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Zprávy z obecního
úřadu
Obecní úřad začal s opravou
pietní síně na hřbitově
První etapou začala loni na podzim
oprava pietní síně či márnice na
čkyňském hřbitově. Celková výše investice loni činila 580.000 korun,
dotace z fondů Ministerstva pro
místní rozvoj ČR činila zhruba
300.000 korun. Zrekonstruovaný
prostor bude sloužit k civilním pohřebním obřadům. Příští rok bude
akce pokračovat, definitivní dokončení stavby je naplánováno na rok
2018. Vše bude záležet na zisku a výši
dotačních peněz.

Vytváří se projekt na opravy
v kulturním domě
Obecní úřad Čkyně zadal projekt na
rekonstrukci zdejšího kulturního
domu. Projekt zatím není zcela hotový, po konzultacích s odborníky
dochází k částečným změnám. Jeho
výsledná podoba vznikne v následujících měsících. Cílem je především
rekonstrukce současné kuchyně a restaurace a výstavba nových záchodů.
Vhodný nájemce se po odchodu
manželů Kaliankových zatím nepřihlásil, pro rekonstruovaný prostor by
to mohl být jednodušší úkol. V části
budovy, která patří obecnímu úřadu,
by měly být postavené nové záchody.
Ty stávající jsou v té části objektu kulturního domu, který patří Janu Mikešovi z Horosedel, a obecní úřad si
od něj musí prostor pronajímat.
Zároveň je jejich podoba dlouhodobě
nevyhovující. Až bude projekt na
rekonstrukci schválený, bude se z jeho
podoby odvíjet také výše investice
a obecní úřad bude hledat vhodné
dotační tituly na jejich financování.

Pietní síň na hřbitově se začala opravovat
Vyklizená je půda, aby bylo možné
zjistit skladbu stropu. Vstup do sálu i
celý sál má zůstat v současné podobě,
stejně tak jako kavárna. V místech, kde
o plesech býval bar, pravděpodobně
podle předpisů vznikne šatna pro zaměstnance.

V létě uplyne 480 let od
povýšení Čkyně na městečko
Letos oslaví Čkyně 480. výročí od
povýšení na městečko. Obecní úřad ve
Čkyni přivítá jakýkoliv nápad či námět, jak toto jubileum oslavit. Náměty
může každý zaslat na email pohanova@ouckyne.cz nebo ho přednést
přímo na obecním úřadě. Rok 2017 je
vůbec plný jubileí, 130 let od založení
slaví hasiči, 85 let zase místní spolek
včelařů.

Opravy lesních cest
Obecní úřad Čkyně má přislíbenou
dotaci na lesní cestu ze Spůle na
samoty k Nárovcům. Dotaci poskytne
Program rozvoje venkova. Z dotačního
titulu je možné čerpat peníze vždy na
jeden projekt ročně. V tomto roce
bude obec žádat o dotaci na opravu
lesní cesty z Onšovic do Račova. Pod-
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mínkou zisku dotace je to, že cesta
musí vést lesem, který patří dané obci,
jež o dotaci žádá. Zažádáno je také
o dotaci na „Obnovu obecního majetku po přívalových deštích“ na opravu
cesty z Onšovic k mostu. V plánu je
i oprava některých cest uprostřed obce Čkyně.

Ulice na rovince jsou nově
vyasfaltované
Ulice v obytné zóně na rovince jsou
vyasfaltované. Nový povrch mají od
podzimu. Výše celkové investice
přesáhla 6,5 milionu korun. Jediným
investorem byl Obecní úřad Čkyně.
Zároveň s asfaltováním se zde dělaly
i opravy stávajících elektrorozvodů
a lamp veřejného osvětlení.

V Dolanech mají
hotovou novou
kanalizaci
Zhruba 4,2 milionu stála stavba
nové kanalizace v Dolanech. Všechny
podzemní práce jsou hotové, kanály
jsou položeny, na jaře se budou ještě
dodělávat nadzemní práce, zejména
asfaltové cesty.
Pavel Pechoušek
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 12. 12. 2016
schválilo:
– doplnění programu: do bodu 6) Rozpočtové opatření č. 15, do bodu 8) pronájem nebytových prostor
– obecně závadnou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čkyně
– obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 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 vodného 21,40 Kč, stočného 19,30 Kč, 2,– Kč poplatek za odběr podzemních vod se připočítává k ceně vodného,
cena celkem 42,70 Kč
– žádost o příspěvek pro Stifterův pošumavský železniční spolek, Boubínská 17, Vimperk, ve výši 5.000,– Kč a bude
použit pro jízdu zvláštního silvestrovského vlaku na trati Strakonice – Kubova Huť a zpět a smlouvu dle vzoru č. 3.
– záměr na prodej části pozemku č. parc. 1140/4 o výměře 3 m2 v k.ú. Čkyně Kamilu a Aleně Prudíkovým, Čkyně 22
záměr na pronájem části pozemku č. parc. 87/7 o výměře 39 m2 v k.ú. Čkyně – zahrádka za domem č.p. 202 panu Milanovi
Chvalovi, Nám. Hrdinů 98, Volyně
– prodej části pozemku č. parc. 1208/1 v k.ú. Horosedly panu Martinu Macháčkovi, Horosedly 28
– pronájem nebytových prostor v č.p. 134 (ordinace po MUDr. Křížové) panu Zdeňku Trojanovi, K. Weise 397, Vimperk
– smlouvu o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce na akci „Horosedly u Čkyně - kabel NN, vodojem“ nové kabelové vedení NN, kabelové skříně a uzemnění na pozemky č. parc. 722/2 v k.ú. Horosedly u Čkyně, jednorázová náhrada
ve výši 1000,– Kč bez DPH
– jako věcně příslušný správní orgán v souhlasu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), souhlasí s pořízením územní studie
s názvem „Územní studie veřejného prostranství obce Čkyně“ na území obce Čkyně v souladu se zněním § 30 stavebního
zákona, jejímž pořizovatelem bude MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování
– podání žádosti na akci: Oprava budovy márnice ve Čkyni, 2. etapa – okna a fasáda, z programu PORV MMR, dotační
titul č. 4
– podání žádosti na akci: Oprava místní komunikace 15c ve Čkyni (u lékárny), z programu PORV MMR, dotační titul č. 5
– podání žádosti na akci: Oprava místní komunikace ve Čkyni pozemek parc. č. 834/13 (k Bůžkům), z programu POV JčK
– podání žádosti na akci: Oprava místní komunikace Onšovice po přívalových deštích v r. 2016 – obnova obecního majetku
po živelných pohromách v r. 2016, z programu MMR, dotační titul č. 2
zamítlo:
– záměr na prodej Karlovi a Jitce Petelovým, Na Pakšovce 2105, Písek celého (nebo části) pozemku č. parc. 945/1
o výměře 3007 m2 v k.ú. Čkyně
vzalo na vědomí:
– dodatek smlouvy č. 1/2017 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2001 s firmou Rumpold Vodňany s.r.o.
– rozpočtové opatření č. 13,15/2016
– podání žádosti na akci: Rozšíření třídění – nákup kontejnerů o objemu 1100 litrů, 8-10 ks (papír, plast, sklo). Z programu
POV JčK, pro DSO Věnec
– informaci o dokončující stavbě komunikace a chodníků na ZTV
– informaci, že oprava hasičské nádrže Horosedly byla dokončena
– informaci, že kanalizační řady v Dolanech byly dokončeny, budou budovány jednotlivé kanalizační přípojky, komunikace
se bude provádět na jaře
– informaci o akci: Potok Onšovice
– informaci, že projektant stále pracuje na stavebním projektu rekonstrukce restaurace ve Votáčce
– informaci, že projektant dodělal projekt na komunikaci od řadovek k pneuservisu
– informaci o opravě památníku padlých
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 16. 1. 2017
schválilo:
– doplnění programu: do bodu 4) podněty od Petra Martana, jako bod 7) smlouvy – věcná břemena, do bodu Různé)
Vymezení školských obvodů, vlajka pro Tibet, zápis z finančního výboru
– koridor i cíl řešeného území pro Územní studii veřejného prostranství ORP Vimperk
– zadání jednoduché studie k vypracování projektu, který by řešil stavební úpravy parku a prostoru za pomníkem
– prodej části pozemku č. parc. 1140/4 o výměře 3 m2 v k.ú. Čkyně Kamilu a Aleně Prudíkovým, Čkyně 22
– pronájem části pozemku č. parc. 87/7 o výměře 39 m2 v k.ú. Čkyně – zahrádka za domem č.p. 202 panu Milanu Chvalovi, Nám. Hrdinů 98, Volyně
– žádost pana Pavla Havlátka, Čkyně 37 o uzavření smlouvy o zřízení práva stavby – provedení přesahu střechy včetně
okapu z přístavby přístřešku na pozemek parc. č. 1122/2 v k.ú. Čkyně
– žádost Mgr. Kamily Sladkovské, Praha a Mgr. Marka Sladkovského, Roztoky o zřízení služebnosti cesty zatížením
celého pozemku č. parc. 564/2 v k.ú. Horosedly ve prospěch pozemků č. p. 564/7 a 520/1 a dále ve prospěch pozemků,
které vzniknou jejich následným dělením
– smlouvu o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce na akci „Předenice u Čkyně – Záhoříčko kNN 159/1“ nové
kabelové vedení NN na pozemky č. parc. 237/8, 159/5 v k.ú. Předenice u Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 500,– Kč
bez DPH
– smlouvu o zřízení věcného břemena pro E.On Distribuce na akci „Spůle – rekonstrukce NN – venkovní vedení“ nové
kabelové vedení NN, kabelové skříně a uzemnění na pozemky č. parc. 470/3, 522/1, 520/1, 520/5, 393/7, 393/2,
470/22 v k.ú. Spůle u Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 3600,– Kč bez DPH
– uzavřít smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce lesní cesty Dolní Spůle s firmou VKB stavby s.r.o., Buk 51, Prachatice,
která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 4.397.462,– Kč bez DPH
– vymezení školských obvodů spádových škol
– připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
vzalo na vědomí:
– rozpočtové opatření č. 16/2016
– zápis z finančního výboru ze dne 16.1.2017

