16. ROâNÍK • ÚNOR 2015
PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení obãané, po del‰í odmlce na‰eho Obecního zpravodaje se na
Vás obracím, abych Vás informoval o dûní v na‰ich obcích.
V˘znamnou událostí v obci byly ﬁíjnové volby do zastupitelstva Obce Kﬁe‰ice. Do volebního dûní vstoupilo sedm
subjektÛ, politick˘ch stran a hnutí, které
usilovaly o Va‰e hlasy. Po jistû peãlivém zvaÏování o volebních programech a osobnostech kandidátÛ jste
10.-11. 10. 2014 ve volbách rozhodli
o sedmi zastupitelích, kteﬁí budou hájit
zájmy voliãÛ a obce.
âeská strana sociálnû demokratická
získala 2 mandáty a 24% va‰ich hlasÛ,
Pro zmûnu Ïeny získaly 2 mandáty
a 18% hlasÛ, SNK Evrop‰tí demokraté
1 mandát a 13% hlasÛ, K¤EN-Kﬁe‰iãtí
nezávislí 1 mandát a 16% hlasÛ, KSâM
1 mandát a 12% platn˘ch hlasÛ. Naopak ve volbách neuspûli PATRIOTI
a CHLAPI PRO OBEC.
Dne 6.11. 2014 na Ustavujícím zasedání bylo zvoleno vedení obce, starosta Václav Kovaﬁík, 1. místostarosta Ing.
Franti‰ek Maixner, 2. místostarosta Michal Manãal, pﬁedseda finanãního v˘boru Mgr.A. Ondﬁej ·tûdr˘, pﬁedsedkyní kontrolního v˘boru Ludmila Juﬁíková,
ãlen v˘boru Jana Kostnerová, nezaﬁazen˘m zastupitelem je Miroslav Kébrt.
Vûﬁím v dobrou spolupráci nového
zastupitelstva ve prospûch obce a Vás
obãanÛ - voliãÛ, kteﬁí jste nám dali dÛvûru.

V prÛbûhu roku 2014 se odstraÀovaly ‰kody na obecním majetku po povodni 2013, oprava ‰koly, hasiãárny,
budovy obecního úﬁadu, místních komunikací. V souãasné dobû probíhá
oprava „staré hasiãárny“ na PraÏské
ulici. V závûru roku jsme získali z dotace MÎP úklidov˘ stroj ke sníÏení pra‰nosti v obci, tento v‰ak bude slouÏit
také k zimní a letní údrÏbû obce.
V tomto roce se pﬁipravuje oprava
stﬁechy a zateplení ‰koly, vyãi‰tûní
a oprava rybníãku v Zahoﬁanech, vy-
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budování parku - parkovacích ploch
v Kolonii a chodníku Kolonie - Bezruãova ul. Instalace mûﬁiãÛ rychlosti na
silnici ã.261. PrÛbûÏnû se budou opravovat místní komunikace a mobiliáﬁ
obce.
Co sdûlit na závûr mého slova?
Jsem hrd˘ na obãany obce a jejich zastupitele, kteﬁí opakovanû prokázali odvahu, pracovitost a solidaritu v dobách
povodní a kteﬁí mají zájem o vûci veﬁejné a Ïivot v obci. Toto je základ k tomu,
Ïe na‰e obce budou vzkvétat a budou
místem kde rádi Ïijí.
Václav Kovaﬁík
Starosta obce
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VáÏení spoluobãané, v loÀském
roce probûhly v obci Kﬁe‰ice, stejnû
jako v celé republice, volby do
obecního zastupitelstva. V tûchto volbách získali kandidáti na kandidátní listinû
Komunistické strany âech a Moravy i Va‰e hlasy. VyuÏíváme této pﬁíleÏitosti prostﬁednictvím obecního zpravodaje Vám za úãast ve volbách a za na‰í podporu podûkovat.
Díky této podpoﬁe mÛÏeme v obecním zastupitelstvu prosazovat Va‰e názory,
které povedou ke zlep‰ení Ïivota v obci.
Dovolujeme si v‰em obãanÛm obce Kﬁe‰ice popﬁát do nového roku 2015 mnoho
zdraví a osobních úspûchÛ.
ZO KSâM Kﬁe‰ice

Podûkování voliãÛm

Opravy zahoﬁanského kostela budou pokraãovat i letos
V loÀském roce byly zahájeny opravy kostela Nejsvûtûj‰í Trojice. Nejdﬁíve
byl kostel zpevnûn ocelov˘mi táhly,
které jsou provizornû ukotveny na
trámcích ve spodní ãásti oken. Nyní se
vymûÀují uhnilé trámy krovu. Opravu financuje Ministerstvo kultury, za finanãního pﬁispûní obce Kﬁe‰ice a ¤ímskokatolické farnosti. V leto‰ním roce
budou opravy krovu pokraãovat, podporu jiÏ pﬁislíbili památkáﬁi i církev.
Jak opravy pokraãují se budete moci
pﬁesvûdãit na vlastní oãi, kostel bude
otevﬁen pro veﬁejnost pﬁi Noci kostelÛ
v pátek 29. kvûtna.
Na záchranu kostela probíhá veﬁejná
sbírka, v loÀském roce lidé pﬁispûli pﬁes
45 tis. Kã. Z v˘tûÏku sbírky byl zaplacen statick˘ dozor za necel˘ch 5 tis.
Kã, dal‰ích zhuba 17.500 Kã bude vyplaceno firmû Tesaﬁství Oravec za
opravy krovu. Zbylé finanãní prostﬁedky budou pouÏity na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na dal‰í

opravy kostela. Na obecním úﬁadû
v Kﬁe‰icích je pokladniãka, do které
mÛÏete i nadále pﬁispívat na záchranu
a obnovu kostela. V‰em za pﬁíspûvky
do veﬁejné sbírky moc dûkujeme.

