17. ROâNÍK • ÚNOR 2016
PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané obce, rád bych Vás seznámil s projekty, které hodláme realizovat v
roce 2016 v souladu se schválen˘m rozpoãtem
obce.
Pﬁedev‰ím se jedná o projekty pﬁipravené, u
kter˘ch v souãasné dobû probíhá podání Ïádostí o dotaci na pﬁíslu‰ná ministerstva a jejich
dotaãní programy.
• Rybník v Zahoﬁanech, odbahnûní, oprava a
zpevnûní kamenn˘ch bﬁehÛ, nové odtokové
zaﬁízení.
• Zv˘‰ení bezpeãnosti na silnici ã.261 v obci
Kﬁe‰ice, úprava hlavní kﬁiÏovatky, chodníkÛ,
nástupních zastávek a pﬁechodÛ. Jedná se
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o první etapu, dal‰í etapou bude zlep‰ena
bezpeãnost v Tﬁebouticích a Nuãnicích.
Zateplení a v˘mûna oken základní ‰koly.
SoubûÏnû dle financování v˘mûna stﬁe‰ní
krytiny.
Revitalizace Kolonie, vybudování parku, míst
k parkování vozidel a chodník Kolonie - Bezruãova ulice.
Obnova místní komunikace od návsi k mostku Luãního potoka v Tﬁebouticích.
Dûtské hﬁi‰tû v Tﬁebouticích.
Zadání projektové dokumentace k realizaci
chodníku ulice NádraÏní - Zahoﬁany.
Umístûní zrcadel na riziková místa, dopravní

znaãení - pouze v místech schválen˘ch dopravním inspektorátem a odborem dopravy.
• Zadání projektové dokumentace k b˘valé budovû kina.
• Oprava pﬁístupové cesty k zahoﬁanskému
hﬁbitovu, kostelu.
Na základû schváleného rozpoãtu obce na
rok 2016 se poãítá s opravami místních komunikací, oprava zapáchající kanalizace v obci
Zahoﬁany, rekonstrukce veﬁejného osvûtlení s
úsporn˘m osvûtlením.
VáÏení obãané, dobr˘ch nápadÛ a projektÛ
není nikdy dost a proto pﬁivítám kaÏd˘ podnût
pro zlep‰ení Ïivota a kultury v na‰ich obcích.
Obracejte se na své zastupitele, obecní úﬁad a
starostu obce, dûkuji.
Václav Kovaﬁík,
starosta obce

Informace od 2. místostarosty obce
VáÏení a milí spoluobãané, vánoãní ãas je za námi a rok 2015 je tedy
minulostí. Vûﬁím, Ïe si kaÏd˘ z vás odnesl z uplynulého roku nûjakou
pûknou vzpomínku. Pﬁeji vám co nejhezãí dny v novém roce 2016. Jsme
nyní na prahu tohoto nového roku a jsme vedeni mnoha plány a pﬁedsevzetími toho, co bychom v tomto roce chtûli, aby bylo lep‰í, jak tomu
mÛÏeme pomoci a jak to pak mÛÏeme realizovat. Pokud tedy pﬁem˘‰líte o zlep‰ování v jakémkoliv smûru, pﬁeji vám, aÈ jsou va‰e plány reálnû stﬁízlivé a zároveÀ splnitelné.
Vyslovuji velké podûkování v‰em tûm, kteﬁí se jakkoliv a na v‰ech
moÏn˘ch úrovních, pozicích a vztazích aktivnû zapojili do ãinností a aktivit spojen˘ch s rozvojem na‰ich obcí v uplynulém roce a pﬁi této pﬁíleÏitosti bych se rovnûÏ rád ve struãnosti poohlédl za jiÏ zmiÀovan˘m
rokem loÀsk˘m.

vající pﬁipravil mírnû sloÏitûj‰í podmínky v podobû uzavﬁení sÀatku na zakotvené lodi v lodním pﬁístavi‰ti v Nuãnicích. Profesionálnû pﬁipravená
svatba probûhla z mého pohledu naprosto perfektnû a ke spokojenosti
v‰ech zúãastnûn˘ch.
PROSTOR SADU OBLÉHAJÍ CVIâÍCÍ PRVKY

DVA SVATEBNÍ OB¤ADY, Z TOHO JEDEN NA LODI

Starosta obce s matrikáﬁkou paní Marií My‰ákovou oddali v rámci
obce dva manÏelské páry. Jeden z manÏelsk˘ch párÛ si pro na‰e oddá-

JiÏ v minulém vydání zpravodaje jsem avizoval o plánovaném umístûní
cviãebních strojÛ slouÏících k procviãení tûla do prostoru b˘valého sadu v
Kﬁe‰icích. Zastupitelstvem obce bylo rozhodnuto o poﬁízení 6 kusÛ tûchto
strojÛ. Abychom u‰etﬁili finanãní prostﬁedky za montáÏ prvkÛ a pokládku
dlaÏby, rozhodli jsme se, Ïe úkol svûﬁíme na‰im veﬁejnû prospû‰n˘m pracovníkÛm. Po odborné kontrole dodavatele prvkÛ byla následnû provedena revize a zahájení pouÏívání celého prostoru. Nová atrakce láká pﬁedev‰ím dûti, k tomuto bych v‰ak rád zdÛraznil, Ïe se jedná o stroje urãené
v‰em vûkov˘m kategoriím. Poãátkem jara bude prostor kolem cviãebních
strojÛ osazen nízk˘mi keﬁi. Pﬁeji v‰em spoluobãanÛm zdravá tûla i du‰e.
(Pokraãování na následující stranû)

T¤ETÍ Ú¤EDNÍK SE NA OÚ OSVùDâIL
Po cel˘ rok mûl obecní úﬁad k dispozici zamûstnance zcela dotovaného úﬁadem práce. Byla jím paní Karolína ·tûdrá, která se vûnovala sociální agendû opatrovnictví. Nad rámec této vykonávané ãinnosti zpracovala pro obecní úﬁad nové plány hﬁbitovÛ v Kﬁe‰icích a Zahoﬁanech.
Paní ·tûdrá opustila obecní úﬁad koncem mûsíce ledna 2016. Byla nahrazena nov˘m zamûstnancem, opût dotovan˘m úﬁadem práce na jeden
rok, kter˘m je opût Ïena - sl. Veronika Chládková. Paní ·tûdré za její odvedenou práci v rámci chodu obecního úﬁadu dûkujeme.
CVIâNÁ MONTÁÎ MOBILNÍHO HRAZENÍ DOPADLA
NAD OâEKÁVÁNÍ

Bezruãovy ulice do Kolonie a na základû podnûtÛ od obãanÛ Ïijících v
Bezruãovû ulici se Zastupitelstvo obce rozhodlo odkoupit ãást chodníku
a komunikace, která nebyla v majetku Obce Kﬁe‰ice, do svého vlastnictví. Jednání o odkupu probíhala v dobrém duchu, a proto mohla b˘t
záleÏitost velmi rychle dotaÏena do samého konce. Pﬁedchozímu majiteli pozemku za tento pﬁístup je‰tû jednou velice dûkuji.

