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Narodit se sedlákem
Pro většinu z nás je jaro dobou zvýšené únavy a úklidu
po dlouhé zimě. Pro Jirku Mikeše z Horosedel je to stejně
jako pro všechny soukromé zemědělce začátek praco-
vního roku. Zorat, hnojit, zasít... Znáte to: Na svatého 
Řehoře...

Březen, duben, květen - co znamenají tyto měsíce pro
vás jako soukromé zemědělce?

Slunce začíná hřát, dny se prodlužují a příroda se
probouzí ze zimního spánku. To zásadním způsobem
ovlivňuje život zemědělců. Po dlouhém období vegetačního
klidu mohou opět začít obdělávat zdroj svého živobytí – zemědělskou půdu. Kdo nestihl na podzim, tak bez odkladu hnojí
a orá pole, vždyť jak praví pranostika: „Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, ledy plují do moře a líný sedlák, který
neoře.“ Jakmile začnou zoraná pole osychat, připraví se k setí za pomoci smyků, bran, kypřičů a kombinátorů, aby mohly
být vysety jarní plodiny, a to především jarní obilniny takzvané „jařiny“. Dále se sbírá kamení, o které na pošumavských
pozemcích není nouze. Louky se po zimě smykují a vláčí, aby se urovnal jejich povrch, rozhrnuly krtince a rozptýlil již
většinou již na podzim aplikovaný hnůj. Jarní práce uzavírá sázení brambor – u těch je třeba posečkat na dostatečně vy-
hřátou půdu. U nás doma se tradičně brambory sází 25. dubna, protože platí, že: „Na svatého Marka, brambor plná jamka.“ 

Co to znamená být soukromým zemědělcem v Horosedlech?
Já osobně jsem hospodářství převzal od otce před čtyřmi roky, ale rodiče začali soukromě hospodařit v roce 1992, když

můj prastrýc restituoval rodinný majetek ze zemědělského družstva. Byla tak obnovena nucenou kolektivizací zemědělství
přerušená tradice zemědělského hospodaření mých předků, která je doložená již v Berní rule z roku 1654, kdy na našem
gruntě hospodařil jistý Jiřík Burda. Je pozoruhodné, že lidové označení „U Burdů“ nese naše usedlost dodnes, ačkoli toto
příjmení zde více jak 200 let nefiguruje.

Na kolika hektarech hospodaříš a jaká zvířata zde chováš?
Hospodařím cca na osmdesáti hektarech zemědělské půdy v Horosedlech a sousedních katastrech, z čehož asi pětina

je orná půda a zbytek tvoří louky a pastviny, které slouží jako krmivová základna pro hovězí dobytek. Na orné půdě pěstuji
brambory, obilí a krmné plodiny. Hlavní tržby našeho hospodářství však pochází z chovu skotu na maso a mléko. Chovám
skot plemene českého červenostrakatého a francouzského plemene normandského. V roce 2015 jsem celé hospodářství
převedl do bio-režimu – podle mého názoru je tato forma ekologického hospodaření jediná dlouhodobě udržitelná s ohle-
dem na životní prostředí. Být soukromým zemědělcem v dnešní době znamená práci nejen na poli a ve stáji jako dříve,
ale jako ve většině oborů, tak i nám zemědělcům přibývá stále více administrativní práce v kanceláři 
u počítače, která se pro soukromého zemědělce stala neodmyslitelnou rutinou. Co se fyzické náročnosti týče, tak s po-
stupem technické vybavenosti se práce stává lehčí, ale co zemědělcům nikdo nezávidí, je soustavnost jejich činnosti:
svátek – nesvátek, krmit dobytek se musí pořád, a to se zřejmě ani v budoucnu nijak nezmění.

Sám jsi vystudoval vysokou školu zaměřenou na pozemkové úpravy. Pracoval jsi někdy v tomto oboru?
Absolvoval jsem obor Pozemkové úpravy a převody nemovitostí na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity. Jako pro-

jektant pozemkových úprav na hlavní úvazek jsem pracoval tři roky, což s ohledem na souběžnou činnost v rodinném
hospodářství nebylo z časových důvodů dobře možné. Znalosti získané studiem jsem zužitkoval především ve svém
zemědělském podnikání, kdy se ze strany státních orgánů na zemědělce stále více pohlíží jako na krajinotvůrce než jako
na prvovýrobce. Profesně jsem již několikrát stál před otázkou, zda se nevěnovat mnou vystudovanému oboru naplno 
a zemědělství omezit, protože by to bylo pro mě finančně výhodnější a snažší, ale vždy jsem si doposud odpověděl, že ne.
Asi to bude proto, že sedlákem se člověk nestává, sedlákem se člověk rodí.                                         Text a foto P. Pechoušek
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Zastupitelstvo obce Čkyně dne 11. 2. 2019
Schválilo:
– zánik mandátu Ing. Jana Tůmy z důvodu neslučitelnosti člena zastupitelstva obce a zaměstnance s rozšírenou 
působností
– změnu složení finančního výboru: předseda Mgr. Václava Komínová, člen Ing. Jan Tůma, člen Bc. Ingrid Zalewska
– žádosti o příspěvky:

- APLA Jižní Čechy - příspěvek 1500,- Kč
- AŠSK pro I. a II. stupeň základních škol - příspěvek na atletickou soutěž ve výši 2000,- Kč
- Český červený kříž - příspěvek ve výši 500,- Kč

– zjistit zájem veřejnosti o pietní síň ve Čkyni formou ankety při volbách do Evropského parlamentu
– záměr na prodej pozemku parc. č. 1141/1 v k.ú. Čkyně o výměře 16 m2

Neschválilo:
– připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka pro Tibet”

Přidělilo:
– byt v DPS - dům s pečovatelskou službou - po panu Novotném panu Vladimíru Tesařovi
– byt v DPS - dům s pečovatelskou službou - po paní Pittnerové panu Josefu Fořtovi

Vzalo na vědomí:
– zprávu finančního výboru
– rezignaci pana Josefa Beneše na fukcni člena  zastupitelsva obce Čkyně
– komentář a statistiku knihovny obce Čkyně

Vítání občánků 23. 2. 2019
Foto: D. Havlík
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Pozvánka na rybářské závody
Čkyňští rybáři zvou všechny na 22. ročník rybářských závodů, které se

budou konat 25. května na čkyňském rybníku. Začátek je v 6 hodin a konec
ve 12. Rybník bude podle organizátorů velice kvalitně zarybněný a je možné
si tu zalovit i bez lístku. Pro všechny příchozí budou připraveny rybí spe-
ciality a také sele na grilu.                                                                                     (pp)

Na Josefovskou přišlo více než 200 lidí
Vyvrcholením letošní plesové sezóny byla Josefovská zábava. Již devátý

ročník byl tematicky zaměřený na léto. V sále kulturního domu bylo více
než 200 platících vyletněných diváků, kteří na hudbu oblíbené kapely MP3
tančili od prvních tónů až do třech hodin. Starala se o ně provozovatelka
restaurace Ve Votáčce Aneta Holubová se svým týmem. 

