
Takový pomník 
v republice nenajdeš

Legionářská obec a obec čkyňská
připravily společně oslavu Dne vete-
ránů. Asi čtyřicet občanů a činovníků
bylo při této příležitosti přítomno
slavnostnímu opětovnému otevření
pietní síně, která je součástí Pomníku
padlých ve Čkyni. Polnice z reproduk-
toru vše zahájila a slova se ujali
řečníci. Promluvili Ing. Stanislav
Chval, starosta obce, tajemník Čs. obce
legionářské Ing. Milan Mojžíš, před-
seda Spolku Svatobor Ing. Václav
Liška, zastupitel Petr Martan a před-
stavitel obce legionářské našeho okre-
su plk. Vojtěch Plesník. Kromě toho, že
vzpomínali na 11. listopad 1918, kdy
skončila v 11 hodin 11 minut oficiálně
I. světová válka, všichni velebili náš
pomník s nově otevřenou pietní síní.
V té prozradili, že v okrese ani v kraji
není žádná taková vzpomínka na
padlé občany, a není jim známo, jestli
je nějaká jinde v republice. Čs. obec
legionářská věnovala na její úpravu
40.000 Kč, ale největší zásluhu na tom,
že se zaskvěla v nové kráse, má beze-
sporu paní Lucie Růžičková. Za vý-
znamný přínos v péči o funerální
památky udělil Spolek Svatobor naší
obci a paní Růžičkové cenu Antonína
Wiehla. Po skončení slavnosti, při
které byli dekorováni čtyři novodobí
váleční veteráni (mezi nimi byl i náš
major Zdeněk Kolář), si občané pietní
síň prohlédli. Pěkně osvětlená vy-
stavuje dokumenty a vojenské před-
měty, tablo čkyňských vojáků, z nichž
někteří ve Velké válce padli, a další
předměty, které paní Růžičková upra-
vila a restaurovala. Však se jí dostalo
mnohých díků.  A nakonec ještě podi-
vuhodná věc: přestože byla zima 
a foukal studený vítr, slavnosti se 

zúčastnila i naše nejstarší občanka,
paní Emilie Vančurová, které bude 
o letošních Vánocích 96 let! O všechno
se zajímala a vnitřek pomníku si dů-
kladně prohlédla. 

Čkyně má už druhou velkou paměti-

hodnost. Po zasvěcené synagoze
s vlastní posvátnou Tórou se můžeme
pyšnit i Pomníkem padlých s vlastní
pietní síní. Nejméně v Jihočeském kra-
ji to nemá obdoby! -jl-

Foto: V.  Hošek
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Válečný veterán Zdeněk Kolář převzal medaili k 25. výročí mírových misí na
území bývalé Jugoslávie a pamětní medaili k výročí 100 let od bitvy u Zborova
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Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří zaplatili  poplatek za odvoz

komunálního odpadu a dosud si nevyzvedli tašky na
tříděný odpad, aby tak učinili. Sad tašek je pouze omezené
množství a po rozdání již nebudou k dispozici!          (OÚ)

Upozornění
Upozorňujeme občany, že se od 1. 1. 2018 bude vodné 

a stočné platit pouze přes bankovní účet!

Oznámení

Z důvodu plánované rekonstrukce kul-
turního domu ve Čkyni oznamujeme
občanům, že pravidelně pořádané akce 
v prosinci 2017 a v první polovině roku
2018 nemohou být uskutečněny. Děku-
jeme za pochopení.                               (OÚ)

Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 13. 11. 2017

Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 4) rozpočtové opatření č. 10/2017, do bodu 5) výměna bytu v č.p. 163, jako bod 7)
směna pozemků, do bodu Různé) workout, výběrové řízení, park
– dodatek č. 1/2018, v úplném znění, ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné
osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí s firmou Rumpold 01 – Vodňany, s.r.o
– žádost paní Zdeňky Chroňákové, Čkyně 163 o výměnu bytu č. 17 ve třetím patře za byt č. 1 v prvním patře ze zdravot-
ních důvodů, nájemce bytu č. 1 s výměnou souhlasí
– žádost pana Miroslava Turka, Kovanín 26 o pronájem nebytových prostor v č.p. 163 
– směnu pozemků mezi Obcí Čkyně a AZ Deltou, a.s., Čkyně 44; z Obce Čkyně přejdou  na AZ Deltu pozemky v k.ú.
Dolany č. parc. 812/26, 812/4, 812/3, 753/2, 1087/4, 1087/3, 1161, 753/3, 755 o celkové výměře 4.586 m2 a z AZ
Delty přejdou na Obec Čkyně pozemky v k.ú. Dolany č. parc. 600/9, 600/10, 1075/3 a v k.ú. Čkyně č. parc. 1115/1,
1115/4, 1115/6, 820/2 o celkové výměře 4.574 m2

– příspěvek pro Stifterův pošumavský železniční spolek Vimperk, Boubínská 17, Vimperk ve výši 3.000,– Kč a smlouvu
dle vzoru č. 3
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce na akci „Čkyně – nom, ks, p. Miklas,
154/3“ kabelové vedení NN, na pozemky č. parc. 1157/27 v k.ú. Čkyně; jednoráz. náhrada ve výši 1.000,– Kč bez DPH
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce na akci „Spůle – nom, kab. svod, pí.
Vidlášová“ kabel NN, na pozemky č. parc. 31/1 v k.ú. Spůle u Čkyně; jednorázová náhrada ve výši 1.000,– Kč bez DPH
– smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce na akci „Onšovice – kabel NN, p. Staněk“ kabel NN, na
pozemky č. parc. 1053/7 v k.ú. Onšovice u Čkyně; jednorázová náhrada ve výši 3.000,– Kč bez DPH
– žádost MS Skalka Onšovice, Onšovice 69 o změnu času nočního klidu, a to dne 18.11.2017, 2.12.2017, 26.12.2017 od
22:00 hodin do 24:00 hodin.
– pravidla pro udělování ocenění „Významná osobnost obce Čkyně“ č. 1/2017
– vytvoření Tvůrčí skupiny pro udělení ocenění významná osobnost obce Čkyně ve složení Ing. Stanislav Chval, MUDr.
Marie Kučerová, Petr Martan, Josef Lávička, Lucie Růžičková

Přidělilo:
– byt po panu Františkovi Černém v č.p. 151 v pořadí: Marie Nikodemová, Bohumilice 38; Marie Macková, Lčovice;
Martin Kůrka, manželé Štreithoferovi, Tomáš Zíka

Jmenovalo: 
– členy za zřizovatele do školské rady MUDr. Marii Kučerovou a pana Jiřího Vojtíška  

Vzalo na vědomí:
– rozpočtová opatření č. 9,10/2017
– návrh na udělení ocenění významné osobnosti obce Čkyně 
– pracovní koncept parku Čkyně
– informaci o možnosti žádat o dotaci na workoutové hřiště, které by bylo umístěno vedle multifunkčního hřiště, 
je třeba podat žádost na dotaci na MMR
– informaci o možnosti žádat o dotaci na školní hřiště, které by bylo umístěno též vedle multifunkčního hřiště, je třeba
podat žádost na dotaci na MMR
– informaci o ukončeném výběrovém řízení na pozici Správce poplatků, pokladní
– informaci o dokončujících pracích na komunikaci u lékárny
– informaci o posílení vodních zdrojů v Horosedlech a ve Čkyni
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KOS Čkyně 

VÁS ZVE NA

ŽIVÝ BETLÉM

Park ve Čkyni 23. 12. 2017
od 18 hodin.

