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PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

Slovo starosty obce
VáÏení a milí spoluobãané, sluneãné dny leto‰ního léta nám plynule pﬁecházejí do
barevn˘ch podzimních dnÛ. Vûﬁím, Ïe jste si leto‰ní léto s pﬁevládajícími teplotními
rekordy patﬁiãnû uÏili a pﬁedev‰ím si odpoãinuli od bûÏn˘ch starostí. V obci se v prÛbûhu letních dnÛ uskuteãnila spousta akcí, které zcela jistû stojí za zmínku. Dovolte
mi tedy, abych vás v krátkosti seznámil s dûním v obci za uplynul˘ch 5 mûsícÛ od vydání posledního obecního zpravodaje.
OBEC MÁ NOVÉHO âLENA ZASTUPITELSTVA A TAKÉ MÍSTOSTAROSTU
PﬁibliÏnû v polovinû mûsíce dubna mi místostarostka obce, paní Lenka Linhartová
oznámila, Ïe se po dlouhém zvaÏování rozhodla odstoupit z funkce místostarostky
a téÏ se vzdát mandátu ãlena zastupitelstva
obce. O této skuteãnosti také informovala
vás obãany, a to prostﬁednictvím dubnového
vydání obecního zpravodaje. Rád bych
touto cestou vyjádﬁil paní Linhartové podûkování za její odvedenou práci pro obec
v dobû v˘konu funkce a popﬁál jí mnoho úspûchÛ, zdraví a spokojenosti.
V souvislosti s odchodem paní Linhartové
jsme mezi zastupitele obce na 7. veﬁejném
zasedání zastupitelstva pﬁivítali náhradnici
za politick˘ subjekt âSSD, paní Moniku KubizÀákovou, vedoucí po‰ty Kﬁe‰ice. Na totoÏném zasedání zastupitelstva byl také
zvolen nov˘ místostarosta obce, kter˘m se
stal pan Mgr. A. Ondﬁej ·tûdr˘. Pan ·tûdr˘
získal zku‰enosti jako ãlen zastupitelstva
obce a také jako místostarosta obce v pﬁede‰l˘ch volebních obdobích. Pevnû vûﬁím
v dobrou spolupráci, a pﬁedev‰ím ve spoustu dobﬁe odvedené práce.
NA VYBRANÉ K¤IÎOVATKY V MÍSTNÍCH âÁSTECH OBCE JSME UMÍSTILI
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAâENÍ
Na jaﬁe jsme s dopravními experty vyhodnotili rizika na kﬁiÏovatkách v místních ãás-

Nové vodorovné dopravní znaãení ulice
NádraÏní - Litomûﬁická.

tech obce. Na základû posouzení a schválení poÏadavku obce Policií a Odborem dopravy v Litomûﬁicích byla v ãervenci na 4 kﬁiÏovatky umístûna vodorovná dopravní zna-

Nové vodorovné dopravní znaãení
v Zahoﬁanech.

ãení. Jedná se o ulice Encovanská, NádraÏní a Bezruãova v Kﬁe‰icích a dále náves
v Zahoﬁanech. Na základû dlouhodobého
monitoringu jsme zaznamenali velmi dobré
v˘sledky. KaÏd˘ prvek, kter˘ pomÛÏe ke
zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ a motoristÛ
v na‰í obci se poãítá, proto budeme v podobn˘ch záleÏitostech pokraãovat.
DOMOV NA PUSTAJI OSLAVIL
V¯ROâÍ 55 LET
Dne 20. 6. jsme byli pozváni, spoleãnû se
zastupiteli obce a veﬁejn˘m opatrovníkem
Petrou âadovou, na oslavu 55. v˘roãí DNP
Kﬁe‰ice. Mezi obcí Kﬁe‰ice a DNP Kﬁe‰ice
funguje skvûlá dlouhodobá spolupráce,
a proto jsme pozvání na tyto oslavy rádi pﬁijali. Klienti i zamûstnanci DNP mûli pﬁipraven˘ velmi pûkn˘ a bohat˘ kulturní program
spojen˘ s hudbou a poho‰tûním. Na pohledech v‰ech zúãastnûn˘ch bylo vidût, Ïe si
tento v˘znamn˘ den spokojenû uÏívají. Rád
bych si dovolil touto cestou je‰tû jednou
podûkovat vedoucímu DNP Kﬁe‰ice, panu
Bc. Pavlu Kﬁiãkovi a jeho t˘mu zamûstnancÛ za pozvání na oslavy a rád bych popﬁál
v‰e dobré do dal‰ích let. VáÏím si v‰ech,
kteﬁí se této nároãné práci vûnují nebo
dﬁíve vûnovali.

Nové vodorovné dopravní znaãení ulice
Encovanská - NádraÏní.

Nové vodorovné dopravní znaãení ulice
Bezruãova - PraÏská.

NA VLAKOVÉ NÁDRAÎÍ BYLY
INSTALOVANÉ NOVÉ ZASTÁVKY
Jsem velice rád, Ïe mohu v‰em obãanÛm
sdûlit, Ïe se nám podaﬁilo po dlouh˘ch letech vyjednat se Správou Ïelezniãní dopravní cesty umístûní nov˘ch vlakov˘ch zastávek na na‰e nádraÏí. Jednalo se o dlouh˘
proces schvalování, ale nakonec jsme byli
úspû‰ní. Na vlakové nádraÏí byly instalova-

ãívaly v demontáÏi star˘ch stoÏárÛ, usazení
nov˘ch stoÏárÛ a poloÏení nového kabelu
v délce 250 metrÛ do zemû. StoÏáry jsme
v rámci provádûn˘ch oprav pﬁesunuli tak,
abychom docílili efektivnûj‰ího nasvícení
chodníku i silniãní komunikace, oproti stávajícímu stavu. Náklady spojené s nutnou
opravou byly uhrazeny z rozpoãtu obce Kﬁe‰ice, bez dotaãních prostﬁedkÛ.

Nové zastﬁe‰ení na vlakovém nádraÏí.
né nové prosklené zastávky, vãetnû stojanÛ
na kola a odpadkov˘ch ko‰Û. Myslím, Ïe
zmûna oproti pﬁedchozímu stavu je v˘razná.
V horizontu nûkolika let bychom se mûli
také doãkat kompletního pﬁesunutí nástupi‰tû smûrem na Polepy, které by mûlo b˘t posunuté o nûkolik metrÛ dále pﬁes silniãní komunikaci, za budovu b˘valého kina.
V PRAÎSKÉ ULICI MEZI H¤BITOVEM
A SPOLEâNOSTÍ SCHOELLER K¤E·ICE
JSME PROVEDLI OPRAVU VE¤EJNÉHO
OSVùTLENÍ
Na základû závûreãné zprávy od revizního technika, kter˘ provádí pravidelné revize
veﬁejného osvûtlení ve v‰ech místních ãástech 1x za 4 roky jsme byli nuceni v prÛbûhu letních prázdnin provést rozsáhlou opravu veﬁejného osvûtlení mezi hﬁbitovem
a spoleãností Schoeller Kﬁe‰ice. Práce spo-

Instalace nov˘ch stoÏárÛ pro veﬁejné
osvûtlení mezi hﬁbitovem a spoleãností
Scholler Kﬁe‰ice.

