AKTUALITY
ze života
Čkyně

VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ

ZDARMA

LEDEN/ÚNOR 2020

Bratři Mánkovi na juniorském
mistrovství světa v biatlonu
Koncem ledna a začátkem února se ve Švýcarském biatlonovém areálu
Lenzerheide konalo juniorské a dorostenecké mistrovství světa v biatlonu. Do světového klání biatlonových nadějí se zapojili bratři ze Čkyně
Ondřej a Jiří Mánkovi.
Oba začali jako lyžaři běžci, jejich mateřským oddílem je Fischer Ski
klub Šumava Vimperk. Mladší osmnáctiletý Ondra začal s biatlonem již
v žákovské kategorii a postupně si vysloužil zařazení do juniorské biatlonové reprezentace. Starší jednadvacetiletý Jirka si od malorážky držel
odstup. Byl dva roky členem juniorské reprezentace v běhu na lyžích
a malorážku si poprvé vzal do ruky před rokem a půl a vybojoval si účast
na světovém šampionátu.
Na mistrovství na kluky čekalo 5 závodů. Těsně před uzávěrkou tohoto
čísla Aktualit skončil mladší Ondra ve svém první závodě na skvělém 7.
místě a na výborném 2. místě ve štafetě. Gratulujeme!
(pp)

Cenu Talent okresu Prachatice 2019
získali dva žáci čkyňské základní školy
Ve středu 20. listopadu v sále MěKSu ve Vimperku byli ohodnoceni žáci
a žákyně, kteří prokázali v minulém školním roce mimořádné nadání
v oblasti sportovní, umělecké, humanitní či přírodovědné. Návrhy na
ocenění mohou posílat základní, střední i základní umělecké školy
z celého okresu Prachatice. Letos bylo nominováno 53 jednotlivců a 17
kolektivů. I naše škola nominovala za školní rok 2018/2019 své nadané
žáky a žákyně. V humanitní oblasti jsm navrhli loňskou deváťačku Julii
Trojanovou, v přírodovědné oblast byli nominováni také loňští deváťáci
Jan Kytlica a Marianna Stránská a loňští páťáci Karel Remeš a Metoděj
Stránský. V oblasti sportovní jsme měli jednu nominaci, a to Anetu Zwettlerovou (IX.). Za kolektiv nás reprezentovali
Monika Doulová (VI.A) a Metoděj a Marianna Stránští. Už samotná nominace je pro žáky, ale i pro naši školu odměnou
a zadostiučiněním, že práce, píle a chuť dělat něco navíc není marné. Z těchto nominací byly jen některé proměněny
v ocenění Talent okresu Prachatice 2019. To se povedlo dvěma našim žákům, a to Karlu Remešovi a Janu Kytlicovi. Oběma
gratulujeme, Honzovi přejeme hodně štěstí a úspěchů v jeho dalším studiu a Kájovi ať se daří v letošním roce alespoň
tak, jako v roce minulém.
Všem nominovaným a oceněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
J. Sovová

Masopustní průvod
Sbor dobrovolných hasičů ze Čkyně pořádá v sobotu 22. února 2020 od 9 hodin masopustní průvod obcí. Všichni jste na něj srdečně zváni, a to jak do průvodu v masce,
tak i jako diváci. Sraz je tradičně v hasičárně.
Tak neváhejte a přidejte se!
SDH Čkyně
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Navždy jsme se rozloučili s místostarostou Jaromírem Kaincem
V lednu jsme se rozloučili s panem Jaromírem Kaincem, který od nás všech odešel po náročném měsíčním boji s těžkou
agresivní chorobou. Téměř všichni jsme ho znali jako Míru Kainců.
Narodil se 22. září 1958 ve Vimperku, dětství prožil v Horosedlech. Vyučil se jako malíř, natěrač u stavebního podniku
ve Vimperku, kde poté pracoval jako vedoucí střediska malířů. Při práci vystudoval Střední průmyslovou školu v Českých
Budějovicích. V roce 1980 se oženil s manželkou Květoslavou a společně vychovali tři dcery, Květušku, Ivetku a Kristýnku.
Velkou radost mu přinášela i čtyři vnoučata. V roce 1991 začal podnikat nejprve v oboru malířství, natěračství, poté
otevřel obchod s barvami a následně obchod s potravinami a drogerií. V roce 1999 byl uveden do provozu bufet. Vybudoval
firmu, která funguje od roku 1991 dodnes a má 19 zaměstnanců.
Byl činný i v jiných oblastech. 43 let byl aktivním a přispívajícím členem dobrovolných hasičů v Horosedlech. K jeho
velkým zálibám patřil fotbal, kterému se věnoval od malička. Od r. 1980 se stal členem fotbalového klubu ve Čkyni a jako
brankář č. 1 chytal převážně v krajských soutěžích I.A a I.B třídy. V r. 2000 byl zvolen valnou hromadou SK Čkyně předsedou oddílu. Fotbalisté ho znají pod přezdívkou „Kanička“. Jeho aktivní a bohatá činnost u fotbalového oddílu Čkyně se
uzamyká v r. 2014.
V záhlaví smutečního oznámení je vyjádřeno, jaký byl skutečně člověk a jakou měl zálibu, která mu pomáhala dodávat
sílu ke všem aktivitám. Byl to odpočinek v lese. Ve sbírání hub neměl konkurenci.
Klid a nečinnost byly pro něho promarněným časem. Jeho činorodý život byl spojen vždy s prací pro firmu, s milovaným
fotbalem, s obcí. Nikdy mu nebylo za těžké pomoci dobrým věcem, akcím pro spoluobčany, bez nároku na odměnu. Dobro
obce a veřejný zájem mnohdy upřednostnil i před celou rozvětvenou rodinou. Jako zastupitel pro obec pracoval 21 let,
z toho 13 let jako místostarosta.
Životní energie, elán, plné nasazení ho provázelo 61 let i přes zdravotní obtíže, které několik let měl, a vždy se je snažil
spíše zlehčovat než jim podléhat. Svým založením byl optimista, neviděl nikdy žádný problém.
12. prosince minulého roku byl náhle bez velkého varování zastaven a i přes veškerou náročnou lékařskou péči se nepodařilo jeho rezervy obnovit.
Poděkujme mu za vše, co pro nás udělal, odpusťme mu, je-li mezi námi někdo, komu ublížil, přejme mu klid, neboť odchází opravdová osobnost Čkyně a okolí. Vzpomínejme v dobrém, protože Míra to s naší obcí myslel vždy jen nejlépe.
Čest jeho památce.
Stanislav Chval, starosta obce
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Vítání občánků 23. 11. 2019
V loňském roce Čkyně přivítala celkem 18 nových občánků. Přejeme jim do života jen to nejlepší.