Narodil se nám Ježíšek, 
pojďme mu zazpívat!

Tříkrálová sbírka
I v lednu 2018 proběhne ve Čkyni Tříkrálová sbírka.  Termín je od 1. do 14. 1. 2018 a opět se koná

pod patronací oblastní Charity Vimperk.  Vybraný obnos i použití  finančních prostředků zveřejníme.
Předem děkuji za přívětivé přijetí koledníčků a případné příspěvky.                         Hanka Brašnová

Richardovy Vánoce

Plápolající plamínek na
stromečku,

kapr šplouchající ve vaně,
Z nebe viděl jsem padat

hvězdičku,
Ježíšek šplhající se po laně.

To jsou krásné Vánoce!
Plné štěstí a radosti,
duší cloumají emoce 
a odplouvají starosti.

Čekat na zlaté prasátko,
rozbalovat dárky.

Vánoční kaktus jako poupátko, 
lahodný punč, jen dva šálky...

R. Vondrášek
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Školní rok 2017/2018 na pobočce ZUŠ Vimperk ve Čkyni
Ve školním roce 2017/2018 studuje v hudebním oboru celkem 41 dětí. Nejpočetnější zastoupení má tradičně klávesové

oddělení, ve kterém studuje 25 dětí (20 dětí se věnuje hře na klavír, elektronické klávesy, 5 dětí hře na akordeon). Hře
na dechové nástroje se věnuje 13 dětí, které si vybraly hru na trubku, zobcovou a příčnou flétnu nebo hru na klarinet. Ve
strunném oddělení dochází do „kytary“ 3 děti.

V tomto školním roce máme opět naplánováno několik koncertů. První „podzimní koncert“ se uskutečnil v sále ZUŠ 
6. listopadu 2017. Početnému obecenstvu představilo 17 muzikantů všechny vyučované obory. Další koncert se uskuteční
14. prosince 2017 v Synagoze ve Čkyni.

V letošním roce se z důvodu oprav v kinosálu neuskuteční tradiční koncert dechového orchestru ZUŠ Vimperk. Všechny
přátele dechové hudby zvu do Vimperka buď na sobotní generální zkoušku 16. 12. 2017, nebo na nedělní jubilejní 
20. Vánoční koncert 17. 12. 2017.

Za všechny pedagogy působící na pobočce ve Čkyni vám přeji klidné a bezstarostné Vánoce a šťastný nový rok 2018!   
Jan Hrdlička

Adventní čas v synagoze 
Advent a synagoga, jde to vůbec dohromady? Advent z lat. adventus znamená příchod. Pro nás křesťany by mělo jít o ob-

dobí radostného očekávání příchodu Spasitele, rozjímání, zklidnění, dobročinnosti. Židé Ježíše Krista za Spasitele nepřijali
a na Mesiáše stále ještě čekají. Přesto je vnímání tohoto specifického ročního období v mnohém podobné. Kdyby nic, spo-
juje je světlo. Po dlouhém období krátkého dne je tady zimní slunovrat a radostně jej slavili již naši pohanští předkové.

Židovská Chanuka, osmidenní Svátek světel, má svůj původ v zázraku, jež se udál v r. 165 př. n. l. Jediná nádobka oleje,
jež měla hořet pouhý jeden den při opětovném znovuvysvěcení druhého Chrámu poté, co byl osvobozen v rámci tzv.
Maka-bejského povstání, hořela osm dní. Dostatečně dlouhou dobu, aby byl vylisován, připraven a posvěcen olej nový.
Letos Chanuka začíná ve středu 13. a trvá do 20. prosince. Je ale třeba vědět, že židovské svátky začínají po slunce západu
předchozího dne, takže Chanuka je slavena již od úterního večera. Ze zapalování osmi svící o Chanuce vychází i křesťanská
tradice zapalování svíček na adventních věncích. 

Advent a poté Vánoce jsou oslavou světla. A není to jenom záplava světla v nákupních centrech a na ulicích, mnohem
víc jsou to hvězda zářící nad Betlémem a slavnostně rozsvícené kostely. Nebo také synagogy jako ta naše ve Čkyni.     vs

Přijďte si užít adventního světla do 
synagogy na některou 

z kulturních akcí:

Sobota   2.12. 18 hod.
Adventní flétna Přemka Filouse

Čtvrtek  7.12. 18 hod.
Promítání snímků z cest - Island

Pátek 8.12.      18 hod.
Pohoda a dětský pěvecký sbor Čkyně

Sobota  9.12.         14 hod.
Achab Haidler o židovském hřbitovu

Čtvrtek  14.12.      17.30 
Vánoční koncert ZUŠ

Pátek     15.12. 18 hod.
Vánoční koncert čkyňských sborů

Neděle  17.12.      17 hod.
Klarinetový soubor Prachatice

V Horosedlech snědli 60 porcí kachny
Horosedelští hasiči připravili v říjnu tradiční kachní hody. Pro hosty

bylo připraveno 60 porcí kachny, ty horosedelské hasičky upekly den
předem. Těsně před akcí pak na místě ještě hodinu a půl dopékaly. Bylo
připraveno 25 porcí číny z kachny a kachní polévka (20 l). Ke kachně
se podávaly domácí knedlíky, bosáky (od paní Caisové z Dolan a dove-
zly se v autě zabalené v peřinách), k tomu jako příloha bílé a červené
zelí. Velký zájem byl o kachní paštiku, které se prodalo 60 skleniček.
Během odpoledne a večera se v hasičárně a okolí vystřídalo 130 lidí.
Zajímavostí bylo, že ze Starova přijelo zhruba 20 lidí a postavili si na
návsi stan i se stoly a lavicemi, kde hodovali. Odvažujeme se tvrdit, že
návštěvníkům moc chutnalo, usuzujeme tak dle toho, že v osm hodin
večer zbylo jen trochu polévky. No a my z Horosedel, co jsme zůstali do
pozdního večera, jsme si museli udělat aspoň bramboráky.                V. Luks

Skupina horosed. hasičů, která připravila kachní hody. Fotografie
pořízena 23. 11.                                                                                       Foto: PP
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Zamykání zahrady ve školce
Tematický celek – Sklízíme plody podzimu – jsme završili zábavným dopolednem ukončeným zamykáním školní zahrady.

