20. ROâNÍK • DUBEN 2019
PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

Slovo starosty obce
VáÏení a milí spoluobãané,
nastupující jarní dny s sebou pﬁiná‰í,
spolu se vzrÛstající intenzitou slunce
a teplot, pro vût‰inu z nás také lep‰í náladu. Po dlouh˘ch zimních mûsících se
zdá b˘t v‰e pﬁíjemnûj‰í a pozitivnûj‰í.
Napomáhá tomu také pﬁíroda, kdy se na
stromech a keﬁích ve velmi krátkém
ãase objevilo mnoÏství kvûtÛ a dosud
holé vûtve obrÛstají svûÏe zelen˘mi
listy. Pojìme si tedy v tûchto pﬁíjemn˘ch dnech shrnout nejen to, co se
v na‰í obci a místních ãástech událo
v posledních mûsících, ale také co se
pﬁipravuje pro leto‰ní rok.
HASIâSKÁ ZBROJNICE
V ZAHO¤ANECH DOSTALA NOV¯
KABÁT
V posledním vydání obecního zpravodaje jiÏ nezb˘val prostor na to, abych Vás informoval o probûhlé investiãní akci zamûﬁené na opravu a zateplení hasiãské zbrojnice v Zahoﬁanech. Na podzim se zástupci
stavební firmy Bohumil Nûmec pustili do
rozsáhl˘ch oprav hasiãské zbrojnice, které
spoãívaly v provedení staÏení budovy táhly,
a to z dÛvodu naru‰eného zdiva, dále
ubourání, a tedy roz‰íﬁení ostûní vrat, sejmutí a instalaci nov˘ch okapov˘ch svodÛ
a okenních parapetÛ, a nakonec samotné
zateplení vãetnû povrchov˘ch úprav fasády
a ostûní. Na pﬁiloÏené fotografii je zﬁejmé,
Ïe se tato investiãní akce zcela jistû povedla. Zahoﬁan‰tí mají nyní naproti opravenému rybníku také reprezentativní hasiãskou
zbrojnici.

Hasiãská zbrojnice v novém kabátû.

V LEDNU SE V OBCI USKUTEâNILA
TRADIâNÍ T¤ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Stejnû jako v pﬁedchozích letech tak
i v roce leto‰ním nav‰tívili na‰i obec a nûkteré místní ãásti koledníci Tﬁí králÛ. Jsem
velmi rád, Ïe na‰e obec je do této tradiãní
charitativní akce zapojena a váÏím si toho,
Ïe i v leto‰ním roce jste Vy, na‰i obãané,
projevili ‰tûdrost vÛãi charitû. Za na‰i obec
vãetnû místních ãástí bylo vybráno celkem
13 523 Kã, coÏ povaÏuji za velmi pûkn˘ v˘sledek, kter˘ je srovnateln˘ s pﬁedchozími
lety a jistû pomÛÏe dobré vûci.

cyklisty dojíÏdûjící do ‰koly a do práce
autobusem.
Projekty, u kter˘ch bude pro jejich
realizaci rozhodující pﬁidûlení
dotaãních prostﬁedkÛ:
• Oprava místní komunikace v Kolonii. Zde
jsme poÏádali o dotaãní prostﬁedky
z MMR.
• Nauãná stezka na vrch Kﬁemín. Zde jsme
poÏádali o dotaãní prostﬁedky z MMR.
• Oprava chodníku na âerné cestû v Kﬁe‰icích. Zde jsme poÏádali o dotaãní prostﬁedky od Ústeckého kraje z programu
Obnovy venkova.
• Rekonstrukce a modernizace Obecního
úﬁadu. Zde jsme poÏádali o dotaãní prostﬁedky z MMR.
Uvedené projekty budou v pﬁípadû zamítnutí dotace realizovány pouze z ãásti
a nûkteré vÛbec. Pﬁesto vûﬁím, Ïe budeme
v získání dotaãních prostﬁedkÛ úspû‰ní.

SCHVÁLEN¯ ROZPOâET A PLÁNY NA
ROK 2019
Na 3. veﬁejném zasedání zastupitelstva
obce, které se uskuteãnilo dne 28. ledna,
byl schválen schodkov˘ rozpoãet na rok
2019. Nejvût‰í a zároveÀ finanãnû nejvíce
zatûÏující poloÏkou v rozpoãtu je v˘stavba
inÏen˘rsk˘ch sítí pro 10 rodinn˘ch domÛ
v Zahoﬁanech. Projekt bude realizován
v druhé polovinû leto‰ního roku. Na nejbliÏ‰ím zasedání zastupitelstva obce bude
schválena zadávací dokumentace pro v˘bûrové ﬁízení na zhotovitele tohoto projektu. JiÏ v rámci realizace zasíÈování pozemkÛ pﬁipravíme podklady pro moÏnost jejich
odkoupení, abychom zbyteãnû neztráceli
dal‰í ãas.
Dal‰í projekty, které budou v leto‰ním
roce realizovány:
• Zpevnûné plochy Nuãnice - Kﬁe‰ice, I.
etapa.
• Nová okna na budovû Z· Kﬁe‰ice.
• Veﬁejné osvûtlení (LED) v Kﬁe‰icích
(NádraÏní, Polní, Encovanská, Bezruãova, Malá a Velká náves).
• Strategick˘ rozvojov˘ plán obce.
• Revitalizace hﬁbitova v Kﬁe‰icích. Zde
jsme poÏádali o dotaãní prostﬁedky
z MMR.
• Stojany a zpevnûná plocha pro kola u zastávky v Kﬁe‰icích. Jedná se o projekt pro

