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Nejstarší občanka Čkyně
oslavila 96 let
O Vánocích roku 2017 oslavila 96. narozeniny
Emilie Vančurová, která je nejstarším občanem
Čkyně. Ve Čkyni se nenarodila, pochází z blízké
vesnice Bošice, kde měla její rodina hluboké
kořeny a živila se zde zemědělstvím. ,,Doma jsme
měli velkou bídu. V devíti letech mi naši koupili
moje první boty, plátěné tenisky od Bati. Nosívala
jsem hodně poděděné věci po sestřenici z Prahy.
Kabát jsem vůbec neměla, v zimě mě maminka
balila do vlněné pleny. Hlad jsme ale neměli, měli
jsme svoje poctivé mléko, brambory a chleba."
vzpomíná.
Během druhé světové války byla totálně
nasazená v Holýšově u Plzně. Se štěstím světový
konflikt přežila.
Do Čkyně se přestěhovala s manželem, když jí
bylo 26 let. Ve svém čkyňském bytě žije již 70 let.
Její manžel pocházel ze Starova. Když mu bylo 50
let, dostal nemoc z povolání, kožní ekzém
a zemřel v roce 1981, nebylo mu ani 60 let. Emilie
Vančurová tak žije více než 35 let sama, ale humor
ji neopouští. Život brala tak, jak plynul. ,,S manželem jsme měli tři dcery, nejstarší Emilie se vdala
na Slovensko, nyní bydlí v Prievidzi, celý život pracovala v kanceláři v městském bytovém podniku,
v roce 2018 jí bude 70 let, má dvě děti – dceru
a syna. Jezdí za mnou několikrát do roka. Prostřední dcera Lída zemřela tragicky ve 27 letech,
nejmladší dcera Petra žije ve Volyni, do důchodu
pracovala ve čkyňské firmě Aptar, ta má tři děti –
dvě dcery a jednoho syna. Mám celkem 5 vnoučat
a 7 pravnoučat, nejstaršímu pravnoučeti je už 24
let, nejmladšímu 9 měsíců," jmenuje.
V životě nemusela jíst prášky, jen na pocení,
když měla virózu. Teď už musí brát léky na srdce.
Nikdy se nepřejídala ani neopila. Nepoužívala
masti nebo krémy. Jí, co jí chutná, ale s mírou. Paní
Vančurová špatně slyší a musí nosit naslouchátko.
V nemocnici byla jen, když rodila svou první
dceru, a potom až v roce 2010, kdy jí lékaři zjistili
zhoubný nádor jazyka. ,,Lékaři ho vyoperovali
a od té doby je vše v pořádku. A věřím, že ještě
dlouho bude." uzavírá. Více o jejím životě najdete
v chystané knize o Čkyni od P. Pechouška.

Nejstarší občanka Čkyně - Emilie Vančurová

Foto:PP

Masopustní průvod
Sbor dobrovolných hasičů ze Čkyně pořádá v sobotu 10. února 2018
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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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 18.12.2017
Schválilo:
– doplnění programu: zápis z finančního výboru
– zveřejnění studie k revitalizaci parku a okolí pomníku na webových stránkách obce a následnou informaci
v únorových Aktualitách ze života Čkyně
– obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– poplatek do smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem pro podnikatele ve výši 1.500,– Kč s DPH
cenu pro rok 2018: vodné 21,80 Kč, stočné 19,70 Kč, 2,– Kč poplatek za odběr podzemních vod se připočítává k ceně
vodného, cena celkem 43,50 Kč
– plán inventury
– změnu rozpisu rozpočtu č. 1/2017
– dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. odměnu neuvolněných členů zastupitelstva pro místostarostu 15350,– Kč a pro
předsedy výborů 1500,– Kč
– záměr na pronájem zahrádky č. parc. 948/3 díl „c“ o velikosti 45 m2 v k.ú. Čkyně
– členství ve SVOL „Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR“ od 1.1.2018
– vyrovnaný rozpočet obce dle závazných ukazatelů včetně rozpočtu SF, FRB a příspěvků; příjmy: 36.465.670,– Kč,
výdaje: 36.465.670,– Kč; k jednotlivým příspěvkům smlouvy
– rozpočet ZŠ a MŠ Čkyně na rok 2018 a střednědobý výhled na rok 2019-2020
– střednědobý výhled obce na rok 2019-2020
– program obnovy vesnice obce Čkyně – rozvojové projekty 2018-2024
Přidělilo:
– byt tajným hlasováním po paní Vlastě Škrlové v č.p. 163 byt č. 17 od 1.1.2018 v pořadí: Marie Macková, Lčovice; Petr
Sova, Libotyně; Michal Gašpar, Lčovice
– byt tajným hlasováním po panu Jiřím Stejskalovi v č.p. 163 byt č. 19 od 1.1.2018 v pořadí: Zbyněk Stejskal, Čkyně;
Marie Macková, Lčovice; Jana Kropáčková, Čkyně
Pověřilo:
– starostu Ing. Stanislava Chvala zajištěním výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce KD a následným uzavřením
smlouvy
Vzalo na vědomí:
– studii k revitalizaci parku a okolí pomníku
– rozpočtové opatření č. 11/2017
– zápis z finančního výboru

Poplatky v roce 2018

Kontejnery na textil

Poplatek za odpady 600,- Kč (v případě částečného osvobození
450,- Kč) za osobu s trvalým pobytem na území obce nebo za
objekt bez trvalého pobytu. (viz vyhláška č. 3/2017)

Obec Čkyně děkuje všem občanům, kteří odnáší
textil do kontejnerů k tomu určených.

Poplatek za psa 170,- Kč, 450,- Kč za psa v bytových domech. (viz
vyhláška č. 1/2013)
Poplatek z ubytovací kapacity činí 3,- Kč za využité lůžko a den.
(viz vyhláška č. 1/2013)
Poplatek do smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem pro podnikatele ve výši 1.500,- Kč s DPH za 1 nádobu
o objemu 110 litrů.
Cena vodného 21,80 Kč, stočného 19,70 Kč, 2,- Kč poplatek za
odběr podzemních vod se připočítává k ceně vodného, cena celkem
43,50 Kč.
(OÚ)

Nádoby na oděvy jsou ve Čkyni na třech místech
(u č.p. 241, na autobusovém nádraží a v areálu
obecního úřadu).
V případě, že kontejnery u řeky a na autobusovém
nádraží jsou již plné, odneste odpad do kontejneru
v areálu obecního úřadu, který bývá poloprázdný.
Do tašek, které leží vedle kontejneru, prší a sněží.
Poté oděvy již nejsou vhodné pro další využití.
(OÚ)
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Návrh rekonstrukce parku je k nahlédnutí na OÚ Čkyně
V rámci připravované rekonstrukce parku na náměstí je zpracovaná
studie zdravotního stavu stromů a návrh nové zeleně a rekonstrukce
parku. Tyto materiály jsou připraveny k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Čkyně a v elektronické podobě na webových stránkách
obce www.ckyne.cz.
K vyjádření názorů občanů k navrhovanému řešení rekonstrukce
bude vytvořena na webových stránkách anketa. Za každý příspěvek
a názor občanů budeme rádi. Předem děkujeme.
(OÚ)