V celém areálu zahrady byla rozmístěna zvířátka, ovoce, zelenina, houby. Sešly se všechny tři třídy, které uvítala víla Podzi-
mnička a pověděla dětem, proč přišla, a provázela je celou cestou po zahradě. Seznamovala je s úkoly, které budou plnit.
Každá třída měla svou barvu (obtížnost). Děti poznávaly zvířátka, rozdělily ovoce od zeleniny, určily jedovatou mu-
chomůrku a pravý hřib, počítaly, procvičily paměť při básničkách a zpívaly, vyjádřily zvířátka pohybem, charakterizovaly
podzimní přírodu. Měly radost z uklizené zahrady – pomáhaly při úklidu listí. Za odměnu jim jelen přinesl z lesa od
zvířátek čokoládové šišky a poděkoval, že se tak hezky starají o zahradu a přírodu. Nakonec děti zamkly při říkance Za-
mykám, zamykám les s vílou Podzimničkou zahradu, klíč připevnily na vrata a na jaře ji zase s jarní vílou při vynášení
Morany odemknou. 

Celý kolektiv mateřské školy Vám přeje požehnané Vánoce.                                                               V. Pechoušková, MŠ Čkyně

Do školky přijel sv. Martin na bílém koni
Ve čtvrtek 9. 11. bylo v naší MŠ slyšet klapání koňských podkov. A opravdu – děti objevily zlaté podkovy na podlaze 

v šatně. Všichni jsme se proto vydali hledat další. Vedly nás celou školkou až do tělocvičny, kde na nás čekal sv. Martin se
svým bílým koněm. Nejmladší děti si přinesly papírového bílého koníka, druháčci si připravili látkové koníky, třeťáci pa-
pírové lucerničky. Všichni jsme si poslechli příběh o sv. Martinovi, učitelky dětem vysvětlily symboly této tradice. Děti 
z jednotlivých tříd zazpívaly písně, přednesly básničky k tématu sv. Martina, druháci se projeli na svých konících. Na závěr
dostaly děti od sv. Martina malou odměnu – „svatomartinské“ rohlíčky.                                                 M. Kohoutová, MŠ Čkyně
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Školní podzim

Na atmosféře každého domu nebo bytu mají svůj podíl všechny místnosti a prostory – tedy i chodby. Školní budova je
pochopitelně také stavením. A velkým. Proto je třeba i ve škole těmto „spojnicím“ mezi jednotlivými pokoji = třídami
věnovat určitou pozornost. Vždyť každá školní chodba je tichým svědkem každodenního života řady lidí a lidiček. Běh
jejího všedního dne odměřují hodiny se zvonkem, který jasně a zřetelně rozděluje hodiny a přestávky. Klid daný vyučovací
hodinou a ruch odpovídající přestávce. Pravidelný, daný rytmus. Přesto se chodby proměňují. Návštěvníci vidí běh roku
na nástěnkách. Obrázky plné sluníčka, prázdnin a výletů ustoupily kolážím s listy, košům s ovocem... Chodbou poletují
bažanti, vlají ocasy papírových draků. 

Máme v dáli za sebou první exkurze – tradičně třídírna odpadu Jihosepar ve Vimperku, první besedy s přírodovědnou
tematikou – ty zastřešuje náš partner ve vzdělání – Národní park Šumava. Ve středu 11.10., v rámci „Dne s bílou holí“, 
se žáci školy mohli seznámit s některými pomůckami používanými nevidomými a těžce zrakově postiženými. Byla pro
ně připravena beseda v tělocvičně. Velký zájem vzbudil časopis s Braillovým písmem. Ostatně velký plakát s tabulkou
těchto znaků visel na zdi, takže si každý mohl vyhledat zápis alespoň svého monogramu. Čtení hmatem si určitě ještě
vyzkoušíme. 

I letos probíhají hodiny s anglickou mluvčí paní Nechi Fullerton – rodačkou z amerického Arkansasu. Naši žáci se při je-
jích hodinách dozvídají mnoho zajímavých informací, seznamují se se zvyky a tradicemi v USA. Spolu s žáky cestuje časem
od Halloweenu k Vánocům.

Popovídat si byli šesťáci s panem starostou. Prohlédli si obecní úřad. Budovu obecního úřadu pravidelně navštěvují
naši čtenáři, třeťáci se tam vypravili s paní učitelkou v rámci čtenářské gramotnosti. Letos se zvýšila návštěvnost i v naší
školní knihovně, ta je připravena s tituly knih, jejichž seznam vychází především z doporučeně školní četby. V roce 2015
díky projektu zpracovaném školou přibyly doslova stovky knih. 

Jezdíme za kulturou, zatím do Českých Budějovic. Naši nejmladší navštívili koncertní síň O. Jeremiáše, to je důvod vyjet
ve slavnostním oblečení. Páťáci a šesťáci před Vánocemi zhlédnou v Jihočeském divadle představení „Dalskabáty, hříšná
ves“.

Že tělocvičnu nevyužíváme jen na cvičení, to se ví.  Na chvíli se může změnit i na startovací plochu pro ptačí dravce. 
A tak se těsně pod kruhy proletí orel nebo jestřáb. Přesně tak to vypadá při besedě s ukázkami dravců. Prohlédnout si
živé ptáky zblízka, dozvědět se zajímavosti ze života opeřených
dravců, dokonce se s nimi vyfotit – to všechno lze i pod střechou
školy, v tělocvičně.

Stejně tak umíme postavit v tělocvičně kopuli mobilního plane-
tária. Lehnout si na podlahu a pozorovat hvězdnou oblohu.
Dopoledne, v tělocvičně! Loni se nám program mobilního plane-
tária zalíbil, a tak jsme je letos pozvali znovu. 

Začínají olympiády, zatím se rozehříváme ve školních kolech.
První vlaštovkou byla dějepisná olympiáda, letos je tématem 
období první republiky.   

Advent ve škole začíná rozsvícením stromu na školním dvoře.
Malou slavnost doprovází pásmo koled a vánočního povídání
v podání žáků od první do páté třídy. 

I školu navštěvuje Mikuláš s čerty a i s anděly. Již tradičně je
tento den v režii devíťáků. Ostatně, na ně čeká také pasování
prvňáčků na „opravdové prvňáky“. Vymyslet úkoly, průběh
„obřadu“, výběr hudby... A hlavně být originální a neopakovat to
loňské! A ještě připravit školní besídku. Ta bude těsně před
vánočními prázdninami v tělocvičně. A opět ve stylu – třída baví
třídu.

