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Slovo starosty obce
VáÏení obãané na‰ich obcí, jako Vá‰ starosta bych Vás rád
informoval o veﬁejn˘ch záleÏitostech a Ïivotû v obci.
Ve dnech od 13. do 21.1.2011 jsme zaÏili
povodeÀ. ¤eka Labe dosáhla v souvislosti
s táním snûhu tﬁetího povodÀového stupnû
a voda zaplavila místní sad a ãásteãnû komunikaci Kﬁe‰ice - Zahoﬁany. ZároveÀ se zvedla
hladina Luãního potoka v Zahoﬁanech a do‰lo
k vylití vody a zaplavení ãásti zvané „Rafanda“.
PovodÀová komise ve spolupráci s na‰imi hasiãi provedla preventivní opatﬁení k ochranû
majetku a osob (stavba hrazení na Labi v Nuãnicích, pytlování písku a hrazení v Zahoﬁanech
a Kﬁe‰icích a následné ãerpání vody). Za
pomoc v‰em obãanÛm a hasiãÛm dûkuji.
V kvûtnu se konalo v obci slavnostní pﬁedání protipovodÀové zdi za pﬁítomnosti ministra
zemûdûlství, pﬁedstavitelÛ investora, stavbaﬁÛ
a Ústeckého kraje. Pﬁi této pﬁíleÏitosti jsem pozval pﬁedchozí starostku paní Ludmilu Juﬁíkovou, která nesla nejvût‰í bﬁímû pﬁi budování tohoto díla. Spoleãnû jsme pﬁestﬁihli „pásku“
a tím vyjádﬁili nadûji, Ïe na‰e obce budou
ochránûny pﬁed dvacetiletou vodou.
V únoru jsme ﬁe‰ili problém místních komunikací v obcích Zahoﬁany a Tﬁeboutice, které
byly po‰kozeny povodnûmi Luãního potoka.
PoÏádali jsme Ministerstvo pro místní rozvoj
o pﬁidûlení dotace, která nám byla pﬁidûlena ve
v˘‰i ‰esti miliónu korun. V˘bûrové ﬁízení na
opravu s pln˘m poãtem bodÛ vyhrála firma
Chládek-Tintûra. Pﬁipravuje se podepsání
smlouvy. Oprava silnic by mûla b˘t dokonãena
v polovinû listopadu. Je potﬁeba uvést, Ïe jsme
podnikli kroky s nov˘m správcem povodí do
kterého spadá Luãní potok. Je pﬁipravena revitalizace a protipovodÀová opatﬁení tohoto toku.
Jako havarijní opatﬁení byla zatím zpevnûna
protrÏená ãást pravého bﬁehu v Zahoﬁanech.
V bﬁeznu se nám podaﬁilo prodlouÏit „pozapomenutou“ jiÏ poskytnutou dotaci z roku 2010
ve v˘‰i 800 tisíc korun na obnovu obecního
rozhlasu v Kﬁe‰icích a Nuãnicích. VáÏné potíÏe
s obecním rozhlasem jsme zaznamenali pﬁi
lednové povodni. Vûﬁím, Ïe nov˘ obecní roz-

hlas, kter˘ bude zprovoznûn v polovinû srpna,
bude spolehlivû pﬁedávat dÛleÏité i spoleãenské informace vám, na‰im obãanÛm.
Po nekoneãn˘ch problémech s podtlakovou
kanalizací bylo rozhodnuto provozovatelem
SâVAK, Ïe kanalizace bude na pÛl roku pﬁedána firmû Vacuum Global, která je odborníkem na tento druh kanalizace. V srpnu bude
rozhodnuto i na základû zprávy Globalu, jak se
bude kanalizace dál provozovat. Mohu jen
s potû‰ením konstatovat, Ïe po vyﬁe‰ení poãá-

teãních problémÛ, je od kvûtna, aÏ na bûÏné
poruchy, v provozu ku spokojenosti na‰ich obãanÛ.
V zastupitelstvu obce se mohu opﬁít o zastupitele, které spojuje stejná my‰lenka - ﬁe‰it
vûci veﬁejné ve prospûch obce a vás jejich obãanÛ. V této souvislosti jsem navrhl jako pﬁedsedu Kontrolního v˘boru zastupitele za FO Tomá‰e Nûmce, kter˘ byl zastupitelstvem jednohlasnû zvolen.
V závûru mého slova pﬁeji Vám obãanÛm
na‰ich obcí hezké letní dny, pﬁíjemné dovolené
a Va‰im dûtem krásné prázdniny.
Václav Kovaﬁík, starosta obce

Jak dál s obecní policií?
Jak je obecnû známo, v období pﬁed obecními volbami se v programech volebních subjektÛ
jako ãervená nit vedla otázka existence obecní policie v Kﬁe‰icích. âinnost obecní policie po
zmûnû vedení obce byla podrobena kontrole a vyhodnocení , která nedopadla zrovna pﬁíznivû.
Jako velitel obecní policie jsem uloÏil stráÏníkÛm ve smyslu zákona o Obecní policii pravidla pro
v˘kon jejich sluÏby v na‰ich obcích a t˘denní doklad jejich ãinnosti. V˘kon a ãinnost stráÏníkÛ
jsem zamûﬁil pﬁedev‰ím na obchÛzkovou ãinnost, kdy má stráÏník nejlep‰í kontakt s obãany. Podle
ohlasu nejsou k v˘konu sluÏby stráÏníkÛ zásadní pﬁipomínky ãi stíÏnosti.
Pﬁesto je potﬁeba ﬁíci, Ïe tato sluÏba není levná záleÏitost a vyuÏití dvou stráÏníkÛ pro na‰e obce
je nadstandardní. Vzhledem k tûmto skuteãnostem a pﬁání zastupitelÛ jsem zpracoval vyhodnocení ãinnosti obecní policie. Obãany na‰ich obcí bych rád tímto pozval ke „kulatému stolu“ k diskuzi
o na‰í obecní policii , kter˘ bude dne 25. srpna 2011 v 17.00 hodin v budovû Obecního úﬁadu v
Kﬁe‰icích.
Václav Kovaﬁík, starosta obce

JARO A LÉTO V K¤E·ICÍCH
PLETENÍ POMLÁZEK
Na Velk˘ pátek 22.4. 2011 se na hﬁi‰ti v Zahoﬁanech se‰li rodiãe s
dûtmi a uãili se plésti pomlázky. Kluci, holãiãky, maminky i tatínkové se
pﬁedhánûli v tom, kdo z osmi proutkÛ uplete nejdel‰í a nejhezãí pomlázku.
Z velk˘ch prutÛ se vyrobila obrovská ãarodûjnice, která byla spálena
o t˘den pozdûji na âarodûjnicích 2011. Hromadu proutí na na‰i tvorbu
zajistila a na místo dopravila rodina Kloubsk˘ch z Tﬁeboutic.
V sobotu 30.4.2011 poﬁádalo SDH Zahoﬁany a obãanské sdruÏení
Pro Zahoﬁany jiÏ potﬁetí pálení ãarodûjnic.
Akce byla, stejnû jako pﬁedchozí roky, v˘bornû pﬁipravena. V‰e zaãalo pﬁed ãtvrtou hodinou, kdy od hﬁi‰tû u Labe vyrazil smûrem do Zahoﬁan vÛz taÏen˘ konûm. Na nûm se vezla obrovská ãarodûjnice, vyrobená o t˘den dﬁíve z proutí. âarodûjnici doprovázely dûti, které ji na voze
hlídaly, aby náhodou neuletûla.
Po úspû‰ném postavení ãarodûjnice na hranici zaãaly tradiãní soutûÏe pro dûti - skákání v pytli, chÛze na chÛdách, jízdy na ponících a projíÏdky na voze taÏeném konûm, lanovka, kopy do branky, házení
míãky..., letos byla i jízda na motorce a malování ãarodûjnic uhlem na
papíry. Odmûnou byly dûtem laskominy a v˘born˘m nápadem bylo rozdávání sáãkÛ na tyto dobroty. Dûti ãekaly i klasické obrovské koláãe,
jimiÏ se prokousávaly ke stﬁedu ukryté minci. Uskuteãnila se i v˘stava
namalovan˘ch ãarodûjnic kolem hranice, které mûly b˘t poté také spáleny, ale tento zámûr pﬁekazil dé‰È, kter˘ je úplnû rozmáãel. Na‰e velká
ãarodûjnice v‰ak upálení neu‰la a moc pûknû hoﬁela. Dé‰È zaãal Zahoﬁany kropit kolem ‰esté hodiny, kdy uÏ na‰tûstí byly soutûÏe za námi a
uÏ se opékaly buﬁty, které dûti dostaly od poﬁadatelÛ.
Vytrval˘ dé‰È nedokázal pokazit skvûlou atmosféru tohoto dne, lidé se
schovali do pﬁipraven˘ch hangárÛ, vytáhli plá‰tûnky a de‰tníky a pokraãovali v tanci na krásném dﬁevûném pódiu, kde to aÏ do pozdní noci roztáãela kapela Cerveza.
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V¯LET S SDH K¤E·ICE DO ZOO LIBEREC A NA JE·TùD
Hasiãi poﬁádají v˘lety pro dûti kaÏd˘ rok a vÏdy sklidí velkou pochvalu.
Tentokrát se jelo do Liberce. V nedûli 8.5.2011 ráno se vyrazilo autobusem od hasiãárny.
Dopoledne jsme strávili v ZOO. Zde se v‰em moc líbilo, kromû prohlídky roztodivn˘ch zvíﬁátek jsme se projeli vláãkem, pohráli si na hﬁi‰ti, nakrmili malé koziãky a hráli si s nimi na honûnou v dûtské ZOO a
také poobûdvali. Jinak ZOO v Liberci je nejstar‰í zoologická zahrada v
âeské republice, chová cca. 170 zvíﬁecích druhÛ a má nejvût‰í kolekci
drav˘ch ptákÛ v Evropû.
Odpoledne nás autobus dopravil k lanovce pod Je‰tûdem. Tato lanovka je technickou zajímavostí a dodnes velmi atraktivním dopravním
prostﬁedkem, kter˘m je moÏno velmi rychle a pohodlnû dosáhnout vrcholu Je‰tûdu. Celková dráha je 1 188 metrÛ, pﬁev˘‰ení na 402 metry.
Jde o unikátní dvoukabinovou lanovku zaloÏenou na kyvadlovém systému. Jedna kabina unese 35 lidí a dokáÏe vyvinout rychlost 36 kilometrÛ
za hodinu. V nejvy‰‰ím bodû se lanovka dostává 30 metrÛ nad zem. Na
Je‰tûd jede ãtyﬁi minuty a drÏí ji lano o prÛmûru pûti centimetrÛ.
Nahoru na vrchol, kter˘ je ve v˘‰ce 1012 m. n.m. jsme vyjeli touto lanovkou ve dvou skupinách - jedna kabina totiÏ uveze 35 lidí a nás bylo
samozﬁejmû trochu více. Je‰tû Ïe vût‰ina dûtí jela v první kabinû, protoÏe v druhé, plné rodiãÛ, panovali trochu „obavy“, zda to s námi nespadne.
Na vrcholu je znám˘ televizní vysílaã ve tvaru rotaãního hyperboloidu;
v dolní ãásti vysílaãe je umístûn hotel a restaurace. Jen pro zajímavost,
základní kámen této stavby byl poloÏen 30.7.1966 a slavnostnû byla
otevﬁena 21. záﬁí 1973. Trochu k historii: V roce 1737 byl poprvé na vrcholovém skalisku vztyãen kﬁíÏ, první z ﬁady kﬁíÏÛ na Je‰tûdu. JiÏ roku
1847 byl na vrcholu této hory postaven domek, kter˘ slouÏil jako obãerstvovací stanice. Roku 1868 byl domek nahrazen kamennou chatou,
vedle které v roce 1876 vyrostla 5 m vysoká vyhlídková vûÏ. Ta v‰ak mu-