Dal‰í informace o kostele najdete na
internetu: www.prozahorany.cz/kostel.
Karolína ·tûdrá a Jarmila Jandová,
spolek Pro Zahoﬁany

V Zahoﬁanech bude nové dûtské hﬁi‰Èátko
Koneãnû se doãkají i dûti v Zahoﬁanech. Na zanedbaném
plácku pﬁi zaãátku Rafandy vznikne malé dûtské hﬁi‰tû s
houpaãkou, kolotoãem a klouzaãkou. Souãástí projektu je i
ozelenûní, hlavnû v˘sadba ﬁady keﬁÛ, aby bylo hﬁi‰tû oddûlené od silnice. Vybudování hﬁi‰tû podpoﬁila Ústecká komunitní nadace, finální úpravu v‰ak budeme muset zajistit vlast-
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ními silami. Vyz˘váme rodiãe a dûti, které bydlí v blízkosti a
budou na hﬁi‰tû chodit, aby se zapojili do pﬁípravy a realizace hﬁi‰tû. Uvítáme va‰í pomoc pﬁi instalaci herních prvkÛ a
v˘sadbû zelenû, nebo mÛÏete poskytnout herní prvky, kter˘m jiÏ va‰e dûti odrostly. Pﬁedem dûkujeme.
Jarmila Jandová, tel. 723958486, spolek Pro Zahoﬁany

Informace ze základní a mateﬁské ‰koly
HOLA, HOLA, ·KOLA
VOLÁ
·koliãka se nám pomalu rozrÛstá,
ÏákÛ je uÏ témûﬁ dvojnásobek oproti
‰kolnímu roku 2012/2013, pﬁitom poãet
zamûstnancÛ placen˘ch z rozpoãtu
‰koly je stejn˘. Od záﬁí pﬁibude samostatná první tﬁída, takÏe po mnoha letech bude mít kﬁe‰ická základka 4 samostatné tﬁídy. K zápisu v roce 2014
pﬁi‰lo 12 dûtí, v roce 2015 celkem 17
dûtí. Nav‰tûvují nás i Ïáci z daleka,
mimo spádovost Kﬁe‰ic. Z nejvût‰í
dálky k nám dojíÏdí Ïáãek ze Sázavy za
Prahou, kterého rodiãe vyuãují doma a
k nám jezdí na pravidelné konzultace.

Uãitelsk˘ t˘m Z· Kﬁe‰ice.

NOV¯ SUTERÉN
Bûhem letních prázdnin ‰ikovní ﬁemeslníci opravovali suterén na‰í ‰koly.
Vedení obce se podaﬁilo získat témûﬁ
milionovou dotaci na tak dlouho opomíjené místo. Nové omítky, okna, podlahy, topení a poãítaãová uãebna - to v‰e
je dokonãeno. A nejen ve ‰kole se zapotili zejména malíﬁi. ·kolka pro star‰í
dûti je novû vymalovaná, stejnû tak
celá kuchyÀ, jídelna a tûlocviãna.
Kromû dotace na suterén si ‰kola hradila rekonstrukci interiéru ze sponzorsk˘ch darÛ. V‰em pﬁispûvovatelÛm
velmi dûkujeme!

TISÍCOVKA PRO
PRV≈ÁâKY
V první tﬁídû jsme v záﬁí pﬁivítali nové
‰koláãky, pro které byly pﬁipravené
nové uãebnice, vãetnû pracovních se‰itÛ a v˘tvarn˘ch potﬁeb. V‰ichni víme,
jak drahé ‰kolní pomÛcky jsou a proto
se vedení obce rozhodlo pomoci a poskytlo na‰im prvÀáãkÛm (kaÏdému tisícikorunu) na nákup základního vybavení do první tﬁídy. Za rodiãe i za ‰kolu
moc dûkuji - vítám, Ïe mÛÏeme dûtem
nakoupit srovnatelnû kvalitní potﬁeby
pro v˘uku.

PRV≈ÁâCI
V záﬁí prvÀáãky pﬁivítala nová paní
uãitelka Mgr. Jitka Círusová, která absolvovala kurzy pro v˘uku matematiky
podle profesora Hejného i kurz v˘uky
písma Comenia Script. Je velk˘m pﬁíznivcem tûchto skvûl˘ch vyuãovacích
metod a s dûtmi si velmi dobﬁe rozumí.
PrvÀáãci jsou skvûlá parta a uãení jim
jde. Navíc dostali extra velkou pochva-

Kﬁe‰iãtí Ïáãci.
lu od kuchaﬁek - krásnû jim to ba‰tí,
stejnû jako na‰im druháãkÛm.

DRUHÁCI A âTVRËÁCI
Ve ‰kole máme také star‰í ‰koláky,
které vyuãuje na‰e skvûlá paní uãitelka
Mgr. Ivana Latislavová. Je tﬁídní uãitelkou 2. a 4. roãníku. Zatímco druháãkÛ
je 16, ãtvrÈáci jsou jen 3, proto jsou tyto
roãníky spojeny. Pro obû skupiny dûtí
to není Ïádn˘ problém. Navzájem se
v‰ichni znají, je jen dobﬁe uãit je vzájemné spolupráci.

T¤EËÁCI A PÁËÁCI
Spojené jsou i roãníky 3. a 5. (18

ÏákÛ). I ty pﬁivítal nov˘ tﬁídní uãitel Mgr.
Jiﬁí âern˘, kter˘ se s na‰í ‰koliãkou
rychle sÏil.
Je to skvûl˘ muzikant hrající na
housle a elektrickou kytaru. S nad‰ením se vrhnul do vedení ‰kolního
sboru Sluníãko, kde cítíme dluh ke
krásné tradici na‰í ‰koly, kterou zavedl pan uãitel Adolf ·karda. S b˘val˘m
panem ﬁeditelem udrÏujeme vﬁel˘
vztah, jsme rádi, Ïe má stále o na‰i
‰kolu zájem a kdykoliv ho zde rádi pﬁivítáme.
Kvalifikovanost na‰eho uãitelského
t˘mu je 100 %.
(Pokraãování
na následující stranû)
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Neobvykl˘ pohled na interiér naj‰í základky.

ASISTENT PEDAGOGA
V KAÎDÉ T¤ÍDù
V kaÏdé tﬁídû má uãitel k ruce asistenta pedagoga, kter˘ pomáhá pﬁi
v˘uce rÛznû handicapovan˘m dûtem.
Tito pracovníci, stejnû jako nûkteﬁí dal‰í
zamûstnanci, jsou placeni z dotací
Úﬁadu práce a do rozpoãtu ‰koly nijak
nezasahují. Jsou pro ‰kolu - zejména
pro dûti, velk˘m pﬁínosem.

