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Informace od starosty obce
VáÏení a milí spoluobãané,
Rok 2020 je témûﬁ u konce a myslím, Ïe na nûj budeme v‰ichni
je‰tû dlouho vzpomínat. Rozhodl jsem se, Ïe v tomto ãísle obecního zpravodaje nebudu sáhodlouze ﬁe‰it onemocnûní COVID - 19,
neboÈ jsem se k nûmu obsáhle vyjádﬁil v posledním vydání obecního zpravodaje. Navíc je nepochybné, Ïe negativních informací jste
v prÛbûhu roku obdrÏeli nespoãet. Jen bych si k tomuto je‰tû dovolil jednu maliãkost.
Chtûl bych vám obãanÛm touto cestou vyjádﬁit upﬁímné podûkování za dodrÏování vydan˘ch opatﬁení Vládou âR, a to jak
na jaﬁe, tak i v posledních dnech. Na‰ly se bohuÏel i v˘jimky,
ale na‰tûstí jich nebylo mnoho. Va‰ím odpovûdn˘m pﬁístupem
jsme docílili toho, Ïe v nejhor‰ích t˘dnech jsme mûli v obci nejv˘‰e 27 nakaÏen˘ch obãanÛ. V ostatních t˘dnech jsme se pohybovali na hranici mezi 10 - 18 nakaÏen˘mi obãany. TakÏe za
toto v‰em zodpovûdn˘m velmi dûkuji! Vûﬁím a moc si to za nás
v‰echny pﬁeji, aby ten pﬁí‰tí rok 2021 byl volnûj‰í a po v‰ech
stránkách lep‰í a mohli jsme jej proÏít se v‰emi kulturnû spoleãensk˘mi a sportovními akcemi jako v roce 2019.
V leto‰ním roce se nám nepodaﬁilo uskuteãnit v‰e tak, jak jsme si
pﬁedstavovali, na‰e obec v‰ak udûlala velk˘ posun kupﬁedu. V roce
2020 se uskuteãnilo celkem 7 zasedání zastupitelstva, pﬁiãemÏ to
bﬁeznové jsme byli nuceni uspoﬁádat ve venkovních prostorách na
multifunkãním hﬁi‰ti u Labe. Za pomoci ãlenÛ jednotky dobrovoln˘ch
hasiãÛ se zasedání uskuteãnilo bez sebemen‰ích potíÏí. Ostatní veﬁejná zasedání se uskuteãnila v zasedací místnosti obecního úﬁadu
za dodrÏení v‰ech naﬁízen˘ch opatﬁení. Do na‰í obce bylo v leto‰ním roce investováno bez mála 70 milionÛ korun. Bylo to nároãné
období, ale je za námi. Musím vám v‰ak oznámit, Ïe pﬁí‰tí rok nebude o moc lep‰í, neboÈ v rozpoãtu obce je opût ﬁada investiãních

akcí a je tedy nezbytné pﬁipravit se opût na urãitá omezení. O investiãních akcích v roce 2021 v‰ak aÏ v dal‰ím vydání zpravodaje.
Teì si pojìme shrnout, co jsme zvládli letos.
VE¤EJNÁ ZAKÁZKA - KOMUNIKACE A INÎEN¯RSKÉ SÍTù
PRO ZÁSTAVBU NA PLO·E ,,D“ PRO 10 RODINN¯CH DOMÒ
JE DOKONâENÁ, STAVEBNÍ POZEMKY JSOU PRODANÉ
V srpnu roku 2019 bylo pﬁedáno zhotoviteli stavby spoleãnosti
Chládek & Tintûra a.s. staveni‰tû. Úkolem stavebníkÛ bylo za 10
mûsícÛ zhotovit nové pﬁípojky plynu, vody a spla‰kové kanalizace.
Dále zhotovit samostatnou de‰Èovou kanalizaci se vsakovacími nádrÏemi pod svahem, umístit 10 ks svítidel veﬁejného osvûtlení vãetnû uloÏení kabeláÏe do zemû, zﬁídit nov˘ chodník s propojením
v obou smûrech na stávající místní komunikaci a na závûr zhotovit
novou místní komunikaci s povrchem z asfaltového betonu. Pﬁípojky
elektﬁiny pro v‰ech 10 stavebních pozemkÛ realizovala spoleãnost
âEZ na své náklady. Hotové dílo bylo obci jako objednateli pﬁedané
koncem mûsíce ãervna 2020. V rámci stavby byly uzavﬁené 2 dodatky ke smlouvû o dílo. Z obecního rozpoãtu bylo za tuto investiãní
akci uhrazeno celkem 11.737.885,08 Kã. Kolaudaãní rozhodnutí na
elektﬁinu, plynovod, de‰Èovou a spla‰kovou kanalizaci, komunikaci
a chodník byla jiÏ vydána.
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice uspoﬁádalo celkem dvû v˘bûrová ﬁízení na prodej v‰ech 10 stavebních pozemkÛ v pﬁedmûtné lokalitû,

padnû letech zahájené pﬁípravy na projektu
zasíÈování lokality Z10 dle územního plánu,
téÏ v Zahoﬁanech.
REKONSTRUKCE
ELEKTROINSTALACE A KANCELÁ¤Í
NA OBECNÍM Ú¤ADU JSOU
VE SVÉM FINÁLE
Koncem dubna leto‰ního roku zahájila
spoleãnost Slamont ·tûtí, spol. s.r.o., rekonstrukci elektroinstalace v budovû obecního
úﬁadu, která byla jiÏ v havarijním stavu. Zakázka byla vysoutûÏená v ãástce 2.207.027
Kã a spoãívala v kompletní obnovû elektrick˘ch rozvodÛ v celé budovû vãetnû zﬁízení
nového mûﬁení pro OÚ, CETIN a âeskou
po‰tu v novém plastovém pilíﬁi pﬁed budovou úﬁadu. Dal‰ími poÏadovan˘mi pracemi
byla v˘mûna podlahové krytiny v kanceláﬁích, dále nové ‰tuky, sádrokartonové podhledy a v˘malba ve v‰ech kanceláﬁích a na
chodbách a nakonec umístûní nové klimatizaãní jednotky do zasedací místnosti. Dílo
mûlo b˘t obci pﬁedáno do konce letních
prázdnin. Od prázdnin v‰ak vyjednáváme
se zástupci spoleãnosti âEZ o novém propojení hlavního pﬁívodního kabelu z podpûrného bodu do novû umístûného plastového
pilíﬁe. Smlouvy se podaﬁilo koncem ﬁíjna
zkompletovat a nyní ãekáme na zhotovení
prací. AÏ poté bude moÏné zakr˘t stropy
v pﬁízemí a v 1. patﬁe budovy a zakázku dokonãit. Pﬁedpokládám, Ïe zakázka bude
zcela dokonãena nejdéle do konce ledna
2021. Na základû opakovan˘ch Ïádostí od
na‰ich obãanÛ, pﬁedev‰ím od tûch star‰ích,
jsme se rozhodli vymûnit vstupní dveﬁe za
‰ir‰í. U pÛvodních dveﬁí byl prÛchod v ‰íﬁce
60 cm, nyní je to 80 cm.

Do zasedací místnosti byla umístûná nová
klimatizaãní jednotka

V celé budovû je téÏ umístûn˘ nov˘
zabezpeãovací systém
OBEC VYDRAÎILA NEMOVITOST
NA âERNÉ CESTù. Z¤ÍDÍ V NÍ SLUÎBY
PRO OBâANY
Rádi bychom to mûli v na‰í obci zase
o nûco hezãí, proto jsme se na zastupitelstvu obce, za podpory v˘boru pro rozvoj
obce rozhodli, Ïe si nenecháme utéct nabídku veﬁejné elektronické draÏby nemovitosti
ã.p. 13 na âerné cestû v Kﬁe‰icích. Elektronická draÏba trvala témûﬁ tﬁi hodiny a bylo
do ní zapojeno 10 uchazeãÛ. Obec nemovitost vydraÏila za ãástku 700 tis. Kã, coÏ bylo
ménû, neÏ stanoven˘ limit zastupitelstvem
obce. Jedná se o nûkolik let neob˘vanou
nemovitost, která nedûlala na‰í obci hezk˘
obrázek, obzvlá‰È kdyÏ se nachází témûﬁ ve

VydraÏená nemovitost na âerné cestû
v Kﬁe‰icích

a to formou obálkové metody, pﬁiãemÏ základní cena za 1 m2 byla stanovena na 900
Kã. O pozemky byl ze strany místních obãanÛ i obãanÛ z okolních obcí a mûst velk˘
zájem. V˘sledek je takov˘, Ïe 4 stavební pozemky získali obãané s trval˘m pobytem
v na‰í obci a 6 pozemkÛ získali obãané s trval˘m pobytem mimo na‰i obec, konkrétnû
se jedná o obãany z obce Polepy a mûsta
Litomûﬁice. Obec tedy tímto krokem získá
i nové obãany. K dne‰nímu dni je v katastru
nemovitostí zapsan˘ch jiÏ 8 nov˘ch vlastníkÛ a zbylí 2 vlastníci budou zapsáni v prvním
ãtvrtletí roku 2021. Obec tedy v tuto chvíli
nedisponuje Ïádn˘mi zasíÈovan˘mi pozemky pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. Bude tedy
pﬁedmûtem dal‰ího jednání zastupitelstva
obce, zda budou v blízk˘ch mûsících, pﬁíZPRAVODAJ

