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Nový vodojem ve Čkyni
Všeobecně známý a bezpochyby pravdivý slogan praví, že

voda je život. Slovo voda se v posledních 10 letech stalo nej-
častěji vyslovovaným pojmem na celém světě. Denně ji potře-
buje, a ne právě málo, každý z nás. V České republice se jedná
o průměrnou roční spotřebu cca 35 m3 na osobu. O vodu se
již nyní vedou lokální války. Nedostatek pitné vody je důvo-
dem k migraci statisíců lidí po celém světě.

Tento kratičký úvod byl napsán jen proto, abychom si uvě-
domili, co pro nás všechny voda znamená a jak je důležité 
o ni pečovat. Musíme ji společně chránit a svým způsobem
rozumně, i ve svých domech, „skladovat“ pro neustále se pro-
dlužující období sucha. Její dostatečná zásoba je potřebná 
i v případech nenadálých havárií vodovodního řadu nebo při požárech. Ve Čkyni i v okolních obcích vody neustále ubývá.
Vysychající studny jsou toho jasným důkazem.

Záměr postavit nový, větší a modernější vodojem byl předmětem jednání obecního zastupitelstva již v roce 2009. Jak
dlouhá cesta vede k vlastní realizaci stavby, je zcela patrné. Díky Vám, našim občanům, byla na základě volebních výsledků
zachována potřebná kontinuita zastupitelů. Zejména v osobě starosty, pana Ing. Stanislava Chvala, je dlouhodobá, kon-
cepční práce prokazatelně završena reálnými výsledky. Nejde jen o výstavbu a obnovu celkové infrastruktury v obci, ale
i o skutečnost, že obec není zadlužena, může tudíž bez omezení žádat o další dotace na nové projekty. Naši občané musí
mít i v nadcházejících letech dostatek kvalitní pitné vody. Samozřejmostí by měla být funkční kanalizace, opravené ko-
munikace, chodníky a svítící veřejné osvětlení. Výstavba, rekonstrukce a opravy infrastruktury musí být i v budoucnu
pro Čkyni absolutní prioritou. 

V letošním roce se podařilo postavit a zprovoznit nový 200 m3 vodojem včetně více než 1 km nového přívodního potrubí.
Ve stadiu příprav je výstavba vodovodu Dolany – Spůle. Čeká nás další posílení vodních zdrojů, připojení bytových domů
č. 163 a 190 a především navýšení kapacity stávající čističky odpadních vod. Řeka Volyňka, kam vyčištěná voda z ČOV
odtéká, bude do roku 2025 hlavním zdrojem pitné vody pro obyvatele obcí na jejím dolním toku.

V budoucnu nepochybně dojde k dalšímu nárůstu obyvatel i ve Čkyni a spotřeba vody bude stoupat. S vodou bude
potřeba nakládat zodpovědně a v suchých obdobích opravdu šetřit. Šetřit, ale nikoli při normální spotřebě domácností.
V období sucha přestat s mytím automobilů, napouštěním domovních bazénů nebo zaléváním zahrádek.  Již v současnosti
je každodenní povinností obce a provozovatele vodovodů zamezovat plýtvání a nežádoucím ztrátám. Klíčové je okamžité
nalezení místa havárie a její rychlé odstranění. 

Nejcennější pro obec jsou vlastní, kvalitní vodní zdroje. Tady je odstranění případné poruchy nebo okamžité zamezení
nežádoucího znečištění naprosto nezbytné. Rychlost likvidace jakékoli havárie spočívá v kvalitním monitoringu nátoků
a v průběžném sledování okamžité spotřeby. Současně s výstavbou nového vodojemu byly nainstalovány sofistikované
přenosy dat (utříděné informace) do mobilních telefonů a PC odpovědných pracovníků provozovatele a rovněž ke staros-
tovi obce. Kvalitní a rychlé informace jsou zárukou okamžitého řešení jakékoli havárie na vodovodní soustavě Čkyně 
a spádových obcí. 

Nakonec malé pozvání. Spoluobčané, kteří se zajímají, jak se „dělá“ voda ve Čkyni, budou mít možnost, ještě do konce
letošního roku, nahlédnout do „kuchyně“ nového vodojemu.
Vítáni budou zejména žáci naší základní školy, samozřejmě
i s učiteli. Zájemci se mohou seznámit s jeho provozem, vidět
chemické ošetření vody, technologické zázemí a technické
vybavení. Na mobilním telefonu nebo PC budou mít možnost
sledovat i přenos důležitých dat pro chod celé vodárenské
soustavy.                                                                                           J.H.

Příjemné prožití 
vánočních svátků, 

hodně štěstí a zdraví
do nového roku 2020  

přeje Ing. Stanislav Chval, 
starosta obce
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 4. 11. 2019

Schválilo:
– doplnění programu – před bod 6) záměr na prodej pozemku, do bodu 8) příspěvky – příspěvek pro obec Lenoru
– Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemenu – nové kabelové vedení Čkyně – zahrádky p. Košatková – pozemek č.
parc. 667/18  v k.ú. Čkyně, jednorázová náhrada za zřízení VB činí 1300,- Kč bez DPH
– Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemenu – nové kabelové vedení Předenice paní Frantálová – pozemek č. parc.
931/2 v k.ú. Čkyně a pozemek č. parc. 555/1 v k.ú. Předenice u Čkyně, jednorázová náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč
bez DPH
– Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemenu – Předenice – Rekonstrukce sítě NN, kabel. pozemky č. parc. 32/5, 87/2,
555/1,556/2 v k.ú. Předenice u Čkyně a pozemek č. parc. 1132/1 v k.ú. Čkyně, jednorázová náhrada za zřízení VB činí
32000,- Kč bez DPH
– darovací smlouvu od JčK – pozemková parcela č. 561/6 o výměře 148 m2 v k.ú. Předenice u Čkyně – ostatní plocha, 
silnice
– záměr na prodej pozemku parc. č. 34/1 st. 15 v k.ú. Onšovice u Čkyně o výměře 256 m2

– rozpočtová opatření č. 8, 9, 10/2019
– žádost o příspěvek od SDH Čkyně „Stezka odvahy 2019“ ve výši 2.000,- Kč
– finanční dar ve formě darovací smlouvy pro obec Lenoru ve výši 15.000,- Kč
– žádost pana Josefa Nezbedy o změnu nočního klidu ze dne 29. 11. 2019 od 22:00 hodin do 30. 11. 2019 do 02:00 hodin
v prostorách bufetu u Kainců
– žádost pana Miroslava Staňka o změnu nočního klidu ze dne 23. 11. 2019 od 22:00 hodin do 24. 11. 2019 do 02:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách kiosku v Onšovicích

Požaduje:
– na obecním hospodáři panu Saxlovi, aby na jaře roku 2020 intenzivně monitoroval stav kůrovce v obecních lesích
– na panu Martanovi, aby předložil cenovou kalkulaci mimořádných opatření – strojní postřik a mezisklad dřeva do
dalšího zasedání ZO

Pověřilo:
– starostu pana Ing. Stanislava Chvala k podpisu darovací smlouvy pro obec Lenoru

Neschválilo: 
– návrh na ocenění Čestný občan obce Čkyně, udělení ocenění Významná osobnost obce Čkyně

Vzalo na vědomí:
– realizované projekty
– navržený postup vodoprávního úřadu k potoku v Onšovicích
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Pobočka ZUŠ ve Čkyni
Čkyňskou pobočku ZUŠ Vimperk navštěvuje

v letošním školním roce celkem 52 žáků, které
vyučuje 8 pedagogů. Hrou na hudební nástroj děti
smysluplně využívají svůj volný čas, rozvíjí se je-
jich osobnost po umělecké stránce, učí se
soustředěnosti, pravidelnosti, trpělivosti, zlep-
šují paměť i motoriku. V dnešní přetechnizované
době, kdy jsou děti obklopeny spoustou podnětů
a rozptýlení, je možnost vlastního kreativního
vyjádření velmi důležitá.

A jaké hudební nástroje vyučujeme? Klavír,
klávesy, akordeon, housle, zobcovou a příčnou
flétnu, kytaru a klarinet. Nedílnou součástí hu-
debního vzdělání je i hudební nauka, kterou od
tohoto školního roku nově vyučuje Anežka Val-
išová.

Těšíme se na shledání, připravujeme pro vás
tradiční předvánoční koncert v synagoze 11.
prosince od 17.30 hodin, srdečně zveme rodi-
če, přátele i širokou veřejnost.

Hedvika Vavříková   

SEDMNÁCTÝ ROČNÍK
PROMÍTÁNÍ SNÍMKŮ 

Z CEST V NAHOŘANECH
Fotograf Vláďa Hošek Vás zve v pátek 13. pro-

since od 19 hodin do Nahořan na již sedmnáctý
ročník PROMÍTÁNÍ SNÍMKŮ Z CEST. Do Číny,
Sečuánu a Tibetu Vás zavede fotograf Vláďa Ho-
šek, v druhé části se podíváme na přechod Tri-
glavu v Julských Alpách.
Další promítání bude v pátek 24. ledna, do Afri-

ky za faunou a krajinou nás zavede Sláva Krull.
V pátek 21. února se podíváme s horolezcem

Honzou Trávou Trávníčkem do Nepálu na horu
Ama Dablam a do království Mustang.
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Státní vyznamenání Petru Martanovi za zásluhy o stát 
a literární díla v lesnictví

Prezident republiky Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy I. stupně Petru Martanovi, za zásluhy o stát. Stalo se tak u
příležitosti státního svátku České republiky 28. října 2019 na Pražském hradě. 