V SEDLECI JSME SE V LETNÍCH
MùSÍCÍCH POT¯KALI S NEDOSTATKEM
VODY VE STUDNÍCH
Na 7. veﬁejném zasedání zastupitelstva
obce se zastupitelé zab˘vali doruãenou peticí obãanÛ Sedlece, ve které majitelé témûﬁ
v‰ech nemovitostí urãen˘ch k trvalému bydlení nebo rekreaci poÏádali o zavedení vodovodního ﬁadu a zﬁízení autobusové zastávky v Sedleci. Z dÛvodu dlouhodob˘ch
veder a minimálního mnoÏství de‰Èov˘ch
sráÏek do‰lo v Sedleci k v˘raznému úbytku
vody ve v‰ech studních vãetnû 2 obecních.
Diskuze k uvedenému tématu ze strany zastupitelÛ i obãanÛ byla velice rozsáhlá. Abychom na uvedenou záleÏitost reagovali bezodkladnû, rozhodli jsme o vyãi‰tûní obecních studní, pﬁiãemÏ na studnu u vodní nádrÏe, která má prozatím uspokojivou vydatnost, jsme novû instalovali také pumpu, aby
si obãané mohli vodu vyzvednout co nejblíÏe sv˘ch nemovitostí. Kﬁe‰iãtí hasiãi také
1x za 14 dnÛ do Sedlece vozili obãanÛm hasiãskou cisternou uÏitkovou vodu do zakoupené nádrÏe, za coÏ bych jim chtûl tímto velice podûkovat. V souãasné dobû je v místní
ãásti Sedlec pﬁihlá‰eno k trvalému pobytu
23 obãanÛ. V posledních 3 letech se v místní ãásti trvale zabydlely i rodiny s dûtmi. Zastupitelé obce se usnesli, Ïe zjistí moÏnosti
zﬁízení vodovodního ﬁadu a autobusové zastávky v Sedleci a o v˘sledku budou informovat na veﬁejném jednání zastupitelstva,
konaném v prÛbûhu mûsíce ﬁíjna.
OPRAVILI JSME ODVOD≈OVACÍ ÎLAB
U USAZOVACÍ NÁDRÎE SEDLECKÉHO
POTOKA V ZAHO¤ANECH
V prÛbûhu parn˘ch a such˘ch letních dnÛ
zeleÀ v˘raznû nerostla, a tak obecní zamûstnanci mohli napﬁ. opravit na Ïádost obãanÛ odvodÀovací Ïlab u usazovací nádrÏe
sedleckého potoka v Zahoﬁanech. Práce
spoãívaly v podbetonování Ïlabu a usazení
nov˘ch kamenÛ pro plynul˘ pﬁejezd vozidel.
Na‰i zamûstnanci také kromû bûÏné údrÏby
obce zhotovili nové podloÏí pod kontejnery
na separovan˘ odpad na Malé návsi v Kﬁe-

Plocha pod kontejnery na separovan˘
odpad na Malé návsi - situace pﬁedtím.

Novû zﬁízené stání na separovan˘ odpad
na Malé návsi v Zahoﬁanech.
‰icích, vyspravili cesty a chodníky, instalovali nové ko‰e na odpad, obnovovali zanesené strouhy a Ïlaby podél komunikací a jiné
práce, které jim byly zadané. Jsem moc rád,
Ïe se podaﬁilo údrÏbu obce posunout v leto‰ním roce zase o kus dále a vûﬁím, Ïe
k vût‰í spokojenosti v‰ech obãanÛ.
PROVEDLI JSME DÒKLADNOU
REVIZI DùTSK¯CH H¤I·Ë
A ZÁROVE≈ JEJICH OPRAVU
Dûtská hﬁi‰tû musí splÀovat pﬁedev‰ím
ﬁadu bezpeãnostních poÏadavkÛ a norem.
V obci máme celkem ‰est dûtsk˘ch hﬁi‰È,
jednu workoutovou sestavu a také ‰est fitness prvkÛ, coÏ na provádûní pravideln˘ch
revizí není málo. Drobn˘ nedostatek také
vidím v tom, Ïe témûﬁ kaÏdé hﬁi‰tû realizo-

Novû instalovaná houpaãka - hnízdo na
hﬁi‰ti v Kolonii.

Opravené veﬁejné osvûtlení od hﬁbitova ke
spoleãnosti Schoeller Kﬁe‰ice.
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Opraven˘ a vydláÏdûn˘ odvodÀovací Ïlab
v Zahoﬁanech.

Nová vrátka na hﬁi‰ti v Kolonii.

vala jiná firma v rÛzn˘ch ãasov˘ch odstupech. Tomu samozﬁejmû odpovídá i stav nûkter˘ch prvkÛ, které se snaÏíme pravidelnû
a po domluvû s revizním technikem obmûÀovat, pﬁípadnû opravovat. Dovolím si zmínit, Ïe s ohledem na skuteãnost, Ïe se jedná
o prvky pro veﬁejnost nikoliv pro domácí
uÏití, odpovídá tomu i poﬁizovací cena, jelikoÏ prvky musí b˘t certifikované. V poslední
dobû jsme napﬁ. v Kolonii byli nuceni vymûnit hnízdo - houpaãku, která obecní rozpoãet
vy‰la na více jak 15 tisíc korun. SnaÏíme se
pﬁedev‰ím myslet na bezpeãnost dûtí,
a proto jsme vysly‰eli poÏadavek rodiãÛ
nav‰tûvující hﬁi‰tû v Kolonii a na oplocení
jsme instalovali vrátka, aby dûti nevbíhaly
do vozovky. Na jaﬁe pﬁí‰tího roku budou nûkteré prvky z dûtsk˘ch hﬁi‰È z dÛvodu nesplnûní norem úplnû vyjmuté. Postupnû za nû
na urãená místa poﬁídíme nové.
NA·I OBEC NAV·TÍVIL JIÎ TRADIâNù
KINEMATOGRAF BRAT¤Í âADÍKÒ
Ve dnech 23. - 25. srpna nav‰tívil na‰i
obec jiÏ tradiãnû Kinematograf bratﬁí âadíkÛ
se tﬁemi ãesk˘mi filmy, a to âertí brko, Hastrman a Po ãem muÏi touÏí. Pﬁedstavení pod
‰ir˘m nebem bylo zajímavé pro malé i velké.
Promítání probíhalo na sportovní dráze místních hasiãÛ vedle multifunkãního hﬁi‰tû
u Labe. Poãasí bylo velmi pûkné a tomu odpovídala i hojná úãast. V‰em obãanÛm, kteﬁí
pﬁi‰li a pﬁispûli na charitativní úãely dobrovoln˘m vstupn˘m, patﬁí obrovsk˘ dík!
NA âERNÉ CESTù BYL OPRAVEN
CHODNÍK
Na poãátku letních prázdnin zahájila stavební firma Cikánek opravu chodníku na
âerné cestû v Kﬁe‰icích. Práce spoãívaly
v odstranûní poru‰eného asfaltového povrchu, obnovû odvodÀovací trubky pro de‰Èovou vodu a pokládce nov˘ch obrub a zám-

kové dlaÏby. Uvedená zakázka stála celkem
278 tis. Kã, pﬁiãemÏ nám 111 tis. Kã pﬁispûl
Ústeck˘ kraj v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019. K chodníkÛm
bych je‰tû rád doplnil, Ïe aktuálnû probíhají
dokonãovací projekãní práce vedoucí ke
zhotovení chodníku v Nuãnicích (I. etapa:
zaãátek obce ze smûru od Oken k Motorestu Nuãnice) a dále chodníku Kﬁe‰ice - Zahoﬁany.

Oprava chodníku na âerné cestû
v Kﬁe‰icích.

DOâKÁME SE OPRAVENÉ
CYKLOSTEZKY PODÉL ¤EKY LABE?
S velk˘m potû‰ením mohu v‰em oznámit,
Ïe ANO. Na‰e pﬁání bylo po dlouh˘ch letech
a neustálém odﬁíkání vysly‰eno. Dlouho
oãekávan˘ projekt bude realizován za nûkolik málo dnÛ. V nejbliÏ‰í dobû bude zhotoviteli, spoleãnosti PORR, která uvedenou zakázku vyhrála v poptávkovém ﬁízení za více
neÏ 30 mil. Kã, pﬁedáno staveni‰tû a práce
budou zahájeny. Pﬁedpokládané dokonãení
díla je plánováno na 11. mûsíc roku 2020.
Akci zcela financuje Ústeck˘ kraj za pomoci
dotaãních prostﬁedkÛ z Ministerstva pro
místní rozvoj. V této etapû bude realizován
úsek Tﬁeboutice - Kﬁe‰ice, PraÏská ulice.
V rámci stavebních prací se musíme pﬁipravit na rozsáhlé dopravní omezení pﬁedev‰ím
v ulici PraÏská, kde bude na nûkolik t˘dnÛ
instalováno svûtelné dopravní znaãení a doprava bude svedena pouze do jednoho jízdního pruhu. Jakmile obdrÏím podrobnûj‰í
harmonogram prací, pﬁedám dostupné informace sdûlovacími prostﬁedky, a to pﬁedev‰ím obãanÛm a majitelÛm nemovitostí, kter˘ch se bude stavba bezprostﬁednû t˘kat.

