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Jiřina Pahorecká oslavila 90. narozeniny
Jiřina Pahorecká se nedávno dožila krásného životního jubilea a v kruhu

rodiny oslavila 90. narozeniny. Paní Pahorecká, kterou můžeme často potkat
ve čkyňských uličkách, neboť stále žije velmi aktivně, měla zajímavý život,
který byl protkán tvrdou prací celé rodiny.                                       Více na str. 13

Navštívil nás bývalý pán ze Čkyně
Čkyni navštívil Gerhard Fischer. Jméno, které dnes nikomu nic neřekne. Pokud by ale události po 2. světové válce

nenabraly takový spád a nedošlo k odsunu původního německého obyvatelstva z tehdejšího Československa, byl by Gerhard
Fischer pánem zdejšího panství. Zámek, kde dříve bývala mateřská škola a dnes je zde sídlo obecního úřadu a knihovny,
patřil jeho rodině. Svůj bývalý domov si Gerhard Fischer během návštěvy prohlédl, pohovořil s kronikářem Josefem
Lávičkou a navštívil i rodinný hrob, který přiléhá ke kostelu svaté Máří Magdalény.

Strýc dnes více než 85 letého Gerharda,
Fritz Bayer, byl majitelem čkyňského pan-
ství. To zdědil po Carlu Clemensu Claudim,
který byl bratrem babičky Gerharda Fi-
schera (malý Gerhard se svou babičkou je
na snímku vlevo). Claudi, který byl nej-
vyšším právníkem na vídeňském mini-
sterstvu zemědělství, se nikdy neoženil.
Rodina Gerharda Fischera bývala ve Čkyni
v období žní, zbytek roku trávili ve svém
sídle v Karlových Varech.

Gerhard je i přes pokročilý věk velice 
aktivní a sdílný.  Přijel do míst svého dět-
ství kvůli připravované knize o Čkyni. Bě-
hem války zde byl naposledy v roce 1943,
objevil se zde pak v 70. letech, kdy se
setkal s rodinou svého přítele, již zesnu-
lého Stanislava (Slávy) Sovy. Byl tu i po
revoluci. Na snímku vpravo je Gerhardova
manželka a prasynovec Jakub Václav Zent-
ner, který je mnichem.                                   (pp)
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 12. 2. 2018

Schválilo:

– doplnění programu: žádost o přidělení obecní bytu, projekt na rozvoj vzdělávání, vrt v Horosedlech
– zveřejnění dotazníku k vyjádření občanů k revitalizaci parku a okolí pomníku ve Čkyni
– záměr o prodej pozemku č. 613/5 v k.ú. Onšovice o výměře 350 m2

– záměr o prodej pozemku č. 249/1 v k.ú. Čkyně o výměře 38 m2

– pronájem zahrádky č. 948/3 o výměře 45 m2 p. Z. Houbové
– připojení se k vyvěšení vlajky pro Tibet
– žádost o poskytnutí účelové dotace – Čkyně Cup

Neschválilo:

– návrh o vydání OZV o ochraně klidu a regulaci hlučných činností o svátcích a nedělích

Přidělilo:

– byt tajným hlasováním v č.p. 151 v pořadí: Škopek Karel – Čkyně, Streithoferová – Bošice, Pojsl Vojtěch – Bohumilice,
Kůrka Martin – Zálezly

Pověřilo:

– starostu Ing. Stanislava Chvala k ověření hlasování na internetu, kolikrát je možno hlasovat z jedné IP adresy k dotazníku
revitalizace parku a okolí pomníku ve Čkyni

Vzalo na vědomí:

– rozpočtové opaření č. 12/2017
– složení školské rady
– projekt rozvoj vzdělávání ORP Vimperk
– hodnocení nabídek vrt Horosedly – nejlepší EKOMONITOR
– traktor – z dotace dokoupen přední nakladač a štěpkovač
– kulturní dům – připravuje se rozpočet na rekonstrukci

Výsledky druhého kola prezidentských voleb

Ve druhém, rozhodujícím kole, lidé přišli k urnám 26. a 27. ledna. Účast byla 
66,6 % (vskutku ďábelské číslo)! Zvítězil Miloš Zeman. Volba prezidenta národ
rozdělila. Jinak hlasovala velká města, jinak venkov, rozdíly byly i mezi sousedy,
a dokonce i v rodinách. Poražený akademik Jiří Drahoš uznal porážku a poblahopřál
vítězi. Miloš Zeman připustil, že vyhrál velmi těsně, a slíbil, že se bude v dalším
pětiletém období krotit, bude skromnější a nebude tak arogantní.  Hned nato vše
popřel, když nazval novináře pitomci a redaktora Keblůška mutantem. Dlužno ale
dodat, že média se do Zemana opírala až příliš. 

V naší obci byla vysoká účast – 71,4 %!  V Horosedlech vyhrál Jiří Drahoš o sedm
hlasů. Volila skoro celá Spůle a v Dolanech přišla většina lidí už v pátek.

Nový prezident má před sebou pět let. Hlavně aby mu vydrželo zdraví!

Druhé kolo v procentech:   Miloš Zeman Jiří Drahoš účast
Česká republika 51,4                               48,6 66,6
Jihočeský kraj 51,1 48,9 68,0
okres Prachatice 52,0 48,0 66,1
Obec Čkyně 57,7 42,3 71,4

J. Lávička

Společnost pro obnovu synagogy
Vás srdečně zve 

na výstavu

HANY A  JOSEFA
STAŇKOVÝCH

DÍKŮVZDÁNÍ  ŠUMAVĚ
V AKVARELECH 

A FOTOGRAFIÍCH

21. 4.  – 30. 7. 2018
ve výstavní síni synagogy 

ve Čkyni.

VERNISÁŽ SE KONÁ 
21. 4. 2018 ve14.00 hodin

hudební doprovod Anička 
a Štěpánek Tomáškovi, 
otec Vavřinec – kytara
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Lípa svobody
Je to skoro jako s tou lípou v Jiráskově Lucerně. Pan správce chce porazit starou lípu. Mlynář lípu chrání a brání. Kněžna

nakonec lípu porazit nenechá a vše dobře skončí. U nás to asi dobře neskončí. Ta naše lípa je Lípa svobody. Sázeli jsme ji
dva měsíce po vstupu vojsk do naší země v roce 1968, letos v říjnu to už bude padesát let. Byla tam spousta lidí – činovníci
Místního národního výboru a čkyňských podniků, zástupci společenských organizací a spolků, fotbalisté v dresech,
zdravotní sestry v bělostných uniformách a hasiči v parádních stejnokrojích. Dalo by se říci, že ta krásná akce byla
protestem proti okupaci a posledním vzdorem našich lidí před normalizací. Lípa rostla a má svůj historický příběh. Dnes,
po padesáti letech, není nijak velká. Vedlejší stromy ji utiskovaly, hasiči ji při kácení májky poničili.  Nyní dojde k revital-
izaci, obnově či rekonstrukci čkyňského parku. K zemi půjde mnoho stromů, Lípa svobody s nimi. Místo ní má být vysazena
lípa jiná, ke 100. výročí vzniku ČSR. To ale bude jiný strom, bude tam za jiným účelem a po čase bude mít jinou historii.
Prosím naše obecní zastupitelstvo: nechte tam tu lípu za pomníkem stát! Co to komu udělá? Dendrolog by ji mohl opravit,
vedlejší mohutná bříza už ji bránit ve vzrůstu nebude. A také – která obec se může pochlubit takovým stromem? Ještě je
čas. Za chvíli někdo nastartuje pilu.                                                                                                                     Josef Lávička, kronikář

Čkyně 1976 – 1989
Dvacátý díl historického seriálu o Čkyni.

V listopadu 1976 byl zvolen předsedou MNV znovu Jan Matula a tajemníkem Karel Kohout. Předsedou Sboru pro občan-
ské záležitosti se stal Josef Škopek. 

V červenci 1977 byla otevřena nově upravená obřadní síň, kterou se pak obec dlouho chlubila, nákladem 169.000 Kčs.
Pokračovala výstavba školní jídelny a autobusového nádraží. Postupně se opravovaly komunikace a chodníky. 

V roce 1978 byla zahájena výstavba tří panelových domů v místě bývalého statku, zchátralé budovy i s lihovarem byly
zbourány.

V září roku 1979 byla dána do provozu nová školní jídelna v areálu školy nákladem 1 306 000 Kčs. V listopadu začaly
práce na nástavbě školního pavilónu, které byly o prázdninách roku 1980 dokončeny.

