AKTUALITY
ze života
Čkyně

VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ

Synagoga – konec
nebo začátek?
Tři roky vymezené správci „evropských peněz“ k obnově synagogy ve
Čkyni utekly jako voda, posledního
března obec zaplatila poslední faktury, uspořádali jsme slavnost k zakončení projektu, potřásli si rukama
s dodavateli, projektovými partnery
a aktuálně vládnoucími politiky… dalo
by se říci – hotovo.
Synagoga je opravena, naaranžovány
expozice, připraveny jsou informační
letáky pro první návštěvníky, natočen
film. Průvodkyně Mirka s Katkou pilně
šprtají texty a příslušnou literaturu.
Prostě takový normální průběh projektu, jakých jsou kolem nás desítky.
Všechno však tak samozřejmé
nebylo.
Také se vám to někdy stalo? Měli
jsme pocit, že nám někdo, koho jsme
neviděli, ale věděli nebo spíš tušili, že
je, pomáhá. To když na půdě synagogy
byla mezi haraburdím jako zázrakem
objevena původní Tóra, když jsme
získali dotaci a laskavý souhlas zastupitelstva s realizací, když jsme cítili
postupně se zvyšující zvědavý zájem
občanů o dění kolem té donedávna
téměř ruiny. Mezi dodavateli se nenašel ani jediný, jenž by nás odvedenou prací zklamal, mnozí svým
nadstandardním přístupem odváděli
více, než jsme požadovali. Platí to beze
zbytku o všech grafických výstupech
projektu, konečně, přijďte se podívat.
Stejnou přímluvu jsme cítili, když se
nám po týdnu vyjednávání podařilo
přesvědčit celníky na pražském letišti,
že zaplatit clo za parochet (nádhernou
modrou oponu zakrývající dnes schránu na Tóru v modlitebně) ve výši
téměř poloviny jeho ceny je nehorázná zlodějna. Jak se asi cítili naši přá-

ZDARMA
telé za oceánem, jejichž předkové zde
ve Čkyni před mnoha desítkami let
žili?
Nevím, zda to, že jsme obdrželi
menší grant na pořádání šesti koncertů v synagoze, je pokračováním
oné přímluvy anebo již otázkou světských známostí. Skutečností je, že do
konce října vás můžeme pozvat na
nejméně pět koncertů, pokaždé jiného
žánru. Silným zážitkem byl již první ze
série, v němž se představili naši již
„staří známí“ Musica pro Sancta Cecilia s působivým průřezem gotickou,
renesanční a barokní hudbou.
Synagoga je však v první řadě prostorem, v němž by měli najít zázemí
místní aktivity. Pěvecké sbory již vyzkoušely krásnou akustiku hlavního
sálu a podle jejich ohlasu se zdá, že se
budou do synagogy rády vracet. Zájem
o koncertní vystoupení svých žáků
projevují hudební školy ze Čkyně
i blízkého okolí.
Synagoga nabízí i další prostory
a s nimi spojené možnosti . Již brzy bychom vás rádi pozvali do promítacího
sálku na setkání se zajímavými lidmi,
spisovateli, filosofy, básníky, cestovateli, prostě těmi, kdo nám mají co říci.
Máte-li i vy mezi svými přáteli
či známými někoho zajímavého, můžeme společně zorganizovat setkání
v synagoze. V našem okolí žije dost zajímavých lidí, kteří mají co říci. Dejte
nám, prosím, vědět.
Vraťme se však k otázce v nadpisu
článku. Po dlouhá léta byl pro nás prioritou objekt synagogy a jeho technický stav, na další aktivity již příliš sil
nezbývalo. Řídká, a o to vzácnější
setkání nad výstavou nebo oslavou
narozenin synagogy se nezapomínají,
nicméně příležitosti, jež se dnes nabízejí, jsou mnohem pestřejší. Projekt
obnovy skončil, každodenní život synagogy začal.

