18. ROâNÍK • KVùTEN 2017
PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

Informace od 2. místostarosty obce
VáÏení a milí spoluobãané, zima je za námi, jarní sluníãko zaãíná hﬁát, a tak si pojìme alespoÀ z ãásti pﬁipomenout, co se podaﬁilo realizovat v posledních dnech a jaké akce a projekty se pro leto‰ní rok v na‰í obci a jejích místních ãástech pﬁipravují.
V úvodu pokládám za svou povinnost Vám sdûlit jednu nemilou zprávu. Starosta obce, pan Václav Kovaﬁík, od února bojuje s váÏnou nemocí, která ho uvedla do dlouhodobé pracovní neschopnosti. Jedná se o nemoc, která si vyÏaduje dlouhodobou léãbu a pﬁedev‰ím ãas. Popﬁejme mu tedy hodnû sil v tûchto tûÏk˘ch chvílích a brzké uzdravení.
NOVÉ P¤ÍST¤E·KY NA AUTOBUSOV¯CH ZASTÁVKÁCH
Na základû Ïádosti od obãanÛ byly instalovány nové pﬁístﬁe‰ky na
autobusov˘ch zastávkách, a to v Kﬁe‰icích u ChladilÛ a v Zahoﬁanech na návsi. Vûﬁím, Ïe zv˘‰en˘ komfort pﬁi ãekání na autobus
v nepﬁíznivém poãasí obãané ocení.

V¯SLEDEK ANKETY NA NOVOU ULICI
V K¤E·ICÍCH
V prosinci loÀského roku byla vyhlá‰ena anketa na v˘bûr názvu
nové ulice v Kﬁe‰icích. Hlasovat bylo moÏné prostﬁednictvím internetov˘ch stránek obce a prostﬁednictvím anketních lístkÛ vhozen˘ch
do pﬁipravené schránky na OÚ v Kﬁe‰icích. Do ankety se zapojilo
celkem 330 hlasujících. Nejvíce hlasÛ získala ulice „Tovární“ (168),
druhé místo obsadila ulice „Zahradníkova“ (144) a nejménû hlasÛ
získala ulice „Vincence Zahradníka“ (18). Zastupitelstvo obce se rozhodlo ctít v˘sledek ankety a na svém zasedání rozhodlo o zﬁízení
nové ulice v Kﬁe‰icích, pod názvem „Tovární“.
ROZ·Í¤ENÍ DùTSKÉHO H¤I·Tù V KOLONII
Na základû Ïádosti od obãanÛ Kolonie byl na dûtské hﬁi‰tû v dané
lokalitû pﬁidán nov˘ prvek. S realizací souviselo pﬁemístûní jednoho
stávajícího prvku a roz‰íﬁení souãasného oplocení, abychom dokázali zajistit poÏadovanou bezpeãnostní zónu.

Nová autobusová zastávka v Kﬁe‰icích

Na dûtské hﬁi‰tû v Kolonii byla pﬁidána klouzaãka

Nová autobusová zastávka v Zahoﬁanech

OPRAVA CHODNÍKÒ
Na základû Ïádosti od obãanÛ byl vyspraven chodník v ulici PraÏská v Kﬁe‰icích od pekaﬁství ke hﬁbitovu. Pﬁi stavebních pracích byla
(Pokraãování na následující stranû)

jice v Zahoﬁanech, fotbalové utkání Kﬁe‰ice
versus Zahoﬁany, dobov˘ jarmark, prÛvod
hasiãÛ, místních spolkÛ a organizací od
obecního úﬁadu, v˘stavu techniky, odpoledne pro dûti, taneãní zábavu a jiné. Na oslavy také pozveme dobrovolné hasiãe z okresu Litomûﬁice a jednotky dobrovoln˘ch hasiãÛ, které na‰í obci pomáhali v dobû niãiv˘ch
povodní. Plakátek s podrobn˘mi informacemi bude zveﬁejnûn v nejbliÏ‰ích dnech.

Opraven˘ chodník v ulici PraÏská
zji‰tûna porucha na de‰Èové kanalizaci.
Úsek zasaÏen˘ poruchou byl opraven
a osazen nov˘m potrubím. Dále byla realizována ãást nového chodníku v Zahoﬁanech, kde pﬁi de‰tích docházelo k vymílání
zpevnûného povrchu.
·KOLA BUDE MÍT NOVOU ST¤ECHU
Ve v˘bûrovém ﬁízení zvítûzila stavební
firma S pro S s.r.o. z Bohu‰ovic nad Ohﬁí.
S opravou stﬁechy bude souviset osazení
nov˘ch klempíﬁsk˘ch prvkÛ. Práce budou
zahájeny v posledním t˘dnu mûsíce ãervna
a budou probíhat v dobû letních prázdnin.
V následujícím roce plánujeme v˘mûnu
oken.
OSLAVA 960. V¯ROâÍ OBCE K¤E·ICE
A 140. V¯ROâÍ SDH K¤E·ICE
Dne 15. ãervence oslavíme v prostoru
multifunkãního hﬁi‰tû u Labe a Velké Návsi
v Kﬁe‰icích v˘roãí Obce Kﬁe‰ice a místních
hasiãÛ. Pﬁipravujeme Den otevﬁen˘ch dveﬁí
Z· a M· Kﬁe‰ice a Kostela Nejsvûtûj‰í Tro-

FINANâNÍ PROST¤EDKY Z DOTAâNÍCH
TITULÒ
V nejbliÏ‰ích t˘dnech se obãané z Tﬁeboutic doãkají nového dûtského hﬁi‰tû, na
které se nám podaﬁilo získat finanãní prostﬁedky z Ministerstva pro místní rozvoj.
Dále budeme realizovat opravu márnic na
hﬁbitovû v Kﬁe‰icích, kde se nám podaﬁilo
téÏ uspût u Ministerstva pro místní rozvoj.
Od Ústeckého kraje máme jiÏ pﬁislíbenou finanãní podporu na v˘stavbu chodníku
z ulice Bezruãovy do Kolonie. Z Ministerstva
prÛmyslu a obchodu máme poÏádáno o dotaãní prostﬁedky na obnovu veﬁejného
osvûtlení v Kﬁe‰icích, v souãasné dobû ãekáme na vyjádﬁení.

