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17. ROâNÍK • PROSINEC 2016
PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

K¤E·ICE • ZAHO¤ANY • T¤EBOUTICE • NUâNICE • SEDLEC

Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané dovolte, abych
struãnû shrnul ãinnost zastupitelstva
a obecního úﬁadu v roce 2016 s v˘hledem na rok nastávající, rok 2017.
V leto‰ním roce byly poprvé pﬁidûlovány
dotace spolkÛm, sdruÏením a obãanÛm dle
novû schválen˘ch pravidel. Obec vyãlenila
ze svého rozpoãtu ãástku 947 000 Kã. Na
podkladû pﬁedloÏen˘ch Ïádostí spolkÛ na
ãinnost a projekty vãetnû obãanÛ byla poskytnuta dotace 731 000 Kã na spoleãensk˘, kulturní a sportovní ãinnost v obci.
V rozpoãtu na pﬁí‰tí rok poãítáme ze stejnou
ãástkou. Proto Ïádám spolky, aby pﬁedloÏily
vyúãtování a nové Ïádosti do 31.1.2017. Îádosti na nové projekty s vyúãtováním - obãané pﬁedloÏí do 31.3.2017. Konstatuji, Ïe
transparentní pﬁidûlení dle nov˘ch pravidel
pﬁispûlo k pozitivnímu rozvoji spolkové ãinnosti a doufám, Ïe tomu tak bude i v pﬁí‰tím
roce.
K mnohaletému pﬁání obãanÛ Zahoﬁan
mohu sdûlit, Ïe byl zpracován projekt na vybudování chodníku Kﬁe‰ice - Zahoﬁany. Projekt je zpracován ve dvou variantách, pravostranné a levostranné. Nyní se vybere nejvhodnûj‰í varianta k územnímu rozhodnutí
a následné realizaci v roce 2017.

Podaﬁilo se realizovat první etapu projektu „Zv˘‰ení bezpeãnosti na silnici ã.II/261“ ,
úprava kﬁiÏovatky v centru obce Kﬁe‰ice.
Pﬁes prvotní negativní ohlasy jiÏ sly‰ím pﬁedev‰ím chválu na toto dílo, které opravdu
zklidnilo dopravu v centru obce. Pﬁipravuje
se realizace dal‰ích úprav (chodníky, pﬁechody) v Tﬁebouticích a Nuãnicích. RovnûÏ
zastupitelstvo schválilo nákup preventivních
mûﬁiãÛ rychlosti a zrcadel k bezpeãnému
vjezdu na tuto komunikaci.
Dne 7. prosince probûhne opakované v˘bûrové ﬁízení na zhotovitele díla - opravu
vodní nádrÏe Zahoﬁany. Zdá se, Ïe se celá
akce vleãe, ale nejprve a jenom v ﬁíjnu mohl
b˘t dle naﬁízení odboru Ïivotního prostﬁedí
rybník vypu‰tûn s následn˘m odvodnûním
sedimentÛ. PÛvodní dotace z programu ÎP
nebyla pﬁiznána. Dal‰í Ïádost z programu
MZ byla v záﬁí tohoto roku pﬁiznána. Vûﬁím,
Ïe pﬁí‰tí rok bude rybník do jara opraven
a napu‰tûn, aby byl dÛstojnou souãástí zahoﬁanské návsi.
Letos se podaﬁilo pﬁipravit projekty na obnovu ‰koly (nová stﬁecha a zateplení budovy), parková a dopravní úprava Kolonie,
chodník Bezruãova - Kolonie, finanãní zaji‰tûní je v návrhu rozpoãtu na pﬁí‰tí rok. Pﬁed

dokonãením je projekt na zasíÈování pozemkÛ na v˘stavbu 10 RD v obci Zahoﬁany.
VáÏení obãané, pﬁí‰tí rok je rokem 960 letého v˘roãí Obce Kﬁe‰ice a 140 letého v˘roãí vzniku dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁe‰icích.
Zastupitelstvo obce a sdruÏení dobrovoln˘ch hasiãÛ za pﬁispûní ‰koly a obãanÛ pﬁipravuje na den 15.7.2017 program a oslavu
této v˘znamné události.
Co si tak pﬁát sobû, zastupitelstvu a vám
v‰em v závûru mého slova?
Pﬁeji si, aby ten pﬁí‰tí rok, rok 2017 byl úspû‰n˘ pro obec a vás obãany, kteﬁí zde Ïijí
a mají zde svÛj domov. Vûﬁím, Ïe v‰echny
projekty, které má obec pﬁed sebou v pﬁí‰tím
roce budou splnûny a na‰e obce budou místem pro dobr˘ Ïivot.
Vám obãanÛm, rodinám a dûtem pﬁeji,
klidné svátky vánoãní a ‰Èastn˘ Nov˘ rok
2017.
Václav Kovaﬁík, starosta obce

Informace od 2. místostarosty obce
VáÏení a milí spoluobãané, máme pﬁed sebou poslední dny
roku 2016. Mûsíc prosinec, ve kterém nás v‰echny obklopí vánoãní atmosféra, ‰tûdrost a pﬁíjemné okamÏiky. Dovolte mi
sdûlit vám v tento pﬁedvánoãní ãas nûkolik informací ze Ïivota
v na‰ich obcích.
POVINNOST PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉHO
STAVU A PROVOZU KOTLÒ
Provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o tepelném pﬁíkonu od 10 do 300kW vãetnû, kter˘ slouÏí jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústﬁedního vytápûní, je povinen zajistit jednou za
dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odbornû zpÛsobilou osobou, pﬁiãemÏ první kontrola musí b˘t provedena nejpozdûji do 31. 12. 2016. Oprávnûnou osobou ke kontrolám je
pan Jiﬁí Bene‰, Bezruãova 206, 41148 Kﬁe‰ice, tel: 602 340 445.
STÁLE NÁS TRÁPÍ LUâNÍ POTOK
V leto‰ním roce nám Luãní potok v Zahoﬁanech a Tﬁebouticích neústupnû a ãasto ukazoval svou sílu. PﬁibliÏnû dvû hodiny po vydatn˘ch de‰tích se Luãním potokem valil neskuteãn˘ Ïivel, kter˘ nebylo moÏné v danou chvíli zastavit. Jediné, co bylo v tûchto chvílích reálné, bylo sledovat hladinu stoupající vody a doufat, Ïe valící se
voda nepﬁekoná hranice samotného bﬁehu. Intenzivnû jsem pﬁem˘‰lel jak obãanÛm v této lokalitû pomoci. Z pﬁedchozích zku‰e-

