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Informace od starosty obce
VáÏení a milí spoluobãané,
zimní mûsíce jsou za námi. Kolikrát napadl sníh u nás v níÏinách bychom dokázali
spoãítat na prstech jedné ruky. Takovou mírnou zimu asi nikdo z nás nepamatuje. PÛdû
bude chybût vláha z tajícího snûhu, a tak se
dá velmi reálnû pﬁedpokládat, Ïe nás ãeká
stejnû suché období, jako tomu bylo v roce
loÀském.
Nyní v‰ichni oãekáváme sluníãko a probouzení pﬁírody, coÏ se sice pomalu dûje,
zároveÀ jsme v‰ak nuceni aktuálnû bojovat
s nûãím, co zasahuje do na‰eho bûÏného
rodinného Ïivota, na‰í psychiky a mnohdy
i na‰eho zamûstnání. Pﬁedev‰ím to ale
ohroÏuje na‰e zdraví - nejhÛﬁe pak u star‰ích spoluobãanÛ. Pro v‰echny z nás je to
nová záleÏitost a my se teprve uãíme se na
ni reagovat.
Nacházíme se ve velmi nelehké a obtíÏnû zvládnutelné situaci, kdy nevíme, co se
bude dít zítra nebo za t˘den, neboÈ kaÏd˘
jednotlivec mÛÏe dosud pomûrnû pﬁíznivou
situaci nenadále obrátit. Dlouho jsem zvaÏoval, zda v této nároãné dobû vûnovat ãas
obecnímu zpravodaji, neboÈ práce na
úﬁadu máme opravdu spoustu. V posledních t˘dnech jste nedostávali z obecního
úﬁadu ani z médií zcela pozitivní informace,
a tak jsem se rozhodl, Ïe se vás pokusím
alespoÀ na chvíli osvobodit od v‰ech negativních zpráv. Poslední obecní zpravodaj
jste do sv˘ch po‰tovních schránek obdrÏeli v ﬁíjnu. Je to tedy uÏ nûjak˘ ãas a od té
doby se toho v na‰í obci hodnû zmûnilo
a já si myslím, Ïe jsme se posunuli zase
o kus dále.
V úvodu bych tedy rád zaãal pﬁíznivûj‰ími
zprávami a poté bych poreferoval o souãasné situaci spojené s v˘vojem onemocnûní COVID - 19. Na závûr mého pﬁíspûvku
bych byl velmi rád, abyste neztráceli nadûji
a víru v lep‰í dny, a proto jsem si pro vás
pﬁipravil informace, kde pﬁiblíÏím, co nás
ãeká v následujících mûsících. Také bych
se rád pokusil vás pﬁesvûdãit, Ïe obec na
vás myslí a má v tento okamÏik v‰e pod
kontrolou.
ZároveÀ si dovoluji podûkovat v‰em autorÛm ãlánkÛ v tomto obecním zpravodaji.
VáÏím si toho, Ïe máte zájem sv˘mi postﬁehy pravidelnû informovat ostatní spoluobãany. Nûkteré pﬁíspûvky jsou jiÏ star‰ího data,
proto prosím omluvte, pokud v‰e nebude
ladit s aktuální situací.

TELEVIZNÍ PO¤AD MISE NOV¯
DOMOV POMOHL RODINù Z NUâNIC
A UKÁZAL V LIDECH POSPOLITOST
A SOLIDARITU
KdyÏ se natáãení poﬁadu Mise nov˘
domov v na‰í obci zaãalo pﬁipravovat, neoãekával jsem, Ïe pﬁíbûh rodiny, která si bezpochyby pomoc zaslouÏila, projeví v lidech
Zadní ãást domu pﬁed rekonstrukcí

Rodinn˘ dÛm v Nuãnicích po rekonstrukci
Na opravû domu v Nuãnicích pomáhali
i na‰i obãané

Práce na opravû domu pro Tomá‰e a jeho
dûti v Nuãnicích

takovou neuvûﬁitelnou solidaritu. Pﬁiznávám, Ïe jsem se obával ﬁady negativních reakcí. Ne vÏdy je totiÏ zkrátka ãlovûku pﬁáno.
Pﬁesto jsem od samého zaãátku uveden˘
projekt podporoval. V okamÏik, kdy mû oslovil p. Hanu‰ ze Sedlece a sdûlil mi svÛj
zámûr, Ïe se rozhodl se sv˘mi pﬁáteli pﬁihlásit pana Nového z Nuãnic do poﬁadu Mise
nov˘ domov, upﬁenû jsem se na nûj hledûl
a nemûl jsem slov. Byl jsem dojat˘ uÏ samotnou my‰lenkou a zejména pak tím, jak
mûl cel˘ proces ﬁízení jiÏ vymy‰len˘ a naplánovan˘. Byl jsem v uvedené souvislosti
poÏádán o souãinnost a pﬁedev‰ím mlãenlivost. To proto, aby se projekt stal skuteãnû
pﬁekvapením pro samotné úãastníky.
O panu Novém a jeho rodinû víme v obci dodnes velmi málo, neboÈ objekt, kter˘ slouÏil

nejdﬁíve jako hasiãská zbrojnice a poté jako
obchod, není urãen˘ k trvalému bydlení a rodina tedy nemá v obci trvalé bydli‰tû. Jedná
se o velmi nenápadnou a klidnou rodinu.
Dûti jsem v obci potkával celkem pravidelnû
a nikdy nevykazovaly, Ïe by jakkoliv strádaly. Ony vlastnû nic, kromû dÛstojného domova, opravdu nepotﬁebovaly, neboÈ mají
milujícího a odpovûdného otce, kter˘ se
o nû vÏdy ﬁádnû staral. Pan Tomá‰ za svÛj
Ïivot vychoval spoleãnû s manÏelkou celkem osm dûtí. âtyﬁi vlastní a ãtyﬁi z dûtského domova.
Pro Tomá‰e, Kvûtu, Filipa a Mikulá‰e zaãala dne 14. záﬁí, kdy museli svÛj dÛm neprodlenû z dÛvodu rekonstrukce opustit,
nová etapa Ïivota. Rekonstrukce domu trvala témûﬁ 14 dnÛ a byla velice rozsáhlá,
neboÈ na ‰patném stavu domu se podepsal
nejen zásah nûkolika povodní. Plánovaná
rekonstrukce sv˘mi náklady pﬁevy‰ovala
moÏnosti provedení díla. ·táb poﬁadu Mise
nov˘ domov proto neváhal a zorganizoval
veﬁejnou sbírku finanãních prostﬁedkÛ na
webu startovaã.cz, kterou spojil s nabídkou
reklamních pﬁedmûtÛ a jin˘ch speciálních
nabídek.
Od veﬁejnosti bylo nutné získat celkem
900 tis. Kã. Rodina o tomto neãekaném problému nemûla po celou dobu ani tu‰ení. Potﬁebná suma byla v‰ak vybrána s dostateãn˘m ãasov˘m pﬁedstihem, a proto rozsáhlé
rekonstrukci nic nebránilo. Do finanãní sbírky se zapojila ﬁada na‰ich obãanÛ, lidí z celé
âeské republiky, ale také napﬁíklad stavební
spoleãnosti. Nûkteﬁí místní podnikatelé darovali stavební materiál nebo pomohli s likvidací odpadu. Obãané na‰í obce, kteﬁí si
na‰li v prÛbûhu t˘dne nebo bûhem víkendu
ãas, pomáhali pﬁímo na místû. Dobrovolníci
z nedalek˘ch obcí pravidelnû vozili stavebníkÛm stravu, aby nevznikaly zbyteãné prostoje a bylo moÏno se tak témûﬁ nepﬁetrÏitû
vûnovat práci. Za úãasti v‰ech, kteﬁí pﬁidali
ruku k dílu, byl dÛm dokonãen˘ a pﬁedan˘
rodinû vãas. Pﬁedání domu se uskuteãnilo
za hojné úãasti místních lidí, a to i pﬁesto, Ïe
intenzivnû pr‰elo.
Za nejdojemnûj‰í povaÏuji okamÏik, kdy
pana Nového pﬁekvapili svou úãastí jeho
Ïáci ze Základní ‰koly Ploskovice. Chtûl
bych touto cestou vyjádﬁit upﬁímné podûkování a poklonu panu Hanu‰ovi a jeho pﬁátelÛm jako hlavním aktérÛm tohoto projektu,
televizi Nova za realizaci a v‰em obãanÛm,
kteﬁí se na uskuteãnûní tohoto projektu podíleli aÈ uÏ finanãnû, vûcnû nebo fyzicky. Jakákoliv pomoc se totiÏ poãítá! Po sedmi letech od posledních niãiv˘ch povodní jsme si
pﬁipomnûli, Ïe kdyÏ jde do tuhého, dokáÏeme drÏet spolu a umíme si vzájemnû pomáhat.
Na závûr bych si pﬁál asi jediné - aby se
panu Novému podaﬁilo úspû‰nû dokonãit
rekolaudaci objektu a stal se tak se svou rodinou plnohodnotn˘m obãanem na‰í obce.
OBEC K¤E·ICE POMOHLA
MùSTU LITOMù¤ICE
Ve dnech 25. - 26. ﬁíjna byly ze zahoﬁanského rybníku vytaÏené kmeny spojené do
vorov˘ch tabulí, které se zde máãely od
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Probíhající práce na vytaÏení vorÛ z rybníku

Na cel˘ projekt dohlíÏí kromû jin˘ch odborníkÛ také napﬁ. stavební historik Kamil
PodrouÏek z Univerzity Jana Evangelisty
Purkynû v Ústí nad Labem. Jsem moc rád,
Ïe jsme se mohli do tohoto v˘znamného
projektu v âeské republice zapojit a stali se
tak jeho neopomenutelnou souãástí. Jakmile bude dokument o celé rekonstrukci krovu
litomûﬁického Kalichu dokonãen˘, bude na‰í
snahou poskytnut ho k zhlédnutí v‰em
na‰im obãanÛm. Závûrem dûkuji obãanÛm
Zahoﬁan, Ïe celou akci strpûli. Mûsto Litomûﬁice nám darovalo v‰ech 6 nádrÏí na
vodu, které mûly za úkol udrÏovat vorové
tabule pod hladinou. NádrÏe mÛÏeme v leto‰ním roce vyuÏít pro obãany Sedlece
k uskladnûní uÏitkové vody.

Vytáhnout vory z rybníku vcelku nebylo
vÛbec jednoduché
jara. Dﬁevní hmota bude vyuÏita na opravu
krovu litomûﬁického Kalichu - vûÏe, kterou
roãnû nav‰tíví více jak 3000 náv‰tûvníkÛ.
âást dﬁevní hmoty byla máãena v proudící
vodû ﬁeky Labe pod zdymadly v âesk˘ch
Kopistech a druhá ãást ve stojaté vodû
právû v zahoﬁanském rybníku. Smyslem
máãení je vylouhování látek jako napﬁ. ‰krobu a cukru, které lákají dﬁevokazn˘ hmyz.
Máãením má dﬁevo také zamezit pﬁirozenému pnutí a praskání. Tento postup, kter˘ se
dnes vyuÏívá pouze u oprav v˘znamn˘ch
kulturních památek, zajistí dlouhou trvanlivost v˘sledného díla. Kulatiny z jedle, smrku
a modﬁínu jiÏ byly opracovány pracovníky litomûﬁické spoleãnosti Tesaﬁství - ORAVEC
na Mírovém námûstí v Litomûﬁicích pﬁímo
pﬁed zraky náv‰tûvníkÛ. Uvedená spoleãnost má dlouholetou tradici a nezbytn˘ cit
k v˘znamn˘m historick˘m architektonick˘m
stavbám. V na‰í obci provádûla napﬁ. opravu krovu kostela Nejsvûtûj‰í Trojice v Zahoﬁanech.

Jednovalov˘ polopermanentní fort
v 18. století na Kﬁemínû

Vyãi‰tûná cesta na Kﬁemín ze strany
od Tﬁeboutic. Toutu cestou je moÏné pﬁijít
aÏ k samotnému vrcholku Kﬁemína

Pohled na Kﬁe‰ice a Nuãnice

ZAMùSTNANCI OBCE VYâISTILI
CESTU NA K¤EMÍN
V posledním t˘dnu mûsíce ﬁíjna na‰i zamûstnanci proãistili a tím obnovili cestu na
Kﬁemín ze smûru od Tﬁeboutic. Jedná se
o pﬁístupovou cestu do b˘valé pevnosti,
která byla na Kﬁemínû postavena v 18. století za úãelem ochrany pevnosti Terezín.
Konkrétnû se jednalo o jednovalov˘ polopermanentní fort. Z Kﬁemínu je totiÏ velmi
dobﬁe vidût na plavební dráhu ﬁeky Labe,
silniãní komunikaci i samotnou pevnost Terezín. Jednalo se tedy o vhodné a strategické místo pro obranu pevnosti. Na pﬁiloÏené
fotografii mÛÏete vidût, jak pevnost vypadala.
AÏ bude hezké poãasí, zajdûte se tam urãitû podívat a cestu si projdûte. V leto‰ním
roce vznikne na vrcholku Kﬁemína nová odpoãívka. Pevnû vûﬁím, Ïe nám tam vydrÏí
neponiãená, a Ïe se v‰ichni budeme chovat
k pﬁírodû ohleduplnû a s citem. Dále máme
v plánu investic umístit na trase nûkolik informaãních tabulí, které umoÏní náv‰tûvníkÛm poznat Kﬁemín více do hloubky. Realizaci informaãních tabulí v‰ak s ohledem na
souãasnou epidemiologickou situaci pﬁedpokládáme spí‰e na rok 2021.
PRÁCE NA CYKLOSTEZCE
PROBÍHAJÍ PODLE STANOVENÉHO
HARMONOGRAMU
Dne 5. 11. bylo pﬁedáno staveni‰tû cyklostezky. Zhotovitelem je spoleãnost PORR
www.porr.cz. Celou akci financuje Ústeck˘
kraj za pomoci dotaãních prostﬁedkÛ z Ministerstva pro místní rozvoj. Zhotovitel zahájil práce v úseku od Ïelezniãního viaduktu
v Tﬁebouticích k multifunkãnímu hﬁi‰ti u Labe
v Kﬁe‰icích. Tento úsek bude hotov˘ maximálnû do konce ãervna roku 2020. Bystré
oãi jiÏ mohly v posledních dnech také zaznamenat, Ïe zhotovitel pﬁipravil základové
desky na obû strany Blatenského potoka,
na které bude uloÏen nov˘ mÛstek. BohuÏel
je také nutné ﬁíci, Ïe vlivem realizace cyklostezky v celém úseku od Tﬁeboutic do
Nuãnic utrpûla ﬁada stromÛ, které musely
b˘t pokácené, neboÈ byly v trase cyklostezky a jejich koﬁenov˘ systém zasahoval do
tûlesa cyklostezky. Za v‰echny tyto stromy
pﬁijde do obce nová v˘sadba v totoÏném
poãtu.
Nové stromy v‰ak nebudou vysazené na
bﬁeh Labe, jako tomu bylo doposud, neboÈ
Práce na cyklostezce ulice U Labe

Práce na cyklostezce mezi Kﬁe‰icemi
a Tﬁebouticemi

Stavba cyklostezky je plném proudu.
Úsek od hﬁbitova ke spoleãnosti
Schoeller Kﬁe‰ice
Práce na cyklostezce - ulice PraÏská
si to správce a vlastník toku - Povodí Labe
nepﬁeje. Stromy sv˘mi koﬁeny totiÏ naru‰ují
zpevnûné koryto ﬁeky. Se zástupci Povodí
Labe a Krajského úﬁadu tedy spoleãnû urãíme místa, kde budou nové stromy vysazené. JiÏ koncem dubna se zahájí realizace
dal‰í etapy, a to od pﬁemostûní Blatenského
potoka k Nuãnicím.
Tento úsek bude velice nároãn˘ a bude
spojen˘ s ﬁadou omezení. Doãasnû neZáklady pro nové pﬁemostûní Blatenského
potoka (cyklostezka)
schÛdn˘ bude chodník v PraÏské ulici od
Nuãnic ke hﬁbitovu, neboÈ v rámci prací
bude provedena jeho kompletní rekonstrukce a roz‰íﬁení na 3 metry. Kompletní dokonãení stavby je naplánované na konec ﬁíjna
leto‰ního roku. Zhotovitel má od pﬁevzetí
stavby velmi dobré podmínky pro svou
práci, proto vûﬁím, Ïe dílo stihne dokonãit
v termínu ãi maximálnû s mûsíãním prodlouÏením.
V rámci této stavby se za obec pot˘káme
s ﬁadou nedostatkÛ v projektu, které operaZPRAVODAJ
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tivnû ﬁe‰íme se v‰emi dotãen˘mi subjekty.
Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe projekt se vyvíjel
více jak 10 let a ãasto se upravoval. Jsou
záleÏitosti, které dokáÏeme v rámci stavby
ovlivnit, nicménû se také objevují takové,
které jiÏ bohuÏel ovlivnit nedokáÏeme. Pﬁesto bych chtûl v‰echny obãany ubezpeãit,
Ïe intenzivnû pracujeme na tom, aby tato
stavba mûla co nejmen‰í následky na Ïivot
na‰ich obãanÛ a mûla své maximální vyuÏití, i kdyÏ v nûkter˘ch ohledech je to
opravdu sloÏité.
H¤BITOV V K¤E·ICÍCH PRO·EL
V ROCE 2019 ROZSÁHLOU
REVITALIZACÍ. CESTIâKY BYLY
DOKONâENÉ NA PODZIM A DAL·Í
PRÁCE JSOU P¤ED NÁMI
Práce na revitalizaci hﬁbitova probíhaly
v prÛbûhu celého roku 2019. Nejprve bylo
nutné opravit staticky naru‰enou zeì. Poté
pﬁi‰lo na ﬁadu vytvoﬁení bezbariérového pﬁístupu u zadního vchodu hﬁbitova jako souãást nov˘ch mlatov˘ch cestiãek s ãediãov˘mi obrubníky. Vím, Ïe pro nûkteré obãany
a náv‰tûvníky byly probíhající práce omezující. Mohu v‰ak ﬁíci, Ïe i mû tato specifická
zakázka pomûrnû vyãerpala, neboÈ se mi
zdála nekoneãná a velmi problematická. Je
tﬁeba doplnit, Ïe stavební firma, která realizovala cestiãky, nedodrÏela stanoven˘ termín dokonãení díla. Na stavebních pracích
se také po mé urgenci podíleli na‰i obecní
zamûstnanci, kteﬁí pomáhali zhotoviteli
v dobû, kdy se pot˘kal s absencí pracovníkÛ. Náhradou za to, Ïe zhotovitel nepﬁedal
dílo ﬁádnû a vãas, a Ïe bylo nutné vyuÏít externích pracovníkÛ, provedl na hﬁbitovû
a také v obci rÛzné stavební práce, které nebyly v základním rozpoãtu plánované.
V‰echny tyto peripetie v‰ak nemûly vliv na
kvalitu odvedené práce a v˘sledek proveden˘ch stavebních prací povaÏuji za velmi
zdaﬁil˘. Tû‰í mû také pochvaly, které jsme
obdrÏeli osobnû, ale také prostﬁednictvím emailÛ od vás obãanÛ. V dohledné dobû by-

Realizace mlatov˘ch cestiãek na hﬁbitovû
v Kﬁe‰icích
chom je‰tû rádi provedli zhotovení nového
záhonu po zbourané opukové zdi. V leto‰ním roce urãitû provedeme drobné opravy
na hrobce Vincence Zahradníka a zcela obnovíme pískovcov˘ památník - kﬁíÏ. Práce
provede spoleãnost Kamenictví Skrbek
a Kﬁeãek z Ú‰tûku.

