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Informace o autobusovém
nádraží v naší obci
V letošním roce 2008 nám
bylo odprodáno autobusové
nádraží ve třech splátkách
od ČSAD Autobusy České
Budějovice a.s. a v lednu zapsáno na katastrálním úřadě
v Prachaticích.
Co dnes s autobusovým
nádražím? Zvažuje se využití
pro ordinaci lékaře. Ve stávajícím středisku jsou již nevyhovující prostory, proto jsme
s panem starostou Ing. Stanislavem Chvalem našli nejlepší využití. Nechali jsme
zpracovat nové projekty na

ordinaci s bezbariérovým
přístupem.
Samozřejmě, že staré
zdravotní středisko bude dle
možností také opraveno.
Myslím si, že občané Čkyně
a spádových obcí tuto realizaci uvítají. Lidé se nemusejí
bát, protože nový projekt
bude řešit jak ordinaci, tak
nově vytvořené autobusové
zastávky, které zůstanou
i s nově vybudovaným parkovištěm pro ordinaci.
Jaromír Kainc

Když houkají sirény
Každý občan našeho státu
je svědkem první středu
v měsíci přesně ve 12 hod.
zkoušky sirén. Tyto zkoušky
se provádějí proto, aby se
zjistily případné závady na
zařízení. Jsou tři možnosti,
jak toto zařízení použít:
1. Siréna houká po
dobu dvou minut na
zkoušku.
2. Siréna houká po
dobu 1 minuty s jedním
přerušením pro svolání
hasičů k akci.
3. Siréna houká kolísavým tónem, což znamená
nebezpečí.
Dvě první možnosti jsou
jasné a poslední třetí možnost znamená, že občané zůstanou doma, uzavřou okna

Oznámení:

i dveře, uhasí otevřený oheň
v obydlí a vypnou elektrický
proud a případně zavřou přívod plynu. Občané vyčkají na
zprávu, kterou obdrží z nějakých sdělovacích prostředků.
Toto by měli obyvatelé vědět,
aby se zabránilo ohrožení životů a zdraví.
Každé zneužití sirény se
trestá podle zákona. Každý
občan má právo použít sirénu ke svolání pomoci v případě, že vidí událost, při které
je nutný zásah hasičů. Kdo
sirénu použije, počká u sirény na příchod hasičů, které
informuje o události.
Karel Náhlík
Bývalý velitel SDH Čkyně
a cvičitel CO

Obecní úřad Čkyně hledá někoho pro distribuci Aktualit ve Čkyni (bez přilehlých osad). Práce vhodná pro kohokoli, zejména pro studenty. Chcete si přivydělat? Přihlaste se co nejdříve na Obecním úřadě.

Masopustní průvod 2008
Jednou v roce, většinou
v únoru nebo v březnu, začnou lidé tropit spousty bláznivě veselých věcí. Je to období masopustu.
Masopust začíná 6. lednem – svátkem Tří králů
a vrcholí o masopustním
pondělí a úterý, čtyřicet dní
před svátky velikonočními.
Tehdy chodí obcemi nebo
městy průvod masek, který
končí masopustní zábavou.
Posledním dnem tohoto období je Škaredá neboli Popeleční středa, začátek půstu.
Masopustní dny tedy trvají
až do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.
I u nás 2. února vypuklo
masopustní veselí, provoněné koblihami, slaninou

a spoustou dobrého pití za
pomoci místního hasičského
sboru a Kulturního okrašlovacího spolku. Průvod s muzikanty vyšel jako tradičně
z hasičské zbrojnice a vydal
se naší obcí. Mezi klasickými
maskami jako je medvěd,
klaun a žid se objevily i masky modernější, vyplývající
z dnešní doby. Masky, které
nejvíce pobavily, byly dvě nevěsty pouze s jedním ženichem. Po celodenní túře
místními uličkami se masky
přesunuly do Kulturního
domu, aby zakončily veselí
taneční zábavou. Zde se ještě
přidaly další masky, které
své kouzlo zanechaly až na
večer. O půlnoci však byly
Pokračování na str. 2