Tašky na třídění odpadu
Po zaplacení poplatku za odpady dostanete na obecním úřadě zdarma tašky na třídění
odpadu. V balení najdete 3 kusy tašek (modrou, žlutou a zelenou). Tašky na jedné straně
s popisem papír, plast nebo sklo a na druhé straně pak s pokyny, co do tašek patří. Ucha jsou
na tašce křížově prošitá, aby bylo možné garantovat nosnost tašky 10 kg. Suchý zip je na
horním okraji tašek, takže je k sobě můžete připevnit. Jsou dva typy velikosti - 20 litrové
vhodné do bytů, nebo 40 litrové vhodné do rodinných domů.
(OÚ)
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Odpadové hospodářství 2016 v číslech
V roce 2016 jsme vytřídili v naší obci:
25,67 tun plastu
24,78 tun papíru
16,73 tun skla
1,255 tun kompozitních obalů
3,9 tun biologických odpadů
114 kg jedlých olejů a tuků
7,445 tun oděvů,
82,14 tun objemného odpadu
5,48 tun elektrozařízení
3,28 tun pneumatik
0,44 tun nebezpečných odpadů
425,25 tun směsného komunálního odpadu
Ač se mnohým z Vás může zdát, že třídíme dostatečně podle objemu
vytříděného odpadu, není to pravda. Podívejme se na zbylý směsný komunální odpad, kterého jsme loni vyprodukovali celkem 425,25 tun.
Bohužel se mezi námi stále najdou tací, kteří netřídí odpad vůbec. Těmto
lidem zřejmě nezáleží na přírodě, životním prostředí, vodě, vzduchu ani na
kvalitě života dětí či vnoučat. Nebo jsou jen málo informovaní?
Měli bychom mít na paměti, že pokud nezačneme více třídit, projeví
se to i na platbě místního poplatku za „odpady“.
Doufáme, že ke zvýšení třídění odpadu částečně pomohou i barevné tašky
na tříděný odpad.
(OÚ)

Poplatky v roce 2017
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. 3/2016)
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 21,40 Kč, stočného 19,30 Kč, 2,- Kč poplatek
za odběr podzemních vod se připočítává k ceně vodného, cena
celkem 42,70 Kč.
(OÚ)

O bezplatnou tříjazyčnou brožuru Čkyně
– krásné místo v Pošumaví můžete
požádat na obecním úřadě.
(OÚ)
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Český svaz včelařů Čkyně Vás zve na přednášku na téma

APITERAPIE
24. 2. 2017 v 18:00
„U Kainců“ v patře obchodu
(vstupné dobrovolné)
Apiterapie aneb včela jako terapeut
(apis = včela, therapia = léčení)
Včela a terapeut? Je to vůbec možné? Včelaři, zabývající se apiterapií, ví, že ano. Možná někteří ani neví, co to apiterapie
je, ale zakouší to na svou vlastní kůži. No a co Vy, „ti ostatní“? Proto jsme pro Vás přichystali přednášku na toto téma.
Apiterapie je jedna z nejstarších terapeutických cest v historii lidstva. Velmi stará, dnes čím dál více objevovaná léčba.
Mnozí jistě využíváte med, propolis, vosk ve svíčkách, mateří kašičku v kosmetice. Snad každý okusil včelí jed v žihadle.
Při jarním kvetení nás obklopují všudypřítomná mračna pylu. V čem mohou tyto věci člověku pomoci a jak je využívat?
Přijďte se dozvědět více. Pozvaná přednášející Gabriela Hiklová je jednatelka České apiterapeutické společnosti
(Čapis), praktikující terapeutka a popularizátorka apiterapie. Její přednášky jsou zaměřeny především na praktické
zkušenosti při využívání včelích produktů pro prevenci a léčbu.
Jste srdečně zváni!
Příroda uzdravuje, lékař léčí.
latinské přísloví
JB