●

2 / 2020

Do budovy OÚ byly instalované nové
vchodové dveﬁe

Do kaÏdé místnosti byla umístûna
kouﬁová ãidla

Zamûstnanci obce provedli demolici
staticky naru‰ené pﬁístavby

stﬁedu obce a u fitness parku, kter˘ je hojnû
nav‰tûvován. Po úspû‰ném vydraÏení nemovitosti jsem povûﬁil zamûstnance obce,
aby provedli demolici pﬁístavby, která byla
ve ‰patném technickém stavu, a hrozilo její
zﬁícení. Chtûl bych tímto na‰im zamûstnancÛm opakovanû podûkovat za odvedenou
práci, neboÈ touto prací jsme u‰etﬁili nemalé
finanãní prostﬁedky proti tomu, kdyby demolici provádûla odborná firma.
V získané nemovitosti bychom rádi zﬁídili
sluÏby pro na‰e obãany, jak˘mi jsou napﬁ.
kadeﬁnictví, manikúra ãi pedikúra. Vzhledem
k tomu, Ïe se jedná o nemovitost témûﬁ ve
stﬁedu obce a dobrou dostupností z autobusu i vlaku, vûﬁím, Ïe uveden˘ zámûr vyuÏití
je správn˘. Náklady na rekonstrukci objektu
odhaduji na 1,5 milionu korun.
Moc bych si pﬁál, aby obãané uÏ nejezdili
do mûsta ke kadeﬁníkovi, na pedikúru ãi manikúru a vyuÏívali sluÏeb, které budou zﬁízené v této nemovitosti. U‰etﬁí tím drahocenn˘
ãas i finanãní prostﬁedky za dopravné. Do
konce leto‰ního roku bude zpracovan˘ pasport stavby, na základû kterého navrhne
paní architektka moÏné dispozice. Uvedení
sluÏeb do provozu bych nerad odkládal, nicménû je nutné ctít rozhodnutí zastupitelstva
obce a nyní si nejsem jist˘, zda tento projekt
získá podporu v rozpoãtu obce na rok 2021.
I. ETAPA ZPEVNùN¯CH PLOCH
V NUâNICÍCH JE DOKONâENÁ,
CHODNÍK PLNÍ ÚâEL
Prvotní pﬁípravy k projektu zpevnûné plochy v Nuãnicích - I. etapa, byly zahájené
v druhé polovinû roku 2017, kdy bylo vedením obce zadáno zpracování studie proveditelnosti. V první polovinû roku 2018 jsme
s tehdej‰ím místostarostou obce panem Ing.
Maixnerem zaãali obcházet majitele dotãen˘ch pozemkÛ s poÏadavkem o podpisy na
situaãní v˘kresy stavby. V rámci tûchto
osobních schÛzek vze‰ly od dotãen˘ch
vlastníkÛ nové skuteãnosti a poÏadavky
k realizaci stavby. Paní projektantka témûﬁ
v‰echny akceptovala a zahrnula do projektové dokumentace, která byla následnû dokonãena v lednu 2019 a postoupena dotãen˘m orgánÛm k vyjádﬁení. Stavební povolení jsme z dÛvodu prÛtahÛ ze strany speciálního stavebního úﬁadu, odboru dopravy
a silniãního hospodáﬁství, obdrÏeli aÏ v bﬁeznu roku 2020. V˘bûrové ﬁízení ve veﬁejné
elektronické soutûÏi vyhrála stavební firma
Ale‰ Cikánek. Stavba byla zhotoviteli pﬁedána v prvním t˘dnu mûsíce kvûtna. Stavební
práce se pﬁedpokládaly v délce 60 dnÛ.
V rámci prací byly v‰ak ze strany objednatele, tedy obce poÏadované zmûny v podobû
roz‰íﬁení chodníku u p. Vykoukala a p.
Pánka, kde bylo nutné provést demolici
a následnû v˘stavbu nové základové zdi
pod oplocením. Dále bylo nutné roz‰íﬁit
témûﬁ na dvojnásobek vsakovací jámy na
de‰Èovou vodu. Probíhající práce se nakonec termínovû prodlouÏily také vlivem zdravotní indispozice pracovníkÛ. Dílo bylo dokonãené koncem mûsíce záﬁí. Z obecního
rozpoãtu bylo za tuto investiãní akci uhrazeno celkem 3.221.243,00 Kã. Nyní probíhá
zpracování podkladÛ pro kolaudaãní ﬁízení.
ZPRAVODAJ
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NÁSLEDUJÍCÍ FOTO JE PO¤ÍZENO
P¤ED ZPEVNùNÍM PLOCH

Se zhotovitelem bylo dohodnuto, Ïe za termínové zdrÏení provede práce v obci, a to
vyspravení povrchÛ na místních komunikacích pﬁed spolkem AVZO Nuãnice a nad
Luãním potokem v Tﬁebouticích. Vûﬁím, Ïe
jsme obãany Nuãnic nov˘m chodníkem potû‰ili a Ïe jej budou ﬁádnû uÏívat. Celá lokalita dotãená stavbou získala úplnû nov˘
a moderní vzhled. Druhé etapy v úseku od
Motorestu v Nuãnicích smûrem na Kﬁe‰ice
by se obãané mohli v pﬁípadû kladného rozhodnutí zastupitelstva obce doãkat do konce
první poloviny roku 2022.

FOTO: DENÍK

OBEC K¤E·ICE POMOHLA OBCÍM
V OLOMOUCKÉM KRAJI, KTERÉ BYLY
ZASAÎENÉ BLESKOV¯MI
POVODNùMI
V ãervnu leto‰ního roku postihly obce
v Olomouckém kraji bleskové povodnû. Situace v zasaÏen˘ch obcích byla skuteãnû
váÏná. KdyÏ jsme byli v nesnázích my, dostalo se nám pomoci napﬁíã celou âeskou
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republikou a dokonce také z Nûmecka. Byli
jsme za to tenkrát velmi vdûãni. V tomto
okamÏiku jsem cítil, Ïe pﬁi‰la ﬁada na nás,
abychom pomohli zase my, kdyÏ dobﬁe
víme, co obná‰í obnovení majetku po niãiv˘ch povodních.
Olomouck˘ kraj zﬁídil pro postiÏené obce
veﬁejnou sbírku. Po jejím vyhlá‰ení jsem poÏádal ãleny zastupitelstva obce o uvolnûní
ãástky 50 tisíc Kã. Zastupitelé obce neváhali a pﬁíspûvek jednomyslnû schválili. Navíc
jsem zaznamenal, Ïe na zﬁízen˘ bankovní
úãet zaslala finanãní prostﬁedky ﬁada na‰ich
obãanÛ. Byl jsem velmi mile pﬁekvapen
a v‰em vám za tento poãin moc dûkuji,
neboÈ jsme ukázali, Ïe dokáÏeme b˘t solidární a umíme soucítit s tûmi, kteﬁí na tom
nejsou v danou chvíli zrovna dobﬁe a potﬁebují na‰i pomoc.

obec jiÏ tradiãnû Kinematograf bratﬁí âadíkÛ, tentokrát se ãtyﬁmi ãesk˘mi filmy a to
HodináﬁÛv uãeÀ, Na stﬁe‰e, Poslední aristokratka a Afrikou na pion˘ru. Pﬁedstavení
pod ‰ir˘m nebem je lákadlem pro malé
i velké. Promítání probíhalo na sportovní
dráze místních hasiãÛ vedle multifunkãního
hﬁi‰tû u Labe. Poãasí bylo celkem pûkné
a tomu odpovídala i úãast. Novinkou pro leto‰ní rok byla nabídka drobného obãerstvení, které zajistila zastupitelka obce pí. Renata Mrvová, které tímto dûkuji. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno celkem 4.009
Kã, které následnû putovalo na charitativní
úãely. V‰em obãanÛm, kteﬁí pﬁi‰li a pﬁispûli
dobrovoln˘m vstupn˘m, patﬁí obrovsk˘ dík
a zase za rok na shledanou!