Dokonãené mlatové cestiãky na hﬁbitovû
v Kﬁe‰icích

Leteck˘ pohled hﬁbitova v Kﬁe‰icích s nov˘mi mlatov˘mi cestiãkami
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NA BUDOVù Z· K¤E·ICE SE
VYMù≈UJÍ OKNA. PRACUJE
SE V ETAPÁCH
âást prací byla provedena jiÏ na podzim
loÀského roku, zbylá okna budou vymûnûna
do konce leto‰ních letních prázdnin. Jedná
se o pomûrnû nároãnou veﬁejnou zakázku
pﬁedev‰ím finanãnû. Zakázku vysoutûÏila
spoleãnost EKOMONT - Ing. Petr Havel
z Litomûﬁic za celkovou sumu 1.683.515 Kã
vã. DPH. Na budovû je nutné vymûnit celkem 57 oken a 1 vchodové dveﬁe. V‰echna
okna budou dﬁevûná (EURO) a na závûr
budou opatﬁena stínícími roletami. S ohledem na skuteãnost, Ïe je zakázka zcela hrazena z rozpoãtu obce bez dotaãních pﬁís-

Práce na v˘mûnû oken v budovû ‰koly

tû‰í, Ïe na‰e obec je pro snoubence pro
tento v˘znamn˘ Ïivotní akt atraktivní. Je‰tû
aby ne, kdyÏ zde máme velmi pûkná místa,
která mají své kouzlo, ãehoÏ si ãasto ani nev‰imneme. V uplynulém roce jsme oddali
celkem 10 párÛ, a to pﬁedev‰ím ve venkovních prostorách bûhem letních a podzimních
mûsícÛ. Chtûl bych tímto podûkovat obûma
matrikáﬁkám paní Marii Beranové (dﬁíve My‰áková) a paní Petﬁe âadové za jejich
vstﬁícn˘ a odpovûdn˘ pﬁístup pﬁi ﬁe‰ení matriãních záleÏitostí a také za pﬁíjemnû stráve-

Stará okna ve ‰kole jiÏ nesplÀovala
dané parametry
pûvkÛ, rozhodli jsme o její etapizaci, abychom náklady rozdûlili do 2 let a mûli jsme
tak volné finanãní prostﬁedky na jiné projekty. Okna ve ‰kole jiÏ dlouhodobû nesplÀovala souãasné parametry. Od této akce si slibujeme vût‰í komfort, a pﬁedev‰ím v˘raznou
úsporu na vytápûní budovy v zimních mûsících. Tím investice do pﬁedmûtného nemovitého majetku nekonãí. V následujících letech
bychom rádi provedli je‰tû napﬁ. opravu vyzdûn˘ch sloupÛ oplocení areálu a také dali
nov˘ kabát celému komplexu.

DNE 16. LISTOPADU SE V K¤E·ICÍCH
STALO LETECKÉ NE·TùSTÍ,
KTERÉ SE ZAPSALO DO NOVODOBÉ
HISTORIE NE·ËASTN¯CH
UDÁLOSTÍ V OBCI.
NA VEDENÍ VYSOKÉHO NAPùTÍ BUDOU
UMÍSTùNÉ V¯STRAÎNÉ BALÓNY
„Do Labe u obce Kﬁe‰ice na Litomûﬁicku
spadlo malé letadlo. Zmizelo pod hladinou“.
Tyto dvû vûty byly dne 16. listopadu na titulních stranách témûﬁ ve v‰ech tiskovinách,
televizních zprávách a také na nûkter˘ch
zahraniãních webech. Krátce po poledni
jsem na pracovní telefon obdrÏel zprávu, Ïe

Michaela a Jiﬁí Sedlákovi

O SVATBY V NA·Í OBCI JE STÁLE
VELK¯ ZÁJEM
V roce 2019 byl o svatební obﬁady v na‰í
obci opût pomûrnû velk˘ zájem. Velmi mû

Adéla a Fabián Rybárovi

né chvíle pﬁi svatebních obﬁadech. Naplánované svatební obﬁady na duben a kvûten leto‰ního roku musely b˘t vlivem souãasné
epidemiologické situace odloÏené prozatím
na neurãito.

Silnice II/261 musela b˘t na nûkolik hodin
zcela uzavﬁena

Pavlína a Luká‰ Nemeczovi

Foto ze svatebního obﬁadu Adély a Fabiána Rybárov˘ch

âlenové JSDHO Kﬁe‰ice pomáhali IZS
hledat letadlo pod hladinou

Na vedení vysokého napûtí u spoleãnosti
Schoeller Kﬁe‰ice pﬁibydou
v˘straÏné balóny
ZPRAVODAJ

●

5 / 2020

tyto manévry nebezpeãné. Jsem proto
velmi rád, Ïe se tento úkol podaﬁilo splnit
ve velmi krátkém ãase a do konce roku.
V dohledné dobû bychom rádi provedli
opravu posledního podobného úseku
v NádraÏní ulici mezi domy ã.p. 18 a 19.

Havarované letadlo bylo ze dna Labe vytaÏené aÏ ve veãerních hodinách
se do Labe u spoleãnosti Schoeller Kﬁe‰ice
zﬁítilo letadlo a zﬁejmû po‰kodilo vedení vysokého napûtí elektrické energie.
Nejprve mi v hlavû probûhla my‰lenka,
zda se nejedná o námûtové cviãení sloÏek
integrovaného záchranného systému (IZS).
Bezodkladnû jsem se vydal na místo
a s hrÛzou sledoval situaci, kdy v‰echny
sloÏky IZS, které byly aktuálnû na místû, koordinovaly a zahajovaly ãinnost spoãívající
v nalezení letadla a záchrany osádky.
Rázem jsem pochopil, Ïe se o cviãení nejedná a v na‰í obci se stalo velké ne‰tûstí.
Nikdo ze záchranáﬁÛ nemûl pﬁesné informace o typu letadla a ani kolik ãlenÛ posádky
se v letadle nebo mimo nûj nachází.
Dal‰ím nepﬁítelem pﬁi hledání zﬁíceného
letadla byl pochopitelnû siln˘ proud vody
v Labi, chlad, kter˘ trápil pﬁedev‰ím potápûãe a nakonec nepﬁesné základní informace.
Nikdo ze svûdkÛ tohoto ne‰tûstí nedokázal
pﬁesnû urãit místo dopadu letadla. Záchranáﬁi dostali jen takové informace, Ïe letadlo
letûlo nízko, poté byl vidût záblesk od elektrického vedení a následoval pád letadla na
vodní hladinu a letadlo ‰lo okamÏitû ke dnu.
Na místo po nûkolika málo minutách pﬁiletûl
záchrann˘ i policejní vrtulník. Tûm se podaﬁilo zmapovat pouze olejové skvrny na hladinû. PﬁestoÏe záchranáﬁi, vãetnû na‰í místní jednotky SDH Kﬁe‰ice, která napomáhala
potápûãÛm za pomoci hasiãského ãlunu,
udûlali maximum, letadlo s utonul˘m pilotem
se podaﬁilo najít za dlouhé 3 hodiny. Letadlo
na dnû Labe bylo nalezeno za v˘znamné
pomoci místní rybáﬁÛ, kteﬁí disponovali sonarem a nabídli svou pomoc. Pilotovi po tolika hodinách ve vodû záchranáﬁi jiÏ nedokázali pomoci.
DÛvody, proã k havárii do‰lo, nám nejsou
známy. MÛÏe jich b˘t hned nûkolik, napﬁíklad zdravotní potíÏe pilota nebo slunce,
které ho oslnilo, a on následkem toho pﬁehlédl vedení vysokého napûtí. Dle svûdkÛ
letadlo pﬁeletûlo nad místem tragédie opakovanû a velmi nízko. Nám znám˘ je bohuÏel fakt, Ïe podobná nehoda se v na‰í obci
stala jiÏ pﬁed 3 lety, kdy pilot letadla pﬁi svém
nezodpovûdném manévru pﬁestﬁihl jeden
z vodiãÛ vysokého napûtí, na‰tûstí v‰ak stroj
dokázal vyrovnat a odletût. V tomto pﬁípadû
bylo následkem pouze to, Ïe nûkolik obcí na
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obou stranách ﬁeky Labe bylo ﬁadu hodin
bez dodávek elektrického proudu. JiÏ po
této nehodû jsem písemnû poÏádal spoleãnost âEZ o umístûní v˘straÏn˘ch balónÛ na
vedení vysokého napûtí. Tuto písemnost
v‰ak dle dostupn˘ch informací neobdrÏeli.
Spoleãnost âEZ v‰ak bezodkladnû reagovala na mou druhou v˘zvu. Mám pﬁislíbeno,
Ïe balóny budou na vedení vysokého napûtí umístûné do konce léta leto‰ního roku.
S vyhotovením projektu, provedením v˘bûrového ﬁízení a vhodn˘m naãasováním vypnutí elektrického proudu témûﬁ na cel˘ den
v ﬁadû obcí, jsou v‰ak pochopitelnû spojené
nepﬁíjemné prÛtahy. S ohledem na skuteãnost, Ïe nám nebyla sdûlena pﬁíãina leteckého ne‰tûstí, tudíÏ nelze ﬁíci, Ïe pilot sv˘m
napﬁ. nezodpovûdn˘m jednáním ohrozil
úãastníky silniãního provozu, zúãastnil jsem
se spoleãnû s kolegyní z úﬁadu smuteãního
obﬁadu, neboÈ jsem tento krok povaÏoval
pﬁinejmen‰ím za morálnû slu‰n˘.
V K¤E·ICÍCH V NÁDRAÎNÍ ULICI
U DOMU â.P. 21 SE PODA¤ILO
PROPOJIT CHODNÍKY A ZAJISTIT
VùT·Í BEZPEâNOST CHODCÒM
V t˘dnu od 11. do 17. prosince 2019 se
podaﬁilo zrealizovat propojení dvou oddûlen˘ch chodníkÛ v NádraÏní ulici u domu
ã.p. 21, kde jsme se pﬁedev‰ím u autobusové zastávky dlouhodobû pot˘kali s vytváﬁením kaluÏí po de‰tích a tím také
ãast˘mi stíÏnostmi obãanÛ. Aby obãané
tento úsek vÏdy po de‰ti pﬁekonali, museli
vstoupit do vozovky. Pﬁedev‰ím pro maminky s koãárky nebo star‰í obãany byly

Nová zpevnûná plocha u ãp. 21
v NádraÏní ulici

V PRÒBùHU PROSINCE
SE PODA¤ILO MODERNIZOVAT
VE¤EJNÉ OSVùTLENÍ V K¤E·ICÍCH
Ke konci roku toho b˘vá zkrátka vÏdycky
a v‰ude hodnû. Jinak tomu nebylo v loÀském roce ani u nás v obci. Spoleãnost Kamont Group s.r.o. ze ·tûtí, která vysoutûÏila
veﬁejnou zakázku na rekonstrukci veﬁejného
osvûtlení v Kﬁe‰icích v ãástce 745.297,38
Kã vã. DPH, mûla ve smlouvû o dílo termín
dokonãení do konce roku 2019, a tak pracovala v maximálním nasazení. Bylo nutné vymûnit a nûkde i doplnit témûﬁ 100 ks nov˘ch
svítidel, a to vãetnû umístûní nov˘ch v˘loÏníkÛ na betonové stoÏáry spoleãnosti âEZ.
Panu projektantovi jsem jiÏ pﬁi zahájení projekãních prací nastínil, jaká místa v obci poÏadujeme nasvítit více a naopak kde není
nutné svítit ve zv˘‰ené míﬁe. Podle toho se
vybíral v˘kon jednotliv˘ch svítidel. V˘sledek
jste jistû zaznamenali a s ohledem na mnoÏství vysloven˘ch podûkování usuzuji, Ïe
práce byla odvedena velmi dobﬁe. Na‰ím
zámûrem bylo, kromû úspory za elektrickou
energii, také sníÏení finanãní nároãnosti za
ãasté opravy. Hlavní zámûr v‰ak spoãíval
zejména v zaji‰tûní pocitu bezpeãí na‰ich
obãanÛ pﬁi veãerní chÛzi venku. Zb˘vá nám
je‰tû vymûnit svítidla na Velké návsi. To
v‰ak není zpÛsobené tím, Ïe by zhotovitel
nestihl pﬁedmûtné dílo pﬁedat ﬁádnû a vãas.

Nové LED osvûtlení v Kﬁe‰icích rozsvítilo
na‰e ulice

Práce na opravû veﬁejného osvûtlení
v Kﬁe‰icích

Jedná se o nedodûlek zpÛsoben˘ ze strany
obce, neboÈ m˘m zámûrem je umístit na
toto v˘znamné místo speciální typ svítidel.
Zastupitelé obce mi tento nápad jednomyslnû schválili, nicménû jsem od nûj musel po
zváÏení v‰ech okolností ustoupit, neboÈ bychom uveden˘m krokem zpÛsobili, Ïe vybran˘ typ svítidel by obãanÛm v˘raznû nasvûcoval nemovitosti a zejména okna. Proto
bych rád poÏádal obãany Ïijící na Velké
návsi, aby je‰tû krátk˘ ãas vyãkali, neÏ zajistíme umístûní zbyl˘ch 4 kusÛ nov˘ch svítidel, která budou do uvedeného prostoru
Velké návsi vhodnûj‰í.
NA ·TùDR¯ DEN JSME OBâANÒM
P¤EDÁVALI BETLÉMSKÉ SVùTLO
A VEâER JSME OBNOVILI TRADICI

Rozdávání radosti a Betlémského svûtla
mezi na‰e obãany o ·tûdr˘ den

O nádhernou vánoãní atmosféru se o
·tûdr˘ den v kostele sv. Matou‰e na tzv.
PÛlnoãní postaral ná‰ obãan
Daniel Hofmann

Na ·tûdr˘ den jsme pro obãany na‰í obce
za v˘znamné spolupráce s místním faráﬁem
R.D. Mgr. Jaroslavem StﬁíÏem zajistili betlémské svûtlo. Plamínek jsme si jiÏ tradiãnû
vyzvedli pﬁímo v katedrále sv. ·tûpána v Litomûﬁicích. Betlémskému svûtlu, které do Litomûﬁic pﬁivezli skauti, nejdﬁíve poÏehnal
Mons. Mgr. Jan Baxant, 20. biskup litomûﬁick˘. Jeho projev k pﬁítomn˘m byl velice
okouzlující a nutil nás se nad jeho slovy zamyslet. Po pﬁevzetí plamínku jsme se vydali
na urãená místa v na‰ich místních ãástech,
abychom symbol Vánoc pﬁenesli do domácností na‰ich obãanÛ. Betlémské svûtlo je
vÏdy také k vyzvednutí v kostele sv. Matou‰e na Velké návsi v Kﬁe‰icích. Na‰í snahou
je dostat jej co nejblíÏe obãanÛm. Pﬁíjemnou
odmûnou pro nás byl velk˘ zájem, kter˘ se
kaÏdoroãnû zvy‰uje. Chtûl bych tímto podûkovat za spolupráci nejen panu faráﬁi, ale
také paní Marii ·Èastné, která se mnou pravidelnû plamínek pﬁedává.
Abychom na ·tûdr˘ den vánoãní atmosféru v na‰í obci je‰tû více umocnili, zapracovali jsme na obnovení zaniklé tradice vánoãního zpívání na tzv. „PÛlnoãní“ v kostele sv.
Matou‰e. My‰lenku vznesla pracovnice
úﬁadu paní Marie Beranová (My‰áková).
PﬁibliÏnû mûsíc pﬁed ·tûdr˘m dnem jsme
tedy oslovili na‰eho obãana Daniela Hofmanna, kter˘ jiÏ ﬁadu let zpívá v litomûﬁickém sboru Páni kluci, zda by byl ochotn˘
pﬁipravit si nûkolik vánoãních koled a zazpíval za doprovodu piana v kostele sv. Matou‰e. Jsem Danovi opravdu velmi vdûãn˘ za
to, Ïe témûﬁ bez váhání na‰í Ïádosti vyhovûl. V kostele pﬁedvedl velmi pûkn˘ a dojemn˘ v˘kon, jenÏ byl ocenûn v‰emi, kteﬁí
se zúãastnili. ÚãastníkÛ sice nebylo v˘raznû
mnoho, neboÈ se jednalo o obnovení tradice, která má skuteãnû své kouzlo. Nicménû
já do budoucna pevnû vûﬁím, Ïe úãast obãanÛ na této akci bude v letech pﬁí‰tích jistû
bohat‰í. Dûkuji Danovi i v‰em zúãastnûn˘m,
byl to velmi krásn˘ veãer.
POSLEDNÍ DEN V ROCE 2019 OBEC
USPO¤ÁDALA AKCI ROZLOUâENÍ SE
STAR¯M ROKEM
Dne 31. prosince obec Kﬁe‰ice uspoﬁádala po loÀsk˘ch zku‰enostech akci s názvem
Rozlouãení se star˘m rokem 2019. Akce se

Srdcem obce je ná‰ pan faráﬁ Mgr. Jaroslav StﬁíÏ

Rozlouãení se star˘m rokem

S obãerstvením na akci Rozlouãení se
star˘m rokem pomohli ãlenové
SDH Kﬁe‰ice a ãlenové KSS· v˘boru

Z akce Rozlouãení se star˘m rokem 2019
si obãané odnesli pﬁipravené hrneãky
a samolepky se znakem obce
uskuteãnila u Mariánského kostela v Kﬁe‰icích za doprovodu reprodukované hudby.
S organizací této akce pomohli i ãlenové
SDH Kﬁe‰ice, kter˘m tímto velmi dûkuji. Poãasí nám pﬁálo, a tak se akce zúãastnilo pﬁibliÏnû 200 obãanÛ, kteﬁí se mohli zahﬁát tepl˘mi nápoji nebo u ohnû. K tomu ãlenky kulturního v˘boru napekly nûco dobrého k zakousnutí. Na památku si kaÏd˘ pﬁíchozí
mohl domÛ odnést mal˘ dáreãek v podobû
hrneãku s vánoãní kresbou Mariánského
kostela. Na hrneãky se nám podaﬁilo získat
finanãní pﬁíspûvek od spoleãnosti Severoãeské vodovody a kanalizace a. s. Akce
v‰em zúãastnûn˘m navodila pﬁíjemnou silvestrovskou náladu, kterou umocnil závûreãn˘ ohÀostroj. Dûkuji v‰em, kteﬁí pomohli
uvedenou akci zorganizovat.
V LEDNU NAV·TÍVILI NA·I OBEC
T¤I KRÁLOVÉ
První lednov˘ pracovní den jsem se zástupkyní Diecézní charity v Litomûﬁicích zapeãetil pokladniãky pro Tﬁíkrálovou sbírku
v na‰í obci a místních ãástech. V minul˘ch
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domovního odpadu, neboÈ se usazuje
v ‰achtách a následnû v potrubí podtlakové
kanalizace, ãímÏ poté dochází k ãast˘m poruchám na celém kanalizaãním systému!