SMS INFORMAâNÍ
SLUÎBA X MOBILNÍ ROZHLAS
Dovoluji si vás informovat, Ïe na‰e obec
bude pﬁecházet z SMS informaãní sluÏby na
Mobilní rozhlas. Nov˘ poskytovatel této
sluÏby nabídl na‰í obci mnohem v˘hodnûj‰í
podmínky a roz‰íﬁené moÏnosti. Co v‰echno nám nová sluÏba pﬁinese, se mÛÏete doãíst v letáãku, kter˘ je souãástí tohoto obecního zpravodaje. Novinkou je, Ïe do sluÏby
se mÛÏe pﬁihlásit kaÏd˘ obãan s trval˘m pobytem v obci, star‰í 18let a majitel nemovitosti v na‰ich katastrálních územích s trval˘m pobytem mimo obec. Doposud bylo
moÏné pﬁihlásit jen jedno telefonní ãíslo na
domácnost. To se tedy ru‰í. Obãané, kteﬁí
jsou zaregistrováni v souãasné SMS sluÏbû
se novû pﬁihla‰ovat nemusí, ponûvadÏ
v‰echna telefonní ãísla byla jiÏ pﬁevedena
do nového programu. Pﬁi pﬁihla‰ování do
Mobilního rozhlasu prosím dbejte v‰ech pokynÛ v letáãku. V pﬁípadû jak˘chkoliv otázek
k uvedené záleÏitosti se na mû neváhejte
obrátit.

KINEMATOGRAF BRAT¤Í âADÍKÒ
Ve dnech 10. - 13. srpna nav‰tíví na‰i
obec kinematograf Bratﬁí âadíkÛ. Promítat
se budou celkem ãtyﬁi pﬁedstavení a já vûﬁím
v hojnou úãast jako v pﬁedchozích letech.

ZÁJEZD DO DIVADLA
V leto‰ním roce opût uskuteãníme zájezd
do jednoho z praÏsk˘ch divadel. Zájezd se
bude konat jiÏ tradiãnû na podzim, jakmile
obdrÏíme z vybraného divadla potvrzen˘
termín a vstupenky na poÏadované pﬁedstavení, zveﬁejníme plakátky.

Pﬁeji v‰em obãanÛm pﬁíjemné jarní dny.
Michal Manãal,
místostarosta obce

INFORMACE PRO OBâANY S Ú¤EDNÍ ADRESOU K¤E·ICE,
NÁDRAÎNÍ 84, K DORUâOVÁNÍ LISTOVNÍCH ZÁSILEK
Obecní úﬁad Kﬁe‰ice nepﬁebírá od doruãovatelÛ listovní zásilky pro obãany, kter˘m byl zru‰en údaj o místu trvalého pobytu
a mají úﬁední adresu Kﬁe‰ice, NádraÏní 84.
Tato adresa slouÏí pouze jako evidenãní
údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doruãování korespondence. V budovû obecního
úﬁadu nikdo z obãanÛ s úﬁední adresou fyzicky nebydlí, ani zde nemá svou domovní
schránku, proto jim není moÏno Ïádnou korespondenci doruãit.
Je v zájmu kaÏdého obãana, aby uãinil taková opatﬁení, aby mu písemnosti byly doruãeny tam, kde se fakticky zdrÏuje.
Obãané s úﬁední adresou mají následující moÏnosti:
1. zajistit si na po‰tû zdarma „odnos“, tj. vyzvedávání si zásilky pﬁímo na po‰tû,
2. zajistit si na po‰tû za poplatek „dosílku“,
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3.
4.
5.
6.

tj. pﬁeposílání písemnosti na adresu, kde
se zdrÏují,
zﬁídit si na po‰tû za poplatek P.O. BOX,
zﬁídit si zdarma datovou schránku,
nahlásit soudu ãi správnímu orgánu adresu pro doruãování pro konkrétní ﬁízení,
nahlásit na ohla‰ovnû podle místa trvalého pobytu doruãovací adresu, která je zanesena v informaãním systému evidence
obyvatel a kterou povinnû vyuÏívají
v‰echny soudy i správní orgány.

Pokud obãan s úﬁední adresou Kﬁe‰ice,
NádraÏní 84, nevyuÏije v˘‰e uvedené moÏnosti, bude postup obecního úﬁadu pﬁi doruãování listovních zásilek následující:
1. Obyãejné zásilky nejsou doruãovány na
adresu Kﬁe‰ice, NádraÏní 84.
2. U zásilek doruãovan˘ch do vlastních

rukou adresáta zanechá doruãovatel
v budovû obecního úﬁadu „v˘zvu“, aby si
obãan písemnost vyzvedl v úloÏní dobû
v místû, kde je písemnost uloÏena (napﬁ.
u poskytovatele po‰tovních sluÏeb,
u soudu, u exekutora, u správního orgánu) a pouãení o právních následcích nevyzvednutí.
„v˘zva a pouãení“
se ukládá v 1. patﬁe u dveﬁí ã. 1.1.
Nevyzvedne-li si adresát uloÏenou písemnost ve lhÛtû 10 dnÛ ode dne, kdy
byla pﬁipravena u doruãovatele k vyzvednutí, povaÏuje se písemnost posledním
dnem této lhÛty za doruãenou, i kdyÏ se
adresát o uloÏení nedozvûdûl. Po uplynutí lhÛty doruãovatel písemnost vrátí odesílateli.