Nov˘ chodník na âerné cestû.

KONCEM SRPNA SE U LABE V K¤E·ICÍCH USKUTEâNILO
DAL·Í SETKÁNÍ SENIORÒ
Ke konci roku 2017 se uskuteãnilo historicky první setkání seniorÛ ve spoleãenském sále
Motorestu Nuãnice a v srpnu leto‰ního roku se uskuteãnilo historicky první setkání seniorÛ
pod ‰ir˘m nebem v Kﬁe‰icích u ﬁeky Labe. Obec Kﬁe‰ice pozvala místní seniory star‰í 65 let
formou osobní pozvánky na spoleãenské setkání s hudbou. Tentokrát nebylo nutné se na
akci pﬁihla‰ovat, jelikoÏ místa bylo dostatek. Dopravu pro v‰echny úãastníky, kteﬁí mûli
zájem, zajistili místní hasiãi. Pro seniory jsme pﬁipravili prohlídku historick˘ch fotografií, jízdy
na hasiãském ãlunu po Labi, vystoupení dûtské taneãní skupiny Funky Dangers, poho‰tûní,
dáreãky od dûtí ze ‰koly a ‰kolky v podobû keramick˘ch knoflíkÛ pro ‰tûstí a pﬁi odchodu
kaÏd˘ obdrÏel sadu ta‰ek na tﬁídûn˘ odpad. Uvedené akce se zúãastnilo více jak 80 obãanÛ, kter˘m tímto moc dûkuji za úãast. Poãasí po cel˘ den pﬁálo, a tak akci povaÏuji za velmi
zdaﬁilou. Dûkuji ãlenÛm Kulturního v˘boru, Hostinci U HenschÛ, místním dobrovoln˘m hasiãÛm, ãlenÛm kapely No Name.LT a taneãní skupinû Funky Dangers za úÏasnou organizaci
akce, která se zapsala do novodobé historie na‰í obce.

REALIZACE ZAKÁZKY - KOMUNIKACE
A INÎEN¯RSKÉ SÍTù PRO ZÁSTAVBU
NA PLO·E ,,D“ PRO 10 RODINN¯CH
DOMÒ JE V PLNÉM PROUDU
Dne 19. 8. bylo pﬁedáno zhotoviteli stavby
spoleãnosti Chládek & Tintûra a.s. staveni‰tû. Obãané Ïijící v bezprostﬁední blízkosti
staveni‰tû byli písemnû informováni o v‰ech
náleÏitostech souvisejících s plánovan˘mi
pracemi. Vûﬁím, Ïe se v‰e obejde bez problémÛ. Stavební firma doposud provedla odtûÏení vrchní ãásti zeminy v místû, kde bude
komunikace a chodník. Dále byly zhotoveny
zasaky pro de‰Èovou vodu a v následujících
dnech bude poloÏeno potrubí pro vodovodní
ﬁad a spla‰kovou kanalizaci. Po dokonãení
uveden˘ch prací pﬁijde na ﬁadu plynovod
a elektrické vedení spolu s veﬁejn˘m osvûtlením. Chodníkové plochy a asfaltov˘ povrch pﬁijdou na ﬁadu aÏ jako poslední
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Opravená zeì na hﬁbitovû v Kﬁe‰icích.
a následném vystavûní celé nové zdi mezi
márnicemi, zhotovila stavební firma pana
Nováka. V rámci stavebních prací bylo
nutné vystavût i nové základy, jelikoÏ stávající zeì je nemûla. V‰ichni nájemci hrobov˘ch míst byli s dostateãn˘m pﬁedstihem informováni o plánovan˘ch ãinnostech, aby si
mohli napﬁ. zajistit opravy náhrobkÛ. V‰e
jsme zdokumentovali pﬁed zahájením a dále
po skonãení realizace stavby pro pﬁípad pozdûj‰ích stíÏností. Uvedené práce stály necel˘ch 200 tis. Kã a byly zcela hrazeny
z rozpoãtu obce.

Práce na zhotovení inÏen˘rsk˘ch sítí
pro deset RD Zahoﬁany.

Druhá zakázka, která je nyní zhruba ve
své polovinû, spoãívá ve zhotovení nov˘ch

bezbariérov˘ch cestiãek z mlatu s obrubníky
z ãediãe. Zakázku v poptávkovém ﬁízení vyhrála spoleãnost Cikánek. SnaÏíme se
myslet pﬁedev‰ím na star‰í obãany, kteﬁí
pouÏívají k chÛzi tzv. chodítko a také na obãany se zdravotním omezením. V souãasné dobû je pro uvedené obãany velmi obtíÏné se na hﬁbitovû volnû pohybovat. Nové
cestiãky zajistí dostateãn˘ prostor pro
pohyb vozíkÛ pro invalidy a zajistí vût‰í
bezpeãnost v‰ech náv‰tûvníkÛ. Kﬁe‰ick˘
hﬁbitov bude po dokonãení prací plnû bezbariérov˘. V neposlední ﬁadû také od celé
akce oãekáváme lep‰í vzhled hﬁbitova jako
celku. Aktuálnû konáme ve‰keré kroky, aby
práce byly dokonãené do du‰iãek, tedy
2. listopadu. Poslední fází, kterou bychom
v blízké dobû na hﬁbitovû rádi realizovali, je
zhotovení záhonu z opukov˘ch kamenÛ namísto stﬁedové dûlící zdi, která byla z havarijních dÛvodÛ odstranûna. Pﬁedpokládáme, Ïe v záhonu by do budoucna mohly b˘t
vysazené rostliny jako napﬁ. Levandule lékaﬁská. Souãasná kÛra bude tedy zcela odstranûna.
Které investiãní akce se uskuteãní je‰tû
do konce roku
1. V˘mûna stávajících a doplnûní nov˘ch
svítidel veﬁejného osvûtlení v Kﬁe‰icích.
2. Nová okna ve ‰kole - realizace v prÛbûhu
podzimních prázdnin.
3. Stojany a zpevnûná plocha pro kola na
autobusové zastávce v Kﬁe‰icích.
4. Umístûní nové autobusové zastávky
u Domova Na Pustaji.
PRO P¤IPOMENUTÍ - VOZIDLA NA
CHODNÍK NEPAT¤Í
Touto cestou bych si dovolil upozornit motoristy, Ïe zákon o provozu na pozemních
komunikacích v platném znûní neobsahuje
Ïádné ustanovení, které by dovolovalo parkování motorov˘ch vozidel na chodníku. To
lze pouze v pﬁípadû, Ïe takové stání vozidel
povoluje pﬁíslu‰ná dopravní znaãka. Taková
znaãka ov‰em v na‰ich obcích umístûná
není.
Úmysl zajistit chodcÛm bezpeãí se tak
v nûkter˘ch pﬁípadech míjí úãinkem, a proto
Ïádám v‰echny odpovûdné spoluobãany,
aby se ﬁídili platn˘mi právními pﬁedpisy âR
a neparkovali na chodnících urãen˘ch pro
pû‰í. Je tﬁeba myslet nejen na sebe, ale
také napﬁ. na rodiãe dûtí, kteﬁí potﬁebují na
chodníku projet s koãárky. V‰em, kteﬁí se
tímto jiÏ ﬁídí nebo novû budou ﬁídit, velice
dûkuji.

a s nejvût‰í pravdûpodobností aÏ na jaﬁe
roku 2020. Provádûné stavební práce nejsou na pﬁekáÏku pro zahájení prodeje stavebních parcel. Na jednom z nejbliÏ‰ích zasedání zastupitelstva obce budou schváleny
podmínky prodeje jednotliv˘ch parcel a také
stanovena základní cena pozemkÛ. Aktuálnû na Obecním úﬁadû evidujeme více jak 20
Ïádostí o odkup parcel. Pokud bude stanoven˘ postup prodeje plynul˘ a bez potíÏí,
budou stavební pozemky prodané do konce
tohoto roku.
NA H¤BITOVù V K¤E·ICÍCH BYLA
OPRAVENA STATICKY NARU·ENÁ ZEë
A AKTUÁLNù PROBÍHÁ ZHOTOVENÍ
MLATOV¯CH CESTIâEK.
Jedná se o dvû odli‰né stavební zakázky.
První zakázku, která spoãívala v demolici

V samém závûru bych rád podûkoval
v‰em obãanÛm, kteﬁí se v prÛbûhu jarních a letních dnÛ zapojili do poﬁádání
kulturnû-spoleãensk˘ch akcí, které bezpochyby pﬁispûly ke zkvalitnûní Ïivota
v na‰í obci. Jedná se zejména o zástupce spolkÛ i samotné dobrovolníky ãi
ãleny obecního zastupitelstva. Moc
Vám v‰em Dûkuji.

