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SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení spoluobãané, dovolte abych Vás informoval
o dûní a rÛzn˘ch problémech v obci.
Jak jste si urãitû pov‰imli od poãátku roku provádíme údrÏbu obce a zelenû samostatnû. Odpovûdn˘m je zamûstnanec obce pan Miroslav Mrva, kter˘ ﬁídí deset pracovníkÛ VPP
placen˘ch úﬁadem práce.
Bylo zapotﬁebí poﬁídit techniku, coÏ se nám podaﬁilo získáním dotace na poﬁízení uklízecího stroje HOLDER ke sníÏení pra‰nosti v obci. Dále byla zakoupena závûsná zaﬁízení
na zimní a letní údrÏbu.
Vûﬁím, Ïe zmûnu k lep‰ímu jste jiÏ zaznamenali: uklizené
ulice, poseãené plochy, osazené kvûtinové truhlíky, ãisté zastávky .
Byl doplnûn mobiliáﬁ obce o nové laviãky a odpadkové
ko‰e. Byly vymûnûny staré nevzhledné obecní v˘vûsky ve
v‰ech obcích. Na pﬁíjezdov˘ch cestách do obce v Nuãnicích,
Tﬁebouticích a Zahoﬁanech byly instalovány uvítací tabule
„Obce Kﬁe‰ice“.
Na Ïádost obãanÛ z Polní ulice byla plocha u garáÏí pokryta dlaÏbou. Do‰lo k vytvoﬁení nov˘ch parkovacích míst
a sníÏení pra‰nosti v okolí.
BohuÏel jsem musel provûﬁovat stíÏnosti, Ïe do obecní
de‰Èové kanalizace nezodpovûdní obãané vypou‰tûjí své
domovní spla‰ky. Jednalo se o náves v Nuãnicích, rybníãek Zahoﬁany, Litomûﬁická a Bezruãova ulice. Zji‰tûní

toho, kdo vypou‰tí své spla‰ky je jednoduché (kamerou)
ale nákladné. Proto navrhuji do konce roku lhÛtu pro ty obãany kteﬁí nemají vyﬁe‰enou otázku kanalizace, aby dali
vûci do poﬁádku. Následující rok bude provedena kontrola
a u zji‰tûn˘ch pﬁestupcÛ hrozí citeln˘ finanãní postih.
Leto‰ní léto bylo bohaté nejen na sluneãné dny, ale i na
spoustu kulturnûspoleãensk˘ch akcí o které se postarali obãané a spolky z na‰ich obcí za coÏ jim dûkuji.
Václav Kovaﬁík, starosta obce

O úklid v na‰í obci se stará moderní stroj Holder.

Informace od 2. místostarosty obce
VáÏení obãané, v úvodu bych se rád zmínil o Základní
a Mateﬁské ‰kole. Na‰e místní ‰kola letos slaví úctyhodn˘ch
90 let od svého zaloÏení. Spousta z nás má v sobû jistû

Do ‰kolní jídelny byl zakoupen nov˘ konvektomat.

pûkné vzpomínky na studium v na‰í místní ‰kole a u mû
tomu není jinak. Rádi si také v‰ichni vzpomeneme na dlouholetého ﬁeditele pana ·kardu, kter˘ ‰kolu vedl dlouh˘ch 31
let. Mgr. Lenka ·pittová se stala novou ﬁeditelkou Z· a M·
v roce 2013. Od té doby se ‰kola velmi pûknû rozvíjí, najela
na nové technologie a vyuãovací metodiku a tím v‰ím si získává dobré jméno v okolí. Pro ‰kolní rok 2015/2016 do na‰í
‰koly nastoupilo 17 prvÀáãkÛ, coÏ je velmi pûkné ãíslo. Vedení obce má nyní velmi dobrou zpûtnou vazbu t˘kající se
chodu ‰koly i ‰kolky, coÏ je velmi dÛleÏité. Pro leto‰ní ‰kolní
rok získala kﬁe‰ická ‰kola opût certifikát ,,Aktivní ‰kola“. Jistû
stojí za zmínku, Ïe ﬁeditelka velmi aktivnû vyuÏívá dotaãních
prostﬁedkÛ, coÏ je velmi pﬁínosné pro neustálé zlep‰ování
kvality v˘uky. Obãané mohou také vyuÏít z nabídky nûkolika
kurzÛ, které jsou poﬁádané pﬁímo v areálu ‰koly. Mateﬁská
‰kola je kaÏdoroãnû kapacitnû obsazená. Jejího vedení se
ujímá Bc. Magdaléna Chladilová, která svou práci plní velmi
dobﬁe. O dûti nav‰tûvující místní ‰kolku je uãitelsk˘m t˘mem
(Pokraãování na následující stranû)

velmi dobﬁe postaráno. Do ‰kolní jídelny byl zakoupen nov˘ konvektomat,
neboÈ star˘ bohuÏel doslouÏil a s ohledem na jeho stáﬁí nebylo moÏné realizovat dal‰í opravy. Poﬁizovací cena dosáhla bez mála 240 tis.Kã.
Jak si jistû nûkteﬁí z Vás v‰imli, od
dubna leto‰ního roku pﬁibyly do obce
kontejnery na tﬁídûn˘ textil. Obec uzavﬁela smlouvu o spolupráci se spoleãností Dimatex, která mûla nejlep‰í reference ze v‰ech moÏn˘ch poskytovatelÛ
této sluÏby. V obci máme nyní 2 kontejnery. Jeden je stabilnû umístûn˘ v Bezruãovû ulici u ‰koly a druh˘ je tzv. putovní. V mûsíci kvûtnu aÏ ãervenci byl
putovní kontejner umístûn˘ v Zahoﬁanech na návsi. V souãasné dobû je
umístûn˘ v Tﬁebouticích, a to do konce
ﬁíjna. Následnû bude pﬁemístûn do
Nuãnic. Do kontejnerÛ patﬁí ãist˘
a such˘ textil (ve‰keré odûvy, bytov˘
textil - záclony, závûsy, povleãení, potahy, ubrusy a deky) zabalen˘ v zavázan˘ch (zauzlovan˘ch) igelitov˘ch
pytlích/ta‰kách, dále také spárované
(svázané) nositelné boty. Rád bych
tímto apeloval na v‰echny obãany, aby
textil, kter˘ vkládají do sbûrn˘ch kontejnerÛ, byl zabalen˘ v igelitov˘ch pytlích/ta‰kách a svázan˘. Myslete prosím
na to, Ïe s tímto textilem je ruãnû manipulováno!
Dal‰ím odvûtvím, na které se zamûﬁuji, jsou obecní pozemky. Zde bych si

