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Práce obce v letech
2011 – 2014
Tak se nám blíží komunální volby
a je na místě zhodnotit právě končící
volební období.
V jeho průběhu jsme pravidelně informovali o jednáních zastupitelstva,
činnosti obecního úřadu, připravovaných a hlavně realizovaných akcích
a projektech.
A protože u téměř každé akce je na
počátku žádost o dotaci a vše končí až
závěrečným vyhodnocením a proplacením části nákladů z příslušného
dotačního programu, nabízí se
shrnout vše v řeči čísel.
V přehledu uvádíme celkové náklady (realizované či plánované) a dotace
(přijaté a přislíbené) u všech akcí
v letech 2011 – 2014 (dokončených
i nasmlouvaných):
2011
celkové náklady
výše dotace
2012
celkové náklady
výše dotace
2013
celkové náklady
výše dotace
2014
celkové náklady
výše dotac
náklady (2011–14)
dotace celkem

6.791.000,5.829.000,11.244.000,6.695.000,6.926.000,3.825.000,12.990.000,13.508.000,37.951.000,29.857.000,-

Pro porovnání uvádíme, že rozpočtovaná daňová výtěžnost na rok 2014
je 19.000.000,-Kč. To je příjem obce ze
sdílených daní, ze kterého se financuje
veškerý chod obce včetně finanční
spoluúčasti na uvedené akce.
Největší akcí, která probíhala celé
období, byla rekonstrukce synagogy
za 10.440.000,-Kč s dotací 9.329.000,-

Starosta obce Ing. Stanislav Chval
Kč. Relativně nejmenší náklady čerpali
hasiči na zásahové jednotky ve výši
392.000,-Kč s dotací 263.000,-Kč.
Jediný úvěr ve výši 5.000.000,-Kč
obec čerpala v září 2014 na předfinancování akce „Místní komunikace
Horosedly“ za 8.682.000,-Kč a bude
splacen po závěrečném vyhodnocení
a přiznání dotace ve výši 7.814.000,Kč.
Do konce roku jsou k realizaci
připraveny ještě tři dotační akce,
oprava hráze rybníka ve Čkyni,
posílení vodních zdrojů pro Čkyni
a Horosedly a nákup zametacího vozu.
V následujících letech bychom rádi
pokračovali v přípravě a realizaci projektů především v oblasti infrastruktury a obnovy majetku ve vlastnictví
obce. Hlavní úsilí věnujeme komu-

Foto: D. Havlík
nikacím ve Čkyni, kanalizaci v Dolanech a obecním budovám – byty, ZŠ,
OÚ. Zde se už s přípravou dokumentace začalo.
Ve všech ostatních oblastech života
obce bude naší snahou využít maximum dotačních možností a zrealizovat některé z dosud odkládaných
projektů, např. zvýšení kapacity ČOV
a vodojemu, protipovodňová opatření,
sportovní zázemí na hřišti, rekonstrukce parku či pietní síně na
hřbitově.
I nadále budeme podporovat činnosti v oblasti sociální, kulturní,
sportovní a život všech spolků.
Za SNK Čkyně
Ing. Stanislav Chval,
starosta obce

Informace pro občany
Volby do Zastupitelstev obcí
a do Senátu Parlamentu ČR
se budou konat 10. a 11. října 2014.
(OÚ)
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 11. 8. 2014
schválilo:
– smlouvu o výpůjčce se Správou a údržbou JčK na akci: „Most evid. č. 14415-3 v obci Čkyně“ byl opomenut pozemek č.
parc. 102/1 o výměře 20 m2 ve vlastnictví Obce Čkyně a který bude dotčen dočasným záborem
– smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce, a.s., v k.ú. Čkyně na pozemky č. parc. 87/9, 97/10, 774/3,
1124/1, 1124/8, 1124/10 a 1125 za úhradu 18.540,– Kč bez DPH
– záměr na prodej pozemků panu Slavomíru Krullovi, Předenice 13 v k.ú. Předenice u Čkyně, č. parc. 87/13 o výměře 23
m2, č. parc. 87/4 o výměře 62 m2 a část č. parc. 87/5 o výměře cca 20 m2
– záměr na prodej pozemků paní Jindře Bromové, Záhoříčko 15 v k.ú. Předenice u Čkyně, č. parc. 390/1 o výměře 1817
m2 a č. parc. 369/1 o výměře 1817 m2
– záměr na pronájem pozemku paní Jindře Bromové, Záhoříčko 15 v k.ú. Předenice u Čkyně, č. parc. 385/1 o výměře
6.442 m2
– záměr na pachtování pozemků panu Jiřímu Mikešovi, Horosedly 9 v k.ú. Dolany u Čkyně v č. parc. 6/5 o výměře 410
m2 a v k.ú. Horosedly u Čkyně 42/1 o výměře 459 m2, 42/2 o výměře 410 m2, 224/12 o výměře 258 m2, 224/13 o výměře
44 m2, 253/3 o výměře 30 m2, 354/16 o výměře 153 m2, 391/11 o výměře 927 m2
– prodej pozemku paní Libuši Horské, Plaská 1339/51, Plzeň v k.ú. Čkyně, č. parc. 87/9 o výměře 136 m2
– výběr dodavatele HGG, s.r.o., Chrudim s nabídkovou cenou 1.166.994,18 Kč včetně DPH na zadanou zakázku Hydrogeologický průzkum – provedení vrtů HV-13 a HG-1 za účelem zajištění nového zdroje podzemní vody pro obecní vodovod
Čkyně
přiděluje:
– byt v č. p. 163 tajným hlasováním v pořadí: 1) Václav Vojtíšek, Lčovice 76; Veronika Dodoková, Čkyně 266; Lenka
Králová, Čkyně 163
vzalo na vědomí:
– dotaz, zda byla provedena kontrola černé skládky za firmou Aptar, i odpověď, že pozemek, na kterém je skládka
umístěna, není ve vlastnictví Obce Čkyně a za nelegální skládku odpovídá vlastník pozemku

