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Nejveselejší na maso-
pustu bylo duo BeBe

Téměř čtyřicet masek se letos zapo-
jilo do masopustního průvodu.
Nechyběly v něm tradiční postavy
jako například kominík, tygr, med-
věd, kat, pirát, lékař či zdravotní ses-
třička. Průvod po celý den řídil 76letý
Josef Dudák. Ten byl také jeho nej-
starším účastníkem. Za to, že vydržel
po celou dobu průvodu, si zaslouží
velikou pochvalu. Naopak nejmladší
členkou průvodu byla pětiletá Ema
Pechoušková, která šla za Mařenku,
její tatínek za Jeníčka a maminka za
ježibabu z pohádky O perníkové
chaloupce.  Josef Kainc st. se prů-
vodu nemohl zúčastnit z rodinných
důvodů, proto roli policajta převzal
Ládík Kaňka. Ten svou píšťalkou
všechny usměrňoval a hlídal, aby se
masky nechtěly na jednotlivých za-
stávkách zdržovat déle, než by bylo
zdrávo. To obzvláště v závěru nebývá
vůbec jednoduché. Snad nejsložitější
masku si vyrobil Jakub Ledinský,
který se převlékl za panáčka ze
stavebnice Lego. Mladí se sborově
převlékli za jeptišky. Církevní idylu
doplňoval František Bastl v masce
kardinála a podle mínění mnohých
mu to tak slušelo, že se minul po-
voláním. Kapelu jako vždy řídil Josef
Tomášek. Nechyběl v ní David Ze-
man, Ondřej Sova nebo Petr Kolář.

Nálada byla od začátku do konce
vynikající a veselá. Rozhodně nejhla-
sitější a také nejzábavnější dvojicí
byli šašci v podání Rudy Běleckého 
a Ládi Beránka, který se sice původně
chtěl převléct za ovečku, ale nakonec
si vzal klaunskou čepici a byla to
správná volba, protože duo Beránek
a Bělecký (během dne přejmenováno
na duo BeBe) se postaralo o hodně

legrace. Jejich smích se v ten den ve
Čkyni usadil a rozléhal snad všemi
ulicemi. Oba slíbili, že se příští rok ma-
sopustu znovu zúčastní, takže se
máme na co těšit! 

I letos se ukázalo, že chození v ma-
sopustním průvodů je velmi nároč-
ným sportem. Ne všichni jsou psy-
chicky a hlavně fyzicky připraveni na
kořalkovou vánici, která k průvodu
neodmyslitelně patří. Z toho důvodu 

někteří náročnou, celodenní trasu ne-
dokončili. Všichni si ale zaslouží me-
daili za statečnost, vytrvalost a jakousi
posedlost dokázat všechno na světě,
která je s masopustní veselicí spojena.
Doufejme, že příští rok bude mít tuto
touhu zase o něco více tygrů, komi-
níků, legáčků, policajtů a lékařů.
Ovšem je třeba trénovat!
Další fotografie z masopustu naleznete

na straně 16.     Text a foto PP

Josefovská zábava ukončila plesovou sezónu
Poslední akcí letošní plesové sezóny ve Čkyni byla Josefovská zábava. Ta letošní

byla ve stylu 80. let a podle účasti bylo vidět, že éru pestrobarevných košil,
mrkváčů, křiváků a Michala Davida si hodně lidí rádo připomnělo. Stylově se
vymódila i jako každý rok kapela MP3, která celý večer všechny výborně bavila
a skvěle hrála k poslechu i tanci. Organizátoři děkují všem, kteří si spolu s nimi
Josefovskou užili, zejména již zmiňované kapele a svěřenkyním Petry Hovor-
kové, které pro pobavení nacvičily taneční sestavu na píseň Poupata.
Poděkování patří i Liboru Schořovi za profesionální zajištění obsluhy ve výčepu
a na baru. Už teď se těšíme na příští rok.                                                         Váš KOS



Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 13. 3. 2017

schválilo:
- doplnění programu do bodu  4) žádost o příspěvek Mysliveckého spolku Skalka Onšovice, do  bodu 7) přidělení
dvou bytů v č.p. 163, do bodu Různé) zápis z finančního výboru
- příspěvek pro APLA Jižní Čechy, z.s., Farského 887, Tábor, ve výši 2.000,– Kč, smlouva dle vzoru č. 1
- příspěvek pro Myslivecký spolek Skalka Onšovice, Onšovice 69, ve výši 3.000,– Kč, smlouva dle vzoru č. 1
- rozpočet na rok 2017: příjmy ve výši: 29.369.682,38 Kč, výdaje: 23.544.490,-- Kč, financování: -5.825.192,38 Kč,
rozpočet na rok 2017 je přebytkový
- rozpočet sociálního fondu na rok 2017 
- příspěvky na rok 2017, jejich výši a k jednotlivým příspěvkům smlouvy 
- rozpočet fondu rozvoje bydlení na rok 2017 
- střednědobý výhled rozpočtu obce Čkyně na rok 2018 – 2019
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti pro Správu železniční dopravní cesty, Dlážděná
1003/7, Praha 1, na výstavbu umístění přejezdového zabezpečení včetně kabelizace na trase Strakonice – Volary, 
a to na pozemek č. parc. 1148/7 v k.ú. Čkyně
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu

přidělilo:
- byt po paní Leoně Žákové v č.p. 163 od 14. 3. 2017 v pořadí: Petr Jedlička, Předenice 1; Josef Zíka, Spůle 1; Soňa Rei-
chertová, Čkyně 92 
- byt po panu Josefu Stejskalovi v č.p. 163 od 1. 5. 2017 v pořadí: Josef Zíka, Spůle 1; Soňa Reichertová, Čkyně 92;
Zbyněk Stejskal, Čkyně 125

vzalo na vědomí:
- rozpočtové opatření č. 17,18/2016 
- komentář ke statistickému výkazu za rok 2016 obecní knihovny
- zápis z finančního výboru ze dne 13. 3. 2017

Synagoga v roce 2017
Se začátkem dubna se naše synagoga opět otevře návštěvnické veřejnosti. Stejně jako v uplynulých letech do ní najdou

cestu lidé hledající střípky historie a v ní zasunuté příběhy, aby si z nich poskládali svůj vlastní obraz vidění světa. Pro
ně jsou v synagoze připraveny stálé expozice o historii židovského osídlení v místě a v širším regionu a také o běžném
životě ve Čkyni a okolí. Řada hostů jistě zajde i na blízký židovský hřbitov nad železniční tratí. Naše synagoga je především
místem setkávání. Jaké kulturní akce nás tedy letos čekají?

Připravujeme dvě stěžejní výstavy. Ta první přinese kresby a fascinující příběh Ruth Hálové, jedné z „Wintonových
dětí“, s vernisáží o posledním dubnovém víkendu.  Druhá představí známého fotografa Jindřicha Buxbauma s fotografiemi
z židovského prostředí. Vernisáž plánujeme o čkyňské pouti. V duchu našeho letošního zaměření „zase jednou po ži-
dovsku“ připravujeme nejméně tři koncerty s hudbou židovských autorů, jeden koncert chceme věnovat typické formě
židovské hudby – klezmeru. K tematickým přednáškám pozveme zajímavé osobnosti (Heidler, Zoufalá ad.). Rádi bychom
také vydali tištěného průvodce židovským hřbitovem s překlady některých nádherných epitafů. 

Za čtyři roky od svého navrácení k životu se v synagoze trvale zabydlela celá řada akcí. Nebudou chybět ani letos. Na
svých koncertech opakovaně zazpívají čkyňské pěvecké sbory, svá první vystoupení zde prožijí mladí hudebníci ze zá-
kladní umělecké školy. Počátkem léta uspořádáme již tradiční žesťový koncert a s hudbou společně prožijeme advent.
Tvořivé dílny a letní promítání jsou určené především pro děti, ale pobaví se i dospělí. Synagoga nabídne své prostory
dalším místním spolkům, překvapení prý chystají místní včelaři. 

