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Dům u Martanů opět ožije!
Od léta by se mohla
probudit k životu léta zavřená budova v centru
Čkyně, které nikdo neřekne jinak než „Dům u
Martanů“. Nový majitel
tu chce pronajímat až 10
bytů, v přízemí budou
prostory k podnikání.
Původní majitelka
domu Karolína Nováková ho v minulém roce
za necelý milion korun
prodala stavební firmě,
kterou vlastní bratři Jan
a Rudolf Kalčíkovi z Vlachova Březí. Firma okamžitě začala s vnitřní
rekonstrukcí, opravila
střechu. Místní ocenili,
že se firma rozhodla zachovat věžičku, která je
dominantou celého objektu.
V létě by tu rádi uvítali
prvního nájemníka. „Zatím
pouze v dolní části domu,
který by měl sloužit podnikatelům,“ informoval

nový vlastník Jan Kalčík.
Podle něj už projevily
zájem první firmy. Jako
reálná se jeví skutečnost,
že se sem přestěhuje pobočka České spořitelny. „Snad
bychom se potom ve
Čkyni dočkali i tolik diskutovaného a potřebného
bankomatu,“ doufá Emil
Pechoušek nejstarší. Vyloučená není ani možnost,
že by zde bylo zřízeno
zdravotnické zařízení.
V něm by ordinovali čkyňští lékaři.
V patře vznikne 8 až
10 bytů, které bude firma
pana Kalčíka pronajímat. „O prodeji neuvažujeme. Byty budou mít
rozměry od 40 do 90
metrů čtverečních. Některé budou mít i terasu,“
přiblížil Kalčík. „Počítáme, že úplně hotovi budeme na jaře roku 2010,“
doplnil. (pp)

Foto:Vláďa Hošek

O Masopustu do Čkyně přijeli Japonci
a zazpívali Eva a Vašek
Zájezd zvědavých japonských turistů s půvabnou
průvodkyní zavítal o letošním Masopustu až k nám
do Čkyně. A že tu Asiati věru měli při maškarní
merendě co fotografovat! Masek totiž vyrazilo zase o
trochu víc než loni. Také nápady byly o něco originálnější. Vedle tradičních masek, jako je například policajt, květinářka nebo školačka, jezdil ve Čkyni
jamajský bob, kolemjdoucí se mohli napít z pojízdného baru, nebo si poslechnout chytlavé písně z úst
popu-lární dvojice, známé jako Eva a Vašek.
Muzikantů letos v průvodu hrálo pět. Stejně jako
všichni ostatní absolvoval celodenní trasu místostarosta Jaromír Kainc, který hrál na svůj
oblíbený vozembouch. Za organizaci akce patří největší díky Sboru dobrovolných hasičů ve Čkyni.
(red)

Poděkování
Ráda bych za všechny vozíčkáře vyjádřila poděkování manželům Paulíkovým, kteří na svůj obchod
umístili zvonek a znak vozíčkáře, což tělesně postiženým umožní přivolat pomoc při vstupu do prodejny. Zároveň bych tímto chtěla požádat ostatní
majitele provozoven ve Čkyni, zejména pak provozovatele lékárny, aby po vzoru Paulíkových vyřešili
problém s bezbariérovými přístupy v obci.
Jiřina Bastlová, vozíčkářka
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Velikonoční výstava
Letošní velikonoční výstava proběhne ve dnech
od 6. do 12. dubna tentokrát na Obecním úřadě
ve Čkyni. Kdokoli, kdo by
měl zájem se s námi podělit o svou tvorbu týkající se jara a Velikonoc,
může kontaktovat L.Růžičkovou nebo doručit své dílo
přímo na instalaci výstavy 5.4. od 13 hodin.
Těšíme se, že se naše výstava rozroste o další šikovné ruce.
Ostatní občany srdečně
zveme na výstavu, kde si
budete moci prohlédnout
kraslice všeho druhu,
jarní výšivky, krajky, zakoupit pomlázku či velikonoční dekoraci. V rámci
výstavy se bude konat
opět oblíbený řemeslný
den, a to v sobotu od 10
hodin zahradě OÚ. Děti i
dospělí si zde mohou namalovat vajíčko či uplést

pomlázku nebo se podívat na zkušené malířky
kraslic.
Naše výstavy by se už
neobešly bez vyhlášení
soutěže. Letos jsme zvolili tradiční velikonoční
vejce. V soutěži “VEJCE
STOKRÁT JINAK” se
mohou zúčastnit jak výtvarně tak i kulinářsky
zpracovaná vajíčka. Podrobnosti najdete na plakátech.
Krásné svátky jara přeje
KOS

