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Slovo starosty obce
VáÏení obãané na‰ich obcí. Zastupitelstvo obce
schválilo vyrovnan˘ rozpoãet na rok 2012.
Na stranû pﬁíjmové i v˘dajové budeme hospodaﬁit s finanãními prostﬁedky
ve v˘‰i 12.817000.- Kã. Hlavní pﬁíjmy
obce tvoﬁí daÀové pﬁíjmy ze státního
rozpoãtu, dále dotace Ústeckého kraje
a ostatní pﬁíjmy (poplatky správní, komunální odpad).
Ve v˘dajové ãásti obec hradí 2,1 mil
Kã na provoz základní a mateﬁské
‰koly, 1,3 mil Kã za sbûr a svoz komunálního odpadu, na ãinnost místní správy 2,6 mil Kã, na ãinnost zastupitelstva
1,1 mil. Kã a na veﬁejné osvûtlení 480
tisíc Kã.
V leto‰ním roce poãítáme v rozpoãtu
s ãástkou 1,3 mil. Kã na opravy a údrÏ-

bu místních komunikací, k zaji‰tûní
projektu revitalizace návsi v Zahoﬁanech a dopravních opatﬁení - pﬁechody, radar na silnici v ul. Litomûﬁické
a PraÏské.
V kapitole tûlov˘chovná ãinnost, vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe, zájmové, kulturní a sociální je uvolnûna
ãástka 1,3 mil Kã. Tradiãnû byla poskytnuta dotace hasiãskému sboru,
sportovcÛm a zájmovému sdruÏení.
Poãítá se s investicí na v˘stavbu nohejbalového, volejbalového a dûtského
hﬁi‰tû TJ Sokol Zahoﬁany. K dotaãnímu
ﬁízení byly pﬁedloÏeny projekty dûtského hﬁi‰tû u Labe a v kolonii.

Na péãi o vzhled obcí a veﬁejnou
zeleÀ je v rozpoãtu ãástka 817 tisíc Kã.
Jedná se pﬁedev‰ím o údrÏbu zelenû,
ãistotu obce, parkové úpravy a odpoãinkové zóny (laviãky,hﬁi‰tû, pietní
místa apod.). V˘raznû bylo potﬁeba posílit rozpoãet v oblasti protipovodÀov˘ch opatﬁení na ãástku 767 tisíc Kã.
Zde je nezbytné zabezpeãit pﬁipravenost sil a prostﬁedkÛ k zaji‰tûní provozu protipovodÀové zdi.
Na závûr konstatuji, Ïe souãasné zastupitelstvo a vedení obce prokázalo,
Ïe rozpoãet obce za rok 2011 byl dodrÏen pﬁesto, Ïe probûhly v˘znamné
investiãní akce (komunikace Zahoﬁany-Tﬁeboutice, obecní rozhlas, kontejnerová mateﬁská ‰kolka). Vûﬁím, Ïe
i leto‰ní schválen˘ rozpoãet pﬁinese
Vám obãanÛm zlep‰ení kvality Ïivota
v na‰ich obcích.
Václav Kovaﬁík,
starosta obce

Czech POINT na OÚ Kﬁe‰ice
Úpln˘ pﬁehled sluÏeb získáte na
kontaktních místech Czech POINTU,
nebo na www.czechpoint.cz
Nûkolik pﬁíkladÛ:
V˘pis z Katastru nemovitostí
V˘pis lze poÏadovat na základû Listu
vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud Ïadatel Ïádá v˘pis podle
Listu vlastnictví, musí znát katastrální
území a ãíslo Listu vlastnictví. Pokud
Ïadatel Ïádá o v˘pis podle seznamu
nemovitostí, mûl by znát katastrální
území a dále buì parcelní ãíslo poÏadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo ãíslo
popisné, jedná-li se o stavbu.
O v˘pis lze zaÏádat i podle seznamu
jednotek, v pﬁípadû, Ïe budova je dûlena na jednotky, coÏ je typické u vût‰ích
staveb, dûlících se na jednotlivé byty,
garáÏe atd. V tomto pﬁípadû pochopitelnû musí Ïadatel znát nejen popisné

ãíslo domu, ale i pﬁesné ãíslo bytu
v domû. O v˘pis z Katastru nemovitostí âeské republiky mÛÏe poÏádat anonymní Ïadatel.

V˘pis z Obchodního rejstﬁíku
Ovûﬁen˘ v˘pis z Obchodního rejstﬁíku
se vydává na základû znalosti identifi(Pokraãování na str. 2)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
kaãního ãísla (Iâ) obchodní organizace.
Formuláﬁ nabídne dvû formy typu v˘pisu:
■ V˘pis platn˘ch - v˘pis bude obsahovat informace o firmû, ztaÏené
k aktuálnímu datu.
■ Úpln˘ v˘pis - v úplném v˘pise
budou obsaÏeny v‰echny informace,
které byly zapsány v Obchodním rejstﬁíku po celou dobu existence firmy
- tedy vãetnû tûch, které jiÏ byly
z obchodního rejstﬁíku vymazány.
O v˘pis z Obchodního rejstﬁíku
âeské republiky mÛÏe poÏádat anonymní Ïadatel.
V˘pis z Îivnostenského rejstﬁíku
Ovûﬁen˘ v˘pis z Îivnostenského rejstﬁíku se vydává na základû znalosti
identifikaãního ãísla (Iâ) obchodní organizace. O v˘pis z Îivnostenského
rejstﬁíku âeské republiky mÛÏe poÏádat
anonymní Ïadatel.
V˘pis z Rejstﬁíku trestÛ
Podle §11a odst. 1 zákona ã.
269/1994 Sb. o Rejstﬁíku trestÛ v platném znûní, lze vydat v˘pis z evidence
Rejstﬁíku trestÛ osobû, které se v˘pis
t˘ká, pouze na základû písemné Ïádosti. Tuto Ïádost není tﬁeba ruãnû vyplÀovat, klient ji obdrÏí vyplnûnou
k podpisu pﬁedtím, neÏ mu je v˘pis
z Rejstﬁíku trestÛ vydán; tato Ïádost se
archivuje dle zákona. Osoba, které lze
na pracovi‰ti Czech POINT v˘pis
vydat, musí mít platn˘ doklad totoÏnosti a musí mít pﬁidûleno rodné ãíslo. To
znamená, Ïe v˘pis se mÛÏe vydat i cizincÛm, kteﬁí mají napﬁíklad trvalé bydli‰tû v âeské republice.
TotoÏnost Ïádající osoby se ovûﬁuje
na základû pﬁedloÏeného dokladu totoÏnosti (obãansk˘ prÛkaz nebo cestovní doklad). PﬁedloÏen˘ doklad se
nejdﬁíve zkontroluje v databázi neplatn˘ch dokladÛ. Pokud je pﬁedloÏen˘ doklad platn˘, vyplní se formuláﬁ Ïádosti
o v˘pis, vytiskne se Ïádost o vydání v˘pisu a Ïadatel tuto písemnou Ïádost
podepí‰e. Tuto Ïádost ovûﬁující úﬁad
uchovává po dobu ‰esti let od podání
Ïádosti podle zákona o Rejstﬁíku trestÛ
§11b odst. 2. Na základû podepsané
písemné Ïádosti, ode‰le pracovník
Czech POINT elektronickou Ïádost na
rejstﬁík trestÛ, kter˘ odpoví jedním ze
dvou zpÛsobÛ:
■ Pﬁedá Ïadateli poÏadovan˘ v˘pis
(podobnû jako u stávajících agend).
■ Vrátí informaci, Ïe „Îádost nemohla
b˘t vyﬁízena elektronicky“.
Poplatek 100,— Kã
ZPRAVODAJ
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V˘pis z bodového hodnocení ﬁidiãe
Agenda V˘pis bodového hodnocení
ﬁidiãe, umoÏÀuje obãanÛm na kontaktním místû veﬁejné správy zjistit stav
trestn˘ch bodÛ (bez bodÛ ve správním
ﬁízení). V˘pis je poskytován z Centrálního registru ﬁidiãÛ vedeného Ministerstvem dopravy, jehoÏ souãástí je právû
i evidence bodového hodnocení. Tento
v˘pis má pouze informativní charakter
pro obãany, nenahrazuje v˘pis z karty
ﬁidiãe pro styk s úﬁady. Vydávání v˘pisÛ o trestn˘ch bodech ﬁidiãÛ kontaktními místy veﬁejné správy je upraveno
zákonem ã. 480/2008 Sb. O v˘pis
mÛÏe zaÏádat pouze Ïadatel sám,
nebo jím urãen˘ zmocnûnec. Osoba,
která na pracovi‰ti Czech POINT
o v˘pis Ïádá, musí mít platn˘ doklad totoÏnosti (obãansk˘ prÛkaz, cestovní
pas) a musí mít pﬁidûleno rodné ãíslo.
Nepovinnû je moÏné v Ïádosti i udávat
ãíslo ﬁidiãského prÛkazu. V˘pis lze
vydat i cizincÛm, kteﬁí mají napﬁíklad trvalé bydli‰tû v âeské republice. Na
pracovi‰tích Czech POINT lze vydávat
v˘pisy i zplnomocnûncÛm, kteﬁí Ïádají
o v˘pis na základû úﬁednû ovûﬁené
plné moci.
Správní poplatek, kter˘ Ïadatel zaplatí na samosprávních úﬁadech je za
první stránku max. 100,-Kã a za kaÏdou
dal‰í max. 50,-Kã.
ydání ovûﬁeného v˘stupu ze
Seznamu kvalifikovan˘ch
dodavatelÛ
Seznam kvalifikovan˘ch dodavatelÛ
je veden Ministerstvem místního rozvoje jako souãást Informaãního systému
o veﬁejn˘ch zakázkách. Ministerstvo
místního rozvoje do seznamu zapisuje
dodavatele, kteﬁí splnili kvalifikaci podle

