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Létající
lampiony
V pondûlí 16. listopadu byl docela pﬁíjemn˘ , tepl˘ listopadov˘ den, pﬁestoÏe odpoledne to jiÏ vypadalo na drobn˘
dé‰È. Proã zaãínám o poãasí je docela dÛleÏité, protoÏe na
veãer, aÏ se setmí, jsme spolu s na‰imi hasiãi pﬁipravili
malou vzpomínkovou akci k pﬁipomenutí dvacátého v˘roãí
sametové revoluce. Poãasí pro vypou‰tûní létajících lampionÛ je moc dÛleÏité, nesmí pr‰et a foukat siln˘ vítr, tak snad
jako nikdy jsem si moc pﬁála, aby to vy‰lo.
(Pokraãování na str. 2)

VáÏení a milí obãané,
v roce 2010 vám v‰em pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a
úspûchÛ. Spoleãnû s vámi budeme doufat, Ïe ten nov˘
rok bude pro nás v‰echny lep‰í a veselej‰í neÏ rok pﬁedchozí. Souãasnû se na‰im ãtenáﬁÛm omlouváme za to,
Ïe v roce 2009 vy‰lo pouze jedno ãíslo na‰eho zpravodaje, a to z toho známého dÛvodu, Ïe nám neustále
chybí pﬁíspûvky od jin˘ch autorÛ neÏ pouze od tûch,
kteﬁí pﬁispívají pravidelnû. Nechceme ná‰ zpravodaj
koncipovat jako oficiální zprávy o ãinnosti obce a obecního úﬁadu. Takovéto informace jsou pravidelnû uvádûny na webov˘ch stránkách obce.
Moc si pﬁejeme do roku 2010 to, abychom dostávali
pﬁíspûvky do zpravodaje od obãanÛ, a to o v‰em moÏném, o záÏitcích, názorech a otázkách ze Ïivota v obci,
nebo i kdekoliv jinde. Chtûli bychom, aby byl obsah
zpravodaje rozmanit˘, zábavn˘ a zajímav˘.
TakÏe prosíme pi‰te, ptejte se i odpovídejte, budeme
se tû‰it !

(Dokonãení ze str. 1)
Ano povedlo se, na hﬁi‰ti u Labe se
se‰lo docela dost lidí a poãet dvû stû pﬁipraven˘ch lampionÛ jen taktak staãil. Po
pÛl páté, po provedení instruktáÏe obecními stráÏníky, se k nebi zaãaly vzná‰et ãervené, Ïlut˘ch a bílé lampiony, které pﬁekrásnû stoupaly a mizely v dáli. K pﬁíjemné
atmosféﬁe pﬁispíval vonící grog a svaﬁené
víno, dobrá nálada, radující se dûti a
usmûvaví dospûlí . Jak hezky se dá oslavit
státní svátek - den boje za svobodu a demokracii, bez prázdn˘ch projevÛ a fanglí.
Je moc hezké, Ïe se v dne‰ní uspûchané
a tûÏké dobû, mohou lidé sejít a pobavit
se, a je moc dÛleÏité, Ïe jsou u nás lidé,
kteﬁí bez pﬁemlouvání a stûÏování si na cokoliv dokáÏou takové chvíle pro v‰echny
pﬁipravit.
Ludmila Juﬁíková

DVACET LET SVOBODY?
Otazník v mém nadpisu znamená pouze to, Ïe nûkteﬁí z nás nemusí nutnû vnímat posledních dvacet let jako období svobody. Ale co to
vlastnû je, nebo co to znamená svoboda?
Pﬁed revolucí jsem se byl podívat u
zdi Johna Lennona v Praze a tam bylo
mimo jiné napsáno: „Nejvût‰í spravedlnost na svûtû je to, Ïe slunce svítí
pro v‰echny!“. Mockrát jsem o té vûtû
pﬁem˘‰lel a dumal nad tím, jestli není
opravdu vût‰í spravedlnost. Dospûl
jsem k závûru, Ïe bohuÏel není.
Je ale svoboda spravedlivá? TûÏká
otázka, tûÏ‰í odpovûì. V jádru samozﬁejmû zní odpovûì, Ïe ano. Ale absolutní svoboda je anarchie. A v anarchii
se dá Ïít jen velmi krátce. V ãem tedy
tkví problém na‰í dvacetileté svobody.
Osobnû jsem pﬁesvûdãen, Ïe nûjak neumíme s nabytou svobodou nakládat.
Chceme b˘t bohatí, chceme cestovat,
nechceme mít Ïádné starosti, moc se
nám nechce pracovat a hlavnû se
chceme mít dobﬁe! Kdo ale tohle
v‰echno zabezpeãí, kdo nám tu vysnûnou svobodu zaﬁídí, kdo ji pro nás bude
chránit, kdo nám jí bude udrÏovat?
Osobnû vidím nejvût‰í problém na‰í
nabyté svobody v ostrém a celkem rychlém otevírání sociálních nÛÏek a ãím
dál tím silnûj‰í apatii a nezájem obyvatel. Zaãínají se projevovat velmi silné
sociální problémy. Pﬁib˘vá nezamûstnan˘ch, pﬁib˘vá bezdomovcÛ. RovnûÏ
pﬁib˘vá napﬁíklad dûtí v nastupující generaci, které Ïijí aÏ moc ve virtuálních
svûtech poãítaãov˘ch her a jen tûÏko
vnímají skuteãnou realitu kolem sebe.
Lidé utíkají k drogám, alkoholu nebo
antidepresivÛm. VÏdycky si kladu otázku, jak bychom mohli pomoci napﬁíklad
bezdomovcÛm, kteﬁí se dostali do této
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sociální pasti cizím zavinûním nebo na
základû legislativních zmetkÛ na‰í Snûmovny. Pomoc je tûÏká a nemám na ni
Ïádn˘ recept. Ale myslím, Ïe kaÏd˘ z
nás, kdo Ïije spoﬁádan˘ Ïivot, si vÛbec
neumí pﬁedstavit, Ïe by nemûl stﬁechu
nad hlavou, Ïe by nemûl rodinu, blízké
a pﬁátele. Lidé bez domova jsou ov‰em
také daÀ za svobodu. Z té druhé strany,
daÀ za svobodu, které si neumíme
váÏit.
UÏíváme si svobody, ale nûjak si s ní
nevíme rady. Zvy‰ující se vnitﬁní sociální napûtí by mohlo vést k mnohem vût‰ímu nárÛstu extremismu. JiÏ dnes si
velmi obtíÏnû umíme poradit s pﬁib˘vajícím násilím, vstupem ultrapravicov˘ch
a extremistick˘ch stran do politického
systému nebo pﬁetrvávající existencí
komunistické strany.
Co s tím? Musí pravdûpodobnû pﬁijít
jiná generace politikÛ! PolitikÛ s jasnou
vizí relativnû spravedlivé spoleãnosti.
Souãasní politici v Parlamentu âR, ale
i na niÏ‰ích úrovních, se aÏ pﬁíli‰ zahledûli do sebe, do svého svûta moci,
penûz, lobbismu a intrik. Vzdálili se realitû natolik, Ïe jiÏ nejsou schopni tvoﬁit
zákony a vÛbec legislativu, která by
této zemi pomáhala a prospívala. Jsou
aÏ pﬁíli‰ zapletení v sítích lobbismu, klientelismu, v sítích v‰udypﬁítomn˘ch
úplatkÛ a neúmûrnû se zab˘vají udrÏováním a roz‰iﬁováním vlastních v˘hod.
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe pﬁijdou nové
generace. Generace, které budou hledût i na prospûch ostatních. VÏdy se mi
líbilo skautské heslo „Udûlej dobr˘ sku-