dovolil zmínit, Ïe za poslední dobu se
s Ïádostmi o prodej ãi pronájem obecních pozemkÛ roztrhl pytel. Pﬁi ﬁe‰ení
pozemkÛ je mi proto nápomocna zastupitelka obce paní Jana Kostnerová,
která má s pozemky bohaté zku‰enosti, spolupráce s ní je pro obec velk˘m
pﬁínosem. V souãasné dobû se spoleãnû zamûﬁujeme kromû jiného na neoprávnûné vyuÏívání obecních pozemkÛ. Aã se to mÛÏe nûkomu zdát nelogické, je pravdou, Ïe nûkolik pozemkÛ
v katastru obce je vyuÏíváno jiÏ nûkolik
let bez nájemních smluv. Po vyﬁe‰ení
tûchto ne‰varÛ bychom rádi získali
v‰echny chodníky do majetku obce.
V závûru roku vedení obce uspoﬁádalo pro obãany zájezd do nûmeck˘ch
DráÏìan na vánoãní trhy. Tento zájezd
byl jak˘msi testem, zda mají obãané
o takov˘ kulturní program zájem. Z organizaãního hlediska bych byl z pozice
organizátora a vedoucího zájezdu rád
za hojnûj‰í úãast, nicménû na první
start za kulturou byla úãast dostateãná.
Vûﬁím, Ïe si v‰ichni úãastníci akci uÏili.
Na leto‰ní rok jsme si pro obãany pﬁipravili zájezd do Národního divadla na
âinohru ,,Strakonick˘ dudák“. Akce se
uskuteãní 7. listopadu. Lístky máme jiÏ
zarezervované, tudíÏ zb˘vá obsadit autobus a vyrazit. Více informací k v˘letu
se dozvíte na plakátu, kter˘ je pﬁílohou
tohoto zpravodaje. Budu se tû‰it na vidûnou.

Co se pﬁipravuje
Momentálnû ãekáme na dodávku
cviãících strojÛ. Jedná se o cviãící prvky
urãené v‰em vûkov˘m kategoriím,
které slouÏí k procviãení tûla. Na okraj
obce Kﬁe‰ice a Nuãnice budou v blízké
dobû instalované radary mûﬁící rychlost
vozidel. Pﬁipravujeme SMS informaãní
systém za úãelem lep‰í a okamÏité informovanosti obãanÛ. ¤e‰íme otázku
BIO odpadu a v neposlední ﬁadû myslíme i na zahoﬁansk˘ rybník.
Na závûr bych mûl pár slov k Zastupitelstvu obce Kﬁe‰ice. JakoÏto nejmlad‰í a tedy nejménû zku‰en˘ zastupitel obce sbírám stále zku‰enosti, a to
nejen na jednáních Zastupitelstva
obce, ale i na rÛzn˘ch tematick˘ch ‰koleních, kter˘ch se aktivnû úãastním.
S ãinností chodu obce jsem doposud
nemûl Ïádné zku‰enosti s v˘jimkou
úãasti na zasedáních ZO v pﬁedchozích
3 letech. K mému pﬁekvapení mi zku‰ení zastupitelé podali pomocnou ruku
a zasvûtili mne do konkrétních záleÏitostí, a to z mého pohledu velmi profesionálnû, za coÏ jim velice dûkuji.
Pûvnû doufám, Ïe spolupráce zastupitelÛ bude probíhat i do budoucna na takové úrovni jako doposud.
Kromû uveden˘ch záleÏitostí intenzivnû pracujeme na plánované zástavbû rodinn˘ch domÛ v Zahoﬁanech.
Michal Manãal,
2. místostarosta

Procházka po klenbû zahoﬁanského kostela
Chci napsat o záÏitku, kter˘ vyvrací trend, Ïe v‰e je ‰patné, skoro nic se nedaﬁí, nemá cenu se o nic snaÏit.
Parta tesaﬁÛ, pracujících na opravû krovu na‰eho kostela,
mi umoÏnila pro mû aÏ mystick˘ záÏitek.
Vzali mû s sebou pod jimi opravovan˘ krov a umoÏnili mi
tak zcela ojedinûl˘ pohled do krajiny.
Tento úchvatn˘ pohled mû pﬁesvûdãuje o tom, Ïe mnoho
vûcí, které se zdají témûﬁ nemoÏné, se dají uskuteãÀovat.
Ne za velké peníze, ale díky vÛli lidí a jejich chuti nûco spo-
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leãnû udûlat. Po ãtvrtstoletí mého snûní o obnovení
Ïivota v zahoﬁanském kostele se tento mÛj sen stává skuteãností.
Stejnû jako prameny stékající z Holého vrchu pﬁiná‰ejí
vláhu potﬁebnou pro úrodnost polí, je na‰tûstí v nás spousta
pramenÛ, které pﬁinesou radost nám v‰em.
Podle lidové pranostiky na nûkter˘ch pramenech je‰tû
Ïáby sedí, nûkteﬁí Ïabáci v‰ak byli jiÏ zahnáni.
Václav âichovsk˘, Zahoﬁany 33

Co poskytuje Czech POINT
■
■
■
■
■
■
■
■
■

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
■ Základní registry
■ V˘pis z Veﬁejn˘ch rejstﬁíkÛ
■ Aktuální dostupnost sluÏeb

UPOZORNùNÍ
V˘pisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárnû urãeny pro pouÏití na území
âeské republiky. PouÏití 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).

Informace k platbû
komunálního odpadu
Platba za svoz komunálního odpadu je
stanovena Obecnû závaznou vyhlá‰kou
Obce Kﬁe‰ice ã. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
Sazba poplatku pro poplatníka:
500,— Kã za kalendáﬁní rok
Dûti do 15 let:
300,— Kã za kalendáﬁní rok
Vlastník nemovitosti (chata, chalupa):
300,— Kã za kalendáﬁní rok
Osvobozeni jsou obãané star‰í 75 let
Poplatek je splatn˘ jednorázovû do 30.
4. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku. Poplatek lze zaplatit i ve dvou stejn˘ch splátkách, a to nejpozdûji
do 30. 4. a 30. 9. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
Platba v hotovosti v pokladnû Obecního úﬁadu Kﬁe‰ice, nebo pﬁevodem na
úãet 4522471/0100, variabilní symbol:
rodné ãíslo poplatníka.
Vãas
nezaplacen˘
poplatek, nebo
ãást tûchto
poplatkÛ mÛÏe
správce
poplatku zv˘‰it
aÏ na
trojnásobek.
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Z âINNOSTI MO âSSD Kﬁe‰ice
Místní organizace âSSD Kﬁe‰ice pÛsobí v na‰í obci od roku 2010.
K dne‰nímu dni ãítá 13 ãlenÛ, kteﬁí se pravidelnû schází. V loÀském
roce si organizace mimo bûÏn˘ch ãinností odbyla premiéru v poﬁádání volnoãasové akce pro dûti s názvem „Netradiãní olympiáda“.
I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí akci nav‰tívilo 91 mlad˘ch sportovcÛ, coÏ je
povaÏováno za velk˘ úspûch.

Olympiáda provûﬁila zruãnost v‰ech zúãastnûn˘ch.