Poděkování
Děkuji panu Václavovi Telingerovi a paní Marcele
Holečkové, kteří své odměny zastupitelů obce Čkyně
soustavně věnují na osobní asistenci, jíž tímto svým
šlechetným rozhodnutím umožnili vůbec zřídit a
dále provozovat.
MUDr. Marie Kučerová

Psi po sobě neumí spláchnout!
Trávníky i ulice ve Čkyni jsou po letošní zimě poseté psími exkrementy. Problém se ale dá jen těžko
vyřešit. I kdyby se uklízelo denně, pořád je dost pejskařů, kteří na ostatní obyvatele neberou ohledy. Je
to o výchově lidí, kteří musí být ohleduplní ke svému
okolí.
Ve Čkyni v těchto dnech snad není jediného trávníku, který by nebyl plný zbytků po psím venčení.
Nadměrné nánosy psího nadělení letos v zimě způsobil oproti jiným letům nezvykle dlouho ležící sníh,
kvůli kterému se nedalo na
trávnících uklízet. Uklízejte, prosím, po svých čtyřnohých miláčcích! Psi po
sobě neumí spláchnout.....
(red)
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Blíží se zápis do mateřské
školy
Sedm dětí musela loni
odmítnout Mateřská škola
ve Čkyni. Po prudkém poklesu počtu narozených
dětí, ke kterému došlo
v 90.letech minulého století, počty dětí od začátku
nového tisíciletí stále
stoupají. A současné kapacity mateřských škol
leckdy
nestačí.
Ani
Čkyně není v tomto výjimkou. „Nebudu maminkám slibovat jistotu.
Šance, že letos přijmeme
všechny děti ale určitě
je,“ říká v rozhovoru pro
Aktuality
ze
života
Čkyně vedoucí učitelka
MŠ Čkyně a oblíbená
obecní zastupitelka Marcela Holečková.
Na kdy plánujete zápis
do mateřské školy?
Zápis proběhne v týdnu
od 11. 5. 2009 do 15. 5.
2009, vždy od 8 do 14
hodin.
Co si k němu rodiče mají
vzít?
Rodiče si nemusí na
zápis vzít nic. Snad jen
vychované děti. (úsměv)
Mají maminky jistotu, že
jejich dítě vezmete a
příští rok nastoupí k vám
do školky?
Nebudu maminkám slibovat jistotu. Šance, že
přijmeme všechny děti,
je. Loni jsem kvůli velkému zájmu musela i odmítat.
Kolik dětí jste musela
loni odmítnout?
Sedm dětí. A právě tyto
děti budou letos přijaté

přednostně.
Které děti ještě dostanou
při zápisu přednost?
Se zřizovatelem máme
určena kritéria, podle
kterých budou k docházce do Mateřské školy
ve Čkyni přednostně
umisťovány děti, jejichž
rodiče mají trvalé bydliště v obci Čkyně. Děti,
kterým zbývá poslední
rok před začátkem povinné školní docházky.
Děti, které dovršily věku
čtyř let. Vzít můžeme i
tříleté děti. V tomto případě ale platí doplňující
kritéria pro rozhodování
o přijetí dětí ve věku 3
let. Přednostní právo pro
přijetí mají dále tzv. opakované žádosti, tj. děti
neumístěné v minulém
školním roce. Děti z vícečetných rodin (3 a více
dětí). Sourozenci (pokud
se hlásí 2 a více dětí
z jedné rodiny). Děti z neúplných rodin. Připomínám, že o přijetí dítěte
nerozhoduje datum podání ani pořadí podané
žádosti.
Neuvažujete o rozšíření
kapacity mateřské školy?
To není problém. Kapacita mateřské školy může
být rozšířena, papírově je
vše připraveno. Bude-li
při zápise přihlášeno
tolik dětí, aby se naplnila
jedna třída (24 dětí), pak
je zřizovatel připraven
další třídu otevřít.
Co s dětmi na tento rok
chystáte? Kde je uslyšíme zpívat nebo recitovat?

