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V kulturním domě se bude brzy zase tančit
V sále kulturního domu se bude již v prosinci tančit. V plánu je tradiční

vánoční večírek pro seniory, na který zve obecní úřad. Chystá se také vánoční
besídka firmy Aptar. Až si budete číst tyto řádky, budou dělníci finišovat s rekon-
strukcí. Samotný sál nedozná téměř žádných změn, novinkou bude nouzový vý-
chod. Přes zimu se tu budou opět konat plesy a zábavy. Hasiči a sportovci
chystají svůj večer, také KOS pozve tanečníky na Josefovskou zábavu.

Ke změnám dojde v restauraci. Nové budou záchody, které vzniknou 
v místech, kde stál bar naproti sálu. Výčep, kavárna a kuchyně budou po gene-
rální rekonstrukci. Prostory výčepu samotného se nemění. Kavárna je menší,
protože zde kvůli předpisům bude šatna pro zaměstnance a sklad. Je zde také
nový bar.  Zatím se však nepřihlásil nikdo, kdobyl chtěl  zdejší restauraci provo-
zovat. Zájemci mohou zasílat své nabídky na OÚ do 30. 11. 2018.                 (pp)

Příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně štěstí a zdraví

do nového roku 2019  

přeje

Ing. Stanislav Chval - starosta obce

Starosta Chval 
obhájil svou pozici
Výsledky voleb ve Čkyni potvrdily

pevnou pozici starosty Stanislava Chvala.
Ten vykonává funkci prvního muže Čky-
ně již 24 let a bude to tak i v následu-
jících čtyřech letech. Post místostarosty
bude zastávat Jaromír Kainc, který tak
začíná své čtvrté volební období. 

Svůj mandát obhájila lékařka Marie
Kučerová, která získala nejvíc prefe-
renčních hlasů, zástupkyně ředitele zdej-
ší základní školy Vendula Komínová a Jan
Tůma, který pracuje jako vedoucí finan-
čního odboru Městkého úřadu Vimperk.
Novou zastupitelkou je Michaela Černá,
rozená Pohanová, která dříve dlouho
pracovala na pozici správce poplatků.
Naopak zastupitelstvo opouští jeho
dlouholetí členové Jan Vojtíšek a Jiří 
Vojtíšek, kteří se z nedostatku času ne-
chali napsat v kandidátní listině na
místa, kde bylo jejich zvolení neprav-
děpodobné. Stejná byla i situace u lékař-
ky Jany Fabiánové (viz text na straně 14).
SNK má ve srovnání s minulým obdobím
o jeden mandát méně.

Naopak výrazně zabodovala ODS,
ta v minulých volbách kandidátku ne-
sestavila, proto jsou čtyři hlasy úspě-
chem. Kandidátní listinu sestavil Jiří
Mánek, bývalý ředitel NP Šumava, který
dnes řídí destinační management Lipen-
sko, kde se stará o rozvoj cestovního ru-
chu. Sám byl zvolený s největším počtem
preferenčních hlasů. Stejně měla i staro-
nová zastupitelka lékařka Marie Křížová.
S nimi se do zastupitelstva dostali nováč-
ci – projektový manažer z firmy Rohde &
Schwarz Josef Beneš ml. a podnikatel Jan
Kuta, majitel firmy Intoma.

Oproti situaci z minulých voleb nekan-
didovali Svobodní, Vláďa Hošek chce
přenechat své šance mladším (viz roz-
hovor na straně 16) a Ingrid Zalewska
nepostoupila z kandidátky ODS.

Jednoho zastupitele bude mít volební uskupení Za Čkyni krásnější, ze třetího
místa uspěl Petr Mondl, který ale svůj mandát přenechal Petru Martanovi. Ten
byl lídrem kandidátky.

„Děkuji všem občanům, kteří dali našemu sdružení své hlasy. Vážím si toho,
protože jsem dostal důvěru již po sedmé, což je šťastné číslo. Věřím, že šťastné
budou pro Čkyni i následující čtyři roky. Těším se na spolupráci s kolegy, se
kterými v zastupitelstvu válčíme již dlouhou dobu, ale i možná ještě víc na ty
nové či staronové tváře. Určitě přinesou na jednání a fungování nové nápady,
které rozvinou a znovu obohatí život ve Čkyni!“ uzavřel starosta Standa Chval.

(pp)
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U S N E S E N Í 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čkyně 

konaného dne 2. 11. 2018
Ustavující zasedání zastupitelstva obce                             
Vzalo na vědomí:
– zprávu o výsledcích voleb do zastupitelstva obce
Konstatovalo:
– že všichni přítomní členové zastupitelstva obce složili zákonem předepsaný slib
Schválilo:
– zvolení jednoho místostarosty
– veřejný způsob volby starosty a místostarosty
– záměr na pronájem restaurace KD
Určilo:
– že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
Zřídilo:
– finanční a kontrolní výbor, oba jako tříčlenné
– výbor pro rozvoj obce jako pětičlenný
Zvolilo:
– uvolněného starostu obce Ing. Stanislava Chvala
– neuvolněného místostarostu obce pana Jaromíra Kaince
– předsedu finančního výboru Ing. Jana Tůmu
– předsedu kontrolního výboru pana Petra Martana
– předsedu výboru pro rozvoj obce pana Mgr. Jiřího Mánka
– členy finančního výboru Mgr. Václavu Komínovou a pana Ing. Josefa Beneše
– členy kontrolního výboru paní Michaelu Černou a paní MUDr. Marii Křížovou
– členy výboru pro rozvoj Ing. Stanislava Chvala, MUDr. Marii Kučerovou, Bc. Ingrid Zalewskou, pana Petra Martana
Stanovilo: v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
– odměnu za výkon neuvolněného místostarosty ve výši 18.000,- Kč měsíčně
– odměnu za výkon předsedy výboru ve výši 2.000,- Kč měsíčně
– odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Čkyně
(5. – 6. 10. 2018)

Číslo         Název                        Hlasy (abs.)            Hlasy (%)        Počet mandátů
1             SNK Čkyně                      3 393                    47,94                            6
2             Za Čkyni krásnější        1 025                    14,48                            1
3             ODS                                   2 659                    37,57                            4

Volební účast 54,67%.

Vážení obyvatelé Čkyně!
Dovolte, abychom těm z vás, kteří se jste se zúčastnili komunálních voleb ve Čkyni, poděkovali. Velice si vážíme všech,

kteří dali svůj hlas ODS a našim kandidátům.  Vaše hlasy jsou pro nás závazkem i výzvou. To i proto, že volební výsledek
37,6% a díky tomu 4 zastupitelské mandáty je pro ODS ve Čkyni nejlepším výsledkem od roku 1994. Vstupovali jsme do
voleb s programem, ve kterém jsme chtěli dát najevo, že nám záleží na rozvoji Čkyně. Abychom měli dobré možnosti,
prostor i nástroje pro jeho prosazení, tak jsme v povolebním vyjednávání usilovali o pozici druhého místostarosty. S re-
spektováním výsledku voleb jsme pro Čkyni nově navrhovali dva místostarosty s podmínkou, že by takové uspořádání
nestálo obec ani o korunu více než místostarosta jeden. Naším hlavním záměrem bylo získat mandát 2. místostarosty,
který by se primárně staral o rozvojové projekty. Ačkoli se po několika jednáních zdálo, že by takové rozložení mohlo
najít podporu mezi zvolenými zastupiteli, nakonec při hlasování na ustavujícím zastupitelstvu nebylo přijato. Proto jsme
se následně pokusili nominovat svého kandidáta – pana Jiřího Mánka – na pozici místostarosty proti kandidátovi SNK
panu Jaromírovi Kaincovi. Výsledek hlasování 6:5 pro pana Kaince pak ukázal, že pro takovou změnu v zaběhlém režimu
ještě nenadešel čas. Ve Čkyni ale nově vznikl výbor pro rozvoj obce, ve kterém se budeme snažit pracovat ve prospěch
obce a jejích osad a alespoň některé projekty z našeho programu prosadit. Upřímně blahopřejeme všem zastupitelům k
získání mandátu a zejména pak panu starostovi Stanislavu Chvalovi a těšíme se na spolupráci se všemi.

Jiří Mánek, Josef Beneš, Marie Křížová a Jan Kuta
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Obec vydala publikaci věnovanou obětem a hrdinům 
ze Čkyně

Obec Čkyně ke 100. výročí vzniku české státnosti vydává publikaci, která je jedním ze způsobů, jak udržet veřejnou
paměť na naše občany, kteří se stali oběťmi předchozích režimů anebo se stali hrdiny v odporu proti nim. 

Nová publikace doplňuje mezeru v historické dokumentaci o naší obci. Brožura "Město Čkyně na Šumavě" z r. 1937
přináší jména padlých vojáků v 1. světové válce a legionářů, ovšem jen z tehdejší obce Čkyně. Kniha "Čkyně 1537-1987"
nepřináší informace o jménech padlých a legionářích ve Čkyni a přilehlých osadách. Nepřináší ani jména obětí za německé
nadvlády 1938-1945, ani oběti a občany trpící v komunistickém režimu.

Vydávaný "Památník obětem a hrdinům z obce Čkyně" přináší mnoho dalších jmen, která nejsou uvedena  na kamen-
ném památníku a na pomnících padlých v 1. světové válce postavených za první republiky. Dalšími byli naši rodáci 
a občané, kteří zde měli domovské právo (tj. v obci bydleli přes 10 let). Legionářů je uváděno více, než dříve bylo známo.
Kniha vychází k uctění památky stovky našich rodáků a občanů, kteří svými životy přispěli ke vzniku samostatné
Československé republiky, a toho, že dnes žijeme v národním státu a mluvíme česky. 

Knižní památník vznikl proto, abychom nezapomněli na historicky významné občany v obci Čkyně za poslední století.
Z uvedeného výčtu jmen a příběhů bylo zvláštní komisí vybíráno. Za každou historickou epochu byli oceněni dva občané.
Na základě dokumentů o činech a zásluhách významných pro obec Čkyni byla zastupitelstvem obce udělena 2 čestná
občanství a 5 ocenění Významná osobnost obce Čkyně.

Obec Čkyně ke 100. výročí české státnosti realizovala několik projektů: Na Památníku padlých na náměstí ve Čkyni
byl obnoven interiér, expozice a deska Maxmiliánu Járkovi. Dále bylo umístěno na střechu památníku sousoší znázorňující
postavu ruského, italského a francouzského legionáře. Vše vzniklo společnými prostředky Obce Čkyně a jednoty
Československé obce legionářské Vimperk. Pamětní deska padlým a zemřelým z osady Spůle vznikla z podpory 
Jihočeského kraje a Obce Čkyně.                                                                                                                    

Petr Martan, autor publikace                         
Ing. Stanislav Chval, starosta obce

Publikace je zdarma a možno ji získat na obecním úřadu, v obecní 
knihovně, nebo u autora ve Čkyni č.p. 197, tel. 732 373 448.  
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Nové sousoší ve Čkyni a jeho promlouvání k dnešku

Součástí piety a oslavy 100 let
od konce 1. světové války a vzni-
ku české státnosti ve Čkyni bylo
znovuodhalení sousoší v životní
velikosti, které znázorňuje rus-
kého, italského a francouzského
legionáře.

