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Čkyňáci jsou odpovědní,
vážím si jich
Čkyňská praktická lékařka Marie Kučerová popisuje v rozhovoru
svůj pohled na pandemii nemoci covid-19 ve Čkyni, nejen to, jak
jsme se my i naše městečko v této době změnili, ale i to, jak
přistupují k hygienickým nařízením samotní Čkyňáci.
Koronavirus a Čkyně. Jak jsme na tom ve srovnání se
zbytkem republiky?
Problém koronaviru se samozřejmě od začátku výskytu, tj. od
března 2020, dotýká Čkyně a okolí. Brzy to bude rok, co nás
všechny spoluobčany covid nějakým způsobem zkouší.
Celorepublikově se přibližně jedná o necelých 10 procent
nakažených, ve Čkyni je to cca 5 procent.
Jsou koronavirem nakažené i děti?
Děti jsou nakažené minimálně ve srovnání s dospělými, mají
velmi lehký průběh onemocnění. Doba trvání akutní nemoci je
1 až 3 dny. Klinický obraz u dětí je v podobě jednodenních až
třídenních zvýšených teplot, s rýmou a kašlem. Spíše jsou přenašeči, od nichž se nakazí dospělí. Týká se to hlavně
školkových dětí. Školní děti prakticky nejsou nemocné. Těžký průběh nemoci jsem u dětí nezaznamenala.
Jsou Čkyňáci poslušní? Nosí roušky, respirátory?
To není o poslušnosti, ale o disciplinovanosti, ohleduplnosti vůči ostatním. Tato zvláštní doba nás všechny naučila
používat ochranné pomůcky, včetně zvýšené hygieny rukou. Důležité je, aby na každou náhle vzniklou změnu zdravotního
stavu bylo pohlíženo jako na potenciální covid. Včasnou diagnostikou, klidovým režimem a řádným léčením každé banální
infekce je možné velmi redukovat přibývající počty covidového onemocnění. Apeluji na všechny, aby se nebáli sdělit
svému ošetřujícímu lékaři náhlé zhoršení zdravotního stavu. Nechte se otestovat, zůstaňte v klidu doma. Myslím, že
nejdůležitější je kontaktovat své nejbližší okolí a upozornit je na eventuální možnost nákazy. Nemyslet si, že jde o rýmičku,
chřipičku, únavu či vyčerpanost z práce. Každý z nás v případě zdravotní indispozice vydrží 10 dnů doma, všichni jsme
nahraditelní. Jenom tímto zodpovědným chováním předejdeme a napomůžeme ulehčit složitou situaci v nemocnicích,
kde jsou stále hospitalizováni pacienti v těžkých stavech. Vyčerpanost a relativně vysoká nemocnost zdravotníků v nemocnicích ohrožuje péči přibývajících nemocných nejen s covidem.
I z naší obce odešlo několik občanů do nebe po rychlém nástupu covidu. V době slušně fungujících elektronických
receptů a vystavování pracovních neschopností se dá řešit i tato situace operativně. Troufám si říci, že ve Čkyni přistupují
lidé k problému odpovědně, vážím si toho.
Jaká je to doba pro praktického lékaře v šumavském městečku? Zažila jsi někdy náročnější měsíce?
Z mého pohledu začátky pandemie byly pro praktické lékaře velkým otazníkem, obavou, jako pro ostatní občany. Museli
jsme rychle reagovat na záplavu telefonických konzultací, které musely být řešeny. Ubylo fyzicky pacientů v čekárnách,
přibylo tzv. distanční péče, více administrativy. Lidé jsou trpělivější, umí čekat ve frontách.
Jaký máš názor na očkování? Je to řešení?
Jednoznačně kladný. Vybrané rizikové skupiny je nutné očkovat přednostně, postupně naočkovat převážnou většinu
populace. Očkování by mělo řešit stávající situaci snížením počtu nemocných a hlavně lehčích průběhů u rizikových
skupin.
(pp)
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 14. 12. 2020
Schválilo:
– doplnění programu: prominutí nájemného v nebytových prostorách nájemníkům, kteří byli omezeni z důvodu pandemie Covid-19
– obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 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 2.000,- Kč s DPH
– dodatek č. 1/2021 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 30,- Kč včetně poplatku za odběr podzemních vod dle zákona 20/2004 Sb. 2
Kč/1m3, stočné 25,- Kč, celkem 55,- Kč včetně DPH
– zpracování projektu ne rekonstrukci ČOV firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
– změnu č. 3 územního plánu Čkyně
– rozpočtová opatření č. 8/2020,9/2020,10/2020,11/2020
– smlouvu o spolupráci – potravinová banka – výše příspěvku 1.500,- Kč
– prodej pozemku par. č. 1019/2 v k.ú Onšovice u Čkyně o výměře 528 m2 p. Narovcovi
– žádost o pronájem části pozemku p.č 90/1 o rozhloze cca 190 m2 p. Chvalovi
– žádost o pronájem části pozemku p. č. 90/1 o rozloze cca 181 m2 p. Chvalovi, p. Kotálové, p. Suchému, p. Suchelovi,
p. Potencové, p. Ing. arch. Markytánové
– záměr na prodej části pozemku p. č. 667/1 v k.ú. Čkyně
– záměr na směnu pozemku v k.ú Horosedly u Čkyně par. č. 779/3 o výměře 869 m2 za pozemek v k.ú. Dolany u Čkyně
par. č. 12/4 o výměře 153 m2 a pozemek v k.ú Dolany u Čkyně 41/7 o výměře 750 m2.
– záměr na pronájem kolen u č.p 163 – 190 Kč za m2/rok
– smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojka na pozemku č.
p.1142/2 v.ú. Čkyně
– smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojka na pozemku č. p.