Obnova parku a náměstí účelně i esteticky
Historie parku ve Čkyni začíná r. 1960, kdy byl nově upraven a otevřen veřejnosti na místě bývalého zahradnictví
velkostatku a JZD. Největší zásluhu na jeho zřízení měl čkyňský poštmistr Václav Novák (byl také iniciátorem výstavby
památníku padlých na náměstí r. 1933 a po válce předsedou MNV). Po jeho smrti r. 1962 se správcem parku stal Josef
Česánek. Tento obecní zahradník park dále vylepšoval a prováděl pěstební zásahy do stromové a keřové zeleně, až vznikl
krásný park s hodnotnými estetickými prvky. Bylo tam jezírko s lekníny a živými zlatými rybkami, malý kamenný hrad
i řetízkový kolotoč pro děti.
Po úmrtí J. Česánka v r. 1971 se již nenašel obdobný a svědomitý nástupce, ale park další desetiletí byl v dobrém stavu.
V osmdesátých letech již počalo být potřebné uskutečnit pěstební a obnovní zásahy. Ze strany MNV byla nějaká snaha,
neboť z té doby pochází vypracovaná studie o zeleni v parku. Ta však v budoucnu nebyla využita.
Stromová zeleň stárla a ani v dalších desetiletích nebyla provedena podsadba vysokých stromů. Třicetiletým neprováděním průběžné obnovy stromů došlo dnes ke stavu, že v parku v předstihu nebyly vypěstovány mladé stromy,
které by nahradily současných 13 shnilých a nebezpečných stromů – určených ke kácení. Byla vysázena pouze řada dubů
v horní části parku. Neestetickým prvkem parku je kamenná zeď, která je dávno v havarijním stavu.
Historie návrhů řešení
Krizový stav parku jsem si uvědomoval, a proto jsem již r. 2010 kandidoval do Zastupitelstva obce Čkyně s programem
„Rekonstrukce parkové plochy a obnova dřevin“. Občané to asi nevnímali jako problém, a tak jsem zastupitelem nebyl
zvolen. Po volbách r. 2014, již jako zastupitel, jsem podal konkrétní záměr s plánkem s názvem: „Rekonstrukce parku
a náměstí ve Čkyni“ (3/2015). Návrh byl odsunut na podání žádosti o dotaci v rámci projektu „Never More“, který měl
malou pravděpodobnost úspěchu. Z česko-německé spolupráce sešlo a čekáním se ztratil rok. Další řešení spočívalo
v pořízení „Územní studie krajiny ORP Vimperk“ s výhledem, že tato studie bude hotová r. 2020 a tedy stavba „rekonstrukce parku a náměstí“ by byla hotová r. 2022. Proti tomu jsem v lednu 2017 podal písemný návrh do zastupitelstva ve
znění: „Řešení náměstí ve Čkyni již nyní – důvodem je i to, že r. 2018 bude 100. výročí od konce 1. světové války a vzniku
Československé republiky“. Další rok trvalo zadání a realizace studie proveditelnosti, jejíž součástí je posouzení stavu zeleně, což se v těchto Aktualitách předkládá veřejnosti.
Navrhuji řešení s těmito prvky:
1. Stavba centrální plochy za památníkem: V ní by měl být zachován památný a historicky významný strom „lípa svobody“ (č. 16) – a ne pokácena z důvodu invalidního stavu (více v dalším článku). Naopak by se měla pokácet bříza vpravo
(č. 14), která má sníženou stabilitu (poškozené kořeny, dutina). Její pokácení je nutné proto, aby cenná „lípa svobody“
měla světlo a prostor k podpoře růstu koruny.
Centrální oválná plocha by měla být pokryta kamennou dlažbou a uprostřed osazena kašnou na vodu. Vznikne tím typický
střed náměstí určený jen chodcům pro občanské setkávání a besedu. Je na místě připomenout, že doposud je celé náměstí
jen asfalt a parkoviště. Takové prvky odlišují náměstí od návsi. Čkyně je sice obec, ale má náměstí. Kašna bude symbolem
a místem, které spojuje. Vznikne příjemná neasfaltovaná a bezpečná plocha, kde nejezdí a neparkují auta. To zde doposud
schází.
2. Pravý podélný chodník by měl řešit potřebu „pěší zóny“, která nabízí zkrácenou a bezpečnou cestu z náměstí k bytovkám, školce, železářství a OÚ. Tato potřeba vznikla v důsledku toho, že chůze po chodníku kolem silnice a v otáčce
u domu čp. 25 je nebezpečná a jízda s kočárkem, s jízdním kolem a s károu nemožná. Proto by navrhovaný chodník měl
být tak široký, aby se tam dva takoví protijdoucí chodci vyhnuli. Cesta vpravo nemůže být „mlatová“, protože půjde
o frekventovanou průchozí komunikaci a již méně o korzo k procházkám. Proto by měla být položena dlažbou tak, aby
se na ní dal prohrnout sníh. Obecně platí, že pokud chodník není zkratkou, tak jej chodci nevyužívají a vyšlapou si pěšinu
v trávě klidně vedle.
Pokračování na straně 4.
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Pokračování ze strany 3.
3. Stromy v parku. Dle předkládané studie a návrhu opatření čeká park drastický zásah: kácení 13 vysokých stromů.
Pro mnohé občany (zvláště obyvatele okolních bytovek) to bude stresující pohled na dalších nejméně 10 let, než tam
narostou několik metrů vysoké stromy. Ani potom tam chodci v parném létu nenajdou stín.
Pro snížení šokujícího dojmu navrhuji odložit kácení dvou jehličnatých stromů (č. 27 a 29) o 10 let a nakloněnou lípu
(č. 20) nekácet a ošetřit. Tím lze zachovat dočasnou náhradu za současný vánoční strom, který bude pokácen.
Výzva občanům
Na jedné straně je předkládána studie, v jejíž důsledku se park stane holým placem téměř bez stromů, se symetrickými
mlatovými úzkými chodníky, které nejsou zkratkou pro pěší. Toto řešení vidí více estetickou stránku než praktickou
potřebu lidí.
Můj návrh je podložen přáním občanů. Ti si vyšlapali pěšinu napříč parkem, aby si zkrátili cestu. Proto by se měl budoucí
chodník stavět na místě blátivé pěšiny. Můj návrh vnímá historickou cenu „lípy svobody“ a chce ji zachovat (viz další
článek). Můj návrh je citlivější ke stromům a chce pozvednout čkyňské náměstí umístěním kašny v jejím středu.
Vážení občané, děkuji za podporu uvedeného návrhu v případném obecním referendu.
Petr Martan, zastupitel