Gratulace paní Břečkové
Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví přeje Obec Čkyně Marii Břečkové k jejímu životnímu jubileu, které v září oslavila.
Děkujeme za vzorně uklizené chodníky, park i všechno ostatní, co patří k Vaší náročné práci související s úklidem našeho
krásného městečka. Děkujeme, že jste ani po tolika letech neztratila trpělivost se stále novými, leckdy i drzými nepořádníky a ke své důležité práci přistupujete se stejnou pečlivostí a láskou.
Obec Čkyně

Začala oprava hráze čkyňského rybníka
Dne 9. 9. 2014 začalo postupné vypouštění našeho rybníka. Zbývající ryby (budou-li nějaké) budou sloveny
a přemístěny do jiného rybníka. Koncem září rybník předáme firmě Strabag, která zde zahájí práce spojené
s opravou hráze, výpusti a bezpečnostním přelivem a také odbahněním. Doufáme, že koncem května 2015 budou práce
hotové a budeme moci uspořádat už 18. ročník našich rybářských závodů.
Za MS Čkyně M. Kavlík

Bitva u Čkyně
Čtvrtý díl historického seriálu o Čkyni.
Během bojů o rakouské dědictví
přišli do Čech i francouzští vojáci,
kteří se v únoru roku 1742 usadili ve
Volyni a usilovali o udržení spojení
s Bavorskem na trase Vimperk,
Strážný, Pasov. Císařští vojáci se
dozvěděli, že část Francouzů vytáhla

z Volyně na Vimperk. Počátkem února
1742 francouzské vojsko o síle 200
mužů vezlo krmivo pro koně z Vimperka do Volyně. Ve Vlachově Březí
ubytovaní husaři zavolali na pomoc
z Prachatic dragouny a z Bavorova
husary a u Čkyně v síle 900 mužů
chtěli zabavit nepříteli futráž a postavili se Francouzům. Ti zaujali
obranné postavení za hřbitovními
zdmi kolem čkyňského kostelíka. Na
husary odtud stříleli, a jak píše kantor

z Vlachova Březí, „dostatečný odpor
činili a tak šťastně vítězství obdrželi,
jak husary, tak dragouny k utíkání
přinutíce. Jak mnoho mrtvých zůstalo,
pravda věděti se nemůže, sem do Vlachova Březí ale husaři toliko jednoho
rytmistra, jednoho corporala, dva
husary k pochování sebou přivezli.“
Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička
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Začátek školního roku v mateřské škole
V okamžicích, kdy se na obecním
úřadě loučili předškoláci s kytičkami
v ruce s mateřskou školou a poprvé
doopravdy usedli do školních lavic
a stali se z nich prvňáčci, o kousek dál
přicházely do mateřinky nové děti.
Ruku v ruce s maminkou nebo s tatínkem, v některých případech s oběma.
Někdo šel sám, někdo se nesl v náručí.
Ale všichni plni očekávání, co je tam za
těmi velkými dveřmi asi čeká. I přes
to, že se těšily na nové kamarády,
hračky a prostředí, bylo pro mnohé
z nich odloučení od maminek bolestné
a neobešlo se bez pláče. Ale už během
těchto dvou týdnů si děti díky laskavému přístupu učitelek začínají zvykat
na nový režim a slzičky se objevují už
jen zřídka.
MŠ nastoupila do nového školního
roku s mnohými změnami. K 1. září

2014 máme přihlášeno 84 dětí, což
znamená, že v každé třídě je po 28
dětech. Po 42 letech ukončila svoje
působení ve čkyňské školce paní
M. Holečková. Kolektiv se rozrostl
a omladil o dvě nové tváře – Mgr.
Blaženu Churaňovou a Bc. Veroniku
Novákovou a čítá nyní šest pedagogických pracovnic. Změny se nevyhnuly
ani provozu. Novou vedoucí kuchařkou se stala paní Lenka Staňková.
Snad se jí bude v naší kuchyni dobře
vařit.
Lze si teď jen přát, aby nám všem,
jak dětem, zaměstnancům i rodičům
foukal dobrý vítr do plachet a celým
školním rokem jsme propluli v klidu a
pohodě za stálé podpory obecního
úřadu.
V. Pechoušková

Nový školní rok začíná 1. 9. 2014
Letos školní rok začínal pondělkem
1. září. Je to symbolické, často totiž
říkáváme – začnu od pondělí, hned od
prvního se do toho dám… My všichni
školou povinní už nic neodložíme
a opravdu jsme nyní v plné práci.
Spíše dospělí než děti se ohlíží a vzpomínají. Kdesi skoro až v nedohlednu je
květen a červen loňského školního
roku. Měsíce naplněné spoustou aktivit. Olympiády, sportovní soutěže,
školní výlety, spaní ve škole, koncerty,
žákovská divadelní představení pro

