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Na‰e ‰kola má novou ﬁeditelku
Dne 26. bﬁezna 2013 probûhlo 2.kolo konkurzního ﬁízení na pozici ﬁeditele Základní a Mateﬁské ‰koly Kﬁe‰ice, ﬁízen˘ pohovor s uchazeãi a hlasování o v˘sledném poﬁadí. Sedmiãlenná komise hlasováním vyhodnotila 4 uchazeãe jako vhodné a podle zákona urãila také poﬁadí uchazeãÛ.
Na prvním místû se umístila Mgr. Lenka ·pittová. Komise doporuãila starostovi obce jmenovat ji do funkce ﬁeditelky. Do funkce nastoupí od 1.5.
2013.
S Lenkou ·pittovou Vám nabízím krátk˘ rozhovor o jejích vizích pro
na‰i ‰kolu.
■ Nejprve Vás prosím o krátké pﬁedstavení se ãtenáﬁÛm a shrnutí
Va‰í dosavadní profesní dráhy.
Jsem rodiãem dûtí, které Z· a M·
nav‰tûvují jiÏ 8 let, byla jsem ãlenkou
místní ‰kolské rady, podílím se na poﬁádání akcí pro dûti a jejich rodiãe. Bydlím v Zahoﬁanech jiÏ 12 let, v dûtství
jsem tu trávila prázdniny u babiãky
a dûdy. Od roku 1996, kdy jsem se vrátila z roãního pobytu v Lond˘nû, vyuãuji angliãtinu soukromû. Pracovala jsem
v mûstské knihovnû v Litomûﬁicích,
dále ve ‰kolském vzdûlávacím stﬁedisku, kde jsem vyuãovala uãitele metodiku anglického jazyka pro první stupeÀ
Z·. Jako tisková mluvãí a poradce pro
volbu povolání jsem pÛsobila na Úﬁadu
práce v Litomûﬁicích. Poslední rok jsem
uãila na prvním i druhém stupni angliãtinu, obãanskou, hudební a pracovní
v˘chovu na základní ‰kole v Ho‰tce.
Práce s dûtmi mû nesmírnû baví a naplÀuje.
■ Do funkce ﬁeditelky Z· a M· Kﬁe‰ice jistû vstupujete s vizemi
a plány. Ty byly samozﬁejmû i souãástí koncepce pﬁedloÏené ke
konkurznímu ﬁízení. Prosím tedy
o jejich struãné popsání:
MoÏnosti ‰koly jsou dány nejen kvalitou pedagogického sboru, ve kterou
vûﬁím, ale také finanãními prostﬁedky,
kter˘mi disponuje. Pﬁi souãasném normativním financování ‰kolství je pro
‰kolu dÛleÏité udrÏet si své Ïáky pro-

stﬁednictvím kvalitního vzdûlávání a zajímavou nabídkou mimo‰kolních aktivit,
které bych ráda nabídla i lidem v obci.
Mimo‰kolní aktivity nabízejí také zapojení ÏákÛ do kulturního a spoleãenského Ïivota obce a následné vytvoﬁení
vazeb k tomuto místu. MoÏnost navrácení ztracené dÛvûry na‰í ‰kole prostﬁednictvím propojení Ïivota obce
a ‰koly bylo hlavní my‰lenkou mé strategie.
■ Do jaké oblasti budete chtít ‰kolu
v obci smûﬁovat?
Povinností na‰í ‰koly je vybavit dûti
vzdûláním tak, aby obstály v kterékoli
jiné základní ‰kole na druhém stupni.
Dle mého názoru je nejlep‰í profilací
jediné základní ‰koly ve spádové oblasti pﬁedev‰ím kvalitní v˘uka hlavních
pﬁedmûtÛ - ãeského jazyka a matematiky, ale v souãasné dobû je neménû
dÛleÏitá i kvalitní v˘uka anglického jazyka s dÛrazem na rozvoj konverzaãních schopností ÏákÛ. Ráda bych ve
‰kole prosadila zmûny v rozvrhu
vzhledem k anglickému jazyku. Angliãtinu nabídneme dûtem v mateﬁské
‰kole a ve ‰kole základní uÏ od první
tﬁídy.
Samozﬁejmostí je ve ‰kole vytváﬁet
pﬁíjemné a tvÛrãí klima pro v˘uku v‰ech
dal‰ích pﬁedmûtÛ. Cel˘ první stupeÀ
bude mít nové uãebnice od velmi kvalitního a i mezinárodnû oceÀovaného
nakladatelství Fraus, se kter˘m mám
velmi dobré zku‰enosti . Uãebnice tohoto nakladatelství poskytují dûtem

podnûtné a zábavné vzdûlávání prostﬁednictvím elektronick˘ch materiálÛ
na interaktivních tabulích, kter˘mi je
‰kola v Kﬁe‰icích plnû vybavena. Alternativní smûry v pedagogice jsou velmi
zajímavé a nûkteré alternativy budeme
jistû uplatÀovat. Napﬁíklad matematika
podle profesora Hejného. Jde ale pﬁedev‰ím vÏdy o pﬁístup uãitele k Ïákovi,
to je pro mne klíãové.
■ ¤íkáte, Ïe chcete nabídnout nûkteré aktivity i lidem v obci, mÛÏete uvést nûjak˘ pﬁíklad?
Pro veﬁejnost je urãitû zajímavá my‰lenka nabídnout prostory ‰koly jako
vzdûlávací instituce i pro vzdûlávání
dospûl˘ch. Napﬁíklad kurzy angliãtiny,
poãítaãové kurzy pro seniory, tvoﬁivé
dílny a podobnû. Plánuji také besedy
se zajímav˘mi lidmi nebo semináﬁe na
nejrÛznûj‰í témata jako je napﬁíklad rodinná v˘chova apod. Na podzim
chystám besedu se setrou Arno‰ta
Lustiga, která pro‰la nûkolika koncentraãními tábory. Chystám se zprostﬁedkovat i poradnu pro alternativní rozvoj
osobnosti (napﬁíklad relaxaãní techniky,
meditace, fytoterapie - léãení bylinkami
apod.) Nabízí se i uÏ‰í spolupráce
s místním dobrovoln˘m hasiãsk˘m sborem.
Vûﬁím, Ïe inspirativní aktivity vzejdou
z aktivní komunikace s obãany, se zﬁizovatelem a také od uãitelského sboru.
■ Rodiãe se ãasto obávají spojování tﬁíd - mají mít k obavám dÛvod?
Vzhledem k tomu, Ïe je ‰kolka roz‰íﬁena o jedno nové oddûlení a je naplnûna, do budoucna budou na‰e
tﬁídy, doufejme naplnûné dostateãnû
tak, aby tﬁídy nemusely b˘t spojovány.
Obavy rodiãÛ naprosto chápu - sama
jsem si tûmito pochybnostmi pro‰la,
zajímala jsem se o tento problém více

(Pokraãování na následující stranû)