tek“. Myslím, Ïe kdyby kaÏd˘ z nás
udûlal jeden dobr˘ skutek dennû, tak
bychom si uvûdomili, Ïe nûkomu pomoci, vyvolává v ãlovûku velmi pﬁíjemn˘ pocit. Pomozme tûm, kteﬁí si sami
pomoci nemohou. AÈ jsou mezi námi i
bohatí a schopní lidé, ale aÈ pﬁece jen i
oni trochu víc myslí na ty, kteﬁí nemají
takové schopnosti a moÏnosti a aÈ se
rozumnou mírou solidarity pokusí budovat spoleãnost, ve které je moÏné
slu‰nû Ïít. Ale aÈ také ti ménû pracovití
pﬁiloÏí „ruku k dílu“ a neãekají, Ïe jim
socialisté budou posílat peníze, které
seberou tûm bohat‰ím. Je to od socialistÛ krátkozraké a populistické. A je to
cesta do pekel.
VÏdy, kdyÏ sleduji zpravodajství v televizi, ﬁíkám si, jaké hrÛzy se dnes a
dennû dûjí u nás i ve svûtû. Lidé bez
vody, bez jídla, stﬁechy nad hlavou,
mrtví na silnicích, obûti násiln˘ch trestn˘ch ãinÛ, násilí na dûtech. Musíme si
uvûdomit, Ïe vedle tûchto chudákÛ a
obûtí se máme pomûrnû dobﬁe, pﬁestoÏe jsme s tím nespokojeni. Máme
co jíst, máme co pít, kde bydlet a kam
jít tﬁeba na pivo. Pojìme pﬁestat neustále na nûco nadávat a zkusme pomoci lidem, kteﬁí to ‰tûstí nemûli a nemají.
Zkusme vyuÏít svobody k tomu, Ïe
si budeme trochu více pomáhat! Na
komunisty a nesvobodu jsme nadávali po hospodách za minulého reÏimu dost. Zkusme udûlat nûco pro
na‰í spoleãnou svobodu a svobodu
na‰ich dûtí! MoÏná mÛÏeme zaãít
tím, Ïe budeme dûlat dobré skutky,
Ïe nebudeme krást a Ïe se nebudeme bát!
Pavel Richter

NENÁPADN¯ ( p o ) ã i n
KdyÏ jsem nûkdy na pﬁelomu jara a léta vyhlédl z okna a
spatﬁil pana ·áru míﬁícího kamsi na Holaj, byl jsem mile pﬁekvapen úãelem jeho vycházky. ·el se totiÏ pﬁipojit ke spontánnímu ãinu nûkolika sousedÛ /z rodin Lokrov˘ch a ·árov˘ch/, totiÏ vykluãení vyhlídky nad Zahoﬁany pod Holajem a
obnaÏení léta zarostlého kﬁíÏku. Tedy zbyl uÏ jen rozpadl˘
podstavec bez kﬁíÏe.
Bûhem léta jsme pak je‰tû odhalen˘ podstavec opravili a
pan ·ára vykoval nov˘ kﬁíÏ s Kristem, kter˘ jsme v srpnu
vztyãili. Odhalená vyhlídka zaãala rychle lákat k procházkám
a pﬁimûla ty z nás, kteﬁí obãas za humna vyjdou, prodlouÏit
svou trasu a vylézt na toto pozoruhodné místo. Po pár krocích vzhÛru od Zahoﬁan se rychle pﬁiblíÏíte k horizontu, za
kter˘m se zaãne objevovat vûÏ, stﬁecha a cel˘ kostel Nejsvûtûj‰í Trojice se hﬁbitovem,celá labská níÏina s Kﬁe‰icemi,
¤íp, Terezín, Klap˘ , vûÏ Sv. ·tûpána v Litomûﬁicích, Zahoﬁany jako na dlani, Dlouh˘ vrch, Sedlo a kotlina pod ním.
Nacházíme se právû na hﬁbetu, spojujícím Holaj a Kﬁemín,
tedy na prvním v˘razném horizontu, viditelném zespoda od
Labe a naopak od Sedlecké plo‰iny shora. Je to tento horizont, na kter˘ jsme upozorÀovali v souvislosti s v˘stavbou
sluneãní elektrárny. Horní polovina pÛvodnû zam˘‰lené plochy solárních panelÛ se zaãala stavût v ﬁíjnu a mûla by b˘t
dokonãená do konce tohoto roku, spodní polovinu pozemku
odkoupila obec a tím zajistila, Ïe elektrárna zde nebude.
Rozloha elektrárny je jiÏ dnes pﬁesnû patrná pohledem od
kﬁíÏku, na pozadí okolní obdivuhodné a silné krajiny. Z tohoto místa budeme také brzy moci s nadhledem zhodnotit, do
jaké míry jsou podobné stavby pﬁípustn˘m zásahem do krajiny. Jednáním s investory elektrárny se postupnû podaﬁilo
alespoÀ plochu panelÛ zmen‰it, sníÏit v˘‰ku panelÛ na minimum, dohodnout zpÛsob krycího pásu zelenû, tedy keﬁÛ a
stromÛ, které budou kr˘t elektrárnu od Zahoﬁan a Sedlce.
Projekt s realizací ozelenûní byl zadán panu Slavíkovi, zapojení zdej‰í firmy je urãitû pozitivní a je tﬁeba tento pﬁístup
investora ocenit. ZeleÀ bude ãásteãnû navazovat na charakteristick˘ pﬁírodní pásy kﬁovin a stromoví, obtáãející svahy
Holého vrchu, kter˘ je spolu s tûmito kﬁovinami chránûn˘
jako Evropsky v˘znamná lokalita.

