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Jak se hasičky
z Dolan proměnily
v modelky
To, že naše hasičky jsou šikovné
a krásné holky, ví v okolí jistě každý.
Ale už jste viděli jejich hasičský kalendář na tento rok? Nafotila ho Dominika Chválová a je se opravdu na co
koukat! Přinášíme Vám kratičký rozhovor s Katkou Slámovou o tom, proč
se dolanské hasičky proměnily v modelky a jaké mají plány do budoucna.
Kdy se zrodil nápad nechat se fotografovat a co bylo na focení nejvíce
náročné? Kde a kdy focení probíhalo?
Tento nápad se zrodil někdy na
konci letošní sezóny ŠHL. Napadlo
nás, že by bylo velmi pěkné nechat si
udělat vzpomínku na hasičská léta.
Focení proběhlo na počátku listopadu
během nedělního odpoledne. Nejnáročnější asi bylo najít správné
světlo, aby na některou z nás nepadal
na fotkách stín. Ale s tím si naše
šikovná fotografka poradila snadno,
byla na to již připravená. A kde focení
proběhlo? Na pěkném místě nedaleko
Dolan, na Spůlském vršku.

Čkyně přivítala rok 2015
Silvestrovský ohňostroj nad zasněženou Čkyní zachytil Ondřej Spok Doležal.
Máte s kalendářem nějaké plány?
Zprvu jsme neměly žádné plány.
Myslely jsme, že si necháme kalendář
pouze pro nás. Každá jsme si objednaly
jeden a jeden navíc, který jsme chtěly
dát do naší hasičárny. Posléze, když
jsme ukázaly fotky některým našim kamarádům, se zájem o kalendář zvedal.
Proto jsme se domluvily, že když
někdo bude mít zájem, rády náš výtvor zprostředkujeme dalším lidem.

Jaké akce plánují dolanské hasičky
a hasiči v tomto roce?
Jako každoročně jsou to hasičské
akce typu Fichtlcup, dolanská soutěž,
dětský den atd. Ale jistou zajímavostí
bude duatlon, jež bude organizovaný
někdy ke konci dubna a o jeho
pořádání dáme s předstihem vědět.
A třeba se i v dalším roce proměníme
v modelky ...
Stanislav Hadrava

Proč jste si vybraly zrovna Dominiku
Chválovou?
Domču jsme si vybraly proto, že je
to velmi dobrá a kvalitní fotografka,
která přijde vždy s něčím novým a má
spoustu krásných a super nápadů na
to, jak focení ozvláštnit. Také jsme
viděly spoustu fotek od ní jak na internetu, tak naživo. Jednu z nás už
Domča fotila, a když jsme viděly její
výsledné dílo, nebylo už co řešit. Bylo
jasné, že právě Domča bude ta, která
nám pomůže s tvorbou tohoto
kalendáře.

Sličné dolanské hasičky

Foto: D. Chválová
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 8. 12. 2014
schválilo:
– doplnění programu: jako bod 14) Prodej pozemku, do bodu Různé) Petice NE
ohrožení vodních zdrojů, Zápis z finančního výboru, Zápis z kontrolního
výboru, Školská rada
– jednací řád Zastupitelstva obce Čkyně
– vnitřní směrnici Obce Čkyně
– smlouvu č. 14228886 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Hydrogeologický průzkum – provedení vrtů HV13 a HG-1 za účelem zajištění nového
zdroje podzemní vody pro obecní vodovod“ na 5% z celkových způsobilých
výdajů
– Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– poplatek 1.500,-- Kč včetně DPH, pro rok 2015 za jednu nádobu (Smlouva
o využívání systému nakládání s odpadem) pro podnikatele
– dodatek č. 1/2015 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2001 uzavřené mezi Obcí
Čkyně a firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.
– cenu za Vodné 21,20 Kč/1m3, Stočné 19,10 Kč/1m3, 2,-- Kč poplatek za odběr
podzemních vod – připočítává se k ceně za vodné, cena celkem 42,30 Kč/1m3
– plán inventur
– záměr na pronájem nebytových prostor v č.p. 134 pro Ing. Miroslavu Pulcovou, 1. máje 222, Vimperk
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce
a.s na akci „Spůle – rekonstrukce NN – venkovní vedení“ kabelové vedení NN
a uzemnění na pozemky č. parc. 470/3, 522/1, 520/1, 520/5, 393/7, 393/2,
470/22 v k.ú. Spůle u Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 3.600,-- Kč bez DPH
– členy školské rady MUDr. Marii Kučerovou a pana Jiřího Vojtíška
stanovilo:
– místem k uzavírání manželství bez správního poplatku je obřadní síň na OÚ
Čkyně
– dobu k uzavření manželství bez správního poplatku je pondělí až pátek v pracovní době úřadu a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.
– oddávající: Ing. Stanislav Chval, Jaromír Kainc, Mgr. Václava Komínová.
zamítlo:
– žádost pana Martina Macháčka, Horosedly 28 o prodej pozemku v k.ú. Horosedly u Čkyně č. parc. 1208/1 o výměře 657 m2
vzalo na vědomí:
– návrh na změnu názvu ZŠ a MŠ Čkyně na Základní a mateřskou školu Profesorky Marie Peškové
– petici NE – ohrožení zdrojů vod pro Volarsko – Vimpersko – Strakonicko
– návrh na zřízení krizového plánu vodovodu
– zprávu z finančního výboru, který se konal dne 8. 12. 2014
– zprávu z kontrolního výboru, který se konal dne 8. 12. 2014
– informaci o špatném stavu zdi u hřbitova
– pozvání na připravované kulturní akce
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Co si přejí a plánují
noví zastupitelé?
V jedenáctičlenném, nově zvoleném
zastupitelstvu se objevilo šest nových
tváří – Jana Fabiánová, Vladislav
Hošek, Petr Martan, Václava Komínová, Jan Vojtíšek, Ingrid Zalewska.
Proč se rozhodli zapsat své jméno na
kandidátku? V čem chtějí pomáhat
obyvatelům Čkyně? Na jaké oblasti se
chtějí zaměřit? Na tyto otázky odpoví
na následujících řádcích.
Jana Fabiánová
Moje jméno se na
kandidátce objevilo
spíše náhodnou souhrou okolností, neměla jsem důvod
ani ambice zasahovat do spolehlivě
pracujícího soukolí
čkyňského zastupitelstva. Dostatečná
vzdálenost od prvních míst kandidátky, bydliště mimo Čkyni a práce ve
Vimperku mi poskytovaly pocit bezpečí během voleb, o to větší bylo mé
překvapení o zvolení do zastupitelstva. První myšlenku - vzdát se kandidatury - rychle zahnal pocit odpovědnosti vůči všem, kteří mé jméno
označili, kromě toho nemám ve zvyku
řešit problém útěkem. Zatím se rozkoukávám a sbírám první zkušenosti,
naslouchám prvním návrhům spoluobčanů, co by se dalo zlepšit, změnit,
vyřešit. Ne vždy jsou tyto návrhy realizovatelné, tím víc si uvědomuji, jak je
práce v zastupitelstvu někdy obtížná.
Problém, kterému bych se chtěla
věnovat, je zlepšení bezpečnosti pro
chodce, především pro děti, ve Čkyni.
Realistickou představu o řešení zatím
nemám, ale jsme teprve na začátku
volebního období. Budu se snažit
nezklamat ty, kteří mě zvolili a kterým
chci poděkovat za projevenou důvěru.
Vladislav Hošek
Vždy jsem chtěl
být svobodný, a
proto jsem také
kandidoval za tuto
stranu, kde jsem
nakonec získal nejvíce hlasů. Budu se
snažit, aby se v naší obci zlepšovaly

