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SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení obãané, pÛvodnû jsem chtûl napsat ãlánek o tom co se za první polovinu na‰eho volebního období podaﬁilo a co zatím ne. Tak tedy jenom ve zkratce.
Nová silnice v Zahoﬁanech a Tﬁebouticích, bezdrátov˘ obecní rozhlas, mateﬁská ‰kolka pro 25 dûtí. Vyﬁe‰ení krizové situace v provozování podtlakové
kanalizace, pﬁevzetí a zaji‰tûní ochrany
obce protipovodÀovou zdí, vybudování
dûtsk˘ch hﬁi‰È u truhlárny a v kolonii.
Pﬁed startem je nové ‰kolní sportovní
hﬁi‰tû a“ oÏivená“ náves v Zahoﬁanech.
Pﬁed podpisem je smlouva o smûnû
pozemkÛ „U Labe“, kde je v plánu vybudování oddychové zóny. Ve stavu
projektové pﬁípravy je úprava silnice
ã.261, jejímÏ smyslem je zv˘‰ení dopravní bezpeãnosti v obci.
Zatím se nepodaﬁilo upravit místní
komunikace v Tﬁebouticích a Zahoﬁanech a obnovit veﬁejné osvûtlení v nûkter˘ch lokalitách obce.
Stojíme pﬁed problémem jak naloÏit s
chátrající budovou kina na kterou byl
pﬁedchozím vedením obce zpracován
nákladn˘ projekt „Chameleon“ a jehoÏ
financování mûlo b˘t zaji‰tûno z provozu fotovoltaické elektrárny Tﬁeboutice,
kde obec zakoupila pozemky a finanãnû se podílela na projektu. Stavba FVE
byla s koneãnou platností zamítnuta.
Obci zÛstaly nepotﬁebné pozemky,
stohy zaplacené projektové dokumentace a chátrající kino.
Prvoﬁad˘m úkolem bylo uklidnûní
„pomûrÛ“ ve ‰kole a to zejména zlep‰ení komunikace mezi zamûstnanci
‰koly a rodiãi, aby nedocházelo k odchodu ÏákÛ do jin˘ch ‰kol. Z tûchto dÛvodÛ byla zvolena nová ‰estiãlenná
‰kolská rada , která jak vûﬁím , dokáÏe
v na‰í ‰kole prosadit pozitivní zmûny
jejichÏ smyslem je pﬁívûtivá, pohodová
‰kola pro Ïáky, rodiãe a pedagogy.
BohuÏel v souãasné dobû probíhá ve
‰kole chaos. Tﬁi dny pﬁed jednáním zastupitelstva se na obec dostavila paní
ﬁeditelka a sdûlila, Ïe na mûsíc listopad

a prosinec nemá mzdové prostﬁedky
na v˘platu zamûstnancÛ ‰koly. V následné diskusi nedokázala hodnovûrn˘m zpÛsobem prokázat jak mohlo
dojít k takovému propadu na mzdách.
Dal‰í jednání jsem si ihned vyÏádal na
odboru ‰kolství Ústeckého kraje, které
je poskytovatelem mzdov˘ch prostﬁedkÛ pro na‰í ‰kolu. Z tohoto jednání byl
konstatován vedením odboru závûr, Ïe
paní ﬁeditelka nedodrÏela finanãní rozpoãet na mzdy sv˘ch zamûstnancÛ.
Svévolnû ãi z neznalosti nav˘‰ila platy
zamûstnancÛ, zv˘‰ila úvazky a nedrÏela se jí známého rozpoãtu, kter˘ jiÏ v
záﬁí byl vyãerpán z 90%. Nereagovala
na v˘zvy z odboru ‰kolství.
Vedením odboru ‰kolství bylo sdûleno, Ïe Ïádné volné prostﬁedky Z· a M·
Kﬁe‰ice nedostane a je na zﬁizovateli,
tedy Obci Kﬁe‰ice, aby sv˘m rozhodnutím ﬁe‰ila zda zamûstnanci své mzdy v
listopadu a prosinci dostanou a bude
tak zaji‰tûn chod ‰koly.

Tento problém jsme jako mimoﬁádn˘
bod jednání zastupitelstva projednali
za pﬁítomnosti paní ﬁeditelky, která odpovídala jak zastupitelÛm, tak obãanÛm na ãetné dotazy. Obávám se
v‰ak, Ïe odpovûdi paní ﬁeditelky nikoho
nepﬁesvûdãili. I pﬁesto zastupitelstvo
schválilo ‰kole dotaci 440.000.- Kã na
mzdy zamûstnancÛ ‰koly, protoÏe není
moÏno za pochybení jedince nechat
padnout ‰kolu na jejímÏ zachování má
zastupitelstvo, rodiãe dûtí a v‰ichni obãané prvoﬁad˘ zájem.
ZaÏádal jsem odbor ‰kolství o urychlené provedení kontroly - inspekce,
která objasní jak paní ﬁeditelka plnila
úkoly vedoucího pracovníka pﬁi rozdûlování mzdov˘ch prostﬁedkÛ, které ji
byly pﬁidûleny na platy zamûstnancÛ.
Na mimoﬁádném jednání ‰kolské
rady, kterého jsem se úãastnil jsem poskytl radû zatím dostupné informace.
Paní ﬁeditelka podala vysvûtlení kde
pﬁipustila, Ïe nav˘‰ila mzdy a úvazky
zamûstnancÛ v oãekávání, Ïe obdrÏí
od odboru ‰kolství nav˘‰ení rozpoãtu,
(Pokraãování na následující stranû)

Podaﬁilo se vybudovat dûtské hﬁi‰tû u truhlárny.

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
coÏ se nestalo. V závûru ‰kolská rada
navrhla odvolání ﬁeditelky z funkce,
které bylo ‰kolskou radou schváleno.
Jako starosta obce a Obec Kﬁe‰ice
jako zﬁizovatel ‰koly se tímto návrhem
bude zab˘vat. Na základû ‰etﬁení inspekce a ‰kolského zákona neprodlenû rozhodneme o odvolání ﬁeditelky
‰koly.

Obec Kﬁe‰ice jako zﬁizovatel ‰koly
poskytuje nemalé finanãní prostﬁedky
na provoz ‰koly (energie,údrÏba,vybavení apod.), kde ze zákona o obcích vykonáváme kontrolní ãinnost. Financování mzdov˘ch prostﬁedkÛ zaji‰Èuje
Ústeck˘ kraj prostﬁednictvím odboru
‰kolství a jejich rozdûlení pﬁíslu‰n˘ ﬁeditel ‰koly, tedy provádí i kontrolu,
která ze zákona nepﬁíslu‰í obci.
V závûru mého slova obãanÛm k pro-

blému na‰í ‰koly Vás mohu ujistit, Ïe
vynaloÏíme ve‰keré úsilí k tomu, abychom na‰í ‰kolu zachovali. Uji‰Èuji Vás
rodiãe a jsem pﬁesvûdãen, Ïe tento
problém nebude mít vliv na chod ‰koly
a o va‰e dûti budou nadále peãovat
dobﬁí pedagogové a zamûstnanci
‰koly, kteﬁí na této situaci nenesou Ïádnou vinu.
Václav Kovaﬁík,
starosta obce

Správa obce nebo jen rozhazování penûz?
Jsou to jiÏ dva roky od komunálních
voleb v roce 2010 a je tedy vhodná
doba provést malou rekapitulaci ãinnosti na‰í ‰estiãlenné koalice v sedmiãlenném zastupitelstvu.
Ve svém pﬁíspûvku bych se chtûl zab˘vat skuteãn˘m stavem samosprávy
v na‰í obci. Pﬁesnûji ﬁeãeno nûkter˘m
projektÛm samosprávy.
Byly realizovány komunikace na „Rafandû“ v Zahoﬁanech a v Tﬁebouticích.
Ty by byly v tomto volebním období realizovány kaÏdopádnû, protoÏe to byly
poslední komunikace v obci, které nebyly v poﬁádku a ve volebních programech je mûli myslím úplnû v‰ichni.
Pokud tedy nûkterá uskupení vÛbec
nûjak˘ volební program mûla.
Málokdo si ale uvûdomuje, Ïe této
vûci nejvíce pomohla paní starostka
Juﬁíková, kdyÏ po povodních v roce
2010 intervenovala na Krajském úﬁadû
v Ústí nad Labem, aby byl vyhlá‰en III.
povodÀov˘ stupeÀ. Bez osobního vynucení tohoto „rozhodnutí“ by pak nebylo moÏné opravit komunikaci a postiÏení obãané by rozhodnû velmi tûÏko
dostávali alespoÀ nûjak˘ finanãní pﬁíspûvek!
Co v tomto v˘ãtu mám dál?
Zbudování ohyzdné buÀkové pﬁístavby u ‰koly je hrÛzostra‰nou mÛrou
v na‰í obci. Jediné plus je, Ïe není moc
vidût z hlavní prÛjezdní komunikace.
KdyÏ se mne na to nûkdo ptá, jen kroutí hlavou, jak mohl nûkdo takovou
ohavnost u historické budovy ‰koly
vÛbec povolit? Minulé vedení obce,
vãele s paní starostkou Ludmilou Juﬁíkovou, mûlo mnohem lep‰í variantu citlivé pﬁístavby zadního traktu ‰koly.
Kdyby ale v na‰í obci nevyhráli populisté, kteﬁí do té doby pro obec nic nevykonali, asi by dnes ‰kola a její okolí
vypadalo mnohem lépe a bylo by to ﬁe‰ení trvalé. Souãasné buÀky budou asi
po pár letech prodány do ‰rotu, kam
právem patﬁí. A jestli nûkdo argumentoval rychlostí, coÏ bylo silnû krátkozraké
hledisko, tak aÈ si spoãítá, jak dlouho
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realizace trvala. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe
pﬁístavba budovy základní ‰koly by
vy‰la ãasovû stejnû. ·kola tímto ﬁe‰ením navíc pﬁi‰la o své hﬁi‰tû. Nabídli se
tedy kﬁe‰iãtí fotbalisté, Ïe by mohli
‰kolní dûti pou‰tût na jejich hﬁi‰tû. CoÏ
by bylo chvályhodné. Neb˘t ov‰em
toho, Ïe za to chtûli od obce opravdu
nehorázné peníze, coÏ bylo na druhou
stranu od nich sprosté.
Osobnû nejsem proti podpoﬁe volnoãasov˘ch aktivit, ale rozházet obecní
rozpoãet takto populisticky, jen pro své
pﬁí‰tí zvolení, bych nikdy neudûlal.
Obec totiÏ hospodaﬁí s finanãními prostﬁedky pro v‰echny obãany, nejen pro
nûkteré!
TakÏe to byly „plusy“? A nyní mínusy.
Vzhledem k recesnímu v˘voji ve spoleãnosti by bylo vhodnûj‰í ‰etﬁit finanãní prostﬁedky a pﬁipravovat se na dlouhodobou stagnaci ve v˘voji v pﬁíjmech
na‰í obce. Pokud ale souãasné zastupitelstvo pracuje systémem „po nás potopa“, tak pﬁí‰tí zastupitelstvo bude mít
velké potíÏe financovat provoz obce.
Nicménû jsou projekty, alespoÀ
z mého pohledu, které by mûly b˘t realizovány nyní.
Prvním zásadním problémem je veﬁejné osvûtlení v Kﬁe‰icích a Nuãnicích.
Domnívám se, Ïe se jedná o realizaci
za cca 5 aÏ 6 mil. Kã. Je to opravdu
hodnû penûz, ale stav tohoto veﬁejného osvûtlení je jiÏ pomalu ve stádiu „Îivotu nebezpeãné“.
Druh˘m zásadním problémem je
kompletní revitalizace zahoﬁanského
rybníku. My jsme je‰tû s paní starostkou Juﬁíkovou pﬁipravili projektovou dokumentaci na tuto zásadní rekonstrukci. Od voleb 2010 se souãasní populistiãtí zastupitelé touto problematikou
vÛbec nezab˘vají a radûji budou realizovat novou zahoﬁanskou náves, která
by opravdu mohla je‰tû poãkat, aÏ se
udûlá to podstatné. JenomÏe tato podbízivá koalice potﬁebuje dûlat nejdﬁíve
to, co je nejvíc vidût, laviãky, cestiãky,
kytiãky atp. VÏdyÈ oni se nestarají