§ 53 a § 54 zákona ã. 137/2006 Sb.,
o veﬁejn˘ch zakázkách, splnûní kvalifikace doloÏili ministerstvu pﬁíslu‰n˘mi
doklady a zaplatili správní poplatek.
Tato sluÏba je pﬁedev‰ím urãena firmám a dodavatelÛm, kteﬁí mají zájem
se ucházet o veﬁejné zakázky. V˘pisem
ze Seznamu kvalifikovan˘ch dodavatelÛ tak mÛÏe dodavatel v zadávacím ﬁízení nahradit doklady prokazující splnûní základních a profesních kvalifikaãních kritérií. Zadavatel je povinen v˘pis
ze seznamu uznat, není-li star‰í více
neÏ 3 mûsíce.
Jde o veﬁejn˘ rejstﬁík, poÏádat o v˘stup mÛÏe kdokoliv. Pro získání v˘stupu ze Seznamu kvalifikovan˘ch dodavatelÛ je nutné znát pouze identifikaãní
ãíslo organizace.
Vydání první strany v˘pisu je opût
zpoplatnûno ãástkou, jejíÏ maximální
v˘‰e je zákonem omezena na 100,- Kã;
kaÏdá dal‰í strana v˘pisu je zpoplatnûna ãástkou, jejíÏ maximální v˘‰e je zákonem omezena na 50,- Kã.
V˘pis z insolventního rejstﬁíku
V˘pis z insolvenãního rejstﬁíku poskytuje informaci, zda je osoba vedena
jako dluÏník nebo nikoliv. V pﬁípadû, Ïe
je osoba vedena v insolvenãním rejstﬁíku, v˘pis obsahuje aktuální stav insolvenãního ﬁízení.
Formuláﬁ nabízí dva zpÛsoby vyhledávání v rejstﬁíku:
■ Podle Identifikaãního ãísla organizace - v˘pis bude vyÏádán vzhledem k organizaci
zadaného identifikaãního ãísla.
■ Podle Osobních údajÛ - v˘pis bude
vyÏádán vzhledem ke konkrétní
osobû na základû jejích identifikaãních údajÛ.

RYBNÍK V ZAHO¤ANECH
Rád bych zmínil pár slovy také rybník v Zahoﬁanech, kter˘ v posledních letech
spí‰ obyvatele trápí, neÏ aby jim Ïivot zpﬁíjemÀoval jako dÛleÏitá souãást historické návsi s funkcí krajinotvornou, retenãní, poÏární a okrajovû i rekreaãní. Obecní
úﬁad nechal v roce 2007 zpracovat studii „Vodní nádrÏ Zahoﬁany“, ve které jsou
popsány dÛleÏité funkce rybníka a porovnány náklady v pﬁípadû zachování a opravy rybníka, oproti ﬁe‰ení zru‰ení rybníka.
Dále je na obci zpracován projekt rekonstrukce vodní nádrÏe, kter˘ ﬁe‰í vyãi‰tûní a opravu bﬁehov˘ch zdí, a pﬁedev‰ím nové ﬁe‰ení stavidla a pﬁepadu z rybníka,
kter˘ v souãasnosti vede pod soukrom˘m pozemkem a je v bídném stavu. Nov˘
návrh ﬁe‰il odtok pod obecní cestou v zadní ãásti rybníka. Bude ov‰em tﬁeba projekt oprá‰it a doplnit, aby bylo moÏné sehnat na realizaci akce finanãní prostﬁedky. Hlavním problémem ale zÛstává zanesení rybníka a trvalé dlouhodobé zneãi‰Èování z de‰Èové kanalizace podél silnice na Sedlec. Nejvût‰í zneãi‰Èovatel byl
nedávno pﬁistiÏen pﬁi ãinu a pﬁislíbil rychlé ﬁe‰ení napravení neúnosného stavu.
Stav nádrÏe vyhovuje v souãasnosti snad jen skokanu skﬁehotavému, podle vyjádﬁení Agentury ochrany pﬁírody a krajiny kriticky ohroÏenému druhu Ïáby, kter˘
v na‰em rybníku sídlí a jehoÏ skﬁehotání v Zahoﬁanech dÛvûrnû známe. Bude dÛvodem, proã lze pﬁed pﬁípadnou opravou rybník vypustit pouze v mûsíci záﬁí, bohuÏel leto‰ní záﬁí to je‰tû asi nebude.
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta

LUâNÍ POTOK
Pokraãováním snahy o vylep‰ení
stavu Luãního potoka je po úpravû
koryta a navr‰ením hráze v místû
strÏeného bﬁehu na úrovni b˘valého
ml˘na v Zahoﬁanech dal‰í etapa dlouze pﬁipravovaná a projednávaná
akce Oprava ‰kod po povodni
/srpen 2010/. Lesy âeské republiky správce toku letos v zimû zahájil pﬁípravnou fázi, kácení nejnutnûj‰ích
pﬁekáÏejících stromÛ v obydlené
ãásti Tﬁeboutic a Zahoﬁan.
Pﬁedcházel dlouh˘ povolovací proces na Odboru Ïivotního prostﬁedí v Litomûﬁicích, jehoÏ v˘sledkem je podle
mého názoru rozumn˘ kompromis pokácení jen tûch stromÛ, které následné
úpravû bﬁehÛ opravdu pﬁekáÏely, nebo
rostly pﬁímo na spodní hranû koryta. Od
správce jsme si vyÏádali projekt úprav
koryta v místech, kde byly bﬁehy natrÏeny povodní, pﬁípadnû bﬁehov˘ch zdi
v havarijním stavu /hroutící se regulace
V Zahoﬁanech nad splavem, podemletá cihlová zeì pod mostem/.
V projektu je úprava bﬁehÛ ﬁe‰ena

zaloÏenou rovnaninou s kamenÛ ve
spodní ãásti v korytû v pﬁirozeném úhlu
a v horní ãásti jsou bﬁehy dosypány zeminou a osety. Nejedná se o Ïádné
dal‰í betonové zdi, opatﬁení se zdá b˘t
navrÏené pﬁirozenû bez nesmysln˘ch
a nákladn˘ch ﬁe‰ení. Kapacita koryta je
navrÏenou úpravou zvût‰ována a snad
se bﬁehy alespoÀ ãásteãnû navrátí do
pﬁirozenûj‰ího tvaru.
Opût bych zde chtûl vyzvat v‰echny
obyvatele, aby nezaváÏeli koryto sutí
a jin˘mi odpady. Povodnû ukazují, Ïe
takové bﬁehy jsou velmi nesoudrÏné
a pﬁi strÏení svrchní vrstvy voda suÈ
vezme a tyto odpady skonãí v potoce.
Postupnû se takto koryto stále zaná‰í
a hladina se zvy‰uje. Pokud by nûkdo
mûl zájem o podrobnosti k projektu,
mohu poskytnout.
Akce by mûla probûhnout je‰tû v leto‰ním roce a podle informací od
správce toku bude tato zakázka na
stavební práce zveﬁejnûna na webu
lesÛ http://www.lesycr.cz âR vãetnû
termínÛ.
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta

INFORMACE O ÚZEMNÍM PLÁNU
VáÏení spoluobãané, velmi ráda
bych Vás informovala o pracech na
územním plánu na‰í obce.
Zhruba pﬁed rokem jsme pﬁedali
v‰echny
poÏadované
materiály
(známé zámûry jak obãanÛ, tak obecní) poﬁizovateli (Úﬁadu územního plánování v Litomûﬁicích) a nyní ãekáme
v poﬁadníku na zahájení prací, které se
bohuÏel z personálních dÛvodÛ (Úﬁadu
územního plánování v Litomûﬁicích
chybí dostatek poﬁizovatelÛ, kteﬁí by
splÀovali v‰echny kvalifikaãní pﬁedpoklady potﬁebné k vykonávání této funkce) stále odkládá. Nyní se situace je‰tû
zhor‰ila odchodem dlouhodobé poﬁizovatelky.
Funkce poﬁizovatele je pro práce na
územním plánu nezbytná a právû
úﬁady územního plánování jí zaji‰tují
jako v˘kon státní správy, ale zákon
nikde neudává lhÛtu k vyﬁízení ani lhÛtu
k zapoãetí prací, tak jak je zvykem napﬁíklad na stavebním úﬁadû.
Osobnû vûﬁím tomu, Ïe tento rok se
jiÏ koneãnû posuneme od první fáze
(prÛzkumy a rozbory - zaji‰tûné obcí
a zpracovatelem) k fázi dal‰í kterou je

zadání (v dobû jeho projednání bude
na úﬁední desce jak na‰eho tak Litomûﬁického úﬁadu viset oznámení
o projednání Návrhu zadání územního
plánu Kﬁe‰ice - tento název je trochu
zavádûjící nebo matoucí, jednak se
t˘ká v‰ech pûti sídel tedy i Nuãnic,
Sedlece, Tﬁeboutic a Zahoﬁan, ale zároveÀ se jmenuje NÁVRH stejnû jako
ve finální fázi je NÁVRH územního
plánu). K návrhu zadání budete mít
moÏnost ve stanovené lhÛtû podávat
své podnûty a to písemnû na adresu
poﬁizovatele (tedy úﬁadu územního
plánování), v‰e co pﬁijde pﬁed stanovenou lhÛtou nebo po ní se za podnût nepovaÏuje.
Vzhledem k tomu, Ïe zadání je z hlediska vlastníkÛ nemovitostí tou nejdÛleÏitûj‰í fází urãitû vás upozorníme na
jeho projednávání i dal‰ími zpÛsoby nikoliv pouze oznámením na úﬁední
desce, tak jak vyÏaduje zákon. Je‰tû
bych ráda dodala, Ïe v územním plánování se neodpovídá jednotlivû dopisem do schránky, ale vÏdy cestou veﬁejné vyhla‰ky.
Pﬁeji Vám v‰em krásné jarní dny.
Kamila Kloubská

POPTÁVÁM
VÁ· ZÁJEM
● Kompostéry do pronájmu: pﬁedbûÏní zájemci o pronájem kompostéru,
podle pﬁíkladu Dvora Králové nad
Labem, nechÈ napí‰í e-mail na ou.kresice@pvtnet.cz, nebo zatelefonují na
OÚ: 416786536 Cílem je posílit kompostování a sníÏit obludné mnoÏství komunálního odpadu, které jsme schopni
vyprodukovat. ZároveÀ prosím o sdûlení, pokud má nûkdo zájem doplnit
systém sbûru komunálního odpadu
o motivaãní prvek finanãního zv˘hodnûní jako odmûnu za tﬁídûní plastÛ a papíru v domácnostech.
● Informace do e-mailu: zájemci
o zasílání informací z Obecního úﬁadu
o aktualitách, akcích v obci, pﬁípadnû
nenadál˘ch událostí na osobní e-mail,
nechÈ napí‰í
e-mail na ou.kresice@pvtnet.cz
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
II. pololetí 2012
Týden

Datum

Den

Svoz odpadu

26

27.6.2012

27

4.7.2012

28

11.7.2012

29

18.7.2012

30

25.7.2012

31

1.8.2012

Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa

ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO

32

8.8.2012

33

15.8.2012

34

22.8.2012

35

29.8.2012

36

5.9.2012

37

12.9.2012

38

19.9.2012

39

26.9.2012

40

3.10.2012

41

10.10.2012

42

17.10.2012

43

24.10.2012

44

31.10.2012

45

7.11.2012

46

14.11.2012

47

21.11.2012

48

28.11.2012

49
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Zahoﬁanská náves se doãká zmûn

Letos bychom se mûli koneãnû doãkat vylep‰ení zahoﬁanské návsi. Obãanské sdruÏení Pro Zahoﬁany ve spolupráci s obcí, zahoﬁansk˘mi hasiãi
a fotbalisty podalo Ïádost o dotaci z nadace Partnerství. Cílem projektu s názvem „OÏivená náves“ je realizace
úprav tak, aby se na‰e náves stala pﬁíjemn˘m a dÛstojn˘m místem pro setkávání obyvatel v‰ech vûkov˘ch kategorií. Projekt bude probíhat formou komunitního plánování, to znamená, Ïe na
návrhu úprav se mÛÏe podílet kaÏd˘,
kdo má zájem a pﬁedstavu o tom, jak
by náves mûla vypadat a co v‰echno
by se zde mohlo dûlat.
Jak˘ bude postup? Obec nechá
s pﬁedstihem zpracovat návrh dopravního ﬁe‰ení, vymezení silnic, chodníkÛ
a parkovacích míst. Na konci kvûtna
bude svoláno první plánovací setkání,
pﬁi kterém kaÏd˘ bude moci vyjádﬁit
svou pﬁedstavu o budoucí podobû

návsi i pﬁipomínky k navrÏenému dopravnímu ﬁe‰ení. Podle návrhÛ obãanÛ
bude zpracován projekt úprav návsi.
V ãervenci se uskuteãní druhé plánovací setkání, na kterém se dohodne koneãná podoba úprav. Poté obec zajistí
realizaci dopravní ãásti - úpravy komunikací, zpevnûné plochy, chodníky. Na
jaﬁe pﬁí‰tího roku pﬁijdou na ﬁadu vegetaãní úpravy - v˘sadba stromÛ a keﬁÛ,
úprava travnat˘ch ploch, a také osazení laviãek, herních prvkÛ pro dûti a jin˘ch zaﬁízení, na kter˘ch se domluvíme
pﬁi plánovacích setkáních. Do pﬁí‰tího
léta by tedy náves mûla získat nov˘, reprezentativní vzhled.
Náves je centrem Zahoﬁan, místem,
kde se setkáváme, nakupujeme
a osvûÏujeme v koloniálu, procházíme
tudy cestou domÛ. Nyní máme moÏnost sami zapracovat na tom, aby se
nám náves líbila. KaÏd˘, kdo má zájem
úãastnit se plánování nebo realizace

PODùKOVÁNÍ V·EM,
KDO OÎIVUJÍ OBEC
KdyÏ jsem byla malá holka a i potom pozdûji v tzv.
pubertálním vûku, tak jsem moc a moc, já dûvãe
z Krkono‰, závidûla mé kamarádce z Polabí v‰echny tradice na které se cel˘ rok tû‰ili a které patﬁí k Ïivotu na vesnici. U nás v Peci pod SnûÏkou bylo tradiãní pouze pálení Mírov˘ch ohÀÛ..... KdyÏ jsem se
pﬁivdala do Tﬁeboutic, tak jsem se tû‰ila, Ïe já
i moje dûti budeme mít tu moÏnost se celoroãnû tû‰it
na nûco, co se dûje opakovanû a je tradicí a dotváﬁí
Ïivot v obci.
¤adu let se nedûlo nic, ale teì bych ráda podûkovala v‰em, kteﬁí pro nás ostatní nûco dûlají
a umoÏní nám chvilku se zastavit a hlavnû se setkat.
Dûkuji tedy za to, Ïe se mÛÏeme spoleãnû louãit
s letním ãasem, koupat na Labi, zpívat na schodech
ãi si zajít nakoupit na jarmark a doufám, Ïe v‰echny
tyto aktivity se udrÏí a stanou se tradicí, na kterou se
budeme tû‰it.
Kamila Kloubská
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úprav návsi, je vítán. Dûkuji obci, hasiãÛm, fotbalistÛm i místním podnikatelÛm za podporu projektu a pﬁislíbení pomoci.
Dal‰í informace o projektu a pozvánky na plánovací setkání budou vyvû‰ovány na nástûnce na návsi. Své námûty mÛÏete jiÏ teì posílat na adresu:
jarka.jandova@seznam.cz
za obã. sdruÏení Pro Zahoﬁany:
Jarmila Jandová