1142/2 v k.ú. Čkyně
– povolení k vytvoření vjezdu na pozemek č. 464 v k.ú. Předenice u Čkyně
– zařazení komunikace do pasportu
– vyrovnaný rozpočet obce dle závazných ukazatelů včetně rozpočtu SF, FRB a příspěvků příjmy: 35.186.324,00 Kč, výdaje:35.186.324,00 Kč; k jednotlivým příspěvkům smlouvy
– rozpočet MŠ a ZŠ Čkyně na rok 2021 a střednědobý výhled 2022-2023-2024
střednědobý výhled obce na rok 2022-2023
– žádosti o dotace z POV, PORV, JčK a MZe
– příspěvek pro Centrum Hájek z.ú. Vejprnice ve výši 5.000,- Kč
– doplnění Památníku obětem a hrdinům z obce Čkyně 1914-1919-2018 o Doplněk č. 1 – Tomáš Garrigue Masaryk –
Čestný občan obce Čkyně
– záměr na pronájem kůlen u č.p. 163 ve výši 190,-- za metr/rok
– prominutí plateb nájemného nebo částečného nájemného v nebytových prostorách na období 3 měsíců nájemníkům
postižených pandemií Covid-19
Vzalo na vědomí:
– zprávu finančního výboru
– důvodovou zprávu pořizovatele o průběhu pořizování změny č. 3 územního plánu Čkyně.
– vypořádání připomínek tak, jak je uvedeno v odůvodnění změny č. 3 územního plánu Čkyně, kapitole 14 vyhodnocení
připomínek
Konstatovalo:
– že změna č. 3 územního plánu Čkyně není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami
územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění a se stanovisky dotčených orgánů, ani se stanoviskem krajského
úřadu.
Rozhodlo:
– o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění změny č. 3 územního plánu Čkyně, kapitole 13 rozhodnutí o námitkách
a jejich odůvodnění.
Uložilo:
– starostovi obce jako určenému zastupiteli zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední desce obce
a dále zajistit všechny kroky následující po nabytí účinnosti změny č. 3 územního plánu Čkyně.
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Otevřený dopis panu starostovi obce Čkyně
Vážený pane starosto,
předem mého dopisu bych se Vám ráda představila, jsem občan ČR a žiji s mou rodinou v této malebné obci Čkyně již více
jak 6 let, můj manžel celý svůj život. Obec Čkyně dobře znám a vždy jsem ji měla velmi ráda, bohužel to musím konstatovat
v čase minulém. Bydlíme v bytové jednotce čp. 312 u kraje obce při vjezdu od Vimperka, kde Vás poslední roky prosíme o
dohled nad našimi starostmi zde.
Již několikrát jsem Vás prosila, a nejenom já, ale i drazí sousedé zdejší ulice Čkyně čp. 312, abyste se přijel osobně podívat,
v jakém prostředí nás občany této obce necháváte žít. Ani jednou jste zde nebyl. A Vaše vyjádření do telefonu, že to není Vaše
práce, abyste někam po obci chodil, je pro mne až tristní.
Parkovací infrastruktura zdejšího prostředí je nedostatečná a dva sousedící RD v naší ulici, užívané k bydlení větší části
obyvatel včetně rodinných příslušníků, by byla velmi statečnou cestou z Vaší strany se tohoto záměru ujmout a přijet se do
naší ulice alespoň jednou ročně na jaře, když roztaje sníh, podívat na metrové skvrny od olejů. A jelikož už zde není kde
parkovat, parkujeme tedy i na místech, které k tomuto záměru nejsou určeny.
Počet obyvatel se zde výrazně zvýšil a každé 3 měsíce po zimních dlouhých obdobích pravidelně zvyšuje a mění. Nejsem si
ani jista, že by si dovolili drazí sousedé neakceptovat nařízení ČR a to je technický stav vozů, i když musím konstatovat, že
ráno v 5:30, když zde startují všechny traktory o třech válcích, bych o stavu tzv. pochybovala, je to ale pouze můj názor,
nemusí se slučovat se skutečností, já to tak ale každé ráno vnímám, mé děti také. Taktéž když se zde pořádají v letních měsících
kouřová setkání u plynového zařízení v počtu 40 a více občanů, z luxusních vozů se line naplno zapnutá hudba, taktéž závody
„kdo má silnější vůz“ – já to nazývám Rallye Čkyně kdo z koho. Nerada bych, aby to – kdo z koho – bylo moje dítě, které se
nestačí uhnout.
Po Vašem apelu, kdy jste mi řekl v telefonním hovoru, že jiná cesta není, než-li volat policii, když nás zde obklopují vozy
našich sousedů a jsou zde nepříjemnosti, mnohdy zde neprojede ani vozidlo IZS. Na Vaše osobní doporučení volat
bezpečnostní složky jsme tak učinili, dopadlo to agresivním vyhrožováním smrtí mému manželovi, psychické újmy mých dětí,
kteří se dodnes ptají, co to znamená, že tatínka chce někdo zabít, a předáním Policii ČR a Městu Vimperk ke komisi.
Na Vaše doporučení, budu nadále volat složky IZS a Vás bych si ve Vašem pracovním nasazení požádala poprosit, zda byste
se na jaře nemohl se svými kolegy podívat, na místní stížnost a na možnost zajištění více parkovacích míst v této části obce.
V případě, že se sem nemáte jak dostat, velmi ráda pro Vás osobně dojedu. Věřím, že by toto uvítala nemalá část obyvatel
zdejší lokality, za ně si ale nedovoluji mluvit. Zde si dovoluji požádat Vás já jako občan touto vstřícnou formou.
Děkuji Vám za Váš zájem a věřím, že cestu všichni společně najdeme, tak aby zde započal soulad.
Zuzana Vintrová , Čkyně 312