Na‰e ‰kola má
novou ﬁeditelku
(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
do hloubky, kontaktovala psychology,
hledala lidi, kteﬁí mají tento zpÛsob
v˘uky za sebou, a mohu konstatovat,
Ïe závûry jsou velmi optimistické.
Málotﬁídka lépe pﬁipraví na Ïivot:
Dûti totiÏ pracují ve skupinkách, jsou
nuceny navzájem si pomáhat a zároveÀ se více spoléhat samy na sebe.
Uãitel vÏdy pracuje jen s jednou skupinkou dûtí a ostatní musí pracovat
samostatnû. KaÏdé dítû se ãasem
nauãí soustﬁedit se jen na svou práci,
podat co nejlep‰í v˘kon aniÏ by ho
k tomu nûkdo vybízel a stále jej kontroloval.
KaÏd˘ podle sv˘ch sil a schopností:
Málotﬁídka je v˘hodná jak pro dítû se
sníÏen˘mi rozumov˘mi schopnostmi,
tak i pro dítû mimoﬁádnû nadané. Uãitel
ve tﬁídû s 25 Ïáky je schopn˘ pracovat
jen s prÛmûrem. Ménû nadané dítû
mnohdy nestíhá a nechápe, nadané
dítû se nudí a pak vyru‰uje a nedává
pozor. Uãitel na malé ‰kole má moÏnost vûnovat se skuteãnû kaÏdému dítûti zvlá‰È.
Skupinová práce: Trendem souãasné
pedagogiky je skupinové vyuãování.
Na málotﬁídkách se uÏ takto pracuje
dávno. Jinak to totiÏ ani nejde.
Rozvoj komunikaãních dovedností:
Je prokázáno, Ïe v málotﬁídkách mluví
dûti ãastûji a déle neÏ na ‰kolách plnotﬁídních, kde je více ÏákÛ ve tﬁídû. Komunikace mezi dûtmi a dospûl˘mi b˘vá
pﬁirozená a otevﬁená, v‰ichni se na
‰kole mezi sebou znají, na vût‰inû ‰kol
vládne pﬁíjemná rodinná atmosféra.
Práce na málotﬁídní ‰kole v sobû zahrnuje mnoho prvkÛ alternativní pedagogiky, která je zamûﬁená na celkov˘ rozvoj dítûte a oboustrannou komunikaci
mezi uãitelem a Ïákem, a z toho dÛvodu mÛÏe b˘t pro rozvoj dûtí málotﬁídka
pﬁínosná.
Dne 4. 2. 2013 navíc vysílala âT1
v hlavních zprávách závûry âeské ‰kolské inspekce t˘kající se prospûchu
dûtí. Celoplo‰n˘m testováním bylo zji‰tûno, Ïe Ïáci mal˘ch ‰kol na‰eho typu
jsou na tom s vûdomostmi lépe, neÏ na
velk˘ch ‰kolách ve mûstech. To jsou
fakta.
Na novou práci se velmi tû‰ím, je to
pro mû pocta b˘t pﬁi tom, jak na‰e dûti
rostou a vzdûlávají se.
■ Dûkuji za rozhovor
Ondﬁej ·tûdr˘,
místostarosta obce
ZPRAVODAJ
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Pﬁivítali jsme nové obãánky obce
Dne 8.2.2013 probûhlo v obﬁadní síni
obecního úﬁadu slavnostní pﬁivítání
novû narozen˘ch obãánkÛ na‰í obce.
Nejdﬁíve dûti z mateﬁské ‰koly s paní
uãitelkou Chladilovou pﬁipravily krátk˘
program s básniãkami. Poté pan starosta Václav Kovaﬁík pﬁivítal nové obãánky s rodinami, pﬁednesl projev a na
závûr pﬁedal maminkám kytiãku, kníÏku
a dûtem mal˘ dárek. Rodiãe se podepsali do pamûtní knihy. O fotografie ce-

lého slavnostního obﬁadu a hlavnû dûtí
s rodiãi se postarala paní ·pittová.
Pﬁivítali jsme tyto obãánky:
HANU HANU·OVOU
BARBORU NùMCOVOU
MATYÁ·E A TADEÁ·E PONERTOVI
SOFII KRUPA¤OVOU
KLÁRU POKORNOU
·TùPÁNA BE·KOSKÉHO
MATùJE ZEJDU
Marie My‰áková, matrikáﬁka

DUBEN VE ·KOLCE
Duben jsme zahájili jak jinak neÏ velikonoãnû, neboÈ svátky jara letos pﬁipadly
hned na první dubnové pondûlí. Av‰ak koncem bﬁezna jsme mûli napilno, abychom v‰echno stihli, nachystali a zimu definitivnû poslali pryã.

Morenu jsme vyná‰eli s prvním jarním dnem a sluníãko jsme pﬁivolávali ﬁíkadly a
písniãkami, ale zima ne a ne se vzdát.
(Pokraãování na následující stranû)

Aprílov˘m poãasím se ale nenecháme rozladit a ve ‰kolce si uÏíváme,
tﬁeba malováním ...

... tohle jsou spokojené rodiny na‰ich dûtí.
Legrace a spousta smíchu vládla nejen Holãiãí a Kluãiãí
stﬁedy v rámci integrovaného bloku Moje rodina.
Duben se chystáme zakonãit âarodûjn˘m t˘dnem v pátek
26. dubna. Tak nastartujte svá ko‰Èata a pﬁileÈte si uÏít ‰kolkov˘ slet s opékáním buﬁtíkÛ a plnûním ãarodûjnick˘ch
úkolÛ. Zveme dûti a rodiãe od 16 hodin na kopeãek za ‰kolkou, jsme zvûdaví, jak to dûtem bude slu‰et.
Za M· Magdaléna Chladilová
ZPRAVODAJ
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Zprávy z na‰í ‰koly
VáÏení obãané, dovolte, abych ve
funkci zastupující ﬁeditelky podala krátké svûdectví o ãase zimy 2013 v na‰í
‰kole.
Ve dvacátém roce své pedagogické
praxe dûkuji za tuto pracovní zku‰enost, osobnû se k niãemu vyjadﬁovat
nechci a nebudu. SnaÏila jsem se rodiãe i dûti prÛbûÏnû informovat o zmûnách, které jsem za pochodu ãinila,
zvlá‰tû po ‰etﬁení â·I /13. - 15. 3.
2013/. Zprávu o kontrolní ãinnosti jsme
do 12. 4. nedostali.
K zápisu do 1. roã. se dostavilo 19
dûtí, tﬁem dûtem bude zaãátek ‰kolní
docházky posunut o rok a zatím víme
o dal‰ích tﬁech dûtech, které jsou zapsány v LTM a rodiãe se dosud nevyjádﬁili, zda na na‰i ‰kolu dítû nastoupí.

·koda, Ïe veﬁejnost a rodiãe témûﬁ nevyuÏili náv‰tûvu na‰í ‰koly v rámci
T˘dne otevﬁen˘ch dveﬁí.
Akcí probûhlo více - karneval - reje v
maskách v tûlocviãnû, spaní ve ·D - se
vzpomínáním na Vánoce, matematická
soutûÏ Klokánek, 4. a 5. roã. bruslil v
LTM /3x v rámci TV/, náv‰tûva DKHM v
LTM - Velikonoãní pﬁedstavení.
Od 23. dubna zahájíme v˘uku plavání /jedná se o deset dvouhodin/, která
je v na‰em vzdûlávacím programu souãástí povinné tûlesné v˘chovy pro
v‰echny roãníky. Jezdí i dûti M· na
pﬁedplaveck˘ kurz.
Îáci 4. roã. pokraãovali ve v˘uce na
dopravním hﬁi‰ti, na závûr ‰kolního
roku sloÏí zkou‰ky, mohou získat prÛkaz cyklisty. Na‰i nejstar‰í - páÈáci - se

podrobí v úvodu ãervna celostátnímu
testování z âj, M a Aj.
V tûchto dnech se pilnû pﬁipravujeme
na okresní pﬁehlídku pûveck˘ch sborÛ
Litomûﬁická notiãka, která se uskuteãní
26. dubna. O jin˘ch akcích minul˘ch i
plánovan˘ch se mÛÏete doãíst a prohlédnout fotky na www.zskresice.cz.
V‰em rodiãÛm dûkujeme za spolupráci a pﬁejeme klidné jaro i dny dal‰í a
obracíme se znovu s prosbou na
v‰echny obãany: Prosíme, noste star˘
papír a PET láhve do ‰koly. Peníze,
které ze sbûru získáme, mÛÏeme pouÏít na odmûny pro dûti pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech. V na‰í ‰kole jsme zapojeni
do nûkolika projektÛ - jedním z nich je i
Recyklohraní - noste nám vybité baterie a nepotﬁebné elektrospotﬁebiãe do
velikosti televize. Mnohokrát dûkujeme
a tû‰íme se na setkání.
S úctou a pokorou k obãanÛm Kﬁe‰ic
sepsala Mgr. Jana Trojáãková