Luãní potok - takhle to zaãíná...
ností místního hasiãe jsem vûdûl, Ïe souãasn˘m problémem je pﬁedev‰ím ‰patné pﬁedávání informací samotn˘m obãanÛm o blíÏící se
hrozbû. Je tﬁeba pamatovat na to, Ïe obãané v uvedené lokalitû mají
na pﬁípravu k evakuaci jen nûkolik minut, nikoliv hodin. Proto jsem
neváhal a zahájil spolupráci se starostkou B˘ãkovic, paní Toniniovou, která mû nyní pravidelnû telefonicky kontaktuje v pﬁípadû blíÏící se hrozby. Získané informace v nejbliÏ‰ích minutách odesílám
(Pokraãování na následující stranû)
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na‰im obãanÛm a ãlenÛm povodÀové komise SMS sluÏbou. Vûﬁím,
Ïe pro v‰echny obãany je lep‰í b˘t pﬁipraven, neÏ pﬁekvapen.
Správce Luãního potoka, Lesy âR s. p., zajistil v mûsíci záﬁí proãi‰tûní koryta. V souãasné dobû se pracuje na koncepci k zmírnûní povodÀov˘ch ‰kod na celém toku Luãního potoka. Pevnû vûﬁím, Ïe se
v blízké dobû doãkáme plo‰ného a dlouhodobého ﬁe‰ení.
PRODEJ NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Od záﬁí byl na obecním úﬁadu zahájen prodej nádob (popelnic) na
komunální odpad. Informace byla jiÏ v posledním vydání zpravodaje. V nabídce jsou plastové a plechové nádoby za velmi pﬁíznivé
ceny. ¤ada obãanÛ této sluÏby od jejího zahájení vyuÏila. Na odbyt
jdou pﬁedev‰ím plastové nádoby. Jak˘msi bonusem pro v‰echny
na‰e obãany je navazující sluÏba v podobû závozu zakoupené nádoby pﬁímo pﬁed dÛm a odvoz té staré. Cena nádob uvedena níÏe.
Plastová nádoba 120litrÛ - 700,— Kã
Plechová nádoba 110litrÛ - 800,— Kã

na‰ich obcí, z ãehoÏ mám opravdu velkou radost. V‰em dûkuji za
úãast a spolupráci. Dík rovnûÏ patﬁí pracovnicím obecního úﬁadu za
vstﬁícnou pomoc pﬁi registraci úãastníkÛ. V pﬁí‰tím roce se u podobné akce uvidíme opût na podzim.
AREÁL Z· A M· K¤E·ICE MÁ NOVÉ OPLOCENÍ
V leto‰ním roce bylo prioritou opravit nevyhovující dﬁevûné oplocení v areálu ‰koly. Oplocení bylo jiÏ zastaralé a pro dûti nebezpeãné. Stavební práce probíhaly v dobû letních prázdnin a provádûly je
firmy Zednictví Václav Novák a Truhláﬁství Karel Pangerl.

KINEMATOGRAF BRAT¤Í âADÍKÒ
Ve dnech 11.-14. srpna jiÏ tradiãnû nav‰tívil na‰i obec kinematograf bratﬁí âadíkÛ se ãtyﬁmi ãesk˘mi filmy. Pﬁedstavení pod ‰ir˘m
nebem je zajímavé pro mládeÏ i dospûlé. Promítání probíhalo na
sportovní dráze místních hasiãÛ vedle multifunkãního hﬁi‰tû u Labe.
Poãasí pﬁálo po celé ãtyﬁi dny a tomu odpovídala i úãast na‰ich obãanÛ. V‰em obãanÛm, kteﬁí pﬁi‰li a pﬁispûli na charitativní úãely dobrovoln˘m vstupn˘m, patﬁí obrovské díky!

,,EVITA“ - MUZIKÁL, KTER¯ DOBYL SVùT!
O zájezd do praÏského divadla Studio Dva na muzikál Evita, kter˘
se uskuteãnil 22. ﬁíjna, byl z ﬁad obãanÛ pﬁekvapivû velk˘ zájem.
V prvotních pﬁípravách zájezdu jsem byl v mírn˘ch obavách, Ïe se
nám nepodaﬁí naplnit kapacitu autobusu. Muzikál pﬁeci jen ne kaÏdému vyhovuje, ale padesát vstupenek a tedy i místenek v autobuse se podaﬁilo prodat bûhem nûkolika málo dnÛ. Rozzáﬁené pohledy na‰ich obãanÛ po ukonãení divadelního vystoupení mi pﬁedaly
pozitivní impuls k poﬁádání podobn˘ch akcí i nadále. Jistû stojí také
za zmínku, Ïe se zájezdu zúãastnili obãané se zastoupením v‰ech

MÍSTNÍ HNIHOVNA V K¤E·ICÍCH
Obec Kﬁe‰ice kaÏdoroãnû finanãnû pﬁispívá do fondu v˘mûnn˘ch
souborÛ knih knihovnû Karla Hynka Máchy v Litomûﬁicích. Knihovnou KHM v Litomûﬁicích jsou zakoupeny knihy, které následnû kolují jako v˘mûnn˘ fond po místních knihovnách. Vedením místní knihovny v Kﬁe‰icích je povûﬁena paní Vladimíra Linhartová, která provádí obnovu fondu knih a zaji‰Èuje správu knihovny. Podle zprávy
z poradenské a konzultaãní náv‰tûvy metodiãky knihovny KHM v Litomûﬁicích je práce, vybavení a komunikace s ãtenáﬁi na velmi dobré
úrovni. Mezi obcemi nad 1200 obyvatel se na‰e místní knihovna
v Kﬁe‰icích umístila v roce 2015 na 3. místû. Tento v˘sledek je zásluhou pﬁedev‰ím zmínûné paní Linhartové, které patﬁí velké podûkování za vstﬁícn˘ postoj k potﬁebám knihovny a na‰ich obãanÛ.
Na závûr mi dovolte, abych vám popﬁál radostné a klidné proÏití
svátkÛ vánoãních, naplnûn˘ch pohodou a ‰tûdrostí u rodinného krbu
a v novém roce pevné zdraví a spokojenost.
Michal Manãal, místostarosta obce

Jaké dokumenty vám v rámci sluÏby Czech POINT na obecním úﬁadû vystavíme?
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•
•
•
•
•
•

V˘pis z Katastru nemovitostí
V˘pis z Obchodního rejstﬁíku
V˘pis z Îivnostenského rejstﬁíku
V˘pis z Rejstﬁíku trestÛ
V˘pis z Rejstﬁíku trestÛ právnické osoby
Pﬁijetí podání podle Ïivnostenského zákona (§ 72)
Îádost o v˘pis nebo opis z Rejstﬁíku trestÛ podle zákona ã. 124/2008 Sb
V˘pis z bodového hodnocení ﬁidiãe
Vydání ovûﬁeného v˘stupu ze Seznamu
kvalifikovan˘ch dodavatelÛ
Podání do registru úãastníkÛ provozu modulu autovrakÛ ISOH
V˘pis z insolvenãního rejstﬁíku
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentÛ
Centrální úloÏi‰tû ovûﬁovacích doloÏek
Úschovna systému Czech POINT
CzechPOINT@office

ZPRAVODAJ
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• Základní registry
• V˘pis z Veﬁejn˘ch rejstﬁíkÛ
• Aktuální dostupnost sluÏeb
Upozornûní
V˘pisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárnû urãeny
pro pouÏití na území âeské republiky. Pou-

Ïití listin v zahraniãí se ﬁídí rÛzn˘mi pravidly
a v pﬁípadû, Ïe budete pro va‰i listinu vyÏadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci,
je nutné získat jí u vlastníka dané agendy
(napﬁ. v˘pis z KN na pﬁíslu‰ném katastrálním pracovi‰ti, v˘pis z RT pﬁímo na Rejstﬁíku trestÛ).