Poãáteãní práce na opravû hﬁbitovní zdi
v Kﬁe‰icích.
ZPRAVODAJ
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Poãáteãní práce na zhotovení nov˘ch
cestiãek na hﬁbitovû v Kﬁe‰icích.
VydrÏme, bude to hezké.

Pﬁeji v‰em pﬁíjemné podzimní dny proÏité
s tûmi, které máte rádi.
Michal Manãal, starosta obce

Z ãinnosti SDH Kﬁe‰ice ve II. a III. kvartále roku 2019
VáÏení obãané, rád bych vás touto cestou v‰echny pozdravil
a v krátkosti vám sdûlil to nejdÛleÏitûj‰í z ãinnosti na‰eho sboru
a v˘jezdové jednotky ve II. a III. kvartále leto‰ního roku.
NAV·TÍVILI JSME HASIâSKOU STANICI V LITOMù¤ICÍCH
V závûru jarních dnÛ se na‰i mladí hasiãi se sv˘mi vedoucími zúãastnili exkurze hasiãské techniky na stanici HZS âR ÚO Litomûﬁice. PrÛvodcem jim byl ná‰ ãlen a také velitel stanice Litomûﬁice
Luká‰ Kébrt. Mladí hasiãi mûli moÏnost shlédnout ve‰kerou techniku, kterou územní odbor disponuje a také nahlédnout do prostor,
které uÏívají samotní profesionální hasiãi pﬁi bûÏném denním reÏimu.
NA MÁJOV¯ V¯LET JSME VYRAZILI DO PRAÎSKÉ ZOO
K na‰emu hasiãskému sboru neodmyslitelnû patﬁí tradiãní májov˘
v˘let, kter˘ tentokrát pﬁipadl na termín 8. kvûtna. V uveden˘ den
jsme s mlad˘mi hasiãi vyrazili do praÏské ZOO. Autobus, kter˘ nás
dovezl aÏ na místo byl do posledního místa plnû obsazen˘. Poãasí
nám pﬁálo a tak jsme si v˘let moc uÏili. DomÛ jsme se vrátili aÏ
v podveãer a zcela unavení.
DùTSK¯ DEN BYL V RÁMCI ÚâASTI OPùT ÚSPù·N¯
Na první víkend v ãervnu pﬁipadl tradiãní dûtsk˘ den, kter˘ poﬁádáme jiÏ ﬁadu let spoleãnû s organizací AVZO Nuãnice. Dûtsk˘ den
kaÏdoroãnû sklízí od náv‰tûvníkÛ velmi pûkné ohlasy a ani v leto‰ním roce tomu nebylo jinak. Nadstandardní úãast dûtí, rodiãÛ a prarodiãÛ nejen z na‰í obce opût ukázala, Ïe dûtsk˘ den v Kﬁe‰icích má
stále v˘borné jméno v ‰irokém okolí. Pro dûti byly pﬁipravené tradiãní soutûÏe o sladké ceny, nafukovací atrakce, hasiãské motorové
ãluny, ukázka vojenské techniky, kynologické ukázky, sladkosti padající z letadla a na závûr hasiãská pûna a opékání vuﬁtÛ na ohni.
MEMORIÁL VÁCLAVA LINHARTA, ANEB VZPOMÍNÁME
V nedûli po dûtském dni 2. ãervna jsme uspoﬁádali na sportovní
dráze u Labe hasiãskou soutûÏ v technick˘ch disciplínách pro
mladé hasiãe pod názvem Memoriál Václava Linharta. SoutûÏ byla
takto pojmenována na poãest zesnulého ãlena a dlouholetého starosty SDH Kﬁe‰ice pana Václava Linharta. Pro na‰eho b˘valého
starostu sboru byli hasiãi celoÏivotním koníãkem a také srdeãní záleÏitostí. Proto jsme velice rádi, Ïe si jeho celoÏivotní zásluhy mÛÏeme takto kaÏdoroãnû pﬁipomenout. Na soutûÏ pﬁijala pozvání
dcera pana Linharta, paní Lenka Linhartová, která zároveÀ pﬁedávala nejlep‰ím druÏstvÛm medaile a poháry.
POMOHLI JSME HOSPICI SV. ·TùPÁNA, Z.S.
Dne 15. ãervna na‰i ãlenové pomáhali s hasiãskou technikou pﬁi
organizaci akce Bûh pro hospic v Litomûﬁicích. Úkolem na‰ich ãlenÛ
bylo osvûÏovat bûÏce vodou z rozpra‰ovací proudnice.
SPLOUVÁNÍ ¤EKY SÁZAVY
V termínu od 10. 7. do 14. 7. 2019 mûli v‰ichni ãlenové sboru bez

Ukázka hasiãské techniky na
stanici HZS ÚO LTM.

rozdílu vûku moÏnost vyuÏít dal‰ího hasiãského v˘letu v podobû
splouvání ﬁeky Sázavy. Organizaãní záleÏitosti zaji‰Èovala ãlenka
v˘boru Renata Mrvová. Trasa byla naplánována na celkov˘ch 45
km, pﬁiãemÏ bylo tﬁeba zdolat 14 jezÛ. Neopakovatelné pﬁíleÏitosti
vyuÏilo témûﬁ 20 ãlenÛ sboru.
SPOLEâNù S SDH VùDOMICE JSME USPO¤ÁDALI 3. KOLO
SERIÁLU STIMAX CUP 2019
Kﬁe‰iãtí hasiãi mají s poﬁádáním hasiãsk˘ch soutûÏí pro mládeÏ
a dospûlé dlouholeté zku‰enosti. Av‰ak soutûÏ Stimax cup je organizaãnû velmi nároãná a je tedy tﬁeba spousta lidsk˘ch sil, techniky
a také finanãních prostﬁedkÛ. Seriálu Stimax cup se pravidelnû
úãastní 300 závodníkÛ z âeské republiky a Slovenska. Uvedené
ãíslo je také nejv˘‰e pﬁípustné na kaÏdé kolo. Pro organizaci kvalitního závodu je také nutná tartanová plocha s minimálnû 2 dráhami
‰irok˘mi 2,5 metru. Uvedené podmínky v rámci okresu Litomûﬁice
a dostupné vzdálenosti nejlépe splÀuje atletick˘ stadion v Lovosicích, kter˘ jsme jiÏ opakovanû vybrali pro uspoﬁádání zmínûného
3. kola, dne 7. 9. 2019. V úvodu závodu nás potrápil mírn˘ dé‰È,
kter˘ po nûkolika minutách na‰tûstí ustál a závodníci mûli tedy prostor pro dosaÏení co nejlep‰ích v˘konÛ. Chtûl bych tímto podûkovat
starostovi mûsta Lovosice, panu Ing. Milanu Dianovi, Ph.D. a Radû
mûsta za udûlení zá‰tity nad uveden˘m závodem a za bezplatné
propÛjãení stadionu, vãetnû energií. Velké podûkování patﬁí hasiãÛm
z Vûdomic, technické ãetû, zástupcÛm KSH Ústí nad Labem, ãlenÛm na‰eho sboru, kteﬁí zaji‰Èovali stánek s obãerstvením a samotnou koordinaci závodu a v neposlední ﬁadû sponzorÛm, kteﬁí v˘znamnû pﬁispûly ke kvalitû závodu.
V¯SLEDKY ZE SOUTùÎÍ A NEJVùT·Í ÚSPùCHY
NA·Í MLÁDEÎE V SEZÓNù
Závod v poÏární v‰estrannosti - Klap˘, 6. 4. 2019
- plamínek - 4. a 6. místo, mlad‰í Ïáci - 12. a 17. místo, star‰í Ïáci
- 2. místo.
Závod v technick˘ch disciplínách - Terezín, 27. 4. 2019
- star‰í Ïáci - 1. místo.
Stimax cup (jednotlivci) - Lhenice, 4. 5. 2019
- T. Opavová - 1. místo, D. Andrlová - 8. místo, K. Hudcová 2. místo, J. Hudec - 4. místo, N. KubizÀáková - 6. místo, J. Sibera
- 8. místo, M. Opava - 14. místo.
Závod v poÏární v‰estrannosti - LkáÀ, 11. 5. 2019
- plamínek - 2. místo, mlad‰í Ïáci - 3. místo, star‰í Ïáci - 2. místo.
V˘stup do 1. podlaÏí cviãné vûÏe a bûh na 100m s pﬁekáÏkami
(jednotlivci) - PlzeÀ, 11. 5. 2019
- T. Opavová - 8. místo, D. Andrlová - 5. místo, K. Hudcová 8. místo, R. Sibera - 2. místo.
Okresní postupová soutûÏ v TD pro dorost a dospûlé - Vûdomice,
18. 5. 2019