Děkujeme vám všem, kteří jste si již našli cestu do synagogy za kulturou, a zveme k návštěvě vás všechny ostatní. Sy-
nagoga nabídne i letos pestrý program. Nejsnáze se o našem programu dozvíte na internetu www.synagoga-ckyne.cz 
a ze stálých inzertních míst (výlohy obchodů, obecní vývěsky, vitrína na synagoze nebo z tištěných a rozhlasových zpráv
obce). 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání.

vs
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Čekání na Velikonoce
Dnes, kdy píšu tyto řádky, je první neděle postní, zvaná Černá.

Dříve ženy odložily barevné šaty a začaly chodit v černé na zna-
mení pokání. Tímto dnem začíná podle křesťanské tradice
čtyřicetidenní čekání na Velikonoce. Člověk se má omezovat 
v jídle i zábavě. V dnešní době se doporučuje zbytečně nevyjíždět
s auty a nebrouzdat po internetu.

Proč se na vzkříšení Krista, jara a přírody čeká právě těch
čtyřicet dnů? Tak dlouho trval Mojžíšovi výstup na horu, tolik
dní trvala potopa světa a asi tolik má i šestinedělí po porodu. Je
to čas přiměřený pro dobu zkoušky. Pokud člověk nečeká ně-
jakou hrůzu a nemá obavy, a když naopak čeká s radostí, zna-
mená to, že má naději. Že budoucnost bude dobrá: Kristus vstane
z mrtvých, příroda se zazelená, rozkvetou rostliny, máme naději,
že všechno bude lepší a krásnější. Nositelkami naděje jsou nyní
i v biblických dobách ženy. Na rozdíl od mužů ony dokážou být
v naději.

Čekejme na Velikonoce a na jaro podle vlastního uvážení,
přesvědčení a možností. Na jaro se těší všichni, protože radostně
zacloumá i největším neznabohem a pragmatikem. Zastavme se
a podívejme se, jestli nám neuniklo na tom světě pár zázraků. 

Je konec černé, krásné barvy přicházejí! Děvčata, barvěte va-
jíčka, a kluci – připravte si pomlázky!

Z myšlenek spisovatelky Ireny Obermannové vybral
Josef Lávička

Z kalendáře výtvarnice
a spisovatelky Kamily

Skopové

Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu
otevře, šelma sedlák, který neoře. 

Na Smrtnou neděli uvázaly dívky figuru ze slámy,
oblékly ji a opentlily. Pak Smrtku, Morenu, Mařenu
odnesly k řece a odstrojily ji. Nechaly jí jen korále 
z bílých vejdumků a prázdných hlemýždích ulit, to
symbolizuje smrt. Pak pannu zapálily a hodily do
řeky. Vše zlé, co zima přinesla, odplulo v dál.

Svatý Josef seká ledy.
Po svátku dobrého tesaře Josefa je Květná neděle

(latinsky Palmarum). S palmovými ratolestmi vítali
lidé Ježíše v Jeruzalémě. U nás palmové listy nahrazují
lískové pruty s větvičkami jívy, lípy a lýkovce. 
V kostele je pan farář posvětil a doma těmi snítkami
lidé zdobili svaté obrázky, ochraňovali s nimi domov,
stáj, chlév i hnůj.

Velký pátek deštivý dělá rok žíznivý.
Už o Zeleném čtvrtku se pekly kynuté jidáše a bylo

nutné sníst něco zeleného kvůli pevnému zdraví. Na
Velký pátek je největší půst. Ráno se lidé omyli rosou
a hospodář poklekl v sadu před každým stromem 
a prosil o dobrou sklizeň. Bílá sobota, Vzkříšení, je ve
znamení pečení, vaření a příprava na slavný Hod Boží.
V kostele se pak jídla posvěcovala. Posvěcené vajíčko
hospodář rozdělil na tolik dílků, kolik bylo členů
rodiny. Kdo je pojedl, nikam nezabloudil. Na Veli-
konoční pondělí je pomlázka a koleda. Je to prastarý
pohanský zvyk pomladit tělo silou narašeného prutu.
Kluci zmrskají děvčata a ta je za to odmění vajíčkem
nebo kraslicí…

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
U nás žádní štíři nejsou a tak vylézají ještěrky, po

staročesku ščúři. Bylo zvykem péci kynuté figurky
zvířátek, ty se pak v kostele nechaly posvětit a do
toho, kdo je snědl, přešly jejich dobré vlastnosti. Dnes
jsou tyto figurky známé jako ozdobné vizovické
pečivo.

Jiří a Marek mrazem nás zalek.
Jeden den se vyhříváme na sluníčku a druhý den

nachumelí do narcisů a tulipánů. Rozmary počasí ale
neodradí mládence, kteří vyberou rovný strom a vzty-
čí ho uprostřed obce. Má opentlený vršek a je ozdo-
bou obce. Poslední dubnová noc je filipojakubská 
a nese se ve znamení ohně. Tam se spálí vše, co zima
a lidská zloba přináší. V noci se dým z ohňů rozplyne
a je tu krásný máj…

vybral J. Lávička

VELIKONOČNÍ 
TVOŘENÍ

9. 4. 2017  14 - 17 hod.

KLUBOVNA ČKYNĚ

MALOVÁNÍ VAJÍČEK
PLETENÍ POMLÁZEK

VELIKONOČNÍ DEKORACE
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Karneval ve školce
V úterý 21. 2. dopoledne se naše školka proměnila v jednu

velkou pohádku. Dětem ze všech tříd přichystaly jejich
maminky nádherné masky. Byli tady princezny se svými ry-
tíři, čarodějky, víly, králové, šašci i trpaslíci se Sněhurkami,
Karkulky, čerti, piráti, policisti, různá zvířátka i postavy 
z vesmíru. Nejdříve se všechny masky prošly v promenádě,
představily se a byly odměněny velkým potleskem.  Pak za-
čalo to pravé maškarní veselí – tanečky na písničky ze
známých pohádek, hudebně pohybové improvizace i ří-
kadla s rytmizací. Nechyběly ani odměny pro všechny děti.
Na závěr jsme si všichni společně zazpívali a rozešli se
rozesmátí do svých tříd. Všichni jsme si karneval moc užili.  

M. Kohoutová Děti ze 3. třídy

Děti z 2. třídy Děti z 1. třídy

Morano, Morano, pryč s tebou,
děti tě dnes k vodě vedou.
Zimo, zimo, ať jsi pryč, 
jaru dáme dneska klíč.

Touto básničkou a mnoha dalšími se 16.
března děti z mateřské školy se svými
učitelkami rozloučily se zimou, přivítaly
jaro a jarním klíčem s jarní vílou odemkly
zahradu mateřské školy. Potom se celá
školka s papírovou Moranou, kterou
pomáhali vyrábět třeťáci, vydala k mostu
přes řeku Volyňku. Za doprovodu bás-
ničky jsme Moranu hodili do řeky. Aby
nebyla sama, druháci jí udělali malé ka-
marády. Dlouho jsme jí mávali a dívali se,
jak pluje a mizí v zákrutě řeky. 

Těšíme se, že nám jarní víla snad při-
nesla už jen samé slunné, teplé, radostné
a rozkvetlé dny. 

kolektiv MŠ Čkyně

Děti ze školky se rozloučily 
se zimou a přivítaly jaro
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Cukráři v 1. třídě

Během jednoho únorového týdne se děti 
z 1. třídy naší mateřské školy seznamovaly 
s různými povoláními a řemesly. Mohly si
také jedno vyzkoušet. Zahrály si na cukráře
a upekly perník. S pomocí paní učitelek
vytvořily těsto, které jim v kuchyni MŠ paní
kuchařky upekly. Děti byly nadšené, jak se
jim perník povedl. Se svým výrobkem se
rozdělily s kamarády z ostatních tříd a daly
všem ochutnat. Sklidily velkou pochvalu.
Děti už se těší na další pečení.

