18. ROâNÍK • PROSINEC 2017
PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

Informace od 2. místostarosty obce
VáÏení a milí spoluobãané, máme pﬁed sebou poslední dny roku
2017, nyní nás v‰echny obklopuje vánoãní atmosféra, ‰tûdrost a pﬁíjemné okamÏiky s na‰imi nejbliÏ‰ími. Dovolte mi, abych Vám v tomto
pﬁedvánoãním ãase sdûlil nûkolik novinek ze Ïivota v na‰ich obcích.
NOVÉ DùTSKÉ H¤I·Tù
V T¤EBOUTICÍCH
JiÏ dﬁíve jsem avizoval, Ïe pﬁipravujeme
realizaci dûtského hﬁi‰tû v Tﬁebouticích.
Pokud se vrátím na sam˘ zaãátek této
my‰lenky, je tﬁeba ﬁíci, Ïe v Tﬁebouticích
bylo velice sloÏité vybrat vhodn˘ prostor
pro realizaci, neboÈ pozemkÛ v této lokalitû máme opravdu velmi málo. Hledali
jsme pozemek, kter˘ bude v majetku
obce, dobﬁe pﬁístupn˘, bezpeãn˘ z hlediska dopravy a tedy pﬁedev‰ím co nejdále
od hlavní komunikace II/261. Ponoﬁil jsem
se proto na nûjak˘ ãas do mapového portálu a vybral místo, kde dﬁíve stával ‰pejchar, u Luãního potoka. Místo, které se do-

posud nijak nevyuÏívalo a neudrÏovalo.
Vûﬁím, Ïe si v‰ichni pamûtníci rádi zavzpomínají na provoz ‰pejcharu. Jak mÛÏete vidût na aktuální fotografii, lokalita
dostala nov˘ a moderní nádech a bude
tedy slouÏit na‰im nejmen‰ím spoluobãanÛm a také náv‰tûvníkÛm chataﬁské oblasti. Rád bych doplnil, Ïe se akci podaﬁilo
realizovat za podpory dotaãních prostﬁedkÛ z Ministerstva pro místní rozvoj.
BYLA OPRAVENA STUDNA
NA NÁVSI V ZAHO¤ANECH
Ani v leto‰ním roce jsme nezapomnûli
na investici do oprav veﬁejnû dostupn˘ch
obecních studní. Na základû poÏadavkÛ
od obãanÛ a chataﬁÛ Zahoﬁan byla opravena studna na návsi v Zahoﬁanech, která
byla jiÏ del‰í dobu mimo provoz. Studna jiÏ
od podzimu plní svÛj úãel, nicménû vodu
z této studny lze vyuÏívat jako uÏitkovou,
nikoliv pitnou.
V OBCI K¤E·ICE A NUâNICE
PROBùHLA I. ETAPA MODERNIZACE
VE¤EJNÉHO OSVùTLENÍ
Poãátkem roku jsme poÏádali Ministerstvo prÛmyslu a obchodu o dotaãní pﬁíspûvek na modernizaci veﬁejného osvûtlení
v obcích Kﬁe‰ice a Nuãnice. Pﬁedpokládaná cena realizace pﬁesáhla ãástku 2 mil.
Kã. Dotace nám v‰ak pﬁiznána nebyla
z dÛvodu velkého poãtu ÏadatelÛ a nedostatku finanãních prostﬁedkÛ ve vypsaném
titulu. Zastupitelstvu obce jsem z dÛvodu
jiÏ dlouhotrvajícího nevyhovujícího stavu
osvûtlení navrhl, aby rozhodlo alespoÀ

o ãásteãném provedení prací jiÏ v leto‰ním
roce. Návrh byl na jednání zastupitelstva
jednomyslnû schválen a tûsnû pﬁed úderem prvních mraziv˘ch dnÛ byla tedy provedena v˘mûna 50 ks svítidel na hlavní
komunikaci II/261, konkrétnû v ulici Litomûﬁická a PraÏská v Kﬁe‰icích a dále
v Nuãnicích. Ve v˘bûrovém ﬁízení zvítûzila
firma Kamil Círus. Vûﬁím, Ïe v‰ichni obãané zaznamenali obrovskou zmûnu v nasvícení chodníkov˘ch ploch i komunikace.
V pﬁí‰tím roce bude postup naprosto stejn˘. Nejdﬁíve poÏádáme Ministerstvo prÛmyslu a obchodu o dotaãní pﬁíspûvek na
zb˘vající ulice v Kﬁe‰icích a na základû
obdrÏeného v˘sledku rozhodneme o postupu financování a realizaci.
(Pokraãování na následující stranû)

DO T¤EBOUTIC, K¤E·IC A NUâNIC
BYLY UMÍSTùNY Mù¤IâE RYCHLOSTI
¤idiãi projíÏdûjící na‰imi obcemi jistû zaznamenali instalaci
elektronick˘ch dopravních znaãek, nebo ﬁeknûme mûﬁiãÛ rychlosti. Jedná se o první fázi zamûﬁenou na zklidnûní dopravy v na‰ich obcích. Na neposlu‰né ﬁidiãe navíc pﬁipravujeme dal‰í
zmûny, které jim v pﬁípadû nedodrÏování rychlosti v na‰ich obcích pﬁinesou nejen finanãní postih, ale také pﬁidûlení trestn˘ch
bodÛ. Tímto bych velice rád podûkoval Policii za její kontrolní ãinnost v na‰ich obcích, která se zdá b˘t znaãnû efektivní a úãinná.

OBEC K¤E·ICE USPO¤ÁDALA PRO MLADÉ OBâANY
CYKLOKROS A BùH DO VRCHU
Nedûle 17. záﬁí pﬁipadla obecní akci pod názvem Dvojboj pro
dûti v cyklokrosu a bûhu do vrchu. Akce se uskuteãnila v prostoru lesíka v Kﬁe‰icích. V‰echny dûti byly pﬁi prezenci rozdûleny do
vûkov˘ch kategorií a jejich úkolem bylo pﬁekonat na kole upraven˘ terén a následnû vybûhnout do kopce ke ‰kole. Mûﬁení ãasÛ
probíhalo na elektronickou ãasomíru zapÛjãenou Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice. V prÛbûhu sãítání v˘sledkÛ se mohli rodiãe i pﬁihlíÏející diváci také pﬁedvést, za jak˘ ãas zvládnou vybûhnout do zmiÀovaného kopce. K mému pﬁekvapení se zapojili
témûﬁ v‰ichni dospûlí a akce tímto byla v˘raznû zpestﬁena. Na
akci se podílelo celkem 16 ãlenÛ poﬁadatelské sluÏby, vût‰inou
zamûstnanci obecního úﬁadu, ãlenové Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice a dal‰í pomocníci. Dûkuji tímto v‰em, kteﬁí se jakkoliv
zapojili, ãímÏ v˘raznû pﬁispûli k vysoké úspû‰nosti této akce.