Už není, co bývalo,
ani chodníky pro chodce
To takhle jdete po chodníku a najednou vám noha
podklesne, že se div nesvalíte. Co to? Nic, to je jen
vjezd pro auto k domu. Jdete dál a zase. A po pár metrech znovu. Zkrátka chůze nebezpečná za sucha,
zvlášť pro lidi s bolavou páteří, natož když je kluzko.
Je to nějaká nová móda, takhle dláždit chodníky.
A nejen ve Čkyni, ale téměř všude. Chodníky bývávaly
stavěny pro bezpečnou a pohodlnou chůzi… To ve
Volyni mají chodníky nové, rovné, bezpečné, u vjezdů
jen snížené obrubníky. Takže jinde to umějí.
pk

VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad Čkyně upozorňuje občany, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, má být uhrazen do 30. 6. 2021.
V případě prodlení mohou být poplatky dle vyhlášky navýšeny platebním výměrem až na trojnásobek.
Poplatek za odvoz komunálního odpadu je stanoven vyhláškou č. 1/2020 ve výši 700 Kč na osobu, pro osobu starší
70 let je poplatek stanoven ve výši 500 Kč. Poplatek za 1. psa je 200 Kč za 2. a dalšího pak 300 Kč.
Vzhledem přetrvávající pandemii Covid-19 žádáme občany, aby platbu provedli převodem na účet
u GE Moneta Bank č. ú. 620744/0600.
Úhrada poplatku je povinná a řídí se daňovým řádem č. 280/2009 Sb.
Děkujeme za pochopení.
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Ohlédnutí za adventem v mateřské škole
Advent bývá nejkrásnějším obdobím v roce jak pro děti, tak pro nás, dospělé. Tvoříme, vyrábíme, zdobíme, zpíváme,
přednášíme, nacvičujeme, scházíme se a hlavně se těšíme. Letos bylo kvůli přísným epidemickým opatřením vše trochu
jinak. Stromek jsme na zahradě rozsvítili s dětmi dopoledne a bez rodičů, Mikulášskou trojici jsme přivítali v uctivé
vzdálenosti na zasněžené zahradě a nadílku, kterou jindy rozdává Mikuláš s andělem, dostaly děti ve svých třídách. Děti
jsme neochudili ani o vánoční besídku. Tentokrát jsme se nesešli všichni u stromečku v jedné třídě, ale Ježíšek naděloval
do každé třídy zvlášť. Šestého ledna jsme přivítali tři krále, na zahradě nám stromek naposledy zasvítil, my jsme mu zazpívali a tím pro nás definitivně skončilo vánoční období. Jiné, trochu smutné, ale ani tentokrát nás Mikuláš a Ježíšek
neošidil. A jako každý rok děkuji firmě Aptar Čkyně, s.r.o., a Pneuservisu pana Z. Koláře za štědrost. Andělovi, Mikulášovi
a čertovi za radost, kterou dětem i v této době udělali.

Děti z mateřské školy si užívají sněhové nadílky
Letos v lednu nám paní Zima po dlouhé době ukázala svou pravou tvář v podobě bohaté nadílky sněhu a mrazu. Radost,
jakou tím udělala dětem, zachycuje fotografie níže. Nastalo tak období plné her a zimních sportů. První sněhovou akcí
byla olympiáda na zahradě. Děti si s nadšením vyzkoušely hod sněhovou koulí na cíl, slalom, jízdu na lopatách, společné
stavění sněhuláků. Za odměnu na děti čekaly veselé medaile. Zimních radovánek si užíváme každý den. Prvňáci a druháci
na zahradě staví iglú, sněhuláky, bobují, hrají si s dřevěnými lopatami. Také pravidelné vycházky třeťáků mají jasný cíl –
kopec za rybníkem. Děti si osvojily poznatky o zimním období, o zimních sportech, připomněly si, jak se správně oblékat.
Mrazivé počasí tak od nás snad odehnalo všechny bacily a děti se staly odolnější a otužilejší. Věříme, že nám letošní
zima dopřeje ještě mnoho zimních dní a radostí s nimi spojených. Pak se budeme těšit na blížící se jaro, sluníčko a teplé
počasí, které si taky umíme bezvadně užít.
Za mateřskou školu V. Pechoušková
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V létě hrají divadlo,
v zimě se koupou ve Volyňce
Skupina čkyňských ochotníků získala zálibu v otužování. Přes
léto spolu hrají pro děti pohádky, přes zimu se koupou
v ledové vodě, aby zocelili tělo i mysl. Pavel Opletal, Karel Remeš,
Filip Děd a Pavel Pechoušek chodí celou zimu každý týden do
Vrbí, aby se ponořili do ledových vln řeky Volyňky. Otužování má
na ně prý blahodárné účinky, dokonce i na doyena (toho nejstaršího) souboru Pavla Opletala, kterého sice po Vánocích coronavirus vyřadil na pár dní z provozu, ale svou buldočí
houževnatostí se v nejkratším možném termínu do ledové tříště
dokázal vrátit. Otužilci se během letošních Vánoc sešli ve Vrbí
několikrát ve větším počtu. Na Štědrý den sem dorazilo několik
borců ze Lčovic a 1. ledna také několik odvážných začátečníků,
kteří prokázali velikou odvahu a posedlost dokázat všechno na
světě. Jednalo se například o Dušana Žampacha a Jana Kutu ml.
Po vzoru dospělých se ve vlnách Volyňky otužují i mladší ročníky,
velké odhodlání převedli Štěpán Remeš a Jan Pechoušek. Netřeba
připomínat, že při ponoru samotném mají všichni na ústech
respirátor a dodržují všechna hygienická nařízení související
s touto složitou dobou.
(pp)