Foto: V. Hošek

Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 16. 12. 2019
Schválilo:
– doplnění programu : návrh odměn pro neuvolněné zastupitele, ORP Vimperk – studie sociálních služeb
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– poplatek za odpady pro rok 2020 ve výši 700 Kč za osobu
– poplatek do smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem pro podnikatele ve výši 2.000 Kč s DPH
– dodatek č. 1/2020 Rumpold 01 Vodňany, s. r. o., ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a poskytování služeb
oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí
– vodné a stočné – stanovení ceny – vodné 27Kč, stočné 22,50 Kč, celkem 49,50 Kč
– plán inventury
– rozpočtové změny č. 11/12/2019
– prodej pozemku v k.ú. Onšovice parc. č. 34/1 st. 15 o výměře 256 m2 panu Janu Heřtovi
– vyrovnaný rozpočet obce dle závazných ukazatelů včetně rozpočtu SF, FRB, příspěvků a mimořádných opatření kůrovec; příjmy: 44.941.516,68 Kč, výdaje: 44.941.516,68 Kč; k jednotlivým příspěvkům smlouvy
– rozpočet MŠ a ZŠ Čkyně 2020 a střednědobý výhled 2021-2022
– střednědobý výhled obce na rok 2021-2022
– žádosti POV, PORV a JčK
Vzalo na vědomí:
– zprávu finančního výboru
– ORP Vimperk – studie sociálních služeb

Upozornění
Upozorňujeme občany, že na základě obecně závazných vyhlášek č. 1 a 2/2019 došlo k navýšení poplatku za odvoz
komunálního odpadu a k navýšení poplatku za psa. Poplatek za komunální odpad činí 700 Kč za osobu, snížená sazba
500 Kč je pro držitele průkazu ZTP/P, pro občany starší 70 let a pro občany bez možnosti pravidelného svozu.
Poplatek za psa činí 200 Kč za 2. a každého dalšího psa poplatek činí 300 Kč.
Splatnost těchto poplatků je k 30. 6. 2020.
(OÚ)
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Obnovené rameno Volyňky přivádí do krajiny více vody
Ti, kteří jedou autem ze Čkyně do Vimperka, si přímo u Volyňky nedaleko firmy Dřevostroj Čkyně všimli, že tu během
minulého roku „něco staví“. Nebude tu stát ani nový hotel ani koupaliště. Společnost REVITA CZ, která se dlouhodobě
zabývá projekty podporující ochranu přírody, zde obnovila rameno Volyňky a díky němu se tak do krajiny bude dostávat
více vody než dříve. „Díky návratu původního biotopu se zde objeví i nové druhy rostlin i živočichů,“ uvádí Kateřina Burianová z Agentury ochrany přírody a krajiny. Za hladký průběh stavebních prací patří poděkování Josefu Benešovi staršímu
ze Čkyně, na jehož pozemcích bagry nové rameno vyhloubily.
Z jakého důvodu došlo k vytvoření ramene Volyňky?
Řeka Volyňka, podobně jako ostatní přirozené toky, v minulosti meandrovala celou šíří své nivy, často měnila své koryto
a vytvářela periodicky vznikající a zanikající tůně, slepá či odstavená ramena. Takto zajišťovala dostatek vláhy na okolních
pozemcích i různé typy biotopů pro obrovské množství vodních a mokřadních druhů rostlin i živočichů. V průběhu 20.
století byla částečně upravena a narovnána, boční ramena byla oddělena od hlavního toku a došlo k jejich zániku
i k zahloubení koryta a poklesu hladiny spodní vody. V území dnes chybí biotopy stojaté vody a navazující niva je navíc
částečně oddělena od vodního toku materiálem, který bývá při údržbě toku vyhrnut na břehy. Realizace částečné obnovy
bočního ramene, byť formou tůní, je alespoň malým krůčkem k návratu původních biotopů a přispěje ke zvýšení rozmanitosti území. Realizaci akce iniciovala společnost REVITA CZ, o. p. s.
Jak moc je v současné době důležité dostávat do (jiho)české krajiny vodu?
Obecně je v posledním období nedostatek srážek, respektive jejich rozložení během roku je velmi nevyrovnané. Hladina
podzemní vody je zaklesnutá, což není způsobeno jen zmíněným suchem, ale také plošným odvodněním celé krajiny.
Domnívám se, že podobné projekty mohou k zadržení vody v krajině přispět.
Dojde tu dle vašich předpokladů ke změně biotopu?
Ano, výchozí stav lokality, ruderalizovaná nesečená louka zarostlá převážně chrasticí rákosovitou, kopřivami a pcháčem,
byla zcela pozměněna. V rámci akce byly vytvořeny dvě tůně, které jsou částečně napájeny bezejmenným přítokem od
nedalekého lomu, částečně komunikují s řekou úrovní spodní vody. Tůně mají vhodné parametry pro brzké oživení. Jejich
břehy jsou pozvolné a hloubka proměnlivá. Převažují mělčiny, které jistě ocení například obojživelníci. Při kontrolách realizace byly botaničkou AOPK ČR Mgr. Jitkou Štěrbovou objeveny zajímavé druhy mechů ve spodní tůni. Lze předpokládat,
že bude lokalita zajímavá i pro jiné druhy. Samozřejmě teprve čas ukáže, nakolik byla naše snaha o vytvoření vhodného
biotopu úspěšná.
Máte představu, kolik takových projektů, jako je ten z Výškovic, se v jižních Čechách uskutečnilo?
Projekt "Zřízení odstaveného ramene a revitalizace nivy řeky Volyňky - Výškovice" byl realizován z prostředků Operačního
programu životní prostředí, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je jedním z administrátorů Programu. V jižních Čechách
byly v posledních letech uskutečněny
další podobné projekty. Na Strakonicku
a Písecku to byly například obnovy
slepých ramen v okolí řeky Blanice
(u Maletic, u Myšence, Stará Blanice
u Heřmaně), v okolí řeky Otavy (slepé
rameno u Slaníku, u Kestřan).
Jak je nové rameno dlouhé?
Název projektu je mírně zavádějící, vychází z názvu schváleného v Plánech
dílčích povodí. Realizací došlo v prostoru bývalého ramene k vytvoření dvou
průtočných tůní. Celková plocha tůní je
5244 m2, z toho vodní hladina má
výměru 3377 m2. Objem zadržené vody
dle projektové dokumentace je 2086 m3.
Společnost REVITA CZ se dlouhodobě zabývá projekty na podporu přírody.
(pp) Akce je také součástí Plánu dílčího povodí Horní Vltavy (26578/2015-PVL 14).
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Z mateřské školy
Leden už se přehupuje do své druhé poloviny i přesto,
že sníh se ještě neukázal, ráda bych se ohlédla zpátky
a zastavila se trochu u uplynulého období. Předvánoční
a vánoční čas jsme s dětmi prožily se všemi tradicemi
a oslavami, které k nim patří (sv. Martin s návštěvou bohumilické jízdárny, rozsvícení stromu s vánoční besídkou, Mikulášská nadílka). Třetáci jeli utužit tradice do
Kašperských Hor, podívat se na Kašperskohorský
betlém. Také je Mgr. M. Maunová z NP Šumava poučila
o ptácích v zimě v programu Ptačí cvrlikání.
A opět, jako loni, jsme se sešli s rodiči, prarodiči a dětmi
na vánoční dílničce, kde jsme pod odborným vedením
lektorky Lucky Růžičkové vyráběli vánoční ozdoby
z drátků a korálků. Výsledkem celého setkání byly nejen
krásné ozdoby, ale i propojení mezi generacemi
a školou, společné prožívaní tradic. Samozřejmě přišel
i Ježíšek, přinesl spoustu dárků a hezky jsme si s dětmi
a kolektivem poseděli u vánočního stromečku a završili
tak adventní čas v mateřské škole.
Za všechny dary, radost, příjemné prostředí patří
poděkování všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.
Za peněžní podporu Obecnímu úřadu Čkyně, firmě
Aptar, Pneuservisu Z. Koláře, firmě Jarokai, Ing. P. Turkové. Ale také rodičům - za zajištění občerstvení na
tvořivé dílně, za materiální pomoc, za zapůjčení
kostýmů na všechny školkovské akce. Kosákům za jejich
každoroční mikulášské nadílky a program, který pro
děti připravují. Svým děvčatům za přípravu všech akcí.
Teď už nás čeká karneval, masopustní veselí a vše, co
k tomu patří. Trochu v předstihu se na ně připravíme
s Klaunem a jeho kamarády. Třeťáci budou celý týden
jezdit na Zadov na „Lyžařskou školičku“. V posledním
lednovém týdnu nás v mateřské škole navštíví předseda
Mysliveckého spolku Čkyně Vrcha pan Miroslav Holeček,
aby dětem pověděl o zimním lese a zvířátkách, která
v něm žijí.
Chybí nám jen pořádný sníh a s ním spojené zimní
radovánky…
V. Pechoušková