NAV·TÍVILI JSME PRAÎSKÉ DIVADLO HYBERNIA
Dne 14. ﬁíjna mûli obãané moÏnost zúãastnit se obecního zájezdu do praÏského divadla Hybernia na muzikál Sibyla - Královna ze Sáby. Podaﬁilo se zaplnit témûﬁ cel˘ autobus a podle
velmi pozitivních ohlasÛ v‰ech úãastníkÛ se akce opût vydaﬁiZPRAVODAJ
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la, coÏ nás velmi motivuje k organizaci dal‰í podobné kulturnû
setkávací akce.
NA H¤BITOVù V K¤E·ICÍCH SE Z EVROPSK¯CH
PROST¤EDKÒ OPRAVUJÍ MÁRNICE
Od zaãátku leto‰ního ﬁíjna probíhá na hﬁbitovû v Kﬁe‰icích
oprava márnic, které byly dosud nevyuÏívané a chátraly. Projekt
finanãnû podpoﬁilo Ministerstvo pro místní rozvoj a tím obecní
kase v˘raznû u‰etﬁilo finanãní prostﬁedky. Ve v˘bûrovém ﬁízení
zvítûzila firma Topstav LTM s.r.o. V souãasné dobû jsou ve‰keré
zednické práce u konce a zb˘vá uÏ jen dodání nov˘ch okenních
a dveﬁních v˘plní, nicménû tímto projektem práce na hﬁbitovû nekonãí. V dal‰ích letech bychom na hﬁbitovû rádi zﬁídili nov˘ chodník a zajistili opravu naru‰en˘ch zdí. Touto cestou bych tedy rád
informoval obãany, Ïe na hﬁbitovû v Kﬁe‰icích dojde v mûsících
leden aÏ únor 2018 k proklestûní a také pokácení vybran˘ch
Thují occidentalis, které staticky naru‰ují pomníky. Pro úplnost
jen dodávám, Ïe kaÏd˘ nájemce si od obecního úﬁadu pronajímá
pouze hrobové místo, nikoliv prostor kolem pomníku nebo hrobky, proto není moÏné kolem pomníkÛ vysazovat jakékoliv nové
stromy bez povolení obecního úﬁadu. Tímto Ïádáme o strpení
omezení v prÛbûhu provádûn˘ch pracích.

NÁV·TùVA VE ·KOLE I ·KOLCE, ANEB MYSLÍME
NA BEZPEâNOST NA·ICH DùTÍ
Ve dnech 12. a 25. ﬁíjna jsme si s úﬁednicí obecního úﬁadu,
sleãnou Veronikou Chládkovou vyhradili ãas na na‰e ‰kolkové
a ‰kolní dûti, abychom se jich zeptali, jak se jim ve ‰kolce a ‰kole
líbí. Pﬁi této pﬁíleÏitosti jsme jim za obec, stejnû jako v loÀském
roce, pﬁedali bezpeãnostní reflexní prvky a pﬁipomnûli jim, jak˘m
zpÛsobem je správnû pouÏívat. Dûkujeme v‰em uãitelÛm a paní
ﬁeditelce za spolupráci.

PO DLOUH¯CH TAHANICÍCH JSME ZÍSKALI DO MAJETKU
OBCE POZEMEK OD SÎDC
Od konce roku 2013 jsme Ïádali Správu dopravní Ïelezniãní
cesty o prodej ãásti pozemku za tratí na tzv. ,,cukrplace“. Jedná
se o pozemek podél Ïelezniãní tratû v Kﬁe‰icích, jak mÛÏete vidût
na pﬁiloÏeném snímku katastrální mapy. S ohledem na strategicky v˘hodné umístûní pozemku mimo záplavovou zónu, na tomto
místû nov˘ územní plán poãítá s v˘stavbou haly, která bude slouÏit k umístûní mobilního hrazení k protipovodÀové stûnû. V pﬁípadû krizov˘ch událostí bude hala dále slouÏit jako humanitární

sklad. Rok se s rokem se‰el a já teì mohu
s potû‰ením sdûlit, Ïe dlouhotrvající vlekl˘
proces je za námi, neboÈ pozemek byl zaãátkem prosince pﬁeveden do vlastnictví
obce. Následnû nás ãeká 2. etapa, která
bude spoãívat ve zhotovení studie proveditelnosti a projektové dokumentace k realizaci stavby. I pﬁes vlekl˘ proces tímto
dûkuji Správû Ïelezniãní dopravní cesty,
Ïe na‰emu poÏadavku vyhovûla a umoÏnila zakoupení pozemku.
PRACUJEME NA P¤EVODU MAJETKU
FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL
ZAHO¤ANY
Problematika financování fotbalov˘ch
klubÛ se na jednáních zastupitelstva obje-

vuje témûﬁ kaÏdoroãnû. Pravidelnû probíhají diskuse na téma, zda jsou jednotlivé
fotbalové kluby obcí dotovány dostateãnû
a spravedlivû. K této oblasti zde panuje
velké mnoÏství rÛzn˘ch názorÛ. Podle
mého mínûní bychom mûli ukonãit ve‰keré takové nekoneãné diskuse a mûli bychom nastavit takov˘ systém financování,
kter˘ bude vyhovovat obûma stranám obci i fotbalov˘m klubÛm. KdyÏ se ohlédneme do minulosti, v jakém stavu byla fotbalová hﬁi‰tû, která byla pﬁevádûná z majetku obce fotbalov˘m klubÛm za symbolickou 1 Kã a porovnáme tento stav se
souãasnou situací, velmi snadno zjistíme,
Ïe stav dotãen˘ch nemovitostí se témûﬁ
nezmûnil. Do rozvoje areálÛ se takﬁka ne-