sela b˘t záhy strÏena. Stále vût‰í nápor náv‰tûvníkÛ vedl k vybudování
nové mohutné kamenné budovy s 23 metry vysokou vûÏí, uzpÛsobenou
jako rozhledna. Slavnostní otevﬁení této nové dominanty Je‰tûdu se konalo 13. ledna 1907. Tato jedineãná stavba s bohatou historií bohuÏel
ukonãila svÛj provoz tragicky, poÏárem 31. 1. 1963.
Z vrcholu hory se nám otevﬁel pohled na Krkono‰e, Jizerské hory, LuÏické hory, âesk˘ ráj a âeské stﬁedohoﬁí. Pﬁi bliÏ‰ím prÛzkumu okolí
jsme zde na‰li MarÈánka. Tato bronzová socha byla na Je‰tûdu odhalena 16.ãervence 2010. Autora, Jaroslava Róna, inspirovala ke vzniku
sochy fotografie s obrázkem embrya, které si mne oãi. Pak na‰el fotografii Venu‰e se Ïhavou lávou. Tak ho napadlo vytvoﬁit tvora, kter˘ Ïije
v naprosto nepﬁijatelném prostﬁedí pro ãlovûka, ale kter˘ se tam pohybuje naprosto pﬁirozenû. Vznikl z toho pﬁíbûh dítûte z jiné planety - jakéhosi MarÈánka, kter˘ pláãe, Ïe se ztratil. Porodní míry Dítûte z Marsu,
které se zrodilo v roce 2003, jsou 170 x 90 x 105 cm.
Po spoleãném focení jsme se vydali pû‰ky dolÛ a tam nás naloÏil autobus a odvezl nás domÛ, kam jsme dojeli kolem ‰esté veãer.
Ráda bych podûkovala organizátorÛm v˘letu - Karinû Opavové a Luká‰i Kébrtovi za pûkné záÏitky. Pﬁeji jim do dal‰ího období hodnû elánu
a také hodnû dûtí do krouÏkÛ mlad˘ch hasiãÛ.
Andrea ·vihelová
RETROHRÁTKY KONANÉ DNE 30.6.2011
Motto: „Lep‰í je hrát si spolu, hru, pﬁi které cítím svÛj dech, svÛj tep,
mluvím a smûji se s ostatními. Vidím jejich tváﬁe, vidím, co kdo umí. Uãím
se a hledám, co dokáÏu pﬁi hﬁe, která má bezpeãná pravidla.“
Karolína ·tûdrá
„Tati, co to je?“ - „ Kuliãky.“ - „A co se s nimi dûlá?“ - „Jako malí kluci
jsme je hráli, pojì, ukáÏu ti to.“ A tatínek ‰el dceﬁi ukázat, jak hrával kuliãky. Nejdﬁív udûlat dÛlek, ale na betonu to moc nejde, tak jdou hledat,
aÏ koneãnû najdou. Ale jak se to vlastnû hrálo? Dûdo, pojì sem, prosím, jak se hrály kuliãky?
Také se Vám stává, Ïe si horko tûÏko vzpomenete na hry, které jste
hrávali v dûtství? A rádi byste si tyto hry pﬁipomnûli? Tak to je ‰koda, Ïe
jste ve ãtvrtek 30.6.2011 nepﬁi‰li za námi.
Se‰li jsme se malí i velcí a zahráli si hry rozmanité. V‰ichni spoleãnû
jsme tvoﬁili molekuly, hráli na zmrzl˘ho, král vysílal své vojsko, a dali
jsme si cukr kávu limonádu ãaj rum bum. Potom jsme si v men‰ích skupinkách zahráli jiÏ zmínûné kuliãky a také pevnosti. Zaskákali jsme si
gumu a zaházeli ‰kolku s míãem. Kluci i holky si zajezdili slalom na ‰lapacích autíãkách, na kter˘ch ﬁádili uÏ jejich dûdové. Nakonec jsme si zahráli honûnou s prvky hororu Krvav˘ koleno, moÏná si je‰tû vzpomenete, jak jste se pak báli za ‰era domÛ.
Závûrem jsme dûtem rozdali dárky - pytlíky s kuliãkami, gumy na skákání, provázky na pﬁebírání, knoflíky a to nejdÛleÏitûj‰í - návody na
v‰echny hry, které jsme hráli.
Doufáme, Ïe do pﬁí‰tû si vzpomeneme je‰tû na dal‰í hry a zdokonalíme se v tûch, které jsme si vyzkou‰eli. TakÏe zase za rok? A vzpomínejte s námi, aÈ máme co hrát.
A.·., K.·., L.·., M.P.
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Jaro a léto v na‰í Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kolce
Není tak dlouho, kdy jsme si spoleãnû popﬁáli do nového roku mnoho úspûchÛ a uÏ je tu
konec ‰kolního roku a s ním pﬁichází i zamy‰lení se nad tím, zda jsme v‰ichni ve ‰kole
a ‰kolce zvládli v‰echno, co jsme si naplánovali. Posuìte milí obãané sami.
Na‰ím prioritním zámûrem vedoucím ke
zkvalitnûní vzdûlávání ÏákÛ bylo co nejlep‰í vyuÏití penûz z projektu vyhlá‰eného M·MT EU
PENÍZE DO ·KOL, ke kterému jsme se pﬁihlásili jiÏ v dubnu 2009 a v listopadu 2010 jsme
mûli peníze k dispozici a mohli tak zakoupit dvû
interaktivní tabule /IT/, pﬁiãemÏ jednu jiÏ ‰kola
vlastnila. V souãasné dobû jsme právem hrdi
na to, Ïe nyní vlastníme tﬁi tyto IT, ãímÏ se nemÛÏe py‰nit Ïádná málotﬁídní ba ani mûstská
‰kola. Snaha o získání IT nebyla a je‰tû do záﬁí
2013 nebude tak jednoduchá. Zaji‰tûním instalace IT je‰tû ná‰ zámûr nekonãí, nyní nade‰la
druhá fáze projektu, kdy se uãitelé ‰koly podílí
na nároãném vypracovávání tzv. ‰ablon, tedy
vytvoﬁení uãebních materiálÛ i v digitální podobû, coÏ vyÏaduje mnoho trpûlivé práce a úsilí.
IT jsme jako pﬁekvapení pro Ïáky nechali instalovat bûhem jarních prázdnin a hned po
prázdninách s nimi zaãali pracovat.
Dal‰í takovou prioritou ve ‰kole bylo zakoupení dvou trampolín pro ‰kolu i ‰kolku a staãí
jen projít kolem ‰koly a sami poznáte, jakou
oblibu u dûtí mají.
Doplnûním vzdûlání je samozﬁejmû úãast na
v˘chovn˘ch, vzdûlávacích a ozdravn˘ch akcích. Od ledna jsme se zúãastnili spoustu akcí
a uspoﬁádali pro dûti krásné a zajímavé programy, které jsme si spoleãnû s dûtmi prima
uÏili.
JiÏ v lednu na‰i ‰kolu nav‰tívilo divadlo Mat˘sek z Nového Boru se sv˘m zdaﬁil˘m pﬁedstavením Cesta kolem svûta a nav‰tívili jsme
galerii v LTM a shlédli v˘stavu K.Frynty. Spolu
s dûtmi M· jsme zahájili plaveck˘ v˘cvik, kter˘
probíhal kaÏd˘ t˘den aÏ do dubna, kdy byl zakonãen vydáním mokrého vysvûdãení.V bﬁeznu
jsme oslavili pﬁíchod jara masopustním prÛvodem masek obcí a nav‰tívili divadlo KHM, kde
jsme shlédli velmi hezké pﬁedstavení O Praãlovíãkovi. V dubnu probûhla zdaﬁilá akce nocování s pohádkou pro niÏ‰í roãníky motivovaná
postavami z knih V.âtvrtka. V dubnu probûhla
soutûÏ Kﬁe‰ická laÈka o nejlep‰í v˘kon ve
skoku vysokém, dûti ·D shlédli zápas reprezentace âR a SR v LTM, coÏ bylo pro nû téÏ
velk˘m záÏitkem. Pravidelnû zveme do ‰koly
a ‰kolky SváÈu Horváta se sv˘m vÏdy zdaﬁil˘m
vystoupením.Ná‰ pûveck˘ sbor „Sluníãko“ shlédl ãást festivalu dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ - Litomûﬁickou notiãku a téÏ nûkolikrát vystoupil ve
‰kole se sv˘m programem pro rodiãe. Îáci 1.3.roãníku se zúãastnili okrskového kola fotbalové soutûÏe Mc Donald’s Cup a umístili se na
pûkném 3. místû.
Konec dubna probûhl ve znamení âarodejZPRAVODAJ
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nic formou soutûÏí, her, tance a opékání vuﬁtÛ.
Kvûten jsme zahájili pﬁípravami na ozdravn˘
pobyt.
OZDRAVN¯ POBYT
Dne 16.5. 2011 - 20.5. 2011 se na‰e ‰kola
v Kﬁe‰icích zúãastnila ozdravného pobytu
v chránûné a rekreaãní oblasti ,, Opárno“,které
je souãástí krásné a malebné krajiny âeského
stﬁedohoﬁí. Celkem se pﬁihlásilo 37 dûtí z celé
‰koly od pﬁípravky aÏ po pátou tﬁídu. Pﬁíprava
a organizace byla nároãná pro v‰echny uãitelé.
DÛleÏitá byla sestava programu akcí, soutûÏí,
shromaÏìování materiálÛ, pomÛcek a sportovního náãiní. Pﬁeprava do místa urãení byla pro
ty zdatnûj‰í Ïáky zajímavûj‰í tím, Ïe vyrazili
spolu s dvûma uãiteli po cyklistické stezce
smûrem aÏ k pﬁívozu ve Velk˘ch Îernosekách.
Pﬁevozník je pﬁepravil na druhou stranu Labe,
kde pokraãovali Opárensk˘m údolím aÏ do rekreaãního zaﬁízení ,,Jordán“. Ostatní dûti pﬁicestovaly vlakem. Po pﬁíjezdu do stﬁediska se
nám plnû vûnoval personál vãetnû kuchaﬁÛ,za
coÏ jim patﬁí velk˘ dík. Ubytovali jsme se,ty
mlad‰í v budovû areálu a ty star‰í v chatkách.Po celou dobu pobytu bylo pﬁíznivé a sluneãné poãasí, proto mohl b˘t pﬁipravovan˘ program úspû‰nû dokonãen. Na plynulém prÛbûhu ãinnosí se podílely pí. Mgr. Jitka Fidlerová
a pí. Ivana Latislavová, které se postaraly
o dûti a Ïáky PT, 1. a 2.roã., Mgr. J.Vatr, Mgr.
J.Geburová a uã. L.Geburová pﬁipravili zajímav˘ program pro Ïáky 3., 4. a 5. roãníku. Velk˘
dík patﬁí paní zdravotnici J. MusiÀské, která
dûtem o‰etﬁovala odﬁená kolena a vyndávala
klí‰Èata Sluneãné poãasí umoÏnilo dûtem si vychutnat v‰echny akce,soutûÏe,turistické a poznávací v˘lety. Nejvût‰ím záÏitkem byl celodenní v˘let na dominantu mûsta Lovosic kopec
zvan˘ ,, Lovo‰“ Cesta byla nároãná,zvlá‰tû pro
dûti z pﬁípravky, ale klobouk dolÛ pﬁed jejich
stateãností. V‰echny roãníky dosáhly vrcholu
a zhlédly tak krásu celého âeského stﬁedohoﬁí. Spadlo i pár slz, které byly dÛsledkem st˘skání. Vrcholem celého pobytu byla ,, Olympiáda“ . Hodnocení celé akce mÛÏe b˘t jen pozitivní. Dûti si odváÏejí mnoho nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ a uÏ teì se tû‰í na pﬁí‰tí rok.
Velké podûkování zaslouÏí pí. Mgr Jana Trojáãková, která dokázala pﬁipravit pestr˘ program
pro dûti, které se nemohly ozdravného pobytu
zúãastnit. Podûkování zaslouÏí v‰ichni, kteﬁí se
na prÛbûhu celé akce podíleli finanãním pﬁíspûvkem tj. Obecní úﬁad Kﬁe‰ice, firma Schoeller, pan Miroslav Vlãek, kter˘ zajistil odvoz
a sloÏení batoÏiny a materiálu ‰koly do objektu
a zpût.Na dal‰í spoleãnou akci se uÏ teì moc
tû‰íme. Z· a M· Kﬁe‰ice
Mgr. Jan Vatr, uãitel Z·
Vzhledem k tomu, Ïe nám díky sponzorsk˘m
darÛm zbyly peníze, uspoﬁádali jsme je‰tû