Malé školkovské zamyšlení
Chtěla bych se s vámi podělit o příběh, který se před Vánocemi stal v naší mateřské škole. Třeba se někomu bude zdát
obyčejný, nezajímavý a řeknete si, proč o tom píši zrovna do Aktualit. Ale mnohdy se to nestává. Posuďte. Děti, které
v mateřské škole odpočívají (a nejen ony), si nosí různé plyšáky a i hračky, aby jim připomínaly domov, spinkají s nimi na
postýlce. Nebo se s nimi ostatním chtějí pochlubit a pohrát si. Také Pavlík přijde každý den s nějakou hračkou. Ten den,
o kterém píši, si přinesl krásnou surikatu. Máme dvě velké zásuvky, kam si „odpočívající“ děti své hračky dávají. Dal si ji
tam i Pavlík. Druhý den Pavlíkova maminka přišla s tím, že Pavlík surikatu nemá doma, asi zůstala ve školce. Hledali jsme,
kde by mohla být, děti prošmejdily všechny možné skrýše, ale surikatu jsme neobjevili. Pavlíkova maminka vyvěsila
v šatně dopis, zda ji někdo někde nenašel, ale o surikatě nikdo nevěděl. Další den, když přišla do třídy Lucinka, měla
v ruce surikatu, sice ne takovou, jako měl Pavlík, ale svoji, s červenou mašlí. Vyprávěla doma mamince o Pavlíkovi, bylo jí
ho líto a chtěla mu udělat radost. Věnovala mu ji. V tuto chvíli je už vlastně vedlejší, kde surikata je, třeba se objeví ve
školce nebo ji Pavlík někde najde. Podstatné je, že Lucince a její mamince to, co se stalo, nebylo lhostejné. Také Pavlíkova
maminka byla překvapená a Lucince poděkovala sladkou odměnou.
Lucinko, vážím si toho, cos udělala.
V. Pechoušková
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„Chodíme na dramaťák“
„Nikdy mi nikdo neřekl, že jsem dobrej. Poprvně mě všichni ve škole pochválili!“ Tyhle věty mi zněly a zní v hlavě už
pěknou řádku let. Protože už opravdu dlouho se scházíme s dětmi na dramaťáku. Tenkrát jsem si však natvrdo uvědomila,
že zdánlivá maličkost může někoho potěšit, možná i malilinko změnit život. A tak trochu mě zamrazilo. Pamatuji si přesně,
kdo ta slova těsně po „premiéře“ pronesl. Občas se totiž ve Čkyni potkáme. Už nedokážu odhadnout počet dětí, které dramaťáky postupně za ta desetiletí (!!!) prošly, ani si nevzpomenu na všechno, co jsme odehráli. Je pravda, že některé ansámbly byly tak výrazné, že se mi vryly do paměti více. Pamatuji si, že někdy nápad střídal nápad, scénář se měnil před
očima od zkoušky ke zkoušce, od dějství k dějství. Tehdy jsem tichounce jako pěna jen pozorovala a sledovala vše se zatajeným dechem. Jindy nám to dalo zabrat. Byla to dřina.
Vždy si vybereme námět, scénář a pak už jen záleží na počtu herců v kroužku, na elánu a kreativitě. Připisujeme role,
ubíráme, vytváříme nové zápletky. Vybavuje se mi neuvěřitelná parta, je to hezkých pár let – každá zkouška byla jiná,
každé představení originál. Improvizace měla zelenou a hlavně, ta parta si ji mohla dovolit. V roli nápovědy jsem i při
vlastním vystoupení nemusela přetáčet psaný scénář, prostě i mě strhl děj na jevišti. No, na „jevišti“. Před lety jsme hrávali
v sále i v kině KD. Pak jsme dlouhá léta zvali diváky do naší tělocvičny. Buď malé, nebo velké. Museli jsme nasadit i variantu
otáčivého hlediště. To znamená, že po jednotlivých dějstvích se diváci otočili o 180 stupňů. Prostě se na lavičce přetočili.
Z první řady byla rázem poslední. Jak symbolické. A nejmenší, kteří divadlo sledovali z karimatek takřka vleže, si je prostě
přetáhli… A po skončení tatínkové bez upozornění uklidili lavičky. Až v prosinci 2019 jsme se vrátili na prkna kinosálu.
Jsme zvyklí hrát bez opon, důvod je nasnadě. Oponu nemáme.
A tak vždy diváci mohou sledovat práci „kulisáků“. I z toho důvodu máme kulisy mobilní a víceúčelové. Děláme si je sami.
Používáme staré vyřazené mapy, rolety, prostěradla. Letos jsme použili ohromné kartonové krabice od interaktivních
tabulí. Velkou pomocí je mi pan Kerl, který se snaží vyplnit všechna má rekvizitářská přání. Tu je to multifunkční stojan
pro chaloupku na muří nožce, tu průchozí skříň pro loupežníka, která posloužila i jako krb a bude letos hrát okno na
bradleckém hradě. Ostatně, rekvizity jsou nedílnou součástí divadelního vybavení. Je to stále rostoucí kopice věcí, které
prostě potřebujeme nebo je budeme potřebovat. A uklidit naši rekvizitárnu v tělocvičně je takřka nemožné... Je výborné,
když je mezi našimi herci rozený rekvizitář. Nosí a nosí, je vidět, že o hře přemýšlí. Někdy si říkám, že v některé rodině
něco dlouho hledali, mohli postrádat… A ejhle – při představení to náhle našli. Na jevišti. A jsem ráda, když mi někdo
řekne – Nechceš to na dramaťák? Nikdy neodmítnu. A tak máme paruky, březová košťátka, čertovské vidle, originální
švédské košile /fakt modely ze šedesátých let/, psací stroj, vyšívané spodničky, kožešinové čepice, pravý strakonický fez,
kytaru a housle, které si už koncert neodehrají, zástěrky pro hospodyňky, jednu černou, vyšívanou a opravdu luxusní,
šaty pro princezny různých velikostí… V poslední době jedou na škole 3 dramaťáky. Tak například letos = tento školní
rok: nejmenší – první stupeň. Připravujeme jednoduchou pohádku O nejopravdovějším princi a nejopravdovější
princezně, scénář si vytváříme postupně. Tady trénujeme výslovnost, pouštíme stavidla uvolněnosti, povídáme si. Prostě
začínáme. Výrazná je skupinka složená ze samých šesťaček. Umí si ze sebe udělat legraci a improvizují. To nás baví.
A nejstarší? V prosinci odehráli pohádku „Strach má velké oči“ právě v kinosále kulturního domu. Bylo jich devatenáct –
jádrem je osmá třída, doplňuje ji sedmička. Nejstarší herec je z devítky. A šesťandy nám pomohly. Téměř všichni chodí na
dramaťák už pár let. Jsme na sebe zvyklí, spojuje nás hodně. Když se potkáváme na chodbě, jsme tak trochu jako spiklenci.
Alespoň já to tak vnímám.
Kdybych měla vybrat představení, které mě hodně zasáhlo, nebyla bych se schopna rozhodnout. Bylo jich tolik
a z každého zůstalo něco. Je pravda, že volíme spíš komedie a veselohry. Snažíme se uvolnit po školním zápřahu. Výrazným
představením byl „Malý princ“. Hráli jsme obdobnou úpravu se dvěma různými ansámbly, a tak logicky každé provedení
bylo zcela jiné. Děti celou dobu zůstávaly na scéně, to znamená pořád v záběru. Hrály přes hodinu, všichni. Planetami se
staly velké gymnastické míče… Příběh malého prince je silný a symbolický. S dětmi jsme se shodly, že nám někdy doslova
naskakovala husí kůže na zádech. A jindy zase naopak tlačíme do textu slovní hříčky, současnost. Turisty s mobily na
selfie tyčích, ježibaby s grilovacím kořením a přemalovanými turistickými značkami, děda Vševěda se šanony a notebookem. A pochopitelně s rychlým připojením…
Neklademe si vysoké cíle. Chceme si prostě zpestřit školní život. Odreagovat se. Není přímým cílem „se otrkat“, ale učíme
se vystoupit před ostatními, mluvit nahlas a srozumitelně, reagovat na spoluherce, ukázat, že prodám to, co umím.
A v neposlední řadě – jsme jedna parta, nahráváme si, věříme si a spoléháme jeden na druhého. A tak to v týmu musí být,
je jedno, jestli je role hlavní nebo menší.
Možná je škoda, že si nepíšeme kroniku. Takhle si nevzpomenu na vše, co jsme spolu hráli. Ale za některými tituly se
možná vy – bývalí herci –najdete. Já vás tam vidím. Na přeskáčku: Čapí hnízdo, O Popelce, O bílém hadovi, Sněhurka, Třetí
sudba, O stříbrné růži, Kouzelná perla, Detektiv Lupa, Ševcův verpánek, Malý princ, Dva tovaryši, Není kocour jako kocour,
O kráse a štěstí, Líný Kuba, O Marion a Madlence, Hora Lenora, O hodináři Pérkovi, Na návštěvě u Aničky, Jedničky má
papoušek, Kráska a zvíře, Kumburská meluzína, Baba Jaga, Čertovská pohádka, Čarovné dědictví, Strach má velké oči…
A na závěr. O zimních prázdninách jsem jela vlakem do Strakonic, seděla jsem vedle jedné bývalé čkyňské herečky.
Už pár let navštěvuje jinou školu, střední. Přesto jsme si celou dobu povídaly právě o dramaťáku. A bylo to příjemné.
Václava Komínová
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Jak to vidí současné „nejstarší herečky a herci“?
Dramatický kroužek mi přinesl dost nezapomenutelných zážitků jak ze zkoušek, tak i ze samého výstupu. Někteří z nás
se zbavili trémy. Za ta léta jsem poznala spoustu nových kamarádů. Užili jsme si spolu hodně zábavy. Tereza Zlochová
Na dramaťáku zažíváme krásné i vtipné příhody s kamarády, zbavila jsem se trémy. Nejraději ze všeho mám zkoušky,
protože se u nich hodně nasmějeme, taky mám ráda to večerní představení. To už jsme všichni zahřátí a parádně to rozjedeme. Taky máme super paní učitelku a kolektiv. A za to jsem ráda. Děkuji. Tereza Slováková
Dramaťák nám pomohl při zpracování trémy a přinesl více času stráveného s kamarády a kamarádkami. Dramaťák byl
fajn a byla to hrozná sranda. Jára Lukeš, Dan Marek
Na dramaťák chodím několik let a přineslo mi to spoustu krásných zážitků, nebojím se vystupovat před lidmi, navíc
jsem poznala skvělý kolektiv lidí, který se mnou přetrvával pár let. Určitě se umím víc vcítit do jiné osoby. Tereza
Šveďuková
Už nemám takovou trému před lidmi. Bavilo mě hrát v kinosále. Na některé zkoušky jsem nemohla, protože mám i jiné
kroužky, ale i tak jsem si to hodně užila. Magda Mudrová
Dramaťák vůbec není jen o hraní a učení textu, ale i o spolupráci, skvělém zážitku a kolektivu. Líbí se nám. Herečky ze
sedmičky
Hrál jsem už pár rolí, každá byla jiná. Třeba role trpaslíka byla i fyzicky náročná, musel jsem po jevišti běhat s Kubou
/postava z pohádky/ na zádech. Nejzábavnější byla role Divobije. Zdeněk Vejtasa
Poprvé jsem si zkusila hrát před tolika lidmi, i před svými rodiči… Byla to neskutečná zábava. Samozřejmě by to nešlo
bez spousty přátel a kamarádů. „Strach má velké oči“ bylo nejlepší divadlo vůbec, veselé a vtipné. Moc se mi to líbilo.
Karolína Hödlová
Na dramaťáku jsem získala spoustu zkušeností a kamarádů. Máme úžasnou paní učitelku, která má hodně nápadů. Dramaťák je pro mě i místo, kde se lidé seznamují a více sbližují. Natálka Bendová
Díky dramaťáku jsem se zbavila trémy, ale je jasný, že ji při vystoupení stejně mám. Jsem moc ráda, že máme na základce
šanci chodit do dramaťáku. Každé divadlo je jedinečné a skvělé, vždy si užijeme velkou srandu. Tereza Billová
Na dramaťák chodím už docela dlouho, vlastně od začátku školní docházky. Přinesl mi spoustu zážitků a množství času
stráveného s kamarády. Prožívám každou zkoušku a hlavně ten osudný den, hraní nacvičené pohádky pro školku, školu
a samozřejmě pro rodiče a veřejnost. Dramaťák mě od mala, postupně, učil zvládat trému. Neříkám, že bych žádnou
neměla, ale s každým vystoupením se zmenšuje. Dramaťák mě moc baví, je doopravdy super a zábavný kroužek. Adéla
Kotálová
Dramaťák nás spojil. Když hrajeme, třeba teď tu pohádku, zdá se mi a cítím, že jsme všichni dohromady, jako jeden
člověk. Všichni byli v pohodě a pozitivně naladění. Čekala jsem na svůj výstup, stála za oponou, dívala se na hrající a viděla
jsem, jak si to užívají, usmívají se, a tak jsem si říkala: je to krásný. Eliška Chroňáková