Mateří
kašička

Med

Vosk

Pyl

Včelí jed

Propolis
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VÝPRODEJ SKLADU
- Obkladové panely
- Podlahy
- Dveře
- Přírodní kámen
- Lišty, garnýže atd…
Tříkrálová sbírka 2017

Každou sobotu 9-11 hod

Tento rok proběhla Tříkrálová sbírka ve dnech 7. - 8. 1.
a 15. 1. Děkujeme všem, kteří koledníčky mile přijali a přispěli do kasičky. Většina letos vybraných peněz poputuje
do Domova klidného stáří v Pravětíně. Výše vybrané částky
je 14 800 Kč. Více informací získáte na www.trikralovasbirka.cz
Zvláštní poděkování patří koledníčkům Julince Trojanové, Adélce Vačkářové, Honzovi Kytlicovi, Elence
Benešové, Míše a Adélce Bastlovým a vedoucí druhé
skupinky paní Janě Benešové.
Přejeme Vám tedy štěstí a zdraví a za rok opět na viděnou.
Hanka Brašnová

SK ČKYNĚ
Vás srdečně zve na

17. SPORTOVNÍ PLES
v pátek 17.února 2017
od 20.00 hodin
v Kulturním domě ve Čkyni
Vstupné 150,K tanci a poslechu hraje
skupina POHODA
Večerem Vás provede moderátor
Šimon Blaschko
Předprodej vstupenek v Drogerii Jarokai

Dan Havlík vystavuje své mářské
Lucky ve Volyni
Do 30. ledna mohou zájemci navštívit fotografickou výstavu čkyňského rodáka Dana Havlíka s názvem Lucky,
která je k vidění v Městském muzeu ve Volyni. Expozici 8.
prosince zahájil volyňský Leonardo da Vinci Karel Skalický,
který je ředitelem zdejšího muzea.
Návštěvu od té doby zhlédly stovky lidí, kteří na snímcích
vyfocených autorovým levým okem měli možnost zhodnotit fotografické zachycení starého předvánočního lidového zvyku, který se váže ke svátku sv. Lucie. Sběrný
dokument líčí, jak se tento osobitý lidový akt odrazil
během několika let v životě rázovité šumavské vesnice
Svatá Máří.
(pp)
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Co se děje v klubovně?
Od října do konce roku se toho v klubovně stihlo opravdu
hodně. Každý týden zde probíhaly kroužky pro děti, v době
adventu si dospělí mohli vyrobit keramický vánoční svícen,
zároveň klubovna výborně posloužila jako zázemí pro čerty
a anděly při Mikulášské nadílce a Živém Betlému.
Díky grantu z Jihočeského kraje Podpora práce s mládeží na
pravidelnou zájmovou činnost se nám podařilo získat
prostředky ve výši 20.000 Kč a klubovnu vybavit výtvarnými
potřebami, hrnčířským kruhem a potřebami pro tvorbu
keramiky, edukačními materiály pro předškoláky nebo třeba
vysavačem.
V hodinách Šikovných ručiček se děti seznamovaly se studenými a teplými barvami, nejvíce je však bavila práce s hlínou, když si mohly vytvořit keramické ozdobičky na
stromeček nebo zvonečky. S hlínou budou děti určitě hodně
tvořit i v novém roce. Kroužek Hravé učení byl zaměřený na
poznávání živlů – ohně, vody, země a vzduchu. K překvapení
dětí jsme zjistili, že led je zmrzlá voda a zahřátím taje,
vysvětlili jsme si a zahráli na koloběh vody v přírodě, pomocí
hmatové stezky se zavázanýma očima děti zkoumaly půdu,
písek, kamínky a trávu a pak z nich vytvořily vlastní planetu,
pozorovali jsme pomocí svíčky v otevřených dveřích proudění teplého a studeného vzduchu, hráli jsme si na pralidi,
kteří objevili oheň, velký úspěch měl u dětí výbuch jedlé sody
a octa v hliněné sopce. Děti v hodinách Hravého učení dostávají za každou hodinu samolepku dle vlastního výběru do své
„žákovské knížky“. Teď v lednu dokončíme živly a budeme
pokračovat dalším poznáváním naší planety, čekají nás kontinenty a lidé a zvířata, kteří na nich žijí. Báječně nám k tomu
poslouží nástěnná mapa světa pro předškoláky, kterou jsme
zakoupili z grantových peněz. Budeme rádi, když se k nám
přidají i nové děti.
Za KOS Čkyně Lenka Pechoušková

Obecní knihovna Čkyně
Výpůjční doba:
Pondělí: 8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

- knihovna a internet

Úterý:

8.00 – 12.00

13.00 – 15.00

- knihovna a internet

Středa: 8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

- knihovna a internet

Čtvrtek: 8.00 – 12.00

13.00 – 15.00

- knihovna a internet
Služby – výpůjční, informační, meziknihovní výpůjční
služba, přístup na internet, využití e-mailu, …
Na www.knihovnackyne.estranky.cz si v Katalogu knihovny
můžete zjistit, jaká literatura je k zapůjčení v naší obecní
knihovně.
Těším se na Vaši návštěvu!

Rundová M.

Hmatová pěšinka se zavázanýma očima

Tvoříme vlastní planetu
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Mikulášská nadílka
Letošní Mikulášská nadílka připadla na pondělí 5. prosince. I letos Lucifer s čertovskou partou budili hrůzu a hledali
hříšníky, které by si odnesli do pekla. Už to vypadalo, že si
opravdu někoho odnesou, naštěstí se ale objevil na
poslední chvíli Mikuláš s anděly a čerty zadržel. Všechny
děti pak musely dokázat, že jsou hodné, poslušné
a připravují se na příchod Ježíška. Společně tedy zazpívaly
Mikulášovi koledy. Ten měl pro všechny připravenou štědrou nadílku, kterou dětem spolu s anděly k nelibosti
všech čertů rozdal. Čerti s Luciferem přijdou prý za rok
zase, tak buďte děti hodné, aby zase odešli s prázdnou.
Za KOS Čkyně L. Pechoušková

Čerti letos dostali krásný obrázek, na druhé straně stálo:
Ahoj Čerti! Rozhodla jsem se, že Vám udělám obrázek čerta.
Máte tam i zlobivé děti. Holku a kluka. A pěkný pytel i řetěz.
Barbora Steidlová, Čkyně
Čerti autorce moc děkují
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Advent v mateřské škole

Rozsvícení vánočního stromu s rodiči

Mikuláš ve školce

Vánoční besídka s tvořivou dílnou pro rodiče - 3. třída

Ježíškovská nadílka
Po vánočních besídkách, které proběhly ve všech třídách
13. prosince, čekal děti v naší školce „Ježíškovský den“.
V úterý 20. prosince jsme se všichni sešli u živého smrčku
ve 2. třídě. Ježíšek nám za cinkání zvonečku nadělil spoustu
dárků – stavebnice pro holčičky a kluky, panenky, velké
kadeřnické koutky, dřevěné koleje s vláčky, kostky, puzzle,
naučné hry pro nejstarší předškoláky. Rozzářené oči našich
malých, větších i téměř školáků byly tím nejkrásnějším
dárkem. Bylo to pro nás pro všechny – děti i dospělé – kouzelné dopoledne.
M. Kohoutová

