
U sboru je starosta
hasičů Josef Kainc 

již 40 let

Extrémně náročný rok mají za sebou
čkyňští hasiči. Pomáhali řešit nejvíce
požárů za posledních 20 let. Uplynulý
rok hodnotí v rozhovoru starosta sboru
Josef Kainc st., který byl vyznamenán za
40 let práce u sboru.

Tento rok byl pro vás náročný. Měli
jste nejvíce výjezdů za posledních
20 let. Kolik přesně jich bylo?

Nejzajímavější byl požár v obci
Malenice, kde hořela tři stavení, hla-
vně přilehlé stodoly a garáže. Takhle
velký požár nepamatuji za dobu, 
co jsem u hasičů. Požár byl pro naši
jednotku i takovou zkouškou, kdy
všichni členové zásahové jednotky
opravdu tvrdě makali a požár se po-
dařilo naštěstí včas uhasit a obytné
domy zachránit. Na místě zasahovalo
celkem 5 hasičských jednotek. Byla to
pro nás pro všechny dlouhá a tvrdá
noc. Většina dalších akcí byly většinou
požár lesa nebo pole a to bylo za-
příčiněno velkým suchem, které nás 
v minulém roce trápilo. Naše jednotka
měla přes 20 výjezdů za rok 2015. My
jen doufáme, že v tomto roce nebude
tolik požárů jako v tom minulém.

Jaké plány máte do tohoto roku?

Hlavním plánem je postavit novou
garáž v hasičském dvoře, kterou náš
sbor velmi potřebuje. Techniky pořád
přibývá a je hlavně zapotřebí.  Jinak 
v tomto roce pořádáme v sobotu 
6. února masopustní průvod obcí,
na který jsou všichni spoluobčané
srdečně zváni. Každá maska se počítá 

a je potřeba. Dále chceme letos opět
uspořádat stavění májky, svoz želez-
ného šrotu, zúčastnit se požárních
soutěží, navštívit kolegy na Moravě v
obci Zdounky. Plánujeme také čištění
požárních nádrží a další aktivity.   

Kolik máte v současné době členů?

Náš sbor čítá okolo 130 členů.  Nej-
více nás tlačí bota v případě dětí, kdy
náš sbor v minulém roce nedal druž-
stvo dětí dohromady. Dělali jsme i ná-
bor ve škole, ale bezvýsledně. Dou-
fáme, že v tomto roce se situace zlepší
a budeme moci opět pracovat s dětmi.
Myslím si, že náš sbor má velmi dobré
podmínky pro naše nejmenší. Chtěl
bych vyzvat kohokoliv, kdo má zájem
stát se naším členem, ať nás kontak-
tuje. Budeme moc  rádi.  

V závěru roku se hodnotí i hospo-
daření sboru. Jak si vedete v tomto
ohledu?

Sbor hospodaří velmi dobře, každý
rok máme plusové výnosy, ale částky 

zveřejňovat nebudeme. Miloslav Voj-
tíšek se o naši kasu stará velmi
vzorně. Všem sponzorům a našemu
obecnímu úřadu patří velký dík. 

Prosincová slavnostní schůze pro
vás měla i osobní rozměr. Dostal
jste vyznamenání ku příležitosti 
40 let práce ve sboru.

Ano, dostal jsem stužku za 40 let
práce ve sboru. Je to dlouhá a krásná
doba. Doufám, že se nám bude dařit
jako doposud. Na valné hromadě byli
vyznamenáni i další členové za 40 let,
30 let a 20 let. Chtěl bych jménem
sboru všem členům poděkovat 
za dlouholetou skvělou spolupráci. 
V současné době jsem starostou sboru
a starostou okrsku. Velitelem sboru je
Josef Tomášek. Naše spolupráce je
velmi dobrá. V minulosti jsem také 
zastával funkci velitele sboru po dobu
13 let. Založila se v té době zásahová
jednotka, která funguje do současné
doby skvěle a rychle. Na závěr ještě
jedno přání: Ať nám nehoří!

(pp)
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Ocenění za 40 let služby v hasičské uniformě si převzali Josef Kainc st. a Fran-
tišek Staněk. Oba pánové si zaslouží za příkladnou věrnost tomuto bohulibému
koníčku velké poděkování!                                                                                  Foto: PP
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 14. 12. 2015

schválilo:
– doplnění programu: rozšíření bodu 3) dodatek č. 1 s firmou Rumpold Vodňany, bod 11) a 12) přesunout před bod 6),
do bodu 6) oprava rozpočtového opatření č. 15 a rozšíření o rozpočtové opatření č. 16, doplnění bodu 9) o kupní smlouvu
s ÚZSVM, do bodu 13) Zápis z finančního výboru, souhlas pro SK Čkyně o schválení sídla, informace o projektech
– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 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
– dodatek smlouvy č. 1/2016 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2001 s firmou Rumpold Vodňany s.r.o.
– cenu vodného a stočného: vodné 21,40 Kč, stočné 19,30 Kč, 2,– Kč poplatek za odběr podzemních vod se připočítává
k ceně vodného, cena celkem 42,70 Kč
– rozpočtový výhled na období 2017-2020
– vzor č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro právnické osoby, vzor č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace
pro fyzické osoby, vzor č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace pro právnické osoby
– příspěvek pro Stifterův pošumavský železniční spolek, Boubínská 17, Vimperk na částečnou úhradu jízdy zvláštního
silvestrovského vlaku v trati Strakonice – Vimperk – Kubova Huť ve výši 5.000,– Kč a zároveň smlouvu o poskytnutí
účelové dotace pro právnické osoby
– příspěvek pro Sokol Čkyně – stolní tenis, Čkyně 265 na vánoční turnaj ve stolním tenisu ve výši 1.500,– Kč a zároveň
smlouva o poskytnutí účelové dotace pro právnické osoby 
– rozpočtové opatření č. 15,16
– plán inventury
– pronájem nebytových prostor restauračního zařízení a sklepů v Restauraci Ve Votáčce Mgr. Heleně Čálkové, Zdíkov 317
na jeden rok s dvouměsíční výpovědní lhůtou s možností prodloužení o 4 roky, výše nájemného 7.500,– Kč/1 měsíc
– kupní smlouvu s ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 na pozemek č. 755/9, způsob využití sportoviště a rekreační
plocha, k. ú. Čkyně, kupní cena 153.000,– Kč
– smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 na
pozemek č. 1151/11 v k. ú. Čkyně
– záměr na pronájem pozemku pro pana Antonína Vintra, Žižkova 418, Vimperk č. parc. 1124/8 o výměře 27 m2 v k. ú.
Čkyně – předzahrádka domu Čkyně 128
– smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce a.s. na akci  „Čkyně – RD:NN rek. na kab. ved.“ na pozemky 
č. parc. 1126/15, 62/2, 834/19, 827/6, 834/13, 87/10, 820/17, 1138, 1124/1 v k. ú. Čkyně, jednorázová náhrada ve
výši 8000,– Kč bez DPH
– žádost SK Čkyně – Kopaná o sídlo na adrese Čkyně 2

zamítlo:
– záměr na prodej pozemku paní Ivě Košatkové, Čkyně 115 a paní Ludmile Urbánkové, Čkyně 45 ideální poloviny č.
parcelní 1184 v k. ú. Čkyně

vzalo na vědomí:
– rozpočtové opatření č. 12,13,14 
– pozbytí platnosti záměru na prodej části pozemku 1184 v k. ú. Čkyně, všechny žádosti byly staženy
– informace o projektech: Pietní síň, Revitalizace parku, Kanalizace Dolany, Vodovod Čkyně, Komunikace ZTV, Oprava
stávajících komunikací, Garáž pro SDH, Požární nádrž v Horosedlech, Stodola u OÚ
– zápis z finančního výboru ze dne 14. 12. 2015
– montáž zrcadla ke komunikaci, z které se vyjíždí od kostela k DPS z důvodu bezpečnosti silničního provozu