Fotografie z prosincového představení
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Hej mistře, vstaň bystře!
Vrcholem letošní sezony v naší synagoze byla Česká mše
vánoční od Jana Jakuba Ryby. Předvedl ji večer 16. prosince Smíšený pěvecký sbor Česká píseň z Prachatic
a Pošumavská komorní filharmonie pod vedením Karla
Haymanna. Sbor i hudebníci v počtu asi padesáti osob
jsou mladí, starší i osoby středního věku. Neřekli byste,
že to nejsou profesionální umělci. Jen jedna sólistka,
která zpívala altové pasáže, je členka budějovické opery.
Úžasně pěl tenorista, který je v civilu primář onkologie,
a také sólista chemik uchvacující krásným basem. Přeplněná velká modlitebna byla okouzlena známými
vánočními melodiemi, které zněly ještě o něco podmanivěji, než když je slyšíme z rádia nebo z cédéčka.
Tváře posluchačů zdobily úsměvy a jejich těla se pohupovala do rytmu. Když Rybova Vánoční mše skončila, dostalo se
účinkujícím bouřlivého potlesku ve stoje a to jsme ještě nikdy v synagoze nezažili. Den předtím zde vystoupili známí klarinetisté z Prachatic, kteří znovu (už po jedenadvacáté), vyhráli v Praze klarinetovou soutěž! Ale ještě jednou jsme tleskali
ve stoje, a to 21. prosince Přemku Filousovi, který pochází ze Čkyně, virtuosovi na příčnou flétnu a jeho kolegyním. Jedna
hrála na klavír, ta druhá také na flétnu. Přemysl, který studoval také zpěv, má zvučný tenor. Přednesl světové melodie
známé i neznámé, všechny překrásně.
Čkyňská synagoga, kromě historické významnosti, je nejpodivuhodnějším kulturním domem, jaký jsme kdy ve Čkyni
měli.
Josef Lávička