Nezapomeňte uhradit
Nezapomeňte uhradit:
– poplatek za psa
– poplatek za svoz komunálního odpadu
– poplatek z ubytovací kapacity
Platby můžete poukazovat
na účet GE Money Bank č.
620744/0600; na účet u České spořitelny č. 0661769319/

0800; nebo přímo na Obecním úřadě.
Variabilní symbol platby
je pro trvale bydlící rodné
číslo jednoho člena domácnosti. V případě, že jste chalupáři, vyžádejte si VS na
OÚ. Telefonní číslo či e-mailovou adresu zjistíte na
www.ouckyne.cz
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Vidíme srdcem

česko-slovenský projekt bez bariér
� Bílé a jejich hostů
beneﬁční koncert Lucie

Jubilanti
duben
Josef Vinter
Marie Čtveráková
Jaroslav Staněk (Onšovice)
květen
Anna Heřtová
Miminka
Aneta Fričová
Adéla Ranglová
Marie Járková
Barbora Steidlová

Masopustní průvod 2008
Dokončení ze str 1.
masky sundány a hra skončila. Všichni se druhý den
vrátili na své skutečné místo
v životě.
I když masopust patří
mezi tradice, které sahají až
do 13. století, s novou dobou
ztrácí na zájmu moderního,
uspěchaného světa.V maskách se každoročně objevují
stále stejní lidé a nové přitahuje velmi těžko.
Z vyprávění vím, že v minulých letech patřil masopust ve Čkyni mezi největší

a nejkrásnější v tomto kraji.
Slavil se v úterý, kdy většina
lidí měla pracovní povinnosti
a dokázali si ušetřit čas na
zábavu. Nyní se masopustní
veselí koná v sobotu, kdy většina z nás má volný den a nedokáže přitáhnout více lidí
jako dříve. Zkusme to v příštím roce, aby ten náš masopust byl ještě veselejší než
letos a začalo se o čkyňském
masopustu zase vyprávět po
okolí.
Bedřich Kubálek

Jsme tři kamarádky, bývalé spolužačky z gymnázia,
které se po ukončení studia
rozešly do různých koutů republiky. Po dlouhých 18 letech jsme se sešly na třídním
srazu a začaly si vyprávět
své životní příběhy a zjistily
jsme, že všechny tři pracujeme v neziskovém sektoru
a snažíme se pomáhat lidem,
kteří to potřebují. A tak
vznikla myšlenka uspořádat
řadu beneﬁčních koncertů
hvězd show byznysu, jejichž
výtěžek by byl věnován vždy
pro jednu z našich společností.
Bylo uzavřeno partnerství
Rodinného dětského domova
Sluníčko o.p.s., který pomáhá dětem a mladým lidem
bez rodiny na jejich cestě
k samostatnému životu,
SONS Prachatice, který pomáhá lidem nevidomým
a slabozrakým, a občanského zdriženia nevidiacich Ambrelo, které pomáhá dětem
s různým zdravotním postižením, a ke vzniku česko-slo-

venského projektu bez bariér
VIDÍME SRDCEM.
V rámci tohoto projektu
se uskuteční v pátek 27. 6.
2008 od 18 hodin v Hotelu
Park v Prachaticích beneﬁční koncert, jehož hlavní
patronkou se stala paní Lucie Bílá, která bude hlavní
protagonistkou koncertu. Zároveň s ní vystoupí Ewa Farná, Sisa Sklowská, Gipsy
Devils, skupina Ambrelo
a nevidomí zpěváci a skupiny
z Čech a ze Slovenska. Moderátorem koncertu bude Dalibor Gondík a Saša Bangová.
Výtěžek koncertu bude
věnován na projekty Rodinného dětského domova Sluníčko o.p.s., které jsou zaměřeny na děti a mladé lidi bez
rodiny, na podporu vzdělání
(počítačová a jazyková gramotnost).
Rádi bychom Vás na koncert pozvali. Přijďte a pobavte se s námi.