100 let republiky aneb „lípu svobody“
na čkyňském náměstí nedáme!
Roku 2018 uplyne 100 let od vybojované svobody. Vznikla samostatná Československá republika, jejíž symbolem se
stal strom lípa a lipové listy. Později, v rámci oslav 10. výročí vzniku republiky r. 1928, se po celé republice v obcích
vysazovaly lípy svobody nebo se zakládaly jubilejní hájky. Pamětní výsadby lip pokračovaly v r. 1930 na počest 80.
narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Státní správou byl vydán výnos, aby se v rámci oslav toho roku jménem prezidenta
pojmenovaly objekty, ulice, háje, lípy a označily cedulkou.
Z této doby pocházela výsadba dvou lip ve Čkyni vedle hotelu U Králíčků (dnes U Kohouta). Jedna lípa měla jméno
Masaryk a druhá Štefánik. Lípy nesly informace o upřímném vděku čkynských občanů zakladatelům státu. S podivem
přežily německou protektorátní nadvládu. Nesly i silný a dramatický příběh ze 6. května 1945, kdy ve Čkyni probíhala
národní revoluce, partyzánské akce a příjezd osvobozující americké armády. Na jedné z lip byl přivázán zdejší velkostatkář
Bedřich Bayer a vystaven lidovému soudu (více kniha Martan P.: Paměť Čkyňska).
Památné lípy již nejsou, byly pokáceny v devadesátých letech v rámci asfaltování. Škoda, ve Čkyni jsme chudší o tyto
živé připomínky historických událostí, o stromy, které pamatují.
S takovým uvědoměním bychom očekávali, že další veřejný strom – „lípa svobody“ - ve čkyňském parku neskončí pokácením. Dle předkládané studie proveditelnosti na obnovu parku a dalších názorů je navržena k pokácení. „Lípu svobody“
nelze pokácet, strom má historický význam pro Čkyni. Křivost a estetika v tomto případě je druhotná. Je připomínkou
doby, kdy naděje na změnu komunistického režimu a vznik „demokratického socialismu s lidskou tváří“ byly rázem
ukončeny. Dne 21. srpna 1968 byla naše republika obsazena vojsky armád Varšavské smlouvy a nastala okupace, s níž
občané nesouhlasili. Příběh stromu je uveden v knize P. Martana: Paměť Čkyňska, 2013, na str. 113 následovně: „V den
státního svátku 28. října 1968 došlo k zasazení lípy svobody ve čkyňském parku (za pomníkem padlých). Slavnost se
konala ve stále ještě žhavé „posrpnové“ náladě a za velké účasti veřejnosti. Ačkoliv jsem tam jako desetiletý byl, dám
slovo staršímu účastníku Josefu Lávičkovi: „Dostavili se představitelé čkyňských podniků a funkcionáři místní strany
a vlády. Text odsuzující vpád pěti vojsk Varšavské smlouvy podepsaný všemi těmi předáky jsme přečetli, vsunuli do láhve
od rumu, zatavili ji a položili ke kořenům mladé lipky. Byla to poslední akce vzdoru čkyňského lidu.““
Zbývá dodat, že za půl roku začaly společenské čistky a kádrové prověrky. Základním kritériem pro posuzování
spolehlivosti občana se stala odpověď na otázku: „Jak jste se choval při vstupu vojsk Varšavské smlouvy a zda s tím souhlasíte.“ Bylo výhodné se tehdy nikde na veřejnosti neprojevovat a souhlasit s „bratrskou vojenskou pomocí“ a onen kádr
mohl zůstat pracovat v dosavadní funkci. Čkyňská „lípa svobody“ vypovídá o tom, že občané a političtí představitelé se
nebáli veřejně vyjádřit, i když věděli, že to později bude použito proti nim. To je hrdinství, které dnes schází. Abychom
nezapomněli, proto musíme mít uprostřed náměstí živého svědka – „lípu svobody“.
Někdo řekne: Tak za vykácenou „lípu svobody“ vysaďte novou – rovnou a krásnější – na počest 100. výročí republiky.
To může být, ale nebude to hrdinství jako tehdy před padesáti lety.
Vážení občané, věřím, že většina z Vás mě pochopila a že jste vlastenci se vztahem k historii a vnímáte, že i stromy
mluví. Znalost místní historie a uctívání pamětihodností z nás dělá Čkyňáky s vědomím domova a obecní příslušnosti.
Zřejmě se bude konat referendum o kácet – nekácet naši „lípu svobody“. Děkuji Vám, že ji necháte žít.
Petr Martan, zastupitel

5

Únor 2018 – AKTUALITY ze života Čkyně

Významné osobnosti obce Čkyně
Čkyňské obecní zastupitelstvo přijalo na svém zasedání 13. listopadu 2017 pravidla pro udělování ocenění Významná
osobnost obce Čkyně. Toto morální ocenění se vztahuje na osoby, které mají mimořádný význam pro naši obec a jejichž
skutky, práce a dílo mají věhlas místní i regionální. Nemusí to být nutně lidé, kteří v naší obci bydlí. Návrh na toto ocenění
může podat písemně občan, člen zastupitelstva, společnost, spolek nebo sdružení. V návrhu musí být popsány zásluhy
navrhované osoby. Návrh na ocenění Významná osobnost obce Čkyně bude schvalovat jednou ročně obecní zastupitelstvo,
zpravidla k nějakému významnému výročí. V roce 2018 to bude pravděpodobně k 28. říjnu, při vzpomínce na 100. výročí
vzniku Československé republiky. Vyznamenaný obdrží listinu o udělení ocenění se znakem obce Čkyně od starosty nebo
místostarosty obce při nějaké slavnostní příležitosti a bude zapsán do obecní kroniky. Toto ocenění lze odejmout za
života i posmrtně. Udělení ocenění Významná osobnost obce Čkyně je čestná pocta bez finančních a hmotných požitků.
Na této schůzi obecního zastupitelstva byla také ustavena skupina, která bude navržené osobnosti registrovat a předávat
obecnímu zastupitelstvu ke schválení. Zatím je k tomuto ocenění navrženo několik osobností z minulosti i současnosti
obce. Navržených bude jistě víc, ale to neznamená, že budou všichni obecním zastupitelstvem schváleni a jmenováni.
Od 7. března 1937 mělo tehdejší Město Čkyně dvě osobnosti, kterým obecní zastupitelstvo udělilo slavnostní titul
Čestný občan Čkyně. Byl to prezident Osvoboditel T. G. Masaryk a prezident Dr. Edvard Beneš. Oba byli jmenováni Čestnými občany Čkyně proto, že měli „velké zásluhy o osvobození čs. národa a republiku“. Bohužel, v poválečné době to byla
politická garnitura Místního národního výboru ve Čkyni, která prvním dvěma československým prezidentům titul Čestný
občan Čkyně odňala.
Zastupitelstvo obce Čkyně na svém zasedání 5. října 2015 jmenovalo Čestnou občankou Čkyně vynikající českou
lékařku a pedagožku prof. MUDr. Marii Peškovou, DrSc., a rozhodlo, že bude mít v základní škole ve Čkyni pamětní desku.
Ta tam byla slavnostně odhalena 24. února 2016.
Josef Lávička, kronikář obce