NOVÁ ANGLIâTINA unikátní materiály
V tomto ‰kolním roce jsme zaãali vyuãovat angliãtinu ve v‰ech roãnících a
zaãínáme jiÏ od pﬁed‰kolních dûtí v M·.
Poﬁídili jsme nové, preciznû metodicky
propracované uãebnice, které vytvoﬁil
Angliãan Steve Watts. Je to provázaná
metodika od pﬁed‰kolního vûku aÏ do
druhé tﬁídy Z·. Na tuto metodu jsme
získali certifikaci v ãervnu 2014. Od tﬁetího roãníku dûti pokraãují s angliãtinou
od nakladatelství Fraus, podle které se
vyuãuje na základních ‰kolách, ale i na
vícelet˘ch gymnáziích. „ENGLISH IS
FUN!“

vyuãují v‰echny pﬁedmûty ve v‰ech tﬁídách.
Díky dal‰ímu projektu a spolupráci s
pedagogickou univerzitou UJEP v Ústí
nad Labem se na‰i uãitelé vzdûlávají v
oblasti poãítaãÛ a v rámci úspû‰ného
dokonãení studia získáme pro ‰kolu
zdarma nové poãítaãe pro v˘uku.

P¤IV¯DùLEK ·KOLY
Od loÀského roku má ‰kola povoleno
pronajímat ‰kolní prostory obãanÛm,
ale i organizacím, coÏ je vyuÏíváno a
pro ‰kolu je to velmi pﬁíjemn˘ finanãní
pﬁiv˘dûlek, kter˘ slouÏí na nákup napﬁíklad nov˘ch sportovních pomÛcek.

PRESTIÎNÍ CERTIFIKÁT
Díky na‰im aktivitám a pﬁístupu k
dûtem a jejich rodiãÛm jsme v ãervnu
2014 získali prestiÏní znaãku RODIâE
VÍTÁNI. (·kola otevﬁená rodiãÛm, rodi-

ãe otevﬁení ‰kole. Rodiãe oceÀují, kdyÏ
se k nim ‰kola chová vstﬁícnû a partnersky. Uãitelé si pﬁejí, aby rodiãe ÏákÛ
s nimi táhli za jeden provaz a byli otevﬁení vzájemné komunikaci.)
V‰em rodiãÛm i lidem z ﬁad veﬁejnosti moc dûkujeme za pomoc pﬁi rÛzn˘ch akcích i bûÏném provozu ‰koly a
‰kolky, v‰ichni cítíme, Ïe je vzdûlávání
v místû kde Ïijeme, velmi dÛleÏité.

P¤ÍRODA VE ·KOLE
Pﬁímo za ‰kolou jsme postavili kompostér, kde mohou dûti pozorovat kolobûh pﬁírody, ve v‰ech tﬁídách tﬁídíme
odpad, snaÏíme se k pﬁírodû chovat,
jak se má. V druÏinû budeme od záﬁí
chovat nejedovatého hada.
Pﬁijìte se kdykoliv podívat, jak se
ÏákÛm ve ‰kole daﬁí, v jakém prostﬁedí
se uãí - pod heslem kﬁe‰ick˘ch kantorÛ
„laskavá pﬁísnost“.
Lenka ·pittová, ﬁeditelka ‰koly

BRITSK¯ UâITEL PRO
DùTI ZDARMA
Jedním z projektÛ, do kterého jsme
se úspû‰nû zapojili, je v˘uka angliãtiny
rodil˘m mluvãím. Tato sluÏba je pro
Ïáky i pro ‰kolu zcela zdarma a v˘uka
probûhne od února do ãervna 2015.

INTERAKTIVNù UÎ VE
·KOLCE
Ve ‰kolce od záﬁí pﬁibyla interaktivní
tabule, díky které se pﬁed‰koláci lépe
pﬁipraví na pﬁestup do na‰í krásné
‰koly, kde se pomocí interaktivních tabulí a kvalitních interaktivních uãebnic
ZPRAVODAJ

●

4 / 2015

V˘tvarná ãinnost.

Dne 28. 3. 2015 v sobotu se na vás budeme tû‰it
v prostorách ‰koly na Velikonoãním jarmarku.

Jak na‰i prvÀáci
zvládli 1. pololetí
KdyÏ se ta prÈata 1. záﬁí objevila ve
tﬁídû, mûla jsem v sobû nûkolik pocitÛ. Jednak nervozitu ... vÏdyÈ ty osÛbky jsou jako nepopsan˘ papír a já na
nûj teì budu vpisovat jejich první
‰kolní ﬁádky. A také ãlovûk vÏdy
Ïasne nad tím, jak jsou malincí, bezprostﬁední a laãní po tom se dozvídat
nové vûci. Urãitû museli b˘t zklamaní,
Ïe se první den ve ‰kole nic nového
nenauãili.
PÛl rok utekl jako voda a pﬁi‰el den,
kdy jsem mûla rozdávat dûtem jejich
první vysvûdãení. Koukám na nû, jak
jsou stejní a zároveÀ jiní, jak uÏ hezky
pí‰í do písanky, lámanû slabikují ze slabikáﬁe a zarytû pﬁem˘‰lí nad pﬁíklady z
matematiky, které jsou tu zakamuflované do sãítacích trojúhelníkÛ, tu do krokovacích úloh a do spousty dal‰ích netradiãních úloh.
A na tomto místû bych velmi chtûla
podûkovat v‰em rodiãÛm za to, Ïe se s
dûtmi pravidelnû pﬁipravují do ‰koly, Ïe
dbají na to, aby mûly pûknû oﬁezané
pastelky, podepsané úkoly a mají s
nimi nemalou, ale krásnou rodiãovskou
starost.
Já jsem pak mohla s klidem a radostí
na vysvûdãení psát v‰em samé jedniãky.
Mgr. Jitka Círusová, tﬁ. uã.

OKÉNKO DO NA·Í MATE¤INKY
Pokud se s námi chcete poohlédnout za
uplynul˘m pololetím v mateﬁské ‰kolce, musíme se spoleãnû vrátit na zaãátek ‰kolního
roku.
Záﬁí jsme zahájili malou personální ro‰ádou
mezi tﬁídami malé a velké ‰kolky. Touto zmûnou
jsme se snaÏili maximálnû vyuÏít specifické pedagogické zamûﬁení jednotliv˘ch uãitelek, a tím
dále zkvalitÀovat v˘chovnû-vzdûlávací proces
v M·. Va‰e dûti jsou v dobr˘ch rukou kvalifikovan˘ch uãitelek, o nejmlad‰í dûti v I. tﬁídû peãují
paní uãitelky ZdeÀka Báchorová s Libu‰kou Pilnou a star‰í dûti II. tﬁídy vede Magdaléna Chladilová s Luckou Peksovou.
Bûhem celého roku se snaÏíme úzce spolupracovat s rodinami dûtí. Právû díky obûtavému pﬁístupu rodiãÛ jsme mohli je‰tû v záﬁí uspoﬁádat zábavné odpoledne s názvem „Bramborování“. Uãitelky pro dûti pﬁipravily soutûÏe s bramborami, ke
kter˘m rodiãe napekli úÏasné slané i sladké bramborové dobroty. Dûti si pak nachystaly v˘stavu