o obec, oni se starají pouze o pﬁí‰tí voliãské hlasy!
Dal‰ím dÛleÏit˘m problémem je budova b˘valého kina v Kﬁe‰icích. Nûkteﬁí minulí zastupitelé vûnovali mnoho
ãasu na záchranu tohoto objektu.
Souãasní zastupitelé dûlají, Ïe tento
objekt neexistuje a proto bych pﬁedpokládanou demolici naúãtoval kaÏdému z nich, aby si uvûdomili, Ïe se
musí starat o ve‰ker˘ obecní majetek,
nejen o ten, kter˘ pﬁiná‰í voliãské
body. My jsme se o rekonstrukci snaÏili proto, aby se dûti, mládeÏ a star‰í
obãané mûli kde potkávat. Aby nemuseli chodit jen do hospod nebo posedávat jen venku na laviãkách. Souãasná koalice ale bohuÏel ãeká pouze
na to, aÏ budova b˘valého kina spadne sama. Opravdu kvalitní správa
obce. No moÏná, Ïe si nûkteﬁí zvolení
zastupitelé pﬁed volbami mysleli, Ïe
na‰im obãanÛm bude staãit jezdit po
obci na kole a kochat se v˘hledem od
zahoﬁanského kostela. MoÏná trochu
málo.
Jedno sdruÏení také pﬁed volbami slibovalo zlep‰ení ovzdu‰í v obci. No
nevím. V poslední dobû veãer ani radûji neotevírám okno, abych se tím ãist˘m
„ovzdu‰ím“ v na‰í obci neudusil. Ale
zde platí jedno. Sliby se slibují, blázni
se radují.
Dal‰ím pûkn˘m dílem tohoto koláãe
je veﬁejná správa a údrÏba zelenû
v obci. Jestli si to nûkdo pamatuje,
tak uÏ druh˘ rok bezv˘slednû ﬁe‰í koalice tento problém a poﬁád to jaksi
né a né rozlousknout. MoÏná jich na
tom pracuje mnoho, moÏná jich na
tom pracuje málo. Nevím. Jedno je
ale jisté, Ïe do dne‰ního dne nevíme,
a asi se to jen tak nedovíme, jestli
máme údrÏbu obce drahou nebo levnou? Byl jsem asi pﬁed rokem na
pracovním jednání zastupitelstva
v této vûci. Byli jsme tam ãtyﬁi. Ostatní asi nemûli ãas... Na nûãem jsme se
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dohodli, ale „skutek utek“. A myslím,
Ïe do voleb se uÏ asi niãeho nedoãkáme. UÏ v minulém zastupitelstvu
byla jmenována pracovní skupina na
ﬁe‰ení této problematiky. Jejich v˘stup po roce práce byl asi v tom
smyslu, Ïe do voleb jiÏ nemá cenu se
tím zab˘vat. KdyÏ je‰tû chvíli poãkáme, tak mÛÏe zastupitelstvo schválit
podobné usnesení.
·kola je trochu „stát ve státû“. Ale
pár poznámek bych si pﬁece jen dovolil. Bude to také asi rok. Bylo svoláno
pracovní jednání zastupitelÛ. Byli jsme
tam jen ãtyﬁi. ¤e‰ili jsme otázku dal‰ího
fungování ‰koly. ·kola má problémy
s dûtmi. Je jich tam opravdu málo a ani
v‰echny dûti na‰ich zastupitelÛ jí nenav‰tûvují. CoÏ mne opravdu pﬁekvapi-

lo. KdyÏ jsem navrhl zaãít prÛzkumem
mezi rodiãi, co jim ve ‰kole vadí a co by
se mûlo zlep‰it, vypadalo to, Ïe „semínko“ padlo na úrodnou pÛdu. Dnes si
to jiÏ nemyslím. UÏ vÛbec si nemyslím,
Ïe v souãasné dobû se zastupitelé
snaÏí ‰kole pomoci. Myslím si, Ïe
v souãasné dobû se dûlá v‰e jen pro
odvolání souãasné ﬁeditelky ‰koly. Kvalita v˘uky, organizace ‰koly a provozní
problémy jdou stranou. Základním
cílem je odvolat ﬁeditelku ‰koly. ProtoÏe to ale není tak snadné, tak místo pomoci ‰kole se hledají záminky pro její
odvolání. Opravdu krásn˘ pﬁíklad vztahu ‰koly a vedení obce. Myslím si, Ïe
souãasní koaliãní zastupitelé jsou nejlep‰í hrobaﬁi na‰í ‰koly, kteﬁí v zastupitelstvu kdy sedûli. My jsme se alespoÀ
anketami mezi obãany snaÏili získat
vût‰inov˘ názor obyvatel. Ti souãasní

zastupitelé ho znát pravdûpodobnû nepotﬁebují! MoÏná mûli likvidaci místní
‰koly ve svém tajném „programovém
prohlá‰ení“.
Posledním „úspûchem“ je územní
plán rozvoje na‰í obce. V souãasné
dobû to vypadá, Ïe ná‰ územní plán
rozvoje obce je nûkde velmi dobﬁe
ukryt, aby se na nûj asi nejlépe zapomnûlo. Je to nûjaká taktika? Opravdu si
nepamatuji, kdy naposledy se územní
plán v zastupitelstvu projednával
a nevím co se s územním plánem dûje.
Asi budu nucen podat opoziãní interpelaci!
Jak jsem naznaãil, jsme v polovinû
volebního období. KéÏ by druhá polovina ubûhla rychleji, aby se do ãela obce
mohla vrátit Ïena, která správû obce
opravdu rozumûla! KaÏd˘ ví o kom je
ﬁeã.
Pavel Richter

Odpovûì panu Richterovi
Pane Richtere,
Va‰ich nûkolik postﬁehÛ a ãlánkÛ v minul˘ch vydáních
Zpravodaje jsme nechali bez komentáﬁe, aby si lidé udûlali
obrázek sami a porovnali Va‰e postﬁehy s realitou podle
vlastního rozumu. Tentokrát v‰ak budu mít pár poznámek, i
kdyÏ myslím, Ïe ãas vûnovan˘ této reakci je do znaãné míry
zmarnûn˘ a obãanÛm se za tuto Ïabomy‰í pﬁestﬁelku omlouvám pﬁedem.
Pokusím se udrÏet nit poznámek v poﬁadí Va‰eho hodnocení dvou let od voleb 2010, tedy v˘ãtu na‰ich neúspûchÛ,
nehospodárnosti a ‰patn˘ch rozhodnutí. Z této baÏiny trãí jediné svûtélko demokracie, kter˘m jste Vy, hájící prapor opozice, s odmítáním ‰kodliv˘ch dotací. Zesmû‰Àujete také
snahy o kultivovanou osvûtu, obãanské aktivity, obviÀujete z
populismu a krátkozrakosti. BudiÏ vám to pﬁiãteno na úãet,
podtrÏen˘ voliãi. KaÏd˘ takov˘ máme a ãárky se hromadí.
Spoleãnû s Vámi se tû‰ím na konec volebního období a doufám, Ïe se objeví kandidáti s kultivovan˘m programem a
chutí do zmûn v obci, kteﬁí nás vystﬁídají.
Nikdo nezpochybÀuje roli a zásluhy paní Juﬁíkové pﬁi a po
povodních, vãetnû tûch na Luãním potoce v roce 2010 a bylo
to jiÏ nûkolikrát napsáno. Na opravû komunikací na Rafandû
a v Tﬁebouticích má nejvût‰í podíl pokud vím pan Kébrt, protoÏe na poslední chvíli zajistil podání Ïádosti o dotaci, vãetnû potﬁebn˘ch podkladÛ, projektu a rozpoãtu v dobû, kdy
ostatní tancovali kolem komunálních voleb.
Je‰tû pﬁed nedávnem jste tuto akci kritizoval jako nepoctivou a obviÀoval zastupitelé ze lÏí o stavu povodnû. Nyní pícháte do ostatních zastupitelÛ, které naz˘váte koalicí, Ïe
kdyby bylo sloÏení ZO jiné, stejnû by se komunikace opravily. Tak ãi tak, dobﬁe, Ïe to je hotové a nemusíme se snad
pﬁedhánût v zásluhách. Dodávám jen, Ïe to nebyly poslední
komunikace v nepoﬁádku, jak pí‰ete. Dost jich je‰tû opravit
zb˘vá, hlavnû v Tﬁebouticích a Zahoﬁanech, ale najdou se i
v Nuãnicích, i Sedlci.
Beru plnou zodpovûdnost za „hrÛzostra‰nou mÛru“ budovy nové mateﬁské ‰kolky na ‰kolním hﬁi‰ti. RozloÏení sil v zastupitelstvu je takové, Ïe vût‰ina stavbu podpoﬁila a od obãanÛ se mi zatím nedostalo negativních ohlasÛ, s v˘jimkou
paní Juﬁíkové v ãlánku loÀského Zpravodaje ã.12. V prÛbûhu

