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SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení obãané na‰ich obcí
BlíÏí se nejkrásnûj‰í období roku, kdy
v‰ichni lidé otevírají svá srdce dobr˘m
skutkÛm. ZároveÀ nás v‰ak konec roku
nutí bilancovat a pﬁem˘‰let nad tím, co
bylo a bude.
Probûhly komunální volby do zastupitelstva obce, kdy Vás ãtvrtina hlasovala pro b˘valé vedení radnice, nyní
Fórum obãanÛ. Naopak tﬁi ãtvrtiny obãanÛ hlasovalo pro K¤E-N se ZA-T¤ESE, SNK Evrop‰tí demokraté, Komunistickou stranu âech a Moravy a âeskou stranu sociálnû demokratickou.
Tyto subjekty vstoupily do voleb s programy poÏadující „zmûny“ ve vedení a
spravování obce.

V tomto smyslu vznikla koalice, která
prosadila nové vedení obce. Jejím
cílem je realizovat zájmy obãanÛ, kteﬁí
ji volili, ale i pﬁedstavy obãanÛ, kteﬁí k
volbám nepﬁi‰li.
Na radnici jsme v zatím krátké dobû
vyﬁe‰ili dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro povodní postiÏené obãany obce Zahoﬁany, kde jiÏ nûkteﬁí dostali vyplacené peníze. Pﬁipravili jsme
vyrovnan˘ rozpoãet obce na rok
2011, tak aby byl zaji‰tûn plynul˘
chod obce. Postupnû bychom rádi
uvolnili více prostﬁedkÛ, které budou
pouÏity k zaji‰tûní bezpeãnosti dopravy (pﬁechody pro chodce, reatardéry,
radar) pro rozvoj kultury, ‰kolství,

Obecní policie informuje
JiÏ pﬁes 10 let udrÏují veﬁejn˘ poﬁádek
v obci stráÏníci Hromas a Mrva. V‰ichni je
uÏ znáte. Víte, Ïe kdyÏ s nimi chcete mluvit, ãi chcete s nûãím poradit staãí mávnout rukou a oni jsou hned u Vás. B˘valy doby, tﬁeba poãátkem minulého století,
kdy ãetník slouÏil skoro v kaÏdé obci.
(z mého hlediska) Patﬁili do skupiny
tzv. “PatriotÛ obce“ (uãitel, faráﬁ, ãetník,
doktor, starosta). Mûl zde zaji‰tûné posta-

vení, a hlavnû tato skupina vytváﬁela kulturu, tradice a spolu s ﬁemeslníky (kováﬁ,
pekaﬁ, kupec apod.) prosperitu té dané
obce. Jaké mûli Kﬁe‰ice kdysi ãetnictvo,
to nám zodpoví jiÏ jen pár pamûtníkÛ.
Názory pamûtníkÛ se jiÏ maliãko rozchází.
Asi záleÏí o jaké dobû mluvíme.
Podle získan˘ch informací tu byli v okolí
války tﬁi ãetníci. Není dÛleÏité jestli

sportu a zvelebení obecní zelenû kde
poãítáme s parkovou úpravou a laviãkami. Smyslem nového vedení obce
je bezpeãná, klidná a pohodová obec
pro v‰echny obãany, kteﬁí se budou
moci obrátit na radnici, kde nebudou
zavﬁené dveﬁe a obãan bude odcházet s pocitem, Ïe své záleÏitosti vyﬁídil.
Pﬁeji Vám pﬁíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ, jejich proÏití v klidu a pohodû se
sv˘mi rodinami a sv˘mi nejbliÏ‰ími. Do
nového roku 2011 Vám v‰em pﬁeji
zdraví a spokojenost ve Va‰em pracovním a soukromém Ïivotû.
Václav Kovaﬁík,
Starosta obce

jeden, dva nebo tﬁi, ale byli tady a chodili mezi lidi.
Je velk˘ rozdíl mezi obecní policií ve
mûstû a u nás. Zkuste zamávat na stráÏníka ve mûstû. Pokud jste hezká sleãna,
urãitû se na Vás usmûje. hor‰í to bude,
pokud jiÏ nesplÀujete jeho minimální poÏadavky. Samozﬁejmû, kdyÏ ho poÏádáte,
urãitû Vám pomÛÏe. Lidé jsou si k sobû
cizí, neznají se mezi sebou, neví, kdo je jejich soused. Oproti mûstu jsme v této
otázce v pﬁedstihu. Pro toho kdo s námi
(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
uÏ mûl nûjakou tu ‰patnou zku‰enost a byl
sankciován nebo jinak potrestán, budeme
pro nûho nepﬁátelé. My to tak necítíme,
jsme ochotni kaÏdému nabídnout pﬁátelskou ruku s pﬁislíbením, Ïe uÏ v podobné
ãinnosti nebude pokraãovat. My jsme tu
pro obãany a jsme pﬁipraveni poskytnout
obãanÛm ve‰kerou pomoc, která je v na‰ich silách. Staãí zavolat a pokud nebudeme zaneprázdnûni jin˘m dÛleÏit˘m úkolem, jsme do nûkolika minut u Vás doma.
âím voÀavûj‰í bude pﬁipravená káva, tím
déle se zdrÏíme. V tomhle si dûlám legraci! Pokud by jsme pﬁi kaÏdé radû vypili
jedno „kafe“ dlouho by na‰e srdce nevydrÏela a práce ladem by dlouho leÏela.
A to my si nemÛÏeme dovolit.
Jednou z hlavních náplní je zabezpeãování místních záleÏitosti veﬁejného poﬁádku v obci. Do této kategorie spadá veﬁejn˘ poﬁádek, obãanské souÏití mezi obãany, dodrÏování obecnû závazné vyhlá‰ky obce, podílet se na prevenci kriminality
v obci, ale také zãásti pﬁispívat pﬁi ochrannû a bezpeãnosti osob a majetku. A pokud
nebudou nûkteré závazné pﬁedpisy dodrÏovány, máme tu moÏnost, Ïe mÛÏeme
i pokutovat. To dûláme neradi a tak staãí si
vzít k srdci heslo „neãiÀte zbyteãnû to, co
je zákonem zakázáno.“ a samozﬁejmû konejte jen to, co není zákonem zakázáno,
coÏ je uvedeno v na‰í ústavû. Nûkteré
pﬁestupky odhalujeme a oznamujeme pﬁíslu‰nému úﬁadu k dal‰ímu projednání.
TaktéÏ postupujeme i pﬁípadném podezﬁení z trestného ãinu. Zajistíme místo trestného ãinu proti vstupu nepovolan˘ch
osob, zajistíme popﬁípadû svûdky a pﬁivoláme Policii âR a tím to skonãilo. Tak to
provádíme ãasto pﬁi nálezu mrtvoly na
na‰í velké ﬁece. Trestné ãiny odhaluje
a ﬁe‰í Policie âR. My se zaobíráme prevenci kriminality. Bûhem na‰ich obchÛzek
a objíÏdûk po obci se stáváme souãástí
obce. Vidí nás mnoho lidí, projíÏdûjící ﬁidiãi z rÛzn˘ch mûst a obcí, delikventi a dal‰í.
Ví o tom kaÏd˘, Ïe je tu Obecní policie.
Zvlá‰È si to uvûdomí lidé páchající trestnou
ãinnost, neví kde a kdy na nás mohou narazit. Je to smutné, ale rad‰i jdou krást do
obcí, kde obecní policii nemají a kde
budou mít pﬁi pﬁivlastÀování cizích vûcí
klid a pohodu. ¤eknete si „ale tady se
krade.“ Máte pravdu, poslední dobou je
zaznamenáno nûkolik pﬁípadÛ krádeÏe
benzínu z osobních vozidel. Pﬁípady ﬁe‰í
Policie âR. My o tom víme a o to víc si v‰ímáme místních podezﬁel˘ch osob. Nevûﬁím, Ïe se jedná o pﬁespolní delikventy.
Îádáme obãany, aby si více zabezpeãili
svÛj osobní majetek, pozornû si v‰ímali
v‰ech podezﬁel˘ch vûcí a neprodlenû v‰e
hlásili k nám na policii nebo na úﬁad.
KdyÏ uÏ jsme u kriminality v na‰í obci,
chtûl bych se zmínit o jednom velkém
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ne‰varu demokratického státu, a to je závislost na drogách. Tento problém zaﬁazuji na první místo v m˘ch tabulkách. Není to
jen u nás, ale v‰ude ve svûtû, a je tﬁeba
uãinit razantní krok k útlumu závislosti na
drogách, popﬁípadû zcela vymítit tento
problém. A na tomto ve spolupráci s Policií âR spolupracujeme. Rád bych zveﬁejnil
sestﬁíhan˘ internetov˘ ãlánek o demokracii kter˘ mne zaujal:
„Kriminální jednání vychází z nutnosti
a nedostateãnosti sociálního uvûdomûní.
Snad v kaÏdém státû se zákonitû najdou
lidé, jeÏ si slovo demokracie vysvûtlí po
svém a jednají nelegálnû a mnohdy je‰tû
hÛﬁ. Dalo by se snad uvaÏovat nad tím, Ïe
míra kriminality v demokratick˘ch zemích
závisí na informovanosti a vzdûlanosti
v‰ech lidí.“ a proto je tﬁeba informovat lidi
o problémech, hovoﬁit spoleãnû na rÛzn˘ch akcích, besedovat, poﬁádat sportovní, kulturní a tﬁeba i zábavné akce. Radovat se a uÏívat si na‰eho krátkého a plnohodnotného Ïivota.
Veﬁejn˘ poﬁádek. Pod tímto pojmem
si mÛÏeme vybavit cel˘ §47 pﬁestupkového zákona. Pro ty co nemají zákony pﬁi
ruce, tak je to zkrácenû ru‰ení noãního
klidu, ten kdo budí veﬁejné pohor‰ení(tzn.napﬁ. kdyÏ nûkdo veﬁejnû pohor‰uje
ostatní obãany). Dále ten kdo zabere, po‰kodí nebo zneãistí veﬁ. prostranství a ten
kdo zaloÏí skládku. Neodhazujte odpad do
pﬁírody. KaÏdá ãást odpadu má své místo.
âerné skládky zakládají lidé, co neplatí
popelnici, nemají kam dát odpadky a tak
to zahodí pﬁi cestû do práce. Skládku zaloÏí i víkendoví chataﬁi, co jedou v nedûli
domÛ. Odpad jim v autû „smrdí“ a tak to
zahodí u prvního lesa, aby je nebylo vidût.
KaÏdá obec má svou skládku. D.¤epãice
ji mají na cestû k Sedleci. Polepy pﬁi cestû
na Encovany a Kﬁe‰ice za Kolonií smûrem na Polepy. Spojil bych tyto skládky na
mapû kﬁíÏem a v prÛseãíku bych zaloÏil
jednu jedinou veﬁejnou skládku. Opût Ïertuji, ale vím , Ïe já nejsem ten, kdo v odhazování odpadu a zakládání ãern˘ch
skládek lidem zabráním.
Problém s toulav˘mi psy se za poslední léta zlep‰il. Do útulku jiÏ nejezdíme tak
ãasto jako v minul˘ch letech. Jenom já
jsem nedokázal uhlídat svou fenu a tak je
bohuÏel bﬁezí se znám˘m psím mladíkem.
Ve‰keré psy v obci máme evidovány
a vyfoceny. Pokud se najde nûjak˘ ten zatoulan˘ psík a dá se chytit, tak ho zavezeme zpût majiteli. V pﬁí‰tím roce chystám
opût va‰e psy pﬁefotit. Nûkteﬁí jsou jiÏ na
pravdû boÏí. Máme tu i nové pﬁírÛstky
a tak je tﬁeba aktualizovat ná‰ seznam.
Pﬁedem se tû‰ím na Va‰í spolupráci.
UpozorÀuji na‰e obãany, aby si po
sv˘ch psích miláãcích uklízeli psí exkrementy. Hlavnû na veﬁejn˘ch prostranstvích v centru obce, kde se mnoÏí stíÏ-