Petr Martan (nar. 1958) žije v obci Čkyně. Má lesnické
vzdělání a je osobností, za níž stojí díla trvalé hodnoty.
Jako publicista a spisovatel literatury faktu je činný přes
30 let. Jeho knižně vydaná díla čítají 17 svazků a vyšly
celkovým nákladem 52 000 kusů u nás i v zahraničí.
Týkají se většinou problematiky lesnictví, životního
prostředí a ochrany přírody.

Souborně zdokumentoval šumavskou lesní katastrofu
(2007 – 2013) z pohledu lesnicko-sociálně-ekonomi-
ckého. Tím se zařadil mezi pokračovatele děl spisovatele
Karla Klostermanna, který kdysi popsal obdobnou šu-
mavskou kalamitu. 

Martan je jeden z prvních autorů, který pojmenoval
duchovní a ideologický základ novodobé ochrany pří-
rody, její totalitní prvky a upozornil na její nebezpečnost. 

Jeho knihy burcují veřejnost k záchraně doposud zelených lesů na Šumavě i v celé ČR, které chrání zdroje spodních 
a povrchových vod. Propagují uplatňování lesnických principů jako cestu k celostátnímu zastavení chřadnutí lesů suchem
a kůrovcovou kalamitou i ke zmírnění dopadů klimatických změn.

Jako autor je schopen komplexně vyjádřit své myšlenky i odborné věci a zasadit je do historického kontextu. Proto se
jeho knihy řadí mezi odborně-populární, které vychází ve větších nákladech a rozumí jim širší veřejnost. 

Martan je příkladnou osobností v lesnickém oboru. Třináct let organizuje akce propagující lesnictví, kterých se zúčastnily
desítky tisíc občanů z řad zejména laické veřejnosti. Vystupuje proti omezování hospodářského využívání lesů a hájí dě-
dictví předků – lesníků a lesních dělníků, kteří svou cílevědomou prací vypěstovali hodnotné lesy. V tomto směru vykonal
i legislativní iniciativy v oblasti lesnictví a životního prostředí; také jako předseda petičního výboru tří petic (měly 14,
13 a 12 tisíc podpisů) odevzdaných do Parlamentu ČR.

Výsledkem Martanovy dlouholeté badatelské činnosti je vznik „Národního památníku zemřelých v lesnictví, 1918 –
2018“. Tento knižní památník je ojedinělým v České republice (má obdobu jen u Policie ČR). Obsahuje 1 100 smrtelných
událostí a jmen těch, kteří zemřeli při práci v lese a pro les. Cílem autora je nejen veřejně uctít oběti, ale také přispívat 
k širokému uvědomění toho, že dřevo a veřejné užitky z lesů produkují zdravé lesy, které jsou výsledkem lidské práce,
která si v ČR každoročně vyžádá kolem deseti lidských obětí.

Martan je iniciátor vzniku pamětních desek: „Lesnickým osobnostem“
(Boubín, 2010), „Šumavským lesům na paměť násilí“ (Bučina, 2011), „Kdo za
to může“ (Bučina, 2012).

Martan je autorem několika knižních děl zachycujících novodobou regionální
historii s důrazem na příběhy lidí trpících v komunistickém režimu. Na základě
studia archivních dokumentů a svého filozofického vhledu netradičně pojme-
noval česko-německé soužití na jihu Čech – nacismus, vyhnání Němců r. 1946,
komunismus, železnou oponu a příběhy politi-ckých vězňů. Martan je mistrem
literární syntézy, neboť píše populárně-historické texty, které chtějí krátce,
pravdivě a podloženě zachytit české dějiny.

Inicioval vznik pamětní desky „Vystěhovaným zemědělcům komunistickým
režimem“ (Nahořany, 2015). Je autorem knižního „Památníku obětem 
a hrdinům z obce Čkyně 1914 – 1918 – 2018“, (2018).

Petr Martan přispěl ke změnám ve vědomí lidí. Roku 2000 založil Komunitu
pro duchovní rozvoj, obecně prospěšnou společnost, a jedenáct roků provozo-
val veřejné centrum. Tím se stal regionální osobností pro občany, kteří věří 
v duchovní rozměr života, ale nepřísluší k žádnému náboženství. Zkušeností
přispěl k odpovědím na současné migrační téma v tom, že český většinový
člověk nemá schopnost soužívat s lidmi, kteří vyznávají islámské náboženství.

Správní a dozorčí rada Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s.

Pozvánka na adventní
koncerty v synagoze

11.12. 17.30 hod.    Vánoční koncert ZUŠ
15.12. 17.00 hod.    Klarinetový soubor  

Prachatice
16.12. 19.00 hod.    Česká mše vánoční  
21.12. 18.00 hod.    Přemek Filous 

Čkyňské sbory Vás
zvou na své adventní

koncerty
Pátek 13. 12.  18:00 kinosál KD, 

vystoupí přípravný sbor Růžičky, 
dětský sbor Růže, Rosetta a ženský

pěvecký sbor

Pátek 20. 12.  18:00 kostel ve Čkyni,
vystoupí sbory Růže a Rosetta
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Pomník padlým znovu zdobí 
legionářské helmy

Během pietního aktu, konaného ke 101. výročí vzniku
Československé republiky, byly odhaleny na památníku
padlým v I. světové válce nové legionářské přilby. Akci jsme
uspořádali společně s OÚ Čkyně a Československou obcí le-
gionářskou. Přilby jsou další součástí legionářského památ-
níku, která byla za protektorátu odstraněna a nyní se vrací
zpět. Jednalo se o helmy s hřebenem, jež jsou symbolem
československých legionářů bojujících ve Francii. Byly
vytvořeny akademickým sochařem Rudolfem Kabešem 
z umělého kamene – teraca. Nové helmy vymodeloval
volyňský sochař Lukáš Černý, který je autorem i sousoší 
instalovaného loni, i to bylo vytvořeno z teracy. Jako před-
loha mu posloužila původní legionářská helma zapůjčená
muzeem ve Volyni, která byla třikrát zvětšena. Z modelu se pak udělala forma, ze které byly přilby zformovány v umělém
kameni. O financování díla se tentokráte postarala Československá obec legionářská. Další symbol boje za naši samostat-
nost je na svém místě, ale ještě nejsme u konce. Ještě pořád není náš pomník kompletní.                     L. Růžičková, foto: PP

Nevyrovnám se s tím, že krást a lhát se u nás může
V synagoze je k vidění výstava, která připomíná 30. výročí Občanského fóra, sametové revoluce a nové doby vůbec. Jak na
tuto dobu vzpomíná jedna ze zakladatelek čkyňského Občanského fóra Jindra Bromová?

Proč si myslíte, že je dobré si dnes připomínat ideály sametové revoluce?
Protože sametová se jmenuje kvůli hladkému přechodu od totality 

k poměrně funkční formě demokracie. To šlo hladce, protože, jak se dnes
ukazuje, v ÚV KSČ vládlo hned několik klik a jedna netušila, co dělá druhá.
To, že Daniševič, jenž "velel" zákroku na Národní, odjížděl domů s úlevným
pocitem splněného úkolu, mluví samo za sebe. Úkol zněl "nezasahovat" 
a zároveň "nepustit do centra". Odklon od Hradu se zdařil, ale o červených
baretech a brutálně zmlácených studentech, vesměs členů SSM (!), vůbec
netušil. Věděla jsem, co se děje, díky mé sestře ve stávkovém shluku okolo
stávkového výboru - na Martina Mejstříka si vzpomínám hodně dobře. Šlo
to ale tak rychle, že nešlo mít pod kontrolou všechny a všechno. Dnes často
slyším spoustu výtek, zejména na Václava Havla. Má odpověď zní, ano, máte
pravdu, měli jsme tenkrát nechat jednat ty, co o samet vůbec nestáli. Ti nej-
horší komunisté by spali na hřbitovech, další seděli ještě dnes a měli bychom pokoj. Takhle se k moci prodral Prognostický
ústav s Klausem a Zemanem, už v prvopočátku se nacpal do všeho Vladimír Dlouhý a další. Klaus pak zhasnul, aby si
"podnikatelé" rozebrali, co mohli. Oligarchie pak skoupila veškerý svobodný tisk a internet se stal rájem pro ovlivňování
veřejného mínění. Nikdy se nevyrovnám s tím, že krást a lhát se v naší zemi může. A to zejména při volbách... Tedy těch
důvodů je čím dál víc: "naše" vláda, "náš" prezident, "nezávislá" justice jako hlavní a zásadní, stejně jako to, že musíme
zase do ulic kvůli velmi podobným důvodům jako před třiceti lety. Kvůli svým dětem a vnukům, a spolu s nimi.

Co je k vidění na výstavě v synagoze a do kdy to tam bude? Kdy je možné výstavu v zimních měsících navštívit?
Na výstavě jsem použila spoustu materiálů, které z té doby mám. Nesměla jsem studovat, dostala jsem se ale k maturitě

jako aranžérka. No a umění psát a vyrábět plakáty a transparenty se náramně hodilo. Otevřeno je mimo sezónu o kon-
certech či besedách, také na telefon či mail www.synagoga-ckyne nebo facebooku.