D. Bízková

Diskoples

Letošní dětský diskoples, který se uskutečnil 28. ledna
2017 v KD Čkyně, se opět velice vydařil. Nejen že byla
spousta tance, zábavy a her, ale také krásné ceny v malé 
i velké „Hře o ceny“. Za to vše patří obrovské poděkování lek-
torce Petře Hovorkové, která vše perfektně zorganizovala 
a s velikou trpělivostí s našimi dětmi nacvičila krásné taneční
sestavy. Pro nás rodiče je až neuvěřitelné, co ty naše šikulky
dokázaly předvést na tanečním parketu. To mluvím o těch
nejmenších čtyř a pětiletých, ale také o skoro dospělých
slečnách, které dokázaly roztančit celý sál. Dokonce zvedly
ze židle i některé chlapce a rodiče. Prostě úžasná atmosféra.
Není tedy divu, že se nemůžeme dočkat další akce –
diskotéky, jež opět pořádá PETra DANCE. Tentokrát nám své
umění předvedou v Malenicích dne 27. května od 17:00
hodin. Těším se, čím nás Petra překvapí. Minulý rok to byla
skvělá UV Party a letos chystá Aloha Hawaii party...

Co dodat? Snad jen, aby se vše vydařilo a aby si to všichni
užili s úsměvem na tváři.

Šárka Nová
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Od ledna do dubna ve škole…
Pololetí je daleko za námi, stejně tak i jarní prázdniny. Vrátili jsme se z lyžařského výcviku a školní život běží dál.
Olympiády a soutěže jsou v plném proudu. Postupně přecházíme od školních kol ke kolům okresním. Tam se naši musí

utkat s konkurencí ostatních základních škol a gymnázií okresu. Je pochopitelné, že příprava na takové klání musí být
důkladná. Pořád platí – těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Přejeme úspěch všem, ale oceňujeme již snahu a píli provázející
celou dobu vlastní soutěži předcházející. Poděkování patří samozřejmě i vyučujícím, kteří naše reprezentanty připravují.

Školní a okresní kolo matematické olympiády – zatím pouze u 5. a 9. třídy. Školního kola matematické olympiády pro
páté třídy se zúčastnilo 7 žáků. Za úkol měli vypočítat, znázornit, narýsovat a vysvětlit postup svého výpočtu u 6 příkladů.
Do práce se pustili s velkou vervou a snahou. Ke školnímu kolu patří i nějaká ta rada, nápověda či konzultace s ostatními.
Příklady však byly náročné. Tak ke zdárnému konci, a tím i k postupu do okresu, se propočítali čtyři soutěžící. Výbornými
počtáři jsou Tereza Billová, Adéla Kotálová, Jára Lukeš a Honza Švarc.

U našich nejstarších – deváťáků jsme sázeli na zkušené matematiky – Aničku Medkovou a Tomáše Kordíka. Okresního
kola se zhostili všichni se ctí. Tomáš byl třetí a Anička pátá. Terezka Billová z pětky se také neztratila – spolu s dalšími
řešiteli v okresním kole obsadila 2. – 8. místo. Počítáme nejen příklady olympiády. Zkoušíme i zadání Pythagoriády
a tradiční soutěže Matematický klokan. Máme za sebou školní kola a připravujeme se na kola okresní. Zúčastní se
všechny třídy od páté do deváté.

Zeměpisná soutěž Eurorebus je soutěží korespondenční. Žáci vyhledávají informace zadaných otázek jednotlivých škol
sami. Zaleží na nich, zda použijí encyklopedie, učebnice či internetový vyhledávač. Máme za sebou úspěšně již třetí kolo.
Chcete-li si zkusit, zda máte zeměpisné znalosti – www. eurorebus.cz.

I okresnímu kolu zeměpisné olympiády předcházelo kolo školní. Toho se zúčastnilo 22 žáků. Do vyšší, okresní soutěže
postoupil Pavel Krátký ze šesté třídy, výborné znalosti prokázal i Jakub Dušek a Klára Koldová. U sedmáků své prvenství
z loňského ročníku obhájil Honza Kytlica, následovaný Mariannou Stránskou a Danielou Hadravovou. Z nejstarších školu
reprezentovali Matěj Bláhovec (9. tř.), Tomáš Kordík (9. tř.) a Michaela Billová (8. tř.). A v okrese byl Pavel sedmý, Jakub
devátý, Tomáš třetí a Matěj čtvrtý.            

Název letošního tématu dějepisné olympiády zní „Marie Terezie a Habsburkové 18. století“. V konkurenci základních
škol a gymnázií prachatického okresu se naši umístili na předních místech. Matěj Bláhovec obsadil 6. – 7. místo, Tomáš
Kordík skončil pátý a 3. místo patří Anně Medkové. Všichni naši reprezentanti jsou v nominaci do krajského kola. 

Okresního kola Konverzace v anglickém jazyce, které se konalo 15. 2. 2017 v Prachaticích, se zúčastnilo 50 soutěžících.
Za čkyňskou školu bojovala v mladší kategorii Julie Trojanová ze 7. ročníku, která se umístila s 19 body z 25 možných na
čtvrtém místě. Za starší kategorii se soutěže zúčastnil Tomáš Kordík z 9. ročníku, ten obsadil 8. místo z 15, kde mu na
vítěze scházelo pouhých 4,5 bodu.

Školní kolo pěvecké soutěže:
Se soutěžní písničkou vystoupilo 28 zpěváků. Z nejmladších prvňáčků porotu nejvíce zaujali: Dan Bláhovec, Anička

Járková, Zdenička Mašková, Věrka Malecká a Šimon Vacek. Z těch jen o málo starších se na 1. místě umístila Žaneta Mrá-
zová, na 2. místě Marie Járková a na třetím se umístili Dan Bláhovec a Veronika Kubišová. V kategorii 4. – 5. ročník získala
1. místo Lenka Mašková, 2. místo Markéta Žampachová a třetí byl Matěj Vojtíšek. Mezi zpěváky 6. – 7. ročníku byla nejlepší
Daniela Hadravová, 2. místo si vyzpívala Alena Schwarzová a třetí Eliška Turková. V nejstarší kategorii 8. – 9. ročník
zvítězila Johanka Benešová a 2. místo získala Nicol Kuttnerová.

Dne 1. 2. 2017 proběhlo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu v Prachaticích zastupovala zkušená olym-
pionička Anna Medková, žákyně 9. ročníku. Po mluvnickém testu a slohové práci, tentokráte na téma „Co mi přinese příští
rok“, se umístila na 5. místě. 

Máme za sebou i školní kola recitační soutěže. Za první stupeň: pořadí od prvního místa: 1. kategorie: A. Markytán, 
A. Járková, Z. Mašková, K. Pohanová, 2. kategorie: M. Járková, E. Benešová, M. Doulová, A. Šišlák, 3. kategorie: J. Lukeš, 
M. Žampachová, T.Billová. Jára Lukeš postupuje do okresního kola.

Školního kola v recitaci na druhém stupni se zúčastnilo 6 žáků. Do okresního kola postupují za 6. a 7. třídu Marianna
Stránská a Daniela Hadravová. V kategorii pro 8. a 9. třídy bude naši školu reprezentovat Johanka Benešová. 

Příjemnou zprávou byla i pozvánka na vernisáž nejlepších statistických plakátů vytvořených žáky z celé republiky.
Soutěž se konala v rámci mezinárodního projektu statistické gramotnosti. Organizátory národního kola soutěže v České
republice byla Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Děvčata – Julie Trojanová,
Marianna Stránská a Adéla Vačkářová se svým návrhem obsadila 2. místo.

Soutěže a olympiády zdaleka nekončí – připravujeme se na fyziku, biologii a další vyšší kola soutěží. 
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Ve sportovní oblasti patří zima florbalu a basketbalu. V  každé kategorii v obou halových sportech stavíme soutěžní
družstva. Ta se utkávají se svými soupeři ve Vimperku a Prachaticích. Tradičně budeme šplhat na tyči – této soutěže se
každoročně zúčastní spousta malých i větších „šplhounů“.  

Dosud jste byli seznámeni pouze s těmi nejlepšími výsledky, s tou pomyslnou špičkou ledovce. Ale za zmínku stojí i to,
co není na první pohled vidět, ta každodenní snaha a píle všech, kteří možná tentokrát přední posty neobsadili. Tak, jako 
chválíme naše reprezentanty, chválíme i ostatní, kteří svými výrobky zdobí nástěnky a chodby školy. Pokud hovoříme 
o každodenním životě ve škole, nemohu nepřipomenout běžnou práci v rámci zájmových kroužků – pohybové hry, bas-
ketbal, florbal, kroužek anglického jazyka, literárně výtvarný kroužek, kroužek ručních prací a dramatický kroužek.
Zpěváci ze školního pěveckého sboru připravují jarní koncert v synagoze. 