3
pro spoluobčany veškeré služby, podpořím rozvoj kultury. Osobně se snažím trochu nahradit nefungující kino
v obci pravidelným promítáním snímků z cest pro širokou veřejnost. Chtěl
bych porosit občany, aby efektivněji
třídili veškerý odpad a společně jsme
tak řešili tento celosvětový problém.
Chystám se zdarma uspořádat v naší
základní škole několik besed na téma
život dětí v Nepálu pod střechou světa.
Myslím si, že dobrá výchova mladé generace je na prvořadém místě. Všem
spoluobčanům přeji hodně zdraví,
štěstí, vzájemné tolerance a pohody.
Václava Komínová
Ve Čkyni žiju
s krátkou přestávkou celý život. Vždy
hrála v mém životě
velkou roli škola.
Nejdříve jsem pochopitelně seděla v lavicích a poté za
katedrou. Během posledního čtvrtstoletí prožívám každodenní školní radosti a starosti spolu s dlouhou řadou
dětí a jejich rodičů. Pracovat s dětmi
znamená dívat se pořád dopředu, není
mi jedno, kde a jak budeme žít, kdo za
nás bude rozhodovat. Vybírám si.
Přiznám se, že o možnosti kandidovat jsem v minulosti nikterak vážně
neuvažovala. Ale s velkou změnou
v mém pracovním životě, kdy jsem
z větší části opustila třídu a snažím se
krotit úředního šimla, přišla i tahle
nová etapa. Z počtu získaných hlasů
jsem měla pochopitelně velikou radost. Většina voličů mě zná jako svou
učitelku, učitelku svých dětí, jako cvičitelku v Sokole. Nesmírně mě potěšilo, že lidé věří mé každodenní práci,
a tím i mým názorům a přesvědčení.
Jako členka Společnosti pro obnovu
židovské synagogy pochopitelně chci
pokračovat a ovlivňovat kulturní
a společenský život ve Čkyni. Vytvořením nového kulturního centra se nabízí celá řada možností využití. Loňský kulturní rok v synagoze byl toho
dokladem. A to byl, doufáme, jen začátek. A protože víc hlav víc ví, uvítáme jakýkoliv váš nápad, návrh, vaši
připomínku. Tradice tělovýchovné jednoty, jak my říkáme SOKOLA,
ve Čkyni je dlouhá. Pro mě dnes Sokol
znamená kromě práce ve výboru i příjemná setkávání s přáteli na pravidel-
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ných cvičeních. A právě i v tomhle vidím část své aktivity zastupitele. Nabízet dospělým i dětem aktivity, kde mohou smysluplně trávit svůj volný čas.
Bez dlouhého dojíždění a velké finanční zátěže. A tady opět plně spoléhám
na pomoc vás ochotných a vstřícných.
Záleží mi na tom, aby naše obce byly
uklizené a čisté. Aby odpadkové koše
a kontejnery plnily svoji funkci. Určitě
platí myšlenka, že kdo má uklizeno
kolem sebe, má uklizeno i v sobě.
Úkolem a cílem naší základky je výchovně-vzdělávací činnost. Slovo výchovně stojí na prvním místě. Budu se
nadále podílet na zajištění a udržení
kvalitní výuky. Přála bych si, aby naše
děti stále získávaly základy všeobecného vzdělání, přála bych si, aby měly
chuť nadále ve svém vzdělávání pokračovat, aby se v životě uměly dorozumívat s ostatními lidmi, byly samostatné, uměly se rozhodnout a uplatnit se. Změna je život a provází nás na
každém kroku, ať chceme nebo ne.
Tak, jak se mění naše společnost, mění
se i děti, které nastupují k nám do školy. A proto je nasnadě, že musíme být
všichni připraveni. Nechystám z pozice zástupkyně žádnou zásadní změnu
typu vyhlášení tříměsíčních letních
prázdnin (to bych řadu rodičů asi dost
vyděsila), ale součástí mnou plánovaných řekněme změn je více zapojit
děti do každodenního dění ve škole.
Vím, že máme řadu šikovných dětí,
které vynikají ve spoustě oblastí. Proč
by tedy nemohly dostat šanci se realizovat třeba v přípravě drobných školních slavností, v organizování programů pro mladší spolužáky, vymýšlet
soutěže atd. Škola nejsou přece jen
známky, „dobře“ a „chybně“. Něco nového určitě chystáme. Ale jednu změnu bych uvítala i já. Byla bych moc
ráda, kdybych jako zástupkyně nemusela do omrzení zajišťovat opravy
úmyslně poničených věcí – uražených
nových vodovodních baterií, rozbitých
hlavic na radiátorech, řešit neskutečný nepořádek v šatnách, nechci cestou
domů vidět poházené obaly od
sušenek, které byly právě dnes v jídelně k obědu… Na závěr – doufám, že se
nám brzy podaří pokročit ve výzdobě
školních chodeb. Mirek Růžička započal na podzim a chodby školy zdobí
noví spolužáci. Plánujeme „Den otevřených šaten“, kdy se děti budou na