■ PODùKOVÁNÍ SPOLUOBâANÒM
VáÏení spoluobãané, chtûla bych Vám touto cestou velice podûkovat
za „Va‰i“ podporu pﬁi v‰ech kulturních akcích, bûhem roku 2016,
které jsem mûla tu ãest spoleãnû s nûkolika spoluobãany poﬁádat za
pﬁispûní Obecního úﬁadu Kﬁe‰ice a dal‰ích sponzorÛ. Vûﬁím, Ïe se
v tak hojném poãtu sejdeme i v nadcházejícím roce nejen u zábavy,
ale i u Nohejbalového turnaje, Oldies party a jin˘ch dal‰ích akcích,
které nás v roce 2017 ãekají. Pﬁeji Vám krásné, klidné Vánoce a úspû‰n˘ nov˘ rok 2017.
Mrvová Renata

■ PODùKOVÁNÍ POCTIVÉMU NÁLEZCI
Tímto z celého srdce dûkuji poctivému nálezci p. Miloslavu Chladilovi za to, Ïe
odevzdal na obecní úﬁad v Kﬁe‰icích nalezenou obálku s penûzi. Mûla jsem velké ‰tûstí, Ïe ji na‰el právû on. Moc si toho váÏím a je‰tû jednou velké díky.
S úctou Michaela Kuãerová
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Vítání obãánkÛ
v roce 2016
V roce 2016 probûhla v obﬁadní síni obecního úﬁadu v Kﬁe‰icích dvû slavnostní pﬁivítání novû narozen˘ch obãánkÛ na‰í obce.
Dûti ze Z· a M· Kﬁe‰ice pﬁipravily krátk˘
program s básniãkami. Poté starosta obce
pan Václav Kovaﬁík pﬁivítal nové obãánky s
rodinami, pﬁednesl projev a na závûr pﬁedal
maminkám kytiãku, kníÏku a dûtem mal˘
dárek. Rodiãe se podepsali do pamûtní
knihy.
Pﬁivítali jsme tyto obãánky:
Natálii Pohlovou, Václava Horáãka,
Emu Vyziskovou, Theodoru
Stanislavovou, Michaelu Mackovou,
Matyá‰e ·midta, Víta Pilného,
Eli‰ku Jirákovou, Vûru ¤ezáãovou,
Natálii Limberkovou, Sylvii Fr˘dovou,
Adama Bene‰e a Adama Gajdo‰e.

ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA

Jak˘ název ulice zvolit v lokalitû mezi ulicí Bezruãova a Kolonie v Kﬁe‰icích?
V novû vznikající lokalitû pro v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ vznikne pﬁíjemné prostﬁedí pro Ïivot nûkolika rodin. JelikoÏ se jedná o lokalitu
zcela novou, ve které jiÏ byly zahájeny kroky k prodeji jednotliv˘ch parcel pro v˘stavbu RD, je nejvy‰‰í ãas zamyslet se nad názvem ulice.
Rádi bychom, abyste se na v˘bûru názvu ulice podíleli pﬁedev‰ím Vy, na‰i obãané, proto Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice rozhodlo o vyhlá‰ení ankety. NavrÏeny jsou tﬁi názvy, pﬁiãemÏ první dva nesou jméno osobnosti Vincence Zahradníka, kter˘ sv˘m Ïivotem v˘znamnû ovlivnil historii Kﬁe‰ic. Tﬁetí název je spjat˘ s místní továrnou spol. Schoeller Kﬁe‰ice s.r.o., neboÈ se ulice nachází v tûsné blízkosti uvedené spoleãnosti. SvÛj názor na nejvhodnûj‰í pojmenování nové ulice nám mÛÏete zaslat prostﬁednictvím následující ankety.
ZPÒSOB HLASOVÁNÍ:
a) Vyplnûn˘ a vystﬁiÏen˘ anketní lístek odevzdejte do hlasovacího boxu, kter˘ je umístûn˘ na OÚ v Kﬁe‰icích v pﬁízemí, naproti vstupním
dveﬁím na po‰tu.
b) Na webov˘ch stránkách obce Kﬁe‰ice v pravém sloupci na úvodní stranû.
Hlasovat je moÏné do 15. 2. 2017.
V¯BùR ULICE:

1.
2.
3.
X

Hlasovat je moÏné do 15. 2. 2017.

Vincence Zahradníka
Zahradníkova
Tovární
KﬁíÏkem oznaãte jednu z moÏností
ZPRAVODAJ
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Opravy zahoﬁanského kostela pokraãují
Je‰tû do konce leto‰ního roku by mûla
zaãít tﬁetí fáze rekonstrukce krovu kostela
Nejsvûtûj‰í Trojice. Jako v pﬁedchozích dvou
letech i tentokrát jsou opravy z nejvût‰í ãásti
hrazeny z pﬁíspûvku Ministerstva kultury v
rámci havarijního programu, na spoluúãast
pﬁispívá obec Kﬁe‰ice a ¤ímskokatolická
farnost. V minulém roce byla opravena nejpo‰kozenûj‰í ãást krovu v místech dﬁívûj‰í
sanktusníkové vûÏiãky a pﬁechodu k niÏ‰í
ãásti stﬁechy nad knûÏi‰tûm. Pro leto‰ek
zb˘vá oprava pﬁední ãásti krovu a oblasti
kolem ‰títové zdi. Tím bude ukonãena stabilizace krovu. JelikoÏ vady krovu byly podle
statického posudku hlavní pﬁíãinou praskání
kleneb a zdí, po dokonãení oprav by jiÏ ne-

mûlo docházet ke zhor‰ování stavu a vzniku
nov˘ch prasklin.
Pro moÏnost dal‰í rekonstrukce kostela
by bylo optimální, aby byl kostel zaﬁazen do
Programu záchrany architektonického dûdictví. Tento program vyhla‰uje Ministerstvo
kultury a v pﬁípadû zaﬁazení má dotyãná památka zaji‰tûn kaÏdoroãní finanãní pﬁíspûvek aÏ do doby, neÏ bude památka celkovû
opravena. Pro pﬁihlá‰ení do Programu záchrany je nutné mít zpracovan˘ detailní projekt rekonstrukce. Na zpracování této projektové dokumentace jsme získali pﬁíspûvek
z Fondu Ústeckého kraje, projekt by mûl b˘t
vypracován v první polovinû pﬁí‰tího roku.
Letos v kvûtnu byl kostel na dva t˘dny zaplnûn ãil˘m ruchem studentÛ z univerzity
UJEP v Ústí nad Labem. Studenti kulturního