Betlém ve Čkyni připomněly
hlavně děti
Děti, které si 23. 12. přišly pro cenu za své ztvárnění
příběhu betlémského ve výtvarné soutěži, alespoň touto minimalistickou formou navodily vánoční atmosféru
ve Čkyni. Všem dětem se dílka povedla, některá byla
velmi originální. Děti nám dokonce zazpívaly i koledy,
zapálily si prskavky, a tak nám připomněly sváteční čas.
Chtěla bych všem malým umělcům poděkovat, že to
tentokrát vzaly za nás. Příští Vánoce se jistě sejdeme
zase ve větším počtu a zazpíváme si společně.
KOS, Lucka Růžičková

Mikuláš a Ježíšek
v Miniškoličce Brouček
I vzhledem k této nelehké době nás v Miniškoličce
Brouček v prosinci navštívil Mikuláš. Tímto chceme
poděkovat za sponzorské dary firmám Stockinger, Tien
On Nguyen, Černohorský a COOP Jednota Čkyně, s jejichž pomocí jsme mohli pro naše dětičky udělat
mikulášské nadílky. Měli jsme tu také Ježíška, ale naší
Miniškoličku navštívil, až když jsme se sešli v novém
roce. O to byla radost dětí větší...Doufáme, že tenhle
rok už bude všechno lepší.
Za Miniškoličku Brouček Šárka Žlábková
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Od ledna se žáci 3. až 9. tříd učí opět pouze distančně
Jak se učí učitelům, když je škola pro jejich žáky zavřená? Zeptali jsme se Mgr. Jaroslavy Sovové, která učí žáky na II. stupni
čkyňské základní školy.
Vyučuješ každý den distančně? Jak se od prezenční formy výuky liší přípravy?
Učím každý den jako ostatní kolegyně na 2. stupni. Přípravy, ale i opravy jsou náročnější, ač se to nezdá... Vyučovat např.
geometrii přes obrazovku je pro mě pořád záhadou. Nevidět dítě, zda správně drží kružítko, zda opravdu přenáší úsečku
AB a ne CD, zda opravdu měří správně poloměr, který pak dosadí do vzorečku pro obvod atd. Něco je asi potřeba už kvůli
této vzdálené výuce vypustit, někde je potřeba přístup poupravit, zpomalit, někde si můžeme dovolit i něco přeskočit.
V češtině je možná trochu více prostoru, existuje mnoho on-line cvičení se zpětnou vazbou, žáci mají pracovní sešity, kde
mohou svá řešení kontrolovat s výsledky, vyučující tvoří různé kvízy, pracovní listy s křížovkami apod. S kolegyněmi
využíváme kahoot výzvy, tyto rychlé testíky děti baví, záleží na rychlosti a správnosti vyplnění testu. Opět mají žáci
i učitel zpětnou vazbu ihned.
Nemůžeme zapomenout i na to nejdůležitější při distančním vzdělávání – internetové připojení a technická vybavenost.
Vyskytují se problémy, že se on-line hodina "seká", dítě se několikrát marně pokouší připojit do výukové místnosti. Nedivím se pak, že ztrácí chuť a motivaci a z on-line hodiny odchází, když tato základní potřeba distančního vzdělávání selhává. Toto internetové pokrytí je problém asi celorepublikový, chybí dostatečné posílení signálu v domácnostech,
v menších obcích, ve městech, aby každé dítě nemělo problém se účastnit on-line výuky.
Jak moc děti distanční výukou trpí nebo některým dětem naopak vyhovuje?
Určitě jsou děti, kterým tento styl vyhovuje. Umí si zorganizovat čas, mít denní řád, udělat si úkoly dle své nálady, rozložit
si činnosti a mít přesto i volné odpoledne. Můj syn, třeťák, opravdu ráno vstane před půl osmou, v osm už sedá ke stolu
a píše úkoly – převážně sám, manžel chodí také do práce, já jsem ve škole, vyučuji ze třídy, kde k tomu mám lepší podmínky. Od úterý do pátku má jednu hodinu on-line, takže se i sám připojí, plní úkoly dle zadání. Když přijdu odpoledne
domů, vše zkontroluji a případně doděláme společně to, co nezvládl, čemu nerozuměl. Myslím, že netrpí distanční výukou,
on to učivo, které neproberou nebo neprocvičí, určitě někdy a nějak dožene. Trpí určitě sociálně – jako všechny ostatní
děti. Mně jako mámě vadí, že nemůže trávit čas se svými spolužáky např. na výletě, na exkurzi, na plavání, na lyžích apod.,
že prostě nemůže chodit do školy.
Jsou ale samozřejmě děti, kterým tento styl nevyhovuje, potřebují kontakt s vrstevníky, potřebují být ve třídě, slyšet
výklad učitele, nemají motivaci, doma se neumí přinutit sednout si k úkolům, nebo vlastně nemají nikoho, kdo by jim
s úkoly pomohl. Rodiče jsou do večera v práci, po práci se věnují domácnosti, vaření, úklidu a večer unavení usedají
s dítětem k učení. Dalším problémem je, že jim třeba ani rodič neumí novou látku vysvětlit.
Co na současný stav ve školství říkáš ty?
Myslíš tím současným stavem distanční vzdělávání? Průšvih. Malé děti by měly chodit do školy za každých okolností.
Děti teď dostaly vysvědčení. Zlepšil se všeobecně prospěch?
To je těžké zhodnotit. Některé děti mají opravdu hezké vysvědčení, věřím tomu, že i vlastním přičiněním, vlastní pílí
a zodpovědností, někteří bohužel přešli na styl, kdy hledají jiné cesty, ať už je to "přítel na telefonu" či rodič nebo starší
sourozenec za zády. Ale jsou i děti, které zůstaly na stejných známkách jako v předchozím školním roce, nemají třeba
samé jedničky nebo vyznamenání, ale je to vysvědčení, které opravdu vypovídá o jejich schopnostech a vědomostech
a mají radost z toho, že si k těm známkám došly vlastně úplně samy. A určitě jsou i děti, které se zhoršily, ale nemyslím
si, že by na vině byla čistě distanční výuka.
(pp)