V polovinû ﬁíjna probûhla plánovaná cviãná montáÏ mobilního hrazení v Kﬁe‰icích a Nuãnicích. S touto akcí souvisí nasmlouvání nutné techniky zaji‰Èující pﬁepravu materiálu a pﬁedev‰ím zaji‰tûní potﬁebn˘ch pracovníkÛ. JiÏ od prvopoãátku,
tedy od pﬁevzetí díla obcí, se do
této ãinnosti aktivnû zapojují
místní dobrovolní hasiãi, kteﬁí
zde mají nejvût‰í zastoupení.
Obec také poãítá s nejbliÏ‰ími
jednotkami sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ z okolních obcí, pﬁedev‰ím s tûmi, kter˘ch se pﬁípadné
povodnû net˘kají. Od povodní z
roku 2013 se v urãit˘ch smûrech zmûnil manipulaãní ﬁád k celému dílu, a proto bylo tﬁeba otestovat
celkovou pﬁipravenost obce zvládnout mimoﬁádnou událost. Kompletní
montáÏ mobilního hrazení, vãetnû ustanovení ãerpadel, trvala 5hodin a
15 minut. Na montáÏi se podílelo 63 pracovníkÛ z ﬁad SDH, JSDHO, obãanÛ na‰ich obcí a dal‰ích dobrovolníkÛ. S odstupem jednoho mûsíce se
se‰la pracovní skupina k vyhodnocení cviãení, na které byl pozván i zástupce povodí Labe pan Zdrubeck˘. Na pracovní schÛzce byly oboustrannû sdûlené podnûty vedoucí k urychlení montáÏních prací. Cviãení
bylo vyhodnoceno jako velmi zdaﬁilé a odpovídající manipulaãnímu ﬁádu.
ZÁJEZD DO DIVADLA SKLIDIL KLADNÉ OHLASY
Na první listopadov˘ t˘den pﬁipadl obecní zájezd do praÏského Národního divadla na ãinohru Strakonick˘ dudák. ZmiÀované pﬁedstavení
bylo urãené dospûl˘m i dûtem a jak se pozdûji ukázalo, v˘bûr byl vhodn˘. Zájezdu se zúãastnilo celkem 51 úãastníkÛ se zastoupením v‰ech
na‰ich obcí. Zájezd pro rok 2016 je jiÏ v pﬁípravû a mohu slíbit, Ïe opût
bude na co se tû‰it.
CHODNÍK A âÁST KOMUNIKACE V BEZRUâOVù
ULICI JIÎ PAT¤Í OBCI
V souvislosti s plánovanou realizací nového chodníku vedoucího z
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ÚDRÎBA OBCÍ PROBÍHÁ PODLE PLÁNU
Od roku 2015 máme moÏnost poprvé uklízet na‰e obce novû poﬁízen˘m strojem Holder. V letních mûsících jste mohli stroj shlédnout pﬁi údrÏbû zelenû ãi úklidu komunikací. Nyní v zimním období stroj disponuje
smetákem, kter˘ dokáÏe vyãistit chodník od snûhu témûﬁ do ãista a dále
posypov˘m zaﬁízením umístûn˘m v zadní ãásti stroje. S ohledem na velké
mnoÏství chodníkov˘ch ploch se jedná o velkého pomocníka. Stroj dokáÏe uklidit chodníky ve v‰ech na‰ich obcích za tﬁi hodiny. Toto se v‰ak dá
zvládnout pouze za podmínek, Ïe na chodnících nestojí zaparkovaná vozidla, která brání jeho prÛjezdu. Vûﬁím, Ïe kaÏd˘ aktivní obãan zajímající
se o dûní v na‰ich obcích zlep‰ení v celoroãní údrÏbû obcí pocítil.
STAVEBNÍ PARCELY V ZAHO¤ANECH

âasto skloÀované a dlouhodobé téma ÏadatelÛ o v˘stavbu rodinn˘ch
domkÛ v jedné z na‰ich obcí jsou stavební parcely v Zahoﬁanech. Práce
související s pﬁípravou zastavûní pozemku parc. ã. 818/8 v k.ú. Zahoﬁany, kde vznikne prostor pro 10 rodinn˘ch domkÛ, zapoãalo jiÏ pﬁedchozí
Zastupitelstvo obce, proto se tato záleÏitost zdá b˘t ÏadatelÛm nekoneãnû dlouhá a bez vidiny jejího vyﬁe‰ení. V listopadu loÀského roku schválilo Zastupitelstvo obce zadání projektové dokumentace na zasíÈování
parcel projekãní kanceláﬁi Polereck˘ s.r.o. Litomûﬁice. Projektová dokumentace by mûla b˘t hotova do konce bﬁezna leto‰ního roku, následnû
bude nutné ãekat na vyjádﬁení dotãen˘ch institucí. KdyÏ bychom tímto
procesem pro‰li bez vût‰ího zdrÏení, mohli bychom pﬁibliÏnû v záﬁí jednotlivé parcely zaãít prodávat. O v˘voji v celé vûci budeme informovat.
SMS INFORMAâNÍ SLUÎBA, ROZHLAS DO KAPSY
V polovinû ledna leto‰ního roku jste do sv˘ch schránek obdrÏeli obálku od obecního úﬁadu obsahující plakátek s nabídkou nové sluÏby, kte(Pokraãování na následující stranû)

rou se obec rozhodla poskytovat od mûsíce února, aby zkvalitnila informovanost obãanÛ. S ohledem na skuteãnost, Ïe je plakátek souãástí
zpravodaje, nebudu duplicitnû vysvûtlovat, jaké v˘hody zavedená sluÏba
pﬁiná‰í a co je tﬁeba udûlat, aby se ve správn˘ moment rozeznûl telefon
i u vás doma a formou SMS zprávy vám pﬁedal informace. Rád bych
ov‰em zmínil, Ïe k dne‰nímu dni, tj. 5. února, je v systémové databázi
pﬁihlá‰eno 210 domácností, z ãehoÏ mám opravdu velkou radost. Velice
dûkuji v‰em obãanÛm, kteﬁí neváhali a zaregistrovali se. ZároveÀ vyz˘vám obãany, kteﬁí se doposud nepﬁihlásili, aby neváhali a provedli registraci, protoÏe vãasné informace jsou ãasto tím rozhodujícím okamÏikem. Vûﬁím, Ïe s poskytováním informací budete spokojeni, a Ïe vám
umoÏní vût‰í rozhled o dûní v na‰ich obcích i kdyÏ budete daleko od
svého domova.
ZLODùJI SE NESTYDùLI
Následkem po‰kození transformátoru v Nuãnicích do‰lo poãátkem
února k odpojení obce Nuãnice a ãásti ulice PraÏské v Kﬁe‰icích od elektrické energie. Podrobnûji do‰lo k odcizení chladícího oleje, kter˘ slouÏí k
ochlazování transformátoru. Celková ‰koda byla vyãíslena na více neÏ
5.000,- Kã a je pﬁedmûtem dal‰ího ‰etﬁení policie. Po neznámém pachateli policisté pátrají, ve vûci byly zahájeny úkony trestního ﬁízení pro podezﬁení ze spáchání trestného ãinu krádeÏe, po‰kození a ohroÏení provozu obecnû prospû‰ného zaﬁízení. Podle trestního zákoníku hrozí neznámému pachateli aÏ ‰estileté vûzení. Policie Ïádá obãany o pomoc pﬁi
pátrání po dosud neznám˘ch pachatelích této trestné ãinnosti. Jakékoliv
informace k podezﬁel˘m osobám ihned oznamte na bezplatné telefonní
lince 158 nebo pﬁímo na nejbliÏ‰í policejní sluÏebnû. V této souvislosti
bych rád informoval obãany, aby v pﬁípadû v˘padkÛ elektrické energie

informovali poruchovou linku spoleãnosti âEZ na tel.: 840 850 860.
VOZIDLA NA CHODNÍK NEPAT¤Í
Dovoluji si upozornit v‰echny spoluobãany i ostatní, kteﬁí pﬁijíÏdí do na‰ich obcí, Ïe zákon o provozu na pozemních komunikacích v platném
znûní neobsahuje Ïádné ustanovení, které by dovolovalo parkování motorov˘ch vozidel na chodníku. To lze pouze v pﬁípadû, Ïe takové stání vozidel povoluje pﬁíslu‰ná dopravní znaãka. Taková znaãka ov‰em v na‰ich
obcích umístûná není. Úmysl zajistit chodcÛm bezpeãí se tak v nûkter˘ch
na‰ich obcích, nebo jejich ãástech, míjí úãinkem, a proto Ïádám v‰echny odpovûdné spoluobãany, aby se ﬁídili platn˘mi právními pﬁedpisy âR
a neparkovali na chodnících urãen˘ch pro pû‰í.
ROZPOâET NA ROK 2016 JE SCHVÁLEN¯
Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání dne 17. prosince rozpoãet na rok 2016 v prvém ãtení. Jaké investice se nám podaﬁilo do rozpoãtu zahrnout, se mÛÏete doãíst v ãlánku starosty obce. Realizace projektÛ probûhne za pﬁedpokladu, Ïe nenastanou pﬁekáÏky, které by bránily
jejich realizaci. V rozpoãtu poãítáme s dotaãními tituly, tudíÏ se realizace
vybran˘ch projektÛ bude odvíjet dle poskytnut˘ch dotaãních prostﬁedkÛ.
ZMùNA V SESTAVù ZASTUPITELSTVA OBCE
Na posledním zasedání Zastupitelstva obce v roce 2015 se zastupitel
p. Miroslav Kébrt vzdal mandátu zastupitele. Pana Miroslava Kébrta nahradil 1. náhradník za SNK Evrop‰tí demokraté, syn Luká‰ Kébrt, kter˘
sloÏil slib zastupitele dne 11. února na ﬁádném zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce udûlilo panu Miroslavu Kébrtovi zásluÏnou medaili
obce za dlouholetou práci pro Obec Kﬁe‰ice.
Michal Manãal, místostarosta