Foto Karel Vágner
a historického oboru zde vykonávali svou
praxi, pﬁi které detailnû zamûﬁovali kostel a
jeho vnitﬁní v˘zdobu pomocí geodetick˘ch
pﬁístrojÛ i s vyuÏitím 3D scaneru. Dále urãovali stáﬁí a pÛvod jednotliv˘ch dochovan˘ch
prvkÛ a pátrali i v archivech. V˘sledky jejich
práce potvrdily, Ïe kostel je v˘znamn˘m dokladem v˘voje architektury a poãátkÛ umûní
‰tukatérského v âechách. Díky spolupráci s
univerzitou a památkáﬁi se zahoﬁansk˘ kostel dostává do povûdomí odborn˘ch institucí, coÏ snad do budoucna zv˘‰í ‰anci na
schválení financování jeho oprav z fondÛ Ministerstva kultury.
za Spolek Pro Zahoﬁany
Jarmila Jandová

Hravá páteãní odpoledne s Klubem deskov˘ch her
Ypsilonie, Abaku, Sabotér, Osadníci z Katanu, Blokus... a více neÏ
20 dal‰ích spoleãensk˘ch her je moÏné vyzkou‰et v klubu deskov˘ch her, kter˘ probíhal v zimû a pﬁedjaﬁí leto‰ního roku a nyní opût
od podzimu. Hravá odpoledne probíhají v kﬁe‰ické základní ‰kole,
na podzim novû i v hasiãárnû v Zahoﬁanech. Vstup je zdarma a není
nutné se pﬁedem hlásit. Moderní deskové hry rozvíjí postﬁeh, komunikaci, strategické pﬁem˘‰lení i schopnost spolupráce, to v‰e zábavnou formou a v pﬁíjemné atmosféﬁe. Zvlá‰È v tomto období je
moÏné naãerpat inspiraci na vánoãní dárky. Hra je nejlep‰ím dárkem, protoÏe kdo si hraje, nezlobí.
Provoz klubu deskov˘ch her podpoﬁila Ústecká komunitní nadace.
za Spolek Pro Zahoﬁany Jarmila Jandová
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Okénko do ‰koly...
Ve ‰kole je více zamûstnancÛ neÏ dﬁíve.
Proã tomu tak je?
Podle novely ‰kolského zákona je ‰kola
povinna zajistit asistenty pedagoga na doporuãení odborné poradny. Je velmi tûÏké
tyto asistenty na trhu práce sehnat, pracují
za minimální finanãní ohodnocení a jejich
práce je velmi nároãná. Na‰í ‰kole se to na‰tûstí daﬁí a pedagogové, resp. Ïáci mají
k ruce velmi kvalitní osobnosti. Moc si jejich
práce váÏíme.
Proã to v‰echno?
Jistû jste v médiích zaslechli slova jako
„inkluze“ ãi „integrace“. UÏ toho bylo ﬁeãeno
mnoho, pﬁesto vám pﬁiblíÏím, jak tato dvû
zdánlivû cizí slova fungují v praxi a to nejen
na na‰í ‰kole.
Inkluze je proces, kdy se pﬁíslu‰níci men‰in nebo znev˘hodnûn˘ch skupin zúãastÀují stejn˘ch bûÏn˘ch aktivit jako lidé z vût‰inové spoleãnosti. Jde o „vy‰‰í stupeÀ integrace nadan˘ch nebo znev˘hodnûn˘ch jedincÛ do spoleãnosti a jejích institucí.
Inkluzívní ‰kola pﬁijímá v‰echny dûti bez
ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postiÏení, rasu, pﬁíslu‰nost k men‰inû a vzdûlává je individuálnû
podle jejich potﬁeb. Existence rÛznorodosti
je pﬁitom vnímána jako obohacení a pﬁínos.
Inkluzívní vzdûlávání neboli spoleãné
vzdûlávání, je zaloÏeno na pﬁesvûdãení, Ïe
v‰ichni Ïáci mají právo b˘t vzdûláváni ve
skupinách se sv˘mi vrstevníky a mohou mít
anebo mají prospûch se vzdûláváním ve
‰kolách v místû bydli‰tû. Uãitelé, rodiãe
i dal‰í zainteresovaní, spolupracují a mají
k dispozici dostateãné a odpovídající zdroje,
které zohledÀují potﬁeby zaãlenûného Ïáka.
DÛraz je kladen na kvalitu vzdûlávání a zdÛrazÀuje prospûch pro obû strany.
V rámci tûchto skuteãností a snahy pomoci dûtem, které to potﬁebují má na‰e ‰kola
a ‰kolka celkem ãtyﬁi asistenty pedagoga,
které je nyní povinen hradit ze sv˘ch prostﬁedkÛ stát, coÏ v minulosti nebylo pravidlem. Dûti, které potﬁebují pomáhat nejen
s uãením (jde napﬁíklad i o nadané dûti) tak
koneãnû po právu dostanou od ‰koly
pomoc, jakou potﬁebují. V‰ichni na‰i asistenti pedagogÛ jsou schváleni Krajsk˘m
úﬁadem v Ústí nad Labem a vzdûlávají se
v dané problematice a dle konkrétních potﬁeb ÏákÛ. Do rozpoãtu ‰koly to nijak nezasahuje, pﬁíspûvky od státu jsou zvlá‰È na
tyto zamûstnance vymûﬁené.
·kola je v souãasné dobû naplnûna Ïáky
z 85 procent. Do naplnûní ‰koly nám zb˘vá
pouh˘ch 11 míst. Poãet ostatních zamûstnancÛ odpovídá nárÛstu poãtu ÏákÛ ve
‰kole o 40 procent a je plnû v souladu s krajsk˘mi normativy. Do ‰koly k nám, kromû dûtí
ze spádov˘ch obcí, dojíÏdûjí také dûti z Litomûﬁic, Libínek, Oken, Ho‰tky anebo tﬁeba
z Encovan.
V‰ech 64 dûtí máme ve ‰kole moc rádi,
úãastníme se spoleãn˘ch akcí a máme radost, pokud se na nich objeví i s rodiãi.
V prosinci, 3. 12. od 16 hodin budeme
spoleãnû s kﬁe‰ick˘mi hasiãi poﬁádat vánoã-