Výše poplatků v roce 2016, které jsou splatné do 30. 6. 2016.

Poplatek za svoz komunálního odpadu: 
600,– Kč, v případě částečného osvobození 450,– Kč
Poplatek za psa: 
170,– Kč, důchodci 170,– Kč, v bytových domech 450,– Kč                     OÚ Čkyně
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Fotbalový klub SK Čkyně
Vás zve 

v pátek 19. 2. 2016
od 20 hodin 

do sálu KD ve Čkyni na 

15. sportovní ples. 

K tanci a poslechu hraje skupina 
Pohoda a budou prodávány hodnotné

výherní ceny. 
Vstupné je 150 Kč a každá vstupenka

bude slosovatelná o 10 opravdu 
hodnotných výherních cen. 

Předprodej vstupenek s umístěním
probíhá v prodejně drogerie Jarokai 

ve Čkyni.

pořádá:

19. 3. 2016
od 20:00

v KD 
ve Čkyni

černobílou
Josefovskou

zábavu

Hraje:  MP3

Vstupné: 100 Kč

Vstupenky
jsou 

slosovatelné.



AKTUALITY ze života Čkyně – únor 2016 4

Investice a opravy za rok 2014 – 2015

Oprava přístřešku u obecního úřadu Oprava vrat u obecního úřadu

Komunikace k č. p. 50 Oprava zdi u mateřské školy

Oprava hráze a vyčištění rybníka ve Čkyni Posílení vodních zdrojů
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Dešťová kanalizace ve Spůli Dveře do obecního úřadu Video vrátný v mateřské škole

Zametací stroj

Nové šatnové skříňky v základní škole Instalace úsporných svítidel v osadách 

Nový automobil Obce Čkyně
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Komunikace ke kostelu Oprava kapličky ve Zdůlí Komunikace od mostu směr KMP

Stavební úpravy MK Horosedly
– 

silnice č. III/17130: 
projekt podpořen 

Regionálním operačním pro-
gramem NUTS II Jihozápad

Proč třídit odpad?
Odpad vytváří každý z nás. Vzniká v každé domácnosti i v každém prostředí, kde žijeme nebo kde se pohybujeme. 

I u nás ve Čkyni a spádových obcích můžeme komunální odpad jednoduše třídit. Bohužel ne všichni to děláme. Noviny,
rozhlas, televize, internet atd. již řadu let vysvětlují a zdůvodňují potřebu a v současné době nutnost odpady z domác-
ností třídit. Proč tedy netřídíme nebo třídíme málo, nesprávně a nedůsledně?

Je to především naše lenost, naše pohodlnost a tak hledáme výmluvy (mám to daleko, není kam třídit, nemá to cenu –
stejně se to někde smíchá). Výmluv je hodně a někdy úsměvných. Daleko horší je neohleduplnost (i ve Čkyni častá), 
kdy do již vytříděného odpadu někdo hodí plastovou tašku plnou odpadků z domácího koše. Velikou bezohledností, která
hraničí s porušováním zákona, je spalování takových odpadů v domovních kotelnách. Ničíme ovzduší a přírodu. Za naše
chování platíme nejen my dospělí, ale především naši nejmladší spoluobčané, kteří se bránit nemohou. Při pohledu od
Záhoříčka je v zimním období Čkyně pod poklicí skutečného smogu se všemi důsledky.
I přes tato nelichotivá, bohužel obecně platná a pravdivá slova, se každým rokem v ČR daří zvyšovat množství vytříděného

odpadu. Komunální odpad končící ve spalovnách nebo na skládkách celkově klesá. Ve Čkyni, jak je vidět 
z dále uvedeného přehledu, podíl komunálního odpadu neklesá, naopak se mírně zvyšuje. Jednoznačná výzva pro nás
všechny – začněme více a lépe třídit domovní odpad!!!
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Velký dík za dosavadní třídění patří všem našim uvědomělým občanům. Hlavně jejich zásluhou je poměrně velká šance
nejen zlepšovat životní prostředí ve Čkyni, ale ušetřit vlastní zdraví a peníze, které platíme za svoz komunálního odpadu.   
Odpad v číslech:
rok 2013 - komunální odpad 419 t, vytříděný odpad 59,8 t
rok 2014 - komunální odpad 425 t, vytříděný odpad 62,9 t
rok 2015 - komunální odpad 428 t, vytříděný odpad 63,3 t

Finance vynakládané na likvidaci odpadů:
rok 2013 - komunální 1.085.543 Kč, nebezpečný 141.637 Kč, tříděný 227.867 Kč
rok 2014 - komunální 1.034.349 Kč, nebezpečný 133.282 Kč
rok 2015 - komunální 1.060.400 Kč, nebezpečný 146.600 Kč