Na přípravě se podíleli všichni členové KOS Čkyně. Speciální poděkování
patří Lucce Růžičkové za to, s jakým citem namalovala Pamelu Anderson 
v plavkách, se kterou se pak všichni fotili. Šárce Kotálové za odvahu, se
kterou se zhostila spolu s Pavlem Pechouškem úlohy moderátorky večera.
Mirce Brašnové, která se sice z rodinných důvodů nemohla zúčastnit, ale
vymyslela téma. Manželům Remešovým za choregrafii vystoupení akvabel.
Vendovi Květoňovi a Béďovi Kubálkovi za sehnání většiny sponzorů. 

Zvláštní poděkování patří dětem a učitelkám z mateřské školy, které nám
vyrobily krásnou letní výzdobu. Holčičky a děvčata pod vedením Petry Ho-
vorkové (PetraDance) si zase připravily letní předtančení. Moc  všem ši-
kovným tanečnicím děkujeme. Za podporu také patří velký dík všem našim
sponzorům.

V soutěži o nejlepší letní kostým zvítězili Vimperáci – Petr Samek s man-
želkou, Monika Kotherová s přítelem a Iva Doubková s manželem. To je
výzva pro všechny Čkyňáky! Příští rok nás čeká jubilejní desátý ročník, jaké
bude téma, je zatím ve hvězdách, určitě se ale bude na co těšit.

KOS
Foto: D. Havlík

Vichřice poničila křížek
před jeho domem, 

na vlastní náklady ho
opravil

Psal se listopad roku 2017, venku zuřila
obrovská bouřka a vichřice, která lámala
stromy. Tehdy 34letý Martin Macháček
seděl ve svém pokoji a poctivě se učil bio-
chemii. Velký vítr odfoukl tabulku s ná-
pisem INRI na kamenném křížku. Ten
stojí před jeho domem, který si sám v Ho-
rosedlech postavil. „Biochemie byla nej-
těžší zkouška, věděl jsem to a tak jsem si
řekl, že když ji udělám, nechám křížek za
vlastní náklady opravit,“ usmívá se.

Obávanou zkoušku opravdu zvládl a tak
oslovil šikovnou čkyňskou restaurátorku
Lucku Růžičkovou, která opravila nejen
tabulku, ale i podobiznu Ježíše Krista na
kříži. „Já nejsem křesťan, nejsem věřící
člověk v tom klasickém smyslu, ale tehdy
jsem si řekl, že je to dobrá věc,“ vypráví
Martin, který se živí jako pokrývač, tesař
a klempíř a agroekologii začal studovat
„na stará kolena“, a jak sám říká, bylo to
trochu z hecu. „Chtěl jsem to dokázat ka-
marádovi, tak jsme se vsadili,“ směje se.
Teď již studuje inženýrské studium 
a  jestli se někdy znovu vsadí, tak by mohl
pokračovat na doktorandském... To se ale
ještě uvidí. Pokud jeho milované Horo-
sedly postihne znovu vichřice, která
poničí další křížek, je Martin připravený
nechat ho opravit i zrestaurovat. Pro
čtenáře tohoto článku z toho plyne jasné
ponaučení, že i vichřice je k něčemu
dobrá. Však o tom v Horosedlech vědí
své.                                                               (pp)
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Peticemi za záchranu ohrožených lesů 

Petici "Za zákon pro zelené lesy Šumavy" organizoval Petr Martan a také z obce Čkyně ji podepsalo přes dvě stovky
občanů. Patří jim dík za podporu, která je v zájmu zachování lesů také na Čkyňsku. Petice je proti rozšiřování bezzása-
hových zón v Národním parku Šumava na 54 % území, kde se v lesích nebudou dělat opatření k zamezení rozmnožení
kůrovce. I naši občané vnímají, že brouci kůrovci se z těchto lesů přenáší do vnitrozemí a napadají zdejší lesy; že uschnutí
dalších tisíců hektarů lesů na Šumavě ovlivní negativně klima a vodní zdroje i na Čkyňsku.

V Poslanecké sněmovně se 19. února 2019 konalo
veřejné slyšení k petici "Za zákon pro zelené lesy Šu-
mavy", kterou podepsalo 10 701 občanů. S podporu-
jícím projevem na zasedání petičního výboru
vystoupila také jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. Za
hojné účasti odborné i laické veřejnosti vystoupilo více
řečníků s argumenty proti Ministerstvu životního
prostředí, které právě připravuje vyhlášku, kterou
zvýší rozlohu území, kde se nezasahuje proti kůrovci.

Usnesení poslanců dalo petici za pravdu
Konstatují, že bezzásahový režim v národních par-

cích přispívá k šíření kůrovce a tím zhoršuje stav
lesních porostů, přispívá k jejich usychání a zne-
možňuje lesům plnit jejich vodohospodářskou a kli-
matickou funkci. Usnesení doporučuje zvážit odklad
na vyhlašování nových bezzásahových území 
a "Zvláště chráněných území" včetně "Evropsky významných území", v oblastech se zastoupením smrkových porostů nad
20% do doby, kdy se zastaví velkoplošné chřadnutí lesů suchem a kůrovcovým přemnožením v celé ČR.

Petice "Zdravé a prosperující lesy pro příští generace" 
Veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně k ní (15 849 podpisů) se konalo současně s předcházející peticí za lesy Šumavy.