První etapa budování nové kanalizace začala v roce 1981 a byl připraven projekt na etapu druhou. Za vydatné pomoci
občanů v rámci Akce Z byly také na kanalizaci odstraněny četné havárie. Spotřební družstvo Jednota upravilo v roce 1981
interiér v restauraci kulturního domu, v hotelu a v samoobsluze. Okresní stavební podnik a Okresní bytový podnik po-
mohly rekonstruovat a modernizovat byty v domě č.p. 163 (v tak zvaném Uprchláku) a č.p. 151 (v tak zvaném Liďáku),
takže s novými byty měla obec 72 bytů první kategorie. Občané si postavili další svoje domky.

Hlavní akcí byla výstavba nové mateřské školy, rovněž v akci Z. Objekty byly dokončeny v roce 1985 a rok nato terénní
úpravy a nové cesty. V září 1986 byla mateřská škola dokončena nákladem 7 000 000 Kčs. Současně byla uskutečněna
demolice špýcharu (byla to hodnotná stavební památka) a přeložka inženýrských sítí. Kromě jiného bylo také upraveno
hřiště včetně výstavby tribuny, požárníci vlastními silami vybudovali přístavbu požární zbrojnice, v Horosedlech byl
zřízen přiváděcí řad pitné vody. Místní organizace Socialistického svazu mládeže ve spolupráci se školou zřídila tenisové
kurty. Byly opravovány komunikace v osadách a mezi nimi. 

Zásluhou PhDr. Jana Podlešáka, kameníka Jana Vojty, ochránců přírody a čkyňských občanů byla opravena kulturní
památka – židovský hřbitov. V roce 1986 byl zvolen předsedou MNV Jan Zloch a tajemníkem František Hůlovec, který
odešel z místa předsedy JZD Čkyně. Na jeho místo nastoupil Ing. Jan Kubš, dosavadní ekonom JZD. 

V roce 1987 MNV vydal knihu Čkyně 1537- 1987 k 450. výročí povýšení Čkyně na městečko nákladem 1.200 výtisků.
Byla dokončena skládka tuhého komunálního odpadu na „Vápeňáku“, byla opravena kotelna základní školy a otevřen
prodejní kiosek v Onšovicích. Na oslavách 1. máje bylo v průvodu 1380 lidí a 10 alegorických vozů. Do prvního domu ve
Čkyni s výtahem č.p. 279 se stěhovali lidé. Čkyňští požárníci slavili 100 let od založení. Svaz socialistické mládeže zorga-
nizoval Běh Čkyní za účasti 122 běžců. Místní včelaři odevzdali 37 q medu, vysadili 120 stromů a 330 keřů.

MNV Čkyně získal v roce 1988 Putovní standartu za 1. místo v soutěži národních výborů. Začalo se stavět 20 garáží za
nádražím. Byly zahájeny práce na rozšíření hřbitova. Stavba čistírny odpadních vod „spolkla“ 1 321 000 Kčs. Už několik
let fungovala v hotelu škola v přírodě pro děti z Mostu a Duchcova. 

V roce 1989 byla dokončena kanalizační větev za řekou a napojena na čistírnu odpadních vod. Proběhly oslavy 100.
výročí založení požárního sboru v Onšovicích. Montéři z Ostravy finišovali na čistírně odpadních vod. V září zemřel vý-
znamný hasič a pamětník Václav Kouba ve věku 92 let. Začalo rozšiřování školy demolicí tzv. Myšárny. Montéři 
z Dřevostroje začali jezdit na montáže do Německé spolkové republiky. 

Po 17. listopadu 1989 skupina asi 20 občanů stála každý večer u pomníku padlých se svíčkami a protestovala tak proti
zbití studentů v Praze na Národní třídě. Vzápětí  vzniklo i ve Čkyni Občanské fórum. Jeho mluvčími byli manželé Bromovi,
Josef Beneš a Jaroslav Hlinka. Mnoho členů KSČ vrátilo svoje legitimace.
29. prosince 1989 byl prezidentem ČSR zvolen Václav Havel.                                                      Z publikace Čkyně 1537 - 1987

a kroniky obce připravil J. Lávička
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Zprávy ze školy
Na konci kalendářního roku jsme se jako každý rok sešli na dvoře základní školy, aby nám žáci I. stupně zpříjemnili 

adventní čas, navodili vánoční atmosféru, předvedli nám pásmo vánočních básniček, říkanek, písní. Vánoce utekly, máme
tady nový osmičkový rok, učení a získávání vědomostí je v plném proudu.

Na konci 1. pololetí a počátku 2. pololetí školního roku 2017/2018 se naši žáci jako obvykle zapojili do sportovních 
a vědomostních soutěží. Úspěšně proběhla školní kola a naši reprezentanti postupovali i do kol okresních, kde dosáhli
velmi dobrých výsledků.

Sportovní soutěže: 
Florbal 8.–9. roč. – 4. místo (okrskové kolo), Halový fotbal 6.–7. roč.– 8. místo (okresní kolo)
Basketbal 8.–9. tř. – dívky 2. místo (okrskové kolo), 3. místo (okresní kolo); hoši 5. místo (okrskové kolo)
V lednu proběhly VIII. Hry olympiády dětí a mládeže 2018 a z naší školy reprezentovaly Jihočeský kraj Aneta Mondlová
z 9. ročníku v Paralelním obřím slalomu, Slopestyle a Snowboardcrossu (slalom 2. místo, krajský přebor Snowboardcross
3. místo) a Aneta Zwettlerová ze 7. ročníku v krasobruslení.

Vědomostní soutěže:
Dějepisná olympiáda: 5. místo – Michaela Billová (9. roč.), 13. místo – Eliška Kovářová (9. roč.), 16. místo – Johanka
Benešová (9. roč.)

Zeměpisná olympiáda: 3. místo – Michaela Billová (9. roč.), 6. místo – Tereza Billová (6. roč.), 7. místo – Amálie
Havlátková (6. roč), 9. –10. místo – Jakub Dušek (7. roč.), 13. místo – Klára Koldová (7. roč.)

Olympiáda AJ: 6. místo – Julie Trojanová (8. roč.), 8. místo – Klára Koldová (7. roč.)

Matematická olympiáda pro 5. a 9. ročník: 3. místo – Michaela Billová (9. roč.), 9.–14. místo – Matěj Rychecký (5. roč.)

Mat.-fyz. soutěž RSG: 3. místo – tým: Billová, Tesařová, Rod (9. roč.)

Recitace: 1. místo – Jaroslav Lukeš (6. roč. – postup do krajského kola (26. 4. 2018)), Cena poroty – Marianna Stránská
(8. roč.)

V recitační soutěži nás reprezentovali žáci napříč prvním i druhým stupněm, a to druháci Antonín Markytán, Daniel
Bláhovec, ze 4. ročníku Elen Benešová, páťačky Šárka Kubišová, Lenka Mašková, dále ze 6. třídy Tereza Šveďuko-
vá , Terezie Slováková a z 9. ročníku Johanka Benešová. Jediný Jára Lukeš ze 6. ročníku postupuje do krajského kola do
Českého Krumlova. Přejeme mu hodně štěstí.

V literární oblasti na sebe upozornila Marianna Stránská z 8. ročníku, která se podílela na vzniku knihy „Šumava do-
movem“ a zároveň je autorkou omalovánek pro Muzeum vesnice v Litochovicích.

Eurorebus je vědomostní internetová soutěž, kde do krajského kola postupují týmy ze 6. ročníku (Billová T., Havlátková
A., Kotálová A.), z 8. ročníku (Kavlík M., Stránská M., Hadravová D.) a z 9. ročníku (Benešová J., Billová M., Staněk
D.). V kategorii jednotlivců nás budou v květnu reprezentovat T. Billová a M. Stránská. Do kraje postoupili žáci z prvního
stupně a navázali tak na úspěch z loňského roku, kdy nás reprezentovali i v celostátním kole.

Soutěže budou pokračovat i v následujících měsících (např. Biologická olympiáda, Matematická olympiáda pro 6., 7., 8.
ročník, Pythagoriáda, Fyzikální olympiáda, Jihočeský zvonek a další vědomostní a sportovní soutěže). Kromě toho se naši
žáci zapojují i do soutěží, které přesahují rámec okresu, jako jsou literární a výtvarné soutěže, např. Lidice pro 21. století,
Rosteme s knihou, Evropa ve škole (jedná se o mezinárodní soutěže) nebo také v soutěži zdravotníků Mladý záchranář.
Všem žákům děkujeme za účast a skvělou reprezentaci školy. 

V současné době probíhá na naší škole testování SCIO, které se týká žáků 4. a 8. ročníku. Ve 4. ročníku se jedná  
o čtenářskou gramotnost a dovednosti pro život a v 8. ročníku o čtenářskou gramotnost, anglický jazyk, německý jazyk
a dovednosti pro život. Další ročníky, přesněji 3., 5. a 7. ročník, budou testovány v průběhu měsíce dubna.