(Pokraãování na následující stranû)
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bramborov˘ch v˘tvorÛ a do‰lo i na volbu „Bramborové královny krásy“. Spoleãnû jsme tak strávili pﬁíjemné odpoledne
s podzimní atmosférou.
Dal‰ím spoleãn˘m podzimním setkáním dûtí, rodiãÛ a uãitelek M· byla „Drakiáda“ na zahoﬁanském hﬁi‰ti. Letos nám
bohuÏel poãasí moc nepﬁálo, ale dûti stateãnû bûhaly s vûtrem o závod, aÏ se jim nakonec podaﬁilo aspoÀ na chvilku
dostat své draky do povûtﬁí.
No a v neposlední ﬁadû nesmíme zapomenout na spoleãnû strávené chvíle bûhem Adventu. A Ïe jich bylo! Dûtskou
tvorbu jste mûli moÏnost si prohlédnout na vánoãním jarmarku, kter˘ ‰kola poﬁádala spoleãnû se Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice. Zpíváním koled a rozsvícením vánoãního stromeãku na návsi jsme zaãali období vánoãních pﬁíprav. Bûhem nich za dûtmi do ‰kolky pﬁi‰el Mikulá‰ s andûlem a ãertem. A pﬁedstavte si, Ïe se ho ani ty nejmen‰í dûti
nebály, protoÏe Mikulá‰ s sebou vzal ãerta poslu‰ného,
kter˘ se nechal od dûtí drbat v koÏichu ...! O pár dní pozdûji si dûti mohly pﬁijít spoleãnû s rodiãi zazpívat oblíbené vánoãní písnû do Mariánského kostela v rámci projektu
„âesko zpívá koledy“. A posledním setkáním uÏ témûﬁ na
konci prosince byla ve ‰kolce tzv. „vánoãní dílniãka“. Na ní
si dûti vyrábûly vánoãní ozdoby a jednoduché hudební nástroje s pomocí maminek, taÈkÛ a babiãek. Spoleãnû jsme
pak jiÏ za tmy ‰li nazdobit smrãek na ‰kolní zahradu. Dûti
pﬁedvedly rodiãÛm, co se ve ‰kolce nauãily, samy se doprovázely nástroji pﬁi zpûvu koled a pak ‰ly zvonit na JeÏí‰ka. A dozvonily se. Pod vánoãním stromeãkem na kaÏdého
‰punta ãekal jeden vánoãní dáreãek, kter˘ si dûti odnesly
domÛ.
A protoÏe ani po Vánocích pravá zima s alespoÀ trochou
snûhu stále nepﬁichází, zaãneme pomalu chystat Morenu.
Jejím vhozením do Labe se s Paní zimou definitivnû rozlouãíme a budeme vítat jaro. Jarní atmosféru s námi mÛÏete pﬁijít naãerpat na tradiãní velikonoãní jarmark. My se potom

s dûtmi ve ‰kolce budeme chystat na pálení ãarodûjnic, budeme se tû‰it na zajímavá divadelní pﬁedstavení, na oslavu
Dne dûtí máme pro dûti pﬁipravené pﬁekvapení a ‰kolní rok
ukonãíme opût spoleãn˘m odpolednem pro v‰echny - tedy
Va‰e dûti, rodiãe a Va‰i M·.
za dûti a uãitelky M·
Bc. Magdaléna Chladilová, vedoucí uãitelka

AVZO NUâNICE

Z archivních snímkÛ AVZO Nuãnice.

Oprava lodûnice po povodni.
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ZDROJ: RAJâE NET

AVZO Nuãnice témûﬁ po padesát let sluãuje
vodáck˘, stﬁeleck˘ klub a automotoklub. Hlavním úãelem na‰í dlouholeté ãinnosti bylo a je vedení dûtí, mládeÏe i cel˘ch rodin ke smysluplné
volnoãasové aktivitû a zájmu o sport. V dne‰ní
uspûchané dobû je nutné vést nejen na‰e dûti k
plnohodnotnému zájmu a ukazovat jim tak cestu
ke zpÛsobÛm trávení jejich volného ãasu. Rádi
bychom, abyste vnímali moÏnost zájmové ãinnosti v na‰í organizaci a to jak pro dûti, tak dospûlé.
Od ﬁíjna 2013 do prosince 2014 probíhala
kompletní rekonstrukce zázemí AVZO Nuãnice,
které je nyní opût moÏné plnohodnotnû vyuÏívat.
Rádi bychom na tomto místû velice podûkovali
nejen obci Kﬁe‰ice, ale i Fondu Ústeckého kraje
za finanãní podporu na obnovu AVZO Nuãnice.
V tomto roce bychom Vás rádi pozvali na Dûtsk˘ den konan˘ ve spolupráci s SDH Kﬁe‰ice, v
letních mûsících pak na Den otevﬁen˘ch dveﬁí
AVZO Nuãnice a na Den na lodiãkách se spﬁátelenou organizací Abasta Boﬁislav o. s. Také Vás
a Va‰e ratolesti rádi uvidíme na dûtském hﬁi‰ti
vedle lodûnice.
S díky Ing. Michaela Fibichová,
ãlen AVZO Nuãnice

CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI LITOMù¤ICE, P¤ÍSPùVKOVÁ ORGANIZACE