Je mi líto, Ïe skrz na‰í krajinu uÏ nevedou skoro Ïádné
cesty, nebo se z nich zachovaly jen krátké úseky, pﬁeru‰ené
orbou, nebo získané zpût pﬁírodou a zarostlé. âasto o tomto
problému mluvíme se ãleny sdruÏení Pro Zahoﬁany, jehoÏ
ãlenem se mÛÏe stát kaÏd˘, kdo má zájem se aktivnû zapojit do pozvednutí kvality Ïivota v obci, nebo se sdruÏením
sympatizuje. Náprava stavu cest bude trvat dlouho a snad se
podaﬁí alespoÀ ãásteãnû. Cesty krajinou odráÏí dobu a zpÛsob, jak˘m Ïijeme a k ãemu tyto cesty potﬁebujeme. S kﬁíÏkem a vyhlídkou máme dal‰í dÛvod zbytky cest pouÏívat a
zachovávat. Pokud tam budeme chodit alespoÀ obãas, jistû
alespoÀ tady cesta nezanikne, dá se projít od Zahoﬁan ke
kﬁíÏku a sejít na opaãné stranû hﬁbetu k zahrádkám a zpût
pod kostel.
Nenápadn˘ ãin, jak˘m je svépomocná oprava kﬁíÏku na
vyhlídce, je dÛleÏit˘ také jako dal‰í ãlánek kﬁehkého ﬁetízku
mezilidsk˘ch sousedsk˘ch vazeb, je konán nezi‰tnû, z dobrého pocitu pozvednutí kultury místa. Tady pak kaÏd˘ mÛÏe
po svém zaÏít chvíle zamy‰lení, meditace, pozorování, nebo
halasného spoleãného veselí. Vyhlídka nad na‰í obcí takové
moÏnosti sk˘tá a jistû ne náhodou byla v minulosti zv˘raznûna a posvûcena postavením kﬁíÏku.
Za pozornost stojí také dal‰í kﬁíÏek, kter˘ Josef ·ára letos
opravil, dál v údolí smûrem k Sedlci. BohuÏel k nûmu uÏ také
nevede Ïádná cesta, kdysi tudy vedla cesta smûrem na Sedlec. Cesta, alespoÀ vyjeÏdûná, také do loÀska vedla tímto
údolím podél potoka, ale byla pﬁeorána a zmizela v poli. I
kdyÏ tato cesta nebyla zanesena v mapû, nelze jí jen tak zru‰it a ten, kdo dnes pozemek obhospodaﬁuje, by mûl podél
potoka cestu nechat, jiná od nás do tohoto údolí nevede. Dál
na svahu Holaje zatím pûkná cesta vede a dá se po ní dostat
do Encovan, nebo na Skalky, a dál do Tﬁebutiãek a na Hoﬁidla, tﬁeba na novou rozhlednu, jejíÏ náv‰tûvu doporuãuji.
Tûm, kteﬁí podniknou vycházku od Zahoﬁan polem k druhému kﬁíÏku, bude odmûnou pohled na dochovan˘ pÛvodní litinov˘ kﬁíÏ. âásti podobného kﬁíÏe z vyhlídky se také pﬁi ãi‰tûní místa na‰li, a snad spoleãnû vymyslíme, kam je dÛstojnû
umístit.
Na svátek sv. Václava jsme s pár sousedy u kﬁíÏku na vyhlídce posedûli a smluvili uãinit to samé napﬁesrok, opût na
Václava. Tﬁeba se takto narodí dal‰í moÏnost, jak se vzájemnû pravidelnû potkat, vadle dal‰ích moÏností, jako je zpívání koled na návsi v Zahoﬁanech, nebo pálení ãarodûjnic..
Ondﬁej ·tûdr˘,
pﬁedseda obãanského sdruÏení Pro Zahoﬁany
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Vánoãní strom
O první adventní nedûli jsme rozsvítili vánoãní strom na návsi v Kﬁe‰icích.
Zahájili jsme se Sborem dobrovoln˘ch
hasiãÛ novou tradici a doufejme, Ïe do
budoucna nebude opomíjena. Bylo velice pﬁíjemné sejít se jen tak venku,
zazpívat si, dát si svaﬁáka, popovídat si
a v té nádherné, jiÏ pﬁedvánoãní atmosféﬁe se poprvé podívat na rozsvícen˘
vánoãní strom.
Ten pﬁíjemn˘ záÏitek v‰ak nemûl
dlouhého trvání, pﬁestoÏe kﬁe‰ick˘ vánoãní strom byl vyhodnocen v internetové anketû jako tﬁetí nejhezãí vánoãní
strom v okrese, na‰li se vandalové,
kteﬁí osvûtlení stromku pﬁeﬁezali. AÈ uÏ
to byli opilí v˘rostci, nebo nûkdo jin˘, je
z toho ãlovûku do pláãe a nejhor‰í je ta
bezmocnost. Snad nebudeme nuceni v
celé obci instalovat kamery a v‰e co
není pod zámkem muset takto ohlídat.
Je to v‰ak v lidech samotn˘ch, ve v˘chovû dûtí a vÛbec v morálce dne‰ních
lidí. Co byste napﬁíklad ﬁekli vandalÛm,
kteﬁí úmyslnû a pravidelnû rozbíjejí skla
u autobusov˘ch zastávek s vûdomím
toho, Ïe oprava jednoho skla stojí obec
17 tisíc korun z na‰ich spoleãn˘ch

penûz ! Nebo tomu, Ïe nûkdo rozebral
dﬁevûnou hráz na blatenském potoce u
mÛstku naproti hospodû, proã to udûlal, kdyÏ jsou ty mokré dﬁevûné hranoly zcela k nepotﬁebû ! A právû to jsou

vûci, které k vánoãní a vÛbec k v‰eobecné dobré pohodû nepﬁispívají.
Buìme v‰ak optimisty a vûﬁme, Ïe
se takové vûci nebudou ãasto opakovat a Ïe bude ãím dále ménû lidí, kteﬁí
ze zlomyslnosti, anebo je tak z nudy
budou nám v‰em kazit náladu a krást
nám na‰e peníze.
L. Juﬁíková

Obecní policie A N O ãi N E ?
DALO BY SE ¤ÍCI, ÎE JE TO VSKUTKU HAMLETOVSKÁ OTÁZKA, ALE
VZHLEDEM K REALITù BYCH RÁD NA TUTO OTÁZKU JEDNOZNAâNù
ODPOVùDùL. SVÒJ NÁZOR SI NECHÁM NA ZÁVùR, AÎ SHRNU V·ECHNA PRO A PROTI. NEJD¤ÍVE OV·EM TROCHA HISTORIE.
Jak vlastnû vznikla obecní policie
v Kﬁe‰icích? Nechci se vûnovat ve své
úvaze obecnému zﬁízení obecní policie,
protoÏe to by bylo na samostatn˘ ãlánek, kter˘ by laickou veﬁejnost moÏná
ani nezajímal. VraÈme se ke zﬁízení OP
v Kﬁe‰icích. KdyÏ jsem se stal prvním
porevoluãním starostou na‰í obce, jednal jsem se zástupci Policie âR o mnohem rozsáhlej‰ím pÛsobení policie na
území na‰í obce. Ochrana majetku, veﬁejn˘ poﬁádek a monitoring dopravní situace v obci - to byly hlavní problémy,
které jsme chtûli se zástupci Policie âR
ﬁe‰it. Dohodli jsme se na spolupráci
a vypadalo to, Ïe policie nám „pomÛÏe,
jak mÛÏe“. Vy‰li jsme policii vstﬁíc a zﬁídili jsme jim v budovû obecního úﬁadu
sluÏebnu. Budovalo se bezdrátové
spojení s operaãním dÛstojníkem a byl
vyãlenûn jeden ãlen policie, kter˘ mûl
mít stálé sluÏby na území obce. Tato
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dohoda byla skuteãnû nûjakou dobu
dodrÏována a systém fungoval. Potom
ale dohody pﬁestávaly platit a zástupci
Policie âR nebyli schopni na‰im Ïádostem vyhovût. V této dobû se zaãala r˘sovat moÏnost zﬁídit obecní policii,
která by vlastnû ve vût‰inû ãinností,
které jsme potﬁebovali zajistit, Policii
âR nahradila. PoÏádal jsem tedy ãleny
obecního zastupitelstva o zﬁízení Obecní policie v Kﬁe‰icích a zdÛvodnil jsem
tuto potﬁebu absencí ãinnosti Policie
âR a nutností udrÏet veﬁejn˘ poﬁádek
a ochranu majetku na‰ich obãanÛ. CoÏ
se nûkomu mÛÏe zdát dnes trochu „pﬁitaÏené za vlasy“, ale pot˘kali jsme se
s mnoha pﬁestupky, krádeÏemi a nedodrÏováním veﬁejného poﬁádku.
âlenové Obecního zastupitelstva
sv˘m usnesením ã. 5/93 od srpna roku
1993 umoÏnili vznik Obecní police
v Kﬁe‰icích. Vyhlásil jsem v˘bûrové ﬁí-