Iniciátorem petice bylo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Také Obec Čkyně je členem tohoto celostát-
ního sdružení, které zastupuje zájmy nestátních vlast-
níků lesů.

Petice požaduje, aby stát vlastníkům lesů pomohl
zvládnout aktuální kůrovcovou kalamitu a v odbor-
ných záležitostech, zejména při přípravě legislativy,
nepodléhal nátlakovým skupinám, které odbornou
problematiku ideologizují bez jakékoliv zodpověd-
nosti. Petice vyzvala vládu a parlament k  pěti poža-
davkům. 

Usnesení poslanců při veřejném slyšení však uznalo
pouze dva body požadavků: vyčlenit 3 mld. Kč ze stát-
ního rozpočtu vlastníkům lesů na kompenzaci ztráty
na hospodaření (je nadbytek dříví a prodává se za
cenu, která se rovná ceně jeho vytěžení). Nyní záleží
na Vládě ČR, zda z rezervního fondu uvedenou částku skutečně vyčlení. Pokud se tak nestane, hrozí, že mnozí vlastníci
nebudou mít finance na obnovu lesů a kalamitní paseky nikdo nezasází stromky, neoplotí, neprovede letité ožínání buřeně
a ochranu před okusem zvěře. 

Neobnovené lesy mají malou schopnost zadržovat vodu a mají vliv na ztrátu povrchových i spodních vod v krajině.
Právě toto je celospolečenský význam lesů. Nedostatek vody se potom bude týkat všech. O tom byl další požadavek petice,
kterou poslanci neuznali: platby za ekosystémové služby lesů (tj. vliv lesů na vodní režim a klimatizaci krajiny, vliv půdo-
ochranný a protipovodňový a další). 

Vlastníkům jde o to, aby společnost uznala, že ten, který své lesy řádně obhospodařuje, přináší společnosti benefity,
které využívají všichni. Proto by vlastníci soukromých a obecních lesů měli dostávat dotaci na plochu obdobně jako
zemědělci.  

Petr Martan
poradce v lesnictví a životním prostředí
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Vlastníci lesů – zastavte kůrovcovou kalamitu

Chřadnutí smrků i borovic v důsledku sucha a následného kůrovcového napadení brouky lýkožrouty probíhá na většině
území České republiky (uschlo cca 120 000 ha lesů) a je tomu i u nás na Čkyňsku. Počátek dnešní lesní katastrofy byl 
v extrémním suchu r. 2015. Toho roku vzniklo velké množství souší a polosouší a ty v lesích často zůstávaly stát nepoká-
ceny a neodvezeny. Množil se kůrovec a následné suché a teplé roky pomohly k jeho kalamitnímu rozšíření. 

Kůrovcová kalamita a další schnutí lesů se dá zastavit několika způsoby. Nejúčinnějším způsobem je nyní v dubnu
vytěžit a odvést z lesa všechny vývraty a zlomy, stromy suché a napadené kůrovcem. Pokud smrkové dříví nestačíte odvézt
z lesa ke zpracování do 10. května, tak je nutné kmeny odkornit, nebo postříkat povoleným insekticidem. Na tyto práce
můžete žádat o dotaci u krajského úřadu (více na www.svol.cz). Zásahy na ochranu lesa je vlastník povinen provádět 
v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který je placen státem. V případě drobných vlastníků na území obce Čkyně
je jím zaměstnanec Polesí Zdíkov, Lesy České republiky, s.p., kam je potřeba se obrátit.

Lesy obce Čkyně
Obec Čkyně je vlastníkem 151 ha lesů a hospodaření v nich se řídí Lesním hospodářským plánem platným od 1. 1.

2017 do 31. 12. 2026. Na desetileté období je stanoven etát ve výši 15 000 m³ dřeva (tj. maximální výše těžby dřeva za
10 let, která vznikla výpočtem přírůstku dřeva za toto období). Roční etát v obecních lesích je 1 500 m³ dřeva. 
Za r. 2017 bylo celkem vytěženo 908 m³ dřeva (z toho 762 m³ kůrovcem napadeného). Za r. 2018 bylo celkem vytěženo
3 948 m³ dřeva (z toho 3 556 m³ kůrovcem napadeného, ostatní byla těžba polomů).

Vlivem celostátní kalamity je nadbytek dříví na trhu. Proto i obec Čkyně má ke konci března na skladě cca 1 300 m³ vy-
robeného dříví (nejvíce v katastru Spůle). Obecní odborný lesní hospodář Ing. Luděk Saxl dělá vše proto, aby se dříví
zpeněžilo, ale nedaří se; má však zajištěny dnes již nedostatkové sazenice  buků a jedlí pro letošní výsadbu, která bude 
v rozsahu cca 4 ha. 

Lesní hospodaření v obecních lesích bylo doposud ziskové. Za r. 2018 činily příjmy z těžby dřeva 3 743 617 Kč a celkové
náklady činily 1 968 554 Kč (z toho 8 100 Kč dostala obec dotaci od státu na zalesňování). 

Nejméně ve dvou dalších letech se předpokládají zvýšené těžby kůrovcového dřeva kolem 4 000 m³ ročně. Tím se
stanovený etát vyčerpá r. 2021 a dalších 5 roků by se neměly dělat žádné úmyslné těžby, pouze těžby vynucené (polom,
kůrovec). V těchto letech lze očekávat minimální tržby za prodej dříví a vysoké náklady na obnovu a pěstování lesů. Lesní
hospodaření obce Čkyně bude potom finančně ztrátové. Obecní vlastnictví lesů dává předpoklad, že z rozpočtu obce
Čkyně se vyčlení potřebné finance; že kalamitní holiny budou co nejdříve zalesněny a obnoven les, z něhož budou mít
možná zisk až příští generace.                                                                                                                                 Petr Martan, zastupitel 

Pozvánka
Zveme Vás na koncerty ZUŠ Vimperk

pobočka Čkyně: 
15. dubna 2019 - Jarní koncert, 

17:30 sál ZUŠ ve Čkyni                                                   
5. června 2019 - Závěrečný koncert, 

17:30 Synagoga ve Čkyni

Hledám pozemek
Hledám malý pozemek poblíž lesa,

nebo volné přírody. Ke koupi, nebo 
k pronájmu. Přípojky elektřiny, vody 
a kanalizace výhodou. Nabídku prosím
zašlete na:  hadrava@kmp.cz

Hasiči zvou na stavění májky
Čkyňští hasiči organizují 30. dubna 2019 stavění májky v místním parku.