Celým adventem  se vinou koncerty našich pěveckých sborů.
Zpívají sami, ale i s Pohodou.

Přesto, že se třeba ještě mnohokrát potkáme, přejeme všem
poklidný konec roku 2017 a  příjemné Vánoce.

Za školu Mgr. Václava
Komínová



8AKTUALITY ze života Čkyně – prosinec 2017

Parlamentní volby vyhrál miliardář

Kdo se díval v sobotu 21. října odpoledne na televizi, nestačil se divit. S nebývalým náskokem volby do Poslanecké sně-
movny ČR vyhrálo seskupení ANO Andreje Babiše. Lidé ho berou a jsou ochotni mu odpustit skoro všechno. Měl skvělý
volební výsledek – o dvě třetiny vyšší než druhá ODS, která si ale také trochu polepšila, když získala 11,3 procenta. Úplně
propadly levicové strany. ČSSD a KSČM měly namále a strachovaly se, aby se vůbec do parlamentu dostaly. Kalousek také
trnul, když jeho TOP 09 dosáhla pětiprocentní hranici až na poslední chvíli. Radovali se Piráti a Okamurova SPD, ti skončili
s více než desetiprocentním úspěchem. O Zelených škoda mluvit. 

Jak k takovému veletoči mohlo dojít? U ČSSD je brutální pokles přízně daný asi tím, že Sobotka vyhodil Babiše z vlády
nedlouho před volbami a Chovanec rozbil nebojácnou sestavu olomouckých státních zástupců, kteří připravovali další
obžaloby na velké ryby. Trochu nevinně se s nimi svezl i ministr Zaorálek, který už nic nemohl na poslední chvíli zachránit.
A co komunisté? Už měli dost žoviálního Filipa? Těžko říci, proč mnoho jejich skalních voličů přešlo k Babišovi. Lidé do
poslední chvíle nevěděli, koho budou volit. Takových byla celá čtvrtina. Tak dali hlas neokoukaným stranám (Pirátům) 
a protievropskému Okamurovi, který těží z obav před islámským proudem mířícím do Evropy. Většina volila Babiše, slibu-
jícího vést stát jako firmu. Na jeho slogan Nekecat a makat mnozí slyšeli. A co Zelení? Mnozí nechápou, proč jejich šéf
těsně před volbami udělal netakticky parádní comming out a hrdě se přihlásil ke čtyřprocentní (?) menšině. I když je náš
volič tolerantní, tohle určitě hodně zelených voličů neskouslo. Stropnický se ukázal jako skutečný Matěj, ale statečně hned

potom odstoupil. Čkyňský Petr Martan,
který kandidoval z 1. místa za SPO (Ze-
manovci), neměl šanci. Je po volbách 
a mnozí kroutí hlavou. Zahraniční novináři
nás kritizují a hned nás přiřadili k Polsku
(Kaczynski) a Maďarsku (Orbán). Budou-
cnost ukáže, jak to půjde dál. Zlepší se
ještě naše dobrá úroveň, budeme mít víc
demokracie nebo budeme muset poslušně
poskakovat podle not vládnoucí elity? Tak
či tak, za čtyři roky to můžeme změnit. 
V tom je mimo jiné výhoda demokracie. Po
těchto volbách se ale asi budou dít věci!

Dva dny po volbách 
tento přehled zpracoval J. Lávička. 

Najdete-li nějakou chybu, 
prosím, omluvte ji.
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Z kalendáře výtvarnice a spiso-
vatelky Kamily Skopové

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice s metelicí se honí.
A také Radost Martina – husa a džbán vína. K martinskému
posvícení patří do zlatova vypečená husa, bramborový knedlík
a zelí dvou barev. Pije se letošní mladé víno. Poprvé se má ochut-
nat o Martinu v 11 hodin 11 minut. Končí zemědělské práce, zavírá
se dobytek a začínaly přástky.

Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán na blátě.
Poslední možnost zatancovat si v letošním roce bývala na Bab-
ském svatokateřinském bále. Potom až v novém roce po Třech
králích. Brzy začne advent, doba očekávání, čtyři týdny před-
vánočního půstu. Člověk by se měl zamyslet nad příchodem Spa-
sitele a nad smyslem svého života.

Svatá Barbora nosí bláto do dvora.
Holky se oděly do bílého a jako Barborky nosívaly do domu (kro-
mě bláta) malé dárečky dětem. Na hlavě měly věneček, symbol
panenství. V tu dobu se začínaly stavět betlémy. Císař Josef II.
betlémy v kostelech zakázal, ale tím způsobil, že si lidé začali jes-
ličky s Ježíškem vystavovat doma. Půvabné naivní postavičky
Svaté rodiny, Tří králů, řemeslníků a muzikantů zdobily pak sko-
ro každou domácnost.

Štědrý biskup Mikuláš nosí deště plný plášť.
V tu dobu se konaly poslední trhy v roce. Byly na nich k mání
vánoční dárky, jižní ovoce, koření a figurky do domácích betlémů.
Za dětmi do rodin chodil Mikuláš, zlobivý čert a blonďatý anděl.
Zlobiví kluci dostali někdy brambory a uhlí. Na stole se objevila
symbolická dílka z ovoce, křížal, pečiva a krušpánku. Měla svou
symboliku a ukrývala v sobě prosbu o zdraví, štěstí a blahobyt.
Byli to koníčci, matičky, barborky, Lucky a jiné figurky.

Svatá Lucie má moc přivolat nejdelší noc.
Platívalo, že sv. Lucie noci upije, ale světla nepřidá. V prosinci tři-
náctého chodily po vsi bílé postavy se zahnutým nosanem. Měly
spadeno zvláště na chlapy. Lucky také mlčky ometaly husím křídlem
zdi domů a vyháněly tak duchy a zlé mocnosti. Kontrolovaly, jestli
nějaká sousedka nepřede. Která předla, tu prý Lucie do roka oslepila.

Mnoho hvězd o Štědrém večeru – hojnost všeho kulatého v dalším
roce!
Štědrý den má magickou atmosféru a málokoho nechává chladným.
Vzpomínáme na dětství a na ty, kteří s námi už nejsou. Možná že
i vy prostíráte o jeden talíř navíc pro ty, kteří si už s námi při ště-
drovečerní večeři pochutnávat nemohou. Dřív lidé na stůl kladli vše,
co si přáli mít v příštím roce. Chléb, víno, pečivo, ovoce, ořechy, po-
krmy z hub, také jahelník, aby bylo dost peněz, česnek proti upí-
rům a čarodějnicím, hrst zrní a pod talíř penízek nebo aspoň rybí
šupinu. Pod stůl dali seno a nohy stolu pro soudržnost v rodině
obepnuli řetězem.