Po získání drahocenn˘ch zku‰eností z loÀského roãníku bylo sportovní klání zorganizováno
i pro leto‰ní rok, 2. roãník „Netradiãní olympiády“
probûhl dne 29.8.2015.
Organizátoﬁi si pro sportovce v leto‰ním roce
pﬁipravili 8 soutûÏních disciplín rÛzného charakteru. Mezi soutûÏní disciplíny patﬁily napﬁ. golf,
hod holínkou ãi keckou, rébusy, chÛze na chÛdách apod. Hodnocení u v‰ech disciplín spoãívalo v dosaÏení co nejlep‰ího, tedy nejkrat‰ího
ãasu. Kromû soutûÏních disciplín mûly dûti moÏnost vyuÏít pﬁipraven˘ch atrakcí v podobû aquazorbingu, skákacího hradu a tzv. facepaintingumalování na obliãej. V‰ichni zaregistrovaní sportovci obdrÏeli pﬁi prezentaci zdarma stravní lístek
na obãerstvení a také limonádu, která byla pro
v‰echny sportovce zdarma po celou dobu konání akce.
Olympiády se zúãastnilo celkem 110 sportovcÛ ve tﬁech vûkov˘ch kategoriích. Ze v‰ech disciplín byli v závûru odmûnûni vÏdy tﬁi nejlep‰í
sportovci z dané kategorie. KaÏd˘ závodník,
kter˘ se umístil na stupních vítûzÛ, obdrÏel od
poﬁadatelÛ diplom, medaili a ta‰ku s pﬁekvapením. Pﬁed samotn˘m ukonãením olympiády provezl v˘letní vláãek z Litomûﬁic v‰echny sportovce a jejich rodinné pﬁíslu‰níky po ãástech na‰í
obce.
Sportovního klání se také zúãastnil senátor za
Litomûﬁicko, Roudnicko a Slánsko pan Hassan
Mezian. Za jeho náv‰tûvu mu velice dûkujeme.
V závûru bych si dovolil jménem organizaãního v˘boru podûkovat v‰em ãlenÛm místní organizace a jejich rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm ãi pﬁátelÛm za dobﬁe odvedenou práci, která splnila dobrou vûc. Velk˘ dík patﬁí v neposlední ﬁadû i na‰im
partnerÛm a sponzorÛm, kteﬁí se sv˘m pﬁispûním
v˘znamnû podíleli na kvalitû poﬁádané akce.
Michal Manãal, místopﬁedseda

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice
Ná‰ t˘m dobrovoln˘ch hasiãÛ mûl jiÏ
od poãátku roku tradiãnû hodnû napilno. V úvodu roku jsme pro ãleny na‰eho sboru zorganizovali jiÏ tradiãní hasiãské lyÏování, tentokrát jsme se vydali na Klínovec. Zb˘vající volná místa
v autobuse byla doplnûna z ﬁad na‰ich
spoluobãanÛ.
Poãátkem bﬁezna jsem se jako starosta sboru kﬁe‰ick˘ch hasiãÛ zúãastnil
jarního zasedání pﬁedstavitelÛ okresu
Litomûﬁice, které se konalo v Bohu‰ovicích nad Ohﬁí, na zasedání nechybûl
ani starosta zahoﬁansk˘ch hasiãÛ Jiﬁí
Rybensk˘.
Koncem leto‰ního bﬁezna jsme se
aktivnû podíleli s místní Z· a M· na po-

(Pokraãování na následující stranû)
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Náv‰tûva v Oberviechtachu.

Den otevﬁen˘ch dveﬁí hasiãÛ.
ﬁádání velikonoãního jarmarku, kter˘
byl obohacen o prÛvod obcí a ma‰karním plesem v tûlocviãnû základní ‰koly.
První t˘den v kvûtnu pak patﬁil prvomájovému v˘letu do Mirákula v Milovicích. Pro velk˘ zájem ãlenÛ i obãanÛ
byly na místo vypraveny dva autobusy.
Akce sklidila velmi pûkné ohlasy a my
tímto dûkujeme v‰em, kteﬁí s námi vyrazili do neznáma.
JiÏ tradiãní a ‰iroko daleko znám˘
Dûtsk˘ den v Kﬁe‰icích pﬁipadl na
datum 31. kvûtna. Úãast dûtí opût pﬁedãila ve‰kerá oãekávání. Velice nás tû‰í,
Ïe se námi poﬁádan˘ Dûtsk˘ den líbí,
a Ïe se k nám dûti s rodiãi kaÏd˘ rok
rádi vrací.
âervenec patﬁil dvûma velk˘m
akcím, na které se ná‰ sbor dlouhodobû pﬁipravoval. Poãátkem mûsíce jsme
byli pozvaní do nûmeckého Oberviechtachu na oslavy 150 let zaloÏení hasiãského sboru Oberviechtach. Program
oslav byl velice pestr˘ a organizaãnû
propracovan˘. Akce se zúãastnilo 15
ãlenÛ na‰eho hasiãského t˘mu a dovolím si tvrdit, Ïe tato velice podaﬁená
akce se pro nás stala inspirací k budoucím oslavám v roce 2017. Po opadnutí euforie z oslav v Nûmecku nás
v následujícím t˘dnu ãekalo uspoﬁádání dne otevﬁen˘ch dveﬁí hasiãské zbrojnice pro veﬁejnost a v‰echny hasiãe,
kteﬁí v obci pÛsobili v dobû povodní
2013. BohuÏel jsme se netû‰ili hojné
úãasti ze strany na‰ich spoluobãanÛ,
coÏ je opravdu velká ‰koda, protoÏe
musím konstatovat, Ïe skuteãnû bylo
na co se dívat. Mûli jsme pﬁipravené
prezentace z historie i souãasnosti pÛsobení hasiãského sboru, dále techniku
v˘jezdové jednotky vãetnû kalov˘ch
a plovoucích ãerpadel, nov˘ motorov˘
ãlun urãen˘ pro vyhrazování mobilního
hrazení apod. Velmi nás potû‰ila úãast
na‰ich kolegÛ hasiãÛ, kteﬁí v obci pomáhali v dobû povodní, a to i vzhledem

k tomu, Ïe to k nám do Kﬁe‰ic mají nûkteﬁí opravdu hodnû daleko. Velice si váÏíme toho, Ïe absolvovali dlouhou
cestu, aby shlédli, v jakém stavu je
na‰e obec dva roky po povodni
a v‰ichni souhlasnû konstatovali, Ïe se
zmûnila k nepoznání. Na den otevﬁen˘ch dveﬁí byli pozváni rovnûÏ i zastupitelé na‰í obce, kter˘m téÏ dûkujeme
za úãast a za dlouhodobû projevovan˘
zájem o ãinnost t˘mu dobrovoln˘ch hasiãÛ. Celodenní akce byla zakonãena
veãerní zábavou u Labe, které se zúãastnilo velké mnoÏství obãanÛ.
Na‰e mládeÏ reprezentovala SDH
Kﬁe‰ice i obec od poãátku dubna do
konce ãervna na mnoha závodech.
Pod vedením vedoucích Kariny Opavové, Luká‰e Kébrta, Nikoly Zavázalové,
Václava Opavy a Pavly ·mejkalové
jsou dûtská druÏstva na velmi dobré
okresní úrovni. JiÏ si nepamatuji si
závod, kde by na‰i mladí hasiãi nesklidili úspûchy v podobû medailov˘ch pozic.
Práce s mládeÏí je v dne‰ní dobû opravdu nesnadn˘ úkol, a proto jsem velmi
rád, Ïe máme ve sboru ochotné a pra-