Rozdûlování dotací
z obecního rozpoãtu
Toto téma bylo vÏdy v zastupitelstvu pﬁedmûtem dlouh˘ch debat pﬁi pﬁípravû rozpoãtu. Dlouhodobou snahou ZO bylo nalézt klíã k rozdûlování dotací. Spravedliv˘ klíã
lze nalézt asi velmi tûÏko, ale co lze udûlat, je urãení pravidel ãi metodiky, jak jsou dotace poskytovány, podle jak˘ch zákonÛ, v jak˘ch termínek, v˘‰i apod. ¤adu z podmínek pﬁímo pﬁedepisují zákony âeské republiky.
Po poslední vût‰í debatû o tomto tématu jsem byl spou se zastupiteli Juﬁíkovou
a Kébrtem povûﬁeni vypracováním pravidel, s definitivním znûním velmi pomohl aktivnû
Luká‰ Kébrt, kter˘ je novû také zastupitelem obce. Návrh pravidel byl zveﬁejnûn v konceptu a po shromáÏdûní a zapracování pﬁipomínek schválem zastupitelstvem v prosinci 2015. Znûní pravidel vãetnû termínÛ, formuláﬁÛ Ïádosti o dotaci a její vyúãtování je
zveﬁejnûn na stránkách obce.
Celková v˘‰e poskytovan˘ch dotací ãinila v posledních letech cca 800 tis. Kã, coÏ je
zhruba 5 - 6% z bûÏn˘ch pﬁíjmÛ obce. V˘‰i dotace bude schvalovat zastupitelstvo jako
max. 6% z bûÏn˘ch pﬁíjmÛ na dan˘ rok pﬁi schvalování rozpoãtu na pﬁelomu roku. Po
obdrÏení jednotliv˘ch Ïádostí a formálním zkontrolování finanãním v˘borem obce bude
v˘‰i dotací jednotliv˘m ÏadatelÛm schvalovat zastupitelstvo.
Z rozpoãtu budou poskytovány dva typy dotace. První na celoroãní ãinnost pro sportovní kluby a obãanské spolky s termínem podání Ïádosti do konce ledna, spolu s vyúãtováním z minulého roku. Druh˘m typem Ïádosti je dotace na konkrétní jednorázov˘ projekt /ten mÛÏe trvat i déle, napﬁíklad vydání publikace apod. /, kulturní, sportovní, nebo osvûtovou akci apod. Dotaci na projekt je moÏné Ïádat do konce bﬁezna,
ale samozﬁejmû i dﬁíve. Pokud Ïadatel pﬁijde se smyslupln˘m projektem pozdûji
bûhem roku, lze Ïádost podat, není v‰ak jisté, bude-li je‰tû z ãeho rozdávat. Bude na
posouzení zastupitelÛ, ponechá-li si rezervu pro takové pﬁípady. Funkãnost nového
systému nám ukáÏe teprve praxe po jisté dobû provozu. Za finanãní v˘bor obce a povûﬁené zastupitele vûﬁím, Ïe si Ïadatelé na pravidla brzy zvyknou a budou slouÏit pﬁehlednému hospodaﬁení a v dÛsledku povedou ke zjednodu‰ení pro Ïadatele i pro
snadnûj‰í kontrolu hospodaﬁení z rozpoãtov˘mi prostﬁedky. Otevﬁení moÏnosti Ïádat na
jednotlivé projekty doufejme také povede k rozvoji a podpoﬁe obãanské spoleãnosti ve
v‰í její bohatosti.
Ondﬁej ·tûdr˘,
pﬁedseda finanãního v˘boru, zastupitel obce

Linka pomoci obûtem kriminality
a domácího násilí má ãíslo 116 006 Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje
diskrétnû odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se mÛÏe obrátit kaÏd˘, kdo se cítí b˘t obûtí trestného ãinu, a to bez ohledu na to, zda
trestn˘ ãin byl nebo nebyl oznámen.
Volat mohou obûti rÛzn˘ch forem násilí vãetnû násilí domácího. Pomoc na lince je urãena
i obûtem nedbalostních trestn˘ch ãinÛ, napﬁ. dopravních nehod. Linka poskytuje okamÏitou pomoc, rady
a informace Ïenám, muÏÛm i dûtem. Volat mohou
lidé i pﬁi pouhém podezﬁení, Ïe jsou obûtí nûkteré
z forem domácího násilí, aÈ uÏ fyzického, psychického, ekonomického, ãi sociálního, stalkingu, nebezpeãn˘ch v˘hruÏek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozÛstalí po obûtech úmysln˘ch i nedbalostních trestn˘ch ãinÛ, kter˘m linka zprostﬁedkuje rychlou a nadstandardní
pomoc Bílého kruhu bezpeãí nebo nejblíÏe situované
kvalitní sluÏby. Linka poskytuje pomoc také svûdkÛm
trestn˘ch ãinÛ, kteﬁí byli událostí traumatizováni, potﬁebují psychickou podporu a informace o sv˘ch právech a ochranû.
Provozovatel linky Bíl˘ kruh bezpeãí vûnuje v˘raznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou
zavolat i lidé, kteﬁí se odÛvodnûnû obávají, Ïe se
mohou stát obûtí trestného ãinu a svou situaci potﬁebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové sluÏby je realizován díky
finanãní podpoﬁe Nadace Open Society Fund Praha
a programu Dejme (Ïe)nám ‰anci, kter˘ je financován
z Norsk˘ch fondÛ.
Více informací naleznete na webov˘ch stránkách
www.linka-pomoci.cz .
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Z pera na‰ich obãanÛ...
DNES JSEM SE ROZESMUTNùL..,
NEKROLOG ZA JABLO≈ NA NÁVSI
V K¤E·ICÍCH.
Takov˘ hezk˘ den, babí léto, jedu pro dûti do
‰koly na kole. Dûláme to protoÏe chceme, aby
se auty jezdilo ménû, aby se na‰e dûti i my
více h˘bali. ·etﬁí to ãas oproti chÛzi a navíc je
to povzná‰ející.