V rozpoãtu byly také vyãlenûné prostﬁedky na celoroãní ãinnost spolkÛ pÛsobících
v obci a také na jednorázové projekty akce poﬁádané spolky a fyzick˘mi osobami
v prÛbûhu celého roku. Z celkové alokované sumy 968 tisíc Kã bylo na základû doruãen˘ch Ïádostí a následnû rozhodnutí zastupitelstva obce doposud rozdûleno 866
tisíc Kã. Disponujeme tedy rezervou, kterou je moÏné vyuÏít na dal‰í projekty v prÛbûhu roku. Pokud by mûl nûkdo z obãanÛ
ãi spolkÛ zájem poﬁádat akci pro veﬁejnost,
je zapotﬁebí doruãit vyplnûn˘ formuláﬁ s Ïádostí na podatelnu Obecního úﬁadu. Dokumenty je moÏné stáhnout na www.kresice.cz.
NA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V K¤E·ICÍCH
BYLO INSTALOVANÉ DOPRAVNÍ
ZNAâENÍ
Pozorní obãané jiÏ zaznamenali, Ïe na
na‰ich místních a úãelov˘ch komunikacích
v Kﬁe‰icích pﬁibylo nûkolik prvkÛ dopravního znaãení. Oddûlení policie v Litomûﬁicích,
ve spolupráci s Odborem dopravy Mûstského úﬁadu Litomûﬁice vznesli poÏadavek
na instalaci dopravního znaãení v na‰í obci
a místních ãástech. Dovolím si uvést jeden
pﬁíklad toho, proã k poÏadavku na umístûní
dopravních znaãek vÛbec do‰lo. Je tﬁeba si
uvûdomit, Ïe v pﬁípadû, Ïe kﬁiÏovatka není
(Pokraãování na následující stranû)

oznaãena dopravními znaãkami, platí pravidlo pravé ruky, tedy pﬁednost zprava.
KdyÏ si tedy uvedeme pﬁíklad v na‰í obci,
tak ﬁidiã jedoucí ze smûru od Tﬁeboutic na
Kﬁe‰ice míjí nûkolik odboãek k Labi, kde je
jeho povinností dát pﬁednost zprava. Pokud
pﬁednost nedá a vozidlo od Labe mu vjede
do cesty a dojde ke kolizi, viníkem je ﬁidiã,
kter˘ se mylnû domníval, Ïe je na hlavní
komunikaci, ale vlastnû není, jelikoÏ komunikace není osazena dopravním znaãením.
V umisÈování dopravního znaãení budeme
pokraãovat ve v‰ech místních ãástech, jen
to potrvá je‰tû nûjakou chvíli. V souãasné
dobû se zpracovává pasport dopravního
znaãení, na základû kterého rozhodneme
o dal‰ích investicích. Dále bych rád zmínil,
Ïe jsme s experty vyhodnotili rizikové kﬁiÏovatky napﬁíã v‰emi místními ãástmi. Na
tûchto kﬁiÏovatkách bude kromû svislého
dopravního znaãení vytvoﬁeno také vodorovné dopravní znaãení. Doprava neustále
houstne, a proto jsem pﬁesvûdãen˘, Ïe
provedené kroky jsou nezbytné k posílení
bezpeãnosti na silnicích.
V NUâNICÍCH SE USKUTEâNILO JARNÍ
SETKÁNÍ SENIORÒ
První setkání seniorÛ v leto‰ním roce
a zároveÀ III. v novodobé historii obce se
uskuteãnilo 16. bﬁezna tradiãnû v Motorestu Nuãnice. Pro úãastníky byl pﬁipraven˘
bohat˘ program s obãerstvením. V úvodu
byli, kromû organizaãních záleÏitostí, starostou obce pﬁedstaveni novû zvolení zastupitelé obce. Poté zástupkynû Diakonie
âCE Mgr. Jarmila Dvoﬁáková, Ph.D. pﬁedala na‰im obãanÛm informace o spolupráci
na pokraãujících projektech „Odolné obce“
podpoﬁen˘ch nûmeckou Diakonií Katastrophenhilfe. Po prezentaci paní Dvoﬁákové

Setkání seniorÛ, kulturní program ÏákÛ na‰í ‰koly.