jeden celodenní v˘let pro v‰echny roãníky lodí
Bohemika a zpût jsme z Pí‰Èan do Kﬁe‰ic pﬁijeli veselou v˘letní ma‰inkou.
Bûhem roku se spoleãnû scházíme uãitelé
a Ïáci. Na tûchto shromáÏdûních spoleãnû
hodnotíme kaÏdé ãtvrtletí, odmûƒujeme Ïáky
za jejich úspûchy, hodnotíme jejich chování
a debatujeme s nimi o rÛzn˘ch záleÏitostech Ïivota ‰koly i dûtí a ﬁe‰íme vzkazy ze schránky
dÛvûry.
MATE¤SKÁ ·KOLKA
V novém ‰kolním roce 2010 se mateﬁská
‰kola v Kﬁe‰icích zaãala ﬁídit nov˘m ‰kolním
rámcov˘m vzdûlávacím programem, zkrácenû
·VP. Program je pro dûti i rodiãe velmi pﬁíjemn˘. Proã? To vypl˘vá jiÏ z jeho názvu: „S veãerníãkem nejen pﬁed spaním“.
Ve ‰kolce máme celkem 28 ÏáãkÛ. 15 dûvãátek a 13 chlapcÛ.
V prÛbûhu tohoto ‰kolního roku k nám zavítalo SváÈovo Dividlo,divadlo Mat˘sek a ·tûpánãino hudební pﬁedstavení. Dal‰í z aktivit byla
náv‰tûva
plaveckého
bazénu
v Litomûﬁicích,kde dûti nav‰tûvovali plaveck˘
kurz.
Mezitím v prÛbûhu roku probíhali dal‰í akce:
„Hajánek,pﬁespání v M·; lampionov˘ prÛvod;
v˘let do dûãínské ZOO; Den otevﬁen˘ch dveﬁí
na Pustaji; jízda na ponících; hudebnû vzdûlávací koncert; karneval; Mikulá‰ská besídka; peãení cukroví a perníãkÛ; pohádkov˘ les“.
Také bychom rádi znovu podûkovali v‰em
rodiãÛm kteﬁí se zúãastnili brigády na revitalizaci zahrady mateﬁské ‰koly a to jmenovitû:
„p.Turkeovi,pí.Pilné,p.·tûdrému,p.Báchorovi,pí.
Krehanové a p.PetrÏílkovi.
M· spolupracuje také se Z·,se kterou jsme
spoleãnû pﬁipravily „Vánoãní besídku“ a besídku „Konec ‰kolního roku“ a nûkolik dal‰ích spoleãn˘ch akcí které jsou uvedeny v pﬁedchozím
odstavci.
23.3.2011 probûhl také zápis do M·,kde se
dostavilo 28 dûtí. BohuÏel voln˘ch míst je
pouze „7“!!! Na základû tohoto a pﬁedchozích
prÛzkumÛ jsme poÏádali zastupitelstvo na‰í
obce o pﬁístavbu nového oddûlení M·,jelikoÏ
zájem o umístûní dûtí do na‰í ‰kolky je opravdu velk˘.
Obec na‰í Ïádosti vyhovûla a v novém ‰kolním roce 2011/2012 bude postaveno nové oddûlení s kapacitou 24 dûtí. Tato kapacita by
mûla do budoucna pokr˘t velk˘ zájem rodiãÛ.
Báchorová Zdenka, Ved. uãitelka M·
Podûkování patﬁí v‰em paním uãitelkám
a panu uãiteli Základní i Mateﬁské ‰koly za jejich kvalitní práci bûhem celého ‰kolního roku,
téÏ v‰em nepedagogick˘m pracovníkÛm ‰koly
a pﬁeji v‰em krásné proÏití dovolen˘ch, dûtem
a ÏákÛm pﬁejeme krásné prázdniny plné pohody a sluníãka.
(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
ZárovûÀ bychom touto cestou chtûli podûkovat na‰im sponzorÛm - Obecnímu úﬁadu
a panu ﬁediteli firmy Schoeller za nemalou finanãní pomoc k uskuteãnûní akcí ‰koly, dále
pak v‰em rodiãÛm a dal‰ím spoluobãanÛm
Kﬁe‰ic a Zahoﬁan, kteﬁí nám pomáhají pﬁi akcích sbûru papíru a Pet lahví. TéÏ dûkujeme
panu ﬁediteli a kamarádÛm z Pustaje za
pomoc, jejich kaÏdoroãní vystoupení a uspoﬁádání vánoãních a velikonoãních v˘stav jejich
v˘robkÛ v na‰í ‰kole Pﬁejeme v‰em pﬁíznivcÛm
na‰í ‰koly a ‰kolky pûkné léto a tû‰íme se na
dal‰í spolupráci.
Mgr. Jitka Geburová, ﬁed. ‰koly

V˘uka v pﬁí‰tím ‰kolním roce
VáÏení rodiãe, vût‰ina z Vás se táÏe, jak bude organizována v˘uka v pﬁí‰tím ‰kolním toce v Základní ‰kole. Na‰ím prvoﬁad˘m zájmem je, abychom z dÛvodu poãtu dûtí nemuseli spojovat dva
roãníky do jednoho oddûlení. Pro pﬁí‰tí ‰kolní rok máme pouze 6 prvÀáãkÛ a 6 ÏákÛ do 5. roãníku, takÏe bychom jako kaÏdé takto málo poãetné roãníky spojit mûli. Po projednání této otázky
spojování roãníkÛ s panem starostou Kovaﬁíkem a panem místostarostou ·tûdr˘m dne 1. 7. jsme
dospûli k závûru, Ïe nás v této situaci Obecní úﬁad podpoﬁí a roãníky pro pﬁí‰tí rok zÛstanou oddûlené.
Organizace v jednotliv˘ch roãnících bude následující: 1. roãník - 6 ÏákÛ - tﬁ. uã. Mgr.Jaroslava Galiová • 2. roãník - 11 ÏákÛ - tﬁ. uã. Mgr.Jana Trojáãková • 3. roãník - 9 ÏákÛ - tﬁ. uã.
Mgr.Klára StrmeÀová (svob. Lachmanová) • 4. roãník - 7 ÏákÛ - tﬁ. uã. Mgr.Jitka Geburová • 5.
roãník - 6 ÏákÛ - tﬁ. uã. Lenka Geburová
Za zachování pﬁíznû na‰í ‰kole dûkujeme a v záﬁí se tû‰íme na dal‰í spolupráci.
Mgr. Jitka Geburová, ﬁed. ‰koly a v‰ichni zamûstnanci ‰koly

SLAVNOSTNÍ P¤IVÍTÁNÍ DùTÍ

Dne 28.01.2011 a 01.07.2011 probûhlo v obﬁadní síni na‰í obce slavnostní pﬁivítání novû narozen˘ch obãánkÛ do Ïivota. Dûti ze Z· - pﬁípravné tﬁídy zarecitovaly nûkolik básniãek a poté pan starosta obce Václav Kovaﬁík pﬁednesl svÛj projev. Maminkám pﬁedal kytiãku a dûtem pamûtní kníÏku a dárek. Rodiãe se podepsali do pamûtní knihy zápisu o

uvítání do Ïivota. Nakonec se pan starosta s rodiãi a dûtmi vyfotografoval.Nov˘m obãánkÛm je‰tû jednou pﬁejeme do Ïivota mnoho ‰tûstí,
zdraví a lásky.

28. 1. 2011 - 14 dûtí • 1. 7. 2011 - 10 dûtí
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SluÏby, které poskytuje Obecní úﬁad v Kﬁe‰icích - matrika
Svatební obﬁady, úﬁední ovûﬁování listin
a podpisÛ, v˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ
a dal‰í.
I nadále, pokraãujeme ve sluÏbû pro obãany,
nazvanou CZEICHPOINT - to znamená, Ïe ná‰
obecní úﬁad pﬁímo na místû, vydá obãanovi
v˘pis z Rejstﬁíku trestÛ, z Katastru nemovitostí
a dal‰ích rejstﬁíkÛ. Obãan jiÏ nemusí nav‰tívit
nûkolik úﬁadÛ, ale staãí zajít na jeden pﬁíslu‰n˘
úﬁad, kde ve‰keré v˘pisy získá. Obãan se pﬁi
poÏádání o v˘pis prokáÏe obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem a za v˘pisy se
platí poplatky dle zákona.

Do na‰í obce se v prÛbûhu roku 2010 pﬁistûhovalo 37 nov˘ch obãanÛ a 39 obãanÛ se
z Kﬁe‰ic odstûhovalo. Narodilo se 22 dûtí
a zemﬁelo 20 spoluobãanÛ.
Souãástí obecního úﬁadu je i matrika, a b˘valá starostka paní L.Juﬁíková oddala v roce
2010, 6 manÏelsk˘ch párÛ.
Pokraãujeme, ve slavnostním vítání novû narozen˘ch obãánkÛ do Ïivota, které probûhlo
5. 2. 2010 a 25. 6. 2010 v obﬁadní síni na‰í
obce.
V leto‰ním roce pﬁivítal na‰e novû narozené
dûti, nov˘ pan starosta Václav Kovaﬁík.

SvÛj první obãansk˘ prÛkaz, od nás obdrÏelo ãtrnáct 15 ti let˘ch dûtí.
Na‰im obãanÛm jsme bûhem roku 2010 vymûnili 98 obãansk˘ch prÛkazÛ.
I nadále máte moÏnost nechat si vymûnit
svÛj obãansk˘ prÛkaz za nov˘ na na‰em obecním úﬁadû. V˘mûnu cestovních pasÛ jiÏ neprovádíme, tuto agendu pﬁevzal Mûstsk˘ úﬁad v Litomûﬁicích.
Na obecním úﬁadû jsou k dispozici formuláﬁe „Ïádosti o vydání ﬁidiãského prÛkazu.“
E. Rychová, matrika

PRÁCE NA ÚZEMNÍM PLÁNU
VáÏení spoluobãané, dovolte mi informovat
Vás o postupu prací na Územním plánu Kﬁe‰ice.
Do konce ledna tohoto roku jste mohli na
obecní úﬁad pﬁedávat zámûry s pozemky,
které vlastníte (celkem i se zámûry které byly
podávány v roce 2008 bylo sebráno 73 znám˘ch zámûrÛ). Tato sbírka zámûrÛ automaticky neznamená, Ïe se vá‰ zámûr projedná
pﬁesnû tak jak Vy chcete, ale je urãit˘m vodítkem pro zpracovatele územního plánu pﬁi zpracování urbanistické koncepce.
Zámûry, které jste nám zaslali jsme pﬁedali
zpracovateli, kter˘ z nich vytvoﬁil v˘kres znám˘ch zámûrÛ, kter˘ byl na pﬁelomu dubna
a kvûtna tohoto roku pﬁedán poﬁizovateli územního plánu jako podklad pro sepsání návrhu zadání územního plánu (neboli souboru pokynÛ
pro zpracovatele územního plánu). Návrh zadání je poﬁizovatel povinen zveﬁejnit formou
oznámení na úﬁední desce obecního úﬁadu
a úﬁední desce Mûstského úﬁadu v Litomûﬁicích

a to i v elektronické podobû. Souãástí oznámení bude i v˘zva k podání pﬁipomínek k návrhu
zadání. Pﬁedpokládám, Ïe návrh zadání územního plánu by mohl b˘t zveﬁejnûn v prÛbûhu
záﬁí tohoto roku. Pokud budete chtít podat pﬁipomínku k návrhu zadání, ﬁiìte se prosím pokyny, které uvede poﬁizovatel na svém oznámení, tj. pﬁipomínky je nutné podat v písemné
podobû, v daném termínu a na adresu poﬁizovatele, kter˘m je Mûstsk˘ úﬁad v Litomûﬁicích ,
odbor regionálního rozvoje.
Zákon ﬁíká, Ïe pﬁipomínky k návrhu zadání
mÛÏe podat kaÏd˘, tedy ne jen majitel pozemku ãi nemovitosti, ale pﬁipomínky mohou i upozornit na nûjak˘ problém ãi závadu.
Pokud jiÏ teì víte, Ïe byste se chtûli k návrhu zadání územního plánu blíÏe vyjádﬁit prosím sledujte úﬁední desku pﬁípadnû mne pro
bliÏ‰í informace kontaktujte na emailu: kamila.kloubska@seznam.cz, pﬁípadné dotazy lez
zanechat i na obecním úﬁadû v kanceláﬁi starosty obce.