Na Štěpána není pána!
Tehdy skončila služba čeládce. Čeledíni dostali výplatu, dobré
pečivo a do Nového roku měli volno. V krčmě pak vymýšleli
různé legrácky, třeba jako rozebrat hospodářův žebřiňák a za ko-
mínem ho složit. Někdy také zaházeli dveře do domu hnojem, aby
hospodář nemohl ven. Inu – na Štěpána není pána!      zapsal J. Lávička

Čkyně 1960 – 1968
Osmnáctý díl historického seriálu o Čkyni.

V červenci 1960 došlo k významným změnám 
v územní organizaci a pravomoci národních výborů.
Byl zrušen dosavadní okres Vimperk a jeho největší
část byla připojena k okresu Prachatice. Patřila sem 
i obec Čkyně.  Po volbách v roce 1960 byl znovu zvolen
předsedou MNV Václav Richter a tajemníkem Jan
Kubeš. V červenci 1960 byl otevřen na náměstí nově
upravený park, na kterém měl největší zásluhu Václav
Novák, bývalý poštmistr.

V únoru 1961 bylo sčítání domů. Čkyně společně s
osadami Předenice a Záhoříčko měla 978 obyvatel,
kteří bydleli ve 209 domech. Z toho byly 62 domy se
dvěma a více byty. V listopadu 1961 se začaly kopat
základy pietní síně na hřbitově. Pracovali zde brigád-
nicky místní občané ve volném čase. Stavba se protáhla
a byla dokončena až v roce 1966. Výstavba pietní síně
stála pouhých 40.000 Kč. V roce 1961 byly ve Čkyni
postaveny četné rodinné domky, v roce 1962 další by-
tové jednotky a také první družstevní dům, č.p. 195 
a obytný dům pro pracovníky JZD Čkyně č.p. 196.   

V roce 1962 byly na veřejném osvětlení vyměněny
žárovky za zářivky a dokončeny opravy místních ko-
munikací. Také tyto práce dělali občané brigádnicky. 

V roce 1963 se k obvodu MNV Čkyně připojily Dolany
s osadou Spůle a Lčovice. 

V roce 1964 došlo ke sloučení obcí Horosedly a On-
šovice se Čkyní. V červnu 1964 proběhly volby do ná-
rodních výborů všech stupňů a také do Národního
shromáždění. Předsedou MNV Čkyně byl opět zvolen
Jaroslav Selner a tajemníkem Jan Kubeš. V roce 1964
se začalo s úpravou prostranství před budovou MNV. 
V roce 1965 byla kolaudace dalších rodinných domků.

Koncem roku dosáhla obec Čkyně s přilehlými osa-
dami 1131 obyvatel. Téhož roku byly vysazeny okrasné
hlohy za lávkou a podél řeky smuteční vrby a břízy.
Vedle pomníku na náměstí byly vysazeny hlohy. Byla
zahájena výstavba 27 bytových jednotek u Volyňky. 

V roce 1966 byla dokončena pietní síň na hřbitově,
která pak nebyla nikdy řádně využita. Bylo vyasfal-
továno náměstí, takže o pouti nemuseli lidé šlapat 
v blátě a také byl dokončen školní pavilón. 

V červenci 1967 byl otevřen nově opravený sál s přís-
lušenstvím kulturního domu.  V osadě Lčovice bylo in-
stalováno výbojkové osvětlení. 

V červnu 1968 projížděl obcí prezident ČSSR Ludvík
Svoboda, který jel do Vimperka na Setkání mládeže Šu-
mavy. Čkyňští občané ho zastavili, vystoupil z automo-
bilu, byl srdečně uvítán a podepsal se do pamětní knihy
obce. Po takzvaném Pražském jaru, kdy svítalo na lepší
časy, přišel 21. srpen 1968 a vstup vojsk pěti států Var-
šavské smlouvy. Nastala „normalizace poměrů ve stra-
ně a společnosti.“ Někteří lidé, i Čkyňáci, byli pak vyho-
zeni z práce, reformní komunisté vyloučeni ze strany,
mnoho lidí uteklo za hranice, nastalo šedivé bezčasí,
které trvalo dalších dvacet let.   

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

Milí přátelé,
jako by to bylo včera, kdy se otevřelo poslední okénko
adventního kalendáře, a nastal štědrý večer. Rok
uběhl jako voda, večery se opět ochladily, sníh pole-
tuje za okny. V teple domova nastávají chvíle, kdy na
konci roku opět bilancujeme uplynulý čas, co se nám
podařilo a co nikoliv. Každý z nás může být na některé
věci z tohoto roku pyšný a za některé se naopak stydí,
někomu Bůh nadělil něco krásného, jiného o jeho ra-
dost připravil. Toto naše bilancování by však nemělo
být jen prosté chvástání se či obviňování všech okolo
nás. Mělo by nás dovést k hlubšímu zamyšlení nad
podstatou bytí, nad tím, jak zlepšit život sobě i svým
blízkým, jak pomoci těm, co to nejvíce potřebují, jak
se naučit vidět jejich potřeby, jejich nouzi. Dobře
víme, že je zbytečné plakat nad rozlitým mlékem.
Nikdo z nás není dokonalý, všichni děláme chyby.
Nemá smysl vymlouvat se na povahu, na geny, na
nepřízeň počasí či cokoliv jiného. Musíme jít do sebe
a připustit si své chyby, nedokonalosti. Ale nejen to.
Musíme zajet na hlubinu a snažit se vyprostit ze
spoutanosti, která nás skrze naše viny táhne dolů.
Nestaneme se ihned dokonalými, ale můžeme po
krůčcích k této dokonalosti před Bohem postupovat.
Už svatý František Saleský říká: „Nijak se tedy svými
nedokonalostmi neznepokojujme: vždyť naše doko-
nalost spočívá v tom, že proti ní bojujeme.“

Vánoce jsou svátky klidu a pokoje. A dětí. Vždyť jsou
to právě děti, jejichž jiskra v očích, když vidí stro-
meček a dárky, rozzáří naše srdce. A je jedno, kolik
jim je let, ta radost, ať už z nového autíčka nebo třeba
nového mobilu je pro nás dospělé k nezaplacení. Jako
bychom se se stoupajícím věkem odnaučili upřímně
radovat. Víme, jak svět funguje, kolik co stojí, co si
můžeme dovolit a co ne, ale taková ta obyčejná, prostá
radost jakoby se z našich srdcí vytratila. Nijak
nepopírám to, že se taky umíme opravdově radovat,
když se nám něco krásného stane, když dostaneme
nějaký luxusní dárek. Ale ruku na srdce, opravdu je
takováto naše radost tak spontánní a upřímná jako
radost malého dítěte, když rozbaluje dárek, který
právě našlo pod stromečkem a přečetlo si na něm své
jméno? 