Naše škola umožňuje žákům návštěvu zajímavých kulturních akcí. 5. a 6. ročník navštívil v předvánočním čase Jihočeské
divadlo, kde děti zhlédly Drdovu pohádku v dell´artovském podání „Dalskabáty, hříšná ves“. V měsíci březnu vyjeli 1., 2.,
3. a 4. ročník do jihočeské metropole a viděli představení „Karel, táta vlasti“ (3., 4. ročník) a „Bruncvík aneb Jak lev do
znaku přišel“ (1. a 2. ročník). Pardubický divadelní soubor Pernštejni nám na půdě naší školy předvedl hru „Staré pověsti
české“. Vzdělávací exkurze do jihočeského Planetária se týkala žáků 3. ročníku.

Úzce spolupracujeme s NP Šumava. „Nebojte se vlka“, to je název vzdělávacího pořadu pro 6. ročník ,„Od pramene k deltě“
zhlédli také šesťáci, „Jelen a jeho bratranci“ – pořad určen pro 5. ročník, „Ptáci Šumavy“ – pro 7. ročník. Ostatní třídy
výukové programy teprve čekají.

Také v letošním roce si naši sedmáci užívali lyžařský kurz na Kubově Huti za skvělých sněhových podmínek.
A od ledna do května třeťáci a čtvrťáci v rámci tělesné výchovy absolvují plavecký výcvik, každý čtvrtek se zdokonalují
v plaveckých stylech v Prachaticích.

Ještě toho žáky čeká hodně, přejme jim štěstí.                                                                                   Mgr. J. Sovová, Mgr. V. Česánková
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Zápis do 1. třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLY ve Čkyni   
pro školní rok 2018/2019

se uskuteční 17. dubna 2018 od 14 hodin 
v budově prvního stupně ZŠ

Zapisovat do 1. třídy na školní rok 2018/19 do ZŠ Čkyně budeme:
– všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2018/2019 věku šesti let, tedy 

děti narozené od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012
– všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
– s sebou vezměte rodný list dítěte a svůj OP

Upozornění pro rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky: potřebujete shodné
doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního poradenského
centra) + pediatra. 

Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte
včas.

Pro klidnější a plynulejší průběh zápisu bude připraven časový harmonogram. Zde se můžete zaregistrovat na konkrétní
čas zápisového odpoledne. Harmonogram je  vyvěšen v budově MŠ Čkyně od 13. 3. 2018.

Ještě pár slov: zápisu se Vy ani Vaše děti – potencionální prvňáci -nemusíte obávat. Pravda, pro dítě je to velký den -
budou se ho vyptávat pro něj cizí lidé, bude muset reagovat na jiné prostředí, dostane konkrétní úkoly, které bude plnit.
Přesto je to slavnostní chvilka, která se už nikdy opakovat nebude. Připomeňme si však pravidlo číslo jedna, důležitější
než jiná pravidla: nestrašte dítě zápisem ani školou.  Naopak, dítě by mělo vědět, že stojíte za ním a podporujete ho.
Obavy, ať už vaše nebo dítěte, jsou přirozené. Ale dejte si pozor na to, aby dítě nezískalo pocit, že během zápisu nesmí
selhat, že na tom dnešním výkonu extrémně záleží. Rozhovor paní učitelky s dítětem je veden hravou formou. Pokud je
vaše dítě stydlivé, nemluvné nebo naopak velmi živé a neposedné, učitel je vždy připraven dítěti pomoci, zaujmout ho 
a zbavit ho případného strachu.
A co je tedy potřeba u zápisu umět? 

Každá škola má svoji vlastní organizaci zápisu. Formy a metody práce se mohou lišit, ale v zásadě se sleduje totéž: zjišťu-
jeme, zda je dítě na školní docházku připraveno. Zápis u nás probíhá zároveň ve třech třídách podle předem připraveného
časového harmonogramu. Děti, které k nám jdou k zápisu, pro nás nejsou neznámé. Základní škola spolupracuje
s mateřskými školami, děti své starší kamarády ve třídách navštěvují, chodí k nám na zpívání, na sokolské cvičení do
tělocvičny. 
Co nás tedy u budoucích prvňáčků zajímá:

Komunikativní schopnosti – představit se, reagovat na otázky, přednést básničku nebo zazpívat písničku – Správná
výslovnost – Kresba postavy –  Správné držení tužky – Znalost barev – Orientace v prostoru – nahoře, dole, vpravo, vlevo,
nad, pod, před, za – Zrakové vnímání – orientace v obrázku, větší menší – Představa čísel do 5 – porovnávání množství
předmětů (více – méně) – Znalost geometrických tvarů

Vstup do 1. třídy je pro dítě velkou životní změnou. Čeká ho nastavení nového režimu, poznávání nových kamarádů,
vytváření kolektivu, zvládání nového učiva, rozvíjení pozornosti, prožívání radostí z každého úspěchu, neméně důležité
překonávání potíží, vyrovnání se s případným neúspěchem, pravidelná každodenní příprava na školu atd. Zápis je
v současnosti přesunut na duben. Do září zbývá ještě spousta času – pomozme tedy dítěti dobře zahájit školní docházku.
Jak? Je to snadné: vyprávějte  dítěti  a  čtěte  mu –  prohlížejte si spolu knížky a povídejte si o přečtených básničkách a po-
hádkách. Poslouchejte ho. Rozvíjejte slovní zásobu. Hodně si s dítětem povídejte, aby se naučilo vyjadřovat své pocity 
i vyprávět své zážitky, čtěte mu a chtějte po něm, aby svými slovy převyprávělo obsah.Děti ve škole některá slova vůbec
neznají, neví, co dané slovo znamená. Zaveďte pravidelný režim – dítě dostane za úkol pravidelnou domácí činnost – učíte
ho samostatnosti a zodpovědnosti. Naučte dítě vystřihovat jednoduchý obrázek – některé děti stříhat neumí. Dítě se musí
umět samo obléknout a svléknout. Ve škole je nutné v hodinách tělocviku být s převlékáním svižný, jinak zdržuje celou
třídu a doba vlastního cvičení se zkracuje. Také dodržování hygieny je samozřejmostí.

To jsme už ale v září, na počátku nového školního roku. Nepředbíhejme. 

Mgr. V. Komínová 
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Zimní olympiáda ve školce

Stejně jako celý svět i naše MŠ žila celý týden olympiádou. Děti se  změnily ve sportovce. Soutěžily sice v trochu mírnějších
disciplínách, ale s velkou snahou a nadšením - v jízdě na lopatě, klouzání na ledu, tvoření krásných obrazců ve sněhu.
V pátek, na závěr celého týdne, jsme se všichni sešli na školní zahradě. Nechyběly ani olympijská pochodeň a vlajka. 

Po slavnostním zahájení děti proběhly slalom ve sněhu, šplhaly do zasněženého svahu, házely sněhovou koulí, skákaly
do dálky. Všichni jsme si sportovní dopoledne krásně užili. Na závěr zaznělo naší zahradou "Hurá všem sportovcům". 
Ve třídách pak děti dostaly zaslouženou odměnu - olympijskou medaili.    

M. Kohoutová

Děti si užily karneval
Haló, pane Karnevale, račte dále, račte dále, všechno máme na míru, z krepového papíru. Princezny tu vzduchem vlají,

motýli se třepetají, cupy dupy, cupy dupy, dupou na ně čerti s chlupy. A k tomu nám krásně vříská, disko hudba
dyskodyska…Tak nějak to u nás ve školce vypadalo  v pátek 9. února. Nechyběla promenáda, písničky z pohádek, odměny
pro všechny. Pohádkové dopoledne, které jsme si všichni užili.                                                                                 V. Pechoušková
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Zápis do mateřské školy na školní rok 2018/2019

Termín přijímání žádostí pro přijetí do Mateřské školy Čkyně bude ve dnech

3. května 2018 od 8,00 hodin do 15,00 hodin 
4. května 2018 od 8,00 hodin do 12,30 hodin

v budově mateřské školy.

S sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 
V těchto dnech budou otevřené dveře k prohlídce mateřské školy.

Žádost a přihlášku do MŠ si můžete vyzvednout průběžně během měsíce dubna.

Těší se na Vás kolektiv MŠ Čkyně.