Sbor pro obãanské
záleÏitosti
VáÏení spoluobãané, tento rok jsme pﬁevzaly krásné
poslání, abychom za na‰e obce nav‰tívily a popﬁály
na‰im jubilantÛm k jejich Ïivotnímu v˘roãí. Od ledna
do 15. 6. 2011 jsme nav‰tívily celkem 33 obãanÛ.
Krásné bylo setkání s nejstar‰í obãankou

paní Janinou Smolnou ze Sedlece,
která oslavila krásn˘ch 96 rokÛ. Kytiãku a pozornost
obce pﬁedal osobnû pan starosta Václav Kovaﬁík.
Budeme se tû‰it na dal‰í setkání s na‰imi jubilanty.
Pﬁejeme v‰em obãanÛ na‰í obce pevné zdraví
a pohodu.
Jitka Mesaro‰ová, Jana Svobodová
a Marie ·Èastná
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Je‰tû bych se ráda zmínila o nadﬁazené
územnû plánovací dokumentaci - krajském dokumentu, kter˘ se jmenuje Zásady územního
rozvoje Ústeckého kraje - bohuÏel je to stále
jen návrh zásad, protoÏe vydání tohoto dokumentu bylo z programu krajského zastupitelstva jeho pﬁedkladatelem bez udání dÛvodu
staÏeno, nicménû k návrhu jsme (Obec Kﬁe‰ice) ve veﬁejném jednání podali dvû zásadní
pﬁipomínky jednou byla obchvatová komunikace sídel Kﬁe‰ice, Nuãnice, Okna, Polepy v tomto bodû nám bylo vyhovûno, druhou zásadní pﬁipomínkou bylo vedení nadregionálního
biokoridoru územního systému ekologické stability sídlem Zahoﬁany v tomto bodû nám vyhovûno nebylo. Pﬁedpokládám, Ïe problematika
územního systému ekologické stability bude
ﬁe‰ena komplexnû v první aktualizaci krajského dokumentu a Ïe se tedy i zde doãkáme
kladného vyﬁízení na‰í pﬁipomínky.
Pﬁeji vám v‰em krásné a pohodové letní mûsíce.
Kamila Kloubská

Postup prací na Luãním a „Tﬁeboutickém“ potoku
Rád bych se krátce ohlédl zpût a navázal na
ãlánek o Luãním potoku z minulého pﬁedvánoãního ãísla Zpravodaje. Od pﬁelomu roku se
vyjasnila správa potokÛ, Luãní potok dostal do
správy podnik Lesy âR, pﬁítoky spadly pod Povodí Ohﬁe. BohuÏel zatrubnûné úseky obecnû
Povodí nespravuje, coÏ je zpráva ‰patná, zde
se jedná o nejnákladnûj‰í problematické ãásti
vodoteãí. Pokrokem je alespoÀ to, Ïe pﬁítok od
Sedlce do Zahoﬁan povodí Ohﬁe eviduje a má
pro nûj i jméno, i kdyÏ moÏná zatím neoficiální
- Tﬁeboutick˘ potok.
Hned po Novém roce jsme zaãali jednat s
Lesy âR o Luãním potoce, problémové úseky
jsme spolu se správci pro‰li a prohlédli na
místû i s projektantkou. Bylo nám slíbeno zahájení prací na projektu Opravy ‰kod po povodni, t.j. odstranûní nánosÛ ze dna koryta,
oprava bﬁehov˘ch nátrÏí. Zvlá‰È probûhlo také
zmapování bﬁehov˘ch porostÛ ze strany LesÛ,
aby mohly poÏádat o povolení Odbor Îivotního
prostﬁedí. Zde naráÏíme na nesouhlas s pomûrnû masivním kácením a bude asi nutné sloÏitû dohadovat kompromis, aby Lesy mohly pokácet alespoÀ stromy nejvíce zabraÀující odtoku vody pﬁi povodni a peãlivû zvaÏovat, které
stromy je opravdu nutné odstranit. Na místní
prohlídce nám bylo ﬁeãeno, Ïe Lesy nemají peníze na Ïádné okanÏité úpravy, pﬁedev‰ím nám
‰lo o nejhor‰í úsek s utrÏen˘m bﬁehem nad ãis-

tiãkou v Zahoﬁanech. Tento úsek se nakonec
aÏ po lednové oblevû a jarních de‰tích podaﬁilo na náklady správce vyspravit a v tom místû
koryto prohloubit, materiál byl pouÏit na nav˘‰ení bﬁehu. Toto ﬁe‰ení jistû není ideální, bylo
by lépe vidût potok v pﬁirozenûj‰ím tvaru mírnû
se svaÏujícího koryta, které je schopno pojmout
ve své horní ãásti více vody pﬁi pﬁívalu a v místech, kde jsou zahrady by voda mûla mít moÏnost se rozlít a opût odtéct pryã. Pokud má
voda kudy odtéct, nevznikají následné stojaté
laguny s bahnem a zaplaven˘ terén a porost
se po povodni rychle vzpamatuje. âlovûk má
tendenci neustále vodu regulovat a vnucovat jí
svÛj názor a smûr. Historicky lidé potok tvarovali hlavnû kvÛli ml˘nÛm, v Zahoﬁanech a Tﬁebouticích. Dnes mám po pÛvodních náhonech
zbyly jen nepﬁirozené tvary koryta, kdy se
ãasto potok zalomí v úhlu 90°. Také se lidé po
léta chovají k toku tak, Ïe na bﬁehy zaváÏí sutiny a odpad, takÏe se koryto zuÏuje a pﬁi strÏení bﬁehu se naváÏka rychle sesype do koryta. Je‰tû bych rád zmínil spolupráci LesÛ pﬁi
lednové oblevû, kdy na jejich náklady havarijnû
navezli velké kameny jako opevnûní bﬁehu u
domu Burdov˘ch, kde strÏen˘ bﬁeh ohroÏuje
bezprostﬁednû obytné domy. Tyto akce souvisejí s financováním, kdy pﬁi povodni a havarijní
situaci mohou uvolnit nûjaké peníze na okamÏité ﬁe‰ení.

Pokud jde o zatrubnûn˘ „Tﬁeboutick˘“ potok
pod návsí v Zahoﬁanech, tady se nám podaﬁilo hned v lednu, jak dovolilo poãasí, ve spolupráci s hasiãi ze Zahoﬁan i Kﬁe‰ic, s panem
Slavíkem a s firmou Feko vyãistit nejhor‰í úsek
pod návsí a vyﬁezat koﬁeny smuteãních vrb,
dále odsát ‰tûrk a kameny z potrubí a sbûrné
jímky pﬁed vtokem do potrubí. Toto ãi‰tûní se
nám zúroãilo hned pﬁi následné oblevû, kdy
tato stoka zuby nehty staãila odvézt vodu z tajícího snûhu a zahoﬁanská náves tentokrát zÛstala v suchu. Bylo také zji‰tûné po‰kození betonové vejcovité stoky v délce asi 4,5 m hned
na jejím zaãátku. Toto místo se momentálnû
po dal‰ích potíÏích a letních de‰tích propadlo a
probíhá jeho oprava. Bude tﬁeba na toto místo
také osadit mﬁíÏ a sbûrnou jímku zajistit zábradlím.
Poslední zprávou je setkání, které jsem inicioval a pozval na nû starosty obcí nad námi,
které ﬁe‰í obdobné potíÏe, je‰tû opepﬁené tím,
Ïe jsou v CHKO.
Setkání probûhlo za úãasti pana Holuba z
vodoprávního úﬁadu a pana Nûmce s CHKO,
domluvili jsme koordinaci postupÛ a vytvoﬁení
spoleãenství Luãního potoka, abychom postupovali spoleãnû a mûli v jednání se správci a
úﬁady vût‰í sílu.
Ondﬁej ·tûdr˘,
místostarosta obce

ROZ·Í¤ENÍ MATE¤SKÉ ·KOLKY
Rád bych informoval o v˘voji projektu roz‰íﬁení kapacity Mateﬁské
‰kolky. Tento úkol jsme si v zastupitelstvu stanovili jako prioritu v závislosti na poãtu odmítnut˘ch dûtí do M· na pﬁí‰tí ‰kolní rok a s ohledem
na údaje o poãtÛ dûtí v letech následujících. Cílem bylo nalézt levné a rychlé ﬁe‰ení, abychom pokud moÏno dokázali uspokojit odmítnuté dûti a
rodiãe uÏ bûhem následujícího podzimu. Inspirací byla ﬁada obcí, která
ﬁe‰í podobnou situaci v˘stavbou mobilních kontejnerov˘ch staveb. Tento
trend je populární i v okolních evropsk˘ch zemích, Nûmecku, Rakousku,
Holandsku.
V kvûtnu jsme podnikli exkurzi do ‰kolky v Rychnovû u Jablonce, a
zahájili jednání s úﬁady, potenciálními dodavateli. PÛvodní pﬁedstava vyuÏití bunûk v majetku obce, získan˘ch jako dar po povodních v roce
2002, umístûn˘ch v Kolonii se ukázal jako problematick˘, pﬁedev‰ím v
tom, Ïe se zásadnû zpﬁísnili normy na stavby, pﬁedev‰ím tepelnû technické.
Pokud bychom buÀky pﬁesouvali do areálu ‰koly, stavba by byla posuzována jako nová a musela by tûmto nov˘m normám vyhovût. Znamenalo by to demontovat kromû vnitﬁního vybavení i obvodov˘ plá‰È
vãetnû stﬁechy, vymûnit okna. Pﬁesunutí bunûk do areálu ‰koly je zase
jedinou moÏností, jak ‰kolku rychle postavit a dodrÏet soulad s Územním
plánem, coÏ je jednou ze základních podmínek povolení stavby. Tento
dÛvod byl kromû dÛvodÛ finanãních hygienick˘ch také hlavním argumentem, proã jsme se rozhodli pro toto ﬁe‰ení a ne tﬁeba pro koupi a rekonstrukci nûkterého z domÛ v okolí ‰koly. PÛvodní buÀky v Kolonii byly
umístûné na základû pﬁedbûÏného souhlasu stavebního úﬁadu, nebylo
pak ale dotaÏeno ﬁádné stavební povolení. Následnû jsme oslovili potenciální dodavatelé s poptávkou na pokud moÏno typové a tudíÏ co nejlevnûj‰í ﬁe‰ení nového oddûlení ‰kolky. S nabídkou se ozvaly 4 dodavatelé

kontejnerov˘ch staveb, f. Koma Modular, Imecon, Touax, Pegas a jeden
dodavatel montovan˘ch ocelov˘ch staveb, firma Warex. S v˘sledn˘mi
nabídkami byly seznámeni zastupitelé na pracovním jednání. Byla vytipována spoleãnost Imecon, která pﬁedloÏila nejlevnûj‰í nabídku z tûch
dÛvûryhodn˘ch, s garancí potﬁebné poÏární odolnosti, s dostateãn˘m tepelnû technick˘m ﬁe‰ením a vyhovujícím prostorov˘m a hygienick˘m
standardem. Cenovû je toto ﬁe‰ení dostupné pro na‰í obec i bez zadluÏení i v pﬁípadû, Ïe je‰tû neseÏeneme finanãní podporu napﬁíklad z Krajského úﬁadu. Uzavﬁení smlouvy bylo schváleno na jednání ZO 30.7.2011.
Bylo zapotﬁebí také pﬁijmout rozpoãtové opatﬁení, tj. zmûnu rozpoãtu
obce schválenou zastupitelstvem tak, abychom mohli ‰kolku je‰tû letos
zrealizovat.
V souãasné dobû probíhá zpracování projektu, kter˘ byl pﬁedbûÏnû
projednám na hygienû v Litomûﬁicích, aby splÀoval pﬁíslu‰nou vyhlá‰ku.
Jedná se o kompletní oddûlení pro 25 dûtí, coÏ by nám mûlo pokr˘t „poptávku“ do nejblíÏe následujících let. Náklady na samotnou kontejnerovou
stavbu ‰kolky jsou vyãísleny na 2.640000,- vãetnû DPH, dopravy a montáÏe.
K tomu je tﬁeba pﬁipoãítat je‰tû základy a pﬁípojky sítí, cenu projektu
umístûní stavby a nejnutnûj‰í venkovní úpravy. Celková cena tedy bude
asi 3.200000,- a do ceny zmiÀované na jednání zastupitelstva, tedy 3,5
milionu, by se mûlo tedy vejít i vybavení nábytkem pro dûti. Jednání o pﬁípadné finanãní podpoﬁe z Ústeckého Kraje je na panu starostovi. Na posledním jednání zastupitelstva byly také projednány odmûny nûkter˘m
zastupitelÛm, já a zastupitelka Kloubská jsme za nû panu starostovi podûkovali a rozhodli jsme se je vûnovat jako pﬁíspûvek na vybavení ‰kolky, je‰tû nevíme, jestli formou daru, nebo tﬁeba jako základ veﬁejné sbírky.
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta obce
ZPRAVODAJ