Sochy se zpravidla odhalují jed-
nou za 100 let a na místě zůstávají
po staletí. Toto však neplatilo pro
Čkyni. Roku 1933 byl ve Čkyni na
náměstí postaven Památník padlých
a na jeho střeše umístěno sousoší
postav ruského, francouzského 
a italského legionáře. Dali jej
postavit čkyňští občané z vděčnosti
těm, kteří umírali v cizích zemích
pro vznik svobodné Československé
republiky.

Netrvalo dlouho a tyto posvátné
symboly nám zničili a ukradli
Němci. Nařízením protektorátní
moci r. 1940 došlo k odstranění sousoší a dalších památných výzdob legionářských. Památník byl Němci očesán zvenku
i zevnitř. Ztráta těchto národních symbolů nám měla vzít českou identitu, ponížit a uvolnit cestu k opětovnému
poněmčování. Legionářské symboly spolu s jezdeckou sochou T.G. Masaryka a s další výzdobou tehdy zničenou  mělo
nejméně miliónovou hodnotu. Německo zničilo, ale dnes zaplatila Obec Čkyně a Československá obec legionářská.

Umístění sousoší na střeše památníku - za nemalé veřejné finance - jen pro zkrášlení se někomu může zdát jako zbytečný
luxus a může namítnout, že by bylo lépe odhalovat sochy se symboly, které reagují a promlouvají k současnosti. Dílo 
a jeho vyjádření můžeme vnímat dvěma pohledy: Jeden je oslavně prolegionářský a pro vznik české státnosti. Druhý
pohled není oslavný a nese tragický příběh čkyňského sousoší z doby německé nadvlády. Je tím silnější a má rozměr -
z historie se poučme pro dnešek. Takto vnímáno má připomínat, abychom nedopustili zpochybňování a relativizaci teh-
dejší německé agrese na českém národu; abychom si toto sousoší či jiné národní symboly v budoucnu již nenechali vzít
a bránili je, pokud by přišlo jejich ohrožení. Dílo k nám promlouvá, abychom nehrbili hřbety před velkými státy a zachovali
si národní stát, identitu a svébytnost uprostřed Evropské unie a multikulturní Evropy.

Vlastenecké symboly musí zůstat národu
Přejme novému sousoší, ať zůstane uctíváno jeho historické vyjádření, které nepřestane být vyslovováno a vnímáno,

aby ústřední postava ruský legionář nedopadl stejně česky nevděčně, jako se stalo s ruským rudoarmějcem se samopalem 
a šeříkem v ruce. Vlastenecké symboly musí zůstat dle příslušné historické skutečnosti zachovány. A to bez výjimky pro
toho či onoho strategického partnera. 

Neosočovat kolektivně Němce – ale nezastírat jejich národní  odpovědnost
Český národ nese odpovědnost za existenci totalitního režimu let 1948-1989 a to nelze zjednodušit na frázi, že vše

způsobili komunisté, kterých bylo několik procent obyvatel (v dobách volby tzv. Národní fronty je volilo většinou 99 %
obyvatel). Kdyby nešli k volbám, nebo nevolili, tak za to jistě nešli do vězení. Bylo však pohodlnější volit.

Německý národ nese odpovědnost za režim let 1933-1945 a nelze to zjednodušit na frázi, že vše způsobili fašisté 
(v Německu nebyla fašistická strana) a nacisté - tedy členové strany NSDAP - kterých bylo několik procent obyvatel (volila
je většina Němců). Odtržení českého pohraničí r. 1938 a následný vznik Protektorátu Čechy a Morava se dělo za
nadšeného přijetí (až na výjimky) všech občanů Německa a Němců jako občanů ČSR.

Každý národ je dědicem své historie a za činy svých předchůdců nese důsledky. Proto je správné označovat příslušníky
národa a ne členy politických stran jako jediné odpovědné za činy a oběti. Proto říkejme, že sousoší ve Čkyni zničili Němci
a Češi to zaplatili. 

Petr Martan
Foto: PP
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Oslava 100. výročí konce 1. sv. války ve Čkyni

Pieta a oslava ke stému výročí od konce 1. svět. války a vzniku české státnosti na náměstí ve Čkyni proběhla v důstojné 
a slavnostní atmosféře. Jeden z řečníků Petr Martan tam přednesl následující projev:

Stojíme zde u památníku padlých 1. světové války, který je zároveň symbolem české státnosti v naší obci. Pro nás je to
místo cenné a posvátné. Od r. 1933 se k němu upínala pozornost a sem přicházeli lidé při slavnostech a v krizových
i revolučních dnech českého národa.
Občané z tehdejších obcí v červenci r. 1914 a v dalších letech narukovali do armády Rakousko-Uherska. Kolik jich bylo,

nevíme, ale z každé rodiny byl odveden nejméně 1 muž, často zemědělský hospodář, jehož práci musely nahradit ženy 
a děti. Víme, že 100 našich rodáků a občanů se z války již nenavrátilo. Padli a zemřeli kdesi daleko se vzpomínkou na
domov a tam zůstala pohřbena jejich těla. Z uvedených válečných obětí položilo život 6 legionářů. Byli jimi Maxmilián
Járka, Josef Vlk a František Škopek ze Čkyně; z Onšovic to byli Václav Hůlovec, František a Jan Kursa.

Další naši občané přinesli oběti na straně poražených. Češi nebojovali z přesvědčení za obranu Rakousko-Uherska. Češi
bojovali z donucení (paradoxně) za monarchii, která znemožňovala českou národní identitu a suverenitu. Tímto přístu-
pem naši také přispěli k porážce a jejího rozpadu.  

Ze současné obce Čkyně a přilehlých osad bojovalo v řadách zahraničních legií 37 legionářů. Jsme jim vděčni, neboť
víme, že patřili k síle, která vedla ke vzniku samostatného státu. -  A tak se stalo. Také čkyňští občané byli hrdinové. Patřili
mezi několik měst na Prácheňsku, kde se lidé veřejně sešli a předčasně již 14. října 1918 zde vlály české vlajky a byla
vyhlášena samostatná republika. V tu dobu se to považovalo za trestný čin a jinde za to byli organizátoři uvězněni. Po
skutečném vzniku republiky 28. října začalo i ve Čkyni a okolí  budování obcí. Dva naši občané, jako budovatelé obce v
1. Československé republice budou dnes oceněni a jejich jména za chvíli uslyšíte.
Život v 1. republice se vyznačoval vysokým vlasteneckým cítěním občanů a ochotou jít bránit republiku. Rokem 1938
však nastalo zklamání a národní pokoření. Začalo období protektorátu, které přineslo další oběti z řad občanů naší obce.
O obětech německé nadvlády a o obětech komunistického režimu se dále nebudu zmiňovat. Jsou uvedeny v knižním
Památníku, který vyšel k dnešnímu svátečnímu dni. V něm je uvedeno 208 jmen našich občanů - obětí všech režimů za
100 let. Jsou zde uvedeni i hrdinové - tedy ti, kteří se proti režimům stavěli. Ti všichni jsou ve veřejné paměti naší obce
a na ně bychom neměli zapomenout.

Stoleté období, které si dnes připomínáme, je prolnuto cennou lidskou vlastností - a to vlastenectvím. Jeho hodnota je
však v ohrožení. Je na nás, abychom nedopustili to, že skutečné vlastenectví bude současnou transkulturní společností
považováno za extrémní vlastnost či dokonce za nacionalismus. Je na nás, abychom si v mnohokulturním světě nenechali
vzít vlastenecké symboly či ikony české státnosti a národní historie. Ty musí zůstat posvátné, navzdory snahám všech
režimů o přepisování dějin. Ať žije Čkyně v České republice!

Petr Martan

KOS během oslav 100.
výročí republiky 

zincenoval scénku 
ze čkyňské kroniky

KOS Čkyně přispěl k oslavám 100 let
výročí od založení samostatného Česko-
slovenska hranou scénkou Deputace na
Hrad. Jednalo se o záznam o předání
listiny o obdržení čestného občanství
městečka Čkyně panu prezidentu Ed-
vardu Benešovi. Text uvedený ve čkyň-
ské obecní kronice roku 1937 upravil
Josef Lávička. Svých rolí se zhostili Karel
Remeš a Hana Brašnová.

(red)
Foto: B. Kubálek
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Zastupitelstvo udělilo během oslav 100. výročí tato ocenění:

Zastupitelstvo obce Čkyně uděluje nejvyšší osobní vyznamenání Čestný občan obce
Čkyně Dr. Edvardu Benešovi in memoriam. Pan prezident se zasloužil o založení
Československého státu a těšil se veřejné úctě i v naší obci. Proto se r. 1937 stal
čestným občanem obce Čkyně. Ocenění bylo násilně zrušeno německou nadvládou
r. 1939. Nové udělení čestného občanství je gestem obce Čkyně, kterým napravuje
historickou křivdu a jímž si uvědomuje potřebu připomínat vlastenecké osobnosti
uprostřed dnešní Evropy. Ocenění přebere pan Radim Beneš. Jeho praděd Bedřich
Beneš byl bratrem pana prezidenta.

Zastupitelstvo obce Čkyně uděluje nejvyšší osobní vyznamenání Čestný občan obce
Čkyně Václavu Chladovi in memoriam.
Bydlel ve Čkyni a jako bývalý legionář sloužil ve zdejší četnické stanici v hodnosti
štábní strážmistr. Na tomto náměstí byl 5. května 1945 těžce raněn při odzbro-
jování německého vojáka a následkem toho zemřel. Václav Chlada položil život za
zájmy českého národa a obce Čkyně. Ocenění přebírá vnučka paní Eva Risová,
rozená Chladová.

Zastupitelstvo obce Čkyně uděluje ocenění Významná osobnost obce Čkyně in memoriam Václavu Novákovi.
Bydlel ve Čkyni a stal se zdejším poštmistrem. Svou účastí na bojištích v zahraničních legiích přispěl ke vzniku
Československa r. 1918. Stal se výrazným vlastencem a budovatelem nové republiky v obci Čkyně. Příbuzné po Václavu
Novákovi neznáme, proto ocenění přebírá pan podplukovník Vojtěch Plesník, je předsedou jednoty Československé obce
legionářské ve Vimperku. Pamětní list bude uložen zde v památníku. Ocenění dodatečně přebrala paní Švejdová, vnučka
oceněného. Stalo se 10. 11. 2018 u památníku na náměstí ve Čkyni při pietě k ukončení 1. světové války.

Zastupitelstvo obce Čkyně uděluje ocenění Významná osobnost obce Čkyně in memo-
riam Václavu Vavrýnovi.
Žil ve Čkyni a byl 37 let řídícím učitelem zdejší obecné školy. Patřil mezi zakladatele
a budovatele samostatné republiky v obci Čkyně. Již 24. listopadu 1918 spoluzak-
ládal Sokol ve Čkyni a stal se jejím starostou v dalších 20 letech. Svými aktivitami
výrazně přispěl k posilování české identity a kultury. Ocenění přebírá paní Ing.
Vlasta Klimová, která je z rodiny Václava Vavrýna a bydlí v domě po oceněném.