Naši „herci“ odehráli v únoru představení Ševcův verpánek – to ti starší, mladší chystají příběh Malého prince, před-
stavení bude na konci školního roku.

Tak, jako se stává tradicí adventní setkání na školním dvoře při rozsvěcování stromku, chceme před Velikonocemi na
stejném místě s Vámi oslavit příchod jara. Nejen, že si připomenete velikonoční a jarní tradice v podání našich dětí, ale
také na výstavce uvidíte, jak šikovné mají ruce. 

Zimní období využíváme především pro besedy,
exkurze, návštěvy divadelních představení. Naši nej-
mladší pojedou do českobudějovického divadla,
podíváme se na krasobruslařské umění naší žákyně
Anetky Zwettlerové ze šesté třídy. „Proč jsou Ve-
likonoce VELIKOnocemi“ se dozvíme i z dopoledních
interaktivních pořadů. Jako červená nitka se vinou po
celý školní rok besedy s pracovníky NP Šumava. A ti
buď přijedou za námi do školy – tehdy se rychle změní
třída na pracovnu – lavice jsou odsunuty na strany 
a máme prostor na hry, soutěže, skládání obrázku,
poznávání přírodnin… Beseda je totiž nejen o po-
slouchání, ale žáci sami dovytváří program a náplň
hodiny. Druhou variantou je výjezd do Vimperka 
a návštěva učebny NP. Profesionální záchranáři
„proškolili“ páťáky a osmáky. Tématem byla pocho-
pitelně první pomoc, nikoli pouze teoreticky.

Tak, jako jsem chválila poctivou a každodenní práci našich žáků, musím bohužel zmínit i to, že řešíme také stížnosti na
nevhodné, hrubé a vandalské chování našich žáků. I ve školním areálu se setkáváme s vandaly, kteří úmyslně ničí a opako-
vaně poškozují vybavení školy, věci svých spolužáků. Zarážející je také slovní vulgarita, agresivita a arogantní chování
některých žáků. Není překvapením, že i tady se točí pár stále se opakujících jmen a příjmení… Smutné je, že jsou i rodiče,
kteří toto chování omlouvají a bagatelizují.

Na druhou stranu – vždy, když pozveme k nám na besedu, pořad či vystoupení někoho „zvenčí“ a on pochválí, ocení 
aktivitu a chování žáků během akce, jsme potěšeni. Stejně tak, pokud vyjíždíme za bránu školního dvora.

Letos se poprvé uskuteční zápis do prvních tříd v dubnovém termínu (dosud probíhal v lednu – únoru). V naší škole
proběhne 4. 4. 2017 od 14:00 hodin ve třídách prvního stupně. Zapisovat budeme do prvních tříd všechny děti, které
dosáhnou před začátkem školního roku 2017/2018 věku šesti let, tedy děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 
a všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pro klidný a hladký průběh vlastního zápisu byl 
v  mateřské škole na nástěnce připraven časový harmonogram, kam zákonní zástupci zapsali čas, který jim nejlépe vy-
hovoval. Rovněž potřebné dotazníky dostali rodiče předem. Ve škole budou připravena na příliv nových žáků tři „zápisová
místa“. Paní učitelky a pan učitel si s  dětmi popovídají, budoucí prvňáček bude hledat rozdíly mezi obrázky, nakreslí
panáčka, určí barvy a geometrické tvary, „čte“ řadu obrázků. A potom zazpívá nebo přednese připravenou básničku. Ně-
jaká ta nejistota a ostych určitě tuto první velkou zkoušku provází, s tím se ale počítá.

Život ve škole je rychlý a pestrý, každý den je jiný, nabitý celou řadou větších či menších událostí. Kalendář toho, co
budeme do konce školního roku absolvovat, se rychle plní, pokud budete chtít vědět, co se v našem školním životě
odehrálo, kde jsme byli a co nás čeká, kdo v jaké soutěži jak zabodoval, na jakém místě byl, a další podrobnosti, najděte
si webovky naší školy – www.zsckyne.cz.                                                                          

Mgr. V. Komínová, zástupkyně ředitele

Beseda NP Šumava
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Jak hrajeme ve škole divadlo
Více než dvacet let vedu ve

škole dramatický kroužek, za
ta léta jsme nacvičili hezkých
pár představení, v nichž se
vystřídala celá řada herců 
a hereček. Divadelní partičky
se od sebe značně lišily. Stejně
tak představení, která jsme
hráli ve čkyňském kině, poz-
ději v sále kulturního domu. 
S těmi nejmenšími jsme měli
minipředstavení třeba jen ve třídě pro rodiče. V poslední době hrajeme stále
na „domácí scéně“ – to jest v tělocvičně školy. Má to své výhody i nevýhody.
Bezesporu výhodou je rychlý přesun na zkoušky i prostor pro vlastní před-
stavení – nejsme na nikom i ničem závislí. Kulisy i rekvizity máme při ruce. Bo-
hužel nevýhodou, a to dosti podstatnou, je akustika tělocvičny. Stěhování
divadelní scény umíme vyřešit obdobou otáčivého hlediště. Diváci prostě
udělají čelem vzad, kdo byl v první řadě, je rázem v poslední. 

Dramatický kroužek při naší škole má dvě větve: mladší pro děti prvního
stupně a pak pro ty starší – pro druhostupňáky. Obě party nacvičují svoje
vlastní představení. „Malý dramaťáček“ letos připravuje jemný příběh 
o návštěvách MALÉHO PRINCE na cizích planetách a hvězdách. Příběh pomalu
doplňujeme o nové planetky, chvílemi je smutný, chvílemi veselý. Chvílemi
„vidíme jen srdcem“, chvílemi si sami zacpáváme uši. Premiéru plánujeme na
červen. Se staršími jsme odehráli v únoru pohádku „Ševcův verpánek“. Herci
jsou žáci šesté až deváté třídy. Právě volba této pohádky se ukázala jako za-
peklitá. Asi proto, že jsem ji před léty už jednou s dětmi připravovala. V tehdejší
partě se sešla plejáda dobrých a tvůrčích lidiček, výborných herců i tanečníků.
Každá zkouška byla jiná, stále jsme dolaďovali text, měnili dialogy, abychom je
za týden znovu předělávali. Scénář jsem měla popsaný desítkami poznámek
tužkou, fixem, propiskou, pak už došlo na přelepování. Stále jsme stahovali
novou a novou hudbu – pojem autorská práva se používal tehdy minimálně 
a nás nikterak nezatěžoval… Přestože funguji jako scénárista, režisér, kulisák,
rekvizitář i nápověda, samotné představení jsem viděla vlastně poprvé, natolik
se improvizovalo. Všichni jsme se bavili od začátku až do konce... Nový nácvik
„Ševcova verpánku“ jsem tedy volila jako tutovku. Ale ne nadarmo se říká, že
nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Tentokrát jsme během nácviku měnili 
obsazení rolí. A kdyby jen jednou, několikrát! Nakonec jsme posunuli termín
představení z června na září. Pak došlo k další změně, jedna herečka – pocho-
pitelně ta, která hrála hlavní roli – změnila školu a náš soubor opustila. Došlo
k dalšímu přeobsazení rolí. Nezbylo mi než stát se na poslední chvíli i herečkou.
Jsem ráda, když se najdou ve škole kluci a holky z různých tříd, kteří se setkávají
odpoledne na zkouškách dramaťáku, povídají si, spolu plánují a vymýšlí něco
pro ostatní. Kluci a holky, kteří si umí udělat sami ze sebe tak trochu legraci,
překonají stud a pobaví, lehce přehnaně – jdou s kůží na trh. Kluci a holky, kteří
se nebojí dělat něco navíc, kteří mají trpělivost i zodpovědnost – příprava
takového představení není hotová za měsíc. A to v  době, kdy se lidé spíše
nechávají ostatními bavit, v době, kdy místo povídání, klepou ve zkratkách 
a holých větách příspěvky na sociálních sítích.