Čkyňská Ester?
Celý svět na olympiádě v Jižní Koreji okouzlila dvěma zlatými naše

snowboardistka Ester Ledecká. Ve stejném sportu reprezentovala ji-
hočeský kraj na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018 Aneta
Mondlová, žákyně 9. třídy čkyňské základní školy. Členka vimperského
klubu SK Snowriders, kde ji trénuje zkušený matador Josef Bejček, na
olympiádě obsadila 15. místo v crossu. ,,První rozjížďku jsem vyhrála,
ale druhá už tak pěkná nebyla. Sice jsem jela na druhém postupovém
místě, ale v jedné klopence mi soupeřka najela prknem na mé a já jsem
spadla, tím bylo po nadějích. Jízdu o umístění  jsem dojela na druhém
místě, celkově jsem byla patnáctá," shrnuje své dojmy pro Aktuality. Na
olympiádě byla ale podle ní skvělá atmosféra. ,,Všichni snowboarďáci byli
ubytovaní v jednom hotelu, takže jsme se i poznali a při závodech jsme
si navzájem fandili. Našli se i noví kamarádi, ale většina je z druhé strany
České republiky."

Aneta má za sebou úspěchy na medailových pozicích i na celorepub-
likové úrovni, s výsledky na olympiádě ale podle vlastních slov spokojená není, v tréninku ji čeká velký kus práce. Trénovat
na Zadov jezdí dvakrát týdně, k tomu vyráží i o víkendech. Za sebou má soustředění v Čechách i v zahraničí. Podobně na
tom bude i v létě. Na "prkně" jezdí od svých sedmi let. Sice začínala na lyžích, ale když zkusila snowboard, tak měla jasno.
,,Přišel mi o hodně zábavnější, prostě se na něm víc vydovádím," uzavírá.

(pp)
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Oslavy 100. výročí vzniku TJ Sokol Čkyně – pokračování
V tomto čísle bychom chtěli nahlédnout do činnosti dalších dětských oddílů naší TJ.

Florbal žáci a žákyně
Florbal – tento sokolský oddíl původně vznikal jako oddíl míčových her pro hochy. Postupně, jak začala stoupat jeho

popularita, florbal ostatní míčové kolektivní hry z činnosti tohoto klučičího oddílu vytlačil. Snad pro svou nenáročnost 
a zároveň atraktivitu se florbal u nás brzy zabydlel. Dnes už není florbal cizím a neznámým slovem, všichni ho známe.
Skoro všichni chlapi ho hráli. I dnešní otcové a dědové. Jen to bylo s hokejkou, tenisákem, krabičkou od krému na boty, 
a prostě jsme hře říkali holomajzna. Stačilo kousek plácku a boty jako branky. Byla to vlastně taková alternativa ledního
hokeje. Tak tomu bylo třeba v Písku. Tam jsem se narodil a jako správný Písečák jsem měl k hokeji velmi blízko. Jako kluk
jsem sledoval postupnou proměnu píseckého stadionu na krytou halu, kde jsem i hrával za starý dobrý Jitex Písek. 

Po letech jsem tak s chutí převzal čkyňský oddíl  po vedoucí Hance Jelínkové a také po své manželce, které míčový oddíl
postupně vedly. S mým příchodem se stal oddíl výhradně florbalovou záležitostí.

Co tedy ve skutečnosti florbal je?
Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se na hřišti o rozměrech 40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem. Při

standardní herní situaci je z každého týmu na hřišti v jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči při hře použí-
vají speciální florbalové hole = florbalky a snaží se vstřelit protivníkovi gól. Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají
pouze svým vlastním tělem, zejména rukama a nohama. Tento sport je velmi akční pro svoji tvrdost a rychlost, zároveň
má přísná pravidla, která netolerují nebezpečné a nesportovní jednání při hře, a tak jsou minimalizována rizika zranění
hráčů. Tvrdost střel a rychlost plastových míčků vyžaduje zejména u brankářů postřeh a  pohyblivost při zákrocích.
Chránit florbalovou branku
vyžaduje od brankáře kus
osobní statečnosti, byť
bývá chráněn maskou,
rukavicemi a další výstrojí.
U ostatních hráčů v poli se
zase cení rychlost a kombi-
nační schopnosti.

V posledních letech prošla
oddílem spousta kluků.
V některém roce spolu hráli
kluci ze třetí až deváté třídy
a bylo nás tolik, že se hrálo
v obou tělocvičnách sou-
časně. Postavili jsme čtyři
plné týmy. S takto silnou
sestavou jsme pořádali
i turnaje s florbalisty z Vla-
chova Březí. Rád vzpo-
mínám namátkou na bratry
Vaška a Honzu Roblovy,
Radka Černého, Vaška Ben-
du, Pepu Fiedlera, Vláďu
Zemana, Míru Klímu, Hon-
zu Koženého, Michala Uhlíka, Jardu Stránského, Zdendu Vojtíška, Dušana Štrobla, Lukáše Vaněčka, Jirku Lipovského, Pepu
Duška, Jakuba Zahradníka a řadu dalších, kteří postupně ukončili docházku ve čkyňské škole, odešli na střední školy, 
a tím ukončili i své členství v oddíle.

Tak jako při každé činnosti, záleží i ve sportu hlavně na partě lidí, která se sejde a udělá vlastně oddíl oddílem. Výborná
parta se dala dohromady i letos a do oddílu jezdí i hráči z Vacovska. Užijeme si nejenom sport, ale opravdu se i pobavíme,
ať už perfektními sportovními výkony a podařenými akcemi, tak i perličkami typu „ borec nakonec“. V duchu rychlosti
míčků a florbalek se nesou i průpovídky a výrazy při hře, vtipné slovní hříčky a komentáře. Je důležité zasmát se sám
sobě, snést prohru, vždyť příště určitě vyhraju. A zároveň si hlídat slovník, hrají s námi přece i děvčata! Ve stálé sestavě
Mariana Bourriez a Aneta Mondlová. Obě děvčata si právem vysloužila respekt a uznání všech kluků z oddílu, z nichž
mezi nejaktivnější hráče patří Adam Rod, David Fabián, Jakub a Vašek Duškovi, Dan Marek a z těch vacovských třeba
Hynek a Kryštof Česánkovi a jejich kamarád Beňo. I ostatní zaslouží pochvalu. Jsem rád, že si mimo funkce trenéra 
a rozhodčího můžu se všemi také zahrát, ať už v útoku nebo obraně, a vrátit se tak na chvíli do svých klučičích let. Jen
brance se raději vyhýbám. Pro jistotu.                                                                                              Ing. Ivo Komín, instruktor oddílu
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Oddíl mladšího a staršího žactva

Oddíl mladšího i staršího žactva netřeba příliš představovat. Tento oddíl má u nás dlouholetou tradici. Na počátku se 
o jeho existenci zasloužila řada cvičitelek, za všechny jmenujme Ivonu Remešovou a Helenu Máchovou. O  aktivitách
tohoto oddílu se jistě mnozí dočetli i v uplynulých letech. Bezmála 20 let pro naše malé sportovce připravují zajímavé
pohybové aktivity jejich současné instruktorky Irena Rodová a Věra Motyková. Obě jsou aktivními členkami TJ Čkyně již
od svých školních let. V průběhu své cvičitelské dráhy se obě účastnily mnohých seminářů a školení organizovaných
okresními a krajskými sportovními svazy, splnily podmínky pro získání průkazu Cvičitel III. třídy, získaly Čestná uznání
za dobrovolnou práci v České asociaci Sport pro všechny. Irena Rodová je držitelkou bronzového a Věra Rodová stříbrného
odznaku Vzorný cvičitel. Cvičitelskou činnost dělají rády a pro své malé a mladé svěřence neustále vymýšlí nové formy
cvičení a aktivity mimo tělocvičnu. A to se jim daří, jak ostatně dokazuje i pár řádků od jejich instruktorky Ireny:

Oddíl mladších a starších žáků je opravdu dlouholetým a velmi aktivním oddílem naší TJ. Již řadu let se snažíme vést
naše školní děti k tradičním sokolským aktivitám. Vždy si vzpomenu na má školní léta, cvičení s paní Ivou Remešovou, 
a snažím se teď předat dětem to, co nás jako malé cvičence v Sokole naučila.

Doba běží nezadržitelně dál a já i Věrka se každé pondělí setkáváme v tělocvičně s partou správných dětí, které nechtějí
pouze sedět u počítače, ale chtějí sportovat, hrát kolektivní hry, zdokonalovat se v úplně „obyčejných“ sportovních akti-
vitách, jako je šplh, přeskok přes kozu, cvičení na kruzích atd. V neposlední řadě budovat kamarádství napříč třídami
základní školy od těch malých dětí až po velké deváťáky.

