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Masopustní průvod
Sbor dobrovolných hasičů ze Čkyně pořádá v sobotu 2. března 2019 

od 9 hodin masopustní průvod obcí, na který jste všichni srdečně zváni. A to
jak do průvodu v masce, tak i jako diváci. Organizátoři doufají, že se do průvodu
zapojí velké množství masek, jako se to stalo v loňském roce. 

Tak neváhejte a přidejte se!
SDH Čkyně

Šunkové hody ve Čkyni
Hasiči ze Čkyně srdečně zvou spoluobčany na šunkové hody, které se konají 

v sobotu 16. února 2019 od 10 hodin v místní hasičské zbrojnici. Hasiči se
těší na vaši návštěvu a děkují za podporu.

SDH Čkyně

Policista Josef Kainc
chrání, ale především

pomáhá  
Je ještě mladý, ale policejní heslo

Pomáhat a chránit dokázal už beze
zbytku naplnit. Policista Josef Kainc
(31) už totiž třikrát asistoval při
záchraně života. V očích svých
nejbližších, ale samozřejmě i lidí,
kterým pomohl, je proto hrdinou.

Služba 29. prosince byla pro poli-
cistu Josefa Kaince a jeho kolegu
Rudolfa Němce (45) z obvodního 
oddělení ve Volyni dramatická. Vyjeli
na pomoc muži (61), který před
volyňským nádražím zkolaboval. Sel-
halo mu srdce, byl v bezvědomí 
a nedýchal. „Zatímco kolega prováděl
masáž, zapnul jsem externí defibrilá-
tor, přiložil nálepky k tělu a po nabití
zapnul výboj. Při masáži jsme se stří-
dali. To už byli na místě zdravotníci.
Muže se podařilo nahodit,“ popsal
Josef Kainc. 

Tito policisté přitom nezachraňo-
vali lidský život poprvé. „Je to asi rok
a půl, kdy jsme náhodou z auta
zahlédli na zastávce autobusu ležet
muže na zemi a u něj ženu. Kolem
byly desítky lidí a nikdo nepomohl.
Už modral, dali jsme mu masáž srdce
a přivolali zdravotníky. Pán sice po
pár dnech v nemocnici zemřel, ale
jeho žena nám přišla poděkovat. Byli
jsme prý jediní, kdo pomohli,“ řekl
Rudolf Němec. Jeho parťák Josef
Kainc má navíc na kontě i třetí
záchranu. V roce 2016 zachránil
muže, který se pokusil v garáži
oběsit. „Mám z těch případů dobrý
pocit. Moje žena mi v SMS napsala, že
je na mě pyšná, že má doma hrdinu.
To je pro mě největší ocenění,“ řekl
Blesku policista.

Vyšlo v deníku Blesk 7. 1. 2019

Za záchranu života dostal vyznamenání

V sobotu 2. února byl Čkyňák Josef Kainc ml. (na fotografii vlevo) za svou
pomoc při záchraně života ve službě vyznamenán policejním prezidentem. 

Pepovi gratulujeme.
redakce aktualit
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 10. 12. 2018

Schválilo:
– doplnění programu – rozpočtové opatření č. 12/2018, návrh na schválení žádostí pro rok 2019, zprávu finančního
výboru
– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
– poplatek do smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem pro podnikatele ve výši 1.500,-- Kč s DPH 
– dodatek č. 1/2019 Rumpold 01 Vodňany, s. r. o., ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a poskytování služeb
oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a místních částí
– vodné a stočné – stanovení ceny – vodné 24,40 Kč, stočné 20,30Kč, celkem 44,70Kč
– plán inventury
– rozpočtové změny č. 10/11/12/2018
– prodej pozemku v k.ú. Horosedly u Čkyně parc. č. 528/1 o výměře 1159 m2 panu Jaroslavu Škopkovi
– vyrovnaný rozpočet obce dle závazných ukazatelů včetně rozpočtu SF, FRB a příspěvků; příjmy: 39.818.000,12,– Kč,
výdaje: 39.818.000,12,– Kč; k jednotlivým příspěvkům smlouvy
– rozpočet ZŠ a MŠ Čkyně 2019 a střednědobý výhled 2020 – 2021
– střednědobý výhled obce na rok 2020 – 2021
– žádosti POV, PORV a JčK
– odklad projednání pronájmu KD ve Čkyni
– dodatek o výpůjčce ÚZSVM ke smlouvě o výpůjčce nemovité věci
– oddávající, školskou radu

Určilo: 
– v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitele pana Ing. Stanislava Chvala pro výkon funkce určeného zastupitele pro spolupráci s odborem výstavby a územ-
ního plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace pro celé volební období

Přidělilo:
– byt tajným hlasováním po paní Aleně Staňkové  v č.p. 163, byt č. 4,  od 11.12.2018 v pořadí: Stanislava Churaňová,
Čkyně; Šišlák Jiří, Čkyně; Revayová Andrea, Prachatice
– byt tajným hlasováním po paní Zelenkové v č.p. 163, byt č. 15, od 11.12.2018 v pořadí: Šišlák Jiří, Čkyně; Revayová An-
drea, Prachatice

Vzalo na vědomí: 
– zprávu finančního výboru

Zastupitelstvo obce Čkyně  
dne 20. 12. 2018

Schválilo:
– pronájem KD paní Anetě Holubové od 15. 1. 2019
– společný projekt SO Věnec 
– podání žádosti pro SDH Čkyně na grant Jihočeského kraje

Vzalo na vědomí: 
– rezignaci na post zastupitele od pana Ing. J. Beneše

Vážení spoluobčané,

velice Vám děkuji za Vaše hlasy pro mou osobu při nedávných volbách do obecního zastupitelstva. Velice si vážím důvěry,
kterou jste mi dali. Získat druhý nejvyšší počet hlasů ze všech kandidátů bylo pro mne obrovským překvapením a zá-
vazkem.

Od 1. ledna 2019 jsem byl jmenován tajemníkem Městského úřadu ve Vimperku a tato funkce je neslučitelná s funkcí
zastupitele obce Čkyně, která správním obvodem spadá pod Městský úřad Vimperk. O této skutečnosti jsem informoval
jednotlivé členy obecního zastupitelstva a můj mandát zastupitele obce Čkyně zanikne podle volebního zákona na 
nejbližším zasedání zastupitelstva. Po dohodě s panem starostou se budu na chodu obce Čkyně i nadále podílet jako
řadový člen finančního výboru. 

Přeji obci Čkyně do budoucna vše dobré a zastupitelům hodně sil při prosazování nových projektů potřebných pro
rozvoj naší obce.                                                                                                                                                                                        Jan Tůma
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VÝZVA!