Co se chystá ve ‰kole
● INTERAKTIVNÍ UâEBNICE
Od záﬁí 2013 budeme mít pro celou
základní ‰kolu nové, kvalitní uãebnice od velmi uznávaného nakladatelství Fraus. Jsou to uãebnice ti‰tûné,
ale i elektronické, aby se dûti mohly
uãit pro nû zábavnou formou prostﬁednictvím interaktivních tabulí, kter˘mi je Z· Kﬁe‰ice vybavena. Podrobnosti brzy naleznete na webu na‰í ‰koly:
www.zskresice.cz.
● MATEMATIKA JAKO DOBRODRUÎSTVÍ
Tak se naz˘vá vyuãování matematiky podle profesora Hejného, kter˘ vyvinul novou metodu, jak dûti nauãit matematiku efektivnû a zároveÀ zábavnû. Metoda je ovûﬁována v
praxi uÏ nûkolik let a dûti, které takto s matematikou pracují,
jsou v tomto pﬁedmûtu velmi úspû‰né. Podrobnosti brzy naleznete na webu na‰í ‰koly: www.zskresice.cz.
Prof. Milan Hejn˘, vedoucí autorského t˘mu uãebnice
matematiky obdrÏel v rámci projektu „âesk˘ch 100 Nej-

lep‰ích“ ocenûní „MathProf ONE“ neboli jedniãka mezi
matikáﬁi. Cenu mu 30. listopadu 2012 na PraÏském hradû
pﬁedala ministrynû práce a sociálních vûcí Ludmila Müllerová.
● P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR V ZAHO¤ANECH
Pro dûti od 6 do 12 let poﬁádá letos na‰e ‰kola tzv. „Pﬁímûstsk˘ tábor“ (v na‰em pﬁípadû jde spí‰e o „Pﬁíobecní“ :) ).
Na cel˘ t˘den budou pﬁipraveny nejrÛznûj‰í aktivity a v˘lety.
Od pondûlí do pátku se kaÏdé ráno sejdeme a odpoledne,
kolem 16 hodin se budeme louãit. Podrobnosti brzy naleznete na webu na‰í ‰koly: www.zskresice.cz.
● ANGLIâTINA V M·
Od záﬁí 2013 si budeme s dûtmi jednou t˘dnû hrát a pﬁitom se nenápadnû nauãíme i nûjaká anglická slovíãka. Zkusíme i pár ver‰ovánek nebo zpívánek, abychom se s dûtmi
pﬁiblíÏili k angliãtinû uÏ v pﬁed‰kolním vûku. Podrobnosti brzy
naleznete na webu na‰í ‰koly: www.zskresice.cz.
● ANGLIâTINA OD 1. T¤ÍDY Z·
Bûhem letních prázdnin se pokusíme zmûnit rozvrh prvních a druh˘ch
tﬁíd tak, aby mohl b˘t zaﬁazen anglick˘ jazyk do v˘uky uÏ v tûchto roãnících Z·. Budeme se uãit podle nov˘ch, skvûl˘ch uãebnic a interaktivních materiálÛ na interaktivní tabuli.
Good luck! Podrobnosti brzy naleznete na webu na‰í ‰koly: www.zskresice.cz.
● ·KOLA PRO VE¤EJNOST
Kﬁe‰ická ‰kola se od nového ‰kolního roku více otevﬁe veﬁejnosti a nabídne v‰em zájemcÛm zajímavû strávené odpoledne. Chystáme besedy, semináﬁe, rodiãovskou kavárnu ãi
pravidelné prodejní akce. Budeme se na v‰echny moc tû‰it,
o akcích dáme vãas vûdût nejen prostﬁednictvím ‰kolních
webov˘ch stránek: www.zskresice.cz.
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Úspû‰ní absolventi na‰í základní ‰koly
Dobr˘ den, ráda bych Vám v kaÏdém Zpravodaji pﬁedstavila nûkoho,
kdo pro‰el na‰í Základní ‰kolou v Kﬁe‰icích a v Ïivotû si vede dobﬁe, je úspû‰n˘ a dûlá tak skvûlou reklamu na‰í
‰kole a obci. Máme tu opravdu hodnû
‰ikovn˘ch lidí, jsem ráda, Ïe jsou
ochotní se o kousek svého soukromí
podûlit s ostatními, moc jim touto cestou dûkuji.
První, kdo byl ochotn˘ mi odpovûdût
na pár otázek je Mgr. Veronika Malá.
Vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnû, po ‰kole rok
pÛsobila jako koncipientka u soudního
exekutora a v souãasné dobû pracuje
jako právník ve veﬁejné správû.
Mgr. Veronika Malá pí‰e: „Má práce
mû velice baví, protoÏe je hodnû rozmanitá a nutí mû se neustále vzdûlávat.“
DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY
Z· Kﬁe‰ice:
Jméno: Mgr. Veronika Malá
Rok nástupu/ukonãení docházky:
‰kolní rok 1992-1993 /
‰kolní rok 1996-1997
1. Kolik vás bylo ve tﬁídû? Ve tﬁídû
nás bylo 16.
2. Jak˘ pﬁedmût jste miloval(a)?
Proã? Bavila mû vût‰ina pﬁedmûtÛ,
ale mezi moje nejoblíbenûj‰í patﬁily

ãesk˘ jazyk, angliãtina a historie (vlastivûda).
3. Kter˘ pﬁedmût vás nebavil?
Proã? Myslím, Ïe to byla matematika,
vÏdycky jsem tíhla spí‰e k humanitnû
zamûﬁen˘m pﬁedmûtÛm.
4. Kdo byl vá‰ tﬁídní uãitel? V první
tﬁídû nás uãila paní uãitelka Îivcová
a od druhé tﬁídy nás potom pﬁevzala
paní uãitelka Trojáãková.
5. Co vám chutnalo ve ‰kolní jídelnû a co jste nemûl(a) rád(a)? VÛbec
si nevybavuji jídlo, které by mi tenkrát
ve ‰kolní jídelnû nechutnalo nebo mi
nûjak vadilo. Mûli jsme ‰tûstí, Ïe nám
vaﬁila paní ·vajková, která je v˘borná
kuchaﬁka. Dodnes vzpomínám na její
úÏasné masové kostiãky zapeãené
v s˘rovo smetanové omáãce nebo na
kuﬁecí roládu.
6. Vzpomenete si na nûjaké Ïertovné pﬁeﬁeknutí nebo „prima“ poznámku uãitelÛ? Tak to uÏ si bohuÏel nevzpomínám, aãkoli myslím, Ïe nûjaké
urãitû byly.
7. Jak jste se dopravovali do
‰koly? Tehdy jsem je‰tû bydlela v Tﬁebouticích, takÏe jsem kaÏd˘ den dojíÏdûla autobusem.
8. Na koho ze ‰koly nejradûji vzpomínáte (zamûstnanci a kamarádi)?
Já si ráda vzpomenu tak nûjak na

v‰echny, a to jak na b˘valé spoluÏáky,
tak i na zamûstnance ‰koly, proto nebudu nikoho jmenovat.
9. Vzpomenete si na nûjakou veselou pﬁíhodu ze ‰koly nebo nûjak˘
prÛ‰vih? Vzhledem k tomu, Ïe jsem
vÏdycky patﬁila spí‰e mezi „slu‰Àáky“,
tak si na Ïádn˘ prÛ‰vih nevzpomínám.
Asi byste se na to musela zeptat nûkoho jiného :o) Z úsmûvn˘ch pﬁíhod si
Ïivû vybavuji tﬁeba tu, jak jsme pﬁi hodinû tûlocviku hráli venku fotbal
a v jednu chvíli, kdyÏ se míã zatoulal
k paní uãitelce, která dohlíÏela na hru,
jsem se k tomu míãi rozbûhla a naproti
mnû je‰tû nûkdo dal‰í a jak jsme do nûj
oba ve stejn˘ okamÏik kopli, míã vyletûl
kolmo vzhÛru a vyrazil paní uãitelce
pí‰Èalku z pusy a trochu jí pochroumal
nos.
10. Co byste popﬁál(a) základce
v Kﬁe‰icích a novému ﬁediteli(lce)?
Základce v Kﬁe‰icích pﬁeji spoustu spokojen˘ch ÏákÛ, kteﬁí budou do ‰koly
chodit s radostí a touhou po nov˘ch poznatcích. Novému ﬁediteli(ce) pak pﬁeji,
aby dokázal(a) kﬁe‰ické ‰kole vrátit
úroveÀ, kterou mûla v dobû, kdy ji vedl
pan ﬁeditel ·karda a také, aby se mu (jí)
v budoucnu podaﬁilo zlep‰it spolupráci
a vztahy mezi ‰kolou a rodiãi.
Dûkuji za rozhovor, Lenka ·pittová

Probíhající a plánované investiãní akce
■ OÎIVENÁ NÁVES
Po odkladech zpÛsoben˘ch na podzim ãekáním na potvrzení dotace a následnû dlouhou zimou se koneãnû
v Zahoﬁanech na návsi „koplo do
zemû“. Vzhledem k prÛtahÛm jsme poÏádali o posunutí termínu dokonãení
do konce ãervence. Neznamená to
ov‰em, Ïe bychom je‰tû 3 mûsíce
skákali pﬁes rozkopanou náves.
Práce na úpravû komunikací budou
dokonãeny bez zbyteãn˘ch prÛtahÛ,
rezerva je spí‰e stanovena s ohledem
na návazné dokonãovací práce, v˘sadbu zelenû administrativní ãinnost
spojenou s vyúãtováním.
Nejpodstatnûj‰í úprava návsi spoãívá v bezpeãnosti provozu na kﬁiÏovatce, zpomalení dopravy pomocí pﬁirozeného omezení a jasné hranice, kam se
jezdí autem a kam ne. ¤e‰ení vychází
z návrhu dopravní situace a ze závûrÛ
veﬁejného
plánovacího
setkání
2.6.2012. Dojde ke zlep‰ení dopravního napojení komunikace od kapliãky