Jak Vy sama vzpomínáte na listopad roku 1989 ve Čkyni?
Hned v sobotu už jsem byla v Praze. Vozila jsem plakáty a pak mě oslovil kamarád, znali jsme se z předlistopadových

akcí, jestli bych mu pomáhala při zakládání občanských fór. Vzpomínám si na Čkyni, že tam byla docela pohoda, jen pár
lidí se ohradilo proti Masarykovi, že za První republiky bylo zle, to ve Zdíkově bylo naopak rudo nevídaně. Úplně přesně
mám v hlavě cestu z mé samoty dolů kolem Nahořanského potoka se synem Pavlem na kárce a trikolorou na klopě. Mířila
jsem na první dialog s národním výborem. Tehdejší předseda Jan Zloch byl sice komunista, ale dalo se s ním dohodnout,
kdykoli o něco šlo. Pamatuji si jeho nesmírnou radost, když se položila komunistická vláda. Také jsme ho jako Občanské
fórum navrhli na starostu i nadále a byl zvolen bez problémů.                                                                                                       (pp)
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Jak to žije ve škole v listopadu
Látka z minulého ročníku je již dávno zopakovaná, nové valem přibývá. Jak by také ne, vždyť první čtvrtletí školního

roku je tady. Dokonce máme za sebou podzimní prázdniny. Během podzimu deváťáci a s nimi i osmáci poznávají možnosti
dalšího studia. Střední školy a učiliště začínají organizovat „Dny otevřených dveří“, nabízí přehledy studijních a učebních
oborů. Velké prezentace jsou organizovány jako Burzy škol. Ta největší je v Jihočeském kraji tradičně na česko-
budějovickém Výstavišti pod názvem Vzdělání a řemeslo. My ve škole každý rok v listopadu připravujeme svoji „Minibur-
zičku škol“, kam zveme zástupce okolních středních škol, tedy těch, kam zpravidla budou směřovat kroky našich žáků od
příštího září. Využijeme minimálně čtyři třídy, kde si ředitelé středních škol nebo jiní pověření vytvoří svůj koutek. Tam
si rozloží potřebné prospekty, informační letáky, popřípadě výrobky. Prostě, chystají se představit svou školu. Jsme rádi,
když si s sebou vezmou našeho bývalého žáka, jejich současného studenta. A právě on povídá o škole, vypráví slangem
mladých tak, jak prožívá své studentské radosti i starosti. Na chodbách takový den bývá velmi rušno, před třídami postá-
vají rodiče, kteří čekají až na ně „přijde řada“ na třídní schůzce, mezi nimi se proplétají naši nejstarší žáci, ruce plné
prospektů… Přebíhají, povídají si, znovu se vrací… Je dobře, když si umí vyřídit to, co potřebují. Zeptat se, reagovat, oslovit
dospělého s konkrétním dotazem. Když se umí chovat, poděkovat, pozdravit. Je dobře, když si umí získané informace
porovnat, doplnit a případně poté – třeba v klidu doma – na internetových stránkách dané školy připomenout. Je dobře,
když jsou samostatní. Je dobře, když na vybrané „stanoviště“ poté ještě přivedou rodiče, kteří právě v roli zákonných zás-
tupců absolvovali třídní schůzku. Okolní střední školy o tyto burzičky projevují zájem, proto pravidelně přijíždí školy
z Písku, Sušice, Českých Budějovic. O našich sousedech z Vimperka, Volyně a Strakonic nemluvě. Už mají svá stálá místa
v odborných učebnách. Hned ve vestibulu se ptají: Jsem zase ve FYZICE? PŘÍROĎÁK? A již vyrazí k jmenované třídě. Při
organizaci mi již podruhé velmi pomohla děvčata z letošní osmé třídy. Nejenže přivítají hosty a uvedou je do třídy, ale
také nabídnou malé občerstvení ve formě kávy či čaje. To připraví a naservírují. Ale nejen na děvčata se mohu spolehnout,
i mezi mladými muži najdeme ochotné a milé pomocníky. To všechno, a mnohé další, vytváří vizitku našich budoucích
absolventů. A věřte, pokud slyšíme pochvalu na naše bývalé žáky, nejen na úroveň jejich vědomostí a znalostí, ale i na
chuť vzdělávat se a pracovat na sobě, na slušnost, s jakou vystupují, jsme víc než spokojeni. A je úplně jedno, jestli ta
slova zazní z úst ředitele velkého gymnázia nebo odborného mistra učebního oboru. Na letošní burze jsme přivítali i pra-
covnice Úřadu práce z Prachatic, které poskytly další informace, které mohou výrazně ovlivnit volbu školy. Prognózu za-
městnanosti, využití zvoleného oboru v regionu…

Ale listopad není jen o volbě budoucí školy. Probíhá testování SCIO, kde si žáci mohou porovnat své výsledky s ostatními
žáky na celostátní úrovni. Testování probíhá počítačovou formou, k otázkám v tištěné podobě se však spolu s vyučujícími
mohou při hodinách vrátit. Naše děti si zkouší testy pravidelně, ve svém portfoliu vidí své výsledky v posledních letech.
Ale nejen testujeme. Škola žije i jinak. Ve vestibulu školy na nástěnce se dočtete, že:
Čt 07.11.2019 12:45 – 14:30 Odvoz papíru – stále sbíráme – úterý a čtvrtek ráno před vyučováním, penízky použijeme
na školní akce – výlety, exkurze. Neházejte papír do kontejneru – třiďte s námi!
Po 11.11.2019 8:00 – 9:00 ČŠI – testování VIII. třída – Česká školní inspekce sestavila test, úlohy jsou rozděleny do pěti
podkategorií: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k
prostředí a Ekologické kompetence.
Po 11.11.2019 11:45 – 13:25 Scio IX. – OSP = test Obecných studijních předpokladů, odhalí základní dovednosti a schop-
nosti pro další úspěšné studium.
St 13.11.2019 8:00 – 9:00 BOBŘÍK INFORMATIKY – soutěž pro všechny bystré žáky se zájmem o svět technologií – Když
na počítači, tak smysluplně!
Čt 14.11.2019 8:00 – 9:35 Program primární prevence Phénix - III. a IV. třída VZTAHY – popovídejte si o tom, jaká je vaše
třída, nechte nahlédnout pod pokličku někým zvenčí…
St 20.11.2019 7:30 – 13:00 Exkurze do Malého divadla v Českých Budějovicích „O Palečkovi“ I. třída 
Čt 21.11.2019 8:00 – 10:40 Program primární prevence Phénix VI. A, B třída – VZTAHY – odhadnete rozdíl mezi škádlením
a šikanou?
Pá 22.11.2019 8:00 – 9:35 Program prim. prevence Phénix „Vztahy“ – II. A třída 
Pá 22.11.2019 10:00 – 11:35 Program prim. prevence Phénix - II. B třída „Vztahy“ – Každý z nás je součástí třídního kolek-
tivu, jak se chováme k druhým? 
St 27.11.2019 8:00 – 11:30 Procházka adventem – výukový program – Biskupství ČB – pro 1. – 3. třídy – Dozvíte se více
než jen to, že adventní neděle jsou čtyři!
Čt 28.11.2019  exkurze JE Temelín + SRŠ Vodňany – 9. a 8. třída
PŘIPRAVUJEME:
Rozsvícení vánočního stromečku na školním dvoře v pondělí 2. 12. 2019 od 17.00 hodin, program připravují žáci
prvního stupně.
Začínáme připravovat program na velkou společnou předvánoční besídku „Třída baví třídu“ – 20.12.2019 v tělocvičně.
Sejde se nás tam téměř 300 najednou a společně oslavíme Vánoce.

A tak nám to utíká…
Za školu Mgr. Václava Komínová
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Podzim v mateřské 
škole

Listopad se pomalu přehupuje do druhé
poloviny, tři měsíce školního roku budeme
mít za chvíli za sebou a čeká nás advent 
a s ním spojené nejkrásnější a dětmi nej-
očekávanější svátky v roce – Vánoce. Ale
zatím je ještě podzim, který nám přichystal
nejen krásnou přírodu, slunné dny, ranní
mrazíky, ale i mnoho různých školkovských
aktivit. Už v září druháci a třeťáci vyjeli do
Hoslovického mlýna, aby se podívali, jak vy-
padal tradiční život na vesnici v 19.
století. Třeťáci prožili příjemné dopoledne
v okolí Sudslavic v lokalitě Opolenec, kde
roste kriticky ohrožený hořeček mnoho-
tvarý český. Děti si rozšířily povědomí 
o ochraně přírody a vzácných druhů rostlin.
Společně jsme oslavili Den stromů úklidem
zahrady a delšími vycházkami do okolí
s poznáváním stromů. Prožili jsme stra-
šidelný svátek Halloween, dlabali jsme dýně
a dělali mnoho dušičkových věcí. S vílou
Podzimničkou jsme symbolicky zamkli
školní zahradu a připravili ji k zimnímu
spánku.  Veverka a ostatní lesní zvířátka se
dětem za péči odměnila čokoládovými
šiškami. V prožitkovém učení jsme pekli
brambory a hnětýnky. Přijelo k nám divadlo
Zvoneček s pohádkou „O Koblížkovi“. Přiví-
tali jsme sv. Martina (i když nám sníh nepři-
nesl, rtuť teploměru klesla k mínus 8 stup-
ňům), dostali jsme od něj svatomartinské
rohlíčky a jeli jsme se podívat do Jízdárny
Zámek Skalice, zda uvidíme bílého koně sv.
Martina – viděli jsme a krom jiného utužili 
i staré tradice. A co nás čeká dále? Ve středu
27. listopadu budeme mít na školní zahradě
vánoční besídku a rozsvítíme stromeček. Pak
už bude prosinec a 5. prosince nás navštíví
Mikuláš, anděl a dětmi obávaný čert. 
O Mikulášskou besídku se opět, tak jako už
poněkolikáté, postarají „Kosáci“. 

V měsíci prosinci chystáme také vánoční
dílnu s dětmi,  rodiči i prarodiči. Pak si
budeme užívat předvánoční atmosféru
kreslením, malováním, stříháním, zpěvem,
poslechem koled, zimními vycházkami.
Vidíte, že se nenudíme, nejen že si hrajeme 
a plníme výchovně – vzdělávací proces, ale
chystáme a prožíváme s dětmi mnoho
hezkého.