ČERVEN 2014

Parochet a Alex Woodle
Synagoga ve Čkyni
Čkyně 105
www.synagoga-ckyne.cz
tel. 388 320 295
Otevřeno od května do října denně,
kromě pondělí. Otevírací doba:
9:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30 hod.
Víte, že
Obec Čkyně zvítězila v krajském kole
soutěže o nejlépe opravenou památku
v loňském roce? Slavnostní vyhlášení
vítězů celostátní soutěže Památka
roku 2013 se konalo 3. dubna v Kulturním domě v Písku za účasti všech
krajských vítězů. Projekt obnovy naší
synagogy v republikové soutěži nezvítězil, nicméně již účast mezi třinácti nejlépe opravenými českými
památkami je potěšující a přispívá
k dobrému jménu Čkyně.
Pokračování na straně 3.
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Zastupitelstvo obce Čkyně konané
dne 28. 4. 2014
schválilo:
– doplnění programu: do bodu 12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Mgr. Jaroslava Sovová, do bodu Různé – informace k bankomatu
– rozpočtové opatření č. 1,2/2014
– směrnici č. 1/2014 – schvalování účetní uzávěrky obce
– pronájem pozemku (zahrádky) paní Marii Hlinkové, Čkyně 201, v k. ú. Čkyně
č. parc. 87/8 o výměře 38 m2
– pronájem nebytových prostor v č. p. 97– Picérka, panu Danielu Havlíkovi,
Krušlov 24
– pronájem nebytových prostor v č.p. 134 (bývalý sklad ZOO prodejny), paní
Martině Veselské, Volyně
– záměr na pronájem nebytových prostor v č. p. 97 – bývalý prostor čistírny,
panu Lukáši Blaschkovi, Čkyně 2
– smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek
č. 1 s firmou EKOKOM
– pasport komunikací
– žádost paní Jindry Bromové, Záhoříčko 15, o půjčku z FRB
– žádost firmy JAS ČR a.s., Jana Masaryka 22, Jihlava, k provedení plynové
přípojky k č. p. 324 ve Čkyni za podmínky uvedení komunikace do původního
stavu
– žádost pana Romana Kouta, Čkyně 158, k provedení plynové přípojky za podmínky uvedení komunikace do původního stavu
– žádost pana Jana Kouta, Čkyně 207, k provedení plynové přípojky za podmínky uvedení komunikace do původního stavu
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) pro Mgr. Jaroslavu Sovovou, Čkyně 329, na pozemku č. parc.
1143/1, 1143/3 a 1142/13 v k. ú. Čkyně
– zajištění občerstvení pouti panu Pavlu Kaliankovi, Čkyně 14
– projekt synagoga vyhrála krajskou soutěž Památka roku 2013
– vstupné v synagoze: dospělí 30,-- Kč, děti do 15 let zdarma
– příspěvek 5.000,– Kč/měsíc s trváním 1 roku na provoz bankomatu od ČSOB
– zřízení účtů u spořitelny České pošty
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Obec Čkyně má nový
bankovní účet
Informujeme občany, že účet Obce
Čkyně vedený u České spořitelny,
a.s., (číslo účtu 661769319/0800),
bude k 31. 12. 2014 zrušen.
Již je otevřen i nový účet vedený
u ČSOB, který je dostupný na
pobočce České pošty, s. p., ve Čkyni.
Číslo účtu je:

265001965/0300
(OÚ)

Upozornění
Žádáme majitele psů, aby uklízeli
exkrementy po svých čtyřnohých
miláčcích.
(OÚ)

zamítlo:
– návrh na zrušení TS Obce Čkyně
vzalo na vědomí:
– rozpočet DSO Věnec na rok 2014
– informace o výši těžeb na lesním majetku za období 2007-2016
– přehled pohybů a stavů na lesním majetku na účtech za rok 2013
– provádění zpětné kontroly nad lesním hospodářem
– lesní hospodář navštíví ZO a vysvětlí prodej a ceny dřeva
– provoz synagogy

Synagoga ve Čkyni
Otevírací doba:

Nové kontejnery
Ve Čkyni přibydou 2 kontejnery na sběr oděvů, obuvi a textilu. Jeden bude
umístěn na autobusovém nádraží a druhý v zahradě obecního úřadu. Tuto
službu bude poskytovat firma REVENGE a.s. z Boskovic. Obec zapojená do tohoto programu nemá s realizací žádné náklady.
Sesbírané oděvy jsou z 95% recyklovány a následně obchodně realizovány
pro použití v textilním, automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu
i mimo území ČR.
(OÚ)

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

zavřeno
900 - 1130 1300 - 1530
900 - 1130 1300 - 1530
900 - 1130 1300 - 1530
900 - 1130 1300 - 1530
900 - 1130 1300 - 1530
900 - 1130 1300 - 1530
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Pokračování ze strany 1.
Víte, že
základem naší expozice o židovské
kultuře v regionu jižních Čech jsou
modely čtyř synagog v jihočeském
kraji, jež měly navždy zmizet ze světa?
Modely českobudějovické, strakonické, táborské a vimperské synagogy
byly architektem zpracovány v měřítku 1:50 dle několika málo dochovaných fotografií a odlity z šedé
litiny. Nejtěžší z nich, českobudějovická, nemá svojí vahou daleko do
padesáti kilogramů.

Vítání občánků 25. 1. 2014
Zleva: Iveta Maroušková a Martin Rolník se synem Martinem, manželé Bastlovi
s dcerou Klárou, manželé Zahradníkovi se synem Lukášem, Lenka Králová se
synem Šimonem, manželé Chrstošovi s dcerou Terezou, Renata Lešková a
Stanislav Hadrava se synem Vojtěchem.
(OÚ)

Od povýšení na
městečko do bitvy
na Bílé hoře
(1537 – 1620)
Model českobudějovické synagogy

Víte, že
keř vinné révy v koutě u ohradní zdi
synagogy je starý možná jako synagoga sama, tj. téměř 190 let? U vinné
révy se obecně nejedná o takovou
zvláštnost, nejstarší ušlechtilá rostlina
vinné révy je pravděpodobně více než
400 let starý keř vinné révy, odrůdy
Modrá Kavčina ve slovinském Mariboru. Jeho stáří určili podle letokruhů,
nám se však do rizika ztráty keře při
zjišťování přesného stáří nechce. Legendy a mýty patří k synagoze neméně než studium či historické
bádání.
Vladimír Silovský

Druhý díl historického seriálu o Čkyni.
Po vzoru okolních městeček si Čkyně
vybudovala vlastní městskou správu
se šesti až dvanácti konšely. Z jejich
řad byl volen purkmistr. Svolával
zasedání městské rady, zastupoval
městečko při jednání s vrchností,
odpovídal za stav městské pokladnice
a skládal účty z hospodaření. Chránil
městská privilegia, městské knihy
a písemnosti. Vládl také pečetidlem.
O členech městské rady rozhodovala
s konečnou platností vrchnost.
Zvláštní postavení měl městský
písař. Pořizoval záznamy ze zasedání
městské rady, zapisoval převody
nemovitostí, svatební smlouvy, poslední pořízení a vedl knihy obecních
příjmů a vydání. Byl to velmi důležitý
člověk v obci.
Konkrétní údaje o městské správě
a jménech konšelů nelze doložit,

hlavně v důsledku ničivého požáru,
kterému kolem roku 1607 padly za
oběť všechny písemnosti města a panství. Tento oheň poškodil Čkyni natolik, že ztratila svůj dřívější význam.
Několik zpráv se dochovalo v archivu
města Prachatic. V roce 1584 a 1586
držitel Čkyně Ezechiel Malovec
vymáhal dluhy na prachatických
občanech.
Z roku 1623 se zachoval zajímavý
doklad o šarvátce, kterou popisuje
majitel Vimperka Jáchym Novohradský z Kolovrat, ke které došlo roku
1619. Ze Sušice do Čkyně přicházeli
a zdržovali se tam jeho nepřátelé, protihabsburští odbojáři. Poslal kaprála
s pěti rejtary, aby na místě zjistili situaci. Bylo zde dvě stě ozbrojených
sedláků, kteří kaprála „zamordovali“
a jeho doprovod zranili. V tu dobu
se o panu Malovcovi vůbec nevědělo,
kde je.
Český odboj proti Habsburkům
skončil bitvou na Bílé hoře 8. listopadu 1620, kdy císařská armáda porazila vojsko českých stavů.
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce
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Pozvánka na závěrečný koncert
Premiérově jej zkusíme uspořádat v synagoze v sobotu 21. 6. 2014 od 18
hodin. Tradičně vystoupí naši nejmenší – Růžičky, což je náš přípravný sbor,
pak Růže a na závěr komorní sbor Rosetta. Zveme všechny naše příznivce.
J. Fafejta