Lízinka má opravené prahy
Během dvou prosincových víkendů opravili hasiči
čkyňského sboru svou Lízu. Líza je automobil Liaz CAS 25,
se kterou jezdí od roku 2016. Skupina hasičů pod vedením
velitele sboru vyměnila prahy a celou konstrukci okolo
zadních kol. Automobil, který předtím sloužil profesionálním hasičům ve Strakonicích, už členové čkyňského SDH
opravovali několikrát. Teď je Líza znovu připravena plnit
své úkoly v rámci důležitých výjezdů. Členové čkyňského
sboru tráví při dobrovolných brigádách stovky hodin
ročně. Garáž v roce 2016 rekonstruovali právě kvůli Líze.
(pp)
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Desková hra ,,COVIDe, nezlob mě!”
vznikla v karanténě
Zazářil už ve světě sportu, především v běžeckém lyžování a biatlonu.
Zdá se, že talent tohoto mladého sportovce má více poloh. Dvaadvacetiletý Jirka Mánek ze Záhoříčka u Čkyně vymyslel v době karantény, kterou trávil s celou rodinou, novou deskovou hru s názvem
Covide, nezlob mě!
Jířo, jak vznikl nápad na tuto deskovou hru?
V říjnu jsem byl na biatlonovém soustředění v Letohradě, odkud
jsme měli pokračovat do slovinské Pokljuky. Nicméně před odjezdem jsem měl pozitivní test na koronavirus. Takže žádné Slovinsko,
ale karanténa. Nakonec byla nemocná celá rodina (kromě bráchy
Ondry)!
Jak jsi strávil karanténu?
Sportovat jsem nemohl. Chodit do společnosti už vůbec ne. A do
toho ty nesnesitelné rodinné hádky. Kdo zažil rodinnou karanténu,
ví,o čem mluvím. Rozhodl jsem se tedy vymyslet rodinnou hru, protože ty hádky se fakt nedaly vydržet.
Jak tě napadla hra Covide, nezlob mě?
Jelikož jsem se fakt nudil, tak jsem si našel dva nové koníčky. Začal jsem hrát šachy a sledovat zprávy. Všechna média
mluvila každý den o tom samém – o koronaviru. Asi po třech dnech sledování tohoto depresivního obsahu jsem se rozhodl,
že vytvořím nějakou parodii na současnou situaci ve společnosti. Rodinná desková hra! Vymýšlet něco složitého nemělo
smysl, to by totiž nikoho nebavilo. Muselo to být něco vtipného a originálního, u čeho udrží mladší ségra pozornost.
Co na hru říkala rodina?
Čekal jsem, že jednu hru si všichni bez problému zahrajou, ale když druhý den přišla ségra, že chce hrát zase tu hru
o Covidu, překvapilo mě to. Nakonec jsme hru hráli po zbytek karantény.
Kdy ses rozhodl, že hru vyrobíš?
Jelikož se celá rodina u nové, po domácku vyrobené, hry výborně bavila, rozhodl jsem se vytvořit hezkou grafiku… Tehdy
přišel ten zlom, kdy jsem si uvědomil, že vyrobíme více kusů, protože dělat grafiku kvůli pár kusům hry by se prostě nevyplatilo.
Co bylo dál?
Hlavním partnerem hry se stala firma BATIST MEDICAL, největší český výrobce nano roušek. S jejich pomocí tak mohla
jít hra konečně do výroby. Je symbolické, že ji vyráběla firma EFKO karton, s.r.o., která sídlí nedaleko Vysočina arény,
biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě… Uběhly dva měsíce
a hru máte tady!
Pro koho je hra určena?
Pro každého, kdo chce hrát deskové hry a dobře se u toho bavit.
Věkové rozpětí je od 7 do 100 let.
A kde se o hře můžeme něco dozvědět a kde si ji můžeme koupit?
Hra má svůj jednoduchý Facebook, více informací je na Instagramu,
ale hlavně má webovou stránku. V každém případě se o hře dozvíte
nejvíc, když si jí zahrajete, protože to vydá za všechna slova. Čkyňáci
si ji mohou koupit bez dobírky u mě doma, stačí mi napsat na Facebook nebo na Instagram, nebo také v obchodě u Kainců. Jinak
standardně na webu www.covidenezlobme.cz , kde kromě základní
informace je krásné promovideo a e-shop, kde je hru možno objednat.
(pp)
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Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Významným dnem ČR je ustanoven 27. leden, a to proto, že právě 27. 1. 1945 byl osvobozen největší koncentrační
tábor Osvětim (zahynulo zde 1,4 miliónů lidí) vojskem 1. Ukrajinského frontu pod velením maršála Ivana S. Koněva.
Osvobození polské Osvětimi je významné také pro nás ve Čkyni, neboť v tamním koncentračním táboře zemřeli naši
občané židovské národnosti.
Soužití obyvatel různého náboženského vyznání a projevy antisemitismu ve Čkyni
Bezproblémové soužití křesťanů a židů na Čkyňsku nebylo, neboť znám více historických událostí a projevů, které svědčí
o občanském napětí mezi nimi či o projevech náboženské nesnášenlivosti. Pro téma tohoto článku vynechám fakta z 19.
století a období 1. republiky.
Dle Josefa Vítovce, který se narodil r. 1930 a do r. 1948 bydlel ve Čkyni v domě vedle současné pošty (dnes žije v USA,
více o něm v předchozích číslech Aktualit), to bylo takto: „Čkyňští Židé žili většinou rozděleně od jiných lidí, ale bez problémů.
Nevím, jestli to tak bylo všude, protože jako malý kluk jsem se o takové věci nezajímal. Ale pamatuji si, že jsem slyšel v kostele
o nich a o jejich zavraždění Krista od tehdejšího kněze Tlachny. V rodině jsem neviděl žádné problémy a negativní náhledy.
Ledererovi měli obchod, kam jsme chodili nakupovat. Snažili se odejít z republiky, ale chytili je na nádraží, kde Němci patrolovali a čekali na ně. Poslali je zpět domů. Viděl jsem je s maminkou, když se vraceli z nádraží s kufry a ona mně to
vysvětlila. Na výloze jejich krámu bylo napsáno JUDE ve velkém písmu bílým vápnem či nějakou bílou barvou. Viděl jsem,
když pro ně přijeli Němci. Byla to tři nákladní auta vzadu otevřená a Němci je tam honili a „pomáhali“ jim nastoupit
puškovými pažbami.“ (konec J. Vítovec).
Uvedený nápis na výloze Ledererova obchodu svědčil o náboženské a rasové nesnášenlivosti ve Čkyni. Nenašla se žádná
vzpomínka, natož písemná zmínka o tom, že by se jich někdo z místních občanů veřejně zastal. Žádné projevy zastání se
a vzdoru obyvatelstva napomohly k deportacím Židů bez překážek.
Kde byl tehdy nejmocnější muž ze Čkyně a křesťan Bedřich Bayer? Proč se nezastal spoluobčanů Ledererů a dalších
Židů? V legendách se zachoval jako lidem pomáhající. Svou „láskou k bližnímu“ nešetřil ani v osobně psané rodinné kronice. Odpovídá na to J. Vítovec: „Zvon ze čkyňského kostela se používal také k upozornění na nebezpečí. Rozezněl se 15.
března 1939, protože se blížili němečtí vojáci. Ulice se naplnila lidmi, ale když to zjistili, tak se rozprchli do domů a při