Na‰i obec nav‰tívili jiÏ tradiãnû Tﬁi králové
letech byli na‰i obãané velmi ‰tûdﬁí a mezi
obcemi s podobn˘m poãtem obyvatel jsme
byli na prvních pﬁíãkách, ãehoÏ si velmi
váÏím nejen já, ale zejména ﬁeditelka charity. Obãané mûli tentokrát moÏnost pﬁispût
do kasiãek v Kﬁe‰icích (5.1.), Tﬁebouticích
(9.1.) a Nuãnicích (12.1.). BohuÏel s ohledem na omezen˘ poãet dobrovolníkÛ a ãasovou nároãnost není moÏné organizovat
sbírku ve v‰ech místních ãástech. Za v‰echny tﬁi zmínûné místní ãásti obce se podaﬁilo
vybrat celkem 16.176 Kã. V˘tûÏek z Tﬁíkrálové sbírky je pouÏíván pﬁedev‰ím na pomoc
nemocn˘m, handicapovan˘m, seniorÛm,
matkám s dûtmi v tísni a dal‰ím potﬁebn˘m.
NA SBùRNÁ MÍSTA „STANOVI·Tù“
BYLY UMÍSTùNÉ NÁDOBY NA JEDLÉ
OLEJE A TUKY
V polovinû ledna byly na témûﬁ v‰echna
sbûrná místa v obci umístûné nádoby na
jedlé oleje a tuky. Chtûl bych tímto poÏádat
v‰echny obãany, aby tento odpad vhazovali
do nádoby v dÛkladnû uzavﬁen˘ch plastov˘ch láhvích, aby nedocházelo k jeho rozlévání v samotné nádobû, která se poté musí
sloÏitû ãistit. Jedlé tuky se nesmí vylévat do

Nové nádoby na oleje jsou jiÏ umístûné na
sbûrn˘ch místech v obci
ZPRAVODAJ

●

8 / 2020

OBEC BUDE MÍT NOVÉHO âLENA
ZASTUPITELSTVA OBCE
Ke dni 28. února 2020 podala souãasná
zastupitelka obce Ing. Jacqueline Vochozková rezignaci na mandát zastupitele obce.
Stalo se tak proto, Ïe se rozhodla z na‰í
obce odstûhovat do vzdáleného Jihomoravského kraje a bylo by pro ni tedy velmi obtíÏné pravidelnû dojíÏdût do Kﬁe‰ic. Jacqueline Vochozková také pÛsobila jako pﬁedsedkynû dvou v˘borÛ zﬁízen˘ch pﬁi zastupitelstvu obce. Byla téÏ ãlenkou finanãního v˘boru a ‰kolské rady. Na v‰echny zmínûné
pozice budou vybráni náhradníci z ﬁad zastupitelÛ obce, a to na nejbliÏ‰ím zasedání
zastupitelstva obce, které se uskuteãní koncem dubna v prostoru multifunkãního hﬁi‰tû
u Labe. Poprvé v novodobé historii na‰í
obce pod ‰ir˘m nebem. Chtûl bych Jacqueline Vochozkové touto cestou podûkovat za
její odvedenou práci a projevenou aktivitu
pﬁi správû obce. Jedná se o velice pracovitou a cílevûdomou osobu, proto pevnû
vûﬁím, Ïe se jí bude daﬁit i v jejím novém pÛsobi‰ti jak v soukromém, tak také v pracovním Ïivotû. Na místo Jacqueline Vochozkové nastoupí do zastupitelstva obce náhradník za âSSD Mgr. Nikola Zavázalová, která
sloÏí slib zastupitele obce na nejbliÏ‰ím veﬁejném zasedání zastupitelstva obce. To se
uskuteãní aÏ po ukonãení nouzového stavu
v âR.
DNE 8. B¤EZNA SE V MOTORESTU
NUâNICE USKUTEâNILO V. SETKÁNÍ
SENIORÒ
V poﬁadí páté setkání seniorÛ obce Kﬁe‰ice se uskuteãnilo 8. bﬁezna v Motorestu
Nuãnice. Pozváni byli obãané star‰í 65 let
formou osobní pozvánky do po‰tovních
schránek. Dopravu pro v‰echny pﬁihlá‰ené
úãastníky zajistili tradiãnû na‰i dobrovolní
hasiãi, kter˘m tímto velice dûkuji za ochotu.
V rámci programu jsme si pro na‰e seniory
pﬁipravili vystoupení maÏoretek, dále vystoupení ÏákÛ ze Základní ‰koly Kﬁe‰ice,
kteﬁí si pro na‰e obãany tradiãnû pﬁipravili
vlastnoruãnû vyrobené dáreãky. Nakonec
vystoupila skupina Babí léto z Vûdomic.

Dopravu na setkání seniorÛ zajistili tradiãnû
hasiãi z Kﬁe‰ic

Pozvání na setkání seniorÛ pﬁijala také
skupina Babí léto z Vûdomic

Sál Motorestu Nuãnice byl jak uÏ b˘vá
v na‰í obci tradicí zcela naplnûn
S ohledem na termín konání dostaly v‰echny dámy od obce také kytiãku k MDÎ. Na
akci byl rovnûÏ pozvan˘ dlouholet˘ ﬁeditel
Základní ‰koly Kﬁe‰ice pan Mgr. Adolf ·karda, kter˘ na zdej‰í ‰kole uãil témûﬁ 44 let.
Panu ·kardovi tímto velmi dûkuji, Ïe pozvání pﬁijal a urãitû se budeme tû‰it na dal‰í
shledání.

Na setkání seniorÛ pﬁi‰ly zazpívat dûti ze základní ‰koly

Obec také pro v‰echny úãastníky pﬁipravila zdarma obãerstvení a nealkoholické nápoje. K poslechu a tanci pﬁíjemnû zahrál pan
Zdenûk Krejãí z Ústí nad Labem, kter˘ nám
byl doporuãen p. Tintûrou. Uvedené akce se
zúãastnilo 75 obãanÛ a podle velmi pozitivních ohlasÛ dopadla velmi úspû‰nû. Dûkuji
v‰em vystupujícím, ãlenÛm kulturního v˘boru a zamûstnancÛm Motorestu Nuãnice za
kvalitní organizaci celého odpoledne. Na‰im
seniorÛm dûkuji za úãast, která nás pochopitelnû motivuje k tomu, abychom se na podobné akce nadále zamûﬁovali. Tû‰ím se
zase brzy na vidûnou.
REALIZACE ZAKÁZKY - KOMUNIKACE
A INÎEN¯RSKÉ SÍTù PRO ZÁSTAVBU
NA PLO·E „D“ PRO 10 RODINN¯CH
DOMÒ V ZAHO¤ANECH JE P¤ED
DOKONâENÍM
Od srpna loÀského roku pracuje zhotovitel stavby spoleãnost Chládek & Tintûra a.s.
na vytvoﬁení komunikace a inÏen˘rsk˘ch sítí
pro 10 rodinn˘ch domkÛ v Zahoﬁanech na
Rafandû. V rámci realizaãních prací jsme se
prozatím pot˘kali jen s drobn˘mi vícepracemi, které nebyly zahrnuté v soutûÏním rozpoãtu.
Jednalo se pﬁedev‰ím o vyvolanou zmûnu

Zahájení prací na inÏen˘rsk˘ch sítích
pro 10 RD v Zahoﬁanech - záﬁí 2019

Práce na zhotovení inÏen˘rsk˘ch sítí,
komunikace a chodníku pro 10 RD
v Zahoﬁanech - duben 2020

Nov˘ chodník do lokality 10 RD Zahoﬁany
nosti, které bude moÏné vyuÏít pﬁi realizaci
dal‰ích podobn˘ch staveb v obci. Chtûl bych
tímto podûkovat zástupcÛm zhotovitele,
panu Chmelaﬁovi a jeho t˘mu, za velmi
vstﬁícn˘ pﬁístup pﬁi ﬁe‰ení ve‰ker˘ch záleÏitostí spojen˘ch s uvedenou stavbou. Dále
bych rád podûkoval panu Ing. Poãíkovi,
kter˘ pÛsobí na stavbû jako technick˘ dozor
investora a zastupuje tedy obec, a to zejména za jeho komplexní aktivitu a preciznost.

Zhotovení plynovodních pﬁípojek
k 10 RD v Zahoﬁanech
místa napojení na vodovodní ﬁad, dále pﬁemístûní jednoho prvku souãasného veﬁejného osvûtlení a hutnûní povrchu pod budoucí
silniãní komunikací. Aktuálnû jsou v zemi
ve‰keré inÏen˘rské sítû, jako je vodovod,
de‰Èová a spla‰ková kanalizace, elektﬁina
a plynovod. Také je zhotovena nová zpevnûná plocha protínající souãasné dûtské
hﬁi‰tû. Nyní probíhá realizace chodníku
a vjezdÛ na pozemky. Poté bude zb˘vat
zhotovení finální asfaltové vrstvy, terénní
úpravy a dílo mÛÏe b˘t obci pﬁedáno.
S ohledem na velmi pﬁíznivé podmínky pro
práci nepﬁedpokládám pﬁi pﬁedání díla
Ïádné zbyteãné zdrÏení.
Na podzim roku 2019 se uskuteãnilo v˘bûrové ﬁízení na prodej stavebních pozemkÛ. Z v˘bûrového ﬁízení vze‰lo v závûru 7
zájemcÛ, se kter˘mi budou uzavﬁené kupní
smlouvy. Obec tímto do svého rozpoãtu pﬁijme ãástku ve v˘‰i témûﬁ 6,5 milionÛ korun.
V˘bûrové ﬁízení na zbylé tﬁi pozemky bychom rádi vyhlásili v létû leto‰ního roku, nicménû otázkou stále zÛstává budoucí v˘voj
souãasné epidemiologické situace. Uvedená stavba nám poskytla velmi cenné zku‰e-

LITOMù¤ICKÁ NEMOCNICE BUDE
P¤EVEDENA POD KRAJSKOU
ZDRAVOTNÍ, A.S.
Od jara loÀského roku se napﬁíã Ústeck˘m krajem ﬁe‰í budoucnost litomûﬁické nemocnice. Vedení mûsta Litomûﬁice jiÏ nemá
zájem nemocnici nadále vlastnit a provozovat, a tak zahájilo kroky vedoucí k jejímu
prodeji. Na základnû obrovské nevole obãanÛ celého litomûﬁického okresu se dne 1.
kvûtna uskuteãnila manifestace proti uveﬁejnûnému zámûru radních. Protestovat pﬁi‰ly
stovky obãanÛ, kteﬁí téÏ pﬁipojili svÛj podpis
k vzniklé petici. Pro starosty obcí byla na
uvedené téma zorganizovaná ﬁada pﬁedná‰ek a porad, jichÏ jsem se také aktivnû zúãastnil a dotazoval se tak pﬁímo na souvislosti kolem této záleÏitosti. Je tﬁeba s pokorou uznat, Ïe pokud do uvedené vûci nevidíte napﬁímo a do hloubky, nedokáÏete si
nûkteré záleÏitosti ani pﬁiblíÏit, natoÏ pochopit v‰echny souvislosti. Setkali jsme se se
zástupci mûsta, ale také zástupci petiãního
v˘boru. Informace obou stran byly a dodnes
jsou velice odli‰né. Vedení mûsta argumentuje nutn˘mi budoucími v˘daji do objektu
a velkou zátûÏí na mûstsk˘ rozpoãet, protistrana toto tvrzení zase vyvrací a argumentuje dlouhodob˘mi kladn˘mi hospodáﬁsk˘mi
v˘sledky uveden˘mi ve v˘roãních zprávách
Nemocnice Litomûﬁice, a.s. V listopadu
2019 se pak v Litomûﬁicích uskuteãnilo referendum, ve kterém v˘hradnû obãané Litomûﬁic témûﬁ jednomyslnû rozhodli o zastavení krokÛ vedoucích k pﬁevedení nemocnice na jak˘koliv subjekt, kter˘ není ve vlastnictví státu, kraje ãi obce. Referenda se zúãastnilo 52,3 % oprávnûn˘ch osob. Tito lidé,
obãané Litomûﬁic, rozhodli i za nás v‰echny,
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obãany i samosprávné celky, kteﬁí nemocnici potﬁebují a patﬁí jim za to upﬁímné podûkování. âlovûk by si po v˘sledku referenda
myslel, Ïe obãané Litomûﬁic karty otoãili
a nemocnice tedy zÛstane v majetku mûsta.
Kdo si to myslel, stejnû jako já, tak se m˘lil.

Vedení mûsta Litomûﬁice témûﬁ bezodkladnû zahájilo vyjednávání o pﬁevodu nemocnice jako celku pod Krajskou zdravotní, a.s.
Je v‰ak tﬁeba dodat, Ïe ze v‰ech tûch uveﬁejnûn˘ch moÏností k pﬁevodu subjektu
a majetku, se tato varianta zdá b˘t zﬁejmû

nejpﬁijatelnûj‰í. Teì nám nezb˘vá neÏ doufat, Ïe po pﬁevodu nemocnice pod Krajskou
zdravotní, a.s. zÛstanou zachována ve‰kerá
souãasná oddûlení a nemocnice si zajistí
minimálnû souãasnou nebo i lep‰í kvalitu
sluÏeb.

Onemocnûní COVID - 19, oznaãované také jako SARS-CoV-2 trápí cel˘
svût. Virové onemocnûní, na které není lék. V Kﬁe‰icích ‰ijí rou‰ky
obãané i zastupitelé obce a jejich rodiny. DrÏíme spolu a pomáháme si.
V obci není Ïivot. Spolky nemohou vykonávat svoji bûÏnou ani sportovní ãinnost,
‰kola i ‰kolka jsou prázdné. Velikonoce
jsme proÏili jinak, neÏ jsme zvyklí. Panuje
obava z toho, co a jak bude dál. Zda dokáÏeme oÏivit ekonomiku a v‰e se vrátí do star˘ch zajet˘ch kolejí, ukáÏe ãas. Pﬁes v‰echny trable obãané drÏí spolu a pomáhají si.
Je‰tû pﬁed nûkolika t˘dny si jen málokdo
z nás uvûdomoval, co se v âínû a nûkter˘ch
evropsk˘ch zemích dûje. Pro na‰i republiku
bychom to mohli nazvat jako klid pﬁed bouﬁí.
V novodobé historii zaÏíváme rÛzná striktní naﬁízení vlády, která jsou pro nás v‰echny
naprosto nová. Vyhlá‰en˘ stav nouze
známe jen z povodní. Ov‰em s povodnûmi
se tato epidemie skuteãnû nedá srovnávat.
Osobnû jsem zaÏil povodnû v letech 2002,
2006 a 2013 z pozice dobrovolného hasiãe
a následnû místostarosty obce. U povodní
se dá pﬁedpokládat, co nás ãeká následující den a také je moÏné velmi snadno
pﬁedpovûdût, co bude nezbytné ﬁe‰it ve
dnech dal‰ích. U onemocnûní COVID - 19,
které je pro nás v‰echny zcela novou záleÏitostí, nemÛÏeme vûdût dny ani hodiny.
Staãí nechtíc udûlat nûkolik na sebe navazujících chyb a mÛÏeme zde mít situaci
jako napﬁ. v Itálii, kterou jiÏ nedokáÏeme
zastavit. Buìme proto silní a zodpovûdní.
VydrÏme je‰tû pár t˘dnÛ.

Dobrovolníci ‰ili rou‰ky ve dne v noci.
Moc dûkujeme.
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Ano, opravdu tolik rou‰ek u‰ili na‰i obãané
a vlastnû je‰tû více, neboÈ toto byla pouze
první várka pro obãany star‰í 60 let.
Celkem se u‰ilo více jak 2000 ks rou‰ek
Rozhodnutí vlády pﬁichází velmi rychle
a ãasto aÏ ve veãerních hodinách. Je tedy
naprosto nezbytné reagovat bezodkladnû.
Mnohdy je ale velmi tûÏké porozumût vydan˘m opatﬁením a pochopit, zda ta pﬁedchozí
byla zru‰ena, nebo jsou stále platná. Chtûl
bych tímto velice podûkovat mûstu Litomûﬁice, Ïe v posledních dnech povûﬁilo právní
oddûlení zpracováním vydan˘ch naﬁízení
vlády a my tak na obce prostﬁednictvím
pana Letafky, vedoucího odboru krizového
ﬁízení, dostáváme aktuálnû platná naﬁízení
a v˘ãet toho, co platnosti pozbylo. Tohle je
pro pﬁedstavitele obcí obrovská pomoc. Na
naﬁízená opatﬁení vlády jsou rÛzné názory.
Rozumím podnikatelÛm, ÏivnostníkÛm,
mal˘m a stﬁedním spoleãnostem, kteﬁí mají
nyní oprávnûn˘ strach z toho, zda se jim podaﬁí zachránit své podniky pﬁed zánikem.
Jak se jim podaﬁí uÏivit sebe a svou rodinu.
Rozumím v‰ak také vládû, která vyvíjí maximální úsilí, aby zabránila nekontrolovatelnému ‰íﬁení viru a pﬁedev‰ím pﬁípadné vysoké
smrtnosti.
O plánovaném promoﬁování obyvatel by
nemûla b˘t ﬁeã. To, jak by to dopadlo, jsme
mohli v posledních dnech vidût napﬁ. v domovû pro seniory u trati v Litomûﬁicích, kdy
se bûhem nûkolika málo dnÛ nakazilo aÏ 70
% uÏivatelÛ vãetnû personálu. TakÏe touhle
cestou bychom se vydávat, dle mého názoru, urãitû nemûli, neboÈ v pﬁípadû nakaÏení
60-70 % populace pﬁestanou pochopitelnû
fungovat i ty zbylé dosud fungující spoleãnosti, obchody, lékárny a to nejhor‰í - nemocnice. Je nepochybné, Ïe vláda udûlala
nûkolik chyb. Je tﬁeba si v‰ak uvûdomit, Ïe
se pot˘ká se zcela novou záleÏitostí. Stejnû
tak jako my v obci. KdyÏ se podíváme, jak si

vedou jiné zemû v Evropû, jsme na tom prozatím velmi dobﬁe. V rámci krizového ﬁízení
v Kﬁe‰icích ãerpáme velmi cenné zku‰enosti a znalosti nabyté v minul˘ch letech a s odstupem ãasu se ukazuje, Ïe vedení obce je
na takové situace celkem dobﬁe pﬁipravené.
Celá tahle pandemická situace vlastnû ukazuje, jak se dokáÏou jednotliví starostové
a ãlenové zastupitelstva o své obãany postarat a jak rychle jsou schopni reagovat na
zmûnu situace.
V dobû vyhlá‰eného stavu nouze a nepﬁízniv˘ch pﬁedpovûdí t˘kajících se ‰íﬁení
onemocnûní COVID - 19 jsem svolal dne
11. bﬁezna zastupitele obce, abychom spoleãnû rozhodli o uzavﬁení mateﬁské ‰koly,
a to s úãinností od pátku 13. bﬁezna. Byli
jsme mezi prvními zﬁizovateli, kteﬁí provedli
tento nechvaln˘, av‰ak nezbytn˘ krok. PovaÏovali jsme to za nutné preventivní opatﬁení, kter˘m jsme následovali opatﬁení vlády
ve vûci uzavﬁení v‰ech typÛ ‰kol v âeské republice.
Následnû s velmi krátk˘m odstupem
a v návaznosti na nová naﬁízení vlády pﬁicházela dal‰í nová opatﬁení, která se t˘kala
omezení bûÏného Ïivota v na‰í obci. V‰em
spolkÛm a organizacím v obci jsem rozeslal
e-mailové zprávy s doporuãením zru‰it ve‰keré krouÏky - tréninky s mládeÏí, a to prozatím minimálnû na 14 dnÛ. V tu chvíli jsem