NA·I OBEC NAV·TÍVIL JIÎ TRADIâNù
KINEMATOGRAF BRAT¤Í âADÍKÒ
Ve dnech 22. - 25. srpna nav‰tívil na‰i

KONCEM SRPNA SE U LABE
V K¤E·ICÍCH USKUTEâNILO DAL·Í
SETKÁNÍ SENIORÒ
Je‰tû si vzpomínám na okamÏiky z roku
2017, kdy se v na‰í obci uskuteãnilo historicky první setkání seniorÛ ve spoleãenském
sále Motorestu Nuãnice. Tenkrát jsem byl
skuteãnû napjat˘, zda pozvaní obãané na
pﬁipravenou akci opravdu pﬁijdou a zda je
pﬁipraven˘ program zaujme. No a letos
v srpnu se uskuteãnilo jiÏ ‰esté setkání
v ﬁadû a opût bylo trochu jiné, neÏ ta pﬁedchozí. Tentokrát jsem pﬁípravu akce pﬁenechal z pﬁeváÏné vût‰iny ãlenÛm kulturního
v˘boru, neboÈ jsem byl pracovnû velmi vytíÏen˘ probíhajícími investiãními akcemi
v obci. Pozvaní byli opût v‰ichni senioﬁi
star‰í 65 let formou písemné pozvánky vloÏené do po‰tovní schránky. Pro v‰echny zúãastnûné bylo pﬁipravené posezení pod pﬁístﬁe‰ky s doprovodem Ïivé hudby. Dopravu
pro v‰echny úãastníky, kteﬁí mûli zájem, za(Pokraãování na následující stranû)

V DOBù, KDY KORONAVIR SPAL, JSME VYRAZILI ZA
NA·IMI OBâANY DO DOMOVÒ PRO SENIORY.
Nebylo to vÛbec jednoduché, ale pﬁeci jen se v nûkter˘ch pﬁípadech podaﬁilo, Ïe nám bylo umoÏnûno nav‰tívit na‰e obãany v domovech pro seniory, kteﬁí slavili v˘znamná Ïivotní jubilea. V Domovû dÛchodcÛ v Libochovicích jsme nav‰tívili paní Martu Slavíkovou,
která oslavila krásn˘ch 96 let Ïivota. Ve stejném zaﬁízení oslavila
své 82. narozeniny také paní Marie Horáãková. Do Senior Centra
Terezín jsme pak zajeli za paní Vûrou Zetkovou, která oslavila své
90. narozeniny. Pocity, které pﬁi tûchto náv‰tûvách pravidelnû zaÏíváme, jsou nepopsatelné.
Nezapomnûli jsme ani na obãany v obci, kteﬁí slavili v˘znamná Ïivotní jubilea. Jen to bylo v leto‰ním roce pomûrnû nároãné. Proto se
omlouváme tûm, u kter˘ch jsme prozatím nebyli. Vûﬁím, Ïe v brzké
dobû bude moÏnost toto napravit. V uvedené souvislosti dûkuji povûﬁen˘m zástupkyním obecního úﬁadu pí. Mesaro‰ové, pí. Svobodové a pí. ·Èastné za odvedenou práci v leto‰ním roce.

V ULICI TOVÁRNÍ V K¤E·ICÍCH
ROSTOU NOVÉ DOMY
V roce 2018 byl zde zkolaudovan˘ první rodinn˘
dÛm, a to paní Veroniky Malé a p. Tomá‰e Gajdo‰e. Nyní se k nim se sv˘m nov˘m domem pﬁidali
manÏelé Stiskalovi. Dal‰í dva rodinné domy jsou
pﬁed dokonãením a zbylé dva budou dokonãené
a vûﬁím, Ïe i zkolaudované do konce roku 2021.
Jsem velmi rád, Ïe se na‰e obec rozvíjí a Ïe na‰i
obãané neutíkají do jin˘ch obcí ãi mûst. Vynakládáme maximum úsilí k tomu, aby se zde na‰im obãanÛm Ïilo dobﬁe. Pﬁeji v‰em majitelÛm nov˘ch rodinn˘ch domÛ, aby zde Ïili spokojen˘m Ïivotem.
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jistili na‰i hasiãi. Pro seniory bylo pﬁipravené
obãerstvení a nealkoholické nápoje zdarma,
drobn˘ upomínkov˘ dárek v podobû magnetky s vyobrazením kostela Nav‰tívení
Panny Marie v Kﬁe‰icích, dále fotokoutek
s fotoaparátem Polaroid, aby si mohli fotografie odnést ihned domÛ. V rámci programu vystoupili uskupení Babí Léto z Vûdomic
a rodina Bure‰ova ze Sedlece. BohuÏel
z dÛvodu nepﬁíznivého poãasí musela b˘t
akce po tﬁech hodinách od svého zahájení
ukonãena a nedostalo se na vystoupení
svûtelné a ohnivé show v podání Vox Luminas. Uvedené akce se zúãastnilo více jak 90
obãanÛ, kter˘m tímto moc dûkuji za úãast.
Dûkuji také ãlenÛm Kulturního v˘boru, místním dobrovoln˘m hasiãÛm, hudebníkovi
panu Krejãímu, rodinû Bure‰ov˘ch a dámskému uskupení Babí Léto z Vûdomic za
úãast a velmi dobrou organizaci celé akce.
OBEC K¤E·ICE DAROVALA DNP
K¤E·ICE 2 GENERÁTORY OZÓNU
Na základû Ïádosti vedoucího Domova
Na Pustaji v Kﬁe‰icích pana Bc. Pavla Kﬁiãka rozhodlo zastupitelstvo obce o poﬁízení
a následném darování 2 ks generátorÛ
ozónu pro DNP Kﬁe‰ice. Generátor zajistí
dÛkladné odstranûní nepﬁíjemn˘ch pachÛ,
virÛ, a to vãetnû koronaviru. Poradí si také
s písní a choroboplodn˘mi zárodky.
Na‰e obec podporuje Domov Na Pustaji
dlouhodobû a v dal‰í spolupráci bychom
rádi pokraãovali, neboÈ vidíme, Ïe zamûstnanci domova odvádí skuteãnû zásluÏnou
a odpovûdnou práci, která je navíc ‰iroko
daleko opravdu vidût a sly‰et. Navíc k doposud nároãné práci pﬁibyla dal‰í v souvislosti
s onemocnûním Covid-19, které zamûstnancÛm domova mnohdy stûÏuje práci
a pﬁedev‰ím plány s klienty. ZamûstnancÛm
domova pﬁeji za celé zastupitelstvo obce
hodnû sil v této nelehké dobû a my se budeme tû‰it na dal‰í spolupráci v roce 2021.
Snad se doãkáme obnovení kulturnû spoleãensk˘ch akcí v obci, kter˘ch je DNP Kﬁe‰ice nedílnou souãástí.
V SEDLECI A V ULICI ENCOVANSKÁ
V K¤E·ICÍCH PROBùHLA
MODERNIZACE VE¤EJNÉHO
OSVùTLENÍ
Ani na tu nejmen‰í a nejvzdálenûj‰í místní
ãást na‰í obce nezapomínáme. V leto‰ním
roce jsme se rozhodli modernizovat veﬁejné
osvûtlení v Sedleci. Stávající svítidla jiÏ nevyhovovala souãasn˘m standardÛm, byla poruchová a v rámci spotﬁeby elektrické energie
ekonomicky nev˘hodná. V rámci prací bylo
vymûnûno v‰ech 16 ks svítidel a dal‰í 3 svítidla byla doplnûna. Dle ohlasÛ obãanÛ Ïijících v Sedleci se akce podaﬁila, coÏ nás
velmi tû‰í. Místní ãásti Sedlec se budeme vûnovat nadále. V posledních t˘dnech byl do
Sedlece pﬁidán také kontejner na separovan˘ odpad, konkrétnû na papír. V následujících
letech plánujeme v Sedleci revitalizaci vodní
nádrÏe, která nyní neplní Ïádnou funkci.
NádrÏ je staticky naru‰ená a zanesená sedimentem. Aktuálnû pﬁipravujeme podklady
pro projektové práce. Dále ﬁe‰íme moÏnost
pﬁivedení zdroje pitné vody do celé místní
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ãásti. Abychom získali potﬁebné finanãní prostﬁedky z dotaãních titulÛ, je nezbytné, aby se
obãané vlastnící nemovitosti v Sedleci pﬁihlásili do místní ãásti k trvalému pobytu. Souãasnû jich zde Ïije trvale 27, pﬁiãemÏ pro získání dotace je stanovená minimální hranice
50 obãanÛ s trval˘m pobytem. Jedná se
o záleÏitost, kterou jsme s obãany Sedlece jiÏ
konzultovali na zasedáních zastupitelstva.
Z vlastních finanãních zdrojÛ není obec
schopna tuto investiãní akci uhradit.
V ulici Encovanská v Kﬁe‰icích bylo nutné
vymûnit zb˘vajících 5 stoÏárÛ a svítidel
v úseku od pí. Mary‰kové k Domovu Na Pustaji. Práce byly provedené v prÛbûhu letních prázdnin. Nechtûlo se mi v‰ak vûﬁit
tomu, kdyÏ mi zhotovitel tﬁetí den po zahájení prací telefonicky sdûlil, Ïe nové kabelové
vedení, které bylo uloÏeno do zemû, chtûl
neznám˘ zlodûj v noãních hodinách ukrást.
To se mu na‰tûstí z nezji‰tûn˘ch pﬁíãin nakonec nepodaﬁilo. Nicménû zpÛsobil ‰kodu,
kterou bylo nutné nahradit. Je neuvûﬁitelné,
ãeho jsou nûkteﬁí lidé schopni.
CYKLOSTEZKA Z T¤EBOUTIC DO
NUâNIC JE TÉMù¤ HOTOVÁ. PRÁCE
BYLY NÁROâNÉ
Dne 5. 11. 2019 bylo zhotoviteli, spoleãnosti PORR, pﬁedáno staveni‰tû budoucí