výzdobě své školy aktivně podílet.
Školní „firma“ je veliká – víc než 200
„pracovníků“. A chtěla bych pro ně to
nejlepší, protože jsou to naše děti. A děti,
jak známo, jsou budoucnost národa.
Petr Martan
Má kandidatura
do zastupitelstva
obce nebyla náhodná. Již r. 2000 jsem
založil obecně prospěšnou společnost
pro duchovní rozvoj na území obce.
Mé politické aktivity jsou jen pokračováním dlouhodobého úsilí. Jako
zastupitel obce Čkyně chci prosazovat
priority, s nimiž jsem kandidoval a byl
zvolen. Budu navrhovat rekonstrukci
náměstí a parku s chodníkem napříč
parkem. Budu iniciátorem záměru na
řešení dopravní situace v řádu let a ne
desetiletí (což je alternativa obchvat).
To znamená změnit územní plán
Čkyně tak, aby se mohly realizovat
stavební úpravy dopravního průtahu
v centru obce. To by mělo vliv na to,
že v zatáčkách u Kulturního domu by
auta volně projížděla bez zastavování
a chodci by měli chodník chráněný
zábradlím. Nemalý zisk by byl i v čistějším přízemním ovzduší. Chci dosáhnout toho, aby centrum Čkyně bylo
krásnější, bezpečnější a zdravější.
Mezi mou další prioritu patří obnova
a provozování „Síně pro občanské pohřby“. To znamená adaptovat budovu
na místním hřbitově k tomu účelu
kdysi postavenou. Již 15 let vyzývám
pro vznik takového zařízení ve Čkyni.
Ingrid Zalewska
Kandidovat do
obecního zastupitelstva jsem se rozhodla, protože každý občan má právo
ovlivnit dění ve své
obci a je lepší řešit
problémy u zdroje, než si stěžovat
někde u piva nebo u kávy. Zabývat
bych se chtěla tématem odpadu, a to
zejména bioodpadu a také kulturním
vyžitím v naší obci a aktivitami pro
děti. Cílem mé práce je spokojenost na
všech stranách, ale nejsem idealista.
I přesto se budu snažit vykonávat svou
funkci podle svého nejlepšího svědomí.
(pp)
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Advent
a předvánoční čas
v MŠ
Začátkem prosince se u budovy MŠ
rozzářil vánoční stromeček, který nám
každé ráno svítil na cestu do MŠ a
připomínal blížící se nejkrásnější
svátky v roce, Vánoce. Děti se začaly
těšit na Ježíška. Společně se svými
učitelkami se pustily do vánoční výzdoby ve třídách, nacvičovaly program
na besídku.
5. prosince jsme všichni přivítali
Mikuláše s čerty a andělem. Některé
děti se zpočátku hrozivých čertů bály,
ale Mikuláš s andělem čerty usměrnili
a všechny děti, i malí hříšnici, byli
odměněni za básničku nebo písničku
balíčkem s dobrotami. Jako tradičně
své čertovské řádění připravili členové KOS, kterým za všechny děti touto
cestou děkujeme.
V úterý 9. prosince přivítaly v MŠ
děti své rodiče, aby spolu prožili
krásné předvánoční odpoledne. Děti si
pro rodiče připravily básně, písničky
i tanečky s vánoční tematikou, zahrály
krátké příběhy o narození Ježíška.
Potom si za zvuků koled všichni společně mohli vyrobit vánoční přání,
svícny a různé dekorace. Věříme, že
rodiče se svými dětmi strávili příjemné odpoledne.
V posledním předvánočním týdnu
navštívil naši MŠ Ježíšek. Ve všech
třídách dostaly děti spoustu dárků panenky, kočárky, stavebnice, doplňky
do hracích koutků. Všichni měli velkou
radost.
19. prosince jsme si popřáli krásné
vánoční svátky a rozešli se ke svým
vánočním stromečkům.
M. Kohoutová
Chtěla bych poděkovat všem sponzorům za finanční dary a milé přijetí.
Firmě Aptar, Dřevostroji Čkyně, Pneuservisu Z. Koláře, Intomě a firmě
Jarokai. Potěšili jste nejednu dětskou
dušičku.
Poděkování patří také kolektivu za
trpělivou mravenčí práci a také rodičům
za spolupráci při vytváření vánoční
atmosféry.
Ať Vám tento rok přinese více dobrého než špatného.
V. Pechoušková

Mikulášská nadílka ve školce

Děti při rozbalování dárků

Děkujeme štědrým sponzorům
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Informace k přijímání žádostí k docházce
do Mateřské školy Čkyně na školní rok
2015/2016
1. Žádost a přihlášku do MŠ si rodiče mohou
vyzvednout průběžně v MŠ od 23. března
do 10. dubna 2015.
2. Žádost a přihlášku rodiče vyplní, nechají
potvrdit od dětského lékaře.
3. Zápis proběhne v mateřské škole ve dnech
13. a 14. dubna 2015.
Rodiče předloží vyplněnou žádost a přihlášku potvrzenou dětským lékařem,
rodný list dítěte a občanský průkaz. MŠ může přijmout pouze děti, které mají
splněné základní povinné očkování.
4. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí proběhne ve správním řízení.
5. Seznam přijatých/nepřijatých dětí bude zveřejněn do 30 dnů od odevzdání žádosti na internetových stránkách školy a v budově mateřské školy.
V případě jakýchkoliv nejasností se informujte v mateřské škole.
V. Pechoušková