průjezdu vojska byly ulice prázdné. Nikdo Němce nevítal. Stavěli se v zámku, kde byli vítáni panem Bayerem v německé
uniformě (to jsem slyšel od rodičů). Já si na příjezd pamatuji. Byl to studený den, asi 25 cm sněhu na silnici a pod ním
led. První Němci byli asi na 6 motorkách, klouzalo jim to, a tak jeli pomalu a za nimi vozy, tanky a další. My a jistě všichni
ostatní jsme se na to dívali skrz záclony na oknech. Jediný člověk, který Němce vítal, byl pan Bayer.“ (konec J. Vítovec).
Koncentrační tábor Terezín
Do něho bylo r. 1942 deportováno 14 židovských občanů ze Čkyně v té době bydlících ve Čkyni (v obci bylo úředně
vykazováno 16 Židů). Ke známým a uváděným jménům patří jmenovat dalších 6 rodáků s domovským právem ve Čkyni
a židovské národnosti: Ludvík Lederer, Irma Ledererová, Vilém Lederer, František Lederer, Ervín Lederer. Dále Hana Ledererová-Pavlovská, která pocházela ze Čkyně a v době její deportace bydlela v Praze. O ní nebyla žádná zpráva o úmrtí
v nějakém táboru, ale ani se r. 1945 nevrátila domů. Pro umožnění ukončení dědictví jejího nemovitého majetku ve Čkyni
byla soudem prohlášena za mrtvou.
Z uvedených 20 lidí zemřeli dva ještě v Terezíně a ostatní pokračovali do koncentračního tábora Osvětim, kde byli všichni
povražděni r. 1943 (jeden o rok dříve).
Jaroslav Lederer byl poč. února 1945 deportován do Terezína a v květnu se vrátil domů. Patří tedy mezi dalších 14
občanů z obce Čkyně a osad, kteří byli vězněni v koncentračních táborech a německých věznicích a vrátili se domů. (Tímto
opravuji údaj v „Památníku obětem a hrdinům z obce Čkyně“, str. 31, součet).
Koncentrační tábory nebyly jen pro věznění a vraždění lidí židovské národnosti, ale i pro lidi české, rómské a další národnosti. V koncentračních táborech Terezín (tvořilo je Židovské ghetto, Litoměřice, Malá pevnost) za války bylo
pohřbeno nebo zpopelněno nejméně 37 820 osob! K tomu se ještě přičítá 490 osob z evakuačních transportů a ghetta,
kteří zemřeli od 9. května 1945 do likvidace bývalého terezínského ghetta. V Terezíně bylo uvězněno celkem 155 000
mužů, žen a dětí – židovských i nežidovských. (Zdroj: Fedorovič, 2021, Památník Terezín.)
V Terezíně byli vězněni Vojtěch Toman a Vojtěch Suchel ze Čkyně a Cyril Staněk z Horosedel. Stanislav Kočka ze Čkyně
byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Šlo o občany stavící se aktivně proti německé nadvládě. Tito měli ve
vězeňské kartě poznámku „návrat nežádoucí“. Jen díky osvobozujícím vojskům 1. Ukrajinského frontu k tomu nedošlo
a vrátili se domů. Buchenwald byl osvobozen 3. americkou armádou.
Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince je ustanoven 9. března jako
významný den ČR dle zákona. Tím se připomíná jeden z komplexu tří velkých koncentračních táborů Osvětim (německy
Auschwitz), kde zemřely tisíce československých občanů, a tedy i Židé ze Čkyně.
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Další tábory a zastavení holokaustu
Osvobození Osvětimi v Polsku se stalo nadějí pro osvobození koncentračních táborů na českém území:
Mimo Terezín a Litoměřice byly na českém území četné pobočky velkých německých koncentračních táborů, kde v každém
bylo vězněno několik set i několik tisíc vězňů české a jiné národnosti. Ti žili v podmínkách vedoucích k utýrání a vraždění
z vůle dozorců.
Pobočka konc. tábora Osvětim byla v Novém Městě p. Smrkem. Pobočky koncentračního tábora Flossenbürg se nacházely
v místech: Rabštejn, Richard-Litoměřice, Korunní, Ostrov n. Ohří, Kraslice, Svatava, Holýšov, Křepice, Vrchotovy Janovice,
Hradištko. Pobočka koncentračního tábora Gross Rosen se nacházela v Poříčí u Trutnova s dalšími 10 svými pobočkami.
Všechny výše uvedené konc. tábory na českém území byly osvobozeny armádami Sovětského svazu. Výjimkou byl tábor
Holýšov, který byl osvobozen americkou armádou. Proto i my ve Čkyni jsme vděčni statisícové armádě maršála Koněva.
Bez nich by se do Čkyně nevrátili naši občané z koncentračních táborů: J. Lederer, V. Toman, V. Suchel, C. Staněk – všichni
z Terezína; J. Kolafa asi z Terezína; S. Kočka z Buchenwaldu (díky americké armádě).
Hlavní poslání čkyňské synagogy
Synagoga ve Čkyni není nějaké zařízení v soukromém, spolkovém nebo náboženském vlastnictví. Byla obnovena za 12
miliónů Kč z veřejných financí. Je majetkem Obce Čkyně, která na její provoz vynakládá kolem 300 000 Kč ročně. Někdo
říká, že vznikla pro ukázku zaniklé židovské náboženské kultury a jako kulturní a zábavní dům. Dle mého cítění je to
málo. Přitom pominu, že v obci máme ještě jeden Kulturní dům s dvěma sály, nedávno obnovený za 6 miliónů Kč bez
dotace a koná se v něm jen několik akcí za rok (v době bez Covidu).
Patří-li Čkyně mezi dvě místa v Jihočeském kraji, kde je obnovená židovská synagoga, potom má regionální význam a z
něho plyne i veřejný zájem. Poselstvím čkyňské synagogy je – aby se nezapomnělo na německou nadvládu, která prováděla
holokaust a vraždění a týrání občanů na území 1. Československé republiky; aby se nezapomnělo, že celkové válečné
ztráty židovského obyvatelstva na uvedeném území činily 265 až 270 000 osob (zdroj: Škorpil, TL 1993).
Současná nabídka expozice „Zaniklé synagogy Jižních Čech“ a interiéry synagogy jsou pouze dobrým muzeem židovského
náboženství. Interiér je vytvořen záměrně jen k pozitivnímu vnímání. V prostorech synagogy ani na www.synagogackyne.cz však nenajdeme téměř nic o názorném a dokumentárním představení holokaustu.
Stálá expozice holokaustu
Aby čkyňská synagoga plnila hlavní a celospolečensky žádoucí poslání, je potřeba vybudovat stálou expozici holokaustu,
aby její návštěvník dostal základní historické informace provázené dokumentárními fotografiemi. Takové znázornění
historie Čkyně a Čech sice nebude zábavné, ale bude o tom, co si dnes každý představí při vyslovení slova Žid. Takové
znázornění se silnými podněty bude právě tím, co je schopné pohnout s člověkem a podporovat předcházení zločinům
proti lidskosti. Takové znázornění jistě vyvolá soucit a silné emoce, což povede nejen k udržení paměti a hlubšímu
uvědomění, ale i k povznesení ducha naší zdánlivě bezduché společnosti. (Zdroje informací jsou uloženy u autora textu.)
Petr Martan, zastupitel obce, ředitel Komunity pro duchovní rozvoj, o. p. s.