cyklostezky. Celou akci financoval Ústeck˘
kraj za pomoci dotaãních prostﬁedkÛ z Ministerstva pro místní rozvoj. Jednalo se o investici v celkové v˘‰i 49 milionÛ Kã, vãetnû
dodatkÛ ke smlouvû o dílo, které byly uzavﬁeny.
Úkolem stavebníkÛ bylo za 12 mûsícÛ
zhotovit nové zpevnûné povrchy od tﬁeboutického viaduktu aÏ po Motorest v Nuãnicích
v celkové délce 2,8 km. Mezi pouÏité finální
povrchy patﬁí asfaltov˘ beton a zámková
dlaÏba. Souãástí prací bylo mimo jiné umístûní nového mostku pﬁes slepé rameno ﬁeky
Labe pod Hostincem u HenschÛ, vybudování opûrn˘ch betonov˘ch stûn v Kﬁe‰icích,
pod Pekaﬁstvím U KubíkÛ aÏ ke hﬁbitovu
a dále v Nuãnicích od KrehanÛ smûrem
k Motorestu Nuãnice. Mezi vrátnicí a kant˘nou spoleãnosti Schoeller Kﬁe‰ice byl vybudován nov˘ gabion, kter˘ umoÏnil roz‰íﬁení
a posunutí souãasné silniãní komunikace
II/261 více k Labi. Na rizikové úseky podél
silnice II/261 bylo nutné umístit zábradlí.
O designu a funkãnosti instalovaného zábradlí bychom mohli vést rozsáhlou diskuzi,
nicménû v technické zprávû projektu je uvedeno, Ïe tento prvek slouÏí nejen chodcÛm
a cyklistÛm, ale také jako ochrana pro nevidomé. Z tûchto dÛvodÛ byla tedy takto stanovena v˘‰ka a tvar zábradlí. V rámci prací
byly také zﬁízené dva osvûtlené pﬁechody
pro chodce/cyklisty, a to u hﬁbitova a u KrehanÛ v Nuãnicích. V místû pﬁechodÛ bude
také sníÏena maximální rychlost pro silniãní
vozidla. Pﬁesto se obávám, Ïe se bude nyní
jednat o dva velmi nebezpeãné úseky
v rámci silniãní dopravy v na‰í obci. U severního vstupu na hﬁbitov bude v nejbliÏ‰ích
t˘dnech vybudované nové parkovi‰tû pro 9
vozidel. Jedná se o náhradu za zru‰ené
parkovací stání u jiÏního vchodu, kde jiÏ nebude moÏné zaparkovat.
V˘‰e uvedené práce nejvíce omezovaly
pﬁedev‰ím obãany v PraÏské ulici, neboÈ
probíhaly v bezprostﬁední blízkosti jejich nemovitostí. Zástupci Krajského úﬁadu pak
také museli na základû podnûtu od na‰ich

obãanÛ ﬁe‰it rezonující hluk a otﬁesy v nemovitostech kolem Pekaﬁství U KubíkÛ. Tyto
jevy vznikaly v souvislosti s hutnûním materiálu mezi silniãní komunikací a novou opûrnou zdí od Labe. Jsem si také vûdom, Ïe
práce trvaly dlouho. Nebylo pﬁesto v m˘ch
silách práce urychlit, neboÈ se zhotovitel pot˘kal s ﬁadou komplikací, mezi které patﬁila
i vysoká zdravotní indispozice pracovníkÛ.
V místû stavby probíhaly kaÏd˘ pátek kontrolní dny, kter˘ch jsem se pravidelnû úãastnil. Je nesporné, Ïe díky této intenzivní aktivitû se podaﬁilo zhotovit spoustu dÛleÏit˘ch
prací nad rámec projektu. Jsem skuteãnû
velmi vdûãn˘ nejen zhotoviteli díla, ale pﬁedev‰ím paní Zíkové z Krajského úﬁadu za
maximální souãinnost s vedením na‰í obce.
V rámci prací bylo totiÏ nutné ﬁe‰it vícepráce
a nûkolik zmûn v postupu prací nebo dokonce zámûnu pouÏitého materiálu. V projektu
nebylo napﬁíklad vÛbec zahrnuto napojení
cyklostezky na na‰e úãelové komunikace
a tedy jejich zpevnûní. Dále zde nebyla ﬁe‰ena de‰Èová kanalizace v PraÏské ulici,
která ústí do Labe, odizolování bytov˘ch
domÛ v PraÏské ulici, sníÏení silniãních
obrub u nemovitostí, které mají pod terénem
sklepní prostory na uhlí, prostupy v zábradlí
pro majitele bytÛ vedle vily, kteﬁí mají na
druhé stranû silniãní komunikace umístûné
nádoby na odpad a dal‰í záleÏitosti. Nesmím opomenout, Ïe bylo velmi dÛleÏité
ochránit souãasné zatrubnûní Blatenského
potoka, neboÈ pﬁi jeho poru‰ení, pﬁípadnû
zanesení stavebním materiálem, by mohly
b˘t v˘znamnû ovlivnûné odtokové pomûry
pﬁi povodních. Za vykácené stromy podél
bﬁehu ﬁeky Labe, které zasahovaly do trasy
cyklostezky a zároveÀ naru‰ovaly zpevnûné
koryto ﬁeky, bude je‰tû do konce roku 2020
vysazeno 23 nov˘ch stromÛ. Stromy v‰ak
nebudou vysazené v˘hradnû podél nové
cyklostezky, ale také v Zahoﬁanech na Rafandû v nové lokalitû pro v˘stavbu rodinn˘ch
domÛ.
Vûﬁím, Ïe nejen já mám z uvedené stavby
pocit, Ïe na‰í obci nabídla, tedy vyjma
úseku v PraÏské ulici, spoustu nov˘ch moÏností ke sportu a odpoãinku. RodiãÛm se
touto stavbou otevﬁely nové moÏnosti vyÏití
s dûtmi. UÏívejme si ji tedy od jara 2021 naplno a buìme rádi, Ïe jsme se po více jak 10
letech doãkali její realizace.
ÚSTECK¯ KRAJ MÁ PO PODZIMNÍCH
VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA
NOVÉ VEDENÍ
Ve dnech 2. - 3. 10. se na území v‰ech
krajÛ uskuteãnily volby do zastupitelstev
krajÛ. V na‰í obci se v souhrnu za v‰echny
ãtyﬁi volební okrsky voleb zúãastnilo 34,19
% oprávnûn˘ch voliãÛ. Vítûzem v na‰í obci
se stalo hnutí ANO 2011 s poãtem 93 hlasÛ,
druhé místo obsadila âeská pirátská strana
s poãtem 49 hlasÛ a tﬁetí místo obsadilo
hnutí Svoboda a pﬁímá demokracie - SPD
s poãtem 41 hlasÛ.
Dne 16. 11. se uskuteãnilo Ustavující zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, na
kterém bylo zvoleno nové vedení Ústeckého
kraje. Hejtmanem byl zvolen Jan Schiller
(ANO 2011), námûstky hejtmana pak LuboZPRAVODAJ
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míra Mejstﬁíková (ANO 2011), Jiﬁí Kulhánek
(ODS) a Jiﬁí ¤ehák (Spojenci pro kraj). Do
Rady Ústeckého kraje byli dále zvoleni
Radim Laibl (ANO 2011), Jindra Zalabáková
(ANO 2011), Marek Hrabáã, (ANO 2011),
Iva Dvoﬁáková (ODS), Jan RÛÏiãka (ODS),
Tomá‰ Rieger (ODS) a Michal Kuãera (Spojenci pro kraj). Zastupitelstvo Ústeckého
kraje dále rozhodlo o ustavení devíti v˘borÛ
(V˘bor finanãní, V˘bor kontrolní, V˘bor pro
v˘chovu, vzdûlávání a zamûstnanost, V˘bor
pro národnostní men‰iny, V˘bor pro zdravotnictví, V˘bor pro Ïivotní prostﬁedí, V˘bor
pro sociální vûci, bezpeãnost a SVL, V˘bor
pro zemûdûlství a rozvoj venkova a V˘bor
pro kulturu a památkovou péãi).
Novému vedení Ústeckého kraje pﬁeji
hodnû úspûchÛ a vûﬁím v dobrou spolupráci. Velmi oÏehav˘m tématem, které se
chystám s nov˘m panem hejtmanem projednat, je plánovaná vysokorychlostní Ïelezniãní traÈ Praha - DráÏìany, která sv˘m koridorem zasahuje do intravilánu na‰í obce.
Dal‰ím bodem pak bude poÏadavek na dokonãení posledního úseku cyklostezky
v Nuãnicích.
KRONIKA OBCE SE NYNÍ ZPRACOVÁVÁ
DO DIGITÁLNÍ PODOBY
Poslední obecní kronika, která je datovaná od sedmdesát˘ch let 20. století, se nyní
zpracovává do digitální podoby a bude k nahlédnutí na webu obce. Práce na digitalizaci
obecní kroniky byly zahájeny v ﬁíjnu leto‰ního roku. Zakázku pro na‰i obec zpracovává
spoleãnost DigiPaper s.r.o., která má s digitalizací kronik dlouholeté zku‰enosti. JiÏ pﬁi
pﬁedání kroniky do rukou zástupcÛ spoleãnosti bylo zﬁejmé, Ïe si spoleãnost zakládá
na svém renomé a povaÏuje kroniky za
velmi cenn˘ pﬁedmût. Navrácení kroniky
s DVD materiály oãekáváme do konce ledna

Na dráty vysokého napûtí byly instalované
v˘straÏné balóny

2021. Od února 2021 bude tedy moÏné kroniku shlédnout v digitální podobû na webu
na‰í obce www.kresice.cz. Jedná se o velmi
cenné informace, které po nás zanechávají
nesmazatelnou stopu.
NA STOÎÁRECH VYSOKÉHO NAPùTÍ
NAD ¤EKOU LABE V PRAÎSKÉ ULICI
V K¤E·ICÍCH BYLY INSTALOVANÉ
V¯STRAÎNÉ BALÓNY
Nehody mal˘ch letadel nejsou v na‰í obci
v˘jimkou. Zﬁejmû hlavním dÛvodem tûchto
nehod je zﬁízené leti‰tû pro malá letadla
v Tﬁebouticích. Poslední nehoda, která mûla
za následek smrt pilota utonutím, mû pochopitelnû nenechala v klidu. Témûﬁ bezodkladnû jsem urgoval spoleãnost âEZ, aby
na vedení vysokého napûtí instalovala v˘straÏné balóny.