Hudební duo Jana Hokovská
a Bohuslav JeÏek
pﬁi‰li na ﬁadu Ïáci z na‰í ‰koly, kteﬁí si pﬁipravili pÛsobivá vystoupení. Po v‰ech vystoupeních pﬁedali v‰em Ïenám a dívkám
kytiãku k MDÎ a dále v‰em úãastníkÛm látkovou ta‰ku s logem obce Kﬁe‰ice. Hudební doprovod po celé odpoledne zaji‰Èovali
dva mladí hudebníci Jana Hokovská a Bohuslav JeÏek, kteﬁí zahráli na housle
a akordeon. Na závûr jsme na‰im obãanÛm promítli na plátnû video reportáÏe
z oslav 960. let obce Kﬁe‰ice, které se
uskuteãnily v roce 2017 a dále z dvou
uskuteãnûn˘ch setkáních seniorÛ. Dûkuji
tímto v‰em na‰im seniorÛm za pﬁízeÀ
a podnûty ke zlep‰ení Ïivota v Kﬁe‰icích.
Dále bych rád podûkoval Motorestu Nuãnice, zastupitelÛm obce za pomoc pﬁi pﬁípravn˘ch pracích, ÏákÛm a pedagogick˘m
pracovníkÛm z na‰í ‰koly za skvûle nacviãená vystoupení a v neposlední ﬁadû místním hasiãÛm, kteﬁí zajistili v‰em úãastníkÛm svoz tam a zpût.

VE DNECH 24. - 25. KVùTNA
SE USKUTEâNÍ VOLBY
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Pût let od zvolení souãasn˘ch reprezentantÛ na‰í zemû v Evropském parlamentu
uplynulo pomûrnû rychle a nás nyní ãeká
volba nová. Obãané âeské republiky mají
opût moÏnost vybrat si své kandidáty z ﬁad
39 zaregistrovan˘ch politick˘ch subjektÛ.
Pro uvedené volby v na‰í obci byly stanovené 4 volební okrsky (ã. 1 Kﬁe‰ice, ã. 2
Tﬁeboutice, ã. 3 Zahoﬁany a ã. 4 Nuãnice),
stejnû jako tomu bylo v rámci v‰ech uskuteãnûn˘ch voleb. Obãané, kteﬁí nemohou
z jak˘chkoliv dÛvodÛ v uvedené dny volit
v pﬁíslu‰ném volebním okrsku, mohou na
OÚ v Kﬁe‰icích poÏádat o vydání voliãského prÛkazu, a to písemnû v termínu do 17.
kvûtna 16.00 hodin a dále osobnû v termínu do 22. kvûtna 16.00 hodin. Ve‰keré dokumenty jsou k nahlédnutí a ke staÏení na
webov˘ch stránkách obce www.kresice.cz.
Pﬁeji vám pﬁíjemné jarní dny proÏité
s tûmi, které máte rádi.
Michal Manãal, starosta obce
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Informace pro obãany obce
NOVù V OBCI KONTEJNERY NA KOV
VáÏení spoluobãané, v mûsíci bﬁeznu
do‰lo v obci k nav˘‰ení kontejnerÛ na plast
a papír. Jak je vidût, byl to krok správn˘m
smûrem, protoÏe kontejnery jsou stále plné
a v separaci odpadu se i viditelnû zlep‰ujeme. Za to vám patﬁí velk˘ dík.
BohuÏel nám z obce zmizely kontejnery na textil, jeden u ‰koly umístûn˘ nastálo a jeden mobilní, kter˘ se v periodách
pﬁemísÈoval po místních ãástech obce.
Kontejnery na textil byly staÏeny ze strany dodavatele této sluÏby a to z dÛvodu
‰patného tﬁídûní textilu (‰pinav˘ textil,
volnû loÏen˘). V souãasné dobû jsme
v kontaktu s nov˘m dodavatelem. V pﬁí‰tím vydání zpravodaje pﬁineseme více informací.
Dále bych vás chtûla informovat o nové
sluÏbû a to zﬁízení kontejnerÛ na kov, které
byly umístûny u Z· Kﬁe‰ice, na návsi
v Nuãnicích, Zahoﬁanech a Tﬁebouticích.
SluÏbu jsme zﬁídili na základû poÏadavkÛ,
které vze‰ly od vás, obãanÛ. Svoz bude
probíhat 1x za dva mûsíce.
Vûﬁím, Ïe i nadále vám nebude lhostejné
tﬁídûní odpadu a spoleãnû udûláme z na‰í
obce místo, kde se nám bude dobﬁe Ïít
a budeme na nû hrdí.
Lenka Linhartová, místostarostka obce

REVITALIZACE H¤BITOVA
V K¤E·ICÍCH
VáÏení spoluobãané, ráda bych vás touto
cestou informovala o probíhající a plánované revitalizaci na hﬁbitovû v Kﬁe‰icích.
V první fázi revitalizace do‰lo k pokácení
stromÛ a keﬁÛ, jejichÏ koﬁeny naru‰ovaly
statiku hrobov˘ch míst. Z tohoto dÛvodu
a z dÛvodu bezpeãnosti na hﬁbitovû jsme
se rozhodli k takovémuto razantnímu
kroku.
V dal‰í fázi bychom rádi zajistili v˘sadbu
nov˘ch keﬁÛ a stromÛ, které budou nejvhodnûj‰í právû pro tento hﬁbitov. Následujícím krokem bude také vybudování mlatov˘ch cestiãek na hﬁbitovû. Tuto rozsáhlou
revitalizaci plánujeme dokonãit v roce
2020. Na‰ím cílem je vytvoﬁit ze hﬁbitova

v Kﬁe‰icích dÛstojné a klidné místo odpoãinku.
Dûkuji v‰em za pochopení a vstﬁícnost
a doufám, Ïe finální vzhled hﬁbitova ocení
co nejvíce na‰ich obãanÛ.
Lenka Linhartová, místostarostka obce
ÚKLID ULIC V OBCI
Na zaãátku dubna probûhl úklid hlavních
komunikací Kﬁe‰ice-Nuãnice a Kﬁe‰ice-Zahoﬁany v kooperaci s SÚS Litomûﬁice.
V ãervnu bude tato údrÏba pokraãovat.
Rádi bychom vás touto cestou poÏádali
o spolupráci a to tím, Ïe v dan˘ den úklidu,
kter˘ bude vymezen pro konkrétní komunikaci, budete parkovat mimo tento prostor.
V souãasné dobû není znám pﬁesn˘ termín, v‰e je ve stádiu vyjednávání. O celé
akci budete informováni pﬁes webové stránky obce, sociální sítû a mobilní rozhlas.
Dûkujeme vám pﬁedem za spolupráci.
Lenka Linhartová, místostarostka obce