pﬁíprav jsem se paní Juﬁíkové dotazoval, jestli byla vyhotovena nûjaká studie pﬁístavby Z·, nebo ‰lo jen o úvahy. Bylo
mi sdûleno, Ïe Ïádná konkrétní studie zpracována nebyla.
Podle poÏadavkÛ Va‰í opozice bylo provedeno zhodnocení
dal‰ích navrhovan˘ch ﬁe‰ení, koupit star‰í nemovitost v okolí
a zrekonstruovat. Nebudu znovu rozebírat, jak by takov˘to
postup trval dlouho a o kolik dráÏ by vy‰el. PodrÏeli jsme se
souãasného trendu mobility budov a flexibility jejich vyuÏití s
tím, Ïe jsme vydali co nejménû penûz a v budoucnu lze reagovat na zmûnu poptávky - poãtu dûtí jin˘m samostatn˘m
vyuÏitím, prodejem, nebo i rozebráním. Nejde jistû o skvost
architektury ani techniky stavûní, ale v relativnû krátkém
ãase jsme zareagovali na naléhavé a dlouhodobé volání
‰koly a ‰kolky po ﬁe‰ení situace, s dan˘mi finanãními moÏnostmi bez zadluÏení.
Následn˘ postup fotbalového klubu se mi také nelíbil, ale
myslím, Ïe pokud by ‰kola vznesla konkrétní poÏadavek na
hﬁi‰tû, jistû jí fotbalisté vyhoví. K problematice hﬁi‰tû za ‰kolkou uvádím, Ïe jiÏ probûhlo v˘bûrové ﬁízení na dodavatele,
dotace je schválena a pokud zastupitelé schválí, bude hﬁi‰tû na míãové hry v prostoru za ‰kolkou brzy postaveno.
Bude men‰í, ale bezpeãnûj‰í, ten star˘ asfalt stejnû jiÏ nevyhovoval bezpeãnému provozu.
V následn˘ch odstavcích je smûsice obvinûní z populismu,
v˘zva k ‰etﬁení a varování, Ïe pracujeme systémem „po nás
potopa“. Tomuto plácnutí do vody nerozumím, proto dále nekomentuji.
MÛÏeme podle va‰eho hodnocení také za stav veﬁejného
osvûtlení v Nuãnicích a Kﬁe‰icích. Letos osvûtlení pro‰lo revizí, je provozu schopné, i kdyÏ jeho stav odpovídá stáﬁí a
vyÏaduje opravy vybran˘ch ãástí. Bude dobﬁe, kdyÏ investici
do opravy veﬁejného osvûtlení s cílem napﬁíklad osadit jej
moderními úsporn˘mi zdroji, navrhnete jako svoji rozpoãtovou prioritu.
Opakovanû kritizujete, Ïe se nepokraãuje v „pﬁipraveném
projektu“ na rybník v Zahoﬁanech a Ïe náves mohla poãkat.
Jistû ano, ale jiÏ ãeká mnoho let a nûco se prostû musí
upﬁednostnit. „Populisticky a podbízivû“ jsme zvolili náves,
protoÏe jsme reagovali na moÏnosti reálného dotaãního titu(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
lu a s rybníkem naváÏeme, mÛÏete b˘t nápomocen. Od Vás
se dozvídáme, Ïe se této problematice vÛbec nevûnujeme,
pﬁestoÏe jsem o rybníku krátce psal v minulém ãísle a ze
slu‰nosti nezabíhal do podrobností. TakÏe nyní podrobnûji:
Problém jsme konzultovali s ing. Plichtou na jaﬁe a spoleãnû
jsme zhodnotili jako nereálné projekt pouÏít k dotaci, protoÏe nemá potﬁebnou kvalitu pro stavební povolení. Zmínûn˘
projekt také konstatuje, Ïe rybník nemá stál˘ pﬁítok a tudíÏ
ﬁe‰í pﬁepad z rybníka jako pﬁelivnou ‰achtu, kterou bude
tﬁeba v pﬁípadû naplnûní pﬁeãerpávat do odtoku. Myslím, Ïe
je to chybné ﬁe‰ení. Vycházím z dﬁívûj‰í studie /ing. Vaníãek,
4/2007/, konzultací s pamûtníky a tûmi, kdo u rybníka Ïijí a z
vlastního pozorování, tﬁeba v zimû pﬁi bruslení. Odtok z rybníka byl tﬁeba minulou zimu trval˘. Jak jsem jiÏ minule psal,
je tﬁeba tento projekt upravit a v momentû, kdy bude v‰e pﬁipraveno a budeme mít stavební povolení, mÛÏeme zkusit
projekt podat k dotaci, nebo se po dohodû v zastupitelstvu
hrdû pokusit rekonstrukci nádrÏe ufinancovat z vlastního
rozpoãtu.
O mém názoru na projekt razantní pﬁestavby kina v Kﬁe‰icích na objekt Chameleon jsem psal jiÏ vícekrát. Minul˘m vedením obce byl pﬁipraven projekt s vydan˘m stavebním povolením. Na dotazy o moÏnostech financování stavby /náklady asi 12 - 15 mil., tedy zhruba ná‰ cel˘ roãní rozpoãet/
jsme Ïádnou odpovûì od pana Richtera nedostali. MÛÏu se
jen dohadovat, Ïe vize snad byla ve financování z pﬁípadnû
realizované fotovoltaiky v Tﬁebouticích. Ta se realizovat nebude a Chameleon tedy barvu jen tak nezmûní. Umím si
v‰ak pﬁedstavit, protoÏe pﬁedstavy jsou velkou souãástí mé
práce, Ïe by se Chameleon zmûnil, ale ne v barvû, ale hlavnû ve velikosti. Zachovala by se hlavní sedlová stﬁecha kina
a také velk˘ sál, jen by se odstﬁihla projektovaná nástavba
obsahující pokoje na ubytování a knihovnu. Hmota b˘valého
vstupu, kanceláﬁe a promítárny, tedy ona zchátralá a promáãená vûÏ /byla jiÏ v roce 2010 taková../, se demolici opravdu
nevyhne. Mohla by se opravit podle návhru autorky studie
paní Richterové, se zázemím personálu, vstupním pﬁíslu‰enstvím, infocentrem. Myslím, Ïe realizaãní náklady by se takto
sníÏily zhruba o polovinu a navíc by se zachoval mil˘ venkovsk˘ charakter stavby s její umûﬁenou hmotou a nikomu
by nestínil. Touto zmûnou by projekt udûlal ãest svému
jménu. Nabízím otevﬁenû diskusi na toto téma a uvítám,
pokud napﬁete svojí energii do shánûní penûz na projekt. Sál
by se v obci opravdu hodil, i kdyÏ podle názoru nejen mého
by se lépe dalo vyuÏít tﬁeba b˘valé jednoty - dnes truhlárny,
nebo zámeckého sálu v Zahoﬁanech. Tyto stavby ale bohuÏel, na rozdíl od kina, nevlastníme. Tolik o snech a pﬁedstavách.
O ovzdu‰í jen struãnû - v na‰em programu, kdyÏ se podrÏím sdruÏení Kﬁen se zatﬁese, byla osvûtová ãinnost v
oblasti ochrany Ïivotního prostﬁedí, ne sliby, Ïe bude rázem
ãisté ovzdu‰í. Stejnû jako Vás, mne, pane Richtere, ‰tve,
Ïe se valí z komínÛ hust˘ d˘m z uheln˘ch kotlÛ. V Zahoﬁanech je to zlé a nejsou to zdaleka ty nejchud‰í rodiny /odhaduji/, které nejvíc ãoudí. KdyÏ Jarka Jandová otiskla ve
Zpravodaji osvûtov˘ ãlánek vûnovan˘ tématu topení, pln˘
rÛzn˘ch návodÛ, jak topit lépe, se související legislativou,
reagoval jste posmû‰nû, prohlásil to v dal‰ím ãísle za „naivistick˘ blábol“. Nemáte vychování a úctu k druh˘m, ostatnû vá‰ názor na zbyteãnost osvûty je mi znám. Nemusíte
proto na ostatní takto plivat. Buìte pﬁí‰tû konstruktivní a
dejte napﬁíklad své návrhy k danému problému, lep‰í návody jak topit, nebo tﬁeba lidem poraìte, jak vydûlat peníze na
kvalitnûj‰í topení.
K údrÏbû zelenû v obci: Skutek tak úplnû neutek, i kdyÏ
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je‰tû do cíle zdaleka nedobûhl a obãané, pﬁítomní na jednáních Zastupitelstva o tom vûdí. NezmiÀujete ve va‰em útoku,
Ïe byl zpracován soupis udrÏovan˘ch pozemkÛ, rozdûlen˘ch podle ãetnosti údrÏby a doplnûn˘ mapami v elektronické, tudíÏ také editovatelné podobû. Na teréním prÛzkumu se
podílel Mirek Kébrt, na tabulkách a mapách Kamila Kloubská
a já. Následnû bylo poptáno ‰est firem, aby zpracovali nabídky na údrÏbu zelenû, abychom se dozvûdûli, je-li cena,
kterou platíme, adekvátní. KdyÏ jsme potom na veﬁejném
jednání mohli podle do‰l˘ch tﬁech nabídek rozhodnout, byl
jste to Vy, kdo jste navrhl vûc je‰tû odloÏit a doplnit materiál
o dal‰í ãinnosti, které spadají do údrÏby, jako zimní zametání a posyp a dal‰í. Byl tedy také zpracován soupis místních
komunikací i chodníkÛ k údrÏbû, do tabulek, ze kter˘ch je patrna délka i plocha komunikací a chodníkÛ, které je tﬁeba udrÏovat. Materiál byl zaslán zastupitelÛm, i kdyÏ osobnû se domnívám, Ïe zimní údrÏbu by mûl provádût nûkdo místní
podle toho, je-li to zrovna potﬁeba a nikoli pﬁespolní najatá
firma. Dal‰í vûcí do diskuse je schválení pÛjãka SDH Kﬁe‰ice na traktor na sekání, na kter˘ mají letos hasiãi podanou a
pﬁislíbenou dotaci, jako obec jsme schválili na ZO pÛjãku na
uhrazení, neÏ dotace bude vyplacena. V Ïádosti hasiãi nabídli údrÏbu nûkter˘ch ploch. TakÏe k tématu jiÏ bylo vykonáno mnoho a bylo by dobré od v‰ech zastupitelÛ více odvahy a projevení vlastních názorÛ na vûc, abychom do‰li k
ﬁe‰ení. Je‰tû dodávám, Ïe zeleÀ je stále udrÏována v nastoleném standardu z dob minul˘ch a náklady vzhledem k v˘hodám, které pro obec má spolupráce s f. Top Flora nejsou
neadekvátnû vysoké.
Ke ‰kole toho chci napsat jen málo. MÛj syn Jura nav‰tûvuje 3. rokem ‰kolu v Litomûﬁicích, Marián v na‰í ‰kolce a
Franta je zapsán v Kﬁe‰icích do 1. tﬁídy s odkladem, tak je v
pﬁípravce. Paní Kloubská má dceru AneÏku v kﬁe‰ické ‰kolce, pan Maixner vnuka ve 3. tﬁídû v kﬁe‰ické ‰kole a dal‰í
dvû vnouãata v kﬁe‰ické ‰kolce, ostatní zastupitelé nemají
dûti ani vnouãata v tom vûku. Netajím se tím, Ïe jsem kritick˘ k ﬁeditelce ‰koly, v minulém roce jsem v‰em zastupitelÛm
napsal o svém názoru na chod ‰koly. Budu navrhovat, abychom v pﬁí‰tím roce vyhlásili zákonn˘ konkurz na ﬁeditele
‰koly, kter˘ mÛÏe slouÏit i k obãerstvení my‰lenek souãasného vedení ‰koly, nebo k v˘bûru nového vedení. Jinak se
snaÏíme vzledem ke ‰klole pÛsobit pozitivnû, v podpoﬁe
akcí, ãláncích, pochvalách v‰eho, co si chválu zaslouÏí,
osobní úãastí na akcích. Snahou o vylep‰ení vztahu v‰ech
zastoupen˘ch - rodiãÛ, uãitelÛ i obce jako zﬁizovatele ‰koly
bylo nové zvolení ‰kolské rady v minulém ‰kolním roce.
Vivat kﬁe‰ická ‰kola!
O územním plánu napsala informaci s vysvûtlením situace
Kamila Kloubská minule a jistû bude obãany informovat i
nyní o nové situaci. Jsme bohuÏel v této vûci trochu otroky
závisl˘mi na práci pﬁíslu‰ného litomûﬁického odboru - poﬁizovatele. Mohli bychom si také najmout za své nemalé peníze nezávislého poﬁizovatele. Do toho se nám v‰ak vkládat
peníze nechce. Také se snaÏíme opakovanû Ïádat o dotaci
na územní plán, ale asi proto, Ïe Zastupitelstvo vybralo v
roce tu‰ím 2008 z nabídek na zpracování územního plánu
prostﬁední nabídku, ne tu nejniÏ‰í, zatím jsme dotaci nedostali.
Závûrem bych chtûl vyzvat v‰echny, kdo mají nápady,
podnûty, nebo kritické pﬁipomínky, aÈ je sdûlují. Obecní úﬁad
je Vám otevﬁen, také choìte na zasedání Zastupitelstva, budete nejen vítáni ale také informovaní. Kde chybí informace,
nastupují emoce, jsem dnes sly‰el v rádiu. A nedávno je‰tû
od pana Petránka jako recept na to, jak pﬁeÏít a Ïít v tomto
svûtû: „Najdûte kolem sebe partu schopn˘ch lidí a zaãnûte
nûco dûlat, jiná moÏnost není...“
Ondﬁej ·tûdr˘