Za celý kolektiv mateřské školy Vám přeji
hlavně zdraví, klid a pohodu v celém novém
roce. Radostné a požehnané Vánoce.

V. Pechoušková Děti vítaly sv. Martina v jízdárně v Bohumilicích

Den stromů končil u nového posezení pod židovským hřbitovem

Strašidelný Halloween ve druhé třídě
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Čkyňští žáci se dozvěděli vše důležité o ochraně hořečku
Předškoláci a šesťáci ze Základní školy a mateřské školy Čkyně navštívili evropsky významnou lokalitu Opolenec v Sud-

slavicích na Prachaticku. Roste zde kriticky ohrožená rostlina hořeček mnohotvarý český, který je naším subendemitem.
„Naším projektem chceme oslovit co nejširší publikum. S kolegy jsme proto hledali způsob, jak zaujmout ty nejmenší.
Krátké divadelní představení, jehož aktéry byli spolu s námi přímo děti a žáci, zahrané přímo v terénu, se nám jevilo jako
dobrý způsob předání důležitých informací názornou formou. Ochrana přírody začíná a končí prací s těmi nejmladšími,
oni jsou naše budoucnost, představit jim přírodně významné území, v jehož blízkosti žijí, považuji za základ budoucí
spolupráce,“ vysvětluje Eva Ježková, vedoucí projektu CZ-SK SOUTH LIFE, jehož cílem je ochrana a další rozšíření této
rostliny.

Dříve se u nás hořeček mnohotvarý český vyskytoval na více
jak 650 lokalitách, po roce 2010 je to pouze 54 míst. Hned
několik takových horečkových luk se nachází v lokalitě
Opolenec.

Na projektu CZ SOUTH LIFE se podílí Krajský úřad Ji-
hočeského kraje, Krajské školní hospodářství České
Budějovice, ČSOP ONYX a spolu s nimi úzce spolupracuje ČSOP
Šumava. Právě zástupci těchto institucí se postarali o výklad
pro malé čkyňské návštěvníky. „Žijeme celý život na Šumavě 
a vlastně ani nevíme, jak jsou okolní louky a lesy přírodně
cenné. Samy jsme byly překvapené z informací, které jsme se
dozvěděly,“ uvedla učitelka mateřské školy Čkyně Miroslava Ko-
houtová. „Jedním ze základních bodů našeho školního vzdělá-
vacího programu je vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě. Tady
děti získaly povědomí o tom, jak také ochraňovat přírodu, jak se k ní správně chovat. Ocenily i efektní divadelní před-
stavení, které hravou formou uvedlo děti do tohoto tématu,“ řekla vedoucí učitelka mateřské školy Vladimíra Pechoušková.

Žáci obou 6. tříd čkyňské základní školy vyrobili při hodinách přírodopisu naučné leporelo. Jeho název byl jasný: lokalita
Opolenec. „Nejprve se sestavovaly náměty na jednotlivé stránky. Každý si vybral oblast, která mu byla nejbližší. Živoči-
chové, rostliny, poloha... Následovalo sbírání informací. A tady pomohly encyklopedie, učebnice a samozřejmě
internet,“ jmenuje zástupkyně ředitele čkyňské základní školy Václava Komínová.

Vybrané informace bylo třeba doplnit ilustrací, obrázkem. Někteří si svoji stránku vytvářeli přímo ve škole, někdo si ji
doladil doma. „Čtenář se z něj dozví zajímavosti o dravcích, hmyzu, rostlinách, ochraně lokality, o chráněném hořečku,
ale i  o dalších rostlinách typických pro danou oblast, o projektu Natura 2000. Kromě získaných informací se žáci učili
kooperaci při tvorbě, zobecňovali, hledali klíčová slova, volili způsob zpracování své stránky, posuzovali a hodnotili,“ do-
plňuje učitelka přírodopisu Jana Landová.

Obě skupiny dostaly i domácí úkoly. Děti ze školky měly za úkol vymalovat hořeček a žáci dostali test, který prověřil
jejich biologické znalosti. A jak test dopadl? Samozřejmě na výbornou, stejně tak jako celá exkurze!                                (pp)
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Stal se z něj „blázen“, který běhá Čkyní 
v půl čtvrté ráno

Tomáš Kůrka měl ještě před čtyřmi lety vysokou nadváhu, začal ale běhat, sportovat, upravil
jídelníček. Dnes je z něj jiný člověk, a to nejen po tělesné stránce. Následující věty nechť jsou
před koncem roku inspirací pro všechny, kteří neví, jak na to...

Tomáši, před rokem jsme naše čtenáře informovali o vašem hubnutí. Vidím, že jste stále
v běhu. Jaké jste za rok udělal pokroky?

To souhlasí. V běhu jsem pořád. Pokud někdy v půl čtvrté ráno vidíte ve Čkyni blázna 
s čelovkou, tak to je moje maličkost. Když se podíváme na pokroky. 5 km mám teď za 20
minut. 10 km za 44 min 36 s. To je zhruba zlepšení o 4 minuty. Půlmaraton jsem srazil na
čas 1 h 40 min. Maraton jsem srazil asi o hodinu na čas 4 h 3 min. Kromě běhu jsem zařadil
i jiné sporty. Hodně cvičím doma a v pátek navštěvuji lekce jumpingu (skákání na tram-
polínách). Také jsem dost jezdil na kole. V létě jsem např. absolvoval 122 km dlouhý závod
Author Král Šumavy.

K jakým sportovním porcím jste se letos dopracoval?
Letos to bylo takové nahoru dolů kvůli různým zraněním, které mi dost měnily plány. Dohromady jsem nemohl běhat

skoro 3 měsíce. K začátku listopadu mám teď odběháno 1140 km a 2600 km odjeto na kole.

Část roku jste měl zlomenou ruku, jak Vás to omezilo?
Ano, to bylo v září. Při cestě do práce jsem upadl na kole. Jen upřesním, že se jednalo o dost potlučený loket s podezřením

na naštípnutí. V počátku jsem z toho byl špatný, ale nakonec mě to možná ještě víc posílilo. Cvičil jsem aspoň cviky na
břicho a nohy, hodně jsem chodil. Denně jsem nachodil třeba 30.000 kroků. Někdy se dalo i pomalu běhat, když jsem si
ruku dobře zafixoval k tělu. Ve finále jsem při tomto marození  sundal i dost kilogramů. Přeci jen ty procházky byly pro
tělo změna oproti sedavému zaměstnání.

Výrazně jste také upravil Váš jídelníček. Jak nyní vypadá?
Ta změna přišla v srpnu 2018. Z mé stravy jsem vyřadil veškeré formy přidaného cukru a celkově omezil sacharidy. Na

druhou stranu si mohu dopřávat vejce, maso, tučné mléčné výrobky. Kvalitní sacharidy si beru hlavně ze zeleniny a příloh
(brambory, rýže, pohanka, quinoa apod.) K pití mám většinou jen vodu nebo neslazený čaj. Jsem rád, že jsem se od cukru
odprostil. Nyní můžu při jídle cítit přirozenou sladkost potravin. Např. mi přijde chutné i samotné mascarpone, smetana,
tvaroh... Nemusím je tak vůbec  při pečení dezertu doslazovat. Také jsem na 99 % vyřadil lepek a nepoužívám vůbec
různé polotovary a průmyslově zpracovaná jídla. O stravě by se dalo hovořit dlouho.

Jaké máte plány v příštím roce?
První plán je červnový 54km ultramaraton v Německu. Ubytování již máme zajištěno, teď čekám na spušení registrace

do závodu. Další plány a výzvy ještě musím  vymyslet.                                                                                                                     (pp)

Tříkrálová sbírka 2020
Od 1.1. do 14.1.2020 budete moci  ve Čkyni a jeho okolí potkávat koledující

skupinky tří králů. Králové putují dům od domu a těm, kteří jim otevřou dveře
svého obydlí i svá srdce, přinášejí radostné poselství a Boží požehnání pro dny
dalšího roku. Přicházejí Vás potěšit písní „My tři králové “ a obdarovat drobnou
pozorností – cukříky a kalendáříky. Žádají také o dar na pomoc lidem v nouzi. 

Koledníci vybírají finanční příspěvky do kasičky označené logem charity 
a pečetí obecního úřadu. Vedoucí skupiny je vždy vybaven průkazem koledníka.

Výtěžek sbírky je věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším, kdo pomoc opravdu potřebují.  Díky této sbírce
může Oblastní charita Vimperk pomoci také potřebným lidem ve Vimperku 
a okolí. 

Prosíme Vás, abyste koledníky u svých dveří přivítali vlídně a přijali poselství
pokoje také ve vašich domovech. 

Do největší sbírkové akce v republice, která oslaví 20. výročí, se může během
prvních dvou lednových týdnů zapojit každý, ať už jako dobrovolník, koledník
nebo dárce. Simona Vidlášová,  koordinátor TS
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První tým místních fotbalistů přezimuje na 2. místě
První polovina krajské I. B třídy je minulostí. Naši fotbalisté vedeni tandemem Děd – Krull zažili vynikající podzim, 

z třinácti utkání jedenáctkrát zvítězili a pouze dvakrát se před svým soupeřem museli sklonit. Nejlepším střelcem podzimu
se stal kapitán Václav Turek se sedmi přesnými zásahy. Zisk 33 bodů se skórem 36:7 je velkým úspěchem. Na první Strun-
kovice nad Blanicí ztrácí „áčko” pouze 4 body a na třetí tým má náskok 5 bodů, tím je nováček soutěže ze Střelských
Hoštic. Nyní nás čeká dokopná, poté pauza do 13. ledna, kdy začneme přípravu. Mezitím budeme hrát tradiční vimperskou
sálovku, novinkou je turnaj v místní tělocvičně „3 na 3“ pořádaný Josefem Králem a Michalem Geroldem, ten se uskuteční
14. prosince. Čeká nás také tradiční turnaj v Oseku, který je jako každým rokem velice kvalitně obsazen, například hráči
prvoligového Dynama České Budějovice či třetiligovými Písečáky a Táboráky. V únoru také odstartuje Hlubocká Zimní
liga 2020, na které obhajujeme 2. místo (z 10 zúčastněných). V polovině února nás také čeká soustředění v Úbislavi, kam
odcestujeme na 4 dny.                                                                                                                        Krull Patrik, jednatel SK Čkyně, z.s.