Z ãinnosti Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice
Ná‰ sbor odstartoval nov˘
rok v˘roãní valnou hromadou, která se konala v polovinû mûsíce ledna.
Klíãov˘mi tématy byly pﬁedev‰ím shrnutí ãinnosti v pﬁede‰lém roce, vyhodnocení
uspoﬁádan˘ch sportovních a kulturnû-spoleãensk˘ch akcí, stanovení plánu práce
a ãinnosti na rok 2017, pﬁedání darÛ ãlenÛm, kteﬁí v uplynulém roce oslavili Ïivotní
jubileum a v neposlední ﬁadû podûkování
ãlenÛm, kteﬁí se jakkoliv v˘znamnû podíleli na rozvoji nebo reprezentaci na‰eho
sboru.
Nûkolik dnÛ po valné hromadû jsme obdrÏeli do stávajícího vozového parku nové vozidlo znaãky Ford Transit Custom, které
bude prioritnû slouÏit Jednotce sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ jako technick˘ automobil.
Poﬁízení nového vozidla finanãnû podpoﬁil
Ústeck˘ kraj, Ministerstvo vnitra - generální
ﬁeditelství Hasiãského záchranného sboru
a Obec Kﬁe‰ice. Tento velice pûkn˘ a úãeln˘ dar ná‰ sbor pﬁijímá k leto‰nímu 140. V˘-

Jan Hudec, vítûz Jablonecké haly

kami. Nejlep‰í v˘sledek v podání na‰ich
mlad˘ch hasiãÛ pﬁedvedl Jan Hudec, kter˘
získal 1. a 3. místo.
Navazující závod v halovém poháru pro
kategorie mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ se konal
dne 23. bﬁezna v Ostravû. SoutûÏilo se téÏ
v bûhu na 60 m s pﬁekáÏkami. Na této soutûÏi dosáhla nejlep‰ího v˘sledku na‰e ãlenka Klára Hudcová, která si dobûhla pro
7. místo.
NEJBLIÎ·Í AKCE PO¤ÁDANÉ
NA·ÍM SBOREM
■ 3. 6. 2017Závody v technick˘ch disciplínách u Labe (Memoriál p. Linharta)
■ 4. 6. 2017 Dûtsk˘ den v Kﬁe‰icích
u Labe
Nové vozidlo znaãky Ford
roãí svého zaloÏení s velkou úctou a pokorou.
Velmi si váÏíme aktivního pﬁístupu v‰ech
zainteresovan˘ch institucí a osob, díky kter˘m se nám podaﬁilo zmínûné vozidlo získat.
Mnohokrát dûkujeme a tû‰íme se, aÏ ho na
spoleãn˘ch oslavách obce a na‰eho sboru
budeme moci pﬁedstavit.
Koncem mûsíce ledna jsme pro na‰e
ãleny uspoﬁádali hasiãské lyÏování na Benecku. Velmi pûkn˘ areál nabízí náv‰tûvníkÛm pﬁíjemné celodenní vyÏití, takÏe si jej
na‰i ãlenové patﬁiãnû uÏili.
První kulturnû-spoleãenskou akci jsme
pro na‰e obãany uspoﬁádali 1. dubna ve
spolupráci se Z· a M· Kﬁe‰ice pod názvem
Velikonoãní jarmark, prÛvod masek obcí
a ma‰karní ples. Zde bych si dovolil zmínit,
Ïe bychom byli pro pﬁí‰tí léta rádi za hojnûj‰í úãast na samotném ma‰karním plese pro
dûti.
KRÁTCE ZE SPORTOVNÍ âINNOSTI
MLÁDEÎE
MládeÏ se v prÛbûhu zimního období pilnû
pﬁipravovala v prostorách tûlocviãny zdej‰í
základní ‰koly na zahájení nové sezony.
V rámci prvních závodÛ jsme s mlad‰ími
a star‰ími Ïáky vyrazili poãátkem bﬁezna na
halov˘ pohár do Jablonce nad Nisou. Závodníci soutûÏili v bûhu na 60 m s pﬁekáÏ-

V závûru bych si Vás, na‰e obãany, dovolil pozvat na spoleãné oslavy v˘roãí
Obce Kﬁe‰ice a na‰eho sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, které se uskuteãní dne 15.
ãervence v prostorách multifunkãního
hﬁi‰tû u Labe a na Velké Návsi v Kﬁe‰icích.
Michal Manãal, starosta sboru

Kﬁe‰iãtí hasiãi umí i v˘stup na cviãnou vûÏ.
Na snímku Tereza Opavová

Závod v halovém poháru pro kategorie mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ
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FK Schoeller Kﬁe‰ice informuje o své ãinnosti
Fotbalov˘ klub FK Schoeller Kﬁe‰ice ve spolupráci
se závodem Schoeller Kﬁe‰ice a OÚ Kﬁe‰ice uspoﬁádal dne 18. 2. 2017 jiÏ tradiãní ples v hotelu Koliba v Litomûﬁicích. Leto‰ního roku se pﬁi‰lo pobavit
zatím rekordních 190 úãastníkÛ pﬁi hudbû pana Kuãery. Tanãilo se a zpívalo aÏ do ranních dvou hodin.
Souãástí plesu byla i bohatá tombola, kde 440 cenám vévodily sladké kopaãky fotbalového klubu Kﬁe‰ice a divoãák, kter˘ musel poloÏit svÛj Ïivot, aby z nûj mûl nûkter˘ z úãastníkÛ radost a masitou pochoutku. Do tomboly pﬁispûly firmy Schoeller Kﬁe‰ice, fa Pekárek,
Klupák, Horejsek, Sempra, Jotis, Trávãice, OÚ Kﬁe‰ice a mnohé
jiné, za coÏ jim poﬁadatelé dûkují. O losy byl velk˘ zájem a na nûkteré z úãastníkÛ se nedostaly v takovém mnoÏství, jak si pﬁedstavovali. Finanãní v˘tûÏek z plesu pak pomÛÏe tûlov˘chovné jednotû
zaji‰Èovat sportovní ãinnost v obci.
Pﬁi té pﬁíleÏitosti mi nedá ohlédnout se do dnes uÏ daleké minulosti, konce padesát˘ch let, kdy byla poﬁádána ﬁada plesÛ, aÈ na
sále v Kﬁe‰icích, nebo v Zahoﬁanech. KaÏdá organizace v obci mûla
svÛj tradiãní ples, na kter˘ se po domech chodilo zvát a tak bylo