Námûty k zamy‰lení - co na
návsi chceme, nebo nechceme:
Bezpeãnûj‰í silnice, pﬁechody pro
chodce? • moÏnost parkování, otáãení
aut? • dûtské hﬁi‰tû? • laviãky, posezení, pﬁístﬁe‰ek? • nové stromy, keﬁe, kvûtinové záhony? • pomník bez pamûtní
desky - jak ho upravit? • kam s kontejnery na tﬁídûn˘ sbûr? • návesní rybník nebo stoka plná Ïabince?

DùTSKÁ H¤I·Tù
V leto‰ním roce jsme opût podali Ïádost o dotaci na dûtské hﬁi‰tû,
které bychom rádi zrealizovali na obecním pozemku za truhlárnou b˘valou jednotou na malé návsi v Kﬁe‰icích. Plocha má v˘hodu umístûní v lokalitû, kde nehrozí kontakt s auty, je to v tûsné blízkosti rekreaãní zóny u Labe a zároveÀ za protipovodÀovou ochranou. Zde
by se ve‰lo nûkolik herních prvkÛ: víceúãelová prolézací kostka
s lany a horolezeckou deskou, houpaãka s tradiãní sedaãkou a houpacím talíﬁem - hnízdem. Dále pro nejmen‰í prolézaãka se skluzavkou, kolotoã, pro maminky sezení u stolu a lanová prolézaãka pro
vût‰í dûti. Souãástí Ïádosti byla také modernizace herních prvkÛ na
mini hﬁi‰ti u Kolonie, kde se jedná o nov˘ bezpeãnûj‰í kolotoã a houpací „hnízdo“. RovnûÏ jsme poÏádali o grant z nadace OKD, kde bylo
moÏné Ïádat o podporu dûtsk˘ch hﬁi‰È, sportovi‰È a volnoãasov˘ch
aktivit. Zde se jednalo o nov˘ povrch hﬁi‰tû ve ‰kole za nov˘m pavilonem ‰kolky. Souãasné hﬁi‰tû na pronajatém pozemku na kraji
âerné cesty v Kﬁe‰icích u fotbalového hﬁi‰tû bylo vloni opraveno
a opût vyÏaduje havarijní opravu uhnil˘ch sloupkÛ a stﬁí‰ek na vûÏích, dlouho také chybí houpaãky. Hﬁi‰tû prozatím po opravû zÛstane v provozu, vaÏme si toho, Ïe máme alespoÀ nûjaké.
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta

SBOR SLUNÍâKO A ADOLF ·KARDA
V sobotu 3. 3. 2012 uspoﬁádaly rodaãky z Kﬁe‰ic, Rita Vlãková, Vûra Jimelová a Jitka Koãi‰ová, setkání b˘val˘ch ãlenÛ pûveckého sboru Sluníãko. Akci pﬁedcházela prohlídka ‰koly,
kde b˘valá Sluníãka pﬁivítala Mgr. Jana
Trojáãkova, která je teì srdcem ‰koly,
jako byl dﬁív Áda. Poté se zpûváci pﬁesunuli do Motorestu v Nuãnicích, kde
uÏ na nû ãekal oslavenec, bájeãn˘ ãlovûk a „taÈka“ Sluníãek, ná‰ Áda ·karda. Ten kaÏdého nad‰enû vítal
a v‰echny okamÏitû poznal. U vstupu
stála velika nástûnka plná vzpomínek,
kroniky a staré fotografie, na kter˘ch
se v‰ichni s nad‰ením hledali a vzpomínali na ta krásná léta pod kﬁídly
Adolfa ·kardy. Nechybûla tu ani v˘jimeãná Ïena, organizátorka setkání,
paní Rita Vlãková. Jí patﬁí obrovsk˘ dík
za tento nápad, kter˘ urãitû v‰ichni pﬁítomní ocenili.
A to uÏ se na parketu shromaÏìují
malá a vût‰í Sluníãka, která pod vedením Mgr. Jany Trojáãkové, zapûjí nûkolik písní. Na jednu je na kytaru doprovodí sám pan ·karda a v‰ichni si to
velmi uÏívají. Následují gratulace. Jako
první si puget odná‰í pan ·karda k jubilejním 70. narozeninám. Poté b˘valá
paní uãitelka Anna âervinková, pí. Koneãná a dûvãata z Malého dívãího
sboru Renata roz. Motejlová, RÛÏena
roz. V˘borná, Ervína ·Èastná a Jarka
roz. Hlaváãová.
Kytiãku si odná‰í i nynûj‰í vedoucí
Sluníãka, Mgr. Jana Trojáãková a Rita
Vlãková. Pak se rozjíÏdí ta pravá pûvecká zábava. V‰ichni mají pﬁipravené
texty oblíben˘ch sluníãkov˘ch hitÛ
a hromadnû se zpívá, samozﬁejmû za
doprovodu Ády. Na pidi pódium chodí
stﬁídavû zpívat sólistky ãi skupinky b˘-

val˘ch ãlenÛ Sluníãka. Ty krásné písnû
ãlovûk dlouho nezpíval a pﬁesto se
slova drala z pamûti na jazyk. Vzpomínky se draly na svût. Úplnû jsem se
vidûla, jak stojím v bílém triku s natiskl˘m sluníãkem na hrudi a nad‰enû zpívám.... Bûhem spoleãného zpívání
probíhala tipovací soutûÏ, kolik zpûváãkÛ bylo ve Sluníãku pod jedenaãtyﬁicetilet˘m vedením pana ·kardy. Tipy
byly vskutku dosti rozdílné. Rozmezí
bylo mezi 80. a 2000. Správn˘ tip byl
300 Sluníãek. V˘herkynû paní Koneãná vyhrála lahev vína, o kterou se podûlila. B˘valí zpûváãci se také podepisovali na plachtu se v‰emi Sluníãky
a tím se zjistilo, Ïe jich na setkání dorazilo 30. Nejdel‰í cestu mûla Jana
roz. Svátková, která pﬁijela aÏ od
Plznû. Ta byla jedním z v˘znamn˘ch
ãlánkÛ sboru a zpûvu se vûnuje do-

dnes. Po zazpívání hitÛ pﬁi‰el na ﬁadu
„Áda Band“, kter˘ skvûle hrál k poslechu a tanci.
Bylo to milé odpoledne, plné legrace,
vzpomínek a myslím, Ïe jsme si ho
v‰ichni moc uÏili.
Co se nám vybaví, kdyÏ sly‰íme
jméno Áda ·karda?
Já, jako jeho Ïákynû Lucie Krehanová vzpomínam na pana ·kardu jako
na úÏasného ãlovûka sr‰ícího vtipem
a optimismem. Je to ãlovûk s velk˘m
srdcem a Ïijící pﬁeváÏnû hudbou.
KaÏd˘ den zahajoval vtipem a písniãkou na rtech. Legrácky mûl a má rád.
Kolikrát si z kolegynû pani Îivcové vystﬁelil, kdyÏ jí podstrãil umûlého pavouka ãi my‰ku. To se pak ‰kolou oz˘val