Zástupci spoleãnosti mi pÛvodnû pﬁislíbili,
Ïe balóny budou na vedení vysokého napûtí instalované do konce léta roku 2020. Bylo
mi taktéÏ vysvûtleno, Ïe k souãasn˘m vodí(Pokraãování na následující stranû)

ZÚâASTNILI JSME SE SLAVNOSTNÍHO KONCERTU âESKO-NùMECKÉ VZÁJEMNOSTI V KONOJEDECH.
Dne 13. záﬁí uspoﬁádaly Spolek pro obnovu památek Ú‰tûcka a Centrum Vincence Zahradníka v Zubrnicích Slavnostní koncert ãeskonûmecké vzájemnosti. Koncert se uskuteãnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie a jeho cílem byla prezentace obnoveného barokního kostela, kter˘ patﬁí ke klenotÛm kulturního dûdictví litomûﬁické diecéze, jeho postupné oÏivování a zasazení do vûdomí ‰iroké vrstvy obyvatel
kraje i jeho náv‰tûvníkÛ coby nového kulturního bodu na mapû Ústeckého kraje. Druhou osobou projektu bylo spojení této ojedinûlé kulturní památky s 230. v˘roãím narození v˘znamné osobnosti Litomûﬁicka - faráﬁe, filozofa a spisovatele Vincence Zahradníka a oÏivení jeho
- pro dne‰ní spoleãnost stále aktuálního - literárního a humanistického odkazu, jehoÏ památka a pﬁínos jsou oÏivovány na zrekonstruované faﬁe v Zubrnicích. Vincenc Zahradník pÛsobil nûjak˘ ãas i u nás v obci a na na‰em místním hﬁbitovû v Kﬁe‰icích byl pochován.
Na akci vystoupil ãesk˘ barokní orchestr Collegium 1704 s hlavním dirigentem Václavem Luksem. Akce se zúãastnili nûkteﬁí pﬁedstavitelé obcí na Litomûﬁicku, velvyslanec âR v Berlínû, pﬁedseda Rady ãesko-nûmeckého diskusního fóra, prezident shromáÏdûní nûmeck˘ch
spolkÛ v âR, námûstek ministra zahraniãních vûcí, námûstek ministra kultury a dal‰í pﬁedstavitelé Nûmecka a âR. Zastupitelé obce obdrÏeli na uvedenou akci osobní pozvánku. Stejnû tak byli pozvaní i obãané na‰í obce, kteﬁí se o akci mohli dozvûdût z v˘vûsek v obci nebo
na Facebookovém profilu obce. Dûkuji v‰em zastupitelÛm a obãanÛm, kteﬁí se akce spoleãnû se mnou zúãastnili.
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cím drátÛm bude nutné zavûsit dal‰í drát, na
kter˘ pak budou umístûné zmínûné balóny.
Navíc oba stoÏáry vysokého napûtí budou
natﬁené na ãerveno-bílou barvu, aby i ty byly
lépe vidût. Pro uvedené práce bylo tedy
nutné zpracovat projektovou dokumentaci,
provést v˘poãty a vysoutûÏit zhotovitele.
Práce byly nakonec provedeny v termínu
24. - 25. 10. 2020. Spoleãnost âEZ v uvedené návaznosti také zajistila, Ïe v prÛbûhu
prací nebyly pﬁeru‰eny dodávky elektrické
energie, za coÏ velmi dûkuji. Závûrem bych
si dovolil zástupcÛm spoleãnosti âEZ podûkovat, Ïe na‰í v˘zvu vysly‰eli. Více uÏ nyní
udûlat nemÛÏeme a je jen na pilotech, aby
dodrÏovali pﬁedepsaná pravidla letového
ﬁádu-provozu.
U H¤BITOVA V K¤E·ICÍCH VZNIKLO
NOVÉ MÍSTO NA T¤ÍDùN¯ ODPAD,
VELK¯ KONTEJNER BYL ODSTRANùN
V mûsíci listopadu v souvislosti s realizací
parkovací plochy u hﬁbitova v Kﬁe‰icích
do‰lo k malé, ale v˘znamné zmûnû zamûﬁené na odpady. V místû vyhrazeném pro
velk˘ kontejner bylo zﬁízené nové hnízdo na
separovan˘ a také smûsn˘ odpad. Velk˘
kontejner zde umisÈovat nebudeme, neboÈ
se v nûm ãasto nacházel odpad, kter˘ tam
nepatﬁil. Navíc se domnívám, Ïe se témûﬁ
v‰ichni shodneme v tom, Ïe kontejner nepatﬁil zrovna mezi vzhledné prvky pﬁed samotn˘m hﬁbitovem. Pokud by nebyla kapacita novû umístûn˘ch nádob dostaãující, domluvíme se zástupci spoleãnosti FCC ãastûj‰í svozy. Prosím v‰echny obãany, kteﬁí
nav‰tûvují místní hﬁbitov, aby se snaÏili
správnû tﬁídit ve‰ker˘ odpad z hrobov˘ch
míst. Do konce roku 2020 ponecháme pﬁímo
v areálu umístûné také mobilní nádoby na
odpad, ve kter˘ch pravidelnû mûníme pytle.
V prÛbûhu roku 2021 budou na oba hﬁbitovy
umístûné nové nástûnky s nov˘mi provozními ﬁády hﬁbitovÛ. Budu moc rád, kdyÏ se
s nimi postupnû seznámíte.

PODùKOVÁNÍ REGIONÁLNÍ TELEVIZI
ÚSTECKA, LITOMù¤ICKO 24
ZA DOBROU SPOLUPRÁCI
Obec Kﬁe‰ice spolupracuje od roku 2019
s Regionální televizí Ústecka, Litomûﬁicko
24. Dle uzavﬁené dohody o spolupráci pro
na‰i obec zástupci zmínûného média zpracovávají reportáÏe o Ïivotû v na‰í obci, které
pak mohou nejen na‰i obãané shlédnout na
www.youtube.com, Facebookovém profilu
obce Kﬁe‰ice nebo pﬁímo Litomûﬁicka 24.
Dále jsou ukládány na web obce v sekci
obec a dále videoreportáÏe. V roce 2020
pro na‰i obec povûﬁení pracovníci, paní
Petra âudová a t˘m stﬁihaãÛ zpracovali 15
reportáÏí, které jsou zamûﬁené na kulturní,
sportovní a investiãní akce a dále na spolkovou ãinnost a základní a mateﬁskou ‰kolu.
Dovoluji si tímto podûkovat pﬁedev‰ím paní
âudové za její ochotu vûnovat ãas na‰í obci
nad rámec uzavﬁené dohody. Mnohdy totiÏ
musela zÛstat na na‰ich akcích nûkolik
hodin, nebo se opakovanû bûhem dne vracet, aby do reportáÏe zahrnula kompletní
Petra âudová pﬁi natáãení reportáÏe
z nohejbalového turnaje
program dané akce. Velk˘m pomocníkem ji
byl také ná‰ mlad˘ praktikant a místní dobrovoln˘ hasiã Radek Sibera, neboÈ jen
„jemu“ svûﬁila paní âudová kameru :). TakÏe
také Radkovi díky za jeho odvedenou práci.
Závûrem mi dovolte, abych podûkoval
zastupitelÛm obce za jejich odvedenou
práci v uplynulém roce. Z v˘‰e uveden˘ch ãlánkÛ je zﬁejmé, Ïe toho nebylo na
ﬁe‰ení málo. Dûkuji také za podporu, kterou mi nûkteﬁí projevovali. VáÏím si toho.
Pﬁeji vám za sebe i v‰echny zamûstnance Obecního úﬁadu v Kﬁe‰icích radostné a klidné proÏití vánoãních svátkÛ,
naplnûn˘ch pohodou a ‰tûdrostí u rodinného krbu a do nového roku vám pﬁeji
pevné zdraví a spokojenost.
Michal Manãal, starosta obce