Náves pﬁed opravou.
do kﬁiÏovatky, úpravû povrchÛ a vyﬁe‰ení problémÛ s vodou vyspádováním
do kanalizaãních vpustí. Zmûnou bude
ﬁe‰ení zastávek autobusu, kdy ze 4

míst oznaãen˘ch jako zastávky budou
novû 2 a získají bezpeãnûj‰í umístûní.
Ve smûru od Kﬁe‰ic bude smûrem do
(Pokraãování na následující stranû)
ZPRAVODAJ
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Omlouváme se tûm, kter˘m se úprava nezamlouvá a vûﬁíme,
Ïe se nám s novou návsí bude Ïít lépe, neÏ s blátem a louÏemi jako dosud.
■ VÍCEÚâELOVÉ SPORTOVI·Tù Z·
Dal‰ím projektem, kter˘ probíhá a také se kvÛli dlouhé
zimû zpozdil, je realizace víceúãelového hﬁi‰tû za novou
‰kolkou v Kﬁe‰icích. Akce se zkomplikovala pﬁedev‰ím kvÛli
nutn˘m úpravám asfaltového povrchu starého hﬁi‰tû, kter˘ je
tﬁeba vyrovnat. K tomu by mûlo dojít jiÏ koncem dubna
a ihned bude následovat realizace sportovního povrchu
a prvkÛ vybavení hﬁi‰tû. Îáci ‰koly a dûti ve ‰kolce by si tak
mûli uÏít nového hﬁi‰tû je‰tû v leto‰ním ‰kolním roce.
■ LUâNÍ POTOK
Pozvolna také probíhá oprava ‰kod zpÛsoben˘ch opovodní na Luãním potoce v r. 2010. Lesy âR realizují v této etapû
opravy v zastavûn˘ch ãástech obce, úprava koryta probíhá
v Tﬁebouticích, následovat budou Zahoﬁany a v dal‰í etapû
se snad doãkáme i úprav nejhor‰ích míst a bﬁehov˘ch nátrÏí
mezi obcemi.

Bûhem prací.
návsi záliv pro autobus a zv˘‰ené nástupi‰tû, ve smûru do
Kﬁe‰ic bude zﬁízeno také nové nástupi‰tû v protaÏení dne‰ního chodníku, bude sem pﬁesunut pﬁístﬁe‰ek od rybníka.
Zmûnou oproti pÛvodnímu stavu bude to, Ïe na návsi nebude dûtsk˘ herní prvek s ohledem na bezpeãnost, dûtí i dopravy. Na plánovacím setkání pﬁevládl názor, aby se dûtsk˘
herní prvek pﬁesunul do „parãíku“ se studnou. Obyvatelé
okolních domÛ se vût‰inou s touto my‰lenkou neztotoÏnili
a pokusíme se jim je‰tû vyhovût úpravou projektu. Jde pﬁedev‰ím o soulad s podmínkami získání dotace, abychom
celou vûc zdárnû vyúãtovali a dotaci získali. V tomto typu
podpory se dotace vyplácí aÏ po realizaci a celou akci je nejprve tﬁeba zaplatit. Projekt je hrazen s dotace Ministerstva
zemûdûlství pﬁes zprostﬁedkovatele - MAS âeské Stﬁedohoﬁí. Dotace ãiní 90% z tzv. zpÛsobil˘ch v˘dajÛ, které nezahrnují projektovou pﬁípravu a DPH.

Celkové maximální náklady akce: ...................800.000,uznatelné náklady (zpÛsobilé v˘daje): ............619.890,v˘‰e dotace podle Ïádosti o dotaci: ................557.901,V pÛvodní Ïádosti o dotaci nebyla obsaÏena pﬁedev‰ím
novû budovaná zastávka ve smûru do Kﬁe‰ic. Tu bychom
museli jako obec hradit zvlá‰È, pﬁípadnû nahradit náklady na
toto nástupi‰tû pÛvodními náklady na dûtsk˘ herní prvek
s dopadovou plochou, jde o podobnou v˘‰i nákladÛ, cca
45.000,- Kã.
Úpravou se také zmûní pohyb aut na návsi, na coÏ si budeme muset zvyknout. Cílem bylo omezit nebezpeãné parkování v kﬁiÏovatce a také nebezpeãné otáãení a voln˘
pohyb aut na nezpevnûné návsi. Bude také jistû dost lidí,
kteﬁí s úpravou nebudou spokojeni, ale bûhem stavby uÏ se
mnoho úprav udûlat nedá, moÏnost vyjádﬁit názory byla na
veﬁejném plánovacím setkání a na jednáních zastupitelstva,
kde byl projekt ve v˘sledné podobû také prezentován.
ZPRAVODAJ
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■ PROJEKTY NA ZV¯·ENÍ BEZPEâNOSTI
SILNICE 2. T¤ÍDY
Dal‰í rozpracovanou investiãní akcí je projektová pﬁíprava
na zv˘‰ení bezpeãnosti na silnici 2. tﬁídy v Nuãnicích, Kﬁe‰icích a Tﬁebouticích. Jsou hotové projekty pro stavební ﬁízení.
V ﬁe‰ení jsou je‰tû majetkové a pozemkové nesrovnalosti
z minula, kdy silnice není v nûkter˘ch úsecích zakreslena do
katastru nemovitostí, pﬁestoÏe je zrealizována ﬁadu let. Celá
akce bude pﬁipravena k realizaci a k podání Ïádosti o dotaci.
Jedná se o zv˘‰ení bezpeãnosti na zastávkách autobusu,
pﬁirozené omezení rychlosti zúÏením silnice v úsecích u zastávek, realizaci pﬁechodu pro chodce v Tﬁebouticích a Kﬁe‰icích.
■ V PLÁNU JE PROJEKT NA OPRAVU RYBNÍKA
V pﬁí‰tím roce by se mûla objevit moÏnost Ïádat o podporu na opravu rybníkÛ, budeme se proto pﬁipravovat projektovû, abychom v pﬁípadû vypsání dotaãního titulu mohli vãas
zareagovat. Podle konzultací veden˘ch k tomuto tématu
a prohlídky na místû bude dobﬁe opravit stávající odtok z rybníka, kter˘ má dostateãnou kapacitu pro bûÏné situace. Je
tﬁeba vybudovat nov˘ poÏerák se stavidlem a obnovit tak
moÏnost regulovat hladinu a vypou‰tût rybník. Toto ﬁe‰ení
jistû nebude nákladné, nejvût‰í náklady budou na odbahnûní rybníka a nejnutnûj‰í opravy zdiva.
■ SMS INFOKANÁL - MOÎNOST DÒLEÎIT¯CH
INFORMACÍ DO MOBILU
Rádi bychom v blízké budoucnosti nabídli obãanÛm moÏnost dostávat dÛleÏité informace z Obecního úﬁadu na mobilní telefon. Jedná se o sluÏbu, kterou by v pﬁípadû zavedení hradila obec Kﬁe‰ice a vyuÏití by mûla nejvíce pﬁi hrozbû
povodní nebo jin˘ch nebezpeãn˘ch jevÛ, sluÏba je propojená s portálem âHMÚ. Informace by dostávali obãané, kteﬁí
se ke sluÏbû dobrovolnû zaregistrují. Registrované úãastníky
je moÏné jednodu‰e rozdûlit do skupin, které dostávají vybrané zprávy zvlá‰È, napﬁíklad po místních ãástech obce
nebo podle zájmov˘ch ãi profesních skupin.
SluÏba by obec stála jednorázovû 5.000,- za aktivaci
a dále poplatek 3.000,- roãnû a necelou 1 Kã za 1 SMS.
Zcela zadarmo to není, ale v pﬁípadû havárií a neoãekávan˘ch jevÛ by se sluÏba velmi hodila. Zajímavá je i nabídka
roz‰íﬁení ‰kolu a ‰kolku, která by jiÏ neplatila pau‰ální po-