Stavba čkyňského mostu
V roce 1953 přišla na jaře velká
povodeň, která strhla jez a most
neodolal náporu vody, byl totiž celý
dřevěný. Nový most se začal stavět
v roce 1955 a dokončený byl v roce
1959. Poslední prací bylo jeho vydláždění kostkami.
Stavbyvedoucího dělal tehdy Ing. Jan
Večeřa, mistra pan Rohlíček, který bydlel v domku, kde je nyní dům rodiny
Vančurovy. Firma, která stavbu realizovala, byla Stavby silnic a železnic
Praha.
Současně s mostem firma stavěla silnici na Hradčany a zbytek materiálu
použila jako vydatnou drenáž pod
plochu fotbalového hřiště, které je
dnes jedno z nejlepších v okrese,
podle rychlosti odvedení vody po vydatných deštích. Firma postavila také
dva provizorní domky pro dělníky
a uskladnění materiálu. Dnes v jednom bydlí Nezbedovi a ve druhém
jsou šatny fotbalistů.
Kamenné pilíře mostu jsou snad
prací pana Jiřího Chvala, který také
zhotovil kamennou regulaci Volyňky.
Paní H. (nepřála si uvést celé jméno)
vzpomíná: Byla jsem šestiletá s maminkou, která nesla dvouměsíční sestřičku a šly jsme po trati od Kolíkárny
až k vochtru. Pamatuji si, jak už jsme
se brodily vodou a zakrátko starý dře-

věný most odplul. Taťka s námi
tenkrát nebyl, pomáhal tenkrát, jako
všichni mužští, kde bylo třeba.
Fotografie, které jsme našli v
archivu, jsou bez záruky. Na jedné je
stavba mostu, na druhé je tehdejší
čkyňská postavička tulák Manka,
který byl po dokončení stavby nalezen
na mostě mrtvý. Údajně byl zabit
jiným čkyňským občanem. Ten byl
odsouzen a ve vězení zemřel.
Podle vyprávění pamětníků
sepsal J. Lávička

Volby do školské
rady
V lednu 2015 proběhly volby do
školské rady ZŠ Čkyně. Rodiče si za
své zástupce zvolili paní Kamilu
Vyskočilovou a pana Dušana Žampacha. Spolu s nimi ve školské radě
za zřizovatele zasedne MUDr. Kučerová a Jiří Vojtíšek. Pedagogové za
své zástupce zvolili Mgr. Janu Landovou a Mgr. Helenu Vodřichovou.
Školská rada je orgán školy, který
umožňuje zák. zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli podílet se na
správě školy.
Mgr. V. Komínová
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Živý Betlém
V předvečer Štědrého dne se odehrálo ve čkyňském parku
tradiční předvánoční představení – Živý Betlém. Připomněli jsme
si vánoční příběh, zazpívali koledy, ale hlavně se sešli, zastavili se
v předvánočním shonu a strávili společně příjemnou chvíli.
Letos svatou rodinu představovala Eva a Janové Kutovi a nově
se se svým hlasovým doprovodem přidaly členky komorního
sboru Rosetta. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na
přípravě i průběhu Živého Betléma, a v příštím roce se těšíme na
příjemnou spolupráci.
Váš KOS

Foto: B. Kubálek st.

Foto: B. Kubálek st.
Svatou rodinu letos představovali Jan a Eva Kutovi
s malým Jeníčkem a andílkem Helenkou

Mikulášská nadílka v parku
S mikulášskou novinkou letos přišel čkyňský spolek KOS. Vůbec poprvé neobcházel Mikuláš s čerty a anděly jednotlivé
děti, ale čekal na ně s nadílkou ve čkyňském parku. Tady vzniklo centrální čkyňské peklo, okolo něhož tančili a strašili
čerti. Pak přišel Mikuláš se suitou andělů a rozdávaly se dárky. O tom, že čkyňské děti letos zlobily jen velmi málo, svědčí
to, že se při nadílce rozdaly dva obrovské koše vrchovatě naplněné dárečky. Do parku se přišlo podívat více než dvě stě
lidí, kteří si tento způsob nadělování velice pochvalovali. Rodiče si libovali, že nemuseli na čerty čekat doma třeba i hodinu
či dvě a věděli přesně, kdy si pro nadílku mají přijít. Navíc to byl pro všechny hezký zážitek, protože umělecké ztvárnění
akce bylo tradičně na vysoké úrovni. Díky tolika kladným referencím zorganizuje KOS takto mikulášskou nadílku i příští
rok. Tak buďte děti hodné, protože čerti všechno vidí, a všechny zlobily si letos určitě odnesou!
(pp)
Foto: 2x B. Kubálek st.
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Dolanští hasiči
v roce 2015

Foto: B. Kubálek st.

Tříkrálová sbírka 2015
Letošní Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Vimperk se konala
ve dnech 4. a 11. 1. 2015. Celková vybraná částka ve Čkyni je 12 610 Kč,
na celém Vimpersku 190 056 Kč. 90% získaných finančních prostředků poputuje do Domova klidného stáří v Pravětíně, zbytek na sociálně aktivizační
služby. Více informací naleznete na internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří i letos přispěli k výše uvedené
krásné částce a velký dík patří také odvážným kolečníčkům Elišce Kubálkové,
Elišce Švíkové a Jakubu Zahradníkovi.
Rádi bychom v příštím roce posílili ještě o jednu kolednickou skupinku, protože nezvládáme obejít celou obec , což mnohé z obyvatel mrzí. Pokud by někdo
z dospělých nebo dětí měl chuť se v příštím roce zapojit, kontaktujte mě prosím
buď osobně nebo a e-mailové adrese a-nezka@seznam.cz.
Přeji Vám štěstí a zdraví nejen v tomto roce a těším se na další spolupráci.
Hanka Brašnová