covité ãleny, kteﬁí se této ãinnosti vûnují
a navíc dosahují vynikajících v˘sledkÛ.
Pevnû vûﬁím, Ïe jejich práce si cení i rodiãe dûtí, kteﬁí jim své ratolesti svûﬁují.
Kromû závodÛ v technick˘ch disciplínách a závodÛ v poÏární v‰estrannosti
se na‰e mládeÏ vûnuje jiÏ druh˘m
rokem soutûÏi STIMAX CUP 2015.
Jedná se o soutûÏ v bûhu na 60
m s pﬁekáÏkami. Tuto soutûÏ absolvují
z dÛvodu velmi fyzicky a psychicky nároãné tréninkové pﬁípravy jen vybraní
jedinci z ﬁad mlad˘ch hasiãÛ, kter˘m se
vûnuji spoleãnû s m˘mi kolegy trenéry
a vedoucími Karinou Opavovou a Luká‰em Kébrtem. V˘sledné ãasy v této
soutûÏní disciplínû se pohybují ve star‰í kategorii na hranici 12-13 sekund.
V mlad‰í kategorii se pohybují dobré
ãasy na hranici 15-16 sekund. V leto‰ním roce máme za sebou tﬁi závody
z pûti a vedeme si v prÛbûÏném poﬁadí
následovnû: Milan ·mejkal 1. místo,
Tereza Opavová 1. místo, Aneta ·mejkalová 1. místo, Jan Hudec 2. místo,
Klára Hudcová 2. místo a Nina ·pittová
3. místo. V tuto chvíli v‰e probíhá podle
na‰ich pﬁedstav a my pevnû vûﬁíme, Ïe
nám to tak vydrÏí aÏ do konce.
K mládeÏi bych je‰tû rád zmínil, Ïe
se v leto‰ním roce povedlo Tereze
Opavové probojovat na Mistrovství
âeské republiky v kategorii dorostu jednotlivcÛ. Tato událost pro ná‰ sbor
nastala po dlouh˘ch 8 letech, kdy nás
tehdy na Mistrovství âR reprezentovalo druÏstvo dorostencÛ. Tereze se na
MâR nevedlo zcela dle pﬁedstav, nicménû si ze soutûÏe odnesla spoustu
záÏitkÛ a zku‰eností, které jistû zúroãí
v rámci pﬁíprav na pﬁí‰tí rok. Terezu
v‰emi závody doprovázela trenérka,
vedoucí a maminka Karina Opavová,
které patﬁí velk˘ dík za její peãlivou pﬁípravu a samotné Tereze patﬁí téÏ velk˘
dík za vynikající reprezentaci na‰eho
hasiãského sboru a celé obce.

Dûtsk˘ den a jedna z atrakcí pﬁipravená na‰imi hasiãi.
ZPRAVODAJ
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Co nás je‰tû ãeká do
konce roku 2015:
■ Dne 12. 9. 2015 Kru‰nohorská
liga v PÚ
■ Dne 10. 10. 2015 Závod poÏární
v‰estrannosti a povodÀové
pﬁipravenosti
■ Dne 17. 10. 2015 Stavba
protipovodÀového opatﬁení cviãnû
■ Dne 24. 10. 2015 Louãení
s letním ãasem
■ Dne 28. 11. 2015 Rozsvícení
vánoãního stromeãku
■ Dne 6. 12. 2015 Mikulá‰ská
besídka pro dûti

Vzpomínáme
VáÏení obãané, dne 31. kvûtna 2015
na‰ím hasiãsk˘m sborem otﬁásla neãekaná a velice smutná zpráva. V ranních hodinách nás navÏdy opustil ná‰ dlouholet˘
ãlen pan VÁCLAV LINHART, kter˘ pÛsobil u sboru dlouh˘ch 50 let a byl také jejím
dlouholet˘m starostou. Bûhem pÛl století
jeho pÛsobení ve sboru nám v‰em ukázal, co v‰echno se dá zvládnout, kdyÏ se
koníãek stane srdeãní záleÏitostí. V pozici
Pan Linhart
starosty sboru se ﬁádnû staral, pﬁiãemÏ
*16. 5. 1948 +31. 5. 2015
vÏdy myslel pﬁedev‰ím na mladé hasiãe,
kter˘m pﬁedával své znalosti i drahocenné zku‰enosti. Byl nápomocn˘ své
rodinû, sv˘m hasiãÛm, obci Kﬁe‰ice i ‰irokému okolí. Dûkujeme a nezapomeneme!

V závûru bych si dovolil podûkovat v‰em hasiãÛm, kteﬁí se aktivnû podílí na chodu na‰eho sboru. Dûkuji na‰í mládeÏi a vedoucím za vynikající reprezentaci na‰eho sboru a pﬁedev‰ím bych chtûl podûkovat na‰im dlouholet˘m sponzorÛm, kteﬁí nás
v˘znamnû podporují a rovnûÏ obci Kﬁe‰ice za finanãní a morální podporu.
Michal Manãal, starosta

ZÁKLADNÍ ·KOLa, ·KOLNÍ DRUÎINa A MATE¤INKa
2. A 4. T¤ÍDA - SYMBIÓZA
NA JEDNIâKU
V uplynulém ‰kolním roce 2014/15
se v lavicích jedné tﬁídy se‰ly dva roãníky - druh˘ a ãtvrt˘. Po poãáteãních
obavách (hlavnû rodiãÛ) se toto souÏití
ukázalo jako skvûlá vûc. âtvrÈáci si
„chtûnechtû“ zopakovali dávno zapomenuté vûdomosti a tak trochu „ochutnali“ z nového uãiva druhákÛ, které oni
nepoznali. Jednalo se hlavnû o jinou
metodu v˘uky matematiky, nad kterou
ãasto kroutili hlavou a nevûdûli si s ní
rady. Druháci naopak zvûdavû vstﬁebá-

vali informace, kter˘m teoreticky nemohli rozumût. Jaké pak bylo pﬁekvapení, kdyÏ po nûkolika hodinách mlad‰í napovídali star‰ím! Velkou v˘hodou
se ukázalo vyuãování dvou odli‰n˘ch
druhÛ písma. Tabule byla rozdûlená
pro kaÏd˘ roãník zvlá‰È, na jednu stranu se psalo vázan˘m písmem, na druhou písmem Comenia Script. V˘sledkem je, Ïe druháci lehce pﬁeãtou text ve
vázaném písmu (nûkteﬁí s ním dokonce
dokáÏí i psát).
Velkou ãást aktivit pﬁi vyuãování trávily oba roãníky spoleãnû, nenásilnou