�

Objednávky vstupenek:
RDDSlunicko@seznam.cz

Svoz nebezpečného odpadu
se bude konat dne 24. 5.
2008 – 25. 5. 2008 na parkovišti před obecním úřadem.
Mezi nebezpečný odpad
řadíme:
– oleje v nerozbitných nádobách
– mrazničky, chladničky,
televize
– mikrovlnné trouby
– pneumatiky

– koberce, starý nábytek
– autobaterie řádně uzavřené
– obaly od barev
– plasty, polystyren, eternit
– apod.
Svoz mohou využít pouze
občané Čkyně, spádových
obcí a podnikatelské subjekty, které mají s obecním úřadem sepsanou smlouvu o dílo.
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Usnesení zastupitelstva
Volí návrhovou komisi:
• pan Jiří Vojtíšek, pan
Jaromír Kainc, paní Marcela
Holečková
schvaluje:
• rozpočtové změny č. 5/
2007
• rozpočet na rok 2008
jako schodkový: příjmy v jsou
ve výši 17 260 800Kč běžné výdaje jsou ve výši
16 956 500 Kč ﬁnancování
splátky úvěru 1 320 000 Kč,
úvěr bude hrazen částečně
přebytkem příjmů a částečně
ﬁnancován prostředky z minulého roku
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON ČR s.r.o. výstavbu venkovního vedení

VN s trafostanicí a kabelové
vedení NN pro KMP Bürotechnik
• bezúplatný převod pozemku č. 917/2 v k.ú. Čkyně
o výměře 180 m 2 v prostorách hřbitova od PF ČR
• odkoupení pozemků
v k.ú. Čkyně č. parc. 570/5
o výměře 183 m2, 570/6 o výměře 513 m2, 523/27 o výměře 450 m2, 561 o výměře 485
m2, 523/28 o výměře 33 m2,
v k.ú. Hradčany u Čkyně č.
parc. 355/1 o výměře 112 m2,
358/33 o výměře 121 m 2 ,
532/6 o výměře 191 m2 manželům Benešovým, Čkyně
93
• směnu pozemků č.
parc. 755/3 část za část po-

zemku 757/2, aby vznikla linie kolem komunikace panu
Jaroslavu Havlíčkovi, Čkyně
326
• pronájem pozemku č.
parc. 948/3/c o výměře 75 m2
panu Marku Houbovi, Čkyně
266
• příspěvek panu Ivanu
Müllerovi, Lčovice 68 ve výši
3 000 Kč na konání koncertu
Nazareth
• průjezd po místních komunikacích pro Mogul Šumava rallye Klatovy 2008
přiděluje:
• byt v domě č.p. 151 ve
Čkyni paní Petře Štroblové,
Čkyně 279
neschvaluje:
• odkoupení pozemku č.
parc 570/4 o výměře 2667 m2
v k. ú. Čkyně manželům Benešovým, Čkyně 93
• odkoupení pozemku č.

Od nápadu
po projekt

ACTION GROUP cyklus odpoledních seminářů. V Husinci, Vlachově Březí a Vacově nabídnou odborníci na
problematiku rozvoje venkova možnosti čerpání dotací
z tohoto programu nejen pro
obce, ale i pro podnikatele,
zemědělce a neziskové organizace. Osa 3 tohoto programu, zaměřená právě na roz-

voj venkova, bude v rámci
těchto tříhodinových seminářů představena i formou
praktických cvičení a je proto zajímavá i pro ty, kteří se
s dotacemi ještě neměli možnost seznámit. Projekt startuje 29. 4 od 13 hodin ve Vlachově Březí, týž den od 17
hodin v Husinci a 30. dubna
od 15 hodin ve Vacově. Na

obce Čkyně konaného dne 21. 2.