Kromě pravidelných pondělních hodin připravujeme pro naše děti každý rok několik zajímavých akcí, na které se vždy
velmi těší a netrpělivě očekávají vyhlášení termínů. Na jaře a na podzim navštěvujeme plavecký bazén ve Strakonicích.
Další lákavou akcí je určitě Stezka odvahy, kterou organizujeme za pomoci KOS a díky laskavému zapůjčení masek od
paní Kůtové. Naše Stezka odvahy bude letos již po šesté a je velmi vyhledávanou akcí malých i velkých dětí, ale i rodičů.
Každý rok organizujeme turistické výlety. Loni jsme se vydali s dětmi na vrchol Boubína. Nejmladší, ale také největší naší
akcí je vždy první týden v červenci letní pobyt pod stany. Předloni jsme začínali s trošku drsnějším kempováním na
Soumarském mostě, loni jsme si již polepšili a vydali se na Lipno do kempu Olšina ke čkyňskému rodákovi panu Vozkovi.
I letos bychom se tam chtěli s dětmi vrátit, protože se nám všem toto táborničení moc líbilo. A letní prázdniny každý rok
zakončíme výletem do Lasergame v Písku.

Důkazem toho, že náš oddíl je dětmi velmi oblíbený, je to, že ačkoliv jsme před několika lety cvičili i s pěti dětmi 
v tělocvičně, dnes nám tam chodí někdy i 30 malých nadšenců. Proto se budeme s Věrkou snažit je nezklamat a připravovat
jim i nadále spoustu zajímavých a lákavých akcí.

Dana Šmídová, Irena Rodová
Foto: PP
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V průvodu masek letos šly i Teletubbies
Letošního masopustního průvodu se letos zúčastnilo zhruba 40 lidí, masek i muzikantů. Vše pod patronátem SDH Čkyně.

Masky prošly celou obcí, zastavovaly se na předem domluvených místech, kde bylo pro ně připraveno občerstvení, hasiče
znovu vedl Josef Dudák. Vedle seriálových Teletubbies, komiků Laurela, Hardyho  a Chaplina se v průvodu objevil napří-
klad i tradiční policajt, kominík, medvěd, doktor, loupežníci, kohout a slepice, Ivánek a Nastěnka, klaun nebo pirát.   

Text a foto: PP
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ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ:
KOMINÍK BUDE OBCHÁZET DOMY

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

Čkyně: 18.4. 2018 od 9:00 hod.
Dolany: 19.4.2018 od 9:00 hod.
Onšovice:20.4.2018 9:00 hod.
Horosedly: 20.4.2018 11:00 hod.
Předenice: 21.4.2018 9:00 hod.
Záhoříčko 21.4.2018 11:00 hod.

Pozvánka na koncert

V sobotu 14. 4. 2018 od 18 hodin se uskuteční
Jarní koncert pěveckých sborů v synagoze. 
Vystoupí sbory:
DPS Růže, ženský pěvecký sbor Čkyně, komorní
sbor Rosetta a jako host Sonitus z Písku.

Těšíme se na Vás.
J. Fafejta
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Masopust 2018
Jako každoročně uspořádal SDH Dolany spolu s ostatními přáteli našeho sboru masopustní průvod v Dolanech, Spůli,

Onšovicích, Horosedlech, Zahoříčku a Předenicích. Na tuto slavnost se v sobotu 10. února sešlo celkem 25 masek a 5
muzikantů.

Nejstarší účastník harmonikář Pepa Kohout ze Spůle týden poté oslavil své 87. narozeniny.
Zvládl s námi projít a hrát od 8 hodin ráno až do osmi hodin do večera. Ne všichni tento úc-
tyhodný výkon zvládnou. Pepa s námi chodí a hraje již 30 let a ohlásil, že už příští rok nepůjde
a uvítá nás u sebe doma ve mlýně ve Spůli. 

Pepa je vyučený mlynář a vášnivý rybář, po vojně jezdil celou dobu s nákladním automo-
bilem. Se svou heligonkou hraje s chutí a pro radost všech známé i méně známě písničky 
a proto je u nás všude oblíben. Tímto děkujeme Pepovi za všechno, co s námi prošel a odehrál.

Dále děkujeme všem, kteří nás rádi viděli a u nichž se nám dostalo milého přijetí společně
s dobrým jídlem a pitím.

SH

Chystáte se vyhodit nefunkční elektrický spotřebič? 
Přivezte ho do Dolan na cvičák!

Máte nefunkční myčku, pračku, sporák, lednici či drobné elektro? Hasiči z Dolan tyto nefunkční elektrospotřebiče během
celého roku sbírají a nechávají ekologicky zlikvidovat. Tím, že nám tento elektroodpad věnujete, podporujete činnost
našeho sboru.  Děkujeme.                                                                                                                                                             SDH Dolany

Silničáři museli
pokácet vzrostlý

topol u Dolan

Na počátku února pokáceli za-
městnanci Správy a údržby silnic
Vimperk jeden z topolů, který stál u
silnice vedoucí skrze Dolany dále do
Žára. Při větru hrozilo, že se strom
vyvrátí nebo rozlomí a ohrozí
obytný dům stojící vedle.

Josef Zíka
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LÍPA SVOBODY, NEBO POUŤ?

Pan Martan v minulém čísle Aktualit ve svém příspěvku s náležitým patosem vyzývá občany, aby bránili svou lípu svo-
body. Tvrdí, že v parku nebyly desetiletí provedeny žádné podsadby ani dosadby. Toto tvrzení není pravdivé a chtěla bych
jej uvést na pravou míru.

Předem podotýkám, že nejsem zastáncem kácení stromů. Snažíme se vždy, když to jen trochu jde, přemluvit konkrétní
osoby nebo instituce, aby zachovaly jakýkoliv strom. Zaslouží si naši ochranu, protože pamatují mnoho generací před
námi a budou tu růst ještě dlouho po nás.

Již v devadesátých letech se zastupitelé obce usnesli, že park je potřeba revitalizovat. Byly provedeny dosadby keřů
v mezích, pokácena řada krátkověkých stromů – topolů a dosazeny stromy, které v té době nepřekážely provozu kolotočů
při čkyňské pouti. Použila se k tomu studie z 80. let, kterou p. Martan zmiňuje a tvrdí, že nebyla využita. V té době byla
zastupitelkou obce Ing. Hana Jelínková, která chtěla vrátit do parku život i mimo čkyňskou pouť a instalovat zde dětské
hřiště. To se ale mnohým zastupitelům nelíbilo, návrh neprošel. Dokonce se ozývaly hlasy, že by bylo nejlepší celou plochu
vyasfaltovat a udělat zde parkoviště.

V roce 2007 byly dosázeny další stromy v parku, ale některé nepřežily nenechavce. Například zmizel krásný převislý
buk u horního východu z parku. A na místě bývalé smuteční vrby, která musela být po vichřici pokácena, byl vysazen buk
se štíhlou červenolistou korunou. Okolo něj byl dokonce nainstalován kolotoč, a tak samozřejmě nepřežil. O výsadbu
náhradního buku se postaral Kulturní a okrašlovací spolek.

Nová studie nerespektuje, kudy si lidé zkracují cestu napříč parkem. Dokonce mají být vysazené stromy na rovinaté
ploše před paneláky, kde stávají o pouti maringotky.

Otázka případného referenda, které je v současné době velmi populární, by tedy neměla být jenom o tom, zda kácet
nebo nekácet lípu svobody, ale zda má  park a výsadby nových stromů stále ustupovat týdenní záležitosti pouti? Čkyňští
občané by si konečně po tolika letech měli zvolit priority. Tolik techniky, pouťových atrakcí, obzvláště v deštivém počasí,
parku rozhodně neprospívá.

Ing. Miloslava Novotná
ZAHRADY N+N, Onšovice

Pokračování ze strany 1:

Maminka Jiřiny Pahorecké pocházela z Horosedel a chovala dobytek, měla kravku, kozu, veškerou drůbež. Tatínek byl
Čkyňák a měl dílnu, kde dělal mejšlata, což byly dřeváky s koženým svrškem. Přes léto byl zedník, opravoval  třeba kapličku
ve Zdůlí nebo hasičský dům. Tatínek se jmenoval Frühauf a maminka za svobodna Kantorová. Rodina Kantorova, to byli
velicí sedláci.

Vyučila se dámskou krejčovou, kvalitní základy řemesla jí dal především tehdejší čkyňský mistr krejčovského řemesla
pan Vítovec. Jako krejčová zaměstnaná nakonec nikdy nebyla, šatů ale ušila stovky. Po odpolednech a večerech si k ní
chodily doplnit svou garderobu dívky, ženy i babičky z celé Čkyně. ,,Když jsem přišla z práce, tak jsem si sedla ke stroji 
a šila jsem šaty, tehdy nebyly žádné časopisy se vzory na šaty, jen Žena a móda.  Burda, ta byla mnohem déle. Neexistovaly
půjčovny svatebních šatů. ,,Já jsem šila, šila a šila," vypráví. 

S manželem se poznali ve Čkyni. Dle jejích slov to byl dobrý manžel i otec rodiny. Na zábavu ale moc nebyl, hodně pra-
coval. Byl z osmi dětí a cílevědomě si budoval svou existenci truhláře. ,,Já jsem chtěla cestovat, chodit tancovat nebo jet
do lázní. Ale manžel, ten žil jen prací. On přišel domů ze zaměstnání a znovu pracoval. Zábava, to pro něj bylo cizí slovo,"
vzpomíná. 