Zastupitelstvo obce Čkyně uděluje ocenění Významná osobnost obce Čkyně Václavu
Martanovi in memoriam.
Žil v Dolanech a ve Čkyni a byl truhlářem. Zúčastnil se národního odboje a riskoval
život za zájmy obce a vlasti. Na tomto náměstí byl 5. května 1945 těžce raněn
kulkou ze střely německého agresora. Ocenění přebírá syn pan Petr Martan.

Zastupitelstvo obce Čkyně uděluje ocenění Výz-
namná osobnost obce Čkyně Janu Němcovi in
memoriam.
Žil v Onšovicích a byl úspěšným zemědělským podnikatelem. Do JZD nevstoupil 
a režim jej označil za tzv. vesnického boháče a měl býti vystěhován. Stal se politickým
vězněm a obětí komunistického režimu a kolektivizace zemědělství v naší obci.
Ocenění přebírá vnučka paní Mgr. Jana Pěstová, roz. Němcová.

Zastupitelstvo obce Čkyně uděluje ocenění Významná osobnost obce Čkyně Vojtěchu Ko-
houtovi in memoriam.
Narodil se a žil ve Spůli. Stal se římsko-katolickým knězem. Po r. 1948 byl účastníkem
odporu a odboje proti komunistickému režimu. Za tuto činnost byl odsouzen k ne-
spravedlivě nadnesenému trestu. Mučednický příběh politického vězně a kněze Voj-
těcha Kohouta je dokumentem o temné části naší historie. Ocenění přebírá 
v zastoupení pan Ing. Vojtěch Kohout, který žil blízko svého strýce.        

Petr Martan, foto: B. Kubálek, P. Pechoušek
takto bylo uváděno V. Komínovou při předávání ocenění
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Restaurátorům pomáhal se sousoším jeřáb            Foto: LP

Lukáš Černý s pomocníkem Václavem Šperlem měli při
instalaci krásné počasí                                                   Foto: LP

Lukášovi při přípravě sousoší pomáhala čkyňská restau-
rátorka Lucka Růžičková                                               Foto: PP

Pomník se bude dál opravovat

Rozhovor s volyňským sochařem Lukášem Černým, který
vrátil na čkyňský pomník sousoší legionářů.

Lukáši, jak dlouho ti trvalo sousoší legionářů vytvořit?
Nejzásadnější pro zhotovení sousoší byl historický průzkum

a zjišťování souvislostí, což jsme s Luckou Růžičkovou dělali
zhruba dva roky předem. Poté, co jsme zjistili autora sousoší,
táborského sochaře Rudolfa Kabeše, jsem kontaktoval
táborské muzeum a archiv, jestli se v jejich sbírkách ne-
nachází pozůstalost po tomto sochaři. Případně, jestli mne
mohou odkázat na nějakou osobu či instituci, která by mohla
poskytnout nějaké informace. Přes táborské muzeum jsem
dostal kontakt na historika Ing. Václava Šedivého, který se
zabývá sochaři, kteří působili v okolí Tábora. Po konzultaci
dané problematiky jsme se dopátrali shodné sochy od tohoto
autora v Hronově na městském hřbitově, kde je legionářské
pohřebiště. Poté už se jednalo o celkem standardní řemeslnou
a manažerskou činnost.

Vytvořili jste odlitek sochy?
Odlitek jsme dojednali s městem Hronov a následně zho-

tovili formu sousoší do silikonosádrové formy přímo na
hronovském hřbitově. Následoval převoz do volyňského
ateliéru, kde byl zhotoven výdusek z umělého kamene. Závěr
pak představoval převoz a usazení sousoší na čkyňský po-
mník. Celá práce trvala s technologickými pauzami cca čtyři
měsíce ve třech lidech. Zajímavostí je, že v průběhu prací his-
torik Václav Šedivý dohledal ještě třetí zaniklý shodný odlitek
sousoší, který se nacházel v Ledvicích u Duchcova.

Jedná se o tvůj největší projekt?
Vzhledem k tomu, že se jedná o sousoší ze tří figur, tak je

to zatím asi největší objekt, který jsem dělal. Díky včasnému
historickému průzkumu a dohledání shodného odlitku v Hro-
nově se jednalo hlavně o řemeslnou práci. Původně jsem
plánoval zhotovit modelovanou kopii podle historických fo-
tografií, což nálezem v Hronově odpadlo. Tím se ušetřil tak
půl rok práce a tedy i dost peněz.

Kde ses nejvíc rozvinul?
Zatím nejvíce jsem se v rámci rekonstrukčních kopií soch

vyřádil v Pracejovicích, pro které jsem dva roky dělal repliky
soch alegorií z rodného domu Rudolfa Berana od volyňského
architekta a profesora Františka Průši. Jedna socha se docho-
vala od prsou dolů a z druhé zbyla jen polovina hlavy 
a naštěstí historické fotografie z pozůstalosti po autorovi.
Jinak se věnuji pracovně hlavě obnově památkových objektů
v našem kraji od křížků a kapliček až po tvrze, kostely 
a zámky.

Budeš na rekonstrukci pomníku ještě pokračovat?
Předběžně jsme o tom se zástupci města a legionářů ho-

vořili po odhalení pomníku. Podklady jsou k tomu zpraco-
vané. Tak předpokládám, že až nastane správná konstelace,
tak se do toho pustíme.

(pp)
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Ve Spůli vzpomínali na padlé z I. světové války

V neděli 28. října 2018, v den vrcholících oslav 100. výročí republiky, se ve Spůli konala slavnost k připomenutí tamních
padlých vojínů z I. světové války, spojená s odhalením nově pořízené pamětní desky. Tím bylo završeno téměř rok trvající
úsilí k uctění jejich památky. Časový odstup jednoho století, sporé písemné prameny a skutečnost, že nikdo z jejich po-
tomků už ve Spůli nežije, nebyly zrovna příznivé podmínky pro pátrání po jejich jménech. Členové přípravné skupiny
Josef Jiřička, Milada a Renata Leškovy a Jan Martan byli odkázáni na údaje na internetových stránkách Vojenského his-
torického ústavu Praha (VHÚ), Státního oblastního archivu Třeboň i dotazování u potomků starostů z doby po válce.
Nakonec se podařilo sestavit ověřitelný seznam 4 jmen místních padlých vojínů, i když v dolanské obecní kronice stojí,
že ze Spůle bylo odvedeno 20 mužů a z nich padlo 7. Jejich jména tehdy uvedena nebyla. Tak jsou na pamětní desce pouze
3 jména ze seznamů VHÚ, doplněná o 1 jméno z pomníku u hrobu rodiny Bůhovy na hřbitově v Bohumilicích. Spůlskými
padlými vojíny jsou: 
Josef Bůha z č. 16, jediný syn v rodině. Od 23. června 1915 byl evidován jako nezvěstný z ruské fronty. Bylo mu 31 let. 
František Jiřička z č. 13 padl 26. června na ruské frontě u Bóbrky v Haliči. Pochován je na nedalekém hřbitově v Podmonastru.
Bylo mu 29 let. 
Jindřich Kouba z č. 19 padl 5. prosince 1916, místo není uvedeno. Bylo mu 26 let. 
Jan Robl, manžel, hospodář a jediný muž ve stavení č. 22 padl 22. listopadu 1914 na srbské frontě u Lajkovače - v polovině
vzdálenosti mezi bosensko-srbskou hranicí a Bělehradem. Bylo mu 31 let. 
Pokud je to uvedeno, naši muži rukovali k 91. pěšímu pluku do Českých Budějovic a odtud byli transportováni na bojiště vý-
chodní fronty. Kronikář také zapsal, že 5 vojínů ze Spůle padlo do zajetí, z nichž 4 byli v legiích v Rusku. Známa jsou pouze
2 jména legionářů, a to Václava Martana z č. 2 a Jana Novotného z č. 6. Zápis o I. světové válce se uzavírá tím, že 2 muži byli
ve válce raněni.

K odhalení nové pamětní desky se i přes
nevlídné počasí, kdy na zemi ležel sníh a drobně
pršelo, shromáždilo na sto spůlských i přespol-
ních občanů. Za vedení obce Čkyně byli přítomni
starosta Ing. Stanislav Chval a místostarosta
Jaromír Kainc, jako hosté administrátor řím-
skokatolické farnosti Čkyně P. Mgr. Jan Janoušek,
zástupce legionářské obce pplk. Ing. Vojtěch
Plesník, zástupce Armády ČR pplk. E. Kecskecs.
Pamětní desku odhalil starosta obce a poté ji P.
Janoušek požehnal a pronesl modlitbu za padlé.
Tomu dopoledne předcházelo obětování mše
svaté za padlé v bohumilickém kostele. Proslovy
pronesli zástupce legionářů, starosta obce a Josef
Jiřička, který slavnost uváděl. Paní Růžena Mar-
tanová, rozená Jiřičková z č. 13, jako přímý po-
tomek padlého Františka Jiřičky, položila k pamětní desce věnec a zapálila svíci. Druhý věnec položili společně zástupci
legionářů a armády. Slavnost započala zvoněním z kapličky, po němž pěvecký sbor Mgr. Jaroslava Fafejty zazpíval národní
píseň Ach synku, synku a na závěr programu u kaple pak státní hymnu. Pan pplk. Plesník se svými dvěma kolegy vojáky
do Spůle vrátili 10. listopadu v 11 hodin s vlčími máky na uniformách, aby v předvečer 100. výročí ukončení I. světové
války (11. 11. 1918 v 11 hodin) položením věnce a svíce uctili památku válečných veteránů. Hlas zvonku na spůlské
kapličce se v neděli 11. listopadu ve 13.30 hodin připojil k ostatním v celé zemi. Zvonění opět ochotně obstarala paní
Marie Vondrášková z Dolan. 

Pamětní deska je umístěna na boční stěně kapličky a zhotovena je z bílého mramoru. V horní obloukové části je oz-
dobena reliéfem lipových ratolestí převázaných stuhou. Písmena jsou vysekána a vyzlacena: Nad jmény je nápis „Památce
vojínů padlých v I. světové válce“ a pod nimi je připojena věta „Budiž jim cizí země lehká“ a datace „Pořízeno 2018“. Pod
jmény je ponecháno místo na případné doplnění dalších jmen, pokud se je podaří zjistit. Pamětní desku vytvořil sochař
MgA. Vojtěch Mach-Žižka, spolupracovník firmy Kamenictví Váňa, s.r.o. z Prachatic, která byla celkovým dodavatelem
prací. Investorem byla obec Čkyně. Deska stála včetně daně 73,4 tisíc Kč a podařilo se na ni získat 90% dotaci ve výši 66
tisíc Kč od Jihočeského kraje z kapitoly Úcta k předkům.

V proslovech bylo připomenuto, jak krutě a zničujícím způsobem dopadla válka na odvedené mladé muže a jejich
rodiny poté, co byli ze svých rodin vytrženi a posláni na téměř jistou smrt, jaké hrůzy a utrpení v pekle války přitom
prodělávali, co doma prožívali jejich blízcí a co to znamenalo, když v hospodářství na všechno zůstali jenom ženy, staří
lidé a děti. Nikdo z potomků rodin postižených válkou už ve Spůli nežije.  