Nemohu vyjmenovat zdaleka všechny mladé herečky a herce, kteří se objevili
na „prknech našich divadelních představení“, ale vzpomínek máme určitě
mnoho. A jak by to mělo být – ve své paměti si uchovávejme jen ty nejlepší.
Jedna skvělá parta z dramaťáku  mi před lety dala na památku sošku Charlieho
Chaplina, stojí u nás dodnes na okně. Kdykoliv se na něj podívám, vím, že i ve
škole, která klade na žáky nároky, kdy každý den je naplněn prací, zkoušením,
testy a úkoly, kdy povinností je spousta, si lze najít prostor na uvolnění,
pobavení a seberealizaci. A na průměru známek nezáleží.               V. Komínová

LYŽAŘSKÝ KURZ 2017

Lyžák moc super na Kubovce byl, 
tak jsem si ho i já moc užil.

Jezdili jsme na vleku,  
někteří i plní vzteku,
to když jsme spadli, 
slzy i padly.

Na Obrovci obr řádil, 
tak jsem se i já vyřádil.
Idioťák i začátečníci sjeli, 
protože velkou odvahu měli.

Jídlo k jídlu nebylo, 
všechno stejně chutnalo.
Večery plné zábavy jsme měli, 
hrami jsme se zabavili.

Poslední den jsme šli pěšky, 
bohužel jsme nemohli ani na běžky.
Šli jsme lesem, 
hráli jsme si na lesáka
a ve vlaku pak potkali jsme houmlesáka.

A když na zastávce ve Čkyni zastavil vlak,
skončil definitivně lyžák náš!!!

Autoři: Dáda Hadravová, Julča Trojanová,
Vítek Hrůnek,Petr Vávra

Jaro

Tak zase přichází nám jaro.
Slunce se prodírá skrze mraky,
tu a tam se na mě smálo.
Na cestu vyráží jarní vlaky.

Ševelíce si do noty,
za doprovodu kytary
zapomeňme na všechny lakoty
a zažeňme zlé nešvary.

Tráva se nám zelená,
sněženky nám pučí.
Pozor na zelená kolena.
Vítr ze strnišť ještě fučí.

Richard Vondrášek
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Zápis do 1. třídy ZÁKLADNÍ
ŠKOLY 

pro školní rok 2017/2018
se uskuteční 4. dubna 2017 

od 14 hodin v budově 
prvního stupně ZŠ

Zapisovat do 1. třídy na školní rok 2017/18 budeme:

• všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního
roku 2017/2018 věku šesti let, tedy děti narozené

od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
• všechny děti s odkladem povinné školní docházky 

z loňského roku
• s sebou vezměte rodný list dítěte a svůj OP

Upozorňujeme rodiče, kteří budou pro své dítě žádat od-
klad zahájení povinné školní docházky, potřebují shodné

doporučení školského poradenského zařízení 
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního 

poradenského centra) + pediatra. 

Mgr. Václava Komínová, 
zástupkyně ředitele
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Jsem rád, jak sbor hasičů ve Čkyni dobře funguje

Dominik Kavlík je letos 40 let členem Sboru dobrovolných hasičů ve Čkyni. Společně s Josefem Dudákem je i tím
služebně nejstarším. Za dlouholetou službu posbíral všechna ocenění, které za svou bo-
hulibou činnost mohl získat. Pět let byl starostou sboru, předtím dvacet let hospodářem.
Dnes je „jen“ řadovým členem a libuje si, jak spolek čkyňských hasičů funguje. „Jsem rád,
že Pepík Kainců s Pepíkem Tomášků a celým výborem sbor dobře vedou a jsou ve Čkyni
dále potřební. Miloš Vojtíšek je výborný hospodář. Vůbec největší radost mám z těch
mladých. Třeba Petr Járka, Láďa Kaňka, Kuba Ledinský, oba Bastlové, to jsou kluci
šikovní, bez kterých by sbor nemohl být. Snaží se a pracují. Nebo Míra Klíma a Jarda
Valta. Doufám, že přijde další generace hasičů,“ uvedl pro Aktuality ze života Čkyně
78letý Dominik Kavlík.

Kavlík pochází ze šesti sourozenců a původně jeho rodina bydlela v Hradčanech 
u Čkyně, kde se jeho otec živil jako kameník a navíc se staral o devět hektarů polností.
Patnáctiletý Dominik se chtěl stát frézařem, ale na školu nebyl přijat. Nakonec se v rámci
státních pracovních záloh vyučil zedníkem. Na školu s ním tehdy šlo dvanáct kluků ze
Čkyňska a Vacovska. „Ještě před námi se tam zedničinu učila i děvčata. Po vyučení jsme
měli být použiti jako odborná pracovní síla pro důležité státní projekty,“ vysvětlil s tím,
že byli s otcem tehdy rádi, že to takhle dopadlo. „Na okresním Národním výboru, který měl sídlo ve Vimperku, se tehdy
hodně snažili, abych se vyučil pro zemědělství, což otec po kolektivizaci naprosto odmítal,“ dodal.

První dva roky pracoval v Tachově na stavbě tamní základní školy a také sídla pohraniční stráže. Tachovsko jako součást
tehdejších Sudet bylo ještě v 50. letech vylidněné po odsunu původního obyvatelstva zpátky do Německa. „Šédé, ošklivé
město, kde nebydlelo moc lidí a nedal se tam plnohodnotně trávit volný čas. Měl jsem štěstí, že tam byl se mnou kamarád
ze Čkyně Jarda Fafejta,“ vypráví Kavlík.

Následovala vojna u dělostřelců v Mladé Boleslavi. „Měl jsem rád matematiku a rád jsem vypočítával přesné dráhy
vystřelené munice. Myslím, že jsem v tom byl docela úspěšný,“ popisuje. Po vojně začal bydlet ve Čkyni, oženil se a postavil
dům u hlavní cesty ve směru na Vimperk. Ještě předtím začal pracovat u podniku Lesostavby Třeboň. „Šumava byla
krásná. Rád na tu dobu vzpomínám. Zpočátku jsme opravovali hájovny a domy pro lesní dělníky. Pak už jsme začali stavět
nové budovy, například pro sídla polesí,“ vypráví. V osmdesátých letech byl stavbyvedoucím při budování hotelu Arnika
na Kubově Huti, který sloužil jako rekreační středisko pro zaměstnance Podniku služeb Ústředního výboru KSČ, což byli
vrcholní politici a ti, kteří jim při té příležitosti dělali servis. „Na svou dobu to byl vynikající projekt, který byl dotažený
do nejmenších detailů,“ tvrdí. Vyprávění z průběhu stavby by vystačilo na samostatnou knihu. „Často přijížděl vše kon-
trolovat tehdejší tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, který měl, a stále ještě má, svou chalupu pod Kubovou Hutí,“ vypráví. Do-
minik Kavlík odcházel do důchodu v roce 2000.

Do Sboru dobrovolných hasičů vstoupil až v roce 1977, bylo mu
tehdy 38 let. Seděl jsem v hospodě U Králíčků s Rudolfem Běleckým
starším a on mi to nabídnul. „Domine, ty bys měl být hasič. Ve sboru
bychom tě potřebovali,“ řekl mu tehdejší starosta sboru Bělecký.
Kavlík neváhal a poprvé si oblékl modrou hasičskou uniformu. 

Téměř okamžitě se stal pokladníkem a také hospodářem spolku.
Tehdy bylo v kase asi tisíc korun. Když v roce 2000 složil funkci 
a byl zvolen starostou sboru, už měli hasiči více než 200.000 korun.
„Miloše Vojtíška jsem si jako svého nástupce vybral sám. Jsem rád,
že se mu daří,“ popsal.