Béčko bude hrát na jaře skupinu o postup
I náš druhý tým dokázal, že fotbal hrát umí, v osmičlenné skupině B Select Okresního přeboru se umístil na 4. místě se

ziskem 20 bodů. To znamená, že na jaře bude hrát skupinu o titul, tu budou tvořit první čtyři nejlepší týmy z obou skupin,
zbylé čtyři a čtyři týmy z obou skupin utvoří slupinu o umístění. Tým vedený dvojicí Gabauer – Stejskal si zajistil postup
do lepší skupiny až v posledním utkání, když smetl Svatou Máří na vlastním trávníku 6:1. 

Krull Patrik, jednatel SK Čkyně, z.s.

Trenér hodnotí první půlku sezóny pozitivně
Pokud máme hodnotit půlku sezóny, tak jednoznačně pozitivně. Průběžné druhé místo nás zavazuje se na jarní část

sezóny dobře připravit. To, co jsme si řekli, s čím půjdeme do sezóny, tzn. být dobře fyzicky připraveni a zapracovat na
koncovce, se víceméně povedlo. Výjimkou můžou být poslední dvě utkání. V Záblatí, kde jsme sice vstřelili dva góly, ale
ty nebyly uznány a nebodovali jsme, nebo spíše poslední utkání, kdy jsme stejně bodovat nemohli. Těžko se to říká, ale
takový fotbal je. Negativem je pro nás zbytečné zranění Jirky Brabce, který do zranění hrál výborně a byl gólový. V prosinci
jde na operaci, takže přejeme co nejrychlejší uzdravení a brzký návrat na zelený trávník. Pozitivem zase příchod Pavla
Samohejla, který k nám přišel z Dražejova a pomohl nám s koncovkou. Ke konci soutěže už bylo na klukách vidět, že
trénink pouze v pátek nestačí, alespoň na lepší týmy.
Nebyla tam ta lehkost ze začátku soutěže a já myslím, že
si to kluci sami uvědomili a sami k tomu v zimní přípravě
přistoupí zodpovědněji. Pokud ne, sami to poznají. Ne-
budeme chválit jednotlivce, ale je třeba pochválit mladé
kluky. U některých je vidět, že se herně zvedají, a tak to
má být. V zimě nás čeká turnaj na Hluboké, klasické
soustředění v Úbislavi, turnaj v Oseku, snad napadne
dostatek sněhu a nějaký den o víkendu oprášíme běžky,
Honza Gabauer domluvil hokeje atd. Snad se nám vyhnou
zranění a různé bolístky a na jaro budeme všichni dobře
připraveni a fit. Máme pořád na čem pracovat. Je to
takové klišé, ale pravdivé. Klukům a přítelkyním či
manželkám přejeme pěkné Vánoce a pohodový a úspěšný
nový rok. Všem fanouškům pevné zdraví a obalte nervy
přes Vánoce. Doufáme, že na jaře zase budeme dělat jen
radost. Klubu přejeme úspěšný nový rok ve všech kate-
goriích. 

Na závěr chceme poděkovat vedení za veškerý servis,
který se nám dostává. Možná můžeme předběžně
všechny pozvat na tradiční ples SK Čkyně, který bude 
v sobotu 22. února a společně se roztančíme do nového
roku 2020. To, že se nám ne všechno ve fotbale a v životě
daří, je třeba nad tím mávnout rukou a do toho nového
roku vstoupit tou správnou nohou a ve zdraví. Mějte
krásné svátky a brzy zase u zeleného trávníku na
shledanou.                                                        J. Děd, foto: J. Škrle



11 Listopad/Prosinec 2019 – AKTUALITY ze života Čkyně

Hasičům ze Čkyně skončila sportovní sezóna
Hasiči ze Čkyně mají po sportovní sezóně, kdy tým mužů „B“ ze zúčastnil všech soutěží Prachatické hasičské ligy, kde se

celkově umístil na 6. místě. Doufáme, že příští rok bude umístění
lepší. Naši mladí hasiči se taktéž zúčastnili Prachatické hasičské
ligy, kde se celkově umístili na krásném 5. místě. V říjnu se naši
mladí hasiči zúčastnili podzimního kola hry Plamen, kde skončili
na krásném 7. místě. Druhé kolo pokračuje na jaře, kde se
rozhodne o celkovém umístění. Dále mladí hasiči objeli pár
soutěží Podboubínské hasičské ligy, kde dosahovali dobrých
výsledků. Za zmínku stojí soutěž v Radhosticích, kde tuto soutěž
ve své kategorii vyhráli. Děti mají opravdu chuť se zlepšovat a je
to vidět na výsledcích oproti minulému roku. Velké poděkování
patří pánům Babkovi, Bastlovi, Květoňovi a paní Zuklínové, že
naše mladé hasiče trénují a zdokonalují je. Tato práce je velmi
náročná a za to jim patří velké díky. Samozřejmě velké
poděkování patří našemu výboru, který je velmi podporuje 
a pomáhá našim nejmladším hasičům. V případě zájmu přihlásit
vaše dítě do kroužku mladých hasičů, kontaktujte pana Vlasti-
mila Babku.                                                                                   SDH Čkyně                                                                                                                                               

Pozvánka na Hasičský bál 
Hasiči ze Čkyně zvou všechny své spoluobčany na Hasičský

bál, který se uskuteční dne 25. ledna 2020 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 2019, která se bude konat 14. 12. 2019 od 19:00
hodin v salónku u Kainců.                                      SDH Čkyně

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
v parku na náměstí
Čtvrtek  5. 12. 2019 od 18 hodin

Zveme všechny děti
ke každoroční kontrole 
u Lucifera a Mikuláše.
Rodiče hodných 
a poslušných dětí mohou
řádně označenou 
a zavázanou nadílku 
odevzdat andělům 
u příjmu nadílek do 17:50
hodin. Nadílku pak dětem
Mikuláš předá.

Těšíme se na vás 
Mikuláš a Lucifer

KOS ČKYNĚ VÁS ZVE
NA

ŽIVÝ BETLÉM

U OBECNÍHO ÚŘADU VE ČKYNI

23. 12. 2019 OD 18.00 HOD
NARODIL SE NÁM JEŽÍŠEK, 

POJĎME MU ZAZPÍVAT!

(V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ PROBĚHNE
AKCE JEN OMEZENĚ.)
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Hokej? Markéta si pro sebe 
nedokáže představit jiný sport

Markéta Žampachová a Jakub Švík, žáci čkyňské základní
školy, hrají hokej za HC Vimperk . Vybojovali s ním postup
do soutěže, kde jsou jejich soupeři ty nejlepší týmy z Ji-
hočeského a Plzeňského kraje a jejich trenér David Vinš
získal prestižní titul Trenér mládeže 2019.

Markéto, hokej není vyloženě dívčí sport. Proč ses
rozhodla pro hokejku?
Nerozhodla jsem se úplně já. K hokeji mě přivedli mí
rodiče s mým bratrem, kterým jsem za to vděčná. Pro-
tože si nedokážu představit sebe v jiném sportu, než je
hokej.

Markéto, jak se na ledě srovnáš se stejně starými
hochy?
Myslím, že se spoluhráči vycházím dobře. Je to tým, 
o kterém vím, že mě ve všem podrží. Mám je všechny
moc ráda a děkuju, že když jsem před rokem přestupovala, vzali mě mezi sebe a začlenili mě do téhle skvělé party.

Jakube, jaká je Markéta hokejistka? Kde je její největší síla?
Markéta je skvělá hokejistka, je velice těžké ji obehrát. Má prudkou střelu a je velice rychlá. Ne náhodou je nominována
na Olympiádu dětí a mládeže v rychlobruslení, která bude v lednu 2020 v Karlových Varech.  

Jaké úspěchy za sebou máte v této sezóně?
J: Momentálně se nám daří a jsme na 7. místě v tabulce LMŽ (liga mladších žáků) skupiny D ze 16 týmů. V minulé sezóně
jsme hráli nižší soutěž LMŽD, kterou jsme vyhráli. V březnu jsme se zúčastnili dvou turnajů, na domácím ledě jsme skončili
druzí, kde jsme nestačili jen na tým HC Sparta Praha. Čtrnáct dní na to jsme si z turnaje v Litoměřicích přivezli 1. místo.

Jakube, patříš do známé čkyňské fotbalové rodiny. Jak ses dostal k hokeji?
Poprvé jsem se na brusle postavil na zamrzlém čkyňském rybníku. Pak jsme se dozvěděli, že je ve Vimperku školička
bruslení. V pěti letech jsem do školičky začal chodit a po měsíci si mě náš současný trenér David Vinš vzal do skupinky
dětí, které již rok trénoval. Po roce ve školičce bruslení jsme začali hrát soutěž.
Ale fotbal hraju také, především v létě, a to za žáky SK Čkyně.