Herci KOS ve Čkyni hráli pro Martinku,
diváci přispěli téměř devíti tisíci
V sobotu 19. 4. 2014 zahrál Kulturní
a okrašlovací spolek Čkyně (KOS)
v kulturním domě derniéru komedie
,,NA SPRÁVNÉ ADRESE". Jsem moc
ráda, že jsem se osobně rozhodla KOS
ve Čkyni oslovit s tímto nápadem a
bylo nám s velkou chutí vyhověno.
Nechtěla jsem tuto prosbu pasírovat
přes někoho a šla jsem se osobně zeptat. Byl to můj takový úkol na jeden
den a řekla jsem si a už teď a neodklá-

dat. Říkala jsem si, hlavu mi nikdo
neutrhne a jsou vždy pouze dvě
možnosti. Pořád bych měla výčitky, že
jsem to pro Martinku neudělala.
Vstup byl dobrovolný a výtěžek
putoval na Martinky veřejný účet,
který spravuje Konto bariéry a je
otevřený za účelem léčby KLIM –
THERAPY. v sanatoriu Klimkovice.
Z účtu lze čerpat pouze oproti faktuře
na pobyt, kterou vydá sanatorium.

4
Jedná se o cvičení v kosmickém
oblečku a doba cvičení je 3 hodiny
denně plus k tomu další podpůrné
procedury. Tuto léčbu jsme již dvakrát
absolvovali na podzim roku 2013 na
čtyři týdny a v březnu tohoto roku na
dva týdny a vidíme pokroky. Další
plánovaný pobyt máme na podzim tohoto roku a s tím spojené pro mne
ještě hodně práce, abychom vůbec
mohli na léčbu jet.
Termíny se musí objednávat s velkým předstihem, jelikož je o léčbu
velký zájem i zahraniční klientelou
a čekací doba je i rok. O této léčbě
často informuje i televize. Tuto léčbu
nehradí žádná pojiš´tovna a je dost finančně náročná. Cena této léčby na
čtyři týdny se pohybuje kolem 102
000 Kč.
Komedie byla opravdu pěkná a diváci se měli během představení čemu
zasmát. Já osobně se při aplausu více
potýkala se slzami dojetí než zrovna
smíchu. Byl to pro mne pocit štěstí
a dojetí navzájem. Moc mě mrzí, že
jsem nebyla schopna vám všem
poděkovat osobně. Myslím si, že
i herci měli velmi pěkný pocit za odvedenou práci od srdce.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
jak KOSu ve Čkyni za jejich práci a čas
s tím spojený, tak hlavně všem, kteří
přišli a udělali si čas na divadlo či
chtěli jen cíleně přispět. Děkujeme
všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou, protože jen díky vám byla vybrána taková částka.
Moc mě potěšilo, že přijeli podpořit
moji dceru lidi z okolí Čkyně a někteří
i z větší dálky.
P. Hodboďová