zení a z pﬁihlá‰en˘ch zájemcÛ byli vybráni pan Milan Svoboda z Kﬁe‰ic a Miloslav Hlaviãka z Tﬁeboutic. I kdyÏ oba
pánové nemûli pﬁímou zku‰enost
s prací policie, tak po absolvování odborn˘ch kurzÛ a samozﬁejmû dennodenní praxí, byli myslím oba pﬁínosem
pro budování OP v obci.
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe oba tito chlapi
si bûhem svého pÛsobení v pozici
obecních stráÏníkÛ vybudovali povûst
rozumn˘ch, schopn˘ch a seriozních
policajtÛ, kteﬁí mûli svÛj rajón dobﬁe
o‰etﬁen˘. Nechci tím samozﬁejmû tvrdit, Ïe se od té doby v obci nic neztratilo, ale troufám si tvrdit, Ïe jejich preventivní ãinnost se v obci zcela jistû
projevila.
A nemûli to vÛbec jednoduché, protoÏe legislativa obecních stráÏníkÛ doznala mnoha zmûn a pouze neustál˘m
vzdûláváním dokazovali, Ïe jsou to lidé
na sv˘ch místech, kteﬁí opravdu znají
zákon a jsou schopni moudﬁe ﬁe‰it konflikty a nepravosti v obci. Chtûl bych vyuÏít i tohoto ãlánku a je‰tû jednou jim
za jejich práci pro obec podûkovat.
Panu Milanu Svobodovi uÏ to sice ne-

ﬁeknu, protoÏe nás pﬁedãasnû opustil,
ale panu Miloslavu Hlaviãkovi tímto
upﬁímnû dûkuji.
Ov‰em pﬁi‰el ãas, jak se ﬁíká „stﬁídání stráÏí“. Po smrti pana Svobody a odchodu pana Hlaviãky „na odpoãinek“,
jsme vyhlásili v˘bûrové ﬁízení na oba
posty obecních stráÏníkÛ. V roce 2000
byli vybráni pánové Petr Hromas ze
Zahoﬁan a Miroslav Mrva (ml.) z Kﬁe‰ic.
Také to nemûli jednoduché a to zejména vzhledem k jejich vûku. Samozﬁejmû, Ïe se pot˘kali s budováním respektu u na‰ich obãanÛ. Nicménû
doba pokroãila a já jsem pﬁesvûdãen,
Ïe se své role chopili správnû, a Ïe se
snaÏí budovat obraz obecní policie
pﬁesnû v pﬁedstavách na‰ich legislativcÛ a poÏadavkÛ Obecního úﬁadu v Kﬁe‰icích. KaÏdé dva roky musí povinnû
absolvovat odborn˘ kurz, musí studovat legislativní zmûny a poté musí projít nároãn˘m závûreãn˘m pﬁezkou‰ením.
Chtûl jsem uvést trochu historie na‰í
obecní policie zejména proto, Ïe to nebylo vÏdy jednoduché, a Ïe pozice
obecních stráÏníkÛ není vÛbec snadná
vûc. âlen policie musí b˘t fyzicky zdatn˘, musí znát svá práva, práva obãanÛ
a samozﬁejmû nejen celou obecní legislativu, ale dal‰í zákony napﬁ. trestní
ﬁád, pﬁestupkov˘ zákon, Ïivnostensk˘
zákon a je‰tû mnoho dal‰ích.
A nyní to hlavní v mé úvaze. Mít ãi
nemít Obecní policii? Má odpovûì zní
zcela jasnû. PﬁestoÏe nás obecní policie stojí nemalé finanãní prostﬁedky, tak
jsem pﬁesvûdãen, Ïe své místo ve fungování obecní samosprávy si zcela
jistû vydobyla.
Obecní policie je dnes úãinn˘m nástrojem pro dodrÏování poﬁádku v obci.
KdyÏ vezmu do úvahy, Ïe se starají
o veﬁejn˘ poﬁádek bûhem dne i pﬁi konání veﬁejn˘ch akcí, Ïe jsou schopni
eliminovat vznik ãern˘ch skládek na
území obce, Ïe jsou v souãinnosti s hasiãskou jednotkou pﬁipraveni úãinnû
zasahovat pﬁi ochranû majetku a zdraví na‰ich spoluobãanÛ, Ïe jsou schopni
ﬁe‰it pﬁípady zatoulan˘ch psÛ a jin˘ch
hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat, Ïe jsou schopni
úãinnû ﬁe‰it i sousedské konflikty, Ïe pﬁi
povodních rovnûÏ byli velmi vytíÏeni
a ãást svého sluÏebního ãasu vûnují
i dodrÏování povolené rychlosti vozidel,
které projíÏdûjí na‰í obcí, tak já osobnû
pochybnost o smyslu jejich existence
nemám!
Ale tématu mûﬁení rychlosti v na‰í
obci bych chtûl vûnovat také ãást své
úvahy ve spojení s úvahou o smyslu
obecní policie. Je mi známo, Ïe mnoho
na‰ich spoluobãanÛ si myslí, Ïe jsou tu
jen proto, aby mûﬁili rychlost projíÏdûjí-

cích vozidel. Chci sdûlit spoluobãanÛm, Ïe v dobách aktivního mûﬁení, vyuÏívali pouze 25% svého pracovního
ãasu k této ãinnosti. Pﬁesto jsem pﬁesvûdãen, Ïe je nutné znovu legislativnû
umoÏnit mûﬁení a postih ﬁidiãÛ, kteﬁí nejsou ochotní a schopní dodrÏovat povolenou rychlost v obci. Komunikace
v obci, a myslím, Ïe i v‰ude jinde, by
mûly b˘t bezpeãn˘m prostorem pro dopravu do zamûstnání a zase domÛ, na
v˘lety, za zábavou a podobnû. Rozhodnû si nemyslím, Ïe komunikace je
závodní dráhou, kde si pubertální a nedospûlí jedinci musí dokazovat, Ïe umí
se‰lápnout plynov˘ pedál. Jsem rozhodnû zastáncem tvrd˘ch postihÛ pro
ﬁidiãe, kteﬁí nejsou schopní a ochotní
respektovat platnou legislativu, která
chrání obãany tohoto státu. A jednou
z ãástí ãinnosti obecní policie byla, je
a bude umravÀovat ﬁidiãe, kteﬁí tento
základní princip nejsou ochotni respektovat.
V‰ichni se pﬁece chceme dostat bezpeãnû do práce, v‰ichni se chceme samozﬁejmû vracet v poﬁádku ke sv˘m
rodinám, blízk˘m a znám˘m. Jestli má
nûkdo neukojené touhy závodit, mûl by
si pronajmout závodní okruh a tam se
tﬁeba zabít, kdyÏ není schopen jinak
vybít své emoce, nebo ukojit své pubertální touhy dokazovat ostatním, Ïe
umí jezdit rychle. Rychle totiÏ umí jezdit
kaÏd˘ debil, kter˘ si umí alespoÀ sednout do auta. Ale k tomu v‰emu bych
doporuãil dobﬁe se dívat po cestách
v na‰í zemi na pﬁib˘vající pomníãky
mrtv˘ch ﬁidiãÛ, jejich spolujezdcÛ, dûtí,
chodcÛ a cyklistÛ!
Obecní policie je citlivé téma a je
nutné se na nûj dívat sloÏitostí optiky
komplexu obecní samosprávy. Neumím