ROZLOUâENÍ
VáÏení a milí spoluobãané, touto cestou bych vám chtûla sdûlit, Ïe jsem se po dlouhém zvaÏování rozhodla odstoupit z funkce místostarostky a jít dál a realizovat se
jin˘m smûrem. Na pozici místostarostky setrvám do konce kvûtna 2019, abych pﬁedala ve‰kerou rozpracovanou i dokonãenou agendu a m˘m odchodem nebyl naru‰en
chod vedení obce.
Vûﬁím, Ïe i pﬁesto kontakt neztratíme a budeme se i nadále potkávat nejen pﬁi obecních akcích, ale i mimo nû.
Pﬁeji v‰em mnoho úspûchÛ, zdraví a spokojenosti.
Lenka Linhartová

VáÏení obãané, Kulturní, sportovní, sociální a ‰kolsk˘ v˘bor zﬁízen˘ pﬁi zastupitelstvu
obce pro vás pﬁipravil seznam kulturních akcí, které pro vás budou v prÛbûhu roku
2019 poﬁádat místní spolky, obec Kﬁe‰ice a také samotní obãané.
TERMÍN

NÁZEV AKCE

PO¤ADATEL

27.4.2019

Pálení ãarodûjnice ve spojení s hrami pro dûti a diskotékou

SDH Zahoﬁany

24.5.2019

Noc kostelÛ - kostel Nejsvûtûj‰í Trojice v Zahoﬁanech

spolek Pro Zahoﬁany

1.6.2019

Dûtsk˘ den v Kﬁe‰icích

SDH Kﬁe‰ice

2.6.2019

Hasiãské závody v technick˘ch disciplínách

SDH Kﬁe‰ice

29.6.2019

Beach volejbal

p. âech

27.7.2019

Nohejbalov˘ turnaj spojen˘ se zábavou a pﬁíp. neckyádou

R. Mrvová

17.8.2019

Stanování a táborák pro dûti

E. Fikslová a M. KubizÀáková

3.8.2019

Memoriál Petra Koﬁána

FK Schoeller Kﬁe‰ice

23.-25.8.2019

Kinematograf bratﬁí âadíkÛ u Labe v Kﬁe‰icích

Obec Kﬁe‰ice

1.9.2019

Netradiãní olympiáda pro dûti

MO âSSD Kﬁe‰ice

26.10.2019

Louãení s letním ãasem

SDH Kﬁe‰ice

ﬁíjen/listopad

Zájezd do divadla

Obec Kﬁe‰ice

30.11.2019

Rozsvícení stromeãku a Mikulá‰ská nadílka

SDH Kﬁe‰ice

1.12.2019

Zahoﬁanské adventní prozpûvování, rozsvícení stromeãku

spolek Pro Zahoﬁany + SDH Zahoﬁany

prosinec

Setkání seniorÛ

Obec Kﬁe‰ice

11.12.2019

âesko zpívá koledy - Mariánsk˘ kostel v Kﬁe‰icích

spolek Pro Zahoﬁany

24.12.2019

Betlémské svûtlo

Obec Kﬁe‰ice

31.12.2019

Rozlouãení se star˘m rokem

Obec Kﬁe‰ice
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Z ãinnosti SDH Kﬁe‰ice v I. kvartále roku 2019
VáÏení obãané, rád bych si vás dovolil po krátké odmlce seznámit s ãinností
na‰eho sboru a v˘jezdové jednotky v
I. kvartále leto‰ního roku.
Dne 19. ledna se v na‰í hasiãské zbrojnici konala tradiãní V˘roãní valná hromada,
na které jsme spoleãnû stanovili plán ãinnosti na rok 2019. Celoroãní ãinnost sboru
se v tomto roce, stejnû jako v pﬁedchozích
letech, zamûﬁí pﬁedev‰ím na práci s mládeÏí a na poﬁádání kulturních akcí v obci pro
‰irokou veﬁejnost.
V bﬁeznu jsme odstartovali poﬁádání kulturních akcí pro veﬁejnost. V Motorestu
Nuãnice jsme uspoﬁádali tradiãní ma‰karní
ples pro dûti. V leto‰ním roce se nám bohuÏel nepodaﬁilo najít vhodn˘ spoleãn˘ termín se Z· a M· Kﬁe‰ice, jako tomu v pﬁedchozích letech. Akce se dûtem dle ohlasÛ
líbila a my tímto dûkujeme Motorestu Nuãnice za spolupráci.
První jarní dny jiÏ pﬁedaly na‰im vedoucím mlad˘ch hasiãÛ zprávu, Ïe je ten
správn˘ ãas zahájit trénování ve venkovních prostorách. Okresní hasiãské soutûÏe
se totiÏ nezadrÏitelnû blíÏí. Na‰i dorostenci
a dospûlí se jiÏ zúãastnili âeského halového poháru v Ostravû a v Jablonci nad
Nisou a dále soutûÏí ve v˘stupu na cviãnou
vûÏ v Pﬁíbrami. V˘sledky z uveden˘ch závodÛ zveﬁejníme v následujícím vydání
zpravodaje.