(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
poﬁádn˘ kﬁik a následoval smích v‰ech
pﬁítomn˘ch. Ve ‰kole vládla pﬁátelská
atmosféra a kaÏd˘ problém vyﬁe‰il
s maximálním nadhledem. Jeho vá‰eÀ
- hudbu, rád zapojil i do ostatních pﬁedmûtÛ. Vzpomínám, jak jsme hodinu
matematiky zahajovali písní, a kdyÏ se
nám moc poãítat nechtûlo, ãi jen tupû
zírali, probrala nás veselá písniãka. Pﬁi
kaÏdoroãních pûveck˘ch soustﬁedûních a ‰kolních v˘letech jsme uÏili
hodnû legrace. Moc ráda vzpomínam
na ‰kolní léta v kﬁe‰ické ‰kole.
A jak vidí svého b˘valého uãitele
Rita Vlãková?
Áda ·karda je pro mû ãlovûk, kterého si velmi váÏím. VáÏím si ho jako
dlouholetého ﬁeditele ‰koly, pro nûhoÏ
práce byla posláním a mûl ji rád. VáÏím
si ho, za jeho vztah k lidem, Ïe se

v kaÏdém snaÏí vidût to dobré a dûlá
v‰e pro vzájemné porozumûní. VáÏím
si ho, Ïe díky svému koníãku - hudbû,
rozdává radost i dodnes. Taková postava by na Ïádné vesnici nemûla chybût. Je to ãlovûk se srdcem na pravém
místû a já jsem ráda, Ïe byl m˘m uãitelem.
Já, jako jeho kolegynû Anna âervinková, vzpomínám na Ádu jako ﬁeditele,
kter˘ mûl smysl pro humor a pochopení, pro v‰echny spolupracovníky. Na‰e
spolupráce byla velmi dobrá. Na prvním místû byly vÏdy dûti. Jejich úspûchy, chování, prospûch, ale také prohﬁe‰ky. V‰e se ﬁe‰ilo vût‰inou v klidu
a ke spokojenosti v‰ech. I kdyÏ nûkteﬁí
Ïáci byli nepouãitelní a museli b˘t potrestání nûkdy i sníÏenou známkou
z chování. Áda byl nej‰Èastnûj‰í pﬁi
práci s dûtmi. KaÏdého Ïáãka nauãil

sobotu dne 3. 3. 2012 se v motorestu v Nuãnicích
konalo setkání b˘val˘ch ãlenÛ pûveckého sboru
Sluníãko, kter˘ vedl dlouh˘ch 40 let b˘val˘ ﬁeditel
Základní ‰koly v Kﬁe‰icích, pan Adolf ·karda. Nápad na
setkání a oslavu 70.let pana ·kardy se zrodil v hlavû paní
Vlãkové, téÏ dlouholeté ãlenky pûveckého sboru. Sbor
vznikl ve ‰kolním roce 1965/66 pﬁi pﬁíchodu pana ﬁeditele
na Základní ‰kolu v Kﬁe‰icích.
Pûveck˘ sbor se s úspûchem zúãastÀoval rÛzn˘ch pûveck˘ch soutûÏí, v nichÏ se pravidelnû umísÈoval na pﬁedních místech.
Za 40 let ãinnosti pod vedením pana ·kardy pro‰lo sborem na 300 dûtí. Dnes ãítá sbor 35 dûtí. Tolik tro‰ku historie. Oslava narozenin se vydaﬁila, zazpívaly dûti pod vedením paní uãitelky Trojáãkové a po nich pﬁevzala hudební ‰tafetu hudební skupina pana ·kardy, ADA band. Spolu
se skupinou zazpívaly i b˘valé ãlenky sboru Sluníãko.
Veãer se vydaﬁil, zpívalo se, vzpomínalo se nad archivem
fotografií ze ‰koly.
Úãastníci se rozcházeli s pocitem dobﬁe proÏitého veãera mezi pﬁáteli.
Ladislav Fiala

V
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zpívat, i kdyÏ to nûkdy byla veliká dﬁina.
Jeho velik˘m „konûm“ je hudba a zpûv.
Míl˘ Ádo, aÈ se ti daﬁí je‰tû dlouhá léta
- hrát a zpívat.
A co o panu ·kardovi ﬁíká Doc.
PhDr. Josef ¤íha, kter˘ pro sbor Sluníãko napsal nûkolik skvûl˘ch písní?
„Více ·kardÛ a bylo by více zpûvu,
radosti a porozumûní“
Lucie Krehanová

Líbilo-by se Vám ãíst v místním Zpravodaji dal‰í vyprávûní ãi Ïivotní pﬁíbûhy
místních pamûtnic a pamûtníkÛ a znáte
nûkoho, kdo by se o své pﬁíbûhy mohl
podûlit? Udûlejte s ním rozhovor ãi
o nûm napi‰te. Nebo jste-li to vy sami,
napi‰te o sobû. Nebojte se na chvíli se
stát reportéry a vyzkou‰et si jaké to je.
Jistû to bude dobr˘ poãin. Hodnû
zdaru.

První pololetí roku 2012 v Domovû Na Pustaji
Pokud by si snad nûkdo váÏení spoluobãané myslel,
Ïe u nás v Domovû Na Pustaji uÏivatelé sluÏeb a va‰i
spoluobãané nûjak zahálejí, ten by se tedy m˘lil.
V rámci bûÏné pracovní terapie a aktivizaãních ãinností
jsme pﬁedev‰ím v zimním období museli zajistit hlavnû napﬁ.
spolehlivou sjízdnost pﬁíjezdové cesty k na‰emu domovu
a vzhledem k zatím ne moc pﬁíjemnému poãasí jsme se orientovali na ãinnost tak ﬁíkajíc doma. Individuálnû jsme pracovali s kaÏd˘m jednotlivcem jak kdo potﬁeboval. Tûch pﬁíkladÛ máme pomûrnû dost. Nûkdo skládal puzzle, nûkdo lu‰til kﬁíÏovky a s nûk˘m jsme tﬁeba spoleãnû skládali kostky.
KdyÏ to pak jiÏ poãasí dovolilo, prostﬁíhali jsme i na‰e ovocné stromky a doufáme, Ïe leto‰ní úroda ovoce bude lep‰í
neÏ loni.
Zorganizovali jsme a k nám téÏ pozvali i kamarády a kamarádky z dal‰ích zaﬁízení na‰eho Centra sociální pomoci
Litomûﬁice pﬁísp. organizace na nûkolik sportovních a spoleãensk˘ch turnajÛ. V lednu to byl turnaj v ‰ipkách a v únoru
sportovní setkání s názvem Posuvné kameny nebo-li téÏ
tzv.“‰prtec“. Stﬁedisko âD PUSTAJ na‰eho domova si uspoﬁádalo v lednu svou tradiãní novoroãní „konferenci“, v únoru
jsme pozvali na‰e kamarádky z Domova Sluneãní dvÛr
z Jestﬁebí do Polep na karnevalovou Valent˘nskou diskotéku
a nûkteﬁí z nás zase vyrazili do Ho‰tky na bowling. V bﬁeznu
jsme pak nav‰tívili tradiãní v˘stavu koní v Lysé nad Labem,
dojeli se podívat na stra‰idla do Stra‰idelného sklepení Domova na zámku v Libû‰icích a 12 z na‰ich uÏivatelÛ strávilo
s nezbytn˘m tﬁíãlenn˘m doprovodem zamûstnancÛ velmi pﬁíjemn˘ lázeÀsk˘ t˘den v M‰en˘ch Lázních. Pro rodinné pﬁíslu‰níky a opatrovníky na‰ich uÏivatelÛ jsme pak v bﬁeznu
zorganizovali téÏ první leto‰ní Den otevﬁen˘ch dveﬁí, na kterém se dovûdûli, jak se nám podaﬁily na‰e plány na rok 2011
splnit a co plánujeme na rok 2012 v hlavních oblastech poskytování sociálních sluÏeb. Za obec se tohoto dne u nás zúãastnil pan místostarosta Mgr.Ondﬁej ·tûdr˘ a mûl myslím
velmi dobrou moÏnost se sám pﬁesvûdãit, Ïe je o na‰e uÏivatele a va‰e spoluobãany Na Pustaji velmi dobﬁe postaráno.
Ani na‰e Kﬁe‰iãanka - Pustajka nezahálela. I kdyÏ se z dÛvodu odchodu z DNP její poãet sníÏil o zpûváka a hráãe na
klávesové nástroje, snaÏíme se o to, aby mohla dále spolehlivû fungovat. VÏdyÈ v bﬁeznu 2013 bude mít jiÏ svoje 15-té