●

7 / 2011

DOPRAVA A KOMUNIKACE
Oblast, ve které jsme se posunuli zatím jen
o mal˘ kousek, je doprava, hlavnû zlep‰ení dopravní bezpeãnosti. Jako sdruÏení Kﬁen se zatﬁese jsme uspoﬁádali kulat˘ stÛl na toto téma
v bﬁeznu, abychom za úãasti obyvatel na‰ich
obcí a projektanta dopravních staveb vytyãili
nejvût‰í problémy v dopravû a moÏnosti, jak lze
dosáhnout nejefektivnûji zlep‰ení situace. Jako
nejpalãivûj‰í téma byla projednávána silnice
2.tﬁídy podél Labe, a byly zhodnoceny moÏnosti ﬁe‰ení pﬁechodÛ a vybudování ostrÛvkÛ u
pﬁechodÛ, jako nejlep‰í zpÛsob jak omezit
rychlost projíÏdûjících vozidel. Byla diskutována
také problematika chybûjících chodníkÛ a pû‰ího propojení z Tﬁeboutic a ze Zahoﬁan do Kﬁe‰ic. MoÏnost vybudování chodníku v rámci povodÀové zdi z Tﬁeboutic je jiÏ v souãasnosti ne-

reálná, pracuje se v‰ak na projektu pokraãování cyklostezky, která bude umoÏÀovat jak obsluÏn˘ provoz pro vlastníky pozemkÛ, tak by
mûla b˘t celkem dÛstojn˘m propojením i pro
pû‰í.
Pokud jde o Zahoﬁany, jsou nápady na vedení chodníku, pﬁípadnû úpravy polní cesty nad
silnicí a vybudování propojení zpût k silnici v
místech, kde krajnice umoÏÀuje roz‰íﬁení o
chodník. Nelze v‰ak ﬁe‰it v‰echny problémy
naráz a tak si pﬁípravu projektu schováváme aÏ
po dokonãení opravy komunikací na Rafandû v
Zahoﬁanech a v Tﬁebouticích podél potoka, na
kterou jsme získali dotaci a bude hotova letos.
Obec se podílí v˘znamnou ãástkou a nelze
proto zatím platit a rozjíÏdût dal‰í nákladné projekty.
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta obce

Dal‰ím tématem k ﬁe‰ení a problémem, na
kterém pracujeme, je údrÏba zelenû. Je
hotov˘ soupis ploch k údrÏbû s v˘mûrami
a na pﬁí‰tím jednání zastupitelstva bude
nadneseno toto téma jako bod programu. Je otázkou, zda udûlat v˘bûrové ﬁízení na údrÏbu, nebo
jako vût‰ina ostatních obcí radûji ﬁe‰it problém sv˘mi zamûstnanci, o které je v‰ak zase tﬁeba se
postarat, vy‰kolit je a vybavit technikou. Ze zpracovan˘ch podkladÛ vypl˘vá, Ïe je tﬁeba nûkteré
vût‰í plochy v obecním vlastnictví nabídnout k pronájmu na údrÏbu, jinde ﬁe‰it údrÏbu dohodou s
hasiãi a fotbalisty, kter˘m obec pﬁispívá na ãinnost. Plocha ostatních udrÏovan˘ch ploch bude tak
v˘raznû men‰í a náklady niÏ‰í. BudiÏ pﬁedmûtem diskuse, zda je lep‰í si najímat sluÏbu za vût‰í
peníze, ale bez starostí a souvisejících nákladÛ, které naopak pﬁibudou v pﬁípadû vlastních obecních sil. Je tﬁeba také zapoãítat ostatní práce údrÏby, nejedná se zdaleka jen o zeleÀ, ale i o ãi‰tûní kanálÛ, kontrolu a údrÏbu vodoteãí, zimní údrÏbu. S problémem také velmi souvisí to, Ïe obec
nedisponuje Ïádnou komunální technikou pro obsluhu mobilního hrazení povodÀové zdi, o které
se musíme v pﬁípadû povodnû postarat, pro manipulaci s úloÏi‰tûm organického odpadu, nebo
také základní údrÏbu místních komunikací.
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta obce

ÚdrÏba zelenû

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
II. pololetí 2011
Týden

Datum

Den

Svoz odpadu

26

29.6.2011

27

6.7.2011

Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa

ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE

28

13.7.2011

29

20.7.2011

30

27.7.2011

31

3.8.2011

32

10.8.2011

33

17.8.2011

34

24.8.2011

35

31.8.2011

36

7.9.2011

37

14.9.2011

38

21.9.2011

39

28.9.2011

40

5.10.2011

41

12.10.2011

42

19.10.2011

43

26.10.2011

44

2.11.2011

45

9.11.2011

46

16.11.2011

47

23.11.2011

48

30.11.2011

49

7.12.2011

50

14.12.2011

51

21.12.2011

52

28.12.2011

1

4.1.2011

Poplatek za svoz komunálního odpadu je
splatn˘ na 1. pololetí do 30. 4. na 2. pololetí
do 30. 9. 2011.

Varování pﬁed nepoctivci - zvaÏte, co vám nabízejí
Nûkteﬁí na‰i spoluobãané se ãasto úãastní tzv. pﬁedvádûcích akcí, v˘letÛ, na kter˘ch jsou nabízeny rÛzné v˘robky. Aby se z hezkého v˘letu
nestala ve dnech pﬁí‰tích noãní mÛra, rád bych Vám touto cestou sdûlil
na co si dát pozor a jaká jsou Va‰e práva. Následující ﬁádky neplatí
pouze pro prodejní akce, ale také pro podomní prodejce etc.
Prodejci jsou velmi dobﬁe pro‰koleni v manipulaci s lidmi a mÛÏe se
stát, Ïe jejich nátlaku podlehnete a podepí‰ete nûjakou smlouvu, nebojte, nic není ztraceno. Z obãanského zákona nám plynou urãitá práva,
myslící právû na takovéto okamÏiky. Tûmto smlouvám se ﬁíká smlouvy
uzavﬁené mimo prostory obvyklé k podnikání ( také nûkdy mimo provozovnu). Od takto uzavﬁené smlouvy je moÏné odstoupit do 14 dní, a to
bez uvedení dÛvodÛ a bez jakékoliv sankce. Nedo‰lo-li dosud ke splnûní dodávky zboÏí ãi sluÏeb dodavatelem, mÛÏe spotﬁebitel od smlouvy
odstoupit do 1 mûsíce.
JestliÏe dodavatel písemnû neupozornil spotﬁebitele na právo odstoupit od smlouvy, má spotﬁebitel právo odstoupit do 1 roku od uzavﬁení
smlouvy. Prodejci se snaÏí do smluv ãasto vloÏit ustanovení o tom, Ïe
kupující souhlasí s tím, Ïe pokud do 14 dní odstoupí od smlouvy bude
platit pÛjãovné, nebo jiné poplatky, takovéto ujednání je neplatné.V pﬁípadû odstoupení od smlouvy si strany smlouvy vracejí navzájem poskytnutá plnûní, spotﬁebitel prodávajícímu zboÏí, prodávající spotﬁebiteli peníze. Dodavatel je povinen vrátit spotﬁebiteli zaplacené finanãní ãástky do
30 dnÛ od odstoupení od smlouvy. MoÏnost odstoupení není dána u
smluv, u nichÏ si spotﬁebitel v˘slovnû sjednal náv‰tûvu dodavatele (poZPRAVODAJ

●

8 / 2011

domního prodejce) za úãelem objednávky. Prodejce moc dobﬁe zná
zákon a ãasto se tedy snaÏí nechat Vás podepsat dokument, ve kterém
ho jakoby zvete domÛ za úãelem nákupu. Nikdy takov˘ dokument nepodepisujte.
Kupujete-li zboÏí na splátky, vûzte, Ïe pro poskytnutí úvûru podepisujete dal‰í smlouvu, a sice smlouvu o úvûru obvykle s jinou spoleãností,
z té se mnohdy nelze tak lehce vykroutit a v pﬁípadû odstoupení od
smlouvy kupní, je tﬁeba odstoupit i od úvûrové smlouvy.
Shrnutí na závûr:
■ Nikdy nepodepisujte dokumenty, jeÏ obsahují nepravdivé údaje (pozvánka domÛ, ustanovení, Ïe smlouva je podepsána v provozovnû
etc).
■ Pokud se se smlouvou dobﬁe neseznámíte, nepodepisujte ji (nátlaky
na rychlost neakceptujte). Berte v potaz, Ïe jste zákazník a pokud o
Vás prodejce stojí, v klidu poãká aÏ se seznámíte se smluvními podmínkami.
■ VÏdy zhodnoÈte, zda-li v˘robek opravdu odpovídá mnohdy pﬁemr‰tûné cenû (pﬁedraÏené indukãní vaﬁiãe, deky etc, sami si mÛÏete reálné ceny ovûﬁit napﬁíklad v letácích jeÏ Vám chodí do schránek
■ KdyÏ uÏ podepí‰ete a chcete odstoupit jednejte rychle a nenechte se
vydírat (bûÏná praxe prodejcÛ)
Nástrah pﬁi takov˘chto akcích je spousty, ov‰em tyto jsou nejfrekventovanûj‰í. Doufám, Ïe jsem Vám tûmito pár ﬁádky trochu pﬁiblíÏil Va‰e
práva.
Miroslav Hork˘

Kriminalita je! A b o h u Ï e l b u d e
Máme 22 let po Sametové revoluci a nárÛst
kriminality se od tohoto zlomu neustále zvy‰uje. Kriminalita je takov˘m neÏádoucím úãinkem
demokracie. Trestné ãiny páchají nejãastûji dospûlí, dále mladiství, ale také stále ãastûji dûti.
Kriminalita je! A stále bude. Aby nebyla, bylo
by nutné zru‰it platidla v jakékoliv formû a zavést jin˘ reÏim. A to my doufám nechceme.
Nerovnost v pﬁíjmech mezi bohat˘mi a chud˘mi v posledních letech stoupá. Neustále dochází k zdraÏování cen a stagnaci mezd v urãit˘ch hospodáﬁsk˘ch sférách. Prohlubování
sociální krize zpÛsobuje u mnoha lidí bezradnost a nûkdy i zoufalství.
Nedostatek volnoãasov˘ch aktivit a nezájem ze strany bliÏních, zpÛsobuje u mnoha
mlad˘ch lidí potﬁebu zaãlenit se do skupin s podobnou Ïivotní situací. Od sv˘ch pﬁátel z tûchto skupin se nauãí mnohé ne‰vary jako je napﬁíklad alkohol, drogy, trestná ãinnost. Nezamûstnanost je samozﬁejmû také obrovsk˘m
problémem. KdyÏ ãlovûk nebude mít co jíst, pít
a kouﬁit, nezb˘vá mu nic jiného neÏ jít krást.
KdyÏ je‰tû navíc bude drogovû závisl˘, bude

potﬁebovat penûz je‰tû více. Je tﬁeba se zamûﬁit na mladé v na‰í spoleãnosti a vytvoﬁit jim
takové podmínky, aby ten jejich Ïivot ‰el tím
správn˘m smûrem. Na prvním místû v‰ak musí
b˘t rodina. ¤íká se „Jak˘ je otec, takov˘ je
syn“.
Na druhém místû pﬁichází na ﬁadu stát. V˘chova ve ‰kolách je pro rozvoj osobnosti velmi
dÛleÏitá. Je tﬁeba zku‰en˘ch a profesionálních
pedagogÛ, kteﬁí nedopustí, aby se urãití jedinci pﬁíli‰ neoddálili od hranice kladn˘ch vlastností. Tuto problematiku pﬁenechám odborníkÛm, kteﬁí doufám, Ïe tomu rozumí. Av‰ak i
obec musí zajistit prostﬁedí pro rozvoj lidské
osobnosti.
U nás v Kﬁe‰icích je v‰e na dobré úrovni.
Jedna tﬁetina hraje fotbal, druhá tﬁetina chodí
na hasiãe a ta tﬁetí ta si musí vybrat. Buì bude
dojíÏdût za sv˘m zájmem do Litomûﬁic a nebo
se bude se zbylou men‰inou poflakovat po
obci a nudit se. Takové tady známe. Je tﬁeba
jim také vytvoﬁit podmínky pro uskuteãnûní jejich zájmÛ. Napﬁíklad dal‰í volnoãasové aktivity, klubovny, kde by se scházeli apod. Kdo se