ní jarmark a rozsvícení stromeãku. Pokud
pﬁijdete, budete mít moÏnost vybrat si ze
spousty krásn˘ch v˘robkÛ dûtí, rodiãÛ i zamûstnancÛ a také klientÛ Domova Na Pustaji a zároveÀ podpoﬁíte dnes jiÏ tradiãní
setkávání v pﬁedvánoãním ãase, ze kterého
máme s dûtmi kaÏdoroãnû velkou radost.
Pﬁejeme v‰em dûtem, jejich rodiãÛm, prarodiãÛm i dal‰ím obãanÛm na‰ich pûti obcí
krásné Vánoce, strávené s tûmi nejbliÏ‰ími.
Lenka ·pittová, ﬁeditelka ‰koly
TAKÉ KROUÎKY VE ·KOLE
JSOU JIÎ V PLNÉM PROUDU
Nejvût‰í zájem je o krouÏek kytary a keramiky. ·kola zakoupila keramickou pec a nabízí keramiku i pro dospûlé. Také krouÏek
zábavné logiky je pln˘ dûtí, koná se
2x t˘dnû, stejnû jako ãtenáﬁsk˘ klub. Bojovky jsou u dûtí oblíbené i letos a pro turisty
máme moÏnost 1x aÏ 2x mûsíãnû vyrazit za
poznáním do kina ãi do pﬁírody - dle poãasí
s turistick˘m krouÏkem. V‰echny krouÏky
vedou na‰i uãitelé bez nároku na honoráﬁ,
za coÏ jim patﬁí velk˘ dík.

T¤EËÁCI A PÁËÁCI se postupnû poznávají a stává se z nich docela pûkn˘ kolektiv.
Dûti se do ‰koly tû‰í a vÛbec jim nevadí,
Ïe kaÏdá tﬁída má jinou matematiku a ãe‰tinu. Na‰e asistentka pedagoga Markéta
se uÏ nemusí mezi námi cítit novû, pomáhá, kdyÏ je potﬁeba a s dûtmi si prima rozumí. Pomalu uÏ se nám rozjíÏdí na‰e motivaãní pomÛcka ve formû Kﬁe‰iãákÛ, mezi
dûtmi velmi oblíbená. V˘let na Mostnou
horu se na‰í tﬁídû také moc líbil, v˘hled
z rozhledny na podzimní Litomûﬁice
a okolí se nevidí kaÏd˘ den. UÏ musíme
konãit, jdeme na houby. V na‰í ‰kole dnes
máme zku‰eného houbaﬁe, kter˘ nám vysvûtlí, jaké houby a kde rostou a pﬁipomeneme si, jak se chovat v pﬁírodû.
Jiﬁí âern˘, tﬁídní uãitel

âTVRËÁCI
Kolektiv 4. roãníku mezi sebe pﬁijal tﬁi
nové kamarády a rozjel se do nového ‰kolního roku v 18ti ãlenné sestavû. S prací mu
pomáhá nová asistentka pedagoga Olga
Berglová, kterou si dûti okamÏitû oblíbily.
Z pﬁedmûtÛ zÛstává velk˘m favoritem matematika tûsnû následovaná tûlocvikem.
Kromû povinností napﬁíã v‰emi pﬁedmûty se
ãtvrÈáci úãastní rÛzn˘ch soutûÏí a pracují na
zajímav˘ch projektech.
V záﬁí pﬁispûli k reprezentaci ‰koly 3. místem na závodech v bûhu v Ú‰tûku, prokázali skvûlé znalosti 3. místem v pﬁírodovûdné
soutûÏi v Litomûﬁicích, postoupili do krajského kola v logické olympiádû. V rámci
tﬁídy se py‰ní nûkolika tituly Matematick˘
tovary‰ a Matematick˘ mistr. Kolektiv je
s celou ‰kolou zapojen do celostátního
projektu âtení pomáhá. Jeho prostﬁednictvím jiÏ pﬁispûl na rÛzné charitativní akce
ãástkou 2000 Kã. V poslední dobû Ïáci plnili úkol enviromentálního projektu Recyklohraní, pﬁi kterém hledali nejbliÏ‰í sbûrné
místo pouÏit˘ch baterií. Aktivnû se také po(Pokraãování na následující stranû)
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ale také dal‰í divadla, v˘lety a zábava. Teì
se nejvíc tû‰íme na JeÏí‰ka a na plavání.
Dûkuji rodiãÛm za skvûlou spolupráci
a tû‰ím se na dal‰í úspû‰né krÛãky na‰ich
nejmen‰ích ‰kolákÛ.
Zuzana ·korpilová, tﬁídní uãitelka