Ačkoliv vzhledem ke svému povolání nemohu trávit
Vánoce se svou rodinou, je ta dětská radost to, na co
se vždy těším nejvíc. Po svátcích přijedu k rodičům 
a vidím, jak si malí synkové od mého bratra hrají
s hračkami, které nalezli pod stromečkem, a nadšeně
mi je ukazují a v tu chvíli je považují za nejdražší po-
klad, který kdy v rukách drželi. Tato nádherná dětská
radost mi dodává sílu a naději.  A je to dětský úsměv,
který mě vždy povzbudí v těžkých chvílích. 

Přeji vám všem klidné a požehnané Vánoce a do
nového roku hodně síly a Boží pomoci.

páter Jan Mikeš

Koncerty čkyňských pěveckých
sborů

V pátek 15.12. od 18:00 v synagoze vystoupí přípravný sbor
Růžičky, ženský pěvecký sbor a komorní sbor Rosetta.

V pátek 22.12. od 18:00 zazpívají v našem kostele dětský
pěvecký sbor Růže a komorní sbor Rosetta.

Promítání v Nahořanech
V pátek 15. prosince v Hospodě Pod kapličkou 

od 19 hodin s občerstvením.

Program:
Šumava čarovná – Vláďa Hošek, fotograf
Indie, Ladak – Jana Dvorská, cestovatelka

Hasiči ze Čkyně
pořádali vepřové hody

Část týmu hasičů, který připravil vepřové hody               Foto: PP

Čkyňští hasiči pořádali dne 18. listopadu 2017 vepřové hody
ve své zbrojnici. Tato akce se konala již popáté. Návštěvníci si
mohli zakoupit jitrnice, jelita, tlačenku, prdelačku, vařený ovar,
pečené maso, pečená kolena a k tomu knedlík se zelím. Této akce
se zúčastnilo okolo 260 návštěvníků, kteří veškerou zabijačku
vykoupili už v dopoledních hodinách. Ke všemu bylo samozřejmě
dobré pivo, jak má být. Ke kávě si lidé mohli nabídnout sladké
zákusky. Hosté se dobře bavili a poseděli do večerních hodin. 

Hasiči děkují všem členům, kteří se na této akci podíleli, 
zejména pak těm, kteří připravovali kompletní menu - Květa
Tomášková, Květa Kaincová, Iva Járková, Pepík Kainc st., Láďa
Kaňka ml., Láďa Kaňka st., Vlasta Babka a Petr Járka. Dále  děku-
jeme všem návštěvníkům a nesmíme zapomenout poděkovat
panu Jaromíru Kaincovi za zapůjčení kuchyně a za masné
výrobky, které se u něho připravovaly až do ranních hodin.
Věříme, že všem chutnalo, a budeme rádi, když se tato akce 
zorganizuje i v příštím roce, i když je to dost náročné.     

za SDH Čkyně  Josef Kainc ml.                            



11 Prosinec  2017 – AKTUALITY ze života Čkyně

Do minulého čísla Aktualit nebyl nedopatřením zařazen tento
článek, tak ještě poslední ohlédnutí za prázdninami:

Čkynští sokolíci jsou akční
i o prázdninách

Dříve než začneme nový cvičební rok v tělocvičně,
připravíme klasické nářadí a míče, ráda bych se ohlédla za
letošními prázdninami. I v tomto období jsme pro naše děti
připravili několik zajímavých akcí. Chtěla bych ale připome-
nout jednu, která se pomalu stává tradicí prázdnin sokolských
dětí.

Větší děti z našeho oddílu „Žáci a žákyně 1. - 9. třídy“ již po druhé jeli, jak já s oblibou říkám, potáborničit. S dobrou
náladou, úsměvem ve tváři a hlavně směle vyrazili vstříc novým zážitkům. Loni jsme ještě kromě stanů, spacáků a kotlíku
neměli s sebou skoro nic. Letos příprava byla trošku propracovanější a zkusili jsme posunout pomyslnou laťku trochu
výš. Sice jsme zůstali ve stanech, vařili v kotlíku nad ohněm, ale měli jsme i možnost využít vymožeností dnešní doby –
jako je třeba elektřina  a kupodivu používat normální záchod  a sprchu.  

Hned 1. července jsme se 14 dětmi vyrazili vlakem do kempu Olšina v Černé v Pošumaví. Zde nás čekalo připravené
krásné místo na stanování, chatka pro zázemí a proviant a v neposlední řadě pár kroků od našeho tábořiště jezero Lipno.
Jednoduše – nádhera, krása. Děti za 5 dní zažily spoustu zážitků, legrace, překvapení a soutěží. Vyzkoušely si i známou
pěveckou soutěž Tvoje tvář má známý hlas. Myslím, že vyhrál úplně každý, protože všechny děti zde předvedly pořádnou
show. Je na místě touto cestou poděkovat dnes již deváťákům, Johance Benešové a Adamu Rodovi, za obrovskou pomoc
při vymýšlení a organizaci všech her v kempu. 

Také jsme vyrazili do „Pohádkové rezervace“ v Hořicích na Šumavě. Zhlédli jsme divadelní představení, které herci hráli
přímo v lese, a i my jsme byli jeho součástí. Po Lipně jsme jezdili na šlapadlech, a i když počasí nebylo nejteplejší, naši
otužilci se i koupali. 

Sice jsme nebydleli v hotelu s all inclusive, neletěli letadlem nebo nejeli luxusním autobusem, nebyli u moře, neměli in-
ternet, ale měli jsme něco víc... Super partu dětí, kteří s pokorou a radostí s námi prožívaly trošku akčnější týden prázdnin.
Jsou moc fajn, kamarádi a já doufám, že jimi i zůstanou.  

Závěrem bych chtěla poděkovat Janě a Pepovi Benešovým, kteří nám ve všem aktivně pomohli. Jsem ráda, že je máme
a můžeme se na ně vždy obrátit s prosbou o pomoc při našich akcích. Mé poděkování patří i panu Jaroslavu Vozkovi ze
Čkyně, který je majitelem kempu Olšina.  Poskytl nám výborné zázemí, vybral úžasné místo pro stany, poradil s výlety,
připravil pro naše děti zdarma několik akcí a finančně pomohl s ubytováním. Děkujeme.

Snad i příští rok se sem budeme moci vrátit, protože se nám všem zde moc líbilo a i děti si chtěly kempování o nějaký
ten den prodloužit.