K¤E·ICKÉ KRIMIST¤ÍPKY:
25.1.2011 - Obãané místní Kolonie nalezli u místní sbûrny torza
danãí zvûﬁe.Bylo jich témûﬁ deset. Obecní policie zjistila, Ïe tato zvûﬁ
byla zﬁejmû pytlákem ulovena v oblasti obcí StaÀkovic a R˘deãe. Vyrozumûla místního mysliveckého hospodáﬁe, kter˘ zbytky zvûﬁe odklidil.Podezﬁení z trestného ãinu pytláctví doﬁe‰í Policie âR.
26.1.2011 - StráÏník Mrva v místním lesíku v Kﬁe‰icích spatﬁil odjíÏdût podezﬁelé vozidlo. ZároveÀ spatﬁil na zemi nashromáÏdûné
ukradené tûÏké Ïelezo z této budovy. Podezﬁelé vozidlo dostihl a pﬁi
kontrole osob zjistil, Ïe se jedná o dva obãany Kﬁe‰ic.
BohuÏel se ke krádeÏi nepﬁiznali a proto proti ním nebylo zahájeno dal‰í vy‰etﬁování. Jednou ale na nû dojde a nebude to dlouho
trvat.
15.2.2011 - Oznámení vniknutí do chatky na Kﬁemínû. Pachatel
stihl pouze krumpáãem zlikvidovat vchodové dveﬁe, ale nic si tentokrát domÛ neodnesl, uvnitﬁ se nic drahého nenacházelo. Obecní policie pomohla postiÏenému zajistit opravu vchodov˘ch dveﬁí a zajistila pro úãely obecní policie fotodokumentací trasologické stopy v okolí
chaty.
7.3.2011 - Pﬁi pravidelné objíÏìce obcí Kﬁe‰ice bylo zastaveno podezﬁelé vozidlo z jehoÏ kufru vyãuhovaly Ïelezné tyãe. Pﬁi kontrole
osob ve vozidle bylo zji‰tûno, Ïe se jedná o dva nepﬁizpÛsobivé obãany, kteﬁí v oblasti Pustaje vytahali z jedné zahrady sloupky z plotu.
PonûvadÏ ‰koda nebyla tak veliká, spí‰e nepatrná, dva v˘teãníci museli stráÏníkÛm zaplatit tuãnou pokutu a sloupky vrátit zpût na místo.
Pﬁí‰tû se tomuto rajónu spí‰e vyhnou.
8.3.2011 - Pﬁi obchÛzce podél trati v Kﬁe‰icích stráÏníci nalezli v
kﬁoví pﬁívûsn˘ vozík za osobní automobil pocházející pravdûpodobnû
z trestné ãinnosti. Lustrací u Policie âR bylo zji‰tûno, Ïe vozík byl nedávno odcizen z garáÏe, která se nachází na vrchu Kﬁemín. Zanedlouho pﬁijela Policie âR spolu s majitelem vykradené chaty a vozík
si od stráÏníku pﬁevzala.

nenudí - nezlobí. PolicistÛ v poslední dobû
stále ub˘vá a trestné ãinnosti zase pﬁib˘vá.
MÛÏe nastat doba, Ïe nebude nikdo, kdo by
tyto trestné ãiny ﬁe‰il.
Je zapotﬁebí, aby si kaÏd˘ majitel více zabezpeãil svoje hmotné statky. Lidé neustále ve
sv˘ch rekreaãních objektech zanechávají
mnoho cenn˘ch pﬁedmûtÛ, kteﬁí lapkové lehce
zhodnotí na trhu. Obãané by mûli b˘t více
ostraÏití a Ïádnou informaci si nenechávat jen
pro sebe. Informujte stále Policii (v Kﬁe‰icích
Obecní policii) o nov˘ch zmûnách ve va‰em
bydli‰ti. Jedná informace moc neznamená, ale
pokud informace správnû spojíme v jeden
celek, vznikne „skuteãnost“ a ta nám velmi
pomÛÏe.
Od ledna 2011 bylo pﬁijato 7 oznámení o
pﬁestupku. Dva pﬁestupky byly oznámeny pﬁíslu‰nému úﬁadu k dal‰ímu projednání. Byly
udûleny 4 blokové pokuty. Trestné ãiny spáchané a odhalené na území na‰í obce byly
v‰echny pﬁedány Policii âR k dal‰ímu ‰etﬁení.
A tûch bylo bohuÏel mnoho.
Obecní policie, str. Hromas