„Votáčka“ boj s koronakrizí nevzdává
Aktuální situaci, na kterou plnou silou dopadla koronakrize, popisuje Aneta Holubová z Restaurace Ve Votáčce.
Gastronomie a restaurace patří v současném světě k nejpostiženějším. Jak
si stojí restaurace Ve Votáčce?
V této době se těžko hledá restaurace, která by si vedla dobře. Vydáváme obědy
přes okénko od pondělí do pátku od 10:00 do 15:00. Vybrat si můžete ze 4
druhů jídel a není potřeba je předem objednávat. Moc děkuji našim hostům za
podporu!
Prodáváte obědy z okénka, je to k přežití? Jaký je zájem o prodej obědů z okénka?
Je to doslova k přežití. Chodím po práci ještě na brigády. Zájem bohužel není takový, jaký by byl ke správnému chodu
a snadnějšímu přežití restaurace potřeba. Zimní období tomu také moc nenahrává, ale nevzdáme se!
Je dost pravděpodobné, že restaurace a hospody vláda nedovolí otevřít ani v únoru či v březnu. Máte připravený
krizový scénář?
Také neočekávám brzké otevření. Krizový scénář připravený žádný nemám. Snad jen stále bojovat jak doposud, nevzdávat
to a věřit, že bude opět lépe. Naštěstí obec Čkyně mi nájemné odpustila, což je pro mě v této nelehké době velká finanční
pomoc, za kterou moc děkuji! A vzkaz pro ostatní restaurace a hospůdky? Držte se, bojujte a nevzdávejte to! Ať se brzy
všichni opět sejdeme u točeného piva a dobrého jídla pěkně v teple u stolu.
(pp)