si pﬁedstavit správné fungování Obecního úﬁadu v Kﬁe‰icích bez funkãní
obecní policie, která je velmi dÛleÏitou
souãástí skuteãné a plné správy na‰í
obce. Chápu, Ïe nûkteﬁí spoluobãané
mohou nazírat na fungování OP jako
na mrhání obecními prostﬁedky. Jsem
ale pﬁesvûdãen, Ïe obãané, kteﬁí si
uvûdomují sloÏitost a ‰íﬁi agendy správy obce si musí b˘t vûdomi, Ïe existence OP je pro obec rozhodnû neoddiskutovatelnou v˘hodou. A mohu Vám
potvrdit, Ïe mnoho obcí nám existenci
OP skuteãnû a upﬁímnû závidí.
Negativisté a odpÛrci vidí pouze
malou ãást ãinností OP a vÏdy budou
tvrdit, Ïe je to zbyteãn˘ luxus a Ïe se
zab˘vají pouze mûﬁením rychlosti na
komunikacích. Já ale tvrdím, Ïe ten,
kdo spravuje obec nebo bude v budoucnu obec skuteãnû odpovûdnû
spravovat, tak mi zcela jistû potvrdí, Ïe
obecní policie by mûla b˘t normální
souãástí odpovûdné správy obce.
V úvodu mé úvahy jsem si poloÏil
otázku „Obecní policie ANO ãi NE?“.
Odpovím pouze za sebe a pouze na
základû vlastních zku‰eností a hodnocení celé porevoluãní éry na‰í obce.
Obecní policii rozhodnû ANO, a to tak
dlouho, dokud si to obec bude moci dovolit nebo dokud budou v na‰í obci Ïít
lidé, kteﬁí nebudou respektovat platné
zákony a spoleãenská pravidla slu‰n˘ch lidí!
Chtûl bych ale vyuÏít této úvahy
i k tomu, abych vyzval obãany na‰í
obce, kteﬁí mají jin˘ názor, aby ho rovnûÏ zveﬁejnili v Obecním zpravodaji.
Rádi polemickou úvahu otiskneme.
Diskuse je demokratická a zdravá!
Pavel Richter
Místostarosta obce
ZPRAVODAJ
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MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA
V sobotu 5.12.2009 v hostinci „U
HenschÛ“ probûhla Mikulá‰ská nadílka, kterou poﬁádal Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice ve spolupráci s
obecním úﬁadem.
Chtûla bych moc podûkovat místním
„kﬁe‰ick˘m hasiãÛm“ za pûkn˘ záÏitek,
kter˘ pﬁipravili pro na‰e dûti. Cel˘ sál
byl zaplnûn do posledního místeãka
dûtmi s rodiãi a prarodiãi.
Nadílku zahájili ãerti, kteﬁí dokázali i
ta nejvût‰í „zlobidla“ usadit do sedadel.
Potom pﬁi‰el hodn˘ Mikulá‰ se skupinkou andûlÛ, zahnal ãerty pryã, protoÏe
v‰echny dûti v sále slíbily, Ïe uÏ nebudou zlobit, budou doma pomáhat rodiãÛm, budou se dobﬁe uãit, no prostû
v‰echno, jen aby ti ãerti uÏ byli z dohledu. Mikulá‰ s „kouzeln˘mi“ andûly
potom rozdával dûtem balíãky. Na‰li se
i takoví jedinci, Ïe dokázali ze sebe vydolovat i básniãku nebo písniãku, nûkteﬁí zase naopak zapomnûli úplnû mluvit.
Bylo to moc vydaﬁené odpoledne,
navzdory tomu, Ïe mÛj vnouãek se bál
i hodného Mikulá‰e. Moc si cením takov˘ch lidí, kteﬁí ve svém volném ãase
pﬁipravili tuto nadílku pro dûti. To nebylo „jen“o úklidu sálu, o nákupu cukrovinek do balíãkÛ, ale i o zhotovení krásn˘ch masek andûlÛ, ãertÛ a Mikulá‰e,
dali si na tom moc záleÏet , vÏdyÈ málokoho jsem poznala.
Nebyla to jen tato akce, kterou pﬁipravili na‰i hasiãi. Myslím si, Ïe za
zmínku stojí i „rozsvícení vánoãního
stromku“. Byla jsem pﬁekvapena, kolik
se se‰lo kolem na‰eho krásného stro-
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meãku lidí a myslím si, Ïe se to, aÏ na
nûjaké technické drobnosti, docela vydaﬁilo. VÏdyÈ pﬁedvánoãní ãas není jen
o uklízení, peãení a shánûní dárkÛ, ale
i o tom, Ïe je potﬁeba zvolnit, nasát atmosféru nejkrásnûj‰ích svátkÛ roku. A
proto si myslím, Ïe by bylo dobré v této
tradici pokraãovat. Sejít se sousedy
kolem stromku, popíjet svaﬁené víno a
zazpívat si koledy, to je ta pravá pﬁedvánoãní nálada.

P.S: „Kﬁe‰ick˘“ vánoãní stromek
se v anketû „Deníku Litomûﬁicka“
umístil na 3. místû na litomûﬁickém
okrese. ·koda, nevydrÏel ani do Tﬁí
králÛ, nûkdo si dal tu práci a celé
spodní patro osvûtlení rozﬁezal. Nechápu jednání tohoto ãlovûka a ani
dÛvod proã to udûlal. Doufám, Ïe nebude mít klidné spaní.
Marie My‰áková

Usnesení 23. zasedání
Zastupitelstva obce
Kﬁe‰ice konaného dne
21. 9. 2009

Usnesení 24. zasedání
Zastupitelstva obce
Kﬁe‰ice konaného dne
23. 11. 2009

■ Usnesení ã. 37/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice projednalo hospodaﬁení obce Kﬁe‰ice za 1.
pololetí roku 2009.

■ Usnesení ã. 45/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice projednalo hospodaﬁení obce Kﬁe‰ice za období 1-9/2009 bez pﬁipomínek.

■ Usnesení ã. 38/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
rozpoãtová opatﬁení ã. 1/2009.

■ Usnesení ã. 46/2009
I. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo rozpoãtová opatﬁení ã. 2 na
rok 2009.
II. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na
pozemky dle Smlouvy o smlouvû budoucí schválené dne 25.5.2009 usnesením ã. 27/2009.

■ Usnesení ã. 39/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice bere na
vûdomí rozhodnutí MF âR ã.j. 43/61
773/2009-434
■ Usnesení ã. 40/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice:
I. b e r e n a v û d o m í informaci o stavu poﬁizování zmûny ã. 5 Územního plánu sídelního útvaru Kﬁe‰ice.
II. s c h v a l u j e zámûr letního sportovi‰tû - kempu v k.ú. Nuãnice z pozastavené zmûny ã. 5 Územního plánu sídelního útvaru Kﬁe‰ice pﬁevzít a provûﬁit v novû poﬁizovaném Územním plánu
Kﬁe‰ice.
■ Usnesení ã. 41/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
Dodatek ã. 2/2009 zﬁizovací listiny Z·
Kﬁe‰ice ã. 40/2002 ze dne 30.10.2002.
■ Usnesení ã. 42/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
zámûr pronajmout ãást pozemku p.ã.
117/1 v k.ú. Nuãnice, obec Kﬁe‰ice dle
zákresu ve snímku katastrální mapy.
■ Usnesení ã. 43/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice neschválilo uzavﬁení smlouvy o koordinaci
postupu pﬁi realizaci stavební akce
„Úvazi‰tû osobní vodní dopravy Nuãnice“.
■ Usnesení ã. 44/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
zámûr pronajmutí areálu hasiãské
zbrojnice a to budovy ã.p. 161 NádraÏní,
Kﬁe‰ice a pozemkÛ p.ã.
441/9,441/3 a st. p. ã. 189 v k.ú. Kﬁe‰ice u Litomûﬁic, obec Kﬁe‰ice. Nájemní
vztah bude realizován pouze za úãelem zabezpeãení poÏární ochrany
a prevence obce Kﬁe‰ice.
• • •

