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Synagoga po zimním
spánku ožívá

Po dlouhém tichu se do synagogy vrací
život, většina kulturních událostí při-
pravených v minulém roce se pouze
přeložila, koncerty jsou zatím omezené,
hlavní je připraven až na říjen. Zato
přednášky zejména o přírodě kolem nás
a krajině vůbec, stejně jako  představení
knížek a jejich autorů letos přibudou,
rádi se setkáme a popovídáme o všem, 
o čem jsme měli možnost přemýšlet, co
jsme četli a co nás zajímá.

Tradiční každoroční činnost zůstává,
zase se setkáme při promítání, zpěvu 
a další rozmanitosti zdejšího společen-
ského života, výstavy nevyjímaje. Ještě
celý červen si můžete prohlédnout vy-
stavené předměty a fotografie k výročí
osvobození Čkyně americkou armádou,
v pátek 2. července se koná vernisáž
Tvarované sklo a malováno na hed-
vábí Markéty Bláhové z Volyně, chystá
se k tomu moc pěkné hraní.  Tím se snad
zase vrátíme do společenského života 
a kultura bude zase součástí našich dnů.
Už nám to moc chybělo.

Za Společnost pro synagogu
Jindra Bromová

Kaplička v Záhoříčku dostala nový kabát
Přes sto let stará kaplička v Záhoříčku se v letošním roce dočkala za-

sloužených oprav. Firma Jiřího Vojtíška zrekonstruovala podlahu, vnitřní
omítky, římsy, fasádu, střechu, dveře, okna a přidala izolaci. 

Na opravu kapličky v Záhoříku byla poskytnuta dotace z ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 212.865,- Kč, ze zdrojů obce  šlo 121.673.89,- Kč.
Celkem tedy stála oprava 334.538,89 Kč.

Kapličce to po opravách moc sluší, tak jí přejme, ať jí to dlouho vydrží.
(OÚ)

Čkyňská pouť se bude
konat 23. - 25. 7. 2021

Program pouti bude
roznesen s předstihem

do poštovních
schránek.

květen/červen 2022

Dětský den ve Čkyni 
Více než 100 dětí si užilo 4. 6. dětský den na fotbalovém 

hřišti ve Čkyni, který pro ně připravil KOS Čkyně, Sokol 
Čkyně a SDH Čkyně. Děti na jednotlivých stanovištích 
sbíraly kredity na své kreditní karty, za které si pak v ob-
chůdku U Evičky nakoupily odměnu. Nechyběl ani skáka-

cí hrad, malování na obličej, bublinohraní, policejní auto 
a záchranářské auto. 

Děkujeme všem, kteří na dětském dnu podíleli a spol-
kům výbornou spolupráci.  

 Za KOS Čkyně L. Pechoušková

VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad Čkyně upozorňuje občany, že místní poplatek za obecní systém 

odpadového hospodářství má být uhrazen do 30.06.2022.  
V případě prodlení mohou být poplatky dle vyhlášky navýšeny platebním 

výměrem až na trojnásobek.
Poplatek za odvoz komunálního odpadu je stanoven vyhláškou č. 6/2021 ve výši 

700 Kč na osobu, pro osobu starší 70 let je poplatek stanoven ve výši 500 Kč. 
Poplatek za 1. psa je 200 Kč, za 2. a dalšího pak 300 Kč.

 Žádáme občany, kteří poplatek ještě neuhradili, aby platbu provedli převodem na 
účet u GE Moneta Bank, č. ú. 620744/0600 nebo na pokladně obecního úřadu do 

30.06. 2022.

 Úhrada poplatku je povinná a řídí se daňovým řádem č. 280/2009 Sb.

Děkujeme za pochopení.

Na internetových 
stránkách naší obce 

byly zveřejněny  
tyto články:

Upozornění – rozlišení 
mezi pronájmem nemovitos-
tí, bytů a nebytových prostor 
a ubytovacími službami

Upozornění – změny v pod-
nikání v silniční nákladní 
dopravě malými vozidly od 
21.  května 2022 (provozo-
vání mezinárodní dopravy 
nebo kabotáže dodávkami)
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021

Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 11) Pozemky – přidána jedna žádost, do bodu 18) žádosti o změnu času nočního klidu –
přidány další žádosti, do bodu 20) Různé – volba zástupců zřizovatele do školské rady 
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně s celkovým ziskem před zdaněním 10.454.464,78 Kč a zprávu o hospoda-
ření včetně náprav a převod výsledku hospodaření 10.454.464,78 Kč.
– rozpočtové opatření č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021
– úsekové měření v obci Čkyně 
– smlouvu o dílo – intenzifikace ČOV – rozsah díla bez kanalizace 
– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.479.586,25,- Kč bez DPH.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Čkyně par. č. 204/5 o výměře 46 m2, par. č. 204/4 o výměře 120 m2, par. č. 204/3 o
výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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■  Čistírna odpadních vod Čkyně je v provozu přes 30 let. 
Připravovaná intenzifikace má zajistit splnění zákonných 
limitů čištění, likvidaci kalů a navýšení kapacity. Byl zpra-
cován projekt a vydáno stavební povolení. Na nejbližším 
zasedání ZO se bude schvalovat směna pozemků potřeb-
ných pro rozšíření a smlouva na přípravu VŘ na dodava-
tele. Předpokládané náklady dosahují téměř 30 mil. Kč 
a část by měla pokrýt dotace SFŽP. Žádost o dotaci se při-
pravuje a čeká se na vyhlášení vhodné výzvy, předpoklad 
v 7/2022.

Zajímavosti ze Čkyně
Co důležitého se ve Čkyni chystá, co se plánuje a na co se můžeme těšit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pátek 22.7. 
19:00 – zahájení poutě v zámecké zahradě obecního úřadu 
19:00 – k tanci a poslechu zahraje v zámecké zahradě „DJ JARYS“ 
20:00 – hospoda „NA HŘIŠTI“ – kapela „NABETON“  
22:00 – BERIT uvede ohňovou show s pyrotechnikou v zámecké zahradě 
 
Sobota 23.7. 
15:00 – fotbalový turnaj Čkyně A 
20:00 – k tanci a poslechu zahraje v zámecké zahradě kapela „LABYRINT“ 
20:00 – hospoda „NA HŘIŠTI“– „DJ SPOITY“ 
 
Neděle 24.7. 
10:00 – 10:40 – vystoupení kouzelníka „COCKER MAGIC“ v zámecké zahradě  
10:30 – mše svatá v kostele sv. Marie Magdalény ve Čkyni  

- při mši svaté bude požehnám opravený oltář                                               
11:00 – pouťová pohádka O Šípkové Růžence „“ – „KOS“ kinosál KD 
12:00 – 18:00 – k poslechu a tanci zahraje v zámecké zahradě „CK KVINTET“  
 

Provozovatelé pohostinských zařízení ve Čkyni budou připraveni Vám zpříjemnit 
dobrým jídlem a pitím celou „ČKYŇSKOU POUŤ“ 

Všem návštěvníkům přejeme příjemnou zábavu! 
 

 

Stejně jako každý rok odvezli naši dobrovolní hasiči 
z celé Čkyně do sběrny železný šrot. Děkujeme!  (pp)

Svoz železného šrotu

■  Výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu 
„Oprava místní komunikace Čkyně“ proběhlo v měsí-
ci květnu a  zastupitelstvo obce bude schvalovat zadání 
a smlouvu s vybraným dodavatelem firmou STRABAG, 
a.s., který podal nejnižší nabídku v e výši 4.335.754,09 Kč 
bez DPH. Celkem se jedná o čtyři samostatné úseky.

■  Spůle :  1. etapa- od požární nádrže k mostu a celá dolní 
Spůle, oprava po vodovodu

  2. etapa – horní Spůle, oprava po vodovodu a re-
konstrukci vedení NN do země

■  Dolany:  od Martanů truhlárny k vodojemu Dolany
■  Čkyně:   místní komunikace od paneláků k bývalým le-

sáckým bytovkám

■  Pro zásahovou jednotku SDH Čkyně budou zakoupeny 
dva komplety dýchacích přístrojů za cca 80.000 Kč se 
spoluúčastí Grantu JčK ve výši 55.000 Kč.

■  Na rekonstrukci osvětlení fotbalového hřiště byla podá-
na žádost do Grantového programu JčK – Podpora spor-
tovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022 a schválena 
dotace 400.000 Kč při celkových uznatelných výdajích 
500.000 Kč. Vlastní realizace by měla proběhnout v době 
letní přestávky o prázdninách.

■  Projekt „Zázemí pro společenské akce ve Spůli“ je připra-
ven k realizaci, stavební povolení je vydáno a z Programu 
obnovy venkova schválena dotace 257 tis. Kč, celá akce 
má být ukončena do listopadu 2022 a částečně bude rea-
lizována svépomocí místních.

■  Obec Čkyně měla rozjednané osazení „klasického úseko-
vého měření rychlosti“, ale narazili jsme na nesouhlas Po-
licie ČR a nedostali souhlasné stanovisko. Nakonec tedy 
bude místo orientačního radaru při vjezdu od Vimperku 
umístěn lepší radar, který při překročení povolené rych-
losti zobrazí SPZ vozidla a zaznamená přestupek. Získaná 
data poté mohou být použita při následných jednáních.