vÏdy plno. Od rána se vytápûly sály, kde veãer pak u kamen sedávaly garde a pozorovaly své svûﬁenkynû. U stolÛ pak se sedûlo pﬁi
víneãku zn. Romance nebo Dívãí hrozen za 18,—Kãs. Sám vstup
pak ãinil cel˘ch 7,—Kãs. Byla tehdy ale jiná doba, Televize teprve
zaãínala s dvouhodinov˘m denním vysíláním a o poãítaãích a internetu se dlouho a dlouho je‰tû nic nevûdûlo. Vyhrávala nám lovosická hudba Jenka z Jenãic pana Turka nebo pana Adamce z Litomûﬁic. Koﬁaliãku nám nalévala v Zahoﬁanech paní Opltová a v Kﬁe‰icích dûda dne‰ního majitele p. Hensch. Pivo bylo za 1,20,—Kãs a
‰tamprdliãka za 4,— Kãs. Na sále se vykuﬁovalo, aÏ nebylo pro d˘m
skoro vidût, aby ne, kdyÏ Partyzánky stály 1,60,—Kãs a Lípy celé 2
koruny. Samozﬁejmû, Ïe cenám odpovídaly i v˘dûlky. Nástupní plat
po ‰kole byl cel˘ch 780,— korun.
Dnes jiÏ je mnoho jin˘ch zájmÛ a i nároky na zábavu se zmûnily.
âasy plesÛ poﬁádan˘ch v na‰í obci se asi nevrátí, ale právû proto je
nutno podûkovat v‰em, kteﬁí se úãastní spoleãensk˘ch akcí, poﬁádan˘ch místními organizacemi, i kdyÏ jiÏ v dÛstojnûj‰ích prostorách
mimo obec, protoÏe vzájemn˘m poznáváním na nich jsou lidé
schopni si uvûdomit svou sounáleÏitost s obcí, pro kterou pak jsou
ochotni nûco ze svého ãasu obûtovat a pomoci jí.
Za FK Schoeller Kﬁe‰ice, Mgr. Ludûk Königsmark

Hojná úãast, parádní pﬁedtanãení, to byl JARNÍ PLES
VáÏení spoluobãané, toutou cestou bych
Vám chtûla pﬁedstavit jednu z akcí, která se
jiÏ poﬁádala pro obyvatele obce Kﬁe‰ice,
vãetnû spádov˘ch obcí a okolí.
V pátek, 17. bﬁezna, se v kulturním domû
v Polepech uskuteãnil jiÏ tﬁetí Jarní ples,
kter˘ poﬁádá Renata Mrvová spoleãnû s
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kapelou Natruc. Hojná úãast, parádní pﬁedtanãení v podání roudnické street dancové
taneãní skupiny The Caramels, svoz i rozvoz úãastníkÛ plesu a v neposlední ﬁadû i
jarní v˘zdoba sálu vznikla i díky finanãní
podpoﬁe obce Kﬁe‰ice. VÛbec poprvé v historii na ples pﬁi‰lo více neÏ 200 lidí a hlav-

nû díky nim byl i leto‰ní ples opravdu velmi
poveden˘. Závûrem patﬁí podûkování
v‰em sponzorÛm a úãastníkÛm, bez kter˘ch by nebylo moÏné podobn˘ ples poﬁádat. Tû‰íme se na Vás 23. bﬁezna 2018 na
v poﬁadí jiÏ ãtvrtém Jarním plese.
Poﬁadatelé plesu

Oldies party slavn˘ch bytostí
Leto‰ní Oldies party bylo netradiãnû spojeno s pobytem slavn˘ch
bytostí nejen na parketû, ale i za barem a mixáÏním pultem. Slavné bytosti mûli moÏnost vyhrát v pûti soutûÏích, nejhezãí maska
Ïena, muÏ, nejsrandovnûj‰í maska, nejlep‰í taneãní pár a v neposlední ﬁadû velmi oblíbená soutûÏ nejen u dûtí, „Ïidliãkovaná“.
Nejsrandovnûj‰í postaviãku vyhrála vût‰inou hlasÛ velmi kvalitnû
ztvárnûná Karkulka. Sice doma zapomnûla ko‰íãek s bábovkou a
lahví vína, babiãku pro jistotu snûdla, aÈ pr˘ jí nemusí s sebou vozit
na posteli, jelikoÏ byla velmi nemocná. Nemûla s sebou ani vlka, ale
toho velmi kvalitnû zaskoãila pﬁítomná li‰tiãka spoﬁilka, která po nás
v‰ech chtûla úpis na stavební spoﬁení.
Dûkuji v‰em úãastníkÛm velmi povedeného sobotního veãera, aÈ
uÏ mûli masku nebo byli v civilu, bylo vidût, Ïe se Vám nechtûlo
domÛ, kdyÏ jsme tam trsali aÏ do ranních hodin. Dûkuji pﬁedev‰ím
sponzorÛm, Obecnímu úﬁadu Kﬁe‰ice, Hostinci u HenschÛ a firmû
HET. Tû‰ím se pﬁi dal‰í akci (8. 7. 2017 pﬁi Kﬁe‰ické Neckyádû a následné zábavû u Labe) .
Mrvová Renata