nosti od na‰ich obãanÛ, kter˘m se tato
hmota dostane na podráÏku boty.
Ov‰em, je moÏné pokutovat, jako zneãi‰Èování veﬁ. prostranství.
Mám tolik slov na jazyku, ale
v na‰em zpravodaji by nezbylo místo
na druhé a proto napí‰u struãnû v datech o nûkter˘ch na‰ich akcích z bûÏné
ãinnosti:
28.4.2010. Znám˘ pﬁestupce vyvezl
v Kﬁe‰icích na veﬁejné prostranství odpad
ze své zahrady. Jednalo se o nebezpeãn˘
odpad tzv. azbestová krytina. Odpad odmítl odklidit a tak musela uãinit obec. Pﬁestupce nakonec skonãil u pﬁestupkové komise, kde ho stihne spravedliv˘ trest.
1.6. 2010 Neznám˘ zlodûj kradl benzín
v Kﬁe‰icích-Kolonie. Odﬁízl pﬁívodní hadici
do nádrÏe a vysál polovinu nádrÏe. Opût
mÛÏe uhánût s ãasem o závod. Trestn˘
ãin oznámen Policii âR.
6.6.2010 23.00 Oznámeno podezﬁení
na podezﬁelé vozidlo a osoby tmav‰í pleti
u sbûrny ‰rotu za Kolonií. Na místo, stráÏníkem OP vyslána rychlá hlídka Policie
âR. Podezﬁelé osoby a vozidlo jiÏ nezastiÏeny. Hlídka projela nejbliÏ‰í místa, objekt
nenaru‰en a odjela. Pachatelé se vrátili ve
4 hodiny ráno a objekt v klidu vykradli.
24.6.2010 Oznámeny ãasté krádeÏe na
stavbû protipovodÀové zdi v Kﬁe‰icích.
8.00 zahájeno ‰etﬁení, 8:50 ãást materiálu
objevena v místní sbûrnû, následnû zji‰tûná totoÏnost pachatelÛ. Jednalo se o dva
nezletilé chlapce z Kﬁe‰ic, kteﬁí jen touÏili
trochu si pﬁilep‰it. Ztracen˘ materiál vrácen firmû SMS Praha. ·kodu sbûrnû
uhradili sami chlapci. Hor‰í, co je asi ãekalo doma?
3.9.2010 Neznámému lapkovi opût
do‰el benzín a tak si za‰el v noci do zaparkovaného vozidla u obchodu v Kﬁe‰icích. BohuÏel ho tam bylo sotva 6 litrÛ
a tak musel chudák asi je‰tû jinam. Pﬁípadu se ujala Obecní policie Kﬁe‰ice.
5.11.2010 Pﬁi noãní hlídce stráÏníci
Obecní policie v Kﬁe‰icích stavûli jedoucí
vozidlo ﬁízené zjevnû podnapil˘m ﬁidiãem.
Na vztyãenou paÏi k zastavení nereagoval
a málem stráÏníka X zajel. Hlídka nelenila
a vyjela za vozidlem. ¤idiã nezvládl zatáãku v Zahoﬁanech a byl nucen se vzdát
stráÏcÛm zákona. Dechovou zkou‰ku odmítl a pﬁípadu se ujala Policie âR. Ta si ﬁidiãe ihned odvezla.
26.11.2010 Polici âR oznámeno, Ïe
z telefonní budky v Zahoﬁanech, zﬁejmû
dûti, volají opakovanû na tísÀovou linku
Policie âR. StráÏník X okamÏitû vyjel na
místo. Od budky akorát vyjíÏdûl ‰kolní autobus. A tak na telefonisty ãekalo pﬁekvapení pﬁed místní ‰kolou. Tﬁi 7 letí ho‰i byli
zji‰tûni. Doma je ov‰em ãeká poﬁádné nadûlení.
Kﬁe‰ice dne 1.12.2010

L U â N Í P O T O K - situace po leto‰ním létu
Leto‰ní srpnov˘ pﬁívalov˘ dé‰È nám
opût ponûkud drsnû pﬁipomnûl sílu pﬁírody a ukázal dal‰í nebezpeãí pro na‰e
sídla v podobû povodnû. Tentokrát byly
postiÏeny, stejnû jako tolik dal‰ích obcí,
Zahoﬁany a Tﬁeboutice na Luãním potoce. Ukázalo se, jaká mÛÏe b˘t síla
sráÏek a z jak velkého území k nám
voda pﬁitéká. V pﬁípadû Luãního potoka
je to pﬁes 60 km2, v pﬁípadû Ú‰tûckého
potoka a Obrtky je to obrovské území,
s povodím sahajícím pﬁes Ú‰tûcko aÏ
do Tuhánû poblíÏ Dubé, odkud voda
pﬁitéká také do na‰ich katastrÛ, Kﬁe‰ic
a Nuãnic. V Tﬁebouticích, kde jsou
domy v niÏ‰ích polohách ohroÏeny
vodou z Labe, vnímají prudké pﬁívalové
vody Luãního potoka jako je‰tû nebezpeãnûj‰í hrozbu. Je to voda prudká a
pﬁívalová vlna má rychlost a velkou
sílu.
Nechci se zde pokou‰et odhalit pﬁíãiny, proã k povodním dochází. Jistû je to
kombinace nûkolika vlivÛ, sráÏek neb˘valé intenzity, dlouhodobû zanedbané
péãe o koryto potoka, jeho hloubku a
bﬁehy, bídn˘ stav zpevnûn˘ch ãástí a
zanedbaná údrÏba bﬁehov˘ch porostÛ.
Spí‰e se chci pokusit, spolu s ostatními, kdo se chopili aktivity, udûlat nûco
pro postupnou nápravu stavu vûcí,
abychom napﬁístû mûli alespoÀ pocit,
Ïe jsme pro vûc vykonali co nejvíc a
pokusili jsme se spoleãnû tragické dÛsledky povodní alespoÀ zmírnit na co
nejmen‰í míru. Na téma Luãní potok
jsme na listopad svolali otevﬁené sezení u kulatého stolu, kde jsme se snaÏili
pojmout problematiku revitalizace potoka z více pohledÛ. Postupná péãe o
celé povodí pﬁíslu‰í jin˘m orgánÛm, neÏ
je obec. Pro na‰í informaci a pﬁehled
jsme se snaÏili sehnat alespoÀ nûkteré
z dﬁíve zpracovan˘ch studií, objednané
správcem toku, Zemûdûlskou a vodohospodáﬁskou správou. Pozvali jsme
téÏ odbornici vodohospodáﬁku Vandu
Tom‰oviãovou, aby nám objasnila, co
je vlastnû pro Luãní potok zpracováno
za materiály, k ãemu sloÏí a jaké jsou
dal‰í návaznosti. Je jasné, Ïe lidi postiÏené povodní nezajímají tolik dlouho
plánovaná opatﬁení v celé délce toku
/napﬁíklad vybudování men‰ích retenãních nádrÏí na horních tocích/, jako spí‰
konkrétní ãiny v rámci na‰í obce, vedoucí k nápravû. Zaznûla také slova o
Ïalobû na stát jako správce toku. Je
v‰ak tﬁeba si uvûdomit, Ïe podle zákona ã. 254/2001Sb. /vodní zákon/ povodeÀ a vodu jako Ïivel nikdo nevlastní,
vinu nad pﬁívalem vody nelze na nûko-