Rád vzpomíná na doby, kdy s ostatními hasiči brigádničili a vy-
dělávali peníze pro provoz sboru, jehož členská základna se
neustále rozšiřovala. „Zbourali jsme několik domů. Také pamatuji, jak jsme vysekávali trávu v meliorační stoce, která
vedla z Volyňky do Dolan. Korytem nás šlo třeba šest sekáčů a ženské po nás sbíraly trávu a vynášely ji ven. Pak jsme
zašli do Votáčky za Láďou Marků na guláš. Byli jsme mladí, byla to krásná doba,“ usmívá se mistr zednického řemesla,
který hasičům stále pomáhá při stavbách či opravách. Loni v létě si například odpracoval několik desítek brigádnických
hodin při stavbě nových garáží na dvoře i o hodně mladší kolegové si jeho pomoc nemohli dost vynachválit. Dominik
Kavlík získal všechna vyznamenání, které může dobrovolný hasič v České republice získat – naposledy to byl titul Za-
sloužilý hasič, předtím to byl Řád svatého Floriána, ještě předtím uznání Za mimořádné zásluhy. Takových mužů je v bý-
valém okrese Prachatice jen šest. V červnu se těší na oslavy 130. výročí od založení sboru. „V dubnu budeme mít k tomuto
tématu schůzi celého SDH Čkyně. Pro nás hasiče to samozřejmě bude největší událost. Ale doufáme, že se přijdou podívat
všichni ze Čkyně i z okolí,“ uzavřel. 

(pp)
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Tachov - při stavbě základní školy - vpravo nahoře Domi-
nik Kavlík a vedle něho Jaroslav Fafejta

Veselý Dominik Kavlík se svým mistrem, u auta stojí
Jaroslav Fafejta
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Z archivu Dominika Kavlíka



Vzpomínka na dobrého člověka

Dne 6. března 2017 se naplnily dny pozemské pouti pana PhDr.
Jana Podlešáka, Th.D., rodáka ze sousedních Bošic, jehož jméno
bude trvale spojeno s obnovou památek židovského osídlení ve
Čkyni – židovského hřbitova a synagogy. Zemřel po dlouhém
strádání způsobeném těžkou nemocí ve věku 74 let. 

Na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze absolvoval
s výborným prospěchem obor Český jazyk a dějepis a zvolil si po-
volání středočeského učitele – vyučoval pak na dvou gymnasiích
v Českých Budějovicích. Rozvoji osobní kariéry v té době stálo
v cestě jeho neskrývané náboženské přesvědčení. Teprve po roce
1990 se mu splnilo životní přání stát se vysokoškolským peda-
gogem. Působil pak na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Od kolegů i studentů byl respektován pro
své hluboké znalosti, dobrotu a ochotu pracovat daleko nad rámec
běžných povinností. Vedle výuky publikoval odborné články, konal
přednášky, dělal jazykové redakce, mimo jiné i pro diecézní časopis
Setkání. Jeho hluboký dlouholetý zájem o židovství trval už od
střední školy a soustavným studiem se vypracoval na předního
znalce problematiky a stal se osobou známou i v kruzích Židovské
obce. Mimo jiné v roce 2002 vydal knihu – sborník z historie Židů
v Jižních Čechách s názvem Naše dny se naplnily. Osobně se zapojil
do záchrany osiřelých památek židovského osídlení – nejprve
hřbitovů v bližším okolí. Na opravě židovského hřbitova ve Čkyni
pracoval po mnoho prázdnin i sám, nebo jen s několika málo
přáteli, počínaje úmorným vyklízením náletů dřevin a trávy, 
vztyčováním a čištěním náhrobků, opravou obvodové zdi a már-
nice (1982 – 1995). Angažoval se při opravách židovských hřbitovů
ve Vlachově Březí, Dubu u Vodňan, Vodňanech. 

Jeho zájem směřoval hlavně k záchraně původní synagogy ve
Čkyni. V téměř beznadějné situaci, kdy jiní už by rezignovali, on ve svém úsilí nepolevoval. Podařilo se mu získat pozornost
orgánů památkové péče a pak i peníze na novou střechu a projekt opravy. Ani po založení Společnosti pro obnovu syna-
gogy se v tomto ohledu poměry k lepšímu moc rychle neměnily. Až mnohem později, po získání rozhodující dotace z fondů
Evropské unie, což byla zásluha a velký díl odvedené práce jeho spolupracovníků Vladimíra Silovského a Jindry Bromové
– nynější předsedkyně Společnosti, a za dobré součinnosti vedení obce, se v roce 2014 podařilo opravu synagogy velmi
zdařile dokončit, což pro něj znamenalo životní zadostiučinění. Jako znalec problematiky dokázal v projektu zachovat
charakter stavby tak, aby se neproměnila jen v pouhé muzeum, a zachováním Zimní modlitebny byla do budoucna po-
držena i její základní funkce svatostánku.  

Pan Jan Podlešák sice nezaložil vlastní rodinu, ale v obou svých příbytcích, v jak budějovickém bytě, tak v rodné chalupě
v Bošicích nebyl sám. Společnost mu dělaly knihy. Svěřil se mně nejednou, jaká je to jeho slabost a zároveň i radost. Oba
jejich soubory jsou mimořádně rozsáhlé, kvalitní a pečlivě opatrované. Tento velký vzdělanec měl dokonalý přehled přes
literaturu, hudbu a staré i novodobé dějiny, skrze něž poznal tragiku židovského lidu. On sám byl křesťan a hluboce věřící
člověk. Z víry vycházela jeho nekonečná dobrota, skromnost, pokora a tolerance. Znali jsme se a byli přátelé dost dlouho
nejen proto, že jsme v kostele sedávali v jedné lavici, ale později i pracovně. Mohlo by se zdát, že v něčem byl člověkem
starého, už odcházejícího času. Neřídil auto, nepotřeboval ke své práci počítač ani internet, nekupoval různé zbytečné
věci, nevedl pohodlný život. Bylo to ale v něčem jiném. Nehodlal se podřídit tempu a povrchnosti nové doby, honbě za
kariérou s dalšími akademickými tituly a počty evidovaných publikací. Přesto na sklonku své pracovní dráhy kvůli završení
celoživotních studií a orientace, získal na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity tzv. velký doktorát teologie Th.D. 
Poslední rozloučení s ním za akademickou obec a Společnost pro obnovu synagogy se konalo 13. března 2017 v Obřadní
síni krematoria v Českých Budějovicích. Odtud byla rakev převezena do kostela v Bohumilicích, kde byl po zádušní mši
svaté uložen do rodinného hrobu. Páter Jan Janoušek, který ho dobře znal, uvedl pohřební homilii veršem evangelisty
Jana: „Ježíš řekl Martě: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky.“ Vyzdvihl ho jako věrného farníka, připomněl jeho četné dobré skutky a zásluhy a homilii zakončil
přiléhavě hebrejským Šalom (pokoj, smíření), zahrnující v sobě i pokoj jeho duši.

Josef Jiřička

12AKTUALITY ze života Čkyně – duben 2017



ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ: 
kominík bude obcházet domy

František Regál, tel.: 605 268 121 
(po domluvě kdykoli)

Čkyně: 19.4. 2017 od 900

Dolany: 20.4. 2017 od 900

Onšovice: 21.4. 2017 od 900 

Horosedly: 21.4. 2017 od 1100

Předenice: 22.4. 2017 od 900

Záhoříčko: 22.4. 2017 od 1100

Spůle: 22.4. 2017 od 1300

Sběr železného šrotu
Hasiče čeká sběr železného šrotu, který se

bude konat 8. dubna od 8 hodin. Žádáme
občany, kteří mají doma či na zahradě nějaký
železný odpad, aby ho vynesli před své domy,
hasiči ho rádi naloží. S větší hmotností železa
vám rádi pomůžeme. Děkujeme všem, co
hasiče ve sběru železného šrotu podpoří.

Hasiči ve Čkyni slaví
výročí 130 let 

od založení sboru
Místní hasiči srdečně zvou všechny své členy

na slavnostní schůzi, která se bude konat v KD
ve Čkyni, dne 22. dubna 2017 od 19:00
hodin. Tato schůze je ku příležitosti oslav od
založení 130 let sboru. Slavnostní průvod obcí
a oslavy jsou naplánované na 24. června
2017. Podrobný program oslav uvedeme v
příštích Aktualitách.                            SDH Čkyně
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Masopust v Dolanech a okolí

V sobotu 25. února jsme se jako každoročně sešli  v Dola-
nech před hasičárnou v počtu 24 masek a 3 muzikantů. 
Za krásného slunečného dne jsme vyrazili v 8 hodin na naši
celodenní odysseu po osadách Dolany, Spůle, Onšovice,
Horosedly, Zahoříčko a Předenice. Děkujeme všem za přá-
telské přivítání a milou pohostinnost.