narozeniny a my dûláme v‰echno pro to, aby pokud si pﬁipraví nové písniãky, abychom jim pomohli vydat a na benefiãním koncertu v bﬁeznu 2013 pokﬁtít jiÏ v poﬁadí tﬁetí propagaãní CD. Kapela na tomto svém CD jiÏ pilnû pracuje
a tak vûﬁíme, Ïe budeme spoleãnû ona i my úspû‰ní
a v bﬁeznu 2013 toto nové CD na benefiãním koncertu na‰im
posluchaãÛm a pﬁíznivcÛm pﬁedstavíme a pokﬁtíme. Pﬁedpokládáme i pomoc a spolupráci s OSA, kter˘ je na‰í kapely
Partnerem.
A jaké jsou na‰e dal‰í plány na nejbliÏ‰í období? Aãkoliv
máme moÏnosti stále omezenûj‰í, nechceme jen sedût „za
pecí“, lamentovat nad situací a osudem. V dubnu budeme
napﬁ. organizovat dal‰í turnaj - tentokrát v pétanque a pojedeme na velikonoãní diskotéku do DSD Jestﬁebí, v kvûtnu
nás bude druÏstvo reprezentovat na Speciální hasiãské
olympiádû v Ústí n.L., sami budeme organizovat Taneãní
soutûÏ pro na‰e taneãníky i kamarády dal‰ích ‰esti zaﬁízení
sociálních sluÏeb, zúãastníme se tradiãního a v poﬁadí jiÏ
XV. DNE VE ·KOLE v Z· Terezín a pojedeme na turnaj v kuliãkách do DSP Chotû‰ov.
Na ãerven pak máme z hlavních akcí naplánovány pﬁedev‰ím jiÏ jubilejní X. Sportovní hry domovÛ pro osoby se zdravotním postiÏením Ústeckého kraje v Opárnû, ve spolupráci
s kﬁe‰ick˘mi hasiãi vystoupení na‰í kapely ke Dni dûtí v obci,
budeme úãinkovat v rámci Dne dûtí a 8. roãníku festivalu
CESTA K NÁM v Ústí n.L a pojedeme na turnaj v rusk˘ch kuÏelkách do DSD âíÏkovice. Kﬁe‰iãanku - Pustajku budou
moci sly‰et dále i úãastníci poutí v domovech seniorÛ v âíÏkovicích, Mile‰ovû, v Libochovicích a slavnosti DUT v Litomûﬁicích.
V dal‰ím nejbliÏ‰ím období nás bude zajímat i jeden z poﬁadÛ âT „Klíã“, kter˘ se bude v dubnu natáãet i u nás
a i o nás z Pustaje. A pak uÏ nás ãeká letní období, prázdni-
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ny a pﬁípadnû i dal‰í Obecní Zpravodaj s informacemi pro
vás z období druhého pololetí roku 2012.
Pro úplnost mi dovolte i nûkolik málo doplÀujících aktuálních informací. V souãasné dobû bydlí v Domovû Na Pustaji s kapacitou 43 míst celkem 42 zdravotnû postiÏen˘ch uÏivatelÛ s prÛmûrn˘m vûkem 50 let. V domovû bydlí 6 Ïen
a 36 muÏÛ. 1 místo máme tedy v souãasné dobû neobsazené a pokud by kdokoli vûdûl z hlediska na‰eho poslání
a moÏností o vhodném zájemci o na‰e sluÏby, klidnû nás
kontaktujte.

ZároveÀ mi dovolte na tomto místû podûkovat za dosavadní spolupráci nejen Obecnímu úﬁadu, jeho pracovníkÛm,
b˘val˘m pracovníkÛm obecní policie a vám v‰em, s nimiÏ pﬁicházíme do styku, nejen na‰im stávajícím zamûstnancÛm
z obce Kﬁe‰ice a pﬁilehl˘ch obcí (pracuje jich u nás dnes 16
z celkového poãtu 30), ale i v‰em va‰im spoluobãanÛm na‰im b˘val˘m zamûstnancÛm a aktuálnû pí.Jitce Lockerové
ze Zahoﬁan, která byla nejen na‰ím dlouholet˘m zamûstnancem, ale pomohla nám svou doãasnou v˘pomocí i co by pracující dÛchodce v nedávném období do konce února t.r.
Máte-li zájem o dal‰í a aktuální informace z na‰eho domova, najdete je prÛbûÏnû a jednodu‰e nejlépe na www.csplitomerice.cz u zaﬁízení DNP Kﬁe‰ice (Domov Na Pustaji Kﬁe‰ice). Do té doby vám nabízím nûkolik aktuálních fotografií
z na‰ich ãinností v leto‰ním 1.pololetí.
Za uÏivatele sluÏeb - va‰e spoluobãany
a za zamûstnance Domova Na Pustaji Kﬁe‰ice
vedoucí domova dr. Oldﬁich Körber.

MATE¤SKÁ ·KOLA
NOVÉ ODDùLENÍ
Letos v lednu bylo otevﬁeno nové oddûlení Mateﬁské ‰koly, to jistû uniklo
málokomu. Oponenti pilnû kritizují, rodiãe tûch nejmen‰ích jsou rádi. Chtûl
bych ale uvést na pravou míru náklady
na celou akci, neboÈ kolují fámy o v˘‰i
tûchto nákladÛ.
Jak bylo nûkolikrát ﬁeãeno na jednání Zastupitelstva obce, stavba ‰kolky,
tedy samotné budovy a k tomu základÛ
a pﬁípojek sítí, stála 3.644 755 Kã.
V této ãástce jsou zahrnuty i doplatky
realizované v leto‰ním roce a projekt
umístûní stavby. Dal‰í náklady na vybavení ‰kolky nábytkem a hraãkami
a doplnûní v˘bavy ‰kolní jídelny pﬁi nav˘‰ení poãtu strávníkÛ ãinily 580 000
Kã. Tyto náklady byly hrazené z dotace
Krajského úﬁadu (500 000 Kã), a od
sponzorÛ (Schoeller 50.000 Kã). Dal‰í
drobnûj‰í sponzorské dary pﬁijala
‰kola, a budou zúãtovány paní Geburovou.
Ondﬁej ·tûdr˘,
místostarosta
ZPRAVODAJ
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ÚLOÎI·Tù ORGANICKÉHO ODPADU
otevﬁeno od bﬁezna do listopadu:
Pondûlí aÏ pátek ....................................................... od 15:00 - 18:00 hodin
Sobota a nedûle ........................................................ od 8:00 - 12:00 hodin

Mapov˘ portál obce
Na‰e webové stránky byly roz‰íﬁeny o novou sluÏbu obãanÛm - mapov˘ portál
obce. Jedná se o webovou aplikaci, která Vám umoÏní zjistit parcelní ãísla pozemkÛ, ãísla popisná domÛ, nebo orientaãní uloÏení inÏen˘rsk˘ch sítí v na‰í obci.
Pﬁímá adresa geoportálu: www.geosense.cz/geoportal/kresice/.

ZPRÁVY Z NA·Í ·KOLY
Velkou událostí hned v úvodu tohoto roku bylo slavnostní
otevﬁení nového oddûlení mateﬁské ‰koly 13. ledna 2012. Za
úãasti hostÛ a veﬁejnosti vystoupil s krátk˘m programem
‰kolní pûveck˘ sbor Sluníãko. Pro veﬁejnost vystoupili na‰i
zpûváãci i na setkání b˘val˘ch ãlenÛ sboru v Nuãnicích dne
3. bﬁezna. Podûkování za uspoﬁádání této akce patﬁí hlavnû
paní Mgr. Ritû Vlãkové. B˘valí zpûváci pﬁedvedli za doprovodu b˘valého ﬁeditele pana Mgr. Adolfa ·kardy, Ïe zpûv se
opravdu ani po mnoha letech nezapomíná. Setkání pﬁedcházela prohlídka ‰koly, s velk˘m zájmem úãastníci setkání nahlédli také do historick˘ch materiálÛ ‰koly. V tûchto dnech se
pilnû pﬁipravujeme na okresní pﬁehlídku Litomûﬁická notiãka,
která se uskuteãní 20. dubna.
TéÏ v‰echny dal‰í krouÏky a zájmové aktivity ve své ãinnosti pravidelnû pokraãují, nûkteré dûti nav‰tûvují více krouÏkÛ. Zvlá‰tní oblibû se tû‰í krouÏky s pohybovou náplní - sportovní a turistick˘, kde si dûti protáhnou a srovnají tûlo i mysl
od sezení v lavicích. Tuto moÏnost na‰e ‰kola nabízí jiÏ nûkolik let i v rámci v˘uky plavání /jedná se o deset dvouhodin/,
která je v na‰em vzdûlávacím programu souãástí povinné tûlesné v˘chovy pro v‰echny roãníky.
Svou pestrou náplÀ má i ‰kolní druÏina - kromû pravideln˘ch ãinností mûly dûti jiÏ potﬁetí v tomto ‰kolním roce nocovat - naposledy s jarním programem /slavení Velikonoc, batikování triãek, hledání pokladu/.
V bﬁeznu jsme nav‰tívili dvû pﬁedstavení v DKHM v Lito-