Na místě bude zajištěno dobré pití a jídlo. Těšíme se na Vás!                            
SDH Čkyně 

Sběr železného šrotu ve Čkyni
Hasiče čeká sběr železného šrotu, který se bude konat dne 13. dubna 2019

od 8 hodin. Žádáme občany, kteří mají doma či na zahradě nějaký železný
odpad, aby ho vynesli před své domy, hasiči ho rádi naloží.  S větší hmotností
železa vám rádi pomůžeme. Děkujeme všem, co hasiče ve sběru železného
šrotu podpoří.                                                                                                   SDH Čkyně
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Vydařený masopust ve Čkyni
Hasiči uspořádali dne 2. března maškarní průvod obcí, kterého se zúčastnilo okolo 38 masek, včetně kapely. Za účast

bych chtěl jménem sboru poděkovat všem zúčastněným maskám a kapele. Tento průvod je od roku čím dál náročnější 
a je třeba uznat, že se celá obec prostě za celý den projít nedá. Doufejme, že příští rok se k nám přidá více masek, které
budou vítány. Tento den byl zakončen v místní restauraci Ve Votáčce.                                                           J. Kainc ml., foto: PP
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Masopust  Lčovice 2019
U nás ve Lčovicích nezapomínáme na tradice, proto jsme se sešli v sobotu 2. března 2019 na masopustním reji. Průvod

vyšel v ranních hodinách již po 35. z naší bývalé školy za doprovodu muzikantů z „Elčovanky“. Obešli jsme celou ves, 
na žádné stavení jsme nezapomněli. Děkujeme za pohostinnost našim občanům. Ve večerních hodinách jsme ukončili
průvod v naší škole, kde se konala Maškarní veselice. Naše ženy se převlékly za masky na téma Cirkus. Díky nim se akce
velice vydařila.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a těšíme se na příští Masopust v roce 2020. 

Další akce, které jsou naplánované ve Lčovicích:

Neděle 21.4.   Velikonoční veselice s country kapelou Sešlost z Katovic
Připraveno již tradiční sekání vajec v místní škole 

Úterý 30.4.     Stavba máje
Sobota 11.5.   Keltský běh a večer ve škole Pouťová zábava s kapelou Trio Orion
Sobota 8.6.     1. Nádražácký ples ve Lčovicích
Sobota 15.6.   Setkání příznivců dolní části Lčovic
Sobota 22.6.   Vítání léta s kapelou H-band na parketu za školou
Sobota 29.6.   Fotbalové utkání dolní – horní Lčovice, pokračování s diskotékou 

Pivní hry nekončí!!!
Naše družstvo pod názvem Elčováci  se zúčastnilo skoro

všech 10 ročníků Zálezských her. Mrzelo nás, že to má
skončit. Po domluvě s pořadatelem jsme se rozhodli, že
budeme pokračovat v podobném stylu u nás ve Lčovicích
v Konopici nedaleko Bělohubých mlýna. Prostředí na tuto
akci, kterou jsme nazvali Elčovský pijácký herní maratón,
je zde útulné a řeka Volyňka nám udělá příjemnou kulisu.

Připravena bude spousta her a soutěží, pravidla včas 
upřesníme. Tato akce se bude konat každý rok třetí sobotu
v srpnu. Letos to bude 17. srpna 2019 od 13 hodin. Pro
dobrou náladu celou akcí bude doprovázet svojí muzikou
DJ Jarda Neužil a možná bude i nějaké překvapení, abyste
se měli na co těšit.  

Rádi vás přivítáme u nás. Těšíme se na Vás.

Družstvo Elčováci!
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Jsme ve třetím čtvrtletí školního roku 2018/19
Každý z nás určitě toužebně očekává návrat sluníčka, jara a s ním spojené teplejší, delší dny. A tak sledujeme předpovědi

počasí. Tytam jsou doby pranostik! Vzdaluje se éra barometrů, které stály či visely na zdech pokojů, vystřídaly je me-
teostanice, předpovědi počasí v televizi, informace hledáme na internetu. A pochopitelně – aplikace v mobilech. Vývoj
počasí na nich sledujeme takřka po minutě, vidíme posun mraků, směr větru, a to přímo v lokaci svého bydliště.

Ve škole neplatí doslova ona známá pranostika o zalézání za kamna. Zima zde rozhodně není dobou zimního spánku.
Jednak nás budí pololetí, kdy se sklízí plody za práci v prvních pěti měsících, ale rovněž je to doba soutěží a olympiád ve
vědomostních i jiných oblastech. A jak známo, nic není zadarmo. Samotné soutěži předchází příprava, trénink. Řada
soutěží je doplněna prezentacemi, písemnými podklady… Takže se od školních kol posouváme do okresních a do kraj-
ských. A porovnávat se s nejlepšími v okrese, natož v celém kraji, je úspěch sám o sobě. S napětím vždy očekáváme výsled-
kové listiny s pořadím soutěžících. A pochopitelně sledujeme i pořadí dalších škol, základky jsou totiž ve stejných
kategoriích jako víceletá gymnázia s výběrem prospěchově nejlepších žáků regionů. A neztrácíme se! 
Olympiády:
Český jazyk: do okresního kola postoupila Julie Trojanová z devítky, zabodovala v gramatické i slohové oblasti. Sloh byl
na téma „Co jinde nevidíte a neslyšíte“. Obsadila krásné 4. místo. 
Anglický jazyk: do okresního kola se vydali žáci dva. Mladší šesťák – Matěj Vojtíšek a z devítky naše jazykářka Julie Tro-
janová. Julča je v okrese třetí! V silné konkurenci – nádherný výsledek.
Německý jazyk: Julie jede do okresního kola a vítězí. Postupuje do krajského kola. 
Dějepis: letošní téma – „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Do okresního kola se
vypravili deváťáci – Hynek Česánek, Michal Kavlík a Honza Kytlica. A právě Honza se svým umístěním postupuje do kraj-
ského výběru.
Zeměpis: ze tří kategorií školního kola postoupili z mladších Jenda Šmíd a Matěj Vojtíšek, ze sedmáků Dan Marek a z de-
vítky zkušení olympionici Michal Kavlík a Honza Kytlica. Stříbro si odvezli oba Honzové – Jan Šmíd a Jan Kytlica. Takže
spolu vyrazí do Českých Budějovic na další klání.
Matematika: zatím výsledky jen 5. a 9. ročníku, další třídy jsou v běhu soutěže. Z páťáků poměřit síly do Prachatic „na
okres“ jeli Adéla Lukešová, Karel Remeš, Jakub Švík, Metoděj Stránský a z devítky Honza Kytlica. Honza byl 2. – do prven-
ství mu chyběl jediný bod, takže opět krajské kolo! A ani mladší se neztratili – Adélka je na 1.–4. místě,  Metík na 5.–8.
místě. 
Matematicko–fyzikální soutěž RSG – reprezentační tým školy jel ve složení Michal Kavlík, Jan Kytlica a Jakub Dušek. Pod-
pořit je byl fanklub děvčat z devítky. Družstvo skončilo na pátém místě, za jednotlivce získal ocenění Honza Kytlica.
Geologická olympiáda – letos poprvé. Školní i okresní kolo probíhá elektronicky, nejlépe si vedly Marianna Stránská,
Alena Schwarzová a Julie Trojanová z devítky. Marianna z prvního místa postupuje do krajského kola.