rodiče a kamarády… A hlavně ten finiš
spojený s vysvědčením! Před očima
všech byly dva měsíce, nekonečné dva
měsíce prázdnin. Máloco uteče tak
rychle jako ty velké letní prázdniny.
Pak už se blíží konec srpna a my
dostáváme tu otázku: Tak co, těšíš se
do školy? Na to se přece nedá odpovědět ano – ne.
A pak je to tu! Ráno1. září! Očekávaný a vytoužený den pro ty nejmenší
školáky – prvňáčky. Den, kdy se jediným krokem přes práh nové třídy pře-

nesou blíž do světa těch trochu
dospělejších – školních dětí. Tak, jak je
u nás tradicí, scházíme se s prvňáčky
a jejich nejbližšími na obecním úřadě.
Tady, v obřadní síni dochází k té veliké
proměně. Paní učitelky z mateřské
školy se naposledy setkávají se svými
žáčky, rozloučí se. Před budovou už
čekávají páťáci ze základky, a tak jako
vždy, oni – mazáci na prvním stupni
ZŠ, je převedou ke škole. Letos po
dlouhé době první září propršelo. Na
školním nádvoří očekával děti pan
ředitel a učitelé prvních tříd, vychovatelka školní družiny. Ano, máme dvě
první třídy. A pak už to šlo jako na
drátku. Děti se rozdělily do svých tříd.
Vybraly si lavici a prožívaly první minuty ve třídě, kde budou trávit hodně
času. Nástup do školy je zásadní změnou zejména s ohledem na každodenní rozvrh dítěte a jeho schopnost
přizpůsobit se novému řádu a vyšším
nárokům na práci. Je konec celodenních her a volné zábavy. Přišel čas se
učit, soustředit se, odpovídat na
otázky, řešit nové situace, vycházet
s kamarády, potkávat další dospělé –
učitele, vychovatelky, kuchařky, školnici …Bude to těžká práce, budeme ji
prokládat hrou, využívat vše, co je
k dispozici. Včetně té „velké televize“
interaktivní tabule, která je plná
výukových programů, doplňovacích
cvičení, ale i legrácek na uvolnění
a odreagování. A navíc, jde na ni psát
nejen kouzelným perem, ale i prstem.
Což v době dotykových chytrých mobilů a tabletů překvapí dospělé, pro ty
malé je to už běžné. My dospělí budeme každodenními průvodci dětí školní prací. Popřejme si hodně trpělivosti, vytrvalosti a hlavně nezapomínejme na důslednost. Povídejte si
s dětmi, vysvětlujte, proč je školní
práce důležitá, kvůli čemu je potřeba
vydržet. Ukazujte školáčkovi praktickou využitelnost školních poznatků
(brzy už přečteš knížku, spočítáš si,
kolik ti mají vrátit v obchodě, naučíš
se angli-cky a domluvíš se na dovolené u moře, dozvíš se něco zajímavého o své obci, budeš mít spoustu
nových kamarádů…).
Věříme, že společným úsilím se přiblížíme k trvalému a dlouhodobému
cíli – připravit žáky naší školy na další
život.
Mgr. Václava Komínová
zástupce ředitele
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Změny v základní
škole
Ráno 1. září hustě pršelo. Věřím, že
všem, kteří po prázdninách zahájili
nový školní rok, pršelo štěstí…..
Základní škola Čkyně začala nový
školní rok s 226 žáky v jedenácti
třídách. Je to nárůst o 16 žáků. Počty
prvňáků a osmáků umožnily rozdělit
tyto ročníky na paralelní třídy.
Změny také nastaly v obsazení pedagogického sboru. Na funkci zástupce
ředitele je jmenována od července
paní Mgr. Václava Komínová. Dlouholetý zástupce ředitele pan Mgr. Jan
Děd přestal tuto funkci vykonávat
s koncem školního roku 2013/14 a na
škole zůstává jako učitel na částečný
úvazek. Na mateřskou dovolenou odchází paní Mgr. Jaroslava Sovová,
z mateřské se vrací paní Mgr. Magda
Indrová. Díky nárůstu tříd jsme nově
přijali paní Kláru Zdeňkovou s aprobací 1. stupeň a pana Mgr. Hanuše
Rückera s aprobací český jazyk – výtvarná výchova.
Výchovně vzdělávací proces zajišťuje celkem 15 učitelů a s nimi spolupracují na prvním stupni dvě vychovatelky školní družiny ve dvou
odděleních.
Celý areál školy i vnitřní prostory
jsou po prázdninách velmi dobře
upraveny a připraveny. Tomu předcházela o prázdninách náročná údržba vnitřních prostorů školy, odpadů
v jídelně, ale hlavně kompletní rekonstrukce sociálních zařízení na druhém
stupni a v hlavní budově. Hned první
prázdninové pondělí se vnitřek školy
stal velkým staveništěm. Tyto úpravy
byly dlouhodobě plánovány, a jak už to
bývá, i v tomto případě šlo o peníze.
Akce byla hrazena částečně z úspor
provozního rozpočtu školy v rámci
plánované údržby. Větší finanční díl
hradila obec jako majitel budov a zřizovatel školy. Díky obci se dostalo i na
výměnu dveří v hlavním i žákovském
vchodu školy. Pevně věřím, že provedená modernizace, technické i estetické zdokonalování pomůže zkvalitnit
každodenní provoz školy.
Pro nastávající školní rok si kromě
podrobně stanovených a rozpracovaných úkolů ve vzdělávacích a výchovných oblastech klademe za hlavní

Jídelna v základní škole prodělala nejen rekonstrukci odpadů

Kompletně zrekonstruované záchody

Nové vchodové dveře
cíl - rozvíjet osobnost žáka úměrně
jeho schopnostem a nadání pro jeho
budoucí uplatnění a učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání
v míře přiměřené jeho věku.