Josef Jiřička, foto: Hynek Jiřička a Vladislav Hošek 
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Vzpomínka na veterány světových válek ve Spůli

Výjimečný den, 11. listopad, si vedení obce Čkyně, zástupci ČsOL Jednoty Vimperk, Svazu válečných veteránů a další
zúčastnění připomněli dne 10. listopadu 2018 vzpomínkovým aktem ve Spůli. Krátké setkání se konalo u nově osazené
pamětní desky padlým vojínům v I. světové válce, o jejíž instalaci se zasloužili především pan Josef Jiřička ze Spůle a obec
Čkyně.                                                                                                                                                                                                    S. Hadrava

Vzpomínka na Vojtu
Velmi ráda bych prostřednictvím Aktualit obce Čkyně vzpomněla spůlského rodáka Vojtu Kohouta, který zemřel po

krátké nemoci v pondělí 5. listopadu. Jeho až neskutečný zápal po vědění mne nepřestával při každém našem pravidelném
setkání překvapovat. Vojta byl nejstarším účastníkem cyklu přednášek Vimperská akademie seniorů, které se zúčastňoval
od jejího začátku před deseti lety. Neúnavně se staral o kapličku v Klášterci u Vimperka, hrabal listí, sekal trávu, vyráběl
z místních jeřabin a rybízu výborné víno. Jeho víra byla opravdová a upřímná, hovory s ním byly podnětné a plné touhy
po vědění. Jeho srdce bylo otevřené všem.  Vojto, děkujeme.

Renata Lešková a studenti Vimperské akademie seniorů

Fotografie je z loňského setkání rodáků ve Spůli, jehož byl Vojtěch Kohout iniciátorem. Pan Kohout sedí uprostřed.

Zasazení Stromu svobody 2018

Na program u kapličky navázalo v dolní části návsi zasazení Stromu svobody 2018 – stromu legionářů a občanů. Zhos-
tili se toho za legionáře pplk. Ing. V. Plesník a za občany Ing. Jan Martan z č. 7 a za nejmladší generaci Lucie Kadaňová
z č. 2 a Toník a Šimon Markytánovi z č. 19. Nová
lípa volně navázala na řadu lip vysazených zde
s největší pravděpodobností před 100 lety. Na
závěr zaznělo přání, aby lípa rostla do dobrých
časů, dočkala se věku svých předchůdkyň a aby
mladí lidé s ní ve Spůli zůstali. Odrostek lípy
srdčité věnovala zdarma firma Ing. Miloslavy
Novotné z Onšovic.

Hojná účast občanů, kteří na slavnost přišli 
a podíleli se na její přípravě prací nebo finančními
dary, je spolu s loňským konáním Setkání rodáků
nadějná vyhlídka probuzeného zájmu o současné
dění i minulost v rodné obci.

Josef Jiřička
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Odešel Král Šumavy ze Čkyně František Talián
Na začátku druhé říjnové dekády mi zavolal František Talián s prosbou, zda bych ho nemohl navštívit. Rád jsem to udělal.

Ve světnici v domku, který jeho rodině patří již dlouhá léta, seděl velice nemocný, starý, ale moudrý muž.
Šlo mu o jediné – aby se o knížkách, které sepsal, dozvěděli všichni ze Čkyně. „Pavle,napiš o tom a dej mi v Aktualitách

pěkné místo!“ to si přál. Své vzpomínky shrnul do třech útlých knih, které se teď prodávají v drogerii u Kainců. Jsou to básně,
vzpomínky, soudničky vystudovaného doktora práv. Opravdu zajímavé čtení. Řadu jeho přátel, ale hlavně nepřátel jistě pře-
kvapí, co byl vlastně tenhle chlapík zač. Pro ty, kteří nevědí, jeho matka byla sestrou Jana Jandy, původem z Budilova, který
bydlel v řadovkách u řeky.

Doktor Talián se zajímal o Čkyni, o to, co se zde děje, co se tu plánuje, co je v našem městečku nového, jak si tu žijeme, co
nás trápí, v čem by mohl případně pomoci. Špatně chodil, o to víc kouřil, na stole mu leželo mnoho nových knih z jeho milo-
vané Šumavy. Všechny ty sbírky vyšly díky jeho dobročinnosti, autorům nic nepočítal za tisk, které krylo jeho nakladatelství.
Takhle to dělal často.

Byl velice smutný. Sám říkal, že všichni ti ze Čkyně i z Vimperka, které měl rád, již zemřeli a on si prý nemá s kým povídat.
Hezky vzpomínal například na Karla Doležala st. ze Čkyně, jehož dcera Liduška je dnes šikovná cukrářka. Byl rád, když jsem
mu slíbil, že se znovu zastavím. 

Po zhruba hodinovém rozhovoru během načaté věty a myšlenky náhle usnul. Když jsem ho probudil, tak se omluvil s tím,
že jde spát. Bylo půl deváté ráno a já jsem po návštěvě odcházel. On za pár dní na to zemřel. Tak jsem se rozloučil s mužem,
který si pro všechno, co pro ni udělal, zasloužil přízvisko Král Šumavy.

Budiž Vám země lehká, Čkyně a Šumava nezapomene!
Pavel Pechoušek

Publikace Františka Taliána To jsem já,
Opožděná inventura a Jsem den a Ty jsi noc
vydalo letos v létě nakladatelství Fortuna.
Předkládaná trilogie přináší autorský výběr
z celoživotní tvorby Františka Taliána.
Zahrnuje básně, povídky, soudničky, šansony,
úvahy i epigramy a čtyřverší. Ve všech tex-
tech se snoubí autorova životní zkušenost
s básnickým přístupem k tvorbě jako celku.
Jedná se o autorovy prvotiny. Dosud publiko-
val pouze časopisecky, a to pouze ve svém ju-
venilním období. V úvodu knihy To jsem já je
uveden dopis od Jaroslava Seiferta, ve kterém
velmi kladně hodnotí autorovu poezii.

Slavnostní křest proběhl 30. srpna v pros-
torách Galerie KARTOGRAFIE za účasti
kmotrů Jiřího Tušla, Petra Cincibucha a Jiřího
Žáčka.

(pp)

Dopis od Jaroslava Seiferta
29. dubna 1973

Milý pane Taliáne, 

rukopis Vaší knížky mě zaujal. Ty básně či obrazy, které se mi zvlášť zalíbily, jsem zatrhal tužkou. 
Obraz v básni Soumrak je překrásný. Ostatně není jediný. Podobných je tam více. Pokuste se o větší básně. Chtělo by to
místy mohutnější, širší vyznění.

Jinak mě naplnila knížka radostí z Vašeho velkého talentu. Buďte však skromný a pokoušejte se o nové verše.

Pěkně Vás zdravím, tisknu Vám ruku a přeji Vám nejlepší.
Srdečně

Jaroslav Seifert
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JUDr. František Talián
Narodil se 7. 3. 1948 ve vesničce

Boubská u Vimperka na Šumavě v ro-
dině, která byla v padesátých letech
minulého století z politických důvodů
násilně vystěhována na odlehlou
samotu, což mělo na jeho dětství a
vnímání zásadní vliv.

Ke studiu na gymnáziu nedostal do-
poručení, proto vystudoval strojní průmyslovku v Písku a po
maturitě několik let pracoval manuálně jako montér. V roce
1968 byl přijat na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze, kterou dostudoval v roce 1974.

Po právnických studiích začal pracovat v legislativním
odboru Ministerstva zdravotnictví ČSSR, odkud musel z poli-
tických důvodů odejít. Živil se překládáním knih pro děti, jako
topič, uklízeč, jako knihovník…

Sametová revoluce znamenala velký obrat v jeho životě.
Vrátil se k právnické praxi a zasedal v soudním senátu pro
události 17. listopadu 1989. Stal se prezidentem České sekce
IBBY – Společnosti přátel knihy pro mládež při UNESCO.
Od listopadu 1989 soukromě podnikal v oboru nakladatelství
školních učebnic a na rodné Šumavě i v oboru hotelnictví.
Mimo jiné vydával týdeníky Naše rodina a Učitelské noviny.

V letech 1967–1971 publikoval své verše v měsíčníku Divoké
víno. Účastnil se na básnickém almanachu Pohledy a výrazně
časopisecky publikoval. Jeho pořady probíhaly v Poetické
kavárně Viola, v Mikro(poetickém) fóru, Památníku národního
písemnictví a na dalších místech až do roku 1977. Od té doby
až dosud již nepublikoval.

Střídavě žil v Praze a na Šumavě.
Měl syna Tomáše, narozeného 4. 3. 1979.
Zemřel náhle 14. 11. 2018.

Soumrak
František Talián

Ulice přeplněné
tvými rty

A trny prstů
za ploty

Na každém kroku básně
ukazují

návěští oken
na tři čtvrti na cit

Soumrak
Peří holoubat

stoupá z komínů
a slepí

nemohou svědčit

Večerní modlitba
František Talián

Ještě mne, Bože, vrať
na chvilku nazpátek –
ať shrabem ještě nať,
pobudem u vrátek...

Vrať mne jako se vrací
po zimě tažní ptáci –

jen na chvilku mne, Bože, vrať,
rozloučit se a poděkovat.

Básně z knihy To jsem já
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Školní rok v plném proudu

Na přelomu podzimu a zimy jsou školáci zase v plné práci. Školní rok se přehoupl přes první čtvrtinu, kvapem se blíží
Vánoce. Ve škole probíhá každoroční testování SCIO, podzimní termíny vyšly na čtvrťáky, šesťáky a deváťáky. Ti nejmladší
se porovnávají ve čtenářských dovednostech s ostatními stejně starými čtenáři v republice. Test čtenářské gramotnosti
je složen z praktických úloh a je rozdělen na několik částí: získávání informací, zhodnocení textu a zpracování informací.
Podle výsledku testu je čtvrťáček zařazen do kategorie, která odpovídá jeho čtenářským dovednostem. Kategorií je celkem
6 (Nečtenář, Začátečník, Průzkumník, Objevitel, Profík, Specialista). Starší žáci se již porovnávají v celé řadě předmětů –
český jazyk, matematika, anglický jazyk, všeobecné studijní předpoklady. A protože testováním prochází naši žáci po
celou dobu školní docházky, každý z nich získává osobní portfolio růstu svých zájmů, dovedností, vědomostí a znalostí.
Začínají se rozbíhat i školní kola vědomostních soutěží a první halová sportovní klání.

Podzim byl vyplněn i řadou kulturních akcí včetně divadelních představení, na která žáci se svými učiteli vyjíždějí do
Českých Budějovic nebo do Prahy. Tradiční je celodenní návštěva Prahy s bohatým programem.  Po prohlídce výstavy
„Záhada Čapkova koberce“ a expozice malířů počátku 20. století ve Veletržním paláci byla cílem opět výstava, tentokrát
fotografa Josefa Koudelky „Invaze 68“. Nechyběla ani prohlídka Pražského hradu s akreditovaným průvodcem. Přísloveč-
nou třešinkou na dortu bylo představení v Divadle v Dlouhé „Tajný deník Adriana Molea“.  Tato akce plná zážitků byla
určena pochopitelně pro naše nejstarší žáky. Ale ani mladší nepřišli zkrátka – novodobé kočovné divadlo „Divadélko pro
školy“ v tělocvičně sehrálo dvě představení „Fenomén Karel Čapek“ a „Z Devatera pohádek“. Do Jihočeského divadla
zavítali šesťáci a sedmáci. Hra „To, co žije pod tvojí postelí“ divákům přiblížila, kde se bere strach…. Další třídy v adventním
čase navštíví rovněž divadlo v Českých Budějovicích, konkrétně hru „Dalskabáty, hříšná ves“.  