AVZO NUâNICE
Organizace AVZO slaví letos padesátileté v˘roãí své existence.
Dosáhli jsme pevného postavení v Ïivotû na‰eho regionu. SnaÏíme
se b˘t nápomocny a oporou pﬁi organizování sportovního a spoleãenského vyÏití na‰ich spoluobãanÛ. Hlavním úãelem na‰í dlouholeté ãinnosti bylo a je vedení dûtí, mládeÏe i cel˘ch rodin ke smysluplné volnoãasové aktivitû a
zájmu o sport. Popﬁejme AVZU
hodnû dal‰ích úspû‰n˘ch let...
Uplynul˘ rok jsme se vûnovali pﬁedev‰ím administrativnû i
ãasovû velmi nároãné pﬁemûnû
na poboãn˘ spolek, kterou ke
zdárnému konci dovedl pﬁedseda na‰eho spolku pan Miroslav
T˘le. Tímto smekáme pomysln˘
klobouk a mnohokrát dûkujeme
za tu tûÏkou a dobﬁe odvedenou práci. V tomto roce plánujeme opût ãásteãnou rekonstrukci budov AVZO Nuãnice.
Tento rok bychom rádi jiÏ tradiãnû pozvali ãtenáﬁe na Dûtsk˘ den
konan˘ ve spolupráci s SDH Kﬁe‰ice, v létû pak na Den otevﬁen˘ch
dveﬁí a 4. roãník akce Den na lodiãkách se spﬁátelenou organizací
Abasta Boﬁislav z.s., jejímÏ úãelem je ukázat zúãastnûn˘m dal‰í
moÏnost volnoãasové aktivity jako je vodáctví. Dûti i jejich rodiãe si
vyzkou‰í jízdu na kajaku, pramici a kánoji. Také v‰echny dûti rádi
uvidíme na dûtském hﬁi‰ti vedle lodûnice. Rádi bychom, abyste vnímali moÏnost zájmové ãinnosti v na‰í organizaci a to jak pro dûti,
dospûlé i seniory.
Chtûli bychom touto cestou také srdeãnû podûkovat obci Kﬁe‰ice
za vynikající spolupráci a finanãní podporu na‰ich klubÛ. Velice si
této pomoci ceníme.
S díky Ing. Michaela Fibichová, ãlen AVZO Nuãnice

Kulturní kronika
DIAMANTOVÁ
SVATBA
Nejsou jen rÛÏe na svûtû,
pﬁijde i vítr, bouﬁe zlá,
v‰ak kráãet denním Ïivotem
je lehãí,
kdyÏ jsou dva.

Jaroslava
a Franti‰ek

·NEJDAROVI
obnoví svÛj manÏelsk˘ slib
dne 1. ãervna 2017
v 16.00 hodin v obﬁadní síni
Obecního úﬁadu v Kﬁe‰icích
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Zahoﬁansk˘ kostel: Sanace krovu dokonãena
V mrazivém poãasí na pﬁelomu roku dokonãili tesaﬁi práce na
opravû krovu zahoﬁanského kostela Nejsvûtûj‰í Trojice. V této tﬁetí
etapû byly opraveny trámy krovu u ‰títové zdi a jejich napojení na
ãelní kostelní zeì. V prÛbûhu uplynul˘ch tﬁí let tak byl krov hlavní
lodi kostela sanován a zpevnûn tak, aby jiÏ nepÛsobil na rozevírání
prasklin kleneb a zdí kostela. Z hlediska stability zdiva je teì akutní
obrátit pozornost také ke zvonici, kde nûkteré ãásti zdiva (ostûní nad
okny) a vnitﬁní klenby hrozí zﬁícením. Proto prosíme, radûji se nepﬁibliÏujte do bezprostﬁední blízkosti zvonice.
V leto‰ním roce bude potﬁeba zpracovat podrobnou projektovou
dokumentaci pro dal‰í postup oprav kostela a pﬁilehlé zvonice. Na
zpracování dokumentace jsme získali pﬁíspûvek z Fondu Usteckého kraje. Na jaﬁe budou u základÛ kostela provedeny kopané

Odkryté konstrukce pﬁi opravách u ‰títové zdi.

Opravy probíhaly v mrazivém poãasí na konci roku 2016.

Vítání obãánkÛ

NA OBECNÍM Ú¤ADù
JE MOÎNÉ ZAKOUPIT:
■ Pohlednice obce Kﬁe‰ice a v‰ech
místních ãástí - 5,00 Kã
■ Turistickou nálepku, Labská stezka Kﬁe‰ice ã. LS-38 - 10,00 Kã
■ Turistickou známku ze dﬁeva, Labská
stezka - Kﬁe‰ice ã. LS-38 - 30,00 Kã
■ Kniha Povodnû na Litomûﬁicku 2013 100,00 Kã
ZPRAVODAJ
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sondy pro dokumentaci stavu podzemní ãásti základÛ. Prosíme náv‰tûvníky pﬁilehlého hﬁbitova o zv˘‰enou pozornost a trpûlivost. V
blízké budoucnosti je také tﬁeba poãítat s opravou opûrné hﬁbitovní zdi. S tím bude spojeno odstranûní neÏádoucích dﬁevin, které
sv˘mi koﬁeny prorÛstají do zdiva a zhor‰ují jeho statiku. Prosíme o
pochopení.
K leto‰ním oslavám 960 let obce Kﬁe‰ice se pﬁidává i jubileum zahoﬁanského kostela, u kterého letos uplyne 360 let od vysvûcení. Z
bezpeãnostních dÛvodÛ bohuÏel pﬁi této pﬁíleÏitosti není moÏné
uspoﬁádat bohosluÏbu nebo slavnost uvnitﬁ kostela. Zveme vás
alespoÀ k nahlédnutí do interiéru kostela, v leto‰ním roce bude kostel otevﬁen pﬁi noci kostelÛ, v pátek 9. 6. 2017, a pﬁi oslavách 960 let
obce Kﬁe‰ice, v sobotu 15. 7. 2017.
za Spolek Pro Zahoﬁany, Jarmila Jandová

V prvním ãtvrtletí leto‰ního roku probûhlo v Obﬁadní síni obecního úﬁadu v Kﬁe‰icích
slavnostní pﬁivítání novû narozen˘ch obãánkÛ na‰í obce. Dûti ze Z· a M· Kﬁe‰ice pﬁipravily krátk˘ program s básniãkami a pﬁedaly maminkám mal˘ dárek. Poté místostarosta obce, pan Michal Manãal, pﬁivítal nové obãánky s rodinami, pﬁednesl projev a na
závûr pﬁedal maminkám kytiãku. Rodiãe se následnû podepsali do pamûtní knihy.