DOMOV NA PUSTAJI K¤E·ICE
D O M O V
P R O
O S O B Y
S E
Z D R A V O T N Í M
P O S T I Î E N Í M
ENCOVANSKÁ 73, TEL. 416786105, ZÁZN.FAX.416786305, PSâ 411 48, DNP.KRESICE@CSPLITOMERICE.CZ
VáÏení spoluobãané, pﬁi pohledu
na kalendáﬁ je aÏ neskuteãné, jak
nám ten ãas letí. Loni v ãervnu jsme
si spoleãnû pﬁipomínali 50.v˘roãí trvání na‰eho Domova Na Pustaji
v Kﬁe‰icích, prostﬁednictvím minulého Zpravodaje jsme vás informovali o Ïivotû u nás a uÏ se nám
nejen pﬁehoupl rok 2014 do roku
2015, ale máme za sebou uÏ cel˘
první mûsíc a ãást druhého v novém
roku.
Na rok 2014 budeme nejen rádi
vzpomínat, ale chtûl bych i vám v‰em
velmi srdeãnû podûkovat za spolupráci
a spokojené souÏití v obci, pﬁedstavované zejména spoluprací s vedením
obecního úﬁadu, sborem dobrovoln˘ch
hasiãÛ, se základní ‰kolou a samozﬁejmû i s místní firmou Schoeller s.r.o.
a ﬁadou jednotliv˘ch znám˘ch obãanÛ
a pﬁátel a to nejen za jejich podporu
a pomoc pﬁi na‰ich pÛlstolet˘ch oslavách, ale i v bûÏném denním Ïivotû uÏivatelÛ sociálních sluÏeb na‰eho Domova Na Pustaji Kﬁe‰ice, domova pro
osoby se zdravotním postiÏením a zaﬁízením Centra sociální pomoci Litomûﬁice, pﬁíspûvkové organizace Ústeckého
kraje.
Pomûrnû velkou akcí pro nás bylo
úãinkování v rámci akce âesko zpívá
koledy. Proti minulému roãníku jsme
zpívali hned na 2 místech. A to jak
v na‰em domovû, tak i s vámi v místním kostele. Velmi se nám a vûﬁíme Ïe
i vám tato akce líbila. V‰ak jsme se na
ni i spoleãn˘mi nácviky se zpûváky
obce pﬁipravili.
V tom pﬁedvánoãním ãase jsme zorganizovali i tradiãní Mikulá‰skou zábavu pro na‰e kamarádky z DSD Jestﬁebí i pﬁátele z dal‰ích zaﬁízení na‰eho
CSP. Vedle Lucarina Dance, taneãního
country souboru z DNS âíÏkovice na‰eho CSP Litomûﬁice, p.o.na ní pro nás
i na‰e hosty vystoupila i Skupina amerického stepu Clog Girls DDM Rozmar˘n z Litomûﬁic. Kﬁe‰iãanka - Pustajka
zorganizovala opût své pﬁedvánoãní
turné po regionu, které pod názvem
„Vánoãní zvonky ‰tûstí“ ãítalo zhruba
22 vystoupení bûhem tﬁí t˘dnÛ. A Ïe
jsme nechybûli ani v místní základní
‰kole je myslím jasné. Stejnû tak úspû‰n˘ byl i také tradiãní pﬁedvánoãní
kulturní poﬁad NA PUSTAJI VESELO,

Na bowlingu jsme se dobﬁe pobavili.

Celorepubliková akce „âesko zpívá koledy“.
uskuteãnûn˘ pro zájemce také v místní
základní ‰kole.
Vánoce jsme proÏili také velmi pﬁíjemnû a klidnû. Sami uÏivatelé se podíleli na peãení cukroví a ti, kteﬁí nejeli
ke sv˘m pﬁíbuzn˘m a strávili ·tûdr˘
den i Silvestra v domovû, nebyli vÛbec
o nic o‰izeni. AÈ by se jednalo o celkovou atmosféru, tak samozﬁejmû
i o dárky.
Do nového roku jsme vstoupili stejnû jako vy spoluobãané s oãekáváním,

co nového nám pﬁinese. Zahájili jsme
mimo jiné lednov˘m turnajem v ‰ipkách, kterého se mimo na‰ich dvou
druÏstev zúãastnili i kamarádi z dal‰ích zaﬁízení na‰eho CSP (Chotû‰ov,
Libû‰ice, âíÏkovice a CHB Litomûﬁice). Vyhlásili jsme nov˘ roãník celoroãní soutûÏe O putovní pohár vedoucího DNP - Borech soutûÏí DNP
a O nejochotnûj‰ího spolupracovníka
za rok 2015, zorganizovali Valent˘n-

(Pokraãování na následující stranû)
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skou ma‰karní diskotéku a ﬁadu dal‰ích akcí.
¤ada hodnotn˘ch akcí nás ale ãeká
i v roku 2015. Opût se chceme zúãastnit tentokrát jiÏ XIII.roãníku Sportovních
her domovÛ pro osoby se zdravotním
postiÏením Ústeckého kraje, pﬁedpokládáme pokraãování dlouholeté spolupráce se Z· Kﬁe‰ice a Terezín s osvûdãenou akcí DEN VE ·KOLE v Terezínû
a zároveÀ bychom chtûli zorganizovat
pro na‰e uÏivatele v˘let do SAFARI
ZOO do Dvora Králového. Samozﬁejmû pﬁipravujeme pro na‰e uÏivatele
téÏ jiÏ osvûdãen˘ lázeÀsk˘ a nebo rekreaãní pobyt. V‰ak to také jiÏ pﬁi svém
prÛmûrném vûku 51 let potﬁebují.
V‰echno je ale samozﬁejmû podmínûno finanãními prostﬁedky. Tyto akce si
uÏivatelé platí ze sv˘ch prostﬁedkÛ
a nebo jim mÛÏeme nûjakou tou korunkou pﬁispût, podaﬁí-li se nám nûjaké
získat od sponzorÛ a pﬁátel na‰eho domova.
Pﬁedpokládáme téÏ pravidelné úãinkování na‰í Kﬁe‰iãanky - Pustajky
v obci i v rámci litomûﬁického regionu
a jsme rádi, Ïe kapela sv˘m úãinkováním dûlá dobrou reklamu nejen nám
z Pustaje, ale i obci Kﬁe‰ice - právû
roto se jmenuje Kﬁe‰iãanka - Pustajka.
Ale o tûch dal‰ích aktivitách zase aÏ
pﬁípadnû pﬁí‰tû.
Vedoucí Domova
Na Pustaji Kﬁe‰ice
Oldﬁich Körber

Silvestr 2014 - takto jsme si pﬁipili na závûr roku.

Vánoãní malování Na Pustaji.

KAPITOLY Z HISTORIE • KAPITOLY Z HISTORIE • KAPITOLY Z HISTORIE • KAPITOLY Z HISTORIE •

OBEC SEDLEC
Obec leÏí na tak zvavé Sedlecké
planinû, ohraniãené jiÏnû Hol˘m, jihov˘chodnû Skalkou, v˘chodnû Hoﬁídlem, na severu a západû sráznû
spadající k vylouÏenému kﬁídovému
úvalu potoka Luãního a jeho pﬁítoku
·irokého potoka; prÛmûrná v˘‰ka
vsi nad moﬁem pﬁes 250 m. Silnice
vede na severozápadním okraji
obce ze Zahoﬁan do Horní ¤epãice;
tuto kﬁiÏuje vozovka z Velkého Újezda do Encovan vedoucí. Pod ní jest
rybník s pramenitou vodou.
Ves uvádí se v donaãní listinû ke
kolegiátnímu chrámu sv. ·tûpána v
Litomûﬁicích (Zedize) z r. 1057, Pozdûji pﬁipadla Augustiánskému ﬁádu
v Roudnici a koncem XV. století Ladislavu Zeidlicovi ze Schönfeldu. Na
poãátku tohoto století b˘vala zde pr˘
tvrz, která byla v‰ak jiÏ v r. 1544
pustou. V roce 1623 bylo zkonfiskováno celé zboÏí encovanské a s ním
ZPRAVODAJ
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i Sedlec, kter˘ pﬁe‰el koupí na paní Polyxenu z Lobkovic (viz kroniku Encovan).
V r. 1780 mûla obec 23 ãísla, v r.
1820 pak 31 domÛ a 178 obyvatelÛ.
âesk˘ Ïivel v obci udrÏel se aÏ do na‰ich dob; v r. 1900 bylo zde 38 domÛ a