10

AKTUALITY ze života Čkyně – leden/únor 2021

Fotbal nám moc chybí,
víc než jsme si mysleli
Vládní restrikce zakázaly všechny amatérské fotbalové soutěže.
O tom, jak fotbal, ale i tréninky, scházení se, schůzování a také
vzrušené debaty v Hospodě Na hřišti chybí čkyňským sportovcům,
vypráví jednatel SK Čkyně Patrik Krull.
Jak vypadá agenda jednatele SK Čkyně v době koronavirové?
V tomto směru je to až moc klidné období, neděje se pro mě prakticky nic, až teď poznávám, jak mi ten kolotoč chybí, troufám si
říct, že nám všem.
Co kluci? Hromadné tréninky jsou zakázané. Připravují se
individuálně?
Trénujeme individuálně, udržujeme se, protože začít se klidně
může podle plánu. Kluci chodí běhat, posilují a jezdí na běžkách.
Kontrola je jednoduchá, máme společnou skupinu na sociální síti,
kde mají kluci přesné pokyny a sledovací aplikaci, která snímá
polohu, čas a jiná různá data na chytrém telefonu či hodinkách.
To dnes není problém.

Sláva Krull oslavil padesátiny
Čerstvým padesátníkem se stal 25. prosince člen
Výkonného výboru SK Čkyně Sláva Krull, za celý oddíl
mu přejeme mnoho štěstí, zdraví a radost z výkonů
čkyňských fotbalistů i ostatních bafuňářů na funkcionářských schůzí!
Na snímku z roku 2015 gratuluje Sláva Krull (vpravo)
dlouholetému kapitánovi fotbalové Čkyně Vašku
Turkovi.

Máš nějaké indicie, jestli se soutěž na jaře rozběhne?
Start soutěže stanovil krajský fotbalový svaz pro naši I. B třídu na poslední únorový víkend. Zda se skutečně začne, to
neví v tuto dobu nikdo. My jsme v každém případě připraveni a máme zarezervované hřiště s umělou trávou pro domácí
utkání ve Strakonicích, kdyby nám počasí nepřálo.
Má smysl v této době dělat nějaké změny v kádru?
Smysl to má vždy, když je k tomu důvod, my ale v této fázi nemáme důvod na nějaké radikální zásahy do týmu.

Velký problém se brzy odrazí v těch nejnižších kategoriích. Děti neměly dlouho tréninky, ztratí smysl pro povinnost,
přestanou, přestávají sportovat.
Tohle bude problém všude a bohužel asi nejen ve fotbale, musíme doufat, že se co nejdřív všechno vrátí do normálního
života a hlavně že si tyto problémy uvědomí osoby zodpovědné za tato opatření, která neumožňují nejen dětem společně
sportovat. Nám nezbývá než daná opatření respektovat.
(pp)

11

Leden/únor 2021 – AKTUALITY ze života Čkyně

AKTUALITY ze života Čkyně – leden/únor 2021

12
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