dílí na sbûru PET víãek na podporu handicapovaného Luká‰e.
Zajímavá byla také náv‰tûva muzea v Litomûﬁicích, na které dûti odhalovaly tajemství starovûkého pohﬁebi‰tû. V chladném listopadovém poãasí mají ãtvrÈáci za sebou
také v˘uku na novû zrekonstruovaném dopravním hﬁi‰ti v Litomûﬁicích.
Vût‰ina dûtí je zapojena do zájmov˘ch
krouÏkÛ. Velké oblibû se tû‰í keramická
dílna, turistick˘ krouÏek a bojové sporty.
Ivana Latislavová, tﬁídní uãitelka
DRUHÁâCI
Do druhé tﬁídy pﬁi‰ly v tomto ‰kolním roce
dvû dûti. Je nás tedy uÏ 18. V záﬁí jsme byli
v litomûﬁické knihovnû na programu Poezie
pro nejmen‰í. Hledali jsme r˘my a zkusili si
je skládat. Právû se chystáme na rukodûlnou soutûÏ Andûlé do DDM Litomûﬁice. Baví
nás matematika i psaní, ale zlobení o pﬁestávkách také není k zahození :)
Adéla Rudolfová, tﬁídní uãitelka
PRV≈ÁâCI
Prvího záﬁí nastoupilo na ‰kolním hﬁi‰ti
k slavnostnímu ‰erpování 19 prvÀáãkÛ.
V‰em to moc slu‰elo a drtivá vût‰ina se do
‰koly tû‰ila. Vût‰ina dûtí uÏ se znala ze ‰kolky, ale i novû pﬁíchozí spoluÏáci si ve tﬁídû
rychle na‰li kamarády.
Zaãali jsme pozvolna a hravû, nejprve
jsme si povídali, hráli a malovali. Pozdûji zaãaly dûti samy zvy‰ovat tempo a nyní, po
dvou mûsících, uÏ není problém zvládnout
celou vyuãovací hodinu.
A co jsme se uÏ nauãili? Pokraãujeme
v angliãtinû se Stevem a Maggie, zaãínáme
slabikovat a poãítáme do deseti. Poznali
jsme, Ïe nemít „prachy“ nevadí, kdeÏto
nemít srdce vadí a Ïe dûlání v‰echny smutky zahání. Umíme spoleãnû hrát na hudební
nástroje, víme jak kreslit tu‰í i malovat such˘mi pastely. Pﬁi tûlocviku se mÛÏeme dostateãnû vybûhat, vyskákat i vykﬁiãet, ale
také musíme dodrÏovat pravidla fair play.
Není toho málo, viìte?
âas od ãasu si pak potﬁebujeme odpoãinout a trochu se pobavit. Proto si rádi zaskoãíme mezi kamarády do ‰kolky. Naposledy jsme ve ‰kolce vidûli divadélko zamûﬁené na zdravou v˘Ïivu a spoleãnû jsme vyrazili do Litomûﬁic k hasiãÛm (nejen) na pohádky. Se ‰kolou jsme zase byli nav‰tívit kamarády na Pustaji, mûli pﬁipravenou moc
hezkou v˘stavu a zahráli nám písniãky. Takové dny máme rádi.
A co nás ãeká dál? Uãení a zase uãení,
ZPRAVODAJ
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·KOLNÍ DRUÎINA P¤I Z· A M· K¤E·ICE
Od záﬁí 2016 se ‰kolní druÏina rozrostla
díky zájmu rodiãÛ a dûtí na dvû oddûlení.
DruÏinu tedy novû nav‰tûvuje 44 dûtí. Dûti
vyuÏívají nové zaﬁízení, hraãky a stavebnice. Roz‰íﬁili jsme knihovnu o nové knihy.
Paní vychovatelky novû zavedly po obûdû
odpoãinkovou chvilku, kdy dûti relaxují pﬁi
ãetbû knih dle vlastního v˘bûru. RovnûÏ
jsou dûtmi oblíbené soutûÏe a tématické dny
jako napﬁ. „T˘den bramborování“. Bûhem tohoto t˘dne dûti vyrábûly bramborová stra‰idélka, diskutovaly o receptech a úpravách
jídel z brambor a vym˘‰lely pohádky
s bramborovou tématikou. T˘den byl zakonãen soutûÏemi na hﬁi‰ti o sladkosti a bramborové diplomy.
Dûti se mohou tû‰it na dal‰í akce ve ‰kolní druÏinû. NejbliÏ‰í bude âertovská diskotéka.
Karla ·indeláﬁová, vedoucí ‰kolní druÏiny
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Z ãinnosti SDH Kﬁe‰ice
I v druhé polovinû roku mûli Kﬁe‰iãtí hasiãi napilno. V ãervenci jsme uspoﬁádali tradiãní hasiãskou letní zábavu u Labe, kde
jsme zaznamenali opravdu hojnou úãast.
Dne 8. ﬁíjna jsme zorganizovali pro mladé
hasiãe z okresu Litomûﬁice závod poÏární
v‰estrannosti a povodÀové pﬁipravenosti.
Pro leto‰ní rok byla soutûÏ roz‰íﬁena o kategorii dorostu. Závod probûhl bez komplikací
a pﬁinesl i pûkné medailové umístûní na‰im
mlad˘m hasiãÛm.
Konec ﬁíjna opût patﬁil tradiãní akci Louãení s letním ãasem. Pro dûti a jejich rodiãe byl
pﬁipraven˘ prÛvod místním lesíkem od Mariánského kostela na multifunkãní hﬁi‰tû u
Labe. Na hﬁi‰ti bylo pro v‰echny úãastníky
pﬁipravené malé obãerstvení a pro dûti lodiãky, které si mohly pustit po ﬁece Labi, na
závûr byl pﬁipraven pûkn˘ ohÀostroj.
V prÛbûhu adventu jsme pro spoluobãany
uspoﬁádali ve spolupráci se Z· a M· Kﬁe‰ice a DNP Kﬁe‰ice vánoãní jarmark a rozsvícení vánoãního stromeãku. Stromeãek po
slavnostním rozsvícení posvûtil zastupující
faráﬁ z Tﬁebenic, pan Tomá‰ Dûdic, kterému
patﬁí velké podûkování za náv‰tûvu v na‰í
obci. Akce byla obohacena o pﬁíchod Mikulá‰e, andûlÛ a ãertÛ, kteﬁí rozdali v‰em hodn˘m dûtem dáreãky.
Mladí kﬁe‰iãtí hasiãi válcovali své soupeﬁe
napﬁíã âeskou republikou!
Úvodní popisek sdûluje jasná fakta a my
jsme na nûj právem hrdí. Je‰tû pﬁed nûkoli-

ka lety, kdy se o poÏárním sportu vûdûlo
mezi sportovními kluby jen zﬁídka, si jen málokdo z Kﬁe‰ick˘ch vedoucích mlad˘ch hasiãÛ dovedl pﬁedstavit, Ïe jednou budeme s
na‰imi dûtmi objíÏdût soutûÏe mimo území

Ústeckého kraje, s v˘jimkou postupov˘ch
soutûÏí a Ïe budeme s napûtím sledovat,
zda pﬁekonají své hranice a porazí soupeﬁe. K poÏárnímu sportu si dnes nachází
cestu i ﬁada mlad˘ch fotbalistÛ ãi atletÛ,
kteﬁí tímto chtûjí svou dosavadní ãinnost
zpestﬁit ãi obmûnit. Mladí hasiãi se za posledních 10 let drÏí stabilnû na pﬁedních
pﬁíãkách Litomûﬁického okresu a my jsme
velmi rádi, Ïe se nám daﬁí v˘bornû reprezentovat na‰i obec, ná‰ okres i kraj v jin˘ch
ãástech republiky. V leto‰ním roce se mladí
hasiãi zúãastnili celkem 32 soutûÏí, témûﬁ z
kaÏdé soutûÏe domÛ pﬁivezli medaile.
Velké díky patﬁí v‰em ãlenÛm a trenérÛm
dobrovolnického sboru, kteﬁí se na pﬁípravû
mládeÏe podílí.
V‰em ãlenÛm SDH Kﬁe‰ice bych chtûl
tímto podûkovat za projevenou aktivitu pﬁi
poﬁádání jednotliv˘ch akcí, kter˘ch opravdu
není málo. Velice si váÏím vynaloÏeného
ãasu na ãinnost, která je zaloÏena ãistû na
dobrovolnosti a pro mnohé je leckdy nepochopitelná. Právû o to více obdivu si zaslouÏí. Pevnû vûﬁím, Ïe nám v‰em toto nad‰ení
vydrÏí je‰tû ﬁadu let.
ZároveÀ bych chtûl jménem SDH Kﬁe‰ice
podûkovat místním obãanÛm za úãast na
na‰ich akcích a tím i projevenou podporu
na‰emu sdruÏení. Pﬁeji v‰em pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a pevné zdraví v roce
2017. Na shledanou v pﬁí‰tím roce.
Michal Manãal, starosta sboru

DO·LO ELEKTRONICKOU PO·TOU NA OBECNÍ Ú¤AD...