177 du‰í; soukromû tu tenkrát napoãteno 10 âechÛ.
Obyvatelstvo Ïivilo se rolnictvím.
Názvy zachované; Horka, Mokr˘,
Îmavka. ·kolou a farou náleÏí Sedlec do Zahoﬁan; kapliãka je pozdûj‰ího data.

Z ãinnosti SDH Kﬁe‰ice v roce 2014
VáÏení obãané,
dovolte, abych vás seznámil s celoroãní ãinností SDH Kﬁe‰ice v uplynulém roce 2014.
JiÏ zmiÀovan˘ rok byl pro na‰e hasiãe velmi pestr˘ a pﬁínosn˘.
V bﬁeznu probûhlo hasiãské lyÏování
ve Ski areálu Klíny. O 14 dnÛ pozdûji
následoval ma‰karní ples pro dûti, spojen˘ s velikonoãním jarmarkem a prÛvodem obcí, kde jsme se na akci spolupodíleli s místní Z· a M·. Koncem
bﬁezna hasiãi absolvovali první brigádu
na znovu zprovoznûní sportovní plochy
u Labe, pﬁiãemÏ v rámci oprav do‰lo
k roz‰íﬁení stávající vydláÏdûnû plochy
pro zkvalitnûní sportovního vyuÏití, a to
v‰e za pomoci obecního úﬁadu, kter˘
pﬁispûl ãástkou 20 000 Kã na nákup
dlaÏby. V dubnu probûhly dal‰í 2 brigády na sportovní plo‰e u Labe. Jistû stojí
za zmínku, Ïe se brigádnick˘ch prací

Technika SDH Kﬁe‰ice.

Na‰e hasiãská zbrojnice.

DruÏstvo Ïen na soutûÏi.
zúãastnilo ,,stﬁídavû“ celkem 40 hasiãÛ,
vãetnû na‰í mládeÏe.
Dne 10.dubna se zástupci SDH vydali poblahopﬁát na‰emu dlouholetému
ãlenovi panu Miroslavu Mrvovi, kter˘
oslavil své 65.narozeniny. Pan Mrva
pÛsobí u SDH Kﬁe‰ice jiÏ 49 let a my
mu tímto dûkujeme za projevenou dÛvûru a odvedenou práci.
V kvûtnu se na‰i mladí hasiãi poprvé
zapojili do krajské soutûÏe jednotlivcÛ
v seriálu Stimax Cup. PﬁestoÏe tato
soutûÏ byla pro na‰e mladé hasiãe premiérou, podaﬁilo se dosáhnout vynikajících v˘sledkÛ. V celkovém hodnocení
mladí hasiãi obsadili v kategorii star‰ích
ÏákÛ dvû 1.místa a v kategorii mlad‰ích
ÏákÛ 2.místo. Tímto dûkuji v‰em vedoucím, kteﬁí se aktivnû zapojili do trénování mládeÏe, která se za poslední
roky vy‰plhala na ‰pici nejlep‰ích t˘mÛ
okresu Litomûﬁice.
Tradiãní kvûtnov˘ májov˘ v˘let probûhl tentokrát na Tiské stûny. Akci si
patﬁiãnû uÏili pﬁedev‰ím na‰i mladí hasiãi.
Mûsíc ãerven mírnû zkomplikoval plynul˘ chod sboru, vlivem rekonstrukce
hasiãské zbrojnice. Zásluhou na‰eho
jednatele a vedení obce se podaﬁilo
získat obecnímu úﬁadu dotaci na kompletní rekonstrukci hlavní budovy a ãásteãnou opravu navazujících garáÏí.
Pﬁedpokládaná doba oprav byla stanovena na pÛl roku.
Dûtsk˘ den probûhl jiÏ tradiãnû první
t˘den v ãervnu. Opût byl uspoﬁádán ve

(Pokraãování na následující stranû)
ZPRAVODAJ

●

9 / 2015

spolupráci s organizací AVZO Nuãnice.
Úãast byla opût více neÏ uspokojivá.
Dne 6. ãervna se konaly v Litomûﬁicích
hasiãské slavnosti, na kter˘ch ná‰ sbor
nemohl chybût. Na tuto akci jsme pozvali na‰e pﬁátele z Nûmecka - Oberviechtachu. V rámci slavností se na‰i
pﬁátelé podívali mimo jiné i na stanici
HZS Litomûﬁice, kde je provedl ná‰
ãlen, jednatel a velitel stanice HZS Litomûﬁice Mgr. Luká‰ Kébrt.
V srpnu si nûkteﬁí hasiãi poprvé vyzkou‰eli sjezd ﬁeky Otavy. Akce mûla
pﬁekvapivû velkou úãast, vãetnû kladn˘ch ohlasÛ.
V záﬁí probûhla na sportovní plo‰e
u Labe soutûÏ Kru‰nohorské ligy v poÏárním útoku muÏÛ a Ïen. SoutûÏe se
za SDH Kﬁe‰ice zúãastnil jen Ïensk˘
t˘m, kter˘ skonãil na 4.místû.
Poãátkem ﬁíjna probûhl závod poÏárnické v‰estrannosti a povodÀové pﬁipravenosti pro mladé hasiãe z okresu
Litomûﬁice. SDH Kﬁe‰ice poﬁádá tento
závod jiÏ od roku 2006. Start závodu
byl tentokrát pod kostelem v Zahoﬁanech, kde na závodníky ãekalo opût
zdolání vrcholku Holaje. Na vítûze ãekaly diplomy, poháry, medaile, sladkosti a vûcné ceny od hlavního sponzora
na‰í organizace Vf Czech Services
s.r.o.
Nejvíce na‰ich obãanÛ pﬁilákala opût
akce Propou‰tûní letního ãasu dne
25.ﬁíjna. Pro dûti byly pﬁipravené lodiãky, které pustily po ﬁece a v závûru ohÀostroj, kter˘ potû‰il nejen je, ale i dospûlé. Za obrovskou a zároveÀ rekord-