Záchranáﬁi se museli obléknout
do speciálních oblekÛ.

Hasiãská zbrojnice byla v obleÏení
záchrann˘ch sloÏek.
ZPRAVODAJ
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- druÏstvo dorostenek - 2. místo, jednotlivci - D. Andrlová a J.
Sibera - 1. místo.
Závod v bûhu na 60m a 100m s pﬁekáÏkami (jednotlivci) Vûdomice, 19. 5. 2019
- D. Andrlová - 1. místo, B. ¤ezáãová - 3. místo, J. Hudec a R.
Sibera - 5. místo, T. ¤ezáã - 7. místo.
Okresní postupová soutûÏ v TD pro mládeÏ - Polepy, 25. - 26. 5.
2019
- plamínek - 3. místo, mlad‰í Ïáci - 4. místo, star‰í Ïáci - 2. místo.
Závod v technick˘ch disciplínách, Memoriál V. Linharta - Kﬁe‰ice,
2. 6. 2019
- plamínek - 4. místo, mlad‰í Ïáci - 2. místo, star‰í Ïáci - 3. místo.
Krajská postupová soutûÏ v TD pro Dorost - Dûãín, 9. 6. 2019
- D. Andrlová - 3. místo, J. Sibera - 4. místo.
- Kﬁe‰iãtí dorostenci M. ·mejkal, R. Sibera, J. Hlaviãka a M.
Opava, kteﬁí byli od zaãátku sezóny zapÛjãeni do soutûÏního
druÏstva SDH Vûdomice postoupili na Mistrovství âR do Svitav.
Stimax cup (jednotlivci) - Ústí nad Labem, 22. 6. 2019
- T. Opavová - 1. místo, D. Andrlová - 5. místo, K. Hudcová 1. místo, M. ·mejkal - 4. místo, R. Sibera - 1. místo, A. Hy‰plerová
- 2. místo, L. Turke - 11. místo, T. ¤ezáã - 20. místo, V. Vránek 42. místo, N. KubizÀáková - 9. místo, J. Hudec - 7. místo, J. Sibera
- 16. místo, M. Opava - 15. místo.
Stimax cup (jednotlivci) - Lovosice, 7. 9. 2019
- T. Opavová - 1. místo, D. Andrlová - 8. místo, K. Hudcová 1. místo, J. Hudec - 9. místo, N. KubizÀáková - 9. místo, J. Sibera
- 31. místo, L. Turke - 13. místo, T. ¤ezáã - 15. místo, V. Vránek 24. místo, A. Hy‰plerová - 2. místo, T. Krupiãka - 19. místo, R.
Sibera - 4. místo.

DruÏstvo mlad‰ích ÏákÛ s hejtmanem Ústeckého kraje Oldﬁichem
Bubeníãkem na soutûÏi v Lukavci.

NEJBLIÎ·Í AKCE PO¤ÁDANÉ NA·ÍM SBOREM
26. 10. 2019 Louãení s letním ãasem (prÛvod od Mariánského
kostela v lesíku k Labi)
30. 11. 2019 Rozsvícení vánoãního stromeãku, zpívání koled, ãert
a Mikulá‰ na Velké Návsi

Hasiãi na vodû, aneb splouvání ﬁeky Sázavy.

DruÏstvo plamínku po náboru v záﬁí 2019.

âlenové kﬁe‰ické v˘jezdové jednotky se na cviãení téÏ podíleli,
aby získali zku‰enosti.
ZPRAVODAJ
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Z âINNOSTI NA·Í V¯JEZDOVÉ JEDNOTKY
Dne 10. ãervna se v hasiãské zbrojnici v Kﬁe‰icích uskuteãnilo
taktické cviãení sloÏek integrovaného záchranného systému na
téma záchyt pacienta s nakaÏlivou nemocí - ebolou. Cílem námûtového cviãení bylo zjistit pﬁipravenost v‰ech sloÏek IZS na pﬁípadnou situaci pﬁi kontaktu s ãlovûkem infikovan˘m nakaÏlivou nemocí.
Cviãení bylo pro v‰echny zúãastnûné velice nároãné a trvalo témûﬁ
4 hodiny.
Dne 5. ãervence ve 14.00 hodin byl JSDHO Kﬁe‰ice vyhlá‰en v˘jezd k poÏáru pﬁívûsu, kÛlny a pﬁilehlého travnatého porostu v chatové oblasti pod vrchem Kﬁemín v k.ú. Kﬁe‰ice u Litomûﬁic, obec
Kﬁe‰ice. Na místo události vyjelo jedno vozidlo na‰í jednotky - CAS
25 RTHP. Jednotka na místû provádûla doplÀování vody do vozidla
jednotce HZS ÚO LTM, dále uzavﬁení pﬁívodu vodovodní sítû k nemovitosti z dÛvodu zahoﬁení plast. potrubí v kÛlnû a asistenci jednotce HZS ÚO LTM pﬁi samotném ha‰ení vysokotlakem. Zásah byl
na místû ukonãen v 15:01.
Dne 7. ãervence ve 21.30 hod. byl JSDHO Kﬁe‰ice vyhlá‰en v˘jezd k poÏáru travnatého porostu u b˘valé sbûrny druhotn˘ch surovin v k.ú. Kﬁe‰ice u Litomûﬁic, obec Kﬁe‰ice. Na místo události vyjelo jedno vozidlo na‰í jednotky - CAS 25 RTHP. Jednotka na místû

provádûla v souãinnosti s jednotkou HZS ÚO Litomûﬁice ha‰ení
1 proudem „C“. Zásah byl na místû ukonãen ve 22.25 hod.
Dne 13. záﬁí v 1.30 hod. byl JSDHO Kﬁe‰ice vyhlá‰en v˘jezd k odstranûní pﬁekáÏky na silnici III. tﬁídy v k.ú. Zahoﬁany u Litomûﬁic,
obec Kﬁe‰ice. Na místo události vyjelo jedno vozidlo na‰í jednotky CAS 25 RTHP. Jednotka provedla zaji‰tûní místa události, odstranûní stavebního materiálu na pozemek majitele a samotn˘ úklid komunikace. Zásah byl na místû ukonãen v 1.50 hod.
Závûrem si dovoluji jménem SDH Kﬁe‰ice podûkovat v‰em na‰im
obãanÛm za úãast na akcích poﬁádan˘ch na‰ím sborem a tím projevenou podporu na‰emu sdruÏení. Dále dûkuji v‰em vedoucím
mlad˘ch hasiãÛ za vynaloÏen˘ ãas a trpûlivost pﬁi pﬁedávání cenn˘ch zku‰eností. Dûkuji také na‰im hasiãsk˘m dûtem, které nás re-

Poslední pokyny pro druÏstvo plamínku pﬁed plnûním poÏárního
útoku na Momoriálu V. Linharta.