BYLO KOHO VOLIT?
TûÏká otázka, tûÏ‰í odpovûì
Asi je dnes moÏné rozdûlit na‰í politickou scénu do tﬁí základních ãástí.
Pravice, levice a stﬁedové strany.
Trochu sloÏitûj‰í je pﬁesnû rozli‰it,
kde konãí stﬁed a zaãíná pravice, nebo
kde od stﬁedu zaãíná levice.
Trochu se bojím, Ïe souãasní voliãi
jiÏ nerozdûlují politiku takto ideovû
a svornû ﬁíkají, Ïe pﬁece „kradou v‰ichni“.
Já si ale nemyslím, Ïe takhle jednoduché „nedûlení“ politick˘ch stran
a hnutí je správné. Jsem pﬁesvûdãen,
Ïe pravicové vlády se snaÏí o jeden
velmi sympatick˘ princip. âlovûk by se
mûl umût postarat sám o sebe, stát by
mu nemûl bránit v jeho iniciativách
(které jsou ve shodû s právem) a stát
by mûl umût pomoci lidem, kteﬁí si zodpovûdnû sami pomoci nemohou. Proto
by mûl b˘t stát „‰tíhl˘“ a mûl by minimálnû omezovat své obyvatele.
Jak funguje ale souãasná pravicová
vláda. BohuÏel Ïádn˘ zázrak se nekoná. Ministﬁi bojují proti korupci a jejich
námûstkové korupci vytváﬁejí. âlovûk si
opravdu pﬁipadá jako v blázinci. Ministr
Kalousek spoleãnû s premiérem Neãasem velmi tvrdû prosazují zv˘‰ení DPH
o procentní body. Renomovaní ekonomové ale tvrdí, Ïe zvy‰ování daní dusí
ekonomiku a pohﬁbívá podnikatelské
aktivity. Kdo se v tom má vyznat.
V uãebnicích ekonomie je moÏné prostudovat tzv. Lafferovu kﬁivku. Tento
graf v podstatû znamená, Ïe zvy‰ování
a v˘bûr daní je efektivní pouze do urãité hranice. Po pﬁekonání této hranice
zvy‰ování sazby danû v˘bûr danû sniÏuje. Ministr Kalousek tvrdí, Ïe se Lafferova kﬁivka je‰tû neláme a ekonomové tvrdí, Ïe se jiÏ zlomila. Asi neexistuje soudce, kter˘ by to rozsoudil. Nicménû pravda je taková, Ïe v˘bûry daní
se ve srovnatelném období sniÏují,
firmy krachují a práce pro lidi je ãím dál
tím ménû. Lidé se bojí o práci, bojí se
utrácet, pﬁíjmy státu se krátí a bohuÏel
mandatorní v˘daje (v˘daje povinné ze
zákona) zÛstávají. Napﬁíklad penze.
Jak z tohoto zaãarovaného kruhu ven?
Cesta k nápravû není triviální a bezbolestná. Osobnû vidím ﬁe‰ení ve tﬁech
základních opatﬁeních: Prvním je v˘razné ze‰tíhlení státní správy. CoÏ znamená sníÏení poãtu ministerstev a ministersk˘ch úﬁedníkÛ. Ve spojitosti s tím

musí ale dojít i ke zru‰ení nûkter˘ch
úﬁadÛ, které zﬁizují ministerstva. Druh˘m opatﬁením je sníÏení pﬁebujelé administrativy na úrovni krajÛ a nûkter˘ch
povûﬁen˘ch úﬁadÛ. Tﬁetím opatﬁením je
v˘razné omezení poskytování rÛzn˘ch,
mnohdy i nesmysln˘ch, dotací. Je prokázáno, Ïe na cestû putování dotací na
samotné místo urãení dojde ke ztrátû
aÏ 30% finanãních prostﬁedkÛ. Osobnû
se domnívám, Ïe kdyby do‰lo ke
zmûnû rozdûlování daÀové v˘tûÏnosti
tak, aby byly posíleny zejména rozpoãty obcí, nemusely by obce Ïádat
o „dotace“ a mohly by ve vût‰inû pﬁípadÛ na své investiãní potﬁeby na‰etﬁit
nebo ãerpat ﬁádné komerãní úvûry.
Bylo by to stejné, jako kdyÏ hospodaﬁí
domácnosti. KdyÏ nûco potﬁebuji, tak si
na to musím na‰etﬁit. KdyÏ to potﬁebuji
brzy, tak si mohu vzít úvûr a ten následnû splácet. Musím si to ale dobﬁe
propoãítat. Je to jednoduché, jako
facka. KdyÏ na nûco nemám, tak si to
zkrátka nemohu dovolit poﬁídit. A jestli
si to dovolím bez finanãního krytí, tak
zkrátka mÛÏe jednoho dne pﬁijít exekutor ...
Stále nemohu pochopit, proã touto
cestou nelze financovat rozvoj obcí.
MoÏná bychom se poté nemuseli dozvídat z médií o zásazích protikorupãní