Nové parkovi‰tû u hﬁbitova v Kﬁe‰icích

Ke hﬁbitovu v Kﬁe‰icích byly umístûné nové
nádoby na tﬁídûn˘ i smûsn˘ odpad
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Probûhlo vítání obãánkÛ
V uplynul˘ch letech jsme s potû‰ením vítali nové tváﬁe do Ïivota vût‰inou dvakrát
roãnû. Odpovídal tomu zejména poãet nov˘ch obãánkÛ a také situace a okolnosti tak,
aby byl tento obﬁad harmonick˘ a pro náv‰tûvníky sv˘m zpÛsobem nezapomenuteln˘. Leto‰ní rok se nám to, právû z dÛvodÛ
negativních dÛsledkÛ epidemiologické situace, nepodaﬁilo realizovat zcela dle na‰ich
pﬁedstav. Svou nepﬁíznivou roli sehrála
i probíhající rekonstrukce obﬁadní sínû obecního úﬁadu, nicménû jsme se nedali odradit
a vítání obãánkÛ se za úãasti drtivé vût‰iny
pozvan˘ch rodiãÛ a sváteãních hostÛ a za
perfektní spolupráce vedení a dûtí z místní
mateﬁské ‰koly, uskuteãnilo dne 11. záﬁí,
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a to hned ve dvou etapách za sebou! PÛvodnû plánované vítání obãánkÛ zcela pﬁekazila jarní proti epidemiologická opatﬁení
a zákaz shromaÏìování lidí. Po uvolnûní
tûchto restrikcí byl naplánován záﬁijov˘ termín, kdy byla taktéÏ dokonãena rekonstruk(Pokraãování na následující stranû)

ce obﬁadní místnosti, nicménû tûsnû pﬁed
tímto datem pﬁi‰la nová protikrizová opatﬁení v podobû nezbytného zakrytí úst a nosu
v rámci setkávání lidí v uzavﬁen˘ch prostorách. Ale ani to nás neodradilo a my jsme
velmi potû‰eni, Ïe i pﬁes tyto tûÏkosti se toto
uvítání mohlo konat.
Pﬁivítáno bylo celkem dvanáct nov˘ch obãánkÛ, pro nûÏ, stejnû tak jak pro jejich rodiãe a ostatní pozvané rodinné pﬁíslu‰níky, byl
pﬁipraven propracovan˘ a v˘jimeãn˘ pro-

gram dûtmi z Mateﬁské ‰koly Kﬁe‰ice pod
vedením Bc. Magdalény Chladilové. Dûti ze
‰kolky v‰em zúãastnûn˘m krásnû zazpívaly,
zarecitovaly a pﬁipravenou mûly i písniãku
jmenovitû pro kaÏdého vítaného obãánka!
Maminky od nich poté obdrÏely nádherné
kytiãky vlastní v˘roby a jednu z kytiãek dostal i pan starosta Michal Manãal za perfektní spolupráci. Ten poté pﬁednesl svou ﬁeã,
v níÏ zejména popﬁál dûtem i rodiãÛm hodnû
‰tûstí a zdraví do Ïivota a nakonec py‰ní ro-

diãe obdrÏeli od na‰í obce pro své ratolesti
pamûtní list, mal˘ dárek a maminky samozﬁejmû kytiãku.
Závûrem se rodiãe podepsali do pamûtní
knihy a ti, kteﬁí mûli zájem, se nechali se
svou rodinou vyfotit na památku ve venkovních prostorách obecního úﬁadu. My si skuteãnû ceníme toho, Ïe zájem o tuto akci nikterak neopadl a budeme se na nové obãánky tû‰it i pro dny pﬁí‰tí.
Za OÚ Kﬁe‰ice
Ing. Bc. Petra âadová, DiS.

Svatební obﬁady v krásném zákoutí na‰í obce
Má se za to, Ïe svatba je jedním z nejkrásnûj‰ích a také nejdÛleÏitûj‰ích dnÛ v Ïivotû ãlovûka!
Prohlá‰ení o tom, Ïe se dva lidé rozhodli
uzavﬁít manÏelství, se ãiní veﬁejnû a slavnostním zpÛsobem v pﬁítomnosti dvou svûdkÛ, oddávajícího, matrikáﬁe a svatebních
hostÛ. Jsme velmi potû‰eni, Ïe pro tento
slavnostní den si snoubenci ãasto vybírají
krásná zákoutí na‰í obce, pﬁiãemÏ se nejedná pouze o místní obãany, ale také zájemce
z bliÏ‰ího ãi ‰ir‰ího okolí, kteﬁí ãasto nemají
pﬁíbuzenské ãi jiné vazby na Kﬁe‰ice, nicménû si na‰i obec vyberou proto, Ïe se jim
zde prostû líbí. Leto‰ní rok nebyl v˘jimkou,
a to i pﬁesto, Ïe do ÏivotÛ nás v‰ech zasáhla
zejména nepﬁíjemná epidemiologická situace. Navíc v rámci úﬁadu probíhala rozsáhlá
rekonstrukce, která zamezila konání svatebních obﬁadÛ v prostorách obﬁadní sínû,
coÏ ale pro mnohé nebyla pﬁekáÏka, neboÈ
v drtivé vût‰inû si snoubenci vybírali venkovní zázemí v krásné pﬁírodû.
Z drtivé vût‰iny si snoubenci vybírali prostory kolem mariánského kostela, jehoÏ
okolí je pro tyto úãely opravdu malebné.
I pﬁesto, Ïe Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
vÏdy pﬁed koncem roku schvaluje termíny
svatebních obﬁadÛ na rok pﬁí‰tí, témûﬁ
Ïádn˘ z tûchto termínÛ nebyl realizován,
a tak jsme oddávali mimo tyto stanovené
termíny, neboÈ se snaÏíme b˘t vÛãi v‰em ÏadatelÛm maximálnû flexibilní a vyjít vstﬁíc jejich pﬁáním.
Celkem se nám podaﬁilo potvrdit manÏelsk˘ slib u devíti svateb, z nichÏ jeden obﬁad
se konal pod taktovkou místní ¤ímskokatolické farnosti Kﬁe‰ice. Aby v‰ak církevní
sÀatek platil v souladu s aktuální legislativou âeské republiky, je nezbytná úzká spolupráce s matrikou obecního úﬁadu. Sku-

Poslední pﬁípravy pﬁed obﬁadem
teãnû si ceníme zájmu v‰ech, kteﬁí se rozhodli proÏít tento krásn˘ den na území na‰í
obce a doufáme, Ïe tomu tak bude i do budoucna. My pro to udûláme, co bude v na‰ich moÏnostech!
Za OÚ Kﬁe‰ice,
Ing. Bc. Petra âadová, DiS., matrikáﬁka

ManÏelé Vaníãkovi

ManÏelé Hﬁíbalovi

Z POHLEDU NOV¯CH OBâANÒ

Pochvala panu starostovi a zastupitelÛm obce
V leto‰ním roce jsme se stali nov˘mi obyvateli Sedlece u Kﬁe‰ic. Jsme velmi spokojeni
s nov˘m místem pro Ïivot a s lidmi, s kter˘mi se zde potkáváme. Musíme hlavnû pochválit
celé zastupitelstvo a pana starostu, kteﬁí se peãlivû zajímají a ﬁe‰í problémy kolem místních
ãástí obce a své slovo vÏdy dodrÏí. Chodíme obãas na setkání zastupitelstva a vidíme, Ïe zde
nejsou jen slova, ale stojí za nimi i dobré v˘sledky jejich práce v tomto tûÏkém koronavirovém období. Nezávisl˘m okem je úctyhodné, jak se pan starosta Michal Manãal v mladém
vûku staãí vûnovat tolika aktivitám spojen˘ch s obãany a okolními vesnicemi a osobnû na
v‰e peãlivû dohlíÏí.
Kdyby takové vedení mûly v‰echny na‰e vesnice a mûsta, byla by na‰e zem, jako rozkvetlá krásná zahrada.
Hanka Poláãková, Pavel Pavlovsk˘

ManÏelé Îákovi
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Nová hala tûsnû pﬁed dokonãením

1907

2017
Továrna - dne‰ního jména Schoeller Kﬁe‰ice s.r.o. - se nachází na
území obce jiÏ od roku 1906. V její 114-ti leté historii zde pracovaly
stovky zamûstnancÛ pﬁímo z obce, ale i z blízkého a vzdálenûj‰ího
okolí. Od svého zaloÏení je továrna v˘znamn˘m zamûstnavatelem
v severoãeském regionu.
To, Ïe se zde v˘roba udrÏela do souãasné doby, kdy mnoho podobn˘ch v˘robních závodÛ bylo uzavﬁeno, je dÛkazem pﬁístupu vedení spoleãnosti k zamûstnancÛm, ale i tím, Ïe se práce u nás pro
mnohé zamûstnance stala srdeãní záleÏitostí a mnozí zde pracovali a pracují od vyuãení aÏ do odchodu do starobního dÛchodu.
Po celou dobu své historie se v továrnû vyrábûjí vlnûné, smûsové a syntetické pﬁíze pro dal‰í zpracování. V souãasné dobû Schoeller Kﬁe‰ice s.r.o. vyváÏí svou produkci do celé Evropy, potaÏmo do
celého svûta. Roãnû se zde vyrobí aÏ 99 miliónÛ kilometrÛ pﬁízí!
Pro posílení rozvoje na‰í továrny byla od srpna 2016 do ãervna
2017 budována nová skladová hala o rozloze témûﬁ 3.600 m2. Tento
prostor je velmi dÛleÏit˘ pro na‰e dal‰í pÛsobení na evropsk˘ch trzích.
Na podzim roku 2018 se firma Schoeller zaãlenila do portfolia
nadnárodní spoleãnosti Indorama Ventures Company, coÏ pﬁineslo
jistotu k dal‰ímu budoucímu pÛsobení na‰í továrny.
V souãasné dobû, stejnû jako v minulosti, naplÀujeme trend respektování pﬁírody. Neustále u nás dochází k velk˘m investicím do