I letos se naši žáci zúčastnili soutěže „O nejlepší statistický plakát“. Základem byla týmová práce, hodnotil se nápad 
a jeho výtvarné ztvárnění. Prvenství získal plakát na téma Planeta hospodářských zvířat autorů Metoděje Stránského 
a Moniky Doulové z pětky. Na druhém místě devítka s plakátem „Kriminalita v ČR“ – autorky Marianna Stránská, Julie
Trojanová, Adéla Vačkářová a pomyslný bronz si odnesly opět dívky z devítky – Tereza Bošková, Nikola Flachsová a Eliška
Turková.
Recitace: školní kolo bylo silně obsazené, okresního se mohou zúčastnit jen ti nejlepší – Šimon Markytán ze 2. třídy, Daniel
Bláhovec ze 3. třídy, oba tak zastoupili I. kategorii. Ve II. kategorii nás reprezentovaly Veronika Kubišová ze 4. třídy, Elen
Benešová a Tereza Pravdová z 5. A. Své koně jsme měli i ve  III. kategorii, a to Terezu Šveďukovou,Terezii Slovákovou 
a Jaroslava Lukeše. A poslední – IV. kategorie – zástupce 9. ročníku Marianna Stránská. Terezka Pravdová skončila na 
2. místě a pojede tak do krajského kola. Další soutěžící z našich řad získali čestná uznání.

A máme zde i sportovní soutěže – v zimě halové – basketbal, trénujeme na minikopanou, vybíjenou a lehkoatletické
disciplíny. Své místo má i tradiční soutěž ve šplhu na tyči. Soutěž je hojně obsazena šplhouny a šplhounkami, letos jich
bylo 44. Šplhají na pomyslné vrcholy hor – na nejvyšší Sněžku se dostalo 31 účastníků, na Praděd vyšplhalo 6 soutěžících
a na Lysou horu 7.

Další olympiády a soutěže jsou v běhu, čekáme na výsledky dalších kol, na propozice soutěží. Máme před sebou kromě
jiného fyziku, biologii, další matiky, Klokana, přírodovědnou soutěž národního parku... Všem soutěžícím i jejich trenérům
z učitelského sboru gratulujeme k dosaženým výsledkům, přejeme jim další úspěchy. 
A co jinak připravujeme? Školní kalendář je doslova nadupaný akcemi, exkurzemi, besedami a vzdělávacími programy,
činnostmi spojenými s projekty, do kterých je škola zapojena. Slouží k podání informací jiným, možná zajímavějším 
a neotřelejším způsobem. Teorie s praxí. Ať už jsou to programy NP Šumava u nás nebo v environmentální učebně ve
Vimperku. Také vyjedeme do Srní a na Kvildu. V rámci dopravní výchovy doplníme jízdu zručnosti na kolech cyklotri-
alovou show „Ride Wheel“ s exhibicí mistrovské jízdy na kole přes překážky, laťku, skoky do výšky. A o práci, o té
dospělácké si budou povídat osmáci na Úřadu práce v Prachaticích. Hodně prostoru věnujeme primární prevenci – řadu
besed, programů máme za sebou, ale i před sebou. A zase – u nás i v krizovém centru v Prachaticích. Je to možnost, jak si
popovídat o případných problémech s někým jiným, který má zdravý odstup. A tak se děti mohou svěřit s tím, co se nelíbí 
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anebo je trápí. Jak je to se vztahy ve třídě. Nejen popovídat, ale jak s tím i něco udělat. Mimochodem, rodiče – znáte aktivity
svých dětí na sociálních sítích!!?? Bez vás se přece do 15 let na Facebooku nemohou pohybovat.

I letos profesionální záchranářka „proškolí“ všechny žáky v oblasti první pomoci. A zase je kladen důraz na praktické
vyzkoušení – např. uvolnění dýchacích cest a masáže srdce.

Na začátek dubna mladší žáci připravují již tradiční jarní pásmo v areálu školy, v atriu u altánku. Sbor má naplánované
koncerty, jarní v dubnu v synagoze. Letos bude pěvecký festival. Ten se uskuteční v květnu, sbory zazpívají v synagoze,
pohostíme je ve škole, kde i přespí. Prostě pracovní a přátelské setkání. Dramatické kroužky – „malý i velký“ nacvičuje 2
pohádky. Na představení vás pozveme ke konci školního roku. 