Ani letos ve Čkyni nechyběl živý Betlém
V pondělí 23. prosince jsme si v prostorách obecního úřadu tradičně připomněli vánoční příběh prostřednictvím živého
Betlému. Svatou rodinu letos ztvárnila rodina Kolářova, o hudební doprovod se postaral sbor Rosetta, Přemek a Štěpán
Filousovi a dechová sekce pod vedením Ondřeje Sovy. Děkujeme také všem andílkům, králům, pasáčkům, technickému
zázemí a hlavně vám, kteří jste přišli a postarali se o vánoční atmosféru.
Přejeme všem krásný rok 2020.
Za KOS Čkyně M. Brašnová
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Mikulášská nadílka v parku
,,Dejte si pozor hlavně na moje bratry a na mě taky” napsala čertům na druhou stranu
obrázku s andělem Barča Steidlová, která si přišla i letos do parku pro mikulášskou
nadílku. Dětí, které svým výtvorem obdarovaly čerty nebo Mikuláše, bylo ale víc. Patrně
si myslí, že tím čerty a Mikuláše obměkčí. Ale ti se jen tak ošálit nedali. Bezpečně poznali,
kdo byl hodný a kdo ne, a podle toho taky vypadala nadílka. Nejeden rošťák v ní tak našel
uhlí nebo brambory. Děkujeme všem, co se na nadílce podíleli a doufáme, že se zlobilové
do příštího roku polepší!
Za KOS Čkyně L. Pechoušková, foto: P. Steidlová

Mikulášská nadílka v Sokole
Pro děti, které navštěvují kroužky Sokola, uspořádali jejich vedoucí s pomocníky mikulášskou hodinu v tělocvičně. Děti
se čertovsky protáhly a všechny pak dostaly od Mikuláše sladkou odměnu.
(lp)
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Nová kniha vyzývá k záchraně lesů
„Lesy českého státu II.“ je název nové a již sedmnácté knihy od autora Petra Martana, který je
nositelem Medaile Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát a literární díla v lesnictví.
Vydávaná kniha je volným pokračováním stejnojmenné publikace z r. 2016. Autor ji rozšířil
o historii státních lesů za dob 1. republiky a přináší méně známá fakta o vznikání Československého státu, při němž byla významná úloha českých lesníků. Tisíce jich bylo po r. 1918 vysláno
na Slovensko a Podkarpatskou Rus, aby přebíraly půdu do rukou státu a založily organizační
jednotky podniku Státních lesů a statků. Vlastenecké nasazení českých lesníků pro hájení
státního majetku bylo provázeno nemalým ohrožováním života lesních zaměstnanců.
Kniha obsahuje II. doplněné vydání „Národního památníku zemřelých v lesnictví“. Jde o ojedinělý knižní památník, který nemají jiné obory v ČR. Obsahuje téměř tisíc jmen a údajů
lesních dělníků a lesníků, kteří zemřeli při práci v lese, pro les a při výkonu myslivosti, na území České republiky za období
1918–2018. Dále jsou v památníku uvedeni českoslovenští zaměstnanci státních lesů na Slovensku a Podkarpatské Rusi
z let 1918–1938; dále za české území zemřelí za vlast a z politických důvodů; policisté, kteří zemřeli pro les v ochraně
před pytláky a zloději. Památník je gestem uctění zemřelých v lesnictví. Je místem k uvědomění si toho, že dřevo a veřejností využívané užitky z lesů zdarma jsou výsledkem rizikové lidské práce, která si za 100 let vyžádala mnoho obětí.
Lesní apokalypsa let 2015–2019
Ke srovnání je uváděn přehled lesních kalamit a jejich rozsah za posledních 100 let i dříve. Autor nevidí jako reálné
obnovit současné suché a vykácené lesy bez vysazování smrku. Obviňuje ideologii, kterou nazývá „klimatismus“, ze
zneužívání lesní kalamity k ještě rozsáhlejší likvidaci smrků, než zapříčinilo současné sucho a kůrovec. Autor knihy odmítá
uhlíkovou hysterii a přináší srozumitelné a podložené zdůvodnění o tom, že – ne lidská fosilní činnost – ale ubývání rozlohy lesů je důvodem sucha a zvyšování teploty krajiny a klimatických změn.
Stejně jako předchozí knihy P. Martana se i tato věnuje kritice přebujelé ochrany přírody a Národního parku Šumava,
která přispěla ke vzniku dnešního rozsahu kůrovcové kalamity. K záchraně lesů je potřeba neomezované lidské zasahování
– a ne vyhlašování dalších bezzásahových území a národních parků.
Kniha vysvětluje příčiny současného usychání lesů. Také Čkyňsko se nachází v úředně vyhlášené mimořádné kalamitní
oblasti jihočeského kraje, kde přes 40 % lesů již uschlo, nebo se tomu stane v roce 2020. Knihu lze získat na adrese Čkyně
197, tel. 732 373 448. Nebo si ji můžete vypůjčit v obecní knihovně.
Petr Martan