Věřím, že společným úsilím a propojením mezi školou, rodiči a zřizovatelem toho budeme dosahovat.
Mgr. Stanislav Mauric,
ředitel školy
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Uložení Tóry
Zcela zaplněná modlitebna čkyňské
synagogy byla 28. srpna svědkem nevšední slavnosti – uložení posvátné
Tóry. Když ji našli na půdě synagogy,
byla ve zbědovaném stavu, potrhaná,
zaplísněná a znečistěná. Je svědectvím
o životě dávné čkyňské židovské obce.
Nyní se v celé své kráse vrátila. Na její
obnově pracovaly dvě pražské umělecké restaurátorky MgA. Eva Andrtová a MgA. Karina Černá Sojková.
Jejich práce stála téměř 200.000
korun. Tuto sumu zaplatil Program
přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 2007 – 2013. V Tóře
jsou hebrejsky psané Boží příkazy
z pěti knih Mojžíšových. Je několik
desítek metrů dlouhá ze speciální
látky a zavinutá na dřevěná držadla.
Dá se říci, že Tóra je základ civilizace
a příkaz Boha, jak mají lidé žít.
Slavnost začala hrozivými zvuky šófaru, beraního rohu. Pak už se ujal vedení neformálního obřadu kantor
liberecké židovské obce Michal Foršt,
který se k nám rád vrací. Kdo čekal
vážný průběh uložení Tóry, byl překvapen. S libereckým kantorem, který
je výborný zpěvák, přijeli ještě dva
hudebníci a zaplnili modlitebnu krásnými mollovými melodiemi. V některých chvílích měli lidé dojem, že jsou
na veselé židovské svatbě. Ano,
ukládání Tóry bylo radostné. Když ji
člen Společnosti pro obnovu synagogy
Vladimír Silovský nesl mezi přítomnými na pravém rameni (jak káže
rituál), každý ji pohladil. Za zvuků
tklivých melodií byla nakonec Tóra
uložena do schrány, zatáhli přes ni
krásně vyšívanou oponu parochet,
který věnovali potomci našich dávných židovských spoluobčanů, žijící
dnes za oceánem v USA. To bylo završení dlouhého dvacetiletého úsilí
Spolku pro obnovu synagogy ve Čkyni.
Významnou roli v něm sehrál PhDr.
Jan Podlešák, který bojuje s těžkou
chorobou v nemocnici. Prostřednictvím paní Jindry Bromové mu
všichni poděkovali. Přítomen byl také
člen Společnosti pro obnovu synagogy, čkyňský římskokatolický kněz P.
Jan Janoušek. Tóra se vrátila domů.
J. Lávička

Hudba ve čkyňské synagoze
Jak již možná někteří z vás zaznamenali, začínají se v nově zrekonstruované synagoze pravidelně pořádat hudební vystoupení. Interiér
hlavního sálu má svou zcela specifickou atmosféru, ale především akustiku a my jsme nyní ve fázi zkoumání,
jak tento prostor reaguje na různé
hudební žánry, jednotlivé interprety,
nástroje, ale i oni na něj a vše dohromady na posluchače.
Že bude synagoga vhodná pro hudbu klasickou i tradiční židovskou,
máme vyzkoušeno již z dřívějška.
Dalším „pokusem“ byl koncert, který
se konal v pátek 5. 9. Jazz-bluesová
formace Petra Börnerová s manželem
Tomášem Bobrovniczkým nakonec

vystupovala venku na nádvoří a přibližně 35 posluchačů se jistě přesvědčilo, že stálo za to přijít. Největší
potlesk ale zřejmě sklidil za své
účinkování jejich malý syn.
V pátek 19.9. od 19.00 se odehrál
koncert Jany Vébrové, harmonikářky
a písničkářky z Hrádku nad Nisou.
Další přehled kulturních akcí, pořádaných v synagoze v dalších týdnech
a měsících, naleznete na internetových stránkách www.synagogackyne.cz
Ještě malý dodatek: I přes topící
tělesa je v historické budově s přibývajícím podzimem poměrně velké
chladno, takže až vyrazíte za kulturou,
raději se přioblékněte.
Hanka Brašnová

Program v synagoze
sobota 4.10. od 18:00
skupina Aúúúna, vokální kvintet z Českých Budějovic
- aramejské, sephardské, židovské a české písně
sobota 18.10. od 18:00
Jidiš ve Třech - židovské písně v jidiš
- zpěv, akordeon, klarinet
neděle 30. 11. od 17:00
Flétnové kvarteto - předvánoční koncert
začátek listopadu (termín bude upřesněn)
Jiří Staněk - z cyklu Básníci našeho kraje
neděle 7.12. od 17:00
Věra Klásková - irské balady, anglické vánoční písně