OKÉNKO DO ·KOLY
Na zaãátku dubna probûhl v na‰í ‰kole zápis do první tﬁídy. Pﬁi‰lo
tﬁináct ‰ikovn˘ch dûtí, zápis zvládly bez problémÛ, pﬁi‰ly skvûle pﬁipravené ze ‰kolky a v záloze mûly mnohé z nich i pûknou básniãku.
Moc se na nové prvÀáãky tû‰íme. Po mateﬁské dovolené se k nám
vrátí paní uãitelka Klára StrmeÀová, která se zápisu úãastnila, aby
se s budoucími prvÀáãky pozdravila.
V záﬁí dosáhne kﬁe‰ická ‰kola po 29 letech poãtu 75 ÏákÛ. Pravdûpodobnû budeme muset navy‰ovat kapacitu ‰koly. Máme na‰e
Ïáky rádi a doufáme, Ïe i dal‰í ‰kolní rok se povede a dûti budou mít
ze své práce takovou radost, jakou máme i my, jejich uãitelé.
Je‰tû ale ‰kolní rok nekonãí. âeká nás ozdravn˘ pobyt v Poslovû
Ml˘nû, kter˘ pﬁipravujeme jako pût dní ve stﬁedovûku. Budeme vyrábût praky, meãe a ‰títy, stﬁílet z ku‰e a ãeká nás i ohÀová show
a samozﬁejmû celodenní v˘let na Bezdûz.
Také keramická dílna je v plném proudu. Zrekonstruovali jsme
v suterénu ‰koly prostor, kde máme keramickou pec a vítáme zde
nejen dûti, ale i veﬁejnost. Mezi na‰imi spoluobãany jsou tvoﬁiví a ‰ikovní lidé. Pﬁijìte také naãerpat inspiraci a odpoãinout si pﬁi práci
s keramickou hlínou.
Po zajímavém setkání se znám˘m psychologem Janem Svobodou, pﬁivítáme v kvûtnu ve ‰kole dal‰ího v˘znamného dûtského psychologa, Marka Hermana. Na téma „Ochutnávka selského rozumu“
bude pﬁedná‰et o v˘chovû na‰ich dûtí - pro veﬁejnost i pedagogy
25. kvûtna 2017.
Dûkujeme rodiãÛm, v‰em obãanÛm i vedení obce za spolupráci se
‰kolou, které si velmi ceníme.
Lenka ·pittová, ﬁeditelka ‰koly

Keramika

V˘tvarka

Vítûzové v plavání - gratulujeme
■ PRV≈ÁâCI MAJÍ ZA SEBOU SVOJE PRVNÍ VYSVùDâENÍ.
Dopadli v˘bornû, v‰ichni mûli samé jedniãky. A Ïe byly zaslouÏené! Od poãáteãního hraní, kreslení a objevování, pﬁes první slziãky z
toho, Ïe to zas aÏ tak lehké nebude, se na‰i benjamínci k tomu ãtení,
psaní a poãítání pﬁeci jen dopracovali. A protoÏe jim to jde opravdu
pûknû, rovnou se také zapojili do dvou okresních soutûÏí - v˘tvarné
a pﬁírodovûdné. V té pﬁírodovûdné skonãili na pûkném druhém
(Pokraãování na následující stranû)
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místû. Ale aby to nebylo jen o uãení, ale také trochu o zábavû, namátkovû si pﬁipomeÀme vánoãní bowling a cukrárnu, divadelní
pﬁedstavení v rámci projektu Evropa, kino za zmiÀovanou v˘tvarnou
soutûÏ, pohádku od KolobûÏek na pﬁivolání jara nebo vyná‰ení Moreny. Také jsme si uÏili první spaní ve ‰kole v rámci Noci s Andersenem.
V‰em rodiãÛm opût dûkuji za spolupráci.
Mgr. Zuzana ·korpilová, tﬁídní uãitelka

■ VE DRUHÉ T¤ÍDù SI NA SEBE ZVYKÁME.
Dûti na novou paní uãitelku a já na dûti. Myslím, Ïe nám to docela jde. Ne v‰ichni jsou nad‰eni z úkolÛ. Ze zaãátku dûti hodnû zapomínaly, ale zlep‰ují se. A to je prima. SnaÏíme se pracovat ve
skupinkách, pomáhat si navzájem a nesmát se, kdyÏ nûkdo nûco
neví. I tady dochází pomalu, ale jistû ke zlep‰ení. V matematice lu‰tíme kﬁíÏovky s tajenkou, která je souãástí básniãky. K tomu je
ov‰em nutné dobﬁe poãítat a tam máme trochu mezery. KﬁíÏovky
jdou dûtem dobﬁe a docela je baví. Na‰í zatím poslední akcí byla náv‰tûva muzea v Litomûﬁicích, kde jsme si prohlédli zvíﬁata, která Ïijí