policie na rÛzn˘ch stupních státní správy a samosprávy. Domnívám se, Ïe
právû dotace jsou nejlep‰ím podhoubím pro rÛst korupãního prostﬁedí v na‰í
zemi.
KdyÏ jsem se zmínil o pravicové
vládû, která ale nemá aÏ takov˘ vliv na
krajskou úroveÀ samosprávy, tak bych
pﬁece jen rád vûnoval ãást mé úvahy
i pﬁípadné koalici âSSD a KSâM. Myslím si, Ïe dvacet let po revoluci dospût
do tohoto stavu je fatální a hrÛzostra‰ná situace. Obû tyto politické strany
chtûjí pouze svou populistickou politikou bezmeznû zadluÏovat na‰í zemi.
SocialistÛm v‰eho druhu je cizí rozumná fiskální politika. Smutné na tom je
to, Ïe to mnoha lidem pramálo vadí. Já
osobnû nemohu souhlasit s ﬁe‰ením
hospodáﬁské krize cestou vût‰ího zadluÏování zemû. Cestou je rozumná
míra skromnosti a ‰etrnosti. Stále sly‰íme informace o rÛstu ekonomiky, rÛstu
spotﬁeby, ale také rÛstu vnitﬁního i zahraniãního dluhu!
Lidé by se mûli opravdu zastavit
a popﬁem˘‰let, jestli potﬁebují utrácet
peníze za vûci, které ve skuteãnosti
k Ïivotu nutnû nepotﬁebují? Není nutn˘
rÛst za kaÏdou cenu! Je nutné investovat do vzdûlávání nás sam˘ch, vzdûlávání na‰ich dûtí a nechat svobodné lidi
svobodnû Ïít a rozhodovat. Je to tûÏké,
já si to uvûdomuji. Ale pokud za sebe
necháme stále rozhodovat jiné, potom
si mÛÏeme za souãasné potíÏe sami.
Pavel Richter

V·ECHNO JE ·PATNù
V na‰ich obcích je (zlo)zvykem, Ïe kaÏd˘ je nûk˘m zaﬁazen do nûjaké skupiny. Máme tu hasiãe, sportovce, dohody, sdruÏení a podobnû. Jakmile
nûkdo vysloví názor, okamÏitû je za‰katulkován a na ãelo je mu vypálen pomysln˘ cejch, kter˘ má za úkol hlavnû dotyãného po‰kodit, aÈ dûlá nûco
‰patnû nebo naopak.
Mnû jsou tyhle vûci fuk a doufám, Ïe i vût‰inû lidí tady. Na‰ím cílem by totiÏ
mûlo b˘t zlep‰ení spoleãenského klimatu v na‰ich pûti obcích, které mají v
tomto ohledu obrovsk˘ potenciál. Máme tu zajímavou historii, zajímavé a
‰ikovné lidi, krásnou pﬁírodu a hlavnû dûti. Tûm je opravdu jedno, kdo sedí
na radnici nebo nadává v hospodû u piva. Chtûjí své dûtství proÏít v klidu, s
kamarády, s rodiãi, ve ‰kole..... Mûli bychom je nauãit, Ïe mluvit nestaãí, Ïe
pokud budou ony samy chtít nûco zmûnit, musí pﬁiloÏit ruku k dílu a radûji
nûco dûlat, ne jen sedût a nadávat. Kritika je dobrá vûc, mÛÏe konstruktivnû
vyﬁe‰it problém a nastartovat nová, nekonvenãní ﬁe‰ení. Ta se ale musí v nûãích hlavách narodit. Vût‰inou se to po‰tûstí nûkomu kreativnímu, s bohat˘mi zku‰enostmi. Pojìme tedy dûtem ukázat, Ïe jsme kreativní a díky na‰im
bohat˘m zku‰enostem máme na‰im obcím co nabídnout. AÏ dûti vyrostou,
pﬁinesou nám nové nápady a s nimi kvalitnûj‰í Ïivobytí u nás doma. Díky
v‰em, kteﬁí uÏ vyrostli a pustili se do toho!
L.·.
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VáÏení spoluobãané,
chtûlo by se mi zvolat hurá a sláva.
Stalo se to na co pomûrnû dlouho netrpûlivû ãekáme, to jest posunuli jsme se
v poﬁadníku poﬁizovatele (Úﬁad územního plánování Litomûﬁice) na pﬁední
pﬁíãku a poﬁizovatel zpracoval návrh
zadání na‰eho územního plánu.
Návrh zadání územního plánu Kﬁe‰ice bude vyvû‰en od 24.10.2012 do
23.11.2012 a po tuto dobu bude
moÏné k nûmu podávat podnûty na
adresu poﬁizovatele (Úﬁad územního
plánování Litomûﬁice). Podnût mÛÏe
b˘t napsán volnou formou, zákon nestanoví Ïádné náleÏitosti, které by mûl
obsahovat.
K na‰emu územnímu plánu jsme jiÏ
dvakrát shromaÏdovali zámûry vlastníkÛ pozemkÛ a nemovistostí, ale i zámûry obce. Tyto lze v návrhu zadání
najít v kapitole d) kde poﬁizovatel dává
pokyn projektantovi, aby známé zámûry stejnû jako návrhy v souãasném
územním plánu provûﬁil. Zadání se obvykle pí‰e takto volnou formou a protoÏe k nûmu není mapov˘ podklad
moÏná se vám bude zdát tato formulace jako nedostaãující. Ale nemusíte se
bát v‰echny dosud podané zámûry
jsou zakreslené do mapy, která je souãástí tzv. doplÀujících prÛzkumÛ a rozborÛ.
Ráda bych Vám jako urãen˘ zastupitel pro územní plánování nabídla
pomoc, proto budu 14.11. a 21.11.
2012 (stﬁedy) od 16.00 do 17.00 pﬁítomna na Obecním úﬁadû v Kﬁe‰icích, kde Vám ráda poradím. Pokud se
Vám tento ãas nebude hodit mÛÏete mi
zaslat email (kamila.kloubska@seznam.cz) s dotazem a nebo se mÛÏeme dohodnout na jiném termínu, pﬁípadnû mÛÏete dotaz nechat na obecním úﬁadû.
Je‰tû bych ráda upozornila na novelu staveního zákona (s úãinnosti od
1.1.2013, v tuto chvíli je projednána
a schválena poslaneckou snûmovnou),
která mûní zpÛsob projednávání územnû plánovacích dokumentací a dává
vût‰í ‰ance vlastníkÛm b˘t souãástí
projednání návrhu územního plánu
a nikoliv podávat námitku pouze k v˘sledku tohoto projednání. Také a to je
dÛleÏité jak pro obce, tak pro vlastníky
se prodluÏuje platnost stávajících
územních plánÛ - tedy i toho na‰eho
(zpracovan˘ch a schválen˘ch dle tzv.
starého
stavebního
zákona)
z 31.12.2015 na 31.12.2020.
Pﬁeji Vám v‰em
krásné podzimní dny.
Kamila Kloubská
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OBâANÉ „KOLONIE“
Urãitû neu‰lo va‰í pozornosti, Ïe v ãásti obce zvané „Kolonie“ do‰lo na podzim ke zmûnám - odstranûní povodÀov˘ch bunûk, demolice kÛlen a terénní
úpravû okolí. Tímto se otevﬁel nov˘ pohled na prostor, kter˘ si zaslouÏí, aby byl
smysluplnû vyuÏit ve prospûch obãanÛ kolonie, která v minulosti stála na okraji zájmu.
Rád bych s vámi spoleãnû zmûnil tento názor a proto navrhnu nechat zpracovat architektonick˘ návrh na vyuÏití tohoto prostoru jako parkové zóny, dále
vyﬁe‰ení parkování vozidel, které znepﬁíjemÀuje Ïivot jak ﬁidiãÛm, tak v‰em
ostatním a v neposlední ﬁadû vybudování chodníku mezi kolonii a Bezruãovou
ulicí jelikoÏ chodci na úzké silnici nejsou rozhodnû v bezpeãí.
Proto Ïádám vás obãany kolonie, aby jste se spolupodíleli sv˘mi návrhy na
pﬁípravû tohoto projektu. Va‰e nápady ãi pﬁipomínky nezÛstanou v ko‰i. Budeme je ﬁe‰it spoleãnû tak, aby se zlep‰ila kvalita va‰eho Ïivota v místû, kde je
vá‰ domov.
Václav Kovaﬁík, starosta obce

P¤EKVAPENÍ...
Koncem záﬁí mûla Místní organizace âSSD svou schÛzi k volbám do krajského zastupitelstva a senátu, kde byl pﬁítomen nyní jiÏ senátor MuDr. Mezián.
Po skonãení schÛze nás pozval na akci „KINO PRO SENIORY“, kterou pro
obce a mûsta poﬁádá Ústeck˘ kraj a dnes se koná v Kﬁe‰icích , promítání uvede
krajská radní Bc. Ry‰ánková. Byl jsem velice pﬁekvapen, jelikoÏ tuto akci jako
svou oznámila a následnû masivní plakátovou akcí takzvaná „Velikonoãní dohoda“. Kdo to je ? nevûdûla radní Ry‰ánková a prokazatelnû ani „praví“ organizátoﬁi. Poté, co jako skuteãn˘ poﬁadatel uvedla promítání pﬁevzala plakát „samozvancÛ“, aby si to provûﬁila.
Dle mého názoru to nebyl dobr˘ zaãátek takzvané „Velikonoãní dohody“ ,
která se ráda zviditelÀuje na práci jin˘ch . Îijeme v demokratické a doufám i
slu‰né spoleãnosti, kde podobné praktiky by nemûly mít své místo.
Místopﬁedseda MO âSSD Kﬁe‰ice, Václav Kovaﬁík