formou se tak dûti uãily jeden od druhého. Bûhem roku se z dûtí stal skvûl˘
kolektiv, se kter˘m byla radost pracovat.
Velk˘ dík patﬁí Veronice Klabanové,
která se jako asistent pedagoga stala
pravou rukou tﬁídní uãitelky a ve znaãné míﬁe usnadÀovala dûtem úkoly ve
chvíli, kdy byly pﬁi samostatné práci odkázány samy na sebe.
Mgr. Ivana Latislavová,
tﬁídní uãitelka
PRV≈ÁCI ... ZVLÁDLI JSME TOHO
OPRAVDU MNOHO
Ani v druhém pololetí na‰i prvÀáci nezaháleli. Jen dostali pololetní vysvûdãení, uÏ se uãili ãíst nová písmena. Natû‰enû listovali slabikáﬁem kupﬁedu a
‰eptali si v lavicích: „Já uÏ se tû‰ím, aÏ
budeme tady u toho vesmíru“. I díky
metodû Comenia Sctript dûti psaní
opravdu bavilo. Tvary písmen jsou podobné tiskacím tvarÛm a tak pro dûti
nebylo tûÏké osvojit si jejich psaní.
Pﬁedhánûli se a mûli neskuteãnou radost z toho, Ïe uÏ se umí podepsat
cel˘m jménem i s pﬁíjmením.
V hodinách matematiky jsem nûkdy
mohla pozorovat bezmoc ÏáãkÛ nad
nov˘m typem matematické úlohy. O to
vût‰í radost jsem pak vidûla v oãích úspû‰n˘ch ﬁe‰itelÛ. A Ïe jsem jí nakonec
vidûla ve v‰ech oãích mal˘ch poãtáﬁÛ,
mû pﬁesvûdãilo o tom, Ïe i na‰e trochu
netradiãní matematika je tou správnou
cestou.

(Pokraãování na následující stranû)
ZPRAVODAJ
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První spoleãn˘ rok jsme pomyslnû
zakonãili na adaptaãním pobytu v Tisé,
kam jsme vyrazili i s na‰imi pﬁed‰koláky, abychom jim ukázali, co v‰echno
jsme se v první tﬁídû nauãili, Ïe se na
nû ve ‰kole tû‰íme a Ïe se do ‰koly
vÛbec nemusí bát, protoÏe my tam budeme pro nû.
Za sebe opravdu velmi dûkuji v‰em
rodiãÛm na skvûlou spolupráci a hlav-

nû v‰em dûtem za nezapomenuteln˘
‰kolní rok.
Mgr. Jitka Círusová
INFORMACE ZE ·KOLNÍ DRUÎÍNY
Máme za sebou dal‰í úspû‰n˘ ‰kolní
rok 2014/2015. Ve ‰kolní druÏinû jsme
ho zvládli bez vût‰ích problémÛ. S
dûtmi v druÏinû jsem byla velice spokojena a moc hezky se mi s nimi pracovalo. UÏili jsme si spoustu legrace, jak

pﬁi práci, tak i pﬁi rÛzn˘ch hrách, soutûÏích a hlavnû pﬁi pobytu venku. Také
bych chtûla podûkovat rodiãÛm za
vstﬁícné a rozumné jednání pﬁi jakémkoli nedorozumûní. Pro dûti máme od
záﬁí pﬁipravenou novou ‰kolní druÏinu v
suterénu ‰koly s moderním vybavením.
Tû‰ím se na dal‰í ‰kolní rok a vûﬁím, Ïe
si ho zase ve ·D velmi uÏijeme.
vych.
Petra ëuri‰ová

Kﬁe‰ická ‰kola byla otevﬁena pﬁed 90. lety
VáÏení ãtenáﬁi,
k slavnostní pﬁíleÏitosti - otevﬁení kﬁe‰ické ‰koly pﬁed 90
lety (2. srpna 1925) vám pﬁiná‰ím pár vût z její historie. ZároveÀ bych vás ráda pozvala na ples, kter˘ se k tomuto v˘znamnému jubileu uskuteãní bûhem nového ‰kolního roku,
stejnû jako v˘stava fotografií a kronik. Na podzim se mÛÏete tû‰it na setkání s Veronikou Vieweghovou, která bude
pﬁedná‰et o alternativách ve vzdûlávání. Moc ráda se s vámi
setkám nejen pﬁi tûchto pﬁíleÏitostech. Na‰í vizí je kvalitní
‰kola pro v‰echny dûti zaloÏená na dÛvûﬁe a profesionalitû,
ale také vzdûlávací instituce pro na‰e obãany.

Krátce z historie
Podobnû jako jinde na Litomûﬁicku, byla po první svûtové
válce zaloÏena ãeská ‰kola i v Kﬁe‰icích, první zápis provedli
roku 1919 J. Cipro, A. Závorka a K. ·melhaus, zapsáno bylo
106 dûtí. Otevﬁeny byly dvû tﬁídy. První tﬁída mûla 22 chlapcÛ a 21 dívek, ve druhé tﬁídû bylo 33 chlapcÛ a 26 dívek, tedy
102 ÏákÛ. Vyuãovalo se prozatímnû v budovû kﬁe‰ické fary.
V roce 1924 zaãala stavba ‰kolní budovy. „ Litomûﬁické
listy „ tehdy uvedly:
Slavnostní poloÏení základního kamene k ãeské ‰kole v
na‰í obci konalo se minulou nedûli dne 27. ãervence 1924,
za neobyãejnû velké úãasti obãanstva z Litomûﬁic, Terezína,
Roudnice a celého okolí... . KdyÏ prÛvod do‰el na místo slavnosti, rozestavil se na prostranství kolem základního kamene, na nûmÏ bylo vytesáno datum 27.7.1924 ... .
Velká slavnost otevﬁení ãeské ‰koly v Kﬁe‰icích se konala
2. srpna 1925.
Celkov˘ náklad na ‰kolní budovu ãinil tehdy 920 519,68
Kã. 1. záﬁí 1925 zaãal v budovû nov˘ ‰kolní rok, ale elektrické osvûtlení bylo dokonãeno aÏ bûhem zimy a aÏ 26. února
1926 byla ‰kola poprvé slavnostnû osvûtlena.
S historií ‰koly je spojena i v˘znamná osobnost - Páter
Vincenc Zahradník, buditel ãeského národa, autor bajek a
vlastenec, kter˘ v Kﬁe‰icích strávil posledních ‰est let svého
Ïivota a je pochován na zdej‰ím hﬁbitovû.
V Kﬁe‰icích byla vÏdy ‰kola obecná - tedy od 1. do 5. postupného roãníku. Od vzniku aÏ do roku 1938 byla podle
poãtu ÏákÛ ‰kola buì dvoutﬁídní ãi trojtﬁídní.
To bylo nahlédnutí do historie kﬁe‰ické ‰koly. Co se t˘ká
nového ‰kolního roku 2015/2016, budou otevﬁeny celkem
ãtyﬁi tﬁídy: 1. tﬁída pod vedením paní uãitelky Adély âervené,
2. tﬁída pod vedením paní uãitelky Zuzany ·korpilové, 3. tﬁídu
povede paní uãitelka Ivana Latislavová a 4. tﬁídu pan uãitel
Jiﬁí âern˘. Jediná tato tﬁída bude slouãená ze ãtvrtého a pátého roãníku, ostatní tﬁídy budou samostatné.
90 let od otevﬁení prvního ‰kolního roku nás bude provázet cel˘ následující ‰kolní rok 2015/2016. Budeme se tû‰it
na vzpomínky a setkání b˘val˘ch ÏákÛ i zamûstnancÛ, pﬁijìte se k nám podívat kdykoli - jste vítáni!
Lenka ·pittová