Pokud se nám ve Čkyni podaří zvrátit poměr netříděného komunálního odpadu ve prospěch vytříděného odpadu
o pouhých 20 %, je možné snížení poplatku za popelnice pro každého z nás.
Od tohoto roku jsou nově v naší obci rozmístěny nové kontejnery na upotřebené potravi-nářské oleje a tuky, které mohou
být ukládány do sběrných nádob pouze v pevných obalech (např. PET lahve). Místa určená ke sběru tohoto odpadu
naleznete níže. 
Kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny:
v Dolanech - u hasičské zbrojnice (kontejnery na plast, bílé sklo, barevné sklo, jedlé oleje a tuky)
v Horosedlech - u hasičské zbrojnice (kontejnery na plast, barevné sklo, jedlé oleje a tuky)
v Onšovicích - u vývěsní skříňky úřadu (kontejnery na plast, barevné sklo, jedlé oleje a tuky)
v Předenicích - u vývěsní skříňky úřadu (kontejnery na plast)
ve Spůli - u vývěsní skříňky úřadu (kontejnery na plast, barevné sklo, jedlé oleje a tuky)
ve Čkyni - naproti bytovému domu č.p. 279 „nad Intomou“ (kontejnery na plast, papír, bílé sklo,   barevné sklo, jedlé
oleje a tuky)
- na autobusovém nádraží (kontejnery na plast, papír, bílé sklo, barevné sklo, oděvy, jedlé oleje a tuky)                         
- u bytového domu č.p. 312 „na rovince“ (kontejnery na plast, papír, bílé sklo, barevné sklo, jedlé oleje a tuky)
- u bytového domu č.p. 163 „u uprchláku“ (kontejnery na plast, papír, jedlé oleje a tuky)
- u bytového domu č.p. 203 „na nábřeží“ (kontejnery na plast, papír, bílé sklo, barevné sklo, oděvy, jedlé oleje a tuky) 
- naproti bytovému domu č.p. 280 (kontejnery na plast, papír)
- u prodejny Jarokai (kontejnery na plast, bílé sklo)
- u prodejny Intoma (kontejnery na plast, papír)
- v areálu obecního úřadu (kontejnery na plast, papír)
- u domu č.p. 189 „u Hošků“ (kontejnery na plast, papír)
- u domu č.p. 334 „ZTV směr Zdůlí“ (kontejnery na plast, papír)
- u domu č.p. 286 „u řadovek“ (kontejnery na plast, papír, jedlé oleje a tuky)
- u pneuservisu (kontejner na biologické odpady)
- u čističky odpadních vod (kontejner na biologické odpady)                                                             Obec Čkyně, TS obce Čkyně

Za třicetiletou hasičskou službu dostali čestná ocenění
Marie Kaincová, Josef Hodina, Miroslav Klíma, Vlasta Bab-
ka a Květa Tomášková. Díky a velká gratulace!        Foto: PP

SDH Čkyně uděloval čestná ocenění za dlouholetou službu

Hasičské schůze se zúčastnil i starosta obce Stanislav
Chval, který všem poděkoval za obětavou službu. 

Foto: PP
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Dne 19. 12. 2015 proběhl ve čkyňském kinosále vánoční
koncert ZUŠ Vimperk.

Vánoční koncert žáků ZUŠ  ve čkyňské synagoze 17. 12.
2015.

Vánoční koncert čkyňských sborů 11. 12.  v synagoze

Živý Betlém
Večer před Štědrým dnem si ve Čkyni v parku již tradičně

připomínáme narození Ježíška. Toho letošního ztvárnila
Nelinka Jelínková s maminkou Lenkou a tatínkem Jindrou.
Děkujeme všem aktérům za ochotu a pomoc při organizaci.  

Váš KOS

Klarinety v synagoze
Hrají spolu už devět let. Hoši z Prachatic hrající na klari-

net sbírají ocenění jako na běžícím pásu. Získali devět
zlatých medailí z nejrůznějších hudebních setkání. Na-
posledy před několika dny v Praze v soutěži Pražské
Vánoce. V naší synagoze se jim moc líbilo, pochvalovali si
akustiku. Padesát diváků jim moc tleskalo, museli něko-
likrát přidávat. V neděli 20. prosince to byl poslední letošní
koncert v našem kulturním židovském domě. A zajímavost:
na basklarinet hrál vnuk čkyňských manželů Masáčkových
a synovec paní Nezbedové a paní Tomanové Jaroslav
Masáček.                                                                            J. Lávička

Ohlédnutí za adventem ve Čkyni

Mikulášská nadílka 
Ve čkyňském parku bylo v sobotu 5. 12. opravdové peklo.

Na děti se tam chystali čerti, kteří na příkaz Lucifera měli
pochytat všechny neposluchy v okolí. Naštěstí se v pravou
chvíli objevil Mikuláš s anděly. Nikdo tak peklu nepropadl,
ale děti musely Mikulášovi slíbit, že budou poslouchat
rodiče, čistit si zuby a jíst obědy ve školce. Mikuláš pak
všem hodným dětem rozdal bohatou nadílku. Snad dětem
jejich sliby vydrží co nejdéle, protože čert všechno vidí 
a za rok si všechny děti zase přijde zkontrolovat! Váš KOS
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Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka probíhá každoročně od 1. do 14. ledna.
Letos jsme se na koledu ve Čkyni vydali  1. a 5. ledna. Chci
poděkovat Elence Benešové a Jakubu Zahradníkovi za jejich
účast a odhodlání. Stále se nám však nedaří obejít většinu
míst ve Čkyni, potřebovali bychom ještě jednu skupinu koled-
níčků s dospělým doprovodem. 

Vybrali jsme 11 395 Kč. Na Vimpersku bylo vybráno celkem
215 511 Kč. Peníze budou použity pro potřebu Charity Vim-
perk. Bližší informace o sbírce i využití peněz získáte na
www.trikralovasbirka.cz.
Velmi děkujeme všem dárcům a těšíme se zase příští rok.

Hanka Brašnová

Tříkrálová sbírka
I letos probíhala Tříkrálová sbírka v osadách Spůle, Onšovice
a Dolany.  Děkujeme Markétce Hadravové, Lucce Kadaňové,
Janě Martanové a Kristýně Sovové.

Chystá se masopust 
v Dolanech

Jako každoročně se i letos členové a kamarádi SDH
Dolany připravují na masopustní odysseu po vesnicích.

Čkyňští otužilci přivítali rok 2016
Také letos přivítali nový rok ponorem do řeky Volyňky

dva čkyňští otužilci Ondřej Šmíd a Pavel Pechoušek.
Venkovní teplota byla mínus 4 stupně Celsia. Teplota
vody se pohybovala lehce nad bodem mrazu. Navíc bylo
zataženo a sychravo. Lepší počasí si pro ten den
milovníci chladivé vody ani nemohli přát.                 (pp)



Adventní čas 
v MŠ Čkyně

Adventní doba je pro nejmenší děti
především časem těšení se na Ježíška
a očekávání dárečků. Tuto dobu se 
u nás ve školce snažil celý kolektiv
dětem co nejvíce zpříjemnit.

Ve čtvrtek 26. 11. před začátkem ad-
ventu jsme s rodiči slavnostně roz-
svítili vánoční stromeček na zahradě
MŠ, zazpívali jsme si u něj koledy, za-
hřáli se teplým čajem a ochutnali vá-
nočku a cukroví.

V pátek 4. 12. nás ve školce navštívil
Mikuláš s andělem a čert s čerticí –
děti jim předvedly básničky a písničky,
slíbily, že budou méně zlobit a více
poslouchat, a domů si odnesly advent-
ní kalendář.

9. 12. za námi přijelo divadlo Zvo-
neček a zahrálo nám pohádku „Jak
Sněhová víla přinesla dětem zimu“.

Ve čtvrtek 10. 12. proběhly ve všech
třídách vánoční besídky zakončené
tvořivou dílnou a příjemným pose-
zením s rodiči.

16. prosince do školky zavítal Ježíšek
a dětem přinesl spoustu hraček a her.
Děkujeme ještě jednou všem spon-
zorům za finanční dary (Aptar Čkyně,
s.r.o., Z. Kolář – Pneuservis, Intoma,
Jarokai) a také materiální pomoc
(Agromont Bohumilice a p. B. Kubá-
lek). 