Hasiãi rozdávali rou‰ky a infomaãní karty
do po‰tovních schránek

Hasiãi zaji‰Èovali rozvoz rou‰ek na‰im obãanÛm
je‰tû netu‰il, Ïe svou ãinnost budou muset
pﬁeru‰it minimálnû na 3 mûsíce. Zru‰ili jsme
ve‰keré kulturní akce do konce bﬁezna a následnû dubna. Uzavﬁeli jsme ‰kolní tûlocviãnu, veﬁejná sportovi‰tû a dûtská hﬁi‰tû. Abychom co moÏná nejvíce omezili v˘jezdy kﬁe‰ick˘ch seniorÛ do mûsta, pﬁipravili jsme ve
velmi krátké dobû moÏnost vyzvedávání
lékÛ jedním ãlenem zastupitelstva obce
a poskytujeme také moÏnost odebírání
obûdÛ z Gastronomického centra Pohoda
v Litomûﬁicích.
Rozvoz obûdÛ do domácností zaji‰Èuje
SDH Kﬁe‰ice. ObãanÛm jsme také vãas
doporuãili, aby si zajistili dostatek nutn˘ch
lékÛ, a to vÏdy na dobu 14 dnÛ pro pﬁípad,
Ïe by byl v následujících dnech obvodní
lékaﬁ indisponován. Dále jsme vydali doporuãení v‰em obãanÛm, aby nakupovali
v místních obchodech a nejezdili zbyteãnû
na nákupy do mûsta. V Kﬁe‰icích je pût obchodÛ s potravinami a drogistick˘m zboÏím
a jedno pekaﬁství. Ve ãtyﬁech tûchto obchodech je také moÏné zakoupené zboÏí zaplatit platební kartou. Oproti jin˘m obcím
v okrese toto povaÏuji za nespornou v˘hodu. Je ﬁada obcí, které nemají obchod
vÛbec. Pro obãany star‰í 60 let, jsme také
pﬁipravili moÏnost zaji‰tûní nákupÛ buì
prostﬁednictvím místních obchodÛ ãi dobrovolníkÛ. Místní knihovnu jsme s ohledem na
její omezen˘ provoz ponechali otevﬁenou
a provedli taková opatﬁení, abychom zamezili pﬁípadnému ‰íﬁení virové infekce. Je
nám známo, Ïe dûti i dospûlí mají pomûrnû
skromné moÏnosti denního vyÏití, a proto
jim chceme nabídnout alespoÀ zapÛjãení
knih. Knihy se po pﬁedání desinfikují a pÛjãují se aÏ následující t˘den. Zru‰ili jsme
také plánované zasedání zastupitelstva
obce, neboÈ na programu byly body, u kter˘ch jsme pﬁedpokládali vût‰í úãast obãanÛ.
V obci funguje bez omezení po‰ta a já
osobnû jsem skuteãnû velmi rád, Ïe její vedení rozhodlo o pozastavení prodeje nepo‰tovních sluÏeb, jako jsou sázenky ãi prodej
losÛ. V souãasné dobû po‰ta vyﬁizuje jen ty
neodkladné a nezbytné sluÏby pro obãany
a netvoﬁí se tak fronty pﬁed vstupními dveﬁmi na po‰tu. Po‰ta také vyvinula snahu distribuovat dÛchody obãanÛm aÏ domÛ, ãímÏ
se pﬁedpokládalo zamezení dal‰ímu shluko-

Uãíme na‰e mladé dospívající hasiãe odpovûdnosti a pﬁipravujeme
je na ﬁe‰ení krizov˘ch stavÛ, aby nás mohli pozdûji zastoupit

Na‰e obãanka M. âapková je ãlenem t˘mu
infekãního oddûlení COVID v litomûﬁické
nemocnici. Dûkujeme za odvedenou práci
v‰em lékaﬁÛm a sestﬁiãkám

vání lidí. Tento zpÛsob se v‰ak bohuÏel neosvûdãil, a tak se doruãování dÛchodÛ vrátilo do star˘ch zajet˘ch kolejí. V posledních
dnech jsme poÏádali pﬁedsedy spoleãenství
vlastníkÛ jednotek bytov˘ch domÛ v obci,
aby v bytov˘ch domech zajistili pravidelnou
dezinfekci klik, zvonkÛ, podlah, po‰tovních
schránek a dal‰ích míst, kter˘ch se dot˘ká
více osob. V‰em SVJ byla také pro tyto
úãely doruãena dezinfekce.
Krizov˘ ‰táb obce oslovil 16. bﬁezna místní ‰vadleny, zda by byly ochotné u‰ít látkové rou‰ky pro star‰í spoluobãany. Byl jsem
opravdu mile pﬁekvapen jejich hlubok˘m
projevem solidarity. Úkol nebyl vÛbec jednoduch˘, neboÈ v na‰í obci bydlí více jak 300
seniorÛ star‰ích 65 let. K místním ‰vadlenám se v ‰ití postupnû pﬁipojila ﬁada dobrovolníkÛ z obce a také zamûstnanci CSP Litomûﬁice. Mezi dobrovolníky byl jedin˘ muÏ
pan Václav Opava st. z Polní ulice. S paní
Beranovou jsme se vydali do mûsta do galanterie, abychom nakoupili materiál na
rou‰ky. Látek bylo k dispozici pomûrnû dost.
Tkalouny nebo gumiãky v‰ak byly nedostatkov˘m zboÏím. Jsem proto velmi rád, Ïe se
v obci na‰li obãané, kteﬁí darovali dal‰í látky,
tkalouny i gumiãky. V‰em tûmto dobr˘m
lidem upﬁímnû a ze srdce dûkuji za v‰echny

Nákaza Koronaviru pomalu ustupuje a s ní i napûtí u tûch, kteﬁí se starají
o nemocné pacienty.
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na‰e obãany. Za necelé tﬁi dny bylo hotovo
a hasiãi mohli zahájit distribuci rou‰ek do
domácností. Na krizovém ‰tábu obce bylo
následnû ujednáno, Ïe se obec pokusí zajistit ve spolupráci s dobrovolníky rou‰ky pro
v‰echny obãany. Bezodkladnû byla tedy zahájena v˘roba více jak 900 ks rou‰ek. Bylo
to pomûrnû veliké ãíslo, ale vûﬁil jsem, Ïe to
zvládneme.
Do práce se totiÏ zapojili také ãlenové
obecního zastupitelstva a jejich rodiny. Na
v˘robû rou‰ek pracovalo více jak 15 dobrovolníkÛ a nûkteﬁí zﬁejmû ani nespali. Za 4
dny bylo hotovo a pát˘ den 23. bﬁezna se
v hasiãské zbrojnici uskuteãnil v˘dej rou‰ek
pro dûti a obãany do 65 let, kter˘ zajistili ãlenové SDH Kﬁe‰ice. Dne 23. bﬁezna se nám
spoleãnû se starostou obce Polepy ZbyÀkem Hodysem podaﬁilo vyjednat dezinfekci
na ruce Anti-COVID. Na‰e obec má také
velmi dobré pﬁátelské vztahy se souãasn˘m
starostou obce Libû‰ice, proto jsem i jemu
nabídl v˘pomoc s dezinfekcí. Zde to bylo
opravdu o rychlosti a platilo pﬁísloví „kdo dﬁív
pﬁijde, ten dﬁív mele“. Dezinfekci jsme obãanÛm pﬁidûlovali 27. bﬁezna a byl jsem opravdu pﬁekvapen˘ obrovsk˘m zájmem. Na v˘deji se tvoﬁila obrovská fronta, která nemûla
konce. Na kaÏdou nemovitost, pﬁípadnû bytovou jednotku bylo pﬁidûleno 0,5 litru dezinfekãní látky. Obãané mûli za úkol pﬁinést si
vlastní PET lahve, neboÈ nebylo v na‰ich silách je takto rychle nakoupit. Pracovní skupina v uveden˘ den pﬁedala dezinfekci do
250 domácností. Druhé kolo v˘deje dezinfekce se pak uskuteãnilo 31. bﬁezna, kde
jsme vydali dezinfekci pro více jak 50 domácností. Dne 23. dubna jsme za pomoci
dobrovoln˘ch hasiãÛ doruãili v‰em obãanÛm dezinfekci do více jak 500 domácností.
V nejbliÏ‰ích dnech také provedeme umístûní pevn˘ch dávkovaãÛ na dezinfekci do prostor obecního úﬁadu a na místa, kde je ãast˘
pohyb osob.
Ve‰kerá naﬁízená ãi doporuãená opatﬁení
se snaÏíme obãanÛm pﬁedávat v‰emi dostupn˘mi prostﬁedky, kter˘mi obec disponuje.Co nás ãeká v následujících dnech, nevíme. Poãty nakaÏen˘ch se jiÏ nezvy‰ují
kaÏd˘ den po stovkách. V posledních dnech
zaãínají pﬁib˘vat poãty uzdraven˘ch pacien-

tÛ, coÏ je velmi pozitivní zpráva. V na‰í zemi
v‰ak v souvislosti s onemocnûním COVID 19 zemﬁelo ke dni 25. dubna pﬁes 210 obãanÛ.
Od ORP Litomûﬁice jsme dne 19. bﬁezna
pﬁevzali první várku pomoci, a to 100 ks jednorázov˘ch rou‰ek. Opakovaná pomoc ve
prospûch na‰í obce se uskuteãnila dne 21.
dubna, kdy jsme získali 100 ks rukavic a 30
ks respirátorÛ. Není to závratné ãíslo, ale my
v obci jsme za jakoukoliv pomoc vdûãní
a velmi za toto dûkujeme. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe rou‰ky nejvíce potﬁebují zdravotníci ãi pﬁíslu‰níci bezpeãnostních sloÏek. Bez
nich bychom si totiÏ pozdûji nedokázali
v Ïádném pﬁípadû poradit. Vláda domluvila
dodávku pomoci v podobû zdravotnického
materiálu z âíny. Materiál je pﬁidûlován tam,
kde je nejvíce potﬁeba. Opakovaná pomoc
ve prospûch na‰í obce se opakovala dne
21. dubna, kdy jsme od ORP Litomûﬁice získali 100 ks rukavic a 30 ks respirátorÛ.

Zastupitelky Eva Fikslová a Monika
KubizÀáková rozdávaly spoleãnû s hasiãi
rou‰ky a informaãní karty do po‰tovních
schránek na‰ich obãanÛ.

O dezinfekci byl ze strany obãanÛ opravdu velk˘ zájem. Celkem jsme naplnili
více jak 300 ks nádob

Prvotní v˘dej dezinfekce se uskuteãnil v areálu
hasiãské zbrojnice
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Obãané Kﬁe‰ic toho v posledních
20 letech zkusili opravdu hodnû.
VÏdy se s mimoﬁádn˘mi událostmi
dokázali poprat, i kdyÏ to nûkdy
hodnû bolelo. Vím, Ïe naﬁízená opatﬁení jsou znaãnû omezující a vytváﬁí
pﬁekáÏky pro bûÏn˘ chod domácnos-

Ve druhé vlnû byla dezinfekce rozdávána prostﬁednictvím hasiãÛ
pﬁímo do domácnosti

ti, nicménû stále více se ukazuje, Ïe
jsou skuteãnû nezbytná.
Jsem si jist˘, Ïe v‰ichni spoleãnû
zvládneme porazit i koronavirus,
i kdyÏ to bude je‰tû nûjak˘ ãas trvat.
Zvládneme to ov‰em jen za tûch podmínek, pokud se v‰ichni budeme
chovat ohleduplnû k ostatním, budeme si pomáhat minimálnû tak, jako to
umíme pﬁi povodních a jin˘ch mimoﬁádn˘ch událostech. Pokud se budeme v‰ichni striktnû ﬁídit a dodrÏovat naﬁízení vlády ãi rÛzná opatﬁení,
která vydalo vedení obce, a pﬁedev‰ím pokud zachováme klid a paniku necháme stranou, máme obrovskou ‰anci v˘raznû zkrátit toto nepﬁíjemné období.

■ Dûkuji v‰em lékaﬁÛm, zdravotníkÛm,
zdravotním sestrám, lékárníkÛm, pracovníkÛm v soc. sluÏbách, sloÏkám IZS, armádû,
celní správû, IT specialistÛm, obchodníkÛm,
dopravcÛm, kur˘rÛm, prodavaãÛm, uãitelÛm, vychovatelÛm, tuzemsk˘m v˘robcÛm
ochrann˘ch prostﬁedkÛ a dal‰ím, kteﬁí se
napﬁíã celou republikou starají o to, abychom pandemii zvládli. Vím, Ïe celá ﬁada
obãanÛ pracuje v nûkterém z v˘‰e uveden˘ch odvûtví. VydrÏte prosím, potﬁebujeme
vás. Jste pro nás hrdinové a va‰í práce si
nesmírnû váÏíme.
■ Dûkuji v‰em místním obchodníkÛm,
kteﬁí po celou dobu nouzového stavu vycházejí na‰im obãanÛm a také vedení obce maximálnû vstﬁíc. Velmi si toho váÏím.
■ Dûkuji v‰em dobrovolníkÛm, kteﬁí dodnes v na‰í obci ‰ijí rou‰ky. Va‰e pomoc je
nedocenitelná. Jsme v tom spoleãnû a vy
jste nám dokázali, Ïe nás v tom nenecháte.
■ Dûkuji obãanÛm, kteﬁí nám na základû
v˘zvy darovali materiál na rou‰ky, kdyÏ
na‰e zásoby do‰ly a galanterie mûly vyprodané zboÏí. Velmi si toho váÏím.
■ Dûkuji tajemníkovi Mgr. âigá‰ovi
a panu Letafkovi z Mûstského úﬁadu Litomûﬁice za pﬁedávání pravideln˘ch zpráv.
■ Dûkuji na‰im místním hasiãÛm za jejich
obûtavou práci. Opût jste ukázali, Ïe jak jde
do tuhého, obãané jsou pro vás na prvním
místû.
■ Dûkuji paní Svobodové, která v Gastronomickém centru Pohoda koordinuje pﬁípravu obûdÛ pro na‰e obãany.
■ Dûkuji pracovníkÛm obecního úﬁadu za
odvedenou práci ve prospûch na‰ich obãanÛ. Vykonáváte svoji práci velmi dobﬁe.
■ Dûkuji obãanÛm v obci, kteﬁí nabídli
svoji pomoc. Jinou neÏ ‰ití rou‰ek. Pravidelnû se jedná napﬁ. o pana Hanu‰e a rodinu
Bure‰ov˘ch ze Sedlece a pana Tatarkoviãe
z Nuãnic. Velmi si toho váÏím.
■ Dûkuji ãlenÛm zastupitelstva obce za
podnûty na krizov˘ch ‰tábech a za projevenou aktivitu v rámci plnûní úkolÛ. Vím,
Ïe to se mnou nemáte jednoduché, ale
vûﬁím, Ïe jsem vás pﬁesvûdãil, Ïe mám postupy promy‰lené a úkoly pﬁedávám tûm,
u kter˘ch vím, Ïe se na nû mohu v dané

vûci spolehnout. Udûlali jste velk˘ kus
práce, ale je‰tû nejsme na konci. Musíme
vydrÏet.
JAK JE OBEC P¤IPRAVENA NA
SNÍÎENÍ P¤ÍJMÒ V NÁSLEDUJÍCÍCH
MùSÍCÍCH
Hejtman Ústeckého kraje Oldﬁich Bubeníãek zaslal v prÛbûhu bﬁezna dopis starostÛm obcí, aby plánované v˘daje pﬁizpÛsobili
pﬁedpokládanému sníÏení daÀov˘ch pﬁíjmÛ
v následujících mûsících. Hospodaﬁení obce
Kﬁe‰ice je dlouhodobû stabilní a velmi
dobré. V minul˘ch letech jsme investovali
s rozmyslem a mnohdy po etapách, abychom zajistili dostateãnou rezervu k tomu,
abychom bez obtíÏí pﬁekonali pﬁípadné mimoﬁádné události. Pﬁedpokládám, Ïe budete chtít znát ãísla, neboÈ ta jsou dÛleÏitá
a v‰eﬁíkající.
Obec Kﬁe‰ice má ke konci mûsíce dubna
na sv˘ch bankovních úãtech 12 milionÛ
korun. V nejbliÏ‰ích mûsících bude nutné
kromû bûÏn˘ch v˘dajÛ na provoz a sluÏby
také uhradit faktury za veﬁejné zakázky:
• V˘stavba inÏen˘rsk˘ch sítí a komunikace
pro 10 RD v Zahoﬁanech.
• II. etapa v˘mûny oken ve ‰kole.
• Zpevnûné plochy Kﬁe‰ice - Nuãnice, I.
etapa (realizace kvûten a ãerven).
• Rekonstrukce elektroinstalace v budovû
OÚ Kﬁe‰ice (realizace duben a kvûten),
která je jiÏ v havarijním stavu.
Ostatní investiãní akce pﬁesahující 200 tis.
Kã budeme realizovat aÏ na základû pﬁíznivého v˘voje souãasné pandemie. Pﬁípadnû
budou odloÏené do dal‰ích let. Celková
ãástka, kterou bude tedy nutné uhradit mezi
kvûtnem aÏ ãervencem, ãiní 9 mil. korun.
Mezitím oãekávám v prÛbûhu 3 následujících mûsícÛ poníÏené daÀové pﬁíjmy oproti