Jestliže se rok 2014 nesl díky grantu
z Evropské unie převážně v kulturním
duchu, tak rok 2015 bude pro dolanské hasiče veskrze pracovní. Ale po
práci následuje zasloužený odpočinek
a zábava, takže i na to by se čas letos
najít měl. V našem sboru působí
k dnešnímu datu 63 řádných členů
včetně dětí a jeden člen čestný.
Ti věkem zasloužení mají již brigádně
opracováno, ale je tu i spousta mladších, na které čeká tento rok celá
série brigád spojených s údržbou
a výstavbou zázemí na sportovišti.
A že těch mladších máme ve sboru
dost – členové soutěžních družstev,
dorůstající mládež i ti, kteří právě
členy žádného soutěžního družstva
nejsou.
V minulém čísle jsem slíbil, že se
slovně vrátím ještě k posledním akcím
loňského roku.
Začátkem prosince jsme „zatáhli“
rybník na návsi a každá volná ruka
byla potřeba. Dohromady bylo vyloveno 150 kusů ryb, 20 kusů se rozdalo a vyudilo, zbytek se vrátil do rybníka. Poslední akcí před zazimováním
hasičárny byl Silvestr, který si připravili „soutěžáci“, a veselo bylo až do
rána.
Prvními akcemi letošního roku
budou únorová akce Na sněžnicích
kolem Třístoličníku, kterou připravují
naši kamarádi z Haidmühle, tradiční
masopustní průvod po osadách kolem
Dolan, jarní fichtlcup a dubnový duatlon kolem Dolan!
A nezapomeňte – stále recyklujeme
elektroodpad, jen v loňském roce jsme
i díky Vaší podpoře mohli uskutečnit
čtyři svozy nefunkčních elektrospotřebičů.

Foto: Josef Zíka

Tři králové v Dolanech
Tři králové v podání Janiny, Kristýnky a Pavly s doprovodem hvězdy, kterou
představovala Markétka, koledovali i letos v osadách Dolany, Spůle a Onšovice.
Výtěžek bude i letos použit na pokrytí provozních nákladů Domova klidného
stáří v Pravětíně. Děkujeme všem, kteří přispěli.
S. Hadrava

Stanislav Hadrava,
www.facebook.com/hasici.dolany,
www.sdhdolany.websnadno.cz
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Bude reprezentovat
Čkyni na Evropské zimní
olympiádě mládeže
v Lichtenštejnsku

Ve Čkyni žije
skutečný mistr
volantu
Ve Čkyni žije hodně milovníků motoristického sportu, rychlé jízdy
a adrenalinu, ale tenhle 28 letý kluk
všechny předjede. Tomáš Kůrka se do
Čkyně přestěhoval v roce 2010 z malé
obce Jižná na Jindřichohradecku. Jak
píší romantičtí básníci, do Čkyně
přišel za hlasem svého srdce. Dnes je
zde šťastně ženatý a se svou manželkou má tříměsíčního synka Olivera.
Možná dalšího závodníka, kdo ví?!
Velkým koníčkem tatínka Tomáše
jsou automobilové závody. V minulém
roce zvítězil v závodech o putovní
pohár Jihočeského Motorsport Klubu.
Během roku si vyzkoušel slalom, jízdu
na okruhu i závod do vrchu. Tyto závody slouží ke zdokonalení řidičského
umění, proto je může jezdit každý i se
sériovým vozem.
Tomáš Kůrka vsadil na osvědčenou
Škodu 130. Hned první slalomový
závod překvapivě vyhrál. To se během
roku podařilo ještě jednou a v ostat-
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ních závodech také získal pěknou
porci bodů. Nejvíc ze všech osmdesáti
soupěřů.
„K mojí velké radosti jsem si 14.
prosince převzal v Českém Krumlově
poháry za první místo ve skupině S
a první místo v celkovém pořadí. Bylo
to mé nejlepší umístění v kariéře.
Zatím nevím, jestli budu pokračovat.
Závodění je časově i finančně velice
náročné. Možná až bude Oliver trošku
větší,“ uzavírá Tomáš Kůrka.
(pp)

Na konci ledna
se mladému čkyňskému běžci na
lyžích Jiřímu Mánkovi mladšímu začal plnit jeho olympijský sen. Vyrazil
na svou prvníolympiádu. I když to
ještě není ta pravá velká olympiáda, ale „jen“ Evropský
olympijský festival mládeže (EYOF –
European Youth Olympic Festival).
Dorostenecké zimní olympiády se
letos účastnilo celkem 1600 sportovců z 45 zemí v Evropě. Ti poslední
lednový týden v Lichtejštejnsku a Rakousku soutěžili v 8 zimních olympijských sportech, kterými jsou alpské
lyžování, snowboard, biatlon, běžecké
lyžování, skoky na lyžích, severská
kombinace, lední hokej a krasobruslení.
Jiří Mánek ml. je prvním rokem
starší dorostenec, závodí tedy v kategorii 17 a 18-letých lyžařů. Ačkoli
patří mezi nejmladší, podařilo se mu
na EYOF nominovat. (pozn. výsledky
byly známé po uzávěrce tohoto čísla
Aktualit).
(pp)

I letos vozí
biatlonové medaile
Kynologický klub Vimperk pořádá
kurz základní ovladatelnosti psa
Kurz je vhodný pro štěňata od 4 měsíců věku a všechny začátečníky. Kurz
bude probíhat na kynologickém cvičišti ve Vimperku od neděle 15. 3. 2015
a skládá se z 6 lekcí. Vždy každou neděli od 9 do 10 hodin. Počet účastníků
je omezen na max. 10 psů.
Podrobnější informace a přihlášky získáte na adrese:
info@kynologievimperk.cz
nebo tel. 702 007 562
Michal Šmíd, DiS.
Předseda Základní kynologické
organizace(ZKO) Vimperk

I tento rok
bojuje v Českém poháru
biatlonistů
Ondra Mánek
ze Záhoříčka
u Čkyně. Protože zatím není na Šumavě
biatlonový
oddíl, závodí
za jihočeský
biatlonový klub ze Starého Města pod
Landštejnem.
První medaili získal Ondra Mánek loňský vítěz celého Českého poháru
biatlonového žactva hned v prvním
závodě - bronz z Nového města na
Moravě.
(pp)
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Jak si vedl čkyňský dorost v této sezóně?