Přijďte na rybářské
závody
V sobotu 7. června 2014 se na
našem rybníku konají tradiční rybářské závody. Prodej povolenek je
naplánován na 5:30. Závody začínají
v 6 hodin.
Zveme všechny rybáře, ale i ostatní,
kteří se chtějí pobavit a ochutnat
rybí speciality.
(mk)
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Outdoor Kids pořádá
ve Čkyni velký mezinárodní závod na
horských kolech
Po vydařeném závodě v přespolním
běhu, který se konal loni v říjnu,
přichází sportovní oddíl Outdoor Kids
s další diváckou lahůdkou. Tentokrát
mezinárodní!
Jeden z osmi závodů tradičního
Česko-bavorského poháru na horských kolech se pojede právě ve Čkyni.
Závod ve Čkyni bude v neděli 8.
června a diváci i závodníci se mohou
těšit na kvalitní trať, která bude startovat u rybníka a povede přes louky,
meze, křoviska i lesy. Startující budou
rozděleni do několika kategorií podle
věku. Nejdelší okruh bude něco málo
přes 3 km dlouhý. Závodníci budou na
dvou místech překonávat potok, čekají
je nepříjemné výjezdy i prudké, divácky atraktivní, sjezdy. Diváci si přijdou opravdu na své, protože elitní
bikeři budou v hlavním závodu
kroužit celých 80 minut.
Občerstvení bude zajišťovat Libor
Schoř z restaurace Na hřišti – na čepu
bude i lahodné borůvkové pivo, které
vaří strakonický Měšťanský pivovar
Dudák. Kromě toho bude možné
ochutnat napečené buchty a koláče od
maminek a babiček dětí Outdoor Kids
a ke koupi budou i zbrusu nové
a unikátní energetické nápoje XS. Připravený bude stan se stoly a lavicemi,
které zapůjčí Obecní úřad Čkyně.
Aby se na závodech líbilo i nejmenším dětem, budou pro ně připraveny
balónky. Pro závodníky potom velmi
hodnotné ceny. Vítězové z nejmenších
kategorií si odnesou originální šumavské plyšáky, vítězové dospělých
kategorií pak nápoje od Pivovaru
Dudák. Celkem je vypsáno 18 kategorií od nejmenších dětí až po kategorii ELITE, kdy se čkyňákům
představí opravdová česká elita tohoto sportu. Závodů se pravděpodobně zúčastní Milan Spěšný, jeden
z nejlepších bikerů ČR a dlouholetý
reprezentant, který dnes sám vede
svůj MTB tým. Je to pravidelný účastník světových pohárů a mistrovství
světa.

S úpravou trati pomáhali děti i rodiče z Outdoor Kids.
Nad všemi pak bude držet ochrannou
ruku čkyňská lékařka Marie Kučerová.
Závody startují v 11:00 hodin u
rybníka a připravena je i zábava a doprovodný program. Připravené budou
vozy pracovníků Informační a strážní
služby Správy šumavského parku,
které jsou součástí Integrovaného
záchranného systému. Ti, kteří ne-

chtějí závodit, mohou povzbuzovat
Outdoor Kids v těžké konkurenci okolních klubů.
Veškeré informace o časech a propozice naleznete na webu www.czoutdoorkids.eu nebo také na webu
celého seriálu www.jcp-mtb.cz.
Všechny vás srdečně zvou
Outdoor Kids.

Ondra Mánek s olympijskou medailistkou Veronikou Vítkovou

Získá také olympijskou medaili?
Absolutním vítězem Českého poháru v biatlonu v kategorii mladších
žáků se stal Ondřej Mánek ze Záhoříčka u Čkyně. Cenu si převzal 27.
května při slavnostním ceremoniálu
ve vyhlášeném pražském klubu
SaSaZu. Toho se zúčastnili ti nejlepší
čeští biatlonisté ve všech věkových
kategoriích. A bylo co odměňovat.
Český biatlon prožil nejúspěšnější
zimu, ve které se poprvé v historii
dočkal olympijské medaile. A nezůsta-

lo jen u jedné. První bronzovou získal
Jaroslav Soukup ve sprintu. Hrdinou
se stal Ondřej Moravec, který přivezl
dva individuální cenné kovy. Další přidala Gabriela Soukalová a všichni tři
spolu s Veronikou Vítkovou byli také
členy stříbrné smíšené štafety. Mladí
sportovci, jako je například čkyňský
Ondřej Mánek, jsou nadějí, že ani na
dalších olympiádách nevyjde český biatlon medailově naprázdno.
(red)
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Zprávy z mateřské školy
Zápis do MŠ
V týdnu od 7. do 11. dubna 2014 proběhl v mateřské škole
zápis na školní rok 2014/2015. K zápisu přišlo 28 dětí
a všechny byly přijaty. Po prázdninách se z nich stanou malí
školáčci a my jim a maminkám přejeme, aby byly první dny
bez slziček a starostí.
(vp)