·kola 1925

Historie na‰i ‰koly - ·kolní rok 1965/1966
ZPRAVODAJ
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Co nového ve ‰kolce?
âerven v kaÏdé ‰kolce logicky vybízí ke zhodnocení,
co se nám za uplynul˘ ‰kolní
rok podaﬁilo. Ti, kteﬁí k nám
chodí dennû se sv˘mi ratolestmi, mají jistû pﬁehled.
Rádi bychom pﬁiblíÏili v˘voj
i Vám, kter˘m jiÏ dûti odrostly nebo se do ‰kolky teprve
chystají.
Od záﬁí 2014 aÏ do ãervna
2015 jsme se snaÏili upravit vnitﬁní i venkovní prostory M·
tak, aby splÀovaly nejen hygienické a bezpeãnostní poÏadavky, ale také aby se dûtem ve ‰kolce líbilo a chodily do ní
rády.
Pro pﬁed‰kolní dûti je hlavní ãinností hra, proto tedy zaãnûme v hernû. Právû v ní jsme odstranili nevyhovující koberec a místo nûj poﬁídili novou podlahovou krytinu. Herna po
obûdû slouÏí dûtem k relaxaci, a ta je jim nyní umoÏnûna na
nov˘ch post˘lkách splÀujících poÏadavky zdravého odpoãinku. Aby dûtem ve ‰kolce bylo pﬁíjemnû i pﬁi vysok˘ch venkovních teplotách, poﬁídili jsme klimatizaci na úpravu vnitﬁní
prostﬁedí. V obou tﬁídách jsme obmûnili hrací prvky, takÏe si
dûti uÏívají spoleãné hrátky s nov˘mi stavebnicemi, které M·
získala zapojením do projektu „Malí kutilové“.

Velk˘mi úpravami pro‰la chodba II. tﬁídy M·, kde Vás nyní
hned pﬁi vstupu pﬁivítají krásné úsmûvy dûtí v barevn˘ch rámeãcích na je‰tû barevnûj‰í malbû na zdech. Dal‰ím prvkem
zvy‰ujícím estetiãnost prostﬁedí jsou samozﬁejmû úÏasné v˘tvarné práce dûtí, které vystavujeme na nov˘ch magnetick˘ch tabulích v horní ãásti chodby.
ProtoÏe pro zdrav˘ v˘voj dûtí je dÛleÏit˘ dostatek pohybu
na ãerstvém vzduchu, nevynechali jsme v úpravách ani zahradu, na které máme novû vysazen˘ vzrostl˘ platan a dva
habry. Ty jiÏ brzy dûtem vytvoﬁí pﬁírodní zastínûní pro hry
venku. Dal‰ím dÛleÏit˘m prvkem nejen ve ‰kolství je bezpeãnost, tudíÏ jsme ke vchodu do M· nechali nainstalovat
kamerov˘ systém, kter˘ umoÏÀuje dvojí kontrolu. Studna na
zahradû má bezpeãnûj‰í zakrytí a zároveÀ dûtem slouÏí jako
místo pro obãerstvení.
V celém v˘chovnû - vzdûlávacím procesu vedeme dûti
k ochranû Ïivotního prostﬁedí, a to jiÏ od pﬁed‰kolního vûku.
Proto jsme do v‰ech tﬁíd M· i Z· poﬁídili ko‰e na tﬁídûní odpadu a dûtem nedûlá problém rozli‰it, co patﬁí do plastÛ, co
do papíru a co do smûsného odpadu.
Uãíme dûti, Ïe je potﬁeba si pomáhat mezi sebou navzáZPRAVODAJ
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jem. A tak dûti jiÏ druh˘m rokem pilnû sbírají víãka od PET
lahví, aby tak pomohly jin˘m dûtem dosáhnout na nákladnou
pooperaãní léãbu a rehabilitaci. Aby dûti mûly pﬁehled
o mnoÏství nasbíran˘ch PET víãek, odmûﬁovaly je po 4litrov˘ch sklenûn˘ch lahví a za kaÏdou plnou lahev dostaly jedno
razítko na bodovací
listinu. Pﬁedstavte si,
Ïe takov˘ch lahví se
v celé Z· a M· nasbíralo
neuvûﬁiteln˘ch 615 ks a PET
víãka se odváÏela
v 19 obrovsk˘ch pytlích! Proto dûkujeme
v‰em,
kteﬁí
dûti
v tomto smûru podporují.
Dal‰í
charitativní
akce, které se M·
a Z· zúãastnily, byl
poãin programu „Nadûje“ v Litomûﬁicích
s názvem „Móda
ulice“. Zde se vybíraly peníze na zﬁízení
místa terénního lékaﬁe pro lidi bez domova. Dûti na tuto akci nakreslily nádherné
obrázky, úÏasné maminky napekly voÀavé cukroví, na které
dûti vyrobily papírové ko‰íãky. A v neposlední ﬁadû se nám
díky rodiãÛm dûtí podaﬁilo uspoﬁádat sbírku obleãení na ‰kolním „Bazárku“.

No a konec ‰kolního roku uÏ dûti ve ‰kolce uÏívají prostﬁednictvím v˘letÛ, zábavn˘ch hudebních a divadelních
pﬁedstavení, ‰koly v pﬁírodû nebo také na adaptaãním pobytu. Tento pobyt byl financován z dotace Ústeckého kraje
v rámci programu „Prevence rizikového chování“, a sice pro
pﬁed‰kolní dûti, ze kter˘ch budou po prázdninách ‰koláci
na‰í ‰koly a pro souãasné prvÀáky. Dûti tak mûly moÏnost
uÏít si krásnou skalnatou pﬁírodu v Tisé.
Za dûti a uãitelky mateﬁské ‰koly
Bc. Magdaléna Chladilová