V této sezóně 2014/2015 došlo ke
změně, kdy pro malý počet hráčů se
musel čkyňský dorost doplnit o hráče
ze Šum. Vimperk. Ve Vimperku řešili
stejný problém, tak se dorosty spojily,
dá se říct. Mančaft doplnilo 7 kluků
z Vimperka,takže celkem je v kádru 18
hráčů. Došlo také k dohodě mezi oběma kluby na názvu spol. SK Čkyně/
Šum. Vimperk v soutěži I. A Třída
dorostu. V minulé sezóně skončili
4 hráči, kteří patřili k oporám týmu,
ti přešli do mužstva dospělých SK
Čkyně, takže jsem rád, že došlo k této
variantě a mančaft se doplnil o kluky
z Vimperka.
Tento nový tým, který se postupně
poznával, byl velmi mladý,nezkušený
a nesehraný, to se projevilo i na začátku soutěže, kdy jsme první 4 utkání
prohráli a měli na kontě 0 bodů a hrozivé skóre 5:23. Na trénincích jsme se
zaměřili na větší práci s balonem, na
herní situace a zakončení akcí. Musím
říci, že jsem byl ze začátku hodně
zklamaný, ale přesto jsem věřil,že se
to musí prolomit a začít konečně
bodovat. V kabině moc dobrá atmosféra nebyla, kluci byli znechucení
a otrávení. S mým asistentem Ríšou
Maršákem jsme se tím problémem
hodně zabývali a věřili, že se to zlomí.
Povedlo se a další utkání se začalo
dařit jak herně,tak i bodově. Tým se
semkl, přidala se větší bojovnost,
vycházela nám i herní kombinace
a nakonec to nejdůležitější, koření fotbalu a to góly. Stoupla nálada, kluci si
začali více věřit a výsledky se dostavily. Projevila se konečně herní disciplína, trénovanost a ustálená sestava
hráčů. Musím kluky pochválit, že to
nezabalili, a věřím, že v jarní části

soutěže budeme ještě lepší, kluky
bude fotbal bavit, budou chodit a ne
doma sedět u PC, jak je v dnešní době
zvykem.
Připravil jsem něco ze statistiky
podzimní části soutěže.
Celkem se odehrálo 14 utkání i s jarními předehrávanými zápasy:
Prohra - 6 x
Výhra - 5 x
Remíza -3 x - na penalty 2x výhra,1x
prohra
Tabulka: 8. místo - 20 bodů, skóre
32:39
Celkově se odtrénovalo 20 tréninkových jednotek, při účasti 65%
hráčů, ke konci soutěže až 90% hráčů.
Hodnotit hráče nebudu, ale přesto
u třech ml. fotbalistů bych se zastavil,
a to u kapitána mužstva Štefana
Friedla, který jde příkladem. Jak
v chování, tak i v herní a tréninkové
činnosti. Dále Honzu Čecha (Čéga),
který hraje už v mužstvu dospělých
Šum.Vimperk - svou poctivostí k utkání, charakterovými vlastnostmi a herní činností rozhodovat utkání finální
přihrávkou nebo gólem. A Tomáše
Hada, kterému se dařilo střelecky,
vsítil 12 branek a tím hodně pomohl
mužstvu v těžkých chvílích, stal se
i nejlepším střelcem týmu.
Musím ale vyzdvihnout celý mančaft, všichni, kteří do utkání nastoupili, byli platnými hráči a mužstvu
pomohli, moc si toho cením. Mužstvo
tvoří všichni hráči, bez rozdílu a ne
jednotlivci, fotbal je kolektivní hra
a na tom je postavená.
Do jarní části soutěže, doufám,
že kluci budou chodit na tréninky
(hlavně zimní přípravu) a na zápasy,
tam máme rezervy, to je třeba zlepšit.

Chtěl bych poděkovat všem, co se
o fotbal ve Čkyni starají, protože bez
nich by fotbal nefungoval, musím se
zmínit o hřišti, které bylo vždy ve
vynikajícím stavu (nová lajnovačka,
nové přenosné branky, pěkně posečeno) a dík patří i Ríšovi Maršákovi
a Michalu Duškovi, kteří mi pomáhají
a zastupují, když jsem nepřítomen.
Klukům chci taky poděkovat,
i když taky to vždy nebylo ono, aby na
sobě dále pracovali a plnili si ty
klukovské sny, když vidí v televizi
pěkný fotbal, akce, nádherné branky
a to, co k fotbalu patří. Do r. 2015
všem hodně zdraví.
S pozdravem
trenér dorostu
Pepa Kuneš

Poděkování
Vážení spoluobčané, příznivci fotbalu. Rádi bychom Vám prostřednictvím našeho místního zpravodaje
poděkovali za podporu, kterou jste
nám dopřáli v loňském roce, a zároveň
chceme touto cestou poděkovat všem
sponzorům a partnerům, kteří nám
pomáhají činnost klubu zachovat
a v rámci možností ji i vylepšit.
Na prvním místě si dovolujeme jmenovat Obec Čkyně, dále pak společnosti KMP Bürotechnik, s.r.o. Čkyně,
APTAR Čkyně, s.r.o., Dřevostroj Čkyně,
Agromont Bohumilice, s.r.o.
Ještě jednou děkujeme za podporu
a Vám všem přejeme do roku 2015 vše
nejlepší.
Výbor FO SK Čkyně

Masopustní
průvod
Sbor dobrovolných hasičů ze Čkyně
pořádá v sobotu 14. února 2015 od
9 hodin maškarní průvod obcí, na
který jste všichni srdečně zváni. A to
jak do průvodu v masce, tak i jako diváci.
Organizátoři doufají, že se do průvodu zapojí velké množství masek,
jako se to stalo v loňském roce. Tak
neváhejte a přidejte se!
(SDH Čkyně)
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semináře jsou velmi často i muži, kteří
mají dávno čtyřicítku za sebou. V naší
českobudějovické diecézi je kněží,
kterým je kolem 30 let, zhruba dvacet. A ti jsou stejně jako já kaplany pro
mládež.