Tak jako každý rok je
v naší mateřské škole mikulášská a vánoční besídka, chodíme s vánočním
programem do domu s pečovatelskou službou, pro
maminky připravujeme
posezení ke Dni matek.
Pozve-li nás některá organizace, rádi je potěšíme svým vystoupením.
Co Vám nyní dělá ve
školce největší starost?
Zrovna v těchto dnech
nám opravují vybavení

zahrady. Před necelými
pěti lety za ně obecní
úřad dal 140 tisíc korun.
A oprava teď bude stát
60 tisíc, protože některé
věci jsou zcela zničené.
Často se píše nebo
mluví o tom, že mateřská
škola by měla být otevřena veřejnosti. Ve Čkyni
to bohužel platit nebude.
Areál MŠ bude oplocen a
zcela uzavřen veřejnosti
v době po ukončení provozu MŠ.
(pp)

Škola budoucí prvňáčky už
zapsala
Tradičně na přelomu
ledna a února bývá ve
škole důležitým tématem
zápis. Příprava v MŠ,
doma i ve škole nabírá
obrátek, aby vše organizačně klaplo a děti byly u
zápisu úspěšné.
V úterý 3.února vypukla ve škole první větší
zkouška jejich šikovnosti,
nebojácnosti a předpokladů pro školní zralost.
Většina předškoláků splnila nároky na ně kladené – uměli hovořit o
sobě i rodičích, znali
barvy, geometrické tvary.
Potěšili přítomné hezkou
básničkou nebo písničkou a uměli namalovat
jednoduchou postavu. Za
svoji snahu si domů odnášeli malou odměnu i

pocit z dobře odvedené
práce. Nejdůležitější ale
bylo (i pro rodiče) sdělení,
že se úspěšně zapsali do
budoucí první třídy.
Navíc i vědomí toho, že je
ještě čas případně nějaké
maličkosti napravit a vylepšit, než zasednou do
školních lavic. K zápisu
přišlo celkem 19 dětí. Zapsáno bylo pro příští
školní rok zatím šestnáct
předškoláků. Tři děti dostaly odklad.
Nám, pedagogům, nezbývá než konstatovat,
že se na nové školáky
opravdu těšíme. V září,
až se poprvé rozezní zvonek, budou již našimi
žáky.
Mgr. Jan Děd
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Čkyňská škola začala soutěžit
úspěšně
Od ledna až do března
probíhají okresní kola
školských soutěží a olympiád. Každá škola chce
nějakým způsobem uspět,
prezentovat se. V tomto
ohledu jsme zatím docela úspěšní. Naši žáci
prokázali dobré vědomosti a znalosti. Můžeme
se proto pochlubit těmito
aktuálními výsledky.
V olympiádě v německém
jazyku
získal
1.místo v okrese žák
osmého ročníku Filip
Stadler. Uspěl i v krajském kole a obsadil výborné 5.místo. V okresním
kole v dějepisu získal
5.místo Richard Maršák
/ IX.tř./ a 12. místo Petra
Kučerová z VIII.A. Tradičně úspěšní byli matematici.

V okresním kole MO páťáků zvítězila Kateřina
Nová a na 16.místě se
umístila Anna Křížová.
Velice úspěšně reprezentovaly naši školu v okrese
v angličtině sedmačky Jaroslava Fiedlerová – 5.místo a
Monika
Reinoldová
7.místo.
Do konce března čekají
naše žáky okresní kola
v recitaci, zpěvu, v českém jazyce, zeměpisu a
košíkové. Výtvarné práce
žáků půjdou do regionálního kola soutěže Evropa ve škole.
Budeme všem reprezentantům čkyňské školy
držet vždy palce a pevně
věříme, že i v těchto oborech budeme úspěšní.
Víme, že máme šikovné a
talentované děti.
Mgr. Jan Děd

Lyžařský kurz na Kubově Huti
Náš lyžařský kurz začínal v neděli 15.2.2009,
kdy jsme odjížděli vlakem do čerstvě zasněženého lyžařského střediska
pod Boubínem. Ubytovali
jsme se na Horské chatě
Střecha, přímo pod sjezdovkou Obrovec. Jelo nás
31 dětí a 3 paní učitelky.
Na Kubovce na nás čekal
ještě jeden lyžařský instruktor, Tomáš Landa.