Ing. Stanislav Chval, starosta
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– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021
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– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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I když dáváme stručné aktuality na stránky školy, vrátili 
jsme se k pravidelně nepravidelnému hlášení školního roz-
hlasu. Přece jen je příjemné vyslat do éteru pochvalu. Takže 
naposledy jsme hlásili:

Dobrý den,
vítáme vás u dalšího vysílání školního občasníku. Minule 

jsme vyjmenovali všechny úspěchy spolužáků ve vědomost-
ních i sportovních soutěžích. A bylo jich požehnaně – soutěží 
i úspěchů. A za poslední dobu zase nějaké vavříny přibyly. 

Recitátoři v okresním kole získali dvě třetí místa – jedno 
Šimon Markytán, druhé Elen Benešová. Cenu poroty získala 
Isabella Zalewska.

Matematický klokan je oblíbená soutěž všech počtářů od 
4. do 9. třídy. V okresním kole zabodoval Karel Remeš – 
3. místo, hned za ním Jenda Šmíd. Z mladších to nejlépe po-
čítalo Heleně Kutové ze čtvrté třídy. 

U matematiky ještě zůstaneme – v 71. ročníku matematic-
ké olympiády v kategorii Z8 v okresním kole byla Adéla Lu-
kešová první a Monika Doulová třetí.

Devátým rokem Pangea oslovuje všechny, kteří si libují 
v úlohách ze společenských a přírodovědných oborů. Letos 
se Daniel Bláhovec a Karel Remeš umístili v rámci kraje na 2. 
místě a čeká je finálové kolo v Praze.

Neztratili jsme se ani mezi biology. Daniel Bláhovec 
v okresním kole byl ve své kategorii dokonce zlatý. Soutěže 
ještě ale pokračují. Siná parta napříč třídami pojede na Kvil-
du v rámci soutěže NP a CHKO Šumava ve školních lavicích, 
je to již další, vyšší kolo.

Sport
Kolektivní hry nám tentokrát vyšly. Fotbalisté 5. – 7. třídy 

se zúčastnili turnaje v minikopané a v silné konkurenci ob-
sadili čtvrté místo.

Husinecký turnaj ve vybíjené potvrdil naši silnou sestavu 
– náš tým byl první. Jedeme na kraj – do Jindřichova Hradce.  
A tam jsme třetí. Na „vybiku“ si každý vzpomíná, nechá se 
hrát na každém plácku, patou se vyryly čáry a kapitáni mohli 
volit. A když se parta nesejde  -  je  varianta „na jelena“ nebo 
„na třetího“.

Lehkoatletické olympiády jsou již tradičně na začátku červ-
na.  V Prachaticích na soutěži pro starší školáky potvrdila 
svoji kondičku, houževnatost a sportovní odhodlání Marké-
ta Žampachová ve vytrvalostním běhu. V hodu koulí získala 
druhé místo Julie Havlátková a Šimon Kubica byl v této ka-
tegorii první.

 Tolik ke školnímu hlášení.

Pátek 3. 6. strávily naše děti venku. Od osmi do oběda spor-
tovaly a jezdily na kole. Zápolily v lehkoatletických disciplí-
nách, v jízdě zručnosti na kole i ve „sranda“ disciplínách. Od 
rána naváželi rodiče přespolních kola ke škole (patří jim 
díky), starší cyklisté dorazili sami. Kolem školy to vypadalo 
jako před legendárním Závodem míru. Jen ta trasa byla jiná. 
Projet „špalíčkovou dráhu“ bez trestňáku není jen tak. Ze-
ptejte se doma školáků. Na hřišti třídy obcházely jednotlivá 
stanoviště. Výsledky se poctivě vyhodnotily a po zápolení, 
těsně před dvanáctou, bylo slavnostní vyhlášení a předání 
diplomů. Děkujeme posádce hospůdky Na hřišti za zázemí. 

Mladí sportovci ocenili limonády a hlavně zmrzku, protože to 
prostě ke dni dětí patří. A poskytnout prostor pro téměř 150 
dětí není jen tak. A deváťáci - v roli pomocných rozhodčích, 
rádců a kamarádů na stanovištích - byli skvělí.

A co budeme hlásit příště? To už bude v letošním školním 
roce naposledy. Asi nejsem sama, ale zdá mi, že letos to utek-
lo moc rychle. Přispělo tomu i to, že jsme dotáhli rok s dětmi 
v lavicích. To se dvakrát po sobě díky covidu nestalo. A oprav-
du jsme tu mezeru cítili a cítíme. Tak to ale prostě je. Doháněli 
jsme lyžařské kurzy i plavání. Tři třídy na lyžích a plavecký 
výcvik od třetí po šestou třídu. Dva dny v týdnu v plavkách. 
Trasu Čkyně – Sušice už zvládnou skoro poslepu.  Chceme do-
přát dětem exkurze a výlety tak, jak jsme naplánovali. Situaci 
komplikuje problém s objednáváním autobusové dopravy. 
Autobusy prostě nejsou. Všichni všechno po pauze doháníme, 
dopravci se snaží, ale nestíhají.  A kam se tedy vypravujeme?  
Naši nejmenší pojedou na Hlubokou, do ZOO, tam je pořád co 
k vidění. Třeťáci a čtvrťáci mají v plánu Karlštejn a Koněprus-
ké jeskyně. Sedmáci pojedou Otavu, prohlédnou Sušici a pak 
je řeka jejich. Šestka navštíví husitské město Tábor, připome-
nou si trochu historie a pak se vyřádí – v plánu je i lasergame. 
Páťáci navštíví královské město Písek. Vyšplhají na rozhled-
nu Jarník. V plánu jsou domovní znamení na Velkém náměstí 
i městská elektrárna.  Osmáci vyrazí na západ – Domažlicko, 
vodní hrad Švihov.  A naši nejstarší si užijí Českokrumlovsko, 
včetně splutí Vltavy na raftech. Deváťáci jsou v této době – ko-
nec května – už jednou nohou pryč. Jsou po přijímačkách, při-
jati na střední školy a učiliště. Takže připravují tablo, pomo-
hou při organizaci dne dětí, nacvičují divadlo…..  Zase jedna 

Jdeme do finále!

 Ve dnech 12. – 14. května tři žáci naší školy – Jenda Šmíd, 
Dan Tesař, Lenka Mašková – spolu s třídní učitelkou vydali 
na výlet do třetího největšího města ČR. Návštěvu Ostravy, 
zejména Světa techniky, vyhráli v matematicko-fyzikální 

soutěži, kterou organizovala firma Rohde & Schwarz ve 
spolupráci s Gymnáziem Vimperk. Dopravu (autobus – 
Praha, pendolino – Ostrava), ubytování v luxusním hote-
lu Imperial, vstupné, stravu, pití zaplatila právě firma RS 
Vimperk. Celou akci zorganizovala paní Monika Kotherová, 
která nám byla celou dobu skvělou průvodkyní.

Jak si celý výlet užili a co vše navštívili, popíše jeden 
ze účastněných – Jenda Šmíd.

Ve čtvrtek jsme započali náš třídenní výlet do Ostravy, a to 
jízdou autobusem do Prahy. V Praze jsme se svezli metrem 
na Staroměstské náměstí a měli jsme štěstí, protože zrovna 
odbíjel Orloj a ten jsme si nemohli nechat ujít. Poté jsme 
se přemístili na Hlavní nádraží a nastoupili do pendolina 
směr Ostrava. Pendolino bylo super, a to i díky vagónu s jíd-
lem. První den jsme stihli navštívit vysokou radniční věž, 
ze které byl výhled na celou Ostravu, dokonce i na Lysou 
horu. Poslední čtvrteční akce byla Halda Ema, což je uměle 
vytvořená hora ze zbytků vytěžené hlušiny v ostravských 
dolech a zajímavostí je, že Halda Ema v jádru chytla a mo-
mentálně uvnitř hoří, ale to zatím není problém, protože na 
povrchu se dá normálně procházet i za zápachu síry. Náš 
první den jsme zakončili v Radegastovně na dobré večeři. 

Celé tři dny jsme byli ubytovaní v hotelu Imperial. Druhý 
den jsme se dočkali hlavní ceny – Světa techniky. Mně se 
tam opravdu moc líbilo a dokázali jsme tam vydržet i ně-
kolik hodin. Poté následovala prohlídka Dolních Vítkovic 
s Bolt tower s výškou 77,7 metrů a výhledem opět na celou 
Ostravu. Páteční večer jsme strávili na Majálesu, a dokonce 
jsme stihli Pokáče, což byl jediný pro mě známý zpěvák. Na 
Majálesu jsme si dali také večeři a pak jsme šli spát. 

Na poslední den se nám podařilo sehnat prohlídku dří-
vějších dolů v Landek parku, které byly dost úzké a pro 
horníky zde byly velmi těžké podmínky. Zbytek dne jsme 
strávili cestou zpět opět pendolinem. V Praze jsme se vy-
fotili u sochy sv. Václava a pak už nás čekala pouze cesta 
domů autobusem. 

Celý výlet jsem si parádně užil a klidně bych Ostravu na-
vštívil v budoucnu znovu. Jan Šmíd, IX.