Takhle povznesen jsem projíÏdûl NádraÏní
ulicí od úﬁadu smûrem k sadu, pﬁes kﬁiÏovatku
u ãerpaãky. Pﬁed dvûma roky jsme se ãleny
sdruÏení Pro Zahoﬁany a ‰kolou zkusili vypomoci obci Kﬁe‰ice s obnovou doÏilého dûtského hﬁi‰tû právû u ãerpaãky, za pomoci dobrovolníkÛ, kﬁe‰ické ‰koly a finanãní podpory Ústecké komunitní nadace. VyÏaduje veliké úsilí
kultivovat veﬁejn˘ prostor a vztah ke spoleãnému prostﬁedí v situaci obecného nezájmu, dotaãního kocourkova a pﬁevrácen˘ch hodnotov˘ch mûﬁítek. Proto jsme byli potû‰eni, Ïe se
nûco podaﬁilo vybudovat a spolu s hﬁi‰tûm
jsme se také pokusili spestﬁit zbytky vysázen˘ch keﬁÛ, které hﬁi‰tû mûly oddûlovat od sousedící hlinûné manipulaãní plochy a silnice. Jedineãnou kulisu místa tvoﬁila je‰tû dneska ráno
jabloÀ, mírnû pﬁerostlá a zanedbaná, nicménû
krásnû venkovská a právû toho nám v Kﬁe‰icích valem ub˘vá. Velkou mûrou právû tahle
jabloÀ venkovskému charakteru pﬁispívala, nikomu zvlá‰È nepﬁekáÏela a kromû obecn˘ch Ïivotodárn˘ch funkcí stromÛ a stínu navíc plodila
krásná jabka. Barbarsky a zbyteãnû podetnutá
za pár minut motorovkou, navíc v dobû, kdy
byla právû obalená tím nejhezãím, co mûla,
Ïlutoãerven˘mi jablky. Jedno jsem si z té leÏící
jablonû utrhl, bylo trochu mouãné, ale velmi
chutné. Pokud takto zacházíme s na‰ím okolím
a navíc s veﬁejn˘m majetkem, jak˘m zeleÀ
a stromy jsou, je to nesprávné. Nûkdy je nutné
nebezpeãn˘ strom skácet, nebo pﬁestárlou
zeleÀ obnovit, ale pro pokácení nemÛÏe b˘t dÛvodem to, Ïe je ze stromu „bordel“, nebo Ïe
nám navíc je‰tû vadí, Ïe ovocn˘ strom rodí
ovoce!
Je mi z toho smutno. To krásné a pﬁirozené
si zniãme, pﬁidejme k tomu dal‰ích pár metrÛ
zámkové dlaÏby a zanedlouho to tu budeme
mít jako v ráji, nebo jako z katalogu obchodu
pro kutily. Nedej BÛh, aby nám v tom prostoru,
kter˘ naz˘váme honosnû sadem, snad je‰tû
kvetly nûjaké kytky. Právû jsme pﬁi‰li o jeden
dal‰í dÛvod, proã tomu tak ﬁíkat. Dost mne
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mrzí, Ïe jsme s Kamilou Kloubskou v minulém
období zastupitelstva nebyli razantnûj‰í v na‰ich návrzích, aby se s ãásti sadu udûlala kvûtná louka a ne ideál blíÏící se golfovému hﬁi‰ti.
Pokud nûkomu vadilo to ovoce, je ﬁada zpÛsobÛ, jak ho zhodnotit a tﬁeba i s v˘chovn˘m
naladûním jako program ‰kolní aktivity, nebo
zájmového krouÏku. Pokud by snad nûjaká
na‰e pravidla nebo pﬁecitlivûlost nám nedovolili ta dobrá jablka sníst, mohli jsme je tﬁeba
s dûtmi odnést nûjaké zvûﬁi nebo do ZOO.
Místo toho ten „problém“ vyﬁe‰íme ráznû jednou provÏdy, lidé to ocení.
Ondﬁej ·tûdr˘, 29. 9. 2015
DENTROLOGICK¯ A FYTOCENOLOGICK¯
KOUTEK PRO ZVÍDAVÉ
kvûtná louka - spoleãenství rostlin, jejíÏ
skladba je dána ãlovûkem ﬁízen˘m soupeﬁením druhÛ. Skladba závisí na typu pÛdy, mnoÏství vody a nadmoﬁské v˘‰ce. Travinám a kvûtinám je dán ãas vykvést a rozsemenit se, je
jim dán ãas poskytnout potravu hmyzu a opylovaãÛm. Louka se seãe dvakrát roãnû, tak jak
znají sedláci - sena a otavy. Oproti tomu ãasto
seãen˘ trávník je s nadsázkou biologickou
pou‰tí. Pﬁi nedostatku de‰Èov˘ch sráÏek ‰patnû
zadrÏuje vodu a pﬁi seãení v tomto období se
niãí jeho koﬁenov˘ systém.
Vi‰eÀ kﬁovitá ‘Globosa’ - (je vysázena ve 3
exempláﬁích místo zmiÀované jablonû.) v tomto
pﬁípadû se jedná o roubovan˘ keﬁ na vysokokmen - tedy pohodlnû pod ním projede sekaãka. Má drobné tuhé listy - tedy mal˘ pozvoln˘
podzimní opad a na jaﬁe krásnû kvete. Potud
v‰eobecné plusy. Nyní lokální mínusy. Tento
keﬁ byl pÛvodnû naroubován na kmen z dÛvodu ozelenûní úzk˘ch mûstsk˘ch ulic, mal˘ch
mûstsk˘ch parkÛ. Díky svému umûlému pÛvodu ve stáﬁí, dle zvolené podnoÏe, tvoﬁí v místû
roubu nepﬁirozen˘ pﬁechod mezi kmenem
a korunou. Sám o sobû má tento skorostrom
mal˘ kompaktní úhledn˘ vzrÛst, av‰ak s venkovsk˘m veﬁejn˘m prostorem je jeho habitus
nesouladn˘.
K. ·tûdrá
VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ,
vím, je to velice divné ve zpravodaji reagovat na ãlánek, kter˘ je teprve uveden, ale
v tomto plátku je to asi pravidlem a kdyÏ se mi
ta moÏnost naskytla, proã toho nevyuÏít, pﬁipojuji se k tomuto boji velmi nerad, v tuto chvíli je
to nutné.
âetl jsem takzvan˘ „Nekrolog za jabloÀ na
návsi v Kﬁe‰icích,“ je‰tû dﬁív neÏ vy, nevím co
si o tom mám myslet.
Nejprve jsem pﬁem˘‰lel o kterou jabloÀ
a na které návsi se jedná. Ale pﬁi ãtení nekrologu mi svitlo a bylo to jasné, Ïe se jednalo o dûtské hﬁi‰tû u pﬁeãerpávací stanice,
Ïe by tam byla dal‰í náves? To opravdu netu‰ím, ale asi se to zmûnilo, kdyÏ byl pisatel
ãlánku zastupitelem a místostarostou a probí-

hali „kocourkovské dotace“.
Îiji v obci od narození, i pﬁes ãasté povodnû
se mi zde stále líbí. Vím, je velice tûÏké pﬁi
chodu obce vyjít se v‰emi spoluobãany, ale
také by nûkteﬁí spoluobãané mûli chápat podstatu obecního úﬁadu a to Ïe zde Ïije 1416
obyvatel (dle internetov˘ch stránek Obecního
úﬁadu Kﬁe‰ice), a Ïe kaÏd˘ má názor na chod
obce a funkãnost starosty, místostarosty a jin˘ch pracovníkÛ, kteﬁí jsou zamûstnáni pod
obecním úﬁadem. Myslím si, Ïe se v‰ichni zamûstnanci obecního úﬁadu snaÏí dûlat pro obec
to, co je nejlep‰í a udrÏovat obec v pûkném,
ãistém prostﬁedí a dodrÏovat v‰echny pﬁedpisy,
zákony a pravidla. CoÏ je první vizitka, kterou
vidí kaÏd˘, kdo do obce vjede, vejde, nebo jen
obcí projíÏdí.
Dle ãlánku v obci chybí rozkvetlé louky, nebo
dokonce snad i jablonû s v˘born˘mi „mouãn˘mi“ jablky, nebo dokonce ovocné stromy
v sadû. Toto v‰echno jsme jako dûti zaÏily,
v sadû byla vysoká tráva, rostli tam ovocné
stromy, ale co to obná‰elo? Alergie spoluobãanÛ, kdy se v dobû kvûtu trávy nedalo kolem
sadu projít bez pouÏití kapesníku, klí‰Èata, zápﬁednice. V dobû dozrávání plodÛ na ovocn˘ch
stromech se kolem nedalo chodit, protoÏe tam
byla spousta vos, vãel, much atd. Copak
v dne‰ní dobû nûkdo stojí o to sekat trávu na
seno, trhat plody z ovocn˘ch stromÛ, které
nikdo neo‰etﬁuje? Pokud ano, mají to jiÏ dávno
o‰etﬁeno a pouÏívají jiné pozemky, ne ty co
jsou ve stﬁedu obce.
Dne‰ní mládeÏ nechce nic, neváÏí si niãeho,
co jde poniãí a zniãí. VÏdyÈ se podívejte na „odpoãívadla“ u kostelíka na Návsi, v lesíku, seniorsk˘ park, dûtské hﬁi‰tû, v‰ude vidíte teenagery, kteﬁí zniãí v‰e co vidí a co jen malinko zniãit jde. A to, Ïe se pracovníci obecního úﬁadu
snaÏí i pﬁes toto v‰echno obec zkulturÀovat
a zkvalitÀovat, zase a opût nûkomu vadí.
Mimochodem se i o rozkvetlou louku pracovníci obecního úﬁadu snaÏili, ale v‰ichni si
mohli v‰imnout, Ïe i to nûkter˘m spoluobãanÛm dûlalo problém a vylep‰ili to sv˘mi znaky,
které byly velmi nevkusné.
Jdûte „doprãic“, jestli nûkomu vadí, Ïe se pokácela stará jabloÀ, plánû na dûtském hﬁi‰ti
u pﬁeãerpávaãky. Tato jabloÀ stála na soukromém pozemku a s majitelkou pozemku byl
tento úkon projednán, a byl schválen. Kdyby
tam zÛstala a na nûkoho spadla, tﬁeba jen
vûtev, kdo by za to mohl, „obecní úﬁad“ a pracovníci obce, protoÏe nezabezpeãili bezpeãnost v obci.
Vím, Ïe je stále diskutabilní i prosekávání
kﬁoví smûr na Zahoﬁany, za sebe si myslím, Ïe
to je dobrá vûc. Bezinek a jin˘ch kﬁovisek je
v‰ude spousta a ba naopak bych to upravil tak,
aby se tam dal udûlat chodník, jelikoÏ cesta
z NádraÏní ulice na Zahoﬁany je velmi nebezpeãná a v dobû zeleného kﬁoví i velmi nepﬁehledná.
Z jedné strany se v obci napadají vysekaná
„golfová hﬁi‰tû“, zámková dlaÏba pod cviãícími
stroji v sadû a jak to vypadá na návsi v Zaho(Pokraãování na následující stranû)