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na předvánoční koncert Flétnového kvarteta,
který se bude konat první adventní
neděli, dne 30. listopadu 2014,
od 17 hod. v Synagoze ve Čkyni.
Těší se na Vás Přemek Filous,
Zdeňka Hanzliková, Kristýna Špejtková a Tereza Roblová - členové
kvarteta.
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TJ SOKOL – UŽ
CVIČÍME
S podzimem a zkracujícími se dny
a počasím, které k tomuto ročnímu
období patří, trávíme více času doma.
Pro školáky začíná školní rok s pravidelným řádem a rozvrhem. Někteří
z nás si dávají nová předsevzetí.
Mnohá z nich se týkají životního stylu.
Už nebudu mlsat večer u televize.
Začnu pravidelně cvičit alespoň
pětkrát týdně. Zařídím si domácí
posilovnu... To všechno můžete, ale TJ
SOKOL Čkyně od 15. 9. 2014 zahajuje
pravidelná cvičení v obou tělocvičnách i v budově mateřské školy.
Znovu otvíráme prostory pro všechny
zájemce o různé druhy sportovních
aktivit. Stačí vám tepláky a sportovní
boty. Vybere si každý. Dětmi s rodiči
počínaje až po seniory. A skutečně za
symbolickou cenu – chodíte-li pravidelně jednou týdně, stojí vás cvičební hodina přibližně 12 korun! Rozpis
cvičebních hodin visí trvale na dveřích
tělocvičny. Je zbytečné připomínat,
že zejména pravidelná pohybová aktivita by se měla stát nedílnou součástí
života každého člověka, pohyb blahodárně působí na naše tělesné
a duševní zdraví. Potřebujeme se přece také scházet s ostatními, popovídat
si, rozmělnit starosti všedního dne,
pobavit se s partou lidí, se kterými se
jindy jen tak míjíme třeba při nákupu.
Nic neodkládejte, neseďte za pecí
a přijďte cvičit! A posílejte do tělocvičny i vaše děti!!!
Za TJ SOKOL Čkyně V. Komínová

Aneta Zwettlerová
na ledě společně
s mistrem Evropy
Devítiletá Anetka Zwettlerová ze
Čkyně, krasobruslařka klubu HC
Strakonice, má za sebou náročnou
letní přípravu. Již od konce července
po krátké pauze obula brusle a zúčastnila se třech soustředění, které svou
intenzitou byly opravdu náročné.
Tréninky probíhaly 5x denně, z toho
tři hodiny na ledě a dvě v tělocvičně.

Poprvé byla vybrána na reprezentační soustředění do Českých Budějovic. Toho se účastnili ti nejlepší
z celé ČR a kritéria byla velmi přísná.
O kvalitě soustředění svědčí i účast
Tomáše Vernera, který zde byl poprvé
v roli trenéra a věnoval se s chutí

malým svěřencům. I Anetka s ním
strávila pár hodin a byla nadšená.
Trenérka Andrejičová hrdě poznamenává, že se Tomášovi moc líbila
a obecně chválil strakonické krasobruslení. Nechybělo samozřejmě „nutné“ focení a podpisy na památku. Děti
měly zážitek a paní trenérky a trenéři
spousty nových zkušeností.
Anetu teď čeká série pohárových
závodů, ve kterých bude sbírat body
ve snaze se nominovat na MČR, které
proběhne začátkem března. První
velký závod proběhne 18. 10. v Brně.
Držme proto palce a přejeme hodně
štěstí!!!
(red)
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Ve Čkyni trénuje třetí nejúspěšnější naturální
kulturistka v Čechách
Lucie Nárovcová (dříve Kavlíková),
která ve Čkyni už jeden rok provozuje
fitness studio, výrazně zabodovala
v mistrovství České republiky v naturální kulturistice.
Lucka, která ve fitku pracuje i jako
trenérka, získala v jedné z kategorií
bronzovou medaili, ve druhé skončila
v konkurenci více než 150 závodnic
osmá. Navíc pro své zákazníky
vylepšila vybavení pro trénink.

Prvního září, tedy rok po otevření,
jsme zvětšili prostory fitka o pět
posilovacích strojů – dřepovací klec,
lavice na posilování bicepsů, veslo
v sedě, T-stroj na záda a Chess-Press
na prsní svaly. Nově také máme dětský koutek, aby nás mohly navštěvovat maminky s dětmi. Od října
budeme navíc prodlužovat otevírací
dobu.
www.fitness-ckyne.cz
www.facebook.com/Fitness.ckyne
Lucie Nárovcová Mobil: 775 082 505
Email: kavlikoval@seznam.cz

Příprava na soutěž začala 1. dubna
a skončila závody, které se konaly 14.
června. Měla jsem 6krát týdně trénink
v posilovně, 5krát týdně jsem běhala,
ráno nalačno, někdy i odpoledne.
Každý den jsem měla speciální jídelníček v podobě sacharidových vln. To
znamená, že jsem měla každý den jiný
poměr sacharidů a bílkovin bez ohledu na obtížnost tréninků.

Nová otvírací doba od října:
Zvládla jsi to? Nebylo ti špatně?

Příklad mého jídelníčku 7.15 hod –
5 bílků, 2 žloutky plus tři rajčata, 11
hod – 200g vařeného kuřecího masa
plus 50g vařené rýže plus zelenina,
14.45 hod – 3 vejce natvrdo plus zelenina,17.30hod – 150g kuřecího vařeného masa plus 25g vařené rýže
plus zelenina, 20.30 hod – 100g kuřecího masa plus zelenina. Ve stravě šlo
o to zvýšit příjem bílkovin a snížit příjem sacharidů. Potřebovala jsem
spálit podkožní tuk. Za tři měsíce
tvrdé diety jsem shodila osm kilogramů.
Má strava týden před závodem byla
už hodně řízená. Od pondělí do středy
jsem jedla jen 145 gramů bílkoviny
a zelenou zeleninu na příděl za den.
To znamená jen vařené kuřecí maso
(100 gramů kuřecího obsahuje 23
gramů bílkoviny). Dále v pondělí,
v úterý a ve středu jsem se musela
přepíjet, aby tělo natáhlo vodu. Od
čtvrtka jsem mohla jen sacharidy, a to
jen racio chlebíčky a minimum vody.
V pátek opět jen sacharidy a už nepít.
V den závodů jsem nejedla ani nepila.

sparinga, který mi moc pomáhal při
trénincích. Chtěla bych všem, kdo mi
drželi pěstičky, moc poděkovat. Od
září se připravuju na další závody,
pokud zdraví vydrží, tak se budu chtít
příští rok zúčastnit co největšího
množství závodů.
Čkyňskou posilovnu provozuješ ve
Čkyni déle než rok. Co je u vás nového?