Přejeme všem do nového roku pevné
zdraví, osobní a pracovní pohodu, ště-
stí, lásku a spokojenost. A našim před-
školákům 2. 2. 2016 odvahu při zápisu
do první třídy základní školy.

Kolektiv MŠ Čkyně
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Vánoční besídka 3. třídy

Ježíšek ve školce

Mikulášská nadílka ve školce

Rozsvěcování vánočního stromku



Z vysílání školního
ROZHLASOVÉHO

OBČASNÍKU aneb co
se děje na základce

Leden je pro nás posledním měsícem
prvního pololetí školního roku. Podle
toho to také vypadá.  Snažíme se do-
táhnout známky na vysvědčení z jed-
notlivých předmětů. Také pokračují
školní kola vědomostních olympiád 
a soutěží, nejlepší z nás reprezentují
školu v okresních kolech. Tam se set-
kávají nejen s žáky ostatních zákla-
dek okresu, ale z víceletých gymnázií.
Konkurence bývá veliká. Proto svým
kamarádům držíme palec.

Trénujte a posilujte, protože se blíží
tradiční soutěž ve šplhu na tyči. Sym-
bolicky tak pokoříme výškové vrcholy
našich hor. Ten, kdo vyšplhá nejvýš,
zdolá Sněžku.

Na podzim se téměř polovina našich
druhostupňáků vypravila na týden do
Londýna.  Deváťáci vyrobili veliké ko-
láže, pověsili jsme je na chodbu do
pavilonu, a tak si cestou do třídy mů-
žeme celý ten týden připomenout.

Pokračujeme v besedách organizo-
vaných Národním parkem Šumava.
Každá třída se seznámí s něčím zají-
mavým z nejbližšího okolí. Taková
naše Toulavá kamera.

Školní knihovna je nově vybavena!
Díky projektu s názvem „Čteme, pře-
mýšlíme a mluvíme“ se podařilo dovy-
bavit školní knihovnu. Máme tam
dnes více než tisíc nových knih. Je to
dobrá zpráva pro všechny čtenáře,
protože kromě knižních novinek je
tam většina četby doporučované při
češtině. 

Stejně tak se ve školní dílně objevily
nové pracovní stoly. Už jsme je
„pokřtili“, vyrábíme ptačí budky.

Doufáme, že zima bude opravdu

zimou, protože sedmáci mají před
sebou lyžařský kurz.  Sjezdovky a běž-
ky budou (snad) prohánět na Kubově
Huti.                        

V. Komínová

Informace o činnosti
Obecní knihovny za

rok 2015

Ráda bych Vás seznámila s informa-
cemi o činnosti Obecní knihovny ve
Čkyni v roce 2015.

Knihovnu jste celkem navštívili
3647krát. Internet využilo 185 ná-
vštěvníků. Počet registrovaných čte-
nářů činil 321 (čtenáři, kteří mají
průkaz do knihovny). Na jeden průkaz
ale chodí dva i tři čtenáři. Celkem jste
si půjčili 9529 knih a časopisů. Počet
kladně vyřízených požadavků MVS
(meziknihovní výpůjční služba –
knihy přivezené z jiné knihovny na žá-
dost čtenářů) byl 128 knih. V ostat-
ních knihovnách knihy pouze ob-
jednají a čtenář si platí poštovné.
Půjčením 15 souborů z Městské kni-
hovny Prachatice se obohatil knihovní
fond o 929 knižních novinek a zají-
mavých publikací. Stav knihovního
fondu je 6000 knih.

Nejžádanější tituly v loňském roce
byly severské detektivky, historické
romány, knihy o Šumavě a Jižních
Čechách, cestopisy, romány ze života
a současnosti. Nejoblíbenější autoři
jsou Váňová Magda, Monyová Simona,
Keleová – Vasilková Táňa, Javořická
Vlasta, Vondruška Vlastimil, Bauer Jan
apod.

U mládeže vedl Deník malého po-
seroutky, fantasy Percy Jackson, dívčí
romány o koních, vampyrismu a upí-
rech.

A naši nejmenší milují příběhy o zví-
řátkách a vílách a leporela s doprav-
ními prostředky. Mám velkou radost ,
že maminky čtou dětem. 

Obecní knihovna děkuje všem svým
čtenářům za jejich přízeň a MŠ a ZŠ  za
spolupráci.

Na www.knihovnackyne.estranky.cz
si v Katalogu knihovny můžete zjistit,
jaká literatura je k zapůjčení v naší
knihovně. 

M. Rundová, knihovnice

Hospoda Ve Votáčce
potřebuje nového

hostinského

V závěru roku 2015 došlo k velkým
změnám ve čkyňských hospodách 
a restauracích. Především po 17 le-
tech odešel z hospody Ve Votáčce její
provozovatel Pavel Kalianko s manžel-
kou Hankou. Protože se jedná o ho-
spodu, která patří obecnímu úřadu,
hledala obec Čkyně intenzivně jeho
nástupce. Marně. Zájem projevilo ně-
kolik podnikatelů, nakonec ale všichni
své nabídky stáhli. Proto je hospoda
od ledna uzavřená. "Výbor místního
sdružení Českého svazu rybářů ve
Čkyni děkuje manželům Kaliankovým
za pomoc se zajišťováním občerstvení
při rybářských závodech po dobu 15
let, ale i za bezplatné propůjčení míst-
nosti na každoroční výroční schůzi ry-
bářského svazu. Přejeme hodně zdra-
ví, ale i hodně úspěchů v osobním ži-
votě," poděkoval za čkyňský rybářský
výbor Miroslav Kavlík. Zájemci se
samozřejmě mohou i dále hlásit na
Obecním úřadě ve Čkyni. Snad se nový
provozovatel brzy najde!

Občerstvení při plesech a zábavách
bude dle dohody s jednotlivými spol-
ky zajišťovat Libor Schoř se svým
týmem z Hospody Na hřišti. 

Nového majitele má už čkyňský ho-
tel. Již se nejedná o Iren, teď se jme-
nuje U Kohouta. Jeho majitel, čkyňský
Vietnamec Le Van Hao, který má české
jméno Milan, zároveň provozuje zdejší
úspěšnou večerku. Při výběru nového
názvu se nechal inspirovat tím, že je
sám narozený v roce kohouta. Hotel
byl několik týdnů zavřený, Milan ho
znovu otevřel těsně před Vánocemi. 
V nabídce je česká i asijská kuchyně, 
s návštěvností je Milan zatím spoko-
jený. Bar, který mu teď také patří,
nechává zatím zavřený. 

Mnohem častěji než dříve otevírá 
v posledních týdnech svou hospodu
Na kovárně Josef Paulík. Na dobré pi-
vo se tam schází tradiční skupina 
štamgastů, o víkendech pořádá rock-
ové a countryové koncerty. 