ﬁanech? Pr˘ „oÏivená náves“, nic kromû zámkové dlaÏby a zelen˘ch patníkÛ tam oÏiveného
není. Dle mého, oÏivená náves by mûla vypadat malinko jinak a ne betonov˘ ráj, kter˘ je
nyní.
Prosím Vás proã pro vyﬁizování úãtu pouÏíváte zpravodaj, kter˘ má lidi informovat o novinkách, anebo se v nûm psát o tom co se
v obci událo a co se povedlo, zajdûte si na
obecní úﬁad a vyﬁíkejte si to s pﬁedstaviteli
obce, nebo bûÏte na zastupitelstvo a ﬁeknûte
svÛj názor veﬁejnû, bude zapsán do diskuze
a lidé se ho dozvûdí, ale nezaplÀujte stránky
„Zpravodaje“, vût‰ina lidí se nad tím pou‰klíbne
a ani to neãte, protoÏe uÏ ví, Ïe je to názor
vÏdy a stále jedné party lidí, kteﬁí se snaÏí
o nûco, co se do dne‰ní doby moc nehodí,
anebo jo hodí, ale v jiném prostﬁedí „na samotû u lesa“, tam by asi tito lidé byli spokojeni.
Mrva Miroslav ml.

ÚDRÎBA ZELENù V OBCI
Bﬁímû údrÏby zelenû v obci je pod setrval˘m
ostr˘m hledáãkem nás v‰ech. Kolik lidí, tolik
názorÛ. Zjednodu‰it by se to dalo na dva naprosto názorovû rozdílné tábory z nichÏ kaÏd˘
má svou pravdu.
Jedni by kluãili, káceli, poﬁád sekali trávníky,
kultivovali prostor, kter˘ by se pﬁiblíÏil mûstskému prostﬁedí. Druzí by zasahovali mûkãeji
a nechali pﬁírodû svÛj díl i uvnitﬁ obce, to v‰ak
vypadá pro první skupinu jako nepoﬁádek. Patﬁím k té druhé skupinû, neboÈ pﬁirozená zeleÀ
je absolutní devizou Ïivota na venkovû. V

podstatû návrat k pÛvodním druhÛm, k dokvetl˘m lukám (tam, kde ta moÏnost je‰tû je) je v
dne‰ní ekologicky namáhavé dobû velice pokrokov˘ návrat. Chápu nelehk˘ údûl na‰í
obecní údrÏbové ãety, dûlá co mÛÏe, nelze
v‰ak údrÏbu provádût bez koncepce. To je
rozhodnutí pro na‰e zastupitele, kudy se ubírat.
To Ïe se vÛbec dostávám k tématu JAK kultivovat je nadmíru skvûl˘ v˘voj péãe o veﬁejn˘
prostor v na‰í obci a na‰e obec si správnou
volbu zaslouÏí. Pﬁeji zastupitelÛm plodnou diskusi.
Karolína ·tûdrá

VáÏení spoluobãané,
·Èastn˘ Nov˘ rok 2016, zdraví, spokojenost a splnûní Va‰ich pﬁání Vám pﬁeje
ZO KSâM Kﬁe‰ice

DOMOV NA PUSTAJI K¤E·ICE INFORMUJE
Na ãtvrtek 28.1.2016 si svoje leto‰ní novoroãní setkání pﬁipravili i ãlenové ST¤EDISKA âD PUSTAJ. Jako tradiãnû si na zaãátku roku 2016
vyhodnotili ãinnost v roku 2015 a hlavnû pﬁipravili plán akcí na nov˘ rok.
Z uplynulého období se jim nejvíce líbila náv‰tûva Podûbrad a muzea
‰kodovek v Mladé Boleslavi. UÏ nyní se tû‰í hlavnû na náv‰tûvu Dûãína, kde se chtûjí hlavnû podívat do Ïelezniãního depa. Z turistick˘ch akcí
si naplánovali mimo jiné v˘stup na horu ¤íp. My jim jen pﬁejeme, aby se
jim v‰echny akce vydaﬁily a líbily a jelikoÏ mezi sebe pﬁivítali i nové ãleny,
tak aby i tûm se ãinnost líbila jako se líbí i tûm ãlenÛm, kteﬁí jiÏ v na‰em
domovû nebydlí, ale akcí se stále zúãastÀují. Dobré akce jsou zásluhou
nejen v‰ech ãlenÛ, ale i zamûstnancÛ DNP Kﬁe‰ice, kteﬁí jim v této ãinnosti pomáhají. A to zejména paní Alena.

Leto‰ní Vánoce a hlavnû ·tûdr˘ den jsme si skuteãnû uÏili. Odpolední svaãinu jsme nejdﬁíve strávili s vedením domova, od kterého jsme obdrÏeli tradiãní kolektivní dárky - tentokrát to byl soubor spoleãensk˘ch
her. K velmi dobré atmosféﬁe pﬁispûly i básniãky od Jardy, Oty, Jirky a
Dany. A pak uÏ následovala ·tûdroveãerní tabule a veãeﬁe - moc nám
chutnalo. Dûkujeme paní kuchaﬁko Eli‰ko. Pod stromeãkem pak uÏ
kaÏd˘ na‰el ten svÛj vysnûn˘ dárek. Dûkujeme v‰em na‰im zamûstnancÛm a uÏ se tû‰íme na Silvestra.

Stejnû jako v minul˘ch letech, tak i v leto‰ním roku pokraãujeme v canisterapii. Letos poprvé k nám pﬁijeli Matylda, Kája a Mája a my jsme s
nimi pracovali. Bylo to moc fajn. A samozﬁejmû jsme se s nimi nakonec
pûknû po‰majchlovali a vyfotili.