Pﬁijìte fandit na‰im fotbalistÛm
V nedûli 24. 5. 2015 probûhl v Kﬁe‰icích na hﬁi‰ti poslední
turnaj pﬁípravek mezi druÏstvy Ho‰tky, Lukavce, Podlusky a
domácími Kﬁe‰icemi. V tomto turnaji vyhráli na‰i nejmen‰í
fotbalisté impozantním celkov˘m v˘sledkem 25 : 5.Nejlep‰ími stﬁelci byli vyhlá‰eni s 9-ti góly Filip Zezula a Pavel Hrbáãek. Oba spolu s Vojtûchem Bernklau a Luká‰em Hingarem
pﬁecházejí na podzim do ÏákÛ a vûﬁíme, Ïe jim to pÛjde tak
dobﬁe jako v pﬁípravce. Na dal‰ích místech se umístili druÏstva Lukavce, Podlusky, Ho‰tky.
Na fotografiích slaví své vítûzství v krouÏku mladí hráãi, na
spoleãné fotce pak i dospûlí. Nejmlad‰ím hráãem turnaje byl
Honzík Hrbáãek (roã, 2010). Pro v‰echny zúãastnûné byly
na závûr pﬁipraveny sladké odmûny.
Pﬁí‰tí rok ãekají na sportovce velké zmûny, pﬁechází se na
internetové zaji‰tûní v‰ech klubov˘ch náleÏitostí. Pro to bude
nutné pﬁipravit jak materiálové zaji‰tûní, tak i funkcionáﬁe
ochotné a schopné se tûmto novinkám pﬁizpÛsobit. âeká nás
tedy rok velk˘ch zmûn a tak chceme vûﬁit, Ïe v‰e se zvládne tak, aby mohl tento sport v Kﬁe‰icích zÛstat a dále ‰íﬁil radost mezi dûtmi i dospûl˘mi.

L. Konigsmark, Lébl,
MusiÀská, Kubíãek,
Leãbych L., Zezula
R., Fulín, trenéﬁi
Zezula Z., Zezula R.
Nov˘, Leãbych P.,
Zezula F, Hermoch,
Chládek, Vaníãek,
brankáﬁ Bohuslav
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Fotbalová (R)evoluce
Leto‰ního roku byla nastavena pravidla technického zabezpeãení a jeho
obsluhy stejná jak u prvoligov˘ch muÏstev, napﬁ. Sparty tak i u posledního
klubu IV. tﬁ. v Horní-Dolní. To sebou pﬁiná‰í mnoho problémÛ.
Po rozbití âSTV byly vytvoﬁeny pro
jednotlivé sporty samostatné asociace.
U kopané pak je to tzv. Faãr - Fotbalová asociace âeské republiky. Do problému se tyto asociace dostaly po vytunelování podniku Sazka a pﬁi‰ly tak o
pﬁíspûvky na svou ãinnost. Jednotlivé
kluby byly vrÏeny do nejistoty a byly nuceny si vyhledávat ãinnost, pﬁípadnû
sponzory k financování své ãinnosti.
A nyní pﬁi‰el dal‰í problém. Pﬁechod
na internetové zabezpeãení ãinnosti
klubu. To nese sebou zaji‰tûní vybave-

ní tj.nákup PC a pﬁipojení na síÈ internetu. Pokud tedy sportovní organizace
nebo obec chtûjí zajistit pro svou mládeÏ, ale i dospûlé, smysluplnou sportovní ãinnost, mají opût dal‰í vydání.
Není to ale jenom toto materielní zabezpeãení, ale i funkcionáﬁi, kteﬁí mají
zku‰enosti s prací na PC.
A u tûch star‰ích je to jiÏ problém.
Znamená to tedy obnovu funkcionáﬁského aktivu a to není v souãasné
uspûchané dobû úkol zrovna lehk˘.
V‰echny dokumenty je tﬁeba pﬁevést
do digitální formy a ve‰kerou korespondenci vã. zápisÛ z utkání provádût internetem. K tomu jsou urãeni tzv. administrátoﬁi.
Zatím v‰echny úkoly vypl˘vající z
tûchto zmûn byly u kﬁe‰ického klubu

zaji‰tûny. Klub má v evidenci 390
hráãÛ, kteﬁí klubem pro‰li. Z nich je
zatím 91 aktivních a u dal‰ích 10-ti
je‰tû nebyly splnûny náleÏitosti opravÀující k zaloÏení nového registraãního
prÛkazu. Celkem aktivních ãlenÛ, kteﬁí
mají zaplacen pﬁíspûvek 200 Kã u dospûl˘ch a 100 Kã u mládeÏe je 120 z
toho tedy 101 hráãÛ a 19 funkcionáﬁÛ.
Z toho je vidût, Ïe bude nutno posílit
funkcionáﬁsk˘ aktiv, mnozí jsou jiÏ v dÛchodovém vûku a práci s poãítaãem jiÏ
neovládají.
Pokud by byli zájemci o moderní vedení fotbalové ãinnosti, rádi bychom je
uvítali ve svém stﬁedu a vûﬁíme, Ïe by
je moderní práce ve sportu zaujala, tak
jako jejich pﬁedchÛdce je‰tû s papírem
a tuÏkou.
Vûﬁíme v budoucnost kopané v na‰í
obci a té by mnozí z Vás mohli pomoci.
FK Schoeller Kﬁe‰ice