Vystoupení na schůzi Svazu žen
Děti ze III. třídy vystupovaly dne 11. dubna 2014 na výroční schůzi Svazu žen. Zazpívaly, zatančily, zarecitovaly
básničky s jarní tematikou. Za svůj výkon dostaly sladkou
odměnu a paní učitelky kytičku. Atmosféra byla velice příjemná a paní T. Loudové děkujeme za pozvání a všem
přítomným za milé prostředí.
(vp)

Děti navštívil myslivec
V úterý 13. května děti přivítaly p. F. Duška, člena Mysliveckého sdružení Háje. Přinesl s sebou myslivecké trofeje
a vyprávěl dětem zajímavosti o zvířatech, o lese a všem,
co s tím souvisí.
(vp)

Besídka ke Dni matek
Druhá květnová neděle patří již tradičně maminkám.
Nejinak tomu bylo v naší MŠ. V úterý 6. května odpoledne
se třídy zaplnily nejen maminkami a děti předvedly vše,
co se pro ně naučily.
(vp)
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Oslava podzimní
sklizně
Pokusme se obnovit tradici zahrádkářských výstav a ještě se přitom
dobře pobavit. Koncem září bychom
chtěli uspořádat oslavu podzimní
sklizně z našich zahrádek. Těšit se
můžete na:
– výstavu kuriózní zeleniny a ovoce
– výstavu a prodej zeleniny a ovoce
z vlastní zahrádky
– soutěž o nejlepší domácí výrobek
(marmelády, kompoty, ovocné
moučníky, šťávy, mošty, med,
čalamády, kyselé okurky apod.)

Výchovný koncert v MŠ
Ve čtvrtek 22. května 2014 naší školkou zněl klavír, flétny, klarinet, trubka,
kytara, akordeon a klávesy. Jak se již po několik let stalo tradicí, ZUŠ Vimperk
uspořádala pro naši mateřskou školu výchovný koncert. Dětem a pedagogům
děkujeme za příjemné dopolední obohacení.
(vp)

Všichni vystavovatelé se musí přihlásit nejpozději dva dny před
konáním akce, abychom mohli zajistit dostatek stolů. O termínu a způsobu přihlášení Vás budeme informovat v srpnových Aktualitách.
Zatím pilně zalévejte, přihnojujte,
zaštípávejte, zavařujte a stáčejte.
Nejlepší pěstitelé budou odměněni.
Váš KOS

Den dětí
V sobotu 7. 6.
2014 pořádá
KOS Čkyně
Den dětí.
Akce se bude konat na
čkyňském fotbalovém hřišti
od 14 do 17 hodin.

Velikonoční tvoření
V sobotu před Velikonocemi pořádal KOS Čkyně před synagogou velikonoční
tvoření pro děti. Děti si mohly namalovat vajíčka různými technikami, vyrobit
z papíru krásný tulipán pro maminku nebo si zkusit uplést pomlázku. Tvůrčí
práce šla všem skvěle od ruky. Lví podíl na tom mělo určitě i vystoupení
čkyňského sboru Rosetta pod vedením pana Fafejty, které krásně podtrhlo
uměleckou atmosféru celého odpoledne. Díky všem za účast a příští rok se zase
těšíme.
Váš KOS