Klára Hudcová obsadila na Stimaxu v Lovosicích celkové 1. místo.

PoÏár porostu u b˘valé sbûrny druhotn˘ch surovin.

Na rozcviãku urãitû nezapomínáme.

OsvûÏování úãastníkÛ Bûhu pro hospic.

Star‰í a mlad‰í Ïáci na okresním kole Hry Plamen v Polepech.

prezentují opravdu velmi dobﬁe a v‰em ãlenÛm na‰eho SDH, kteﬁí
se jakkoliv podílejí na ãinnosti na‰eho sboru a také ãlenÛm v˘jezdové jednotky, kteﬁí se pravidelnû a aktivnû úãastní schÛzek jednotky,
v˘jezdÛ a odborné pﬁípravy.
Díky za pﬁízeÀ a tû‰íme se na vás u dal‰ích akcí do konce roku
2019.
Michal Manãal, starosta sboru
ZPRAVODAJ
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Nohejbalového turnaje „Boj o prase“
Dne‰ní léto bylo ve znamení tepl˘ch dní, a nebylo tomu jinak ani
v sobotu 27. 7. 2019 kdy se v Kﬁe‰icích na Multifunkãním plácku od
9.00 hodin, konal jiÏ 25. Roãník Nohejbalového turnaje „Boj o
prase“.
V leto‰ním roce se do boje pﬁihlásilo 17 t˘mÛ, ale na herní pole
jich dorazilo 14, nûkteré s netradiãními názvy (Já, ty, on(a); No
name; Bﬁezováci; Opiãáci; Trosky; Rozmetadlo; Rozteklá ãokoláda;
Píváci; Kopyta; „Co já vím“; Skﬁítci; Ko?oti; Haláci; Melouni). Kapitáni t˘mÛ si odsouhlasili boj ve dvou skupinách, coÏ bylo velmi ãasovû nároãné a v polovinû klání se musela malinko poupravit pravidla, aby se stihlo klání dohrát do veãerních hodin, kdy byla plánovaná Letní zábava pod ‰ir˘m nebem na stejném místû, i tak se hrálo
více neÏ 50 zápasÛ.
V‰echny t˘my vydrÏely do konce a ãekaly na vyhlá‰ení vítûzÛ,
nejen v „Boji o prase“, ale také nejlep‰í hráã, nejmlad‰í a nejstar‰í úãastník, a nejlep‰í rozhodãí. Nejlep‰í tﬁi místa byla nakonec vybojována takto: 3. místo - Skﬁítci, 2. místo - Já, ty, on(a),
1. místo - No name. Nejmlad‰í hráã - Václav Kubinec - 10 let
(Rozteklá ãokoláda), nejstar‰í hráã Gabriel Michal - 67 let (Trosky), nejlep‰í hráã/ka - Jitka Vavﬁincová (Já, ty, on(a)), nejlep‰í
rozhodãí - Dana VaÀková (realizaãní t˘m).
Vûcné ceny obdrÏely v‰echny t˘my, a dále jako jiÏ tradiãnû v podobû uzeného selátka a grilované zeleniny, která byla po cel˘ den
pro hráãe a fanou‰ky zdarma.
V‰em sponzorÛm za pomoc pﬁi poﬁádání této akce velice dûkuji - Obec Kﬁe‰ice, Marek Niã, Jiﬁí Bene‰, Het Ohníã, manÏelé
Cendelínovi.

Dále bych chtûla podûkovat realizaãnímu t˘mu, manÏelÛm VaÀkov˘m, MusiÀsk˘m a manÏelovi Miroslavovi, za pomoc pﬁi realizaci,
celého dne.
Po celodenním klání v „Boji o prase“ ãekala odmûna nejen pro
hráãe, fandy, a podporovatelé, ale i pro obyvatelé obce Kﬁe‰ice pro
zpestﬁení Letních dní, v podobû Letní zábavy, kterou nás cel˘ veãer
provázela jiÏ tradiãnû Kapela Natruc.
V‰em Vám moc dûkujeme za zpestﬁení prázdnin a za úãast na Leto‰ním klání, tû‰íme se na dal‰í roãník a velice rádi Vás v‰echny
opût uvidím.
Za realizaãní t˘m, Renata Mrvová

ZPRAVODAJ
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První roãník stanování v Zahoﬁanech
Ve dnech 17. 8.-18. 8. 2019 se konal 1. roãník stanování pro
v‰echny rodiãe i dûti. Spoluobãané mûli moÏnost si posedût u táborového ohnû,kde si opekli buﬁtíky za doprovodu kytaristÛ, pana místostarosty Ondﬁeje ·tûdrého a Davida Hrabálka z Îitenic.
Oba úÏasnû hráli a zpívali s velk˘m nasazením aÏ do ranních
hodin.
U ohnû se skvûle bavili pﬁedev‰ím rodiãe, dûti naopak nejvíce uvítaly tvoﬁení z keramické hmoty,kreslení obrázkÛ, soutûÏe o ceny
a hraní spousty pohybov˘ch her. K v˘borné atmosféﬁe pﬁispûlo i obãerstvení zdarma.
Rodiãe s dûtmi postavili celkem 7 stanÛ. KaÏd˘ stan pak postupnû drÏel hlídku a udrÏoval táborov˘ oheÀ po celou noc. Po probuzení si v‰ichni zúãastnûní dali ranní rozcviãku a dále pûknû posnídali
ãerstvé lahÛdky. I pﬁes men‰í úãast byla akce velice povedená a my
se tû‰íme na dal‰í roãník .
Díky v‰em, Monika KubizÀáková a Eva Fikslová
Velké podûkování patﬁí v‰em sponzorÛm akce, kter˘mi jsou:
Obec Kﬁe‰ice, Schoeller Kﬁe‰ice, ¤eznictví BÛÛãek, Potraviny Lachman, Pekaﬁství Trnovany, prodejna nápojÛ Cash and
Carry. Dále dûkujeme za spolupráci TJ Sokolu Zahoﬁany,
p. Tintûrovi, p. ·tûdrému a Davidu Hrabálkovi.

ZPRAVODAJ

●

9 / 2019

Harmonogram ‰kolního roku 2019/2020
Organizace ‰kolního roku - prázdniny
■ ZAâÍNÁ ·KOLA: vyuãování zaãne v pondûlí 2. záﬁí 2019
■ PRVNÍ POLOLETÍ bude ukonãeno ve ãtvrtek 3O. ledna 2020,
druhé pololetí bude ukonãeno v úter˘ 30. ãervna 2020
■ PODZIMNÍ PRÁZDNINY: úter˘, stﬁeda 29. a 30. ﬁíjna 2019
■ VÁNOâNÍ PRÁZDNINY: sobota 23. prosince 2019 - pátek
3. ledna 2020
■ POLOLETNÍ PRÁZDNINY: pátek 31. ledna 2020
■ JARNÍ PRÁZDNINY OKRES LTM: 24. února - 1. bﬁezna 2020
■ VELIKONOâNÍ PRÁZDNINY: ãtvrtek, 9.-10.4. 2020
■ HLAVNÍ PRÁZDNINY: stﬁeda 1. ãervence - pondûlí 31. srpna
2020
■ ZAâÍNÁ ·KOLA: ‰kolní rok 2020/2021 zaãne v úter˘ 1. záﬁí 2020
Tﬁídní schÛzky
■ âtvrtek 19. záﬁí 2019 - 16 - 17 hodin / v‰echny tﬁídy
■ âtvrtek 21. listopadu 2019 -16 - 17 hodin, tﬁ. dÛvûrníci 15:30 h /
v‰echny tﬁídy
■ âtvrtek 16. dubna 2020 -16 - 17 hodin, tﬁ. dÛvûrníci 15:30 h /
v‰echny tﬁídy