Vzpomínka na pobyt v na‰í obci
VáÏení pﬁátelé, na va‰i obec mám vzpomínku, kterou si nesu Ïivotem od poãátku
srpna 1954. V té dobû mnû bylo 22 let a
slouÏil jsem jako záklaìák u tankového
pluku v Táboﬁe. Poãátkem srpna 1954, na
pﬁesné datum si nepamatuji, jsme pﬁi nácviku pﬁekonání vodního toku mûli ve va‰í obci
nehodu. Ná‰ tank, jako poslední, se pﬁi nájezdu na ponton potopil do Labe. Zahynuli
pﬁi tom dva Ïenisti z Litomûﬁické posádky.
Já sám jsem mûl nesmírné ‰tûstí, Ïe jsem
se nestal tﬁetí obûtí tohoto ne‰tûstí a mÛj
kamarád, kter˘ tank ﬁídil, rovnûÏ. Hned po

této události se nás dvou ujali lidé, kteﬁí bydleli poblíÏ, kde nám poskytli suché obleãení
a chvilku odpoãinku neÏ jsme se trochu
vzpamatovali. Ve va‰í obci jsme potom pobyli je‰tû nûkolik dnÛ, neÏ byl potopen˘ tank
z Labe vytaÏen a neÏ jsme ho o‰etﬁili a pﬁipravili na transport. Nemûli jsme se vÛbec
‰patnû. Lidé nám nosili ovoce, v té dobû jiÏ
dozrávaly meruÀky, jídlo a rÛzné sladkosti a
z blízké pekárny nás zásobovali peãivem.
Pﬁed nûkolika léty jsem si onoho kamaráda z vojny nechal vyhledat Po‰tou pro tebe.
Tam jsme si spolu na ten ná‰ Ïivotní pﬁíbûh

zavzpomínali. Jen ‰koda, Ïe toho mnoho vystﬁíhali. Rád bych se do va‰í obce, na to
místo, kde jsem málem zahynul, je‰tû jednou podíval, ale zdravotní stav mi to uÏ nedovoluje. Letos mnû bude jiÏ 85 let. Poznal
jsem tenkrát, Ïe v Kﬁe‰icích Ïijí dobﬁí lidé a
sdílel jsem jejich utrpení v dobû, kdy va‰i
obec zaplavila voda. Va‰e obec se zkrátka
nezapomenutelnû vryla do mé pamûti. PromiÀte mi mÛj sentiment.
Zdravím Vás a v‰echny obãany Kﬁe‰ic,
kter˘m bych chtûl tímto dodateãnû podûkovat za jejich mil˘ pﬁístup ve dnech,
které jsem jako voják u vás strávil. S pozdravem
Jaroslav Zítka
ZPRAVODAJ
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Jsou v pﬁed‰kolním vzdûlávání nûjaké novinky,
které se dotkly také kﬁe‰ické ‰kolky?
Pár by se jich na‰lo ...
Nov˘ ‰kolní rok jsme odstartovali klasicky
v záﬁí. JiÏ bûhem mûsíce srpna v‰ak mûli rodiãe nov˘ch dûtí moÏnost nav‰tûvovat se
sv˘mi ratolestmi na‰i ‰kolku. Zapoãetí
adaptaãního procesu budoucích ‰kolkáãkÛ
bylo v tomto roce mnohem podstatnûj‰í neÏ
kdykoliv dﬁív. DÛvodem byl fakt, Ïe v záﬁí
nám do ‰kolky nastoupilo deset dvoulet˘ch
dûtí. Pro tyto dûti je nástup do nového velkého kolektivu pﬁed‰kolákÛ obtíÏnûj‰í neÏ
pro dûti tﬁíleté. A právû tak vysok˘ poãet mal˘ch dûtí byl pro na‰i ‰kolku první zásadní
novinkou v tomto ‰kolním roce. Dopﬁedu
jsme vûdûli, Ïe tuto novou situaci musíme
zvládnout a taky se nám to nakonec podaﬁilo. I kdyÏ si musíme pﬁiznat, Ïe záﬁijov˘ rozjezd byl po v‰ech stránkách velice nároãn˘ aÈ uÏ pro dvouleté dûti, jejich maminky i pro
paní uãitelky.
KdyÏ jsem zmínila paní uãitelky, i ve sloÏení pedagogického obsazení ve ‰kolce se
objevily novinky. Na konci ‰kolního roku se
totiÏ paní uãitelce Libu‰ce Pilné narodil tﬁetí
synek Vítek, a proto máme mezi sebou
novou paní uãitelku Bc. Lenku Linhartovou z
Bohu‰ovic nad Ohﬁí. Dal‰í novou posilou
na‰eho t˘mu je chÛva právû pro dvouleté
dûti, kterou je ‰ikovná sleãna Krist˘na Holeãková. Novû bylo moÏné letos získat
chÛvu z dotaãního programu s názvem
„·ablony pro M· a Z·“. Za toto personální
posílení jsme v‰echny velice rády, zejména
dûti a uãitelky v první tﬁídû mlad‰ích dûtí
na‰í ‰kolky.
O integraci v mateﬁsk˘ch ‰kolách jste
toho jistû sly‰eli z médií mnoho, a proto i s
tímto procesem je spojené dal‰í personální
posílení, tentokrát pro druhou tﬁídu star‰ích
dûtí. V této tﬁídû pracuje jako asistentka pedagoga sleãna Andrea Horáãková, jejíÏ pomoci si moc ceníme.
Dal‰ími novinkami jsou tematicky zamûﬁené ãinnosti, které jsme do na‰eho programu zaﬁadili poprvé. Tak napﬁíklad v ﬁíjnu
mûly star‰í dûti ze ‰kolky moÏnost se zúãastnit akce s názvem „Hasiãi ãtou dûtem“.
A Ïe to nebylo ãtení jen tak ledajaké. Byly
to speciální „Hasiãské pohádky“ a autory
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Podívejte se, jaké krásné úsmûvy se ve tváﬁiãkách nováãkÛ objevily bûhem pár dní ve ‰kolce! ...no nejsou roztomilé?
tûchto pohádek jsou sami hasiãi. Vypravili
jsme se tedy do PoÏární stanice HZS v Litomûﬁicích. Pﬁi ãtení pohádek od pana mjr.
Mgr. Luká‰e Kébrta mohly dûti drÏet palce
kominíku Jankovi, aby stihl vãas vymést
v‰echny pekelné komíny nebo pﬁem˘‰let,
která kapiãka vody je ta nejdÛleÏitûj‰í. Ale
to nebylo v‰e, po pohádkovém ãtení mûly
dûti moÏnost si prohlédnout speciální vybavení celé stanice, vãetnû v˘suvné plo‰iny.
Samozﬁejmû nechybûla ani zkou‰ka ha‰ení.
Hned v následujících dnech ve ‰kolce
jsme se jiÏ v‰ichni spoleãnû vûnovali poznávaní ovoce a zeleniny. V pﬁedchozích letech
jsme si vyzkou‰eli t˘den se zamûﬁením na
jeden druh ovoce nebo zeleniny. Absolvovali jsme jiÏ bramborování, d˘Àování, jablková-

ní a letos jsme se pustili do ﬁepování. To byl
pro nás t˘den hrátek s ﬁepou, a Ïe jsme
toho za pût dní ve ‰kolce stihli! Vyrábûli
jsme ﬁepové smoothie, pekli jsme ﬁepové
muffiny, strouhali jsme ﬁepu na sirup, také
jsme si ﬁepu od‰Èavnili, zahráli jsme si pohádku O veliké ﬁepû, soutûÏili s ﬁepou ve
‰tafetách a nauãili se o ﬁepû básniãku. Prostû kaÏd˘ den na dûti ãekalo nûjaké ﬁepové
pﬁekvapení. Bûhem jednoho odpoledne se k
na‰im hrám a soutûÏím pﬁidali také rodiãe.
Obûtavé maminky pro dûti napekly úÏasné
ﬁepové dobroty na posilnûní. Jsme moc rádi,
Ïe máme ve ‰kolce tak úÏasné dûti a tû‰í
nás spolupráce s jejich skvûl˘mi rodiãi. Tak
takov˘ byl podzim ve ‰kolce :)
Za dûti a uãitelky ze ‰kolky
Bc. Magdaléna Chladilová