investovalo a souãasn˘ stav odráÏí i skuteãnost, Ïe jsou udrÏovány pouze v provozuschopném stavu. Podle mého názoru
existuje zpÛsob, jak tomuto stavu pomoci,
a tím je zpûtn˘ pﬁevod nemovitého majetku zpût do vlastnictví obce. Se ãlenem zastupitelstva obce Mgr. Luká‰em Kébrtem
jsme byli zastupitelstvem obce povûﬁení
k vyjednávání o pﬁevodu fotbalového
klubu TJ Sokol Zahoﬁany, které trvá od leto‰ního léta. Zástupci TJ Sokol Zahoﬁany
ochotnû dorazili na naplánovanou spoleãnou schÛzku, kde byly projednány moÏnosti a náleÏitosti pﬁevodu vlastnick˘ch
práv. V TJ Sokol Zahoﬁany se následnû
uskuteãnila valná hromada, která záleÏitost projednala a stanovila podmínky pﬁevodu. V souãasnosti jiÏ disponujeme návrhy smluv, které ﬁe‰í pﬁevod nemovitostí
a dále následn˘ nájemní vztah mezi obcí
Kﬁe‰ice jako pronajímatelem a obãansk˘m
sdruÏením TJ Sokol Zahoﬁany jako nájemcem. Vûﬁím, Ïe dojdeme ke spoleãné dohodû. Pro doplnûní je‰tû sdûluji, Ïe fotbalov˘ klub FK Schoeller Kﬁe‰ice projevil na
podzim také zájem o pﬁevod nemovitého
majetku do vlastnictví obce.
Závûrem mi dovolte, abych Vám za
sebe i v‰echny zamûstnance Obecního
úﬁadu v Kﬁe‰icích popﬁál radostné a klidné
proÏití vánoãních svátkÛ, naplnûn˘ch pohodou a ‰tûdrostí u rodinného krbu a do
nového roku Vám pﬁeji pevné zdraví
a spokojenost.
Michal Manãal, místostarosta obce

V Domovû Na Pustaji se stále nûco dûje
Aãkoliv se spolu jako spoluobãané dennû setkáváme, dovolte
i nám z Pustaje nûkolik informací o dûní v na‰em domovû.
U nás se stále nûco dûje. Nejen Ïe plníme nejrÛznûj‰í pracovní terapeutické ãinnosti v domovû, ale pﬁipravujeme, organizujeme ãi se úãastníme i ﬁady akcí.
A to jak u nás na Pustaji, ale i u
na‰ich kamarádÛ z ostatních
zaﬁízení CSP Litomûﬁice, pﬁ.
org., tak i akce, které jsou poﬁádány ‰irokou veﬁejností.
Z nejv˘znamnûj‰ích akcí z
roku 2017 bychom vám chtûli
pﬁipomenout Taneãní soutûÏ,
která se uskuteãnila v na‰em
domovû. Dále se na‰i uÏivatele
úãastnili Mistrovství âR âSMPS
v horsk˘ch kolech, které se konalo v Chroustovicích u Pardubic. Samozﬁejmû jsme i v leto‰ním roce pro na‰e uÏivatele pﬁipravili dva rekreaãní pobyty v Poslovû Ml˘nû a Rybni‰ti. Nyní nás
ãeká Mikulá‰ská taneãní zábava, kterou kaÏdoroãnû poﬁádáme v
KD v Polepech. Poté následují nákupy vánoãních dárkÛ, proÏití
vánoãní pohody a pﬁivítání nového roku 2018. Proto nám dovolte Vám popﬁát pﬁíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, hodnû zdraví,
‰tûstí a úspûchÛ v novém roce.
Za uÏivatele a zamûstnance Domova Na Pustaji Kﬁe‰ice
vedoucí domova Bc. Pavel Kﬁiãek
ZPRAVODAJ
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Z ãinnosti Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice
I V POSLEDNÍM KVARTÁLE LETO·NÍHO ROKU MùLI
K¤E·IâTÍ HASIâI NAPILNO
Dne 30. záﬁí jsme zorganizovali pro mladé hasiãe nejen z okresu Litomûﬁice závod poÏární v‰estrannosti a povodÀové pﬁipravenosti. SoutûÏ byla rovnûÏ roz‰íﬁena o kategorii dorostu. Vedoucí mlad˘ch hasiãÛ vybrali tentokrát novou trasu, která byla
zamûﬁená pﬁedev‰ím na pﬁespolní bûh, start i cíl trasy byl v Kolonii. Závod probûhl i pﬁes rekordní úãast bez komplikací a pﬁinesl pûkné medailové umístûní na‰im mlad˘m hasiãÛm.
Konec ﬁíjna opût patﬁil kaÏdoroãní akci Louãení s letním ãasem.
Pro dûti a jejich rodiãe byl pﬁipraven˘ prÛvod místním lesíkem od
Mariánského kostela na multifunkãní hﬁi‰tû u Labe. Na hﬁi‰ti bylo
pro v‰echny úãastníky pﬁipravené malé obãerstvení, dále zde
byly pro dûti pﬁichystané lodiãky, které si mohly pustit po ﬁece
Labi, a na závûr byl pﬁipraven pûkn˘ ohÀostroj.
Dne 18. listopadu se v na‰em sboru uskuteãnila valná hromada. Hlavními tématy v rámci diskuse byly pﬁedev‰ím shrnutí dosavadní ãinnosti za rok 2017, pﬁíprava plánu práce a ãinností na
rok 2018 a pﬁíprava na v˘roãní valnou hromadu, která se uskuteãní v lednu 2018.
Pﬁed nûkolika málo dny jsme pro spoluobãany uspoﬁádali ve
spolupráci s obcí, Z· a M· Kﬁe‰ice a Domovem Na Pustaji Kﬁe‰ice vánoãní jarmark a rozsvícení vánoãního stromeãku. Stromeãek po slavnostním rozsvícení posvûtil zastupující faráﬁ z Tﬁebenic, pan Tomá‰ Dziedzic, kterému patﬁí velké podûkování za opakovanou náv‰tûvu v na‰í obci. Akce byla obohacena stejnû jako
v minul˘ch letech o pﬁíchod Mikulá‰e, andûlÛ a ãertÛ, kteﬁí rozdali v‰em hodn˘m dûtem dáreãky.
Z âINNOSTI JEDNOTKY SDH K¤E·ICE
Dne 29. ﬁíjna se âeskou republikou prohnal extrémnû siln˘ vítr,
kterému meteorologové pﬁidûlili název Herwart. Vítr dosahoval
rychlosti aÏ 182 km/hod. a
napáchal napﬁíã na‰í republikou obrovské ‰kody v lesích, na elektrickém vedení,
dále na Ïelezniãních tratích
a komunikacích a pﬁedev‰ím na nemovitostech,
neboÈ stﬁechy domÛ nûkde
padaly jako domino. S lítostí musím také oznámit, Ïe
vûtrná smr‰È si vyÏádala v
na‰í republice 4 lidské Ïivoty.
BohuÏel ani na‰e obec
‰kodám neunikla, a tak
na‰e jednotka pomáhala
tam, kde bylo tﬁeba. ObãasNásledky vûtru Herwart
né v˘padky elektrické ener-