V˘stavba nové haly
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úspory energií, modernizaci v˘roby i dal‰ího zlep‰ování „pohledu“
na na‰i továrnu.
V tomto roce do‰lo ke kompletní v˘mûnû osvûtlení chodníku okolo
závodu smûrem do Kolonie za moderní úspornûj‰í LED osvûtlení,
stejnû jako obecní úﬁad investoval do modernizace veﬁejného osvûtlení v obci. Dále se také osadilo nové LED veﬁejné osvûtlení kolem
jihozápadní ãásti areálu. Samozﬁejmû investujeme do LED osvûtlení i ve v˘robních prostorách.
V leto‰ním roce jsme zahájili rekultivaci na‰eho pozemku 1000/7
u Kolonie. Do‰lo zde k odvozu komunálního odpadního materiálu,
kter˘ zde byl mnoho let nesprávnû hromadûn. Následovaly terénní
úpravy, odstranûní star˘ch nebezpeãn˘ch herních prvkÛ a postupnû
zde byly a budou vysazovány nové stromy. Je kladen dÛraz na jedineãnost v˘bûru zde vysazovan˘ch druhÛ, aby kaÏdodenní pohled
obyvatel obce na továrnu byl pozitivní v kaÏdém roãním období.
Dbáme na udrÏování poﬁádku nejen v celé továrnû, ale také
i v jejím okolí. Pravidelnû se udrÏují travnaté plochy v okolí areálu
na na‰ich externích pozemcích vãetnû sezónní úpravy dﬁevin a keﬁÛ.
Poﬁádek a pohled na uklizen˘ areál je základem fungování. Nejvût‰í dÛraz je kladen na respekt k pﬁírodû. Prostﬁedí, které nás obklopuje, vytváﬁí ve stﬁednûdobém horizontu, pﬁímou vazbu na na‰e
pevné zdraví. Toto platí samozﬁejmû jak v podnikání, tak i v soukromém Ïivotû. Chceme b˘t dobr˘m pﬁíkladem pro na‰e obãany a nositelem pozitivního pohledu na zvelebování na‰í obce.

Vysazení nov˘ch stromÛ

P r o v o z z á v o d u S c h o e l l e r K ﬁ e ‰ i c e s . r. o .

Knihovna má v na‰í obci dlouholetou tradici
Je umístûna v pﬁízemí budovy obecního úﬁadu a pro veﬁejnost je
otevﬁena kaÏdou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. âtenáﬁsk˘ poplatek ãiní v prvním roce 50 Kã pro dospûlého ãtenáﬁe a 25 Kã pro ãtenáﬁe do 15 let. Dal‰í roky se jiÏ poplatky neplatí. Podrobnûj‰í informace ohlednû knihovního ﬁádu, v˘‰i poplatkÛ za pﬁekroãenou pÛjãovní dobu nebo kontakt na knihovnu najdete na stránkách knihovny http://kresice.knihovna.info .
Na jaﬁe leto‰ního roku prostor knihovny pro‰el rekonstrukcí, která
je souãástí rekonstrukce obecního úﬁadu. Dále je novû vymalováno
a je nainstalováno osvûtlení vyhovující nynûj‰ím standardÛm. Prostor po rekonstrukci prokoukl a je celkovû pﬁívûtivûj‰í.
KaÏd˘ch pût let je provedena revize kniÏního fondu za úãelem vyﬁazení nepouÏívan˘ch, zastaral˘ch a opotﬁeben˘ch knih. Ve fondu
zÛstávají pouze knihy ãtené, Ïádané a v dobré kondici. Vyﬁazené
knihy z leto‰ní revize budou v pﬁípadû zájmu nabídnuty obãanÛm
k dispozici k rozebrání zdarma. Aktuální stav fondu kﬁe‰ické knihovny je 2184 knih. Roãnû díky pﬁíspûvku od obecního úﬁadu pﬁibyde
cca 40 - 60 nov˘ch knih v‰ech ÏánrÛ, tzn. beletrie pro dospûlé i dûti
a nauãné literatury pro dûti i dospûlé.
K vypÛjãení je v˘znamn˘ objem knih poskytnut˘ch regionálním
oddûlením Knihovny Karla Hynka Máchy v Litomûﬁicích, která systémem tzv. v˘mûnn˘ch souborÛ zásobuje knihovny na‰eho regionu
knihami. Do tohoto fondu na‰e obec, spolu s ostatními obcemi které
mají vlastní místní knihovny, finanãnû pﬁispívá, aby byl co nejpestﬁeji zásoben nejnovûj‰ími kniÏními novinkami. Knihy do v˘mûnn˘ch
souborÛ jsou vybírány na základû zku‰eností knihovníkÛ, kteﬁí znají
své ãtenáﬁe a vûdí tak co jejich ãtenáﬁi rádi ãtou nebo na jmenovitá
pﬁání jednotliv˘ch ãtenáﬁÛ. Tyto soubory jsou vymûÀovány nûkolikrát
roãnû a je tak zaji‰tûna ãastá obmûna nabízen˘ch knih.

Kﬁe‰ická knihovna disponuje velk˘m v˘bûrem povinné ãetby pro
‰koláky druhého stupnû i studenty stﬁedních ‰kol. Pokud je Ïádan˘
titul zapÛjãen nebo jej knihovna nevlastní, opût je dovezen z regionálního fondu.
Knihovna odebírá a nabízí sv˘m ãtenáﬁÛm také ãasopisy a to jmenovitû, Kvûty, Tina, Epocha, Téma a Receptáﬁ. Zájem o pÛjãování
ãasopisÛ je velk˘, a proto bude nadále pokraãovat v nezmûnûném
objemu.
Na vidûnou nad dobrou knihou se tû‰í knihovnice,
Vladimíra Linhartová

Knihovna po rekonstrukci
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Îivot Na Pustaji se nezastavil ani v dobû koronavirové
Stejnû jako vás v‰echny, tak i nás Na Pustaji postihla rÛzná opatﬁení, která jsme nuceni v téhle nelehké dobû zvládnout a dodrÏovat.
Nûkterá opatﬁení jsou pro nás tûÏká, ale s pomocí na‰ich rodin,
opatrovníkÛ, pﬁátel i ‰irokého okolí je zvládáme a za to patﬁí v‰em
velké podûkování.
Zamûstnanci domova se snaÏí uÏivatelÛm zajistit co nejvíce aktivizaãních ãinností, aby vyplnili jejich ve‰ker˘ voln˘ ãas. Byli jsme nuceni omezit v˘lety a ve‰keré akce mimo domov, abychom ochránili
Ïivoty osob Ïijících Na Pustaji. A toto se nám daﬁí. Epidemie se na‰emu domovu vyh˘bá a za to jsme velice rádi.
V na‰em domovû jsme vyhlásili velkou celodomovní soutûÏ o putovní pohár Domova Na Pustaji. Zamûstnanci si nûkolikrát v t˘dnu
pﬁipravují pro uÏivatele rÛzné soutûÏe, olympiády, turnaje, za které
se získávají bodová ohodnocení. Toto ohodnocení se na konci roku
seãte a vítûz získá onen zmínûn˘ pohár, kter˘ bude po cel˘ rok zdobit jeho pokoj. V‰ichni se do této akce zapojili s velkou chutí
a o pohár bojují ze v‰ech sil.
Mezi vût‰í akce v na‰em domovû patﬁily v srpnu DoÏínky, kdy zamûstnanci s uÏivateli pﬁedali, spoleãn˘mi silami zhotoven˘, velk˘
obiln˘ vûnec vedoucímu zaﬁízení, jako místnímu sedlákovi, aby
i v dal‰ím roce jsme nemûli nouzi o potravu. Nechybûlo vystoupení
zamûstnancÛ domova, obãerstvení, volná taneãní zábava a soutûÏe
o sladké ceny.