Tak jsme s prvními novoroãními dny pﬁivítali zimu koneãnû i se snûhem. Budeme s ním mít sice práci, ale uÏ mÛÏeme mluvit skuteãnû o
zimû.
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OPRAVA KOSTELA NEJSVùTùJ·Í
TROJICE POKRAâUJE
Letos koncem roku byla zahájena 2.etapa
opravy krovu na kostele v Zahoﬁanech. Je
tﬁeba je‰tû dokonãit opravy z minulého roku,
kdy byla vyspravena dÛleÏitá plná vazba krovu
nad vítûzn˘m obloukem, do které se také opírá
krov niÏ‰í stﬁechy nad chórem kostela.
Plné vazby krovu /zde leÏaté stolice/ jsou
jen ãtyﬁi a mají ve stﬁedu trojúhelníku tvoﬁeného vazn˘m trámem a ‰ikm˘mi vzpûrami je‰tû
vû‰adlo neboli vû‰ák, tedy svisl˘ trám slouÏící
jako táhlo od hﬁebene stﬁechy aÏ k vaznému
trámu.
Do vrcholu celé vazby byla také dodateãnû
vloÏena sanktusní vûÏiãka. Nûkteré ãásti krovu
- ‰ikmé vzpûry, úÏlabní a nároÏní trámy byly pﬁi
vkládání vûÏiãky vyﬁezány nebo zkráceny a jejich vzájemné propojení tvoﬁila konstrukce vûÏiãky. Patrnû po úderu blesku ale tato vûÏiãka
shoﬁela a spojení krovu na tomto místû uÏ
nikdo neopravil. Vloni tedy do‰lo po provizorním pﬁíãném staÏení kostela k opravû spodní
ãásti této plné vazby a sloÏitého spojení zdvojen˘ch pozednic, tzv. spodní pûtiboké vaznice
a ‰ikm˘ch vzpûr, které zaji‰Èují podélné zavûtrování krovu. Shnilá zhlaví vazn˘ch trámÛ byla
odstranûna a naplátována na obou stranách
nov˘m dﬁevem. V leto‰ní etapû je opraven
v˘‰e popsan˘ styk vysoké stﬁechy nad hlavní
lodí kostela a niÏ‰í stﬁechy nad závûrem kostela, knûÏi‰tûm. V krovu by je‰tû mûla následovat jedna etapa plánovaná na leto‰ní rok. Opût
se pokusíme získat dotaci Havarijního programu Ministerstva Kultury. Povinnou spoluúãast
bude hradit vlastník kostela. Na pﬁede‰lé dvû
etapy také pﬁispûla darem obec Kﬁe‰ice, letos
se jiÏ pﬁíspûvek z rozpoãtu obce bude orientovat na zahájení opravy hﬁbitovní zdi, kde má
obec Kﬁe‰ice ãást své odpovûdnosti za havarijní stav na sv˘ch bedrech, protoÏe obce dostaly v padesát˘ch letech plo‰nû hﬁbitovy do
své správy a na stavu hﬁbitovních zdí mají svÛj
podíl. V Zahoﬁanech je problém sloÏitûj‰í o to,
Ïe se jedná o opûrnou zeì obepínající cel˘ pahorek, ke zdi tûsnû pﬁiléhají také hroby. Opravy by bylo smysluplné zahájit na západní a jiÏní
stranû kostela, kde je zeì v pomûrnû dobrém
stavu. Na západû pﬁi vstupu na hﬁbitov postaãí
omítka, na jihu je tﬁeba hlavnû odstranit prorÛstající vegetaci a pﬁezdít korunu zdiva a ochránit zeì omítkou. PoÏádali jsme obec, aby terén
k opravû pﬁipravila. JiÏ v minulém roce probûhl
první prÛklest. Nyní by mûlo dojít k ãi‰tûní v˘mladkÛ a pouÏití chemického pﬁípravku. Také je
potﬁeba pokácet nûkteré stromy, které byly Ïivelnû vysázeny v prostoru hﬁbitova v tûsném
sousedství s opûrnou zdí, které mají také svÛj
podíl na statice zdiva. Kácení by mûla provést
odborná firma. Bude potﬁeba pﬁipravit dokumentaci, získat závazné stanovisko Památkového ústavu, ohlásit opravu na stavebním
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úﬁadû a pokusit se získat na opravu dotaci se
souhlasem vlastníka, tedy farnosti. Spoluúãast
by mohla b˘t ãásteãnû hrazena z kaÏdoroãního
pﬁíspûvku 50tis. z fotovoltaické elektrárny, jako
daÀ za znehodnocení panoramatu a krajinného
rázu. Na severní stranû bude oprava velmi nároãná a bude pravdûpodobnû potﬁeba zeì

v podstatû zaloÏit a postavit znovu, alespoÀ
v nûkter˘ch ãástech. Na v˘chodní stranû je asi
moÏné vût‰inu zdi je‰tû zachránit, pﬁezdûní
bude nutné v okolí pÛvodního zadního vstupu
do kostela, kde je zachovan˘ kamenn˘ portál
s dveﬁmi. Za nimi ov‰em je hﬁbitovním odpadem zanesen˘ vstup, zﬁejmû schody, které
stále stráÏí dvû impozantní lípy. Bylo by úãelné
v leto‰ním roce v rámci pﬁípravn˘ch prÛzkumn˘ch prací tyto hﬁbitvní odpady odstranit, aby
bylo moÏné zhodnotit stav schodÛ a zdi, bez
toho se tûÏko dají opravy nacenit, pokud je
chceme uãinit úspornû s nohami na zemi.
Pokud se od zemû trochu odpoutáme a zasníme se, pﬁedstavím si obnovenou cestu od tohoto zadního vstupu k BoÏím mukám ke kﬁiÏovatce cest od kostelem. Tato muka jsou opravená, jsou zde vysazeny dva nové stromy lípy,
javory nebo jírovce.
Cesta je na‰tûstí stále v katastru a také
v majetku obce, takÏe takové obnovû stojí
v cestû snad jen peníze, kapliãku máme zamûﬁenu a budeme Ïádat o stanovisko k její opravû.
Na‰e aktivity jsou pﬁíspûvkem k pozitivnímu
ovlivnûní okolí a pobídkou k ãinorodosti a rozvoji svého osobní lidství. Oprava dominanty
obce mÛÏe b˘t inspirací k posílení sebedÛvûry, odvahy a vytrvalosti kaÏdého z nás pﬁetavit své sny na skutky. Opeãovávan˘ veﬁejn˘
prostor podvûdomû pÛsobí na du‰i kaÏdého
z nás a v obci uÏ to zaãíná b˘t vidût.
Ondﬁej ·tûdr˘

Noc kostelÛ 2016
....se opût uskuteãní v na‰í obci v pátek 10. ãervna. Tentokrát oÏivíme dal‰í památku a tou
je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Opût pro Vás spﬁádáme program. Tentokrát vyuÏijeme
toho, Ïe interier kostela poskytne bezpeãné pﬁístﬁe‰í. Plánujeme dotisk úspû‰n˘ch pohlednic
motivÛ z na‰í obce, jejichÏ získáním pﬁispûjete na opravu kostela Nejsvûtûj‰í Trojice. Obrázky
z oprav s v˘kladem, pﬁiblíÏení historie mariánského kostela budou prezentovány v prÛbûhu veãera, úãast také pﬁislíbil litomûﬁick˘ smí‰en˘ pûveck˘ sbor pod vedením Romana Pallase.
Spolek Pro Zahoﬁany, Karolína ·tûdrá

Krátce o tﬁídûní odpadu... Informace k platbû za svoz
komunálního odpadu
Na této stránce se dozvíte základní obecné informace o tﬁídûní odpadu. Pro více informací o tﬁídûní a následném vyuÏití odpadu vám mÛÏeme doporuãit na‰e stránky, které se na tuto problematiku specializují
www.jaktridit.cz
Spoleãnost EKO-KOM se zab˘vá provozem systému tﬁídûní a vyuÏití
odpadu. V rámci své ãinnosti se stará o tﬁídûní a recyklaci plastÛ, skla,
papíru, nápojov˘ch kartonÛ, kovÛ a dal‰ích vyuÏiteln˘ch materiálÛ. Sbûrná síÈ je v souãasné dobû tvoﬁena více neÏ 200 tisíci kontejnery. Je doplnûna pytlov˘m sbûrem a dal‰ími zpÛsoby sbûru jako jsou sbûrné dvory
a v˘kupny. Informace o místních specificích tﬁídûní odpadu, která je
potﬁeba vÏdy respektovat, se dozvíte na mûstském úﬁadû nebo u
pﬁíslu‰né svozové firmy.
Základní informace pro správné tﬁídûní odpadu
Îlut˘ kontejner na plasty
ANO - Do kontejnerÛ na plasty patﬁí fólie,
sáãky, plastové ta‰ky, se‰lápnuté PET láhve,
obaly od pracích, ãistících a kosmetick˘ch pﬁípravkÛ, kelímky od jogurtÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ,
balící fólie od spotﬁebního zboÏí, obaly od CD
diskÛ a dal‰í v˘robky z plastÛ. Pûnov˘ polystyren sem vhazujeme v men‰ích kusech. Krabice
od dÏusÛ, vína, mléka a mléãn˘ch v˘robkÛ, je
potﬁeba pﬁed vhozením do kontejneru ﬁádnû
se‰lápnout.

Platba za svoz komunálního odpadu je stanovena Obecnû závaznou vyhlá‰kou Obce
Kﬁe‰ice ã. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy,
tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ.
Sazba poplatku pro poplatníka:
500,- Kã za kalendáﬁní rok
Dûti do 15 let:
300,- Kã za kalendáﬁní rok
Vlastník nemovitosti (chata, chalupa):
300,- Kã za kalendáﬁní rok
Osvobozeni jsou obãané star‰í 75 let
Poplatek je splatn˘ jednorázovû do 30.4.
pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku. Poplatek lze zaplatit i ve dvou stejn˘ch
splátkách, a to nejpozdûji do 30. 4. a 30. 9. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního
roku.
Platba v hotovosti na pokladnû Obecního úﬁadu Kﬁe‰ice, nebo
pﬁevodem na úãet ã. 4522471/0100, variabilní symbol: rodné ãíslo
poplatníka.