mûﬁicích /jedno pohádkové, druhé bylo netradiãním zpracováním star˘ch povûstí ãesk˘ch/. Poprvé k nám do tûlocviãny
zavítalo Divadlo Ve Tﬁi se sv˘m v˘chovn˘m programem zamûﬁen˘m na prevenci sociálnû patologick˘ch jevÛ. V tomto
poﬁadu herci dûtem velmi názornû ukázali, jak jednat v rizikov˘ch situacích. Zajímav˘mi a podnûtn˘mi pro dal‰í na‰e
smûﬁování v této oblasti se staly naprosto pﬁirozené reakce
dûtí, z nichÏ usuzujeme na nutnost neustálé péãe o posilování rozhodovací roviny jednání u dûtí.
Na‰i nejstar‰í Ïáci pokraãovali ve v˘uce na dopravním
hﬁi‰ti, na závûr ‰kolního roku sloÏí zkou‰ky, mohou získat
prÛkaz cyklisty.
Nejvût‰í akcí, kterou nyní usilovnû pﬁipravujeme je ozdravn˘ pobyt pro ‰koláky a dûti z pﬁípravné tﬁídy. Dûti se jiÏ velmi
tû‰í a doufáme, Ïe nám bude pﬁát poãasí - jedeme v úvodu
kvûtna.
V‰em rodiãÛm dûkujeme za spolupráci a pﬁejeme klidné
jaro i dny dal‰í a obracíme se znovu s prosbou na v‰echny
obãany: Prosíme, noste star˘ papír a PET láhve do ‰koly.
Peníze, které ze sbûru získáme, mÛÏeme pouÏít na odmûny
pro dûti pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech. V na‰í ‰kole jsme zapojeni do nûkolika projektÛ - jedním z nich je i Recyklohraní noste nám vybité baterie a nepotﬁebné elektrospotﬁebiãe do
velikosti televize. Mnohokrát dûkujeme a tû‰íme se na setkání.
Za zamûstnance ‰koly
Mgr. Jana Trojáãková,

NOVÉ JARO K¤E·ICKÉ ·KOLY,
pohledem rodiãe
Chtûla bych moc podûkovat kﬁe‰ické
‰kole za plnûj‰í internetové stránky.
Pro rodiãe, kteﬁí vybírají ‰kolu sv˘m
dûtem, je internet vítan˘m pomocníkem
a ocení, je-li ‰kola schopna se aktuálnû
prezentovat.
Také bych chtûla podûkovat uãitelkám sv˘ch dûtí, se kter˘mi jsem sice
v minimálním kontaktu ráno a po
obûdû, ale pﬁesto vidím, Ïe to jsou tvoﬁivé Ïeny, mají ﬁád, rády se inspirují
a rády s dûtmi pracují. Dokonce v nové
‰kolce mám pocit, Ïe je tam aÏ nûÏná
atmosféra naplÀující svÛj název „mateﬁská“ ‰kola.
Obec vloÏila do kﬁe‰ické ‰koly nemalé investice po povodni v roce 2002
a nyní s v˘stavbou nového oddûlení
‰kolky. Na‰e ‰kola má tedy momentálnû ‰anci b˘t nov˘mi Ïáky naplnûna.
Jako r˘pavému rodiãi mi v‰ak vzhledem k nejist˘m letem logicky vypl˘vá,
Ïe má-li malá venkovská ‰kola obstát,
rozvinout se a pﬁeÏít roky, kdy bude
dûtí zase málo, Ïe musí nabídnout kvalitu a konkurenceschopnou alternativu

k vût‰ím ‰kolám ve mûstû. Mám na
mysli zpÛsob v˘uky, její prezentaci rodiãÛm a veﬁejnosti vÛbec. ·kola je
v nev˘hodû, Ïe má pouze 1. stupeÀ,
ale mÛÏe zase maximálnû vyuÏít
v˘hod, které venkovská ‰kola jako
místní sociální srdce obce s men‰ími
poãty ÏákÛ ve tﬁídách má. Pokud má

‰kola pﬁilákat více rodiãÛ a dûtí, musí
b˘t sebevûdomá a dostat se do pozice,
kdy i rodiãÛm z mûsta bude stát za to jí
dítû svûﬁit. ¤eãeno pohádkou, cítí-li se
kﬁe‰ická ‰kola Popelkou, tak své kouzelné oﬁí‰ky musí rychle nalézt a ‰ikovnû a úãinnû je vyloupnout. MÛj názor
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je samozﬁejmû laick˘, uãitelÛm, kteﬁí se
kaÏd˘ den pot˘kají s tím, co jim pﬁinesou nová naﬁízení a co nového na nû
vymyslí jejich klubko ÏákÛ, se to mÛÏe
zdát pﬁíli‰ ideální a nezb˘vá jim na to
energie. Ale proã nemít nûjakou pûknou vizi, doufám, Ïe pozitivní. Vûﬁím,
Ïe v dobré ‰kole si dûti zachovají dost
zvídavosti, zájmu, fantazie, rozvinou
svou sociální citlivost a chuÈ samostatnû pracovat. Vût‰í ‰koly, které pak
budou na‰e dûti pﬁijímat na 2.stupeÀ
budou vûdût, Ïe kﬁe‰ické dûti budou jejich ‰kolám pﬁínosem. Moc pﬁeji v‰em
rodiãÛm, kteﬁí mají dítû v na‰í ‰kole,
aby se zajímali o chod ‰koly a vûnovali jí svÛj ãas, protoÏe bez jejich pﬁispívání nebudou mít uãitelé dÛleÏitou
zpûtnou vazbu.

RETROHRÁTKY
OPùT BUDOU
Pﬁes loÀskou nepﬁízeÀ poãasí byla
úãast na prvních Retrohrátkách hojná

a dûti dychtivû skákaly gumu, hráli
‰kolku a uãili se kuliãky, jezdili na ‰lapacích autíãkách, hrály Honzo vstávej
a zahrály si horror „Krvav˘ koleno“. Ke
konci akce dostaly drobné dárky, které
jim umoÏnily se v onûch star‰ích hrách
zdokonalovat. Jak si s tím o prázdninách poradily nevím, ale ráda to zjistím,
neboÈ na poslední ‰kolní den a to bude
29. 6. v pátek svoláme s Lenkou ·pittovou a Andreou ·vihelovou v‰echny
dûti a jejich rodiãe a prarodiãe na RETROHRÁKY II. Pﬁijìte ukázat sv˘m ratolestem jak jste si umûli hrát bez elektronick˘ch berliãek, rychle zasuÀte vysvûdãení a spoleãnû oslavte pﬁíchod
letních prázdnin.