Do Horosedel se
vrací pomáhat
rodičům na statku
Páter Jan Mikeš, který pochází z Horosedel u Čkyně, změnil své působiště.
Už nepůsobí v Březnici u Příbrami, nyní
pracuje jako duchovní na Prachaticku.
Honzo, jak jsi strávil Štědrý den
a Vánoce?
Obecně Vánoce pro křesťany jsou
jedny z největších svátků církevního
roku, pro služebníky církve o to víc
umocněné, protože od nich se očekává, že skrze bohoslužby napomůžou
k plnému prožití těchto svátečních
dní. Proto Vánoce jsou pro kněze něco
jako žně pro zemědělce! I kostely
v tyto dny praskají ve švech. Štědrý
den jsem strávil plně pracovně už od
dvou hodin odpoledne začal sloužit
dětskou vánoční bohoslužbu. Vše bylo
završeno půlnoční mší v pravém slova
smyslu. Jelikož působím na Prachaticku, tak jsem mohl povečeřet s rodinou doma v Horosedlech. I Silvestr
jsem slavil, jak po stránce duchovní,
tedy děkovné bohoslužby za uplynulý
rok, tak jsem jej slavil jako většina
z nás. Jelikož jsem ustanoven kaplanem pro mládež, strávil jsem ho s partou zhruba 15 mladých. Tedy Vánoce
jsem si opravdu užil a zároveň jsem je
i plně prožil.
Kde teď momentálně pracuješ?
Od 1. července loňského roku jsem
byl ustanoven jako kaplan do Prachatic a do farností spravovaných
z Prachatic. Takže moje pole působnosti se opravdu změnilo a ještě více
rozšířilo. Jen pro představu z Prachatic se spravuje 17 farností. Jak říkám
rád, že je to „od Předslavic až po Želnavu“, což je vzdálenostně 50 km. Co se
týče přeložení, zpětně musím říct, že
mi to prospělo, nemůžu však hovořit
o tom, že když jsem se vše dozvěděl od
adminisrátora diecéze, že bych radostí
jásal. Konkrétně mně jsou více svěřeny farnosti: Vlachovo Březí, Lažiště,
Záblatí, Volary a široké okolí.
Jak vypadá tvůj běžný den?
Obvykle vstávám před šestou, po
modlitbě a po snídani otvírám kostel.
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Nepřemýšlel jsi o nějaké zámořské,
exotické misi?

Během dopoledne mám různé přípravy nebo pohřby, případně nadomlouvané schůzky. Po obědě většinou
učím náboženství. Odpoledne obvykle
chodím za seniory a do nemocnice,
také navštěvuji hospic. K večeru jsou
různé akce, na kterých jsem přítomen,
například rozjímání nad Biblí, setkání
mládeže, přípravy na křest, teď také
často přípravy na manželství. Každý
den také sloužím mši, snahou je, aby
každá z našich větších farností měla
aspoň jednou týdně mši svatou.
Snad se nespletu, když napíšu,
že nejdůležitějším dnem v týdnu je
pro tebe neděle, jak vypadá ta tvoje?
Velice hekticky. Celé dopoledne
sloužím mše, obvykle začínám ve Vlachově Březí, poté se vydávám do Lažiště a pak zpravidla do Volar. Také
hodně zpovídám. Na oběd jsem většinou pozván k některým farníkům, což
je velice příjemná část dne. Člověk má
možnost si popovídat, více se s lidmi
poznat. A během odpoledne mívám
další přípravy nebo setkání s těmi,
kteří jindy nemohou.
Máš to teď domů blíž. Jak často
jezdíš do Horosedel?
Snažím se často. Práce kněze je
náročná psychicky, proto rád jezdím
pomáhat rodičům na statek, kde je
vždy práce dost. A vzhledem k tomu,
že jsou rodiče starší, je tam každá pomocná ruka dobrá. Já jim naopak mohu vyřídit mnoho věcí ve městě.
Objektivně vzato, jezdím domů aspoň
2x týdně, většinou v pondělí, kdy mám
volno za neděli.
Máš představu, kolik je u nás takhle
mladých fungujících kněží, jako jsi
ty?
Já jsem přece originál (smích). Když
o tom tak přemýšlím, mnoho jich nebude, protože absolventi kněžského

Je to zajímavá představa, ale doma
je doma. Zahraniční mise mě nikdy
moc nelákaly, ale pokud by to bylo
přání shora, asi bych se podvolil.
V tuto chvíli bych spíš přemýšlel
o postgraduálním vzdělání třeba na
některé z německých univerzit. Ale to
musím mít povolené z biskupství,
takže zatím se opravdu nikam nechystám. Ovšem kdyby mě chtěli poslat na
misie třeba do Karibiku, byla by to zajímavá výzva (smích).
Funguje to v tvém povolání také tak,
že při bohoslužbách zlepšuješ, přidáváš si zajímavosti?
Mám rád kázání od Mons. Aleše
Opatrného. Velice si ho vážím jako
kazatele i jako člověka. Měl jsem možnost se s ním setkat během studií na
KTF UK a jsem za to velice rád. Jeho
promluvy jsou hluboké a inspirativní,
stále z nich rád čerpám. Samozřejmě
že v kázáních reaguji nejen na čtení,
která se ten den četla, ale i na každodenní situaci. Kázání by neměla být
„z jiného světa“, ale z toho našeho, proto považuji za důležité reagovat i na
dění kolem nás, ať už se to týká farnosti, kraje nebo třeba aktuálního
celosvětového dění. A můj oblíbený
text z Bible? Píseň písní a Kniha Zjevení.
Otázka na závěr, jak zvládáš
celibát? Jak se díváš na často propírané sexuální skandály v církvi?
Situace ohledně sexuálních skandálů
v církvi je velice bolestivá. Na jednu
stranu mě to velice mrzí vzhledem
k obětem, na druhou stranu si ale
myslím, že je dobře, že se o těch
věcech začalo mluvit. Další oběti se
aspoň zbaví strachu a spíš se půjdou
přihlásit na policii a tím se zabrání
dalšímu zlu. Nechci tvrdit, že sexuální
zločiny v církvi jsou způsobeny hlavně
celibátem, ale určitě i to v tom všem
hraje svou roli. A jak ho zvládám já?
Jsem tu a odpovídám z pozice kněze,
takže zatím zvládám (smích).
(pp)
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Vernisáž v synagoze
Na cyklu obrazů, které jste měli
možnost vidět v naší synagoze, jsem
pracoval půl roku. První skicy a myšlenky vznikaly však už dlouho předtím. Původní inspirace pramenila
v obloze a její nekonečné barevnosti
a proměnlivosti. Říkal jsem si, že tentokrát opustím své oblíbené motýly.
Sami jste měli možnost vidět, jak to
nakonec dopadlo... Ve skutečnosti dokáži jen málokdy ovlivnit to, co maluji.
Každý z obrazů pak zachycuje určitý
okamžik životních proměn, které nás
obklopují a posouvají vpřed. Zároveň
je pěkné, jak každý z nás nahlíží na
svět jinak a výsledné dílo si vyloží po
svém. Většina mých obrazů opravdu
znamená pouze to, co na první pohled
zobrazuje - ostatní už je na divákovi.
Při práci jsem používal uv aktivní
(fluorescentní) barvy, které jsem
míchal s těmi klasickými a docílil tak
při jejich nasvícení příjemných přechodů a ostrých kontrastů. Je to
poprvé, co jsem pracoval touto technikou a nejzábavnější na ní bylo, když
jsem měl sám možnost po mnoha týdnech práce vidět obrazy poprvé nasvícené. Je to vždy velké překvapení.
Na závěr bych chtěl upřímně poděkovat všem, co přišli na vernisáž,
a svým rodičům a sestrám za podporu! Nakoplo mě to pro další práci. Bylo
to krásné setkání se všemi, co mám
rád. Především po tom co jsme přišli
o Nahořany, o prostor, který nás držel
pohromadě.
M. Růžička