Výlet do Ostravy

třída, jedna parta mizí ze školní budovy. Ale na jejich místa už 
čekají naši předškoláci – od září prvňáci. Zápis do první tří-
dy proběhl v dubnu. Budeme mít jednu první třídu, sejdou se 
děti ze čtyř mateřských škol v okolí.  Budeme otevírat novou 
kapitolu. Teď ale ještě není dočtena stávající – červen bude 
hektický, přece jen bude vysvědčením zhodnocena půlroč-
ní práce, chceme ještě oslavit den dětí – sportem i hravými 
soutěžemi.  Uplatníme zde znalosti ze zdravovědy, dopravní 
i environmentální výchovy.  Čekají nás divadelní představení 
obou dramatických kroužků, tentokrát v synagoze. Zpěváčci 
trénují na závěrečný koncert.

A protože máme před sebou léto, přeji za všechny školou 
povinné klidné a pohodové prázdniny.  Kolegyním a kolegům 
díky za práci a elán.  Rodičům našich žáků děkujeme za spo-
lupráci, bez ní bychom se neobešli. Takže -   KRÁSNÉ LÉTO!

Za ZŠ Mgr. V. Komínová Fotky: V. Komínová

Foto. J. Sovová



spělí se jako tradičně na státní svátek 8. 5. vypravili na turi-
stickou vycházku. Letos jsme se rozhodli vyrazit přes Čertův 
kámen na Machův včelín do Krušlova. Bylo nádherné počasí, 
výlet se vydařil. A to i díky Danu Havlíkovi, který nám poskytl 
zázemí. Po cestě jsme povídali, smáli se a také vzpomínali na 
túry v akci „100 jarních kilometrů“, které před lety odstarto-
valy každé jaro tradičně pochodem na Čerťák. A turistickou si 
dáme v červnu ještě jednu – vypravíme se na písecký Jarník, 
vyhlídku na Písecké hory a Hůrky.

 Turnaje letošního jara:
7. 3. Velikonoční turnaj ve Zdíkově – naše ženy v přátelském 

utkání odbíjené skončily druhé a domů si vezly dort. 
16. 4. 2022  Velikonoční turnaj o čkyňskou pomlázku  - od-

dílový turnaj pro děti i dospělé - ve stolním tenise. V dopo-
ledních hodinách proběhl turnaj pro dospělé, odpolední klání 
patřilo mladým tenistům, členům žákovského oddílu stolního 
tenisu.

V sobotu 14. 5. sehrály naše ženy turnaj v odbíjené, doma 
, v naší tělocvičně. Po vyrovnaných zápasech se umístily na 

čtvrtém místě. Bezkonkurenčně nejlépe si vedlo družstvo žen 
ze Lhenic. 

Naši šachisté – součástí TJ Sokol Čkyně je šachový oddíl už 
odpradávna – připravují pro školní děti turnaj v šachu – 24. 6.
Přijedou za mladými šachisty do školy, navážou tak na letitou 
tradici, přerušenou jen na chvíli pandemií. 

Na prázdniny připravujeme soustředění nejmladších volej-
balistů mládežnického oddílu v Katovicích. S instruktorkou – 
trenérkou Katkou Šmídovou. 

Naše instruktorky, instruktoři  a cvičitelky vedou své oddíly 
ve volném čase, pochopitelně zdarma. A některé už hezkou 
řádku let. Ba i desetiletí. Instruktorce Věrce Motykové bylo 
předáno Čestné uznání za dlouholetou dobrovolnou práci 
v ČASPV a zlatý odznak Vzorný cvičitel.

Jsme sice  tělovýchovná jednota, ale nejde nám  přece jen 
o soutěžení, klání, věčné porovnávání se. Jde především o to, 
mít své zázemí, kamarády, sportovní vyžití a na vsi udržet to, 
co je ze  slova spolek ihned patrné – jsme spolu, máme podob-
né zájmy a cíle, zážitky a koneckonců i vzpomínky.

                                               Za TJ Sokol V. Komínová
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021

Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 11) Pozemky – přidána jedna žádost, do bodu 18) žádosti o změnu času nočního klidu –
přidány další žádosti, do bodu 20) Různé – volba zástupců zřizovatele do školské rady 
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně s celkovým ziskem před zdaněním 10.454.464,78 Kč a zprávu o hospoda-
ření včetně náprav a převod výsledku hospodaření 10.454.464,78 Kč.
– rozpočtové opatření č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021
– úsekové měření v obci Čkyně 
– smlouvu o dílo – intenzifikace ČOV – rozsah díla bez kanalizace 
– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.479.586,25,- Kč bez DPH.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Čkyně par. č. 204/5 o výměře 46 m2, par. č. 204/4 o výměře 120 m2, par. č. 204/3 o
výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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Letos - pro nás je cvičební rok shodný se školním – se po-
dařilo po covidové pauze sportovat i uvnitř, v tělocvičnách. 
Shrnutí aktivit proběhlo na Valné hromadě 6. 5. v salonku 
u Kainců, i ta Valná se mohla konat po delší době. Většina 
z nás se sice potkává v tělocvičně, máme však i „detašovaná 
pracoviště“. To platí pro oddíl jógy a šachisty. Celá řada na-
šich členek i členů navštěvuje během týdne více oddílů, tak-
že povědomí o sobě máme. Naši Valnou zahájilo vystoupení 
dětí z mladších oddílů. Na našich webovkách můžete obě 
videa zhlédnout / https://www.sokol-ckyne.eu/. Zhodnotili 
jsme vše, co se během roku událo a pochopitelně jsme plá-
novali budoucnost. Cvičební. Letos jsme upustili od platby 
členských příspěvků, dočerpávali jsme „předplacené z dob 
covidu“. Co nám přinese další cvičební rok, budeme řešit 
definitivně v září. V každém případě budeme vytvářet pod-
mínky pro širokou členskou základnu, na každodenní rekre-

ační cvičení. Naším cílem je získat k pravidelnému cvičení 
a sportování co nejvíce dětí, mládeže i dospělých. A budeme 
se snažit vycházet vstříc oddílům spravedlivě i v počtu hodin 
v tělocvičně. Základem všech cvičení dětských oddílů je cvi-
čení na nářadí, základy gymnastiky, která podporuje správné 
držení těla, všestranně rozvíjí dětskou osobnost. A pochopi-
telně sportovní hry, které rozvíjejí tolik potřebnou všestran-
nost. Dospělí si prostřednictvím tělesné výchovy a sportu 
snaží udržet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od 
denních starostí. Tělocvičnu využíváme přes týden. Na ví-
kendy plánujeme jiné akce – vycházky, turistiku, cykloturis-
tiku nebo i plavání pro děti. Členové mladších oddílů mají 
možnost se svými cvičitelkami brázdit vlny strakonického 
bazénu. Letos dvakrát, vždy v neděli. Společně s ostatními 
spolky se podílíme na dětském dnu na hřišti, tentokrát 4. 6. 
To byla  velká akce. A při vší skromnosti – povedla se. A do-

Jak jsme cvičili

Barevné jaro se nám pomalu proměňuje v teplé léto a na 
naší zahradě máme nejen pěkně posečeno, ale také doplněný 
nový kačírek. Moc děkujeme za spolupráci všem, kteří se po-
dílejí na nových úpravách zahrady a celého zařízení. Je pro nás 
velmi důležité, aby se děti cítily šťastně, příjemně a v bezpečí. 

Děti z naší MŠ si radostně užívají teplého počasí, zahradu 
využíváme v každé volné chvíli. Pozorujeme svět kolem nás, 
vůně, barvy a uklízíme přírodu. Snažíme se třídit odpad a po-
máhat planetě. Naše děti už dobře znají kontejnery a co do 
nich patří. S jejich pomocí byla hračka uklidit zahradu a okolí 
mateřské školy. 

Předposlední květnový týden jsme věnovali především včel-
kám a hovořili o jejich těžkém úkolu na tomto světě. Oslavili 
jsme společně Světový den včel. Tento svátek jsme pojali jako 
projektový den. Paní učitelka Ptáčková připravila pro děti 
úžasný program na zahradě. Děti mohly spatřit přenosný 
včelí úl a pracovité včelky, prohlédnout si různé knihy, ochut-
návat med a nasadit včelařský klobouk. Nadšeně pozorovaly 
včelky a na hřiště tentokrát zapomněly. 

Mezi další radosti patřily hry pořádané ke Dni dětí. Společně 
jsme hledali cestu podle barevných značek a plnili pohybové 

a vědomostní úkoly. Za odměnu jsme hledali poklad – barev-
né tvarovací balónky. Jedním z nejlepších pocitů je vidět děti 
šťastné, jejich radost nás naplňuje, vše prožíváme s nimi. 

Čas rychle utíká a blíží se plánované výlety. Děti z 1. třídy 
(berušky) plánují cestu do Prachatic (areál lesních her), dru-
háci (kašpárkové) a děti z předškolní třídy (lvíčata) se vydají 
do Nalžovských hor, budou hledat poklad a draka. Moc se tě-
šíme, snad nám vyjde také počasí, které nelze lidskými silami 
ovlivnit. 

Závěrem školního roku plánujeme společnou zahradní slav-
nost, na které se rozhodně nebudeme nudit. Připravujeme 
různé soutěže a hry, odměny sladké i pro potěšení. Rozlou-
číme se také s budoucími prvňáčky (předškoláky z naší MŠ), 
kteří si pro všechny připravují závěrečné vystoupení. Přejeme 
jim, aby je v životě potkalo štěstí. V září se budeme těšit na 
nově přijaté děti, už nyní plánujeme nový školní rok. Přejeme 
všem dětem dlouhé a slunné prázdniny!