V roce 1947 koupil pilu, která stála na místě dnešního Lignosystemu. Tehdy to byla malá pila, ale vlastnoručně ji rozšířil.
V 50. letech mu ji vzali komunisté a vznikla zde "kolíčkárna", kterou provozoval Dřevopodnik. On sám tam nesměl pra-
covat, ale jako šikovný truhlář u Dřevopodniku zůstal a jezdil do Vimperka. Manželka Jiřina mohla ve Čkyni zůstat. Sám
se s touto křivdou nikdy nesmířil a po sametové revoluci chtěl svou firmu zrestituovat. Téměř okamžitě si v areálu pronajal
jednu truhlárnu a začal zde podnikat. Než však složité restituční řízení skončilo,  její manžel zemřel. Vše dotáhla do konce
až mladší dcera a od roku 1994 tak našli ve firmě Lignosystem zaměstnání lidé ze Čkyně i okolí. Dnes tu Lignosystem ne-
funguje v takovém rozsahu jako dříve, část areálu je pronajatá Kovošrotu, část Lignointerieru, je tu i kadeřnictví. Udržovat
a provozovat celý objekt stojí značné úsilí a tuto starost pomalu přebírá vnuk. Stopa rodiny Pahoreckých tu tak bude žít
dále.

(pp)
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Končí zima, začíná včelařské jaro

Období bilancování uplynulého včelařského roku zakončila 4.března výroční členská schůze Základní organizace včelařů
Čkyně. Schůze jako každoročně proběhla v patře obchodu u Kainců. Výbor pod vedením předsedy Bohuslava Kroupy
z Budilova shrnul uplynulý rok bohatý na akce a činnost spolku. 
Základní data k naší organizaci k 4. 3. 2018:

Máme 53 aktivních členů. V roce 2017 2 členové zemřeli, jeden ukončil činnost, 3 noví se registrovali. Nejstarším dvěma
aktivním členům bude letos 89 let. Nejmladší člence bude letos 30 let. Věkový průměr členů je 60 let.

Aktuálně máme hlášených 456 včelstev na území organizace.  Pro srovnání před 5 lety to bylo 406 včelstev. Běžně se
počet včelstev v čkyňské organizaci pohybuje okolo 400. V posledních letech došlo k mírnému navýšení.

Obce, které spadají do naší správy: Bolíkovice, Setěchovice, Zálezly, Lčovice, Záhoříčko, Čkyně, Dolany, Onšovice, Spůle,
Bohumilice, Záhoří, Bošice, Budilov, Hradčany.

V lesích u Zahoříčka byl při vichřici Herwart 29.10.2017 zdemolován popadanými stromy včelín s 10 včelstvy. Podařilo
se zachránit 8 včelstev nebo alespoň to, co z nich zbylo. Pozůstatky včelína a úlů bude majitel muset zlikvidovat.

Dalšími hlavními tématy byl zdravotní stav včelstev po zimě a hospodaření organizace. Z loňského podzimu nejsou
hlášeny vyšší neobvyklé úhyny. Ze zimního vyšetření je však patrná vyšší nákaza roztočem, což může ovlivnit sílu 
a vitalitu včeliček. Roztoči odsávají hemolymfu (krev) včelkám a tím je oslabují. Není potřeba se obávat snížení kvality
medu. Na tu roztoči nemají vliv. Pokud by však došlo k výraznému oslabení včelstev, budou výnosy medu nižší.

Základní organizace v loňském roce oslavila výročí 85 let od
založení. Od poloviny srpna až do konce října probíhala výstava
včelařských potřeb v synagoze a exkurze pro žáky Základní
školy ve Čkyni. Při schůzi si naposledy organizace toto výročí
připomněla zajímavým darem. Každému členovi byl darován
upomínkový pamětní nerezový rozpěrák s věnováním „K 85.
výročí ZO Čkyně věnuje Rohde & Schwarz“. Rozpěrák je zá-
kladní pomocník každého včelaře. Slouží jako dláto, pajcr nebo
špachtle při rozebírání slepených rámečků a k oškrabování
propolisu. Tento dárkový předmět byl vyroben v závodu Rohde
& Schwarz ve Vimperku. Firma vyrábí zejména elektrotech-
nické měřící přístroje a vysílače, do kterých si ve Vimperku
vyrábí plechové díly, kabelové sady a elektronické sestavy. Za
tento dar patří Rohde & Schwarz náš velký dík.

Do přicházející sezony nezbývá než popřát - sílu, zdraví a radost všem pilným včelám a jejich včelařům. 
Za výbor ZO Čkyně jednatel  Josef Beneš 

Návštěva v Holubově pod Kletí

V naší synagoze byly vystavené kresby paní Ruth Hálové, židovky, která
přežila holocaust. Byla totiž mezi 667 dětmi, které sir Winton odvezl z pro-
tektorátu do Anglie, kde pobyly do roku 1945, kdy se vrátily do vlasti. Paní
Ruth Hálové je 92 let, má doktorát a pracovala ve významných laboratořích,
např. 12 let v motolské nemocnici v Praze. Byla dvakrát vdaná, má dvě už také
velmi dospělé děti a bydlí v krásném místě v Holubově pod Kletí. V sedm-
desáti letech začala kreslit a malovat. Její optimistická dílka byla loni vy-
stavena v naší synagoze. Když jsme jí je přijeli s Ing. Vladimírem Silovským
v polovině března vrátit, přijala nás s otevřenou náručí, pohostila nás a lito-
vala, že na rybníku před jejími okny ještě nejsou labutě. Jeden obraz (pohled
přes rybník na Kleť) naší synagoze věnovala. Když jsme se vrátili do Čkyně,
přistál nám v počítači e-mail se zprávou od ní. Zněla: Sotva jste odjeli, přiletěly
dvě labutě!

J. Lávička
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Televizní podivnosti

Jsem televizní maniak. Odmalička jsem měl rád biografy, ale teď u nás už dlouho žádné kino nemáme. To mě nutí,
abych na televizní bednu čučel každou volnou chvíli.  Protože jsem hodně pořadů a filmů viděl mockrát, nemohlo mi ujít,
jaké se tam vyskytují divné věci.

Tak třeba: Herci neumějí sekat dříví. Na záběru si herec z hromady vybere kousek bez jediného součku, postaví ho na
špalek, mocně se rozmáchne a kusy špalíku odletí daleko ze záběru. Jak dal do úderu veškerou sílu, sekera se zatne
hluboko. Chvíli s ní zápolí, než ji vytáhne. Takhle by toho moc nenasekal!

Kameramani nutí herce, aby hamtali v obilí nebo v řepce. Líbí se jim ta barevná jednotvárnost. Milenci se honí v obilí,
režisérovi se záběr nelíbí, herci ho musí mockrát opakovat a pošlapaná plocha roste. A přitom nejsme soběstační ve
výrobě obilovin, jen řepky je nadbytek. Umělci nemají žádný soucit s přírodou!

Všimněte si, že když herec odchází z bytu, nikdy nezhasne. To se to kameramanovi točí, když v kuchyni svítí stropní
lampa a dalších šest menších světel! A dále: ve filmech se netřídí odpad. Ve filmové domácnosti mají jen jednu nádobu na
všechno – použitý papír, plasty a plechovky od konzerv. To dělají hlavně Pražáci, jsou na to prostě zvyklí. Naštěstí u nás
tomu tak není, tady se odpad třídí důsledně!

Herci většinou neumějí řídit motorová vozidla. Buď auto nemají, nebo toho moc nenajezdili, hlavně ženské. Do záběru
se s mocným rachotem řítí auto na jedničku a tam, kde má zastavit, prudce zabrzdí, přestože by mohlo stanout jemně 
a potichu. Spolujezdec div že neprorazí čelem přední sklo. Filmoví a TV herci nešetří motory a pohonné hmoty! Překvapil
mě ale pan Pávek ve filmu „Vesničko má středisková“, který (ač malý a kulatý), bravurně ovládal vejtřasku.

V Ulici u Nyklů chudáci ženské hňácají těsto ručně v době, kdy každá druhá domácnost má u robotu hnětač. Nyklová je
vykořisťuje! To těsto pak válejí dřevěnými válečky jako za první republiky. Stará Vilma by jim měla koupit něco pořád-
ného!

Scénáristé nám předkládají kladné hrdiny jako supermany. Zloduchové po nich střílejí dávkami ze samopalů a mi-
nometů, ale klaďas z toho všeho vyjde maximálně s malým škrábancem. Ani kravata se mu nepovolí a košili má pořád
bělostnou. Naopak – padouch padá mrtev zasažen hned první ranou. Filmoví tvůrci nemají smysl pro realitu!