Čkyně 1968 – 1976
Devatenáctý díl historického seriálu o Čkyni.
Poslední protestní vzepětí občanů nastalo ve Čkyni 28. října 1968. V parku za pomníkem padlých sázeli lípu svobody.
Bylo přítomno mnoho místních občanů, zástupců společenských organizací, vedoucí činitelé místních průmyslových podniků, fotbalisté v dresech a hasiči ve stejnokrojích. Text odsuzující vpád pěti států Varšavské smlouvy podepsaný předními
činiteli byl přečten, vsunut do láhve, zapečetěn a položen ke kořenům mladé lipky. Lípa roste celá ta léta v parku za pomníkem a utlačují ji vzrostlé břízy. V prvním výročí vpádu Rudé armády do naší země, v srpnu 1969, byly v Praze velké
demonstrace, násilně potlačené policií a milicionáři. Někteří mladí lidé ze Čkyně byli tehdy v Praze na Václavském náměstí
a vrátili se potlučení a znechucení.
V roce 1969 pokračovala ve Čkyni výstavba širokoúhlého kina v kulturním domě s novou promítací technikou. Kino
bylo vybudováno nákladem 1 200 000 Kč a slavnostně otevřeno v prosinci 1969. Současně bylo zřízeno v sále nové jeviště
a kotelna na naftu. V té době i později chodila do kin spousta lidí, vstupné bylo lidové a televize ještě nebyla tak rozšířena.
V roce 1969 došlo k úpravě komunikace, která vedla přes Čkyni. Byl vytvořen první asfaltový koberec. To si vyžádalo
i zvýšení chodníků, na kterých pracovali občané pod vedením pana Rudolfa Rohlíčka.
Po sedmi letech se konaly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. V listopadu 1971 volilo jednotnou kandidátku
99,9 procent zapsaných voličů! Na ustavujícím plenárním zasedání byl v prosinci zvolen předsedou MNV Jan Kubeš
a tajemníkem Antonín Havlátko. Tehdy byl také ustanoven Sbor pro občanské záležitosti v čele s předsedou Josefem
Janouškovcem.
Do konce roku 1975 byly stanoveny tyto úkoly: výstavba obecního vodovodu, tělocvičny v areálu školy, školní kotelny,
rozvod ústředního topení do všech budov školy, přípravné práce pro výstavbu autobusového nádraží, příprava výstavby
dalších bytových jednotek, zřízení veřejného osvětlení v Předenicích a ve Spůli a úprava chodníků v obci. Většina akcí
byla budována svépomocí za pomoci občanů.
V roce 1974 došlo ke změně ve funkci předsedy MNV Čkyně. V prosinci téhož roku byl zvolen předsedou Jan Matula.
Koncem roku 1975 dosáhl počet obyvatel s osadami čísla 1661.
V roce 1976 se po tříleté odmlce opět konaly ve Čkyni oslavy 1. máje, svátku pracujících. Oslav se zúčastnilo 1450 lidí,
a když odečteme kojence a malé děti, byli to snad úplně všichni!
Další volby se konaly v říjnu 1976 za účasti téměř sta procent zapsaných voličů. Kdo volit nechtěl, neměl šanci. Volební
komise ho nakonec dostihla. V listopadu na plenárním zasedání byl zvolen předsedou dosavadní Jan Matula a tajemníkem
Karel Kohout. Sbor pro občanské záležitosti začal vést Josef Škopek.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička
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Ohlédnutí za adventem v mateřské škole
Tři králové zavřeli dveře za nejkrásnějšími svátky v roce a ráda bych se s Vámi podělila o to, jak jsme je s dětmi připravily a prožívaly v naší školce.
I když svatý Martin nepřinesl sníh, přijel k nám do školky, zanechal za sebou zlaté podkůvky a dětem přinesl
svatomartinské rohlíčky. Společně jsme si užili svatomartinskou slavnost a připravili se na adventní období.
30. listopadu se lampiónky a lucerničkami osvícenou ztemnělou zahradou nesly vánoční písně a koledy zpívané dětmi,
učitelkami a také Elčovskou dudáckou muzikou. Paní Zima rozsvítila vánoční strom a kouzlo podvečera podtržené drobným sněžením bylo umocněno vypuštěním balónků s nakreslenými přáními dětí pro Ježíška, teplým čajem a cukrovím.
5. prosince, tak jako každý rok, se za mocného řinčení řetězů a zvonění zvonečků objevila mikulášská trojice, které
děti naslibovaly a odsouhlasily vše, jen aby je čert neodnesl do pekla.
Kouzlo Vánoc pak naplno naplnilo školku 12. prosince, kdy jsme s dětmi
připravily pro rodiče besídky s tvořivými dílničkami. Ze tříd zněly hlásky dětí,
které zpívaly koledy, písničky, recitovaly. Svítily stromečky, svíčky. I když sníh
ani mráz nevykouzlil zimní atmosféru, něžné hlásky dětí, vánoční výzdoba,
slavnostní atmosféra dojaly všechny přítomné.
19. prosince se zvonečkem ohlásil Ježíšek a nadělil dárky a dárečky dětem
a završili jsme adventní čas v mateřské škole.
Velmi milou tečkou byla návštěva dramatického kroužku s p. uč. V. Komínovou 21. prosince. Děti nám zahrály pohádku tak, že by mohly konkurovat i profesionálům, podívaly se po školce a porovnaly, co se změnilo od dob jejich
docházky.
Za všechny dary, radost, příjemné prostředí patří poděkování všem, kteří
nás podporují a pomáhají nám. Za peněžní podporu Obecnímu úřadu Čkyně,
firmě Aptar, s.r.o., Pneuservisu Z. Koláře, firmě Jarokai. Ale také rodičům – za
zapůjčení bomby s héliem, za upečení a nazdobení perníkových Mikulášů pro
všechny děti, za cukroví na rozsvícení vánočního stromu, za zapůjčení kostýmů na všechny školkovské akce. Elčovským
dudákům za vystoupení, kapele NABETON za zapůjčení aparatury a Kosákům za jejich každoroční mikulášské nadílky.
Svým děvčatům za přípravu všech akcí.
V. Pechoušková
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My jsme čerti – hrozný čerti!
Tak zněl úvod písně, kterou strašně zazpívali
pekelníci (bylo jich v řadě asi dvanáct) a dělali při
ní strašidelné pohyby, jako kdyby v pekle nacvičili
nějakou pekelnou spartakiádu. Někteří byli fakt
hrozní, ti připomínali rakouské krampušáky, ale
byly tam i docela půvabné čertice. Hořely ohně
a čerti dělali ble ble ble. Pak přišel svatý Mikuláš
s nádherným andělem a dvěma pomocnými andílky. Mikuláše musel každý poznat, byl to dlouhý
Pavel Pechoušek s brejličkami a ten krásný anděl
byla slečna Hanka Brašnová. Děti, kterých bylo
několik desítek, pak chodily pro igelitky plné
dárků, dávaly Mikulášovi pac a vůbec se nebály. Pomocní andílkové se mohli ulítat, jak nosili z hromady ty dárečky. Jedna čertice (paní učitelka Mirka
Brašnová) to všechno schválně kazila, ale nic jí to
nebylo platné. Pak se děti shlukly kolem nadpřirozených postav a fotily se s nimi.
Je to úžasná věc. KOSáci na to kápli! Když se uspořádá takový hromadný Mikuláš, odbude se to všechno najednou.
Nikdo nikomu neleze do bytu a nenadělá tam. Domov je území, kde mají děti pocit bezpečí, a když po obýváku lítá čert,
je to na pováženou. Na ten krásně strašidelný zážitek v čkyňském parku děti určitě nikdy nezapomenou.
J. Lávička

Živý betlém
Večer před Štědrým dnem se již tradičně konal ve čkyňském
parku živý betlém. Ježíškem roku 2017 byl Pavel Kvido Pechoušek, Marií a Josefem Lenka a Pavel Pechouškovi, jako
anděl na vše dohlédla Emča Pechoušková. Děkujeme opět těm,
kteří se zúčastnili nebo nám pomohli s realizací, a přejeme
pokoj všem lidem dobré vůle.
Slibuji rovněž, že uděláme, co je v našich silách, aby představení v letošním roce nenarušoval Santa Claus a zůstal
u osvětlovací techniky, pro niž projevil mimořádný talent.
Čerti Barče Steidlové za její krásný obrázek moc děkují
a vzkazují, že děkují za tip a že se u nich doma určitě za
rok zase zastaví na kontrolu.