Z âINNOSTI NA·Í V¯JEZDOVÉ
JEDNOTKY
Dne 10. bﬁezna v 18.50 hodin byl
JSDHO Kﬁe‰ice vyhlá‰en v˘jezd k odstranûní napadan˘ch vûtví ze stromÛ na silnici
ã. II/261 v k.ú. Nuãnice, obec Kﬁe‰ice. Na
místo události vyjela dvû vozidla na‰í jednotky - CAS 25 RTHP a Ford Transit. Jednotka provedla zaji‰tûní místa události, rozﬁezání vûtví stromÛ, jejich umístûní mimo
komunikaci a samotn˘ úklid komunikace.
Zásah byl na místû ukonãen v 19.45 hod.
Dále v t˘Ï den 10. bﬁezna ve 23.44 hodin
byl JSDHO Kﬁe‰ice vyhlá‰en II. v˘jezd
k odstranûní napadan˘ch vûtví ze stromÛ
na silnici ã. II/261 a dále na návsi v k.ú.
Nuãnice, obec Kﬁe‰ice. Na místo události
vyjelo jedno vozidlo na‰í jednotky - CAS 25
RTHP. Jednotka provedla zaji‰tûní místa
události, rozﬁezání vûtví stromÛ, jejich
umístûní mimo komunikaci a následnû samotn˘ úklid komunikace. Poté se pﬁesunula na likvidaci spadlé vûtve na návsi v Nuãnicích. Pﬁi pádu vûtve do‰lo k po‰kození
dﬁevûné informaãní tabule. Jednotka provedla rozﬁezání vûtví, jejich umístûní mimo
komunikaci a následnû úklid komunikace.
Zásah byl na místû ukonãen 11. bﬁezna
v 1.00 hodin.
Dovolím si tímto podûkovat pﬁíslu‰níkÛm
Policie z Obvodního oddûlení Litomûﬁice,
kteﬁí byli u druhého zásahu na‰í jednotce
nápomocni. Spolupráce v‰ech sloÏek IZS

Mladí hasiãi na soutûÏi v Klap˘.
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je velice dÛleÏitá a pﬁi dobré koordinaci je
vÏdy vidût dobr˘ v˘sledek, takÏe díky!
Dûkujeme za pﬁízeÀ a tû‰íme se na vás
u na‰ich akcí v roce 2019!
Michal Manãal, starosta sboru

SDH Kﬁe‰ice - ZPV v Klap˘.

SDH Kﬁe‰ice - v˘jezd k popadan˘m vûtvím.
ZPRAVODAJ

Na‰e Tereza pﬁed v˘stupem na
cviãnou vûÏ.

arození dítûte je bezesporu oslavn˘ akt, je
to ‰Èastná a velká
událost, se kterou je spojen˘ následn˘ spoleãensk˘
obﬁad, pﬁi jehoÏ pﬁíleÏitosti
jsou tito novû narození slavnostnû uvedeni do Ïivota
a dûní v obci. Z vítání obãánkÛ se obec Kﬁe‰ice radovala v roce 2018 hned
dvakrát a pﬁivítáno bylo celkem 16 dûtí. Slavnostního
aktu se zúãastnili nejen noví
obãánci obce, jejich rodiãe,
pﬁíbuzní a pﬁátelé, ale také
dûti z Mateﬁské ‰koly Kﬁe‰ice, které pﬁi tûchto pﬁíleÏitostech ukázaly, co se ve

N

Dne 22. bﬁezna se uskuteãnilo na Obecním úﬁadû
vítání obãánkÛ na‰í obce

▲

‰kolce nauãily, pﬁedvedly svÛj um ve zpívání i recitování a své nové
kamarády pﬁivítaly opravdu královsky! Maminkám byly pﬁedány
krásné kvûtiny, dûtem malé dárky a závûrem se v‰ichni pﬁítomní
rodiãe podepsali do pamûtní knihy.
Za OÚ Kﬁe‰ice, Bc. Petra âadová, DiS.
Dûti ze ‰kolky pﬁí‰ly pﬁivítat novû narozené obãánky na‰í obce.