Technická pomoc pﬁi naru‰ení stﬁe‰ní konstrukce
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Kolonie v obleÏení dûtí

Dûkujeme spoleãnosti Schoeller Kﬁe‰ice za propÛjãení
pozemku k parkování vozidel v Kolonii
gie nebyly pro obãany v tomto chladném poãasí vÛbec pﬁíjemné.
Vûtrná smr‰È naru‰ila stﬁe‰ní krytinu na kostele Nejsvûtûj‰í Trojice v Zahoﬁanech, pﬁiãemÏ padající krytina po‰kodila nûkolik pomníkÛ a tak bych mohl pokraãovat dále. Pokud bych situaci a
pﬁedev‰ím následky tohoto extrémnû silného vûtru shrnul do
jedné vûty, v obci padlo k zemi 14 stromÛ a u 5 nemovitostí do‰lo
k naru‰ení stﬁe‰ních konstrukcí nebo krytiny.
MLADÍ K¤E·IâTÍ HASIâI TRADIâNù VÁLCOVALI
SVÉ SOUPE¤E NAP¤Íâ âESKOU REPUBLIKOU!
Úvodní popisek sdûluje jasná fakta a my jsme na nûj právem
hrdí. Leto‰ní rok totiÏ pro na‰í mládeÏ dopadl je‰tû o poznání
lépe. MÛÏeme se pochlubit, Ïe ve sboru máme vicemistra âeské
republiky v kategorii dorostu. Jedná se o titul, kterého Ïádn˘ sbor
nikdy dﬁíve v okrese Litomûﬁice nedosáhl.
Na‰i mladí hasiãi se za posledních 12 let drÏí stabilnû na pﬁedních pﬁíãkách Litomûﬁického okresu a my jsme velmi rádi, Ïe se
nám daﬁí v˘bornû reprezentovat na‰i obec, ná‰ okres i kraj v jin˘ch ãástech republiky. V leto‰ním roce se mladí hasiãi zúãastnili více jak 30 soutûÏí, témûﬁ z kaÏdé soutûÏe domÛ pﬁivezli medaile. Velké díky patﬁí v‰em ãlenÛm a trenérÛm dobrovolnického
sboru, kteﬁí se na pﬁípravû mládeÏe podílí.
V‰em ãlenÛm SDH Kﬁe‰ice bych chtûl tímto podûkovat za projevenou aktivitu pﬁi poﬁádání jednotliv˘ch akcí, kter˘ch opravdu
není málo. Velice si váÏím vynaloÏeného ãasu na ãinnost, která
je zaloÏena ãistû na dobrovolnosti. Právû o to více obdivu si zaslouÏí. Pevnû vûﬁím, Ïe nám v‰em toto nad‰ení vydrÏí i do budoucna.
Závûrem bych chtûl jménem SDH Kﬁe‰ice podûkovat místním
obãanÛm za úãast na na‰ich akcích a tím i projevenou podporu
na‰emu sdruÏení. Pﬁeji v‰em pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a
pevné zdraví v novém roce. Na shledanou v roce 2018!
Michal Manãal, starosta sboru

ManÏelé Bártovi

ManÏelé Cibulkovi

Svatby v na‰í obci
V roce 2017 se v na‰í obci rozhodlo
uzavﬁít sÀatek 5 párÛ. Jako zastupující
místostarosta obce a oddávající jsem si
dovolil pﬁipravit fotokoláÏ novomanÏelÛ,
kteﬁí mi poskytli fotografie k uveﬁejnûní.
Dûkuji tímto v‰em novomanÏelÛm, Ïe si
pro svÛj velk˘ den vybrali právû na‰i obec.
Dále bych velmi rád podûkoval matrikáﬁce
obce paní Marii My‰ákové za v˘bornou organizaci a spolupráci pﬁi svatebních obﬁadech. Michal Manãal, místostarosta obce

ManÏelé Libjakovi

ManÏelé Petráãkovi

Vítání obãánkÛ v druhé polovinû roku 2017

V druhé polovinû roku 2017, konkrétnû 6. 10. 2017, probûhlo v obﬁadní síni obecního úﬁadu v Kﬁe‰icích jiÏ druhé slavnostní pﬁivítání novû narozen˘ch obãánkÛ na‰í obce. Dûti ze Z· a M· Kﬁe‰ice pﬁipravily krátk˘ program s písniãkami. Poté místostarosta obce,
pan Michal Manãal pﬁivítal nové obãánky s rodinami, pﬁednesl projev a na závûr byla maminkám pﬁedána kytiãka, kníÏka a dûtem
mal˘ dárek. Rodiãe se na závûr této události podepsali do pamûtní knihy.
Byli pﬁivítáni tito obãánci: Václav Kalík, Matûj Otta, Matyá‰ Fiksl, Sofie Stﬁíbrská, ·tûpán Cibulka.
ZPRAVODAJ
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Zahoﬁansk˘ kostel v roce 2017