Naši žáci v rámci „osmičkového podzimu“ absolvovali řadu akcí zaměřených na významné události naší země.  Zároveň
se i aktivně podíleli na oslavách stého výročí vzniku republiky. Ať už výtvarnými pracemi, aktivní účastí ve výukových
programech – Pravda /z/vítězí nebo přímo na oslavách obce na náměstíčku a poté v synagoze. A ještě máme plány – na
slavnostním rozsvícení vánočního stromu na školním dvoře naši menší zahájí advent pásmem plným písniček, koled 
a předvánočního povídání. Těm starším se v synagoze na besedě přiblíží  židovský svátek Chanuka,  zazní chanukové
písně.  Začátkem prosince – spolu s naší tradicí – bude školou chodit Mikuláš, čerti a andělé. Za básničku nebo písničku
podarují žáčky sladkostí. Dramatický kroužek připravuje čertí pohádku. Jak jinak než o boji dobra a zla. Naštěstí, jako ve
správné pohádce, dobro vyhraje. A další – nejedno – vystoupení má pochopitelně před Vánocemi náš DPS Růže, ať už
s Pohodou nebo Rosettou. 

Podzim je také naplněn intenzivní přípravou deváťáků na výběr střední školy. Právě v tomto období se začínají prezen-
tovat střední školy a učiliště svými „Dny otevřených dveří“, hospodářské komory pořádají „Burzy škol“. Českobudějovické
Výstaviště otevřelo celonárodní akci – výstavu „Vzdělání a řemeslo“. U nás ve škole již tradičně v rámci listopadových
třídních schůzek představí svou školu zástupci okolních středních škol, tedy těch škol, kam většinou odchází za stře-
doškolským vzděláním naši žáci.

Se sběrem starého papíru a kartonů jsme i letos začali ihned od počátku školního roku. A již jsme museli první várku
odvézt do Jihoseparu! Letos se patrony sběru stali osmáci. V úterý a čtvrtek ráno přebírají balíky papíru, váží, přemisťují,
skládají… A právě osmáci se zúčastní aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání, využití obnovitelných zdrojů
a podporu technického vzdělávání. Akci s názvem „Den s obnovitelnými zdroji“ pořádá VOŠ a SPŠ Volyně. A zase osmáci,
tentokrát v rámci výuky chemie – pro ně letos nového předmětu, pojedou na exkurzi čističky odpadních vod.  Naše děti
se učí chránit přírodu, třídit odpad, šetřit vodou. Snad se naučí i neodhazovat odpadky cestou ze školy a budou používat
prachobyčejné koše. Ale, jak všichni víme – příklady táhnou…                                                                   

Mgr. Václava Komínová

Pozvánka na 
Hasičský bál 

Hasiči ze Čkyně zvou všechny své
spoluobčany na Hasičský bál, který
se uskuteční dne 26. 01. 2019 od
20 hodin v místním KD. K tanci 
a poslechu Vám zahraje kapela 
De Facto. 

Hasiči se těší na Vaši návštěvu. 
SDH Čkyně

Hasičská výroční schůze
ve Čkyni 

Čkyňští hasiči zvou všechny své členy,
na výroční schůzi za rok 2018, která se
bude konat 15. 12. 2018 od 19:00
hodin v salónku u Kainců. 

SDH Čkyně
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Co nového v mateřské škole

Listopad se pomalu přehupuje do prosince, tři měsíce školního roku máme za sebou a čeká nás advent a s ním spojené
nejkrásnější a dětmi nejočekávanější svátky v roce – Vánoce. Ale zatím je ještě teplý podzim, který nám přichystal mnoho
různých školkovských aktivit. Společně jsme oslavili Den stromů úklidem zahrady a delšími vycházkami do okolí
s poznáváním stromů. Oslavili jsme strašidelný svátek Halloween, dlabali jsme dýně a dělali mnoho dušičkových věcí.
S vílou Podzimničkou jsme symbolicky zamkli školní zahradu. V prožitkovém učení jsme pekli brambory 
a hnětýnky. Přivítali jsme sv. Martina (i když nám sníh nepřinesl, dostali jsme od něj svatomartinské rohlíčky a zlaté
dukátky). Také jsme prožili příjemné skoro dvě
hodiny na zahradě s třemi cvičenými kozičkami.
Bylo to zábavné. 

A co nás čeká dále? 22. listopadu (trochu
v předstihu) zahájíme advent interaktivním pro-
gramem „Slyšte, slyšte aneb co se přihodilo
v Betlémě“. Vánočně naladěni budeme pokračo-
vat 28. 11. vánoční pohádkou divadla Zvoneček
a 29. listopadu rozsvítíme na školní zahradě
vánoční stromeček. Letos uděláme změnu,
s rozsvícením proběhne venku i společná
besídka všech třech tříd. Víc nepovím, přijďte,
uvidíte. Pak už bude prosinec a 5. 12. nás
navštíví Mikuláš, anděl a obávaný čert. Letos je
ho u nás ve školce třeba. Na 10. prosince chys-
táme vánoční dílnu s Vámi rodiči nebo prarodiči, s dětmi a pod odborným vedením Lucky Růžičkové. Sejdeme se
odpoledne a budeme vyrábět keramické svícny, které nám Lucie vypálí a na Štědrý den budou svítit a dělat nám radost
doma. Pak si budeme užívat předvánoční atmosféru kreslením, malováním, stříháním, zpěvem, poslechem koled, vy-
cházkami. Vidíte, že se nenudíme, nejen že si hrajeme a učíme se, ale chystáme a prožíváme s dětmi mnoho hezkého 
a poučného.

Za celý kolektiv mateřské školy Vám přeji hlavně zdraví a radost v celém roce. A k vánočním balíčkům přidejte i svoji
lásku. Určitě je tím dárkem největším. Radostné Vánoce.  

V. Pechoušková

Halloween ve školce
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Přeji novým 
zastupitelům

hodně sil!
Práce v zastupitelstvu  pro

mne znamenala setkání se za-
jímavými lidmi, zapálenými
pro možnost ovlivnit dění ve
Čkyni a okolních obcích, zlep-
šit životní podmínky. Včetně
budování dětských hřišť, do-
končit staré a prosadit nové
projekty. Velmi zajímavé byly
diskuze o budoucím vzhledu
parku a budoucnosti hotelu. 
V dalším období jsem nekandi-
dovala, podporuji hnutí Stanis-
lava Chvala a jeho program.
Obdivuji schopnost starosty
udržet všechny diskuze v me-
zích slušného jednání, bez vzá-
jemného napadání, jak jsme
viděli například ve Vimperku.

Přeji novému zastupitelstvu
pevné nervy a hodně sil pro je-
jich práci.

MUDr. Jana Fabiánová

Hasiči ze Čkyně pořádali vepřové hody
Čkyňští hasiči pořádali dne 17. listopadu 2018 vepřové hody ve své zbrojnici. Tato

akce se konala již pošesté. Návštěvníci si mohli zakoupit jitrnice, jelita, tlačenku, prde-
lačku, vařený ovar, pečené maso, pečenou krkovici a k tomu knedlík se zelím. Této akce
se zúčastnilo okolo 280 návštěvníků, kteří veškerou zabijačku vykoupili už v poledních
hodinách. Ke všemu bylo samozřejmě dobré pivo, jak má být. Ke kávě si lidé mohli nabíd-
nout sladké zákusky, které napekly místní hasičky. 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 – Vlastimil Babka, Marie Kaincová, Iva Járková,
Josef Kainc st., Ladislav Kaňka ml., Ladislav Kaňka st., Lucie Kaincová, Ludmila
Šabouková a Václav Šabouk. Dále děkujeme zúčastněným členům za jejich ochotu obslu-
hy a také za veškerou přípravu v hasičárně. Velké díky patří také všem návštěvníkům
této akce, že vše vykoupili a podpořili místní sbor hasičů. Věříme, že všem chutnalo, 
a budeme rádi, když se tato akce zorganizuje i v příštím roce, i když je to dost náročné.                             

Josef Kainc ml.  
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Zprávy ze ZUŠ Čkyně
Ve školním roce 2018/2019 dochází do ZUŠ Vimperk – pobočka Čkyně celkem 47 žáků, což je o 9 více než ve školním

roce 2017/2018. Na pobočce vyučuje 8 pedagogů hru na 9 nástrojů. Vyučované předměty jsou: klavír, elektronické
klávesy, akordeon, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, klarinet a nově též housle. Mladší žáci (do 5. ročníku)
navštěvují hodiny hudební nauky. Na všechny ostatní nástroje, které vyučujeme, mají děti možnost docházet v ZUŠ ve
Vimperku. Pro tento školní rok je vyhlášena soutěž MŠMT v komorní hře, hře na akordeon, hře na elektronické klávesové
nástroje. Soutěžící se Vám jistě představí na některém z našich koncertů. Vedle klasické školní docházky na pobočce
vyučujeme i studenty v rámci Akademie umění a kultury Vimperk – vzdělávání III. věku. 

Pedagogický sbor na pobočce ve Čkyni  - školní rok 2018/2019: Jan Hrdlička – trubka, hudební nauka, Tomáš Rožboud
– akordeon, Lenka Smahová – klavír, elektronické klávesy, Petr Staněk – klarinet, Helena Szpuková – kytara, Lenka Va-
lišová – zobcová a příčná flétna, Mgr. Hedvika Vavříková – housle a Mgr. Jana Zíková – klavír.

V tomto školním roce jsou opět naplánovány žákovské koncerty, na které všechny srdečně zveme! Předvánoční kon-
cert se již tradičně uskuteční v Synagoze ve Čkyni, a to 17. 12. 2018 od 17:30. Dále si Vás dovoluji pozvat na veřejnou
generální zkoušku dechového orchestru – 22. 12. 2018 v 15:00 v KD Cihelna Vimperk a na Adventní koncert de-
chového orchestru ZUŠ Vimperk – 23. 12. 2018 taktéž v 15:00 v KD Cihelna Vimperk. Předprodej na koncert 
i generální zkoušku začíná 30. 11. 2018 od 15:00, dále pak v pracovní dny od 8:00 do 15:30 v kanceláři ZUŠ Vimperk.

Za ZUŠ Vimperk – pobočka Čkyně
Jan Hrdlička

Návštěva Prahy ve státní svátek 17. listopadu
Raději píšu, než mluvím.  Je mi 12. Škola mě docela baví, ale moc mi nejde. Je náročná. Dala mi nejlepší kamarádku

Elišku. Mám raději víkendy. A volno. A cestování po České republice i zahraničí. Chtěla bych se někdy umět domluvit
německy a anglicky. 