Za KOS Čkyně
H. Brašnová
Foto: B. Kubálek st.
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Z Aleše Holfelda se stává chemik
světového formátu
V souvislosti s přednáškou nositele Nobelovy ceny za chemii
2017 Joachima Franka na švédské univerzitě v Uppsale
obdržel sympatický hoch ze Čkyně Aleš Holfeld cenu „Stora
Pris“ od Chemické společnosti v Uppsale (z angl. Chemical Society in Uppsala) za nejlepší diplomovou práci roku 2017, jež
nese název „Unlocking the Proteome of Archival Tissue
Collections – Proteomic Analysis of Urinary Bladder Cancer
Tissues using Mass Spectrometry-based Proteomics“ (přeloženo z angl. Odemykání proteomu archivovaných tkání – Proteomická analýza nádorových buněk močového měchýře
pomocí hmotnostně spektrometrické proteomiky).
Univerzita v Uppsale je nejstarší univerzita v Severní Evropě a momentálně se pohybuje někde kolem 80. místa ve World
University Rankings 2018. Pro srovnání pařížskě Sorbonně patří 196. místo a Univerzitě Karlově 401–500. místo.
Komentář Aleše Holfelda k tématu diplomové práce:
Předmětem mé diplomové práce byl vývoj analytického postupu, který je možno využít ke sledování proteinové regulace
v různých fázích rakoviny močového měchýře. Jednoduše řečeno, identifikoval jsem, jak se liší obsah proteinů v rané fázi
rakoviny močového měchýře ve srovnání s fází pozdější, tedy v metastázujících nádorových buňkách. Proteiny, které jsem
z tkání extrahoval, jsem následně analyzoval pomocí hmotnostního spektrometru, což je jedna z mnoho metod využívaných
v analytické chemii. Potenciálním výsledkem je hledání takzvaných biomarkerů neboli indikátorů, které by usnadnilo prognostiku, diagnostiku či léčbu tohoto onemocnění.
Info: „Stora Pris“je v překladu ze švédštiny „Velká cena“, kterou každoročně uděluje Chemická společnost v Uppsala (z
angl. Chemical Society in Uppsala) nejlepšímu studentovi chemie na Uppsala University za jeho diplomovou práci. Tato
cena se předává při příležitosti návštěvy držitele/ů Nobelovy ceny za chemii na uppsalské univerzitě.
Nominaci na tuto cenu může provádět školitel nebo zkoušející a musí obsahovat motivaci, proč by nominovaný student
měl obdržet cenu, a stručné hodnocení díla. Tato nominace je následně předložena komisi z Chemické společnosti
v Uppsale, která danou práci hodnotí. Běžně komise obdrží více než padesát nominací každý rok. Nejlepší student chemie
pak obdrží diplom od Chemické společnosti v Uppsale včetně podpisu/ů nositele/ů Nobelovy ceny za chemii daný rok
a také peněžní odměnu za jeho odvedenou práci.
Osobní komentář Aleše Holfelda:
Být držitelem této ceny je pro mě obrovský úspěch v mojí profesní kariéře. Pro každého vědce je nesmírná pocta se osobně
setkat s tak významnými osobnostmi, jako jsou právě nositelé Nobelovy ceny. Nobelova cena za chemii je sen snad každého,
který se ve výzkumu pohybuje. Navíc jsem měl tu čest se setkat a hovořit s dalšími laureáty Nobelovy ceny za fyziku, medicínu
či za mír. Takové příležitosti se nedostává každému a je to opravdu životní zážitek, který je pro mě motivací pro další kroky
v mojí kariéře. Navíc mne velmi těší, že moje vědecká práce zaujala komisi. Znamená to, že moje úsilí nebylo rozhodně
zbytečné. Jako třešnička na závěr, výsledky mojí studie by měly být v blízké době publikovány ve vědeckém časopise.
Na obrázku společně s Alešem a profesorem Joachimem Frankem je také jeho vedoucí diplomové práce docentka Sara
Lind a předseda Chemické společnosti v Uppsale a profesor Jonas Bergquist.
(pp)

Jiří Mánek ze Záhoříčka jede na Mistrovství světa
juniorů v běhu na lyžích
Jirkovi bude v květnu dvacet let a je již druhým rokem juniorským reprezentantem ČR
v běhu na lyžích. Závodí za vimperský SKI klub a na svém kontě má již mnoho republikových
i mezinárodních medailí. Po sérii deseti nominačních závodů, které jeli v Rakousku, ve Švýcarsku a tento víkend v Novém Městě na Moravě, se letos Jirka nominoval na Mistrovství
světa juniorů, které proběhne na přelomu ledna a února ve švýcarském lyžařském středisku
Goms nedaleko ženevského jezera. Loni Jirkovi kvalifikace na MSJ, které bylo v americkém
Salt Lake City, jen velmi těsně utekla. V kritických závodech mu loni chybělo 6 vteřin na
soupeře v závodě na 10 km a pak 0,2 sekundy při sprintu. Letos to ale vyšlo, a proto mu
budeme držet palce, aby dobře reprezentoval nejenom Českou republiku, ale také Čkyni
a Záhoříčko, kde bydlí i trénuje.
(red)
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Starší dorostenec Ondřej Mánek sbírá
medaile na Českém poháru biatlonistů
Začala klání Českého poháru biatlonistů pro rok 2017/2018. Dorostenci,
junioři a dospělí biatlonisté se zatím sešli dvakrát. Jednou v Novém Městě
na Moravě a podruhé o víkendu 13.–14. ledna v Jablonci nad Nisou. Na
startu nechyběl ani loňský vítěz celého seriálu v mladším dorostu Ondřej
Mánek ze Záhoříčka, který letos postoupil do kategorie starších dorostenců.
Tato kategorie již nosí malorážky celou trať na zádech a už se jedná o velký
biatlon. Na prvních závodech Ondra získal jeden bronz a při druhém závodě
mu úplně nevyšla střelba a tak skončil devátý jen s těsnými ztrátami za
závodníky, kteří skončili před ním. Reparát v Jablonci dopadl výborně.
V sobotním sprintu minul terč jednou vleže a jednou ve stoje. Dvě trestná
kola ho však neodsunula dále než pro bramborovou medaili, když za třetím
zaostal jen o tři vteřiny. Vše si vynahradil v nedělním sprintu, když ve dvou
položkách neminul ani jednou, a to znamenalo, že za sebou nechal úplně
všechny a zvítězil nad soupeři z Jablonce, Nového Města, Jilemnice, Letohradu a dalších center z celé ČR.
Ondra nemá adekvátní malorážkovou střelnici pro trénink biatlonu, proto trénuje na myslivecké střelnici v Hradčanech
u Čkyně. Pro ztížené podmínky pro trénink střelby oproti soupeřům z profesionálních biatlonových center má sice
pokaždé pomalejší střelbu, ale zdatně jim konkuruje svou přesností a rychlostí běhu na trati. Je tak po 4 závodech zatím
na třetí příčce celkového poháru, který pokračuje na začátku února v Harrachově.
(red)

A přišel rok osmý
Roky končící osmičkou jsou pro nás Čechy specifické a i letošní „osmičkový“ rok přinese několik
kulatých výročí, jež stojí za to být připomenuta.
Pod mottem uvedeným v nadpisu tohoto
příspěvku jsme v synagoze připravili program,
v němž hrají hlavní roli dvě výročí.
Prvním je připomenutí sta let od konce války
a vzniku československého státu. Rádi bychom formou výstavy autentických fotografií přiblížili toto
téma zejména mladé generaci, pro níž je I. světová
válka většinou spojena snad už jen s existencí pomníků na návsích i těch nejmenších vesniček. Pro
výstavu jsme získali úžasný zdroj informací, jenž,
jak věříme, osloví všechny návštěvníky synagogy.
Druhým výročím, tentokráte s přímým vztahem
k synagoze, je připomenutí 190. výročí jejího
Předvánoční čas tradičně zpestřil koncert třech pěveckých sborů
postavení v r. 1828. Také zde se pokusíme přinést
ze Čkyně. Zaplněná synagoga si vyslechla koncert pěveckých těles
nové poznatky z historie synagogy a života s ní
Rossetta, Růže i těch nejmenších Růžiček pod vedením sbormisspojeného. Tady bychom rádi opět poprosili
tra Jaroslava Fafejty.
Foto: PP
všechny občany Čkyně a okolí. Neleží někde u vás
doma ve starých albech, krabicích nebo zasunuto
někde na půdě pár fotografií nebo dokonce předmětů se vztahem k synagoze? Moc by se nám hodily pro připravovanou
výstavu i trvalou prezentaci. Je toho tak málo, co zbylo původního.
Vedle dvou stěžejních výstav připravujeme řadu doprovodných akcí, vernisáží, koncertů, přednášek. Rádi bychom vydali
sbírku básní Pavla Nozara Žalmy a písně, a to dokonce dvojjazyčně. Stejně jako vloni chceme připomenout některé z židovských svátků a na závěr roku společně oslavit advent.
Naše Společnost pro obnovu synagogy je neziskovou společností s malým rozpočtem, kde všechny shromážděné finanční
prostředky vkládáme zpět do pořádání kulturních akcí v synagoze. V našich plánech spoléháme na příspěvky od Obce
Čkyně, grant Jihočeského kraje, příspěvky drobných dárců a hodně také na vás, kteří přicházíte do synagogy za kulturou
a tím ji podporujete.
Věříme, že v nastávajícím roce si opět najdete cestu do své synagogy. Přejme proto synagoze i nám všem dobrý rok
2018.
vs
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu
27. 12. 2017 se již tradičně sešli přátelé nejmenšího
míčku, aby se utkali na turnaji ve stolním tenisu.
V obou tělocvičnách naší školy bojovali na osmi stolech
ve dvou kategoriích. Registrovaných hráčů se sešlo devět
a utkali se systémem každý s každým na tři vítězné sety.
Po třech hodinách úporných bojů si borci vybojovali svá
letošní postavení v tabulce. Třetí místo získal nestor místních hráčů Milan Kavlík, na druhou pozici postoupil zástupce zálezské školy Jaroslav Trojan, jehož závěrečné
dramatické utkání s pozdějším vítězem Liborem Schořem
bylo výbornou propagací tohoto sportu. Všichni přihlížející diváci odměnili jejich výkony bouřlivým potleskem.
V kategorii amatérů se sešlo deset borců, kteří se utkali
stejným systém na dva vítězné sety. Zajímavostí je, že věkový rozdíl nejmladšího a nejstaršího hráče činil 63 roků.
Medailové pozice v této kategorii obsadili: 3. místo Pavel Tomšů, 2. místo Radek Pártl, 1. místo Jan Urbánek. Vzhledem
k tomu, že soutěž je prolínací, postupuje vítěz do skupiny A a poslední ze skupiny A spadává mezi amatéry.
Cenu pro nejstaršího hráče získal Jirka Červený (75 roků) a cenu pro nejmladšího hráče David Nezbeda (12 roků).
O tom, že věk není rozhodující, svědčí umístění těchto hráčů ve středu tabulky. Nechali za sebou o mnoho mladší (starší)
hráče.
Dovolte mi poděkovat za materiální podporu panu Janu Kutovi a firmě Aptar, jež podpořili tento turnaj, umožnili tak
odměnit všechny účastníky drobnými pozornostmi. A dále chci poděkovat TJ Sokol ve Čkyni za úhradu nákladů za
tělocvičnu.
Jan Moulík