■ Usnesení ã. 47/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice projednalo návrh rozpoãtu obce Kﬁe‰ice na
rok 2010 v prvním ãtení.
■ Usnesení ã. 48/2009
I. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice si
samostatnû o v û ﬁ i l o v souladu
s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního
zákona, Ïe zpracovaná zmûna ã. 6
ÚPnSÚ Kﬁe‰ice není v rozporu:
• s Politikou územního rozvoje âR
(schváleno vládou âR usnesením ã.
929 ze dne 20.7.2009 ),
• s územnû plánovací dokumentací vydanou krajem - do doby vydání
Zásad územního rozvoje Ústeckého
kraje se za nadﬁazenou územnû plánovací dokumentaci povaÏuje podle
§ 187odst. 7 stavebního zákona
upravená verze Územního plánu velkého územního celku okr. Litomûﬁice
(schváleno vládou âR usnesením ã.
110 ze dne 7.2.1996, od 1.1.2007)
s úãinností od 1.1.2007
• v˘sledkem ﬁe‰ení sporu - pozn.
Ïádné nebyly
• se stanovisky dotãen˘ch orgánÛ
• se stanoviskem krajského úﬁadu.
II. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
v z a l o n a v û d o m í bod h) opatﬁení obecné povahy, ve kterém jsou
uvedeny veﬁejnû prospû‰né stavby
s moÏností uplatnûní pﬁedkupního
práva pro Obec Kﬁe‰ice.
III. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
pﬁíslu‰né podle ustanovení § 6
odst.5 písm. c) zákona za pouÏití § 43
odst. 4 stavebního zákona, § 13 a pﬁílohy 7 vyhlá‰ky ã. 500/2006 Sb.,
o územnû analytick˘ch podkladech,
územnû plánovací dokumentaci a zpÛ-

sobu evidence územnû plánovací ãinnosti, § 171 a následujících zákona ã.
500/2004 Sb., správní ﬁád, v platném
znûní a § 84 odst. 2 písm. y) zákona ã.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zﬁízení), v platném znûní, v y d á v á zmûnu
ã. 6 Územního plánu sídelního útvaru
Kﬁe‰ice formou opatﬁení obecné povahy.
■ Usnesení ã. 49/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice po projednání:
I. bere na vûdomí Zprávu o vyhodnocení pﬁipomínek, poÏadavkÛ a podnûtÛ k návrhu zadání zmûny ã. 8
Územního plánu sídelního útvaru Kﬁe‰ice,
II. schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a ustanovení §
47 odst. 5
zákona ã. 183/2006
Sb.,(stavební zákon) zadání zmûny ã. 8
Územního plánu sídelního útvaru Kﬁe‰ice.
■ Usnesení ã.50/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice vzalo na
vûdomí úvodní informaci o moÏnostech
zmûny systému údrÏby veﬁejné zelenû
a veﬁejn˘ch prostranství v obci.âlenové
zastupitelstva obce budou specifikovat
konkrétní zadávací podmínky pro vyhlá‰ení veﬁejné soutûÏe.
■ Usnesení ã. 51/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
uzavﬁení veﬁejnoprávní smlouvy s Mûstem Litomûﬁice k vykonávání pﬁenesené pÛsobnosti na úseku projednávání
pﬁestupkÛ v rozsahu daném ustanoveními § 53 odst.1, § 47, 47b,
48,49,50,7951 zákona ã. 200/1999 Sb.
v platném znûní, podle § 63, odst. 1,
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zﬁízení) ve znûní zákona ã.
313/2000Sb.,.
■ Usnesení ã. 52/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice bere na
vûdomí Petici pro zachování pﬁípravné
tﬁídy v budovû Základní ‰koly v Kﬁe‰icích .
■ Usnesení ã. 53/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schvaluje zámûr pronajmutí pozemkÛ p.ã.
688/9, 690/5, 664/3, 662/7, 688/1,
690/6, 670/8, 670/9, 670/10, 670/7
v k.ú. Kﬁe‰ice Litomûﬁic, obec Kﬁe‰ice .
■ Usnesení ã. 54/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
poskytnutí mimoﬁádné odmûny starostce obce L. Juﬁíkové.
ZPRAVODAJ
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Usnesení 25. zasedání
Zastupitelstva obce
Kﬁe‰ice konaného dne
14. 12. 2009
■ Usnesení ã. 55/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
rozpoãtová opatﬁení ã. 3/2009.
■ Usnesení ã. 56/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
do doby schválení ﬁádného rozpoãtu
roku 2010 vyhlá‰ení rozpoãtového provizoria na rok 2010 s tím, Ïe mûsíãní
v˘daje se budou v roce 2010 ãerpat
v jednotliv˘ch paragrafech do v˘‰e
jedné dvanáctiny rozpoãtu roku 2009.
Obec bude hradit provoz sv˘ch zﬁízen˘ch organizací tak, aby byl zabezpeãen jejich plynul˘ provoz a byly
schopny zaji‰Èovat ãinnost dle sv˘ch
poslání.
■ Usnesení ã. 57/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
uzavﬁení smlouvy o pﬁezkoumání hospodaﬁení obce za rok 2009 s f. Audit Litomûﬁice zastoupené ing. F. Bûloubkem.
■ Unesení ã. 58/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
pronájem tûchto nemovitostí :
1) Pozemku p.ã. 117/1 ãásti dle zákresu v katastrální mapû o v˘mûﬁe 85
m2 v k.ú. Nuãnice , obec Kﬁe‰ice
panu M. Báchorovi za cenu 2,- Kã za
m2 a rok.
2) Budovy ã.p. 161 v NádraÏní ul. Kﬁe‰ice, pozemkÛ p.p.ã. 441/9 a 441/3
o v˘mûﬁe 983 m2 bezplatnû na dobu
10-ti let SDH Kﬁe‰ice .
■ Usnesení ã. 59/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice projednalo V˘roãní zprávu o ãinnosti Základní
‰koly a Mateﬁské ‰koly Kﬁe‰ice za ‰kolní rok 2008-2009 bez v˘hrad a pﬁipomínek.
■ Usnesení ã. 60/2009
I. Zastupitelstvo Obce Kﬁe‰ice si
na základû zpracované dÛvodové
zprávy v souladu s ustanovením § 54
odst. 2 stavebního zákona ovûﬁilo, Ïe
zpracovaná zmûna ã. 7 územního
plánu není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje âR
2008 schválenou vládou âR dne
20.7.2009 pod ã. usnesení 929,
2. s územnû plánovací dokumentací
vydanou krajem - do doby vydání
Zásad územního rozvoje se za nadZPRAVODAJ
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ﬁazenou územnû plánovací dokumentaci povaÏuje podle ustanovení
§ 187 odst. 7 stavebního zákona
upravená verze Územního plánu velkého územního celku okresu Litomûﬁice,
3. s v˘sledkem ﬁe‰ení rozporÛ (Pozn.:
Ïádné rozpory ﬁe‰eny nebyly)
4. se stanovisky dotãen˘ch orgánÛ,
5. se stanoviskem krajského úﬁadu vydan˘m odborem územního plánování a stavebního ﬁádu ve smyslu § 51
stavebního
zákona
pod
ã.j.
210/UPS/210 ze dne 7.10.2009
II. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice pﬁíslu‰né podle ustanovení § 6 odst. 5
písm.c) stavebního zákona , za pouÏití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13
a pﬁílohy ã. 7 vyhlá‰ky ã. 500/2006 Sb.,
o územnû analytick˘ch podkladech,
územnû plánovací dokumentaci a zpÛsobu evidence územnû plánovací ãinnosti , § 171 a následujících zákonÛ ã.
500/2004 Sb., správní ﬁád v platném
znûní a § 84 odst. 2 písm.y) zákona ã.
128/200 Sb., o obcích v platném znûní
, vydává zmûnu ã. 7 v˘‰e uvedené
územnû plánovací dokumentace formou opatﬁení obecné povahy.
■ Usnesení ã. 61/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo

Smlouvu o právu k provedení stavby
„Rekonstrukce MK na p.p.ã. 910/1
v Zahoﬁanech“.
■ Usnesení ã. 62/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
termíny svatebních obﬁadÛ na rok
2010.
■ Usnesení ã. 63/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
zakoupení kropícího vozu CAS RTH za
cenu 145 tis. Kã.
■ Usnesení ã. 64/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
poskytnutí odmûny 2000,- Kã paní Jarmile Jandové za námût Plán optimalizace sbûru a odstranûní odpadu na
území obce.
■ Usnesení ã. 65/2009
I. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice po
projednání vyslovuje podporu postoji mûsta Litvínova k návrhu zmûny
Státní energetické koncepce zveﬁejnûné dne 13.10.2009, vyjádﬁeného usnesením Zastupitelstva mûsta Litvínova
ze dne 10.12.2009 ã. 1266/42.
II. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
ukládá starostce obce, aby usnesení
zaslala na vûdomí Vládû âR a Ministerstvu prÛmyslu a obchodu âR.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
I. pololetí 2010
Týden
52
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Datum
23.12.2009
30.12.2009
6.1.2010
13.1.2010
20.1.2010
27.1.2010
3.2.2010
10.2.2010
17.2.2010
24.2.2010
3.3.2010
10.3.2010
17.3.2010
24.3.2010
31.3.2010
7.4.2010
14.4.2010
21.4.2010
28.4.2010
5.5.2010
12.5.2010
19.5.2010
26.5.2010
2.6.2010
9.6.2010
16.6.2010
23.6.2010
30.6.2010

Den
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

Svoz odpadu
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
ANO

Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný
na 1. pololetí do 30. 4. na 2. pololetí do 30. 9.

Roste nám protipovodÀová zeì
Stavba protipovodÀové zdi byla
zahájena v srpnu roku 2009 a mûla
by trvat aÏ do 30.6.2011. Investorem
stavby je Povodí Labe s.p. a zhotovitelem je firma Stavby mostÛ Praha.
Jedná se stavbu technologicky velmi
nároãnou a s vysok˘mi rozpoãtov˘mi
náklady témûﬁ 200 mil. Kã. Problematikou kaÏdé velké stavby jsou obtíÏe,
které pﬁi realizaci vzniknou a doufám,
Ïe na‰i obãané to tak i chápou. Frekvence tûÏk˘ch vozÛ projíÏdûjících obcí
se samozﬁejmû mnohokrát zv˘‰ila,
zneãi‰Èují se mnohem více komunikace
a není zcela reálné ãistotu udrÏet po
kaÏd˘ den, zejména v podzimních
a zimních mûsících je to velmi obtíÏné.
Dochází také k pﬁeru‰ování dodávek
elektﬁiny, vody a plynu, protoÏe musí
b˘t provedeny ãásteãné pﬁeloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí.
Co se dá dûlat, musíme to vydrÏet,
vÏdyÈ protipovodÀová zeì bude slouÏit
na‰í obci k ochranû pﬁed niãiv˘mi povodnûmi.
Na druhou stranu jsme docela pﬁekvapeni, jak jiÏ hotové úseky zdi velmi
dobﬁe vypadají. MoÏná Ïe obavy
z toho, Ïe stavba bude na‰i obec hyzdit byly liché a nakonec se nám bude
líbit a motiv povrchové úpravy zdi,
kter˘ jiÏ byl pouÏit má název Via apia
(kamenné zdivo) , na dal‰ích ãástech,
podle návrhu na‰í paní architekty N.
Richterové, bude pouÏit motiv Martini-

que invers (abstraktní motiv rákosí)
s kombinací hladk˘ch stûn, které
budou v˘tvarnû ﬁe‰eny malbou.
V prosinci a v lednu jsme si odpoãinuli od semaforÛ, na které jsme zcela
jistû v‰ichni nadávali, ale od února si
budeme muset znovu zvykat.
Moc bych chtûla poÏádat na‰e ob-

Îivotní v˘roãí...
V roce 2009, oslavilo své Ïivotní jubileum sedmdesát na‰ich obãanÛ ve vûku od 70 do
97 let. V‰echny na‰e jubilanty,
nav‰tívily a v zastoupení za
Obecní úﬁad Kﬁe‰ice, pﬁedaly
gratulaci a dárkov˘ balíãek pí.
Rychová, âermáková, Vorlická a Tichá, tûmto oslavencÛm:
Marie Svobodová, Marta Slavíková, Miloslav Pa‰ek,
Marie Cendelínová, Marie Cutychová, Marie Maixnerová,
Zuzana Pudilová, Kvûtoslav Limberk, Anna Ha‰ková, Teresie Kuﬁilová, Václav Pudil, Helena Vorlická, Vladimír
·ams, Franti‰ek Zouna, Emilie Fialová, Anna Heﬁmanová,
Josef Kﬁivánek, BoÏena Motejlová, Jaroslav Dejl, Janina
Smolná, Miroslava Dvoﬁáková, StáÀa Valsová, Marie Kﬁenovská, Ladislav Smejkal, Emilie Nováková, Jaroslav
Fiala, Vladimír KubÛ, Lieselotta Vlá‰ková, Bedﬁich Opo-

ãany v Kﬁe‰icích a Nuãnicích o pochopení a toleranci ke zhor‰en˘m
podmínkám zpÛsoben˘m stavebními
pracemi a pﬁispût tak k úspû‰nému
a rychlému dokonãení stavby tak dÛleÏité pro na‰i budoucnost.
Ludmila Juﬁíková,
starostka

ãensk˘, RÛÏena Léblová, Renata Motejlová, Aloisie âervenková, Antonie Hafincová, Josef Fridrich, Otto âern˘,
Gerhart Grunert, Hubert Beránek, Vilma Svobodníková,
Josef Vorlick˘, Vlastimil Motejl, Bedﬁich Heidorn, Milada
Rozinayová, Marie âervinková, Václav Kühn, Václav Vorasick˘, Franti‰ek Richter, Karel Blecha, Jiﬁí Kﬁtûn, BoÏena Kratochvílová, Jiﬁí Slavík, Jaroslav Tomek, Vlasta BrÛnová, Vûra Fryãová, Marie Kloubská, Hana KubÛ, Anna
Balounová, Vlasta Vítková, Anna Léblová, AlÏbûta Chlebcová, Stanislava Beránková, Marie Knotková, Marta Korbová, Josef Svoboda, Karel Hron, AlÏbûta Du‰ková, Anna
Opoãenská, Lucie Svobodníková, Oldﬁich Motejl, Anna
âervinková, Vûra Zítová.
Na‰í nejstar‰í obãankou je paní Janina Smolná ze Sedlece gratulujeme.
Vzhledem k zákonu ã.101/2000 sb. o ochranû osobních
údajÛ v platném znûní nemÛÏeme uvádût Ïivotní jubilea v
plném rozsahu bez souhlasu obãana. Pokud se v‰ak budete chtít s námi podûlit o radost ze svého v˘znamného
dne, ãi z v˘roãní sv˘ch blízk˘ch od (70 let, zlaté svatby diamantové svatby atd.) za‰lete, zavolejte na OÚ . Va‰e
jubilea rádi zveﬁejníme.
Eva Rychová, matrika