ZPRAVODAJ

●

8 / 2017

v okolí. V‰em se nám v muzeu líbilo. Dûti si prohlédly expozici, vybarvovaly obrázky a plnily úkoly. Po skonãení prohlídky jsme byli pochváleni za slu‰né chování.
âeká nás je‰tû dost práce, ale kdyÏ bude chuÈ a snaha na v‰ech
stranách, urãitû to zvládneme.
■ T¤EËÁCI A PÁËÁCI.
Tahle parta je k sobû pﬁátelská. PﬁestoÏe je mezi dûtmi vût‰í vûkov˘ rozdíl, dokáÏí se domluvit za v‰ech okolností. Nejradûji mají samozﬁejmû pﬁestávky, mezi nimiÏ hraje ta nejdel‰í extra prim. Hrajeme fotbálek, skáãeme pﬁes ‰vihadlo a okysliãujeme si ‰edou kÛru
mozkovou. Venku jsme prostû rádi, ãerstv˘ venkovsk˘ vzduch nám
svûdãí. Nedávno jsme napﬁíklad vy‰lápli do místních obcí, abychom
oslavili Den Zemû ãi‰tûním pﬁírody kolem nás. V‰em dûtem patﬁí
velk˘ díky za dÛkladn˘ úklid bûhem pûtikilometrové procházky Kﬁe‰ice-Zahoﬁany-Tﬁeboutice a zpût.
Dûkuji také rodiãÛm za spolupráci, která je na prvním stupni ‰koly
obzvlá‰tû dÛleÏitá.
Mgr. Jiﬁí âern˘, tﬁídní uãitel
■ JARO U âTVRËÁKÒ
S kolektivem ãtvrÈákÛ je radost pracovat. Ale i jezdit na v˘lety a
exkurze, podílet se na pﬁípravû projektÛ, sdílet malé i vût‰í radosti i
starosti nebo se jen tak bavit.... Jsme dobﬁe sehran˘ t˘m, kde se
mÛÏe kaÏd˘ spolehnout na druhého. KaÏd˘ den pﬁiná‰í nûco nového - aÈ uÏ je to uãivo, záÏitky s kamarády, nev‰ední nápady. Nejradûji máme pﬁestávky, ale kdyÏ uÏ to musí b˘t, tû‰íme se na hodiny
matematiky. Uãíme se ji jinak neÏ na‰i rodiãe, kteﬁí nad ní ãasto
kroutí hlavou. Zúãastnili jsme se celostátní soutûÏe Matematick˘ klokan a vÛbec jsme si nevedli ‰patnû. Ve tﬁídû máme také nûkolik spoluÏákÛ s titulem Matematick˘ expert. V rámci matematiky se také
vûnujeme finanãní gramotnosti. Pﬁi té pﬁíleÏitosti jsme nav‰tívili napﬁ.
Komerãní banku v Litomûﬁicích, kde jsme mûli moÏnost nahlédnout
aÏ do sejfu. Bavila nás i vlastivûda, kdy jsme se uãili o stﬁedovûku.
Zaujalo nás gotická architektura, malovali jsme vitráÏová okna, prostudovali jsme litomûﬁické královské mûsto a zpracovali jsme projekt
o ãesk˘ch hradech a zámcích. Za odmûnu nás ãeká v˘let do svatovítské katedrály v Praze! Jako ãtvrÈáci si uÏíváme privilegia, kdy uÏ
mÛÏeme samostatnû vyjet na kole na silnici. Abychom ale zvládli
nástrahy automobilového provozu, jezdíme se ‰kolit na Dopravní
hﬁi‰tû v Litomûﬁicích.
Z ãe‰tiny máme nejradûji ãtení kníÏek, napﬁ. Robinsona Crusoe
nebo HrubínÛv ·palíãek. Ale ani veselé básniãky nejsou k zahození, s poezií Jiﬁího Îáãka jsme strávili celé jedno dopoledne v litomûﬁické knihovnû. âasto také jezdíme do litomûﬁického muzea. Naposledy jsme se uãili ‰típat ‰indele a ﬁezat pilou na v˘stavû Doba dﬁevûná. Máme rádi také v˘tvarné ãinnosti. Tﬁeba takové módní návrháﬁství, práce s fotografiemi nebo keramickou dílnu. Zkrátka - u ãtvrÈáku není nikdy nuda. V‰ak se pﬁijìte podívat!
Ivana Latislavová, tﬁ. uãitelka
■ ·KOLNÍ DRUÎINA
Na‰e ‰kolní druÏina je rozdûlena na 2 oddûlení, které jsou kapacitnû zcela zaplnûny. O druÏinu je mezi rodiãi velk˘ zájem a dûti v ní
rádi tráví voln˘ ãas. Disponujeme nov˘mi stolními a v˘ukov˘mi
hrami. Nejoblíbenûj‰í jsou stavebnice Lego, které druÏina dostala
pod stromeãek.
Nedávno probûhla v druÏinû instruktáÏ s názorn˘mi ukázkami
(Pokraãování na následující stranû)

první pomoci. Dûti si mohly sami vyzkou‰et umûlé d˘chání a masáÏ
srdce. Dûti byly z akce nad‰ené a spoleãnû jsme dohodli dal‰í pokraãování kurzu první pomoci.
Dûti rádi soutûÏí, sportují a rádi se zapojují do v˘tvarn˘ch a tvoﬁiv˘ch ãinností. Dûtské v˘tvory a v˘robky nám zdobí ‰kolní interiéry.
Na Velikonoãním jarmarku byl velk˘ zájem pﬁeváÏnû o v˘robky dûtí
z keramiky, máme tu prostû ‰ikovné ‰koláky.
Jsme rádi, Ïe se dûtem v druÏinû líbí a Ïe jsou v ní spokojeni.

tﬁídû s dvoulet˘mi dûtmi. U pﬁed‰kolákÛ se snaÏíme rozvíjet pﬁedmatematické a pﬁedãtenáﬁské dovednosti. S tím je spojená také zv˘‰ená logopedická práce, kterou doplÀujeme ﬁeãová cviãení ve spolupráci s rodinou. KaÏdopádnû aÈ malé ãi velké - dûti rády zpívají
písniãky s klavírem, ﬁíkají básniãky s pohybem, vyrábí z papíru nebo
keramické hlíny, a také rády cviãí a hrají pohybové hry.
V 9 hodin uÏ se dûti mohou tû‰it na nûjakou tu zdravou svaãinku,
po které si dopﬁejeme chvilku klidu pro dobré zaÏívání a pak vyráÏíme ven. Dostatek pohybu je zdrav˘ a na ‰kolní zahradû je parádní
prostor pro volné hry, proto ven chodíme témûﬁ za kaÏdého poãasí.
Pouze obãas, kdyÏ nám to ‰patn˘ stav ovzdu‰í nedovolí, musíme
zÛstat vevnitﬁ :(. A protoÏe na ãerstvém vzduchu rychle vytráví, v poledne se hrneme do ‰kolky na nûco dobrého k obûdu.
No a kdo z vás by se po obûdû s chutí na chvilku nenatáhnul?
A je‰tû kdyÏ byste k tomu mûli pohádku! Po takové klidové relaxaci
na lehátkách se dûti opût s chutí pustí do spoleãn˘ch her, vytahují
oblíbené stavebnice a skládaãky. Po odpolední svaãince si dûti se
sv˘mi kamarády mohou hrát aÏ do 16 hodin, dokud si pro nû nepﬁijde mamka nebo taÈka.
Tak takov˘ je den va‰ich zlatíãek ve ‰kolce. Je hodnû odli‰n˘ od
toho, co jste ve ‰kolce zaÏili vy, nebo se toho mnoho nezmûnilo?
A dá se to povaÏovat za opravdu v‰echno, co je v Ïivotû potﬁeba
znát? AÈ tak ãi onak - na‰e práce nás baví a doufáme, Ïe to baví
i va‰e dûti s námi! :)
za ‰kolku Bc. Magdaléna Chladilová