Jak vypadala příprava na mistrovství v naturální kulturistice?

Můžeš více popsat, co jsi během přípravy na soutěž jedla?
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Bohužel mi bylo často špatně, měla
jsem několikrát hypoglykémii, trpěla
jsem zimnicí a byla jsem hodně unavená. Snažila jsem se na sebe být
velmi tvrdá a zásadová. To se mi podařilo. Jelikož je to extrémní sport, tak
dochází u závodníků ke křečím. Já
jsem naštěstí měla jen malé křeče do
prstů u rukou při pózování na mole.
Celé závodění je o tom, že pózuješ ve
čvrtobratech na podiu. Při tom zatínáš
a ukazuješ své svaly – svou práci,
kterou oddřeš v posilovně. Je to hodně
odříkání, ale stojí to pak za to. To vše
ve speciálních, na míru šitých
plavkách a ve 12 centimetrů vysokých
podpatcích.
Co ti účast v soutěži dala? Budeš se
podobných soutěží účastnit i příští
rok?
Potřebovala jsem si v životě něco
dokázat, zatnout zuby a tvrdě makat.
Jsem trenérka tělem i duší. Ten úžasný
pocit stát na podiu je nezapomenutelný. Často jsem byla unavená, bezmocná, ale vždy mě posílila podpora
od mých klientů z fitka a mého

Po: 9:00-12:00 a 16:00-20:00
Út: 15:00-20:00
St: 9:00-12:00 a 16:00-20:00
Čt: 15:00-20:00
Pá: 9:00-12:00 a 16:00-20:00
So: 14:00-18:00
Ne: 16:00-20:00

KOS Čkyně Vás
zve na
DRAKYJÁDU
5. 10. 2014
od 14:00
Kde: Louka za rybníkem
směrem na Předenice
Soutěž o nejhezčího draka
a nejdelší let.
Sladká odměna pro každého.
(Za nepříznivého počasí se
akce ruší.)
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Čkyně má krajskou fotbalovou raritu nového
tisíciletí

Václav ml., Václav st. a Michal Turkovi
Je to velká rarita! V rámci celého jihočeského kraje. Za Čkyni do mistrovských zápasů zasahují hned tři Turci
najednou. Hrající trenér, 47 letý Vašek
Turek starší, jeho 25 letý syn Vašek
Turek mladší a jeho bratr Michal,
kterému je 19 let.
„Táta Vašek je typickou ukázkou fotbalové dlouhověkosti a příkladného
přístupu k amatérskému sportu. Je to
opravdový borec, výborný fotbalista
a skvělý příklad pro všechny ostatní
sportovce. Sleduji celou jeho bohatou
kariéru a doufám, že odehraje ještě
hodně zápasů,“ uvádí Michal Průcha,

redaktor fotbalového webu www.jihoceskyfotbal.cz. „To, že se do mistrovského zápasu zasáhne otec a zároveň
jeho dva synové, je rarita v rámci
celého jihočeského kraje. V tomhle
tisíciletí se to ještě nestalo,“ doplňuje
Michal Průcha.
Vašek Turek starší je rád, že si mohl
s oběma syny zahrát. „Já jsem hlavně
rád, že já i moji synové mohou hrát
fotbal v partě dobrých kamarádů.
Všem ve Čkyni přeji mnoho úspěchů
a zdraví, a to nejenom ve fotbale,“
usmívá se táta Vašek.
(pp)

Nové branky, pračka a lajnovačka
Čkyňští fotbaloví funkcionáři investují desítky tisíc korun do bezpečnosti
a upravenosti stadionu. Na hřišti jsou
tři nové bezpečné branky a nová lajnovačka, která není na vápno, ale na
barvu. Ta vydrží mnohem déle, až do

doby, než tráva odroste, což ušetří
hodně času. Hlavním lajnovačem specialistou byl zvolen Sláva Krull. Do
kabin bylo také nutné nakoupit novou
pračku a sušičku.
(pp)

Staronový trenér
dorostu

Vimperk a Pepa
má k dispozici asi
16 hráčů. Mezi
opory patří Lukáš
Toman, Štefan Friedl a Miroslav Klíma.
Největší problém
má trenér se složením týmu, kdy
po minulém ročníku odešli hráči narození v roce 1995 (M. Turek, P. Filip,
M. Kuta, M. Chalupa a Pepa Vondrášek). V současné chvíli kádr dorostu tvoří převážně méně zkušené
mladší ročníky.
(pp)

Staronovým trenérem čkyňského
dorostu je Josef „Číza“ Kuneš. Trénování mu předal Šimon Blaschko a Patrik Krull. Pepa Kuneš již dorost trénoval v první dekádě nového tisíciletí. Pod jeho trenérskou taktovkou
vyrostl třeba Pepa Král, Venca Turek
ml. a Pepa Vondrášek. Dále trénoval
také Vlastu Babků, Pavla Hošků či
Aleše Holfelda. V dnešní době je tým
dorostu spojený s týmem Šumavanu