Beze změn zůstává Hospoda Na hři-
šti. Libor Schoř tam bude i nadále po-
řádat diskotéky a koncerty. K tomu
přidává šipkové a pokerové turnaje.

pp
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Vzpomínky pana
Rataje 

–  3. pokračování 
Dostal jsem se do věku, kdy se v mysli

začaly zjevovat děje a osoby z časů na
samé hranici mé paměti a tak jsem si
řekl, že je nejvyšší čas je zaznamenat.
Nepředpokládám, že budu vše uvádět
chronologicky. Jde mi o to, abych si
vzpomněl, jak vypadalo moje rodiště,
jeho obyvatelé, jak se kde říkalo po
chalupě, popsat chalupy a jiné budovy,
hlavně ty, které dnes už neexistují. Chci
si připomenout některé významné 
nebo svérázné obyvatele a pravidelné
návštěvníky Čkyně.

Jak se kde říkalo po chalupě
Tento výčet není úplný, ale pokusil

jsem ho dát dohromady. Začnu za
řekou v hostinci U Bečvářů, když mě
tam pro pivo posílali ke Křišťanům.
Hostinci U Košků se říkalo u Matě-
jíčků. Teď probereme chalupy podél
potoka, který tehdy protékal rovno-
běžně s řekou od kapličky ve Zdůlí
přes Poříčí k jeho ústí do Volyňky mezi
domem Zíků a dřevěnicemi Hrašů 
a Pěnkavů. Dnes je v těchto místech
asfaltová ulice. Pominu-li Zelenků vilu,
první byla chalupa Křížů, kde se říkalo
u Handudů, dnes je tam rodinný dům
Šimků. Následovala chalupa Horníků,
řečená u Pačlů, je opravena a slouží 
k rekreaci. Naproti stála chalupa paní
Tvrdíkové (byla zbourána), vedle je
dodnes chalupa Kolářů, kde se říkalo
u Frantíků, dále po proudu potoka 
v místě, kde je dnes bytová jednotka,
bývala chalupa Chvalů, kde se říkalo 
u Kromfarů (Klomfarů?) a obecní pas-
touška. Proti synagoze byl dům
Štěpánků (u Špírků). Poslední chalupa
před křižovatkou, která ústila na
můstek přes potok, je chalupa Novot-
ných (u Petráků). Odbočíme-li vpravo
směrem k řece, přijdeme k chalupě
Ratajů (Ernstů), kde se říkalo u Voj-
tíků, dále ve směru k řece byla nyní již
neexistující chalupa Jágrova, za ní
dům kamnáře pana Papeže (dnes do-
mek Kůtů), pak stojí chalupa Novot-
ných (bydlela v ní paní Fafejtová) 
a přímo nad mlýnskou stokou, která je
zavezena, stávala chalupa Toušků
(dnes slouží k rekreaci). 

Nad potokem od synagogy směrem
k hlavní silnici je chalupa Matějíčků 

(u Oušlů) a Hájků (u Skovárnů), dále
je chalupa Tomanů (u Kočáků), pod
pekařstvím Potužníků je chalupa Fialů
(u Kanťáků). Od Tomanova domu
směrem k Vimperku vedle chalupy
listonoše Trejbala byla chalupa Blažků
(u Báblků) a vedle u Martínků je dnes
dům paní Krejčové. U hlavní silnice na
Vimperk proti kovárně pana Paulíka,
vedle Martanova hostince byla cha-
lupa Jachimů (u Martinů). Na Poříčí
byl statek Hůlů (u Bosáků). Na Poříčí
na levé straně potoka byla chalupa
Škopků (u Matějčků) a za chalupou
Gabrielů byla chalupa Dolanských 
(u Váchů). Za Poříčím směrem k ho-
stinci U Králíčků byl statek Kadleců 
(u Brožů), dnes přestavěn. Proti je
chalupa Koubů (u Krejčů) a dále cha-
lupa Černých (u Matoušů). U Staňků,
kteří měli krám pod státní silnicí, se
říkalo u Peterků, vedle je statek Hadů
(u Konšelů), za nimi ve směru k po-
toku je chalupa Suchlů (u Starečků).
Proti statku Kolafů je chalupa Vlků 
(u Jozífků), nad nimi je statek Roučků
(u Maříků). Při bývalém ústí Dolan-
ského potoka do Volyňky je poslední
zachovalá dřevěná chalupa Hrašů 
(u Procházků). Dnes vlastní tuto pa-
máteční chalupu pan Bílek. 

Nyní se přemístíme do sousedství
velkostatku. U východních vrat stával
statek Soukupů (u Kršňů), dnes je tam
prodejna Intoma, přes ulici směrem 
k zámku byla chalupa Kotálů (u Sed-
lářů). Přejdeme Nahořanský potok 
a v první chalupě na jeho levém břehu
bydlel Metoděj Zelenka zvaný Me-
douš, pak následovaly chalupy Hadů
(u Makmahounů) a Járků (u Bednářů).
Sousední domek náležel také panu
Járkovi, pro rozlišení se mu říkalo Jár-
ka  muzikant. Poslední chalupa před
státní silnicí byla zvaná u Šabouků
(dnes už neexistuje). Na svahu Al-
tánku je domek Vondrášků (u Zelen-
ků) a aby byli Zelenkové rozlišeni,
měli přídomek z Kopečku. Pod nimi
byla chalupa Nestřebů (u Hádků). Pod
státní silnicí na pravém břehu Na-
hořanského potoka byla chalupa
Zámečníků (u Leblů). 

Přeskočíme Čkyni na opačnou stra-
nu pod kostel, nad obecnou školou je
dům Rohlíků (u Třepalíků). Naproti je
chalupa Nových, a protože pan Nový
byl hrobař, říkalo se tam u Hrobařů.
Dnes už mají oba domy nové majitele 

a chalupa Nových slouží k rekreaci.
Poslední celodřevěné chalupy, na

které si pamatuji: částečně dřevěná 
a částečně zděná je chalupa Kolářů
(Chrástků), která je v dobrém stavu.
Výčet dalších dřevěných chalup je
krátký, protože se pro časté požáry již
koncem předminulého století nes-
tavěly a většina dřevěných byla přes-
tavěna na zděné. Zbyla pouze chalupa
Jagerova, pastouška a chalupy Nestře-
bů, Hrašů a Pěnkavů. Dlouho vydržela
Nestřebů chalupa se šindelovou stře-
chou, která stála na úbočí Altánku. Do
dnešní doby se zachovala chalupa
Hrašů. Pamatuji si na bourání a roze-
bírání chalupy pana Jagera, která měla
doškovou střechu. Dřevo bylo kvalitní
a nejevilo stopy hniloby. Domnívám
se, že na střeše Kotálů chalupy 
(a nejen na ní) byl také šindel.