plánu v ãástce 3 miliony korun. Do konce
záﬁí také obdrÏíme kapitálov˘ pﬁíjem za prodej stavebních pozemkÛ na Rafandû v Zahoﬁanech v ãástce 6,5 milionu korun. Ve v˘sledku bychom mûli mít ke konci záﬁí na
bankovních úãtech obce pﬁibliÏnû 12,5 milionÛ korun.
INVESTIâNÍ AKCE,
KTERÉ BYCHOM MùLI ZVLÁDNOUT
REALIZOVAT DO KONCE ROKU
V P¤ÍPADù P¤ÍZNIVÉ SITUACE
S ONEMOCNùNÍM
COVID - 19
1. Dokonãení inÏen˘rsk˘ch sítí a komunikace pro 10 RD v Zahoﬁanech.
2. Vybudování zpevnûné plochy Kﬁe‰ice Nuãnice, I. etapa.
3. Rekonstrukce elektroinstalace v budovû
OÚ Kﬁe‰ice.
4. Modernizace veﬁejného osvûtlení v Sedleci.
5. Nov˘ chodník naproti hasiãské zbrojnici
v Kﬁe‰icích, kter˘ obslouÏí chodce na
âerné cestû, NádraÏní a Encovanské
ulici.
6. Stál˘ monitoring obou hﬁbitovÛ z dÛvodu
ãast˘ch krádeÏí.
7. Stojany a zpevnûná plocha pro kola na
autobusové zastávce v Kﬁe‰icích.
8. Umístûní nové autobusové zastávky
u Domova Na Pustaji.
9. Zﬁízení odpoãívky na Kﬁemínû.
Pﬁeji v‰em obãanÛm hodnû sil a pﬁedev‰ím zdraví v tûchto tûÏk˘ch dnech a vûﬁím,
Ïe se nejdéle o letních prázdninách setkáme
u nûkteré z plánovan˘ch kulturních nebo
sportovních akcí.
Michal Manãal,
starosta obce Kﬁe‰ice
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PROJEKT V¯SADBY ZELENù V K¤E·ICÍCH
Na‰e obec se zapojila do projektu kotlíkov˘ch dotací a pÛjãek obãanÛm na realizaci
v˘mûn kotlÛ. Prostﬁedky obec Kﬁe‰ice obdrÏí od státu na základû pﬁedbûÏného zájmu
a následn˘ch smluv s obãany, kteﬁí splÀují
podmínky dotace. V˘mûna kotlÛ se jiÏ zaãala realizovat, obec má prostﬁedky na 5 kotlÛ
a tepeln˘ch ãerpadel, celkem 1 mil. Kã.
Z tûchto penûz mohou lidé v˘mûnu platit.
Po realizaci obdrÏí od Kraje dotaci 70%, tuto
ãást lidé ihned navrátí obci Kﬁe‰ice. Zbyl˘ch
30% budou pﬁíjemci splácet obci postupnû
v mûsíãních splátkách.
Obec mÛÏe ve‰keré prostﬁedky místo
zpûtného navrácení vyuÏít na rozvojové projekty. Podmínkou je financování projektÛ
z Operaãního programu Ïivotní prostﬁedí.
Z jednání v˘boru pro rozvoj obce v loÀském roce vze‰lo pﬁedbûÏné zadání na projekt v˘sadby zelenû, kter˘ bude v˘‰e zmínûné podmínky splÀovat. Projekt má za cíl vysadit stromy jako solitéry a také jako stromové aleje. Nûkde se bude jednat o nové,
jinde doplnûné pÛvodní aleje, které se zachovaly tﬁeba ve zbytcích na krajích polí.
Vzrostlé stromy jsou pﬁínosné pro klima ve
svém okolí, mají velk˘ v˘kon chlazení, nesrovnatelnû lep‰í, neÏ moderní klimatizace.
O stromy je tﬁeba odbornû peãovat, na
jedné stranû dbát o to, aby staré stromy neohroÏovali okolí, citliv˘m zásahem byly
o‰etﬁeny, koruny mohou b˘t vhodn˘m oﬁezáním odlehãeny. Pokud ohroÏují své okolí,
je tﬁeba nebezpeãné stromy obãas pokácet.
Mnohdy se bohuÏel nepodaﬁí nalézt optimální míru zásahu a nûkteré stromy jsou
pokáceny zbyteãnû, nebo jsou oﬁezány tak,
Ïe jsou zásahem odsouzeny k Ïivoﬁení,
nebo postupnému hynutí. V na‰í obci také
bude dost stromÛ pokáceno v souvislosti
s v˘stavbou cyklostezky podél Labe. Pﬁes
nepochybn˘ pﬁínos stezky její realizace
s sebou pﬁiná‰í i nûkterá negativa a ztráta
vzrostl˘ch stromÛ je jedním z nich. Mnohé
stromy kácí rovnûÏ Povodí Labe v rámci

B˘valé ka‰tany v Tﬁebouticích práce arboristÛ.
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BohuÏel ka‰tany uÏ nestojí.

údrÏby bﬁehov˘ch porostÛ i kvÛli bezpeãnosti.
Tyto ztráty bude dobré kompenzovat
a celkovû se pokusit o to, abychom pro
na‰e potomky zanechali prostﬁedí, které jim
umoÏní kvalitní Ïivot tak, jako je to umoÏnûno nám. Projekt v˘sadby zelenû, jak vûﬁím,
k tomuto pﬁispûje a podaﬁí se realizovat
alespoÀ ãásteãnû, pﬁípadnû po etapách.
Stromy rostou velmi dlouho a v souãasn˘ch
klimatick˘ch podmínkách je sloÏité zajistit
pﬁeÏití novû vysazen˘ch stromÛ. Naopak
strom pokácet je dnes s dostupnou technikou velmi snadné.
Projekt je pﬁipraven v zámûru, zastupitelstvem obce byl vybrán zpracovatel projektu
v˘sadby, firma Gabriel a smlouva na projekt
je podepsána. Termín dokonãení projektu,
kter˘ bude slouÏit také jako podklad pro poÏádání o dotaci na realizaci, je konec ãervna 2020. Realizace vlastní v˘sadby má b˘t
dokonãena do roku 2023, z dotace mÛÏe b˘t
(Pokraãování na následující stranû)

Z prezentace ukázkového o‰etﬁení stromÛ.

B˘val˘ oﬁe‰ák v Zahoﬁanech - zaãalo to oﬁezáním.

hrazena i následná péãe po dobu tﬁí let, udrÏitelnost projektu je deset let.
Z pﬁedbûÏného v˘bûru lokalit pro v˘sadbu
uvádím napﬁ. alej v „sadu“ podél chodníku
v NádraÏní ulici, dosadbu zbytkÛ alejí ovocn˘ch stromÛ pﬁi silnici na Encovany a podél
cesty ze Zahoﬁan do Tﬁeboutic. Dále aleje
podél cest v okolí Mariánského kostela, alej
podél chodníku a budoucí cyklostezky mezi

hﬁbitovem a továrnou v Kﬁe‰icích, alej podél
b˘valé vleãky. Je tﬁeba v˘sadbu zaãít projednávat s majiteli pozemkÛ, zdaleka ne
vÏdy je obec Kﬁe‰ice vlastníkem pozemku.
Také je zapotﬁebí pro dobro na‰í krajiny
zmûnit princip hospodaﬁení, kde pﬁevládá
intenzívní vyuÏívání a vytûÏování pÛdy, orba
aÏ tûsnû k hranicím pozemkÛ, ke krajÛm
cest, pûstování nevhodn˘ch plodin podporu-

jících ztrátu orné pÛdy, absence prvkÛ pﬁirozenû zadrÏujících vodu v krajinû.
K tûmto tématÛm mi dovolte zmínit odkaz
na petici âeské ornitologické spoleãnosti:
https://birdlife.cz/petice-za-krajinu/, kde je
v textu popsáno to dÛleÏité.
Pﬁikládám pár ilustraãních a vzpomínkov˘ch fotografií.
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta

NA·E ODPADKY
Zmûny v oblasti odpadového hospodáﬁství jsou neustálé, v souãasnosti pﬁedev‰ím v souvislosti s novû projednávan˘m zákonem
o odpadech /Vládou âR schváleno v prosinci 2019, nyní bûÏí proces projednávání v Poslanecké snûmovnû/, ale také jako dÛsledek
v˘voje situace na trhu s vytﬁídûn˘m odpadem. Sbûr a vyuÏití odpadu jako druhotné suroviny se dnes pot˘ká s problémy, recyklace
funguje ve velmi omezené míﬁe. Vytﬁídûné plasty a papír v posledních letech smûﬁovaly pﬁedev‰ím do âíny a dal‰ích asijsk˘ch zemí,
kde ov‰em odbyt pﬁestal fungovat. Svoje odpady si tak budeme
muset likvidovat a recyklovat sami a je to tak správnû. Politika státu
ov‰em zatím smûﬁuje spí‰e k represi a zdraÏování skládkovného,
ménû uÏ se pﬁipravuje a podporuje zpracování odpadÛ, chybí linky
na recyklaci, komplikovaná je pﬁíprava spaloven odpadÛ. Nov˘
zákon vychází z cílÛ stanoven˘ch Evropskou unií, bude se zvy‰ovat
povinnost tﬁídit /55% z komunálního odpadu v roce 2025, postupnû
do roku 2030 to bude 60%/. âísla nejsou je‰tû koneãná, kaÏdopádnû se bude zdraÏovat. Ambicióznû stanoven˘ cíl má smûﬁovat k tzv.
obûhovému hospodáﬁství. Povinnost více tﬁídit a plánované zdraÏování skládkovného bude doprovázeno slevami pro obce pﬁi dodrÏení cílÛ tﬁídûní, obce si budou moci zvolit, jak toho dosáhnout.
Na‰e obec ﬁe‰í likvidaci odpadu ve spolupráci s firmou BEC, které
je souãástí nadnárodní skupiny FCC Group. Firma BEC zaji‰Èuje
svoz komunálního i tﬁídûného odpadu, rovnûÏ svoz nebezpeãn˘ch
odpadÛ. Sídlo firmy je v Lovosicích, kde firma provozuje sbûr ve‰ker˘ch odpadÛ.
Spolu se zastupitelkou Evou Fikslovou a ãlenkou v˘boru pro rozvoj obce Jarmilou Jandovou jsme se do areálu BEC vydali na prohlídku a jednali o situaci a moÏnostech pro na‰í obec. Pokud jde
o tﬁídûní, na‰e vytﬁídûné odpady se stále z velké ãásti recyklují. Na
tﬁídící lince probíhá ruãnû vytﬁídûní plastÛ, pﬁedev‰ím PET lahví na
jednotlivé barvy, podle kter˘ch se dále zalisují do balíkÛ k transportu na dal‰í recyklaci. Nejlépe se recyklují ãiré PET lahve, nejhÛﬁe
nestandartní barvy jako fialová apod. Zbylé plasty po vytﬁídûní, napﬁíklad sáãky a ta‰ky smûﬁují do spalovny v âíÏkovicích na tzv.
Energetické vyuÏití. Firma BEC v souãasnosti buduje novou tﬁídící
linku.
Papír vlivem nefunkãního odbytu je balen jako smûs ve‰ker˘ch
papírÛ. Dal‰í tﬁídûní podle druhÛ nemá nyní smysl, ekonomika druhotného zpracování papíru pﬁíli‰ nefunguje. Postupnû mizí i sbûry
papíru ve ‰kolách, kontejnery jsou proto stále plnûj‰í. Aktuálnû na

situaci zareagoval stát finanãní podporou sbûrov˘ch firem, coÏ je
dobﬁe, protoÏe je tﬁeba zachovat kontinuitu systému tﬁídûní odpadÛ
a omezit mnoÏství smûsného odpadu v popelnicích, kter˘ skonãí na
skládce.
SniÏování mnoÏství skládkovaného odpadÛ je nezbytné, stále je
v na‰ich popelnicích vidût nevytﬁídûn˘ plast nebo papír, kter˘ je
moÏné vytﬁídit. Dal‰í moÏnost, jak sníÏit mnoÏství odváÏeného odpadu je kompostování odpadÛ, které to umoÏÀují. Pokud moÏno rovnou na zahradách, aby odpad takzvanû nevznikl, neboli byl v podstatû zrecyklován pﬁímo na místû, odkud pochází. Podle anal˘z posledních let tvoﬁí kompostovatelné odpady tzv. BRKO /biologicky
rozloÏiteln˘ komunální odpad/ znaãnou ãást komunálního odpadu
zhruba 30-50%. V novû navrÏeném zákonû jsou také stanoveny
podmínky pro komunitní kompostárny, jako zaﬁízení k pﬁedcházení
vzniku odpadÛ.
Obec bude podávat Ïádost o dotaci na kompostéry do zahrad rodinn˘ch domÛ, ale i k domÛm bytov˘m. Dotace bude smûﬁována
také na osvûtové materiály a návody, jak správnû kompostovat.
Kompostéry budou poskytnuty pouze zájemcÛm, v˘zvu k pﬁihlá‰ení
dostanete formou SMS informace i standartním zpÛsobem, tedy
místním rozhlasem a zveﬁejnûním na úﬁední desce. Zájemci se pﬁihlásí na OÚ.
Po zváÏení v‰ech dostupn˘ch informací a zku‰eností z jin˘ch obcí
je zﬁejmé, Ïe nemá valn˘ smysl vyuÏívat sofistikované systémy domácího tﬁídûní s evidovan˘m svozem, které nûkteré obce zavedly
jako motivaãní prvek s moÏností slev na komunálním odpadu. Tyto
systémy jsou pomûrnû administrativnû nároãné, odmûny formou
slev jsou také legislativnû na hranû. Domácí tﬁídûní proto uvaÏuje(Pokraãování na následující stranû)
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me zavést jako dobrovolnou moÏnost se
svozem od domÛ vlastním obecním autem
v urãité dny, jako pobídku k tﬁídûní pro ty, co
mají tﬁeba hnízda na tﬁídûné odpady daleko,
nebo mají vÛli tﬁídit kvalitnûji a odlehãit tak
kontejnerÛm na sbûrn˘ch místech.
Také bude pokraãovat rozdávání barevn˘ch ta‰ek na pohodlnûj‰í a pﬁehledné tﬁídûní v domácnostech. Nûkteﬁí z na‰ich seniorÛ uÏ ta‰ky dostali pﬁi letním setkání
u Labe, dal‰í ta‰ky se budou rozdávat po
zveﬁejnûní v˘zvy na obecním úﬁadû a podle
zájmu se pﬁípadnû ta‰ky dokoupí.
Ke zmûnám v systému nakládání s odpady probûhne informaãní osvûtová akce
smûﬁovaná na duben ke dni Zemû.
Cílem této snahy bude pomocí pobídek
k tﬁídûní a kompostování zmen‰it mnoÏství
odpadu, sváÏet popelnice pravidelnû 1x za
2 t˘dny. Harmonogram svozÛ bude pﬁehledn˘, zmûna bude doprovázena v˘‰e zmínûn˘mi moÏnostmi ke sníÏení mnoÏství odpadu ukládaného do popelnic.
Bio úloÏi‰tû, které v souãasné podobû
nevyhovuje, bude s novou jarní sezónou
uzavﬁeno a nahrazeno sbûrn˘m místem
za Obecním úﬁadem. Sbûr bio odpadÛ bude
realizován do uzavﬁen˘ch kontejnerov˘ch
van, které se dají snadno vyváÏet a neod-

porují legislativû. Kontejnery budou rozdûleny na vûtve a dﬁevní hmotu, zvlá‰È na listí
a trávu. Vûtve budou pﬁed uloÏením do kontejneru ãásteãnû zpracovány a ‰tûpkovány.
Pokud se podaﬁí pozdûji nalézt lep‰í polohu sbûrného místa i v kombinaci se sbûrn˘m dvorem, mÛÏou se kontejnery snadno
pﬁesunout. Kontejnery zkusíme poﬁídit z dotace Ústeckého Kraje a pokud se to podaﬁí,
mÛÏou se k centrálnímu sbûrnému místu pozdûji pﬁidat i dal‰í sbûrné kontejnery na bio
odpad na vybran˘ch místech v kaÏdé ãásti
obce.
Ukládáním do kontejnerÛ by mohlo b˘t
dosaÏeno lep‰í kvality a v˘hodnûj‰ího ukládání v kompostárnû SONO, kde jsme jako
obec ãlenem a pﬁispíváme na provoz kompostárny.
Plánujeme také zavést sezónní svoz
shrabaného listí od domÛ v konkrétní dny
do big bagÛ. Zájemci si budou moci zapÛjãit tyto pytle na obecním úﬁadû, kde je jiÏ 1.
zku‰ební várka vakÛ pﬁipravena.
Na sbûrném místû za Obecním úﬁadem
bude nadále fungovat tﬁídûní dal‰ích odpadÛ podle druhÛ:
■ kovy
■ pneumatiky
■ velkoobjemov˘ odpad

■
■

elektrozaﬁízení /v rámci programu tﬁídûní s hasiãi/
textil - novû zﬁízeno smlouvou s f. Textil Eko od bﬁezna

Tﬁídûní nebezpeãn˘ch odpadÛ v souãasném reÏimu svozu 2x z jednotliv˘ch ãástí
obce roãnû bude pokraãovat.
Novû jsou po obci rozmístûny sbûrné nádoby na jedlé oleje, od bﬁezna pﬁibudou
nové nádoby na textil - u ‰koly, v Zahoﬁanech a v Tﬁebouticích na návsi. Do nádob na
tﬁídûní kovÛ, které od loÀska pﬁibyly na místech pro tﬁídûní, je moÏné ukládat kromû
plechovek také ve‰keré drobnûj‰í kovové
odpady.
Lidé, tﬁiìte a kompostujte, na‰e odpadky jsou na‰í zodpovûdností a bude pﬁituhovat, se zdraÏováním skládkovného budeme
v‰ichni více platit. Pokud se pozdûji rozhodneme pﬁejít na systém PAYT /z anglického
pay, what you throw - zaplaÈ za to, kolik vyhodí‰/, mÛÏete dosti u‰etﬁit. Tento systém je
obsaÏen ve zmûnovém návrhu zákona
o místních poplatcích, kter˘ se v rámci tzv.
Odpadového balíãku právû projednává ve
smûmovních v˘borech. Osobnû bych si pﬁechod na tento spravedlivûj‰í systém velmi
pﬁál.
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta

Zvonice zahoﬁanského kostela je z nejhor‰ího venku
Jistû jste si loni v‰imli, Ïe kolem zvonice kostela Nejsvûtûj‰í Trojice stálo le‰ení. Po cel˘ podzim se intenzivnû pracovalo na statickém zaji‰tûní a opravû
zdiva zvonice. VûÏ uÏ byla nebezpeãná
pro své okolí i náv‰tûvníky hﬁbitova kvÛli
padající omítce a drolícímu se zdivu.
Toto nebezpeãí je uÏ na‰tûstí zaÏehnáno.
Celá zvonice byla sepnuta ocelov˘mi
táhly. Praskliny ve zdivu se zasponovaly,
dozdily a vyplnily maltovou smûsí. Vyspravily se okenní otvory a ostûní, do oken pﬁibyly
okenice, které chrání vnitﬁek vûÏe pﬁed vûtrem a de‰tûm. Korunní ﬁímsa hned pod
stﬁe‰ní bání potﬁebovala kompletní rekonstrukci. Byla tak poniãená de‰tûm, Ïe její
pÛvodní tvar byl jiÏ sotva patrn˘. Z vnitﬁku
zvonice se muselo vyvézt velké mnoÏství
suti. Byla zaji‰tûna prohnutá klenba márnice. Na závûr byla celá vûÏ nahozena podkladní vrstvou jádrové omítky.
Oprava zvonice vy‰la celkem na
1.466.000 Kã, financována byla z dotací Ministerstva kultury (Program záchrany architektonického dûdictví) a Ústeckého kraje.
Na spolufinancování se podílela ¤ímskokatolická farnost Zahoﬁany, Biskupství litomûﬁické a obec Kﬁe‰ice. V‰em moc dûkujeme!
Po proveden˘ch opravách je v souãasné
chvíli zvonice stabilizovaná a chránûná pﬁed
povûtrnostními vlivy. Uvnitﬁ zvonice je‰tû
probíhá obnova tesaﬁsk˘ch konstrukcí hrubé
podlahy jako pﬁíprava pro dal‰í etapu - opravu vloÏeného dﬁevûného patra, které neslo
zvonovou stolici, a osazení nového vnitﬁního
schodi‰tû. K úplnému dokonãení fasády pak
zb˘vá nahodit vnûj‰í vrstvu finálních omítek
a ‰tukÛ. Na to si v‰ak je‰tû nûkolik let poZPRAVODAJ