Nelze zde vypsat všechno, co nás ještě letos čeká. Letos, to je pro nás školáky do června. Máme to holt jinak. Rok nám
začíná v září a nebývá provázen bujarou silvestrovskou oslavou. Takže teď jsme ve třech čtvrtkách. Ale už plánujeme na
ten nový školní rok. Zápis do 1. třídy bude 16. 4. 2019. Ale zpátky k našim plánům akcí. Není to jen o tom, že žákům
budeme „něco“ předkládat. Všechno musí být propojeno s jejich zájmem a chutí něco nového – jiného zkusit, poznat 
a udělat. A to je o té každodenní práci. Nestačí jen koukat do telefonu a honit palce. Během všech takto pojatých hodin si
žáci i děti musí povídat, poslouchat se, spolupracovat a reagovat na různé situace. Musí si umět obhájit svůj názor, postup,
přijmout názor druhého. A chovat se k sobě slušně. A nejen k sobě! Bojujeme s vulgaritou, slovní hrubostí a neomaleností.
S rostoucí arogancí některých nejen starších žáků. Chceme dopřát všechny výjezdy mimo školu všem žákům, na druhou
stranu – proč kazit zážitek z výletu, exkurze ostatním někým, kdo nedokáže, a hlavně nechce respektovat základní pravidla
slušnosti? Stejně tak vidíme, jak vypadají prostory autobusového a vlakového nádraží po každodenní „ činnosti našich
devastačních jednotek“.  Ve škole organizujeme sběr starého papíru, třídíme odpad. A přesto někteří z našich žáků rozsé-
vají odpadky cestou domů. Celá čkyňská veřejnost se tak může dozvědět, jaké ovoce bylo ten den ve školní jídelně!  
A nejen ovoce.  Letos  se zapojíme do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.  Zaměříme se na ta místa ve Čkyni, kde se naši
nepořádníci nejvíce pohybují. A naopak, rádi už teď sestavujeme „posádku“ na výlet za odměnu. Nebude jen pro reprezen-
tanty, kteří excelují ve vědomostních soutěžích.  Pojedou i ti, kteří pracují pro třídu, pomáhají při organizování akcí, 
se sběrem starého papíru, zapojují se aktivně do běžného školního života. Prostě se jen tak nevezou…

Takže, žádné březen – za kamna vlezem, duben, ještě tam budem!
Za základku Mgr. V. Komínová

Víte, co je to Postcrossing?
Začalo to takhle. Moje babička si prý kdysi psala s jednou dívkou z bývalého Sovětského svazu. Mamka má ještě dopisy

doma, mají moc pěkné známky. Moje mamka ráda objevuje nové věci a cestuje. A také má ráda dopisy. Tak před léty obje-
vila Postcrossing. Posílání pohlednic po celém světě. A  čekání na ty, které přijdou jí. Pohlednice, které jí z celého světa
dorazily, jsou moc hezké. Tak jsem to zkusila také. Poslala jsem už  3 pohlednice. Jednu do Německa, jednu do Ruska,
jednu do Číny. Zatím dorazily dvě. Když ten, komu je pohlednice zaslána, pohlednici v systému zaregistruje, automaticky
se někomu jinému na světě načte má adresa a mně poputuje jiná pohlednice. A takhle je to pořád dokola. Já na tu svou
první stále čekám. Jo, něco to stojí, ale vzkazy zkouším psát anglicky, když nevím, pomohou mi rodiče. Přijde mi to fajn,
co Vám?                                                                                                                                                                       Maki, ZŠ Čkyně (6. třída)

Bude z ní elitní policistka?
Naší nejpilnější reprezentantkou na všech dětských vědomostních

olympiádách je Julie Trojanová. Usměvavá deváťačka reprezentuje
čkyňskou základní školu v okresních kolech vědomostních soutěží
z fyziky, matematiky, z českého, německého a anglického jazyka. Nejlépe
uspěla v němčině, kde zvítězila a v krajském kole byla šestá. V angličtině
skončila na okresní úrovni třetí a v češtině čtvrtá.

,,Osobně mi nevadí žádný předmět, mám ráda všechny, ale nejvíce mě
asi baví matematika. V minulých letech jsem se až tak dobře neumístila
jako letos. Byla jsem na olympiádě z angličtiny, ale skončila jsem na
čtvrtém místě. Pak jsem dělala Pythagoriádu, to jsem byla třetí," říká Julča,
která se teď chystá na přijímací zkoušky na střední školu. Chtěla by se do-
stat na pražskou střední policejní školu nebo na strakonické gymnázium.
Přiznává, že více ji to táhne do Prahy, protože by v budoucnu chtěla obléknout policejní uniformu. Láká ji odborná práce
v laboratoři, například zpracování otisků prstů nebo zvládnout povinnosti plynoucí z úkolů psovoda. ,,Nebo například
právník. Možností je hodně a mám ještě dost času na to se rozhodnout," říká. Inspiraci hledá v detektivních seriálech -
nejraději má podle svých slov Mentalistu nebo Policii Modrava.                                                                                                                                        

(pp)
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Zápis do 1. třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLY ve Čkyni

pro školní rok 2019/2020
se uskuteční 16. dubna 2019 od 14 hodin v budově prvního stupně ZŠ

Zapisovat do 1. třídy na školní rok 2019/20 do ZŠ Čkyně budeme:
všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2019/2020 věku šesti let, tedy děti narozené od 01. 09. 2012
do 31. 08. 2013
– všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
– s sebou vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

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

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

A pro vlastní zápis do první třídy naší školy platí stále totéž:
Zápisu se Vy ani Vaše děti – potencionální prvňáci – nemusíte obávat. Nestrašte dítě zápisem ani školou. Naopak, dítě by
mělo vědět, že stojíte za ním a podporujete ho. Obavy, ať už vaše nebo dítěte, jsou přirozené. Ale dejte si pozor na to, aby
dítě nezískalo pocit, že během zápisu nesmí selhat, že na tom dnešním výkonu extrémně záleží. Rozhovor paní učitelky
s dítětem je veden hravou formou. Pokud je vaše dítě stydlivé, nemluvné nebo naopak velmi živé a neposedné, učitel je
vždy připraven dítěti pomoci, zaujmout ho a zbavit ho případného strachu.