Vánoční besídka s tvořivou dílnou pro rodiče - 2. třída

Za všechny děti a celý kolektiv mateřské školy bych ráda
poděkovala všem sponzorům, kteří každoročně přispívají
finančními dary a mají zásluhu na dětské radosti.
Děkuji firmě Aptar Čkyně, s.r.o., Pneuservisu Z. Koláře, Intomě, firmě Jarokai, AZ Delta, a.s. Také za materiální pomoc
Agromontu Bohumilice, Čalounictví p. B. Kubálka a p. H.
Paulíkové.
Poděkování patří také celému kolektivu za přípravu a organizaci všech akcí. Radost dětí a uznání rodičů nás velmi
těší. Ať také Vy máte v celém následujícím roce radost
a provází Vás zdraví a štěstí.
V. Pechoušková

Vánoční besídka s tvořivou dílnou pro rodiče - 1. třída
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Leden v mateřské škole

Zápis do 1. třídy ZÁKLADNÍ
ŠKOLY pro školní rok
2017/2018
se uskuteční

4. dubna 2017 od 14 hodin
v budově prvního stupně ZŠ

První zimní olympiáda
Ve čtvrtek 5. 1. 2017 se na naší MŠ uskutečnila 1. zimní
olympiáda. Využily jsme báječné sněhové nadílky a připravily pro děti všech tříd několik sportovních disciplín. Všichni
jsme se sešli na naší krásně zasněžené zahradě, vysvětlili si
pojem olympiáda, sportovec, sportovní chování a s pokřikem
"Hurá" jsme zahájili olympiádu. Děti soutěžily ve slalomu,
hodu sněhovou koulí, výstupu na zasněžený svah. Poslední
disciplínou byly závody na bobech, lopatách. Malí sportovci
dodržovali stanovená pravidla a opravdu se snažili podat co
největší výkon. Za pár let možná o některých uslyšíme ve
světových soutěžích. Na závěr byly děti odměněny olympijskou medailí a učitelky rozzářenýma očima všech dětí.
M. Kohoutová

Zapisovat do 1. třídy na školní rok 2017/18 budeme:
– všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního
roku 2017/2018 věku šesti let, tedy děti narozené od
01. 09. 2010 do 31. 08. 2011
– všechny děti s odkladem povinné školní docházky
z loňského roku
– s sebou vezměte rodný list dítěte a svůj OP
Upozorňujeme rodiče, kteří budou pro své dítě žádat
odklad zahájení povinné školní docházky, potřebují
shodné doporučení školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního
poradenského centra ) + pediatra. Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.
Pro klidnější a plynulejší průběh zápisu připravíme
návrh časového harmonogramu (nástěnka v budově MŠ
ve Čkyni – připraven bude na konci února). Zde se
můžete zaregistrovat na konkrétní čas zápisového
odpoledne.
Mgr. Václava Komínová,
zástupkyně ředitele

Informace k přijímání žádostí
(zápisu) dětí do mateřské školy
na školní rok 2016/17
Za zvířátky do lesa
Lednové počasí přineslo nízké teploty a velkou sněhovou
nadílku. Lidé se těší krásou zasněžené krajiny. Ale co volně
žijící zvířata? V zimě strádají nedostatkem potravy. Proto se
děti 3. třídy MŠ Čkyně vypravily do lesa, aby zvířátkům alespoň trochu pomohly. Přinesly pro ně mrkev, kukuřici, kaštany, jablíčka, semena slunečnic. Jablka a semínka navázaly
na větve stromů, ostatní nechaly zvířátkům pod stromky.
Tuto výpravu jsme uspořádali i před vánočními svátky a teď
děti s velkou radostí zjistily, že si zvířátka našla k jejich
"dárkům" cestu - po jablíčkách a ostatních pamlscích zbyly
jen prázdné provázky. Děti se tak přesvědčily, že jejich pomoc
není zbytečná. Během příštích dnů se do lesa určitě znovu
vypravíme.
M. Kohoutová

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2017/2018 bude v MŠ Čkyně probíhat
ve dnech

4. května 2017 od 8,00 do 15,00 hodin
a 5. května 2017 od 8,00 do 12,30 hodin
(nezapomeňte rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz).
Nově je stanovena povinnost dětem, které dosáhnou
pěti let věku do měsíce září, nastoupit v následujícím
školním roce k povinnému předškolnímu
vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání
je bezplatné.
Vladimíra Pechoušková,
vedoucí učitelka
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Přemek Filous má v plánu
napsat operu či symfonii
Během adventu se návštěvníkům synagogy představil
čkyňský rodák a hráč na příčnou flétnu Přemek Filous,
společně s ním zahrály i kamarádky z budějovické konzervatoře. Vedle skladby Johanna Sebastiana Bacha či
Franze Schuberta mladí umělci zahráli i dílko z pera
samotného Přemka.
„Pocit z koncertu jsem měl výborný, až na moje
moderování. Všechno nám vyšlo, všechno se stihlo
nacvičit. Holky byly úžasné, protože neremcaly, že musí chodit na zkoušky a že jim do toho kecám. Vždycky se mi s nimi
navíc hraje skvěle. Všechny mají velký talent a dávají do svých výkonů kus ze sebe,“ svěřil se Přemek Filous s tím, že měl
obrovské štěstí, když se mu podařilo dát dohromady tak skvělou partu lidí. „Když máme po zkoušce čas, jdeme spolu na
pivo a všechno ještě dál probíráme. Nejsme jen spoluhráči, ale i dobří přátelé. Myslím, že to je pro hudebníky hodně
důležité,“ dodává.
Přemek v roce 2014 absolvoval českobudějovickou konzervatoř v oboru příčná flétna. V současné době je posluchačem
2. ročníku tamtéž v oboru zpěv. Během svého studia absolvoval řadu celostátních soutěží. Mezi nejvýznamnější úspěchy
patří 1. místo a titul laureáta na Soutěži konzervatoří Ostrava a 3. místo na Soutěži konzervatoří Teplice. Dále v komorních
souborech získal třikrát první cenu a dvakrát titul absolutního vítěze na soutěži Karel Ditters z Dittersdorfu ve Vidnavě
(jedna z nich byla s flétnovým kvartetem, které ve Čkyni vystoupilo v roce 2014 na adventním koncertě) a dvakrát první
cenu v soutěži Concerto Bohemia, jejíž koncert vítězů vysílá každoročně Česká televize.
Ve zpěvu se na konzervatoři věnuje jak opeře, tak muzikálu. Se skladatelskou činností začal přibližně před čtyřmi lety
a věnuje se jí pouze jako samouk. Na svém kontě má zatím 7 opusových čísel, z nichž předposlední zaznělo i na koncertě
v synagoze.
Hudbě se chce věnovat i do budoucna. Vystupovat v komorních souborech, sólově i v orchestru. „Také bych chtěl skládat,
a pokud se naskytne možnost, i učit, protože práce s dětmi a studenty mě baví,“ uvedl Přemek. „Měl jsem příležitost si
několikrát zahrát v divadelním orchestru, mj. i v orchestru Národního divadla Brno operu Leoše Janáčka – Káťa Kabanová.
Stejně tak mě divadlo láká i jako zpěváka,“ uvedl Přemek. Rád by zpíval v muzikálu nebo opeře. „Jako skladatel zatím píšu
spíše komornější dílka pro malá obsazení či sbor, ale do budoucna bych si samozřejmě rád na konto připsal i symfonii
a operu. Ale to je ještě daleká budoucnost a spousta práce a studia přede mnou,“ uzavřel.
Kdy bude hrát ve Čkyni, zatím neví, ale předpokládá, že nejpozději zase za rok o adventu.
Na koncertě vystoupily:
Eva Nepivodová – absolventka konzervatoře ČB v oboru housle.
Lenka Němcová – absolventka KČB v oborech housle a viola, studentka HAMU
Johanka Schwarzová – posluchačka 2. ročníku KČB v oboru violoncello
Veronika Jiřičková – posluchačka 2. ročníku KČB v oboru klavír
(pp)