●

16 / 2020

ãkáme. Nyní pﬁijdou na ﬁadu opravy hlavní
kostelní lodi. V letech 2014 - 2016 se na
kostele opravil krov, teì by mûla co nejdﬁíve
následovat instalace okapÛ a svedení de‰Èové vody od základÛ kostela, sanace trhlin, osazení definitivních táhel a dal‰í práce
podle projektu celkové rekonstrukce. JiÏ

V˘roba ‰ablony pro rekonstrukci
korunní ﬁímsy.

jsme podali Ïádosti o dotace na tyto pokraãující práce. Snad budeme opût úspû‰ní
a potﬁebné finance získáme.
Pﬁed nûkolika lety na jednání na Biskupství Litomûﬁickém nám bylo ﬁeãeno, Ïe kostel je farní, tudíÏ by ho mûli opravit farníci.
Zní to moÏná trochu tvrdû, neboÈ souãasn˘ch farníkÛ je pomálu, ale nûco pravdy na
tom je. ¤eãeno obraznû, kdo jin˘ má o‰etﬁit
zranûného, neÏ ti, kteﬁí mu jsou nejblíÏe.
(Pokraãování na následující stranû)

Oprava korunní ﬁímsy (pÛvodní stav, prÛbûh oprav).
Navíc s jeho pﬁípadnou ztrátou by pﬁi‰li
o kus dobrého v sobû. Dûkujeme tak v‰em
dárcÛm veﬁejné sbírky Zahoﬁansk˘ kohout,
kteﬁí finanãnû pﬁispívají na zdar akce. Znovu
obraznû, pomáhají pﬁikládat hojivé obklady.
Je nám ctí, Ïe se na zednick˘ch pracech
leto‰ní etapy opravy zvonice podílela zednická firma rodiny Nûmcov˘ch ze Zahoﬁan.
Dûkujeme za vá‰ ﬁemesln˘ fortel. Vûﬁíme,
Ïe proces obnovy duchovní dominanty obce
posílí vztah místní komunity k místu a zároveÀ zapÛsobí pozitivnû na v‰echny, kteﬁí
v okolí Ïijí, nebo pﬁíleÏitostnû projíÏdûjí
kolem.
I v roce 2020 budete moci kostel Nejsvûtûj‰í Trojice nav‰tívit pﬁi Noci kostelÛ. JiÏ
dnes si do kalendáﬁe mÛÏete zapsat datum
této akce: pátek 5. ãervna od 18 hodin. Seznámíme Vás s nejnovûj‰ím stavem oprav
a plánech pro pﬁí‰tí období. O postupu prací
se pﬁesvûdãíte na vlastní oãi. Pﬁijìte, budeme se tû‰it!
Spolek Pro Zahoﬁany
Text a foto: Jarmila Jandová,
Karolína a Ondﬁej ·tûdr˘ch

Vyspravení okenních otvorÛ (pÛvodní stav, prÛbûh oprav).
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Události z Domova Na Pustaji
VáÏení spoluobãané opût se setkáváme
na stránkách Zpravodaje.
I my v Domovû Na Pustaji rádi ãteme
o dûní v obci Kﬁe‰ice, a tak Vám také pí‰eme o událostech u nás v domovû.
Rádi bychom si spoleãnû s Vámi pﬁipomenuli nûkolik akcí, kter˘ch jsme se v posledním období velice rádi zúãastnili. JelikoÏ
jich bylo spousta, vybereme jen ty pro nás
nejdÛleÏitûj‰í.
Jako obãané obce Kﬁe‰ice jsme s lampióny vyrazili na prÛvod, kter˘ pro ‰irokou veﬁejnost pﬁipravila obec Kﬁe‰ice.
V závûru mûsíce listopad jsme pro na‰e
uÏivatele, zamûstnance a veﬁejnost poﬁádali na‰e první rozsvícení vánoãního stromeãku. Vûﬁíme, Ïe i v závûru leto‰ního roku se
opût v‰ichni sejdeme v na‰em domovû, jako
tomu bylo v loÀském roce.
Následující mûsíc prosinec byl pro nás velice pestr˘. Zúãastnili jsme se nûkolika prodejních v˘stav na‰ich v˘robkÛ. První se konala v nemocnici v Litomûﬁicích, poté následovala na Krajském Úﬁadû v Ústí nad
Labem a samozﬁejmû jsme nemohli opomenout ani na vánoãní trhy v obci Kﬁe‰ice,
které nav‰tûvujeme pravidelnû. Poté nás
ãekalo trochu tance a zábavy na Mikulá‰ská
zábavû, kterou jsme si uÏili v KD Polepech.
Opût nás nav‰tívili kamarádi v rámci zaﬁízení Centra sociální pomoci a kamarádky
z Domova Sluneãní DvÛr Jestﬁebí. Ani v leto‰ním roce jsme neopomnûli nav‰tívit vánoãní trhy v Lysé nad Labem, kde jsme je‰tû
pokoupili pár posledních vánoãních dárkÛ.
Zakonãení roku u nás probíhalo jak jinak

neÏ peãením vánoãního cukroví, rozbalováním vánoãních dárkÛ, sledování pohádek
a men‰ím ohÀostrojem s pﬁípitkem na Nov˘
rok. Rok 2020 jsme zapoãali Novoroãním
v˘‰lapem na vrchol hory ¤íp.
Závûrem bychom rádi touto cestou podûkovali v‰em zamûstnancÛm nejen za péãi
a starostlivost o uÏivatele na‰eho domova,
ale také za pomoc pﬁi organizaci a plánování kulturního a spoleãenského vyÏití.
Bc. Pavel Kﬁiãek, vedoucí domova
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Strom je dokonalé klimatizaãní zaﬁízení, má-li k tomu podmínky
STROM 1.
Za slunného dne pﬁichází na jeden metr
ãtvereãní aÏ 1000 WatÛ sluneãní energie.
Such˘ povrch se ohﬁívá i pﬁes 50 °C. Strom
v jasném sluneãném dni spotﬁebovává 1 %
sluneãní energie na fotosyntézu, 5-10 %
procent se odrazí ve formû svûtelné energie, stejné procento ve formû tepla a rovnûÏ
stejné procento ohﬁeje pÛdu. Okolo 80 %
energie je vloÏeno do transpirace (proces
v˘paru vody rostlinou). Bûhem slunného
dne tak vodou dobﬁe zásoben˘ vzrostl˘
strom odpaﬁí postupnû i 100 l vody a tím
ochladí okolní vzduch aÏ o 10 °C. „Tento
proces je jedin˘m dokonale fungujícím klimatizaãním systémem na na‰í planetû.“(Jan
Pokorn˘, Hospodaﬁení s vodou v krajinûfunkce ekosystémÛ, 2014, UJEP, Ústí nad
Labem, str. 98)

Aby strom takto fungoval musí mít dostateãn˘ pﬁíjem vody, dostateãnû velk˘
a propustn˘ prostor kolem kmene a musí
b˘t zdráv. Co v‰ak dûlat, kdyÏ nepr‰í? Nezb˘vá neÏ stromu pomoci, aby alespoÀ
pﬁeÏil a svou klimatizaãní funkci mohl vykonávat v pﬁíznivûj‰ím období. V letních
mûsících bez de‰tû je vhodné zalévat stromy 1x za t˘den aÏ dva t˘dny. Porce zálivky je odvislá od velikosti stromu cca od
50l do 200 l. Pozornou péãi vyÏadují zejména stromy, které jsou vysazené teprve
krátce, seznamují se se stanovi‰tûm a nemají dostateãnou koﬁenovou síÈ. Tyto stromy je tﬁeba zalévat také v zimních mûsících, kdyÏ chybí sráÏky ãi probûhlo období
holomrazÛ. Porci zálivky nesmûrujeme
pouze ke kmeni, ale rozprostﬁeme ji po
plo‰e koﬁenové plochy.

Je pravdûpodobné, Ïe následující léto, co
se t˘ãe mnoÏství de‰tû, se nebude od pﬁedchozích dvou li‰it. U ﬁady stromÛ jiÏ koncem
jara uvidíte, Ïe jim proschly vûtve, ãi mají
men‰í listy, ãi men‰í mnoÏství listÛ. Bude to
jejich reakce na pﬁede‰lé sucho. Vzhledem
k niÏ‰í pÛdní vlhkosti budou mít startovací
podmínky pro pﬁeÏití hor‰í, neÏ v pﬁedchozích letech. PomoÏte jim. Postarejte se
nejen o své stromy, ale domluvte se se sousedy a s obcí a adoptujte nûjak˘ strom
v okolí. Na zálivku mÛÏete pouÏít i va‰i odpadní vodu ze sprchování, koupání ãi oplachování, kdyÏ pouÏíváte pﬁírodû blízké mycí
prostﬁedky.
Citace: Jan Pokorn˘, Hospodaﬁení
s vodou v krajinû- funkce ekosystémÛ,
2014, UJEP, Ústí nad Labem
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Co se kolem tohoto vzrostlého stromu dûje?
STROM 2.
Chlapík ã. 1 - pﬁesekává kotevní koﬁen
Rád by vedl kolem stromu novou kanalizaci, strom mu dost pﬁekáÏí, ale udûlat to
nûjak musí no ne? âeho se dopou‰tí? OhroÏuje zdraví, stabilitu a Ïivotnost stromu.
OhroÏuje bezpeãnost svou a lidí okolo. Jeho
ãinnost je trestná. MÛÏe to udûlat jinak?
Ano, v˘kop v koﬁenové ãásti stromu bude
provádût peãlivû, aby nepo‰kodil koﬁeny.
AlespoÀ 2-3 m od kmene. Pﬁípadné rány na
koﬁenech zaãistí a natﬁe ochrann˘m nátûrem, pﬁes koﬁeny pﬁehodí mokr˘ hadr. Instalaci sítí provede podvléknutím a dá je do
chrániãky proti prorÛstání koﬁenÛ. Pracuje
rychle, aby mohl místo s koﬁeny co nejdﬁíve
zasypat.
Chlapík ã. 2 - oﬁezává vûtve
Je to zemûdûlsk˘ podnikatel, jedoucí „na
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dotacích“. V˘‰ka jeho dotace odvisí od velikosti obdûlaného pole. Plocha se mûﬁí podle
satelitních snímkÛ, tedy je nutno orat aÏ
k bﬁehÛm vodoteãí, aÏ k cestû, div Ïe cestu
nerozorat. A pod korunami stromÛ mu plocha nebude zapoãtena, a to je pﬁece ‰koda
no ne? Chlapík totiÏ nehledí na ochrannou
zónu stromu, myslí si, Ïe koﬁeny jdou stromÛm dolÛ, takÏe mÛÏe orat aÏ ke kmeni, no
ne? Jeho ãinnost je trestná. MÛÏe udûlat
nûco jinak? Ano, mûl by se zamyslet nad
sv˘m poãínáním. Za ãím se honí a zda cena
není pﬁíli‰ vysoká a bezohledná a zda se
stará o krajinu a o pÛdu jako správn˘ hospodáﬁ.
Chlapík ã. 3 - zaváÏí koﬁeny a koﬁenov˘
nábûh
Staví garáÏ, kam s tou hlínou ze základÛ?
Naveze to sem, pod strom, aspoÀ se to za-

rovná, no ne? Jeho ãinnost je trestná. Sv˘m
poãínáním zamezil stromu moÏnost d˘chat
koﬁeny a neodstraní-li do pÛl roku zeminu
ohrozí zdraví a Ïivotnost stromu. MÛÏe udûlat nûco jinak? Ano, jestli nemá jiné vyuÏití,
domluví se se skládkou stavební suti, rozdûlí zeminu na humusovou skr˘vku a ostatek
a odveze materiál k dal‰ímu vyuÏití.
Chlapík ã. 4 - nalévá do kmene jed ãi olupuje kÛru
tento strom mu dost vadí, buì mu stíní
nebo z nûj padá listí, také mu mÛÏe vadit
v prÛjezdu na nûjaké osobnû dÛleÏité místo.
Proto stromu chodí pravidelnû nenápadnû
ubliÏovat. Jeho ãinnost je trestná. MÛÏe svÛj
problém ﬁe‰it jinak? Ano, mÛÏe se nauãit
mít ten strom rád a pﬁizpÛsobit se mu.
(Pokraãování na následující stranû)

A co ten traktor? PojíÏdûním pod stromy
po rostlém povrchu váha motorového vozidla utuÏe zeminu a z pÛdy se vytrácí její vsakovací schopnost a schopnost vázat vodu,
vytrácí se pÛdní kyslík, kter˘ se nasává do
pÛdy, kdyÏ je kyprá. Strom nemÛÏe d˘chat
a utuÏená pÛda nevítá pÛdní organismy. Takovou nepﬁíjemnost mÛÏe vytvoﬁit i osobní
vozidlo i velk˘ plo‰n˘ se‰lap lidmi. MÛÏeme
pro strom nûco udûlat? Ano, odbornû ãás-

teãnû provzdu‰nit okolí kmene a v pﬁípadû
nevyhnutelnosti parkování ãi pû‰í cesty nechat vytvoﬁit odborníkem novou prody‰nou
plochu.
Tûchto pár pﬁíkladÛ chování chlapíkÛ, ale
i Ïen ke stromÛm není v˘mysl, je to realita.
Jenom ty ‰tafle na traktoru jsou vymy‰lené.
To by pﬁece nebylo podle BOZP :-)
A teì krátká pﬁedstava na závûr: Jste
na cestû. Je léto a vedro. Chcete si odpoãi-

nout a osvûÏit se. Nabízejí se dva stánky.
U obou je volno a podávají se stejné nápoje. Jeden stánek má posezení pod sluneãníky a druh˘ pod velk˘m ko‰at˘m stromem.
Kam byste se radûji posadili?
V pﬁí‰tím ãísle zpravodaje vám nabídnu obrázky kolobûhu vody na Zemi. Îe to
znáte z prvouky? Nechte se pﬁekvapit.
Kresby a text: Karolína ·tûdrá

Pﬁivítali jsme nové obãánky obce
Druhé vítání obãánkÛ se v loÀském roce uskuteãnilo dne 11. 10.
2019 a pﬁivítáni byli celkem 4 chlapci a 2 dívky. Za pohodové atmosféry se v obﬁadní místnosti obecního úﬁadu se‰li nejen nejmlad‰í obyvatelé se sv˘mi rodiãi, ale také jejich prarodiãe a ostatní pﬁíbuzní. Úãast byla skuteãnû bohatá.
Slavnostního aktu se ujal starosta obce Michal Manãal, kter˘
sv˘m projevem pﬁivítal v‰echny pﬁítomné, projevil úctu rodiãÛm
a prarodiãÛm a novorozen˘m popﬁál v Ïivotû jen to nejlep‰í. Poté
se rodiãe podepsali do pamûtní knihy
a pﬁevzali pro dûti dárky, které jim vûnovala Obec Kﬁe‰ice.
Zkrátka nepﬁi‰li ani star‰í sourozenci novû vítan˘ch, na které zde ãekaly
také malé dáreãky. Celou akci zpestﬁily dûti z místní mateﬁské ‰koly, které
pod vedením vedoucí Bc. Magdalény
Chladilové v‰em pﬁítomn˘m zarecitovaly krásné básniãky, zazpívaly písniãky a maminkám pﬁedaly krásnou
vlastnoruãnû vyrobenou kytiãku. Jako
podûkování i dûti z mateﬁské ‰koly obdrÏely malou sladkou odmûnu.

Vítání obãánkÛ se v Kﬁe‰icích koná jiÏ ﬁadu let, a to bez ohledu
na svÛj pÛvod a nás velice tû‰í trval˘ zájem o tuto akci. Dûtem i jejich rodinám ze srdce pﬁejeme, aby se jim v Kﬁe‰icích líbilo a byli
hlavnû zdraví a spokojení.
Za Obecní úﬁad Kﬁe‰ice Petra âadová
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Z ãinnosti SDH Kﬁe‰ice ve IV. kvartálu roku 2019
a v I. kvartálu roku 2020
VáÏení obãané,
rád bych vás touto cestou v‰echny pozdravil a v krátkosti
vás seznámil s tím nejdÛleÏitûj‰ím z ãinností na‰eho sboru
a v˘jezdové jednotky v uplynul˘ch obdobích.
V posledním ãtvrtletí roku 2019 se nám podaﬁilo uspoﬁádat tradiãní závod v poÏární v‰estrannosti, ale také kulturní akce v podobû
lampionového prÛvodu a tradiãního rozsvícení vánoãního stromeãku
se zpíváním koled na návsi.
Závod v poÏární v‰estrannosti, kter˘ jsme uspoﬁádali pod vr-

chem Holaje pﬁipadl v loÀském roce na termín 12. ﬁíjna. Závodu se
zúãastnilo 8 druÏstev plamínku, 19 druÏstev mlad‰ích ÏákÛ, 12 druÏstev star‰ích ÏákÛ a 23 dorostencÛ jednotlivcÛ. Domácím závodníkÛm se podaﬁilo získat 6 medailov˘ch umístûní v kategorii dorostu, 1
medailové umístûní v kategorii plamínek a 1 medailové umístûní
v kategorii mlad‰ích ÏákÛ. S organizací na jednotliv˘ch stanovi‰tích
nám pomohli hasiãi z Vûdomic, kter˘m tímto dûkujeme. Také dûkujeme manÏelÛm Hortov˘m ze Zahoﬁan, kteﬁí nám umoÏnili parkování a umístûní organizaãního a potravinového stánku na jejich pozemku pod kostelem.
Akce louãení s letním ãasem se zúãastnilo více jak 200 obãanÛ.
Celou trasu od Mariánského kostela aÏ k ﬁece Labi zdobili stra‰áci
z d˘ní, které vydlabali mladí hasiãi na hasiãském krouÏku se sv˘mi
rodiãi a vedoucími. V rámci programu vystoupila skupina Vox Luminas z Litomûﬁic, která si pro v‰echny diváky pﬁipravila svûtelnou
a ohnivou show. Po pﬁipraveném vystoupení si mohli v‰ichni úãastníci opéci buﬁty na ohni.

Závod poÏární v‰estrannosti v Kﬁe‰icích - pytlování

Úãast na akci byla obrovská
D˘Àování v hasiãárnû

Dûkujeme manÏelÛm Hortov˘m za umoÏnûní parkování na jejich
pozemku v Zahoﬁanech
ZPRAVODAJ
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Akce rozsvícení vánoãního stromeãku tradiãnû zaplnila Velkou
náves v Kﬁe‰icích. Uvedenou akci spolupoﬁádáme se Z· a M· Kﬁe‰ice a také s Domovem Na Pustaji. Úãast se tradiãnû pohybuje
okolo 300 náv‰tûvníkÛ vãetnû dûtí. Obãané si na místû mohli zakoupit v˘robky ze ‰koly, od klientÛ DNP Kﬁe‰ice a také od obecního
úﬁadu. Teplé nápoje a pokrmy zajistili ãlenové SDH Kﬁe‰ice. Tentokrát se nám podaﬁilo domluvit se s paní uãitelkou Jenãkovou ze Z·
Kﬁe‰ice, Ïe po rozsvícení stromeãku zazpívá nejprve sama a poté
spoleãnû s dûtmi zazpívají nûkolik vánoãních koled. Poté pﬁi‰li za
dûtmi ãerti, Mikulá‰ a andûl, kteﬁí dûti obdarovali pﬁipraven˘mi balíãky s dobrotami. Na závûr se dostavil pan faráﬁ Mgr. Jaroslav StﬁíÏ,
jenÏ vánoãní stromeãek posvûtil a obãanÛm popﬁál poÏehnan˘ Advent. Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí pﬁidali ruku k dílu a pomohli tak
uvedenou akci uspoﬁádat.