Do Prahy jezdím s rodiči a bratrem pravidelně za tetou. Tentokrát jsme vzali i bratránka Adámka
a jeli si prohlédnout kromě památek i výstavy. Rodiče chtěli vidět hlavně historickou budovu Národ-
ního muzea, ale tu bych vám doporučovala navštívit až na jaře, až tam nebude taková fronta. Protože
ta byla fakt hrozná. Skoro 400 metrů. Nakonec jsme to vzdali a šli si prohlédnout výstavy v nové
budově Národního muzea, které také byly zadarmo. Prohlédli jsme si tři výstavy. Světlo a život a
Archa Noemova byly zajímavé, ale mně se nejvíce líbila výstava Keltové. Kdo je fanouškem historie,
tomu bych ji určitě doporučila. Mají tam mnoho keramických, kovových a kosterních nálezů. 
A hlavně největší zlaté keltské poklady keltských mincí nalezené v českých zemích. Kousek dále je
i dětský koutek, kde se můžete za Kelty i převléci a něco si vyrobit. Nakonec jsme si prohlédli 
i Staroměstské náměstí, demonstranty zaplněný Karlův most i tichou Františkánskou zahradu.

Muzea miluji, doporučuji k návštěvě i Náprstkovo muzeum i Muzeum Karla Zemana u Karlova mostu.
Na jaře se opět chystáme do Prahy. Objevíme tajemství podzemí Staroměstské radnice a rozlehlý Průhonický park. 
Určitě cestujte, stojí to za to.

Markéta Hadravová

Výsadba lípy republiky

Při příležitosti svátku Dne boje za svobodu 
a demokracii byla občany Onšovic v sobotu 17.
listopadu vysazena Lípa republiky. Umístěna
byla na hřiště k dětskému koutku, kde bude
časem poskytovat příjemný stín a následným
doplněním pamětní desky připomene tato výz-
namná výročí. 

Tuto lípu i lípy do Dolan, Spůle a Horosedel
věnovala firma ZAHRADY N+N z Onšovic.

Ing. M. Novotná
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„Lidi, cestujte, ať víte, že se u nás máme dobře,“ radí fotograf Hošek

Do konce února je možné navštívit výstavu fotografií čkyňského světoběžníka Vladislava Hoška v naší synagoze.
Snímky Fotografa Šumavy pochází z Nepálu, z jeho třech cestovatelských fotoexpedic, které do Nepálu nasměroval.
Příjemnou zajímavostí vernisáže byli příchozí Nepálci, kteří pracují ve čkyňské firmě KMP.

Na výstavě jsou fotky z tvé expedice do Nepálu. Proč ses tam vydal?
Vždy mě lákaly hory, to prostředí mám prostě rád. Jednou jsem si řekl, že chci dojít pod nejvyšší horu světa a vidět ji na

vlastní oči. Přitom ji i dobře nafotografovat. Z toho vyplynul Nepál a Mt. Everest 8 848 metrů. V Nepálu jsem byl celkem
třikrát, dvakrát pod „střechou světa“ a další „osmičkou“ Cho Oyu a jednou jsem obešel Annapurny přes sedlo Thorong
La vysoké 5 416 metrů, včetně Base Campu, který leží v nádherném kuloáru pod východní stěnou Annapurny 1. Prošel
jsem nejhlubším údolím světa mezi osmičkami Dhaulagiri a Annapurnou, ležící jižně od království Mustang. To už je
kousek pod Tibetem. Tyto expedice jsou vždy na celý měsíc
a je třeba dobře zvážit lidi, které chceš mít s sebou. Musí to
být prostě bezva kámoši, sportovci a nekonfliktní lidé. Mi-
nule jsme byli čtyři, já, MUDr. Jan Toman (důležitý člověk 
v týmu), policista a horal Petr Tomeš a moje žena, která to
zase přežila. Nechceme nosiče a každý si neseme denně tři
týdny na zádech 15 – 20 kg těžký velký batoh a k tomu fo-
tovýbavu ve speciální brašně na břiše, aby byl fotoaparát
pořád po ruce. Já mám na batohu jednu skládací hůlku 
a lehký stativ.

Jaký byl nejsilnější zážitek?
Silných zážitků z takto vysokých hor je hodně, jeden z nich

byl ten, když jsme vystoupili ráno na vrchol hory Gokio Ri 5
360 m, ze které byly vidět čtyři osmitisícové vrcholy. Člověk tam může být klidně i několik hodin a pořád se máš na co
dívat. Je to neuvěřitelný pohled, přiznám se, byli jsme všichni tak trochu naměkko. Další super zážitek byl pohled z Kala-
patharu z výšky 5 550 metrů v oblasti Kumbu pod Mt. Everestem. Těžko se to popisuje, to musíš prostě prožít. S tímto
trekem souvisí i zážitek z letu z Kathmandu do Lukly, kde se přistává na nejnebezpečnějším letišti na světě. Trochu adre-
nalinu k těmto výpravám prostě patří. I když si tam neužiješ nic moc pohodlí a je to prostě trochu dřina, chci se tam ještě
jednou vrátit.

Na vernisáži byli i Nepálci, kteří pracují ve firmě KMP. To
byl výborný nápad!

Nepálci jsou pohodoví, nekonfliktní a pracovití lidé, myslím
si, že na to má vliv i jejich náboženství, buddhismus a hin-
duismus. Osobně jsem došel do KMP, kde pracují, a přinesl
jsem jim pozvánku na vernisáž mé fotovýstavy, kterou mám
ve Čkyni v synagoze. Byl jsem moc rád, že přišli, protože něk-
teří bydlí přímo v Pokhaře, kde v podstatě končí trek kolem
Annapuren. Takže se někteří podívali formou mých fotografií
domů. Všichni se chtěli se mnou v synagoze fotografovat. Za-
zněl i několikrát jejich pozdrav namasté. Bylo to pro mě 
s nimi moc příjemné setkání.

Užíváš si důchodu, i když jako důchodce vůbec nevypadáš. Co plánuješ na tuto zimu?
Určitě se těším na běžky, mám rád šumavské hřebenovky spojené s fotografováním. V únoru mám na Horské Kvildě fo-

toworkshop Zimní Šumava 2019, během celé zimy všude možně hodně přednášek a promítání. Příští rok to vypadá na
návštěvu Číny, konkrétně oblasti Sečuánu, je tam hora Miňa Gngkar vysoká 7 556 metrů, chtěl bych ji vidět a nafotografo-
vat.

Mimochodem jsi také skončil jako zastupitel. Mohl bys zhodnotit své působení na této pozici?
Minule jsem dostal za stranu Svobodní, kde jsem kandidoval, poměrně dost hlasů. Už jsem do toho znovu letos nechtěl

jít, chci to nechat podstatně mladším, ať se ukážou a něco pro Čkyni udělají. Jistě mají nové, doufám správné názory 
i elán do práce. Na závěr bych chtěl říci jen to: lidé, cestujte, ať se přesvědčíte o tom, jak se tady v naší zemi máme moc
dobře.                                                                                                                                                                                                                (pp)
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KE KOŘENŮM – židovské stopy v regionu

Byl krásný podzimní den, přímo stvořený k tomu, abychom se vydali na rodinný výlet. A tak jsme vyrazili a spolu s námi
dalších více než sto lidí z celého prachatického vikariátu. Všichni jsme byli pozváni v sobotu 6. října do Čkyně na Vikariátní
pouť rodin. Téměř celý den jsme měli možnost prožít v místní synagoze a přilehlé zahradě, kde byl připravený opravdu
zajímavý program. Dopoledne nás přivítal pan Julius Müller, genealog a představitel židovské obce, který nám vyprávěl
o šabatu a některých zvycích, které k tomuto dni neodmyslitelně patří. Poslechli jsme si židovské písně a nádhernou
skladbu hranou na housle, které kdysi dávno patřily židovské rodině, jenž se, bohužel, nevrátila z koncentračního tábora.
Poté následoval program převážně pro děti, ale i dospělí se měli možnost dozvědět spoustu nových informací, např. 
o různých židovských svátcích nebo o mezuze a chanukiji.  Poznávali jsme starozákonní postavy, tancovali židovské tance,
hráli jsme židovskou hru drejdl a zhlédli jsme film o obnově místní synagogy. Společně jsme se také vypravili na nedaleký
židovský hřbitov, kde nám pan Müller řekl mnoho zajímavého o symbolech na židovských náhrobcích. Každý z nás dal,
podle židovského zvyku, kamínek na náhrobek a společně jsme zavzpomínali na bývalé židovské obyvatele Čkyně. Po
společném obědě, který jsme prožili jako typický rodinný piknik v trávě, dalších hrách a tanci jsme se vydali jako správní
poutníci na mši svatou do kostela sv. Marie Magdalény, kde nás přivítal místní kněz P. Jan Janoušek. Mši svatou jsme prožili
i s prachatickým vikářem P. Petrem Plášilem a dalšími kněžími vikariátu, kteří nás celý den doprovázeli. Na závěr poutě
každý z nás dostal jako upomínku hru drejdl – malou káču, na které najdeme 4 hebrejská písmena. Jsou to začáteční pís-
mena slov, které v překladu znamenají:  Stal se tam velký zázrak.  V dnešní době je prožití tak krásného pohodového dne
v mezináboženském duchu, který nevyčítá, nepře se, ale snaží se hledat to společné, opravdu velký zázrak. 

Děkujeme všem za pomoc a za milé přijetí, především Juliu Müllerovi, pracovníkovi synagogy Miroslavu Knotkovi, zás-
tupkyni ZŠ Čkyně Václavě Komínové a dalším velkým i malým spolupracovníkům.

Markéta Grillová a Lenka Hanžlová

Bohatá adventní nabídka v synagoze
Konec roku a Advent zejména bývají bohaté na kulturní události. Příležitosti, jak se 

alespoň trochu zklidnit v předvánočním hektickém shonu nabízí i letos adventní nabídka
v synagoze. 

Letošní Advent v synagoze přináší:

Pátek 30.11.      Chanukový koncert a přivítání šabatu
11 hod. (pro mládež), 17 hod. (pro veřejnost)

Sobota 1.12.       Přemek Filous a jeho hosté – od 18 hod.
Pátek 7.12.         POHODA v synagoze – od18 hod.
Neděle 16.12.    Klarinetový soubor Prachatice – od 17 hod.
Pondělí 17.12.  Vánoční koncert ZUŠ – od 17:30

Těšíme se, že vás v synagoze přivítáme na některé z uváděných kulturních akcí. 
(Podrobněji sledujte na www.synagoga-ckyne.cz)

Vážení přátelé synagogy, 

velice si vážíme přízně, již nám projevujete, i příspěvků, bez nichž bychom nemohli zdárně provést již pátý rok od
dokončení rekonstrukce synagogy. Téměř třicet akcí ročně po dobu pěti let je na nevelkou obec v Pošumaví již docela
slušná nabídka. Děkujeme všem místním i přespolním, kteří si k nám nacházejí cestu za kulturou, obci Čkyně, jež po celou
dobu hradí technický provoz synagogy, všem místním spolkům, pro něž synagoga představuje zázemí pro jejich aktivity.
Děkujeme také účinkujícím, že v našem nízkorozpočtovém fungování předvádí svůj um často hluboko pod cenou, jež by
jim jinak po zásluze náležela. Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří přispěli a přispívají k tomu, aby synagoga žila.

Klidné prožití Vánoc, dobrý příští rok a na shledanou v synagoze

Spolek pro obnovu synagogy ve Čkyni 
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Vyrůstal jsem v synagoze
Synagogu v listopadu navštívil Milan Mottl. Jeho rodina tu byd-
lela po první světové válce a on sám se zde narodil. Návštěva
rodného domu pro něj byla velkým zážitkem.