18.3.2011 - Na Obecní policii nahlá‰ena krádeÏ Ïeleza ze zahrádky na Kﬁemínû. V tento moment stráÏníci jiÏ vûdûli na koho se
mají obrátit. Dva v˘teãníci z Kﬁe‰ic museli z penûz za Ïelezo odkoupit od stráÏníkÛ dva pokutové bloky.
23.3.2011 - Z domova na Pustaji se bez dovolení vzdálil klient,
kterému se zastesklo po domovû. StráÏník Mrva ho od zastávky v
Nuãnicích celého mokrého doprovodil zpût domÛ na Pustaj.
1.4.2011 - v oblasti Tﬁeboutic u Luãního potoka bylo stráÏníky zaznamenáno kácení stromÛ. ·etﬁením bylo zji‰tûno, Ïe místní chataﬁ
zde bez povolení porazil 4 jasany. Pﬁípad byl po pro‰etﬁení a po zaji‰tûní v‰ech dÛkazÛ postoupen na Inspekci Ïivotního prostﬁedí v Ústí
nad Labem. Viníkovi hrozí mnohatisícová pokuta.
25.4.2011 - U místní sbûrny u sídli‰tû Kolonie pﬁistiÏen stráÏníkem
Mrvou pﬁestupce, kter˘ zde z pﬁívûsného vozíku vysypával odpad ze
stavby. Pﬁi projednávání pﬁestupku podezﬁel˘ pﬁiznal, Ïe jednal na pﬁíkaz svého známého, kterého nehodlá blíÏe specifikovat.
Z dÛvodu, Ïe by se mohlo jednat o právnickou osobu byl pﬁestupek pﬁedán i s dÛkazy pﬁestupkové komisi v Litomûﬁicích.
26.4.2011 - Pﬁi konzumaci alkoholu pﬁed místním obchÛdkem v
Kﬁe‰icích - Kolonie, nûkolik konzumentÛ nestihlo dobûhnout jiÏ domÛ
a malou potﬁebu vykonali na veﬁejnosti. BohuÏel za poplatek v podobû blokové pokuty Obecní policii v Kﬁe‰icích.
27.5.2011 - Na Ïádost místní ‰koly a dûtí byla stráÏníky OP odvezena do útulku v Dolním T˘nci poranûná s˘korka. Snad se uzdraví
a vrátí se zpût.
2.5.2011 - Pﬁi objíÏìce Kﬁe‰icemi spatﬁeno v NádraÏní ulici podezﬁelé vozidlo se ãtyﬁmi pasaÏéry. Na dotaz kdo ﬁídil toto vozidlo osoby
uvedly, Ïe ﬁidiã z místa utekl. Nikdo z dotyãn˘ch nemûl u sebe Ïádné
doklady totoÏnosti a také vozidlo nejevilo Ïádnou známku Ïivota. Po
dÛkladné lustraci byla neznámá parta vykázaná z obce. Po pÛl hodince se bohudík ztratilo i nepojízdné vozidlo.
Obecní policie, str. Hromas
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VáÏení obãané Kﬁe‰ic,
Nuãnic a Tﬁeboutic,
Jménem spoleãnosti Vacuum Global, s.r.o. bych se vám
chtûl touto cestou omluvit za nepﬁíjemnosti spojené s uvádûním podtlakové kanalizace ve va‰ich obcích do provozuschopného stavu a podûkovat za trpûlivost a vstﬁícnost,
kterou jste v tomto období projevili.
Po znaãn˘ch problémech se stávajícím stavem kanalizace, spojen˘m se stavebními úpravami, se nám podaﬁilo
zajistit pomûrnû stabilní provoz kanalizace, i kdyÏ souãasn˘ stav je‰tû neodpovídá oãekávan˘m parametrÛm. Souãasná situace odpovídá maximu, co se dá udûlat pro stabilní provoz kanalizace a dÛvod souãasn˘ch problémÛ je
dán zejména následkÛm dvou povodní.
K souãasné situaci je nutné je‰tû vyslovit podûkování za
vãasné informace ohlednû jednotliv˘ch problémÛ u sbûrn˘ch ‰achet u va‰ich nebo i jin˘ch nemovitostí, kdy mÛÏeme operativnû reagovat na vznikl˘ problém, coÏ je u podtlakov˘ch kanalizací dÛleÏité. Vlastní podtlakové kanalizaci
neprospívá pﬁítok de‰Èov˘ch vod do potrubí, která se do
podtlakového kanalizaãního systému dostává zejména ze
stﬁech a zpevnûn˘ch ploch objektÛ s napojením do gravitaãní pﬁípojky, jako podzemní voda infiltrací netûsnostmi na
kanalizaci ale i nátokem pﬁes poklopy vlivem nevhodného
umístûní sbûrn˘ch ‰achet.
Napojení de‰Èov˘ch svodÛ a venkovních de‰Èov˘ch
vpustí do podtlakové kanalizace je v rozporu s kanalizaãním ﬁádem a mÛÏe vést ke kolapsu celého systému. Îádáme proto v‰echny obãany o provûﬁení tohoto stavu a odpojení de‰Èov˘ch vod od podtlakové kanalizace.
Závûrem si dovolíme vyslovit pﬁání pro jakéhokoliv provozovatele podtlakové kanalizace ve va‰í obci, Ïe lze i nadále poãítat s va‰í souãinností pﬁi odstraÀování pﬁípadn˘ch
problémÛ, které pﬁi provozu kanalizace vzniknou.
Za Vacuum Global s.r.o.
Vladimír Drvota, technik spoleãnosti
PODLE KANALIZAâNÍHO ¤ÁDU DO PODTLAKOVÉ
KANALIZACE NEPAT¤Í:
Oleje, tuky, zbytky potravin, de‰Èová voda, odpady od
hospodáﬁsk˘ch a jin˘ch zvíﬁat, hygienické prostﬁedky apod.
Pokud usly‰íte syãení vody ze ‰achty trvající del‰í dobu
neÏ 30 vteﬁin, prosíme Vás o informaci o této skuteãnosti,
zﬁejmû nedo‰lo k zavﬁení ventilu, nebo do‰lo k poru‰e ﬁídící jednotky a dlouhodobé otevﬁení ventilu má za následek
sníÏení podtlaku v celé síti a následnû mÛÏe mít vliv i na
kolaps celého systému podtlakové kanalizace.
Telefon pro nahlá‰ení poruchy: 602 212 296 - Drvota
Vladimír zástupce firmy Vakuum Global, s. r. o. a to do 7.
srpna 2011 po tomto datu Vás budeme informovat o
novém telefonním ãísle.
Pro eliminaci moÏnosti nebo skuteãnosti, Ïe dochází k
odsávání sifonÛ u van, umyvadel, dﬁezÛ a dal‰ích zaﬁizovacích pﬁedmûtÛ je potﬁeba, aby vnitﬁní kanalizace mûla
odvûtrání, pomocí nûhoÏ se do potrubí dostane vzduch,
kter˘ je pﬁi ãinnosti ventilu ve sbûrné ‰achtû potﬁebn˘,
neboÈ mimo odsávání odpadních vod je potﬁeba do potrubí, aby systém fungoval, dostat i pﬁíslu‰né mnoÏství
vzduch. Vzhledem k tomu, Ïe poklopy na ‰achtách jsou
dost tûsné, je potﬁebn˘ vzduch nasáván z vnitﬁní kanalizace a pokud ta nemá odvûtrání, dochází k nasávání vody ze
sifonÛ. V pﬁípadû, Ïe nemáte vnitﬁní kanalizaci odvûtranou
a nechcete dûlat zásahy uvnitﬁ domu, je moÏné toto odvûtrání dodateãnû osadit na gravitaãní pﬁípojky kanalizace
z domu do sbûrné ‰achty.
ZPRAVODAJ
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Mateﬁská ‰kola - pravdivá historie
Po obci se ‰íﬁí dosti ‰patné a nepravdivé fámy o na‰í mateﬁské ‰kole. Mluví se o
tom, Ïe je malá kapacita, Ïe se mûla postavit vût‰í budova apod. Vzbuzuje to dojem,
Ïe zastupitelé obce byli v té dobû (rok 2002) hlupáci, Ïe snad z úsporn˘ch dÛvodu
postavili pro obec malou ‰kolku, Ïe neznali demografick˘ v˘voj. Nedá mi to a musím
tehdej‰í situaci objasnit , uvést na pravou míru a nenechat kydat ‰pínu na dﬁívûj‰í zastupitelstvo obce, které má jedineãnou zásluhu na tom, Ïe v Kﬁe‰icích vÛbec mateﬁská
‰kola existuje. Vrátím se do tragického roku 2002, nejhor‰ího roku v novodobé historii
obce. Povodní v tomto roce byla zniãena pﬁístavba, chodby a suterénní prostory budovy Základní ‰koly v Kﬁe‰icích a to takov˘m zpÛsobem, Ïe musel b˘t pﬁeru‰en provoz. RovnûÏ byl zniãen objekt v areálu továrny Schoeller, kde byla v pronájmu provozována mateﬁská ‰kola. Samozﬁejmû jsme nemohli oãekávat a ani jsme od závodu
Schoeller nepoÏadovali to, aby kompletnû budovu slouÏící jako mateﬁská ‰kola zrekonstruoval a znovu obci umoÏnil za symbolick˘ nájem vrátit se zpût do tûchto prostor.
Ze zákonn˘ch dÛvodÛ nebylo ani moÏné, aby obec Kﬁe‰ice tuto budovu zrekonstruovala za své finanãní prostﬁedky, protoÏe podle zákona o rozpoãtovém hospodaﬁení
nelze vkládat veﬁejné zdroje do cizího majetku.
A tak zastupitelstvo rozhodlo o tom, Ïe obec postaví novou pﬁístavbu k budovû Z·,
kde budou umístûny ‰kolní jídelna a kuchynû, mateﬁská ‰kola a dva byty pro ﬁeditele
‰koly a uãitele, nebo zamûstnance ‰koly. Nápad skvûl˘, ale drah˘. Musím se je‰tû zmínit o pﬁístupu tehdej‰ího ministerstva ‰kolství, které jsme prosili o pomoc. Krátce po povodni se na na‰i ‰kolu pﬁijela podívat ministrynû ‰kolství, madam Petra Buzková. To
oslovení „madam“ opravdu sedí, chodila po na‰í zdevastované a zablácené ‰kole v lodiãkách na vysokém podpatku a témûﬁ plesov˘ch ‰atech. Osobnû mi ﬁekla, Ïe z ministerstva nedostaneme ani korunu, aÈ si seÏeneme sponzory, anebo aÈ ‰kolu a ‰kolku zru‰íme, Ïe dûti mohou klidnû dojíÏdût jinam.Zastupitelstvo mohlo zvolit toto ﬁe‰ení, bylo by to bez práce a bez starostí. Tûch starostí bylo po povodni uÏ tak aÏ nad
hlavu, chybûlo v‰echno, lidé mûli zniãena svá obydlí, pﬁi‰li o majetek, no vÏdyÈ to jistû
v‰ichni pamatujete. Obec rozjela kampaÀ na záchranu ‰koly a mateﬁské ‰koly v Kﬁe‰icích, prosili jsme o finanãní dary sponzory, jezdili jsme na benefiãní akce, vysvûtlovali proã je pro na‰i obec ‰kola a ‰kolka tak dÛleÏitá a pﬁesvûdãovali jsme v‰echny, Ïe
dokáÏeme ‰kolu oÏivit. Dal‰í starostí bylo to, aby se stavbu podaﬁilo uskuteãnit v termínu do jednoho roku, tak aby se v záﬁí 2003 mohly na‰e dûti do ‰koly z okolních
‰kol, kam pﬁechodnû dojíÏdûly, vrátit. Pokud by se tento termín nestihl, hrozilo by, Ïe
budeme mít tak málo ÏákÛ, Ïe nesplníme limit a ‰kola bude zru‰ena. Nikdo z tûch kritikÛ a nespokojencÛ si neumí ani pﬁedstavit co to dalo práce a úsilí. Dnes mi uÏ pﬁipadá, Ïe to ani není moÏné, Ïe se taková vûc podaﬁila.
Mateﬁská ‰kola v prvním patﬁe pﬁístavby byla ﬁe‰ena projekãnû tak, aby byly splnûny hygienické normy, které poÏadují urãené metry ãtvereãní na jedno dítû jak v místnostech, tak i v prostoru venkovním. BohuÏel více neÏ na 30 dûtí v M· prostory nestaãily, aÈ jsme poãítali a mûﬁili jak jsme chtûli, jinak to ne‰lo. Odkoupit okolní pozemky se v tak omezeném ãasovém termínu také nepodaﬁilo.
Zámûr se za velkého nasazení obce, projektanta a zhotovitele podaﬁilo zrealizovat !
V záﬁí 2003 ,tedy po jednom roce, jsme spoleãnû s b˘val˘m panem ﬁeditelem Mgr. A.
·kardou a za úãasti hejtmana J. ·ulce na‰i ‰kolu a mateﬁskou ‰kolu slavnostnû otevﬁeli a dûti se nám do obce vrátily.
Musím je‰tû zmínit ty v‰echny úÏasné dárce, aÈ uÏ to byly právnické osoby, nebo i
obyãejní lidé. Nejvût‰í ãást stavby ,tedy pﬁístavba byla realizována právû z darÛ, jestli
si to je‰tû dobﬁe pamatuji cca za 14 mil. Kã. Rekonstrukce staré budovy byla zaplacena z vût‰í ãásti z prostﬁedkÛ evropského fondu solidarity asi ve v˘‰i 3,5 mil. Kã.
Závûrem musím znovu zmínit to, Ïe zastupitelstvo obce bylo moudré, nenechalo
zru‰it na‰i ‰kolu a ‰kolku a za to si opravdu nezaslouÏí pomluvy a lÏi od lidí, kteﬁí tﬁeba
ani pomocnou ruku v té tûÏké dobû nepﬁiloÏili. Zastupitelstvo obce mohlo klidnû peníze z darÛ pouÏít na cokoliv jiného, neÏ na ‰kolku, tﬁeba na opravu budovy obecního
úﬁadu, která by to také nutnû potﬁebovala a dal‰í jiné investice do infrastruktury, které
obec bude muset realizovat.
Myslím si, Ïe kritizovat nûãí dílo je velmi jednoduché, po bitvû je kaÏd˘ generálem
a vÏdycky ví, jak by se to mûlo udûlat líp. Souãasné Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice ﬁe‰í
roz‰íﬁení kapacity mateﬁské ‰koly zámûrem pﬁemístit montované obytné buÀky z Kolonie do prostor hﬁi‰tû u ‰koly. Proboha co je to za nápad ! To opravdu chce zastupitelstvo zohyzdit nejhezãí ulici v Kﬁe‰icích? Nena‰lo by se jiné lep‰í ﬁe‰ení, moÏná o
nûco draÏ‰í, ale snad to budou investice do budoucnosti. Divím se , Ïe i pan M. Kébrt,
jedin˘ zastupitel, kter˘ zastupuje ãást obce Kﬁe‰ice a souãasnû i v této ulici bydlí, s
nûãím tak stra‰n˘m souhlasí.
Ludmila Juﬁíková

Pﬁípûvky do Zpravodaje - bez komentáﬁe vydavatele
Jak to vidím já ...
■ Kultura za pûtset? ¤íkalo se kdysi ...
V leto‰ním rozpoãtu obce se na kulturu jaksi
zapomnûlo a projekt Chameleon je zapomenut!?! Nebo nenávidûn „rudou“ koalicí? Pochopil jsem, Ïe jedinou kulturou v na‰í obci budou
letos pravdûpodobnû v˘lety ãlenÛ „rudé“ koalice po na‰í obci. Ani mne to nepﬁekvapuje. Je
totiÏ nutné, aby ãlenové koalice alespoÀ trochu
poznali na‰í obec a podobné v˘lety (které demonstrativnû absolvovali pﬁed volbami) by
mûly rozhodnû pokraãovat. Je‰tû bychom ale
mohli oãekávat jeden v˘znamn˘ leto‰ní kulturní poãin a to povinn˘ zpûv koaliãních zastupitelÛ na zahoﬁanské návsi ...
■ Kolik penûz na sport? A co vlastnû je‰tû
chce pan Leãbych?
Na únorovém zasedání Zastupitelstva obce
Kﬁe‰ice se rozhoﬁãil pan Leãbych, Ïe souãasná
„rudá“ koalice nenavrhuje „asi“ domluven˘ch
150 tis. Kã na kﬁe‰ick˘ fotbal. Myslím si, Ïe pan
Leãbych, leader mlad˘ch nadûjn˘ch profesionálních pﬁistûhovalcÛ, Ïil v pﬁesvûdãení, Ïe
hned po volbách nejdﬁíve zabezpeãí fotbalisty v
Kﬁe‰icích a potom moÏná zbude nûco na provoz na‰í obce. Na mÛj dotaz, jak˘ je tedy aktuální systém v pﬁidûlování penûz pro sportovnû-spoleãenské aktivity, mi bylo sdûleno, Ïe
takzvanû na „ãleny“. PoÏádal jsem, aby jednotlivé kluby, které Ïádají o pﬁíspûvek, pﬁedloÏili
svá úãetnictví, abychom mohli vyhodnotit
oprávnûnost jejich Ïádostí. Zastupitelé to k
mému velkému pﬁekvapení schválili, takÏe
jsem opravdu zvûdav, jak vlastnû sportovní
kluby hospodaﬁí? Doufám, Ïe mi ãlenové koalice umoÏní do pﬁedloÏen˘ch podkladÛ nahlédnout! Do poloviny kvûtna 2011 se tak bohuÏel
nestalo...
■ Paní Jandová a její kouﬁová politika?
Pﬁeãetl jsem si pﬁíspûvek paní Jandové v minulém zpravodaji ve vûci ekologického vytápûní. To jsem se ale zasmál... BohuÏel je to celé
spí‰e k pláãi. Paní Jandová bohuÏel pravdûpodobnû nezná pﬁíjmovou strukturu obyvatel
obce, jinak by takov˘ naivistick˘ blábol nemohla dát na papír. A jiÏ nyní se tû‰ím, aÏ budou
chodit „lidoví komisaﬁi“ a mûﬁit barvu kouﬁe.
Opravdu bych chtûl b˘t u toho!!! A doufám, Ïe
se pﬁíkladnû zaãne mûﬁit u domácností ãlenÛ
Zastupitelstva, pﬁípadnû jejich neúspû‰n˘ch
spolukandidátÛ. Zejména u tûch, kteﬁí bydlí nedaleko obecního úﬁadu.
■ Kontrolní v˘bor zÛstane v moci „bol‰evicko-pﬁistûhovalecké“ koalice?!
Kontrolní v˘bor je nástroj demokracie v
rukách demokratÛ. V zastupitelstvu na‰í
obce ale bohuÏel v ﬁadách koalice Ïádní nejsou, kdyÏ dokáÏou po‰lapat základní demokratické principy!