Pro připravovanou expozici Muzea Vimperska hledáme starší
nábytek či předměty ze 70. let. Pokud vlastníte některé z před-
mětů uvedených níže a udělalo by Vám radost darovat je muzeu
a uvidět je pak v nové expozici, kontaktuje prosím kurátorku
Muzea Vimperska Lucii Galusovou – buď emailem na adrese
galusova.lucie@npu.cz, nebo na tel. čísle 773 785 322. Nebojte
se zavolat, z každé Vaší nabídky budeme mít radost!

Co hledáme? Máme zájem o vybavení bytu ze 70. let, konkrétně:
Televizi, 60. - 70. léta (funkční i nefunkční)
Polici jednoduchou na televizi, cca 50x50 cm, 60. - 70. léta
Polici jednoduchou, max. 180 cm dlouhou, 50. - 70. léta
Polici nebo závěsnou policovou skříňku na knihy, max. 150 cm
dlouhou, 50. - 70. léta
Polici nad dětskou postel jednoduchou, max. 100 cm dlouhou,
50. - 70. léta
Dětskou postel, max. 170 cm dlouhou, 50. - 70. léta
Hračky, hry 30. - 70. léta 
Linoleum, 500 x 465 cm, 70. léta
Koberec, běhoun, 60. - 70. léta
Výrobky (obaly, letáky) Fruty nebo Mykoprodukty ve Vimperku
Nákupní tašku – síťovku (nikoli silonová)
Svítidlo – lustr do kuchyně, 70. léta
Boty domácí a pracovní (pánské, dětské), 60. - 70. léta
Košile nebo pyžamo – výrobek Šumavanu Vimperk

Babičky a dědečkové
Koncem roku uspořádala naše obec posezení starších lidí v bý-

valém kulturním domě (možná že se to tam po opravě bude
jmenovat jinak). Je to hezká tradice. Sejdou se starší lidé, popoví-
dají si, a když chtějí, mohou si i zatančit. Bylo tam dobré občer-
stvení, hudba hrála a lidé byli spokojeni. Obdivovali pěkné
záchody, které budou určitě vonět (ty minulé to tam kazily). 
Pěknou řeč  měl místostarosta naší obce pan Jaromír Kainc, který
už byl bohužel zdravotně indisponovaný, takže nemohl žádnou
babičku vyzvat k tanci. Snad se rychle uzdraví!

Děkujeme pracovníkům obecního úřadu ve Čkyni, že to pro se-
niory tak hezky připravili!                                    

Hana Maroušková

Tři králové prošli Čkyní
Julinka Trojanová, Adélka Vačkářová a Honza Kytlica

letos zvládli Tříkrálovou sbírku ve Čkyni zcela
samostatně. Podařilo se jim vybrat 17 521,- Kč. 

Patří jim veliký obdiv a díky!                                              HB

Pozvánka na promítání

Fotograf Vláďa Hošek a Společnost pro obnovu 
synagogy Vás srdečně zvou v pátek 1. března 

od 18 hodin do synagogy ve Čkyni na další besedu
a promítání snímků  z cest.

Program:  
Šumava, nové zimní snímky

Itálie, krásy Dolomit
Slovinsko, Julské Alpy
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Pietní síň ve Čkyni a její dokončení?
Historie iniciativy pro vznik Pietní síně ve Čkyni začíná r. 1961, kdy se započala její stavba na místním hřbitově. Práci

provedli zdarma občané a r. 1966 byla dokončena. Stavba byla zkolaudována jako pietní síň pro konání občanských po-
hřbů. Několik pohřbů se tam konalo. Prostor byl využíván také jako márnice, což přestalo kolem r. 1974, kdy začala platit
zákonná povinnost přechovávat zemřelé v chladících zařízeních. Od té doby je budova bez využití.

Ve Čkyni vznikla aktivita pro obnovu a provozování Pietní síně. Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., měla tento bod 
v zakládací listině od r. 2000. Iniciativa byla několikrát publikována v Aktualitách. Veřejná diskuse k tomu probíhala po
celou dobu a sám jsem ji organizoval. Setkal jsem se s mnoha podpůrnými stanovisky. Občané vnímají, že takové zařízení
by v obci mělo být.

Veřejný zájem
Pohřeb je poslední sociální služba, kterou by občan měl mít dostupnou a podporovanou z veřejných prostředků. A nejde

jen o zemřelé. Jde i o ty živé, kteří cítí potřebu účasti na posledním rozloučení. Zařízení pro konání pohřbů patří do občan-
ské vybavenosti, a tudíž je ve veřejném zájmu. Konání pohřebních obřadů a vytváření podmínek k tomu je věcí zájmu
obecního úřadu, stejně jako je obřad vítání občánků a svatebních obřadů, které jsou bez správního poplatku.

Proč Pietní síň
Pro konání pohřebních obřadů je mnoho argumentů. Přispívají k udržení venkovských tradic, mezilidských vztahů, 

vztahů ke své obci a k posílení občanské společnosti. Je lépe, aby se pohřeb konal v místě, kde zemřelý prožil třeba celý
život než ve vzdáleném cizím městě. Zařízení patří do sociální vybavenosti obce a ta může přispívat místnímu řešení ne-
zdravého vývoje ve společnosti. 

Krize pohřebnictví v ČR se projevuje také v tom, že přes 30 % uren s popelem zůstává v krematoriích, neboť si ostatky
nikdo nevyzvedl. Z celkového počtu pohřbů se jich až 40 % koná bez obřadu. Jedním z důvodů je i cena. Skromný pohřeb
s obřadem dnes stojí kolem 22 000 Kč. Pomozme tomu, že ve správě obce bude zařízení, které náklady sníží a přispěje k
finanční dostupnosti občanského pohřbu.

Křesťanský pohřeb v místním kostele je jistě hodnotnou, fungující a dostupnou službou. Není však přijatelný pro všechny
občany. Ze strany státní správy nelze zvýhodňovat jedno náboženství oproti jiné skupině obyvatel, v tomto případě odmí-
tat Pietní síň, když už je tady kostel. Dle veřejných průzkumů a statistik se v ČR hlásí ke křesťanskému náboženství kolem
20 % občanů. V ČR je 45 % obyvatel, kteří věří v duchovní rozměr života, ale bez náboženského ukotvení. Tedy současná
dostupná služba – pohřeb v kostele – neodpovídá vyznání převážné většiny obyvatel obce Čkyně. Občané mají ústavní
právo na svobodu náboženského vyznání, duchovní a filozofické orientace. Jestliže obec Čkyně podporuje finančně i jinak
křesťanské a židovské náboženství, tak by měla podporovat i ostatní jinak orientované občany.