■ V·ECHNO, CO OPRAVDU POT¤EBUJU ZNÁT,
JSEM SE NAUâIL V MATE¤SKÉ ·KOLCE ...
Jistû v‰ichni znáte tento titul knihy Roberta Fulghuma. Co se ale
vlastnû dûti ve ‰kolce uãí a jak vypadá takov˘ den malého pﬁed‰koláka?
Vy, kteﬁí máte pﬁed‰kolní dûti, to jistû znáte z vyprávûní sv˘ch ratolestí. Pﬁi ranním pﬁedávání dûtí jsme od vás leckdy sly‰eli, jak
byste se do ‰kolky rádi vrátili. Vzpomínáte si je‰tû, jaké to bylo, kdyÏ
vám bylo nûco málo mezi 3 - 6 lety? Pojìte se s námi podívat, jak
to chodí v kﬁe‰ické ‰kolce ...
V na‰í ‰kolce se dûti schází uÏ od 6 hodin ráno. Pro takové malé
‰punty je to doba, kdy skoro je‰tû napÛl spí. A tak den rozjíÏdíme
pûknû pomalouãku - tﬁeba lehkou spoleãnou snídaní, pﬁi které probereme, s ãím bychom si chtûli hrát. Ranní hry jsou ideální pﬁíleÏitostí pro individuální ãinnosti, pﬁi kter˘ch dûti roz‰iﬁují své schopnosti u rÛzn˘ch stavebnic, spoleãensk˘ch her ãi v˘tvarn˘ch ãinností.
Ne v‰ichni jsou v‰ak ranní ptáãata, nûkteﬁí mají co dûlat, aby to do
‰kolky stihli do 8 hodin :). Právû v tuto dobu, kdy je parta dûtí
v kaÏdé tﬁídû pro dan˘ den kompletní, zaãínáme ãinnosti v˘chovnûvzdûlávacího procesu pﬁed‰kolního vzdûlávání. KaÏd˘m mûsícem
dûti provází pohádkové postavy z tradiãních ãesk˘ch VeãerníãkÛ.
Ty pak dál dûtem pﬁibliÏují rÛzná témata a roz‰iﬁují tak jejich znalosti o pﬁírodû, zdraví a dal‰ích vûcech kolem nás. Na spoustu takov˘ch okruhÛ si uãitelky pro dûti pﬁipravují dle vûku dûtí tematicky
zamûﬁené pohybové hry, básniãky, písniãky, v˘tvarné ãi pracovní
ãinnosti.
âasto se tedy hned po osmé hodinû sesedneme v kruhu na koberci, spoleãnû se pﬁivítáme a pomocí rÛzn˘ch motivaãních ãinností
se vûnujeme ﬁízen˘m ãinnostem. Dûti v na‰í mateﬁské ‰kolce jsou
rozdûlené do dvou tﬁíd - mlad‰ích a star‰ích dûtí. Ty nejstar‰í mimo
jiné pﬁipravujeme na ‰kolu, tudíÏ jsou ﬁízené ãinnosti del‰í, neÏ ve
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ZÁPIS DO PRVNÍ T¤ÍDY 2017

Zimní fotbalové soustﬁedûní
T. J. Sokol Zahoﬁany , z. s. uspoﬁádala jiÏ po nûkolikáté zimní fotbalové soustﬁedûní v obci Mentaurov na
Skautské základnû pﬁed jarní ãástí sezóny 2017.
Soustﬁedûní probûhlo ve dnech od 1. 3. 2017 do 5. 3.
2017 a zúãastnilo se ho sdruÏené druÏstvo star‰í pﬁípravky T. J. Sokol Zahoﬁany, z. s. / FK Schoeller Kﬁe‰ice. Mladí sportovci se v rámci soustﬁedûní úãastnili
pﬁípravného zápasu se stejnû star˘mi sportovci z klubu Ho‰tka. Pﬁi
soustﬁedûní probíhaly tréninky stﬁídavû na venkovním travnatém
hﬁi‰ti pﬁed Skautskou základnou v obci Mentaurov a také na venkovním hﬁi‰ti u 8. Z· v Litomûﬁicích.
Mladí sportovci spoleãnû trávili chvíle i v Mûstském bazénu v Litomûﬁicích. Úãastníci soustﬁedûní dostali za své v˘kony i nûjaká
ocenûní a pamûtní list. Soustﬁedûní bylo opakovanû uspoﬁádáno
díky men‰í finanãní podpoﬁe rodiãÛ a obecního úﬁadu Kﬁe‰ice, a za
to jim patﬁí velké podûkování. Zimní soustﬁedûní by se samozﬁejmû
neuskuteãnilo bez obûtav˘ch osob starajících a dohlíÏejících na
mladé sportovce. Tûmto osobám, trenérÛm Fr. Mecerovi, J. Doubkovi, kuchaﬁi R. ·pittovi, asistentovi M. âernému patﬁí podûkování
za jejich obûtavost a trpûlivost s mlad˘mi sportovci. Dûkujeme za
úãast mlad˘m sportovcÛm a tû‰íme se na pokraãování a úãast na
soustﬁedûní v pﬁí‰tím roce s pozdravem T. J. Sokol Zahoﬁany, z.s.
T. J. Sokol Zahoﬁany, z.s.
ZPRAVODAJ

●

10 / 2017

VYST¤IHNùTE SI

ZPRAVODAJ

●

11 / 2017

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