ZPRAVODAJ
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VÁNOCE N A P U S TA J I
Pﬁi náv‰tûvû Vánoãní besídky v Základní ‰kole v Kﬁe‰icích,v níÏ hlavní roli hráli obyvatelé a uÏivatelé sociálních sluÏeb Domova Na Pustaji v Kﬁe‰icích, domova pro osoby se
zdravotním postiÏením Centra sociální pomoci Litomûﬁice,
pﬁ.organizace Ústeckého kraje, jsem byl zvûdav,jak se pﬁipravují tito obyvatelé a na‰i spoluobãané z Pustaje na Vánoce.Díky vstﬁícnosti vedoucího domova p.KŒrbera jsem jednoho pﬁedvánoãního mrazivého rána stanul pﬁed hlavní bránou.
Po vchodu do budovy jsem byl pﬁekvapen pohodou a klidem jak˘ v pﬁedvánoãním ruchu panuje v‰ude okolo.
Pﬁedvánoãní atmosféra dolehla i na mû,kdyÏ jsem vidûl
slavnostní v˘zdobu nejen na pokojích a v klubovnách místních klientÛ, ale i na chodbách.
V‰ech 43 místních obyvatelÛ, z toho 2 Ïeny,a 30-ti ãlen˘
personál se opravdu vytáhli.
V‰ude krásná v˘zdoba,pﬁedvánoãní pohoda,daleka od
pﬁedvánoãního stresu,kter˘ v tomto období panuje okolo
nás,prostû paráda.
Pﬁi odchodu jsem si uvûdomil,Ïe Vánoce nejsou o spûchu,shonu a stresu,ale Ïe bychom si mûli najít ãas se na
chvilku zastavit a vychutnat si ten pﬁedvánoãní ãas v klidu a
pohodû.Pﬁeji v‰em i kdyÏ dodateãnû,v‰e nejlep‰í v Novém
roce.hodnû zdraví a pohody.
Fiala Ladislav

Vydává Obecní úﬁad v Kﬁe‰icích, ve spolupráci s firmou MAPA VYDAVATELSTVÍ, ÚSTÍ
NAD LABEM • Náklad tohoto vydání je 500 ks. • Pro obãany obcí v˘tisk zdarma •
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10490

✄

VáÏení spoluobãané, podruhé v tomto volebním období Vás chceme poÏádat o Va‰e názory na Ïivot v na‰í obci. První
anketa se pﬁíli‰ nepovedla, protoÏe z 500 rozdan˘ch anketních listÛ se nám vrátilo pouze 50 ks a to je na závazné závûry opravdu málo. Proto Vás chceme opût poÏádat o vyplnûní této ankety, abychom mohli z Va‰ich odpovûdí vypracovat dlouhodob˘ strategick˘ plán rozvoje na‰í obce. Je moÏné vyplnit anketní list i za celou rodinu, jestliÏe se shodnete
na stejn˘ch závûrech. Anketní listy je moÏné rovnûÏ vyzvednout na obecním úﬁadû. Anonymnû vyplnûné anketní listy je
moÏné odevzdat v Kﬁe‰icích v budovû Obecního úﬁadu, v prodejnû smí‰eného zboÏí a ve vrátnici spoleãnosti Schoeller,
dále pak v Zahoﬁanech v prodejnû u paní Prokopové a v Tﬁebouticích v hostinci U HlavniãkÛ .
Vyplnûné anketní listy odevzdávejte prosím na uveden˘ch místech nejpozdûji do 15. bﬁezna 2010.
Křešická třicítka - anketa pro občany naší obce
1.

Jste:
muž
žena

2.

Váš věk
15 - 20
20 - 40
40 - 60
60 a více

3.

Dosažené vzdělání
bez dokončeného zákl. vzdělání
základní
střední odborné, vyučen s maturitou
úplné střední vzdělání
vyšší odborné
vysokoškolské

4.

Ekonomická aktivita
soukromý podnikatel
zaměstnanec
nezaměstnaný
ekonomicky neaktivní

5.

Část obce
Křešice
Zahořany
Třeboutice
Nučnice
Sedlec

6.

Jste spokojen(a) se správou obce?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

7.

Jste spokojen(a) s prací zastupitelů?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

8.

Je výhodné spojení všech pěti částí obce?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

9.

Jste spokojen(a) s dopravou v obci?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

10. Souhlasíte s umístěním světelného měření ryc
chlosti?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

11. Jste spokojen(a) se sítí obchodů v obci?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

12. Jste spokojen(a) se sítí služeb v obci?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

13. Chtěl(a) bych využívat pojízdnou prodejnu?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

14. Jaké služby v obci nejvíce chybí?
………………………………………………………… ……….
………………………………………………………… ………
………………………………………………………… ………
………………………………………………………… ……..

15. Jste spokojen(a) se zdravotní péčí v obci?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

16. Jste spokojen(a) s kulturním vyžitím v obci?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

17. Měl(a) bych zájem o širší nabídku kulturních
akcí a pořadů
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

18. Jste spokojen(a) se sportovním vyžitím v obcii?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

19. Jak hodnotíte úroveň životního prostředí v obci z těchto hledisek
zaškrtněte jednu variantu v každém řádku
Dobře
Životní prostředí celkově
Estetický vzhled veřejných prostranství
Vzhled budov
Údržba zeleně v obci
Údržba čistoty v obci
Stav veřejného osvětlení
Kvalita cest a chodníků
Dostupnost do města - hromadná doprava
Bezpečnost v obci
Bezpečnost silničního provozu

Spíše dobře

20. Jak jsou v lokalitě Vašeho bydliště zabezpečeny následující oblasti života?
zaškrtněte jednu variantu v každém řádku
Dobře Spíše dobře
Dodávka pitné vody
Likvidace spalškové vody
Likvidace odpadů
Zimní údržba komunikací
Telekomunikace
Internet

Spíše špatně Špatně

Spíše špatně Špatně

21. Jste pro zachování Základní školy v Křešicích
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

22. Vadí Vám spojování tříd ve školní výuce?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

23. Měl(a) byste zájem o vzdělávací kurzy?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

24. Jaké kurzy máte zájem absolvovat?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

25. Sledujete obecní webové stránky?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

26. Kde získáváte informace o životě v obci?
Obecní rozhlas
Internet
debatou se spoluobčany
Noviny

27. Máte zájem o zavedení veřejného
rozhlasu do bytu?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

28. Co vnímáte jako největší problém v obci?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

✄

29. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu
30. Měl by OÚ vydávat tištěný Obecní zpravodaj?
životního prostředí?
………………………………………………………………
Ano
………………………………………………………………
Spíše ano
……………………………………………………………..
Spíše ne
…………………………………………………………….
Ne