Pokračování příště.
Ing. Miloslav Rataj (79)     
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“Tráva” opět ve Štítkově
– expedice MANASLU 2015

Nenechte si ujít další setkání s
naším předním horolezcem Honzou
Trávou Trávníčkem, který vloni
pokořil další osmitisícovku Manaslu
8 163 m v Nepálském Himálaji.
“Tráva” zdolal již před tím tři “osmy”,
Gascherbrun, Annapurnu 1 a druhou
nejvyšší horu světa K2 v Pákistánu.
Na zajímavé setkání a promítání-
filmů přijďte v pátek 4. března večer
do Štítkova.

V. Hošek

Na další promítání
snímků z cest 

Vás zve
fotograf Vláďa Hošek

do hotelu U Kohouta
ve Čkyni. Začátky vždy v 18 hodin.

29. února – Malá Fatra, Roháče
21. března – Julské Alpy a Dolomity



Jihočeská 
Prodaná nevěsta

Deset čkyňských občanů jelo 23. 11.
večer do Strakonic, aby zde v kultur-
ním domě zhlédlo nastudování Pro-
dané nevěsty ochotnickými divadel-
níky z Radomyšle. Jak se přesvědčili,
nebyla to žádná šmíra. Už první sbor
Proč bychom se netěšili zvedl diváky
ze sedadel. I ty další měly velký
úspěch. 

O Jeníkovi a Mařence si mysleli, že
jsou to zdatní profesionálové, tak
krásně zněly jejich árie. Ale ne, Jeník
je v civilu pekař a jeho Mařenka na
mateřské dovolené. Poprvé slyšeli Ke-
cala, že pěje kus pole má a pěkné te-
látko tenorem! Ale nikomu to neva-
dilo. Ve sboru vesnických žen a dívek
účinkovala také čkyňská  slečna Petra
Kučerová.  Když ji potkáte, je taková
skromná a plachá. Na jevišti se však
změnila ve vesnické temperamentní
děvče, které hrozně zazlívalo Jeníkovi,
že Mařenku prodal za 300 zlatých!
Nikdo nevěřil, že Petra nemá žádnou
hereckou průpravu. Když zazněly
poslední takty známé Smetanovy
opery, diváci tleskali a vůbec nepře-
stávali. Kdo by to byl řekl, že klasické
dílo z roku 1869 (Smetanova už třetí
verze) tolik nadchne vyprodaný sál.
No co, nemusíme pořád jen koukat na
televizi.                                                   -jl-

První světová válka 
a rok 1918

Desátý díl historického seriálu o Čkyni.

Klidnou hladinu veřejného a ho-
spodářského života Prachaticka roz-
bouřila 29. června 1914 zpráva, že
předchozího dne byl v Sarajevu za-
střelen rakousko- uherský následník
trůnu František Ferdinand d´Este.
Zároveň přišla na okresní hejtmanství
depeše, která zakazovala veřejná
shromáždění. 

25. 7. byla vyhlášena mobilizace 
a 28. července vyhlásilo Rakousko-
Uhersko válku Srbsku. Začala I. svě-
tová válka. Konflikt, který měl být
poučením malému Srbsku, přerostl ve
velkou katastrofu. Šlo pak o bytí 
a nebytí monarchie. Zpočátku se zdá-

lo, že spojenecké Německo ukončí
bleskovými údery válku brzy, pos-
tupně se však boje změnily v záko-
povou válku, jejíž konec byl v ne-
dohlednu. Padlo mnoho lidí, nebylo
vesnice, která by ve válce neztratila
své občany. Také ve Čkyni a v okolních
vesničkách byly velké ztráty. Kromě
toho byl nedostatek potravin, do
chleba se přidávaly brambory, jedlé
kaštany a jiné náhražky. Lidé sháněli
jídlo na černém trhu za textil, obuv 
a jiné zboží.

Podobně tomu bylo i ve Čkyni. V čer-
venci 1917 se před četnickou stanicí
srotil dav žen, které si stěžovaly na to,
že maso se prodává hlavně do Vim-
perka a místní lidé trpí hladem. 
V hostinci u Matějků bydlela dlouho
jakási žena, která skupovala potraviny
a posílala je pryč. 

14. října 1918 byla vyhlášena ge-
nerální stávka. Samostatný Česko-
slovenský stát byl vyhlášen 28. října
1918 Národním výborem. Na vzniku
ČSR měli lví podíl vůdcové zahra-
ničního odboje  v čele s T. G. Masa-
rykem, E. Benešem a M. R. Štefánikem. 

Do Čkyně 28. října kolem 10. hodiny
přišel telegram o vyhlášení samostat-
nosti. Objevily se prapory a odpoledne
slavnostně zasedalo obecní zastupitel-
stvo. Z veřejných budov lidé strhávali
rakousko-uherské znaky a orlice a há-
zeli je do Volyňky. Vojáci si odstraňo-
vali z čapek císařské znaky. Veřejné
oslavy se ve Čkyni konaly 3. listopadu
1918. Zúčastnili se jich obyvatelé
Čkyně a okolních vesnic. Průvod s pra-
pory se v 9 hodin vydal nejprve do
kostela, kde promluvil pan farář. Po
bohoslužbách se průvod vrátil na
náměstí před hostinec u Králíčků, kde
měl slavnostní řeč řídící učitel školy
Václav Vavrýn.

Válkou zdecimované obyvatelstvo to
v nové republice mělo zpočátku těžké.
Vypukla epidemie španělské chřipky,
která kosila lidi po stovkách. Ve Čkyni
v  den vzniku Československé repub-
liky 28. října 1918 zemřely v domě 
u Košků dvě mladé sestry. Na hřbitově
je dodnes zašlá cedulka, na které stojí:
V památný den smrtí klesly, aby se 
k věčné slávě vznesly. 

Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička

13 Únor 2016 – AKTUALITY ze života Čkyně

Policie Čkyně

Ve zbrusu nové rubrice si čtenáři Ak-
tualit ze života Čkyně mohou přečíst,
jaké případy řešila za uplynulé dva
měsíce Policie ČR ve Čkyni a blízkém
okolí. Text zpracovala Martina Joklo-
vá, tisková mluvčí Policie ČR pro Pra-
chaticko.  Podle ní je právě Čkyňsko
klidnou oblastí, kde často k porušo-
vání zákonů nedochází.

Vimperští policisté zahájili úkony trest-
ního řízení ve věci přečinu krádeže.
Dosud neznámý pachatel se  5. 1. 2016
vloupal do osobního vozidla Škoda Octa-
via, které bylo zaparkované u domu 
v obci Čkyně. Pachatel násilím poškodil
zámek levých předních dveří. Vnikl
dovnitř a následně z vozidla odcizil au-
torádio značky Sony CDX. Dále došlo 
k poškození umělohmotného ovládání 
zrcátka. Jednáním neznámého pachatele
vznikla majiteli vozidla škoda za téměř 
5 000 korun.  

Dále se vimperští policisté zabývali
požárem balíků slámy, ke kterému došlo
10. 12. 2015 v obci Čkyně, část Horos-
edly. Vyšetřovatel HZS na místě určil jako
pravděpodobnou příčinu požáru úmy-
slné zapálení. Požárem bylo poškozeno
celkem 96 kusů uskladněných balíků
slámy, včetně stavby pro jejich usklad-
nění. Poškozenému protiprávním jed-
náním vznikla škoda za více jak 250 000
korun. 