nabobtnají, pﬁi vyschnutí se naopak scvrknou. Proto statik doporuãil stabilizovat vlhkostní pomûry základÛ kostela tak, Ïe deNa poãátku leto‰ního roku byla dokon- loÏena k posouzení památkáﬁÛm, aby- ‰Èová voda bude okapy svedena mimo
ãena sanace krovu zahoﬁanského kostela chom hned v lednu mohli uplatnit dal‰í prostor hﬁbitova.
Nejsvûtûj‰í Trojice. Dále pak pokraãovaly ãást oprav do Havarijního programu MiLeto‰ní poﬁízení projektové dokumentapráce na pﬁípravû projektové dokumenta- nisterstva kultury.
ce pﬁíhodnû navazuje na studentsk˘ proNa jaﬁe byly na nûkolika místech pﬁi zá- jekt ústecké univerzity Jana Evangelisty
ce. Na její poﬁízení jsme získali pﬁíspûvek
z Fondu Ústeckého kraje. Do konce leto‰- kladech kostela vykopány zemní sondy Purkynû, bûhem nûhoÏ v letech 2016
ního roku tak budeme mít k dispozici pro- pro posouzení podloÏí. Zeminy zde mají tu a 2017 pﬁijeli studenti na praxi do Zahoﬁan
jektovou dokumentaci celkové rekonstruk- nepﬁíjemnou vlastnost, Ïe mûní svÛj a provádûli prÛzkumné a dokumentaãní
ce kostela. JiÏ nyní je ãást projektu pﬁed- objem v závislosti na vlhkosti - za mokra práce v kostele Nejsvûtûj‰í Trojice, v jeho
okolí i na zahoﬁanském
zámku. Na obrázcích vidíte pouze malou ochutnávku z objemn˘ch podkladÛ, které studenti vypracovali.
V˘stupem celého projektu je také putovní v˘stava s názvem Terra
Sacra Incognita, kterou si
budete moci prohlédnout
v kostele Nejsvûtûj‰í
Trojice pﬁí‰tí rok pﬁi noci
Pﬁíãn˘ ﬁez
3D sken erbu nad
Podéln˘ ﬁez hlavní lodí
Pﬁíãn˘ ﬁez
kostelÛ, v pátek 25. kvûtkostelem. Autoﬁi:
vstupním portálem.
kostela. Autoﬁi: Horák,
zvonicí. Autoﬁi:
na 2018.
Horák, Skalick˘,
Autoﬁi: Trnûn˘,
Skalick˘, FF UJEP 2017.
Horák, Skalick˘,
FF UJEP 2017.
Zubáãová, Tich˘,
Kalinová, Tich˘,
Karolína ·tûdrá,
Kalinová, FF UJEP
Zubáãová, FF
Jarmila Jandová,
2016.
UJEP 2016.
Spolek Pro Zahoﬁany

Klub deskov˘ch her
Se zimní sezónou je tu opût Klub deskov˘ch her. Listopadové
setkání se tû‰ilo velkého zájmu dûtí i dospûl˘ch. Dal‰í pﬁíleÏitost
ke zpestﬁení dlouh˘ch veãerÛ bude 26.1. a 23. 2. vÏdy od 16 do
18 hodin v Z· Kﬁe‰ice. K dispozici máme mnoÏství her deskov˘ch i karetních, strategick˘ch, jen tak zábavn˘ch nebo i lehce
pouãn˘ch. Napﬁíklad hra Ubongo procviãuje prostorovou pﬁedstavivost. Na v˘bûr je také Ypsilonie, se kterou dûti zvládnou vyjmenovaná slova jako nic, nebo „nejlep‰í poãetní hra vesmíru“ Abaku. Na minulém setkání se hojnû hrála karetní hra Magic.
Pﬁijìte si zahrát svou oblíbenou hru, nebo vyzkou‰et nûco nového.
Jarmila Jandová, Spolek Pro Zahoﬁany

VáÏení obãané,

Klub deskov˘ch her

v mûsíci ﬁíjnu 2017 se konaly
volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu
âR.
Chceme touto cestou upﬁímnû podûkovat v‰em voliãÛm,
kteﬁí dali svÛj hlas kandidátÛm KSâM.
Dále nám dovolte, abychom Vám do Nového roku 2018 popﬁáli hodnû zdraví, spokojenosti a úspûchÛ v osobním i profesním Ïivotû. AÈ se Vám splní v‰echna Va‰e pﬁání.
To Vám pﬁeje ZO KSâM Kﬁe‰ice
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Informace ze základní ‰koly
PRV≈ÁâCI - Z „nesmûl˘ch“ prvÀáãkÛ
se jiÏ od zaãátku ‰kolního roku stali „skuteãní“ ‰koláci. Pûknû se uãí ãíst, psát, poãítat, rádi cviãí, kreslí, vyrábí a zpívají.
Jsou prima parta. V jídelnû nám chutná,
obãas stojíme i frontu na pﬁídavek. Doufejme, Ïe prvÀáãkÛm jejich nad‰ení z uãení
vydrÏí hodnû dlouho, budu se snaÏit je od
v‰ech novinek neodradit ani v novém
roce.
Klará StrmeÀová, tﬁídní uãitelka
DRUHÁCI - Zvykli jsme si na skupinovku - jak ﬁíkáme uãení ve skupinkách. Jsme
samostatnûj‰í, umíme hledat informace,
pomáhat kamarádovi a umût si s respektem a slu‰ností ﬁíkat, co nás „ba“ a taky
„neba“, nebo co právû proÏíváme a co si
s tím poãít. Je to také tím, Ïe jsme zaãali
pronikat do tajÛ tzv. „hodnotového vzdûlávání“, které nás uãí b˘t slu‰n˘mi, prospû‰n˘mi a tvÛrãími lidmi, s úctou k jin˘m, ale
také k sobû samotn˘m.
Zuzana ·korpilová, tﬁídní uãitelka
T¤EËÁCI - Od záﬁí, zaãátku ‰koly, nám
ten ãas nûjak rychle ubûhl. TﬁeÈáci se trochu rozkoukali a uÏ probírají vyjmenovaná
slova. Ta dávají v‰em zabrat. V matematice uÏ umí písemnû sãítat, zaãínají i odãítání a stále procviãují násobilku. Celá tﬁída
zaslouÏí velikánskou pochvalu. Zúãastnili
jsme se Dne laskavosti.
V rámci tohoto projektu jsme nav‰tívili
Domov Na Pustaji. Vût‰ina dûtí pﬁinesla
do ‰koly ply‰áka, se kter˘m uÏ si nikdo
nehraje. Ply‰áky jsme odnesli a rozdali klientÛm domova. Bylo to velmi hezké a dojemné setkání. Dûti vidûly opravdovou radost, kterou udûlaly druh˘m. Chystáme se
na dal‰í náv‰tûvu. Pﬁipravujeme vánoãní
pﬁedstavení a samozﬁejmû rozdáme pár
dáreãkÛ. Slíbili jsme dal‰í náv‰tûvu a sliby
se mají plnit. Nejen o Vánocích.
Ilona KﬁíÏová, tﬁídní uãitelka