Těšit se můžete na spoustu
her a soutěží.
Novinkou letos bude
prohlídka hasičského auta.
Ná závěr si spolu upečeme
vuřty, které zajistí hospoda
Na hřišti.
Těší se Váš KOS!
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Hasiči ze Čkyně mají
za sebou sběr
železného odpadu
a okrskovou soutěž v
Onšovicích
V dubnu se ve Čkyni konal sběr
železného odpadu, kdy se místní hasiči postarali o jeho naložení a odvezli
několik plných vleků od domů. Za
vyřazený železný odpad všem občanům děkujeme.
V květnu se konala okrsková soutěž
v obci Onšovice. V kategorii Muži II
vyhrálo družstvo z Dolan, druzí byli
muži z Lčovic a na třetím místě
skončilo znovu založené družstvo
z Horosedel. Naši muži II měli při
požárním útoku problém s materiálem a tak brali bramborové místo. Kategorii muži I ovládlo družstvo ze
Čkyně s velmi pěkným časem. Druhé
místo patřilo domácím mužům
z Onšovic a třetí místo brali muži
z Horosedel. Kategorii ženy II ovládly
po dlouhé necvičící pauze ženy ze
Čkyně. Kategorii děti vyhrálo družstvo
z Dolan a naše děti ze Čkyně byly na
krásném druhém místě. Čkyňští hasiči
jsou s těmito výsledky spokojeni
a doufají, že příští rok to bude ještě
lepší. Na závěr bych chtěl říci, že od
června nás čeká mnoho soutěží jak
pro naše nejmenší, tak pro nejstarší
a dále plno brigádních aktivit. Budeme rádi za podporu a pomoc při
brigádách. Ať nám nehoří. Více na
www.sdhckyne.wz.cz.
Josef Kainc ml.

Hasiči ze Čkyně
zorganizovali stavění
májky
Jak již všichni víte, 30. dubna se ve
Čkyni v parku stavěla májka. Tuto akci
poprvé zorganizovali místní hasiči
a skvěle se s tím vypořádali. Májka
v parku stojí po roční odmlce, kdy ji
v loňském roce neměl kdo postavit.
Hasiči už týden před májkou měli
brigádu na dřevo a na výběr pěkného
rovného stromu. To se povedlo a v neděli před májkou se krásný strom

Slet malých čarodějek a čarodějů pořádal KOS Čkyně.

Stavění májky dalo všem hodně zabrat.
přivezl do čkyňského parku. Ten se
druhý den na místě oloupal. Hasiči ho
společně s dalšími dobrovolníky okolo 17. hodiny postavili a už se mohlo
slavit. Po postavení májky uspořádal
KOS Čkyně slet čarodějnic a namaloval
i ty naše nejmenší občany. Hasiči
k velmi pěknému posezení, a to buď
pod stanem, nebo pod stromy, mohli
nabídnout velmi dobré pivo z pivovaru Strakonice, točené limo a nějaký
ten šnaps. Tyto lihoviny byly točené
v zapůjčeném karavanu z pivovaru
Strakonice. Nesmím zapomenout asi
na to nejdůležitější, a to na pečené
sele a klobásy či vuřty na grilu. Za
velmi chutné občerstvení je třeba
poděkovat našemu ,,gril mistrovi
selat“ panu Babkovi a také panu Motykovi. U májky se zpívalo, tančilo, zavzpomínalo a hezky posedělo. Májka
se hlídala až do druhého dne, do de-

váté hodiny, a tak nám ji nikdo
nemohl podříznout. Hasiče velmi
potěšilo, když slyšeli od místních občanů, že postavili pěknou májku
a zorganizovali skvělé posezení
a občerstvení. Návštěva máje byla
velmi hojná, odhadujeme něco přes
200 lidí. Hasiči všem, kdo přišli jak
posedět, tak pomoci se stavěním moc
děkují. V příštím roce se teprve uvidí,
zda stavění májky opět zorganizují
hasiči. Musím za hasiče poděkovat
místnímu Obecnímu úřadu za podporu, pivovaru Strakonice za zapůjčení karavanu a za dobré pivo
a firmě Jarokai za velmi chutné občerstvení. Hasiči ještě jednou moc děkují
všem, kdo dal ruku k dílu a pomohl
tuto velkou a náročnou akci zorganizovat. Tak snad v příštím roce se pod
májkou v parku opět sejdeme.
Josef Kainc ml.
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Dolanské události
Tak jako se našim dětem blíží konec
školního roku, tak i nám se pomalu
blíží konec společného projektu
dolanských a haidmühlských hasičů.
Před 2 týdny jsme společně projeli autobusem centrální Šumavu, navštívili
zajímavá, mnohdy i běžně nepřístupná místa, ochutnali místní speciality a den zakončili v hospodě
U Marťana v Dolanech. Již teď pracujeme na přípravě červencového splouvání Vltavy. Jestli jsme si užívali teď,
tak tenhle výlet bude ještě o mnoho
lepší.
Co se týče sportovní činnosti, zúčastnili jsme se třemi družstvy okrskové
soutěže v Onšovicích. Těší nás úspěchy našich závodníků, kteří získali 3
první místa v kategoriích „děti, ženy,
starší muži“ a ženy získaly za nejlepší
dosažený čas Putovní pohár starosty