Jmenuji se Milan Mottl a narodil jsem se ve čkyňské
synagoze, bylo to přímo nahoře v tom okně, které vede
směrem k silnici. Tehdy to tu vypadalo úplně jinak, bylo to 
v patře, byl tu byt, dílna, prodejna. Naše rodina zde bydlela.
Děda tuto budovu koupil po první světové válce. Maminka
odsud tedy pocházela. Tehdy už ve Čkyni nebyla dostatečně
silná židovská komunita, proto byla synagoga na prodej. Po
stavebních úpravách tu začali bydlet. Nejprve v místech, kde
je dnes kinosál. Následně upravili hlavní sál v synagoze, nahoře byl byt, kde jsem se narodil a dole byla dílna. Dole byla
vedle dílny také velká výloha a vchod v místech, kde dnes stojí klavír. Ve výloze se zde vystavoval nábytek. Tam co je dnes
prostor, kde jsou vystavené fotky, tak byla lakovna.

V bytě, kde je dnes kinosál bydlela potom paní učitelka Chrstošová, která byla později i ředitelkou. Ale nebydlela tu
dlouho. Nebyly to průchozí prostory, každý měl svůj vchod. To je prostor, který se k původní synagoze dostavěl. Tam co
je zimní modlitebna byla dílna a sklady.

Můj otec pocházel z malé obce nedaleko Nepomuka a pracoval na dráze. Proto také přišel do Čkyně, kde si plnil služební
povinnosti, ze stejných důvodů odsud i odešel. Po válce byl nejprve ve Volarech a potom přišel do Čkyně, kde dělal před-
nostu stanice. Tady se také seznámil s mojí matkou a pomáhal její rodině synagogu přestavět. Pak byl přeložený do
Rožmitálu pod Třemšínem a pak do Miliína u Přírami a následně do Březnice, kde sloužil do důchodu.

Děda a bratr Emil, kteří se příjemením jmenovali Španingerovi byli oba truhláři, moc šikovní a ve Čkyni vyhlášení. Emil
po znárodnění pracoval v bohumilické Jitoně.

Děda zemřel, když mi bylo pět let a babička nebyla celý život nikde zaměstnaná, ona byla v domácnosti a pomáhala dě-
dovi, takže měla nárok na důchod ve výši 260 korun. Táta a strýc ji museli živit. 

Babička Španingerová byla původně židovka, ale konvertovala a stala se křesťankou, což jí zachránilo život, protože ne-
musela do koncentračního tábora, na rozdíl od její sestry Julie, která tam zemřela. O tom, že  v synagoze ukryla tóru jsme
nevěděli.

Zajímavé také je, že jak strýc tak moje maminka, oba zemřeli 22. listopadu, samozřejmě v jiných letech.
Když jsem měl jít do první třídy, tak jsme se odstěhovali do Milína. Pak jsem sem jezdil i na celé prázdniny a dobře si

na Čkyni pamatuji. Taková hlavní vzpomínka je, že jsme chodili na pstruhy, tam co je kolíčkárna, tak tam byly hráze a bylo
tam koupaliště, kde jsme se koupali, byl tam takový ostrůvek. Nebo jsme se chodili koupat dolů do Vrbí. Kamarádil jsem
se s Mírou Růžičkou a Mírou Vintrem. Růžičku jsem neviděl třicet let, Míru Vintra ano, protože můj otec Pepa žil v závěru
života s paní Holečkovou.

Já žiju celý život v Březnici u Příbrami, jsem vyučený automechanik a s autama pracuju celý život. Hned po revoluci
jsem si udělal autodopravu, která mě živila až do důchodu. Po volantu se mi pořád stýská, takže jednou týdně chodim na
brigádu a jezdím s nákladním autem. Jsem ženatý, mám dvě dcery a tři vnoučata.                                                                  (pp)

Obec Čkyně 
zve naše 

babičky a dědečky 
na posezení pro seniory, 

které se bude konat 
v pátek 21. 12. 2018 

od 15:00 hodin
v  Kulturním domě ve Čkyni. 

K tanci a poslechu zahraje kapela
CK Kvintet. 

Obec Čkyně 
Vás srdečně zve  

na rozsvícení
vánočního 

stromku dne 
1. 12. 2018

v 16:30 hodin
v zahradě 

obecního úřadu. 



20AKTUALITY ze života Čkyně – listopad/prosinec 2018

Čkyně 2010 – 2018
Závěrečná část historického cyklu o Čkyni

V roce 2010 vyhrála ve Čkyni volby do Parlamentu ČR ČSSD před ODS, TOP 09 a KSČM. Sdružení nezávislých kandidátů
zvítězilo pak v komunálních volbách s naprostou převahou.  Starostou obce zvolen opět Ing. Stanislav Chval a místostaros-
tou Jaromír Kainc. Opravený kinosál se stal prostorem pro divadelníky z Kulturního a okrašlovacího spolku. Nové hřiště
pro děti bylo v roce 2011 otevřeno na rovince. Hasiči mají nový automobil pro devět lidí – Volkswagen Transporter 
a přístřešek ve dvoře Hasičského domu pro schůze a porady. Novou restauraci Na Kovárně otevřel ve Čkyni Josef Paulík.
Deset let kněžské služby ve Čkyni si připomněl P. Jan Janoušek. MUDr. Marie Kučerová otevřela před koncem roku zbrusu
novou ordinaci na rovince. V roce 2012 oslavili hasiči ve Čkyni 125. výročí od založení sboru. Práce na obnově synagogy
zásluhou firmy Stavoj Jana Vojtíška úspěšně pokračovaly. V červnu se uskutečnilo další setkání rodáků a přátel Dolan. 
V listopadu přepadli čkyňskou poštu dva lupiči. Brzy byli dopadeni. Krásně opravená čkyňská synagoga byla 5. října 2013
znovu zasvěcena za účasti mnoha Židů ze zahraničí. Roku 2014 oslavil pěvecký soubor Mír pod vedením Lubomíra
Dokulila 25 let trvání. Zateplený byl Hasičský dům ve Čkyni a natřený rudou barvou. Byla zřízena kotelna pro sál a kinosál.
V Onšovicích opravili most přes Spůlku a v Horosedlech hasičskou zbrojnici. Končí spořitelna ve Čkyni, která zde byla od
konce 19. století. Veřejnosti byla 30. března předána synagoga, která bude sloužit také jako kulturní dům. Nad bývalou
„Martanovinou“ vyrostla nová ordinace dr. Křížové. Rabín Michal Foršt vedl 28. srpna obřad uložení Tóry v synagoze. Je
jediná v Jihočeském kraji. Komunální volby v říjnu vyhrálo SNK, vedené Stanislavem Chvalem. Byl pak na další čtyři roky
znovu zvolen starostou. V dubnu roku 2015 padaly pod náporem větru stromy. Před 20 lety byl zavražděn na faře ve
Čkyni P. Jan Preisler. Stanislav Hadrava z Dolan našel poklad – 165 starých mincí. O pouti hrála ve Čkyni „Bohemka“ s ve-
terány Panenkou a Dobiašem. P. MVDr. Jan Janoušek oslavil svých 75 let. V listopadu byl předán veřejnosti nový most
přes Volyňku. Hotel Iren koupil vietnamský obchodník, řečený Milan. Hasiči tento rok jeli 20x k požáru. V prosinci 
v Horosedlech někdo zapálil 96 balíků slámy. V lednu roku 2016 vybrali tři králové vedeni Hanou Brašnovou 11.395 Kč.
Dolanští hasiči sbírají vysloužilou elektroniku a zorganizují další duatlon. Ve středu 24. února v základní škole odhalili
pamětní desku profesorky MUDr. Marie Peškové, DrSc. Lucie Nárovcová zvětšila stávající prostory svého Fitnessu o dvě
nové místnosti. Koncem dubna pomrzly kvetoucí stromy. Kosáci udělali dětem radost, když uspořádali 30. dubna v parku
čarodějnickou školu. Jiří Mánek ze Záhoříčka běhá na lyžích a jeho bratr Ondra se věnuje biatlonu. Oba vozí ze závodů
medaile. Ke konci června byl v Itálii festival pěveckých sborů, kterého se zúčastnilo 90 těles z celého světa, mezi nimi 
i čkyňský soubor Rosetta. Nevábné místo za „obcí“ se změnilo v hezký koutek, který slouží k posezení při různých slavnos-
tech. Fotbalisté se rozloučili s Mgr. Janem Dědem a Ing. Janem Kubšem, kteří se svojí účinnou prací dlouho podíleli na
chodu oddílu. Nejstarší dechovka Babouci přijela do Čkyně zahrát ke kulatým narozeninám panu Šimkovi z Horosedel. 
V červenci posvětil pan farář Janoušek Pannu Marii Předenickou, kterou vyřezal Václav Runda. Ve volbách do krajského
zastupitelstva kandidovali i čtyři naši občané. Nedostali se tam. Hasiči postavili novou dvojgaráž ve Čkyni a opravili stá-
vající. V sobotu v Dolanech startovalo 49 jezdců v tradičním Fichtlcupu. Ve Vimperku proběhl 2. ročník Šumavy litery, na
které převzal čkyňský fotograf Vladislav Hošek cenu za knihu Šumava čarovná. Čtvrť na rovince se dočkala nových chod-
níků a asfaltu. Investice přesáhla 6,5 milionu korun. Obecní úřad uspořádal pro čkyňské důchodce předvánoční posezení.
Asi 200 lidí přišlo do parku na Živý Betlém, kde zhlédli biblický příběh o narození Ježíška. Počátkem roku 2017 vyšla
nákladem obce publikace Čkyně – krásné místo v Pošumaví. Únorový karneval v mateřské školce se hemžil pohádkovými
postavičkami. Děti pak hodily Morenu do Volyňky. Prvního března hořela výrobní hala v Lignosystemu. Hasiči ji rychle
uhasili. Zemřel PhDr. Jan Podlešák, Th.D., který má velkou zásluhu na obnově synagogy. Čkyňští hasiči slavili 130. výročí
založení sboru. KOS připravil v rámci 480. výročí vzniku Čkyně historicky-naučnou soutěž pro děti “Poznej svoje městečko
Čkyně”. U pomníku proběhla slavnost k 100. výročí bitvy u Zborova. Pavel Pechoušek s Jiřím Mánkem vydávají krásný
čtvrtletník Lipensko. Čkyňští včelaři si připomněli 130. výročí založení spolku. Firma Aptar oslavila 25 let trvání. Ulice
kolem lékárny a od silnice k Bůžkům se dočkaly opravy. Koncem října poničil republiku a také naši obec hurikán Herwart.
Oprava pietní síně na hřbitově firmou Stavoj je dokončena. Na kolejích začala jezdit soukromá firma GW Train Regio.
Rozhlasová stanice Vltava vysílala v březnu 2018 o naší synagoze a židovském hřbitovu. Starosta Ing. Stanislav Chval ob-
držel Pamětní list Senátu Parlamentu České republiky za více než dvacetileté služby obci. Kilometrová silnice zvaná
„rovinka“ je téměř bez stromů. V květnu zemřel Zdeněk Nezbeda, fotbalista, trenér a správce hřiště. Čkyně už nemá hotel.
Vietnamec Milan z něj udělal prodejnu potravin. Při pouťové mši byl posvěcen nově opravený oltář. Na přejezdu silnice
k Hradčanům se objevily závory. Skončilo šest neděl tropického počasí. Sokolové uspořádali výstavu v synagoze ke 100.
výročí Sokola ve Čkyni. Říjnové komunální volby vyhrálo opět Sdružení nezávislých kandidátů. Rekonstrukce restaurace
Ve Votáčce za 6,5 mil. Kč má být hotova do konce listopadu. Na slavnosti ke 100. výročí vzniku ČSR byli 27. října na Pom-
níku padlým znovu instalováni tři legionáři! Takovým pomníkem se může pyšnit málokdo.