Kapitán je zpátky
doma
Před začátkem fotbalové sezóny se domů vrátila opora fotbalové Čkyně Josef
„Králík“ Král. Po sestupu čkyňských fotbalistů z krajského přeboru hrál Pepa za tým Lažiště. Teď už má
znovu na ruce čkyňskou kapitánskou
pásku. „Byli jsme tak domluvení, už
když odcházel do Lažišť, kde byl na
hostování v jarní části sezóny. Jsem
moc rád, že se Králík vrátil a dokázal,
že mu záleží na čkyňském fotbalu. Patří mezi největší opory týmu a ukazuje
mladším hráčům, jak se má přistupovat k fotbalu. Zodpovědnost dnešním
mladším hráčům dost chybí,“ uvádí
Michal Uhlík, trenér čkyňských mužů.
Čkyňský tým před začátkem sezóny
nikdo neopustil, naopak posílil. Vedle
Krále se vrátil z hostování v Šumavanu
Vimperk kmenový hráč Čkyně Milan
Sedláček. Odehrál ve Čkyni dlouhých
10 sezón od roku 2000 do roku 2010.
„Jeho příchod je neskutečný přínos jak
na hřišti, tak v kabině. Na hřišti z pozice stopera diriguje mladší spoluhráče
a v kabině dodává bojovného ducha.
Dále přišel na hostování Jan Kurz ze
Zdíkova. V současné době má ale zdravotní problémy a celý náš oddíl SK
Čkyně mu přeje co nejrychlejší uzdravení,“ říká Uhlík.
(pp)

Křečci si zahrají proti
sobě
Lukáš Toman patří mezi nejmladší
hráče a za muže letos
hraje druhou sezónu.
Většinou střídá, přesto
už stačil i skórovat v zápase se Štěkní. Fotbal má
v krvi, vždyť za Čkyni
výborně hrál dlouhá léta
i jeho táta Vlasta a Lukáš po něm
nezdědil jen přezdívku Křeček. Zajímavostí je skutečnost, že jeho otec
hraje v této sezóně za tým Vlachova
Březí, které hraje stejně jako Čkyně
I. B třídu. Je tedy velmi pravděpodobné, že se proti sobě postaví na
hřišti v mistrovském zápase, který se
hraje 8. listopadu ve Vlachově Březí.
(pp)
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Je po létě…

A máme po létě. Každý z nás se ho
snažil užít podle svých představ a ani
dolanští hasiči nezaháleli. Třídenní
sjezd Vltavy na raftech z Vyššího
Brodu absolvovalo skoro 40 dolanských a bavorských hasičů. Někteří
z nás jeli jako staří mazáci, někteří
poprvé, ale všichni do jednoho jsme
byli okouzleni nejdelší českou řekou
a jejím okolím. Tímto výletem jsme
také trochu oslavili 25 let spolupráce
mezi našimi hasičskými spolky a další
společné roky zapili zlatavým mokem
z broušeného poháru, který nám
právě k tomuto výročí darovali naši
přátelé z Haidmühle. Začátkem srpna
přišla již série brigád, která vyvrcholila 27. ročníkem dolanského poháru
v požárním útoku. Všem, kteří se
podíleli na jeho přípravě, patří ještě
jednou mé poděkování. Samozřejmě
též Obci Čkyně a dalším sponzorům,
kteří tuto akci podpořili.
Ptáte se, co plánujeme na podzimní
a zimní měsíce? Tak třeba hned 27.
září se v Dolanech uskuteční hasičská
soutěž dětských družstev zařazená do
ŠHL. 12. října jsou všichni členové

našeho sboru zváni do Haidmühle na
„dožínkovou“ mši a tradiční hasičský
den. Této akce jsme se již účastnili
a opravdu to stálo za to. V listopadu
se uskuteční tradiční podzimní fichtlcup a v jednání je také česko-bavorský
pochod na sněžnicích na Třístoličník
a starobavorská hostina v roubené
krčmě.
Dále informujeme, že i nadále trvá
sběr nefunkčních elektrospotřebičů,
které je možno zanechat vedle dolanské hasičárny nebo přímo na sběrném
místě na dolanském hasičském cvičišti.
Veškeré aktuální informace naleznete na facebooku pod Hasiči Dolany
a na webových stránkách www.
sdhdolany.websnadno.cz/.
Děkuji všem za podporu našeho
spolku a přeji příjemný podzim.
Ještě blahopřejeme našim hasičkám
za celkové 2. místo a mužům za 5. místo v prestižní soutěži ŠHL ( šumavská
hasičká liga), která byla slavnostně
vyhlášena v sobotu 13. 9. 2014.
S. Hadrava

SDH Horosedly v roce 2014
V roce 2014 se dobrovolný hasičský sbor v Horosedlech zapojil, kromě
pomoci bližnímu, také do sportovní
činnosti. Ve sportovní činnosti se zaměřil mužský tým na Šumavskou
hasičskou ligu – DUDÁK CUP, ve které
obsadil krásné 13. místo v celkovém
pořadí se 49 body. Dále bojujeme
o medaile v celkovém pořadí Pod-

boubínské hasičské ligy, kde jsme
průběžně na čtvrtém místě s minimální bodovou ztrátou na tzv. „bednu“
a na soutěžích se jistě neztrácíme, což
potvrzuje i fakt, že naše družstvo
vyhrálo soutěž O pohár starosty obce
Bošice, zařazenou právě do seriálu
soutěží této ligy. Odběháno máme také
šest soutěží ze Strakonické ligy,
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kterou každoročně pořádá OSH
Strakonice. Na Strakonické lize jsme
byli ze šesti soutěží třikrát na stupních
vítězů. Dvě soutěže jsme vyhráli
(soutěže v Černěticích a Malenicích)
a jednou jsme se umístili na třetím
místě (soutěž v Nových Kestřanech).
Přelomovou událostí v našem sboru
bylo, že se nám podařilo sestavit také
družstvo žen, které se od srpna zapojilo do tvrdého tréninku. Tento trénink
přinesl holkám ovoce, když se na
soutěži v Nových Kestřanech umístily
na druhém místě a následně se
nenechaly zahanbit a na Podboubínské hasičské lize v Bohumilicích vybojovaly nečekaný bronz. Celkově jsme
odběhali 22 soutěží a další nás letos
ještě čekají.
M. Macháček