ZPRAVODAJ
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Z ãinnosti Základní ‰koly v Kﬁe‰icích

VYNÁ·ENÍ MORENY 21. B¤EZNA 2019 - JiÏ ve ‰kolce uãíme dûti poznávat lidové tradice. K jedné z oblíben˘ch patﬁí vyná‰ení Moreny.
Na tento den s dûtmi v mateﬁské ‰kole kaÏdoroãnû pﬁipravíme Morenu a abychom se chovali ekologicky, tvoﬁíme ji ze starého peãiva - aÈ
z toho také mají nûco ryby a kachniãky. S prvním jarním dnem se sejdeme pﬁed ‰kolou úplnû v‰ichni - ‰kola i ‰kolka a ve spoleãném prÛvodu vyrazíme k Labí. Tam se dûti rozlouãí se zimou a Morenu po‰lou po Labi na pár mûsícÛ pryã. Jarními básniãkami a písniãkami kaÏdá
tﬁída pﬁivítá jaro - od tûch nejmlad‰ích dvoulet˘ch ze ‰kolky aÏ po páÈáky ze ‰koly. A pak uÏ si mÛÏeme uÏívat tepla a sluníãka.
NA·E ·KOLA V K¤E·ICÍCH - V na‰í
‰kole se koná spoustu vûcí, jako tﬁeba Noc
s Andersenem, kino, rozchod ve mûstû,
prostû se v na‰í ‰kole koná spousta vûcí
a je to úÏasn˘, prostû je to super. Máme
super paní uãitelku a máme super tﬁídu
a na‰e ‰kola je nejlep‰í.
Laura Bûhalová, 2. tﬁ.
NEJ ·KOLA V K¤E·ICÍCH - ·kola
v Kﬁe‰icích je do páté tﬁídy. Máme se tu
dobﬁe a v‰e je tu barevné a jsme tu kamarádi. Máme hodné uãitele/ky, asistentky
a ﬁeditelku. Jsou tu zdravá a dobrá jídla.
Jezdíme na plavání a na jiné v˘lety
a máme tu i Noc s Andersenem. Máme tu
hodnû krouÏkÛ.
Jan M. Jenãek, 2. tﬁ.
NA·E NEJLEP·Í ·KOLA - Na‰e ‰kola
je hezká. Nejlep‰í je druÏina. Obûdy jsou
dobré. Paní uãitelky jsou hodné.
Míla âermák, 2. tﬁ.

ZPRAVODAJ
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·KOLA V K¤E·ICÍCH - Na‰e ‰kola je
nej. Máme skvûlou uãitelku a brzy budeme
mít Noc s Andersenem a moc se nám tu
líbí. Taky máme skvûlou tﬁídu a rádi si hrajeme v druÏinû. V angliãtinû se uãíme spoustu slovíãek a v matice se uãíme násobit.
Nejvíc mû baví v˘tvarná v˘chova. MÛj nejoblíbenûj‰í krouÏek je keramika.
Nela Brázdová, 2. tﬁ.

MY, PÁËÁCI, UÎ ST¤ÍHÁME METR, a to
poctivû kaÏd˘ den. Znamená to, Ïe se nám
ãas v na‰í ‰kole krátí a vÛbec se nám
odsud nechce. Pilnû se uãíme, hodnû opakujeme, abychom na dal‰í ‰kole ukázali, Ïe
jsme se toho u nás nauãili opravdu hodnû.
Také s panem uãitelem pﬁem˘‰líme, kam
pojedeme celá tﬁída na v˘let, abychom si
ten konec co nejvíc uÏili. A taky zrovna natáãíme video o na‰í ‰kole, protoÏe chceme
mít co nejhezãí trvalou vzpomínku na ty
super roky v kﬁe‰ické ‰kole.

Sedm˘ „Jarní ples“ v Polepech s kapelou NATRUC
Rok 2019 nám zaãal plesovou sezónou,
kam se i letos jako jiÏ 6 pﬁedchozích let zaﬁadil i Jarní ples s kapelou NATRUC, kter˘
se dne 22. 3. 2019 konal v kulturním domû
v Polepech. Opût nás ãekal veãer pln˘
skvûl˘ch písní, vãetnû oblíbené „rybiãky“,
která se jako vÏdy velice vydaﬁila a parket
zcela zaplnila. Vûﬁím, Ïe se akce pﬁítomn˘m líbila a odjíÏdûli domÛ autobusem spokojení. Celá tato akce by se nemohla uskuteãnit, kdyby nebylo nûkolika hodn˘ch lidiãek a nepﬁispûli nejen finanãním darem,

ale i vûcn˘m darem.
Dûkuji v‰em sponzorÛm, Obec Kﬁe‰ice,
Obec Polepy, Hostinec u HenschÛ, HET
Ohníã, HEP Pekárek Lubo‰, Pohostinství
Polepy, Emco, Avon Cosmetic, Kopﬁiva
Fire, Zdenûk Pátek, a dal‰ím dárcÛm. Veliké podûkování i v‰em úãastníkÛm, kteﬁí vytvoﬁili skvûlou atmosféru.
ZároveÀ se Vám chci omluvit za informaci, kterou jsem poskytla v minulém zpravodaji, Z provozních a organizaãních dÛvodÛ
je zmûna termínÛ letních akcí. Posílám ko-

neãnou verzi termínÛ akcí, které se budou
konat v letních mûsících.
■ 29. ãervna 2019 - Volejbalov˘ turnaj
■ 27. ãervence 2019 - „Boj o prase“ - Nohejbalov˘ turnaj s Letní zábavou u Labe,
kde nám od 20.00 hodin zahraje kapela
NATRUC (neckyáda pokud se pﬁihlásí více
neÏ 5 plavidel probûhne v prÛbûhu Nohejbalového turnaje).
V‰em Vám pﬁeji krásné a pohodové jaro.
Renata Mrvová