Video z masopustu od F. Martana si můžete prohlédnout
zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=wmbPniyfFUk

SDH Dolany

SDH Horosedly začátkem roku uspořádalo 
tradiční vepřové a šunkové hody

Dne 28. 1. 2017 jsme v horosedlské hasičárně uspořádali
vepřové hody. Protože jsme se rozhodli s ohledem na
úspěšný předchozí rok pořídit čtyři prasata, začali jsme 
s výrobou již ve čtvrtek. Připravili jsme 300 jitrnic a 300 jelit,
k tomu 35 tlačenek a poprvé domácí paštiku. Pro návštěv-
níky pak byly připraveny, kromě tradičních výrobků, výpečky,
zabijačkový guláš, zabijačková polévka, ovar, obrácené řízky
s domácím bramborovým salátem, skvěle připraveným
Milošem Kordíkem. Ve večerních hodinách byly všechny
výrobky včetně 40 paštik ve sklenicích pryč. Dokonce se
tvořily fronty, jako v dřívějších dobách. 

Pět týdnů na to, dne 4. 3. 2017 jsme uspořádali hody
šunkové. To byl také důvod, proč jsme zpracovali 4 prasata,
aby se dostalo na všechny. Za laskavé péče Jaromíra Kaince,
který se o vyuzení šunek postaral, jsme nabídli příchozím
240 šunek a pro velký úspěch jsme vyrobili 65 paštik stejně
jako při  předchozích  hodech. Ve večerních  hodinách   byly 
výrobky prodány, ale podle neuvěřitelné návštěvy, kdy v jednu chvíli bylo u nás neskutečných 70 lidí ze širokého okolí, 
a dokonce i pan farář Janoušek se stavil, si myslíme, že muselo chutnat. Hotových jídel se vydalo na 100 porcí. K mání
byla kromě šunky s křenem a hořčicí i uzená polévka s kroupami, bramborák s uzeným, táborská bašta a francouzské
brambory.

Na přípravě obou akcí se podílelo mnoho přátel z Horosedel a okolí, takže je těžké jmenovat. Přesto všem na dálku
posílám dík a myslím, že každý z nich ví, koho se to týká. Závěrem chci poděkovat všem, kteří na hody přišli ochutnat 
a přispěli ke skvělé atmosféře, která obě akce provázela. Příští rok se potkáme znovu.                                      Vladimir Luks

Zabijačkové dobroty prodával příchozím i Ladislav Kordík, který
nakupující navíc oblažoval svým neopakovatelným úsměvem.
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Šunkové hody měly znovu
úspěch 

V sobotu 18. února uspořádali čkyňští hasiči šunkové
hody. Účast byla hojná, prodalo a vypilo se úplně všechno,
co hasiči připravili. Příchozí si pochutnávali nejen na
šunkách, ale servírovalo se také vynikající vepřo-knedlo-
zelo, lepenec, bramboráky, uzená polévka, zajímavostí
jídelníčku byly tři druhy knedlíků. V kuchyni se nejvíce
činily Marie Kaincová, Květa Tomášková a Ivana Járková.
Hasičky také napekly výborné sladké zákusky, které byly
pro příchozí volně k dispozici ke kávě. Návštěvníky ob-
sluhovali Jiřina Latková, Jiří Tesař a Miloš Vojtíšek. Velké
díky patří Jaromíru Kaincovi za přípravu a uzení šunek.
Pro velký úspěch budou čkyňští hasiči akci znovu opako-
vat příští rok.                                                                          (pp) 



Kempes přebral za Čkyni 
hokejové stříbro

Začalo to brzkou snídaní v půl osmé,
když jsme si ještě mysleli, že turnaj za-
číná v 9 hodin. Bohužel můj brácha to
celé pokazil, vždyť turnaj začínal už 
v půl deváté. Díky tomuto faktu jsme
prohráli zápas se Zdíkovem 1:4, pro-
tože jsme hráli celou třetinu v 5, ani
skvěle chytající Zeman nepomohl 
k vítězství. Druhý zápas jsme vyhráli
8:4 nad mužstvem lesníků ze společ-
nosti Lesy ČR, díky skvěle hrající lajně
Růžička, Kübelbeck, Hodouch a Mráz,
která mužstvu zajistila výhru. Na
konec skvělého turnaje nás čekal
zápas s mužstvem policistů České re-
publiky, který jako tradičně odchytal
Latka ve skvělé formě, ale nedokázal
zabránit policii v uplacené remíze 4:4.
Na vyhlášení nejlepších přebral stříbro Kempes (Jan Vojtíšek, pozn.aut.) a jeli jsme se poveselit do Votáčky, kde se konal
jako obvykle v tento den dětský karneval. 

Lukáš Růžička
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Nejhlasitější členové průvodu - duo Bebe Průvod až do konce vedl Josef Dudák (druhý zleva)

Před bytovým domem u Aloise Máchy se i tančiloFrantišek Bastl se v šatech kardinála snad narodil

Jakub “Lego” Ledinský měl nejnáročnější masku Masopustní setkání starých parťáků z Dřevostroje

Z. Štádler dostal první pomoc od půvabné sestřičky Jeptišky se občerstvovaly plzeňským Prazdrojem
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Pozvánka 
na koncert

V pátek 21. 4. od 18 hodin 
se v synagoze uskuteční jarní
koncert, na kterém zazpívají

čkyňské sbory, a to ženský
pěvecký sbor, dětský pěvecký

sbor Růže a komorní sbor
Rosetta.

Letos opět nadešel čas festi-
valu dětských pěveckých
sborů. Festivalový koncert

proběhne v pátek 19.5.2017
od 19 hodin, kdy v synagoze

přivítáme DPS Javořičky z
Plzně a poprvé i DPS Rolničky

z Dubného. Spolu s těmito
sbory vystoupí i náš

DPS Růže.

J. Fafejta

Na návštěvě v základní škole

Blíží se důležitý den pro naše předškoláky - zápis do základní školy. Proto
jsme s potěšením přijaly pozvání učitelek prvních tříd ZŠ Čkyně k účasti na
vyučovací hodině. Děti se velmi těšily, připravily si spolu se svými učitelkami
malé dárky pro školáky i jejich učitelky. 

Po příchodu do školy jsme si nejdříve prohlédli šatny, kam si budoucí školáci
za krátký čas budou ukládat své věci. Potom jsme se vypravili do tříd. Učitelky
nás pěkně přivítaly, předškoláci se seznámili s prostředím třídy a hned si mohli
zkusit, jak se sedí ve školní
lavici. Všichni společně
jsme si zazpívali, potom
nám prvňáci ukázali, co
všechno se za první pololetí
naučili - počítali, pracovali 
s interaktivní tabulí, předčí-
tali články o jaru. Pak se do
výuky nadšeně zapojili i je-
jich mladší kamarádi. Spo-
lečné chvíle utekly velmi
rychle a ozval se školní
zvonek. Nastal čas roz-
loučení.

Poděkovali jsme učitelkám za jejich vstřícnost a popřáli krásné svátky jara.
Ještě dlouho po návratu do MŠ děti vyprávěly o svých prvních zážitcích v zá-
kladní škole. Věříme, že i tyto okamžiky pomohou našim předškolákům 
k úspěšnému vstupu do školy.  Děkujeme za všechny naše předškoláky učitel-
kám Voldřichové a Janošíkové za pozvání. 

M. Kohoutová, MŠ Čkyně

Hasiči Čkyně začali nový rok 2017 
hasičským bálem

SDH Čkyně pořádalo 21. ledna v místním kulturním domě hasičský bál. 
K poslechu a k tanci zahrála kapela DE FACTO. Kapela přilákala mnoho
tanečníků, což pořadatele velmi potěšilo. Hasiči i návštěvníci bálu byli moc
spokojeni a vyhodnotili ho jako velmi úspěšný. Velký dík patří pořadatelům,
všem sponzorům, kteří hasiče podpořili, a všem těm, kteří se přišli pobavit.
Hasiči už teď mohou slíbit, že v příštím roce na bále opět zahraje kapela DE
FACTO.                                                                                                            Josef Kainc ml.