Každá školka má svůj konec, i ta naše - tady je:
Ahoj, školko! Na shledanou! Nazdar! Těpic! Adié! Je to pravda 

– hepčí! I když máme školku rádi, prázdniny jsou lepší!      
 Simona Šperlová   

,,Ahoj školko!“

Fotky: S. Šperlová

 



Jezdím denně. Nejsou to žádné dálky, ale i to málo stačí. 
K sepsání tohoto článku mě inspirovala až komická situa-
ce dámy, která převáděla v místě čkyňské křižovatky svou 
maminku, tetu, jí svěřenou osobu. Nevím. Nevěřila jsem ale 
vlastním očím. Představila jsem si, jak moc bych asi muse-
la spěchat, abych chytla svou špatně pohyblivou babičku za 
loket a táhla jí přes jedno z nejnebezpečnějších míst v obci. 
Mimo přechod, v křižovatce, v místě, kde ne vždy dodržují 
automobilisté nejvyšší povolenou rychlost.  To, že to s do-
pravou a parkováním ve Čkyni není žádná sláva, víme všich-
ni. Možnosti, které by měla a mohla řešit samospráva obce, 
nyní nechám stranou. Soustředím se spíše na to, jak toto 
téma za stávající situace ovlivňuje a utváří každý z nás, uži-
vatel čkyňských služeb či projíždějící.  

Dodržovat povolenou rychlost. Jasné. Stačí stát chvíli na 
rovince při vjezdu do Čkyně od Vimperka a každému je jas-
né, že radar by tu byl opravdu potřeba. On si každý po něko-
likeré úhradě pokuty za překročenou rychlost rychlou jízdu 
rozmyslí, ať kamioňák nebo místní.

Přecházet na místech k tomu určených. Velké téma. 
Možná, za časů našich prababiček, by to koňské spřežení sta-
čilo, pohledné padesátnici převádějící o dvě generace starší 
dámu přímo v křižovatce u zmrzliny hlavní komunikaci, za-
stavit. V dnešní době obrovský risk. Byla jsem tomu osobně 
svědkem a nevěřícně jsem zírala, s jakou nonšalancí a pře-
zíravostí si zde dámy kráčely přes hlavní silnici a projíždějí-
cím automobilům nezbylo nic jiného než se jim vyhnout. To 
samé, jen v mladším vydání, stejný den o pár hodin později. 
Skupina dospívajících dívek si to prostě střihla od zmrzliny 

přes hlavní silnici na Vimperk přímo před kamionem přijíž-
dějícím od Volyně. Zastavil na poslední chvíli. Nechci slyšet, 
co za slova asi řidič tohoto nákladního vozu pronášel v kabi-
ně. Nechci domyslet, co by bylo, kdyby nezabrzdil. Chvíli na 
to ve stejných místech matka s dcerou, řidič dodávky parku-
jící u bufetu,….

O přecházení hlavní silnice proti poště ani nemluvím.  Při-
znávám, že i já mám občas chuť to střihnout přímo, ale vždy 
nakonec na ten nedaleký přechod dojdu. Jednak nechci být 
přejeta a jednak, a to především, dávám svým chováním pří-
klad těm mladším, kteří tuto silnici musejí dennodenně pře-
cházet při cestě z a do školy. 

Parkovat na místech k tomu určených. Také velké čkyň-
ské téma. Parkoviště plné celodenně odstavených aut, přes-
to je ale téměř vždy místo za památníkem. Co instalovat par-
kovací automat s omezenou dobou parkování zdarma? Na 
nákupy, k lékaři. 

Že by se nemělo parkovat pět metrů od křižovatky nebo 
před přechodem? A proč, přece bych musel jít pro svačinu 
do samoobsluhy o pár metrů více. Takže bez ohledu na řidi-
če osobních automobilů a autobusů, kteří někdy kvůli zapar-
kovaným automobilům jen odhadují, zda na přechod někdo 
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chodníku, v křižovatce u zmrzliny a secondhandu, u školy, ve 
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021

Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 11) Pozemky – přidána jedna žádost, do bodu 18) žádosti o změnu času nočního klidu –
přidány další žádosti, do bodu 20) Různé – volba zástupců zřizovatele do školské rady 
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně s celkovým ziskem před zdaněním 10.454.464,78 Kč a zprávu o hospoda-
ření včetně náprav a převod výsledku hospodaření 10.454.464,78 Kč.
– rozpočtové opatření č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021
– úsekové měření v obci Čkyně 
– smlouvu o dílo – intenzifikace ČOV – rozsah díla bez kanalizace 
– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.479.586,25,- Kč bez DPH.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Čkyně par. č. 204/5 o výměře 46 m2, par. č. 204/4 o výměře 120 m2, par. č. 204/3 o
výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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Tak málo si vážíme vlastního (a svěřeného) života? 

Jako každý rok jsme o Velikonocích chodili tradičně hrkat. Při většině hrkání nám vyšlo počasí a hlavně jsme se setkávali 
ve velkém počtu. Chtěl bych poděkovat všem hrkačům a hrkačkám, kteří na rovince chodili. Věřím, že se všichni setkáme 
za rok při hrkání.  (foto - Gábina Švíková) kaprál Karel IV. Remeš 

Velikonoční hrkání
Po dvouleté covidové pauze uspořádali hoši a děvčata 

z Kosu Josefovskou zábavu. Také z toho důvodu, že se jed-
nalo o 10. ročník, vymysleli organizátoři téma zlatá. Opět 
hrála neopakovatelná kapela MP3.

Součástí zábavy, na kterou přišlo bezmála 200 lidí, bylo 
tradiční předtančení, bohatá tombola i fotokoutek.

Choreografii k předtančení nachystala Martina Remešo-
vá, která se svým manželem Karlem také tančila. Dále do 
skupiny tanečníků patřili manželé Pechouškovi, Iveta Voj-
tíšková, Gábina Žampachová, Julie Trojanová, Filip Děd, 
Adam Rod a Dan Havlík.

Za své vystoupení, které doprovodil zpěvem písní Trezor 
a Lady Carneval Karel Gott, sklidili bouřlivý potlesk.

V soutěži masek zvítězili manželé Pavel a Jana Opletalovi, 
kteří slíbili, že příšté rok své vítězství v originalitě přijdou 
obhájit.  (pp)  

Zlatá Josefovská

 V sobotu 4. 6. 2022 se nám v Horosedlech po třech letech 
konečně podařilo zorganizovat kachní hody. Po době kovi-
dové se na hodech ukázaly známé tváře z okolí a všechna 
připravená jídla se snědla. Tradičně byla stehna s knedlíkem 
a zelím, konfitovaná prsíčka s hranolky, křidýlka s chlebem, 
kachní polévka a ke kávě pak pouťové koláče. Kachničky byly 
jako i před kovidem od domácího chovatele, takže chuť byla 
lahodná a nikoho nezklamala. Všem, kteří pomáhali, moc 
děkujeme a také Obci Čkyně, která pomohla s rekonstruk-
cí hasičárny. Příští rok možná hody budou v jiném termínu, 
protože na 15. července 2023 chystáme slavnosti ke 100. vý-
ročí založení SDH. Podrobnosti ještě oznámíme.  V. Luks

Kachní hody v Horosedlech se vydařily

Fotky: Dan Havlík



U májky se letos sešly desítky dětí, pro které připra-
vila program děvčata z kulturně okrašlovacího spolku. 
Hezké obrázky na obličej malovala nejen tradiční uměl-
kyně Lucie Růžičková, ale také Michal Vintr, který v sobě 
ve zralém věku našel výtvarný talent. Děti si prý jeho 
malůvky nemohly vynachválit. Májku připravili, stavěli 
i zdobili naši hasiči. Samotnému vztyčení přihlížela asi 
stovka lidí, kteří konec samotného aktu odměnili potles-
kem. Zábava u ohně se protáhla do pozdních hodin, ti 
největší ochránci vydrželi májku strážit až do ranního 
kuropění.  (pp)
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– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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V parku stojí krásná májka
Pieta obětem německé okupace 

a války ve Čkyni

Tradiční setkání občanů u Památníku válek na náměstí ve 
Čkyni se konalo 6. května 2022. Pietu pořádala Komunita 
pro duchovní rozvoj, o. p. s., Sdružení válečných veteránů 
Jihočeského kraje a Sbor dobrovolných hasičů. 

Pieta s položením společného věnce se konala k udržení 
veřejné paměti: na německou nadvládu let 1938 - 1945 a její 
oběti; na povstání čkyňského lidu 5. května 1945 a jeho obě-
ti; na osvobození Čkyně a Československa  spojeneckými ar-
mádami r. 1945; nově na Den národního vzdoru.

Den národního vzdoru 27. května 1942 byl letos uzákoněn 
jako Významný den ČR. Připomínáme si 80. výročí atentátu 
na nejvyššího představitele Protektorátu Čechy a Morava R. 
Heydricha jako významný odbojový čin exilové vlády v Lon-
dýně. 

Následná německá pomsta měla značné oběti. Za tzv. hey-
drichiády bylo z obvodu Gestapa - Klatovech popraveno 
75 osob. V tamní věznici byl 1 rok vězněn (zatčen za heydri-
chiády) Josef Martan z Dolan čp. 16 a několik dalších lidí ze 
Čkyňska. 