ho svalit, nebo po nûkom vymáhat
‰kodu za po‰kození napﬁíklad nemovitosti. ·kodu lze uplatÀovat pouze v
rámci pojistného plnûní na poji‰Èovnû,
podle platn˘ch smluv. Vodní zákon
ukládá povinnost údrÏby toku ze strany
správce, povinná preventivní údrÏba
také pﬁináleÏí vlastníkÛm staveb, které
v tocích jsou. Tady budeme jistû naráÏet na majetkoprávní vztahy a urãení
vlastnictví, protoÏe povinnosti udrÏovat
nemovitosti a zachovávat prÛtoãnost
mají jejich vlastníci, správce toku má
vlastníky na jejich povinnosti upozorÀovat.
Myslím, Ïe obec udûlala pﬁi povodni
v srpnu pro obãany hodnû a podle
sv˘ch moÏností ke zmírnûní následkÛ
vypomohla i finanãnû z vlastního rozpoãtu. Sv˘m postupem se zasadila o
to, Ïe dnes obãané získali dal‰í dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj jako pﬁíspûvek na obnovu domácností. Získání
tûchto penûz nebylo vÛbec snadné a
navíc je tﬁeba peníze rychle do konce
roku vyúãtovat. Je tﬁeba na tuto dobrou
práci navázat dal‰ími kroky. Je podaná
Ïádost o evropskou dotaci na následky
Ïiveln˘ch pohrom, ze které bude doufejme moÏno opravit nejvíce po‰kozené místní komunikace v majetku obce,
v Tﬁebouticích a Zahoﬁanech. V rozpoãtu obce poãítáme s nemalou ãástkou
na spoluúãast této dotace.
Dále je ale potﬁeba ﬁe‰it zanesené
koryto, vyspravit po‰kozené bﬁehy, zajistit prÛtoãnost a postarat se o vyãi‰tûní náletové zelenû a pﬁerostl˘ch stromÛ
rostoucích v prÛtoãném profilu koryta.
Tyto práce má zaji‰Èovat správce toku.
Z dostupn˘ch materiálÛ vypl˘vá, Ïe

ihned po povodni odbor Ïivotního prostﬁedí Mûstského úﬁadu v Litomûﬁicích,
jako pﬁíslu‰n˘ vodoprávní úﬁad, vyzval
správce /ZVHS/ k vykonání zabezpeãovacích prací po povodni. Správce
toku k tûmto pracím zpracoval technickou zprávu, která obsahuje údaje o
stavbû v rámci programu „Odstranûní
následkÛ povodní na státním vodohospodáﬁském majetku“. Zpráva obsahuje
rozãlenûní stavebních prací do stavebních objektÛ, Tﬁeboutice, Zahoﬁany,
Velk˘ Újezd a B˘ãkovice. Jedná se o
obnovu kapacity koryta vodního toku,
opravu bﬁehov˘ch nátrÏí a v˘molÛ. V
rámci tûchto prací správce nepoãítá s
kácením stromÛ. BohuÏel souãasná situace je taková, Ïe ZHVS jako správce toku se ke konci roku 2010 ru‰í a
správa toku pﬁejde buìto na Les âR,
nebo na Povodí Ohﬁe. Pﬁipravenou dokumentaci správce toku pﬁedá novému
správci a podle informací z na‰ich jednání se peníze z rozpoãtu mohou pﬁidûlit nejdﬁíve v bﬁeznu a zahájení prací
se tak mÛÏeme doãkat nejdﬁíve na pﬁelomu jara a léta, pokud v‰e dobﬁe
pÛjde. Jednali jsme s obûma potenciálními nov˘mi správci, vûdí o nás a od 1.
ledna 2011 bude koneãnû jasné, kdo
se správcem stane a s k˘m mÛÏeme
jednat. Na obci zÛstává vyﬁe‰it problém pﬁítoku od Sedlce, zatrubnûného
pod návsí v Zahoﬁanech a silnicí. V˘tok
této strouhy, zároveÀ odvádûjící de‰Èovou vodu, je pod silniãním mostem u
zámku a je tﬁeba zprÛchodnit pﬁedev‰ím ãásteãnû ucpanou ãást od hasiãárny k silnici, kde situaci komplikují
koﬁeny smuteãní vrby, prorostlé do po(Pokraãování na následující stranû)

FK Schoeller Kﬁe‰ice
VáÏení spoluobãané,sportovní pﬁátelé.
Máme za sebou polovinu sezóny 2010/2011 a pro ná‰ oddíl byla velice úspû‰ná. Pﬁípravka pod vedením Pavla Leãbycha obsadila ve sv˘ch turnajích
tﬁetí místo i pﬁes nedostatek hráãské základny. Star‰í Ïáci pokraãují ve velkém
taÏení po úspûchu a pod vedením trenéra Petra Klupáka a asistentÛ Václava
Klupáka a Luìka Konigsmarka se drÏí se ztrátou pûti bodÛ na první M‰ené
Láznû na krásném ãtvrtém místû. Nádhernou sezónu zaãali dorostenci pod
vedením Josefa Fridricha a Lubo‰e Pekárka, kde po devíti kolech první ãásti
skonãili na prvním místû. A-t˘m se drÏí se ztrátou pûti bodÛ na prvního na
ãtvrtém místû. Pod vedením ·tefana Knapíka a kapitána Pavla ZÛny by se
mohlo podaﬁit vykopat vytouÏenou A tﬁídu.
V‰em bych chtûl podûkovat za pﬁíkladnou reprezentaci na‰eho klubu FK
Schoeller Kﬁe‰ice a obce Kﬁe‰ice. Dále dûkuji, vedení klubu, sponzorÛm, obci
Kﬁe‰ice, rodiãÛm a fanou‰kÛm za podporu. Pﬁeji v‰em krásné proÏití vánoãních svátkÛ a ‰Èastn˘ nov˘ rok. FOTBALU ZDAR
Za FK Schoeller Kﬁe‰ice Leãbych Pavel
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
trubí. V souãasné dobû máme na toto
zprÛchodnûní zpracovanou nabídku a
budeme se snaÏit provést práce co
nejdﬁíve, jak to poãasí dovolí. Dal‰ím
havarijním místem je utrÏená ãást pravého bﬁehu v délce asi 25m, V místû
zahrady paní Hnilicové pod b˘val˘m
ml˘nem v Zahoﬁanech. Toto sníÏení
bﬁehu zpÛsobuje zatopení zahrad a
hospodáﬁství paní Hnilicové, MojÏí‰ov˘ch a Holzknechtov˘ch. V tomto místû
jiÏ pﬁi zv˘‰ení hladiny asi o 0,5m hrozí
potok vylitím z bﬁehu a zpÛsobuje probdûlé noci postiÏen˘m obyvatelÛm, jako
tomu bylo i pﬁi poslední prosincové oblevû. Problémem je zde kromû nákladÛ
také fakt, Ïe problematická ãást bﬁehu
- pruh o ‰íﬁi asi 5m, je v soukromém
majetku dal‰ího vlastníka a obec na
své náklady nemÛÏe sanovat cizí bﬁeh.
Jedním z ﬁe‰ení je pozemek odkoupit,
o této moÏnosti s vlastníkem jednáme,
rozhodnutí o odkupu a nákladech vloÏen˘ch do úpravy bﬁehu je na obecním
zastupitelstvu.
Dal‰ím problémem je kácení stromÛ
rostoucích v korytû. Zde je správce toku
v situaci, Ïe na kácení musí vypisovat
v˘bûrová ﬁízení, náklady jsou vysoké a
prostﬁedky na to nestaãí. Mûli bychom
toto vzít jako obec na sebe v problémov˘ch úsecích v Zahoﬁanech a Tﬁebouticích se pokusit stromy pokácet sami.
Jistû ve spolupráci s obãany mÛÏeme
pokácet alespoÀ ty stromy, na které nebude potﬁeba speciální techniky a postupÛ. Na vedení Obce je získat patﬁiãné povolení (povoluje OÎP Litomûﬁice),
a souhlas správce toku, kter˘ by za normálních okolností mûl toto kácení provést na své náklady. Problematické stromy jsme zmapovali a souhlas správce
toku jsme získali. Na Odboru Ïivotního
prostﬁedí jsme vûc projednali a pﬁedali
patﬁiãné mapové podklady se soupisem
poãtÛ a druhÛ dﬁevin. Po Novém roce by
se mûla uskuteãnit prohlídka na místû
se zástupcem vodoprávního úﬁadu,
moÏná jiÏ i nového správce toku, abychom získali souhlas s kácením je‰tû v
dobû vegetaãního klidu.
Závûrem prosím v‰echny o podporu
k dosaÏení zlep‰ení zanedbaného
stavu, bude potﬁebná spolupráce hasiãÛ, obãanÛ, dobrovolná práce v‰ech,
kdoÏ budou ochotni se na spoleãné
práci podílet a dûkuji tûm, kdo svojí
prací jiÏ pﬁispûli. Bude zapotﬁebí také
velká vzájemná solidarita, také tolerance a pochopení tûch, kteﬁí jsou vodou
postihováni. Mûjme na pamûti, Ïe v koneãném dÛsledku je postiÏena celá
obec. Organizaãní a legislativní stránka vûci, v omezené míﬁe i stránka finanãní, bude leÏet na obci.
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Topná sezóna bez ãerného kouﬁe?