Kniha Katky Šmídové popisuje 1. světovou válku
na Strakonicku
Na konci roku 2018 vydalo Muzeum středního Pootaví Strakonice v edici Muzejní kaleidoskop
knížku ke stoletému výročí ukončení 1. světové války a vzniku Československé republiky. Ta doplňovala tehdejší výstavu, kterou stejně jako knihu vytvořila Katka Šmídová ze Čkyně.
Kniha popisuje, jak se válka týkala strakonických mužů, jsou v ní osobní příběhy a fotografie lidí
ze strakonického okresu. Některé příběhy jsou kratší, jiné delší – podle dochovaných materiálů,
vzpomínek a vyprávění. Pamětníci už nejsou, jedná se tak většinou o vzpomínky dětí a vnoučat,
mnohdy se dochovala i korespondence. V knize je zachycen i tehdejší život lidí ve Strakonicích –
stávky dělníků, hlad, výroba přizpůsobená válce, pracující malé dívky, pracovní doba za minimální mzdu, nárůst cen,
demonstrace, rekvizice na venkově apod. Veselejší kapitolou je pak vznik Československé republiky a její vyhlášení na
Strakonicku, oslavy ve městě, reakce lidí, výtažky z kronik i z okolních vesnic – např. Čestice, Volyně. Knihu je možné
zakoupit za 167 Kč ve strakonickém muzeu nebo objednat na e-mailové adrese: KatkaSmidova@seznam.cz.
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Seminář v komunitním centru
Ve spolupráci s MAS Šumavsko proběhl v Komunitním centru ve Čkyni další
seminář, na nějž byli pozváni zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci i široká
laická veřejnost.
U příležitosti 100. výročí narození profesora MUDr. V. Vojty byla představena
fyzioterapeutická Vojtova metoda, která je celosvětově uznávána. Přítomné
s ní seznámila fyzioterapeutka Radka Koubová, na praktické ukázce cvičení
s dospělým pacientem předvedla její konkrétní možnosti využití.
S očkovacím programem malých dětí obeznámil přítomné primář dětského
oddělení strakonické nemocnice MUDr. Gregora. Diskuze se otevřela kolem
otázek, zda děti očkovat či nikoliv. Pan primář vysvětlil, proč je očkování
v dnešní době nutností a objasnil i další často diskutované aspekty očkování.
Po diskusní pauze a občerstvení jsme mohli vyslechnout
poutavou přednášku o hospicové péči. Ředitel Hospicu sv.
Jana Neumanna v Prachaticích
Mgr. Huneš v ní pohovořil i o celkové koncepci hospicové péče. Jeho přednáška nevyzněla smutně, ale pro mnohé z těch, kteří v tomto zařízení měli
již své blízké, byla pohlazením po duši. Dobrovolný příspěvek byl poté
poukázán právě do tohoto zařízení.
R. Koubová

Dětská skupina Brouček ve Čkyni
I my jsme v naší miniškoličce zakončili loňský rok, jak se patří. Nejdříve za
dětmi přišel Mikuláš a před Vánoci si každé naše dítko odneslo vánoční
dáreček pro rodiče v podobě sádrového odlitku svojí ručičky a přáníčko
s vlastní fotkou. Rodičům se dárečky velmi líbily.
V naší dětské skupině Brouček máme ještě 3 volná místa. Jsme zařízení
pro děti od 2 do 5 let. Pleny pro nás nejsou žádný problém.
Pokud máte zájem k nám umístit svoji ratolest, rádi vás přivítáme. Jsme ve
Čkyni nad prodejnou Coop, provozní doba je od 7.00 do 15.30 hodin.
Telefonní číslo 605 290 240 a 607 058 821.
Klidně se přijďte i jen nezávazně podívat.
Za DS Brouček Šárka Žlábková

Komunitní centrum Míja ve Čkyni
s MAS Šumavsko a Klubem ekologické
výchovy
Vás zve na seminář

Nové stroje ve
čkyňském fitku

POKUSY
A POZOROVÁNÍ
BEZ LABORATOŘE
Náměty na badatelskou činnost
předškoláků a mladších školáků

7. února od 10:30 hodin
Cílová skupina:
Pedagogové MŠ a 1. st. ZŠ
Přednášející: Doc. PaedDr. RNDr.
Milada Švecová, CSc.
Účastníci obdrží osvědčení
akreditovaného semináře.