Pieta patří všem a bez politické objednávky
Výsledkem změn českého kolektivního vědomí je malá 

schopnost lidí konat pietu mrtvým. Uctívat válečné oběti 
a nedovolit přepisování dějin podle politické, ideové a da-
vové objednávky - to je také kritérium pro hodnocení de-
mokracie. Opak je její totalitní prvek, kterým se vyznačovaly 
a vyznačují mnohé režimy. 

Státy a režimy, jako byly: Rakousko-Uhersko, Říše Němec-
ko, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR a režimy současné, 
jako je EU. Ti všichni chtěli a chtějí přepisovat dějiny tak, že 
jejich spojenci jsou oběti a hrdinové; jejich nepřátelé (vojen-
ští, ideologičtí, hospodářští) jsou z dějin vyškrtnuti nebo je-
jich úloha se vykládá jako nevýznamná. 

Výsledkem takových tendencí v ČR je boření soch, ničení 
památníků, čůrání a kálení na hroby vojáků Rudé armády; 
neumožnění pozůstalým po nich konat piety na území ČR. 

Výsledkem takových tendencí v EU je vydaná „doktrína 
o výkladu společných evropských dějin“. Dle ní např. 25 000 
padlých československých vojáků a 63 000 zemřelých civil-
ních obětí za období 1939 - 1945 se dává na roveň s němec-
kými vojáky, gestapáky, esesáky a dozorci v koncentračních 
táborech. Prostě všichni stejné oběti.

Uvedené politické objednávky a tisíce obdobných projevů 
zpochybňování 23,5 miliónů obětí zemí Sovětského svazu 
při porážce Německa nakonec přispěly k tomu, že Rusko na-
padlo Ukrajinu. Prohlašuji, že jako autor tohoto článku ne-
souhlasím s invazí Ruska na Ukrajinu a nezpochybňuji tamní 
zločiny proti lidskosti. 

Co je více: vyhrát válku a zemřít, nebo se vzdát a žít
České dějiny jsou příkladem toho, že ustoupit silnějšímu 

a prohrát je výhrou. Po mnichovské dohodě  již 29. září 1938 
se konalo zasedání prezidenta a vlády na Pražském hradě, 
kde rozhodli stáhnout zmobilizovanou armádu a třetinu 
území postoupit Německu. K rozhodnutí sloužily vojenské 

analýzy, které předpokládaly, že neustoupením by bylo za-
bito více jak 1 milión českých vojáků a civilistů. Druhým pří-
kladem bylo odpojení Slovenska r. 1992. Opět Češi nepoužili 
armádu, aby zamezili územní ztrátě. 

Toto je česká národní charakteristika a právě tím se lišíme 
od Ukrajinců a Rusů. Proto mnoho Čechů souhlasí s humani-
tární pomocí na Ukrajinu, ale méně těch, kteří by tam chtěli 
posílat zbraně. 

Hrozba světové a jaderné války  
Připomínání historie a obětí válek přispívá ke zdravému 

duchovnímu životu člověka, neboť soucitem s obětmi se spo-
jujeme s hlubší dimenzí vědomí než s tou běžnou. Já osobně 
pociťuji jakési blahodárné vlivy a dary za to, když uctívám 
a obhajuji práva zemřelých. A kdo si toto připomíná, ten se 
zdravě bojí a uvědomuje si reálnost světové a jaderné války. 

V poslední době slyšíme každý týden i několik prohlášení 
představitelů Ruska o tom, že použijí jaderné zbraně a mezi-
kontinentální balistické střely Sarmat, pokud budou pokra-
čovat dodávky zbraní na Ukrajinu ze zemí NATO a ČR.

Vláda ČR a premiér Fiala se v tomto směru zmohl jen na 
naivní utěšování k národu: „Jaderná válka určitě nebude.“ 
Premiér jistě nechce vyvolávat strach u 11 miliónů občanů. 
To je politicky nepopulární. To je však nebezpečné, zvláště 
když jsme tak zranitelní a nepřipravení. 

Chtěli bychom od vlády jasné instrukce, jak se chovat v pří-
padě jaderného výbuchu. Tedy místo hloupého utěšování 
měla vláda poslat každému do schránky balíček s pouču-
jícím letáčkem, ochranné prostředky a lék pro použití při 
jaderném zamoření. Informace, že poučení je na webu paní 
Drábové, svědčí o základní nevědomosti. 

Jaderný výbuch např. na Ukrajině způsobí elektromagne-
tické záření v celé Evropě v rozsahu, že vypadnou všechny 
elektrické jističe i internet. 

Reakce vlády a politiků se omezuje hlavně na vyhrožování 
Rusku sankcemi a dle premiéra: „Použít nejsilnější prostřed-
ky proti Rusku“ (nejsilnější jsou jaderné zbraně). 

Toto nám občanům nestačí. Když je vládní koalice tak vý-
bojná, tak bychom od nich chtěli slyšet, jak by nás v jaderné 
válce ochraňovala Armáda ČR. Civilní obrana byla zrušena 
jako komunistický přežitek, ale ti po nich za 30 let nic ná-
hradního nezavedli. 

Málo početná armáda ČR (24 000 příslušníků, z toho jen 
cca 5 000 vojáků pro boj se samopalem v ruce) nemá na to, 
aby zabezpečila civilní ochranu obyvatel při jaderném, che-
mickém a bakteriologickém zamoření. V takové situaci mají 
lidé zůstat doma a vojáci ve speciálních oblecích jim zajišťují 
zásobování. Místo silných slov proti Rusku od Černochové, 
Lipavského, Rakušana, Pekarové a dalších - by bylo logické 
nastolit otázku povolání záloh, předložit zákon o zavedení 
základní vojenské služby a civilní obraně obyvatel.

Strach
Válečné události a oběti je dobré připomínat také proto, 

aby se lidé zdravě báli a nebyli naivní. Strach, nám lidem, 
nebyl dán proto, abychom zoufali a pro samou tmu nevidě-
li světlo. Strach máme proto, abychom dostali impuls, který 
nám zamezí pokračovat v životu ohrožující situaci. Kdo se 
zdravě bojí, tak se připravuje na krizi a na světovou a jader-
nou válku. Připravovat se můžeme i bez pomoci státu tak, 

že si děláme domácí „válečné zásoby“, tj. máme doma po-
traviny a základní potřeby alespoň na 2 měsíce, máme větší 
peněžní hotovost. Kdo může, tak má vlastní či záložní zdroj 
vytápění a vaření se zásobou paliva na 2 zimy a další jistoty, 
na které dosáhne.

Byl jsem na pietě v Hirošimě a Nagasaki 40 let poté
Roku 1985 jsem cestoval do Japonska, abych se poklonil 

obětem atomových výbuchů a odvezl si poznání, které mě 
ovlivnilo na celý život. 

V Hirošimě jsem s československou delegací navštívil Park 
míru, položili jsme věnec u centrálního památníku výbuchu 
a  předali mírové poselství ČSSR řediteli Muzea atomového 
výbuchu. Šokující byla prohlídka muzea. Vystavené expo-
náty, které jsem viděl, to se nedalo slovy vylíčit. Lidé mlčeli 
s očima plných slz. Parkem míru nás provázel člověk, kte-
rý byl pamětníkem 6. srpna 1945, kdy USA svrhly na město 
atomovou bombu. Průvodce hovořil o tom, že pod památní-
kem je obrovský svitek papíru, kde jsou napsána jména více 
než 200 000 osob, které na následky výbuchu zahynuly, a že 
i on sám byl tehdy zasažen, je nemocen a až zemře, tak bude 
připsán na onen svitek. Připomněl fakta o tom, že tehdy ve 
chvíli výbuchu okamžitě zahynulo 78 150 lidí a 3,2 km od 
epicentra bylo vše zničeno. 

K tomu lze dodat, že tato „malá“ bomba obsahovala atomo-
vé palivo o váze současné padesátikoruny. Dnešní jaderné 
hlavice obsahují takového paliva stonásobně více.

Další den v Japonsku jsme lodí připluli do města Nagasaki. 
Tamní Park míru připomíná svržení atomové bomby USA, 
což se stalo tři dny po Hirošimě. Ihned po výbuchu zahynulo 
75 000 obyvatel. Dostalo se nám velkolepého přivítání sta-
rostou města. V Parku míru jsme vykonali pietní ceremoniál 
u centrální sochy „Za mír“. Tato socha je v podobě člověka se 
vztyčenou paží a prstem, který má varovat všechny, kdo by 
chtěli opakovat tyto události. Všichni jsme slzeli, když večer 
naše loď odplouvala a obloha nad městem se rozzářila ob-
rovským ohňostrojem na rozloučenou.  

Petr Martan
syn Václava Martana, oběti střely německého vojáka při 

povstání čkyňského lidu 5. května  1945
vnuk Josefa Martana, Dolany čp. 16, politického vězně za 

Heydrichiády 1942 - 1943

Fotky: F. Děd



Slovinsko

Od začátku června je veřejnosti zpřístupněna 
knihovna v synagoze ve Čkyni. Nabízíme přibližně 700 
titulů. Velká část knih pochází z darů a pozůstalosti Jana 
Podlešáka, Hany Houskové a Pavla Nozara. 