Silvestr nesilvestr 1. ledna se hrál fotbal
Své tradiční novoroční utkání sehráli 1. ledna čkyňští fotbalisté. Výsledek utkání nebyl důležitý, šlo o to se po vánočních
svátcích proběhnout a zasportovat si. Na hřišti se objevila například i dlouholetá opora čkyňského týmu Robert Provod,
který sice ukončil aktivní kariéru, nicméně své bývalé spoluhráče přišel podpořit svou vyhlášenou tvrdou hrou, ale
i smyslem pro humor a dobrou náladou.
(pp)
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PLÁN ZIMNÍ PŘÍPRAVY 2018
– MUŽI „A“
Soustředění – 31.1. až 4.2. Úbislav (středa – neděle)
1. přípravné utkání sobota 24.2. od 11:00
– soupeř TJ Žichovice (I. A třída Plzeňský kraj)
– hřiště Velké Hýdčice (tráva)
2. přípravné utkání sobota 3.3. od 13:00
– soupeř Tatran Prachatice (I. A třída)
– hřiště UMT Prachatice
3. přípravné utkání neděle 11.3. od 10:00
– soupeř SK Vacov „A“ (I. A třída)
– hřiště Velké Hýdčice (tráva)
4. přípravné utkání sobota 17.3. od 14:00
– soupeř Boston Kluky (I. B třída skupina C)
– hřiště UMT Strakonice
5. přípr. utkání (generálka) – sobota 24.3. od 15:00
– soupeř TJ Sokol Sedlice (I. B třída skupina C)
– hřiště Čkyně
1. mistrovské utkání sobota 31.3. od 16:00
– soupeř SK Slavoj Volyně – hřiště Čkyně

Tříkrálová sbírka
Tři králové obcházeli Čkyni. Adélka Vačkářová, Julinka Trojanová a Honza Kytlica – moc jim děkuji, stejně jako všem, kteří
přispěli do kasičky pro vimperskou Charitu.
Výsledky sbírky budou k dispozici až po uzávěrce a budou
zveřejněny v příštím čísle Aktualit.
H. Brašnová

Mikulášské jízdy se zúčastnily sestry Benešovy
Své reprezentativní zastoupení měla Čkyně i při Mikulášské jízdě na zámku Skalice v Bohumilicích. Nádherně ustrojené
se jí na koních zúčastnily i obě děvčata Benešovy – Johanka a Elenka. Mikulášský průvod na koních prošel okolím zámku
a v jeho areálu pak pokračoval zajímavý program pro malé i velké.
(pp)
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Vítání nového roku ve čkyňském Sokole
Přivítáním nového roku 2018 jsme si hlavně my, současní příznivci a pokračovatelé tělovýchovného spolku ve Čkyni,
ale jistě i mnozí pamětníci uvědomili, jak významný rok pro naší TJ právě začíná.
Malá připomínka z historie: K založení TJ Sokol ve Čkyni došlo po ukončení první světové války. Ustavující schůze se
konala 24. listopadu 1918 v budově obecné školy, první valná hromada pak 1. prosince 1918. Sokolové, mužský a ženský
odbor, cvičili v hostinci U Králíčků, spolkovou místnost měli u Hulů. V lednu byly zaslány stanovy Zemské správě politické
v Praze. Z těchto několika řádek se dovídáme, že čkyňský sokol oslaví v listopadu tohoto roku neuvěřitelných 100 let existence. Její historií prošlo mnoho lidí, kteří se hluboce zasloužili o to, kam se tělovýchovná jednota ubírala, vzniklo
i zaniklo mnoho oddílů.
Výkonný výbor připravuje řadu akcí v duchu těchto oslav, včetně vzpomínek na důležité události a osobnosti čkyňského
Sokola. Zároveň bychom chtěli veřejnost postupně seznamovat se současným děním v jednotlivých oddílech i s prací
dlouholetých instruktorů, pod jejichž vedením oddíly pracují – od oddílů nejmladších až po oddíly s delší a nejdelší tradicí,
začínající cvičitele až po držitele různých ocenění za dlouholetou práci v Sokole.
Okénko první nás zavede do oddílu svojí existencí nejmladšího
– do čkyňského oddílu odbíjené pro mládež.