D˘Àování v Zahoﬁanech
Bez pomoci rodiãÛ, prarodiãÛ i jin˘ch dospûlákÛ by se akce D˘Àování v Zahoﬁanech neobe‰la. To odpoledne panovala tvÛrãí nálada, dûti se dobﬁe bavily
a tím pádem i my dospûlí. Na‰tûstí se nikdo z dûtí pﬁi vyﬁezávání d˘ní nezranil,
bylo co oslavovat. Prostor vedle fotbalového hﬁi‰tû nám poskytl krásné zázemí,
dûti si zahrály rÛzné soutûÏe a za odmûnu lovily v láhvi plné slizu sladkou odmûnu. V‰em, kdo pﬁi‰li moc dûkuji :)
Lenka ·pittová

C E N T R U M S O C I Á L N Í P O M O C I L I T O M ù ¤ I C E , P ¤ Í S P ù V K O VÁ O R G A N I Z A C E

DOMOV NA PUSTAJI K¤E·ICE
d o m o v p ro o s o b y s e z d r a v o t n í m p o s t i Ï e n í m
E n c o v a n s k á 7 3 , t e l . 4 1 6 7 8 6 1 0 5 , z á z n . f a x . 4 1 6 7 8 6 3 0 5 , P S â 4 1 1 4 8 , d n p . k re s i c e @ s e z n a m . c z

V Domovû Na Pustaji se stále nûco dûje
Aãkoliv se spolu jako spoluobãané
dennû setkáváme, dovolte i nám Z Pustaje nûkolik informací o na‰em domovû a na‰í ãinnosti.
Kapacita na‰eho Domova Na Pustaji, domova pro osoby se zdravotním
postiÏením a jednoho ze zaﬁízení Centra sociální pomoci Litomûﬁice, pﬁ.organizace Ústeckého kraje, je 43 míst.
V souãasné dobû je plnû obsazena. Ze
43 uÏivatelÛ sociálních sluÏeb (klientÛ)
u nás bydlí 6 Ïen a 37 muÏÛ. PrÛmûrn˘
vûk na‰ich uÏivatelÛ je 50 let. V zaﬁízení pracuje celkem 30 zamûstnancÛ,
z nichÏ 16 pracuje v pﬁímé péãi o uÏivatele a ostatní se aktivnû podílí na celkovém chodu zaﬁízení. 50% na‰ich
souãasn˘ch zamûstnancÛ je z Kﬁe‰ic
jejich pﬁilehl˘ch obcí, ostatní dojíÏdí
z nejbliÏ‰ího a nebo vzdálenûj‰ího
okolí. Obec Kﬁe‰ice plní funkci veﬁejného opatrovníka vût‰inû na‰ich uÏivatelÛ, ostatní uÏivatelé mají své opatrovníky z ﬁad sv˘ch rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ,
pﬁátel a nebo jin˘ch obcí. Domov z dÛvodu moÏného stﬁetu zájmÛ jiÏ není
opatrovníkem Ïádného uÏivatele. Spolupráce na‰eho domova s obcí, obecním úﬁadem a organizacemi a sloÏkami
v obci je podle na‰eho hodnocení velmi
dobrá. Stejnû tak dobrá je i tradiãní
na‰e spolupráce s firmou Schoeller
s.r.o.Kﬁe‰ice i se Základní ‰kolou v Kﬁe‰icích.
U nás se stále nûco nûco dûje. Nejen
Ïe plníme nejrÛznûj‰í pracovní terapeutické ãinnosti v domovû, ale pﬁipravujeme, organizujeme a nebo se úãastníme
i ﬁady akcí a to jak u nás Na Pustaji
a nebo u na‰ich kamarádÛ z ostatních
zaﬁízení CSP Litomûﬁice, pﬁ.org., v zaﬁízeních sociálních sluÏeb mimo CSP
a nebo kdekoliv jinde na veﬁejnosti.
Znají to u nás myslíme velmi dobﬁe dûti
ze Základní ‰koly Kﬁe‰ice, vût‰ina obyvatel znáte na‰i Kﬁe‰iãanku Pustajku.
AÏ do na‰eho domova zavítalo Docela
velké divadlo Litvínov, zahájili jsme
akce canisterapie pro na‰e uÏivatele
a jako tradiãnû nabízíme a pﬁipravujeme dal‰í akce (viz www.csplitomerice.cz). Z nejbliÏ‰ích to bude v pﬁedvánoãním období tradiãní v˘stava v˘robkÛ a kulturní poﬁad NA PUSTAJI VESELO dne 6.12.2012 v prostorách Zá-

kladní ‰koly v Kﬁe‰icích. Plakáty budou
vãas vyvû‰eny a v‰ichni jste srdeãnû jiÏ
teì zváni. Uvidíte vystoupení nejen na‰ich uÏivatelÛ, ale i na‰ich hostÛ, jimiÏ
je mimo jiné tradiãnû i pûveck˘ sbor
SLUNÍâKO místní Z·.
Z nejv˘znamnûj‰ích akcí zaãátku
roku 2013 bychom vám chtûli pﬁipomenout jiÏ 15.v˘roãí Kﬁe‰iãanky - Pustajky, kapely na‰eho domova. Toto v˘roãí
chceme pﬁipomenout a oslavit jejím benefiãním koncertem v bﬁeznu 3013
a zároveÀ kﬁtem v poﬁadí jiÏ 3.CD.
A jednu z písní, kterou bude kapela

zpívat na tomto novém CD s dûtsk˘m
pûveck˘m sborem, usly‰íme na poﬁadu
NA PUSTAJI VESELO s místním SLUNÍâKEM.
A závûrem váÏení spoluobãané víte, Ïe v kvûtnu 2014 to bude jiÏ 50 let
od doby, kdy byl ná‰ domov v Kﬁe‰icích
ustanoven? A k tomu jen tak pro zajímavost - z dne‰ních 43 uÏivatelÛ jich
je‰tû 7 osobnû a pﬁímo pamatuje jeho
zaãátky v tom roku 1964.
Za zamûstnance
a uÏivatele Domova Na Pustaji
Kﬁe‰ice vedoucí domova
Oldﬁich Körber.
ZPRAVODAJ
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Vyhlá‰ení pﬁírodní rezervace Hol˘ vrch
Hol˘ vrch je v souãasnosti cílem vycházek asi hlavnû houbaﬁÛ, urãitû si v‰ak zaslouÏí vût‰í pozornost také od milovníkÛ pﬁírody. V pﬁí‰tím roce by zde totiÏ mûla b˘t vyhlá‰ena pﬁírodní rezervace, právû zaãalo projednávání jejího vyhlá‰ení.
Co je na Holém vrchu
zajímavé?
Na vrcholu Holého vrchu je zachoval˘ lesní porost teplomiln˘ch doubrav
a dubohabﬁin, s bohat˘m bylinn˘m
podrostem, kter˘ tvoﬁí kamejka modronachová, jaterník podlé‰ka, konvalinka
vonná, místy i lilie zlatohlavá, pravidelnû zde vyrÛstá i dosti vzácn˘ (a jedovat˘!) hﬁib satan. Vût‰ina jin˘ch podobn˘ch lesÛ byla v minulosti pﬁemûnûna
na porosty smrkÛ nebo borovic, na
Holém vrchu zÛstal les s pﬁirozen˘m
zastoupením dﬁevin, jsou zde duby,
lípy, habry, javory a dal‰í. Chránûny
mají b˘t i okolní stránû, b˘valé pastviny
nebo sady, na kter˘ch roste mnoho
chránûn˘ch rostlin, napﬁíklad sasanka
lesní, hoﬁeãek nahoﬁkl˘, hvûzdnice
chlumní. Tyto takzvané bílé stránû jsou
závislé na kaÏdoroãním obhospodaﬁo-

vání - kosení nebo spásání domácími
zvíﬁaty. Bez péãe ãlovûka louky rychle
zarÛstají kﬁovinami a vzácné rostliny
z nich mizí. Proto krajsk˘ úﬁad letos jiÏ
druh˘m rokem zaji‰Èoval vyãi‰tûní nûkter˘ch strání a jejich spásání stádem
ovcí a koz.

Jak bude probíhat
vyhlá‰ení rezervace?
V‰ichni vlastníci pozemkÛ uvnitﬁ budoucí pﬁírodní rezervace jiÏ obdrÏeli
dopis, ve kterém byli seznámeni s hranicemi pﬁírodní rezervace a s navrÏen˘mi ochrann˘mi podmínkami. Nyní bûÏí
90-ti denní lhÛta, bûhem které mohou
vlastníci pozemkÛ podávat námitky,
tato lhÛta vypr‰í zaãátkem ledna 2013,
pﬁesn˘ termín záleÏí na konkrétním
datu doruãení dopisu. Pokud nûkdo
z vlastníkÛ pozemkÛ s vyhlá‰ením pﬁí-