Devět odpoledních seminářů pomůže připravit
Váš projekt pro Program
rozvoje venkova. V průběhu měsíců dubna a května
proběhne na území místní
akční skupiny CHANCE
IN NATURE – LOCAL

parc. 737/8 o výměře 502 m2
a č. parc. 737/5 o výměře 46
m2 v k.ú. Čkyně panu Jaroslavu Havlíčkovi, Čkyně 326
• pronájem pozemku č.
parc. 349/2 o výměře 5003
m2 v k. ú. Žár u Čkyně panu
Karlu Špalkovi, Žár 21
odkládá:
• pronájem nebytových
prostor na autobusovém nádraží z důvodu rekonstrukce
slečně Martině Häringové,
Čkyně 295
bere na vědomí:
• informace pana starosty o plánovaných projektech
Obce Čkyně
• zprávu kontrolního výboru z 30. ledna 2008
• dotaz pana Jiřího Mikeše o desolátním stavu komunikace v Onšovicích po
těžbě za mostem směrem
k Nárovcům

každém z těchto míst se
na Vás bude těšit tým odborných lektorů, kteří Vás
provedou celým vzděláváním až k úspěšnému získání certiﬁkátu o absolvování. Více informací naleznete na www.chanceinnature.cz. Projekt byl
podpořen z Programu rozvoje venkova.
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Zápis 2008 –

únor bílý (ne), škola sílí (ano).

V únoru se děly na naší
škole vcelku zvláštní věci.
Nejdříve si naši žáci užívali
po vysvědčení jednodenní pololetní prázdniny, které se
příjemně přes víkend přeměnily dokonce do nezvykle
předčasných jarních prázdnin (4. 2. – 8. 2. ).
Pravidelná a všední školní práce začala žákům až po
těchto vagacích.
Nejvíce jsme se však těšili
na nové tváře budoucích prvňáčků. Tradiční zápis proběhl 12. února. Po obědě se začali předškoláci s rodiči,
slavnostně naladěni a plni
očekávání, objevovat ve škole. Naprostá většina holčiček
a chlapců v pohodě zvládla
požadavky učitelů, odvážně
prozrazovali svoje jména

a příjmení, adresy, poznávali
barvy a tvary, kreslily panáčky a nakonec zazpívali
nebo zarecitovali. Za odměnu
a šikovnost si odnášeli domů
dárečky od školáků. V rozzářených očích byla patrna radost i pýcha na to, že se
úspěšně zapsali do 1. třídy.
Stejně pyšní a šťastní byli
jejich rodiče.
K zápisu se dostavilo celkem 27 předškoláků, z toho
bylo 14 hochů a 13 dívek. Zapsáno bylo 26 dětí, jeden
chlapec bude mít odklad
školní docházky. Budoucí
první třída bude docela početná, ale paní učitelka Staňková se na své nové žáčky
těší již dnes.
Tak ať se vám společně
daří!
Mgr. J. Děd

Naši žáci jsou dobří
Příjemné okolnosti nás
vybídly, abychom se trochu
pochlubili. Čím? Škola může
jedině výsledky svých žáků.
Naše děti v okresních kolech
soutěží a olympiád letos velice úspěšně reprezentují nejenom sebe, ale především naši
školu a obec. Konkurence je
opravdu velká, každá škola
v okrese stojí o to, aby se prezentovalo a vědělo, kde to asi
dělají dobře. V tomto smyslu
nám dělají naši žáci dosud
skvělou reklamu a kredit
naší školy zvyšují a dokladu-

jí to i jejich výsledky v okresních kolech:
Ol německý jazyk –
1. místo: Filip Stadler, VII.B
Ol matematika Z5 –
6. místo: Tomáš Valta, V.
Ol dějepis – 1. místo: Aleš
Holfeld, IX. – postup do kraje
– 3. místo: Lenka Klímová,
IX.
Ol český jazyk – 5. místo:
Marta Novotná, IX.
Ol zeměpis – 2. místo: Radek Novotný, VII.B – postup
do kraje – 3. místo: Patricie
Jelínková, VI.A
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Recitace – 2. místo: Jaroslava Fiedlerová, VI.A – postup do kraje
Eurorébus – zeměpis – do
krajského kola postupuje
družstvo dívek – VI. roč.: Lucie Martanová, Jar. Trytová,
Lucie Topková, Monika Reinoldová
Výtvarná soutěž – 1. místo: Tereza Chvalová , VII.A
Stolní tenis – 1. místo: ml.
žákyně (Martanová, Kadlecová, Maršáková) IX. –
1. místo: st. žáci (Uhlíř, Holfeld, Kůrka) IX. – 3. místo:
ml. žáci (Losos, Pártl, Stadle)
VII.