Instruktorka oddílu: Bc. Kateřina Šmídová
Narodila se ve Čkyni, takže do sokolských řad přišla již jako
žákyně základní školy. Volejbal hraje od svých 13 let.
V těchto letech neexistoval ve Čkyni oddíl pro mládež, takže
první zkušenosti získávala „vhozením do vody“ mezi
dospělými hráči rekreační čkyňské odbíjené. Teprve mnohem později se dostala k tréninkům, sbírala první vědomosti
o výuce základů odbíjené a správné technice hry, které
mohla zúročit při práci s mládeží. V současné době je instruktorkou III. třídy, hraje za oddíl žen TJ ČZ Strakonice
a SK Olympia SPS Praha.
V Praze je držitelkou titulu Mistryně republiky v beach
volejbale neslyšících žen. S pražským oddílem reprezentovala naši republiku na turnaji v Itálii.
Ale hlavně je trenérkou naší čkyňské mládeže. Hodiny s chlapci a děvčaty se pro ni staly velkým koníčkem, raduje se
společně s nimi z úspěchů, podporuje je a radí při neúspěších. Přejeme si spolu s ní, aby se nám podařilo u jejích svěřenců
vštípit trvalý vztah k této krásné hře.
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Oddíl vznikl před 4 lety ve školním roce 2014/2015 – pod vedením Heleny Žemličkové a Kateřiny Šmídové. Jeho začátky
nebyly lehké – nevěděli jsme, zda se u dětí „uchytí“ tento sport, zda pochopí, že chci-li se něco naučit, musím trénovat,
být trpělivý a hlavně vytrvat.
První stabilnější sestava se začala utvářet až o rok později – ve školním r. 2015/2016 – trenérka Kateřina Šmídová. Po
zvládnutí potřebných základů si začali mladí volejbalisté osvojovat i hru v poli. Přišel první turnaj s žákyněmi z vimperského oddílu odbíjené a obrovská radost z první výhry.
V září 2016 čekaly oddíl nové začátky, některé hráčky (Lucie Dragounová, Kristýna Mauricová, Lenka Matějková) odchází na střední
školy a internáty. Ty, co zůstávají, se však již
vypracovaly na kvalitní volejbalistky a navíc
získávají i chlapecké posily. (Martin Štrobl,
Jakub Zahradník, Jaroslav Sýkora, Patrik Weber). Nováčci se zaučují, pokročilí se začínají
„otrkávat“ ve hře s dospělými nejen v sokolském oddíle odbíjené mužů a žen.
Ve školním roce 2016/2017 zahajují zase s
otazníkem, hráčky z řad devátých tříd opět odchází na středoškolská studia. Avšak přichází
celá řada nových dívek a chlapců. Přihlásilo se
12 dětí, stabilně pak chodí 8 dětí. Kromě
pravidelných tréninků je čekal školní vánoční
zápas žáků proti učitelům (žáci prohráli Smíšený oddíl - zleva: Míša Škrlová, Míša Billová, Denisa Chymčáková,
v poměru 1:2) a účast na školním turnaji ve Mariana Bourriez, Marie Vintrová, Adam Rod
Vimperku, kde skončili na 4. místě z pěti oddílů.
Září 2017 – oddíl má rekordních 19 zájemců. Počet mladých volejbalistů se ustálil na čísle 16
a začínají opět od základů. Budeme jim přát, aby vytrvali.
Ti starší již dosahují prvních úspěchů, získávají první cenné zkušenosti – první turnaj dospělých ve Zdíkově odehrála
některá děvčata v prosinci ve Zdíkově (Mariana Bourriez, Marie Vintrová, Natálie Turková). V konkurenci dlouholetých
zkušených oddílů si
nevedla vůbec špatně,
a i když je nakonec
těsná prohra 27:25
v nervy drásajícím závěru velmi mrzela,
sklidila pro svůj mladý
věk velké uznání všech
ostatních účastníků
turnaje. Smíšený oddíl
si pak v závěru roku
2017 zahrál opět proti
svým učitelům. Věříme,
že pedagogové jim jejich obrovskou radost
ze zasloužené výhry
velmi přáli a ocenili, jak
zdatnou sportovně nadanou mládež mezi
svými žáky v základní
škole mají.

Za Sokol Čkyně
D. Šmídová

Mladší smíšený oddíl - horní řada zleva: Jakub Dušek, Natálie Tesařová, Tereza Zlochová, Daniela
Hadravová, Daniel Marek
Dolní řada zleva: Emmy Bourriez, Tereza Billová, Adéla Kotálová, Václav Dušek
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Trenéři uzavřeli půlsezónu společenským večerem
Svou dokopnou si na konci zimní poloviny fotbalové sezóny užili i ti nejmenší fotbalisté. Zajímavý program plný her si
pro své svěřence připravili oba trenéři Martin Kotál a Pepa Mareš. Zúčastnili se i rodiče. O pohoštění se postaral Libor
Schoř v hospodě Na hřišti, kde se setkání konalo. Trenéři také na začátku zhodnotili výkony svých svěřenců, kteří podávají
nadšené a obětavé výkony. Na jaře bude sezóna pokračovat.
(pp)

Čkyňská fotbalistka střílí
góly i v kraji
Radost čkyňským fotbalovým fanouškům nedělají
na trávníku jen muži, ale také ženy či dívky.
Deniska Mauricová se během této sezóny dostala
do výběru fotbalistek, které v krajské soutěži
reprezentují bývalý okres Prachatice. V zápasech
s Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem či
Jindřichovým Hradcem tak dělá čest svému rodnému městečku Čkyně. „Fotbal mě chytnul. Moc mě
baví střílet góly,“ říká devítiletá Deniska. Právě
proto si i v okresním výběru rychle získala stálou
pozici na pravé straně útoku. Vynesly ji tam vynikající výsledky, kterých dosahovala při zápasech těch
nejmenších fotbalistů ve Čkyni, kde ji připravuje
trenérské duo Martin Kotál a Josef „Vojtek“ Mareš.
„Jsou hodní a věnují se nám. Moc nás to s nimi
baví,“ chválí Deniska.
Ve Čkyni nastupuje mezi samými kluky, zatím jí
to problémy nedělá. Dokonce jí nevadí ani společná šatna, kde sedí vedle svého bratrance Filípka Škopka. Právě ten ji
k fotbalu přivedl. Její mamka Jitka (rozená Kurylová, pozn. red.) neměla z nového, spíše chlapeckého koníčku příliš velkou
radost, obzvláště potom, kdy kvůli kopačáku opustila taneční kroužek. Deniska si ale nedala říct. Držme jí palce, ať za
Čkyni střílí góly co možná nejdéle!
(pp)

Únor 2018 – AKTUALITY ze života Čkyně

15

V 1. kole prezidentských voleb zvítězil
ve Čkyni s převahou Miloš Zeman
Výsledky 1. kola prezidentských voleb ve Čkyni přibližně kopírovaly to, jak dopadly i na celostátní úrovni.
I kdyby o postupujících do druhého kola rozhodovali
čkyňští voliči, postoupil byl Miloš Zeman a Jiří Drahoš.
Úřadující prezident zvítězil s velkým náskokem, kdy
získal téměř 42 %, což představovalo 338 hlasů. Jiřímu
Drahošovi hodilo svůj hlas 190 lidí, což představovalo
více než 23 %. Pro zajímavost na celostátní úrovni
získal Zeman více než 38 % hlasů a Jiří Drahoš necelých
27 % hlasů. Volební účast byla ve Čkyni poměrně
vysoká 64,82 %. Na snímku je Stanislav Sova starší
a jeho syn Standa mladší. Bývá zvykem, a to nejen ve
Čkyni, že procházka do volební místnosti je jakousi
rodinnou záležitostí. A přesně takhle to pojali i oba
Standové.
Výsledky druhého kola prezidentské volby nebyly do
uzávěrky tohoto čísla čkyňských Aktualit známy.
Redakce tohoto dvouměsíčníku věří, že voliči rozhodli
správně!
(pp)

Fotbaloví funkcionáři
Těsně před odjezdem na fotbalové soustředění do Úbislavi zasedal v hospodě Na hřišti fotbalový výbor SK Čkyně.
I když je zimní přestávka, měli chlapci u stolu mnoho práce. Funkcionářským cílem je, aby místním plejerům připravili
na jaro co nejlepší podmínky v boji o vítězství v celé soutěži, ale například se také poradili, jak správně připravovat ty
nejmenší.
(pp)
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Dětský kroužek keramiky v klubovně
Své výtvory si před Vánoci odnesly domů děti z kroužku keramiky. Hlinění čerti, andílci a svícínky jim ozdobili pokojíčky
i obýváky, možná někomu udělali i radost pod stromečkem. Kroužek se těší velké oblibě a vede ho v klubovně ve Čkyni
Lucka Růžičková. V současné době je zcela naplněn.
(lp)