Jakmile se ochladí, objevují se pravidelnû nad na‰imi obcemi tmavá oblaka
kouﬁe a na návsi i v ulicích je cítit charakteristick˘ zápach páleného uhlí, a
bohuÏel ãasto i ‰tiplav˘ d˘m, prozrazující, Ïe nûkde v okolí se spaluje nevhodné palivo, nebo dokonce odpadky.
Domácí kotelny pﬁispívají stále více ke
zneãi‰Èování ovzdu‰í, a tím i k riziku
vzniku závaÏn˘ch nemocí, hlavnû rakoviny a d˘chacích chorob. Leckde na
venkovû je ãistota ovzdu‰í v zimním
období stejná nebo i hor‰í neÏ v prÛmyslov˘ch oblastech. Domácí kamna a
kotle nelze vybavit drahou technologií
pro dokonalé hoﬁení a ãi‰tûní spalin, a
tak záleÏí na kaÏdém z nás, co do
kamen pﬁiloÏíme a kolik jedÛ vypustíme
do vzduchu.
Jde to i ‰etrnû
Topení uhlím nemusí b˘t závadné, pﬁi
dodrÏování nûkolika pravidel. Na prvním místû je technick˘ stav kamen
nebo kotle a komína. Komín musí mít
správn˘ tah, podle poÏadavkÛ pﬁipojeného kotle, a mûl by se pravidelnû kontrolovat a ãistit. V‰echny ohyby a napojení kouﬁovodÛ musí b˘t hladké, bez v˘ãnûlkÛ a záhybÛ, a nikdy by nemûly
smûﬁovat dolÛ. Kotel by se mûl pravidelnû ãistit od nánosÛ sazí a dehtu, a
má b˘t správnû seﬁízen˘. Jen tak bude
dávat optimální v˘kon a topit skuteãnû
úãinnû. Uhlí by mûlo hoﬁet plamenem,
s dostateãn˘m pﬁívodem vzduchu.
Pokud je kotel pﬁíli‰ tlumen a uhlí
pouze doutná, nespaluje se dokonale a
do ovzdu‰í uniká víc ‰kodlivin. Pﬁi do-

konalém spalování dá stejné mnoÏství
uhlí více tepla a emise jsou niÏ‰í.
Pokud máte pﬁedimenzovan˘ kotel,
kter˘ musíte pﬁi‰krcovat, ﬁe‰ením by
mohla b˘t vût‰í akumulaãní nádrÏ.
Kotel by pak mohl del‰í dobu hﬁát na
pln˘ v˘kon. Moderní automatické kotle
mají mnohem vy‰‰í úãinnost spalování,
aÏ 80%, oproti klasick˘m kotlÛm s úãinností kolem 55%. I kdyÏ jde o vy‰‰í finanãní investici, v budoucnu byste mûli
u‰etﬁit na nákupu paliva, bude ho staãit
míÀ.
âím topit
Pro ãistotu ovzdu‰í v na‰í obci je
zdaleka nejpﬁíznivûj‰í vytápûní elektﬁinou nebo zemním plynem, je to i nejpohodlnûj‰í. U kotlÛ a kamen na pevná
paliva je velmi dÛleÏitá kvalita paliva. Z
hlediska emisí je nejpﬁíznivûj‰í dﬁevo.
Platí to ale pouze pro dﬁevo bez chemického o‰etﬁení a jak˘chkoliv nátûrÛ,
ﬁádnû vyschlé. S vût‰í vlhkostí dﬁeva
klesá jeho v˘hﬁevnost a rostou emise
‰kodlivin, dochází k dehtování kamen.
Dﬁevo dostateãnû vyschne pﬁes 2 zimy.
PouÏíváte-li uhlí, vybírejte kvalitní, to
znamená s vysokou v˘hﬁevností a s
nízk˘m obsahem síry, popela a vody.
Prodejci by mûli v‰echny tyto parametry uvádût. Pﬁi vy‰‰ím obsahu síry mÛÏe
docházet ke korozi kotle, spékání uhlí a
emisím oxidÛ síry do ovzdu‰í. Hnûdé
uhlí s vysok˘m obsahem síry by mûlo
pﬁijít pouze do velk˘ch elektráren nebo
kotelen, které mají filtry na odsíﬁení.
Voda v uhlí sniÏuje úãinnost spalování
(Pokraãování na následující stranû)

Druh uhlí

Výhřevnost MJ/kg Obsah popela Obsah vody Obsah síry

Ledvické

17,6

9,8 %

30,2 %

0,8 %

Mostecké

19,9

9,5 %

-

1,4 %

Polské

12,8

6,3 %

46,9 %

0,5 %

OKD – černé uhlí

30,2

6,5 %

-

0,7 %

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
a pﬁi del‰ím skladování se uhlí rozpadá.
Pﬁi vysokém obsahu popela je nutná
ãastûj‰í obsluha kotle a sniÏuje se úãinnost získávání tepla. âerné uhlí je sice
draÏ‰í, ale v˘hﬁevnûj‰í, takÏe topení s
ním nevyjde o tolik dráÏ.
V souãasné dobû je na trhu velké
mnoÏství alternativních paliv, aÈ uÏ to je
dﬁevní ‰tûpka, brikety a pelety vyrobené ze slisovan˘ch zbytkÛ dﬁeva na pilách, nebo rÛzné druhy biopelet, vyrobené z rostlin (napﬁ. ‰Èovík, kukuﬁiãná
nebo ﬁepková sláma). Nabídka je jiÏ
dnes ‰iroká a do budoucna se dá oãekávat spí‰e zlevÀování tûchto paliv, na
rozdíl od uhlí, u kterého se jiÏ v minulosti diskutovala v˘‰e speciální ekologické danû nebo úplné zakázání jeho
spalování v domácnostech.
âím rozhodnû netopit
Do kaÏdého kotle patﬁí pouze to, co
je v˘slovnû uvedeno v jeho návodu.
KaÏd˘ kotel je pﬁizpÛsoben konkrétnímu palivu, spalování jiného paliva v
nûm neprobíhá ideálnû, kotel se mÛÏe
dokonce po‰kodit. Samozﬁejmû do
Ïádn˘ch kamen nepatﬁí jakékoliv odpadní materiály. Velice nebezpeãné je
pálení chemicky o‰etﬁeného nebo natﬁeného dﬁeva, jako jsou napﬁ. rámy
oken, star˘ nábytek, praÏce, dﬁevûné
palety na zboÏí. Pﬁi jejich spalování
vzniká nejen rakovinotvorn˘ formaldehyd, ale i vysoce toxické dioxiny, které
jsou rakovinotvorné, po‰kozují hormonální a imunitní systém, ovlivÀují nervovou soustavu, u dûtí mÛÏou také sniÏovat inteligenci a ovlivÀovat chování (hyperaktivita). Pﬁi hoﬁení rÛzn˘ch druhÛ
plastÛ zase do ovzdu‰í unikají jedovaté
ftaláty, které zpÛsobují poruchy jater a
ledvin, vrozené vady muÏsk˘ch pohlavních orgánÛ, niÏ‰í kvalitu spermií a riziko vzniku astmatu, dále oxid uhelnat˘,
kter˘ blokuje pﬁenos kyslíku krví a pﬁi
jeho vy‰‰ích koncentracích hrozí aÏ
udu‰ení, a mnoho dal‰ích jedovat˘ch
látek a tûÏk˘ch kovÛ. Spalováním PVC
dokonce vzniká fosgen, kter˘ naleptává d˘chací cesty, oãi i kÛÏi a v minulosti byl pouÏíván jako bojov˘ plyn. Nejvy‰‰í koncentrace tûchto ‰kodliv˘ch
látek b˘vají namûﬁeny v místnosti, kde
se topí, zv˘‰ené mnoÏství je i v celém
domû. Na povûtrnostní situaci a rozptylov˘ch podmínkách záleÏí, jak moc
bude vznikající d˘m obtûÏovat venku,
na ulici. Na jedy ve vzduchu jsou nejcitlivûj‰í dûti, tûhotné Ïeny, star‰í osoby
a lidé trpící astmatick˘m ãi jin˘m respiraãním onemocnûním. Mûjme k nim
ohled.
Co ﬁíkají zákony?
Podle zákona o ochranû ovzdu‰í je
zakázáno v kotli nebo v kamnech spa-