(Pokraãování na následující stranû)

platky, pouze odeslané SMS a vlastní ãást systému by si
spravovala sama ‰kola. Velmi dobﬁe by se informaãních SMS
dalo vyuÏívat v pﬁípadû ‰kolních v˘letÛ, ozdravn˘ch pobytÛ
a jin˘ch akcích ‰koly, také splatnosti poplatkÛ apod.
Informaci berte trochu jako v˘zvu k projevení Va‰eho
zájmu o tuto sluÏbu pro vás ze strany obce. Napﬁíklad na
v˘zvu, zda by mûli obãané zájem dostávat dÛleÏité informace z Obecního úﬁadu na e-mail zareagovala jedna obãanka,
které se touto cestou omlouvám, Ïe jsme Ïádnou takovou
sluÏbu pochopitelnû nezavedli.
■ DùTSKÉ H¤I·Tù V NUâNICÍCH
Po loÀské realizaci dûtského hﬁi‰tû v Kﬁe‰icích u truhlárny
s podporou Ministerstva pro místní rozvoj se na obecní úﬁad
obrátily maminky dûtí z Nuãnic s Ïádostí o realizaci hﬁi‰tû na
obecním pozemku u Labe. Pozemek je pro realizaci ménû
vhodn˘ s ohledem na to, Ïe úroveÀ terénu je zde velmi
nízko nad hladinou Labe. SnaÏíme se jednáním z AVZO
jako vlastníkem pozemkÛ kolem lodûnice najít pﬁípadnû
vhodnûj‰í ﬁe‰ení, také s ohledem na plánovanou realizaci
cyklostezky, která tudy povede. Hﬁi‰tû by mohlo vzniknout
jako vhodn˘ doplnûk odpoãívky, plánované v tûchto místech
u cyklostezky.

■ ¤E·ENÍ VE¤EJNÉHO PROSTORU V KOLONII
V Kolonii v Kﬁe‰icích pﬁibude vbrzku zastávka autobusu,
aby autobus mohl nabírat dûti cestou do ‰koly v místû, kde
se otáãí. Na prostranství, kde dﬁíve stávaly dva domy
a potom povodÀové buÀky, plánujeme vyﬁe‰it úpravu parkovacích míst, v˘sadbu zelenû a celkovou úpravu plochy.
K zámûru se mohou vyjádﬁit obãané na v˘zvu starosty
obce. V dal‰ích etapách bychom pak rádi upravili dal‰í parkovací stání u domÛ a mezi bytovkami, také by mûl vzniknout projekt na vybudování chodníku z Kolonie do Bezruãovy ulice.
■ KULTIVACE NÁVSI V T¤EBOUTICÍCH
V Tﬁebouticích probûhla koncem zimy úprava stromÛ na
návsi u souso‰í Panny Marie, sv. Václava a Felixe, ze kterého byla jedna ze soch v minulosti odcizena. Byly odstranûny smrky, zasahující do elektrického vedení a také bránící v rÛstu sousední lípû. Také byly proﬁezány suché vûtve
oﬁe‰ákÛ a lípy smûrem k budovám, které se zde zachovaly jako pozÛstatek historického hospodáﬁského dvora.
Souso‰í by se mûlo doãkat také dal‰í drobné úpravy a kultivace bezprostﬁedního okolí.
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta obce

AVZO TSâ âR ZO NUâNICE
Asociace víceúãelov˘ch základních organizací Technick˘ch sportÛ
a ãinností âeské republiky ZO Nuãnice.
Organizace byla zaloÏena v bﬁeznu
1965 a v roce 1992 byl zmûnûn název
AVZO. Na‰e organizace má 43 ãlenÛ
z toho polovina do 40 let. Zab˘váme se
hlavnû vodáckou ãinností, protoÏe ná‰
soused je ﬁeka Labe. Máme solidní vybavení pramicemi, kajaky a kanoe, ale
chybí zájem mládeÏe z obce. Z dal‰ích
sportÛ je stﬁelectví a to pouze ze vzduchov˘ch zbraní, které hodláme modernizovat na úroveÀ stﬁeleck˘ch klubÛ
v okolních okresech (Louny, Îatec
apod.). Pro motoristy máme v provozu
samoobsluÏnou mycí rampu a opravárenskou dílnu, kterou provozuje pan
Ale‰ Pácl.
Letos byl zvolen nov˘ pﬁedseda
AVZA Nuãnice pan Mirek T˘le.
Volnoãasov˘ch aktivit pﬁes prázdniny
vyuÏívali prostory lodûnice studenti
z Anglie, proã se nezapojí i mládeÏ
z obce?
V leto‰ním roce provádíme rekonstrukci sociálního zaﬁízení za vydatné
pomoci pana Luká‰e Turke, Davida Fibicha a ing. Jiﬁího Koláﬁe.
Podûkování patﬁí téÏ prÛkopníkÛm
organizace Svazarmu s nov˘m názvem
AVZO, a to p. ing. Maixnerovi, ing.
Pechtému, ·turmovi, Fi‰erovi a tûm,
kteﬁí jiÏ mezi námi nejsou: p. Kébrt Miroslav, Sas Josef a Hájek Pavel.
Vladislav Hingar,
Nuãnice
ZPRAVODAJ
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Kotlíkové dotace se budou rozdûlovat i v na‰em kraji
Asi uÏ jste sly‰eli o takzvan˘ch kotlíkov˘ch dotacích, tedy finanãní podpoﬁe
v˘mûny kotlÛ na tuhá paliva (uhlí) za
nové nízkoemisní automatické kotle.
Doposud se tyto dotace poskytovaly
jenom v Moravskoslezském kraji, od leto‰ního roku se v‰ak bude poskytovat i
v Ústeckém kraji. Dotaãní program
bude vyhlá‰en pravdûpodobnû v ãervenci. Tedy i obyvatelé na‰ich obcí
mohou poÏádat o pﬁíspûvek na v˘mûnu
starého kotle. Podle pﬁedbûÏn˘ch informací má kaÏd˘ moÏnost získat podporu ve v˘‰i 40.000,- Kã. Celková ãástka,
která bude rozdûlena mezi Ïadatele, je
omezená a dotace budou pﬁidûlovány v

poﬁadí podle data jejich podání. Pro získání dotace je tedy potﬁeba poÏádat o
ni co nejdﬁíve po vyhlá‰ení dotaãního
programu (v ãervenci). Podání Ïádosti
je jednoduché, staãí vyplnit krátk˘ formuláﬁ s údaji o Ïadateli, také je vhodné
znát jiÏ pﬁedem typ kotle, kter˘ budete
kupovat. Nov˘ kotel musí b˘t zakoupen
a odbornû instalován do pÛl roku od
schválení dotace, dále se doloÏí potvrzení o likvidaci pÛvodního kotle a ãestné prohlá‰ení, Ïe kotel bude pouÏíván
po dobu nejménû 10 let a bude pﬁípadnû umoÏnûna jeho kontrola.
Peníze na kotlíkové dotace vyãlenilo
ze svého rozpoãtu Ministerstvo Ïivotní-

ho prostﬁedí spolu s Ústeck˘m krajem.
Podle informací o kvalitû ovzdu‰í
b˘vá ãasto u nás na Litomûﬁicku v zimû
hor‰í vzduch neÏ tﬁeba na Mostecku
nebo Chomutovsku. V˘mûnou star˘ch
kotlÛ za nové bychom velmi ulevili sv˘m
prÛdu‰kám a plicím, navíc moderní kotle
mají mnohem men‰í spotﬁebu paliva,
takÏe se roãnû u‰etﬁí znaãn˘ finanãní
obnos za nákup uhlí nebo dﬁevní hmoty.
Ráda vám v‰em poskytnu dal‰í informace o dotaci a bezplatnû pomÛÏu s
vyplnûním Ïádosti, staãí mû kontaktovat na tel. 723958486, e-mail jarka.jandova@seznam.cz nebo zastavit pﬁi
Jarmila Jandová
cestû po vsi.