Živý Betlém
I v loňském prosinci jsme mohli být svědky
narození Ježíška, příběh nám tentokráte vyprávěli
pastýři.
Děkuji manželům Lucii a Vojtěchu Blahovcovým
a malému Vojtíškovi. Dále chci poděkovat zpěvačkám z komorního sboru Rosetta, všem hudebníkům,
technikům, stavitelům a početnému zástupu andělů
a komparzistů.
Hanka Brašnová
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Vánoční koncert ZUŠ

Místostarosta se protančil
večerem pro seniory
Své střevíce protančil během večera organizovaného pro
čkyňské seniory místostarosta obce Jaromír Kainc. Na akci,
kterou čkyňský obecní úřad tradičně naplánoval na předvánoční čas, byl místostarosta mezi tanečnicemi velice žádaným zbožím.
Večera se zúčastnily desítky místních důchodců, kteří
se za svižných tónů kapely CK kvintet velice dobře bavili.
Na závěr nutno dodat, že dámy byly při tanci mnohem aktivnější než pánové, ti tak mají za úkol během roku více
trénovat.
(pp)

Foto: V. Hošek

Rozsvícení vánočního stromečku
před základní školou
Poutavé pásmo, které popisovalo příběh narození Ježíše
Krista, si připravily děti ze čkyňské základní školy
na slavnostní rozsvěcení stromečku. Poděkování patří
hlavně učitelům z prvního stupně, kteří s dětmi vše
secvičili. Představení sledovaly přibližně dvě stovky lidí.
(pp)

V sobotu 17. prosince proběhl ve Čkyni vánoční koncert
Dechového orchestru ZUŠ Vimperk pod vedením Petra
Staňka a Pavla Vališe. Hosty a diváky slovem přivítal místostarosta Jaromír Kainc . Moderovali Mgr. Jaroslava Sovová
a Mgr. Roman Hajník.
Zpěv: Barbora Švarcová, Radim Flender
Sólo na kovadlinu: Matěj Štufka
Foto a text: B. Kubálek st.

Pohoda v synagoze
Když v pátek 9. prosince přicházeli lidé na další adventní
kulturní pořad do čkyňské židovské synagogy, vítaly je
dívky v krojích. Nabízely jim zdarma vánoční cédéčko
a výborný punč. U vchodu hořely na menoře dvě svíce, stejně jako v sále modlitebny, ty plály na pianu. Málokdo si
uvědomil, že začíná šabat, že na nebi už vyšly první tři
hvězdy a že tenhle židovský svátek nicnedělání, pokání
a modlení skončí v tutéž dobu v sobotu. V pátek večer zapaluje paní domu dvě svíce, pronáší požehnání a teplo
a energii těch světel si rukama přenáší na oči. Lidé mohli
mít pocit, že tuhle klidnou a teplou energii jim přinesla
hudební skupina Pohoda. Při představování muzikantů
a zpěváků přítomní zjistili, že z devítičlenné skupiny jsou
tři z nich čkynští Říhovi a další – saxofonista a zpěvák, je
pan Jiří Rohlík z „vochtru“. Hráli a zpívali krásně a s chutí,
dalo by se říci adventně. Když se k nim potom připojil
pěvecký sbor Růže pod vedením pana učitele Fafejty,
potlesk nebral konce. Nabitá synagoga si pak vymohla
ještě další přídavky. A když diváci zjistili, že se vybralo přes
sedm tisíc korun a z vystoupení v Budilově a ve Vimperku
dalších čtrnáct, nadšení neznalo mezí. Peníze připadnou
pěveckým souborům Mgr. Jaroslava Fafejty. Prý je použijí
na dopravu při vystoupeních, na zhotovení módních doplňků pro zpěvačky a snad i na něco jiného, jestli peníze
vystačí. Byl to velký úspěch. Lidé pak odcházeli domů
s pocitem krásně prožitých pohodových chvil.
J. Lávička
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Ve Čkyni nově trénují
mladí stolní tenisté
Ve Čkyni začal fungovat nový žákovský kroužek stolního tenisu. Přihlásilo
se do něj asi 10 kluků a jeho trenérem
je Petr Jirotka z Malenic, který má
s mladými stolními tenisty smělé plány.
„Zatím jen trénujeme, ale jestli nám to
půjde, tak se zapojíme i do oficiálních
soutěží. Pro ty nejmladší chystám na
příští rok i turnaj,“ uvedl trenér Petr
Jirotka.

Petře, jak ses k výuce stolního tenisu
dostal?
Jsem již tři roky členem TJ Sokola
Čkyně. Hraji soutěž za místní tým
Aptar Čkyně. V minulosti jsem hrával
závodně v Miroticích, Písku i ve
vyšších soutěžích v Praze. Bylo to fajn,
turnaje po celé ČR, získal jsem nějaké
medaile, poháry. Do té doby, kdy
skupina Olympic přišla s hitem Želva.
Pak jsem dělal hlavně muziku a pinec
jsem odložil. Rád vzpomínám na doby,
kdy jsem chodil na tréninky ve
sparťanské herně stolního tenisu v
Praze a pozorně jsem se učil od našich
bývalých československých reprezentantů, jako byli Jaroslav Staněk, Vlado
Miko, Milan Orlowski. Měl jsem s nimi
možnost i trénovat. Vzhledem k tomu,
že naše základna stolního tenisu ve
Čkyni je již postarší, chybí mi tam
mladí hráči se sportovním duchem.
A někdo by měl po nás v tom hezkém
a zajímavém sportu pokračovat. Tak
jsem se do toho s pomocí Vaška Sváty
a dalších členů oddílu pustil. Jsem rád,
že příkladná podpora i ochota je i ve
vedení TJ Sokola Čkyně.