NavrÏené ochranné
podmínky:
Jen se souhlasem krajského
úﬁadu lze v pﬁírodní rezervaci:
• hospodaﬁit na pozemcích zpÛsobem vyÏadujícím intenzivní technologie, zejména prostﬁedky a
ãinnosti, které mohou zpÛsobit
zmûny v biologické rozmanitosti,
struktuﬁe a funkci ekosystému
anebo nevratnû po‰kozovat
pÛdní povrch,
• povolovat a umisÈovat nové
stavby,
• mûnit druh pozemkÛ, zpÛsob jejich vyuÏití a provádût pozemkové úpravy,
• vjíÏdût motorov˘mi vozidly na
pozemky mimo cesty (to se net˘ká vozidel lesní správy a lesní
techniky, vozidel policie a sloÏek
integrovaného
záchranného
systému pﬁi sluÏebním v˘konu,
vozidel a techniky slouÏící k ﬁádnému obhospodaﬁování zemûdûlsk˘ch pozemkÛ v ochranném
pásmu nebo k provádûní péãe o
pﬁírodní rezervaci),
• táboﬁit a rozdûlávat oheÀ,
ochranné podmínky pro travní
porosty:
• pouÏívat hnojiva a biocidy,
• pﬁisévat kulturní trávy,
ochranné podmínky pro lesní
porosty:
• zavádût intenzivní chovy zvûﬁe,
zﬁizovat myslivecká zaﬁízení
vãetnû krmi‰È a slanisek pro
zvûﬁ,
• sbírat ãi odchytávat rostliny a Ïivoãichy, kromû v˘konu práva
myslivosti a rybáﬁství ãi sbûru
lesních plodÛ,
• umisÈovat a provádût tûÏby
m˘tní a tûÏby nahodilé nad 0,2
ha souvislé plochy, to se nevztahuje na tûÏby nahodilé v pﬁípadech, kdy je zﬁejmû a bezprostﬁednû ohroÏen Ïivot nebo zdraví nebo hrozí ‰koda znaãného
rozsahu,
• provádût plo‰nou ãi pruhovou
mechanizovanou nebo chemickou pﬁípravu pÛdy, odstraÀovat
odumírající a mrtvé dﬁevo z porostu.
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rodní rezervace nesouhlasí, mÛÏe poÏádat o vyjmutí jeho pozemku z chránûného území, nebo o zmírnûní ãi zru‰ení nûkter˘ch ochrann˘ch podmínek.
V‰echny námitky musí krajsk˘ úﬁad vypoﬁádat ve správním ﬁízení a rozhodnout o jejich potvrzení nebo zamítnutí.
Za podání námitky se neplatí Ïádn˘
správní poplatek. Po vypoﬁádání v‰ech
námitek Ústeck˘ kraj vydá naﬁízení,
kter˘m pﬁírodní rezervace vznikne, následnû budou vyznaãeny její hranice
v terénu (pruhové znaãení na stromech) a bude zapsána do katastru nemovitostí.

Jak bude moÏné
vyuÏívat pozemky
v rezervaci?
V‰echny pozemky uvnitﬁ pﬁírodní rezervace bude moÏné i nadále vyuÏívat
v souladu s jejich urãením podle katastru nemovitostí. KdyÏ je pozemek
napﬁíklad zapsán jako trval˘ travní porost, je moÏné jej udrÏovat, sekat nebo
vypásat, vyﬁezávat náletové kﬁoviny
a provádût dal‰í bûÏnou péãi o travní
porosty, hospodaﬁení v‰ak nesmí b˘t
v rozporu s ochrann˘mi podmínkami,
napﬁíklad se zákazem pouÏívání hnojiv,
biocidÛ a pﬁisévání kulturních druhÛ
trav. Kdo by chtûl v rezervaci provádût
ãinnosti, vyjmenované v ochrann˘ch
podmínkách, bude muset pﬁedem poÏádat o souhlas krajského úﬁedu.
Pozemky uvnitﬁ pﬁírodní rezervace
jsou osvobozeny od danû z nemovitostí (podle §4 odst. 1 písm. j) zákona ã.
338/1992 Sb.). O toto osvobození je
nutné poÏádat v daÀovém pﬁiznání, a to
aÏ po vyhlá‰ení pﬁírodní rezervace.

Dubov˘ les na Holém vrchu s bohat˘m podrostem kamejky modronachové.

Péãe o pﬁírodní
rezervaci
Krajsk˘ úﬁad zpracoval plán péãe
o budoucí pﬁírodní rezervavci Hol˘ vrch.
Plán péãe navrhuje optimální zpÛsob
hospodaﬁení na území rezervace tak,
aby zde zÛstaly zachovány pﬁíznivé
podmínky pro chránûné rostliny a Ïivoãichy. Péãi o rezervaci zaji‰Èuje krajsk˘
úﬁad. Vlastníci nebo nájemci pozemkÛ
v‰ak mohou s krajsk˘m úﬁadem uzavﬁít
písemnou dohodu o provádûní péãe
v zájmu ochrany pﬁírody, krajsk˘ úﬁad
jim poté na tuto péãi poskytne finanãní
pﬁíspûvek. Plán péãe je zveﬁejnûn na
webov˘ch stránkách krajského úﬁadu
v sekci Ïivotní prostﬁedí (http://www.krustecky.cz/zivotni_prostredi.asp), nebo
je k nahlédnutí na obecním úﬁadu Kﬁe‰ice.
Pokud budete mít zájem o dal‰í informace, prosím kontaktujte mû na tel.

Orchidejovitá rostlina toﬁiã hmyzonosn˘.
723958486 nebo e-mail jarka.jandova@seznam.cz.

Dal‰í pﬁírodní
zajímavosti v na‰em
okolí
V na‰em blízkém okolí se budou vyhla‰ovat dal‰í dvû pﬁírodní památky,
a to Stránû u Velkého Újezdu a Skalky
u Tﬁebutiãek. V‰echna tato území,
vãetnû Holého vrchu, jsou souãástí ce-

loevropské sítû chránûn˘ch území NATURA 2000 a jiÏ dnes jsou zaﬁazeny
mezi Evropsky v˘znamné lokality, protoÏe se na nich vyskytují biotopy, které
jsou v rámci celé Evropy nejcennûj‰í
a nejohroÏenûj‰í. Na Holém vrchu a na
Skalkách to jsou zachovalé dubové
lesy, na Stráních u Velkého Újezdu rostou vzácné druhy rostlin, mezi nimi také
druhy pﬁíbuzné orchidejím: vstavaã nachov˘, toﬁiã hmyzonosn˘ a pûtiprstka
ÏeÏulník.
Jarmila Jandová
ZPRAVODAJ
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Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice letos oslavil v˘znamné
135. v˘roãí svého zaloÏení. Oslavy se konaly v sobotu 16. 6.
2012 v prostoru zrekonstru-ované hasiãské zbroj-nice. Pﬁi
této pﬁíleÏi-tosti byl vysvûcen his-torick˘ prapor SDH. Dále
byly pﬁedány pamûtní medaile SDH Kﬁe‰ice v‰em aktivním
ãlenÛm sboru a dlouhodob˘m part-nerÛm a sponzorÛm, bez
kter˘ch by na‰e práce byla velmi obtíÏná. Pozváni byly zástupci Hasiãského záchranného sboru Ústeckého kraje, zástup-ci SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy a Slezska, pﬁedstavitele Ústeckého kraje, obce Kﬁe‰ice a zástupci jednotliv˘ch
partnersk˘ch sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ. Veãer byla zorganizo-vána pro ‰irokou veﬁejnost taneãní zábava s ohÀostrojem.
Mimo této v˘znamné akce se sbor zab˘-val bûÏn˘mi ãinnosti, jako byla organizace závodu v technick˘ch disciplínách poÏární ochrany pro mla-dé hasiãe, úãast na dûtsk˘ch
hasiãsk˘ch závodech po celém okrese Litomûﬁice, vãetnû
okresního kola celostátní hry Pla-men. Dále probûhl závod
v poÏárním sportu ze seriálu Kru‰nohorské ligy pro muÏe
a Ïeny, kter˘ se uskuteãnil v nedûli 16. záﬁí v prostoru multifunkãního hﬁi‰tû u Labe v Kﬁe‰icích.
V následujícím období ãeká ná‰ sbor mnoho akcí, na které
jsou v‰ichni zváni. Jedná se o závod poÏárnické v‰estrannosti a závod povodÀové pﬁipravenosti pro mladé hasiãe.
Dále pak pro dûti propou‰tûní letní-ho ãasu spojené s lampiónov˘m prÛvodem dne 27. 10. 2012 , osla-va státního svátku „den boje stu-dentÛ za svobodu a demokracii“ dne 17. listopadu 2012. Následnû pak slavnostní rozsvûcení vánoãního stromeãku se zpíváním koled a ochutnávkou cukroví na
návsi v Kﬁe‰icích dne 2. 12. 2012.
Podrobnûj‰í informace o v‰ech akcích naleznete na na‰ich webov˘ch stránkách www.sdhkresice.cz
SDH Kﬁe‰ice je zásahovou jednotkou obce Kﬁe‰ice, která
vyjíÏdí k ﬁe‰ení mimoﬁádn˘ch událostí a krizov˘ch situací.
V souãasnosti máme 16 ãle-nÛ, kteﬁí jsou schopni zasahovat
u poÏárÛ, technick˘ch havárií a podob-nû. Na‰í hlavní náplní
a specializací je v‰ak povodÀová pﬁipravenost. Jsme jednou

ILUSTRAâNÍ FOTO

Z âINNOSTI NA·ICH HASIâÒ

z nejlépe vybaven˘ch jednotek okresu Litomûﬁice na zvládání povodní a lokálních záplav.
Pro pﬁedstavu uvádíme nûkolik pﬁíkladÛ na‰ich leto‰ních
akcí. V únoru zásah pﬁi bleskov˘ch povodních v B˘ãkovicích,
dále vypro‰Èování zamrzlé labutû z vodní hladiny ﬁeky Labe.
V kvûtnu úãast na námûtovém cviãení poﬁádaném Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem ústeckého kraje, zamûﬁeném na
poÏár bavlny v areálu továrny spoleãnosti Schoeller s.r.o.
v Kﬁe‰icích. Zde na‰i hasiãi ukázali dostateãné dovednosti
a pﬁipravenost na ﬁe‰ení i tak velk˘ch mimoﬁádn˘ch událostí, jako je poÏár prÛmyslového podniku. 6.10 012 bude provedena zkou‰ka s nácvikem v˘stavby mobilního protipovodÀového hrazení v obcích Kﬁe‰ice a Nuãnice.
Bc. Luká‰ Kébrt