Týden utekl velmi
rychle. Zdokonalili jsme
se ve sjezdovém lyžování,
poznali jsme šumavskou
krajinu na běžkách a
někteří z nás si vyzkoušeli
snowboard. Ve středu odpoledne jsme relaxovali
v bazénu v hotelu Kuba
a večer si mohli zájemci
zkusit večerní lyžování.
Ve čtvrtek, poslední
večer, jsme zvolili Miss

4
lyžáku, stala se jí Jaruška Fiedlerová, dále
byl vyhodnocen nejlepší
lyžař LK -Tomáš Krejsa a
největší pokrok v lyžování udělal Lukáš Král
ze 6.třídy.

V pátek 20.2. jsme se
rozloučili se zasněženou
Kubovkou a vlakem ve
čtvrt na čtyři jsme odjížděli domů.
Patricie Jelínková, 7. A

EKOKLUB
Protože jsem milovník
přírody, dostal jsem na
podzim loňského roku zajímavý nápad, založit
Ekoklub. Ve škole jsem
sehnal partu deseti mladých lidí chodících od 7.
do 9.ročníku, kterým
není lhostejný stav našeho životního prostředí.
Vždycky se dohodneme,
kam právě vyrazit. Zatím
se nám podařilo nasbírat 17
pytlů plných odpadu na
místě, které to potřebovalo
snad nejvíce. Jen pár
metrů od studánky U
Dobré vody jsme nalezli
skládku a rozhodli se, že
právě toto místo očistíme. Poté, co jsme
všichni dorazili, započali
jsme úklid a s hrůzou objevili například i kyselinu sírovou! Vše jsme hned
třídili do pytlů a po
pár hodinách práce se
nám nakonec naše dílo

podařilo a s dobrými pocity jsme odcházeli do
svých domovů.
Začátkem dubna bychom chtěli obnovit činnost našeho klubu a začít
opět udržovat pořádek ve
Čkyni a okolí. Máme už
naplánováno, kam budou
směřovat naše cesty na
jaře.
Rád bych poděkoval
všem členům za jejich
účast, snahu, píli, a také
Michalu Bromovi, jenž
mi pomohl při odvozu odpadu. Doufejme, že se
nám bude dařit v letošním roce minimálně tak
jako v loňském! Kdyby
kdokoli ze Čkyně a okolí
věděl o nějakém větším
znečištění přírody, kontaktujte mě, prosím, na
tel. čísle 774030694.
Richard Maršák,
žák 9. třídy

UKLIĎME SI SVĚT!
Prosíme všechny, aby pomohli škole
v soutěži „Ukliďme si svět”
a ve dnech 20.4. – 22.4.
přinesli vysloužilé elektrospotřebiče (tedy vše
co je na elektřinu nebo na baterky) do zadního areálu ZŠ Čkyně ke kotelně.
Pozor! Spotřebiče, které sbíráme, nesmí mít
obrazovku ani displej.
Za Vaši pomoc předem děkujeme.
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Turnaj mladších přípravek
V sobotu 21.2.2009 se
odehrál zajímavý turnaj
mladších přípravek (hráčů
narozených v roce 2000 a
mladších) ve sportovní
hale ve Strakonicích.
Turnaje se zúčastnilo
sedm mužstev - Strakonice “A”, Strakonice “B”,
Katovice,
Vodňany,
Bělčice, Sedlice a Sokol Malenice. Posledně jmenovaný
tým byl složený z hráčů
minipřípravky SK Čkyně
a na turnaji startoval pod
Sokolem Malenice.
Hrálo se systémem
každý s každým a o vítězi
rozhodl největší počet dosažených bodů, vzájemný
zápas či celkové skóre.
Vítězem celého turnaje
se stali hráči Malenic,
kteří ani jednou na turnaji neprohráli a pouze
jednou remizovali. Nejlepším střelcem turnaje
se stal Ondřej Rod z Malenic s 11 brankami a
nejlepším
brankářem
turnaje se stal Vojtěch
Braťka z týmu Strakonice “A”. Tým z Malenic
byl složen z těchto hráčů:

brankář Vojtíšek, Samec,
Uhlík, Rod, Koloušek,
Pikl, Mottl, Žofka, Chrášťanský,Vaněk, Zahradník, Mareš.
Výsledky turnaje: Strakonice “A” - Katovice 3:0,
Vodňany - Strakonice “B”
2:0, Bělčice – Sedlice 2:2,
Strakonice “A” - Malenice 1:1 (branka Malenic
Koloušek), Vodňany –
Katovice 4:0, Strakonice
“B” - Bělčice 2:0, Sedlice Malenice 1:5 (Rod 3,
Uhlík, Mottl), Katovice Strakonice
“B”
0:6,
Bělčice - Malenice 0:7
(Rod 5, Uhlík 2), Strakonice “A” - Sedlice 4:0, Vodňany - Bělčice 3:0, Katovice
- Sedlice 0:2, Malenice Strakonice “B” 3:0 (Uhlík,
Rod, Koloušek), Strakonice
“A” –Bělčice 4:0, Vodňany Sedlice 5:0, Katovice - Malenice 0:6 (Rod 3, Pikl,
Uhlík, Koloušek), Strakonice “B” - Strakonice “A“ 0:1,
Vodňany - Malenice 1:2
(Uhlík, Rod), Katovice Bělčice0:3,Strakonice“B”-Sedlice 5:1, Strakonice “A” - Vodňany 0:0.

Nahoře zleva stojí: trenéři Michal Uhlík a Pavel Rod. Zleva
stojí: Tomáš Koloušek, David Samec, Jan Chrášťanský, David
Pikl, Petr Mottl, trenér Radek Zahradník. Zleva sedí: Jakub
Zahradník, fanynka Nikolka Uhlíková, David Mareš,Tomáš
Žofka, nejlepší střelec turnaje Ondřej Rod, Lukáš Vaněk. Dole
leží: Zdeněk Vojtíšek a Michal Uhlík.

Pořadí turnaje:
1. Sokol Malenice
2. Strakonice “A“
3. Bosňany
4. Strakonice “B“

5. Sedlice
6. Bělčice
7. Katovice
Michal Uhlík
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Velikonoce. Víme, co vlastně
slavíme?
Nejdůležitější slavnosti
církevního roku jsou Velikonoce, při nichž si křesťané
připomínají
ukřižování
a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
S oblibou tyto svátky slavíme, ale mnozí z nás o
nich mnoho nevědí.
Jméno jim dala Velká
noc ze soboty na neděli,
kdy vstal Ježíš z mrtvých. Už v roce 325 rozhodl Niceský sněm, že
velikonoční neděle se
bude slavit jako pohyblivá, a to první neděli po
prvním jarním úplňku.
Velikonoce jsou původně
svátky pohanské jako
oslava jara a nového života. Staří Římané slavili nový rok na jaře a
navzájem se dotýkali palmovými ratolestmi, dnešní
pomlázkou. První dny
roku se tam jmenovaly
Kalendy. Odtud je zřejmě
výraz koleda.
Velikonocům předchází
čtyřicetidenní půst. Je
šest postních nedělí,
které souvisí s mnoha
zvyky a pověrami. První
se jmenuje Černá, kdy
ženy odkládaly pestré
oděvy a oblékaly se do
černého. Druhé neděli se
říká Pražná podle pokrmu pražmy z nezralého obilí. Třetí je
Kýchavá. Tvrdívalo se, že
kolikrát kdo kýchne,
tolik let ještě bude živ.
Při čtvrté neděli se mládež mohla veselit na
návsi a ženich mohl navštívit rodinu, kam se chystal na námluvy, proto
neděle Družebná. Pátá je
Smrtná. Název souvisí se
slovanským zvykem vynášet ze vsi Moranu,
symbol zimy a smrti.

Šestá postní neděle je
Květná a připomíná
vjezd Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali
palmovými větvičkami.
U nás tyto ratolesti nahradily kočičky, kterým
byla přisuzována kouzelná moc. V kostelech se
světily a pak sloužily
proti všemu zlému. Ženy
musely mít alespoň jeden
kus oděvu nový. Následuje Škaredá, či Popeleční
středa, Zelený čtvrtek,
Velký pátek, Bílá sobota,
Hod Boží velikonoční a
Pondělí velikonoční. V tento
den se děvčata schovávají,
ale jsou nakonec ráda,
když je chlapci najdou,
pošlehají je pomlázkou a
někde také řádně polijí,
aby neuschla.
Nejznámějším symbolem Velikonoc je vajíčko
jako symbol života. Zvyk
jíst vejce asi souvisí
s předchozím půstem,
kdy byl tento pokrm zakázán. Později se vajíčka
začala zdobit a to souviselo s mnoha obřady a
pověrami. K svátkům
jara patří i beránek, symbol mírnosti a čistoty. Od
středověku je známá pomlázka. Nešlehala se jí
jen děvčata, ale také
krávy, aby se dobře otelily, a stromy, aby hodně
rodily. Řehtačky zase nahrazují hlas zvonů, které
odlétly na Zelený čtvrtek
do Říma. Na Velký pátek
se mnozí omývají rosou,
aby byli zdraví. Nemělo
by se hýbat se zemí, pracovat na poli nebo v sadu.
Nesmí se prát prádlo, to
by se pak namáčelo do
Kristovy krve. Na Velikonoční neděli se podávala
nejlepší jídla posvěcená
v kostele. No a v Pondělí
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velikonoční se všude vyrojí koledníci s pomlázkou, bývají obdarováni
vejci jako symboly života
a různými dárky, které
prý nosí velikonoční zajíček. Dnes bohužel koledníci
mají nejraději peníze.