Jakube, Markéto – váš trenér David Vinš získal významné ocenění. Jaký je
to kouč?
J: David je výborný kouč a jsem rád, že mě trénuje. Při tréninku je přísný.
Musíme makat a pracovat na sobě. Ale užijeme si s ním i legraci, hlavně po
vyhraném zápase.
M: Je to ten nejlepší kouč, jakého můžeme mít. Nebýt jeho, nejsem nic. Bez
něj bych s hokejem skončila. Je to kouč, který hokejem žije, a je to vidět nejen
na trénincích, ale i v osobním životě, jenž je hokejem obklopený. Chce z nás
vytěžit maximum a nad nikým ještě nezlomil hůl. Jeho přístup k tréninkům 
z něho dělá jednoho z nejlepších trenérů v republice a je úplně jedno, o jaké
sportovní odvětví se jedná. Ocenění si podle mě určitě zasloužil. Je sice
pravda, že je na nás někdy trochu naštvaný, protože nám něco nejde, ale o to
víc si vážíme každé pochvaly.

Markéto, Jihočeský kraj tě vysílá na olympiádu mládeže v rychlo-
bruslení. Jaké máš ambice?
Mám velkou radost, že můžu reprezentovat Jihočeský kraj. Nemůžu uvěřit, že
jsem se kvalifikovala. Nečekám nějaké zázraky, ale udělám všechno pro to,
abych měla na olympiádě co nejlepší výsledky.          

(pp)

Jihočeský kraj bude i letos reprezentovat
čkyňská krasobruslařka Aneta Zwettle-
rová. Držme jí palce.                              (pp)
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Čkyňské mažoretky

Eva Chrstošová, 13 let (cestování), Eliška Kubálková, 19
let (hra na klavír, jízda na koni a fitness), Kristýna Sovová,
17 let (cestování), Sára Valíčková, 13 let (naplno se věnuje
mažoretkovému sportu) – to jsou jména a koníčky úspěš-
ných čkyňských mažoretek, které během své kariéry ve
vimperském mažoretkovém souboru Klapeto získaly 
i tituly mistryň světa.

Jak dlouho se věnujete mažoretkovému sportu a jaké
úspěchy máte za sebou?

ECH: Mažoretkovému sportu se věnuji už 7 let a chci se
mu nadále věnovat. Úspěchů si myslím, že máme dost, ale konkrétně už jsme byli dvakrát 1. vícemistryně světa a jednou
2. vícemistryně světa.
EK: Mažoretkovému sportu se věnuji 10 let. Společně máme za sebou několik úspěchů. Ovšem mezi naše největší úspěchy
patří mistryně světa s náčiním flag, kterými jsme se staly v roce 2015. Dále jsme dvojnásobné mistryně světa s náčiním
flag v roce 2016, vicemistryně a mistryně světa 2017, dvojnásobné vicemistryně světa 2018. A letos v srpnu jsme se staly
mistryněmi světa pro rok 2019.
KS: Mažoretkám jsem se věnovala 8 let. Jsme třikrát 1. vicemistryně světa a dvakrát mistryně světa s náčiním flag.
SV: Já se věnuji mažoretkám již 9. rokem. K mažoretkám ve Vimperku jsem se připojila teprve nedávno, ale máme za
sebou plno soutěží a z každé máme medaile.

Vimperským mažoretkám se daří dlouhá léta, co je tajemstvím vašeho úspěchu?

ECH: Hlavně nám pomáhají tréninky. Většinou trénujeme 2x týdně, ale před soutěžemi trénujeme skoro každý den. Nejvíce
mě baví učení nových prvků. A při trénincích bývá i sranda.
EK: Myslím, že nejdůležitější je, když tým drží pohromadě a je dobrá parta. Dokáží se vzájemně podržet v každé situaci.
A to se v týmu mažoretek vede na výbornou. Součástí jsou také pravidelné tréninky.
KS: Naší silnou stránkou je, že jsme synchronní a pravidelně dlouho spolu cvičíme a také díky naší trenérce Alžbětě
Rückerové.
SV: Velká dřina, před MS trénujeme intenzivněji. Precizní provedení každého pohybu.

Jak často trénujete a co vás na tomto koníčku nejvíce baví?

ECH: Většinou trénujeme 2x týdně, ale před soutěžemi trénujeme skoro každý den. Nejvíce mě baví učení nových prvků.
A soutěžení, to je samozřejmost.
EK: Naše tréninky jsou většinou 2-3 týdně, ale když nastane období soutěží, trénujeme každý den, aby se vše doladilo k
dokonalosti. Mažoretky se mi líbily už od dětství, kdy jsem měla možnost sledovat různá vystoupení. Když jsem se stala
součástí týmu, bavilo mě objevovat a učit se nové prvky v mažoretkovém sportu. Nejvíce mě baví, když společně připravu-
jeme novou choreografii na další soutěžní sezónu. Tréninky nejsou jen o dřině. Lze zažít i smích a legraci. 
KS: Trénujeme 2x týdně a před soutěžemi téměř každý den. Nejvíce mě bavilo jezdit na soutěže a soutěžit s flagem, protože
z toho máme dobré úspěchy a zážitky. Také mě bavily tréninky, protože jsme zažily společně hodně legrace.
SV: Trénujeme každou středu a pátek hodinu a v srpnu před MS třeba i každý den. Na tomto koníčku se mi nejvíce libí
cviky, které se snažíme provádět co nejelegantněji. Pomocí hůlky a tance můžu vyjádřit své pocity.

Proč byste tento sport doporučily mladým dívkám?

ECH: Určitě bych tento sport doporučila ostatním, protože si najdou i nové kamarády, naučí se prvky z gymnastiky, nové
cviky s náčiním flag, hůlka, nebo pom-pom a také nějaké taneční kroky.
EK: Tento sport bych určitě doporučila, protože nejen že zde člověk dělá něco pro sebe, ale také zde získá nové přátele.
Osobně jsem poznala úžasné kamarádky na celý život, které za vámi stojí vždy a dokážou vám pomoci.
KS: Doporučila bych ho proto, že si najdou více kamarádek, zažijí pěkné zážitky a legraci na trénincích, naučí se spoustu
nových věcí hlavně s flagem, hůlkou nebo pom-pomy a gymnastické i taneční prvky.
SV: Máme spoustu úspěchů a skvělý kolektiv.

(pp)
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Oslava 110 let hasičů 
z Haidmühle

Dne 6. 10. 2019 se SDH Dolany a SDH Horosedly
zúčastnily kamarádské návštěvy na oslavě 110 let
hasičů Haidmühle. Oslava začínala v 11 hodin 
a končila v cca 16 hodin

Místní hasiči nás provedli dvoupatrovou
hasičskou budovou, kde mají starou a novou 
zbrojnici, ke které přiléhá školní tělocvična a v ní
se při oslavě sedělo. Kromě ukázky techniky 
a cvičení mladých hasičů jsme zhlédli z 30metrové
výšky celé Haidmühle a širé okolí. Kolegové 
z Freyungu vyzvedli do těchto výšin všechny zájemce na žebříkové plošině IVECO. Oslav se také zúčastnilo mnoho spolků
a spřátelených hasičských sborů z Haidmühle, Freyungu, Schonangeru (DE), Schwarzenbergu (A), Dolan, Horosedel 
a Svaté Máří (CZ). Hasiči z Haidmühle  disponují  hasičskou technikou CAS 20 a DA Mercedes. Moje první návštěva u ka-
marádů v Haidmühle se velmi vydařila a  hodně se mi u nich líbilo. Tímto děkuji starostovi SDH Dolany za pozvání 
k zahraničním kamarádům.                                                                                                                                   Kordík L., SDH Horosedly

Hasiči ze Čkyně pořádali
vepřové hody 

Čkyňští hasiči pořádali dne 16. listopadu
2019 vepřové hody ve své zbrojnici. Tato akce
se konala již posedmé. Návštěvníci si mohli za-
koupit jitrnice, jelita, tlačenku, prdelačku,
vařený ovar, pečené maso, pečenou krkovici 
a k tomu knedlík se zelím. Této akce se zúčast-
nilo okolo 250 návštěvníků, kteří veškerou
zabijačku vykoupili už v poledních hodinách.
Například jelit se prodalo 400 kusů a ještě 
o sto více jitrnic. Na čepu bylo samozřejmě
dobré pivo, jak má být. Ke kávě si lidé mohli
nabídnout sladké zákusky, které napekly
místní hasičky a manželky našich členů. Hosté
se dobře bavili a poseděli do večerních hodin.
Hasiči děkují všem členům, kteří se na této
akci podíleli, zejména pak těm, kteří připravo-
vali kompletní menu. Dále děkujeme zúčast-
něným členům za jejich ochotu obsluhy a také
za veškerou přípravu v hasičárně. Všechny
zabíjáčkové pochutiny už od čtvrtka a dále 
i v pátek do nočních hodin připravovali naši
členové Vlastimil Babka, Josef Kainc st., Láďa
Kaňka ml., Láďa Kaňka st., Jaromír Kainc,
Vašek Květon a Ivana Járková. Hotová jídla 
v hasičárně vařila Marie Kaincová a Ludmila
Šabouková.
Velké díky patří také všem návštěvníkům této

akce, že vše vykoupili a podpořili místní sbor
hasičů. Nesmíme zapomenout za poděkování
panu Jaromíru Kaincovi za zapůjčení kuchyně
a za půjčení nádobí na tuto akci. Věříme, že
všem chutnalo a těšíme se znovu příští rok.                                                                                                                                                   

Josef Kainc  ml., foto: PP
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Nejmladším účastníkem první čkyňské PechaKucha Night byl dvanáctiletý Metoděj Strán-
ský, který ještě v minulém roce chodil na čkyňskou základní školu. Od letoška navštěvuje
hebrejské víceleté gymnázium v Praze. Jeho prezentace, kdy měl stejně jako 9 jeho kolegů
za pomoci dvaceti snímků zaujmout publikum, se týkala jeho cest do USA. 