Jak to našim dětem jde?
Vím, co se používá v trénincích
v praxi a jiných klubech, takže hrajeme pomocí Robopongu. To je robot,
který postupně s každým dokáže hrát.
Záleží, jak ho herně nastavím a jaké
údery se společně učíme. Myslím, že
to děti v dnešní době docela motivuje.
Robopong jim umožňuje větší a rychlejší nasazení a nenechá vás jen tak
v klidu. A oni to potřebují. Učí se tak
hrát podstatně rychleji než jen rekreačně, když o nic nejde. Jsou šikovní,
i když jejich počítačové pohyby jsou
zatím nepřekonány.
Jaký máte cíl?
Rozhodně je to zdravý pohyb a kon-

centrace ve sportu. Těch tréninků
zatím moc nebylo, asi 12, ale každá
hodina je koncepčně na každém znát.
Vždyť trénujeme jen od října minulého roku. Pokud vydrží, tak mohou
příští rok začít chodit trénovat i se
staršími hráči a tam to začne být ještě
zajímavější. Mohou hrát i žákovské
soutěže. Věřím, že je to pak nepustí
a u sportu zůstanou. Na konci školního roku bychom udělali turnaj a byl
bych rád, aby se rozjel i žákovský
vánoční turnaj. Vánoční turnaj pro
dospělé hráče pod vedením Honzy
Moulíka je již ve Čkyni tradicí. Mám
již připravené poháry i ceny. Tak snad
to vyjde.
(pp)

Jak velká je čkyňská ping-pongová
základna?
Žáků je zapsaných a přihlášených
deset a je to tak počet, který se dá
zvládnout. Průměrně chodí tak 6 až 7,
podle toho, jak jsou kluci zdraví.
Trénink a výuka probíhá každé
pondělí od 16:30 do 17:30. Postupně
hrajeme i na čtyřech stolech a starší
hráči pomáhají nejen připravit a sbalit
síťky i stoly. Snažíme se tu celou hodinu být akční.

Vánoční turnaj - 1. místo Libor Schoř, 2. místo Petr Jirotka, 3. místo Hynek
Jiřička
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Deváťáci soutěží o nejlepší tričko
Každým rokem si devátá třída vybírá společná trička,
i letos přibyla možnost soutěže o nejlepší tričko, do které
jsme se s radostí zapojili. Srdcem celé akce byl Jakub
Zahradník, který přišel s prvotním nápadem. Po vyzkoušení
několika nápadů jsme se rozhodli inspirovat všudypřítomnou vánoční atmosférou. Tohoto tématu jsme se drželi
a nafotili sérii fotek lidského vánočního stromku. Vybrali
jsme nejlepší fotku a tu jsme také poslali. V případě, že
byste nás chtěli podpořit, soutěž probíhá na facebookové
stránce tiskárny Kubyx. Za každý like děkujeme.
(deváťáci)

Fitness centrum Čkyně
Vás zve na

„Den pro zdraví“,
který se koná
4. 2. 2017 od 9:00 – 12:00 hod.
a od 13:00 – 20:00 hod.
Každý cvičící klient dostane iontový nápoj dle vlastního
výběru 500 ml ZDARMA plus vzorek proteinu a BCAA od
firmy Nutrend. Po celou dobu akce bude probíhat poradenství ohledně cvičení, zdravé stravy, redukce váhy a vážení
na speciální váze TANITA. Zájemkyně o sportovní oblečení
si budou moci vyzkoušet legíny Nebbia Fitness různých velikostí a barev. Mlsné jazýčky zkusíme obalamutit zdravými
výrobky. Dále Vám nabídneme bohatý sortiment zdravé
výživy a sportovních doplňků.
A to nejlepší na konec: Tento den bude
platit 50% sleva na vstup do fitness
centra a 50% sleva na Vámi vybrané
hodiny cvičení v tělocvičně.
Rozvrh cvičebních hodin:
Prosíme zájemce o včasné zamluvení hodin předem na
telefonním čísle: 775 082 505 Lucie Nárovcová nebo
osobně ve fitness centru Čkyně.

Trvalý hit volebních programů –
cesty v obci
Je vidět, že současné zastupitelstvo vedené starostou si
dobře pamatuje poměry před 30 a více lety v obci Čkyně
a daří se jí s minimálními náklady navázat na už tehdy přijaté principy budování cest v obci.
Bůžek Roman, č. p. 178, Čkyně

Poděkování
Vážená redakce,
Vaším prostřednictvím bych chtěl poděkovat firmám:
ROHDE–SCHWARZ, s.r.o., Vimperk, Miloš Sichinger, Vimperk, PILASOLARE, s.r.o., čerpací stanice, Čkyně, APTAR
Čkyně, s.r.o, Jan Kuta, Čkyně 3, Truhlářství Cais, Zdíkovec,
STTEN, s.r.o, Nespice, Jiří Vlček, s.r.o., Nespice a MANOSPLUS, s.r.o, Záhoříčko.
Všechny jmenované firmy se větší nebo menší měrou finančně podílely, stejně jako řada dalších, na projektu realizovaného firmou KOMPAKT, s.r.o.
Projekt pomáhá s realizací a zajištěním nových vozidel
dětským domovům v rámci celé republiky. Vozový park
většiny sociálních zařízení je ve špatném stavu a není
v silách těchto institucí pořídit vůz, jenž by odpovídal
současným parametrům a podmínkám, které jsou nezbytné pro přepravu handicapovaných osob.
Projekt je realizován od roku 1997. Do současnosti bylo
předáno díky sponzorům 650 vozidel.
Vozidlo s logy uvedených firem – letošní první vánoční
dárek dětem z dětského domova ve Volyni, můžete potkávat na našich silnicích od 1. prosince loňského roku.
S pozdravem a přáním všeho dobrého v novém roce.
PhDr. & Mgr. Jiří Pán
Ředitel školy a školského zařízení pro výkon
ústavní výchovy a preventivně výchovné péče
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Aptar o Vánocích odměnil
věrné zaměstnance
Jako většina firem i firma Aptar Čkyně, s.r.o, zakončila
rok 2016 vánočním večírkem pro všechny zaměstnance.
I když byla účast menší než v loňském roce, sál kulturního
domu ve Čkyni zaplnilo cca 200 současných zaměstnanců
i řada bývalých pracovníků, dnes již důchodců. V úvodu
večírku kromě hodnocení uplynulého roku a výhledu na
rok další proběhlo jako každoročně i ocenění dlouholetých
zaměstnanců firmy (5, 10, 15 a 20 let pracovního poměru).
Největší skupinu letos tvořili ti, kteří již u firmy odpracovali
20 let (na fotografii).
Ve firmě jsou ale i zaměstnanci, kteří pracují déle než 20
let. V roce 2017 dosáhnou 25 let trvání pracovního poměru
Jana Stejskalová a Eva Járková.
Všem zaměstnancům za odvedenou práci firma děkuje
a přeje mnoho úspěchů do dalších let!
Zuzana Kunštová, jednatel společnosti
Nahoře zleva:
A.Bergl-Duka, A.Fehervaryová, J.Vobecký, Št.Himmelová,
M. Houba, J. Kuneš, J. Šejnová, K. Petráková, Z. Kunštová
Dole zleva:
Vl. Babka st., Vl. Bauer, J. Spirek, R. Šenkýř, M. Louda
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Obchod s dárky zdobí
autobusové nádraží
Loni na podzim si otevřela Marcela Mánková na
čkyňském autobusovém nádraží svůj obchod s dárkovými
předměty, květinami a kvalitním vínem, zatím je s tímto
nápadem spokojená. Spokojených zákazníků má podle
svých slov dost, mohou si tu také nechat zabalit i dárky
zakoupené jinde. V upravené a čistě vymalované prodejně
Marcela prodává pálavská vína z vinařství Popelná
v Perné, dárkové předměty z chráněné dílny pro handicapované Stroom Dub, o.p.s, v nabídce jsou i předměty
z vlny od manželů Jiřičkových z Bošic. Milovníci umění si
tu mohou koupit i obrazy akademické malířky Blanky
Mánkové za Záhoříčka. Velmi žádaná jsou také ručně
vyráběná mýdla a přírodní dárková kosmetika Boemi.
V budově autobusového nádraží dále funguje Picérka,
kterou provozuje dnes již krušlovský znalec italské
kuchyně Dan Havlík. Zbývající prostory čekají na další
využití. Třeba některého z čtenářů při čtení tohoto článku
napadne, jak nádraží dále oživit.
(pp)