Na základû v‰eobecné dohody zastupitelÛ
ze dne 16. prosince 2010 jsem oãekával, Ïe
dojde k politickému jednání o zmûnû obsazení
kontrolního v˘boru tak, jak bylo veﬁejnû slíbeno
panem Kovaﬁíkem. Proã jsem ale naivnû uvûﬁil
tomuto slibu? VÏdyÈ „soudruzi“ nikdy své sliby
neplnili! Na jednání zastupitelÛ dne 3. února
2011 jsem pochopil, jak budou silnû semknutí
do jednoho „rudého“ ‰iku. Pravidla demokracie je vÛbec nezajímají a tvrdû po‰lapali ve‰keré demokratické zásady fungování zastupitelstva. To jsme my v minul˘ch volebních obdobích nikdy nepﬁipustili. Domnûlá opozice obsadila nejen Kontrolní v˘bor, ale mûla v drÏení rovnûÏ Finanãní v˘bor!
Pan Kovaﬁík dokonce tvrdí, Ïe Fóru obãanÛ
byla uãinûna oficiální nabídka na obsazení
„asi“ kontrolního v˘boru, ale bohuÏel o této
nabídce nikdo z Fóra obãanÛ neví. Já jsem takovou nabídku rozhodnû nedostal, pﬁesto, Ïe
jsem kandidátem Fóra obãanÛ.
Pﬁece jen se ale ãlenové „rudé“ koalice
snaÏí vrazit klín mezi ãleny zastupitelstva zvolené za Fórum obãanÛ. Rozhodli se nyní zﬁídit
jakousi zbyteãnou „komisi nebo v˘bor“ a do jejího ãela chtûjí pravdûpodobnû zvolit pana Tomá‰e Nûmce? Nebo kdo vlastnû je‰tû nemá
Ïádnou funkci? A to pouze proto, aby si ho
je‰tû „pﬁikoupili“ do svého koaliãního splácaného „dortu“.
Tu‰ím, Ïe se pan Kovaﬁík holedbal na ustavujícím zasedání zastupitelstva, sv˘m právním
vzdûláním. JestliÏe ale ãlovûk, na pozici starosty obce, neovládá zákon o obcích, tak to je
opravdu tristní!
AÏ ukonãím své pÛsobení v Zastupitelstvu,
tak uÏ moÏná budeme mít v obci zase „jednotnou Národní frontu“ jako ve ãtyﬁicátém
osmém roce! Bez demokratické kontroly opozice.
■ LeÏ pana ·tûdrého o tom, kterak jsem se
podvodem dostal v minulosti do zastupitelstev
Na ustavujícím jednání Zastupitelstva obce
Kﬁe‰ice dne 15. listopadu 2011 jsem byl kﬁivû
obvinûn panem ·tûdr˘m, Ïe jsem se jak˘msi
podvodn˘m zpÛsobem stal v minulosti ãlenem
Zastupitelstva obce. Toto obvinûní je lÏivé, nepravdivé a pomlouvaãné. âlovûk, kter˘ mne
takto kﬁivû obvinil a hodil na mne „‰pínu“ by dle
mého názoru mûl b˘t trestnû odpovûdn˘. Proto
zvaÏuji podání Ïaloby na tohoto ãlena zastupitelstva. Minimálnû by se mûl vzdát svého mandátu ãlena Zastupitelstva obce Kﬁe‰ice. Jak
mÛÏe ãlovûk, kter˘ není schopen si ovûﬁit fakta
z dostupn˘ch veﬁejn˘ch zdrojÛ, kﬁivû a nepodloÏenû obvinit druhého ãlovûka a ujít bez trestu a veﬁejného odsouzení?
Na‰tûstí existuje dÛkaz tohoto lÏivého obvinûní. Pan Leãbych totiÏ v‰e natoãil na videokameru a zcela jistû to má je‰tû zaznamenané.

Doufám, Ïe tento dÛkaz poskytne Polici âR, aÏ
se bude trestní oznámení vy‰etﬁovat.
■ Revitalizace zahoﬁanského rybníku nebude?
KdyÏ jsme konãili minulé volební období v listopadu loÀského roku, zanechali jsme na
Obecním úﬁadû v Kﬁe‰icích hotovou studii na
revitalizaci zahoﬁanského rybníka. BohuÏel
jsem zjistil, Ïe v rozpoãtu obce se s tímto projektem nepoãítá. Pﬁesto, Ïe tato akce by mûla
b˘t souãástí protipodÀov˘ch opatﬁení v Zahoﬁanech. Nepokraãovat v této zapoãaté akci není
dobrou zprávou pro obãany Zahoﬁan.
■ Pﬁímá volba starosty?
Spása nebo hloupá a nafouknutá bublina.
Myslím, Ïe ani jedno ani druhé. Model pﬁímé
volby starosty je zkrátka nesmysl! Mnohokrát
jsme se starostkou obce, paní Ludmilou Juﬁíkovou, diskutovali o pﬁímé volbû starosty. Já
osobnû se domnívám, Ïe je to pouze populistické gesto nûkter˘ch politikÛ, kteﬁí chtûjí „sbírat body u obãanÛ“ i za cenu splození nesmyslu. A samozﬁejmû bez podrobné znalosti komunální politiky. Opravdu tûmto snahám nerozumím. Nota bene jsem je‰tû nikde nesly‰el
nebo neãetl seriózní rozbor v‰ech „PRO“ a
„PROTI“.
Podívejme se na dne‰ní situaci v obci. JestliÏe by byla pﬁímá volba starosty, tak by starostkou byla i nadále paní Ludmila Juﬁíková,
která i v posledních volbách dostala opûtovnû
od obãanÛ obce nejvíce hlasÛ a tím i nejvût‰í dÛvûru a uznání za svoji práci v minul˘ch volebních obdobích. Pan Václav Kovaﬁík by si o
pozici starosty mohl nechat pouze zdát a to
je‰tû v tûch nejdivoãej‰ích snech (mám na
mysli jeho poãet dosaÏen˘ch hlasÛ, kter˘ byl
ze v‰ech souãasn˘ch zastupitelÛ jasnû nejniÏ‰í!). Ale co by následovalo. Starostkou by byla
paní Ludmila Juﬁíková a vût‰inu v obecním zastupitelstvu by mûla „rudá“ koalice, sloÏená z
b˘val˘ch a souãasn˘ch komunistÛ a jejich
„mlad˘ch“ obûtav˘ch pﬁistûhoval˘ch pomocníkÛ. Jak by asi Zastupitelstvo obce rozhodovalo? Kdo by mûl hlavní slovo a jak by se rozhodovalo zejména v otázkách, kdy by mûla
„rudá koalice“ v zastupitelstvu vût‰inu a stála
by proti starostce?
Je samozﬁejmû moÏné zmûnit zákon o Obcích a obecním zﬁízení a zmûnit volební zákon.
Potom ale musí b˘t pravomoci starosty zásadním zpÛsobem upraveny a systém musí b˘t
dobﬁe propracován. Jinak vznikne „koãkopes“,
kter˘ nadûlá víc zmatkÛ neÏli uÏitku.
Na závûr bych chtûl uvést, Ïe jsme zaloÏili
sdruÏení obãanÛ na‰í obce, kteﬁí s povolebním
uspoﬁádáním nesouhlasí a rozhodli se angaÏovat v uskupení, které si ﬁíká „Velikonoãní dohoda“. Pravdûpodobnû v pﬁí‰tím zpravodaji
(Pokraãování na následující stranû)
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zveﬁejníme na‰e zámûry a cíle, abychom poskytli pﬁíleÏitost i dal‰ím nespokojen˘m obãanÛm.
■ Jak je to s protipovodÀovou zdí v Kﬁe‰icích?
Zdá se, Ïe nûkteﬁí lidé neustále a rádi vyrábûjí pomluvy. UÏ jsem jich sly‰el dost a nehodlám s nimi nûjak zarputile bojovat. AÏ na jednu!
Ale chtûl bych obãanÛm na‰í obce veﬁejnû a s
plnou odpovûdností sdûlit, Ïe protipovodÀovou
zeì v Kﬁe‰icích a Nuãnicích rozhodnû neprojektovala Ing. arch. Naìa Richterová. Ona se
pouze snaÏila sv˘m poradním hlasem o to, aby
to nebyla holá a hnusná betonová zeì. ToÈ
v‰e!

VáÏení sportovní pﬁátelé, spoluobãané
Skonãila jarní sezóna a já vás mohu touto cestou informovat o v˘sledcích
na‰eho fotbalového klubu. Pﬁipravka obsadila po ãtyﬁech turnajích celkovû 2
místo. Star‰í Ïáci obsadili 7 místo. Dorostenci ukonãili sezónu na 4 místû
a ,,A,, muÏstvo obsadilo po velkém dramatu 2 místo, coÏ nám umoÏnilo postoupit do A tﬁídy. Je to pro ná‰ klub velk˘ úspûch a zároveÀ odmûna za
na‰í práci. Velké podûkování patﬁí trenérovi ·tefanu Knapíkovi, kter˘ jako
trenér a zároveÀ hráã dokázal kluky náleÏitû pﬁipravit.
Podûkování náleÏí i hráãÛm za jejich pﬁístup k celé sezónû. Jsem rád, Ïe se mÛÏeme zviditelnit jako klub a zároveÀ dûlat dobrou reklamu na‰í obcí, která nás velkou mûrou podporuje v na‰í
ãinnosti. Závûrem bych chtûl popﬁát v‰em dûtem krásné prázdniny bez nehod a nemocí, aby jsme
se v‰ichni se‰li v plné síle. Fotbalu zdar
Leãbych Pavel

■ Proã není v Zahoﬁanech hospoda? Jednoduchá otázka a tûÏká odpovûì.
Hospoda tady vÏdy byla a uÏ dlouho není!
Vezmu to struãnû a od revoluce. ProtoÏe nemá
cenu kolem toho nûco vym˘‰let. KdyÏ „Jednota“ ukonãila po revoluci svou ãinnost, tak se
chodilo pro lahvové pivo k paní Prokopové
nebo do buÀky k NûmcÛm. Potom jsme za dost
penûz (podot˘kám obecních) zrekonstruovali
ãást zahoﬁanského zámku a chodilo se na pivo
zase do zámku. Stﬁídali se nájemci, ale trÏby
asi nic moc. Poslední nájemce, pan Tomá‰
Burda, nakonec provoz v zámku ukonãil a pﬁesunul hospodu k sobû domÛ. Pár let to vydrÏel,
ale asi to není bÛhví jaké Ïivobytí, coÏ by nejlépe povyprávûl on sám. Obãas se nûkdo ozve
s poznámkou, proã vlastnû nûkdo tu hospodu
v Zahoﬁanech neotevﬁe? Ale kdo? Ono se nikomu riskovat nechce... zatím. Tﬁeba se ale takového odváÏlivce doãkáme.
■ Slu‰nost je souãasnému vedení obce
cizí
V pátek 13. kvûtna 2011 se konalo slavnostní pﬁedání protipovodÀové ochrany v na‰í
obci za úãasti ministra zemûdûlství, pan Ivana
Fuksy. Pﬁesto, Ïe tato akce byla realizována jiÏ
v minulém volebním období a souãasné vedení obce má na dokonãení stavby jen mizivé zásluhy, nebyli na slavnostní pﬁedání pozváni b˘valí zastupitelé obce. Tedy ti, kteﬁí nesli nejvût‰í bﬁemeno tíÏe rozhodování, projednávání s
obãany a realizace této stavby. Toto chování a
jednání jen dokresluje neschopnost souãasného vedení obce uznat odpovûdnou a nároãnou
práci minul˘ch zastupitelÛ. To, Ïe byla pozvána
alespoÀ paní Ludmila Juﬁíková, bohuÏel ke
zmûnû mého názoru nestaãí. KdyÏ se mû nûkteﬁí obãané ptali, proã jsem se slavnostního
pﬁedání nezúãastnil, musel jsem po pravdû odpovûdût, Ïe jsem nebyl pozván! Pravdûpodobnû stejnû, jako ostatní ãlenové b˘valého zastupitelstva...
Pavel Richter
ãlen Zastupitelstva obce Kﬁe‰ice
zvolen˘ za Fórum obãanÛ
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