A ti doktoři ve zdravotnických seriálech? Vsaďte se, že oživí klinicky mrtvého už po dvou srdečních elektrošocích.
Pacient může být už v jiné dimenzi, ale pan doktor dá šok a řekne: Je zpátky! Také zdravotní sestry jsou v seriálech
snímány zásadně s rukama v kapsách. Už jsem byl v nemocnici mockrát, ale nikdy jsem sestřičku takhle neviděl. Vždycky
měly plné ruce a plno práce.

Takhle bych mohl pokračovat pořád dál. Herečky neumějí škrábat brambory, pižlají je po malých kouskách. Když jim
milenec přinese kytku, dají ji do vázy bez vody. A když nějaký naštvaný herec zhrzen odchází z místnosti, ostatní sebou
trhnou dřív, než dveře prásknou. V pohádkách jede otrhanec s trakařem, na němž veze krásnou kostku slámy vytvořenou
lisem Big Pack, který upravuje slámu po kombajnu. A tohle: herci milují pečené kuře. Mají ho všude, snad proto že se
krásně trhá a pěkně se drží noha za stehenní kost. Nejvíc mě ale zarmoutil pan Kemr, který ve filmu „Na samotě u lesa“
všechno zkazil, když sel obilí na široko do té nejhrubší brázdy, přestože na venkově každý kluk ví, že se seje do pěkně
připravené a srovnané půdy.  

Radím vám, nevěřte všemu, co na obrazovce nebo na plátně vidíte. Hele – teď koukám na bednu, jak se nějaký páreček
chystá miliskovat v obilí! Lezou do žita a chtějí si tam udělat pelíšek. Holka, ty nevíš, že za chvilku tě to bude píchat úplně
všude! 

Pane ministře zemědělství, udělejte s tím něco! 

J. Lávička

Nabídka knížek
Kronikář obce Josef Lávička napsal v zimě svoji čtvrtou knížku. Aby nepsal, jak se říká, do šuplíku, nabídl, že vám tři

knížky pošle elektronicky, budete-li mít zájem. Jeho druhá – Staník a Chaja, je pořád k dostání za 49 Kč nahoře u
Kainců a od dubna v synagoze.

Na e-mailové adrese pepa.lava@seznam.cz si můžete objednat:

Ti od Mi – pojednává o životě, láskách a strastech študáků v zemědělské škole  v Táboře v 50. letech minulého století
Řekni mi, kdy umřu podruhé – pokračování čkyňského historického romaneta Staník a Chaja 
Zápisky z domu barvy khaki – autentická výpověď o základní vojenské službě na přelomu padesátých a šedesátých
let v Ústí nad Labem. Nebudete věřit.
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Hasiči z Horosedel připravili dvoje hody
Horosedlští hasiči jako již každý rok uspořádali v měsících únoru a březnu nejprve vepřové hody a následně po 5

týdnech hody šunkové. Na vepřové hody padla již tradičně 4 prasátka a maso, co zbylo, bylo naloženo na šunky. Tým se
oproti předchozím letům moc nemění a všichni přátelé se činili, aby výrobky stály za to. Z teplých jídel  kromě výrobků
naše ženy připravily na vepřové hody zabijačkový guláš, výpečky, řízek s bramborovým salátem (skvělý salát připravoval
jako vloni muž) a navíc kromě obvyklých koláčků a řezů i sladké dobroty, tiramisu a pannacottu. Na šunkové hody byla 
k dispozici hromada šunek a na talíř pak uzená polévka, halušky s uzeným, bramboráky s uzeným a cmunda po kaplicku.
Jsme rádi, že z výrobků a ani z připravených jídel nic nezbylo a že lidem tím pádem asi chutnalo. Děkujeme všem hostům
za návštěvu a těšíme se, že vás uvítáme na kachních hodech, které, pokud to půjde, uspořádáme v létě.                 (V. Luks)

Vepřové hody                                                           Foto: V. Hošek Šunkové hody                                                  Foto: P. Pechoušek

Spanilá jízda
V sobotu 24. února 2018 se na zimním stadionu ve Vimperku konal tradiční turnaj amatérských hokejistů, pořádaný

týmem Policie. Tradiční byli i účastníci HC Zdíkov, HC Lesy ČR, HC Policie ČR a HC Čkyně. Čkyňští vstupovali do turnaje 
s touhou prolomit letitou sérii druhých a třetích míst a konečně na turnaji zvítězit. Jako studená sprcha však působil za-
čátek vstupního zápasu do turnaje, kdy po vyhrané bully došlo k chybné rozehrávce mezi obránci a velmi dotěrní útočníci
Zdíkova ji dokázali využít a tak po 10 vteřinách hry jsme prohrávali. Asi to tak bylo i lepší, celý tým začal makat a brzy se
podařilo srovnat, byla to obrovská vyrovnaná bitva se spoustou krásných akcí na obou stranách. Zlom nastal za stavu 2:2
cca 17 min před koncem, kdy tři góly během minuty a půl značně otupily snahu soupeře, kterému se přesto povedlo 
v závěru snížit na konečných 5:3. Po této důležité výhře jsme pokračovali  v soustředěné  a aktivní hře a v dalších zápasech
udávali tempo a kontrolovali průběh zápasů. Velice sympatický týmový herní projev potvrzuje i fakt, že hned 7 hráčů se
zapsalo do listiny střelců. Po výhrách nad LESY 5:2 a POLICIÍ 3:1 tak ukončil tým HC Čkyně "Spanilou jízdu turnajem"
bez ztráty bodu na prvním místě a odvezl si ten "NEJVĚTŠÍ" pohár, na druhém místě se umístila Policie, na třetím tým
Lesy ČR a na čtvrtém místě HC Zdíkov .                                                                                                                                        K. Remeš 
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Šunky od čkyňských hasičů si koupilo asi 200 lidí

Velice úspěšnou akcí byly tradiční šunkové hody, které zorganizovali čkyňští hasiči. Během dne si přišlo nakoupit více
než 200 lidí, ti si odnesli asi 200 šunek. Ty tentokrát vyudil šikovný řezník z Mutěnic, který je švagrem hasiče Vlasty
Babky. Na pultě byla i uzená žebra. K tomu čkyňské hasičky pod vedením profesionálního kuchaře Ládi Kaňky navařily
plněné knedlíky se zelím, uzené se zelím či špenátem a bramborovým knedlíkem či bosákem. Příchozí také mohli pooběd-
vat cmundu po kaplicku a uzenou polévku. Ke kávě byly na všech stolech čerstvé buchty a vynikající sladké i slané zákusky,
které napekly manželky čkyňských hasičů.

Největší díky za přípravu kvalitního menu určitě patří Marii Kaincové, Ivaně Járkové, Láďovi Kaňkovi. Bramboráky pekli
Martin Bastl, Jakub Ledinský, Václav Květoň a Jaroslav Tůma ml.  S organizací pomáhal a na pohodový průběh vydařeného
dne dohlíželi Vlastimil Babka a Josef Kainc st.                                                                                                                     Text a foto: PP

Zahradnictví E & L vás zve po zimní odstávce na znovuotevření

Provozní doba v roce 2018:
Duben až červenec od 9 do 17 hodin od úterý do pátku, sobota od 9 do 14 hodin

Srpen od 9 do 15 hodin (omezený provoz), soboty zavřené
Září, říjen, listopad od 9 do 16:30 hodin a soboty od 9 do 12 hodin

Neděle a pondělí vždy zavřeno

Telefonní kontakt: Eva Hodinová 702 154  414
Kde nás najdete: nad benzínovou pumpou ve Čkyni

Připravili jsme pro vás akční ceny na: Celerit, NPK, dusíkaté vápno, 
netkané textilie, bílé i černé mulčovací za super ceny do vyprodání zásob

Nabízíme stálý sortiment zemin, hnojiv, venkovních rostlin, pesticidů, keramických i plastových květináčů 
a truhlíků, travních semen a semínek rostlin a zeleniny.

Dále chystáme sezónní výsadby rostlin, zeleniny, ovocných stromů a keřů.

Co budeme moci, rádi seženeme nebo vám poradíme.

Také vám rádi zajistíme pohřební či svatební výzdoby a dekorace.