Fotbalové soustﬁedûní T.J. SOKOL ZAHO¤ANY „oddíl mlad‰ích ÏákÛ“ Horní Poãáply
Ve dnech 13. aÏ 17. 3. 2019 se konalo kaÏdoroãní soustﬁedûní
t˘mu mlad‰ích ÏákÛ Sokola Zahoﬁany.
Po poãáteãních problémech se shánûním ubytování, které jsme
pût pﬁedchozích let absolvovali na chatû Skautského stﬁediska Radob˘l v Mentaurovû, jsme letos zavítali do Sportovního areálu
Horní Poãáply. Îe v‰echno ‰patné mÛÏe b˘t ve finále dobré jsme
zjistili hned pﬁi pﬁíjezdu. Opravdu krásné ubytování s pln˘m servisem a sportovní komplex se v‰ím v‰udy, co je potﬁeba a i víc.V˘borná kuchynû, která mÛÏe konkurovat na‰emu letitému t˘movému kuchaﬁi Richardu ·pittovi, kterého jsme pro leto‰ek zanechali
doma. Tréninkové hﬁi‰tû s umûl˘m osvûtlením, pod kter˘m jsme si
zahráli i jeden pﬁípravn˘ zápas - záÏitek.
V pﬁípravn˘ch zápasech jsme si zahráli s t˘my z mûlnického
okresu a to Kralupy, Veltrusy, Obﬁíství, Horní Poãáply a Lobkovice,
které jsme poslední den soustﬁedûní porazili 6:0. Na dva dny k
nám také zavítala GRASSROOTS LEADER trenérka Barbora
Cankáﬁová, která trénuje pﬁípravky a je fyzioterapeutkou dorostu u
t˘mu AC SPARTA PRAHA. Barboru nám doporuãili na OFS Litomûﬁice a myslíme si, Ïe to pro nás byl krok vpﬁed. Ukázala nám
nové tréninkové metody, které kluky bavily a pro trenéry byly pﬁínosem a inspirací do budoucna.
Nesmím zapomenout a musím podûkovat za pomoc s financováním soustﬁedûní, které bylo nákladnûj‰í neÏ v minul˘ch letech a
to obci Kﬁe‰ice, firmû Váhy Jirkovsk˘ Zahoﬁany a samozﬁejmû rodiãÛm hráãÛ.
Co závûrem? Snad jen popﬁát klukÛm, aÈ zúroãí tu pûtidenní
dﬁinu i v soutûÏních zápasech a aÈ je fotbal i nadále baví a díky nim
nezmizí z na‰í obce tak, jak k tomu dochází napﬁíã na‰í republikou.
Za T.J. Sokol Zahoﬁany Jaroslav Doubek
Více foto a info na Facebook: Tj Sokol Zahoﬁany

Zleva dole: Pavel Piln˘, Tomá‰ âern˘, Jiﬁí Doubek, Filip Lutka,
Jan Hlavniãka, Filip Jirásek, Michal Jakub.
Zleva Nahoﬁe: Filip Be‰koski, Jaroslav Doubek(trenér),
Jakub Hlavniãka, Vojtûch Koster, Martin âern˘, Václav Kubinec,
Milan Mal˘, Barbora Cankáﬁová (AC Sparta), Martin âern˘ (trenér)