NÁ· SBOR MÁ VE SV¯CH ¤ADÁCH ·IKOVNÉ âLENY,
KTE¤Í UMÍ MÁKNOUT A ZÍSKAT FINANâNÍ PROST¤EDKY
NA NA·I âINNOST,
A TO NEJEN OD OBCE!
Pﬁed více jak 2 lety se ná‰ sbor zapojil do projektu Recyklujte
s hasiãi. Cílem projektu je zpûtn˘ odbûr vyslouÏil˘ch elektrospotﬁebiãÛ od obãanÛ na‰í obce. Odpovûdn˘m zástupcem za zaji‰tûní této
agendy je ná‰ ãlen Miroslav Mrva. Za kaÏd˘ odevzdan˘ elektrospotﬁebiã ná‰ sbor získá drobnou finanãní odmûnu. Za odevzdané elektrospotﬁebiãe v roce 2019 ná‰ sbor získal odmûny ve v˘‰i témûﬁ 15
tis. Kã, coÏ povaÏuji za velice pûkn˘ v˘sledek. Dále se nám za pomoci na‰í ãlenky a vedoucí mládeÏe Moniky KubizÀákové podaﬁilo
získat finanãní dar ve v˘‰i 10 tis. Kã od Nadace âeské po‰ty na poﬁízení nov˘ch dresÛ pro mladé hasiãe. Také díky na‰emu ãlenovi
a jednateli sboru Luká‰i Kébrtovi se nám podaﬁilo získat dotaãní prostﬁedky od Ústeckého kraje ve v˘‰i 30 tis. Kã, téÏ na ãinnost mlad˘ch hasiãÛ.

Úãast na valné hromadû na‰eho sboru ãítala 44 ãlenÛ star‰ích 18
let a 4 ãlenové od 15 do 18 let s hlasem poradním
Luká‰ Kébrt, hlavním vedoucím kolektivu mládeÏe Václav Opava
ml., hospodáﬁkou Renata Mrvová a velitelem Miroslav Mrva ml. Dále
byli zvoleni ãlenové kontrolní a revizní rady sboru ve sloÏení Irena
¤ezáãová, Monika KubizÀáková a Libu‰e Hy‰plerová, DiS. Funkci
kronikáﬁe sboru jednomyslnû obhájila Ing. Jana Kostnerová. Chtûl
bych tímto podûkovat volební komisi ve sloÏení Mgr. Nikola Zavázalová, Dana VaÀková a Tereza Opavová, za dobﬁe odvedenou práci.
V‰em zvolen˘m funkcionáﬁÛm pﬁeji úspû‰né období a spoustu
dobﬁe odvedené práce ve prospûch hasiãÛ a na‰ich obãanÛ.

Nové dresy od Nadace âeská po‰ta
SBOR MÁ NOVÉ VEDENÍ NA OBDOBÍ 2020 - 2025
Dne 18. ledna se v na‰í hasiãské zbrojnici uskuteãnila valná hromada, na níÏ jsme spoleãnû shrnuli a vyhodnotili uplynulé období
na‰í ãinnosti v roce 2019. Také jsme stanovili plán práce - ãinnosti
na rok 2020. Valná hromada se tû‰ila hojné úãasti 44 ãlenÛ star‰ích
18 let z celkov˘ch 63 registrovan˘ch a dále 4 ãlenÛ s hlasem poradním ve vûku 15 - 18 let z celkov˘ch 8 registrovan˘ch. Kromû v˘‰e
uveden˘ch bodÛ bylo také nutné zvolit nov˘ v˘bor sboru pro funkãní období 2020 - 2025. âlenové sboru v tajném hlasování rozhodli,
Ïe do ãela sboru zvolí totoÏnou sestavu, jako v pﬁedchozím 5 letém
období. Starostou byl tedy zvolen Michal Manãal, jednatelem Mgr.

Na‰i valnou hromadu nav‰tívil starosta Krajského sdruÏení
hasiãÛ p. Henc

Po valné hromadû se ãinnost na‰eho sboru takﬁka zastavila.
Na bﬁezen byly naplánované kulturní i sportovní akce. Mladí hasiãi mûli zahájit svou jarní pﬁípravu na hasiãské soutûÏe. Pandemie onemocnûní COVID - 19 ale zcela ochromila ãinnost
spolku. Na hasiãsk˘ch pﬁekáÏkách nikdo netrénuje, u Labe na
hasiãské dráze není sly‰et zvuk hasiãské stﬁíkaãky, jako tomu
v letech pﬁedchozích. Dûtem i vedoucím „hasiãina“ opravdu
chybí a dÛkazem toho jsou ãasté dotazy od dûtí, rodiãÛ a v posledních dnech i od samotn˘ch vedoucích, kdy se bude zase
„stﬁíkat“ s vodou. Vûﬁím, Ïe jiÏ brzy. Pokud pandemie onemocnûní COVID - 19 bude pozvolna polevovat, jako je tomu doposud, bude moÏné zahájit tréninky pro jednotlivce od ãervna.
Skupinové tréninky bude moÏné zahájit aÏ v prÛbûhu letních
prázdnin. Musíme b˘t trpûliví a obezﬁetní.

■
■
■
■
■

AKCE, KTERÉ MUSELY B¯T Z DÒVODU PANDEMIE
ONEMOCNùNÍ COVID - 19 ZRU·ENÉ NEBO ODLOÎENÉ
Ma‰karní karneval pro dûti.
Kvûtnov˘ hasiãsk˘ v˘let.
SoutûÏ v technick˘ch disciplínách pro mládeÏ - Memoriál Václava
Linharta.
Dûtsk˘ den v Kﬁe‰icích s bûÏnou úãastí více jak 400 dûtí a 300 dospûl˘ch.
Tradiãní Hasiãské slavnosti v Litomûﬁicích.

Z âINNOSTI NA·Í V¯JEZDOVÉ JEDNOTKY
Dne 5. ﬁíjna se v obci Kﬁe‰ice a místní ãásti Nuãnice uskuteãnila
cviãná montáÏ protipovodÀového opatﬁení (PPO) v celé délce, a to
vãetnû zkou‰ky ãerpadel na Blatenském potoku. Cviãná montáÏ
PPO se dle provozního a manipulaãního ﬁádu musí provádût minimálnû 1x za 5 let. S montáÏí protipovodÀového opatﬁení pomáhali
na‰im hasiãÛm jednotky sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ z Libû‰ic a Horních ¤epãic. Ty byly na‰í obci nápomocné jiÏ v minul˘ch letech. Spolupráce s uveden˘mi jednotkami je pro nás velice pﬁínosná a dÛleÏitá, neboÈ se zku‰en˘mi hasiãi dokáÏeme zajistit montáÏ protipovodÀového opatﬁení ve velmi krátkém ãase. Celkem se na uvedené akci
podílelo více jak 50 pracovníkÛ, pﬁiãemÏ se z pﬁeváÏné vût‰iny jednalo o ãleny na‰eho sboru, JSDHO a také obãany obce. S manipulací mobilních prvkÛ pomáhala tûÏká technika. Zde vyuÏíváme dlouholeté spolupráce se spoleãností KLOTT - LT, dále s p. Koptou
z Oken a p. T˘lem z Nuãnic. Na provádûné práce dohlíÏeli tradiãnû
zástupci Povodí Labe pí. Hajdinová a p. Zdrubeck˘, kteﬁí provedli
kontrolu funkãnosti celého opatﬁení a práce hasiãÛ a dobrovolníkÛ.
Poãasí v uveden˘ den pﬁíli‰ nepﬁálo, a tak v‰ichni zúãastnûní proÏíZPRAVODAJ

●

23 / 2020

Na montáÏi protipovodÀového opatﬁení se podílela ﬁada
dobrovolníkÛ z obce

Na stavbû PPO se pravidelnû podílejí i zamûstnaci obce, kteﬁí se
jindy starají o úklid obce

V‰ichni zúãastnûní musí po celou dobu prací dávat pozor na
tûÏkou techniku

Úseky v Kﬁe‰icicích a Nuãnicích v bezprostﬁední blízkosti ﬁeky Labe
jsou na montáÏ nejnároãnûj‰í

Nûkteré ãásti PPO mohou montovat i dûvãata
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Likvidace následkÛ silného vûtru

âerpadlo SIGMA má za úkol odãerpávat pﬁítékající vodu
z Blatenského potoka
vali podmínky, které jsou shodné s opravdov˘m krizov˘m stavem chlad a dé‰È. Suché zázemí s obãerstvením bylo zaji‰tûno v hasiãské zbrojnici, kde se o v‰echny pracovníky ochotnû starala na‰e
ãlenka Renata Mrvová. Dûkuji v‰em, kteﬁí opût odvedli velmi dobrou
práci. Upﬁímné podûkování patﬁí také spoleãnosti Schoeller Kﬁe‰ice
za to, Ïe nám umoÏÀuje skladovat v areálu spoleãnosti jednotlivé
komponenty tohoto protipovodÀového opatﬁení.
Dne 16. listopadu v 12:45 byl JSDHO Kﬁe‰ice vyhlá‰en v˘jezd
k letecké nehodû v ulici PraÏská mezi hﬁbitovem v Kﬁe‰icích a spoleãností Schoeller Kﬁe‰ice. Jednalo se o letadlo typu ultralight, které
zavadilo o vedení vysokého napûtí a následnû spadlo do ﬁeky Labe.
Jednotka na místû provádûla asistenci potápûãÛm pﬁi hledání letadla pod hladinou za pomoci hasiãského ãlunu a dále zajistila stravování pro v‰echny zasahující sloÏky. Na místû zasahovali v‰echny
sloÏky IZS. Zásah byl velice nároãn˘ a byl ukonãen ve 20:00 hodin.
Dne 30. prosince v 02:47 byl JSDHO Kﬁe‰ice vyhlá‰en v˘jezd
k poÏáru nízké budovy - pﬁízemního bytu v ulici ãp. 102 v Kolonii,
obec Kﬁe‰ice, kdy v dobû vzniku poÏáru byla v hoﬁícím bytu Ïena
s dítûtem. Na místo události vyjelo jedno vozidlo na‰í jednotky CAS 25 RTHP. âlenové jednotky na místû provádûli evakuaci osoby
z 1. nadzemního podlaÏí za pomoci d˘chacích pﬁístrojÛ. Zachránûná osoba byla následnû pﬁedána do péãe záchranáﬁÛ. Na místû
události se dále nacházela 1 zranûná osoba, která byla s popáleninami transportována do nemocnice. Dítû, které bylo s matkou
v bytû, neutrpûlo zranûní a po o‰etﬁení lékaﬁem bylo svûﬁeno do
péãe rodinného pﬁíslu‰níka. Po lokalizaci a uha‰ení poÏáru ãlenové
provádûli kontrolu nad poÏáﬁi‰tûm aÏ do ranních hodin. Na místû zasahovaly v‰echny sloÏky IZS. Zásah byl ukonãen v 6:00 hodin.
V uvedené souvislosti doporuãujeme majitelÛm bytÛ v bytov˘ch domech, aby si zakoupili a umístili do sv˘ch jednotek, pﬁí-

PoÏár bytu v Kolonii
Potapûãi na hasiãsk˘ch ãlunech
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padnû také do spoleãn˘ch prostor, kouﬁové hlásiãe, které vãas
upozorní na blíÏící se nebezpeãí. Poﬁizovací cena se pohybuje
od 150 Kã do 1 000 Kã.
Dne 10. února v 17:39 byl JSDHO Kﬁe‰ice vyhlá‰en v˘jezd k vyvrácenému stromu v ulici PraÏská, obec Kﬁe‰ice, kter˘ se opﬁel
o ‰tít rodinného domu. Na místo události vyjelo jedno vozidlo na‰í
jednotky - CAS 25 RTHP v poãtu 1 + 5. Jednotka provedla zaji‰tûní
místa události a po dobu zásahu byla nápomocna HZS ÚK ze stanice Litomûﬁice, územní odbor Litomûﬁice. Zásah byl na místû ukonãen v 19:00 hodin.
HASIâI A COVID - 19
PﬁibliÏnû v polovinû bﬁezna byl v âeské republice vyhlá‰en nouzov˘ stav z dÛvodu nekontrolovatelného ‰íﬁení nákazy nazvané
COVID - 19. V rámci nouzového stavu byli do sluÏby povoláni i dobrovolní hasiãi a u nás tomu nebylo jinak. Od zaãátku plníme specifické úkoly, které jsou pro nás novou v˘zvou a cennou zku‰eností.
V krátkosti je tﬁeba ﬁíci, Ïe zaji‰Èujeme:
■ rozvoz obûdÛ na‰im obãanÛm,
■ rozvoz rou‰ek do domácností,
■ distribuci informaãních letáãkÛ,
■ v˘dej a rozvoz dezinfekce,
■ vyzvedávání ochrann˘ch pomÛcek z v˘dejních míst v okrese,
■ dal‰í ãinnosti urãené vedením obce.
Dûkujeme Lucce za u‰ití 70 ks rou‰ek pro na‰e hasiãe

Na v˘vûskách pﬁed hasiãskou zbrojnicí jsou informace
k onemocnûní COVID - 19 a také fotografie s hasiãskou tématikou.
Pro odlehãení situace jsme na jednu z v˘vûsek umístili nûkolik
hasiãsk˘ch vtipÛ.
Takovéhle pûkné rou‰ky nám u‰ila Lucka Kébrtová

■
■
■

NEJBLIÎ·Í AKCE PO¤ÁDANÉ NA·ÍM SBOREM
Srpen - pokud epidemie v âR ustane a Vláda povolí akce s úãastí více jak 500 osob, uspoﬁádáme Dûtsk˘ den na konci srpna.
24. 10. 2020 Louãení s letním ãasem (prÛvod od Mariánského
kostela v lesíku k Labi).
28. 11. 2020 Rozsvícení vánoãního stromeãku, jarmark, zpívání
koled, ãert a Mikulá‰ na Velké návsi.

Na závûr. V následujícím období musíme ustát ten nápor a já
pevnû vûﬁím, Ïe ten jiÏ nebude trvat dlouho. Poté se zaãneme pomalu vracet k bûÏnému Ïivotu. Dûkuju v‰em na‰im hasiãÛm, kteﬁí
v této nelehké dobû pomáhají na‰im obãanÛm pﬁeklenout toto tûÏké
období.
Díky za pﬁízeÀ a snad se spoleãnû sejdeme u na‰ich akcí do je‰tû
konce roku 2020.
Michal Manãal, starosta sboru
ZPRAVODAJ
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Ná‰ sbor má velice ‰ikovné dûti

Mladí hasiãi v rou‰kách s hasiãsk˘m motivem
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Kﬁe‰ická mateﬁská ‰kola v obraze
Máme za sebou první pololetí dal‰ího ‰kolního roku a stihli jsme
toho opravdu hodnû, posuìte sami.
Star‰í dûti z kﬁe‰ické ‰kolky mûli moÏnost nav‰tívit akci s názvem
„Techdays“. Tu poﬁádala Okresní hospodáﬁská komora ve spolupráci s Mûstem Litomûﬁice i Hospodáﬁskou a sociální radou Litomûﬁicka, a to v úzké spolupráci se spoleãností Zahrada âech s.r.o v areálu v˘stavi‰tû v Litomûﬁicích. Vstup i autobusovou dopravu pﬁímo od
‰kolky mûly dûti zdarma.
Dûtem byl k dispozici cel˘ pavilon A, kter˘ nabízel nûkolik center
aktivit zamûﬁen˘ch na rozvoj polytechnického vzdûlávání. Bylo to
úÏasné dopoledne plné nev‰ední záÏitkÛ!

Malé i velké dûti tráví dopoledne spoustu ãasu venku. Mají tak
moÏnost na ãerstvém vzduchu uÏívat bezstarostné radovánky, hrát
hry s kamarády a poﬁádnû se vyﬁádit.

Inovativní zdravotní cviãení s panem Martinem Marschallem ze
Vzdûlávacího institutu Marstafit zamûﬁené na správné drÏení tûla a
noÏní klenby speciálnû.

V˘let na‰ich Va‰ich nejmen‰ích za neb˘val˘mi záÏitky. Kde se
dûtem po‰tûstí pomazlit se se srnkami, pohladit si jelena, krmit
daÀky a muflony ãi sly‰et ãápa tokat?! Jedinû na v˘letû se ‰kolkou.

Pozvánka na vánoãní jarmark - Takhle dûti z kﬁe‰ické ‰kolky zvaly
na‰e spoluobãany na vánoãní jarmark na náves, kde byly k mání jejich v˘robky urãené pro radost nejen bûhem Vánoc. Spoleãnû jsme
si uÏili nejen rozsvûcení vánoãního stromeãku, ale také tradiãní náv‰tûvu ãerta, andûla a Mikulá‰e.
ZPRAVODAJ
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Kﬁe‰ická ‰kolka prÛbûÏnû spolupracuje s Bárou Cankáﬁovou Grassroots trenérkou FAâR na rozvoji pohybov˘ch aktivit pﬁed‰kolních dûtí.