Prázdniny skončily... Přejeme našim sokolíkům úspěšný start v novém školním roce a přijďte zase do tělocvičny. Těšíme
se na vás a užijeme si to.                                                                                                                                                    Za TJ Sokol Čkyně

Irena Rodová, Věra Motyková-Králová

Čkyňská zmrzlina
Nápad provozovat točenou zmrzlinu ve Čkyni vznikl

již před rokem. Ve výběru kvalitního stroje a druhu 
zmrzliny jsme si nechali poradit od odborníka. Snažili
jsme se dělat poctivou zmrzlinu a tím udělat radost
hlavně dětem. Doufáme, že Vám naše zmrzlina chut-
nala! Snažili jsme se kombinovat různé příchutě 
i druhy kornoutků a pro nejmenší oplatkového med-
vídka pro radost. Děkujeme za Vaši přízeň. Můžete se
těšit na rok 2018, chystáme pro Vás opět poctivou 
zmrzlinu s malým překvapením.            Lucka a Michael

Hasičská výroční schůze 
Čkyňští hasiči zvou všechny své členy na výroční

schůzi za rok 2017, která se bude konat 15. 12. 2017
od 19:00 hod  v salónku u Kainců.               S DH Čkyně 



12AKTUALITY ze života Čkyně – prosinec 2017



13 Prosinec  2017 – AKTUALITY ze života Čkyně

Je libo nový účes?
Ve Čkyni fungují čtyři kadeřnice, čtyři dříve nebo později narozené půvabné paní či dívky, které se starají o náš příjemný

vzhled. Služebně nejstarší je Jiřina Rašková, která ve Čkyni vlasy střihá již 38 let. Kadeřnictví má nedaleko autobusového
nádraží. Zajímavostí snímku je to, že ji fotograf zachytil v momentě, kdy upravuje účes Juditě Lukuczové, která byla před
lety její vůbec první zákaznicí. Nyní do salónu chodí pravidelně každý týden, paní Rašková tu má otevřeno každý den. 

Nováčkem je ve Čkyni Pavlína Hadová, která pracuje v salónu u Marcely Koškové. Ta provádí úpravu nehtů a její služby
je možné objednat na telefonu 723 870 737. U Pavlíny se mohou všichni objednat na telefonním čísle – 725 720 286. Na
snímku se snaží upravit drn, který vyrostl na hlavě známého fotbalového bafuňáře Patrika Krulla. 

V areálu firmy Lignosystem má svou provozovnu Jana Kůtová, kdo sem chce přijít, nechť se objedná na telefonu – 722
168 128.  Nedaleko má svůj salón Markéta Koutová, zájemci se zde mohou objednat například na kosmetiku či manikúru.
Telefon – 602 977 830. Na fotografiích chybí kadeřnice Martina Veselská, dříve Höringová, ta je nyní na mateřské dovolené.
Nepravidelně ale již nyní stříhá. Termín je možné domluvit na telefonu 724 223 082.
Pokud jsme na nějakou čkyňskou kadeřnici, nehtařku či kosmetičku zapomněli, rádi o ní napíšeme v příštím čísle Aktualit.

Prosím ozvěte se na mailovou adresu uvedenou v tiráži Aktualit.                                                                                                
(pp) 

Kadeřnice Jiřina Rašková

Kadeřnice Pavlína Hadová

Nehtařka Marcela Košková Kosmetička Markéta Koutová

Kadeřnice Jana Kůtová
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Fotbalový podzim se mužům povedl

Oba týmy mužů mají své podzimní části dohrané do svého konce, nyní je čeká zimní pauza, ve které přijdou tradiční
turnaje jako Vimperská sálovka či Partners Cup v Oseku, kam pojede „áčko“ i „bengo“. Příprava do jarní části soutěže,
která startuje první dubnový víkend, začne v druhé polovině ledna. Jak se vedlo na podzim mužům, nám nastínil vedoucí
„A“ týmu Patrik Krull.

Prvnímu týmu se od prvního kola výsledkově dařilo, povedlo se nám vyhrát prvních pět utkání včetně utkání se silnými
Sousedovicemi, které jsme porazili 2:1, poprvé jsme ztratili body až v Cehnicích, kde jsme totálně vybouchli. Poté násle-
dovala dvě domácí vítězství, další facka přišla ve Lhenicích, kde jsme prohráli 5:0, nejhorší výsledek za naše skoro pětileté
působení v I. B třídě. Remíza v Netolicích a domácí prohra s Lažištěm, tato tři utkání nás poslala opět rychle nohama na
zem. Kluci se včas vzpamatovali a zbylá tři těžká utkání dokázali vyhrát. Celkově jsou svěřenci trenéra Kuneše po podzimu
na 3. místě s 31 body za deset výher, jednu remízu a třikrát jsme odešli poraženi. Nejlepším střelcem podzimní části se 
s pěti zásahy stal Roman Vojta. Prezentovali jsme se také jako velmi slušný tým, obdrželi jsme pouze dvacet žlutých 
a žádnou červenou kartu! Největším hříšníkem byl kapitán Venca Turek, ten viděl žlutou od rozhodčího celkem čtyřikrát,
nutno podotknout, že také z pozice stopera přidal za podzim čtyři branky! Jako nejlepší utkání hodnotíme venkovní zápas
ve Strunkovicích, kde jsme vyhráli 1:5, vyzdvihnout musím herní projev v druhém poločase s Lažištěm, kdy jsme bohužel
nedali tutovky, ale lídra soutěže jsme doslova zamkli na svojí polovině. Nejhorší utkání není těžké vybrat, jsou to venkovní
vysoké porážky ve Lhenicích a Cehnicích.  Dokopnou jsme si řádně a do brzkých ranních hodin užili a všechno řádně pro-
brali a oslavili. Nyní si všichni na chviličku od fotbalu odpočneme, ale už v neděli 3. prosince startuje Vimperská sálovka.
Veškeré informace o dění v našem oddílu naleznete na klubovém facebooku SK Čkyně.

Nově založená rezerva fotbalistů Čkyně si vedla také velice dobře, dá se skoro říci, že až nad naše očekávání. První dvě
utkání zvládli kluci vítězně, ve třetím kole přijel favorit celé soutěže, po vyrovnaném výkonu si odvezl body za výhru 1:2
a kluci se tak neměli za co stydět. Následovala další dvě vítězná utkání, další zápas v Borových Ladech by nejradši všichni
zapomněli, prohru 8:1 si nikdo nebude rád pamatovat. Remízu doma s rezervou Lhenic a v Šumavských Hošticích vystří-
daly výhry nad rezervou Netolic a v Nebahovech. Nerozhodné výsledky se rodily často, ne jinak tomu bylo doma 
s Vitějovicemi a u dalšího aspiranta na postup v Husinci. Skvělou sezonu „bengo“ uzavřelo stylově, když doma rozprášilo
Zbytiny 6:1. Celkově je tedy Čkyně „B“ v tabulce okresního přeboru na krásném 4. místě se ziskem 25 bodů za sedm výher,
čtyři remízy a jen dvakrát odešli ze hřiště bez bodu, což musí oba trenéry Gabauera a Stejskala velmi těšit. Nejlepším
střelcem týmu se na podzim stal Michal Turek, přesně mířil celkem šestkrát.   