Metoději, tvá prezentace vznikla z cesty po USA. Přibliž ji čtenářům…
V Americe jsem byl dvakrát, o prázdninách 2018, podruhé 2019. Vždy jsem letěl sám.
Rodiče mě předali na letišti v Mnichově a rodinní přátelé mě převzali v San Franciscu.
Poprvé jsem se trochu bál (hlavně zemětřesení), ale podruhé už jsem byl v pohodě. Za
tuto dobu jsem procestoval jih a střed Kalifornie. Osobně si myslím, že Američané se
snaží vypadat hrozně „free“, ale ve skutečnosti je podle mě většina Američanů hrozně
odosobněná. Jestli si někdo vykládá Ameriku jako „zemi snů“ a „zemi svobody“, tak to
úplně není pravda! Mnohdy mně přišlo, že Amerika je jen zemí svobody pro „smetánku“. Na druhou stranu je tam ohromná
směs národů, náboženství, názorů přesvědčení, tak tam ono multikulti funguje.

Které další země jsi navštívil?
Kdybych měl vypisovat země, co jsem navštívil, bylo by to na dlouho, ale alespoň jednu zemi, co jsem navštívil, zmíním:
Izrael. Tato země mě velmi oslovila. Ale o ní až později. Snad do všech zemí, co jsem navštívil, bych se chtěl vrátit. Chtěl
bych navštívit co nejvíce zemí, protože, pokud se je snažíš poznat, tolikrát jsi člověkem. Láká mě Malajsie, ač tak nevypadá,
je to hypermoderní stát s hypermoderními technologiemi. Setkáte se tam s virtuální realitou a o kus dál s pravou džunglí.

Navštěvuješ hebrejské víceleté gymnázium. Proč sis vybral tuto školu?
Jsem v primě. Název gymnázia, které navštěvuji, je Lauderovy školy v Praze. Školu jsem si vybral, protože, jak už jsem se
zmínil, jsem navštívil Izrael, který mě velmi oslovil. Izrael je země Židů a hebrejštiny. Judaismus je jedním ze zdrojů evrop-
ské civilizace. Na Lauderových školách se vyučuje hebrejština a židovská výchova. I to byl důvod mého výběru. Velký
rozdíl mezi „normální“ školou a školou, kterou navštěvuji, je ten, že na Lauderových školách je rodinné prostředí (s něk-
terými učiteli si můžeme tykat), společně pod jednou střechou je mateřská a základní škola a gymnázium. Po škole
můžeme chodit v normálních botách. Opravdu to připomíná pověstnou židovskou školu –ješivu. Samozřejmě máme i jiné
předměty. Přístup ke vzdělávání je možná trochu neobvyklý. Na hodinách hodně diskutujeme. Angličtina probíhá jen
v angličtině, na informatice se učíme hlavně praktické použití IT. Spolužáci jsou směsí národností i ras. 

Hebrejština je zvláštní koníček pro chlapce tvého věku. Jak jsi k tomuto rozhodnutí dospěl a nakolik ji ovládáš? 
Po návštěvě Svaté Země (Izraele). Oslovila mě, protože jsem věděl a dozvěděl, jací lidé ji vytvořili. No, taky proto, že chci
jednou pracovat a možná i studovat v Izraeli. Poslední důvod? „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“ V počátcích mi
pomohl Achab Haidler, který každoročně pořádá kurzy hebrejštiny ve čkyňské synagoze. Ve škole se hebrejštinu učím
znova od začátku. Možná za rok ji už budu trochu ovládat.

Máš nějaké plány týkající se studia na střední a vysoké škole a také budoucí profese?
Teď jsem na gymnáziu a po něm bych chtěl studovat asi na Karlově nebo Masarykově univerzitě geografii nebo na nějaké
univerzitě v Izraeli (přírodní vědy, pedagogika). Chtěl bych v budoucnu dělat diplomata, fyzika nebo učitele. Přeji toleranci
všem. Lehitraot (hebrejsky nashledanou).                                                                                                                                             (pp)

Pecha Kucha Night 
ve Čkyni

V sobotu 9. listopadu proběhla ve čkyňské synagoze
Pecha Kucha Night. Tuto akci pořádala Společnost pro
obnovu synagogy ve spolupráci se strakonickou
Pecha Kucha Night. Během večera se představilo
deset účinkujících s různými tématy ve formátu
20x20 (20 fotografií po 20 vteřinách). Vystoupili: Jin-
dra Bromová – synagoga Čkyně, Tomáš Hauser – Bio-
uhlík,  Michal Jiřička – Veterinární homeopatie,
Metoděj Stránský – Lidé USA, Josef  Pecka – Průvodci
Šumavou, Richard Maršák – O štěstí, Josef Lávička –
Kniha Karel a ti druzí, Marianna Stránská – Izrael,
Malta, Chorvatsko, Pavel a Anička Vaňkovi – Zahrada
Milčice a Vladislav Hošek – Ze Šumavy přes celý svět
zpět na Šumavu. Celý večer vtipně moderovali Petr Pechoušek a Lukáš Růžička. Všem, kteří přišli a kteří se podíleli na
přípravě tohoto příjemného podzimního večera, děkujeme!  Vystoupení můžete vidět na videu, které se objeví na fb
stránkách Pecha Kucha Night Čkyně.                                                                                                                                        M. Brašnová
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EXPEDICE SEČUÁN 2019

V září letošního roku 2019 odletěla naše sed-
mičlenná skupina do západního Sečuánu (šlo
převážně o oblasti východního Tibetu), aby poznala
místní přírodní, architektonické a jiné krásy, včetně
místních lidí. Ze Čkyně se výpravy zúčastnili Vláďa a
Jana Hoškovi, z Horosedel pak Vláďa a Pavlína Luksovi
s Jardou Skolkem.

Cesta byla naplánována skoro na celé září, takže 
i počet lokací byl úctyhodný. Po příletu do hlavního
města provincie Čcheng-tu jsme vyrazili do okolí
města na zajímavá místa jako například největší chov-
nou stanici pandy velké, obřího Lešanského Buddhu
nebo posvátnou horu  E-mej-šan. 

Poté jsme se vypravili do východního Tibetu, kde
jsme se zpravidla pohybovali v nadmořské výšce
okolo 4000 m. Navštívili jsme zajímavá tibetská města
– Luding, Kangding, Xindugiao, Litang, Daocheng,
Danba a bezejmenné vesnice (ony měly jména, ale
v Tibetu moc nápisů latinkou neuvidíte) a neu-
věřitelné přírodní krásy v okolí, kde se turista tak
snadno nepotká. V národních parcích jako Hailougou
s  výhledem na posvátnou horu Gonnga (7556m) 
s ledovcovým úbočím nebo Yading u městečka
Shangri-la s výhledem na tři šestitisícovky bylo čín-
ských turistů stále hodně, i když bylo po sezóně. Moc
západních turistů jsme nepotkali. Jen uprostřed hor
českou kavárnu s minipivovarem.

Naše plány na posledních několik dnů překazily
povodně, takže jsme východní Tibet opustili a pře-
sunuli se na východ do města Chongqing (má 50 mi-
liónů obyvatel), odkud jsme vyrazili do Dazu na skalní
rytiny a do geologického parku Wulong Karst.

Po provincii jsme se pohybovali po vlastní ose –
místními dálkovými autobusy, taxíky a občas i ry-
chlovlaky. Ubytování jsme vždy sháněli po příjezdu na
místo, které jsme chtěli poznat. Měli jsme neu-
věřitelné štěstí na lidi, kteří nám pomáhali, když jsme
se ocitli v nesnázích, zvláště místní policie patřila
k nejochotnějším. Navíc Čína je v současnosti jedno
obří staveniště, staví najednou tisíce kilometrů silnic,
dálnic i železnic, což pohyb po provincii občas kom-
plikovalo. Na vsích i ve městech staví tisíce nových
tradičních tibetských domů a desetitisíce bytů v mi-
nimálně třicetipatrových budovách. To člověka
ohromí. Na druhou stranu jsou všude ve veřejných
prostorech a dopravě identifikační kontroly – pas
neuklidíte. Mají permanentní strach z teroristů. To nás
taky překvapilo.

Nelze několika řádky popsat, co neuvěřitelného
jsme zažili v podstatě každý den, proto sledujte
pozvánky na promítání v souvislosti se Sečuánem,
a pokud bude zájem, mohu popsat podrobněji naší
cestu na stránkách Aktualit v dalších číslech.