Historie kopané v na‰í zemi
ZROD KOPANÉ V âECHÁCH
Tvrdí se, Ïe první v˘skyt kopané u nás nebyl v Praze, jak
by si mnozí mysleli, ale v Roudnici nad Labem. Na zdej‰í
gymnázium v roce 1886 pﬁichází profesor Jan Sommer. Jako
nov˘ tûlocvikáﬁ obeznamuje své studenty se
zcela novou hrou, kterou mûl moÏnost poznat
pﬁi svém pÛsobení v zahraniãí. Kopaná zaujala nejen roudnickou mládeÏ, ale i místní sokoli a veslaﬁe. Po seznámení s hrou se následnû 15. záﬁí 1892 uskuteãÀuje první oficiální utkání mezi âAC Roudnice a Sokolem
Roudnice, kter˘ skonãil vítûzstvím âAC 1:0.
Roku 1887 zaloÏilo v Praze, 28 ãesk˘ch sportovcÛ, kteﬁí ode‰li z nûmeckého klubu, první
fotbalov˘ klub u nás International Rowing
Club. Fotbal se dále rychle ‰íﬁil po celé Praze
a âechách, a s tím byl spojen také vznik prvních fotbalov˘ch
hﬁi‰È, které byly na Císaﬁské louce, Letné a Stromovce.
V této dobû se hrál fotbal tak, jak se druÏstva pﬁed utkáním dohodla. NezáleÏelo na poãtu hráãÛ ani na délce utkání. Obvykle se hrálo s patnácti hráãi. Cílem hry jiÏ nebylo
ubránit vlastní brankovou ãáru a dostat míã za soupeﬁovu
útoãnou, ale dát míã do brány. Neexistovalo je‰tû pokutové
území, ani znaãka pro pokutov˘ kop, ale soubûÏnû s brankovou ãárou vedli dvû ãáry. Z jedné se provádûl kop od branky a z druhé se kopal pokutov˘ kop, kter˘ nemusel naﬁídit
pouze rozhodãí, ale na vyÏádání i druÏstvo, které soupeﬁ fauloval v území 12 yardÛ od brány. Délka hﬁi‰tû byla libovolná,
ale ‰íﬁka nemûla b˘t men‰í neÏ 50 yardÛ.
První mezinárodní zápas se odehrál roku 1899, kdy se utkala muÏstva Prahy a Vídnû. Dal‰í mezinárodní zápasy na
klubové úrovni sehrála Slavia s t˘my Berlína a Oxfordu. V
roce 1901 vznikl âesk˘ fotbalov˘ svaz, v devadesát˘ch letech 19.století byly zaloÏeny nejznámûj‰í kluby Sparta Praha
a Slavia Praha. V roce 1922 byla âeskoslovenská fotbalová
asociace pﬁijata za právoplatného ãlena FIFA.
FOTBAL V âESK¯CH ZEMÍCH V LETECH 1896 - 1917
Jedením z prvních prÛkopníkÛ kopané v âechách byl
Josef Rössler Oﬁovsk˘. Byl to jeden z na‰ich nejlep‰ích vesZPRAVODAJ
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laﬁÛ a lyÏaﬁÛ na sklonku 19. století. Jako v‰estranného sportovce ho zaujal také fotbal, pro kter˘ udûlal mnoho. PﬁeloÏil
jako první pravidla, patﬁil mezi první rozhodãí a velkou mírou
se také zaslouÏil o vznik první fotbalové soutûÏe v âechách
- âesk˘ Sculling Cercle Praha v roce 1896,
které se úãastnily ãtyﬁi t˘my (AC Praha, SK
Slavia, AC Sparta, âFK Kickers) pod názvem
„Národní zápasy muÏstev kopan˘ míã cviãících“. Jejím vítûzem se stal âFK Kickers
Praha.
Kluby a spolky, které provozovaly fotbal byly
do roku 1991 organizovány v âeské amatérské atletické unii - âAAU, která sdruÏovala
pﬁíznivce v‰ech sportovních disciplín. Zmatek
v organizaci fotbalu vedla k tomu, Ïe se v roce
1897 na‰lo dokonce pût poﬁadatelÛ na vypsání nejvy‰‰í soutûÏe s názvy:
- mistrovství Prahy - mistrovství Zemí koruny âeské
- mistrovství Království ãeského - mistrovství âech
- mistrovství Rakouska
Nakonec se uskuteãnilo mistrovství âech, které vypsal
âesk˘ Sculling Cercle. V roce 1899 bylo v âAAU sdruÏeno
21 klubÛ, fotbal v‰ak hrály pouze tﬁi. Ani v následujícím roce
se pﬁes ãásteãné zlep‰ení pomûrÛ ve fotbale a pﬁes ve‰keré
snahy vrcholov˘ orgán zaloÏit nepodaﬁilo. Fotbalu se v té
dobû vûnovalo na 20 klubÛ a krouÏkÛ. KdyÏ nebyla schopna
âAAU organizaãnû zaji‰Èovat a podporovat v‰echny sporty,
zaãala vznikat specializovaná organizace fotbalu. V únoru
1901 byl zaloÏen âesk˘ svaz footballov˘ pro královské
mûsto PlzeÀ, kter˘ poﬁádal Mistrovství královského mûsta
Plznû v kopané. Na jaﬁe byl vytvoﬁen âesk˘ svaz footballov˘
(âSF) jako vrcholov˘ orgán organizovaného fotbalu, kter˘ se
19. 10. 1901 oficiálnû ustavil..
JiÏ od poãátku, musel âSF ﬁe‰it vnitﬁní rozpory mezi nejsilnûj‰ími kluby a neustálé spory s Rakousk˘m fotbalov˘m svazem, kter˘ se snaÏil omezovat ãinnost ãeského fotbalu.
V roce 1906 se âSF stal provizorním ãlenem Mezinárodní
federace fotbalov˘ch svazÛ (FIFA) a na kongresu FIFA v Amsterdamu v roce 1907 byl pﬁijat za ﬁádného ãlena.
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STAR·Í ÎÁCI
29.8.2015 Ú‰tûk - Kﬁe‰ice
3.9.2015 Kﬁe‰ice - Bechlín
5.9.2015 Kﬁe‰ice - Ho‰tka
10.9.2015 Kﬁe‰ice - Velké Îernoseky
12.9.2015 Lukavec - Kﬁe‰ice
19.9.2015 Kﬁe‰ice - Terezín
26.9.2015 M‰ené láznû - Kﬁe‰ice
3.10.2015 Kﬁe‰ice - Velemín
11.10.2015 Rovné - Kﬁe‰ice
17.10.2015 Kﬁe‰ice - Tﬁebu‰ín
24.10.2015 Kﬁe‰ice - Roudnice B
28.10.2015 Libû‰ice - Kﬁe‰ice
31.10.2015 Stra‰kov - Kﬁe‰ice
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Rumburk - Kﬁe‰ice
Kﬁe‰ice - Hostovice
Brná - Kﬁe‰ice
Kﬁe‰ice - ·luknov
Jun.Dûãín - Kﬁe‰ice
Kﬁe‰ice - V. Bﬁezno
MojÏíﬁ - Kﬁe‰ice
V. ·enov - Kﬁe‰ice
Kﬁe‰ice- Pokratice
Lovosice B - Kﬁe‰ice
Kﬁe‰ice - âeská Kamenice
Jílové - Kﬁe‰ice
Kﬁe‰ice - Libouchec

A MUÎSTVO
22.8.2015
29.8.2015
5.9.2015
12.9.2015
19.9.2015
26.9.2015
3.10.2015
10.10.2015
17.10.2015
24.10.2015
31.10.2015
7.11.2015
14.11.2015
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Kﬁe‰ice- Libû‰ice/Ú‰tûk
V. Îernoseky - Kﬁe‰ice
Kﬁe‰ice - Bezdûkov
Budynû n.O. - Kﬁe‰ice
Kﬁe‰ice - Stﬁekov
Kﬁe‰ice - Podlusky
Vûdomice - Kﬁe‰ice
Kﬁe‰ice - Stra‰kov
Bechlín - Kﬁe‰ice

TVO
Kﬁe‰ice B - Zahoﬁany
Siﬁejovice - Kﬁe‰ice B
Kﬁe‰ice B - BlíÏevedly
Pokratice/Ltm C - Kﬁe‰ice
Kﬁe‰ice B - Úpohlavy
B˘ãkovice - Kﬁe‰ice B
Kﬁe‰ice B - Bohu‰ovice B
Libochovice B - Kﬁe‰ice B
Kﬁe‰ice B - Podsedice
Lukavec B - Kﬁe‰ice B
Kﬁe‰ice B v o l n o
Kﬁe‰ice B - Loveãkovice
Tﬁebu‰ín - Kﬁe‰ice B

DOROST
6.9.2015
13.9.2015
20.9.2015
27.9.2015
4.10.2015
11.10.2015
18.10.2015
25.10.2015
1.11.2015

B - MUÎS
23.8.2015
30.8.2015
6.9.2015
13.9.2015
20.9.2015
27.9.2015
4.10.2015
11.10.2015
18.10.2015
25.10.2015
1.11.2015
8.11.2015
15.11.2015
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