Před žáky jsou ještě další
tradiční soutěže, kde očekáváme též dobré výsledky (pěvecké, výtvarné, sportovní –
basket, vybíjená atd.). Dosavadní úspěšná práce je samozřejmě i výraznou zásluhou
pedagogického sboru. I učitelé vytvářejí kredit naší školy
a budují dobrou pověst čkyňské základky.
Pevně věříme, že do konce
školního roku přibudou ještě
další „kladné body“ a že budeme uzavírat letošní pedagogickou práci s dobrým pocitem.
Mgr. J. Děd

KOS připravuje

aneb na co se můžete těšit
O všech akcích budete informováni pomocí plakátů,
tak jak jste si již zvykli.
27. 4. – První čkyňská
kuličkyjáda. Místo konání
a pravidla soutěže budou
včas zveřejněny. Nad akcí si
vzal patronát bývalý postrach všech důlků Pavel Nazarský. Při registraci bude
možné zakoupit si kuličky ke
hře. V rámci zábavného odpoledne bude vyhlášeny i ceny útěchy pro hráče, kteří
prohrají naprosto vše.
30. 4. – Pálení čarodějnic a stavění Májky. Již
tradiční akce, která trvá od
odpoledne do pozdně ranních
hodin. Hoši budou odpoledne
připravovat dřevo na oheň
a stavět májku, děvčata

s dětmi vyrobí čarodějnice,
které potom skončí na hranici.
17. 5. – Výlet pro rodiče
s dětmi na Sudslavickou
stezku. Akce je pořádaná ke
Dni rodiny.
Na úplný závěr – Tvůrčí
nadšení, které panuje při
přípravě třetí divadelní hry
v nově otevřeném kinosále
inspirovala pošumavského
básníka R. Vondráška k sepsání následujících veršů –
„Vítr fouká od strniště a pletou se pavoučí sítě. Kdo z nás
půjde na jeviště? Kdo přetrhá ty nitě? Je spousta nadějných herců, kteří mají ty
schopnosti. Co prošlapali pár
koberců a přinesli do sálu
spoustu radosti.“
(pp, pn)

Vážení občané, zveme Vás srdečně na

Večer vzpomínek
na osvobození naší vlasti
v roce 1945
Koná se ve středu 7. 5. 2008 v 19. hod.
u Kainců v prvním patře.
Program je zveřejněn na plakátech.
Rádi bychom mezi s sebou přivítali také občany,
kteří události války pamatují. Přijďte vzpomenout na ty,
kteří za naši vlast v létech 1939 – 45 bojovali.
Český svaz bojovníků za svobodu,
Obecní úřad Čkyně, Základní škola Čkyně
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Velikonoční výstava Do Čkyně přijede NAZARETH
Již tradiční velikonoční
výstava se konala ve čkyňské
synagoze v týdnu od 17.
do 23.března. Letos se na
ní sešlo snad největší množství výrobků šikovných rukou dětí, slečen, paní i pánů
ze Čkyně a okolí.
Uprostřed týdne jsme měli
trochu obavy, že se za proutky na pomlázky budeme muset brodit sněhem. Nakonec
jsme však na nedělní řemeslnou dílnu dostali darem příjemné, svěží jarní počasí.
Malovala se vajíčka, vyráběly slepičky, pletly pomlázky.
Den vyvrcholil vyhlášením obou soutěží. V první
o nejkrásnějšího velikonočního beránka zvítězili z celkového počtu 16 zúčastněných
Jaruška a Pepíček Fiedlerovi
s polepovaným beránkem.
Následovala Jaruška Zíková
s vlastnoručně ušitým. Ti obdrželi od hlasujících návštěvníků výstavy největší počet
kytiček.
Druhá soutěž byla napínavější. Devět statečných