Děkujeme všem
hasičům!

Srdečně děkujeme všem
hasičům, kteří pomohli zlikvi-
dovat požár budovy naší firmy
Lignointerier, ke kterému
došlo 1. března. Jsme rádi, že
se nikomu nic nestalo a že
máme ve Čkyni tolik sta-
tečných chlapů, kteří se kvůli
ochraně majetku toho dru-
hého nebojí nasadit vlastní
život. Profesionalita, se kterou
se do likvidace požáru pustili,
je světlým okamžikem v tomto
nehezkém zážitku. 

Ještě jednou všem děku-
jeme!

Jiřina Kůtová 

Poslední ohlédnutí za zimou

Letošní zima konečně stála za to!
Teplota klesla tak nízko pod bod mrazu,
že po letech zamrzl náš rybník a mohly
se na něm konat hokejové turnaje.
Během zimy tu padlo mnoho branek 
v mnoha zajímavých zápasech, některé
dokonce svou atmosférou a nasazením
borců na ledě připomínaly slavné Win-
ter Classic, tedy zápasy, které se napří-
klad ve slavné NHL hrají pod širým nebem a pro diváky jsou proto nesmírně
atraktivní. 

(pp) 



Ondra Mánek je mistrem ČR v biatlonu a vítěz
Českého poháru sezóny 2016/2017

O víkendu 4. a 5. března se v Novém Městě na Moravě konalo Mistrovství České
republiky v biatlonu dorostu a dospělých. Pro dorost to byl poslední biatlonový
podnik letošní sezóny a rozhodovalo se nejenom o titulech mistrů ČR, ale i o že-
bříčku za celou sezónu. Výborně si vedl Ondřej Mánek. Ve sprintu vybojoval
stříbrnou medaili a titul vicemistra ČR. Do stíhačky nastoupil jako druhý muž
celkového žebříčku, a jestli ho chtěl vyhrát, musel zvítězit o více než 40 vteřin.
Ondra udržel nervy na uzdě a k tradičně výbornému běhu přidal nejlepší střelbu
celého dne. Zastřílel za 0, 1, 0, 0 a zaslouženě se stal nejenom mistrem ČR, ale 
i celkovým vítězem Českého poháru pro sezónu 2016/2017. Na rozdíl od všech
soupeřů, kteří trénují na profesionálních stadionech s biatlonovými střelnicemi,
jako je Letohrad, Nové Město na Moravě, Jablonec nad Nisou nebo Jilemnice, Ondra
trénuje střelbu na amatérské myslivecké střelnici v Hradčanech nedaleko Čkyně.
Republikovým šampionem se stal i přes tento handicap.                                        (red)

Rozpis fotbalových utkání na jaro 2017
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„Na jaře má Čkyně ty nejvyšší ambice,“ říká Šlemenda
Již druhou sezónu je brankářskou jedničkou fotbalové Čkyně Petr „Šlemenda“ Miklas. Před dvěma lety se do Čkyně 

s rodiči přestěhoval z Husince. V kabině zapadnul student třetího ročníku ČVUT oboru Konstrukce a dopravní stavby
podle spoluhráčů dokonce nad očekávání a výjimečně se adaptoval i při různých mimofotbalových, pozápasových akcích.
Je to prostě Šlemenda. (Pozn. red.: Šlemenda je postava brankáře z filmu Karla Kachyni, který popisuje prostředí ama-
térského fotbalu.)

Petře, branku Čkyně strážíš již druhou sezonu, jak se ti tu líbí?

Musím říct, že jsem tu velice spokojen především díky kolektivu, jaký tu
je. A to nemluvím jen o hráčích, ale i o trenérovi a vedení.  Líbí se mi přede-
vším poctivý a zodpovědný přístup ze strany všech. Do Čkyně jsem se
přistěhoval z Husince, kde jsem předtím bydlel a hrál fotbal dlouhou dobu. 

Jak si rozumíš s kolegou Pepou Kaincem, s kterým se občas střídáte?

Náš vztah s Pepou je, řekl bych, stejný jako všude jinde mezi brankáři. Na
hřišti i na tréninku se navzájem podporujeme. Jen v kabině chceme oba
sedět na stejném místě. (smích) 

Jak vidíš šance svého týmu na jaře? Na první Sedlec ztrácíte 5 bodů, za
vámi je ale tabulka velmi vyrovnaná.

Máme ambice na nejvyšší příčky, ovšem na jaře máme těžký los venkovních zápasů. Důležitý zápas je každý, ale pokud
bych měl vybrat nějaká klíčová utkání, tak to bude asi zápas ve Volyni a doma s vedoucím Sedlcem.

Není žádným tajemstvím, že ve Čkyni je výborná fotbalová parta. Prozraď nám nějaký drb z kabiny. Kdo jsou největší
baviči a tahouni?

Drbů v kabině je tolik, že ani nevím, který bych vybral (smích). A baviče? No, to je těžké, to jsme tak nějak všichni, ale
pokud bych měl na někoho ukázat, tak asi Martin Chalupa, Pepa Král a Michal Turek. S tahounem je to, bych řekl, o poznání
jednodušší, tam to nemůže být nikdo jiný, než náš vedoucí mužstva Páťa Krull (smích). A pravdou teda je, že taky rád 
s klukama posedím a popovídám. No a s Patrikem jsme si dobře sedli, jsme dobří kamarádi, oba rádi posedíme i popijeme
nebo i zajedeme někam podívat se na fotbal nebo na hokej.                                                                                                                       (pp)

První tým Čkyně je na jaro připraven

Příprava hráčů čkyňského A-týmu dojela do svého konce, nyní už je čeká po zimní pauze jarní boj o nejvyšší příčky v I.B
třídě. Před jarní částí sezony se Čkyně nachází na 3. místě tabulky s 27 body, na první Sedlec ztrácí 5 bodů. V týmu
proběhly dvě změny, první je, že do plné zátěže se vrátil Josef Vondrášek, absolvoval celou zimní přípravu a je plně
připraven na jaro. Druhou změnou je příchod Romana Vojty, tento dvaadvacetiletý záložník přichází na přestup z FK
Lažiště.

První utkání jsme absolvovali s účastníkem okresního přeboru Sokol Zdíkov, zvítězili jsme na umělce v Prachaticích
5:3. Druhé utkání se bohužel nesehrálo z důvodu chřipkové epidemie u týmu Spartak Kaplice. Následovalo soustředění
v Úbislavi, to splnilo naše očekávání a jako vždy se povedlo, včetně utkání s FK Junior Strakonice, které jsme u nich doma
porazili 0:2. Předposlední utkání jsme sehráli poprvé v přípravě na přírodní trávě, a to ve Velkých Hydčicích s A-týmem
Vacova, to jsme bohužel prohráli 1:2. Na generálku jsme si k nám do Čkyně pozvali Sokol Malenice. Tento zápas nám
ukázal velké mezery, na kterých ještě musíme do prvního mistráku zapracovat, i tak jsme ale zvítězili na domácím hřišti
3:2.                                                                                                                                                                     Patrik Krull, vedoucí mužstva

Zimní příprava proběhla podle plánu v domácích podmínkách se soustředěním v Úbislavi, kde jsme byli 4 dny. Zapojilo
se celkem 23 hráčů, účast byla tedy na solidní úrovni. Tréninky v týdnu jsou horší s docházkou, tam máme rezervy, hlavně
od dorostenců by ten přístup měl být lepší. Nevím, jestli je pro tuto kategorii problém se na hoďku a půl jít proběhnout
a vyčistit si hlavu. Ale to už je každého věc, nebudeme nikoho přemlouvat. Na jaře bychom chtěli předvádět co nejlepší
výkony, aby byli spokojeni jak hráči, tak vedení, ale hlavně fanoušci čkyňské kopané. Véříme všichni, že navážeme na
úspěšný podzim. Chtěli bychom poděkovat všem zainteresovaným a držte nám palce! 

Trenéři Josef a Michal Kunešovi
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