Po šesti letech provozu jsem obnovila
cardio ve fitku o nové stroje dovezené
z Ameriky. Můžete si přijít vyzkoušet
běžecký pás, schody, orbitrek a kolo
značky MATRIX . Veškeré info a možná
rezervace Lucie Nárovcová
na tel.: 775 082 505.
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Otužování z něj udělalo chlapáka
Stejně jako v minulých letech přivítala v novém roce naše řeka
Volyňka dva odvážlivce, kteří se 1. ledna ponořili do jejích vln.
Tradiční koupelí ze sebe smyli vše špatné z roku 2019 a radostně
vkročili na břeh, kde je již čekal rok nový. Kvůli nemoci otužování
letos vynechal tradiční účastník této extrémní akce Ondřej Šmíd.
Po boku zkušeného zimomilce Pavla Pechouška své svalnaté tělo
vnořil do ledové hlubiny dnes již známý divadelní ochotník Pavel
Opletal. "Vždy jsem chtěl patřit mezi vás, chlapáky!" uvedl po
svém znovuzrození Opletal. A povedlo se! Během svátků se navíc
pochlapil hned dvakrát, na Štědrý den vlezl spolu se lčovickými
otužilci do řeky pod mostem právě u Lčovic a neměl problém. Teplota byla ten den nezvykle vysoko. Novoroční koupel
ve Vrbí pod skálou ale byla podle jeho slov mnohem tvrdší oříšek. Rozlouskl ho, i když ve vodě nepobyl příliš dlouho.
Teplota byla ten den těsně nad bodem mrazu a řeka měla na hladině ledovou krustičku jako pečený puding. Laskavý
čtenář tohoto článku si jistě představí, jak se led na hladině láme, údy se noří do mrazivé vody, až to zasyčí. Řada z vás
jistě dostala chuť se k nám přidat. Výborný nápad! Příští rok se bude akce jistě znovu opakovat, kdo by měl zájem potykat
si s mrznoucí vodou, která začátečníky po pěti sekundách paralyzuje, rádi vás přivítáme!
(pp)

Silvestr láká na Věnec
Silvestr a Nový rok jsou dny, které našinec rád
tráví na túrách či dlouhých procházkách. Ideálními cíli jsou ty nejvyšší vrcholky kopců a hor
z okolí. Řada z nás se tak i letos vydala dobýt Věnec.
Na vrcholu je hradiště, významná pravěká
památka, která vznikla v 7. století před Kristem.
Ještě v 1. století před Kristem bylo hradiště
osídleno keltským kmenem Bójů. Ti už zde
samozřejmě nebydlí, ale na Silvestra a 1. ledna se
zde potkávají obyvatelé Čkyně, Lčovic, Zálezel,
ale i dalších obcí v okolí. Tady si opečou špekáček, dají si pivo či dvě, popovídají se svými
sousedy a pak hurá dolů a domů. Tak příští rok
na Věnci!
(pp)

Hasičský bál
se povedl
Poslední lednovou sobotu se v sále kulturního
domu konal hasičský bál.
Podle organizátorů se ho
zúčastnilo zhruba 300
lidí. Překvapením bylo
vystoupení těch nejmenších hasičů. Děti celé vystoupení nacvičily za dva
týdny, za což jsou na ně
jejich starší kolegové po
právu hrdí a děkují všem
těm, kteří přišli a podpořili čkyňský sbor.
(pp)
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Fotbalisti se připravují na jaro
V pátek 17. 1. odstartoval A tým přípravu na jarní část sezony, po
podzimu se nacházíme na skvělém 2. místě s bilancí 11 výher
a 2 porážek, tedy s 33 body při skóre 36:7. Plán přípravy je následující:
pátek 17. 1. první tréninková jednotka, následovat pak budou další
v domácích podmínkách na trávě, v hale a na umělé trávě v Lažišti.
Přípravná utkání zahájíme 1. 2. na Hlubocké zimní lize 2020 s A týmem
Hluboké nad Vltavou, poté sehrajeme ještě ve skupině zápasy s týmy
Hrdějovic a Neplachova, duel o umístění sehrajeme s jedním z týmů
Rudolfov / Netolice / SKP dorost / Hluboká „B”. Generálku sehrajeme
8. 3. proti TJ Šumavan Vimperk. Čeká nás také soustředění v Úbislavi od 13. 2. do 16. 2. O průběhu zápasů budeme čtenáře
informovat. První soutěžní zápas odehrajeme na půdě prvních Strunkovic v sobotu 21. 3.
Patrik Krull

Gery a Králík uspořádali zimní fotbalový turnaj
Ve Čkyni se 14. prosince uskutečnil první vánoční halový fotbalový turnaj. Pořádali ho fotbalisté A týmu, konkrétně
Králík a Gery. Důvodem uspořádání tohoto klání bylo, aby domácí borci v době přestávky neztratili zápasové vytížení.
Turnaje se zúčastnili hráči áčka, rezervního týmu, dorostu i staré gardy. Do turnaje se přihlásilo 6 týmů. Zápas trval 15
minut, hrálo se 3 na 3, na malé brány, bez gólmanů. Přihlášené mančafty byly rozděleny do dvou skupin po třech a pak
následovala vyřazovací část. Jedním ze specifických pravidel turnaje bylo to, že gól hlavou platil za dva, během turnaje
padly dva.
6. místo – Trevor’ jungs – kapitán Gebis
5. místo – Kolena a kotníky – kapitán Roman Vojta (Baggo)
4. místo – Kladivouni z Tibetu – kapitán Josef Kladivoun Král
3. místo – Košťata – kapitán Josef Fiedler
2. místo – Králíci a buzíci – kapitán Adam Klose
1. místo – Žizniví lotři – kapitán Martin Chalupa
Nejlepší hráč turnaje: Martin Chalupa
Nejlepší střelec: Josef Fiedler 14 zásahů
Putovní dřevák turnaje: Jan "Gebis" Gabauer
Organizátoři děkují čkyňskému fotbalovému výboru za pomoc,
vedení základní školy za pronájem haly a doufají, že se příští
rok všichni znovu sejdou!
SK Čkyně