obce. V pátek 16. května jsme se
společně s ostatními sbory z okrsku
zúčastnili námětového cvičení ve
Čkyni.
Připomínáme, že stále vybíráme
elektroodpad, který je možné zanechat kdykoliv vedle dolanské
hasičárny. Všem dárcům děkujeme za
podporu našeho sboru.
Za všechny občany Dolan bychom
chtěli požádat „nejmenovaného
dárce“, aby nám nenechával vedle
kontejneru na plasty koberce, lina
a jiný odpad. Tento odpad sběrné vozy
neodváží, zůstává tedy na místě ležet.
K zbavení se tohoto typu odpadu
pořádá obec Čkyně každý rok sběr
nebezpečného odpadu.
Na závěr připojujeme fotografie ze
společného výletu po Šumavě a fotografii z letošního stavění máje, který
jsme se letos rozhodli udělat v barvách trikolory.
S. Hadrava

Na slavnostech piva
zahrají Nabeton
Letošní 3. ročník pivních slavností
bude pojat úplně jinak, avšak stejně
jako minulý rok. Śirokou škálu piv
strakonického pivovaru Dudák osobně doplním o drinky určené králům,
princům a pravou krví se vzorcem
C2H6O. Kromě piva poteče i slíva
a o kus chutného krmiva se postará
Josef příjmením Dragoun.
V pátek 13. června večer zahraje DJ
Turek, který překvapivě pochází
z Čech. V sobotu během dne zajistí organizátoři reprodukovanou muziku
pro všechny věkové kategorie, ale spíše pro seniory. No a večer na to vlítne
kapela plná kamene, písku a cementu.
Nabeton! Rock co krok. Přijďte se pobavit a zbavit zbytečných peněz.
Lukáš Dudák Růžička
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Pozvánka na naEXfest
Poslední červnová sobota bude ve
Čkyni patřit již tradičním akcím.
Kromě 4. pokračování fotbalového
turnaje Čkyně Cup se 28. 6. 2014
uskuteční také 3. ročník naEXfestu.
Ten se opět koná v hospodě Na hřišti
a představí se na něm celkem pět
kapel. Pořadatelem jsou budějovičtí
The Hump, za jejichž bicími sedí
téměř čkyňský Hanuš Rücker. Pro
tento večer si přizvali hned čtyři hosty.
A ani mezi nimi nebude chybět
domácí zastoupení – kytaristou vimperských Nutno dodat je čkyňský

Pavel Kříž, v rakouských Universe Collision pro změnu působí zdejší rodák
Jonáš Kasal. Ti zároveň nebudou jediným zahraničním hostem – kromě
nich se představí ještě bavorská
kapela First Class Ticket, která v ČR
již koncertovala například po boku
Vypsané fixy. Poslední skupinou je
strakonická legenda Cela pro Klárku,
která nedávno ohlásila svůj comeback.
Pro návštěvníky bude zároveň
připraveno 100 piv zdarma, která
budou k dostání s úderem první
kapely.
Na viděnou na naEXfestu!
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Prázdniny v Picérce
od 1. 6. 2014
do 31. 10. 2014
Důvody:
Sezóna na krušlovském včelíně.
Úpravy technického zázemí picérie.
Posun vpřed trochu jinou cestou.
Děkuji za pochopení. Sejdeme se na
konci října. Budu se tešit.
Pokud budete mít chuť, přijďte na
palačinku do včelína.
Dan Havlík
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