NE - Naopak sem nepatﬁí mastné obaly se
zbytky potravin nebo ãistících pﬁípravkÛ, obaly od Ïíravin, barev a jin˘ch
nebezpeãn˘ch látek, podlahové krytiny ãi novodurové trubky

Modr˘ kontejner na papír
ANO - Hodit sem mÛÏeme napﬁíklad ãasopisy,
noviny, se‰ity, krabice, papírové obaly , cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliov˘mi ok˘nky sem mÛÏete také vhazovat, zpracovatelé si
s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitﬁku! Nevadí ani papír
s kanceláﬁsk˘mi sponkami. Ty se bûhem zpracování samy oddûlí.
NE - Do modrého kontejneru nepatﬁí uhlov˘,
mastn˘, promáãen˘ nebo jakkoliv zneãi‰tûn˘
papír. Tyto materiály nelze uÏ nadále recyklovat. Pozor, pouÏité dûtské pleny opravdu nepatﬁí do kontejneru na papír, ale do popelnice

Zelen˘ kontejner na sklo
ANO - Do zeleného kontejneru mÛÏeme vhazovat jakékoliv sklo, napﬁíklad lahve od vína, alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ, sklenice
od keãupÛ, marmelád ãi zavaﬁenin. Patﬁí sem
také tabulové sklo z oken a ze dveﬁí. Vytﬁídûné
sklo není nutné rozbíjet, bude se dále tﬁídit!
Pokud jsou vedle sebe zelen˘ a bíl˘ kontejner,
vhazujeme do bílého ãiré sklo a do zeleného
sklo barevné.
NE - Do tûchto nádob nepatﬁí keramika a porcelán. Nepatﬁí sem ani autosklo, zrcadla nebo tﬁeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patﬁí zpût do obchodu.
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Na‰e ‰kola je prima

·kolní rok 1963/1964 - jedna vzpomínková fotografie

tografie i kroniky z let minul˘ch. Do historie ‰koly nahlíÏíme hlavnû z dÛvodu pﬁipomenutí si v˘roãí 90 let od poloÏení základního kamene této
krásné secesní budovy. Nûkteré fotografie nejsou ãasovû oznaãeny, proto
Vám budeme vdûãni, pokud nám pomÛÏete s jejich identifikací. Tuto moÏnost budete mít i na plese konaném právû k tomuto jubileu - 19. 2. 2016
v Polepech. Autobusová doprava je zaji‰tûna.
Zvlá‰tní podûkování patﬁí vedení obce Kﬁe‰ice, zajímají se o kvalitu na‰eho vzdûlávání a pomáhají nám ‰kolu udrÏet v dobré kondici. Pan starosta Václav Kovaﬁík i místostarosta Michal Manãal nás nav‰tûvují a zapojují se i do akcí organizovan˘ch ‰kolou. Chápou, Ïe ‰kola je v˘znamnou souãástí na‰ich obcí. Budeme moc rádi, kdyÏ se na nás do ‰koly pﬁijdete kdykoli podívat i Vy :)
Více informací naleznete na fb: Z· a M· Kﬁe‰ice / www.zskresice.cz
VE ·KOLE NA ZKOU·KU - pﬁed‰koláci ze ‰kolky si pﬁi‰li vyzkou‰et,
jak to chodí ve ‰kole - od záﬁí se na nû ve ‰kole tû‰íme :)
Pﬁejeme v‰em mnoho úspûchÛ v novém roce 2016, Ïivotní pohodu a
úsmûvy na tváﬁi v‰ech kﬁe‰ick˘ch obãanÛ a obãánkÛ!
Lenka ·pittová, ﬁeditelka ‰koly

V souãasné dobû je ve ‰kole 55 ÏákÛ. Tﬁídy 1 - 3 jsou samostatné,
pouze 4. a 5. roãník je spojen. Ve ‰kolce je 49 dûtí ve dvou oddûleních.
DojíÏdí za námi i dûti z Litomûﬁic a z obcí mimo Kﬁe‰ice. KvÛli navy‰ování poãtu ÏákÛ poãítáme v budoucnu se v‰emi tﬁídami plnû samostatn˘mi. Na‰i Ïáci/dûti i jejich rodiãe jsou moc fajn, vládne zde pﬁíjemná a tvÛrãí atmosféra a to právû díky nim i kreativním kantorÛm jak ve
‰kole, tak i ve ‰kolce. Zapojujeme se do nejrÛznûj‰ích projektÛ a nabízíme dûtem opravdu v‰estrann˘ rozvoj. Lpíme na zdravé v˘Ïivû a dostateãném pohybu. Napﬁíklad kaÏdou velkou pﬁestávku mohou b˘t dûti venku
na multifunkãním hﬁi‰ti a kuchaﬁky nav‰tûvují kurzy zdravého vaﬁení.
V‰em zamûstnancÛm proto patﬁí velk˘ dík za skvûle odvádûnou práci!
Pro na‰e kvalitní vzdûlávání si nás vybrala Univerzita Jana Evangelisty Purkynû a stali jsme se novû i fakultní ‰kolou - jedinou mezi prvostupÀov˘mi ‰kolami.
K vidûní budou v prostorách ‰kolní budovy cel˘ ‰kolní rok zajímavé fo-

·kolka pro zdraví
Zdrav˘ Ïivotní styl je slovní spojení, které v
poslední dobû kolem sebe sly‰íme velice ãasto.
Máme ale v této problematice jasno? V jakém
okamÏiku by se mûlo zaãít s v˘chovou ke zdraví? Ve ‰kole, nebo jiÏ ve ‰kolce?
Tyto a dal‰í otázky se „Cepík“, kter˘ realizuje nezisková organizace Centrum podpory
zdraví, o.s. se sídlem v Ústí nad Labem. Tato
spoleãnost zamûﬁuje svoji ãinnost na prosazování zdravého Ïivotního stylu v nej‰ir‰ích vrstvách obyvatel. T˘ká se tedy nejen dûtí, ale také
jejich rodin, pedagogick˘ch pracovníkÛ a ‰kolních jídelen.
Pro dûti ze ‰kolky, ale i dûti ze základní
‰koly, které jsme do projektu také zapojili, je
„Cepík“ sympatick˘ maÀásek chlapce podobného vûku, se stejn˘mi zájmy a návyky. S dûtmi
se setkává ve ‰kolce a provází je formou divadelních pﬁedstavení zásadami správného Ïivotního stylu. ZároveÀ jim pﬁedvádí, co by se
mohlo stát, kdybychom na zdraví a stravovací
návyky nedbali. Spoleãnû pak hledají správná
ﬁe‰ení.
Témata tûchto pﬁedstavení jsou srozumitelná a v˘stiÏná:
1. „KaÏdé jídlo, které máme, aspoÀ trochu
ochutnáme“
2. „V‰e, co Ïije, vodu pije“ - podporující trend,
kter˘ se ve spoleãnosti pozvolna ‰íﬁí, a sice
ZPRAVODAJ
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pití vody z kohoutku.
3. „Cepíkohrátky“ - aktivní dopoledne plné pohybu
Základní pilíﬁe, které se v tomto projektu
vzájemnû prolínají, jsou v˘Ïiva, pohyb a prevence. V prÛbûhu celého ‰kolního roku jsou
pro dûti pﬁipraveny pomÛcky a pracovní materiály opût s tématikou zdravého Ïivotního stylu,
taktéÏ pro uãitelky ‰kolení v oblasti v˘Ïivy. Pro
kuchaﬁky je pﬁipraven kurz vaﬁení se zamûﬁením na nová, zdravá, moderní jídla. A rodiãÛm
jsou poskytovány informace o nejnovûj‰ích po-

znatcích formou letákÛ a odborn˘ch pﬁedná‰ek
pﬁímo v na‰í ‰kolce.
Pro zaji‰tûní co nejvy‰‰í efektivity je tedy projekt propojen do co nej‰ir‰ího okolí na‰ich dûtí.
A my doufáme, Ïe pokud budeme táhnout za
jeden provaz, podaﬁí se nám realizace primární
prevence se zamûﬁením na pﬁedcházení dûtské
obezity a s tím souvisejících následn˘ch nemocí v dûtském vûku. V na‰í ‰kolce chodíme s
dûtmi pravidelnû ven, dennû zaﬁazujeme zdravotní cviãení na ãerstvém vzduchu a pohybové
hry, které mají dûti rády. A sami dobﬁe víte, Ïe
kdyÏ dûláte, co vás baví a co máte rádi, je na
svûtû krásnû ... ! Bc. Magdaléna Chladilová,
vedoucí uãitelka M·