přineslo v průběhu dne své
pečené beránky. Hodnotila
„odborná porota“ v čele s paní Telingrovou. Důležitý byl
i estetický dojem i chuťové
vlastnosti. A že bylo z čeho
vybírat! Byl tu beránek na
způsob pizzy, beránek plněný
vaječnou tlačenkou, sladký
ořechový i medový, překrásný máslový i s rozkvetlou
loukou. Paradoxem tedy je,
že jednoznačné vítězství získal velikonoční kapr jediného zúčastněného muže – Jardy Brašny.
Svou premiéru zde měl
i nový maskot, KOS v životní
velikosti Václava Květoně.
Toho vytvořila paní Jiřina
Kůtová. Z křídel kosa obdrželi soutěžící květinové ceny.
Nakonec se do ochutnávání pustili i všichni přítomní.
Dá se tedy říci, že když odcházeli, měli v ústech sladce.
Snad měli sladce i na srdci,
to je přece na Boží hod velikonoční důležité – a nejen
v tento den.
KOS (Hana Brašnová)

Otevřeno kadeřnictví
dámské – pánské
Pušmanová Petra
Bohumilice 115
Tel. 604 752 127

Když jsem v jednom z loňských čísel Aktualit hodnotil
koncert skupiny Katapult,
který proběhl na čerpací stanici 16. června 2007, a v závěru jsem se zeptal čtenářů,
zda po takové zdařilé akci
chtějí napřesrok uskutečnit
něco podobného, vůbec jsem
netušil, co se mi podaří zajistit v letošním roce. Splní se
mi odvěký sen a do Čkyně
přijedou titáni klasického
rocku, totiž skotská kapela
z Edinburghu NAZARETH.
Koncert se koná v rámci
jejich turné ke čtyřicátému
výročí založení skupiny, přičemž to bude jeden z osmdesáti koncertů, které skupina
uskuteční po celém světě.
Tvůrci takových hitů jako
jsou Razamanas, Rampant,
Holy Roller, Where Are You
Now, Dream On, Telegramm,
ale především Love Hurts
(i když zde je nutné podotknout, že tento hit, který
dotáhli k dokonalosti, zpívali
již dříve Everly Brother) přijedou pro ně do naprosto neznámého městečka někde
v Čechách, aby potěšili svojí
hudbou řadu svých vrstevníků a nejen je. Navíc přijedou
rádi a s velkou zvědavostí,
neboť na čerpací stanici prý
opravdu ještě nehráli.
Před čtveřicí výborných
muzikantů, Dan Mc Cafferty, Pete Agnew, Lee Agnew
a Jimmy Murisson, navíc vystoupí další výborná česká
rocková skupina T URBO.
Vše proběhne v sobotu 28.
června 2008 od 21:00. Předprodej na akci probíhá v síti
Ticketportal přes internet

(www.ticketportal.cz), přičemž distribuci provádí téměř každá cestovní kancelář,
a dále pak na čerpací stanici
HGA ve Čkyni, v disko clubu
Calypso ve Vimperku a v baru Mecca ve Strakonicích
(naproti teplárně). Vstupenky jsou časově odstupňovány,
nejvýhodněji je možné je koupit v období do posledního
března. Závěrem nezbývá
než doufat, že se koncert vydaří, vyjde počasí a každý,
kdo přijde, si odnese nezapomenutelný zážitek, kvůli
kterému nemusí vážit cestu
třeba až do našeho hlavního
města.
P.S. V poslední době začal
šířit jakýsi „dobrák“ zvěsti
o tom, že plánovaný koncert
skupiny Nazareth zastupující agentura odřekla a koncert
tak prý nebude. Chci všechny čtenáře a fanoušky uklidnit, protože nic z těchto řečí
není pravda a KONCERT
prostě BUDE!!! Pokud by se
ještě stále našel někdo, kdo
tomu nevěří, přesvědčte se
na stránkách skupiny Nazareth (http://www.nazarethdirect.co.uk), kde pod záložkou Tour objevíte seznam
míst, na nichž budou v rámci
turné vystupovat. Rád bych
ještě onomu šiřiteli špatných
zpráv vzkázal, ať se dojde vyšetřit, zda je úplně v pořádku, a jedním dechem dodávám, že to, že někdo celé akci
nepřeje, je naprosto normální, vždyť jsem přece v Čechách, kde pomluvy a zloba
jsou ruku v ruce se závistí……
I.M.
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Bürotechnik, s. r. o.