PROBÍHÁ NÁBOR DùTÍ ve vûku 8-13 let
v pﬁípadû zájmu at prijdou na hriste do Zahoﬁan na trénink vÏdy ve stﬁedu nebo
v pátek od 16.30 hodin.
V pﬁpadû dotazÛ volejte Doubek Jaroslav
725 366 013, Martin âern˘ 606 737 719
nebo Mecera Franti‰ek 603 110 937.
ZPRAVODAJ
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FK Schoeller Kﬁe‰ice informuje své pﬁíznivce
Po ukonãení podzimní sezony 2018/2019 kaÏdé druÏstvo se s ní
náleÏitû rozlouãilo. Fotografie je z jejího vyhodnocení u pﬁípravky,
která se umístila nejlépe ze v‰ech pûti druÏstev fotbalového oddílu. V˘bor oddílu v‰ak nezahálel a musel pﬁipravit ve spolupráci
s OÚ Kﬁe‰ice a závodem Schoeller Kﬁe‰ice kaÏdoroãní oddílov˘
ples. Ten se konal tradiãnû v hotelu Koliba v Litomûﬁicích 26. ledna
2019 s hudbou pana Kuãery. Leto‰ního roku se mimoﬁádnû vydaﬁil. Prodáno bylo 190 vstupenek a tombola byla v nûkolika minutách vyprodána.
Zde je nutno podûkovat sponzorÛm, kteﬁí se na ni podíleli.
Pﬁedev‰ím závodu Scheoller, OÚ Kﬁe‰ice, firmám Jotis, Hemele a Kodys, Kubík, Horejsek, Jirásek, Sempra Litomûﬁice,
ZD Libû‰ice, Severofrukt Trávãice, panu Pekárkovi, Klupákovi, Königsmarkovi ml. a ﬁadû dal‰ích.
Pﬁi veselé náladû se tanãilo aÏ do dvou hodin do rána a poté byl
pro vût‰inu úãastníkÛ zaji‰tûn odvoz. V˘tûÏek z plesu pak jako
vÏdy je pouÏit pro ãásteãné financování ãinnosti klubu.
Ale ani sportovní ãinnost v zimním období neustala. DruÏstva se
zamûﬁila na zimní a jarní pﬁípravu. Dospûlí trénovali na umûlé trávû
v Lovosicích, pro mládeÏ byla zaji‰tûna tûlocviãna Z· Kﬁe‰ice.
Bylo sehráno nûkolik pﬁípravn˘ch utkání a sice s oddíly krajského
pﬁeboru( Brná, Slan˘, Brozany), I.A tﬁ. (Postoloprty) I.B tﬁ. ( LuÏec)
a oddíly okresu (Vchynice, Litomûﬁice C).
V budovû byla provedena nutná oprava sociálního zaﬁízení a koupelny a vylep‰eno zastaralé internetové pﬁipojení, které je nutné pro
vyﬁizování v‰ech záleÏitostí s orgány fotbalového svazu. Bylo opraveno oplocení areálu, stﬁecha na tribunû poniãená vichﬁicí, travnaté
plochy byly o‰etﬁeny vyspravením, válcováním a pohnojením a trenigové hﬁi‰tû bylo po nutn˘ch úpravách uznáno hﬁi‰tûm, odpovídajícím parametrÛm, nutn˘ch ke konání soutûÏních utkání.
Nezb˘vá neÏ pozvat fanou‰ky a pﬁíznivce na stadion v Kﬁe‰icích
k podpoﬁe na‰ich druÏstev podle rozpisu, kter˘ byl uveﬁejnûn v minulém ãísle Zpravodaje. První domácí utkání zaãínají (zaãali)
u I. muÏstva 6. 4. s Rumburkem, B muÏstvo 31. 3. s Tﬁebenicemi,
dorost 21. 4. se M‰enem, Ïáci 6. 4. s Podlusky, pﬁípravka 21. 4.
rovnûÏ s Podlusky.
Pﬁejeme hezkou pohodu v jarních paprscích sluníãka v‰em
na‰im pﬁíznivcÛm.
FK Schoeller Kﬁe‰ice

ZPRAVODAJ
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Poruchy na
podtlakové
kanalizaci
Pokud usly‰íte syãení ze
‰achty trvající déle neÏ
1 minutu, prosíme Vás
o informaci na telefonní
ãíslo: Svátek Milan 727 806 297 - Svoboda
Martin - 704 276 107
volejte nepﬁetrÏitû v pﬁípadû nedostupnosti
v˘‰e uveden˘ch
pracovníkÛ:
Dragoun Luká‰ 602 212 296
Poruchy lze hlásit
i písemnû na:
e-mail:
info@vacuumglobal.cz
SMS zprávou:
+420 720 934 631
Severoãeské vodovody
a kanalizace, a.s.
Pﬁítkovská 1689, 415 50
TEPLICE - Havarijní
linka - 840 111 111

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
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Litomûﬁice slaví 800 let v˘roãí, Zahoﬁany se na oslavách podílejí
VáÏení a milí spoluobãané,
ku pﬁíleÏitosti 800 let oslav blízk˘ch Litomûﬁic, jsme byli osloveni starostou Mgr. Ladislavem Chlupáãem, s následující prosbou o spolupráci.
V rámci oslav zaloÏení Litomûﬁic probûhne mnoho akcí. Jednou z nejv˘znamnûj‰í bude oprava krovu
litomûﬁické radnice, která je spolu s vyhlídkovou vûÏí Kalich dominantou mûsta. Jedná se o ojedinûlou
nemovitou kulturní památku a pﬁi její obnovû je vhodné a pro veﬁejnost zajímavé dodrÏení tradiãních
zpÛsobÛ oprav tesaﬁsk˘ch konstrukcí. Tyto odborné práce bude provádût Tesaﬁství a truhláﬁství Zdenûk Oravec, Litomûﬁice. Jednou z podmínek pro dodrÏení tradiãních zpÛsobÛ oprav, která je vyÏadována pracovníky orgánu státní památkové péãe, je máãení skácen˘ch kmenÛ v mûsících duben-ãervenec. Tento proces nahrazuje plavení dﬁeva, tedy jeho dopravu po Labské cestû v minulosti. Za uveden˘m úãelem byl proveden prÛzkum vodních dûl a jako nejvhodnûj‰í byl vybrán rybník v na‰í ãásti
obce Zahoﬁany.
V praxi to tedy obná‰í to, Ïe v tomto shora zmiÀovaném období dojde k máãení dﬁeva, které bude
tradiãním zpÛsobem svázáno do 4 vorÛ o velikosti 2x4m, dohromady délka bude ãinit 16 m a bezpeãnû umístûno v rybníku v Zahoﬁanech.
Cel˘ proces od prvopoãátku, tedy od kácení stromÛ, vloÏení do rybníka, máãení, vyjmutí a opracování je a bude zdokumentován a bude slouÏit nejen jako propagaãní materiál mûsta Litomûﬁic, ale i
Kﬁe‰ic a Zahoﬁan.
Proto jsme s radostí nabídku pﬁijali a jsme hrdí, Ïe Zahoﬁany, mohou b˘t nedílnou souãástí akce takového rozsahu.
Lenka Linhartová, místostarostka obce
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