ní úãast zhruba 250 obãanÛ moc dûkujeme.
O t˘den pozdûji ãekalo na na‰e sportovní druÏstvo Ïen vyhlá‰ení v˘sledkÛ
seriálu Kru‰nohorské ligy. I pﬁes nároãnost a komplikace v prÛbûhu soutûÏní
sezóny obsadily na‰e Ïeny krásné
3.místo v celkovém hodnocení. Souãástí slavnostního vyhlá‰ení v˘sledkÛ
byla volba Miss hasiãky Kru‰nohorské
ligy a nejsympatiãtûj‰ího t˘mu Kru‰nohorské ligy. Miss hasiãkou KL se stala
na‰e ãlenka a referentka sportovní
a kulturní ãinnosti Nikola Zavázalová.
V kategorii nejsympatiãtûj‰í t˘m KL získaly na‰e Ïeny 2. místo. Za tyto v˘sledky na‰im Ïenám moc dûkujeme.

V posledním listopadovém t˘dnu
jsme opût slavnostnû rozsvítili vánoãní
strom a zazpívali si s dûtmi koledy.
Ov‰em i pro tentokrát byla akce uspoﬁádána ve spolupráci s místní ‰kolou,
která pﬁipravila vánoãní jarmark a doprovázela dûti pﬁí zpívání. Akce probûhla za podpory obecního úﬁadu Kﬁe‰ice.
V prosinci probûhla kolaudace a pﬁedání nové hasiãské zbrojnice. V roce
2015 se budou moci zájemci pﬁijít podívat na nové prostory a technické zázemí místních hasiãÛ v rámci dne otevﬁen˘ch dveﬁí.
SDH Kﬁe‰ice ãítá k prosinci celkem
96 ãlenÛ, z toho je 35 dûtí do 18let.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2015 PRO VE¤EJNOST (P¤EDBùÎNù)
Datum
20.-22. 2.

Den
pá-ne

22. 3.
30. 5.

ne
so

31. 5.
18. 7.
10. 10.
24. 10.
28. 11.
6. 12.

ne
so
so
so
so
ne

Akce
Hasiãské lyÏování
(volná místa budou doplnûna z ﬁad obãanÛ)
Ma‰karní ples
Kﬁe‰ice - závody technické disciplíny u Labe (pﬁijìte se podívat)
Dûtsk˘ den
Den otevﬁen˘ch dveﬁí has. zbrojnice + zábava u Labe
Kﬁe‰ice -závody ZPV - (pﬁijìte se podívat)
Louãení s letním ãasem
Rozsvícení stromku, zpívání koled
Mikulá‰ská pro dûti

V závûru bych chtûl podûkovat v‰em na‰im hasiãÛm za vynikající a reprezentativní práci v roce 2014, vedoucím mládeÏe za neustálé rozvíjení a zkvalitÀování pﬁípravy na‰ich mlad˘ch hasiãÛ, obci Kﬁe‰ice za morální a finanãní podporu, starostovi obce za aktivní úãast na akcích poﬁádan˘ch na‰ím SDH, Z· a M· Kﬁe‰ice
za spolupráci a v neposlední ﬁadû sponzorÛm za finanãní podporu, bez které bychom se neobe‰li.
Za SDH Kﬁe‰ice Michal Manãal, starosta

VÍTE TO? • VÍTE TO? • VÍTE TO? • VÍTE TO? • VÍTE TO? • VÍTE TO? • VÍTE TO? • VÍTE TO? •
Boj ãlovûka proti poÏárÛm zahrnuje celé lidské dûjiny.
Pﬁesnûji, snahu o zvládnutí ohnû. ProtoÏe oheÀ má ve v˘voji spoleãnosti velk˘ v˘znam a stal se jedním z civilizaãních prvkÛ. O zaãátcích bojÛ s ohnûm se doãítáme v 10. stol. pﬁ. Kr., kdy stavitel VITRIUS
Ïijící za Caesara a Augusta popisuje, Ïe jiÏ
pﬁed 200 lety pﬁ. Kr. uãen˘ KTESIBIUS z Alexandrie zhotovil hasiãské ãerpadlo....! Tyto
stﬁíkaãky byly pouÏívány v Egyptû, ¤ímû a ¤ímany obsazeném území - v podstatû s rÛzn˘mi vylep‰eními se pouÏívaly aÏ do 18. stol.
Velké poÏáry stﬁedovûk˘ch mûst vedly k
tomu, Ïe panovníci ãi pﬁedstavitelé mûst vydávali smûrnice jak poÏárÛm zabraÀovat a jak je hasit.
Zde hrály velkou úlohu CECHY - jim byly pﬁidûleny úkoly
jak a s ãím pomáhat pﬁi ha‰ení poÏárÛ (pﬁíkladem je statut mûsta Prahy s názvem „O OHNI“, ze 14.století). Obdobnû pak tomu bylo v následujících stoletích na feudálních panstvích. PoÏární instrukce byly v podstatû stejné
jen podrobnûj‰í. Nejpodrobnûj‰í ﬁády mûla praÏská mûsta
z let 1611, 1636, 1638 a dal‰í mûsta jako tﬁeba Chrudim
(1510), Kutná Hora (1559), Jihlava (1613) a dal‰í. Snahy
Marie Terezie vytvoﬁit pevn˘, centralizovanû ﬁízen˘ stát
na‰ly odezvu i v poÏární ochranû, kdyÏ v r. 1751 vydala
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„¤ád k ha‰ení ohnû pro mûsta zemská, mûsteãka a dûdiny markrabství moravského“, v r. 1775 pro praÏská mûsta
a pro venkov, pro slezské vévodství o rok pozdûji. Tﬁicet
let po té pak její syn Josef II. vydal opût poÏární ﬁády s platností pro na‰e zemû, kde
byly uvedeny povinnosti i pro obyvatele.
Naﬁízení pﬁib˘valo, ale poÏárÛ neub˘valo ruãní stﬁíkaãky nevyÏadovaly tolik odborné
obsluhy ani po r.1610 kdy Holanìan van
den HEIDEN pﬁi‰el s vynálezem hadice. DÛleÏitou zmûnu pﬁinesl vynález parního stroje, kter˘ velmi ovlivnil rozvoj poÏární techniky - parní stﬁíkaãky byly velmi v˘konné a
umoÏÀovaly dopravit vodu na vût‰í vzdálenosti. Byly ale
hmotnûj‰í, drahé a vyÏadovaly odbornou obsluhu-‰ikovného strojníka. CoÏ vedlo k tomu, Ïe ve velk˘ch mûstech
a závodech byly ustavovány skupiny profesionálních pracovníkÛ, které mûly na starosti ha‰ení poÏárÛ. NeÏ ale
byly tyto jednotky vyãlenûny pouze k ha‰ení poÏárÛ, uplynulo mnoho let. Napﬁíklad v Praze, kdyÏ byl ustaven v
roce1853 první placen˘ hasiãsk˘ sbor, museli jeho ãlenové je‰tû nûkolik let zároveÀ zametat ulice. Cechy hrály
stále dÛleÏitou roli - cechovní mistﬁi museli pravidelnû vysílat tovary‰e do poÏárních záloh.