Nejmlad‰í fotbalisté se pﬁedstavují
Zezula

Berklau

Hrbáãek

Hemoch

BaÏant

Bohuslav

Hingar
ZPRAVODAJ
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Nejvût‰í radost FK Schoeller Kﬁe‰ice dûlají ti nejmlad‰í - fotbalisté pﬁípravky.
Mají za sebou zatím dva zápasy, kdy sv˘m soupeﬁÛm z Polep a z Lukavce nastﬁíleli vÏdy více jak deset branek. Pravidelné tréninky mají vÏdy ve stﬁedu a v pátek
od pÛl páté do ‰esti hodin a zápasy hrají vÏdy v nedûli dopoledne od 10 hodin.
MÛÏete se pﬁijít podívat 12. 5. na hﬁi‰tû v Kﬁe‰icích proti Velemínu. Dále pak 26. 5.
kdy opût hrají doma s Tﬁebenicemi. V Zahoﬁanech pak hrají v nedûli 5. 5. a do Bohu‰ovic zajíÏdûjí 18. 5. Tím zakonãí svoji leto‰ní jarní sezonu. Vzhledem k vûku
odejdou pak hráãi, Hermoch a Leãbych P. do druÏstva ÏákÛ. ZároveÀ bude patrnû zmûnûna organizace zápasÛ a vrátí se k systému jednotliv˘ch turnajÛ za pﬁítomnosti v‰ech zúãastnûn˘ch druÏstev oproti dne‰ním zápasÛm s jednotliv˘mi
soupeﬁi. V tomto systému by hrálo 8 hráãÛ proti dne‰ním 5-ti, proto bychom byli
také rádi, kdyby k nám na hﬁi‰ti pﬁi‰li dal‰í zájemci o tento hezk˘ sport. Registrovat se mohou od 6-ti let, ale zaãít s tréninky mohou jiÏ i mlad‰í chlapci a pﬁ. i dívky.
Na obrázcích vám chceme pﬁestavit nûkteré z hráãÛ, kteﬁí se pravidelnû vûnují
této hezké zálibû a vûﬁíme, Ïe k nim pﬁibudou i dal‰í. Pﬁipraveni jsou na nû odpovûdní trenéﬁi p. Hingar a p. Zezula, kter˘m pomáhá p. Heﬁman. Hlavnû tûm patﬁí
dík za to, jak jsou na‰i nejmlad‰í úspû‰ní.
Mgr. Ludûk Königsmark

Na snímku jsou treneﬁi, p. Zezula, Hingär a Hrbáãek a hráãi v horní ﬁadû zleva BaÏant, Berklaun, Hingar, Bohuslav, v dolní ﬁadû S˘kora, Hrbáãek, Zezula, Leãbychová a brankaﬁ Leãbych P.

Z ãinnosti SDH Kﬁe‰ice
Ani bûhem uplynulé dlouhé zimy hasiãi v Kﬁe‰icích nezaháleli. Je‰tû pﬁed pﬁíchodem mrazÛ jsme v ﬁíjnu ve spolupráci s obcí vyzkou‰eli stavbu protipovodÀové zdi. Bûhem jednoho dne probûhlo její kompletní sestavení vãetnû zkou‰ky
velkokapacitního ãerpadla pro pﬁeãerpávání Blatenského potoka. Uklizena byla je‰tû t˘Ï den veãer. Doufejme, Ïe i v‰echny následující stavby budou pouze revizního charakteru.
Státní svátek 17. listopadu jsme s obãany jiÏ po nûkolikáté
oslavili pou‰tûním lampiónÛ ‰tûstí a hned na 2. prosince
jsme pﬁipravili na Velké návsi v Kﬁe‰icích dal‰í tradiãní program, a to rozsvûcení vánoãního stromu. V‰echny hodné
dûti byly jako kaÏd˘ rok odmûnûny na Mikulá‰e, kdy jsme jim
pﬁipravili Mikulá‰skou besídku i s bohatou nadílkou a pro zlobivé dûti si pﬁi‰el ãert.
Po Novém roce ná‰ sbor ãekalo ohlédnutí za uplynul˘m
rokem na valné hromadû, na které byla dosavadnímu v˘boru vyslovena nedÛvûra. V bﬁeznu se tedy uskuteãnily nové,
mimoﬁádné volby, kde bylo zvoleno nové vedení sboru. Starostou se stal Michal Manãal, jeho zástupci Karina Opavová
a Miroslav Hork˘, velitelem sboru Miroslav Mrva ml., jednatelem sboru Luká‰ Kébrt, hospodáﬁem Renata Mrvová, vedoucím kolektivu mládeÏe Václav Opava ml. a referentkou
sportovní ãinnosti Nikola Zavázalová.
I bûhem této doby se hasiãi vûnovali kulturnímu Ïivotu
v obci a v lednu pﬁipravili Hasiãsk˘ ples, v únoru probûhlo hasiãské lyÏování na Klínovci, v bﬁeznu podaﬁen˘ Ma‰karní ples
pro na‰e nejmen‰í a poãátkem dubna hasiãské plavání
v Aquadromu v Mostû.
V dubnu nám zaãala sportovní sezóna. Dûti mají za sebou
první závod a dal‰í je ãekají bezmála kaÏd˘ víkend aÏ do
prázdnin. Zatím se jim daﬁí, nejmlad‰í plamínci získali zlaté
a bronzové medaile. Vedle nároãného závodûní se dûti také
podílely na spolupoﬁádání akce Zasaì si svÛj strom, kde na
litomûﬁické Základní ‰kole Havlíãkova pﬁedvedly ukázku hasiãského útoku.
O tom, Ïe rok je teprve ve své tﬁetinû, svûdãí ná‰ nabit˘
plán ãinností. V kvûtnu se hasiãské dûti mohou tû‰it na v˘let,
v ãervnu oslavíme Den dûtí tradiãním programem u Labe, na
kter˘ srdeãnû zveme v‰echny na‰e spoluobãany. Stejnû tak
si dovolujeme v‰echny pozvat na Hasiãské slavnosti do Litomûﬁic. Tﬁi roky uplynuly jako voda, a tak se hasiãi z celé republiky sejdou na Mírovém námûstí. Bohat˘ program je jiÏ
naplánován. Na dal‰ích, námi poﬁádan˘ch akcích se potkáme dozajista na podzim. V záﬁí poﬁádáme soutûÏe pro mladé
i dospûlé hasiãe. V ﬁíjnu pﬁijde na ﬁadu opût revize protipovodÀové ochrany a závod poÏárnické v‰estrannosti pro dûti.

Poslední víkend v ﬁíjnu patﬁí tradiãnû louãení se s letním
ãasem. V listopadu opût oslavíme státní svátek a zaãátkem
prosince rozsvítíme vánoãní strom. Do té doby se v‰ak urãitû sejdeme u dal‰ího vydání Zpravodaje, nebo na nûkteré
plánované akci. Tûch neplánovan˘ch setkání u nepﬁíjemn˘ch událostí s na‰í hasiãskou jednotkou aÈ je po zbytek
roku co nejménû.
Pokud byste o nás chtûli vûdût cokoliv zajímavého, nebo
b˘t aktuálnû informováni, nav‰tivte na‰e stránky www.sdhkresice.cz.
Za SDH Kﬁe‰ice, Michal Manãal

HASIâSKÉ LYÎOVÁNÍ
Zima je dlouhá a v na‰ich podmínkách vût‰inou ‰edivá, sychravá, bez
snûhu a spojená s inverzním poãasím.
Proto se sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ rozhodl, Ïe alespoÀ jeden den umoÏní
sv˘m ãlenÛm a nejen jim, strávit na ãerstvém horském vzduchu a uÏít trochu
snûhu.
PﬁestoÏe se nejdﬁíve poãítalo s vypravením minibusu, byl zájem o zájezd
hned od prvních chvil tak velik˘, Ïe se

témûﬁ okamÏitû naplnil normální autobus. 2. Února 2013 byl tedy z Kﬁe‰ic v
ãasn˘ch ranních hodinách vypraven
zvlá‰tní autobus do Skiareálu Klínovec.
V autobuse se se‰li pﬁátelé snad v‰ech
vûkov˘ch kategorií. Ze sportovních odvûtví pﬁevaÏovali samozﬁejmû lyÏaﬁi,
ale na hory vyrazili taktéÏ snowboardisté, pû‰í turisté, ãi bobisté. Zkrátka
kaÏd˘ dle libosti tak, aby si v˘let co nejvíce uÏil.