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

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

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

Mgr. V Komínová 
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Úspěšní akordeonisté ze Čkyně 
Každý rok vyhlašuje MŠMT ČR soutěže pro žáky základních uměleckých škol. Každé

3 roky se pak střídají různé obory a studijní zaměření. V letošním roce je mj. soutěž
vyhlášena pro hráče na akordeon v sólové a komorní hře. V ZUŠ Vimperk navštěvuje
v letošním šk. roce hru na tento nástroj celkem 5 žáků, z nichž 4 navštěvují naši
pobočku ve Čkyni. Všichni žáci se zúčastnili okresního kola v Prachaticích dne 28. 2.
Jaroslav Pretl získal 2. cenu, Filip Hadrava, Adam Rod a Kateřina Korousová získali
1. cenu a postup do krajského kola. Tam je ještě doprovodilo duo ve složení Jaroslav
Pretl a Filip Hadrava, které se zároveň stalo absolutním vítězem celé prachatické
soutěže.

Krajské kolo se konalo 25. a 26. 3. v Třeboni. Celkem se ho zúčastnilo 52 sólistů 
a 16 komorních souborů z 12 ZUŠek Jihočeského kraje (pozn. celkově je v našem kraji
38 ZUŠ). Naši žáci si vedli výborně a v silné konkurenci se rozhodně neztratili. 
Posuďte sami: Filip Hadrava – 3. cena, Kateřina Korousová – 2. cena, Adam Rod – 2.
cena, akordeonové duo (Pretl, Hadrava) – 2. cena.

Chtěl bych všem žákům poděkovat za vynikající reprezentaci naší školy a jejich
učiteli Tomáši Rožboudovi za poctivou přípravu. Těší mě, že právě ve Čkyni pořád držíme tradici hry na akordeon,
a doufám, že k zápisu na příští školní rok přijdou další zájemci o hru na tento krásný hudební nástroj, který má své ne-
zastupitelné místo na hudební scéně.

Mgr. Pavel Vališ, DiS., ředitel ZUŠ Vimperk

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020
Termín přijímání žádostí pro přijetí 

do Mateřské školy Čkyně bude ve dnech

6. května 2019 od 8,00 hodin do 11,30 hodin 
7. května 2019 od 12,30 hodin do 15,00 hodin

v budově mateřské školy.

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

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

Těší se na Vás kolektiv MŠ Čkyně
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V čalounické dílně
Ve středu 13. 2. navštívili naši předškoláci v rámci tématu "Čím

jsem - povolání " čalounickou dílnu p. Kubálka. Byli provedeni celou
provozovnou. P. Kubálek a p. Bendová děti seznámili s nástroji i stroji,
materiály, které používají ke své práci. Předvedli některé čalounické
práce, vysvětlili pracovní postupy. Děti vše sledovaly s velkým
zájmem. Na závěr naší návštěvy  věnoval p. Kubálek všem dětem
dárek – molitanová zvířátka. Chtěly bychom oběma pracovníkům
dílny – p. Kubálkovi i p. Bendové touto cestou jménem nás všech
poděkovat za ochotu, vstřícnost, zajímavý výklad. Možná se s ně-
kterými dětmi v budoucnu setkáme jako s pokračovateli tohoto zají-
mavého řemesla.                                   

Děti a učitelky 3. třídy MŠ Čkyně

Ohlédnutí za únorovými 
a březnovými dny 
v mateřské škole

Snad definitivně jsme završili zimní období
v mateřské škole a těšíme se, že duben nám přinese
už jen teplé a slunné dny. Ale než se tak stane,
ohlédneme se zpátky za akcemi, které děti prožily
v mateřské škole. 

12. 2. se předškoláci seznámili s rysem, tajemnou
kočkou Šumavy, při výukovém programu NP Šu-
mava. Děti se nejen poučily, ale i pobavily.
21. 2. nejstarší děti vyjely na Horskou Kvildu, kde

se seznámily se zvířátky z lesa a prošly se zasněže-
nou zimní krajinou.

27. 2. jsme pro rodiče budoucích prvňáčků připravili přednášku prachatické pedagogicko-psychologické poradny na
téma „Školní zralost“. Přednášela Mgr. Irena Kačerová.

28. 2. se školka proměnila ve velký karnevalový rej. Tančilo se, nechyběla promenáda a soutěže. Děti si užily společné
pohádkové dopoledne.

8. 2. se předškoláci cítili trochu nesví.  Čekal je
výukový program „My se hada nebojíme“. 
A opravdu se nikdo nebál. Děti si rozšířily povědomí
o životě plazů, pohladily si užovku a budou vědět,
jak se ve volné přírodě mají chovat a proč být opa-
trní.

18. 3. jsme všichni prožili zajímavé dopoledne při
akci „Netradiční výtvarné techniky“. Děti malovaly
na bavlněné tašky a určitě svými výrobky maminky
potěšily.

21. 3. – v tento první jarní den jarní víla odemkla
jarním klíčem školní zahradu, přivítali jsme básni-
čkami a písničkami jaro, rozloučili se se zimou 
a vyrobenou Moranu jsme hodili z mostu do řeky.

Co nás čeká dále?
16. duben bude pro naše předškoláky jeden z nezapomenutelných dnů v životě – zápis do 1. třídy základní školy.  Pro

úspěšný vstup do základní školy probíhá průběžná příprava dětí ve všech oblastech – poznávacích, emocionálních,
tvořivých, jazykových, také je rozvíjena předčtenářská a předmatematická gramotnost. Není opomíjen  ani fyzický rozvoj
a pohybová koordinace. Takže nemusí mít děti ze zápisu a nástupu do 1. třídy obavy.

A 6.  a 7. května přivítáme v mateřské škole děti, které se přijdou zapsat do mateřské školy na nový školní rok.
Za kolektiv mateřské školy V. Pechoušková
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Brankář Miklas letos válí v útoku
Stejně spolehlivé výkony, jako podával v bráně, předvádí nyní Petr Miklas

v útoku čkyňského SK. Do brány se v tuto sezónu postavil Jakub Formánek 
a loňská jednička Miklas rozhoduje zápasy v útoku. A nové pozice mu pře-
kvapivě svědčí.

„V poli bych řekl, že je to teda rozhodně fyzicky náročnější a zvlášť pro
mě, když mám alergii. Na druhou stranu jako útočník nemá člověk takovou
zodpovědnost, což je pro mě lepší. V bráně je totiž každá chyba vidět,“ říká.
V poli si zahrál již v loňské sezóně, když nastupoval v rezervním mužstvu
na kraji zálohy, letos v áčku putoval přímo do útoku. „Moc mě totiž nebaví
se vracet,“ krčí rameny.