Proč ne kolumbárium
Návrh na vznik kolumbária ve stávající budově na hřbitově lze vyvrátit těmito důvody:
- Pro současný počet obyvatel ve Čkyni je kolumbárium nadstandardní stavba s předpokladem malého využití, kterou
nemají ani okolní města jako např. Vimperk a Volyně.
- Pokud by se budova upravila na kolumbárium, tak by obec zabezpečovala náročný provoz: ráno otevřít a večer zamknout,
zabezpečení proti vandalizmu (kamery), zabezpečení proti požáru (věnce, kytky, hořící svíčky).
- Není potřeba kolumbárium, protože volného prostoru na hrobová místa je dostatek na další desítky let.
- Pokud by obec chtěla nabídnout občanům venkovní hromadné ukládání uren bez provozní náročnosti, lze zakoupit ho-
tovou řadu betonových schránek a jednotlivě je pronajímat.
- Vzrůstá zájem o alternativní ukládání zpopelněných ostatků, tedy mimo veřejná pohřebiště (zahrada pozůstalých, doma,
v přírodě) nebo mimo hrobová místa. 
V tomto směru Čkyně nepotřebuje kolumbárium, ale rozptylovou loučku na místním hřbitově. Budovu na hřbitově nelze
využít jako márnici, protože by zde musely být nákladné úpravy, tj. oplechovaný vnitřní prostor a mrazící zařízení.

Historie návrhů a stavebních úprav
I. návrh na rekonstrukci budovy na hřbitově na Pietní síň jsem podal v únoru 2015 a byl následně projednán zastupitel-
stvem obce 16. 2. 2015.
II. návrh jsem podal 17. 3. 2015 na základě připomínek ZO. Návrh na stavební úpravy obsahoval venkovní i vnitřní část
včetně interiéru k účelu Pietní síně.
I. etapa stavby byla realizována r. 2016: Byla provedena výměna střešní krytiny, podhledů a okapů. Cena prací byla 574
945 Kč.
II. etapa stavby byla realizována r. 2017: Byla provedena fasáda a výměna oken. Cena prací byla 342 840 Kč.
Celková cena prací za I. a II. etapu byla 917 785 Kč. S přihlédnutím na doposud vynaložené veřejné finance na budovu je
nehospodárné, aby prostor byl i nadále využíván pouze pro nářadí hrobníka. I proto předkládám následující návrh pro
III. etapu.
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Návrh na stavební opravu interiéru budovy, úpravy a vybavení pro účel Pietní síně pro občanské pohřby
Stavební úpravy jsou potřeba tyto: Nová podlaha z dlaždic. Oprava prasklin ve zdech a obnova omítek. Praskliny ve

stropní omítce řešit dřevěným obkladem celého stropu. Nové rozvody elektřiny a ozvučení. Obklad čelní stěny dřevem.
Dále by bylo potřebné vybavit interiér instalací osvětlovacích těles, ozvučením a židlemi. Na čelní stěně by byl umístěn
ústřední symbolický výtvarný prvek v podobě obrazu větší velikosti vyjadřující univerzální podobu duchovního rozměru
života.

Záměrem je vytvořit takový interiér Pietní síně, který uklidňuje mysl účastníků pohřbu a podporuje pocity soucitu 
a duchovního otevření člověka. Vlídné prostředí interiéru může pomoci zvládnout psychicky vypjaté situace.

S takovými dojmy se však nesetkávají naši občané při pohřbech v Pietní síni ve Vimperku.  Tamní nevlídná, mrazivá 
a ponurá kaple v člověku ještě více podporuje úzkost, strach, chmurné a depresivní pocity. V této souvislosti uvádím, že
jen za měsíc leden 2019 se tam konalo pět pohřbů občanů z obce Čkyně. Jsem přesvědčen, že pozůstalí i pohřební hosté
by se raději loučili se zemřelým tam – kde třeba celý život žil – ve Čkyni.

Vážení spoluobčané, uvedený návrh se bude projednávat na únorové veřejné schůzi zastupitelstva obce. Děkuji Vám za
účast či za jiné občanské vyjádření k podpoře vzniku a provozování Pietní síně ve Čkyni.
S přáním dlouhého života Vám všem                                                                                                                   Petr Martan, zastupitel 

Odešel zachránce lesů a paměti Šumavy 
Smuteční obřad za zemřelého Františka Taliána se konal 29. listopadu 2018 v kostele ve Svaté Máří u Vimperka.

Toto rozloučení za účasti stovek lidí však neobsahovalo zmínku o příběhu F. Taliána a jeho velkém díle, které
nezemřelo a bude žít dál. Byl významnou osobností Čkyně, kde vlastnil dům č.p. 138 a střídavě zde pobýval.

František Talián se narodil 7. března 1948, tedy ve stejný den jako kdysi prezident T. G. Masaryk. Jeho narození nebylo
obklopeno jen vlasteneckým symbolem, ale zejména  převzetím moci komunistickým režimem o deset dnů dříve, nebo
o tři dny déle politickou vraždou Jana Masaryka. Události kolem narození a jejich symboly jakoby určovaly události jeho
dětství a života. 

František Talián o sobě napsal: "Bylo mi pět a půl roku, do naší vesnické usedlosti v Boubské u Vimperka chodila jedna
skupina estébáků za druhou na tzv. "domovní prohlídky", strkali nám pod dřevěné schody samopaly. Pamatuji si, jak nám
zrevírovali dům a vyhnali nás z něho s majetkem, který se vešel na jeden žebřiňák s kravským potahem. Pamatuji si, jak
nás pět bydlelo v jedné vlhké místnosti a jak jsme byli šťastni, že máme všechno za sebou... Narodil jsem se po odsunu
německých obyvatel po komunistickém puči v r. 1948, ale před zadrátováním Šumavy "železnou oponou", která mne po
celou dobu své existence iritovala a zároveň  přitahovala.”
Budovatelem zbořených osad

Opravil jsem na Šumavě několik kostelů, postavil kapličku, osadil množství křížků a řekl jsem si, že se pokusím 
v zaniklých německých vesnicích zřídit záchytné body a připomenout jejich bývalý život. Proto jsem zrekonstruoval 
v některých zaniklých vesnicích penzion či hotel pro návštěvníky Šumavy, připomínající zašlou lokalitu, zaniklou kulturní
krajinu. Dá se tedy říci, že jsem teď se svými záchytnými body takříkajíc "lenním pánem" nejméně čtyř dřívějších zaniklých
obcí: Bučina - dříve 55 stavení, teď 1, Knížecí Pláně - dříve kostel a 85 stavení, teď 1, Polka - dříve 30 stavení, teď 1, Nové
Údolí - dříve 35 stavení, teď 1" (konec citace z r. 2009). Uvedené vesnice byly zbourány v souvislosti se vznikem Železné
opony a po jejím pádu byly stávající domy bezcennými ruinami, které prozíravě koupil novoosadník Talián dříve, než by
to Správa NP Šumava zbourala jako "ekologickou zátěž". Nebýt jeho, nebyl by v místech ani ten poslední dům jako památ-
ník na dřívější osídlení. K jeho nemalým činům patří obnova původní 300 let staré schwarzenberské myslivny Lipka do
historické podoby, čímž zachránil významnou lesnickou památku.
Rekviem lesům Šumavy a mecenáši Taliánovi