Většina literatury se samozřejmě zabývá židovskou his-
torií, náboženstvím a kulturou. Máme modlitební knihy, 
náboženské texty, ročenky, almanachy, kalendáře, publi-
kace mapující historii židovského osídlení ve Čkyni i širo-

kém okolí apod. Celek doplňuje beletrie z pera převážně 
židovských autorů a téma holocaustu. Krom toho je k dis-
pozici řada doprovodných studijních materiálů.

Zapůjčení knih je zdarma, některé tisky jsou určeny pou-
ze k prostudování v synagoze. 

Navštívit nás můžete každý den kromě pondělí od 9 do 
11:30 a od 13:00 do 15:30, případně po předchozí domlu-
vě na tel. čísle 732 145 638. Hana Dědová
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021

Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 11) Pozemky – přidána jedna žádost, do bodu 18) žádosti o změnu času nočního klidu –
přidány další žádosti, do bodu 20) Různé – volba zástupců zřizovatele do školské rady 
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně s celkovým ziskem před zdaněním 10.454.464,78 Kč a zprávu o hospoda-
ření včetně náprav a převod výsledku hospodaření 10.454.464,78 Kč.
– rozpočtové opatření č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021
– úsekové měření v obci Čkyně 
– smlouvu o dílo – intenzifikace ČOV – rozsah díla bez kanalizace 
– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.479.586,25,- Kč bez DPH.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Čkyně par. č. 204/5 o výměře 46 m2, par. č. 204/4 o výměře 120 m2, par. č. 204/3 o
výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021

Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 11) Pozemky – přidána jedna žádost, do bodu 18) žádosti o změnu času nočního klidu –
přidány další žádosti, do bodu 20) Různé – volba zástupců zřizovatele do školské rady 
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně s celkovým ziskem před zdaněním 10.454.464,78 Kč a zprávu o hospoda-
ření včetně náprav a převod výsledku hospodaření 10.454.464,78 Kč.
– rozpočtové opatření č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021
– úsekové měření v obci Čkyně 
– smlouvu o dílo – intenzifikace ČOV – rozsah díla bez kanalizace 
– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.479.586,25,- Kč bez DPH.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Čkyně par. č. 204/5 o výměře 46 m2, par. č. 204/4 o výměře 120 m2, par. č. 204/3 o
výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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Knihovna v synagoze

Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni Vás zve na

 ŽESŤOVÝ KONCERT, 
který se koná v rámci XXVIII. ročníku Letních kurzů žesťů  

ve Vimperku v synagoze Čkyně, 

pátek 8. července 2022 od 20:00.
Vstupné dobrovolné

za podpory Jihočeského kraje

Na sobotu  9. dubna byl původně plánovaný koncert Mar-
tina E. Kyšperského. Ten bohužel onemocněl a vystoupili 
nakonec amatérský hudebník Filip Nový a mladá písnič-
kářka z Českých Budějovic Marjari.

Náhradní koncert

V neděli 10. dubna ožilo zázemí synagogy tradičním 
jarním tvořením. Malování vajíček různými technika-
mi, pletení pomlázek a tvorbu velikonočních dekorací si 
užily především děti. Děkujeme všem, kteří se na pro-
gramu podíleli. 

Jarní tvoření

V sobotu 16. dubna proběhla v synagoze Čkyně vernisáž 
výstavy V babiččině pokoji. O příjemný hudební doprovod 
se postarali žáci ZUŠ Čkyně. Tradiční textilní rukodělné 
techniky jako součást pokoje si můžete přijít prohlédnout 
do 26. června. Chceme tímto také poděkovat všem, kteří 
nám jednotlivé exponáty zapůjčili.

Výstava je zároveň připomenutím 100 let, kdy byla syna-
goga prodána do soukromých rukou a změnila se v obytný 
dům a truhlářskou dílnu.

Podpořeno kulturním grantem Jihočeského kraje.

V babiččině pokoji

Na návštěvu do Slovinska, do nádherných Julských Alp, 
nás v synagoze slovem i fotografiemi pozval 22. dubna 
Vláďa Hošek. Inspirace nejen pro letní dovolenou...

22. května jsme se sešli v příjemném nedělním odpoledni na 
nádvoří synagogy, abychom tak odstartovali projekt Povídá-
ní pod lípou. Milými hosty byla zástupkyně ředitele ZŠ Čkyně 
Mgr. Václava Komínová a ředitel stejné instituce Mgr. Stanislav 
Mauric. Kromě profesních témat jsme probrali i věci z osobní-
ho života. Akce se vydařila, a pokud vše půjde dobře, můžete 
se těšit i na její další pokračování. Mgr. Richard Maršák

Povídání pod lípou

Příjemné slunečné odpoledne přilákalo na zahradu 
u synagogy příznivce pěstování rostlin všeho druhu. 
Kdo chtěl, mohl nabídnout své přebytky a na oplátku si 
odnést sazeničky podle vlastního výběru. Příjemnou at-
mosféru podpořily i domácí laskominy. Budeme opět se 
těšit na viděnou v polovině září při výměně výpěstků.

Výměna rostlinek

JOSEF HANZAL 
 

Srdečně vás zveme na vzpomínkovou akci, která se uskuteční 
v sobotu 25. června 2022 ve 14. hodin v prostorách synagogy ve Čkyni. 

Setkání se koná na počest českého historika PhDr. Josefa Hanzala u 
příležitosti 20. výročí jeho úmrtí. 

Doktor Hanzal se narodil 11. března 1934 v nedalekých Radhosticích a 
celý svůj život zasvětil vědecké práci o českých dějinách. Připomeňme si 
jeho život a dílo, které jsou spjaty s jižními Čechami, odkud pocházel a 

kam se v průběhu své životní pouti rád vracel. 
 

- Přednáška Karla Skalického, muzeum Volyně 
 Připravila: H. Dědová



Stále se rozrůstající skupina čkyňských otu-
žilců se v dubnu vesele rozloučila s letošní 
sezónou ve Vrbí. Parta okolo Pavla Opletala, 
Dušana Žampacha, Jiřího Trnky, Filipa Děda, 
Karla Remeše se scházela celou zimu mini-
málně jednou týdně, aby získala novou ener-
gii ve vlnách Volyňky. Často si rozdělali oheň, 
opekli špekáček a rozprávěli o problémech, 
které trápí nejen je, ale třeba i celý svět. 

Součástí otužilecké party jsou i chlapi 
z okolních obcí či čkyňských osad. Například 
Milan „Juventus“ Turýnek ze Lčovic. Mezi 
otužilce nakoukl Stanislav Hadrava z Do-
lan a svou účast stále slibuje i Vláďa Luks 
z Horosedel, který je sice duší otužilec, ale 
povinnosti spojené především se sborem 
dobrovolných hasičů v Horosedlech mu za-
tím zabránily, aby se do ledové vody ponořil. 
V otužilecké sezóně 2022/2023 to ale určitě 
vyjde!  (pp)
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021

Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 11) Pozemky – přidána jedna žádost, do bodu 18) žádosti o změnu času nočního klidu –
přidány další žádosti, do bodu 20) Různé – volba zástupců zřizovatele do školské rady 
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně s celkovým ziskem před zdaněním 10.454.464,78 Kč a zprávu o hospoda-
ření včetně náprav a převod výsledku hospodaření 10.454.464,78 Kč.
– rozpočtové opatření č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021
– úsekové měření v obci Čkyně 
– smlouvu o dílo – intenzifikace ČOV – rozsah díla bez kanalizace 
– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.479.586,25,- Kč bez DPH.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Čkyně par. č. 204/5 o výměře 46 m2, par. č. 204/4 o výměře 120 m2, par. č. 204/3 o
výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021
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– doplnění programu: do bodu 11) Pozemky – přidána jedna žádost, do bodu 18) žádosti o změnu času nočního klidu –
přidány další žádosti, do bodu 20) Různé – volba zástupců zřizovatele do školské rady 
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně s celkovým ziskem před zdaněním 10.454.464,78 Kč a zprávu o hospoda-
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– smlouvu o dílo – intenzifikace ČOV – rozsah díla bez kanalizace 
– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
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– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
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Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
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– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
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– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
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– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
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Otužilci se těší  
na další sezónu

U kapličky je socha jeptišky

Na kapličku ve Zdůlí dohlíží od konce května socha jep-
tišky. Jejím autorem je amatérský řezbář Karel Remeš (na 
fotografii při její instalaci). Socha nyní vhodně doplňuje 
tento kout Čkyně a může návštěvníky povzbudit k medi-
tacím a úvahám o smyslu bytí.  (pp)