známa ale ãeká v‰echny - jak˘ asi bude
ten druh˘ stupeÀ? Snad se pro nû kﬁe‰ická ‰kola stane dobr˘m odrazov˘m mÛstkem do Ïivota.
Ivana Latislavová, tﬁídní uãitelka
·KOLNÍ DRUÎINA - V na‰í ‰kolní druÏinû máme naplánováno spousty akcí. Ale
za zmínku stojí akce, které jiÏ probûhly.
Napﬁíklad Drakiádu v Zahoﬁanech si dûti
uÏily a i kdyÏ vítr nefoukal, tak se dûti bavily a na závûr dostaly diplom a sladkou
odmûnu. RovnûÏ jsme se pﬁihlásili do celorepublikového projektu „Jsem LASKAVEC“ s cílem vykonávat dobré skutky. Za
tímto úãelem jsme si vybrali Záchrannou
stanici pro zvíﬁátka na Mûlníku a 24. listopadu jsme stanici nav‰tívili a dûti pﬁedaly
dobrÛtky, granulky a dal‰í krmení zvíﬁátkÛm, které s rodiãi pejskÛm a koãiãkám
vûnovaly. Akce se dûtem líbila. Dobré
skutky budeme nadále plnit i v prÛbûhu
roku.
Karla a Markéta, vychovatelky
·IKOVNÍ JSOU V LAVICÍCH
I MIMO Nù
Za mû patﬁí velk˘ dík dûtem, rodiãÛm,
uãitelÛm, zamûstnancÛm a vlastnû v‰em
pﬁíznivcÛm na‰í ‰koly, kter˘mi jsou i zastupitelé na‰ich pûti obcí.
Je vás opravdu hodnû, dáváte nám to
najevo svou skvûlou spoluprací, pomáháte na‰im dûtem, jak se dá, nav‰tûvujete
akce, které jsme s nimi pro vás pﬁipravili
a to nám dává radost a chuÈ vym˘‰let
dal‰í projekty.
Dne‰ní rozpolcená doba nás nesmí odradit od setkávání a pocitu sounáleÏitosti,
dáváme tak najevo na‰im nejmen‰ím, Ïe
je správné mít koﬁeny, mít radost z místa,

kde Ïijeme, udûlat nûco pro druhé a pﬁedev‰ím pov˘‰it ãiny nad zbyteãné ﬁeãnûní.
·ikovn˘ch lidí je v na‰ich obcích dost
a dost, staãí se rozhlédnout. I u nás sedí
v lavicích budoucí lékaﬁi ãi lékaﬁky, zemûdûlci, ‰ikovní truhláﬁi nebo tﬁeba slavní kuchaﬁi ãi kuchaﬁky.
Vánoce, i nov˘ rok 2018, aÈ jsou pﬁedev‰ím v poklidném kruhu pﬁátel, nebo rodiny. Díky v‰em, je tu s vámi hezky a je mi
ctí tady s vámi b˘t!
Lenka ·pittová, ﬁeditelka ‰koly

Co nás ãeká...
• 23.12.2017 Vánoãní prázdniny 23.12.2.1.2018
• 09.1.2018 PLAVÁNÍ
• 16.1.2018 PLAVÁNÍ
• 23.1.2018 PLAVÁNÍ
• 25.1.2018 Den otevﬁen˘ch dveﬁí 8 - 16
hodin
• 25.1.2018 Pedagogická rada - hodnocení prospûchu a chování ÏákÛ za 1.
Pololetí
• 30.1.2018 PLAVÁNÍ
• 31.1.2018 Konec prvního pololetí
• 31.1.2018 VYSVùDâENÍ
• 01.2.2018 ZAâÁTEK 2. POLOLETÍ
• 02.2.2018 Pololetní prázdniny
• 12.2.2018 Jarní prázdniny okres Litomûﬁice 12.2.-18.2.
• 22.2.2018 MA·KARNÍ V TùLOCVIâNù
/ SOUTùÎE+HRY
• 15.3.2018 DÍLNIâKA S RODIâI - VYRÁBùNÍ NA VELIKONOâNÍ JARMARK
15-17 HOD
• 21.3.2018
VYNÁ·ENÍ
MORENY
Z·+M· 10:00
• 23.3.2018 NOC S ANDERSENEM
• 29.3.2018 Velikonoãní prázdniny 29.30.3.