Po orkánu Kyrill r. 2007 a následné národní lesní tragédii vzniklo hnutí na záchranu zelených lesů Šumavy a odboj
proti ekoterorismu a ideologii divočiny. Významnou osobností tohoto hnutí a největším donátorem se stal F. Talián. S jeho
financováním byly vydány desítky publikací o lesnictví a Šumavě, některé byly tisknuty v jeho nakladatelství a za jeho fi-
nance. Stejně tak r. 2011 vznikl "Památník šumavským lesům" na Bučině.
Duchovní rozměr hmotných děl

František Talián nekupoval domy a pozemky na Šumavě proto, aby hromadil majetek a peníze. Lidé možná říkají: 
K čemu, stejně si to do hrobu nevzal. On ovšem tím plnil hluboký životní úkol, který dostáváme do vínku s kódem života,
při zázraku početí, při zrození a jako důsledek traumat v dětském věku.

Byl člověkem, který si trochu „nabral“ z karmy vyhnaných Němců, a to je čitelné v jeho příběhu. Protože naslouchal
svému nitru a po r. 1989 dostal příležitost, tak svůj úkol na zemi zrealizoval. Tento karmický úkol byl: Vracet život do
vysídlených a zbouraných vesnic. Novoosadník Talián absolvoval letité vyčerpávající zápolení s ochranářskou byrokracií
a obnovil mnoho staveb s takovouto minulostí. Je příkladem duchovního bohatství, které nemá každý. Spočívá v tom, že
za ním zůstává dílo napravující historické hříchy. Skrze taková díla k nám promlouvají lidé v zoufalství dávno zemřelí 
a zdá se, že jejich vzkazy jsou nám blíže k přečtení. Splnění životního poslání a zúčtování s ním je věc, před níž na konci
života budeme postaveni všichni. František Talián to měl snadné – splnil.

Petr Martan, ředitel Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem v Horosedlech
Uplynulý rok 2018 v Horosedlech se nesl v duchu spolupráce obyvatel

vesnice a hasičů. Jak jsme psali. Uspořádali jsme ruku v ruce hody
vepřové, šunkové, retro a kachní. Na tak malou vesnici s několika
desítkami obyvatel je to myslím úctyhodné počínání. Ovšem společný
život není jen o jídle. Scházíme se pravidelně, abychom přiložili ruku
k dílu na obecním i spolkovém majetku, společně prožili chvíle o neděl-
ních odpoledních i večerech a plánujeme, jak společné prostory ve vsi
zvelebovat.

Myslím, že se nám podařilo připravit důstojné oslavy 100 let výročí
republiky, kdy za účasti pana starosty Ing. Chvala, místostarosty Kaince
a zástupce legionářské obce pplk. Ing. Plesníka jsme průvodem došli ke
kapličce, kde jsme položili pamětní věnce k pomníku padlým oby-
vatelům vesnice a slavnost zakončili státní hymnou. Poté jsme zasadili
dvě lípy ke kapličce a ty jsme potom zaregistrovali v celostátní databázi
Stromů svobody. Večer jsme uspořádali pro obyvatele vesnice posezení
v hasičské klubovně u řízku a bramborového salátu.

Letos jsme si již po třetí užili společné večerní zpívání koled v čase
předvánočním u kapličky. Akce proběhla 23.12. po páté hodině a účast-
nili se jí opět hojně občané ze vsi i přátelé z okolí. Tentokrát si našel čas
i rodák pan farář Jan Mikeš, který přispěl svým krásným zpěvem, a na
kytaru nás doprovodila paní Jana Tláskalová.

Ještě v roce loňském hasiči měli svou výroční schůzi za milé účasti
přátel hasičů ze Čkyně, Vacovic a starosta hasičů z Dolan pan Stanislav
Hadrava přivedl jejich přátele hasiče z německého Haidmühle, kteří si
s obdivem prohlédli naši historickou stříkačku, a myslím, že se i jinak
dobře bavili. Výbor hasičů se rozhodl udělit deseti členům sboru čestné
uznání a pamětní medaili ke 100 letům republiky, což bylo na výroční
schůzi slavnostně provedeno.

Konec roku již tradičně slavíme tak nějak v co možno nejvyšší míře
společně. Dveře jsou všem otevřené, a proto i účast na společném
přípitku je na tak malou ves obdivuhodná.

V novém roce 2019 plánujeme za přispění naší Obce Čkyně dokončit
oplocení požární nádrže, postavit dřevník a dřevěnou kolnu na hasičské
vybavení. Samozřejmě se budeme nadále prezentovat oblíbenými hody,
zpíváním koled a jistě se podaří i připravit nějaké letní sportovní
odpoledne.                                                                                                       V. Luks
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Pohoda s DPS Růže

Pokud na koncertech dětského
pěveckého sboru Růže jsou lidé 
v pohodě, těší nás to a budeme se
snažit i nadále, abychom přinášeli
radost, příjemné zážitky a právě tu
pohodu. Nyní bych se ale chtěl ještě
vrátit do času předvánočního, na
společné koncerty skupiny Pohoda
a DPS Růže. Spolupráce začala před
dvěma roky, na Vánoce 2018 jsme
secvičili již třetí program. Plné sály,
spokojené obecenstvo a potlesk je
odměnou pro všechny účinkující. 
A zároveň i známkou toho, že naše
úsilí má smysl.

Chtěl bych znovu poděkovat
skupině Pohoda za nabídku spo-
lečných koncertů, kdy vstupné je
věnováno DPS Růže. Zároveň bych
chtěl poděkovat všem, kteří takto
přispěli na činnost našeho sboru. Získané prostředky využíváme podle momentální potřeby – např. na dopravu na kon-
certy, účast na festivalech, zakoupení notového materiálu, vybavení zkušebny, oblečení. Velice si vážíme přízně našich
posluchačů!

Mgr. Jaroslav Fafejta, foto: L. Jánoš

Škoda, počasí pokazilo koncert

V pátek 30. listopadu dopoledne se synagoga zaplnila školními dětmi. Bylo jich tu asi 140 a přišly sem na koncert
pražských umělců. František Fendrych, předseda Židovské liberální unie se ujal slova a představil přítomným sólistku
opery Národního divadla v Praze Jaroslavu Hannah Maxovou a Veroniku Ptáčkovou, která ji doprovázela na klavír.
Umělkyně přednesla krásné hebrejské písně, ale také skladby v řeči ladino a v jidiš, které souvisely s židovskými svátky
Chanuka a se šabatem. Pak si pochvalo-
vala, jak děti pozorně poslouchaly 
a spolupracovaly.