ze Zemědělského
kalendáře
vybral -čk-

Omluva
V minulém čísle byla
avizována Velikonoční
besídka divadla KOS.
Kvůli zdravotním problémům a hospitalizaci
hlavního organizátora
představení, musela být
nakonec zrušena. Všem
těm, kteří se na besídku
těšili, se omlouvám.
Pavel Pechoušek

Z pera čkyňských básníků
Krteček a pípátko
Krtečka v kalhotkách miluji, od pana Milera zbožňuji.
Když zabydlí se na zahrádce, láska už
nevypadá tak sladce.
Pak objeví se hromádka, vedle mého pípátka.
A kde si dělá chodbičky, tam jsou smutné kytičky.
Já stěhuji pípátka a zase další hromádka.
Marie Koldová

Volyňka
Jako jindy s kluky přes lávku jdeme do školy,
pískáme a pliveme z mostu do vody,
zebou nás nohy, máme krátké kalhoty.
Kdo víc ohne se přes zábradlí a rukama udrží tělo,
k tomu vzhlížíme s úctou,
však dnes jsme všichni pod mostem zahlédli vztyčenou
ruku lidskou.
Skončil život sedláka Kopence ze stavení pod Bečvářů
hospodou, sklenicím pivním díval se rád na dno,
dnes ho kryje říční bahno.
Když v padesátých letech přihnala se stoletá voda,
byli jsme na lávce a neplivali jsme už do vody,
hrůzou se nám ježily vlasy a potily se i kalhoty.
Volyňkou plavala mrtvá kráva a pes i s boudou,
kusy dřev a stromy s kořeny – tenhle film zapsal se do
mé paměti.
Škoda, že nejde promítnout, aby i dnešní viděli,
že klidná říčka má i své oběti.
Volyňko, Volyňko, řeko má,
jsem zase u tebe, jseš stále tajemná.
Sice spoutaná kamennými valy, kam poděly se olšičky,
kde k ohýnkům jsme dívky zvali.
Pstruha pečeného v křenovém listu, vzpomínka je
voňavá,
kam jste se potočáci poděli, kde jsou vaše nová řečiště,
kdo je tak asi zná.
(pokračování příště)
František Bárta
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Okupace ČR - 15. březen 1939 –
černý den v historii
Po Mnichově byl spokojený Hitler – dostal co
chtěl, ale i Chamberlain,
který věřil, že „zachránil“
mír. Dr. Beneš byl jiného
názoru – to hlavní mělo
teprve přijít a měl
pravdu.
Stalo se tak 15. března
1939 – teda před 70 lety
– kdy ráno nastoupila
německá vojska pochod
na Prahu. Příští den si
Hitler už prohlížel město
z okna Pražského hradu.
Zavedli ihned v české
zemi svůj styl. Tak například ve Strakonicích byli
jíž před půl osmou ráno.
Plné náměstí bylo jejich
motorek s přívěsy, byli
zmrzlí, ale nikdo je nelitoval. Češi je přece nezvali. Strakonickým hejtmanem se stal dr. Cholz
z Chamu, vedoucím
úřadu práce inspektor
Kreysa z Mnichova. Bezpečnostní službu vedl
Moravec, druhým hejtmanem byl dr. Burian
(uměl česky a byl nebezpečný), zbrojovku vedl
Ing. Uhl, Gestapo bylo
v Klatovech.
A pak přišly další novinky. Za 17. listopad zavření vysokých škol na
tři roky (nakonec trvalo
do konce války), stovky
vysokoškoláků byly poslány do koncentračních
táborů, povinné hlášení
osob a jejich pohybu na
policii, žluté hvězdy Židů,
později převoz do Terezína a koncentračních táborů, lístkový systém na
potraviny, textil, obuv,
uhlí, práce v Německu na
válečné výrobě. Ročník
„24“ celý do „reichu“, totální nasazení, přeměna
části průmyslu na válečný, zákaz poslouchání
cizího rozhlasu, ve ško-