lovat jiná paliva neÏ ta, která urãil v˘robce kamen. Dále je povinností dodrÏovat pﬁípustnou tmavost kouﬁe a neobtûÏovat kouﬁem osoby ve svém
okolí. Tmavost zbarvení kouﬁe pﬁibliÏnû
odpovídá koncentraci sazí, popílku a jin˘ch ãástic. Normou je stanoveno, Ïe
pﬁi spalování paliv nesmí b˘t odcházející kouﬁ tmav‰í neÏ 2. stupeÀ Ringelmannovy stupnice ‰edi. Mûﬁení se provádí nejãastûji porovnáním tmavosti
kouﬁové vleãky s odpovídající hodnotou
Ringelmannovy stupnice, provádí ho
pozorovatel ve vzdálenosti 150 aÏ 400
m od pozorovaného komína.
V leto‰ním roce se na‰e obecní policie v rámci preventivní a osvûtové ãinnosti novû zamûﬁí také na sledování
tmavosti kouﬁe a informování obãanÛ o
rizicích pálení nevhodného materiálu.
Zásady správného vytápûní:
1. Do kamen a kotlÛ pﬁikládejte pouze
to, co tam skuteãnû patﬁí (podle návodu k obsluze). Dﬁevo pouze bez
chemického o‰etﬁení a nátûrÛ, ﬁádnû
vyschlé. Uhlí radûji kvalitní, s nízk˘m
obsahem síry.
2. Nechte si zkontrolovat a seﬁídit kotel.
3. Pravidelnû ãistûte komín, zkontrolujte správn˘ tah.
4. Popel z kamen, pokud jste pálili
nûco jiného neÏ ãisté suché dﬁevo,
mÛÏe obsahovat hodnû jedovat˘ch
látek. Proto ho nepouÏívejte na zahradû, ani k posypu chodníkÛ.
5. Nepﬁetápûjte, radûji sniÏte teplotu v
místnostech a obléknûte si svetr. Radiátory osaìte termostatick˘mi ventily.
6. Zamezte únikÛm tepla. Zkontrolujte,
jestli okna a dveﬁe dobﬁe tûsní, pﬁípadnû nalepte tûsnící prouÏky. Do
budoucna zvaÏte moÏnost zateplení
nebo v˘mûny oken.
Jarmila Jandová

Odpad do kamen nepatﬁí, Ekol. centrum Most, http://www.enviweb.cz/clanek/topeni/82182/odpad-do-kamennepatri
Uhlí 2010: Pﬁehled cen + jak ho vybrat, zdroj: http://www.nazeleno.cz/vytapeni-1/kamna-1/uhli-2010-prehledcen-jak-ho-vybrat.aspx
Druhy
pevn˘ch
paliv,
zdroj:
http://www.mhas.cz/pevna-palivadruhy.php
Právní okénko - související pﬁedpisy:
Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í, § 11: Ve zdrojích zneãi‰tûní
ovzdu‰í se smí pouÏívat pouze paliva,
která urãil v˘robce kotle nebo kamen. §
12: provozovatelé mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování jsou povinni dodrÏovat pﬁípustnou tmavost kouﬁe a neobtûÏovat
kouﬁem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti.
Zákon ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník, § 127: Vlastník nesmí nad míru
pﬁimûﬁenou pomûrÛm obtûÏovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouﬁem, plyny, pachy,...
Vyhlá‰ka ã. 205/2009 Sb., stanoví
nejvy‰‰í pﬁípustnou tmavost kouﬁe.
Naﬁízení vlády ã. 91/2010 Sb., o poÏární bezpeãnosti, stanoví ãetnost provádûní ãi‰tûní, kontrol a revizí komínÛ.
Ringelmannova stupnice ‰edi:

PouÏité zdroje:
Topíme ohleduplnû k pﬁírodû i sousedÛm, materiály sdruÏení Arnika vytvoﬁené s podporou SFÎP
Materiál

Co vzniká při jeho spalování

chemicky ošetřené dřevo,
nábytek, natřená prkna

dioxiny, formaldehyd

celobarevné letáky a časopisy

těžké kovy

Nekvalitně spalované uhlí

dehtové látky, oxidy síry, oxid
uhelnatý

Plasty – PET láhve od nápojů,
kelímky, igelitové tašky

oxid uhelnatý, těžké kovy, ftaláty,
polyaromatické uhlovodíky

Polystyren

styren

Tetrapak

chlororganické látky, těžké kovy

PVC

dioxiny, kyselina chlorovodíková,
fosgen
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Budou na‰i obãané osvobozeni od poplatkÛ za popelnice?
Souãasná koalice nechce pomoci na‰im obãanÛm!
V rámci jednání Zastupitelstva obce Kﬁe‰ice, které se konalo dne 16.prosince 2010, byl projednáván i návrh rozpoãtu
na rok 2011. Pﬁi projednávání rozpoãtov˘ch zmûn jsem navrhl, aby byly zru‰eny poplatky za odvoz popelnic. BohuÏel
souãasní koaliãní ãlenové zastupitelstva z âSSD a KNSZT
nechtûjí ani tímto minimem pomoci v tûchto tûÏk˘ch dobách
na‰im obãanÛm! Takové si nûkteﬁí obyvatelé zvolili zastupitele!
SvÛj návrh jsem podal právû proto, Ïe mnoho na‰ich spoluobãanÛ v poslední dobû ﬁe‰í tûÏké finanãní problémy a domnívám se, Ïe v roce 2011 budou tyto problémy je‰tû narÛstat. VÏdy jsme byli zastánci ‰etﬁení. Proto také musím
konstatovat, Ïe po ukonãení minulého volebního období,
skonãila obec Kﬁe‰ice s pﬁebytkem ve v˘‰i necel˘ch ãtyﬁ miliónÛ korun. UÏ v prÛbûhu roku 2010 jsme ale byli spoleãnû
se starostkou obce, paní Ludmilou Juﬁíkovou, pﬁesvûdãeni,
Ïe po létech tvrd˘ch finanãních restrikcí bude nutné na‰im
obãanÛm nyní alespoÀ trochu pomoci. Proto jsme to napsali do volebního programu Fóra obãanÛ.
AÏ do roku 2009 byly budovány zásadní inÏen˘rské systémy. Od revoluce v roce 1989, kdy jsme jako Obãanské fórum

a pozdûji ODS, pﬁevzali zdevastovanou obec dlouhodob˘m
komunistick˘m nezájmem a v na‰í obci nebyl vodovod, nebyla zde kanalizace, topilo se uhlím, nebyly telefonní linky,
elektrické rozvody byly v Ïalostném stavu. Taková byla tehdy
skuteãnost. A nyní. V na‰í obci je v‰ude vodovod, kaÏd˘ má
kanalizaci, kaÏd˘ mÛÏe topit ekologicky (samozﬁejmû pokud
na to má, protoÏe je to bohuÏel opravdu drahé), dovoláte se,
kam potﬁebujete. Elektrické rozvody nekolabují.
Chtûli jsme proto obãanÛm trochu pﬁilep‰it po létech velk˘ch
obecních v˘dajÛ na vybudování infrastruktury. Obãané bohuÏel zvolili jinak. Chtûli takovou zmûnu? Nic to ov‰em nemûní
na skuteãnosti, Ïe léta nastﬁádané finanãní prostﬁedky by
mohly b˘t v souãasné dobû ãásteãnû pouÏity na pomoc v‰em
obãanÛm a to právû formou zru‰ení poplatkÛ za popelnice.
Myslím, Ïe by obãané mûli sledovat, jak se ãlenové souãasného zastupitelstva obce postaví k tomuto návrhu, kter˘
opûtovnû pﬁednesu na pﬁí‰tím jednání. Chtûl bych proto obãany vyzvat, aby se zúãastnili pﬁí‰tího jednání zastupitelstva
obce Kﬁe‰ice, kde se bude pravdûpodobnû schvalovat rozpoãet obce na rok 2011.
Pavel Richter
ãlen Zastupitelstva obce Kﬁe‰ice