NAHLED

9.12.2016 14:49

Stránka 9

DOMOV NA PUSTAJI
Ve stﬁedu 5.ﬁíjna 2016 nav‰tívily Domov Na Pustaji v rámci Dne
otevﬁen˘ch dveﬁí leto‰ního T˘dne sociálních sluÏeb v âR dûti Základní ‰koly z Kﬁe‰ic. Ve dvou skupinách si více jak 60 na‰ich mal˘ch spoluobãanÛ prohlédlo ná‰ domov jak bydlíme, trávíme voln˘
ãas i jaké v˘robky vyrábíme.
Jsme rádi, Ïe se jim u nás líbilo, tedy aspoÀ to tak dûti ﬁíkaly. Tak
to jsme rádi. A Ïe u toho nechybûla ani na‰e Kﬁe‰iãanka - Pustajka,
tak to jistû není tﬁeba nijak pﬁipomínat.

Taky se uÏ pﬁipravujeme na Vánoce. Takto jsme pekli perníãky na
jarmark pﬁi rozsvûcení vánoãního stromu v Kﬁe‰icích. Uvidíte, jak se
nám to povedlo.

Na závûr prázdnin poﬁádáme kaÏd˘m rokem odpolední spoleãnou grilovaãku. Stejnû tak tomu bylo i v pátek 30.záﬁí 2016. K tomu
jistû není tﬁeba moc dal‰ího dodávat. Hlavnû v‰ak dûkujeme firmû
Jotis s.r.o. Litomûﬁice za velmi dobré klobásy. Jak vidût, chutnaly
jako obvykle. A samozﬁejmû dûkujeme i zamûstnancÛm, kteﬁí toto
odpoledne pro nás pﬁipravili.

FK Schoeller Kﬁe‰ice informuje
FK Schoeller Kﬁe‰ice ukonãil dnem 19. 11. 2016 podzimní ãást sezony 2016/2017 a tak mohlo probûhnout závûreãné bilancování.
I. A muÏstvo se I. A tﬁídû umístilo ve stﬁedu tabulky na pûkném 7.
místû, kdyÏ získalo 20 bodÛ s pasivním skórem 17:25. SoutûÏ zatím
vede FK Jiskra Modrá s 34 body a skórem 59:12. Naopak na konci
tabulky je FK Duchcov se 7 body a skórem 12:26.
B muÏstvo obsadilo ve IV. tﬁídû okresní soutûÏi také 7. místo, kdyÏ
získalo 11 bodÛ se skórem 25:29. SoutûÏ vede druÏstvo Úpohlav s
26 body a skórem 46:15. Na posledním místû je Sokol Zahoﬁany se
7 body a skórem 13:20.
DruÏstvo dorostu v okresním pﬁeboru obsadilo 3. místo se ziskem
19 bodÛ a skórem 49:26. Vede druÏstvo Bezdûkova/Rovné s 23
body a skórem 54:21. Tabulku uzavírá druÏstvo Budynû, které má
pouze 1 bod a pasivní skóre 16:54.
DruÏstvo star‰ích ÏákÛ pod hlaviãkou Kﬁe‰ice/Zahoﬁany, je na tom
nejhÛﬁe. Disponuje mal˘m poãtem ÏákÛ, i kdyÏ se spojily oba kluby
a tak je ve své okresní soutûÏi na pﬁedposledním 10. místû se ziskem pouh˘ch 3 bodÛ a skórem 23:102. Za ním je pouze druÏstvo
Tﬁebu‰ína, které nezískalo ani bod a má skóre 3:171. Tabulku vede
Ú‰tûk s 29 body a skórem 90:10.
DruÏstvo star‰í pﬁípravky pod hlaviãkou Zahoﬁany/Kﬁe‰ice, hrálo
jako mlad‰í pﬁípravka, jednak turnaje ligy pﬁípravek a jednak turnaje
okresního poháru. Ve své skupinû skonãilo v lize na 4. místû se skórem 27:67. KdyÏ vyhrálo druÏstvo Ú‰tûku. V poháru pak obsadilo
hezké 2. místo se skórem 25:65, kdyÏ vyhrálo skupinu druÏstvo
Dobﬁínû. Pro jarní ãást soutûÏe je zaﬁazeno v lize do soutûÏe o 17.
- 20. místo spolu s druÏstvy Peruce, Vûdomic a M‰ena. V poháru
pak do skupiny o 9. - 12. místo s druÏstvy Lukavce, Ú‰tûku a Ho‰tky.
DruÏstvo mlad‰í pﬁípravky Kﬁe‰ice/Zahoﬁany se umístilo v lize ve
skupinû na 4. místû se skórem 19:119, kdyÏ skupinu vyhrálo druÏstvo Libû‰ic. V poháru také na 4. místû se skórem 21:81, kdyÏ vyhrálo druÏstvo Brozan. Pro jarní turnaje je zaﬁazeno v lize v turnaji o
21. - 23. místo spoleãnû s druÏstvy Tﬁebenic a Mal˘ch Îernosek. V
poháru pak v turnaji o 17. - 20. místo s druÏstvy Brozan C, Libochovicemi a Vûdomicemi.

Sportovní oddíl má v Kﬁe‰icích dlouholetou tradici, coÏ dokládá i fotografie z roku 1930, tehdy je‰tû men‰inového ãeského klubu, kter˘
zde existoval i vedle vût‰ího klubu nûmeckého. Na druhé fotografii je
souãasné druÏstvo, které reprezentuje na‰i obec v krajské soutûÏi.
Pro budoucnost a dal‰í rozvoj tohoto sportu v na‰í obci bychom
pﬁivítali dal‰í mladé sportovce, kteﬁí by si na‰li vedle zájmu o poãítaãe i zájem o sport a zároveÀ dal‰í ãinovníky, kteﬁí by se o tyto mladé
starali. Zájemci mohou kdykoliv pﬁijít na hﬁi‰tû a budou souãasn˘mi
ãleny FK Schoeller Kﬁe‰ice vﬁele pﬁivítáni.
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