Dne 23. 11. 2015 vyjížděli prachatičtí do-
pravní policisté k dopravní nehodě na sil-
nici I. třídy v uzavřené části obce Čkyně.
Z dopravní nehody je důvodně podezřelý
řidič osobního vozidla Ford Focus, který
v místě zahájil odbočování vlevo na místo
ležící mimo komunikaci, a to v době, kdy
byl již předjížděn osobním vozidlem Kia,
následkem čehož došlo ke střetu levé
přední části vozidla Ford s pravou přední
částí vozidla Kia. Při dopravní nehodě ke
zranění osob nedošlo. Alkohol u obou
řidičů vyloučila dechová zkouška. Cel-
ková škoda na obou vozidlech je odha-
dem 100 000 korun. 

Dne 19. 11. 2015 došlo na silnici III. třídy
ve směru jízdy Hradčany – Čkyně ke
střetu osobního vozidla Seat Toledo 
s blíže neurčenou lesní zvěří, která řidiči
náhle vyběhla z pravé strany do jízdního
pruhu. Řidič již nebyl schopen střetu se
zvěří zabránit. Při ohledání místa nehody
se zvěř již nenacházela. Hmotná škoda na
vozidle je odhadem 20 000 korun. 



Vláďa Hošek nafotil
knihu ze Šumavy 

s mladou fotografkou
z Volar 

Volarská fotografka Lucie Ram-
bousková nafotila svou první knížku
Šumava čarovná v autorském tan-
demu se čkyňským mistrem Vladi-
slavem Hoškem. Čtenářům Aktualit
představuje, jaké to je tvořit s fo-
tografem Šumavy.

Lucko, jak jste se s Vláďou dali 
autorsky dohromady? 

Na úplném začátku jsme spolu
hodně běhali po Šumavě a fotografo-
vali, já se učila, Vláďa učil. Postupem
času jsme zjistili, že se na svět díváme
téměř stejným fotografickým okem,
ačkoli já levým a Vláďa pravým, 
a kdyby nás člověk postavil odděleně
na stejné místo za stejných podmínek,
přineseme stejné fotografie. Pak nás
napadlo, že bychom mohli třeba
někdy, jednou, časem, za pár let, vydat
společnou knihu. Na podzim 2015
nápad ožil a prostě jsme najednou
věděli, že by to mělo být teď, že ten
pravý čas nastal. A tak spatřila světlo
světa naše „Šumava čarovná”.

Jaké je to fotit s Hoškem? 
Kdo Vláďu zná, nemusí ani číst dále

anebo může, aby mi má slova potvrdil. 
To máš asi tak… Je noc, venku 20 pod 

nulou, všichni spí. Vy se kolem třetí
hodiny ráno potichu vytrácíte z do-
mova, abyste celí rozespalí stihli včas
dojet na místo určení. Žádné obavy, 
to horší vás teprve čeká. Nazout sněž-
nice, na záda batoh, stativ a jde se. 
Přece byste to nedělali, kdyby vás to
nebavilo, že? Teď už vás čeká jen
dvouhodinová procházka na vrchol
vybraného kopce. Omyl! Vláďa star-
tuje takovým tempem, že než se sta-
číte rozkoukat, můžete ve tmě už jen
tušit několik desítek metrů před vámi
jeho záda… Funíte do kopce, před oči-
ma černo a kolem bílo. Po nekonečné
chůzi konečně cílová páska – vrcho-
lový kříž. Chcete si sednout, odpočí-
vat, další omyl! Slunce za chvíli vyjde
a čekat rozhodně nebude. Takže vše
vybalit, připravit se a vzhůru do fo-
tografování! Po chvíli, kdy příroda
rozehraje další ze svých neuvěřitel-
ných představení, začínáte pomalu za-
pomínat na tu cestu a na váš vnitřní
boj sama se sebou a usmíváte se.
Díváte se kolem na tu nádheru, pře-
mýšlíte nad tím, že spousta lidí ještě
spí dole v mlze a vy stojíte na vrcholu
pod zářícím sluncem. Všechna ta krá-
sa se vám zaznamenává do paměti 
a na paměťové karty.

Bude vaše spolupráce pokračovat? 
Předpokládám a doufám, že ano.

Dokud budou naše fotografie dělat
lidem okolo radost a naše spolupráce 
bude dále skvěle fungovat, proč nepo-
kračovat. Třeba se jednou zapíšeme

do dějin mezi známé autorské dvojice.
Přála bych to hlavně Vláďovi. On moc
dobře ví, proč. Plány máme. Nejsou
úplně konkrétní, spíš zatím ve stádiu
vývoje. Plánujeme např. spolupráci na
společném projektu s fotografem 
z bavorské strany Šumavy. Ale víte co?
Lepší bude nic neprozrazovat a nechat
příznivce tak nějak napnuté a ve
střehu a o to více pak třeba překva-
pené.                                                      (pp)

Čkyňský fotbal

Josef Kuneš, nový trenér čkyňských
fotbalistů,  připravuje mužstvo na jaro.

Po dlouhých letech vyrážíte s fot-
balisty na předsezónní soustředění
do Úbislavi. Proč jste se tak roz-
hodli?

Pro zimní soustředění jsme se s brá-
chou rozhodli v rámci kvalitní zimní
přípravy. Je to takové zpestření. Je
pravda, že ve Čkyni dlouho žádné
soustředění nebylo. Já i brácha jsme
jich pár zažili, v různých klubech, kde
jsme působili. Jednak kluci naberou
fyzický objem, stmelí se více kolektiv,
budou spolu pohromadě a mohou
probrat spoustu témat okolo fotbalu 
i mimo něj. Zažijí něco nového a bu-
dou mít na co zavzpomínat. Musíme
poděkovat výboru SK Čkyně, který
nám to v rámci přípravy umožnil.
Soustředění proběhne v Úbislavi.
Využijeme místní kopcovitý terén,
běžky (pokud bude sníh), hřiště na Ja-
vorníku, tělocvičnu ve Vacově. Sou-
středění absolvuje celkem 29 hráčů
včetně realizačního týmu! Společně 
s A týmem SK Čkyně jede také dorost
SK Čkyně/Šum. Vimperk. Proto je nás
tolik.

Zimní příprava 2016: 
15. 1. – tréninky 2-3 × týdně 
3. – 7. 2. – zimní soustředění v Úbislavi
Přípravné zápasy muži: 
Čkyně – Kaplice – 21. 2. (13.30 hod) 
v Prachaticích. 
Vimperk – Čkyně – 5. 3. (15 hod) 
ve Strak. nebo v Prach.
Vl. Březí – Čkyně – 12. 3. (14 hod) 
ve Vl. Březí
Čkyně – Malenice – 19. 3. (15 hod) 
ve Čkyni
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Křest knihy se uskutečnil 13. prosince v prostorách zámku Skalice v Bohumi-
licích za hojné účasti příznivců a především fotografů z celé České republiky,
kmotry, kteří se ujali vlastního křtu, byli malíř Milan Čihák a grafik Martin
Došek. 