Podaﬁilo se nám dorazit témûﬁ na
„první lano“. Celou noc padal ãerstv˘
pra‰an a tak byly snûhové podmínky
témûﬁ ideální pro perfektní lyÏování.
Cel˘ den neustále chumelilo, pﬁesto to
nikomu nevadilo, kdy jindy si chumelenici také uÏít. KaÏd˘ si sportování náleÏitû a zodpovûdnû uÏil a po uzavﬁení
areálu jsme se v‰ichni ve zdraví a pﬁíjemnû unaveni se‰li v autobuse.
M.M.
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Kﬁe‰iãance-Pustajce je 15 let a má svoje tﬁetí CD
Ve ãtvrtek 28.3.2013 se v KD v Polepech oslavovalo.
Domov Na Pustaji Kﬁe‰ice, zaﬁízení Centra sociální pomoci
Litomûﬁice, pﬁíspûvková organizace Ústeckého kraje zde poﬁádal SETKÁNÍ s Kﬁe‰iãankou - Pustajkou a jejími hosty pﬁi
pﬁíleÏitosti 15.narozenin této hudební skupiny uÏivatelÛ sociálních sluÏeb DNP Kﬁe‰ice. Souãástí tohoto setkání pak byl
i kﬁest nového a v poﬁadí jiÏ tﬁetího CD této známé skupiny.
Jako hosté setkání vystoupily hudební skupiny dal‰ích zaﬁízení CSP Litomûﬁice - VEGA z Domova sociální péãe Skalice, Havrani z Domova na zámku Libû‰ice a BedÀáci z Domova Na Svobodû âíÏkovice. CD pokﬁtil opût pﬁedstavitel
zﬁizovatele - ãlen Rady Ústeckého kraje pro oblast bezpeãnosti a sociálních vûcí Mgr.Martin Klika za obûtavé asistence
ﬁeditele CSP Litomûﬁice, vedoucího DNP Kﬁe‰ice, zástupcÛ
sponzorÛ a pﬁátel a samozﬁejmû ãlenÛ Kﬁe‰iãanky - Pustajky. Hudebníci si ho pojmenovali „ÎIVOT NA PUSTAJI“ a natoãili ve studiu MACAC âeského rozhlasu SEVER v Ústí nad
Labem. Je na nûm opût 12 písní vlastní tvorby. CD-ãku vévodí úvodní obrázek objektu Domova Na Pustaji Kﬁe‰ice od
místního uÏivatele sluÏeb malíﬁe Lubomíra Vlãka a CD jako
sponzorsk˘ dar podle návrhu dlouholetého pﬁítele kapely
Karla Körbera vyrobila firma FERMATA a.s.âelákovice. CD
je opût neprodejné, tedy reklamní a bude slouÏit jako ta dvû
pﬁede‰lá („Na Pustaji veselo“, „SvÛj Ïivot Ïít“) k propagaci
jedné z dÛleÏit˘ch aktivizaãních ãinností poskytování sociálních sluÏeb v Domovû Na Pustaji Kﬁe‰ice. Ke spolupráci na
jedné z písní tentokrát hudebníci pﬁizvali i kamarády - Ïáky
ze Základní ‰koly Terezín - tedy zpûváky jejího pûveckého
sboru. A spoleãná píseÀ HOëME V·E ZA HLAVU má velmi
pozitivní ohlas.
K oslavovan˘m 15.narozeninám a novému CD Kﬁe‰iãanka - Pustajka obdrÏela ﬁadu gratulací a pﬁání v‰eho NEJ
vãetnû dárkÛ od vedení a zamûstnancÛ DNP Kﬁe‰ice v podobû tohoto odpoledního setkání také od Ústeckého kraje,
ﬁeditele CSP Litomûﬁice, paní Antalové z DNP Kﬁe‰ice, od
VEGY, BedÀákÛ a DNS âíÏkovice. Podle ohlasÛ se akce
v‰em úãastníkÛm, jimiÏ byli uÏivatelé sluÏeb ostatních zaﬁízení CSP Litomûﬁice a DSD Jestﬁebí, hosté, sponzoﬁi, pﬁátelé a pﬁíznivci Kﬁe‰iãanky-Pustajky a Domova Na Pustaji Kﬁe‰ice, velmi líbila. V‰em patﬁí velké podûkování za krásnou
atmosféru setkání. Za pochopení, spolupráci a podporu patﬁí
upﬁímné podûkování nejen jiÏ zmiÀovan˘m úãastníkÛm
a úãinkujícím hostÛm, ale dále i firmám Fermata, a.s.âelákovice, Gastroplus P.Novotn˘ s.r.o.Louny, KOP¤IVA fire

s.r.o.Mlékojedy, INEX âR Litomûﬁice, Schoeller s.r.o.Kﬁe‰ice, Mûsto Tﬁebenice, Obec Miﬁejovice, Obec Polepy, Ing.Jiﬁí
·ubrt Litomûﬁice, Základní ‰kola Terezín, Studio MACAC âR
SEVER Ústí n.L., Obec Kﬁe‰ice a SDH Kﬁe‰ice. Velk˘ dík si
zaslouÏí i zamûstnanci DNP Kﬁe‰ice, kteﬁí tuto oslavu pﬁipravili a oslavencÛm zajistili.
Hovoﬁíme-li ale o oslavû 15.narozenin, pﬁipomeÀme si
slova vedoucího DNP Kﬁe‰ice Oldﬁicha Körbera, kter˘mi
v prÛbûhu setkání na tûchto uplynul˘ch 15 let zavzpomínal :
„Pﬁenesme se do roku 1998, kdy do tehdej‰ího Ústavu sociální péãe Kﬁe‰ice pﬁichází zamûstnanec pan Jozef Such˘.
Jako profesionálního hudebníka ho v krátkém ãase zaujmou
tehdej‰í svûﬁenci ústavu Milan Kováã, Andrej Stipák, Lubomír Vlãek a Petr Vilím, tedy pﬁedev‰ím jejich vztah k aktivní
hudbû. A protoÏe nemají daleko od slov a pﬁedstav k ãinÛm,
zaãínají spolu nejen hovoﬁit o hudbû a poslouchat tu muziku,
která se jim líbí, ale vyuÏívají podpory vedení ústavu a vzniká zárodek skupiny. Bezejmenná skupina získává moÏná
neobvyklé, ale za to pﬁíznaãné jméno: Kﬁe‰iãanka (Ïe je
z Kﬁe‰ic) a Pustajka (Ïe je z Pustaje). V této dobû nám pomáhají i kamarádi z VEGY ze Skalice, velkou podporu nacházíme i u vedení tehdej‰ího Okresního ústavu sociálních
sluÏeb Litomûﬁice, velk˘m pﬁíznivcem kapely se stává i vedoucí pﬁedstavitel tehdej‰ího zﬁizovatele - Okresního úﬁadu
Litomûﬁice, pﬁednosta pan Josef Pol.
Z poãátku skupina hraje pﬁedev‰ím country muziku, ke