INFORMACE O ·KOLSKÉ RADù
Ráda bych Vás jménem ‰kolské
rady informovala o tom, k ãemu je
tento orgán zﬁízen a souãasnû vyzvala ke spolupráci.
·kolská rada je orgán, kter˘ na základû ustanovení ‰kolského zákona,
konkrétnû paragrafu 167 a 168 zﬁizuje
povinnû kaÏdá základní ‰kola. ·kolská
rada má zákonem stanovené oblasti,
kter˘mi se je také povinna zab˘vat.
Hlavním úãelem zﬁízení ‰kolské rady
je umoÏnit zákonn˘m zástupcÛm nezletil˘ch ÏákÛ, zletil˘m ÏákÛm a studentÛm, pedagogick˘m pracovníkÛm
‰koly, zﬁizovateli a dal‰ím osobám podílet se na správû ‰koly. Jednou z kompetencí ‰kolské rady je podávání podnûtÛ a oznámení ﬁediteli ‰koly, zﬁizovateli a dal‰ím souvisejícím orgánÛm.
Rádi bychom, aby na‰í prací nebylo
ZPRAVODAJ
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jen schvalování dokumentÛ, zpráv a
pravidel, ale zejména pﬁispûní a podílení se na podpoﬁe základní ‰koly a mateﬁské ‰koly, jejich aktivit a také jejich
rozvoji a takovému fungování, které vytvoﬁí na‰im dûtem zdravé prostﬁedí pro
jejich pﬁirozen˘ v˘voj.
Chtûli bychom Vás tímto poÏádat o
spolupráci a to ve formû nápadÛ ãi
podnûtÛ, kter˘mi by se ‰kolská rada
mohla zab˘vat, respektive pﬁedat dál.
Pro tento úãel je na webov˘ch stránkách Z· Kﬁe‰ice uveden kontakt nejen
na
pﬁedsedu
‰kolské
rady
http://www.zskresice.cz/sr.php?q=sr ,
kter˘ podnûty pﬁedá k projednání
anebo schránka na chodbû ‰koly. Se
sv˘mi nápady a podnûty mÛÏete samozﬁejmû pﬁijít osobnû za jak˘mkoliv ãlenem ‰kolské rady.

·kola je velmi v˘znamn˘m partnerem, kter˘ se podílí na v˘chovû na‰ich dûtí. Má své silné a slabé stránky, jako kaÏd˘ z nás. Ty silné potﬁebuje podpoﬁit a s tûmi slab˘mi potﬁebuje pomoci. Pojìme tedy místo
siln˘ch ﬁeãí mezi s sebou na ulici ãi
v hospodû spojit své síly a vzájemnû
pﬁispût.
Dûkuji, Lenka ·pittová

DruÏstvo star‰ích ÏákÛ FK Schoeller Kﬁe‰ice

Zleva: trenér p. Klupák, hráãi Limberk, Karhan, Krulík, Jirák, Hongat, Zezula R. Hensch M. vedoucí p. Karhan
a p. Königsmark, dole Herold J. Müller, Herold M. Svátek, Zezula F. Ebel, BaÏant F. a brankáﬁ BaÏant J.
FK Schoeller Kﬁe‰ice konãí podzimní
sezonu 2012/2013. Podíváme-li se na
v˘sledky jednotliv˘ch druÏstev, mÛÏeme b˘t vût‰inou spokojeni. Pﬁípravka tj.
dûti do 10 let mûly leto‰ního roku zaveden nov˘ systém soutûÏe. Byly ukonãeny jednodenní turnaje za úãasti
v‰ech 4 muÏstvech ve skupinû a novû
se utkávají druÏstva v jednotliv˘ch zápasech, tak jak je tomu i u ostatních kategoriích. Zatím se nám zdá, Ïe systém
turnajÛ lépe vyhovoval jak dûtem, tak
i oddílÛm. V‰e se odehrávalo ve slavnostnûj‰ích duchu s udûlováním cen
a druÏstva se vzájemnû poznávala.
Okresním FA v‰ak byl zvolen systém,
kter˘ byl zaveden ve více okresech.
Místo 8-mi hráãÛ nyní nastupuje 5
hráãÛ a i hrací plocha se zmen‰ila
z pÛli hﬁi‰tû na 40 x 25 m. Nehraje se
také o body, ale o skore, coÏ mÛÏe pﬁinést i celkové vítûzství nûkdy i poraÏenému druÏstvu na úkor toho, které zvítûzilo ve v‰ech utkáních. MoÏná, Ïe po
vyhodnocení tohoto roãníku dojde opût
ke zmûnû. Ve skupinû jsem mûli druÏstva Zahoﬁan, Libû‰ic, Pokratic, Polep
a Ú‰tûká. Z tûchto 5-ti utkání jsme ze 3
vy‰li vítûznû. Pﬁivítali bychom, kdyby se
na‰li dal‰í zájemci z dûtí od roãníku nar.
2006, kteﬁí by mûli zájem o tuto hezkou
hru. Na hﬁi‰ti nás najdou kaÏdou stﬁedu

a pátek od 17 - 19 hodin, pﬁípadnû se
mohou obrátit na nûkterého z na‰ich
funkcionáﬁÛ.
Nejvût‰í radost nám dûlá druÏstvo
star‰ích ÏákÛ pod vedením trenéra p.
Václava Klupáka. Tento obûtavû dojíÏdí z Litomûﬁic na kaÏdé treninky a zaji‰Èuje i dopravu nûkter˘ch hráãÛ, kteﬁí
nebydlí pﬁímo v Kﬁe‰icích. Po skonãení
podzimní ãásti své soutûÏe skonãilo
muÏstvo na druhém místû, za druÏstvem Litomûﬁic, kdyÏ ve vzájemném
zápase prohrálo 0:1 brankou 3 minuty
pﬁed koncem zápasu. Z tûch, kdo nejsou na fotografii pﬁibyl do druÏstva
je‰tû, Nov˘, Antal, Fabiãoviã,bratﬁi S˘korové, JeÏek, bratﬁi Leãbychové, Bohuslav a Hermoch. I tady bychom rádi
pﬁivítali dal‰í zájemce ve vûku do 15 let,
kteﬁí se mohou uplatnit v na‰em úspû‰ném muÏstvu.
Nejmen‰í radost nám dûlá druÏstvo
dorostu, kde aãkoliv je zaregistrováno
dost hráãÛ, k utkání se v‰ichni nedostavují. Z toho také pak vypl˘vá umístûní druÏstva ve spodní ãásti tabulky.
Na‰ím úkolem do zaãátku druhé ãásti
sezony bude toto muÏstvo konsolidovat a pokusit se získat dal‰í zájemce,
kteﬁí by nám pomohli zlep‰eno hrou se
dostat se na vy‰‰í pﬁíãky tabulky.
I A muÏstvo dospûl˘ch ve své kraj-

ské soutûÏi I. B tﬁídy v leto‰ním roce
dosahuje lep‰ích v˘sledkÛ a udrÏuje si
vy‰‰í stﬁed tabulky. Je jen ‰koda, Ïe na
domácí zápasy, které se hrají v sobotu
odpoledne nechodí vû‰í poãet divákÛ.
VÏdyÈ to je i jeden z dal‰ích cílÛ, kromû
zlep‰ené fyzické kondice a radosti ze
hry u hráãÛ, pﬁinést divákÛm i hezkou
podívanou v pﬁíjemném prostﬁedí na‰eho stadionu.
Tento ná‰ stadion se svou hrací plochou patﬁí k tûm velmi dobﬁe vybaven˘m a udrÏovan˘m To je umoÏnûno jen
podporou OÚ Kﬁe‰ice a firmy Schoeller
Kﬁe‰ice. Tato zakoupila a propÛjãila FK
sekaãku na udrÏování travnat˘ch ploch
hﬁi‰tû. Oba sponzoﬁi pak umoÏÀují provoz fotbalového klubu, protoÏe pﬁíspûvky, které pﬁicházely dﬁíve od nadﬁízen˘ch orgánÛ jsou v souãasné dobû minimální a neumoÏnily by sportovní vyÏití
jaké je provozováno v souãasné dobû.
V závûru bychom chtûli pozvat
v‰echny pﬁíznivce a obãany Kﬁe‰ic
i okolních obcí na ples, kter˘ organizuje ná‰ FK 4. 2. 2013 tradiãnû na Kolibû
v Litomûﬁicích a zároveÀ je poÏádat, by
nám drÏeli palce pro dal‰í úspû‰nou
ãinnost, zvlá‰tû v mládeÏnick˘ch kategoriích.
Za FK Schoeller Kﬁe‰ice
L.Königsmark
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O prase
2012
Pﬁíznivci Velikonoãní dohody a hostinec U HenschÛ spolupoﬁádali tradiãní nohejbalov˘ turnaj.
JiÏ 18. roãník se konal v sobotu 21. ãervence 2012 na
hﬁi‰ti u Labe. Pravdou je, Ïe
by asi bylo vhodné investovat
trochu obecních penûz do tohoto hﬁi‰tû, které je v letních
mûsících opravdu hojnû vyuÏívané a v souãasné dobû jiÏ
trochu hrozí úrazem.
Osm t˘mÛ bojovalo v lít˘ch
bojích (obr. ã. 1) o trofej nejcennûj‰í, coÏ je vyuzená praseãí k˘ta. Postupující ãtyﬁi
t˘my bojovali systémem
„kaÏd˘ s kaÏd˘m“.
âtvrté místo získal t˘m
s názvem „Budwarka“, na tﬁetí
pozici se umístili „Pytláci“
a druhé místo vybojovala „Cihelna“.
Ceny vítûzn˘m t˘mÛm pﬁedávala b˘valá starostka obce,
paní Ludmila Juﬁíková, a majitel hostince „U HenschÛ“, pan
Franti‰ek Hensch (obr. ã. 2).
Vítûzn˘ t˘m (obr. ã. 3) s názvem „Sedlec“ podával cel˘
turnaj v˘borné v˘kony a po
právu se stal vítûzem turnaje.
AÈ tedy Ïije pﬁí‰tí roãník...
Pavel Richter
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