Josef Lávička, 
kronikář obce
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Jak na křížovky
Rád luštím švédské křížovky. Časem jsem přišel, jak na

ně. Nejprve se musíte naučit zpaměti některé výrazy, o
kterých normální smrtelník nemá ponětí. Nejdřív ty, které
jsou asi původu rostlinného: vřesovec je erika, dosna
rovná je kana a hasnice (co to sakra je?) je prý karb. Pak
podivné živočichy: asijský buvol se nazývá arni, slon
africký je prý ylo a alap je asijský sokolík. Dále je třeba
nabiflovat se, že umělá vyvýšenina je terp, že důlní pra-
coviště se nazývá ort a dřevěný strop je prý tlo. To je úplná
blbost, ale našprtat se to musíte. A dále: sumerský bůh
vod je Ea, lyžaři se zdraví skol (leda tak někde v Norsku
nebo ve Švédsku) a nepříjemná věc zvaná klystýr je
enema. Ještě nikdy jsem neslyšel doktora, který říká, že
dostanu enemu. Často si luštitelé pletou výrazy jako etik
(mravokárce), epik (básník) a septik (to je obyčejná
senkrůvna). Pak už se jen musíte naučit perfektně 
anglicky, protože se to tam anglickými výrazy jen hemží,
obstojně rusky a trochu také latinsky. Abych nezapomněl
– ještě je třeba zopáknout si chemické značky prvků. A to
by asi tak bylo všechno. Švédskou křížovku přes celou
stránku vyluštíte pak za deset minut.                                (jl)

Nová silnice mezi Žárem a Čkyní
Jednou z nejnákladnějších oprav letošního podzimu na sil-

nicích spravovaných krajem byla ta na silnici mezi Žárem
a Čkyní. Oprava v délce téměř šesti kilometrů měla rozpočet
34 milionů korun. Auta by zde znovu měla jezdit od 7. pro-
since.                                                                                             J. Zíka

Letošní drakyjáda se konala 29. září na louce směrem na Předenice a účastnila se jí dvacítka dětí ze Čkyně a okolí.
Počasí bylo krásné, jen vítr nás trochu trápil. Chvíli foukal, pak jsme na něj deset minut čekali a tak pořád dokola. Všechny
děti dostaly cenu za účast a někteří i cenu za ručně vyráběného draka. Když nefoukalo, krátily si děti čas tvořením pa-
pírových dráčků. Děkujem všem za krásné odpoledne a AZ Delta, a.s. za zapůjčení louky.                 Za KOS Čkyně E. Kutová

Fichtl cup vyhrál místní borec 
Jan Chymčák

Desátého ročníku závodů motocyklů s názvem Fichtl cup se
v Dolanech zúčastnilo 64 jezdců, z největší dálky dorazil Jan
Škvrna, který přijel až z Jičína.

Závod je určený pro stroje s maximálních obsahem motoru
50 cm3. Závod se jel ve čtyřech kategoriích – klasik, vořežplech,
speciál  a stodolák. Hned dvě kategorie vyhrál místní borec Jan
Chymčák (na fotografii). Ten oslavil 20. listopadu teprve 18.
narozeniny a na fichtlech závodí od roku 2013. Během letošní
sezóny se zúčastnil několika závodů, většinu vyhrál.          (pp)
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Čkyně má stále ty nejvyšší ambice
Před sezónou přišli do Čkyně, aby dělali radost místním fanouškům a mančaft dovedli o soutěž výš. Jak fotbalové
posily – Jirka Pešek, Jakub Formánek a David Tesař hodnotí čkyňský fotbalový podzim?

Pánové, máte za sebou první část fotbalové sezóny ve Čkyni. Jak jste spokojení s výsledky mužstva?
JP: Všichni jsme si na začátku vytyčili cíl nejvyšší a samozřejmě taky
nejtěžší. Možná to nás dostalo trochu pod tlak a extrémně se to
podepsalo na naší koncovce, někdy to naše mrhání šancemi bylo až
úsměvné. Věřím ale, že mančaft si sednul a na jaře se o postup ještě
pořádně porveme.
JF: S výsledky mužstva jsem i nejsem spokojen. Některé zápasy se
nám úplně nepovedly. Bohužel jsme ztráceli body s mužstvy, které
jsme přehrávali ve všech bodech. Ale na to se nehraje a fotbal je
hlavně o gólech, které jsme v důležitých okamžicích prostě nedávali.
Některé zápasy jsme si užili a stříleli i pěkné góly.
DT: Hrajeme horní příčku tabulky, takže samozřejmě spokojený jsem,
ale co si budeme povídat – první místo je první místo.

Co mužstvu chybělo, aby Čkyně přezimovala na špici tabulky? 
JP: Mužstvo na to bezesporu je. Když si promítnu v hlavě zápas s prvními Sousedovicemi, kdy jsme je jednou pustili za
půlku a dostali z toho jediný gól utkání... nebo zápas s druhým Vacovem, kdy jsme to taky byli my, kdo se snažil tvořit, ale
neproměnili jsme naprosto vyložené šance, tak je pro nás současné postavení v tabulce až krutý. Ale třeba se to na jaře
otočí o 180 stupňů a spadne nám tam, na co sáhneme. Kéž by...
JF: Mužstvo na to určitě je, ale chybí nám nějaký chladnokrevný útočník, který dá gól prakticky z každé situace.
DT: Koncovka a trochu toho fotbalového štěstíčka. Mužstvo na to samozřejmě máme.

Všichni jste se stali okamžitě součástí základní sestavy. Jak hodnotíte své výkony?
JP: Ode mě to nebylo úplně ideální. Pár zápasů jsem musel i vynechat ze zdravotních důvodů a pak jsem se do toho délel
dostával. Ale přes zimu zamakám, abych si to místo opravdu zasloužil.
JF: Své výkony bych asi nerad hodnotil, od toho máme své věrné fanoušky a trenéra.
DT: Do týmu mě přivedli, abych dával góly, popřípadě na ně nahrál. Mnohokrát jsem nedokázal využít vyložené šance,
které mi spoluhráči naservírovali, takže zatím spokojený nejsem, ale tak snadno se nevzdávám a do druhé půlky sezóny
přijde moje lepší fotbalové já.

Fotbal jste hráli jinde, proč jste si pro další působení vybrali právě Čkyni?
JP: Kvůli fantastickému fotbalovému zázemí a dobré partě, která tu je. Kluky jsem znal a nějak mě to sem prostě táhlo.
JF: Čkyni jsem si vybral z důvodu svého návratu na rodnou Šumavu. Možnost jít právě do Čkyně mě velmi lákala a těšil
jsem se. V týmu je super parta a to byl taky ten další faktor, proč jít právě sem hrát fotbal.
DT: Skvělá parta jak na hřišti, tak mimo něj a samozřejmě cítím, že Čkyně je tým, který má ambice na to postoupit do
vyšší soutěže.                                                                                                                                                                                                 (pp)

Kapitán se zlobí za střeleckou impotenci týmu
Se čtyřmi góly je stoper Vašek Turek paradoxně nejlepším střelcem týmu čkyňských fot-
balistů. Předvedená hra na podzim ho těší, co se střelecké potence týká, je podle něj
Čkyně týmem volů.

Vašku, po podzimu jsi jako stoper nejlepší střelec týmu. Je to tvou výjimečnou formou
nebo špatnou gólovou potencí útočníků?            

Formu jsem měl asi nejhorší za posledních x sezón, takže určitě špatnou potencí ofen-
zivních hráčů. Neměli jsme žádného střelce, kterému by forma vydržela déle než pár kol.

Jak jako kapitán hodnotíš čkyňský fotbalový podzim?
Z herního hlediska dobře. Troufnu si říct, že jsme každého soupeře přehráli, nejvýrazněji paradoxně první Sousedovice.

O to víc však mrzí naše výsledky, které zůstaly hluboko za našimi možnostmi.

Co chceš mužstvu vytknout a za co naopak pochválit?
Pochválil bych tým za kombinační hru, která se nám povětšinou dařila. Vytknout nám musím tu zmiňovanou koncovku,

z hlediska střelecké potence jsme takový mančaft volů.                                                                                                                    (pp)

Na fotografii zleva D. Tesař, J. Pešek a J. Formánek
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Háčkovaná Aneta
Dvojnásobná olympijská vítězka

Ester Ledecká má svou sériově
vyráběnou panenku Barbie, která jí
je podobná. Talentovaná čkyňská
krasobruslařka Aneta Zwettlerová
má zase svou háčkovanou loutku.
Jde o originál a jeho autorkou je
Jiřina Mauricová, dříve Nezbedová.
Ta je spolužačkou Anetiny matky
Ivany ze základní školy, proto se na
tomto dílku domluvily. Jiřina má
podobných výtvorů mnoho. 

Anetu letos čeká desátá sezóna,
kterou věnuje krasobruslení, drží-
me jí palce, aby se jí dařilo ještě
lépe než doposud! Jiřině zase
hodně nápadů, aby těšila své ka-
marády a kamarádky s takhle pů-
vabnými dílky.                      

(pp)

Nejmenší hasiči ze Čkyně byli po dlouhé době na hasičské soutěži
podzimního kola ,,Hra Plamen“

Nejmenší hasiči ze Čkyně byli dne 20. 10. 2018 na soutěži Hra Plamen v obci Ktiš. Této soutěže se zúčastnilo naše
družstvo cca po 15 letech. V kategorii mladí hasiči – mladší jsme se umístili na celkovém překrásném 7. místě z 10
družstev. Takový výsledek je pro nás vynikající. V této hře museli naši hasiči splnit následující disciplíny:  ZPV – závod
požární všestrannosti, štafeta 4 x 60 m a štafeta dvojic. Na soutěž jsme se připravovali v místní hasičské zbrojnici, kde
probíhala teoretická část, a u našich kamarádů v Budilově, na jejichž cvičišti jsme trénovali praktickou část. Podmínky 
v Budilově jsou na vysoké úrovni. Za poskytnutí cvičiště v Budilově a také za ochotu pomoci připravit naše družstvo na
soutěž jim patří velké díky.  Děkujeme také našim vedoucím, a to panu V. Babkovi, J. Škopkovi a M. Bastlovi, že naše nej-
menší hasiče dobře připravili. Další kolo této soutěže se koná na jaře příštího roku, pevně věříme, že vše vypilujeme 
a naši nejmenší se umístí ještě lépe.                                                                                                        za SDH Čkyně  Josef Kainc ml. 
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