lách hlavně němčina, zeměpis a dějepis jen
Německo. Zákaz výuky
nejlepších partií české
historie atd.
Český národ byl sražen
na kolena. Vždyť je
známo, jaké plány s ním
měl např. Hendrich –
většina Čechů měla najít
svůj nový domov někde
za Uralem. To znamená,
že nové generace by se po
válce rodily na Sibiři.
Český člověk se za okupace ve své zemi bál –
neměl žádnou dobrou budoucnost. Ale válka pokračovala a ve své druhé
polovině ne podle německých představ. Leningrad
se nedobyl, u Stalingradu maršál Žukov porazil Němce na hlavu,
největší tankovou bitvu u
Kurska vyhráli Rusové.
Pak přišla invaze do Normandie a táhlo se na
Berlín, místo na Moskvu.
Následovalo Pražské povstání a čs.legionáři se
vrátili z front v Africe,
z Východu i ze Západu
jako vítězové.
My, co jsme prožili
celou válku a okupaci,
chceme říci, že si někteří
občané svobody neváží, i
když byla vykoupena životy téměř 400 tisíc
občanů a hrdinů. Okupace je období, na které
se nezapomíná, vždyť šlo
o existenci celého národa.
Je naší povinností seznamovat s tím naší mládež.
Ladislav Hošek,
člen boje za národní
osvobození. OV ČSBS
Strakonice

Obec Čkyně získala
pamětní plaketu za
příkladnou péči o
válečné hroby
Obecní úřad děkuje všem,
kteří pečují o památky
padlých v naší obci.

Ze zasedání zastupitelstva obce Čkyně
ze dne 11.2.2009
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009:
Ze stát. rozpočtu: Příjmy 23.407.751,-, Výdaje 1.000.000,Podpora ostatních produkčních činností: P 400.000,-, V 95.000,Správa v lesním hospodářství: V 60.000,Rybářství: P 300,-, V 2.000,Silnice: V 6.700.000,Ostatní záležitosti pozemních komunikací: V 230.000,Provoz veřejné silniční dopravy: V 275.000,Pitná voda: P 100.000,-, V 2.510.970,Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly: V 986.960,Předškolní zařízení: V 381.600,Základní školy: V 2.200.000,Činnosti knihovnické: V 278.600,Ostatní záležitosti kultury: V 100.000,Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár., a hist.
po.: V 21.000,Činnosti registr. církví a náboženských společností: V 40.000,Ostatní záležitosti sděl. prostředků: P 8.200,-, V 32.000,Zájmová činnost v kultuře: V 21.280,Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků: V 85.000,Ostatní tělovýchovná činnost: V 217.370,Ostatní zájmová činnost a rekreace: 50.800,Všeobecná ambulantní péče: P 39310,-, V 12.000,Podpora individuální bytové výstavby: V 43.700,Bytové hospodářství: P 894.510,-, V 675.000,Nebytové hospodářství: P 165.532,Veřejné osvětlení: V 700.000,Pohřebnictví: P 9.500,-, V 30.000,Lokální zásobování teplem: V 850.000,Územní plánování: V 300.000,Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.: P 133.200,-,
V 250.000,Sběr a svoz nebezpečných odpadů: V 121.500,Sběr a svoz komunálních odpadů: P 36.000,-, V 954.000,Sběr a svoz ostatních odpadů: V 200.000,Prevence vzniku odpadů: 4.000,Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: V 650.000,Os. asistence, peč. služba a podpora samostat. bydlení:
V 298.000,Požární ochrana – dobrov. činnost: V 397.500,Zastupitelstva obcí: V 886.020,Činnost místní správy: P 13.000,-, V 2.759.570,Obecné příjmy a výdaje z fin. operací: P 47.707,-, V 15.800,Pojištění funkčně nespecifikované: V 80.810,Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně:

V 385.780,Ostatní činnosti jinde nezařazené: V 76.750,Rozpočet celkem 24.988.010,— Kč.
Dále zastupitelé schválili:
-firmu STRABAG a.s. pro stavbu „Místní komunikace“ 1. fáze
-odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce – místostarosta 11.800,-, předsedové výborů 1120,- Kč s výplatou od měsíce března tohoto roku
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