V. Luks
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Čkyňští slávisté na Camp Nou
V letošní sezóně reprezentuje český fotbal v evropských

soutěžích tým pražské Slavie. V základní skupině Ligy mistrů
se sešívaní mj. utkali i s týmem FC Barcelona. Bezgólovou
remízu a vynikající výkon Slavie sledovali přímo na stadionu
Camp Nou i dva kamarádi a spolužáci ze Čkyně - Aleš Holfeld,
který momentálně žije a pracuje ve Švýcarsku a Pavel Járka,
který je Čkyni stále věrný.                                                          (pp)

Rybářské závody pro děti
V neděli 20. října si na čkyňském rybníce zachytali ti nej-

menší. Místní organizace Českého rybářského svazu Vim-
perk, pod vedením Milana Sojky, zde pořádala závody pro
děti. Zúčastnilo se jich více než 30 rybářů. Ryby ten den
moc nebraly, počasí ale bylo krásné, tak si dopoledne 
u rybníka užili všichni.                                                            (pp)

Čkyňská fotbalová přípravka 
I nejmenší fotbalisté našeho oddílu mají za sebou úspěšně podzimní část sezony. Pod vedením trenérů Martina Kotála

a Pepíka Mareše okupují střed tabulky okresního přeboru. Budoucnost čkyňského fotbalu je na snímku v nových dresech
v tradičních klubových barvách. Klub SK Čkyně děkuje všem trenérům napříč všemi kategoriemi za jejich obětavou práci
na fotbalovém trávníku. Také díky takovým nadšencům, jako je Kotál a Mareš, nemusíme mít o budoucnost čkyňského
fotbalu obavy.                                                                                                                                                     Patrik Krull, jednatel SK Čkyně
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V klubovně se tvoří na plné obrátky
Již čtvrtým rokem připravujeme v klubovně volnočasové programy pro děti. V letošním roce opět běží kroužek keramiky,

který je u dětí velmi oblíben a tedy i zcela naplněn. Keramika se střídá s malířskými výpravami, kde se děti dozvídají něco
nového o uměleckých směrech a jejich hlavních představitelích. Zároveň si zkouší nějakou netradiční technikou v duchu
uměleckého směru vytvořit vlastní obraz. Nově je otevřen kroužek Poznáváme svět, kde si povídáme o naší planetě 
a všem, co je na ní i kolem ní. Na dané téma vždy také tvoříme nebo si hrajeme. 

V říjnu a listopadu si děti na keramice udělaly z hlíny hřiby, muchomůrky a vánoční hvězdy. V malířských výpravách
jsme se dozvěděli něco o perspektivě a kubismu a sestavili si vlastní kubistický portrét. Na kroužku Poznáváme svět jsme
to vzali pěkně od začátku a povídali jsme si o naší sluneční soustavě, planetách, souhvězdích, Slunci a Měsíci. Děti si pak
také vlastní sluneční soustavu i vyrobily. Dost se jim povedla a tak teď zdobí strop naší klubovny. 

Chystáme toho pro děti hodně i na zimní měsíce. Scházíme se každé pondělí od 15:30. Kroužky jsou určeny zvídavým 
a tvořivým dětem od 6 let.                                                                                                                                                      L. Pechoušková

Nejžádanější autoři a tituly čkyňské knihovny
Pro ženy: Keleová-Vasilková : Co to bude, Přítelkyně a všechny ostatní, Jakoubková – Kam čert nemůže…nastrčí man-
žela, Manžel nikdy nespí a všechny její tituly
Harasimová M. – Pouta z pavučin, Hedvábná past a všechny další, Mornštajnová – Slepá mapa
Devátá I. – Lázeňská kůra, Kde spí lufťáci, dále  Mlynářová M., Brownová S., Robertsová Nora, Javořická, …

Pro muže: Bryndza R. – Dívka v ledu, Chladnokrevně, Smrtící tajnosti
Vondruška V. – Husitská epopej, historické detektivky: Letopisy královské komory, Olomoucký bestiář a všechny jeho
tituly, Šindelář V. – Kriminální příběhy ze staré Šumavy, Bauer J. – Dán Dominik
Všechny knihy o Šumavě.
Všechny severské i české detektivky

Děti a mládež: Vede Kinney Jeff - Deník malého poseroutky
Brezina T. – Klub Tygrů detektivní příběhy s kouzelnou lupou.
Lebeda J. – Medovníček  a všechny jeho příběhy.
Všechny příběhy o zvířátkách.

Komunitní centrum ve Čkyni oznamuje změnu času kroužku
Cvičení s Radkou pro maminky s dětmi bude od 1. 1. 2020 každou středu od 10 do 11 hodin.   
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Vybírají čtení na míru. Jak žijí české knihovny v nové době?
Česko je velmocí knihoven. Najdete je i v nejmenších obcích, jako je třeba šumavská Čkyně na Prachaticku. 

Knihovny v Česku neplní jen roli půjčoven knih, ale hlavně v malých obcích jsou i hybatelkami místního dění. Stejně
jako před sto lety se podílejí na osvětě pořádáním přednášek, veřejných čtení nebo diskusí. I díky tomu, že u nás je nej-
hustší síť knihoven na světě a přes 1,3 milionu oficiálně registrovaných čtenářů, dokážou měnit atmosféru ve společnosti.
Novogotický zámeček v pošumavské Čkyni působí dost omšele. Ale i když se to na první pohled nezdá, můžete tu najít
poklad, jaký jinde nemají: obecní knihovnu.

Ta zdejší obnáší jen jednu místnost zavalenou až po strop knížkami, je nejmenší v prachatickém okrese. Ale počtem
čtenářů druhá největší, pravidelně sem chodí 27 procent obyvatel obce, kde žije 1521 lidí. To je úctyhodné číslo i na
národ, o němž se traduje, že patří mezi největší čtenáře v Evropě.

Knihovnici Milenu Rundovou, která to tu vede od roku 2001, není za hromadou knih na pultu skoro vidět. „Je to tak,
lidé u nás opravdu hodně čtou. Knihovnu taky podporuje obec a škola, dostáváme 50 tisíc ročně na nové publikace. 
A půjčování je zdarma, bez poplatků. Nemáme ani žádné pokuty za zapomenuté vrácení. Nezažila jsem, že by to někdo
zneužil. Na jednu průkazku sem často chodí celá rodina,“ říká knihovnice, která se sama snaží zdejší lidi ke čtení co nejvíc
motivovat.

Když si lidé přejí číst něco, co ve čkyňské knihovně není, ochotně jim to shání po okolních vsích nebo jede až do Prachatic. 
(článek vyšel v Deníku N)

Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě
To nám to utíká, den se tryskem krátí, stromy už opustil list 

a veškerá zeleň pozvolna přechází k zimnímu odpočinku.
Nedávno nás minulo i posvícení a to je milník, u kterého bych se
rád zastavil. Význam tohoto svátku spočívá ve výročí posvěcení
kostela. Tento termín však není u většiny kostelů a kaplí znám, 
a tak se podle současného církevního kalendáře slaví v neděli po
25. říjnu. Ve Čkyni se však tradičně vždy drželo takzvané
„Císařské posvícení“, které pro celou Rakouskou monarchii sje-
dnotil v roce 1786 císař Josef II. A to na 3. říjnovou neděli, a pro-
tože tato vychází většinou po svátku svatého Havla (16. říjen),
bývá toto označováno jako posvícení Havelské. Aby to však nebylo zas tak úplně jednoduché, tak konkrétně u nás v Horos-
edlech máme vždy něco speciálního a posvícení držíme až týden po tom čkyňském. Já osobně mám tuto neděli spojenou
s posvícenskou husou s bosáky a zelím a s nazdobenými lahodnými hnětýnkami – vždyť jak se zpívá v jedné písni: 
„O posvícení všechno to voní tak jako v apatyce…“

V zemědělském kalendáři je posvícení zasazeno do období, kdy polní práce v zásadě skončily a je na čase bilancovat
uplynulý rok. Sedláci mají už obilí na sýpkách, brambory ve sklepě a krmení pro dobytek pod střechou, ale jako všude,
tak i zde platí, že bez práce nejsou koláče a nic se neděje samo sebou a úroda nezačíná nikde jinde než na poli.

Po ukončených jarních pracích, které jsem již podrobněji popsal v dubnovém vydání Aktualit, jako by zemědělci neměli
co na práci, ale opak je pravdou a přípravy na senoseč jsou už v plném proudu, vždyť koncem května to vypukne a sušit
sena a následně otavy budeme průběžně až do podzimu, protože hovězí dobytek je v Pošumaví dnes hlavní zemědělskou
komoditou a je třeba připravit dostatek kvalitního krmení na celou zimu. Pranostika praví, že „Svatá Markéta (13. čer-
venec) hodila srp do žita“,  ale dnes už se sklízí obilí jednofázově a navíc Horosedly jsou položené vysoko a žně tak u nás
bývají většinou až kolem sv. Vavřince (10.srpen). Ačkoliv už dnes oblast Pošumaví není tak zdaleka ekonomicky závislá
na pěstování obilí jako za časů našich předků, lze tvrdit, že žně jsou stále jistým vrcholem v roce sedláka, který je třeba,
pokud možno, úspěšně zvládnout a zralé obilí zasucha dostat na sýpku. A máme tu září a když od nás odlétnou vlaštovky,
je na řadě vybírání brambor – to myslím není třeba nikomu líčit, tuhle práci si dokáže představit asi každý. Pak už se
hnojí a orají pole a zasívají ozimé obilniny – to už však v novém zemědělském roce, ten totiž na rozdíl od toho kalendářního
začal už 1. října.

A celková bilance starého zemědělského roku? Sám za sebe bych řekl: „Zaplať Pánbůh za to.“ Byly lepší, ale i horší léta.
Teď nezbývá, než se zase otočit dopředu a s pokorou očekávat průběh následujícího vegetačního období. My zemědělci
jsme více než kdo jiný závislí na každoročním průběhu počasí, ale můžeme jenom doufat, že nám bude přát. S obavou
před srážkovými i teplotními extrémy vždy sleduji různé dlouhodobé prognózy počasí a meteorologické modely, ale čím
více jich člověk prostuduje, tím méně je přesvědčen o jejich spolehlivosti. Na druhé straně je pro předpověď počasí k dis-
pozici spousta pranostik. Doposud se mi však stoprocentně ověřila pouze jedna německá pranostika, kterou bych si
dovolil volně přeložit jako „Zakokrhá-li kohout u hnoje, tak se buď změní počasí anebo zůstane takové, jaké je.“ Ale to už
se možná blížíme k českému ekvivalentu: „Nebude-li pršet, nezmoknem.“                                                                      

Jiří Mikeš
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