Demokracie v Kﬁe‰icích skonãila?
Totalita klepe na dveﬁe ?!?
Nástupem nov˘ch ãlenÛ Zastupitelstva obce v Kﬁe‰icích zﬁejmû konãí
demokratické principy fungování zastupitelstva v na‰í obci. Koalice tvoﬁená KSâM, âSSD, SNK a sdruÏení
KNSZT po‰lapává pﬁirozené, v minulosti peãlivû dodrÏované, principy demokracie.
Na jednání Zastupitelstva obce Kﬁe‰ice, které se konalo ve ãtvrtek 16.prosince 2010, jsem podal návrh na
zmûnu v obsazení „Kontrolního v˘boru“. Tento v˘bor je jedním ze dvou v˘borÛ, které musí ãlenové zastupitelstva
ze zákona zﬁídit. Tím druh˘m je „Finanãní v˘bor“. Návrh jsem podal jako
pﬁirozené právo kaÏdého ãlena zastupitelstva.
Mou snahou bylo zmûnit obsazení
„kontrolního v˘boru“ tak, aby souãasná
koalice vnímala tento kontrolní mechanizmus jako pﬁirozen˘ nástroj demokratického fungování, neboÈ v demokratick˘ch orgánech je nepsan˘m pravidlem, Ïe kontrolní v˘bor obsazuje
opozice. Souãasné personální obsazení tohoto orgánu ve sloÏení M.Kébrt,
J.Kroupa ml. a J.Vochozková odporuje
zásadnû pﬁedstavám o „kontrolní funkZPRAVODAJ
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ci“ tohoto v˘boru. Navrhl jsem, aby se
ãleny tohoto v˘boru stali P.Richter,
L.Juﬁíková a F.Hensch. V‰ichni tﬁi navrÏení kandidovali v posledních komunálních volbách a mají jisté zku‰enosti
s fungováním tûchto orgánÛ. Domnívám se, Ïe zmûna by byla jistû pﬁínosem k tomu, aby souãasná koalice
mûla jakousi pﬁirozenou protiváhu a
aby nedo‰lo k neuváÏenému zneuÏití
souãasného sloÏení ãlenÛ zastupitelstva obce.
Nevím, jestli si nûkteﬁí na‰i obãané
vybaví sloÏení kontrolního a finanãního
v˘boru v minul˘ch volebních obdobích.
Musím zde ale zdÛraznit, Ïe b˘valé koalice byly vÏdy natolik velkorysé, Ïe
nabídly obsazení kontrolního a finanãního v˘boru opoziãním zastupitelÛm.
To Ïe nikdo z ãlenÛ tûchto v˘boru
skoro nic nedûlal a skoro v‰echno pﬁipravovala starostka obce za nû, je vûc
svûdomí ãlenÛ tûchto v˘borÛ. To si
musí pﬁed obãany na‰í obce vysvûtlit
sami.
V minulém volebním období byli ãlenové kontrolního v˘boru M.Tintûra
(ãlen zastupitelstva do 15. ﬁíjna 2010),
L.Kébrt a M.Hork˘. A jaké pﬁekva-

pení. V‰ichni byli z tehdej‰í opozice.
A sloÏení finanãního v˘boru v minulém volebním období: Ing.Maixner,
M.Kébrt a D.Pavlovská. Pﬁekvapení
ãíslo dvû! Cel˘ v˘bor sloÏen z tehdej‰í
opozice!!!
Podiví se tedy dnes nûkdo nad tím,
Ïe kdyÏ jsem navrhl pouze to, abychom
o zmûnû v obsazení kontrolního v˘boru
vÛbec hlasovali, Ïe souãasná koalice
málem zablokovala i tento návrh? Myslím si, Ïe by na‰i obãané mûli zbystﬁit a
moÏná bychom se mûli zaãít bát, Ïe demokracie v na‰í obci konãí a nastupuje
totalita ...
Je‰tû jsem svÛj boj za pﬁeobsazení
kontrolního v˘boru nevzdal a pokusím
se o zmûnu v obsazení na pﬁí‰tím jednání Zastupitelstva obce. Chtûl bych
tímto poÏádat obãany na‰í obce, kter˘m není lhostejné zachování principÛ
demokracie, aby pﬁi‰li sledovat jednání
ãlenÛ zastupitelstva a aby sledovali,
zda budeme obcí demokraticky sm˘‰lejících a svobodn˘ch obãanÛ, nebo
jestli se dvacet let po demokratické revoluci vrátíme zpût k totalitním komunistick˘m praktikám?
Pavel Richter
ãlen Zastupitelstva obce Kﬁe‰ice

Reakce ke ãlánkÛm zastupitele Pavla Richtera:
■ Budou na‰i obãané osvobozeni od poplatkÛ za popelnice?
Je mi známo, Ïe Fórum obãanÛ populistickou my‰lenkou
neplacení svozu odpadu obãany hodlalo pﬁitáhnou co nejvíce voliãÛ. Je apelováno na vedení obce, aby v období krize
bylo ulehãeno obãanÛm. V˘‰e rozpoãtu obce je limitována
stejnû jako domácnosti obãanÛ . Pﬁebytek rozpoãtu obce
hodláme vyuÏít jin˘m zpÛsobem po pﬁíslu‰né diskuzi v zastupitelstvu. V souãasné dobû ãiní v˘daje na svoz odpadu
941 tisíc Kã, z toho na poplatcích obec vybere 540 tisíc Kã,
zbytek 401 tisíc Kã musí doplatit obec.
■ Demokracie v Kﬁe‰icích skonãila? Totalita klepe na
dveﬁe?
DÛraznû se v‰í váÏností se ohrazujeme proti znûní ãlánku
zastupitele Richtera. DÛkazem demokracie je skuteãnost,
Ïe do zastupitelstva obce Kﬁe‰ice byli zvoleni zástupci pûti
subjektÛ. V prÛbûhu povolebních vyjednávání byla zástupcÛm Fóra obãanÛ uãinûna nabídka, aby navrhli své

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
I. pololetí 2011
Týden
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
27

Datum
5.1.2011
12.1.2011
19.1.2011
26.1.2011
2.2.2011
9.2.2011
16.2.2011
23.2.2011
2.3.2011
9.3.2011
16.3.2011
23.3.2011
30.3.2011
6.4.2011
13.4.2011
20.4.2011
27.4.2011
4.5.2011
11.5.2011
18.5.2011
25.5.2011
1.6.2011
8.6.2011
15.6.2011
22.6.2011
29.6.2011
6.7.2011

Den

Svoz odpadu

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

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
ANO

zástupce do finanãního a kontrolního v˘boru, vãetnû moÏnosti pﬁedsedat jednomu z v˘borÛ. Na tuto nabídku jsme
nedostali Ïádnou odpovûì. RovnûÏ v prÛbûhu ustavujícího zasedání zastupitelstva nikdo ze zastupitelÛ FO ani pﬁítomn˘ pan Richter nevznesli Ïádané protinávrhy k obsazení v˘borÛ. Je tedy s podivem, Ïe pan Richter ve svém ãlánku obviÀuje zastupitelstvo obce z poru‰ování demokracie a
z totalitních praktik.
• • •
V závûru bychom panu Richerovi chtûli vzkázat, Ïe demokracie není reprezentována jenom jeho názory ale je vyjádﬁena vÛlí v‰ech voliãÛ a jejich zastupitelÛ. Zastupitelstvo
obce je demokratickou „arénou“ , kde zastupitelé prosazují
zájmy v‰ech obãanÛ a ne jenom zájmy osobní ãi své strany.
Nehodláme pﬁistoupit na Va‰i konfrontaãní rétoriku, naopak pﬁivítáme konstruktivní jednání s vedením obce i v‰emi
zastupiteli, jehoÏ smyslem bude rozvoj na‰ich obcí.
Václav Kovaﬁík, Starosta
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta

PovodÀová dotace 2010
Obec Kﬁe‰ice dne 26. 11. 2010 odeslala na Ministerstvo
pro místní rozvoj, odbor koncepce bytové politiky a rozvoje
bydlení, Ïádost o dotaci na finanãní pﬁíspûvek 30 000,— na
domácnost, podle podprogramu ã. 117 517 „Podpora pﬁi zaji‰Èování doãasného náhradního ubytování a dal‰ích souvisejících potﬁeb v dÛsledku povodnû ãi jiné Ïivelní pohromy“
v celkové v˘‰i 510 000,— Kã. Îádost podalo 17 obãanÛ (domácností).
13. 12. 2010 nám bylo doruãeno z Ministerstva pro místní
rozvoj „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
15. 12. 2010 - v‰ichni Ïadatelé telefonicky seznámeni
s podmínkami vyplácení a 16.12.2010 byla v˘‰e uvedená
ãástka pﬁipsána na povodÀov˘ úãet. Dotace je urãena na
obnovu základních funkcí domácností, které pﬁi‰ly v dÛsledku povodní doãasnû o moÏnost uÏívání bytu, nebo ãásti bytu
z dÛvodÛ jeho rekonstrukce, nebo opravy (doãasná neobyvatelnost). Za obnovu základních funkcí domácností se povaÏuje poﬁízení vybavení, nebo technické zhodnocení domácností (kotel, nábytek, elektrospotﬁebiãe, podlahy, stavební materiál, stavební práce). Za základní vybavení domácnosti se nepovaÏuje elektronika.
Obec obãanÛm vyplácí ãástku na poﬁízení vybavení, nebo
technické zhodnocení domácnosti na základû dokladÛ (paragon, faktura atd.). V souãasné dobû má jiÏ 6 ÏadatelÛ pﬁeveden finanãní pﬁíspûvek na svÛj úãet.
MB

Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný
na 1. pololetí do 30. 4. na 2. pololetí do 30. 9.
ZPRAVODAJ
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Podzim a zima v na‰í Základní ‰kole a Mateﬁské ‰kolce
Dne 1. záﬁí 2010 probûhlo za úãasti
pﬁedstavitelÛ obce, rodiãÛ ÏákÛ a hostÛ
slavnostní zahájení ‰kolního roku 2010 2011. Pﬁi této pﬁíleÏitosti byly pﬁedány
dárky na‰im nov˘m prvÀáãkÛm /13/ a
dûtem, které zahájili vzdûlávání v na‰í
pﬁípravné tﬁídû /12 /. Ke v‰em promluvila paní starostka Ludmila Juﬁíková a popﬁála v‰em dûtem, ÏákÛm a pracovníkÛm ‰koly mnoho úspûchÛ ve ‰kolní
práci.
Do na‰í ‰koly nyní dochází 41 ÏákÛ.
Ve ãtyﬁech tﬁídách jsou tﬁídními uãiteli - v
1. roãníku paní uãitelka Mgr.Jana Trojáãková, ve 2.roãníku paní uãitelka
Mgr.Jitka Fidlerová, ve 3. roãníku paní
ﬁeditelka Mgr. Jitka Geburová a 4. a 5.
roã. ve spojeném oddûlení paní uãitelka
Lenka Geburová. V Základní ‰kole
máme i pﬁed‰koláãky v pﬁípravné tﬁídû,
ve které uãí nová paní uãitelka Iva Latislavová.
âistotu ‰koly udrÏuje ve ‰kole paní
‰kolnice Jana V˘bochová a údrÏbu zaji‰Èuje pan Viktor Krehan.
O v˘chovu a první krÛãky zapojování
se do ‰kolního kolektivu se podle zdaﬁilého ‰kolního vzdûlávacího programu pﬁed‰kolního vzdûlávání se starají paní uãitelky ZdeÀka Báchorová a Magdalena Chladilová s nemalou pomocí své paní ‰kolnice Milu‰ky Koﬁánové. Ve ‰kolce máme

zaﬁazenou i dívenku se sluchov˘m postiÏením a té pomáhá tûÏkosti osudu pﬁekonávat sleãna asistentka Lucie Peksová.
S prázdn˘m bﬁí‰kem se velmi tûÏko
podávají velké v˘kony, ale s tímto nemáme Ïádn˘ problém, protoÏe nám staãí
dojít do ‰kolní jídelny a tam nás vÏdycky
ãeká nûco dobrého. O to se peãlivû starají na‰e paní kuchaﬁky paní Zuzana Schmidová, Jana Peksová a nová paní kuchaﬁka Jana Pfortnerová.
Podûkování patﬁí v‰em uãitelÛm, kteﬁí
prohlubují celkov˘ rozvoj dûtí v mimo‰kolních aktivitách a zájmov˘ch krouÏcích. Odpolední zájmové aktivity se tû‰í
mezi na‰imi Ïáky veliké oblibû. V tomto
‰kolním roce jsme pûveck˘ sbor „Sluníãko“, flétnov˘ krouÏek, poãítaãov˘ krouÏek, krouÏek dovedn˘ch rukou a sportovní krouÏek posílili o krouÏek anglického
jazyka a krouÏek rybáﬁsk˘. Dûkujeme
tímto i v‰em rodiãÛm, kteﬁí spolupracují
se ‰kolou a projevují zájem o v‰estrann˘
rozvoj sv˘ch dûtí.
Tradiãní sbûr se setkal s velk˘m ohlasem, za pomoci veﬁejnosti jsme pro ‰kolu
získali finance, které zÛstávají dûtem na
v˘lety, odmûny v soutûÏích a vybavení
tolik potﬁebn˘mi hrami v na‰í ‰kolní druÏinû.
Od záﬁí jsme jiÏ tﬁikrát nav‰tívili Divadlo
K. H. Máchy v Litomûﬁicích a se sv˘m

Îivotní v˘roãí...
V leto‰ním roce 2010, oslavilo své
Ïivotní jubileum 86 na‰ich obãanÛ - dÛchodcÛ ve vûku od 70 do
95 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:
Franti‰ek Novák, Emilie Pangerlová, Jindﬁi‰ka Mare‰ová, Marie Svobodová, Marta Slavíková, Antonín Marhan,
Franti‰ek Opava, Marie Cendelínová, Marie Cutychová,
Marie Maixnerová, Franti‰ek Holeãek, Zuzana Pudilová,
Jiﬁí Pangerl, Kvûtoslav Limberk, Ludmila Jelínková, Marie
Blechová, Teresie Kuﬁilová, Kurt Vy‰ata, Helena Vorlická,
Ludmila Kolaãevová, BoÏena Kébrtová, Ladislav Bene‰,
Vladimír ·ams, Anna Heﬁmanová, Josef Kﬁivánek, BoÏena Motejlová, Kvûtu‰e Bendová, Janina Smolná, Václav
Matou‰ek, Jaroslav Pokorn˘, Emilie Nováková, Jaroslav
Fiala, Bedﬁich Opoãensk˘, Josef Cutych, RÛÏena Léblová,
Jaroslava Fr˘dová, Karel Horáãek, Aloisie âervenková,
Antonie Hafincová, Josef Fridrich, Anna Koﬁánová, Václav
Hakl, Hubert Beránek, Vilma Svobodníková, Jaroslav Harant, Josef Vorlick˘, Vlastimil Motejl, Bedﬁich Heidorn, Milada Rozinayová, Marie âervinková, Emilie Marãaníková,
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krásn˘m pohádkov˘m programem za
námi do ‰koly pﬁijel skvûl˘ pan SváÈa se
sv˘m „Dividlem“ a v M· byl jiÏ potﬁetí,
tolik se dûtem líbí.
Nelze pominout velmi zdaﬁilé mimo‰kolní akce jako byl celodenní podzimní
v˘let do Libûchova, kter˘ jsme si s dûtmi
skvûle uÏili. Snahou je úzce spolupracovat s na‰í Mateﬁskou ‰kolkou, coÏ se od
záﬁí skvûle daﬁí napﬁ. pﬁi zdaﬁil˘ch akcích
„Talent a Hajánek“ s pﬁespáním ve ‰kole
i ‰kolce, „Drakiáda“ , „PrÛvod obcí s lampionky“, „Mikulá‰ ve ‰kole“ a spoustu
akcí nás spolu je‰tû ãeká.
Dnes se v‰ichni tû‰íme na jiÏ tradiãní
vánoãní besídku, kde mÛÏeme dát první
vánoãní dárek sv˘m rodiãÛm a v‰em, kdo
se za námi pﬁijde podívat v podobû písní,
hry na flétny, básní pohádek a taneãkÛ.
Snahou nás v‰ech pedagogÛ a ostatních pracovníkÛ ‰koly, ‰kolky a ‰kolní jídelny je, aby Ïáci a dûti v M· vyrÛstali v
klidném prostﬁedí a zvládali nároãné poÏadavky dané ‰kolními vzdûlávacími programy, aby se jim ve ‰kole líbilo a v‰echny pﬁekáÏky hravû zvládali
V‰em spoluobãanÛm pﬁejeme pﬁíjemné, pohodové proÏití vánoãních svátkÛ
a mnoho úspûchÛ po cel˘ nov˘ rok
2011.
Za zamûstnance Z· a M· Kﬁe‰ice
ﬁeditelka ‰koly Mgr. Jitka Geburová