Klub deskov˘ch her pro seniory a jejich juniory
Klub deskov˘ch her se jiÏ nûkolikrát se‰el v Kﬁe‰ické ‰kole. Pozor,
star‰í úãastníci, pro které je klub hlavnû urãen, byli zatím v men‰inû!
Pﬁitom pro nû jsou pﬁipraveny hry, které pobaví i dospûlé - trénování
kombinaãních schopností, pamûti, strategie, spoleãná tvorba kﬁíÏovek
apod. Jsou pﬁipraveny dvû místnosti pro dûti a dospûlé zvlá‰È, aby se
skupiny neru‰ily. Leto‰ní klub bude probíhat do bﬁezna, kdy zapoãíná in-

tenzivní práce na zahrádkách a klub se objeví zase v ﬁíjnu, kdy je hotovo :-). Tento roãník klubu je zku‰ební. Zjistíme tak, zda-li senioﬁi v na‰í
obci mají zájem se scházet a rozvíjet dal‰í spoleãenské aktivity, které jim
budou vyhovovat. VyuÏijte této pﬁíleÏitosti, vezmûte kamarádky a kamarády a pojìte se sejít. Koláãky jsou v˘borné a káva voÀavá.
Spolek Pro Zahoﬁany, Karolína ·tûdrá

Pûkná vycházka hned za humny - na Hol˘ vrch!

Jen co se na jaﬁe tro‰ku oteplí, na stráních Holého vrchu vykvétají záplavy petrklíãÛ a podlé‰ek. Za touto nádherou se jiÏ nemusíte prodírat
hust˘mi kﬁovisky nebo pﬁes bahnité pole. Od kﬁíÏku nad Zahoﬁansk˘m kostelem byla znovu vyﬁezána a obnovena pÛvodní stará cesta aÏ k lesu
na Holém vrchu. Tam se mÛÏete napojit na lesní cestu, která Hol˘ vrch obchází po severním úboãí a dále pokraãuje smûrem na Skalky. Nebo
to vzít vzhÛru podél okraje lesa a pokochat se parádním v˘hledem na Kﬁe‰ice a dále do Polabí. PrÛchod kﬁovím proﬁezal spolek Pro Zahoﬁany
a pﬁíznivci, se souhlasem v‰ech vlastníkÛ dotãen˘ch pozemkÛ, kter˘m tímto dûkujeme.
Jarka Jandová
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Spolek pro Zahoﬁany
s obãany na‰ich obcí
vybudoval dûtské hﬁi‰tû
v Zahoﬁanech.

P¤IVÍTALI JSME NOVÉ OBâÁNKY OBCE...
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Rok 2015 byl pro kﬁe‰ické mladé hasiãe úspû‰n˘

Rok 2015 pﬁinesl pro na‰e mladé hasiãe
mnohé zajímavé, nejen krásné cenné trofeje ze
soutûÏí, ale i ﬁadu nov˘ch zku‰eností, mnoho
pûkn˘ch chvil a hlavnû spoustu nov˘ch kamarádÛ z rÛzn˘ch koutÛ na‰í republiky.
Dûti se zúãastnily celkem 17 soutûÏí
v na‰em okrese, z 15 z nich si pﬁivezly medailové umístûní, nûkteﬁí jednotlivci soutûÏili
i mimo okres a to v Pískové Lhotû, v Hostinném, v krajské soutûÏi Stimax Cup a celorepublikové soutûÏi âesk˘ halov˘ pohár.
STIMAX CUP 2015 aneb ‰edesátkování
a stovkování Ústeckého kraje - seriál je urãen
pro závodníky - jednotlivce v kategoriích mlad‰í Ïáci, star‰í Ïáci a dorostenci. SoutûÏní disciplína je bûh na 60 m s pﬁekáÏkami pro kategorii mlad‰í a star‰í Ïáci dle Smûrnic celostátní hry Plamen. Z na‰eho okresu se zapojila
tato SDH : Kﬁe‰ice, Litomûﬁice, Terezín a Vûdomice. SoutûÏ byla rozdûlena do 5 kol, kaÏdé
kolo probíhalo v jiném okrese ústeckého kraje.
Vyhodnocení se uskuteãnilo vÏdy po jednotliv˘ch kolech a po probûhnutí v‰ech pûti kol
do‰lo k celkovému vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Do celého seriálu bylo zapojeno celkem 317 závodníkÛ. Dûti z na‰í obce si vedly velice dobﬁe,
nejen Ïe obsadily v základních kolech spoustu
medailov˘ch pozic, ale i v celkovém vyhodnocení seriálu se podaﬁilo vybojovat deset cenn˘ch kovÛ do litomûﬁického okresu, z toho
sedm medailí putovalo do Kﬁe‰ic.
mlad‰í Ïáci - dívky - od 6 do 11 let
1. místo - Hy‰plerová Anna 2. místo - ·mejkalová Aneta
mlad‰í Ïáci chlapci - od 6 do 11 let
2. místo - Hudec Jan
star‰í Ïáci - dívky - od 11 do 15 let
1. místo - Opavová Tereza 2. místo - Hudcová
Klára 3. místo - ·rámková Petra
star‰í Ïáci - chlapci - od 11 do 15 let
1.místo - ·mejkal Milan
Novinkou v loÀském roce byla úãast na soutûÏích Podﬁipské hasiãské ligy - disciplínou
byl útok s vodou,v této soutûÏi jsme pro malou

úãast obsadili v celkovém poﬁadí bohuÏel aÏ
5.místo, ale i pﬁesto se nám podaﬁilo vybojovat
jedno prvenství a to titul nejrychlej‰ího proudaﬁe, toto prvenství získala Karolína Kühnová,
ãlenka na‰eho SDH.
Dal‰í novinkou byla úãast dûtí na âHP - ‰lo
o tﬁí kolovou soutûÏ jednotlivcÛ v bûhu na
60m s pﬁekáÏkami, soutûÏ probíhala v atletick˘ch halách tûchto mûst - Jablonec nad Nisou,
Praha a Ostrava, tohoto seriálu se zúãastnilo
celkem 1024 závodníkÛ z celé republiky. I pﬁes
opravdu velikánskou konkurenci se podaﬁilo
na‰im dûtem zabojovat a obsadit nádherná
místa.
/Terka 2.místo, Milan 5.místo, Aniãka

7.místo, Jenda 16.místo,Klára 27.místo a Aneta
30.místo./
Vypadá to, Ïe rok 2015 probíhal pouze
v duchu soutûÏí,ale i pﬁesto ãlenové SDH za
pomoci obecního úﬁadu uspoﬁádali tyto akce:
21. února - Hasiãské lyÏování na Ple‰ivci
22. bﬁezna Velikonoãní jarmark a Ma‰karní ples
/za spoluúãasti místní M· a Z·/
08. kvûtna v˘let do Mirákula
31 kvûtna Dûtsk˘ den u Labe
18. ãervence den otevﬁen˘ch dveﬁí a Hasiãskou
zábavu
24. ﬁíjna Propou‰tûní letního ãasu a Lampionov˘ prÛvod
28. listopadu Vánoãní jarmark a rozsvûcení vánoãního stromeãku /za spoluúãasti místní
M· a Z·/
Na závûr bych ráda podûkovala pﬁedev‰ím
dûtem, za jejich obrovskou píli a snahu, protoÏe právû jejich úspûchy nám vedoucím ukazují dal‰í cestu,velké díky patﬁí rodiãÛm za podporu dûtí nejen na soutûÏích,obecnímu úﬁadu,
místní M· a Z·, drobn˘m sponzorÛm a ãlenÛm
SDH Kﬁe‰ice, bez kter˘ch by nebyla ãinnost
moÏná :) DùKUJEME.
Bc. Karina Opavová
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