K¤E·ICK¯
MINIJARMARK
Dne 31. 3. v sobotu byl uskuteãnûn na chodbách kﬁe‰ické ‰koly velikonoãní jarmark. Byla to nadmíru pozitivní
akce. Hnací osobou celé akce byla
Lenka ·pittová, která dala dohromady

uãitelky a maminky. Obe‰la i sousedstvo, kdo by byl ochotn˘ pﬁispût sv˘mi
produkty a v˘robky. V‰ichni oslovení
se toho rádi zhostili. Paní uãitelky ze
v‰ech stupÀÛ,vyrábûly s dûtmi velikonoãní ozdoby. I nejmen‰í tﬁíleté dûti
malovaly a vystﬁihovaly a vûdûly naã
to je. Nûkteré maminky a uãitelky se
se‰ly a spoleãnû vyrábûly a aranÏovaly. Nûkteré pak pekly a vyrábûly v˘robky je‰tû doma. Trochu jsme se
bály, Ïe de‰tivé poãasí lidi odradí, ale
ve ‰kole byla hlava na hlavû, bzuãelo
to tam jako v úle. A lidé nakupovali pro
sebe i své blízké v˘zdobu na blíÏící se
Velikonoce. Ceny v˘robkÛ byly více
neÏ pﬁíznivé a hlavnû na v‰em bylo
vidût, Ïe to bylo vyrobeno s energií
a láskou.
TakÏe v‰em kdoÏ pﬁi‰li a koupili,
v‰em kdoÏ financovali materiál a vloÏili
do toho svÛj ãas a um patﬁí velk˘ dík.
Sousedé zanechali ve ‰kole 3000 Kã
a ty poﬁádající SdruÏení pro Zahoﬁany
rozdûlí mezi oddûlení ‰kolky a ‰kolu
tﬁeba na nákup potﬁeb pro dûti.
Karolína ·tûdrá

VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ - Dne 10. 2. 2012 probûhlo v obﬁadní síni obecního úﬁadu slavnostní pﬁivítání novû narozen˘ch obãánkÛ na‰í obce. Nejdﬁíve dûti z pﬁípravné tﬁídy základní ‰koly s paní uãitelkou Latislavovou pﬁipravily krátk˘ program s básniãkami. Poté pan starosta 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. O fotografie celého slavnostního obﬁadu a hlavnû dûtí s rodiãi se postarala paní ·pittová. Pﬁivítali jsme tyto obãánky: Eli‰ku Vránkovou • Jana Pilnaje a Adélu Pilnajovou • Ellu Stiskalovou • Leont˘nu Fikslovou • Williama Scotta Hlaviãku • Darinu ·imonovou a Denisu ·imonovou
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Mateﬁská ‰kola v Kﬁe‰icích
VáÏení obãané
obce Kﬁe‰ice a
obcí
spádov˘ch. Dovolte
mi, abych vás
v krátkosti informovala o zmûnách, novinkách a akcích které probíhají v na‰í Mateﬁské
‰kole.
Dne 21. 3. 2012 probûhl zápis do
mateﬁské ‰koly od 8:00 do 15:00h.
V polovinû ledna 2012 bylo otevﬁeno
nové oddûlení Mateﬁské ‰koly v Kﬁe‰icích. Oddûlení je umístûno na málo vyuÏívan˘ch pozemcích vedle Základní

‰koly. Bylo tak zvoleno na základû jednání mezi zﬁizovatelem, Obcí Kﬁe‰ice a
zástupci Základní a Mateﬁské ‰koly, ﬁeditelkou Mgr. Jitkou Geburovou a vedoucí uãitelkou Zdenkou Báchorovou.
V souãasné dobû, je nové oddûlení
plnû funkãní a jsou do nûj umísÈovány
nejmen‰í dûti ve vûku od tﬁí let. Kapacita oddûlení je 25 dûtí. Obû oddûlení
Mateﬁské ‰koly spolu velmi úzce spolupracují a podílejí se na spoleãn˘ch akcích.
Jednou z mnoha, byla napﬁíklad náv‰tûva Ïivého velblouda dvouhrbého s
krásn˘ma oãima. Velbloud s majitelkou

nás nav‰tívil vzadu za ‰kolkou v parku
u kostelíka. Mezi dal‰ími, jsou náv‰tûvy
divadel, masopustního karnevalu. Star‰í dûti z M· nav‰tûvují plaveck˘ bazén
v Litomûﬁicích.V blízké dobû nás ãeká
akce, tzv. „vyná‰ení Moreny“ neboli
paní zimy, dále jarní jarmark.
Tyto akce mají nemal˘ podíl na
správném rozvoji osobnosti, návykÛ a
vztahu k okolnímu prostﬁedí.
V závûru bych velmi ráda popﬁála
v‰em obãanÛm krásné proÏití sluneãného jarního poãasí.
Báchorová Zdenka
Vedoucí uãitelka M· v Kﬁe‰icích

Z ãinnosti FK Schoeller Kﬁe‰ice
Po velmi úspû‰ném plesu
v poãátku roku se rozbûhla i sportovní ãinnost fotbalového oddílu Kﬁe‰ice.
Zahájena byla zimní pﬁíprava A muÏstva dospûl˘ch, jejíÏ souãástí bylo i nûkolikadenní soustﬁedûní
v Modré, po kterém následovala pﬁátelská utkání hraná na umûlém povrchu
nûkter˘ch spﬁátelen˘ch klubÛ.
Pro jarní sezonu bylo muÏstvo doplnûno nûkolika zku‰enûj‰ími hráãi,
protoÏe v podzimní ãásti soutûÏe nepodával mlad˘ kolektiv hráãÛ, proti
fotbalovû zku‰enûj‰ím druÏstvÛm
v I.A tﬁídû, uspokojivé v˘sledky. To se
projevilo hned v prvním existenãním
zápase doma s MojÏíﬁí, kter˘ jsme vyhráli 3 : 2 a v‰ichni vûﬁíme, Ïe to byl
obrat k lep‰ím v˘sledkÛm i v budoucích utkáních.
Po tuh˘ch mrazech zaãala trénovat
i na‰e mládeÏnická druÏstva na hﬁi‰ti,
kdyÏ i tato absolvovala v zimním období nûkolik halov˘ch turnajÛ. Nejvydaﬁenûj‰í byl turnaj v hale v Roudnici, kdyÏ
skonãilo druÏstvo star‰ích ÏákÛ hned
za favorizovan˘mi muÏstvy z mûst na‰eho okresu, kde jsou pﬁece jenom daleko lep‰í podmínky pro rozvoj mládeÏnick˘ch talentÛ. Svûdomitou prací trenérÛ p. Klupáka a p. ¤ezníãka i v tomto
druÏstvu do‰lo ke zlep‰ení morálních
i sportovních kvalit, takÏe v prvním mistrovském zápase zvítûzilo na hﬁi‰ti
VraÏkova 17 : 0 . Také zde vûﬁíme, Ïe
vylep‰í své 4. místo v tabulce po podzimní ãásti soutûÏe. I kdyÏ umístnûní
v soutûÏi není to nejdÛleÏitûj‰í, daleko
v˘znamnûj‰í je moÏnost sportovního
vyÏití ãásti mládeÏe v na‰í obci a její v˘chova k odpovûdnosti kolektivu a zlep-

‰ování morálnû-volních vlastností sportovní ãinností.
DruÏstvo dorostu bylo posíleno pro
podzimní soutûÏ nûkolika na‰imi Ïáky
pﬁecházejícími do vy‰‰í vûkové kategorie. Pﬁesto i zde by bylo potﬁeba zapojení je‰tû dal‰ích zájemcÛ o tuto sportovní ãinnost, protoÏe nûkteﬁí adolescenti se zaãínají vûnovat i jiné ãinnosti
neÏ sportu, coÏ je z na‰eho pohledu
‰koda, ale bohuÏel tomuto jevu de jen
tûÏko zabránit. A tak i pﬁesto, Ïe mnozí
jsou i v˘born˘mi talenty, s touto ãinností pﬁestávají. Pﬁesto i zde byla znát
zimní pﬁíprava a v prvním mistrovském
utkání remizovalo domácí druÏstvo
s Rovném 3 : 3 po vyhraném poloãase

3:1 a odpoutalo se tak z posledního
místa tabulky okresního pﬁeboru.
S nástupem jara a teplej‰ího poãasí
se zapojila do pﬁípravy i nejmlad‰í na‰e
garnitura- pﬁípravka. Tu ãekají 4 turnaje
v Ú‰tûku, Lovosicích, Pokraticích
a doma, vzhledem k tomu, Ïe v podzimní ãásti soutûÏe se umístnila ve své
skupinû na 2. místû a postoupila pro
jaro do vy‰‰í tﬁídy. Svûdãí to o dobré
práci trenéra p. Leãbycha a jeho pomocníkÛ z ﬁad rodiãÛ. Jenom bychom
pﬁivítali vût‰í zájem ze strany rodiãÛ
a dal‰í adepty pro tento krásn˘ sport.
Dveﬁe na hﬁi‰tû jsou jim dokoﬁán otevﬁeny a rádi je mezi sebou pﬁivítáme.
Mgr. Ludûk Königsmark
vedoucí mládeÏnického druÏstva
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