Masopustní průvod
Sbor dobrovolných hasičů ze Čkyně pořádá
v sobotu 25. února 2017 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)

Hasiči zhodnotili rok 2016
Velice perný rok uzavřeli čkyňští hasiči výroční schůzí,
která se konala v závěru prosince. Zlatým hřebem
slavnostního večera bylo vyznamenání Dominika Kavlíka
za jeho dlouholetou službu ve sboru. Rozhovor s panem
Kavlíkem, který je také čerstvým držitelem řádu sv. Floriána, bude součástí dubnového čísla Aktualit.
(pp)
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Čkyňští otužilci přivítali
nový rok
Stejně jako v předchozích letech přivítali čkyňští otužilci
Pavel Pechoušek a Ondřej Šmíd nový rok ve vlnách
Volyňky. Počasí bylo 1. ledna ideální, sluníčko hřálo
a teplota se pohybovala těsně pod bodem mrazu. Milovníci
chladné vody poté rozlámali zhruba třícentimetrový led,
který se vytvořil na hladině, a do nově otevřeného prostoru pod skálou ponořili svá těla, kterým koupání v ledové
tříšti udělalo náramně dobře. Potom co oba ledoví muži
vystoupili na břeh, se rozhodli, že díky skvělému počasí je
vlastně škoda již odcházet domů, a proto se do vlnek
Volyňky znovu nakrátko vrátili. Chladivá voda stejně jako
v předchozích letech smyla vše zlé, co přinesl rok 2016,
a společně, čistě umytí a v plné síle, tak můžeme přijímat
rány, které přichází a ještě se dostaví v roce 2017. (pp)

Fotbalisté si na Nový rok
zakopali
Zhruba třicítka čkyňských fotbalistů přivítala rok 2017
tradičním fotbalovým utkáním, které začalo 1. ledna krátce
po poledni. Výsledek utkání není důležitý, v tomto případě
šlo hlavně o pohyb. Na utkání dorazil pozdravit bývalé kolegy i Robert Provod, který
v předchozím roce ukončil aktivní kariéru.
Během novoročního utkání se ale lehce
zranil, a proto se uchýlil do příjemně vytopené hospůdky Na hřišti (na snímku).
Hromadného focení se nezúčastnil, stejně tak na fotografii
chybí čkyňský fotbalový veterán Vlasta Toman, který momentálně kope za Vlachovo Březí.
(pp)

Revival Nabeton přivítali rok
2017 koncertem
Všem milovníkům kapely Tři sestry, Kabát nebo Visací
zámek zahrála na Nový rok mladá čkyňská kapela Revival
Nabeton. I když skupina ve složení Markéta Žampachová,
Karel IV. Remeš, Štěpán Remeš a host Matěj Vojtíšek hraje
na kytary, se kterými se kdysi hrál badminton a bicí je vyrobené z papírových krabic, nadšení umělců a pečlivě
připravené průvodní slovo pronášené Kájou Remešem,
strhlo všechny návštěvníky. Koncert se konal v garáži
u manželů Remešových, která se na tento večer proměnila
v arénu pojmenovanou U čerta. Dle dobrozdání všech
malých muzikantů určitě nebyl poslední.
(pp)

Nabeton zahrál v klubu Na hřišti
Desátého prosince zahrála v klubu Na hřišti skupina Nabeton, ve složení Miroslav Bárta (Čkyně), Hanuš Rücker
(Čkyně), Jiří Rohlík (Čkyně) a jediný přivandrovalec
Miroslav Peleška z Vimperka. Na snímku je s kapelou
i předseda Klubu sportovců ze Čkyně (KSČ) Libor Schoř,
který neodolal a při písni Známka punku se také postavil
za mikrofon a nepodařilo se ho odehnat.
(pp)
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Čkyňští fotbalisté vybojovali
druhé místo ve Vimperské
sálovce 2016/17
Čkyňští fotbalisté se během zimní pauzy zúčastnili
tradičního turnaje v sálové kopané, který má název Vimperská sálovka. V 7 zápasech jsme dokázali pětkrát zvítězit,
dvakrát jsme bohužel prohráli, to nám vyneslo 15 bodů,
skóre 51:27 a celkově 2. místo. Vítězem letošního ročníku
se stal Tipsport, kterému se obhajoba podařila bez ztráty
kytičky, před tímto týmem jsme se museli sklonit po prohře
5:6. Nejlepším brankářem byl direktoriátem turnaje vyhlášen Luděk Švarc ze Zdíkova, tento tým se umístil za námi
na 3. místě, ve vzájemném utkání jsme ho porazili 4:3. Nejlepším střelcem se stal Ondřej Málek z týmu Tipsport s třiadvaceti zásahy. Nejlepším hráčem byl vyhlášen náš Pepa
Král. V našem týmu nejčastěji dávali branky bratři Turkové,
Michal s Vaškem si připsali oba po deseti přesných trefách.
Po vyhlášení jsme vše řádně probrali a oslavili v Klubu
sportovců Čkyně na hřišti.
Patrik Krull
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Ondra Mánek skvěle zvládá
biatlon i klasické lyžování
Výraznou figurou letošní běžkařské a biatlonové sezóny
je mladší dorostenec Ondra Mánek ze Záhoříčka u Čkyně,
na té nejvyšší úrovni stíhá obě disciplíny. Po prvních
závodech byl reprezentant vimperského Fischer Ski klub
Šumava vedoucím závodníkem českého poháru v obou
disciplínách ve svých kategoriích. Za tuto zimu již v
českých pohárech získal dvě zlata, jedno stříbro v běhu na
lyžích a tři stříbra v biatlonu. Ondra má oproti biatlonovým konkurentům z Letohradu, Nového Města na
Moravě, Jilemnice a Jablonce nad Nisou obrovský handicap, protože nemá k tréninku biatlonovou střelnici pro
střelbu malorážkou. O to pilněji musí trénovat práci se
zbraní doma v obýváku, střelbu pak trénuje na myslivecké
střelnici v Hradčanech u Čkyně.
Tento víkend dosáhl zatím svého největšího životního
úspěchu v biatlonu, když se mu podařilo zvítězit na
velkých mezinárodních závodech v polských Tatrách, kde
závodili nejlepší biatlonisté z ČR, Polska, Slovenska
a Maďarska, tzv. olympijské naděje.
(red)

