkarpatská Rus, hora Strimba
Julské Alpy, Vysoký Kanin a Mangrt  Vladislav Hošek
Promítání v Nahořanech Pod kapličkou, začátek vždy v 19.
hodin.
Sobota 27. února
Zimní Šumava  Vladislav Hošek
Národní parky USA, západní část  Miloslav Martan
Sobota 20. března
Jižní Amerika, Peru a Bolívie  Jan Kavale
Srdečně Vás zve Vladislav Hošek.

Šumavský vlk pod Annapurnou

Foto: Jiří Cais
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Vánoční sportování
Oddíl stolního tenisu II
TJ Sokol Čkyně pořádal již
tradičně v čase vánočním
turnaj ve stolním tenisu.
Předehru k dramatickému
klání
milovníků
nej
menšího míčku obstarali
starší žáci, kterých přišlo
v pondělí 21. 12. 2009 do
tělocvičny šestnáct. Po ur
putných bojích ve dvou
skupinách a posléze o
umístění obsadili místa „
na bedně“ tito borci : třetí
Martin Chalupa, druhý
Alexandr Semsei a první
Matěj Pártl. Vítěz je
pokračovatelem
slavné
zálezské stolnětenisové
školy.
Turnaj mužů byl zahájen
27. 12. 2009 v 9 hodin.
Celkem 17 hráčů zatoužilo
poměřit své sportovní
umění se soupeři, z nichž
někteří patří k aktivním
účastníkům soutěží. Byli
proto rozděleni do dvou
skupin na „amatéry“ a
„profesionály“.
Věkové
složení bylo velmi pestré.
Někteří již překročili
šedesátku a pořadatelé
měli obavy, zda vydrží
enormní fyzické nasazení.
Naštěstí nikdo nepotřebo
val lékařské ošetření. Na
kvalitě sportovních výkonů
se však věk téměř nepro
jevoval a všichni odváděli

výkony na hranici, mnohdy
i za hranicí svých možností.
Mezi amatéry zvítězil zás
tupce mladé generace
H. Jiřička, ale na záda mu
již dýchali šedesátníci
druhý M. Kříž a třetí P.
Čapek. Ve skupině re
gistrovaných hráčů nebylo
o kvalitní výkony a pře
kvapení nouze. Vítězství si
zaslouženě vybojoval fa
vorit P. Vostřez z Volar,
druhé místo získal místní
borec J. Pěsta, na třetí
pozici se vypracoval od
chovanec našeho oddílu J.
Liška, který ještě v loňském
roce bojoval mezi amatéry.
Všichni účastníci potvrdili,
že se již těší na další
pokračování o Velikono
cích.
Zajímavostí těchto tur
najů byla účast zástupců tří
generací mužů z rodiny
Pártlů ze Zálezel (syn, otec,
dědeček), z nichž si nej
lépe vedl výše zmíněný
junior Matěj.
Dovolte mi, abych
poděkoval starostovi obce
za podporu a také TJ Sokol,
která zakoupila dva nové
stoly, což umožňuje aktivní
zapojení většího počtu
účastníků Čkyně.
Jan Moulík

Prodám
Tmavý chlapecký oblek
Výška 175 – 180 cm, velikost 98
Vhodný pro maturanta
Pořizovací cena: 6.800,- Kč
Prodejní cena: 3.500,- Kč
Tel: 736 480 476, 724 828 284

Výsledek ankety: Kde si přejete mít
hřiště pro nejmenší
V rámci ankety v mi
nulých Aktualitách bylo
zvoleno následující pořadí
lokalit. Nejžádanějším byl
prostor starého hřiště u by
tovek. Jako druhá v pořadí
se umístila lokalita „Na
rovince“ následovaná parkem
v centru obce a klidovou
zónou u domu č.p. 163.
Po vyhodnocení ankety
byly připravovány pod
klady pro územní souhlas
(svolení stavebního úřadu)
k vybudování dětského
hřiště ve vítězné lokalitě.
Bohužel
však
došlo
k situaci, kdy jedni
z dotčených sousedů, je
jichž souhlas stavební úřad
vyžadoval k územnímu
souhlasu, odmítli dát svo
lení s realizací dětského

hřiště. Muselo tedy být
přistoupeno k náhradnímu
řešení a územní souhlas byl
získán pro pozemek „Na
rovince“, který hlasující
občané označili za druhý
nejžádanější.
Tímto bych se chtěla o
mluvit občanům za to, že
díky bezohlednosti jed
noho ze sousedů pozemku
starého hřiště nemůže být
respektována volba většiny
hlasujících.
Nicméně
územní souhlas byl udělen,
projekt na hřiště byl zpra
cován a bylo požádáno o
dotaci z programu Leader.
O udělení či neudělení
dotace se bude rozhodovat
v průběhu měsíce února a
března, tudíž nezbývá než
čekat a držet palce.
Jana Benešová

Ani třeskuté mrazy, které v posledních tý
dnech venku panují, nezmrazily srdce a pero
známého pošumavského básníka Richarda
Vondráška a do Aktualit přispěl tentokrát
velice něžnou básní s názvem:

Láskyplný kameník
Chtěl bych rozdávat slzy a lásku
to všechno je jen život
nechci žádnou krásku
nechci být ničí pilot
Chci si létat volně jako pták
spokojeně ničím nerušen
jen tak zahodit od lodi hák
nechci být životem vyrušen
Jen štěstí rozsévat kolem sebe
když už člověk tolik prožil možná
potkám právě tebe
abych do tebe štěstí vložil
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Pokračování ze strany 5.
Co třeba Alpy?
Byl jsem loni ve Švýcarsku
pod Jungfrau, v Julských
Alpách ve Slovinsku jsem
zdolal Vysoký Kanin a
Mangrt. Na Ukrajině jsem
byl na Strimbě. Letos se
chystám zase na jaře s
moravskými fotografy na
nejvyšší horu Ukrajiny
Hoverlu a Pop Ivan, hned
potom jedu fotografovat na
Korsiku. Potom se Čkyňá
kama do Triglavského národ
ního parku do Slovinska,

na feráty do krásných Ital
ských Brernt a ještě na Gross
Priel.
Ale jinak se prioritně vě
nuji mojí milované Šumavě. Já
se živím fotografováním, vy
dáváním kalendářů, obrazových
publikací a pohlednic, včetně
distribuce, která mi zabírá dost
času.Můj sen je obejít posvátnou
horu Kailas 6714 m v Tibetu.
To je trek na měsíc do výšky
5630 m. Musím ale říci, že i z
těch nejkrásnějších koutů
světa se vždy rád vracím na
Šumavu, kde jsem se narodil.
(pp)

Živý Betlém
Za hojné účasti diváků i
účinkujících jsme se 23.
prosince loňského roku již
potřetí sešli ve Čkyni na
živém Betlému. Obavy
z deštivého, nebo naopak
extrémně mrazivého po
časí se naštěstí nevyplnily,
takže nástroje ani hlásky
nepřimrzly, malá Anička
v jesličkách nenastydla a
rodiče, Péťa s Ivou, své role
Marie a Josefa zvládli s
naprostým
přehledem.

Živá zvířátka letos nahra
dila imitace ze sena, pro
tože oslíku Matýskovi se
nikdy nechtělo ze Čkyně
domů. Výhodou bylo, že se
nechala fotit bez jakýchkoliv
námitek a nikam neutekla.
Příjemným překvapením
bylo i vystoupení pana
faráře Janouška. Chtěli by
chom ještě jednou poděko
vat VŠEM zúčastněným za
jejich ochotu a čas.
KOS
Foto: B. Kubálek ml.

Pokračování ze strany 4.
Včelařský spolek Čkyně se
rozhodl, že je potřeba do
stat do povědomí včelařů
co nejvíce informací o této
nemoci. Spojili jsme se
tedy s VÝZKUMNÝM ÚS
TAVEM
VČELAŘSKÝM
v Dole (VÚV) s žádostí o
přednášku o „včelím moru“,
která se uskutečnila 16.1.2010 a
byla vedena Ing. Daliborem
Titěrou (vedoucím výzkumu a
vědecké laboratoře VÚV v
Dole).
Nemoc vždy propukne
z nezodpovědného cho
vání včelařů. Problém je,
když se při krmení larviček
dospělou včelou dostane
spora do buňky vyvíjející
larvičky. Během pár dní se
spóry rozmnoží na několik
miliard a larvička úmírá.
V této chvíli je již nákaza
nevratná a postupně se šíří
plodem, až včelstvo úplně
uhyne. Na okolní včelstva
se nákaza přenese tím, že
do tohoto úlu zalétávají
slídilky a vybírají zásoby
medu a přináší s nimi
spóry do svých úlů. Je tedy
nutno vyzdvihnout fakt, že

za rozmnožením ve většině
případů stojí nezlikvidovaný úl
vyhynulých včel. Spóry moru
dokáží v takovém úlu přežívat
až 100 let zavrtané desítky
milimetrů ve struktuře dřeva.
Často se může stát, že
včelař, kterému uhynou
včely se rozhodne ve vče
laření nepokračovat. Úly ne
zlikviduje a nechá je otevřené.
Do nich pak zalétávají včely
sousedních včelařů, které
mohou nákazu šířit dál. Zod
povědní včelaři vždy své
dílo po nakažení pálí, aby
neškodili ostatním. Pokud
však včelstvo uhyne a úly
nejsou zlikvidovány, nemá
nikdo zákonnou pravomoc
k opuštěnému včelínu vs
toupit, prověřit vzorky a
mor se bude šířit doneko
nečna.
Bohužel naši včelaři mají
oprávněné obavy, že se na
území našeho spolku v lokalitě
Budilov  Brdo vyskytují tyto
podvodné praktiky, které
znemožňují zastavení šíření
nákazy. Nezbývá než vyslovit
žádost: „Včelaři chovejte se
zodpovědně a ohleduplně ke
svým kolegům“.
Ing. Josef Beneš
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