Takže příprava by měla být kvalitní,
snad se to projeví na jaře. V létě byla
příprava také výborná, ale mistrovské
zápasy v podzimní části soutěže byly
úplně o něčem jiném. Klukům chyběla
herní disciplína, bojovnost, lepší poz-
itivní komunikace mezi sebou.

Po podzimu patří Čkyni 9. místo ze
14. Jak podzim dnes, s více než
měsíčním odstupem, hodnotíš?

Umístnění v tabulce po podzimu
neodpovídá možnostem tohoto man-
čaftu, hodně zápasů jsme si zkompli-
kovali sami svojí špatnou herní disci-
plínou, neproměňování vyložených
šancí. Mužstvo je hodně mladé a ne-
zkušené, chybí více těch zkušenějších
fotbalistů, kteří by ten mančaft, když
se herně nedaří, podpořil a vzali od-
povědnost na sebe. Doufejme, že se to
na jaře změní k lepšímu. Kluci musí
zlepšit bojovnost, nasazení a řekl
bych, že chybí to "srdíčko". Chuť por-
vat se o výsledek a ne jenom alibi-
sticky běhat po hřišti.

Výsledky všech zápasů: 
Čkyně – Bělčice 5:1 (výborný výkon),
Strunkovice – Čkyně 2:1 (výborný vý-
kon, ale nedisciplínou jsme hráli o 10
hráčích a nakonec nám neuznali regu-
lérní gól v závěru utkání), Vacov B –
Čkyně 1:3, pak přišly 4 porážky za
sebou: Čkyně – Vodňany B 0:2, Lažiště
B – Čkyně 2:0, Čkyně – Hradiště 1:4,
Chelčice – Čkyně 1:0. Po této sérii
porážek to bylo po psychické stránce
hodně špatné, ale pak jsme začali zase
bodovat, Čkyně – Štěkeň 4:0, Souse-
dovice – Čkyně 1:3, Čkyně – Volyně
2:2 (derby se vším všudy, jeden z nej-
lepších zápasů na podzim s pěknou di-
váckou kulisou, 160 lidí), Stachy –
Čkyně 1:1, čtyřikrát v řadě jsme ne-
prohráli.

Hráči: Kainc J., Vágner P., Turek V. ml.
(K), Chalupa M., Tesař, Martin P., Duka
A., Kuta M., Pinke I., Kuneš M., Toman
L., Gerold M., Turek M., Chrášťanský P.,
Friedl Š., Fiedler J., Krull V., Stejskal Z.,
Provod L.. Všech 14 mistr. utkání, to je
1260 minut, odehráli Michal Kuneš, kte-
rý se stal i nejlepším střelcem (6 bra-
nek), a kapitán Venca Turek ml., ten měl
nejstabilnější výkony po celou sezónu
a nejlepší tréninkovou docházku.

Střelci týmu: M. Kuneš – 6 branek, L.
Toman – 5 branek, M. Gerold – 4
branky, I. Pinke – 3 branky, M. Chalupa
– 2 branky, V. Turek ml., M. Turek, 
M. Kuta, Z. Stejskal – 1 branka.

Jarní příprava se ale vydařila...

Ano, letní příprava byla kvalitní 
a herně jsme v přípravných zápasech
nezklamali. Kluci hráli dobře, vyzkou-
šelo se 22 hráčů, bylo nasazení, chuť 
a nová motivace. S bráchou jsme byli
spokojeni. Realita mistrovských zá-
pasů ale byla jiná.
Výsledky fotbalové přípravy: Čkyně –
Vimperk 1:3, Vacov A – Čkyně 2:0,
Čkyně – Netolice 4:1 (generálka).

Na jaro se vám podařilo ale sehnat
důležité posily. Můžeš prozradit, 
o jaké se jedná hráče?

Po podzimu jsme o tom hodně
přemýšleli. Takže se vrací z hostování
ve Vimperku Pepa Král, který má zku-
šenosti z vyšších soutěží, kde hrál, je
to velice ofenzivní hráč s tahem na
branku a měl by být pro jaro velmi
platným hráčem. Dalším je Honza
Děd. Ten přichází z hostování z Vim-
perka, ten by měl hrát defenzivního
záložníka, má obrovské zkušenosti,
měl by hru zklidnit a rozehrát. Honza
je univerzální hráč, takže může za-
skočit, když se někdo zraní. Dochází
také ke změně na postu brankáře. Na
přestup by měl přijít Petr Miklas z
Husince. Snad už nedojde k situaci
jako v zápase s Vlachovo Březím, kdy
musel do branky náš útočník Gerold.
Miklas doplní Pepu Kaince, který není
pro pracovní zaneprázdnění vždycky
k dispozici. Ve hře jsou ještě někteří
hráči, ale zatím nebudu nic prozrazo-
vat. P. Vágner, který tu chytal, se vrací 

zpátky do Vimperka. Petr Miklas už 
s námi absolvoval letní přípravu, je to
poctivý, mladý kluk a má chuť tady
chytat, tak doufám, že tu bude spoko-
jený.

Budete doplňovat realizační tým? 

Ano, zpět se chce zapojit Patrik Krull,
který se pomalu zotavuje ze svých
zranění, rádi bychom využili jeho zku-
šenosti a budeme se těšit na
spolupráci.

Na podzim naskočil i veterán Vašek
Turek st., ani jeden zápas nevyne-
chal Michal Kuneš, dokonce se stal
nejlepším střelcem mužstva. Bu-
dou hrát i na jaře?

Klobouk dolů, Venca Turek je ikona,
pomohl nám, když bylo nejhůř, i ve
svém veteránském věku byl platným
hráčem, z pozice stopera jsou jeho
zkušenosti, organizace hry neocenitel-
nou devízou.  Venca odehrál 3 utkání,
proti Volyni (tam si chválil spolupráci
s V. Tesákem (V. Tesař), potom ve
Stachách a poslední proti Vl. Březí. 
V tomto utkání se zranil a věřím tomu,
že kdyby se nezranil, tak jsme nepro-
hráli. Mladíci by si měli vzít příklad.
Jestli bude hrát na jaře? Já myslím, že
kdyby bylo nejhůř, tak jo, ale doufám,
že k tomu nedojde a Venca si v klidu
zahraje za starou gardu. 

No a brácha? Tomu to zase tak moc
nestřílelo, mohl dát více branek, ale
hrál zálohu, odtud se góly dávají těžko,
ale přesto dal góly a věřím, že na jaře
jich bude více. Mladíci by si měli vzít
příklad, jak je to důležité, když hrajete
pravidelně a můžete se na toho hráče
spolehnout. Věřím, že ještě hrát bude
a pomůže. Díky, chlapi!

(pp)
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