Dûti z kﬁe‰ické ‰kolky tvoﬁily obrázky do v˘tvarné soutûÏe „Malovaná písniãka“, kterou poﬁádá DDM Rozmar˘n v Litomûﬁicích. Písniãek znají spoustu, kreslí rády, tak to pro nû nebyl Ïádn˘ problém!
âekání na sníh si krátíme tím,
Ïe tvoﬁíme, hrajeme hry se
zimní tématikou, kaÏdodenní
procházkou za kaÏdého poãasí,
pûknou písniãkou i skvûl˘m divadelním pﬁedstavením. Snûhu
jsme se sice je‰tû nedoãkali,
ale nevzdáváme to. Dûláme
spousty aktivit, ale v‰e se do
na‰ich krátk˘ch spotÛ nedá zanést. Toto je jen malá ukázka,
jak trávíme lednov˘ ãas ve ‰kolce.
Za dûti a uãitelky z M·
pﬁipravila
Bc. Magdaléna Chladilová

NAPLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPOLEâENSKÉ AKCE
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Rozhovor s Jiﬁím âern˘m, zástupcem ﬁeditele ‰koly
Vrátit se po prázdninách do lavic není
pro mnohé Ïáky vÛbec jednoduché.
KaÏdé zpﬁíjemnûní ‰kolního prostﬁedí je
pak urãitû vítáno. Co nového se tu bûhem
prázdnin podaﬁilo pﬁichystat? Bylo to zejména zahájení v˘mûny oken v budovû
‰koly. V rekonstrukci kmenov˘ch tﬁíd budeme pokraãovat i bûhem ‰kolního roku,
zejména v období prázdnin vánoãních,
velikonoãních, jarních a nadále i letních.
K v˘znamné zmûnû do‰lo v suterénu, kde
byly umístûny ‰atní skﬁínû pro kaÏdého
Ïáka zvlá‰È. Jedna z nejv˘znamnûj‰ích
potﬁeb ãlovûka je totiÏ potﬁeba místa a my
ji nepodceÀujeme, ani ve tﬁídách, ani
v obyãejné ‰atnû.
■ Zahajujete svÛj první ‰kolní rok v roli
zástupce ﬁeditelky. Jak vnímáte souãasnou situaci na ‰kole? Co funguje dobﬁe?
Co byste chtûl zlep‰it?
Toto je otázka velice obsáhlá a nelze ji nûkolika vûtami zodpovûdût. V úvodu mám potﬁebu ﬁíci, Ïe bych tuhle roli dost moÏná nepﬁijal, kdyby na‰í ‰kolu vedl nûkdo jin˘, neÏ
souãasná paní ﬁeditelka. Nastupoval jsem
rok po ní, v rámci veﬁejného konkurzu, takÏe
vidím, kolik práce tu je po paní ·pittové
vidût. Vût‰inou se názorovû shodujeme
v metodách i cílech v˘uky, stejnû tak v dal‰ích plánech do budoucna. Myslím, Ïe je potﬁeba pokraãovat v nastaveném trendu a neustále se posouvat kupﬁedu. Ve ‰kole je
mnoho vûcí, které ãekají na vyﬁe‰ení. Doufám, Ïe nûkteré z nich se podaﬁí v brzké
dobû, i v úzké spolupráci se zﬁizovatelem,
vyﬁe‰it. Namátkou je moÏné jmenovat neutû‰en˘ stav vytápûní plynov˘mi kotly, které
jsou jiÏ poruchové a je nutné nûkteré souãásti systému vytápûní obnovit. Ve ‰kole pÛsobí zku‰en˘ pedagogick˘ sbor, ale v následujících letech bude docházet k jeho pﬁirozené obmûnû, coÏ s sebou pﬁiná‰í nemalou
ﬁadu rizik, ale i moÏností. A mohli bychom
takto pokraãovat je‰tû dlouho. KaÏdopádnû
spolupráce se zﬁizovatelem je na velmi
dobré úrovni, i ve srovnání s jin˘mi obcemi.
■ Ale jistû máte nûjaké konkrétní plány.
Jaké jsou?
S paní ﬁeditelkou jsme se dohodli, Ïe si
na‰i pracovní ãinnost rozdûlíme na investiãní a v˘chovnû-vzdûlávací. UÏ v pﬁedcházející odpovûdi jsem nastínil pﬁedev‰ím plány
investiãní, které ﬁe‰í právû paní ﬁeditelka. Já
se budu vûnovat pﬁedev‰ím v˘chovnû-vzdûlávací oblasti, kde budeme pokraãovat
a rozvíjet souãasn˘ trend ‰koly. To znamená
rozvoj jazykov˘ch, matematick˘ch, pﬁírodovûdn˘ch a dal‰ích dovedností, je potﬁeba
udrÏet trend nadstandardních dovedností
v oblasti informaãních technologií, rozvoj
v tûlesn˘ch a sportovních aktivitách apod..
Z m˘ch pﬁede‰l˘ch zku‰eností a také
s trochou náhledu do blízké budoucnosti
jsem pﬁesvûdãen˘ o tom, Ïe nejlep‰í v˘sledky na v‰ech frontách mÛÏe mít jen dokonale fungující t˘m. Urãitû ne jedinec.
I proto bychom chtûli b˘t ‰kolou se spokojen˘mi dûtmi, jejich rodiãi i zamûstnanci,
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coÏ není vûc jednoduchá.
■ Co zásadního chystáte v tomto ‰kolním roce?
Zmûna pro nadcházející ‰kolní rok pﬁichází s nov˘m systémem financování regionálního ‰kolství. Jak bude zásadní, ukáÏe ãas.
S ﬁeditelkou pracujeme na strategii ﬁízení
‰koly, spolu se zamûstnanci tvoﬁíme vizi
‰koly do dal‰ích let.
■ Vy sám si velmi dobﬁe rozumíte s informaãními technologiemi. Myslíte si, Ïe
se dne‰ní ‰kola bez poãítaãÛ, interaktivních tabulí a jin˘ch vymoÏeností uÏ prostû neobejde?
V souãasném moderním digitálním svûtû
jsou informaãní technologie souãástí kaÏdodenního Ïivota, a proto jsou velmi dÛleÏité.
âlovûk by se je mûl nauãit dobﬁe vyuÏívat.
Mûl by si ale uvûdomit, Ïe poãítaãe mu mají
slouÏit a pomáhat, ne ho ovládat. Pokud ve
vyuãování pouÏíváme tﬁeba notebooky, vÏdy
jen jako doplnûk. KníÏka je poﬁád kníÏka
a ãtenáﬁská gramotnost jednou z nejdÛleÏitûj‰ích kompetencí, kterou ãlovûk ve ‰kole
získá. I pro ãtení ale vyuÏíváme diagnostickou a zároveÀ procviãovací platformu na
webovém rozhraní (Vãelka.cz), kterou jsme
zakoupili a kterou vytvoﬁili pﬁední ãe‰tí odborníci na téma speciální vzdûlávací potﬁeby, jako jsou dûti s nejrÛznûj‰ími poruchami
typu dys-.
■ Îáci va‰í ‰koly byli v uplynulém roce
velice úspû‰ní v pﬁestupech na gymnázia. To jistû vyÏadovalo nadstandardní

pﬁípravu. Na jaké vzdûlávací ãi zájmové
oblasti se ‰kola specializuje?
V pﬁípadû zájmu a po dohodû s rodiãi,
jsme nabízeli rÛzné moÏnosti pﬁípravy na
pﬁechod na‰ich ÏákÛ na jiné ‰koly, víceletá
gymnázia jsou jenom jednou z moÏn˘ch variant. Je totiÏ nutné neustále pﬁipomínat, Ïe
samotn˘ pﬁechod z prvního stupnû na druh˘
je zásadní zmûna v Ïivotû dítûte a to
i v rámci jedné budovy, natoÏ pak pﬁechod
na jinou ‰kolu, kde dítû ãeká nov˘ kolektiv,
nové prostﬁedí, vût‰inou i odli‰n˘ zpÛsob
v˘uky. A na takovou zmûnu dûti v podstatû
pﬁipravujeme bûhem celého prvního stupnû.
I po jejich odchodu nás velmi zajímá, jak si
vedou dál, protoÏe je to pro nás ta nejlep‰í
reflexe v˘sledkÛ na‰í pedagogické ãinnosti.
Do souãasné doby máme z ostatních ‰kol
v absolutní vût‰inû velmi kladné ohlasy
ohlednû na‰ich b˘val˘ch ÏáãkÛ. âasto je
oceÀována jejich samostatnost a to nás velice tû‰í.
■ Které úspûchy byste vyzdvihl?
Pﬁiznám se, Ïe nejsem takov˘ ten soutûÏiv˘ typ. KaÏd˘ úspûch je dÛleÏit˘, nûkdy je
úspûchem jen pﬁekonání sebe samotného.
■ âím jste chtûl b˘t jako kluk a co pro
vás znamená b˘t pedagogem?
No toho bylo... o‰etﬁovatelem v zoo, veterináﬁem, policistou, psychologem, ale i uãitelem. V podstatû se mi z toho dost splnilo.
■ Jaké jsou podle vás dne‰ní dûti?
V ãem jsou jiné, neÏ byla generace jejich
rodiãÛ?
Dûti jsou poﬁád stejné, jen se mûní prostﬁedí, ve kterém vyrÛstají. Proto se nám
zdají jiné, neÏ jsme byli my nebo jejich rodiãe. Dne‰ní dûti mají obrovsk˘ prostor pro
seberealizaci, ale bohuÏel nejsou samostatnûj‰í, spí‰ do urãité fáze sebevûdomûj‰í,
dokud nenarazí na opravdovou pﬁekáÏku.
Potom se ãasto hroutí a nevûdí, co s tím.
Také jsou více pasivní, více agresivní a vulgární. DokáÏou b˘t neãestné aÏ zákeﬁné,
ale zároveÀ uznalé, vdûãné a radostné. Prostû dûti.
A nelze nezmínit ovlivnûní dûtského svûta
mobilním displejem nebo obrazovkou tabletu, ãi monitorem poãítaãe. To je dal‰í obrovská samostatná kapitola.

Tradiãní ples Fotbalového klubu Kﬁe‰ice

V sobotu 25. 1. 2020 probûhl na Kolibû v Litomûﬁicích jiÏ tradiãní
ples Fotbalového klubu Kﬁe‰ice ve spolupráci s Obecním úﬁadem
a závodem Schoeller Kﬁe‰ice. Leto‰ní ples se díky v‰em organizátorÛm a sponzorÛm opût vydaﬁil.
Do tomboly se se‰lo hodnotn˘ch 440 cen, aÈ jiÏ od obce, závodu,
ale i firem jako Jotis, Horejsek, Kubík, Pekárek, T˘bl, Hemele,
Sempra, Ovocnáﬁství Ploskovice, Libû‰ice, Algida, Kaufland,
Vinaﬁství Litomûﬁice, stavebniny Jirásek a dal‰ích vã. soukrom˘ch pﬁispûvatelÛ.

Sál byl zaplnûn hosty, kter˘m hrála skupina p. Kuãery, která kaÏdoroãnû vytváﬁí v˘bornou, veselou náladu a pﬁi které je taneãní parket od první skladby po poslední plnû zaplnûn. HostÛm byla zaji‰tûna doprava jak na ples, tak i po jeho skonãení. Termín na pﬁí‰tí rok
je uÏ domluven na sobotu 30.1.2021 a je tedy moÏno si toto datum
jiÏ v kalendáﬁi oznaãit, jako den dobré nálady, kterou kaÏd˘ ke
svému Ïivotu potﬁebuje. A tak se v‰ichni organizátoﬁi jiÏ tû‰í na shledanou s Vámi na pﬁí‰tím plese 2021.
Ludûk Königsmark, FK Schoeller Kﬁe‰ice
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Mladí fotbalisté FK Kﬁe‰ice se tû‰í aÏ vbûhnou na hﬁi‰tû

Pﬁijímáme objednávky na nosné kuﬁice
I v leto‰ním roce pﬁijímáme objednávky na kuﬁice v Nuãnicích. KaÏdoroãnû na mûsíc duben
a ãervenec 2020. Va‰e objednávky budou vyﬁízeny na tel. 733 318 030 nebo osobnû na
ã.p. 2 v Nuãnicích. Odbûr taktéÏ v Nuãnicích. Nabízíme: Horal - hnûd˘, ãern˘, kropenat˘
ãern˘, kropenat˘ ãerven˘. Dominant - modr˘, sussex, vla‰ka, leghorn. Je moÏné objednat
i kohouta. Stáﬁí kuﬁic b˘vá od 12. - 16. t˘dne.

Cena od 130 - 160,- Kã. Tû‰íme se na va‰e objednávky.

Svobodné Internetové pﬁipojení s TV sluÏbami u Vás doma

Nalézáme se v dobû vyspûl˘ch technologick˘ch vymoÏeností, které potﬁebují kvalitní
pﬁipojení k internetu. Nároky rychlého internetu, kter˘ nejen rychle stahuje, ale stejnou
rychlostí i odesílá, stoupají. KaÏd˘ z nás by
si asi pﬁál mít k dispozici nûkoho, kdo by
kdykoli pomohl s technick˘m problémem
a to v‰e svobodnû bez závazkÛ. Máme pro
vás internetové pﬁipojení, kde to jde. Vyzkou‰ejte internet AirMAX od WIA. Za pﬁijatelnou cenu získáte internetové pﬁipojení
s parametry a péãí, za které se jinde platí
i nûkolik tisíc mûsíãnû. Získáte pﬁipojení,
které má stejnou odchozí i pﬁíchozí rychlost,
která dosahuje aÏ 50/50Mb. K pﬁipojení WIA
AirMAX získáte 78 TV programÛ ZDARMA,
zákaznickou linku, která Vám je k dispozici
NONSTOP a t˘m technikÛ pﬁipraven˘ch
vám pomoci s jak˘mkoli IT problémem. To
v‰e bez nutnosti podpisu smlouvy. Pﬁipojení
funguje na principu pﬁedplatného. To znamená, Ïe pokud nûkam odjíÏdíte nebo chcete sluÏbu pﬁeru‰it, tak pouze pﬁestanete platit a sluÏba se sama vypne bez rizika, Ïe vás
nûkdo bude upomínat. JiÏ se nemusíte bát
vymáhání pohledávek ze smluv podepsan˘ch na dobu urãitou, které bohuÏel pouÏívá
vût‰ina operátorÛ. Pokud budete chtít ve
sluÏbách pokraãovat, tak si je zase pﬁedplaZPRAVODAJ
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títe a ony se vám automaticky spustí. Nemusíte nikam volat, ani psát. V‰e je plnû automatizováno. Tento systém je v˘hodn˘
nejen pro trvale bydlící, ale také pro chalupáﬁe, kteﬁí vyuÏívají internet pouze sezonnû.
Zdá se vám to jako scifi? Ne je to skuteãnost, která je dostupná i u vás doma.
SnaÏíme se neustále vylep‰ovat sluÏby
a pﬁístupy k zákazníkÛm a ve‰kerá na‰e ãinnost smûﬁuje k maximální spokojenosti na‰ich uÏivatelÛ.
Posílili jsme t˘m technikÛ v místû va‰eho bydli‰tû. Díky tomu je moÏné v pﬁípadû poruchy ihned reagovat a poruchu odstranit v nejkrat‰í moÏné dobû. SnaÏíme
se aby byla síÈ WIA co nejspolehlivûj‰í.
Aby uÏivatelé mûli vÏdy jistotu, Ïe v pﬁípadû problémÛ jim nûkdo pomÛÏe, je zde
k dispozici obchod a servis poãítaãÛ v blíz-

kosti va‰eho bydli‰tû v Libû‰icích 142. Zde
je pﬁipraven t˘m technikÛ, kter˘ vám kdykoli pomÛÏe s jak˘mkoli technick˘m problémem v oblasti IT techniky a sítí. MÛÏete zde
dokonce vyuÏít moÏnosti, nechat si vyãistit
vá‰ poãítaã od neãistot ZDARMA aÈ jste,
nebo nejste zákazníkem WIA.
Zajistíte tak jeho správné chlazení a prodlouÏíte jeho Ïivotnost. Pro nás je to hraãka
a vy u‰etﬁíte nervy a peníze za spálen˘ poãítaã. Osobní komunikace mezi námi a Vámi
je pro nás velmi dÛleÏitá a snaÏíme se pro ni
udûlat co nejlep‰í podmínky.
Pokud je‰tû nemáte pﬁipojení k internetu WIA AirMAX, ozvûte se nám a my
vám ho nainstalujeme.
Ve‰keré informace naleznete na stránkách www.wiainternet.cz. Nebo na telefonu 775 675 568 p.Kutta

Kompostéry k na‰im domÛm
Obec Kﬁe‰ice usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, kter˘ by smûﬁoval k ekonomické i ekologické únosnosti jeho likvidace. JelikoÏ biologicky rozloÏiteln˘ odpad tvoﬁí v˘znamné procento (aÏ 60 %) z celkového komunálního odpadu, kter˘ konãí v popelnicích a následnû na
skládce, rozhodli jsme se maximálnû podpoﬁit DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ. KaÏd˘, kdo má zahradu, jej
mÛÏe jednodu‰e svépomocí zpracovat a znovu vrátit do pÛdy, jako pﬁírodní hnojivo s v˘Ïivn˘mi látky
a organickou hmotou. Mnozí z vás to jistû dûlají, pﬁesto bychom rádi kaÏdému, kdo projeví zájem, poskytli zcela ZDARMA kvalitní zahradní kompostér.

PROâ A JAK KOMPOSTOVAT?
Biologick˘ odpad, kter˘ je vhodn˘ na domácí kompostování, jako rostlinné zbytky z pﬁípravy jídel, zbytky z pûstování plodin na zahradû nebo na poli, vûtve, listí, poseãená tráva, dﬁevní drÈ, piliny - to v‰e mÛÏeme vyuÏít na
v˘robu kvalitního kompostu. Pﬁi správném postupu a pﬁimûﬁené péãi bûhem pár mûsícÛ získáte kvalitní kompost. Kompostovat je moÏné na volné hromadû, v zahradním kompostéru rÛzn˘ch typÛ a velikostí podle toho,
co komu vyhovuje, na co má sílu a jak˘ má pro kompost prostor. Nûkdo dá pﬁednost otevﬁen˘m vût‰ím boxÛm
typu silo, které se dají ﬁadit vedle sebe, jin˘ dûrovanému plastovému kompostéru s víkem. Je dobré, kdyÏ jde
kompostér snadno otevﬁít na rÛzn˘ch stranách podle potﬁeby. Pro v‰echny zpÛsoby platí, Ïe je tﬁeba obãas
kompost pﬁekopat, provzdu‰nit a vyváÏit su‰‰í a vlhãí sloÏky, také uhlíkaté a dusíkaté sloÏky, nejlépe vzájemnû
promíchané. Takov˘ kompost nepáchne, je efektivní a navíc ZPRACOVÁVÁTE ODPAD EKOLOGICKY I EKONOMICKY. Organické hnojivo navracíte zpût do pÛdy, ale také nemusíte kupovat chemická hnojiva.

Nenechme hodnotn˘ organick˘ materiál degradovat na odpad, ten se musí vozit, platit, zabírá
místo na skládce. Buìme hrdí na to, Ïe Ïijeme v krajinû a umíme jí alespoÀ nûco z toho, co nám
dává, vrátit zpût.
Pro více informací, jak právnû kompostovat doporuãujeme nav‰tívit napﬁíklad:

https://www.zemito.cz/blog/jak-spravne-kompostovat—co-patri-a-nepatri-do-komposteru/ • http://www.kompostuj.cz/vime-jak/
Aby kompostér staãil zpracovat odpad z va‰í zahrady, v zásadû platí 1 m2 plochy = 1 l kompostéru. Berte to
v‰ak jako úplné minimum. To znamená, Ïe kdyÏ máte v zahradû více dﬁevin a listí, nebo si pûstujete vlastní
ovoce a zeleninu, doporuãujeme poﬁídit si kompostér s vût‰ím objemem.
Prosíme o pﬁedání vyplnûného anketního lístku a to DO 10. âERVNA na Obecní úﬁad, pﬁípadnû elektronicky
e-mailem na podatelnu, nebo vyplnit formuláﬁ pod odkazem na webov˘ch stránkách obce. Pokud bude dostateãn˘ zájem, obec podá Ïádost o dotaci v roce 2020 a pokud to dobﬁe dopadne, v roce 2021 bude kompostéry pﬁedávat obãanÛm..
ZDE ODST¤IHNùTE

ANKETNÍ LÍSTEK (prosíme o va‰e pravdivé odpovûdi)
MÁM ZÁJEM O KOMPOSTÉR - ano, ne: .........................RODINN¯/BYTOV¯ DÒM:........................................................
JMÉNO /za domácnost/, ADRESA: .......................................................................................................................................
DÁVÁM P¤EDNOST TYPU /otevﬁené silo, uzavírateln˘ plastov˘ box/: ...............................................................................
DÁVÁM P¤EDNOST VELIKOSTI /vyber 800, 1000, 1400 L - obecnû min. 1L na 1m2 zahrady/:........................................
NEPOT¤EBUJI KOMPOSTÉR, /jiÏ kompostuji, jako formou?/: ............................................................................................
NEBUDU KOMPOSTOVAT /jsem lín˘, nemám místo, jiné dÛvody/:.....................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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