Čkyně si vychovává své malé rybáře
Již necelé čtyři roky funguje ve Čkyni kroužek těch nejmenších rybářů. Jeho vedoucí Karel Košek učí děti základy tohoto
krásného koníčku, s tím související pravidla rybolovu, ale také lásce k přírodě. Ti, co mají zájem, mohou nakonec získat
i povolenku, která je opravňuje k lovu ryb, a stávají se tak plnohodnotnými členy čkyňského rybářského spolku. S dětmi
se schází každý čtvrtek od 16 hodin v klubovně KOS. ,,Učíme se poznávat druhy ryb, od kdy do kdy se ryby smí chytat,
lovné délky, techniky lovu," uvádí Karel Košek. 22. března završí děti teoretickou přípravu a budou psát prověřovací testy,
od jara již budou malí rybáři chodit k rybníku, kde se naučí všem praktickým dovednostem, které souvisí s aktivním rybolovem.
(pp)
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Při maratonu mu ukáply i slzy štěstí
Nový rok je všeobecně spojený s celou řadou předsevzetí – přestat kouřit, naučit se konečně anglicky. Často jsou lidé
motivováni touhou zhubnout. Podobné předsevzetí si dal v průběhu roku 2015 i Tomáš Kůrka – Čkyňák, který bydlí
v bytovém domě na rovince. Začátky byly těžké, ale nakonec se rozběhal, častokrát překonával se slzami v očích sám sebe,
shodil téměř 40 kilo a dnes si v klidu troufne i na maraton. Přátelé, příklady táhnou!
S nápadem začít běhat přišla v květnu roku 2015 jeho sestra, chtěla se vydat
na trasu tříkilometrového rodinného běhu v Českých Budějovicích. Tomáš, který
nikdy příliš nesportoval, začal běhat, aby zjistil, zda je to pro něj vůbec reálné.
,,V tu dobu jsem měl skoro 135 kg, takže jsem měl rychlost šneka. Neuběhl jsem
ani 1 km a byl jsem hotový. Prostě krušné začátky," vzpomíná. Rok 2015 tak měl
spojený spíše jen s takovými pokusy o běh. Na podzim už ale zvládl uběhnout
alespoň 3 kilometry. Celkově v tom roce absolvoval asi 100 kilometrovou porci,
o rok později už si "naložil" 450 km a loni už se porce téměř zdvojnásobila. Stejnou vzdálenost k tomu ujel na kole, celkově zhubl téměř 40 kg. Navíc s
uběhanými kilometry začal také výrazně zrychlovat. ,,V začátcích jsem zvládl 3
km asi za 21 minut. Tento rok již pod 14 minut. První běhy na 10 km byly dost
přes hodinu. Teď mám osobák 48 minut. Nejsou to žádné světoborné časy, ale
jsem spokojený," srovnává spokojeně.
Podle svých slov by na běhání potřeboval více času, ale nechce o něj okrádat
svou rodinu. ,,Poslední dobou jsem ale začal brát na závody i malého, tak to
nějak vše spojíme. Možná bych mohl začít běhat i do práce, ale to bych musel
vstávat v půl čtvrté," přemýšlí Tomáš, který si vzal za manželku Pavlínu Tomšů
ze Čkyně a společně vychovávají syna Olivera. Je zaměstnancem vimperské
firmy Rohde & Schwarz, kde vede tým zabývající se manuálním osazováním Tomáš v době, kdy vážil 135 kg
elektronických součástek.
Ve Čkyni rád běhává většinou kolem řeky do Malenic, v poslední době si oblíbil 12km trasu přes Věnec. Absolvoval
desítky závodů. Loni to bylo asi 30 závodů. Včetně pěti půlmaratonů, jednoho 30km horského závodu a prvního maratonu
v životě. Konec loňské sezóny mu bohužel moc nevyšel. Skoro celý listopad a prosinec se doma potýkali s různými nachlazeními, takže vůbec neběhal. Díky tomu jsem vypadl z formy i na začátku tohoto roku. Minulý víkend už byl ale třetí na
12km krosovém závodě v okolí hradu Landštejn. ,,Ale já za úspěch beru každý dokončený závod, když vím, že jsem do
toho dal všechno. Většinou se hlásím i na závody, na které nemám natrénováno. Mám to jako takové osobní výzvy,"
prozrazuje.
20. ledna absolvoval českobudějovický maraton. Po tréninkovém výpadku z konce
roku si myslel, že to nezvládne.
Ale šel to zkusit. Už někde
před 30. km to chtěl vzdát. Měl
křeče v nohou a motanice hlavy. ,,Půl hodiny jsem strávil
vedle trati na židli, ale nakonec
jsem to zvládl. I nějaké slzy mi
v cíli ukáply. A o tom to je. O překonávání sebe sama," říká.
Těm, kteří se bojí nebo se jim
do běhání nechce, radí, že se
člověk nesmí bát. Vždyť nejde
o první místa. ,,Spíš se zúčastnit a hlavně si to užít. Diváci
tleskají i lidem vzadu. Říká se,
že i ten poslední běžec dává na
zadek všem, kteří se válí na
gauči. Navíc tam člověk pozná
i nové kamarády," uzavírá.
(pp)
Tomáš je dnes ve formě a na závody bere i svého syna Olivera
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Spoluautorem knihy o válečných
veteránech je i Pavel Pechoušek
Unikátní fotografie z válečných zón. Autentické příběhy
českých vojáků. Atmosféra zahraničních misí. Bohatě vypravená kniha bezprostředně ukazuje, jak to vypadá v
prvních liniích i na vojenských základnách. Emotivní texty
plné skutečných příběhů a zážitků doplňují sugestivní fotografie z míst, kam se krom vojenských profesionálů
dostane málokdo. Kniha, kde je autorem některých textů
i čkyňský Pavel Pechoušek, ukazuje moderní a současnou
podobu české armády jejíma vlastníma očima.
Jedinečná publikace vznikla jako pokračování úspěšného
projektu výstav Ten druhý život. Z každého prodaného
kusu dostanou příspěvek váleční veteráni z veteránského
centra v Brně. Knihu je možné objednat na e-mailu:
pavel.pechousek@email.cz. Fixní cena stanovená Ministerstvem obrany ČR je 399 Kč.
(Tomáš Málek, www.lidovky.cz, spoluautor knihy)
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Emma vyhrála Šumavskou 30

V závěru ledna si děti užily zimy
Zatímco počátek zimy neodpovídal teplotně ani sněhovou
nadílkou tomuto ročnímu období, na přelomu poslední dekády
prvního měsíce tohoto roku se nejen čkyňské děti dočkaly
a pořádně si užily všech radovánek.
Na snímku Adámek a Adélka Kotálovi a Péťa Kalianko.
(pp)

Vítězem závodu na běžkách Šumavská 30, který se
v rámci SkiTour jel na Zadově, byla Emma Mánková,
která vyrostla v malém čkyňském sportovním oddílu
Outdoor Kids. Ten
vedou její rodiče.
Emma dnes již
závodí za profesionální Ski klub
Šumava Vimperk,
který již odchoval
mnoho mistrů republiky, účastníků
mistrovství světa
a nyní i účastnici
zimních olympijských her Báru
Havlíčkovou. Ta je
její velký vzor a
Emma má Báry
fotografii vyvěšenou i ve svém dětském pokoji. Tak
jako Emma dříve
vyhrávala v barvách Outdoor Kids,
dnes vítězí i v barvách vimperských, zatím v kategorii do 10 let a na
závodech krajského formátu. Až příští rok jako mladší
žákyně bude moci vyrazit na celorepublikové závody,
aby se tam poměřila s velkou konkurencí z celé republiky.
(red)

Čkyně fandí Motoru
Čkyňští fotbaloví nadšenci často vyráží za zápasy klubu svého srdce relativně daleko od domova. Ti fotbaloví například
na pražskou Letnou, kde drží palce Spartě, mnoho jich je také slávistů, někteří fandí pražské Dukle. Co se hokeje týká, tak
největší množství jezdí do Českých Budějovic, kde fandí zdejšímu Motoru. Ten i letos bojuje o postup z druhé nejvyšší
soutěže do extraligy. Z kotle je tam také ženou čkyňští rowdies, ti jsou i na snímku legendy jihočeské sportovní fotografie
Jana Škrleho.
(pp)
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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 18.3.2018 - 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.