Dny otevﬁen˘ch dveﬁí
■ Pondûlí - stﬁeda / 6.- 8. dubna 2020 8:00 - 16:00 hodin
■ Dle dohody
Pedagogické rady
■ Pátek 30. srpna 2019 - pﬁípravn˘ t˘den
■ Úter˘ 19. listopadu 2019 - hodnocení prospûchu a chování ÏákÛ
za 1. ãtvrtletí
■ Úter˘ 21. ledna 2020 - klasifikaãní porada, kontrola plnûní úkolÛ
·R
■ Úter˘, 7. dubna 2020 - hodnocení prospûchu a chování ÏákÛ za
3. ãtvrtletí
■ Úter˘, 16. ãervna 2020 - klasifikaãní porada, zhodnocení plnûní
úkolÛ ·R
Zápis do prvních tﬁíd 2020
■ âtvrtek 16. dubna 2020
Pﬁed‰kolák aneb „My se ‰koly nebojíme“
■ Úter˘ 7. 4. 2020 8:00 - 10:00 hodin

Plavání (2.-4. tﬁída) - vÏdy v úter˘ 10:05-11:35 hod.
■ Únor: 4.,11.,18.
■ Bﬁezen: 5.,12.,19.,26.
■ Duben: 3., 17.

âinnost zájmov˘ch krouÏkÛ
■ Ÿíjen 2019 - kvûten 2020
¤editelské volno
■ âtvrtek, pátek 31.10.- 1. 11. 2019

Konzultaãní hodiny
■ KaÏd˘ vyuãující 1x t˘dnû dle rozpisu na webu, nebo po domluvû

Volby do ‰kolské rady
■ Vyhlá‰ení ﬁíjen 2021
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Dûní v Domovû Na Pustaji Kﬁe‰ice
Za poslední období jsme si myslím jiÏ zvykli setkávat se pravidelnû, váÏení spoluobãané, na stránkách Zpravodaje. My v Domovû
Na Pustaji si rádi poãteme o dûní v obci a vûﬁím, Ïe i vy pﬁivítáte
zase nûco se dovûdût o Ïivotû uÏivatelÛ sluÏeb z Pustaje. Rád bych
tedy touto cestou pﬁipomnûl jen nûkolik akcí, na nichÏ je myslím
jasnû vidût, Ïe v obci Ïijeme spoleãnû a Ïe si rozumíme.
První ãervnov˘ den jsme v na‰em domovû v Kﬁe‰icích pﬁivítali
nejvzácnûj‰í náv‰tûvu, kterou si v muzikálním svûtû umíme pﬁedstavit. Jeho hity známe z pamûti a i kdybyste nás probudili o pÛlnoci, zanotujeme si je s vámi. Ano, hádáte správnû, nav‰tívil nás sám
pan Michal David.
Dne 20. 6. 2019 jsme si spoleãnû uÏili svÛj narozeninov˘ den!
Domov Na Pustaji v Kﬁe‰icích slavil jubilejních 55 let od svého zaloÏení a oslava to byla vskutku velkolepá!
Slavit pﬁi‰li také kamarádi z ostatních zaﬁízení Centra, zamûstnanci (a to vãetnû tûch b˘val˘ch), taktéÏ zástupci obcí a mûst a partneﬁi a sponzoﬁi - v‰em moc dûkujeme za milou náv‰tûvu.
V tomto teplém období pravidelnû nav‰tûvujeme koupali‰tû v Litomûﬁicích, jezero Chmelaﬁ. Také vyuÏíváme Hipoterapie Valdek ve
Slatinû, uÏíváme si relax ve M‰en˘ch Lázních nebo si jen tak vyjedeme na kolech.
Závûrem na‰ich krátk˘ch zpráv z dûní domova bych chtûl velice
podûkovat zastupitelstvu a vedení obce Kﬁe‰ice za v˘bornou spolupráci a poskytnutí sponzorského daru pﬁi oslavách 55. v˘roãí domova.
Bc. Pavel Kﬁiãek, vedoucí domova
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VáÏení ãtenáﬁi, rádi bychom Vás opût v dal‰ím zpravodaji seznámili s dûním v na‰em Domovû Na Pustaji v Kﬁe‰icích. V pﬁedchozím
období jsme si s uÏivateli naplánovali a také realizovali mnoho akcí.
Rádi bychom Vám pﬁedstavili ty, pro nás nejv˘znamnûj‰í.
■ 10. 2. 2018 jsme nav‰tívili Masopust v Litomûﬁicích.
■ 13. 2. 2018 jsme v rámci CSP poﬁádali Valent˘nskou ma‰karní
diskotéku.
■ 14. 3. 2018 se u nás v domovû konal turnaj v ·ipkách.
■ 22. 3. 2018 se na‰i uÏivatelé úãastnili plaveck˘ch závodÛ v Litomûﬁicích.
■ 23. 3. 2018 jsme vyrazili na bowling do Litomûﬁic.
Závûrem na‰ich krátk˘ch zpráv z dûní domova bych chtûl velice
podûkovat zastupitelstvu a vedení obce Kﬁe‰ice za v˘bornou spolupráci a poskytnutí sponzorského daru pro uÏivatele na‰eho domova.

ROZPIS MU DRUÎSTEV FK SCHOELLER K¤E·ICE - PODZIM 2019
A - druÏstvo:
03.kolo 25.8.
04.kolo 01.9.
05.kolo 07.9.
06.kolo 14.9.
07.kolo 21.9.
08.kolo 28.9.
09.kolo 05.10.
10.kolo 12.10.
11.kolo 19.10.
12.kolo 26.10.
13.kolo 03.11.
14.kolo 09.11.
15.kolo 16.11.
1.kolo
23.11.
2.kolo
01.12.

17.00
17.00
13.30
13.30
13.00
13.00
12.30
12.30
10.30
11.00
14.00
10.30
10.00
10.00
13.30

Dorost:
01.kolo
02.kolo
03.kolo
04.kolo
05.kolo
06.kolo
07.kolo
08.kolo
09.kolo
10.kolo
11.kolo

13.00 V
10.00 D
10.00 V
10.00 V
10.00 D
10.00 V
10.00 D
10.00 D
10.00 V
10.00 D
10.00 D

25.8.
01.9.
08.9.
15.9.
22.9.
29.9.
06.10.
13.10.
20.10.
27.10.
03.11.

D
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

Heﬁmanov
Chlumec
Union Dûãín
Hostovice
Bene‰ov n. Pl.
MojÏíﬁ
Bohu‰ovice n. O.
Junior Dûãín
Pokratice
VaÀov
â.Kopisty
Svádov
Unãín
Bezdûkov
â.Kamenice

NE
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO UT Krupka
SO
NE

Kostomlaty p. M.
V.Îernoseky
Stra‰kov
Podlusky
Velemín
M‰ené L.
Ho‰tka
Kostomlaty p.M.
V.Îernoseky
Stra‰kov
Podlusky

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

B - druÏstvo:
13.kolo
17.8.
01.kolo
24.8.
02.kolo
31.8.
03.kolo
07.9.
04.kolo
14.9.
05.kolo
21.9.
06.kolo
28.9.
07.kolo
05.10.
08.kolo
12.10.
09.kolo
19.10.
10.kolo
26.10.
11.kolo
02.11.
12.kolo
10.11.