Vánoční svátky jsou pro naše fotbalisty dobou speciálních zápasů. Takové mače se hrály na Štědrý den na rovince a na
hřišti se fotbalisté sešli 1. ledna. Výsledky ani v jednom případě nejsou důležité, klíčové je se sejít, sehrát se před začátkem
jarní části soutěže a také poklábosit o tom, co je nového a jestli se pod stromečkem objevily nové kopačky. Fotbalisté si
jen posteskli, že dříve byla účast při těchto akcích mnohem vyšší.
(pp)
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Pravidelně vyrážíme do divadla…
Ke všeobecnému kulturnímu rozhledu, ale i do výchovně vzdělávacího procesu patří i návštěva divadla. Není to jen
povyražení, nebo akce místo školy, učíme se zodpovědnosti, často žákům poskytneme i rozchod po městě, musí se ale
včas vrátit na určené místo, dbáme na to, aby se drželi ve skupinkách, aby někdo nezůstal sám. Učíme se i společenským
normám, jak se vhodně obléknout, co se v divadle nesluší, jak bychom se naopak chovat měli.
V nižších ročnících často navštěvujeme naše krajské město, kde nám svůj kulturní program nabízí Malá scéna Jihočeského divadla. Těch představení, na kterých jsem byla já nebo mí kolegové, je celá řada, některá více povedená,
některá nás tolik nenadchla. I to k zážitku patří. Mně v paměti utkvěla např. Ronja, dcera loupežníka nebo pohádka Dalskabáty, hříšná ves, kdy nás děj opravdu vtáhl, prožívali jsme ho s herci, ti nás totiž dostali nejen svými hereckými výkony,
ale také svým uměleckým nadáním v oblasti zpěvu nebo hry na hudební nástroje, nejednou také sportovními výkony
srovnatelnými s dnešním parkourem. Mnohem větší uspokojení pak zažívám, když po představení pozoruji rozzářená
očka dětí, obličeje plné úsměvů a nenápadně poslouchám zážitky, které si mezi sebou vypráví bezprostředně po představení.
Velkým kulturním zážitkem byla pro většinu žáků prvního i druhého stupně červnová návštěva Otáčivého hlediště
v Českém Krumlově, kdy jsme se na několik okamžiků ocitli mezi obrovskými oživlými dinosaury ve Ztraceném světě.
„Hustý, bomba, skvělý, nejlepší, nádhera, úžasný, to musím vidět ještě jednou,…“ To je jen hrstka výrazů, která se nesla
jako mexická vlna mezi mladšími i staršími žáky. O to víc získávám sílu a energii hledat další a další představení, oslovovat
nespočetné množství divadel.
Ve vyšších ročnících už chceme vidět větší divadlo, možná i známé tváře. Letos 9. ledna se poštěstilo osmákům poznat
Divadlo Fráni Šrámka v Písku, které hostilo herce pražského divadla ABC, např. Václava Koptu nebo Pavlu Tomicovou,
aby nám svými výkony strhli bránici v klasické hře Revizor od N. V. Gogola. Osmáci byli skvělí návštěvníci, vzali to za
správný konec, všichni se krásně oblékli, holky se načesaly, v divadle se chovali slušněji než někteří dospělí a moc jsme
si to užili. Odměnou pak byly opět šťastné, usměvavé tváře. Třešničkou na dortu jsou výroky dvou hochů: „Jakože divadlo
nesnáším, tohle bylo skvělý!“ „To bylo nejlepší divadlo, který jsem kdy viděl!“
Už teď se mohou těšit na svůj kulturní zážitek i sedmáci, vyrazíme totiž v březnu do Prahy do Divadla v Dlouhé na
Jiráskovu klasickou líbeznou hru Lucerna. Těším se na své žáky, těším se, jak „se hodí do gala“ a já uvidím budoucí mladé
pány a mladé slečny v trošku jiném světle.
Na závěr mi dovolte doporučit Vám, dospělým, rodičům, příznivcům kulturních zážitků, co stojí za zhlédnutí. Krásné
městské divadlo mají v Českém Krumlově, kde také občas hostí divadla z Prahy, ale i z jiných měst. V březnu tam budou
excelovat Simona Stašová s Michalem Dlouhým ve hře Vím, že víš, že vím. Nebo vyrazte do nedalekého Písku do již
zmíněného Divadla Fráni Šrámka, na jaře k nim zavítají pražská divadla, např. Ungelt, Studio Dva, Pantheon Production,
Kalich aj. Stačí si vybrat na www.centrumkultury.cz. A jestli Vám nevadí cestovat až do Prahy, doporučuji Divadlo ABC
a strhující výkon Simony Stašové ve one woman show Shirley Valentine. Příjemné divadlo je i Studio Dva, tam jsem
nemohla zastavit slzy smíchu ve hře Líbánky na Jadranu, kde vás nenechají v klidu Bob Klepl s Evou Holubovou. Jinou
hrou, která Vás nenechá chladnými, je Můj báječný rozvod v podání Elišky Balzerové opět ve Studiu Dva. Na jaře zavítám
se svými kolegy do Divadla Bez zábradlí, těším se na Hru, která se zvrtla.
Jaroslava Sovová
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Markéta Žampachová na
olympiádě dětí v rychlobruslení
Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 byla skvělá. Jelikož
jsem se zúčastnila poprvé, byl to pro mě spíše zážitek, protože
jsem do té doby nikdy nezávodila zrovna v rychlobruslení.
Mohla jsem se porovnat se stejně starými dívkami z ostatních
krajů. Ve sprintu na 111 metrů jsem byla 15. a v závodě na
500 metrů 20. Nejela jsem úplně pro medaile, ale myslím si,
že zážitek to je nenahraditelný. Nejlépe nám dopadla štafeta
dívek, ve které jsme se umístili na 5. místě. Sice nás to mrzelo,
protože žádné z nás medaile nevyšla, ale to je sport. Někdy se
zadaří, někdy spíš ne. Ale nadruhou stranu jsme poznali další skvělé lidi, kteří nám fandí a podporují nás a my zas na
oplátku fandíme jim. Na této olympiádě jsme s naší výpravou zažili tolik věcí, že už na to asi nikdy nezapomeneme. Každopádně jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet a doufám, že za dva roky se zúčastním zase. Na závěr bych chtěla
poděkovat všem, kteří mě na dálku podporovali a sledovali mé závody.
M. Žampachová (na fotografii 3. zleva, pozn. red.)

Aneta Zwettlerová si užila
olympiádu dětí a mládeže
v krasobruslení
V neděli jsme přijeli na olympiádu, kde nás čekal slavnostní ceremoniál. Hned
v pondělí mě čekal krátký program, který jsem zajela čistě a tak jsem skončila
na 12. místě. Druhý den jsme jezdily volné jízdy, ve kterých byly už nějaké ty
chybky, ale řekla jsem si, že je vždy co zlepšovat a nikdy to nebude podle mých
představ. Celkově jsem skončila na 13. místě z 28 závodnic. Samozřejmě na
závodech nesměla chybět i podpora od mých rodičů a dalších.
Večery jsem trávila s rychlobruslaři a s ostatními krasobruslaři. Jsem ráda, že
jsem si tam našla tak skvělou partu. Do konce zimy mě ještě čeká kvalifikace
na MČR, různé soustředění a samozřejmě příprava na další sezónu. Olympiádu
dětí a mládeže jsem si velmi užila. Byla to nová zkušenost, kde jsem mohla
závodit s nejlepšími krasobruslařkami z celé České republiky. Jsem ráda, že
jsem mohla být na téhle olympiádě a užít si jí!
Aneta Zwettlerová

Pozvánka na

Sportovní
ples
Kdy: 28. 2. 2020
od 20:00
Hraje:
Pohoda music band
Kde: KD Čkyně
Vstupné: 150 Kč

PROMÍTÁNÍ SNÍMKŮ Z CEST
Fotograf Vláďa Hošek Vás srdečně zve na další promítání snímků z cest
a besedy do Nahořan do Hospody Pod kapličkou, vždy v pátek.

21. února v 19 hod. – Jižní Amerika, Perú, země barev
– Bedřich Kubálek
6. března v 19 hod. – Nepál, Výstup na Ama Dablam 6812 m,
Království Mustang – Honza Tráva Trávníček
27. března ve 20 hod. – USA, Grand Kaňon Colorado, rafting
– Jiří Jůzl
17. dubna ve 20 hod. – Severní a Jižní pól – Zdeněk Chvoj
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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 15. 3. 2020 - 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.