P. Krull

Čkyňský válec - první tým čkyňských fotbalistů v podzimní sestavě
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Čkyňská pole letos ovládli juniorští reprezentanti v běhu na lyžích
V neděli 22. října se na čkyňských polích závodilo v přespolním běhu. Stejně jako

posledních 6 let závod zorganizoval domácí sportovní oddíl Outdoor Kids. Opět se 
k nám do Čkyně sjeli závodníci z celého Jihočeského kraje, ale pro nepřízeň počasí,
déšť a chlad nebyla účast tak vysoká jako loni. „Sice jsme měli přihlášeno 170 závod-
níků, ale 50 z nich nakonec kvůli dešti nedorazilo. Ale i tak do Čkyně kromě 120
závodníků přijelo na 300 lidí a o to jde, nejenom udělat závod pro děti a sportovní
nadšence, ale taky trošku zapropagovat obec,“ řekl organizátor závodu Jiří Mánek ml.

Čkyňské závody na horských kolech a v přespolním běhu, které pořádá Outdoor
Kids, se již staly mezi sportovci vyhlášenými. To proto, že si závodníci vždy odnesou
skvělé ceny, krásné originální medaile, ale také mají připraveno bezvadné zázemí
včetně dobrého občerstvení, které pravidelně zajišťuje Libor Schoř. Závody jsou zvláště oblíbené v dětských kategoriích,
protože si každý malý závodník za proběhnutí cílovou čárou odnáší výborné koláčky, které vyrábějí maminky a babičky
Outdoor Kids. Letos byli nejmladšími závodníky Oliver Jirouš ze Strakonic a Miládka Sovová, která závodí za Outdoor
Kids. Obě batolata jsou narozena v roce 2014 a běžela podél rybníka trať dlouhou 150 metrů.

Hlavní kategorie mužů a žen ovládli letos juniorští reprezentanti České republiky v běhu na lyžích. Kategorii mužů 
a juniorů na 12 km vyhrál Jiří Mánek ml., který o půl minuty předběhl svého reprezentačního kolegu Tomáše Kalivodu.
V kategorii žen a juniorek na poloviční 6 km trati zvítězila juniorská reprezentantka Tereza Řezníková z Vimperka.

„Snad nám příště vyjde počasí. Chci poděkovat obci Čkyně, protože nám v pořádání našich závodů pomáhá. Bez této
pomoci bychom naše pořádání už možná vzdali,“ uzavřel Jiří Mánek st.                                                                                     (red)

Ze Čkyně do Singapuru
O tom, jak se žije v Singapuru, povypráví našim čtenářům Veronika Spiegel (roz.Hodinová). Verču, která se živí výrobou
titulků nejen pro hollywoodské filmy, vyzpovídal další čkyňský světoběžník Petr Feďko Fleischmann.

Bydlíte v Singapuru, ale na Facebooku vidím, že jste pořád na jiné straně
zeměkoule. Co se to děje?

Tak tahle otázka mi dá zabrat, protože posledních pár měsíců je to blázinec.
(smích) Bydlíme už skoro dva roky v Singapuru, kam jsme se přestěhovali 
z Kanady. Momentálně jsem teď pracovně na měsíc v Indii. Dan se zrovna
vrátil z Číny, kam jezdí zhruba třikrát ročně kvůli své práci. Před třemi týdny
jsme byli na víkend ve Vietnamu. Jinak jezdíme často na víkend do Indonésie. 
V říjnu jsme zaletěli po čtyřech letech na náš milovaný Nový Zéland. Tyto
Vánoce a Nový rok budeme v Kambodži. Příští léto plánujeme Nepál. Vždycky
jsme hodně cestovali, ale takhle rozlítaní jsme nikdy nebyli. Singapur je
výborná základna pro výlety po Asii a okolí. Všude je to pár hodin letu a ceny
letenek jsou vynikající, takže člověk může navštívit spoustu asijských měst, třeba jen na víkend, aniž by výrazně ruinoval
rodinnou kasu.

Prozraď čtenářům, čím se v Singapuru živíš?
Začnu Danem, protože on je ten důvod, proč jsme teď v Asii. Ačkoliv ten chlapec tak vůbec nevypadá, je to seriózní

vědec. Po letech práce na univerzitách dostal nabídku ve veliké francouzské firmě vyrábející brýlové čočky, která má tady
v Singapuru pobočku na výzkum a vývoj. Dan tuhle firmu zná odmala, kdy pomáhal taťkovi v optice, takže neváhal ani
vteřinu. Určite jsem ho nikdy předtím neviděla tak spokojeného s tím, co dělá, takže paráda.

Já jsem v Kanadě před čtyřmi lety začala pracovat v pobočce jedné obrovské americké firmy, která je na trhu už přes sto
let a dělá všechno kolem filmu, od vlastního natáčení, přes zvukové a vizuální efekty, postprodukci, distribuci atd. Je na-
jímaná všemi hollywoodskými filmovými studii na různé části filmové tvorby. Já vyrábím titulky k novým filmům, co jdou
do kin. Od té doby, co bydlíme v Singapuru, pracuji přes internet z domova a mám na starosti především asijské jazyky.
V Indii, v Bangalore máme velkou pobočku, kde školím nově vzniklý tým.

Připoj nějaké zajímavosti o Singapuru.
Singapur je relativně mladý městský stát s asi 5,6 mil. obyvatel, který se za šedesát let své existence proměnil z pirátského

ostrova plného drog a prostitutek do supermoderního města s jednou z nejvyspělejších ekonomik na světě. Je tu extrémně
čisto a bezpečno, což se v dnešní době začíná cenit víc než cokoliv jiného. Všechny kultury, národnosti a náboženství tu
žijí v obdivuhodném souladu. Co nám hodně vyhovuje, je celoroční teplota mezi 27 a 32°C. Po dvou dlouhých kanadských
zimách (-20°C normal, občas -35°C) to dokážeme ocenit. Negativem téhle země je, že je to nejdražší město na světě, přede-
vším díky vysokým nájmům a cenám aut. Taky za jedno pivo v baru (mimo happy hour) tu člověk zaplatí zhruba desetkrát
víc než v Čechách. To nám ale nevadí, protože Dan začal dělat domácí pivo a od té doby máme po starostech. (smích) 

V dalším čísle se mohou čtenáři těšit na rozhovor se Čkyňákem Michalem Měřičkou, který je toho času ve Skotsku.
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Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk – Tiskárna Brázda,
Hodonín - Uzávěrka následujícího čísla je 21.1. 2018 - Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.pechousek@email.cz - Nevyžádané rukopisy se
nevracejí - Reklamy  pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce
poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.