(Pokraãování na následující stranû)
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které postupnû pﬁidává lidové písniãky. Zaznamenává první
úspûchy ze sv˘ch vystoupení pﬁedev‰ím v na‰ich zaﬁízeních
sociálních sluÏeb, v litomûﬁickém regionu, poprvé se úãastní
festivalÛ napﬁ. SALVE VITA, SALVE CARITAS ve Strakonicích, Hájsk˘ kohout v ÚSP Háj u Duchcova, Pﬁehlídky hudeb
v DD Libochovice, v divadle Karla Hynka Máchy v Litomûﬁicích v rámci oslav 35 let domova, v poﬁadech SRDCE NA
DLANI v Litomûﬁicích, poprvé také vyjíÏdí vystupovat za hranice âR do Itálie a Humenného na Slovensku. Poprvé má
i svÛj vlastní pﬁedvánoãní poﬁad pro obyvatele obce Kﬁe‰ice
„Na Pustaji veselo“, poprvé se pﬁedstavuje i dûtsk˘m posluchaãÛm v Základní ‰kole Terezín v rámci aktivizaãní ãinnosti
domova s názvem DEN VE ·KOLE a v rámci spolupráce
s dûtsk˘m sborem Sluníãko Základní ‰koly Kﬁe‰ice. Kapelu
tvoﬁí hudebníci - klienti domova Milan Kováã (zpûv, kytara,
akordeon), Andrej Stipák (bicí), Lubomír Vlãek (vozembouch), Petr Vilím (zpûv) za doprovodu zamûstnance Jaroslava Fridricha (klávesy) a pod vedením kapelníka Josefa
Suchého (baskytara). Velk˘m pﬁínosem hudby tohoto období
je moÏnost stﬁídání kytary s tahací harmonikou, coÏ se líbí
hlavnû seniorsk˘m posluchaãÛm a proto si kapela svou „líbivou hudbou“ získává pomûrnû velkou oblibu.
Poãáteãní období kapely v letech 1998 - 2002 je zavr‰eno
vlastním svépomocn˘m vydáním 1.CD s názvem „NA PUSTAJI VESELO“, které spatﬁilo „svûtlo svûta“ v Domû kultury v Litomûﬁicích v kvûtnu 2002 a které nám slavnostnû pokﬁtil pﬁednosta Okresního úﬁadu Litomûﬁice pan Josef Pol
spolu se zpûvaãkou Petrou âernockou.
Dal‰í období, tedy roky 2003 - 2008 patﬁí mezi zatím asi
tak ﬁeãeno k nejúspû‰nûj‰ím rokÛm Kﬁe‰iãanky - Pustajky.
Kapela se stále více zdokonaluje v hraní i ve zpûvu. Od pﬁevzat˘ch skladeb se zaãíná orientovat na vlastní tvorbu. Písnû
pro Kﬁe‰iãanku - Pustajku skládají pﬁedev‰ím její kapelník
Josef Such˘, ale i ãlenové hudebníci Milan Kováã, Miroslav
Pe‰ata, zamûstnanci DNP Kﬁe‰ice Valerie Rychlá, Jaroslav
Fridrich a i jejich pﬁítel ze Strakonic pan Petr ·ulista. Kapela
dále rozdává radost a pohodu sv˘m posluchaãÛm v zaﬁízeních sociálních sluÏeb, ale stále více na veﬁejnosti a ve stále
se roz‰iﬁujícím regionu. Jist˘m vrcholem bylo i její velmi úspû‰né úãinkování v roku 2004 na pozvání manÏelky prezidenta âR pí.Livie Klausové v Míãovnû PraÏského hradu
v rámci jejího pﬁedvánoãního setkání se sportovci âeského
hnutí speciálních olympiád.
Toto v poﬁadí druhé období kapely v letech 2003 - 2008 je
zavr‰eno vydáním 2.vlastního CD s názvem „SVÒJ ÎIVOT
ÎÍT“, Toto CD v‰ak jsme jiÏ nevyrábûli svépomocí, ale naopak, získali jsme pro na‰i ãinnost nezi‰tné a obûtavé profesionály. CD jsme natáãeli ve studiu MACAC âeského rozhlasu SEVER v Ústí nad Labem a vyrobila nám ho nezi‰tnû
a zcela zdarma firma FERMATA a.s.âelákovice. 2.CD spatﬁilo „svûtlo svûta“ za úãinné pomoci Mûstsk˘ch kulturních zaﬁízení Litomûﬁice v Domû kultury v Litomûﬁicích v kvûtnu
2008 a slavnostnû nám je pokﬁtil opût pﬁedstavitel zﬁizovatele - tehdej‰í ãlen Rady Ústeckého kraje pro oblast sociálních
vûcí a kultury Ing.Petr Fiala. Kapelu v tomto období tvoﬁí hudebníci - klienti domova Milan Kováã (zpûv, kytara, akordeon), Andrej Stipák (bicí), Lubomír Vlãek (vozembouch), Petr
Vilím (zpûv), Karel Ort (kytara), Miroslav Pe‰ata (klávesy) za
doprovodu dobrovolníka Jaroslava Fridricha (klávesy) a pod
vedením kapelníka Josefa Suchého (baskytara, zpûv).
Tﬁetí „pûtiletka“ je v 15-ti letém hudebním Ïivotû Kﬁe‰iãanky - Pustajky orámována léty 2008 - 2013. V tomto období
na‰e souãasná oslavenkynû sbírá dal‰í úspûchy. Pravidelnû
se úãastní jednotliv˘ch roãníkÛ jiÏ zmiÀovan˘ch festivalÛ ve
Strakonicích a v Háji u Duchcova. V roku 2010 vystupovala
mezi pûti nejúspû‰nûj‰ími hudebními skupinami jako jeden

ze 3 úãastníkÛ z Ústeckého kraje na galaveãeru celostátního
festivalu NAD OBLAKY ANEB KAÎD¯ MÒÎE B¯T HVùZDOU v Olomouci a zpûvák Petr ZgaÏar zazpíval mezi jednotliv˘mi nejúspû‰nûj‰ími sólov˘mi zpûváky. Pﬁelomov˘m
rokem byl i rok 2012, kdy âT 2 natáãí o Kﬁe‰iãance-Pustajce poﬁad KLÍâ, poﬁad o kulturních aktivitách zdravotnû postiÏen˘ch v âR. Toto období je v‰ak pro Kﬁe‰iãanku-Pustajku
také obdobím jinak ﬁeãeno personálnû sloÏit˘m. Z kapely odchází a následnû Ïel umírá pan Jaroslav Fridrich. Odchodem
kytaristy Karla Orta do jiného zaﬁízení sociálních sluÏeb
v rámci Ústeckého kraje, odchodem hráãe na bicí Lubomíra
Vlãka a zpûváka a klávesisty Miroslav Pe‰aty do Chránûného bydlení a dobrovoln˘m odchodem zpûváka Petra ZgaÏara a zpûváka a kytaristy Milana Kováãe z kapely se podstatnû mûní její sloÏení a obsazení. Naopak je kapela posílena
první zpûvaãkou Alenou Petrovou a v 2.polovinû roku 2012
opûtn˘m návratem zpûváka Petra ZgaÏara. V souãasnosti
tvoﬁí stálou sestavu Kﬁe‰iãanky - Pustajky Domova Na Pustaji Kﬁe‰ice pod vedením kapelníka Josefa Suchého hudebníci Alena Petrová, Petr Vilím a Petr ZgaÏar“.
I v souãasném malém sloÏení v‰ak kapela chce a bude
dále rozdávat radost a potû‰ení sv˘m posluchaãÛm. Pﬁejeme jí do dal‰ích let hodnû zdaru a úspûchÛ a samozﬁejmû
i dal‰í nová CD. Na tom se velk˘m potleskem a podûkováním shodli v‰ichni pﬁítomní úãastníci, hosté, pﬁátelé a pﬁíznivci, kdyÏ bylo setkání zakonãeno v‰eobecnû známou hymnou
z Pustaje NA PUSTAJI VESELO. Vûﬁíme, Ïe bude i dále pokraãovat spolupráce se soubory Z· Terezín a Z· Kﬁe‰ice
a Ïe tûch spoleãn˘ch písní bude ãasem i více. A jelikoÏ jsme
tu spoleãnou píseÀ pÛvodnû nacviãovali i s dûtmi Sluníãka ze
Z· Kﬁe‰ice, jistû ji zazpíváme spolu i na nûkterém z vystoupení Kﬁe‰iãanky - Pustajky na „domácí pÛdû“ v Kﬁe‰icích.
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Velikonoãní minijarmark v Z· - 2. roãník

V nedûli, 24.3.2013 se uskuteãnil
v poﬁadí druh˘ jarmark na téma Velikonoce. Tentokrát jsme na‰li zázemí
v pﬁíjemn˘ch prostorách ‰kolní jídelny,
za coÏ jsme vedení ‰koly i kuchaﬁkám
velmi vdûãni. Jaro sice v kalendáﬁi svÛj pﬁíchod nahlásilo, ale
venku je‰tû docela pﬁimrzaly nosy k tepl˘m ‰álám. Také díky
sponzorÛm, kteﬁí ‰kolu podpoﬁili - napﬁíklad Slavíkovi, díky
sladkostem od paní Prokopové, vynikajícím jidá‰kÛm od ·vihelÛ nebo skvûl˘m dílniãkám pro dûti paní ·tûdré a paní Jandové se akce povedla a podaﬁilo se vybrat 4.210,- Kã, které
‰kola vyuÏije pro dûti.

Nesmím zapomenout podûkovat v‰em uãitelkám a maminkám, bez kter˘ch by akci nebylo moÏné uspoﬁádat. Podûkování také patﬁí Obecnímu úﬁadu, kter˘ na nákup velikonoãních ozdob pﬁispûl ãástkou 3.500, Kã.
Snad se nám podaﬁí i pﬁí‰tí rok podobnou akci uskuteãnit,
abychom si mûli opût kde nakoupit velikonoãní ozdoby
a domácí dobroty a zároveÀ dûtem vytvoﬁit pﬁíjemné odpoledne s rodiãi a kamarády. V‰em, kteﬁí pﬁi‰li a nûjakou korunku z penûÏenky pustili do ‰kolních velikonoãních kasiãek, moc dûkujeme. Pro dûti do ‰koly a ‰kolky díky nim poputuje celkem 4.210,- Kã.
Obãanské sdruÏení „Pro Zahoﬁany“
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