Miklas v poli začínal, na konci žákovské věkové kategorie asi v devíti
letech se ale postavil do brány a tam už zůstal. I v útoku je mužstvu velice
prospěšný, například v zápase prvního jarního kola s béčkem Oseka zařídil
rozhodující gól.

„Penaltě předcházela situace, kdy pravý bek domácích dával gólmanovi malou domů, já si toho všiml a zkusil jsem
přihrávku vystihnout dříve než brankář, což se mi povedlo a gólman domácích mě fauloval,“ popsal Miklas pro čtenáře
čkyňských Aktualit. Z následného pokutového kopu dával kapitán Venca Turek gól.                                                              (pp)

Čkyňské děti cvičí jógu
Vimperská lektorka fitness jógy, hormonální jógy 

a zdravotního tělesného cvičení Petra Hříbalová učí
čkyňské děti józe. Skupinka asi 12 dětí ve věku kolem
10 let se schází každou středu v 18 hodin v příje-
mném prostředí zrekonstruované tělocvičny ve fit-
ness centru Lucky Nárovcové ve Čkyni. Kurz začal již 
v říjnu roku 2018.

Cílem tohoto cvičení je naučit se využívat dech,
naučit se relaxovat a zejména pracovat s tělem v růz-
ných pozicích, jógovou hantýrkou tzv. ásanách. Ty
mají za úkol především dokonale protáhnout zkrá-
cené svaly celého těla, narovnat a posílit zádový
aparát, otevřít dráhy těla a v neposlední řadě i posílit
funkci tělesných orgánů. „Na hodinách dýcháme,
odpočíváme, pracujeme s celým tělem a posouváme
hranice našich možností. Jóga je hravá, probíhá 
v přátelské atmosféře, děti se učí, jak pečovat o své
tělo. Cvičení je ideální i pro sportovce, kteří zde
naleznou dokonalé protažení jako ekvivalent k akti-
vní zátěži,“ uvádí Petra Hříbalová.

Kroužek bude pokračovat do konce června,
a pokud bude zájem, mohou se účastníci dál setkávat
i o prázdninách. „Ráda bych naplánovala i cvičení 
v přírodě a den s jógou. Kroužek je otevřený všem,
pokud se budete chtít přidat, přijďte se za námi podí-
vat, ještě máme místo pro malé jogíny,“ zve zkušená
instruktorka.

Zacvičit si proti stresu a narovnat záda mohou 
i dospělí, každou středu od 19:00. Do klasické jógy
Petra přidává i cviky z hormonální jógy, které jsou
prospěšné zejména pro ženy. 

Kdo má raději rychlejší cvičení a chce si dát
pořádně do těla, může navštívit fitko a protáhnout si
tělo na mnoha přístrojích, které jsou v něm k dis-
pozici. Otevírací dobu a kompletní nabídku cvičení naleznete na www.fitness-ckyne.cz.                                                       (pp)

Foto: J. Škrle
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ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ:

KOMINÍK BUDE OBCHÁZET DOMY

Čkyně: 10. 4. 2019 od 9:00 hod.
Dolany: 11. 4. 2019 od 9:00 hod.
Onšovice:12. 4. 2019 9:00 hod.
Horosedly: 12. 4. 2019 11:00 hod.
Předenice: 13. 4. 2019 9:00 hod.
Záhoříčko 13. 4. 2019 11:00 hod.

František Regál,
tel.:
605 268 121

(po domluvě
kdykoli)

V Horosedlech uspořádali 
dvoje hody

Hasiči z Horosedel již tradičně připravili na začátek
roku dvoje hody. Nejprve to byly dne 2. února vepřové
hody. Připravili jsme jako vloni hromadu jitrnic, jelit,
tlačenky, paštiky, sádla a i spoustu polévky. Bohužel již za
půl hodiny po otevření nebylo co nabízet. Všem, kdo si
vystáli frontu a nedostalo se na ně, se moc omlouváme 
a příští rok připravíme objednávkový systém, aby každý,
kdo přijede, neodešel s prázdnou. 

Postavili jsme letos i vytápěný stan, aby si všichni hosté
měli kam sednout a dát si něco z naší pestré nabídky
zabijačkových jídel. Stejně jsme použili stan pro
návštěvníky dalších hodů – šunkových, které se konaly 9.
března. Tentokrát jsme připravili kromě tradičních šunek
i domácí salámy a klobásy. Poučeni z hodů vepřových
jsme omezili počet kusů šunek, salámů a klobás na osobu
kupujícího a vyplatilo se. Na každého, kdo přišel, 
se dostalo a nezbylo stejně nic. Všem návštěvníkům jsme
nabízeli jídla z uzeného masa a tradičně bramboráky byly
jako první pryč. 

Moc děkujeme všem, kteří si k nám přišli pochutnat, 
a příští rok se na stejných akcích těšíme na shledanou.
Závěrem musím poděkovat všem, kdo se podíleli na
úspěšně zvládnutých hodech, zvláště našim ženám, které
obětovaly svůj volný čas, aby uvařily tolik chutných
pokrmů.

V. Luks
Foto: P. Pechoušek

Šunky od čkyňských hasičů si koupilo
asi 200 lidí 

Velice úspěšnou akcí byly
tradiční šunkové hody, které zor-
ganizovali čkyňští hasiči. Během
dne si přišlo nakoupit více než
200 lidí, ti si odnesli asi 250
šunek. Ty tentokrát vyudili v
místním bufetu bratři Kaincové.
Na pultě byla i uzená žebra. K tomu čkyňské hasičky navařily plněné
knedlíky se zelím, uzené se zelím či špenátem a bramborovým
knedlíkem či bosákem. Příchozí také mohli poobědvat cmundu po
Kaplicku a uzenou polévku. Ke kávě byly na všech stolech čerstvé
buchty a vynikající sladké i slané zákusky, které napekly manželky
čkyňských hasičů. 

Děkujeme zúčastněným členům za jejich ochotu obsluhy 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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