Horší to bylo s večerní částí koncertu.
Bylo nevlídno, vytvořilo se náledí 
a padal krupkovitý sníh. Málokomu se
chtělo opustit teplo domova a tak se do
židovské svatyně dostavilo jen osmnáct
nejotužilejších diváků. Ve velkém sále
byla zima, i když tam pan Knotek od rána
topil. Paní Maxové to vůbec nevadilo,  zpí-
vala v kožíšku, a jakoby tam bylo  lidí
stoosmdesát. Každou skladbu a píseň
přeložila do češtiny a objasnila její smysl.
Koncert trval hodinu a půl. Když jsme
pak šli v chumelenici domů, jedna paní
řekla: Teď je mi jasné, proč si ti Židé při-
stavěli ještě západní část synagogy se
zimní modlitebnou. Dole mrzli, jako
dneska my. Ale nahoře u teplého komína
– tam to asi bylo jiné kafe!

J. Lávička
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Čkyňští hasiči čekají na grant z Jihočeského kraje

Starosta Sboru dobrovolných hasičů Čkyně Josef Kainc st. hodnotí uplynulý rok.

Jaký byl rok 2018 z pohledu čkyňských hasičů?

Musím říct, že velmi dobrý. Povedlo se nám zorganizovat mnoho
hasičských akcí, ale i mnoho kulturních. Pořádali jsme maškarní
průvod obcí, šunkové hody, sběr železného šrotu, stavění májky,
připomněli jsme si různá výročí. Také jsme organizovali posezení
v hasičském dvoře při pečení masa, stezku odvahy, vepřové hody.
K tomu soutěže, různé brigády a jiné akce.

Jaké úspěchy jste zaznamenali?

Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Horosedlech, kde naši muži
obsadili první místo. Muži II. skončili na třetím místě. Naše ženy
svoji kategorii vyhrály. Naši nejmenší hasiči a hasičky skončili na
této soutěži na prvním a druhém místě. V kategorii dětí jsme měli
dvě družstva. Jinak na soutěže se v loňském roce moc nejezdilo, tak doufáme, že v tom letošním roce se vše podaří
napravit. Naši veteráni objezdili nejvíce soutěží, kde dosáhli průměrných výsledků. Děti byly ještě na podzimní hře Plamen,
kde se umístily na 10. místě. Této soutěže jsme se zúčastnili asi po patnácti letech.

Do čeho jste letos nejvíce investovali?

V roce 2018 jsme neměli nijak velké insvestice. Nějaké peníze jsme vynaložili na nákup oblečení, a to jak pro děti, tak
i pro dospělé. Nakoupila se také nějaká výzbroj. Opravovali jsme garáže, ale tam už nám finančně pomáhal obecní úřad.
V letošním roce chceme vyměnit hlavní vjezdová vrata do garáže, uvidíme, zda vyjde žádost o grant z Jihočeského kraje.

Již druhým rokem se vám daří pracovat s mládeží.

Ano, práce s dětmi se nám daří velmi dobře a vždy ji budeme podporovat. Velké díky patří pánům Babkovi, Kaňkovi,
Škopkovi a Bastlovi, že naše děti velmi dobře připravují.

Jaké budou plány čkyňských hasičů v roce 2019?

Chceme uspořádat šunkové hody, maškarní průvod obcí, provést sběr železného odpadu, stavění májky, zúčastnit se
okrskové soutěže, uspořádat výlet pro děti, provést námětové cvičení, proškolení zásahové jednotky, vyčištění požárních
nádrží, údržbu garáží a techniky a uspořádat stezku odvahy a vepřové hody.

Závěrem přeji všem hasičům, hasičkám a všem spoluobčanům, ať se jim rok 2019 vydaří, hlavně hodně zdraví a úspěchů.
Ať se nám vyhýbají záplavy a ať nám nehoří!

(pp)

Šťastní výherci hlavní tomboly na hasičském bále
Na hasičském bále byla tradičně bohatá tombola. Mezi hlavními cenami byla dvě seleta, která vyhráli Vladimír Luks 
z Horosedel a čkyňská Hanka Škopková.                                                                                                                                           Foto: PP
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Nová provozovatelka
restaurace Ve Votáčce
V opraveném kulturním domě se konal

tradiční hasičský bál. Návštěvníkům se
ten den také premiérově představila
Aneta Holubová, nová nájemnice zdejší
zrekonstruované restaurace Ve Votáčce.
Bál se velice vydařil, večer i noc si užívalo
zhruba 250 tanečníků. Podle hasičů se
dokonce jednalo o jednu z nejú-
spěšnějších zábav, kterou organizovali.
Průvodce večerem byla kapela De Facto,
která zahraje i v roce 2020.                                                 

(pp)

Restaurace Ve Votáčce
Otevírací doba

(únor)

Pondělí: 10.00 - 15.00
Úterý: 10.00 - 15.00
Středa: 10.00 - 15.00
Čtvrtek: 10.00 - 15.00
Pátek: 10.00 - 22.00

Sobota: 10.00 - 22.00
Neděle:  Zavřeno

Pozvánka na
Sportovní ples

Kdy: 23. 2. 2019 od 20:00
Kde: KD Čkyně

Vstupné: 150 Kč

Místní fotbalisté Vás srdečně zvou
na svůj ples. K tanci a poslechu

zahraje Pohoda music band, před-
tančení obstará PETra DANCE 

a těšit se můžete také na freestyle
fotbal v podání Patrika Kundráta.

Vstupenky jsou slosovatelné o ceny 
v hlavní tombole. Předprodej 

v drogerii Jarokai.
Večerem provede Šimon Blaschko.
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ŠKOLA – SOKOL – SYNAGOGA , CO JE SPOJUJE?