Míra Růžička se svými obrazy

Foto: L. Růžičková

Vázání adventních
věnců v klubovně
V neděli 23. listopadu pořádal KOS
v nové klubovně vázání adventních
věnců. Vázat přišli děti s rodiči i babičky. Potěšilo nás, že se zapojili i tatínci. Celá klubovna voněla chvojím
a na všech bylo vidět, že je to baví, a se
svými výtvory spokojeně odcházeli
domů.
Chceme, aby byla klubovna co nejvíce využívaná, proto ji nabízíme
k dispozici všem lidem, kteří projeví
zájem zde něco zajímavého tvořit nebo pořádat. Pokud Vám chybí prostory
pro zájmovou činnost nebo máte nápad na nějakou zajímavou akci, neváhejte zavolat na telefon 604 253 413.
L. Pechoušková

Vázání si užily všechny generace

Foto: PP
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Pozvánka do Lčovic
So 31. 1. 2015
Hasičský bál (tombola, občerstvení),
SDH Lčovice, hraje kapela p. Kouby
So 14. 2. 2015
Masopustní průvod od 10 hodin, SDH Lčovice,
večer maškarní oldies diskotéka Ivana Müllera
Pá 20. 2. 2015
1. Promítání - J. Toman, Sokol
So 28. 2. 2015
Dětský karneval, Sokol, Disko Pavel Turek
So 28. 2. 2015
Obecní ples (tombola,občerstvení),
Obec, hraje Mramor
So 4.4 2015
Velikonoční veselice, SDH Lčovice

Mikuláš letos navštívil i obecní
úřad

Akce se konají v sále místní školy obce Lčovice.
Jste srdečně zváni!

Mikuláš s čertem a andělem vzal letos nadílku ve Čkyni
opravdu z gruntu a po mateřské škole navštívili i obecní
úřad. Starosta i ostatní zaměstnanci poctivě odrecitovali
básničku nebo zazpívali písničku. Když čerti zjistili, že
i tady je vše v pořádku a nikoho si do pekla neodnesou,
pokračovali všichni v mikulášské nadílce zase dále,
u Havlátků už čekal malý Toníček.
(pp)

Hotel Iren ve Čkyni a fotograf Vláďa
Hošek
Vás zvou
na další promítání snímků z cest.
Termíny jsou vždy pondělí, začátek
od 18 hodin
v hotelu Iren ve Čkyni.
Program:
16. února – krásy Dolomit, Nepál, krátký film Vláďa Hošek
23. března – Etiopie - MUDr. Jan Toman
13. Dubna – Zimní Šumava – Vláďa Hošek

Otužilci přivítali nový rok
ve Volyňce
Také letos přivítali nový rok koupelí ve studené vodě
čkyňští otužilci Pavel Pechoušek a Ondřej Šmíd. Tradičně
1. ledna se krátce po obědě ponořili do vln řeky Volyňky,
aby spláchli vše špatné, co se v roce 2014 událo, a osvěžení
na maximální míru vkročili do roku 2015. Počasí bylo
slunečné, zhruba 4 stupně nad nulou, řeka byla u hladiny
částečně zamrzlá. Oba otužilci hodlají vyrazit do Volyňky
i příští rok a opět ve stejný den.
(pp)
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U řeky vzniklo kluziště
Deniska Mauricová a Filip Škopek využívali letošní zimy na
maximum. I když byl prosinec a leden teplotně nadprůměrný, našlo se několik dnů, kdy opravdu mrzlo. Rodiče
jim za domem stihli udělat perfektní kluziště. Z prken
postavili primitivní mantinely, do volného prostoru napustili vodu a klouzačka byla na světě. Kvůli teplu, ale
dlouho nevydržela. Jestli se v únoru ukázala ta pravá zima,
to již pisatel tohoto článku neví, vznikal na konci ledna. Ale
jestli ano, tak se nejen Filípek s Deniskou pořádně sklouzli.
Zasloužili by si to!
(pp)

Rybám se bude lépe dýchat
Čkyňský rybník za mateřskou školou je od konce minulého
roku odbahněný a také opravený. Odborná firma tu
provedla rekonstrukci přepadu a vypouštěcího zařízení.
Rekonstrukci v hodnotě více než 2,9 milionu korun financovala Obec Čkyně s využitím dotací z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Rybám se zásadním způsobem vylepší
podmínky pro život, zejména díky většímu množství okysličené vody. Čkyňští rybáři se už teď těší, že zde v květnu
uspořádají další ročník tradičních a hojně navštěvovaných
rybářských závodů. Všichni jsou na ně srdečně zváni!
(pp)
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