18AKTUALITY ze života Čkyně – duben 2018

Blíží se fotbalová jarní část sezony 

Na mistrovské zápasy se chystají oba mužské týmy, první „mistráky“ odehrají na přelomu března a dubna. Áčko přivítá
doma v sobotu 31. 3. od 15:00 Volyni a „B“ tým o den později v témže čase Volary. První tým zahájil přípravu na jaro již
v polovině ledna, ta obnášela krom tvrdých tréninků čtyřdenní soustředění v Úbislavi a pět přípravných duelů, krom jed-
noho proběhly všechny na hřišti s umělým povrchem. V prvním jsme vyhráli 3:1 proti týmu TJ Žichovice (I.A třída
Plzeňského kraje). Druhý duel jsme sehráli opět proti celku z vyšší soutěže, Tatranu Prachatice jsme podlehli 1:3. Třetí
zápas jsme sehráli na přírodní trávě ve Velkých Hýdčicích proti týmu Vacova, rozešli jsme se nerozhodně po výsledku
2:2. Čtvrté utkání jsme hráli proti týmu ze stejné soutěže, jen z jiné skupiny, Boston Kluky jsme přestříleli v poměru 4:1.
Generálku jsme sehráli v sobotu 24. března proti Sedlici (článek byl psán 21. března). První tým zaznamenal také nějaké
hráčské změny, dlouhodobě je bohužel zraněn kapitán týmu Václav Turek, ten má zlomenou pažní kost a poraněné ra-
meno, s tím nemůžeme počítat minimálně na jarní část. Zraněný je také Michal Gerold, toho čeká v dubnu operace třísla.
K týmu se naopak připojil po půl roce Imrich Pinke, ten byl studovat u protinožců v Austrálii. Přivedli jsme také jednu
posilu, zatěžovat branková konta soupeřů přichází dvaadvacetiletý Daniel Schwamberger z Vimperka, naposledy hrál
v Chelčicích. O příchodu ještě jednoho staronového hráče jednáme, nechme se překvapit. Do bojů o mistrovské body vs-
tupujeme ze 3. místa se ztrátou dvou bodů na druhého a pět bodů na první Lažiště. K „béčku“ se připojili Jiří Staš s Jonášem
Kasalem, odchody ani zranění rezerva žádné nezaznamenala. Rozpis obou týmů naleznete zde v Aktualitách ze života
Čkyně, v Klubu Na hřišti či na klubovém facebooku, kde se dozvíte i podrobné informace.

Patrik Krull, jednatel klubu

Čkyně ovládla Vimperskou sálovku 2017/18

Naši fotbalisté se pravidelně účastní Vimperské ligy sálové kopané. Tradiční osmička týmu se snažila v 7. kolovém sys-
tému o celkové prvenství. V celkovém součtu jsme šestkrát vyhráli a jen jednou jsme na svého soupeře nestačili, paradoxně
na poslední tým Zdíkova. S celkovým počtem 18 bodů, 33 vstřelenými brankami a 16 obdrženými (nejméně ze všech)
jsme získali celkové prvenství, počtu 18 bodů dosáhl také druhý Tipsport, rozhodl však vzájemný zápas, ve kterém jsme
zvítězili v poměru 6:3. Nejlepším střelcem se stal se čtrnácti brankami Martin Tischler z Tipsportu. Nejlepším gólmanem
soutěže byl vyhlášen Josef Hopfinger z Buccaneers F.C. a hráčem Miroslav Wagner z FC Norton Prachatice. Kaňkou na
celkové radosti z vítězství je vážné zranění našeho Václava Turka, ten nám bude na velkém hřišti minimálně půl roku
chybět. Konečná tabulka:
1. Čkyně– 33:16 – 18b. 2. Tipsport– 51:25 – 18b. 3. Tácek United – 34:31 – 12b. 4. Litrpool J.K. – 34:33 – 12b. 5. FC Nor-
ton–33:34 – 9b. 6. Buccaneers F.C. – 31:32 –6b. 7. Tabalko– 31:30– 6b. 8. FC Zdíkov– 17:57 –3b.

Patrik Krull, jednatel klubu

Do Čkyně přichází hrát fotbal 
hokejový profesionál

Ofenzívu čkyňského prvního týmu příchází vystužit dvaadvacetiletý Daniel
Schwamberger, původem z Vimperka. Fotbal však není jeho hlavním sportem, 
v současnosti působí v Německu v druhé nejvyšší hokejové lize, konkrétně v týmu
Ravensburg Towerstars, kde právě završil druhou sezonu. V první České lize,
současný název nese WSM liga, má Dan nastřádáno 42 startů, drtivou většinu
odehrál v dresu HC Stadion Litoměřice, kde si zahrál například s finskou legendou
Niko Kapanenem. Ten se tam rozehrával po zranění, když působil v již zaniklém
klubu Lev Praha, hrající tou dobou ruskou KHL. Po hokejové sezoně se tedy Dan
věnuje fotbalu, nyní se rozhodl pro náš klub, za to jsme velice rádi. V dřívějších
letech hrál fotbal ve Vimperku a naposledy v Chelčicích, v jejichž dresu nám 
v loňské sezoně vstřelil na našem hřišti branku. Přejeme mu tedy mnoho branek 
i v našem dresu a aby pomohl našemu týmu k vysněnému postupu do I. A třídy.   

Patrik Krull
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Rozpis fotbalových utkání
JARO 2018 – „A“

ZÁPAS                                                          DATUM                       ČAS                   HŘIŠTĚ
SK ČKYNĚ – SLAVOJ VOLYNĚ                31.3. – SO                   16:00                  ČKYNĚ
SOKOL STACHY – SK ČKYNĚ                    7.4. – SO                   15:00                STACHY
SK ČKYNĚ – BLANÍK STRUNKOVICE   14.4. – SO                  16:30                ČKYNĚ
SK VACOV „B“ - SK ČKYNĚ                       22.4. –NE                  17:00                 VACOV
WESTRA SOUSEDOVICE - SK ČKYNĚ   28.4. –SO                   17:00  SOUSEDOVICE
SK ČKYNĚ – SOKOL CEHNICE                   5.5. –SO                   17:00               ČKYNĚ
VLACHOVO BŘEZÍ - SK ČKYNĚ              13.5. –NE                   15:00           VL.BŘEZÍ
SK ČKYNĚ – SK LHENICE                        19.5. – SO                   17:00                ČKYNĚ
FK LAŽIŠTĚ - SK ČKYNĚ                          27.5. – NE                   14:00              LAŽIŠTĚ
SK ČKYNĚ – 1.FC NETOLICE                     2.6. – SO                   17:00                 ČKYNĚ
SOKOL ZDÍKOV - SK ČKYNĚ                      9.6. – SO                   13:30               ZDÍKOV
SK ČKYNĚ – FK CHELČICE                       16.6. – SO                  14:00                 ČKYNĚ

JARO 2018 – „B“
ZÁPAS                                                          DATUM                       ČAS                   HŘIŠTĚ
SK ČKYNĚ „B“ – TJ VOLARY                     1.4. –NE                     16:00                 ČKYNĚ
TJ HORNÍ VLTAVICE - SK ČKYNĚ „B“    7.4. – SO                     16:30       H. VLTAVICE
TJ SOKOL ZÁBLATÍ - SK ČKYNĚ „B“    15.4. –NE                     10:30             ZÁBLATÍ
SK ČKYNĚ „B“ – TJ DUB                           22.4. – SO                    17:00                 ČKYNĚ
SK SVATÁ MÁŘÍ - SK ČKYNĚ „B“           28.4. – SO                    17:00              SV.MÁŘÍ
SK ČKYNĚ „B“ – BOROVÁ LADA              6.5. – NE                    17:00                 ČKYNĚ
SK LHENICE „B“ - SK ČKYNĚ „B“          13.5. – NE                    14:30                     KTIŠ
SK ČKYNĚ „B“ – FC Š.HOŠTICE             20.5. – NE                     17:00                ČKYNĚ
1.FC NETOLICE „B“ - SK ČKYNĚ „B“     26.5. – SO                    17:00          NETOLICE
SK ČKYNĚ „B“ – FK NEBAHOVY              3.6. – NE                    17:00                 ČKYNĚ
TJ VITĚJOVICE - SK ČKYNĚ „B“             10.6. – NE                    17:00       VITĚJOVICE
SK ČKYNĚ „B“ – SLAVOJ HUSINEC         16.6. – SO                   17:00                ČKYNĚ

UHLÍ
z Nišovic

773 936 669

www.uhli-az.com

Sběr železného šrotu
ve Čkyni

Hasiče čeká sběr železného šrotu,
který se bude konat dne 7. dubna
2018 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.       

SDH Čkyně

Turek versus krtek
Příprava na jarní část fotbalové sezóny nemusí nutně znamenat jen dril při

trénování přihrávek. Důležitá je také úprava hřiště. Obzvláště nepříjemné pro
každého funkcionáře je, když mu na trávníku začne úřadovat krtek. Takto s ním
týden před začátkem fotbalového jara bojoval dříve fotbalový kapitán, dnes
místopředseda klubu, aktivní bafuňář a stále zapálený fotbalový veterán Vašek
Turek starší.                                                                                                                         (pp)
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