384 81 Čkyně
tel.: 388 423 229
fax: 388 423 429
E-mail: ligno@cbu.pvtnet.cz
Firma vznikla v roce 1994. Zabývá se hlavně výrobou sesazenek.
Od roku 1998 Lignosystem značně rozšířil obchodní činnost.

Ve vzorkové prodejně
přímo v areálu ﬁrmy nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•

sesazování dýhy z našeho i dodaného materiálu
obkladové panely pro interiéry
plovoucí podlahy laminátové, masivní dýhované
kompletní příslušenství k podlahám
dřevotřískové desky surové i laminované
dveře fóliované, dýhované, masivní a vchodové
garnýže, parapety, dveřní kování a lišty
další doplňky pro interiéry
Těšíme se na Vás

Nabízí ucelený přehled výrobků,
včetně obchodního zboží,
které nese značku KMP:

•

Barvící pásky pro psací stroje, jehličkové tiskárny a pokladní
systémy
Tonery pro kopírky, laserové tiskárny a jejich renovace
KMP INK – JEKT cartridge a jejich renovace
Termotransferové pásky pro faxy a tiskárny
Samolepící etikety, vizitky a fólie pro zpětnou projekci
Ostatní spotřební materiál pro výpočetní techniku

•
•
•
•
•

DŘEVOSTROJ ČKYNĚ a.s.
DŘEVOSTROJ®

®

ČKYNĚ a. s.

Tel:
Fax:
E-mail:
Internet:

00420/388 407 111
00420/388 423 202
info@drevostroj.cz
http://www.drevostroj.cz

Výrobce dřevařské technologie s mnohaletou
tradicí provádí:

Seaquist - Löfﬂer Kunststoffwerk spol. s r.o.
jeden z největších provozů evropské skupiny
Seaquist Closures
Firma se zabývá výrobou umělohmotných uzávěrů:
•
•
•
•

dávkovací systémy
uzávěry s odměrkou
Disc-Top uzávěry
zaklapávací uzávěry

• uzávěry bezpečnostní
a s dětskou pojistkou
• dvoukomponentní a uzávěry
se silikonovým ventilem

Uzávěry jsou určeny pro nápojový průmysl, přípravky pro péči o tělo a kosmetiku, farmaceutické výrobky, potravinář ství a poživatiny,
úklidové a čistící prostředky.
Ve ﬁrmě našlo zaměstnání již cca 300 osob zejména ze Čkyně
a blízkého okolí.

Konzultační a poradenskou činnost
Projektové a konstrukční práce
Kompletní dodávky dřevařské technologie
Zejména se zaměřením na komplexní dodávky:
• manipulačních skladů kulatiny
• kompletních pilařských linek s rámcovými nebo pásovými pilami
• agregátní technologie
• třídících stanic řeziva
• odsunu a třídění dřevoodpadu
• horizontálních pásových pil SERRA
• manipulačních a třídících vozíků
• technologií pro výrobu dřevopanelů
• montáží technologií a elektromontáží
• včetně montáží vzduchotechniky a elektrotechniky

AUTOKOMPLEX KOLÁŘ ČKYNĚ

Otevřeno:
Pondělí-pátek
Sobota

800 – 1730
830 – 1200

Čerpací stanice LPG
Rychloservis
➢ objednávání součástek na všechny

tuzemské i zahraniční vozy

PŘIJEĎTE – VYZKOUŠEJTE
kvalitu našich služeb

Tel. 605 227 992, 388 423 263
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