D
V
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

Travãice
Sulejovice
Velemín
Kﬁesín
Radovesice
Tﬁebívlice
Vchynice
Libû‰ice B
Ploskovice
âíÏkovice
Mile‰ov
V.Îernoseky
Úpohlavy

17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
14.30
14.00
14.00

So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Ne

SÎ:
01.kolo
02.kolo
13.kolo
03.kolo
04.kolo
14.kolo
05.kolo
06.kolo
15.kolo
07.kolo
08.kolo
09.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo

D
V
D
D
V
D
D
V
V
D
V
D
V
D
V

Velemín
M.Láznû
Sulejovice
Libû‰ice
Travãice
Tﬁebenice
V.Îernoseky
Dubany
Budynû n.O.
Libochovany
Ho‰tka
·tûtí
Stra‰kov
Loveãkovice
Zahoﬁany

10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
16.30
10.00
10.00
16.00

SO
SO
Stﬁeda
SO
NE
Stﬁeda
SO
SO
Stﬁeda
SO
SO
SO
NE
SO
SO

24.8.
31.8.
04.9.
07.9.
15.9.
18.9.
21.9.
28.9.
02.10.
05.10.
12.10.
19.10.
27.10.
02.11.
09.11.

10.00
10.00
12.00
10.00
10.00

Pﬁípravka:
1.9. V Stra‰kov NE 10.00 • 8.9. D Budynû NE 10.00 • 15.9. V Bohu‰ovice NE 10.00 • 22.9. V Podlusky NE 10.00,
29.9. D Libotenice NE 10.00 • 6.10. V Brozany NE 10.00 • 13.10. D M.Láznû NE 10.00 • 20.10. V Vûdomice NE 10.00,
27.10. D Ho‰tka NE 10.00 • 3.11. V ·tûtí NE 10.00 • 10.11. D Bechlín NE 10.00 hod.
ZPRAVODAJ
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Memoriál Václava Hakla a Václava Kühna
Dne 10.8.2019 T. J. Sokol Zahoﬁany, z. s. poﬁádala na
hﬁi‰ti v Zahoﬁanech 1. roãník memoriálu Václava Hakla
a Václava Kühna k uctûní památky zakládajících ãlenÛ
a dlouholet˘ch funkcionáﬁÛ a ãlenÛ v˘konného v˘boru
klubu T. J. Sokol Zahoﬁany, z. s. Memoriálu se zúãastnili t˘my domácího T. J. Sokol Zahoﬁany, z. s., TJ Loveãkovice, FC
Libínky 1948. Zúãastnûné t˘my hrály mezi sebou. Sportovnímu dni
nepﬁálo moc poãasí, cel˘ den poprchávalo ale stejnû fanou‰ci
a pﬁíznivci fotbalu si na‰li na fotbalové hﬁi‰tû cestu, tímto jim moc
dûkujeme.
V utkání byly vidût krásné fotbalové momenty i góly. Pﬁi memoriálu se samozﬁejmû zapojili i b˘valí hráãi klubu T. J. Sokol Zahoﬁany,
z. s. kteﬁí vyplnili odpoledne utkáním se starou gardou b˘val˘ch
hráãÛ klubÛ Pokratice a Hlinná. Vítûzem memoriálu se stalo domácí muÏstvo T. J. Sokol Zahoﬁany, z. s. po urputném boji a vítûzstvím na penaltov˘ rozstﬁel proti FC Libínky 1948, kteﬁí skonãili
na 2. místû. Tﬁetí skonãilo muÏstvo TJ Loveãkovice. HráãÛm
a t˘mÛm byly rozdány ceny za odvedené sportovní v˘kony. Po memoriálu pokraãoval sportovní den taneãní zábavou pod ‰ir˘m
nebem, kdy k tanci hrála kapela Retro band.
Nesmíme zapomenout a musíme podûkovat za pomoc s financováním memoriálu obci Kﬁe‰ice a stavebninám Jirásek Polepy. Dûkujeme i za pﬁítomnost na memoriálu rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm na‰ich
b˘val˘ch funkcionáﬁÛ Václava Hakla a Václava Kühna.
Za T. J. Sokol Zahoﬁany, z. s.
Martin âern˘
Více foto na Facebook:
TJ Sokol Zahoﬁany

DruÏstvo star‰í pﬁípravky
V loÀském roãníku skonãilo druÏstvo star‰í pﬁípravky FK Schoelleru Kﬁe‰ice na 1. místû mezi 6-ti celky, které hrály o umístûní v roãníku 2018/2019. Na snímku jsou hráãi, kteﬁí se o to zaslouÏili. V
pﬁí‰tím roãníku by bylo dobré, kdyby je pﬁi‰li podpoﬁit i milovníci mládeÏnického fotbalu. Domácí zápasy se hraly 8. 9. 2019 s Viktorií Budynû, 29.9.2019 s SK Libotenicemi, 13.10. s TJ Sokol M‰ené, 27.
10. 2019 s TJ Sokol Ho‰tka. Zápasy se hrají vÏdy v nedûli od 10.00
hodin na hﬁi‰ti v Kﬁe‰icích.
Na snímku stojí zleva: Vyzisk Matyá‰, Hrbáãek Jan, Hrbáãková
Alena, Pugr Filip, Jirák Jakub. Kleãící: Tomá‰ Vanûk, MusiÀski
Lubo‰, Trebi‰ovsk˘ Matyá‰, Ondru‰ Martin.
Brankáﬁ: Königsmark Dan
Na snímku nejsou v‰ichni a hlavnû ne ti, co se o tento úspûch zaslouÏili a to trenéﬁi: Hrbáãek Pavel a Hingar Zdenûk.
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Memoriál Petra Koﬁána
V sobotu 3. 8. 2019 probíhal cel˘ den na hﬁi‰ti v Kﬁe‰icích jiÏ
6. roãník Memoriálu Petra Koﬁána, velkého fandy a dlouholetého
funkcionáﬁe místního fotbalu, kter˘ v roce 2013 zemﬁel.
Leto‰ního roãníku se jako host zúãastnil i nejlep‰í stﬁelec ãeské
i ãeskoslovenské fotbalové historie, populární forvard Jan Koller. Ve
sv˘ch 46-ti letech je stále skvûl˘, nezkazí balon, má ho pﬁilepen˘ na
noze, hraje skvûle hlavou, nefauluje. Za dva zápasy kdy hrál neudûlal jedin˘ faul. Ve své kariéﬁe hrál za Anderlecht, Dortmund, na
tﬁech mistrovstvích Evropy a jednom svûtovém ‰ampionátu. Je s 55ti góly nejlep‰ím reprezentaãním stﬁelcem v na‰ich fotbalov˘ch dûjinách. V klubu ligov˘ch kanon˘rÛ je se 180-ti brankami na dûleném
4. místû.
Právû on nám pﬁilákal v sobotu na tribunu a podél hﬁi‰tû diváky,
kter˘ch bylo okolo tﬁí stovek.
Samotného turnaje se zúãastnily 4 t˘my.
FK Schoeller Kﬁe‰ice A - úãastník I.B tﬁ
FK Schoeller Kﬁe‰ice B - III. tﬁ. OP Litomûﬁice
FK Horní Jiﬁetín - Krajsk˘ pﬁebor
FK Roudnice - úãastník I. A tﬁ
V dopoledních hodinách hrála druÏstva
Kﬁe‰ice A vs Kﬁe‰ice B 13 : 3
FK Horní Jiﬁetín - Roudnice 0 : 1
Odpoledne pak se utkali o 3. místo
FK Horní Jiﬁetín - Kﬁe‰ice B 10 : 0
a ve finále
Kﬁe‰ice A - FK Roudnice 7 : 1

Vítûzem turnaje se tak stalo druÏstvo Kﬁe‰ice A, druzí pak FK
Roudnice a tﬁetí Horní Jiﬁetín. DruÏstva obdrÏela vûcné ceny a poháry s diplomy z rukou paní Milu‰ky Koﬁánové.
Od 18.00 hodin pak následoval zábavn˘ veãer na nûmÏ hrály dvû
kapely. Bylo zaji‰tûno obãerstvení vã. dobré zábavy. Podûkování zaslouÏí v‰ichni, kdoÏ se podíleli na organizaci tohoto hodnotného
sportovního zápolení a vydaﬁené spoleãenské zábavy.
Pro pﬁí‰tí roãník pﬁislíbil Jan Koller opût svou úãast a navíc slíbil
sehrání pﬁátelského utkání s jeho Smetanovou Lhotou pﬁí‰tí rok na
jaﬁe.
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