Z histore oblíbeného sportu...
Poãátky fotbalu
Existence hry podobné fotbalu je doloÏeny aÏ do období starovûku: nejstar‰í takovou hrou bylo ãínské kudÏu,
hrané jiÏ ve 2. století pﬁ. n. l. V ¤ecku a
¤ímû se hrálo mnoho míãov˘ch her, pﬁi
nûkter˘ch se hrálo nohama. Jedním ze
vzdálen˘ch pﬁedchÛdcÛ fotbalu je tak
napﬁ. ﬁímská hra harpastum. Ve stﬁedovûku se rÛzné hry podobné fotbalu
hrály po celé Evropû, jejich pravidla se
v‰ak v˘raznû li‰ila místo od místa i v
prÛbûhu doby.
Vznik dne‰ního fotbalu má koﬁeny v
Anglii 16. století. Tamní soukromé
stﬁední ‰koly (public schools) v té dobû
zaãaly Ïáky nutit ke sportu. KaÏdá ze
‰kol v‰ak pouÏívala vlastní pravidla odráÏející místní podmínky (velikost hﬁi‰tû
apod.), pravidla se navíc postupnû mûnila. Postupnû vykrystalizovaly dvû
hlavní formy fotbalu: v jedné verzi pravidel (pouÏívané napﬁ. v Rugby, Marlborough ãi Cheltenhamu) hráãi míã po
hﬁi‰ti pﬁená‰eli rukama, v druhé verzi
(napﬁ. na Etonu, Harrow, Westminsteru
ãi Charterhouse) se upﬁednostÀovalo
kopání do míãe.
V 40. letech 19. století Anglii zasáhl
boom Ïelezniãní dopravy. Tento technologick˘ rozvoj umoÏnil poﬁádání soutûÏních zápasÛ mezi jednotliv˘mi ‰kolami. Av‰ak zatímco rozdíly v místních
pravidlech atletiky byly nev˘znamné,
mezi‰kolní zápasy ve fotbale byly kvÛli
zásadním rozdílÛm v pojetí hry prakticky nemoÏné. Proto se v roce 1848
se‰lo 14 zástupcÛ ‰kol na jednání,
jehoÏ v˘sledkem byla první ucelená
sada pravidel, tzv. Cambridgeská pravidla. Tato pravidla upﬁednostÀovala
kopání, bylo v‰ak dovoleno také ãisté
zachycení míãe rukama.
Sjednocující tendence vyústily v zaloÏení The Football Association, prvního oficiálního fotbalového sdruÏení na
svûtû, 26. ﬁíjna 1863. Po nûkolika setkáních vytvoﬁila asociace sadu pravidel, z nichÏ nakonec vypustila pravidla
dovolující bûh s míãem v ruce a drÏení
a podráÏení protivníka s míãem. KvÛli
tomu zástupce Blackheathu asociaci
opustil, a spolu s nûkolika dal‰ími kluby
v roce 1871 zaloÏil Rugby Football
Union, ãímÏ vzniklo ragby jako sport
odli‰n˘ od kopané. I v pravidlech FA
v‰ak byla nûkterá ustanovení, která
dnes zÛstávají jen ve sportech jako
ragby ãi americk˘ fotbal. První pravidla

také napﬁíklad ani nestanovovala poãet
hráãÛ ãi tvar míãe; na tom se mûli soupeﬁi dohodnout pﬁed kaÏd˘m zápasem.
V Anglii se postupnû vyvinulo nûkolik
soutûÏí, které pﬁispívaly k ‰íﬁení jednotn˘ch pravidel. První mezinárodní zápas
probûhl mezi Anglií a Skotskem 30. listopadu 1872 a skonãil bezbrankovou
remízou. První mimoevropské mezinárodní fotbalové utkání se uskuteãnilo
28. listopadu 1885 v Newarku mezi
Spojen˘mi státy a Kanadou, která zvítûzila 0:1.
Fotbal se postupnû roz‰íﬁil i na kontinent, kde je nejstar‰ím fotbalov˘m
muÏstvem patrnû ‰v˘carsk˘ Lausanne
Football and Cricket Club zaloÏen˘ v

roce 1860. Díky anglick˘m dûlníkÛm
pracujícím na stavbû Ïeleznice se fotbal dostal aÏ do JiÏní Ameriky, pﬁiãemÏ
ale tato teorie roz‰íﬁení fotbalu na jihoamerick˘ kontinent nebyla nikdy pﬁesvûdãivû doloÏena.
Dnes fotbal hrají profesionální fotbalisté po celém svûtû, mnoho dal‰ích lidí
se mu pak vûnuje na amatérské ãi rekreaãní úrovni. Podle prÛzkumu, uspoﬁádaného v roce 2001 mezinárodní fotbalovou federací FIFA, hraje pravidelnû
fotbal nejménû 240 miliónÛ lidí ve více
neÏ 200 zemích svûta. Mezi pﬁíãinami
jeho popularity jsou bezesporu jednoduchá pravidla a naprosto minimální
nároãnost na vybavení.
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T˘den
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Datum
31.12.2014
7.1.2015
14.1.2015
21.1.2015
28.1.2015
4.2.2015
11.2.2015
18.2.2015
25.2.2015
4.3.2015
11.3.2015
18.3.2015
25.3.2015
1.4.2015
8.4.2015
15.4.2015
22.4.2015
29.4.2015
6.5.2015
13.5.2015
20.5.2015
27.5.2015
3.6.2015
10.6.2015
17.6.2015
24.6.2015
1.7.2015
8.7.2015

Den
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda
Stﬁeda

Svoz odpadu
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO

Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatn˘:
na 1. pololetí do 30. 4. na 2. pololetí do 30. 9.
Pﬁevod na úãet ã.:
4522471/0100
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