Vracet se k pozdnímu podzimu a k adventu začátkem února je trochu zvláštní. Možná je to srozumitelnější ještě tak
v průběhu ledna, kdy mnozí setrvávají v novoročních předsevzetích.  Nicméně jsou chvíle a okamžiky, ke kterým se
vracíme. Žijeme na vsi, co si uděláme – budeme mít. Můžeme kritizovat, můžeme chválit a také můžeme přiložit ruku
k dílu. My vytváříme život v naší obci. Záleží jen na nás, jestli budeme večer sedět doma, navštívíme přátele, rodinu nebo
podnikneme něco jiného. Vracíme se ke spolkům. Můžu si vybrat, jestli budu třeba hasičem, včelařem nebo budu chodit
cvičit do sokola. Prostě vím, že budu potkávat své sousedy a známé. Budeme společně prožívat starosti a především ra-
dosti. Vždyť pořád platí, že sdílená bolest je poloviční bolestí a sdílená radost je dvojnásobná. Snad se budeme ještě ně-
jakou chvíli pohybovat v reálném světě, budeme mít fyzické kamarády a setkávat se s nimi budeme na konkrétním místě
a v konkrétním čase. Budeme si s nimi povídat ve větách, nikoliv zkratkách. Snad odsuneme ten virtuální svět na chvíli
na druhou kolej. Tím v žádném případě nechci odmítat současný svět propojený pavučinou sociálních sítí, elektronickou
komunikací, po okraj naplněný informacemi z celého světa. Pamatuji si na dobu, kdy výlet do Českých Budějovic, do Prahy,
byl nevšední událostí. Svět se jakoby zmenšil. Jedním kliknutím víme vše. Můžeme se učit, porovnávat, bavit a poznávat.
Stáváme se virtuálními účastníky politického, kulturního a sportovního dění doslova na celé zeměkouli. A víme, co se
dělo a děje u nás ve Čkyni? Připomeňme si kousek čkyňského sportu. Dne 24.11. 2018 oslavil čkyňský SOKOL rovnou
stovku.  Celý osmičkový rok jsme narozeniny plánovali, uskutečnilo se několik akcí. Pochopitelně převážně sportovních.
Doprovodnou událostí byla výstava „ 100 let pod křídly SOKOLA“ v informačním centru synagogy. Fotografie dokumen-
tující stovky cvičebních hodin si přišla prohlédnout řada z vás. Zaujaly i stoleté prapory jednoty.  Své místo si užily
i sbírkové předměty Muzea středního Pootaví Strakonice – zejména kompletní ženský, mužský i dětský sokolský kroj. To
byly víceméně vzpomínkové akce pro starší i mladší pamětníky. Ti mladší také určitě ocenili představení pohádky od
spřáteleného spolku KOS, kterým podpořili  čkyňští herci výstavu. Vždyť místní ochotnické divadlo začínalo rovněž „pod
křídly SOKOLA“. 

Více než polovinu členů sokola však tvoří děti 
a mládež. Pro ně bylo určeno zábavné a sportovní
odpoledne právě v den sokolských narozenin v obou
halách tělocvičny. Soutěže, hry, písničky, hádanky, klaun.
Prostě narozeninová párty. Řada akcí byla uskutečněna
i v rámci dotačního programu Jihočeského kraje, v pro-
jektu podporujícího sportovní činnosti dětí a mládeže. 

Děti čekal čas předvánoční, plný koncertů a setkávání.
Nejen že byly diváky, ale byly i účinkujícími. A tady plně
platí shora předeslané: na vsi co si připravíme - máme.
A je to potřeba. Cvičit, zpívat, recitovat, hrát divadlo,
zvládat hudební nástroj. A přitom se dívat kolem sebe,
poslouchat ostatní, snažit se je pochopit a respektovat.
A tak není divu, že i koncert v synagoze věnovaný
chanuce - svátku světel, mohl přispět k atmosféře
končícího roku. Na koncert paní Jaroslavy Maxové se do
synagogy vypravili ti starší žáci. Koncert spojený s nenásilným seznámením symboliky rozsvěcování světel, výkladem
slov přejatých z hebrejštiny či jidiš zaujal. Také jsme spolu s ní cestovali po Evropě, alespoň ve skladbě repertoáru
složeného z chanukových písní. 

Právě teď zažíváme ve škole období relativního klidu. Už máme za sebou pololetní hoňky, chystáme se na přihlášky na
střední školy a učiliště a ten, kdo má soutěživého ducha a chce se porovnávat s ostatními – postupuje na žebříčku vědo-
mostních olympiád od školních kol k okresním a doufáme, že i letos dosáhneme ještě výš. A také máme za sebou velkou
sportovní akci – lyžařský výcvik na Kubově Huti. Letos sníh nezklamal, a tak to byly sjezdovky, běžky i něco navíc. A bazén
v hotelu Kristián byl také využit. „Lyžák“ není jen o tom, jak zvládat prkýnka na nohách. Je především o soužití třídy
v jiném prostředí.  A to se vším všudy. V radosti, v únavě, v zátěži i při zábavě, v povinnosti, při odpočinku, ráno, večer,
v noci. 

Je to neuvěřitelné, ale nám ve škole se láme rok. Jsme už zase v polovině. Tak ať je ta druhá lepší, pro všechny. 

V. Komínová
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Lyžařský kurz

Začátkem nového roku, 13. ledna
2019, jsme se my, žáci 7. třídy zá-
kladní školy vypravili na lyžařský
kurz. Uskutečnil se v nejvýše po-
ložené obci Šumavy, na Kubově Huti.
Ubytováni jsme byli v luxusním
hotelu Kristián s krásným vy-
bavením.

Vzorně upravené a zrolbované
sjezdovky byly jen kousek od hotelu.
Lyžovali jsme každé dopoledne 
i odpoledne. Perfektně se o nás
starali instruktoři, ale i paní učitelky.
Po náročných trénincích jsme se
vždy těšili na výborné jídlo. Odmě-
nou pro personál byly jistě prázdné
talíře. Dalším pro nás příjemným
zpestřením volna byl bazén přímo
v hotelu. 

Jeden den jsme absolvovali výběh na běžkách. Uprostřed týdne jsme podnikli výlet na Basumské louky. Večer pak
následovala volba Miss. Zvolili jsme si též největšího „sympaťáka“ lyžáku. Také nám pan učitel Rücker připravil diskotéku
v blízkém kiosku.

Výcvik jsme završili závody ve slalomu. Výherci byli oceněni diplomem a drobnou cenou. Následoval pátek, poslední
dopolední lyžovačka, balení kufrů a šťastný návrat domů.

Lyžák byl obrovským zážitkem a všichni jsme si ho moc užili.

Adéla Kotálová, 7. ročník

Zprávy z mateřské školy

I když se už leden přehupuje do února, ráda bych se ohlédla zpátky a zastavila se trochu u uplynulého období. Před-
vánoční  a vánoční čas jsme s dětmi prožily se všemi  tradicemi a oslavami, které k nim patří (sv. Martin, rozsvícení stromu
s vánoční besídkou, Mikuláš, pohádka dramatického
kroužku ZŠ Čkyně).  Zmínila bych se o jedné akci, kterou
jsme připravily nově. Sešli jsme se s rodiči, prarodiči a
dětmi na vánoční dílničce, kde jsme pod odborným ve-
dením lektorky Lucky Růžičkové vyráběli vánoční svícny
z keramické hlíny. Výsledkem celého setkání byly nejen
krásné výrobky, ale i propojení  mezi generacemi, školou,
společné prožívání tradic.

Samozřejmě přišel i Ježíšek, završil tak adventní čas
v mateřské škole.