âTRVËÁCI - Nacviãujeme právû „tajnou“ akci pro na‰e rodiãe. V rámci besídky totiÏ zazpíváme úplnû novou písniãku,
kterou nám sloÏil ná‰ pan uãitel. Tû‰íme
se, aÏ to na nû vychrlíme! Jsme dobrá
partiãka, rádi se uãíme nejen pomocí
my‰lenkov˘ch map a zakládáme si svá
portfolia, na která jsme hrdí. Na v‰echno
ti‰e a pomalu dohlíÏí na‰e tﬁídní Ïelva
Îofka :)
PÁËÁCI - PáÈáci si letos uÏívají v˘sostné postavení mezi ostatními spoluÏáky nejstar‰í, nejvût‰í, nejrozumnûj‰í (snad).
ProÏívají rok, ve kterém na kﬁe‰ické ‰kole
proÏívají v‰echno naposledy: vánoãní besídku, ‰kolu v pﬁírodû, jarmarky, v˘lety.
âeká je dÛleÏit˘ rok pln˘ nároãného uãiva,
které je potﬁeba zvládnout. UÏívají si poslední rok ve skvûlém kolektivu, pût z nich
se intenzivnû pﬁipravuje na pﬁijímací
zkou‰ky na gymnázium. Velk˘ krok do neZPRAVODAJ
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Okénko do ‰kolky
KaÏd˘ nov˘ ‰kolní rok s sebou nese spoustu novinek, oãekávání, tû‰ení a otázek.
Jednou z nejãastûj‰ích otázek v záﬁí je:
„A co ty nejmen‰í?“
Do ‰kolky nám nastoupila partiãka nov˘ch
dûtí a spoustû z nich byly v záﬁí ãerstvû dva
roky. TakÏe pro nû byly první dny pobytu
velkou událostí a zmûnou. Adaptace na
reÏim mateﬁské ‰koly je pro tak malého ãlovíãka ãasto velmi nároãná, musí si pomalouãku zvykat nejen na nové prostﬁedí, ale
hlavnû na pobyt bez maminky. Letos jsme
na ty na‰e ‰punty hrdé, protoÏe vût‰ina
z nich uÏ zvládá ranní pﬁíchod do ‰kolky
v klidu a je nám v‰em pak velkou odmûnou,
Ïe ve ‰kolce nikdo nepláãe. Dûti zde na‰ly
nové kamarády, líbí se jim nové hraãky
a rády si pohrají nejen uvnitﬁ, ale také na zahrádce pﬁed ‰kolkou.
Velkou zásluhu na hladkém prÛbûhu celého adaptaãního procesu mají v‰ichni zúãastnûní. Nejen skvûlé dûti a jejich chápající rodiãe, kteﬁí dokáÏou naslouchat potﬁebám
svého dítûte, ale také cel˘ team zapojen˘ do
péãe o kaÏdou tﬁídu.
V první tﬁídû tvoﬁí sehranou dvojici pro
vzdûlávání mlad‰ích dûtí paní uãitelky ZdeÀka Báchorová a novû od záﬁí Hanka Helisová. Dûti mají v tomto ‰kolním roce novou
chÛvu - babiãku Olinku Müllerovou a dûtem
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i uãitelkám pomáhá také teta Jana Hingárová.
I rozjezd v druhé tﬁídû star‰ích dûtí se
v tomto ‰kolním roce neobe‰el beze zmûn.
Vzdûlávání tﬁídy sloÏené z témûﬁ sam˘ch
pﬁed‰kolákÛ zaji‰Èují panãelky Magdaléna
Chladilová spolu s Terkou Prudkou, asistentka pedagoga Andrea Horáãková a o zázemí
se stará Milu‰ka Koﬁánová.
Díky tomu, Ïe nám to v‰em spolu pûknû
klape, vûﬁím, Ïe je dûtem s námi fajn a dobﬁe
se nám pracuje.
Od záﬁí jsme toho uÏ stihli velkou spoustu.
Mezi na‰e oblíbené ãinnosti patﬁí spoleãné
hry, zpíváme písniãky, uãíme se nové básniãky a taky rádi cviãíme. Proto jsme se
s na‰í ‰kolkou zapojili do projektu âeské
obce sokolské - „Svût nekonãí za vrátky, cviãíme se zvíﬁátky“.
V rámci projektu není na‰ím zámûrem,
aby dûti vzájemnû soupeﬁily, nechceme vytváﬁet stresující situace pro ménû zdatné
dûti. Naopak se zamûﬁujeme na respektování a rozvoj individuálních pﬁedpokladÛ, které
jsou ve svém dÛsledku pﬁínosem pro celou
skupinu. Rádi bychom, aby plnûní jednotliv˘ch úkolÛ pﬁiná‰elo dûtem potû‰ení a radost z pohybu, nauãilo je pﬁekonávat pﬁekáÏky a rozvíjelo jejich samostatnost pﬁi dal‰ím zdokonalování pohybov˘ch dovedností.

Mezi dal‰í oblíbené ãinnosti dûtí patﬁí kreslení a malování. A tak jsme dûti pﬁihlásili do
celorepublikové v˘tvarné soutûÏe „Namaluj
svoji uãitelku“, kterou poﬁádá Ministerstvo
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. DrÏte nám
palce, aÈ ty na‰e úÏasné podobizny (jsme na
nich jedna krásnûj‰í neÏ druhá!) v Praze zaujmou odbornou porotu a odmûnou nám
bude celodenní v˘let hrazen˘ v˘hercÛm
právû z financí M·MT.
A protoÏe krásn˘ch obrázkÛ va‰ich - na‰ich dûtí není nikdy dost a dûlají radost vám
i nám, zapojili jsme se do projektu Fondu
ohroÏen˘ch dûtí - „Obrázky pro dûti z KlokánkÛ“. Úkolem star‰ích dûtí bylo nakreslit
pohádkovou postavu. A protoÏe jsme ‰kolka, ve které dûti vzdûláváním provází postavy z VeãerníãkÛ, bylo jasné, jak˘m smûrem se tvorba do tohoto projektu zamûﬁí.
Dûti si mohly vybrat, jestli budou kreslit vílu
Amálku, Rákosníãka, Krteãka ãi jiné.
V‰echny obrázky se jim náramnû povedly
a v‰echny putovaly do vedení KlokánkÛ.
Budou zdobit tato dûtská zaﬁízení a dûlat
radost dûtem, ke kter˘m se ‰tûstí otoãilo
zády.
Práce s dûtmi je pro nás potû‰ením a rády
bychom se s Vámi o tuto radost podûlily.
PrÛbûÏnû se Vás snaÏíme informovat prostﬁednictvím na‰ich webov˘ch stránek
www.zskresice.cz nebo prostﬁednictvím Facebooku Z· a M· Kﬁe‰ice.
Za mateﬁskou ‰kolku
Bc. Magdaléna Chladilová