Jaroslav Lang, Vûra Zetková, Jan Cibulka, Ludûk Königsmark, Marie Michálková, Vilhemina Pokorná, Eva Smolná,
Karel Blecha, Margita Morávková, Ladislav Schoﬁ, Vlasta
BrÛnová, Vûra Fryãová, Edeltraud HrÛzová, Anna Balounová, Vûra Hlaváãová, Vlasta Vítková, Stanislava Beránková, Marie Knotková, Karel Hron, Milu‰e Tomková, AlÏbûta Du‰ková, Marie Fridrichová,Franti‰ek ·nejdar, Anna
Opoãenská, Lucie Svobodníková, Vûra Harantová, Josef
Horák, Franti‰ek Krajník, Vlastimil ·Èastn˘, Oldﬁich Motejl,
RÛÏena Kloubská, Jaroslava Marãaníková, Vûra Zítová,
âenûk Michálek, Vûra Vorasická.
Na‰í nejstar‰í obãankou je paní Janina Smolná ze
Sedlece gratulujeme.
S paní Evou Rychovou, Zdenkou âermákovou a Helenou Vorlickou se dne 21.12.2010 rozlouãil a osobnû jim
podûkoval za jejich práci pro obecní úﬁad, od roku 2006 do
roku 2010 starosta obce, pan Václav Kovaﬁík.
„Nové sloÏení Ïen,“ které bude od roku 2011 nav‰tûvovat a gratulace za Obecní úﬁad v Kﬁe‰ících pﬁedávat, jsou
paní Mesaro‰ová Jitka, Svobodová Jana, ·Èastná Marie a
Tichá Anna.
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

CO DùLAJÍ MLADÍ HASIâI
Kolektiv mlad˘ch hasiãÛ se v roce 2010
skládal ze dvou druÏstev. DruÏstvo Plamínek (3-6 let) a druÏstvo mlad‰ích
ÏákÛ (6-11 let). Obû druÏstva spoleãnû
vedou Karina Opavová, Luká‰ Kébrt,
Nikola Zavázalová a Václav Opava. Jejich celoroãní práce s mládeÏí byla
zavr‰ena tûmito soutûÏními v˘sledky:

Pohárová soutûÏ v Terezínû
- 1.místo, mlad‰í Ïáci
Pohárová soutûÏ v Litomûﬁicích
- 2.místo,mlad‰í Ïáci
Okresní kolo soutûÏe Plamen
1. ãást Klap˘
- 1. místo, mlad‰í Ïáci
2. ãást Du‰níky
- 3. místo, mlad‰í Ïáci
- 2.místo, Plamínek
Pohárová soutûÏ Bechlín
- 4,6. místo, mlad‰í Ïáci
- 1. místo, Plamínek
Pohárová soutûÏ v Brozanech n/O
- 2,5. místo, mlad‰í Ïáci
Pohár Brann˘ závod Brozany n/O
- 1,4,5.místo,mlad‰í Ïáci
- 1. místo, Plamínek
Pohár Brann˘ závod Litomûﬁice
- 1,5,8. místo,mlad‰í Ïáci
Pohár Brann˘ závod Kﬁe‰ice
- 1,2,5,9. místo, mlad‰í Ïáci
- 1, 2. místo, Plamínek
Pohár Brann˘ závod Terezín
- 1,5,9. místo, mlad‰í Ïáci
Mimo soutûÏí byla druÏstva v leto‰ním
roce i na v˘letû v Aquapqrku v Mostû a
v Zooparku v Chomutovû.
ZPRAVODAJ
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N A P U S TA J I JE VESELO

■ V úter˘ 14.12.2010 poﬁádali uÏivatelé na‰eho domova jiÏ po tﬁinácté pro své spoluobãany nejen prodejní v˘stavku v˘robkÛ, ale i tradiãní pﬁedvánoãní kulturní poﬁad NA PUSTAJI VESELO. Tûlocviãna místní základní ‰koly byla plná dûtí i dospûl˘ch. Spolu s hlavním úãinkujícím - Kﬁe‰iãankou - Pustajkou byli tradiãními hosty poﬁadu malí zpûváãci pûveckého sboru
Sluníãko Z· Kﬁe‰ice a mal˘ pûveck˘ sbor studentek SPg· Litomûﬁice. V‰em dûkujeme za úãast, potlesk a ocenûní a pﬁejeme krásné vánoãní svátky a spokojen˘ rok 2011.

■ V sobotu 11.12.2010 se na nádvoﬁí na‰eho domova
odehrálo pﬁedstavení v podání skupiny historického ‰ermu
LEPUS druÏiny pana ZbyÀka Zajíce z Házmburka. Akce se
nám velmi líbila a dûkujeme ãlenÛm skupiny za pûkné pﬁedstavení.
ZPRAVODAJ
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■ Na dÛkaz ocenûní úãasti Kﬁe‰iãanky - Pustajky ve finále celostátního festivalu NAD OBLAKY ANEB KAÎD¯ MÒÎE B¯T
HVùZDOU v Olomouci byla dne 30.11.2010 kapela i sólista - úãastník finálového galaveãera p.Petr ZgaÏar, pﬁijati hejtmankou ÚK pí.Janou VaÀhovou a radní ÚK pí.Janou Ry‰ánkovou. Hudebníci obdrÏeli od pﬁedstavitelek kraje drobné pozornosti
a my v‰ichni jim dûkujeme za vzornou reprezentaci nejen na‰eho domova, ale i CSP a celého Ústeckého kraje.

■ Velmi úspû‰nou akcí byla dne 7.12.2010 i Mikulá‰ská
diskotéka s na‰imi dûvãaty z Jestﬁebí a kamarády ze zaﬁízení z âíÏkovic, Skalice a Libû‰ic. Velik˘m pﬁekvapením pro
v‰echny byla i pohádka Mrazík, nastudovaná zvlá‰tû pro
tento den zamûstnanci na‰eho domova. A Ïe mûla velk˘ úspûch, není tﬁeba jistû pﬁipomínat. Samozﬁejmû nechybûli ani
Mikulá‰ s ãertem a jako obvykle host - tentokrát taneãníci z
DÚSP âíÏkovice.
ZPRAVODAJ

●

11 / 2010

Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Kﬁe‰ice konaného dne 15. 11. 2010
■ Usnesení ã.63:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice urãuje
ovûﬁovateli zápisu pana Kébrta a pana
Maixnera, zapisovatelem pana ·tûdrého

13 dnÛ a jednorázové proplacení odmûny po skonãení funkãního období
podle § 75 odst. 2 zákona 128/2000
Sb. paní Ludmile Juﬁíkové

■ Usnesení ã.64:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schvaluje program ustavujícího zasedání

■ Usnesení ã.70:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice volí místostarostou pana Ondﬁeje ·tûdrého

■ Usnesení ã.65:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
zvolení jednoho místostarosty.

■ Usnesení ã.71:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice zﬁizuje
finanãní v˘bor a kontrolní v˘bor. Oba
v˘bory budou tﬁíãlenné.

■ Usnesení ã.66:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích urãuje, Ïe pro v˘kon funkce starosty obce bude ãlen zastupitelstva
dlouhodobû uvolnûn.

■ Usnesení ã.72:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice volí
pﬁedsedou finanãního v˘boru pana
Franti‰ka Maixnera.

ãleny kontrolního v˘boru Jarmilu Jandovou a pana Jiﬁího Kroupu.
■ Usnesení ã.76:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice v souladu s § 72 a 84 odst.2 písm.n) zákona o
obcích stanoví odmûnu za v˘kon funkce neuvolnûného místostarosty, pﬁedsedy v˘boru zastupitelstva, ãlena v˘boru a zastupitele obce ve v˘‰i dle pﬁílohy
ã.1 k usnesení. Odmûna bude poskytována ode dne sloÏení slibu a zvolení do
funkcí .
■ Usnesení ã.77:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice rozhodlo
o podání námitky k Zásadám územního rozvoje Ústeckého kraje. Námitka
bude podána vÛãi komunikaci PK 22
Sváﬁenice - Tﬁeboutice a k navrÏen˘m
biokoridorÛm NRBK K13 a RBK 600.
Podáním námitky povûﬁuje starostu, za
vûcnou správnost odpovídá Kamila
Kloubská.

■ Usnesení ã.67:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice urãuje,
Ïe starosta a místostarosta budou voleni veﬁejnû hlasováním.

■ Usnesení ã. 73:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice volí
pﬁedsedou kontrolního v˘boru pana
Kébrta.

■ Usnesení ã.68:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice volí starostou pana Václava Kovaﬁíka

■ Usnesení ã.74:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice volí
ãleny finanãního v˘boru Jacqueline Vochozkovou a Luká‰e Kébrta.

Ondﬁej ·tûdr˘
místostarosta obce Kﬁe‰ice

■ Usneseníã.75:
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice volí

Václav Kovaﬁík
starosta obce Kﬁe‰ice

■ Usnesení ã.69:
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení nevyãerpané dovolené v délce

V Kﬁe‰icích, dne 23.11.2010
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