Za všechny dary, radost, příjemné prostředí patří
poděkování všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.
Za peněžní podporu Obecnímu úřadu Čkyně, firmě Aptar,
Pneuservisu Z. Koláře, firmě Jarokai. Ale také rodičům -
za sponzorování mikulášské nadílky, za zajištění občer-
stvení na tvořivé dílně, za zapůjčení kostýmů na všechny školkovské akce. Elčovským dudákům za vystoupení při rozsvě-
cování stromečku a vánoční besídce a Kosákům za jejich každoroční mikulášské nadílky. Svým děvčatům za přípravu
všech akcí.  Teď už nás čeká karneval, masopustní veselí a vše, co k tomu patří.                                                                                                           

V. Pechoušková
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Novoroční otužování

Stejně jako v předchozích letech přiví-
tali Pavel Pechoušek a Ondřej Šmíd nový
rok očistnou koupelí ve Volyňce. Dle
svého zvyku se ponořili v místě zvaném
Vrbí, kde má řeka větší hloubku. Prvního
ledna byla teplota několik stupňů nad
nulou, po sněhu nebylo ani památky, i tak
ale byla voda pěkně studená.

(pp)

Novinky v roce 2019 ve Fitness centru Čkyně

Centrum výživy Čkynĕ – ve Fitness centru Čkyně
Vše, co potřebujete vĕdĕt, abyste se správnĕ stravovali.

Nabízím vám: Diagnostiku složení tĕla (zmĕření tuků, svalové hmoty, vody v tĕle, BMI)
Individuální stravovací plány (sestavení jídelníčků + podklady)
Redukce váhy
Zlepšení dosavadního jídelníčku
Odborné vedení a motivace (online poradna, internetové stránky s pravidelným přísunem receptů, 
pravidelné zasílání receptů na váš e-mail, zasílání informací které úzce souvisí se správným 
stravováním)
Vše bez doplňků stravy (z bĕžnĕ dostupných surovin)
Možnost se domluvit i na tréninkovém plánu

Objednejte se na úvodní zvýhodnĕnou konzultaci na tel.: 723 898 204
Tĕším se na vás na všechny ve Fitness centru Čkyně.

Výživová poradkyně Veronika Honnerová

Nové cvičení ve Fitness centru Čkyně od ledna 2019

Broučci –  Cvičení malých dětí s doprovodem rodiče, každé úterý od 9 – 10 hod.
Pro děti od 1,5 do 6 let.

MÁMAfit – Kondiční cvičení pro maminky po ukončeném šestinedělí. Děti mohou být pří-
tomny na lekci, kde pro ně bude připravený hrací koutek. Lekce se budou upravovat v průběhu
ke spokojenosti všech. Cvičení bude probíhat v uvolněné atmosféře, takže  nebude problém
pro maminky kdykoliv odběhnout ke svému dítěti. Každý čtvrtek od 9 –10 hod.
Zdravíčko – Zdravotní cvičení s lidmi v důchodovém věku, každé úterý  od 14-15 hod.
SENIOŘIfit – Redukční cvičení pro lidi v důchodovém věku, každý čtvrtek od  14-15 hod.
Hopsinky – Hodina, při které se vaše děti vyřádí a zároveň zábavnou formou získají správný
vztah k pohybu. Cvičí se na bezpečných, speciálních trampolínkách, hodina je doprovázena
hudbou. Děti se ve skupince naučí obratnosti,  koordinaci a zdravému dýchání, každý pátek
pro děti  6 – 9 let od 16 hod, pro děti 10–15let od 17 hod.
Jumping – Je dynamický kondiční tréninkový systém, prováděný na speciálně vyvinutých Jumping profi trampolínách,
které jsou opatřeny madlem. Tato hodina posiluje komplexně svaly celého těla a je tak vhodný pro všechny, kteří chtějí
snížit váhu nebo zvýšit fyzickou kondici, každý pátek od 18hod.
Rezervace nových lekcí  na tel.: 723 898 204

Veronika Honnerová
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Děti ze Čkyně při prohlídce u Lucifera a Mikuláše dopadly dobře
Už se stalo hezkou tradicí, že se počátkem prosince ve čkyňském parku otevírají brány pekla a čerti s Luciferem kon-

trolují, jestli mezi čkyňskými dětmi nejsou zlobilové, bordeláři, lháři či neposluchové. Na to, aby neodnesli omylem děti
hodné, dohlíží Mikuláš a andělé. Ti Luciferovi potvrdili, že ve Čkyni jsou jen děti poslušné. Děti,  které občas přeci jen
zlobí, před Mikulášem slíbily, že se určitě polepší. Za to pak všem dětem Mikuláš s anděly dali štědrou nadílku. Čerti
dostali od některých dětí obrázky a dokonce i dopis od Barbory Steidlové. V něm přesně stálo: ,,Ahoj Čerti! Jako každý
rok vám kreslím obrázek a píšu dopis, tak tentokrát vám píšu jenom dopis. To protože nemám čas. Ale nikomu to prosím
neříkejte a také se přijďte podívat k nám domů na bráchy. Každý den mě zlobí. Ale ne tak moc jako jiné děti. Teda jak kdy.
Teď doufám, že je to vše. Mějte se. A ať máte v pekle hodně zlobivých dětí. PS: Já nezlobím. Teda jak kdy.” Čerti vzkazují
Barče, že se na její bráchy v tomto roce určitě zaměří.                                              Za KOS Čkyně L. Pechoušková, foto: L. Jánoš

Živý betlém 
K Vánocům ve Čkyni patří neodmyslitelně živý betlém. Ten letošní se konal před obecním úřadem. Ježíškem v jesličkách

byla Emmička Hrdličková, Josefa a Marii ztvárnili Pavlína a František Hrdličkovi. Stráž u jesliček držela Emičky starší ses-
třička Nicolka.  Děkujeme všem účastníkům.                                                            Za KOS Čkyně L. Pechoušková, foto: L. Jánoš
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Z čkyňského režiséra je
pražský místostarosta

Čkyňskému divadelnímu publiku známý herec
a režisér, zakládající člen KOS Čkyně, Pavel
Nazarský se v září loňského roku stal místo-
starostou Prahy 1. V 550 hektarů velké pražské
čtvrti, pod kterou katastrálně spadá například
území Hradčan, Starého Města, Malé Strany 
a Nového Města a část Vinohrad, se stará přede-
vším o oblast školství. Také má na starosti projekt
otevřené radnice a participace. Na radnici re-
prezentuje barvy Pirátů. 