Zprávy z FK Schoeller Kﬁe‰ice
Skonãila podzimní ãást fotbalov˘ch
soutûÏí roãníku 2017/2018. Na‰e druÏstva
se v tabulkách umístila podle jednotliv˘ch
druÏstev následovnû:
A muÏstvo dospûl˘ch: Ze 14 druÏstev
v krajské soutûÏi I.A tﬁídû, obsadilo 9.
místo s aktivním skóre 28:27 a poãtem
získan˘ch 16 bodÛ. V tabulce vede druÏstvo ASK Lovosice se skórem 48:5 a ziskem 36 bodÛ. Na posledním 14. místû je
druÏstvo FK Jiskra Velké Bﬁezno se skórem 8:55 a 1 bodem.
B muÏstvo dospûl˘ch: Z 9 druÏstev
okresní soutûÏe, obsadilo 5. místo za ãtvrt˘mi Zahoﬁany, se skórem 18:27 a ziskem
11 bodÛ. První jsou Lovosice B se skórem
88:4 a ziskem 30 bodÛ, poslední pak Libínky se skórem 5:44 a ziskem 6 bodÛ.
DruÏstvo dorostu: Z 8 druÏstev

v okresní soutûÏi skonãilo na 3. místû, se
skórem 49:16 a 15 body. Tabulku vede
druÏstvo Bechlína/Rovného s 19 body
a skórem 27:4. Poslední v této soutûÏi je
druÏstvo Velemína se skórem 8:57 a 1
bodem.
DruÏstvo star‰ích ÏákÛ: Ze 7 druÏstev
v okresní soutûÏi skonãilo na 7. místû se
skórem 14:63 a 3 body. První je druÏstvo
SK Roudnice B s 22 body a skórem 76:13.
Star‰í pﬁípravka liga:
1. Libû‰ice
86:24
2. Kﬁe‰ice
51:46
3. Zahoﬁany
43:62
4. Lukavec
35:83
Mlad‰í pﬁípravka liga:
1. Ú‰tûk
78:34
2. Podlusky
76:43

29
16
13
09

bodÛ
bodÛ
bodÛ
bodÛ

27 bodÛ
21 bodÛ

3. Kﬁe‰ice
4. ·tûtí
pohár:
1. Bezdûkov/DobﬁíÀ
2. Libotenice
3. Kﬁe‰ice
4. âíÏkovice
pohár:
1. Bezdûkov
2. Kﬁe‰ice
3. Podlusky
4. Peruc

44:51 18 bodÛ
28:98 06 bodÛ
90:29
43:61
43:58
34:62

33
18
12
09

bodÛ
bodÛ
bodÛ
bodÛ

73:36
66:45
55:51
21:83

25
23
22
00

bodÛ
bodÛ
bodÛ
bodÛ

Podûkování patﬁí trenérÛm
F. Királymu, J. Fridrichovi, J. Bílkovi,
vã. pí. Bílkové, P. Hrbáãkovi,
Z. Hingarovi a R. Zezulovi.
Za FK Schoeller Kﬁe‰ice,
Mgr. Ludûk Königsmark

FK Schoeller Kﬁe‰ice Vás zve na svÛj

TRADIâNÍ PLES,
kter˘ se koná v sobotu 10. února 2018 od 20.00 hodin
v sále hotelu Koliba v Litomûﬁicích.
Hraje Band p. Kuãery • Doprava zaji‰tûna zdarma autobusem z parkovi‰tû u po‰ty v 19 hod a
dále pak po trase Zahoﬁany, Kﬁe‰ice a Nuãnice, v pﬁípadû zájmu i Polepy,Tﬁeboutice, vã. odvozu.
Pﬁedpokládané ãasy: Zahoﬁany 19.20, Kﬁe‰ice 19.25, Nuãnice 19.30, Tﬁeboutice 19.45.
Pﬁeprodej vstupenek u pí. Svobodové tel. 606 459 528
Vstupné 150,- Kã • Obãerstvení • Tombola
Srdeãnû zvou poﬁadatelé FK, závod Schoeller Kﬁe‰ice a OÚ Kﬁe‰ice
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Podûkování spoluobãanÛm a sponzorÛm
VáÏení spoluobãané, chtûla bych vyuÏít moÏnost a prostﬁednictvím Obecního zpravodaje, Vám velice podûkovat za „Va‰i“ podporu pﬁi v‰ech kulturních akcích v roce 2017, které jsem mûla tu ãest spoleãnû s nûkolika spoluobãany poﬁádat.
Vûﬁím, Ïe se v tak hojném poãtu sejdeme i v nadcházejícím roce nejen u Jarního plesu, Letní zábavy, ale i u Nohejbalového turnaje, Oldies party, dal‰ího roãníku Kﬁe‰ické neckyády a jin˘ch dal‰ích
akcích, které nás v roce 2018 ãekají.
Veliké díky patﬁí i sponzorÛm, bez kter˘ch by se tyto akce nemohly uskuteãnit:
Obecní úﬁad Kﬁe‰ice, Het Ohníã, Hostinec u HenschÛ, pan Pekárek, pan Niã, pan Bene‰,
rodina Cendelínova, hraãkárna Dráãik, Fiala Ladislav a jiní drobní dárci.

Pﬁeji Vám krásné, klidné Vánoce plné lásky a pohody s tûmi nejbliÏ‰ími, úspû‰n˘
Za realizaãní t˘m Mrvová Renata
a ‰Èastn˘ rok 2018.
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Na obecním úﬁadû je moÏné zakoupit:
• pohlednice obce Kﬁe‰ice a v‰ech místních ãástí .................................5,-Kã
• turistickou nálepku, Labská stezka - Kﬁe‰ice ã. LS-38 .....................10,-Kã
• turistickou známku ze dﬁeva, Labská stezka - Kﬁe‰ice ã. LS-38 .......30,-Kã
• kniha Povodnû na Litomûﬁicku 2013 ...............................................100,-Kã
• kniha Kﬁe‰ice v promûnách ãasu.....................................................300,-Kã
• button obce Kﬁe‰ice ...........................................................................20,-Kã
• nálepka s popiskem ,,OBEC Kﬁe‰ice“................................................20,-Kã
• vlajeãka obce Kﬁe‰ice ........................................................................70,-Kã
• propisovací tuÏka s popiskem ,,OBEC K¤E·ICE“ ............................20,-Kã
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na 1. pololetí a cel˘ rok do 30. 4. 2018
na 2. pololetí do 30. 9. 2018

ZPRAVODAJ PRO OBEC K¤E·ICE • Vydává Obecní úﬁad v Kﬁe‰icích, ve spolupráci s firmou MAPA vydavatelství, Ústí nad Labem
Náklad tohoto vydání je 550 ks. • Pro obãany obcí v˘tisk zdarma
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10490