Žádost
Za svou rodinu i ostatní občany
Dolan bych rád požádal obyvatele
Čkyně, aby respektovali vyznačený
zákaz stání na křižovatce u Fitnessu.
Především v ranních a odpoledních
hodinách zde není možné kvůli
parkujícím automobilům bezpečně
odbočit na hlavní silnici. Děkuji
S. Hadrava

Informace pro
občany
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,
č. účtu 265001965/0300.
(OÚ)
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Podporujeme Jirku Mánka na cestě do Senátu

Jiřího Mánka znám 10 let a jeho
kandidaturu do Senátu jednoznačně
podporuji. Je to odborník, který jako
senátor bude za náš region tvrdě bojovat a bude mít k tomu ty nejlepší
důvody. Od narození je spjat se Šumavou, má k ní opravdový vřelý,
ale i vysoce odborný vztah, rozumí jí.
Vždyť 14 let pracoval pro NP Šumava.
Vedle toho ale zjistil, jak to funguje
mimo Šumavu. Několik let pracoval
v neziskovém sektoru a zaměřil se na
pomoc osobám se zdravotním postižením. Na zdravotně handicapované
nezapomínal ani jako ředitel parku

a s předsedou Národní rady osob se
zdravotním postižením Václavem Krásou podepsal memorandum o vzájemné spolupráci. Rovněž se mi líbí, že
jako bývalý sportovec se svou ženou
vychovává k závodnímu sportu své tři
děti, ale v rámci vlastního sportovního
oddílu vede ke kondičnímu i závodnímu sportu nejmenší děti z blízkého
i vzdáleného okolí naší Čkyně. Věřím,
že by Jiří Mánek mohl své zkušenosti
v Senátu i nadále rozvíjet ku prospěchu nás všech.
MUDr. Marie Kučerová,
praktická lékařka pro děti,
dorost a dospělé

Jirka Mánek znamená pro Čkyni
velkou pomoc. Několik let u nás
provozuje sportovní klub, kde vede ty
nejmenší sportovce. Učí je závodit na
kole, na lyžích, ale také závodně běhat.
Zvládá to výborně a díky němu k nám
do Čkyně dorazili i zajímavé sportovní
osobnosti jako například Martin Jakš.

Dává tak těm nejmenším sportovcům
dobrý příklad. Jako senátor by měl
samozřejmě větší akční rádius a radost a zábavu by mohl rozdávat na
větším území. A nemyslím tím jen
sportovní akce. On toho umí mnohem
víc!
Ing. Stanislav Chval, starosta obce

Za rybníkem se opět
bude krosit
čkyňskými poli
Čkyňský sportovní oddíl Outdoor
Kids pořádá druhý ročník závodů
v přespolním běhu nazvaný Podzimní
kros čkyňskými poli. Závod se poběží v sobotu 18. října, společně
s rodiči a příznivci Outdoor Kids ho
spolupořádá i vimperský SKI klub Šumava.
Závody startují v 10:00 hodin ve
Čkyni u rybníka. „Běhat se bude ve
všech kategoriích, od batolat až po seniory,“ uvádí Jiří Mánek, hlavní organizátor a trenér Outdoor Kids. Nejmenší zdolají trať dlouhou 300 metrů,
muži a junioři budou závodit na 12
kilometrech. Loňský první ročník
navázal na dlouhou tradici běžeckých
závodů ve Čkyni (např. Večerní běh
Čkyní), která byla na několik let
přerušena.
„Loni se závodů i přes nepřízeň
počasí zúčastnilo více než sto závodníků. Protože se nám závody povedly,
tak doufáme, že letos by to mohlo být
ještě více,“ doplňuje Jiří Mánek.
Pro příchozí i závodníky bude
připravené občerstvení v podobě
pečeného selátka a maminky i babičky
z Outdoor Kids napečou pro závodníky i diváky buchty a koláče. Na čepu
bude pivo z pivovaru Dudák.
Přespolní běh a hry v přírodě patří
k podzimu v Outdoor Kids. Běžecké
tréninky se konají dvakrát do týdne,
většinou na Záhoříčku u Čkyně. Podzimní víkendy pak patří běžeckému
závodění v terénu. Outdoor Kids mají
naplánováno zúčastnit se 5 krát
závodů ve Vimperku, na Hajné hoře
a také ve Strakonicích. „Podzim je příprava na běžky, a proto je třeba běhat,
a to i dost rychle, jako součást přípravy na zimu. Jinak na jaře jezdíme na
kole a od května do konce srpna se
účastníme seriálu závodů na horských
kolech,“ popisuje aktivity oddílu Jiří
Mánek.
Veškeré informace o závodě ve
Čkyni naleznete na webu www.cz-outdoorkids.eu. Zde jsou uvedeny i důležité propozice závodu.
(pp)
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