Pavel se před lety odstěhoval ze Lčovic za svou
druhou manželkou Jitkou, celou dobu učil na zák-
ladní škole v pražském Spořilově, u zrodu pirát-
ské strany byl od samého začátku, politicky se angažoval. V září byl ze své učitelské pozice uvolněný a odešel na radnici
Prahy 1, která stojí nedaleko Václavského náměstí. Manželka Jitka je také zastupitelkou za stejnou stranu. Ti, co Pavla
znali z doby jeho působení v KOS, mu drží palce a přejí hodně štěstí v jeho snažení!                                                             (pp)

Podzim a advent v klubovně

Od října se opět rozjely kroužky v naší klubovně. Máme kroužek
keramiky, šikovné ručičky a malířské výpravy.  Scházíme se každé
úterý od 16 hodin. Děti se na kroužcích vždy dozví něco zají-
mavého, zkusí si nějakou novou techniku či vyrobí z hlíny nějakou
dekoraci či dáreček. 

Letos jsme se na šikovných ručičkách zaměřili na poznávání
evropských států. Začali jsme nejprve Českou republikou, která
v říjnu oslavila 100 let od svého vzniku. Vyzdobili jsme s dětmi
klubovnu českými vlajkami, zazpívali si hymnu a řekli si, kdo to
byl Karel IV. a T. G. Masaryk. Dál jsme se podívali do Francie,
hlavně na zámky na Loiře, protože jsme je pak z papírových kra-
biček vyráběli. Pak přišla na řadu Velká Británie a Irsko, kdy jsme
si udělali do našich zámků krále, královny a princezny ze zbytků
látek. 

Na keramice jsme si vytvořili krásné jmenovky na dveře,
spoustu dekorací dle vlastní fantazie a před Vánoci pak betlémy,
ze kterých měli všichni velkou  radost, protože se opravdu

povedly. 
Malířské výpravy nás vždy seznámí

s nějakým slavným dílem a jeho au-
torem. Děti pak dílo musí napodobit
pomocí nějaké speciální techniky,
např. jsme zkoušeli foukání barev
brčkem.

Chystáme toho mnoho zajímavého
i na zimu a jaro. 

Tak naviděnou v klubovně.

L. Pechoušková,
L. Růžičková
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Mladí hasiči ve Čkyni skvěle fungují

Druhým rokem funguje ve Čkyni kroužek mladých hasičů, který navštěvují ty nejmenší děti. Loni poprvé vyrazily na několik
soutěží a jejich instruktoři jsou s jejich nadšením velice spokojení. „Za pár let budeme mít sobě rovné hasiče a hasičky, kteří
budou schopní převzít naše úkoly,“ zhodnotil kolektiv instruktorů, kteří kroužek mladých hasičů vede. 

Kdo z hasičů se stará o dětský kroužek?

Vedoucím kolektivu je Ladislav Kaňka, na činnosti kolektivu
se dále podílí Jaroslav Škopek, Vlastimil Babka, Jana Zuk-
línová, Martin Bastl a Václav Květoň. Pomáhá i mnoho
dalších nejen z řad členů hasičského sboru, ale i někteří
rodiče se zapojují do příprav nebo výpomocí s organizací
akcí pro děti.

Kolik dětí se ho pravidelně účastní?

V kolektivu je aktuálně 14 dětí, především jsou to děti
hasičů našeho sboru. Těší nás, že na schůzky a nácviky se
schází povětšinou všichni.

Hlásí se další?

Zájem o hasičský kroužek pro děti je nyní opravdu velký.
Hlásí se noví členové, kteří jsou z velké části sourozenci
nebo kamarádi našich mladých hasičů.

Jak dlouho spolek kvůli nezájmu dětí nefungoval? 

Dětské družstvo nebylo ve Čkyni skoro 3 roky. Každý výpadek generace je samozřejmě znát, ale to je tak asi v každém
odvětví práce s dětmi. My jsme rádi, že se kroužek mladých hasičů obnovil a už teď víme, že tahle generace bude úspěšná.

Jaké jsou děti, které chodí do kroužku?

Naše děti jsou velmi šikovné a rychle se učí novým věcem. Je skvělé vidět v dětech nadšení a zájem pro hasičský kroužek.
S postupem času pozorujeme, jak jsou zručnější a také mezi sebou lépe komunikují. To je důležité v každém kolektivu.
Velké dík patří i rodičům, kteří chodí na kroužek s dětmi, a tím v nich ještě víc podporují nadšení a zájem o věc. To vše
přispívá k tomu, abychom zde za pár let měli sobě rovné hasiče a hasičky, kteří budou schopní převzít naše úkoly.

Dnes děti obecně trpí nezájmem o tradiční kroužky.

Zpočátku jsme ani nevěřili, že o kroužek bude takový zájem, protože náborovými akcemi ani letáčky jsme nové členy ne-
nalákali. Přesto nám to nedalo a vyrazili jsme do ulic oslovit konkrétní vytipované rodiče, zda by nechtěli přihlásit své
děti k hasičům. Byli jsme mile překvapeni, že zájem měly samotné děti. A tak se kolektiv začal rozrůstat. Jak jsem již
zmínil výše, jsou to z velké části potomci našich členů, ale přibývá i dětí, jejichž rodiče dobrovolnými hasiči nejsou.

Co jste s dětmi podnikali během minulého roku? 

V minulém roce jsme s dětmi vyjeli poprvé na soutěže. Snažíme se pro děti připravovat ale i jiné akce. Jedna z úspěšných
byla například stezka odvahy, kdy jsme zjistili, že naše děti jsou velmi statečné. Dále jsme se zúčastnili těchto akcí: 
- Okrsková soutěž Horosedly 2 týmy, 1. a 2. místo. - Výročí Lčovice, ukázka hasičského útoku. - Soutěž Radhostice. - Stezka
odvahy za rybníkem. - Okresní kolo Hry Plamen ve Ktiši – průběžné 7. místo. - Výroční schůze mladých hasičů.

Co plánujete na tento rok?

V tomto roce se především zaměříme na účast v soutěži Hry Plamen. Čeká nás tak mnoho praktických nácviků a schůzek
s výukou teorie. Podle možností bychom se pak rádi zúčastnili i ostatních soutěží v požárním útoku. Plánujeme uspořádat
soustředění a společně vyrazit na výlet, opékání buřtů a mnoho dalšího. Všechny tyto aktivity jsou pro nás časově náročné,
a tak jejich organizaci upravujeme a rozplánováváme průběžně. 

Jsou to nějaké akce navíc?

Celkově máme v plánu oproti loňskému roku více aktivity v soutěžích i ostatních činnostech. Děti už jsou nyní o rok
zkušenější a skvěle spolupracují. Díky tomu je práce se skupinou snazší a zábavnější. Jsem rád, že má hasičský sbor ve
Čkyni opět po delší době mladé pokračovatele.

(pp)
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Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk – Tiskárna Brázda,
Hodonín - Uzávěrka následujícího čísla je 17.3. 2019 - Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.pechousek@email.cz - Nevyžádané rukopisy se
nevracejí - Reklamy  pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce
poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.