Ve dnech 26. a 27. května jsem soutěžil ve finálovém kole 
Bidfood Gastro junior 2022. Jedná se o nejstarší a nejpres-
tižnější gastronomickou soutěž pro studenty středních 
gastronomických škol a učilišť byla součástí Bidfood EXPO 
2022. Soutěž byla dvoudenní. Do finále se probojovalo přes 
korespondenční kolo pouze 20 studentů kuchařů a kucha-
řek. Soutěžilo se i pod dohledem mezinárodních komisa-
řů z Worldchefs. Jako například Roberto Beltramini nebo 
Dragan Unic a další… Pod dohledem těchto komisařů jsem 
připravil svůj soutěžní pokrm, ve kterém bylo povinností 
použít k úpravě kachní prso. Celý pokrm měl být podle pro-
pozic Czech Original, regionální a sezonní. Připravil jsem za-
uzené kachní prso, lesní noky s hříbky a jehličím, červené 
zelí s višní, olej s výhonky jehličí a glazovaná višeň. Tento 
můj koncept jsem vymyslel a dotáhl do dokonalosti s mis-
trem odborného výcviku Rostislavem Petříkem. Hodnotila 
se příprava pracoviště, čistota, dodržování postupů, servis, 
chuť a prezentace. S čistotou při soutěžním vaření mi byla 
nápomocná Kateřina Bánertová. Ve velké konkurenci jsem 
obsadil hezké 8 místo ve stříbrném pásmu bodového hod-
nocení. Jako s výsledkem v soutěži na takovéhle úrovni jsem 
spokojený. Nasbíral jsem řadu nových zkušeností a seznámil 
se s několika profesionály v našem oboru. Zajisté to nebyla 
má poslední soutěž, nyní se již připravuji na Českého Kapra, 
soutěž jejíž finální kolo proběhne v listopadu na Gastrofestu 
v Českých Budějovicích. Jakub Zahradník

Stříbrná medaile  
z Gastro junior 2022 

Velkopáteční poklad

Na letošní Velký pátek se otevřelo čkyňské podzemí s po-
klady. Ten, kdo měl u sebe zlaté kapradí, kamínek-vajíč-
ko, našel místo vstupu podle mapy a řekl strážcům truhly 
kouzelné zaříkávadlo, si mohl trochu třpytivých cenností 
odnést. Jestli bude poklad k nalezení i příští rok, zatím 
nevíme, pokud byste o tom měli dopředu nějaké zprávy, 
dejte nám určitě vědět. Váš KOS Čkyně

Autorské čtení sbírky „Poezie duše“ probíhalo ve vý-
razně neformálním duchu, živě a strhlo do děje všechny 
přítomné. Příjemným zpestřením bylo recitační a hudeb-
ní vystoupení děvčat ze čkyňské základní školy, Emy Pe-
chouškové, Katky Koldové  a Heleny Kutové.

K úspěchu autorského čtení přispěl profesionální výkon 
moderátora, Pavla Pechouška, který nás podvečerem pro-
vázel.

K příjemné pohodě přispěla recitací básní paní Lidmila 
Kubinová, která na setkání přijela z Hronova, kde přispívá 
ke kulturnímu dění.

Stejně tak jsme uvítali přednes básně Zrození anděla 
v podání paní Hany Dědové.

Básně zaujaly svou netradiční formou skladby, poetic-
kým rámcem a tematikou zaměřenou především na krásy 

šumavské krajiny a její historické hodnoty.  V rámci ve-
čera byly představeny také básně s duchovní tematikou 
Slovo a Mlha vypráví. Báseň Hrad Hus zaujala svým nad-
časovým pojetím a byla připomínkou známého výletního 
místa. 

Autor nabídl, kromě stručného pohledu na své soukromí, 
životní zážitky a zkušenosti, také zaměření na svou další 
tvorbu. Hodlá v nejbližším období vydat pokračování sbír-
ky „Poezie duše“, v níž centrálním námětem budou básnic-
ké kompozice popisující život, krajinu, pocity a osudy lidí 
v řadě atraktivních, známých, a tudíž turisticky frekvento-
vaných místech Šumavy. Sbírka ovšem přinese i básně s od-
lišnými tématy.

Sbírka Poezie duše je nyní k dispozici ve čkyňské synago-
ze.   J. Horák

Slávek Kohút pokřitl knihu básní Poezie duše
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021

Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 11) Pozemky – přidána jedna žádost, do bodu 18) žádosti o změnu času nočního klidu –
přidány další žádosti, do bodu 20) Různé – volba zástupců zřizovatele do školské rady 
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně s celkovým ziskem před zdaněním 10.454.464,78 Kč a zprávu o hospoda-
ření včetně náprav a převod výsledku hospodaření 10.454.464,78 Kč.
– rozpočtové opatření č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021
– úsekové měření v obci Čkyně 
– smlouvu o dílo – intenzifikace ČOV – rozsah díla bez kanalizace 
– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.479.586,25,- Kč bez DPH.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Čkyně par. č. 204/5 o výměře 46 m2, par. č. 204/4 o výměře 120 m2, par. č. 204/3 o
výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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Nejvíce potěšilo vítězství nad Vimperkem

Dne 21. 5. 2022 v rámci vimperského Majálesu se im-
provizovaná delegace SDH Horosedly sešla s přízniv-
cem našeho Sboru Jirkou Macháčkem, aby jej pozvala na 
100leté výročí Sboru, které oslavíme 15. 7. v příštím roce. 
Jirka Macháček prostřednictvím našeho souseda Kar-
la Šimka, který je s ním v úzkém kontaktu, každoročně 
hasiče v Horosedlech podpoří novoroční zdravicí, takže 
bylo nasnadě, abychom ho na oslavy pozvali, aby přijel na 
pivo a grilovaný kus masa. Pozvánka byla kvitována s po-
vděkem, a pokud termín nebude kolidovat s vystoupením 
kapely MIG 21 a bude sloužit zdraví, Jirka Macháček rád 
přijede. V. Luks

Macháček a Macháček

Poslední květnovou sobotu se na čkyňském rybníce 
konal 23. ročník závodů, toho se zúčastnilo 30 rybářů. 
První místo získal Karel Kubovec, který chytil 10 kaprů 
a získal 439 bodů, druhý byl Pavel Kalianko, který z ryb-
níka vytáhl pět kaprů a jednoho lína a získal 247 bodů. 
Třetí byl Julius Máčali, podařilo se mu chytit dva kap-
ry a tři líny, za které dostal 167 bodů. V kategorii dětí 
do 12 let zvítězil Matyáš Růžička, který za svého kapra 
a dva líny získal 96 bodů. Čkyňští rybáři děkují za pod-
poru Obci Čkyně a firmě Aptar. Dále Liboru Schořovi za 
občerstvení, vynikající pečené a uzené ryby manželům 
Kaliankovým a Ivanu Járkovi. Výtečné sele ugrilovali To-
máš Chval a Michal Fürbach.  (pp)

Rybářské závody Milé děti, zveme vás na Dětský den do Spůle,ten se bude 
konat 25. 6. 2022 od 14:00 hod na dolní Spůli. Máte rádi 
sport a sledujete olympiádu? Tak ji přijďte zažít na vlastní 
kůži. Letošní téma dětského dne jsou totiž Olympijské hry. 
Těšit se můžete na odpoledne plné sportovních her a zába-
vy. Dále pro vás bude připraveno občerstvení, skákací hrad 
a malování na obličej. Moc se na vás ve Spůli opět těšíme.

Děkujeme.  Novotná, Vidlášová

Dětský den ve Spůli

Nezbedník 
Chtěl bych zde na stránkách našeho čkynského 
zpravodaje poděkovat rodině Šmídů, kteří mi 
odchytili a dokázali udržet do mého příchodu 
mého nezbedníka Mesiho. Náš pes se rozhodl 

sám vyvenčit hned poté, co jsem vyrazil za mojí 
milovanou pokrejvačskou a klempířskou prací. 

 Děkují Láďa, Monika a Vojtík Chvalovi

Před posledním zápasem zhodnotil letošní sezónu jednatel SK 
Čkyně Patrik Krull. Sportovně úspěšný ročník podpořený skvě-
lými fanoušky, kdy čkyňské jaro poznamenala četná zranění.  

Čkyně zůstává i pro příští rok v 1.A třídě. Je realizační 
tým spokojený?

Spokojeni jsme, tento rozhovor vznikl kolo před koncem, ale 
to na pocitech ze sezóny už nic nezmění. Měli jsme nějaké cíle, 
zachránit se a porazit doma v derby Vimperk, to se nám poda-
řilo. Po podzimu jsme měli 11 bodů, v prvních 7 kolech na jaře 
jsme jich udělali 18! Co nás ale mrzí, je počet zraněných. To je 
vrchol, tohle jsme nezažili.  Ještě že je sezóna u konce. Jsme 
dávno zachráněni a v létě se dáme dohromady.

Jaký byl nejhezčí okamžik letošního ročníku?
Každá výhra nám dělala obrovskou radost, vypíchnu ale 

dva okamžiky. Gól Gusty Bujoka, alá Patrik Schick, v Plané, 
kde jsme vyhráli 1:2. A samozřejmě výhra nad Vimperkem 
v derby před 300 diváky.

Na co byste naopak nejraději zapomněli?
Především výjezdy sanitky na jaře k našemu utkání. Cel-

kově na všechny zranění našich kluků. Poté bych také urči-

tě nechtěl znovu zažít potupnou porážku 8:0 na hřišti lídra 
soutěže v Semicích.

Zajímavý fenomén jsou fanoušci. Jak vám pomáhají 
naši bubeníci?

To je něco fantastického, tohle by nám mohl závidět kdeja-
ký tým i z celostátních soutěží. Pomáhají nám strašně moc, 
a to nejen doma, ale někdy i venku! My jim za to moc děku-
jeme.

Proč při zápase s Vimperkem tolik bublaly emoce?
Bylo to klasické derby, emoce trošku stříkaly na konci utká-

ní, ale to se stává ve vypjatých chvílích, nebylo to nic neob-
vyklého.