Čkyně 1945 – 1948
Patnáctý díl historického seriálu o Čkyni.
Už koncem února 1944 vznikl ve Čkyni ilegální národní výbor, jehož členy byli Adolf Benda, Jindřich Járka, Stanislav
Luhan, Josef Martan, František Rosol, František Václavík a Bohumír Zámečník. Prvním předsedou MNV se po osvobození
stal 7. května 1945 Jan Kouba, který tuto funkci vykonával pouhé tři týdny. Na schůzi 30. 5. byl zvolen předsedou MNV
Václav Novák, prvním náměstkem Jan Kouba, druhým náměstkem Vlastimil Bejdl a pokladníkem Karel Košek.
V červenci 1945 bylo rozděleno 80 hektarů zemědělské půdy, která dříve patřila statkáři Bayerovi, malým a středním
zemědělcům. Bayerovo sídlo, malý zámek, obsadila hned v květnu americká armáda, která Čkyni opustila v listopadu
1945. MNV pak získal zámeček pro své úřadovny a později tam byla i mateřská škola a několik bytů. MNV se staral o zásobování obyvatelstva a snažil se o to, aby se život ve Čkyni po válce rychle zlepšil.
V květnu roku 1946 se konaly volby do Ústavodárného národního shromáždění. Ve Čkyni vyhrála KSČ se 196 hlasy,
strana lidová dostala 127 hlasů, strana sociálně demokratická 116 hlasů a strana národně socialistická získala 99 hlasů.
Na základě těchto výsledků se v červnu konala ustavující schůze MNV Čkyně. Předsedou MNV byl zvolen zástupce KSČ
Jan Járka, Náměstkem předsedy byl zvolen Václav Vítovec, členy rady Jan Kuryl, Karel Suchel, František Václavík a Jan
Frühauf. Před MNV stál tehdy velký úkol - elektrifikace obce, která byla dokončena v roce 1948.
V lednu 1948 předal Pozemkový fond národní obnovy do vlastnictví obce zámek, park, kočárovnu, špýchar a obytný
dům č.p. 4, bývalý ovčín. Po únoru 1948, kdy se moci chopili komunisté, byl ve Čkyni ustaven akční výbor Národní fronty.
Jeho prvním předsedou se stal Josef Růžička. Akční výbor měl 14 členů.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička

19

Únor 2017 – AKTUALITY ze života Čkyně

Z kalendáře výtvarnice a spisovatelky
Kamily Skopové vybral Josef Lávička
První lednové dny už v antických časech vybízely děti ke koledám. Prý nosily do domu štěstí. V Čechách dávali koledníci
hospodářovi ozdobený trnkový prut, za který sedlák rád zaplatil drobnými. Byl to symbol ochrany proti zlé moci, který
na jaře střežil pole.
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Rána na Nový rok bývají po Silvestru kalná. Snad si úspěšný vstup do roku 2017 nikdo
z nás nepokazil.
Tři králové přinášejí domu požehnání: C+M+B – Christus Mansionem Benedicat. Nebo že by to byli Kašpar, Melichar a
Baltazar? Tříkrálovou koledu u nás zdůraznila církevní charita. Dobří lidé jsou rádi za trochu více světla a otvírají srdce
i peněženky.
Na svatého Marcela leze zima do těla
Přástky bývaly příležitostí k setkávání. Vrchnosti se tyto schůzky nelíbily a zakazovala je, ale marně. Když se spřádal len
na vřetena, ženy si povídaly a zpívaly. A pokud přišli do světnice i mládenci, bylo škádlení a legrace.
Roste-li v lednu tráva, neúroda se očekává
V zimě bývala pořádná zima. Dnes je počasí jaksi podivné, nedrží se zaběhnutých zásad. Ať tak či tak, nezapomínejme na
ptáčky, tu Boží chásku. Na jaře nám vše oplatí zpěvem a sběrem škodlivého hmyzu.
Lednový hrom hojnost vína přináší
Je čas zabíjaček a k nim pasuje slivovice a dobré pivko. Stále více fajnšmekrů ale dává přednost vybranému vínu, které se
u nás pěstuje mnoho staletí. Otec vlasti Karel IV. k nám přinesl výbornou odrůdu z Burgund.
Na Hromnice o hodinu více. Na Hromnice půl krajíce, půl píce.
Svátek uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice, býval významný. Po čtyřicetidenní očistě nesla sv. Marie Ježíška poprvé
do kostela. Na Hromnice se světily svíce, které pak chránily dům před bleskem a plály u lože umírajícího. Na Hromnice
počítával hospodář stav svých zásob, zda vydrží do příští úrody. Ještě jich měl mít celou polovinu.
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna
Konec masopustu, ostatky končiny, fašank. Tradici obcházky maškar po vsi nepřemohla žádná vrchnost ani režim. Mnoho
se jich zachovalo dodnes: ženuška, kobyla s rasem, slamáci, židi, medvěd s medvědářem, bába nesoucí dědka v nůši…
Obchůzka má svůj řád, a když je konec, bývají všechny maškary pitím zmožené a blbnutím unavené.
Zima blátivá nemoci rozsívá
Doma za kamny bylo v tu dobu nejlíp. Ženské draly peří do pevných kanafasů a nevěsty pak měly naducané peřiny, které
musely vydržet několik generací. Při draní se semlelo kdeco, ostatně i dnes, když se sejdou dvě ženské, mají si pořád co
sdělovat – kdo, s kým, proč a podobně. Husí peří dnes nahradily moderní materiály, ale peřina je peřina.
Na svatého Matěje pije skřivan z koleje
A také se říká – sluníčko už zahřeje. Slavná bývala pražská Matějská pouť. Ne ta dnešní s krkolomnými a předraženými
atrakcemi. Pražáci se vydali pěšky na dlouhou pouť ke kostelíku sv. Matěje v Břevnově. Původní kostelík tam založil kníže
Boleslav II. už koncem 10. století. Poutníci se pak poveselili a táhli zase do Prahy, která byla tehdy od Břevnova daleko.

Šunkové hody ve Čkyni
Hasiči ze Čkyně srdečně zvou spoluobčany na šunkové hody, které se konají v sobotu
18. února 2017 od 8 hodin v místní hasičské zbrojnici. Hasiči se těší na vaši návštěvu
a děkují za podporu.
(SDH Čkyně)
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