Zajímavým tahem byl návrat Vlasty Babky na hřiště. 
Nebude pokračovat?

Jo, to se povedlo. Myslím, že jsme soupeře, který nás dů-
kladně zná, trošku zaskočili. Vlastovi moc děkujeme. Chudák 
se z toho pak dával dva týdny dohromady. Kdyby se zapojil 
v létě do přípravy, budeme jedině rádi.  (pp)
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– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.479.586,25,- Kč bez DPH.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Čkyně par. č. 204/5 o výměře 46 m2, par. č. 204/4 o výměře 120 m2, par. č. 204/3 o
výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
Náhradník p. Petr Trmač   13 bodů
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021
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výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.
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Doprodej zboží za původní ceny 
 

• Dřevěné brikety - ze smíšeného dřeva 
- cena 75,- Kč / 10 kg  

    
• Přírodní kámen  - na dlažbu a obklady 

      - cena od 449,- Kč / m2  
 

• Vzorkové dveře a obkladové panely  
za likvidační ceny  

 

  
 

Otevřeno Po – So   9 – 11 hod. 
 

Po dvouleté koronavirové pauze pokračujeme v pořádá-
ní čkyňského minifestivalu na podporu zlatavého moku 
s názvem NaExfest. Tentokrát s pořadovým číslem 9. 

V sobotu 2. července se nám tedy u HOSPODY NA HŘIŠTI 
opět představí čtyři kapely různého žánrového zaměření. 
Z Českých Budějovic přijedou se svým southern rockem 
BLACK VELVET SUICIDE. Opět se u nás ukáže vimperská 
rocková stálice G-ROCK. Převzaté songy od Blink 182, 
Sum 41, Green Day, The Offspring a dalších spustí druhá 
českobudějovická kapela PUNK ROCK COVERS. Nakonec 
po skvělém minulém výkonu si ve Čkyni svoji show zo-
pakují písečtí ska-punkoví J.Z.L.F – JABLKO ZNETVOŘENÉ 
LIDSKÝM FAKTOREM. Nebude chybět ani prvních 100 piv 
zdarma pro návštěvníky akce. 

POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PŘIVÍTAT PRÁZDNINY TAK, 
JAK SE SLUŠÍ A PATŘÍ! TĚŠÍME SE NA VÁS!  

NaEXfest JE ZPĚT!

ZÁŽITKOVÉ KURZY
OSOBNÍHO LÍČENÍ A STYLINGU 

SAMA SOBĚ VIZÁŽISTKOU
SAMA SOBĚ STYLISTKOU
MINIKURZ JAK NA 10 MINUTOVÝ MAKE-UP
MINIKURZ SPECIÁL PRO MAMINKY

ING. DOMINIKA STAŇKOVÁ CHVÁLOVÁ
1.MÁJE 3/1 VIMPERK
IG: DOMINIKASCHVALOVA.STYLISTKA
TEL. +420 720 414 786

WWW.DOMINIKASCHVALOVA.CZ

Koupím starší známky, mince, bankovky, odznaky, 
pohledy, obrazy, hodiny, hodinky, porcelán, sklo, vo-
jenské předměty – šavli, helmu, uniformu a podob-
ně. Můžete nabídnout i jiné staré předměty, celou 
sbírku nebo pozůstalost. Tel: 722777672

V příjemném prostředí fotbalového stadionu Dolan 
u Pardubic se v červnu uskutečnilo již devatenácté setká-
ní Dolany v Dolanech. Bohatý kulturní i sportovní pro-
gram doplnilo folklorní vystoupení spolku Česká beseda 
z Dolan z Chorvatska a bohatá tombola, kterou finančně 
podpořila i obec Čkyně.   R. Lešková

Dolany v Dolanech

Během června jsme v Komunitním centru ve Čkyni uskuteč-
nili mnoho krásných akci. Malovali jsme na plátno, tvořili jsme 
z keramické hlíny, byli jsme na hradě ve Strakonicích, bojovali 
jsme o přežití v lese nad Bohumilicemi, prošli jsme si Stezku 

skřítků ve Vimperku, rýžovali jsme zlato v řece, strávili den 
s ornitologem a objevili poklad na NS Řežabinec u Ražic. 

A teď už nás čekají příměstské tábory ve Čkyni a ve Lštění. 
Těšíme se na vás  H. Vondrová 

Komunitní centrum chystá příměstské tábory



Aktuality ze života Čkyně – Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907 – Tisk: Tiskárna Černý,  
Černá v Pošumaví – Uzávěrka následujícího čísla je 30. 7. 2022 – Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.pechousek@email.cz – Nevyžádané 
rukopisy se nevracejí – Reklamy pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni 
u správce poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.
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Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk – Tiskárna Brázda,
Hodonín - Uzávěrka následujícího čísla je 1. 8. 2021 - Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.pechousek@email.cz - Nevyžádané rukopisy se
nevracejí - Reklamy  pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce
poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 14. 06. 2021

Schválilo:
– doplnění programu: do bodu 11) Pozemky – přidána jedna žádost, do bodu 18) žádosti o změnu času nočního klidu –
přidány další žádosti, do bodu 20) Různé – volba zástupců zřizovatele do školské rady 
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně s celkovým ziskem před zdaněním 10.454.464,78 Kč a zprávu o hospoda-
ření včetně náprav a převod výsledku hospodaření 10.454.464,78 Kč.
– rozpočtové opatření č. 3/2021, 4/2021, 5/2021, 6/2021
– úsekové měření v obci Čkyně 
– smlouvu o dílo – intenzifikace ČOV – rozsah díla bez kanalizace 
– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Vodovod Spůle – rozvodné řady“ s firmou Jiří Vojtíšek, Dolany 4, 384 81 Čkyně, která
nabídla nejnižší nabídkovou cenu 3.479.586,25,- Kč bez DPH.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Čkyně par. č. 204/5 o výměře 46 m2, par. č. 204/4 o výměře 120 m2, par. č. 204/3 o
výměře 14 m2, par. č. 207/9 o výměře 952 m2, par. č. 207/10 o výměře 277 m2, par. č. 217/2 o výměře 29 m2.
– záměr na prodej pozemků v k.ú. Horosedly u Čkyně par. č. 579/3 o výměře 123 m2 a par. č. 575/3 o výměře 58 m2. 
– záměr na prodej pozemku v k.ú. Čkyně par. č. 570/3 o výměře 2291 m2. 
– prodej pozemku – žádost pana Jana Kuty, Čkyně 338 o prodej pozemků č. par. 639/6 o výměře cca 476 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně a č. par. 647/4 o výměře cca 1080 m2.
– záměr na směnu části pozemku par. č. 1090 v k.ú. Dolany za část pozemku par. č. 456/3 v k.ú. Dolany u Čkyně a část
pozemku par.č. 456/1 v k.ú. Dolany u Čkyně dle geodetického plánu. 
– záměr na pronájem části pozemku par. č. 87/6 v k.ú. Čkyně o výměře 82 m2

– smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu – „Čkyně kNN, par. č. 671/9 p. Kotál“ za jednorázovou náhradu za
zřízení VB ve výši 2.000,- Kč bez DPH.
– žádosti o příspěvky:  Linka bezpečí – příspěvek ve výši 1.500,- Kč 
– pronájem kůlen u č.p. 163 Čkyně ve výši 190 Kč za m2/rok
– žádost pana L. Schoře o provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni
– žádost paní Ingrid Zalewske o změnu času nočního klidu ze dne 30. 07. 2021 od 22:00 hodin do 31.07.2021 do 04:00
hodin z důvodu konání oslavy narozenin v prostorách Čkyně č.p. 19.
– žádost pana Miroslava Samce o změnu času nočního klidu ze dne 26.06.2021 od 22:00 hodin do 27. 06. 2021 do
04:00 hodin z důvodu konání rodinné oslavy v prostorách JAROKAI Čkyně. 
– žádost paní Jitky Klímové o změnu času nočního klidu ze dne 19.06.2021 od 22:00 hodin do 20.06.2021 do 03:00
hodin z důvodu konání rodinné oslavy v č.p. 167 Čkyně
– uzavření smlouvy s Ing. Janem Šímou, osobou splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24
stavebního zákona, pro pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně
– návrh veřejného pietního místa obětem let 1936-1945 v obci Čkyně – Doplnění zadání projektu „Revitalizace parku a
okolí pomníku ve Čkyni“ o úpravu zadní stěny pro umístění pamětní desky

Rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 4 územního plánu Čkyně zkráceným postupem pořízení,
b) pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů spojených s jejím pořízením navrhovateli změny,
c) o obsahu změny č. 4 územního plánu Čkyně:
– prověření změn podmínek prostorového uspořádání, zejména stanovení minimální velikosti stavebních pozemků v
sídle Čkyně, 
– prověření vymezení zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc č. 229, 207/5 a 368 vše v k.ú. Spůle,
– prověření zmenšení rozsahu zastavitelné plochy v sídle Spůle na části pozemků parc. č. 82/2 v k.ú. Spůle.

Přidělilo byty v tajném hlasování v pořadí: 
1. p. Eva Strejčková 33 bodů
2. p. Alena Kadeřávková 31 bodů
3. p. Vlastimil Jaroš 24 bodů
4. p. Milan Šetelík 14 bodů
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