Pﬁedání generátorÛ ozónÛ zástupci DNP Kﬁe‰ice

V záﬁí, kdy domov nebyl je‰tû plnû uzavﬁen, se uskuteãnila kaÏdoroãní „Taneãní soutûÏ“, na kterou pﬁijalo pozvání nûkolik zaﬁízení
spadající pod Centrum sociální pomoci. V‰ichni pﬁijeli natû‰ení a vût‰ina z nich se do soutûÏení také aktivnû zapojila. Ze ‰esti taneãních
druÏstev v‰ak vyhrát mohlo jen jedno jediné. Porota, sloÏená z uÏivatelÛ a zamûstnancÛ DSP Chotû‰ov, to rozhodnû jednoduché nemûla. A které to bylo? Ano, vítûzn˘ pohár, velk˘ sladk˘ dort a krásné ceny získalo druÏstvo Domova Na Pustaji Kﬁe‰ice. Pﬁípravû na
tuto soutûÏ vûnovali mnoho ãasu a jak je vidût, vyplatilo se to. Samozﬁejmû ani pﬁi této akci nechybûlo vystoupení zamûstnancÛ, ob(Pokraãování na následující stranû)
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ãerstvení a volná taneãní zábava. Dal‰ími akcemi, které mûly zpestﬁit Ïivot lidem Na Pustaji, byly v této nelehké dobû napﬁ. t˘denní rekreaãní pobyty v chatové osadû u Máchova jezera, rÛzné diskotéky,
sbûr hub a lesních surovin na podzimní v˘zdobu domova v nedalek˘ch smí‰en˘ch lesích, vystoupení Docela Velkého Divadla Litvínov
s pﬁedstavením Rusalka, za hezkého poãasí se nûkolikrát uskuteãnilo venkovní grilování, ale také Helloweenská slavnost spojená s dlabáním d˘ní a soutûÏí o nejzajímavûj‰ího d˘Àového stra‰áka. Za tuto
akci chceme pﬁedev‰ím podûkovat panu Kincovi z Hru‰ovan, kter˘
na‰emu zaﬁízení vûnoval pln˘ vozík d˘ní. Bez jeho pomoci bychom
soutûÏ uskuteãnit nemohli.
Bûhem podzimu se uÏivatelé zapojili do sbûru jablek a následného mo‰tování. V leto‰ním roce jsme nasbírali tolik jablek, Ïe jsme
si mohli nûkolik t˘dnÛ pochutnávat na jableãném mo‰tu, ‰trÛdlu,
kompotu, ale i v˘borné domácí Ïemlovce. Zde patﬁí podûkování

pﬁedev‰ím na‰í kuchyni, která pro nás vym˘‰lí a pﬁipravuje tyto lahÛdky.
V závûru bychom chtûli podûkovat místnímu obecnímu zastupitelstvu za dar, kter˘ se rozhodli na‰emu domovu poskytnout a pomoci nám tak je‰tû více ochránit Ïivot na‰ich uÏivatelÛ. Jedná se o generátor ozónu, kter˘ niãí v‰echny ‰kodlivé
ãástice ve vzduchu i na povrchu pﬁedmûtÛ. Kromû úãinné dezinfekce a sníÏení moÏnosti ‰íﬁení infekãních chorob je také pomocníkem pro odstranûní nepﬁíjemn˘ch pachÛ, plísní, roztoãÛ
a pylÛ. Pro ná‰ domov je tento dar velk˘m pﬁínosem a jsme za
nûj velice vdûãní.
BlíÏí se ãas adventní a s ním konec roku 2020. Rádi bychom, my
z Domova Na Pustaji, popﬁáli v‰em, kteﬁí tyto ﬁádkou ãtou, hodnû
zdraví, ‰tûstí, spokojenosti a klidn˘ a pohodov˘ vánoãní ãas.
Bc. Pavel Kﬁiãek, vedoucí domova

Zahoﬁansk˘ kostel zase o nûco stabilnûj‰í
I letos pokraãují opravy kostela Nejsvûtûj‰í Trojice v Zahoﬁanech. Zásadní prací leto‰ního roku je odvedení de‰Èové vody. Jílovité podloÏí kostela za mokra bobtná, pﬁi vysu‰ení se naopak scvrkává a praská, je tedy
nutné zabránit pﬁemokﬁení základÛ pﬁi de‰tích. Proto byly osazeny nové okapové Ïlaby
a svody, de‰Èová voda se bude odvádût
mimo areál kostela a hﬁbitova do zasakovacích jímek. Vysoké le‰ení, které bylo zapotﬁebí pro instalaci okapÛ, se vyuÏilo i pﬁi
opravû prasklin v obvodovém zdivu. Praskliny byly zasponovány a vyplnûny maltou. ZároveÀ se sejmula provizorní táhla, která byla
instalována pﬁed zaãátkem oprav krovu
a procházela skrz okna. Je‰tû do konce
roku by mûlo b˘t provedeno finální sepnutí,
které tentokrát bude procházet pﬁímo do
krovu a nebude tedy vizuálnû naru‰ovat interiér kostela.
JiÏ roku 1948 byl osazen první sádrov˘
pásek pro sledování stability zdiva. Stabilita
se sleduje prÛbûÏnû, dal‰í kontrolní pásky
byly osazeny v roce 2014 pﬁed zahájením

oprav krovu a i letos byly pﬁidány dal‰í.
Vysoké le‰ení, které bylo potﬁeba pro osazení okapÛ, umoÏnilo bliÏ‰í prÛzkum zdobn˘ch prvkÛ hlavního prÛãelí. Zub ãasu si zde
jiÏ uhryzl velké sousto. Opravy zdiva v prÛãelí jsou plánovány na pﬁí‰tí rok, spoleãnû
s vyspravením vnitﬁních kleneb. Opût tak
chceme vyuÏít nutnou stavbu le‰ení pro nûkolik prací souãasnû, abychom v˘daje spojené s pronájmem le‰ení vyuÏili efektivnû.
Leto‰ní opravy jsou financovány z Progra-

mu záchrany architektonického dûdictví Ministerstva kultury a dotaãního programu Ústeckého kraje pro záchranu a obnovu kulturních památek. Na finanãní spoluúãasti se
podílí obec Kﬁe‰ice, ¤ímskokatolická farnost
a Spolek Pro Zahoﬁany, prostﬁednictvím veﬁejné sbírky. Dûkujeme za va‰i pﬁízeÀ.
V pﬁí‰tím roce se na vás budeme opût tû‰it
pﬁi Noci kostelÛ. Pokud se nic nezmûní,
mûla by probûhnout v pátek 28. 5. 2021.
Jarmila Jandová

Sádrové pásky pro kontrolu stability zdiva
z roku 1948 a 2020

Erodované zdivo zdobn˘ch prvkÛ prÛãelí

Instalace okapov˘ch ÏlabÛ
z vysokého le‰ení

Sejmutí provizorních táhel,
která procházela okny

Sponování a vysprávka trhlin zdiva
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Ze Ïivota mateﬁinky
Souãasná nelehká situace se bohuÏel dot˘ká i tûch nejmen‰ích.
Proto je obzvlá‰È dÛleÏité, aby jiÏ pﬁed‰kolní dûti dobﬁe vûdûly, proã
je potﬁeba dodrÏovat základní hygienická pravidla.
TudíÏ ve ‰kolce jiÏ od útlého vûku vedeme dûti k tomu, aby si poctivû myly ruce nebo smrkaly do kapesníku.
A protoÏe ve‰keré ãinnosti v mateﬁské ‰kolce probíhají formou
hry, i my si s neviditeln˘mi bacily dokáÏeme „pohrát“. :)
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... aby v kﬁe‰ické ‰kolce
neublíÏil bacil klukovi ani holce,
proto jsme si nakreslili,
jak vyhrajem nad bacily.
V‰em Vám drÏíme palce, aÈ jste zdraví!
Urãitû spoleãn˘mi silami v‰e zvládneme.
Za mateﬁskou ‰kolku, Bc. Magdaléna Chladilová,
vedoucí uãitelka M·

VODA
V minulém ãísle Zpravodaje obce Kﬁe‰ice jsem slíbila nabídnout obrázky jak funguje kolobûh vody na Zemi. Zde jsou, vãetnû krátkého popisu.
Voda je spoleãnû se zemí, ohnûm a vzduchem v‰emi civilizacemi
chápána jako pralátka, kolébka Ïivota, dárkynû Ïivota, oãistná matérie. Je oãekávána v podobû de‰tû, zatracovaná v podobû povodnû. Siln˘ Ïivel nebo zkrocená v PET lahvi od prosperující firmy. Spoleãnû s vegetací a Sluncem uÏivatelská samozﬁejmost. Spoleãnû
s vegetací a Sluncem umoÏÀující Ïivot na Zemi.
Slaná voda v moﬁích a oceánech plní globální termoregulaãní
funkci planety a oproti pevninû a vzduchu se v prÛbûhu roku její teplota mûní minimálnû. Lokální termoregulaãní funkci má sladká voda
v atmosféﬁe. KdyÏ je obsah vody v atmosféﬁe vy‰‰í, lépe vyrovnává
teplotu mezi dnem a nocí a v˘kyvy poãasí jsou pak men‰í.
A jak je to s kolobûhem vody?
O kolobûhu vody na Zemi se uãí dûti jiÏ v prvouce na obecné
‰kole. Je to zabûhnut˘ nemûnn˘ popis, bez dal‰ích otázek a odpovûdí, proã se tak dûje. Tento jev se nedûje samosebou a v souãasné dobû klimatick˘ch zmûn je nanejv˘‰ nutné mu porozumût.
Kolobûh vody mÛÏe b˘t popsán jako krátk˘- uzavﬁen˘ nebo jako
dlouh˘ - otevﬁen˘.
Na planetû probíhá souãasnû jak dlouh˘ kolobûh, tak velké mnoÏství krátk˘ch kolobûhÛ.
Dlouh˘ kolobûh vody je ten, kter˘ známe z prvouky. Jde o v˘mûnu vody mezi oceánem a pevninou. Je to více ménû horizontální
pohyb oblaãn˘ch mas. âást vody, která dopadne na pevninu mÛÏe
dosáhnout k hladinû spodní vody, ãást vody vyuÏije rostlinstvo
a ãást odteãe po povrchu Zemû ﬁíãní sítí do moﬁí. Kdyby existoval
pouze dlouh˘ kolobûh vody, ten kter˘ známe, docházelo by k nerovnováze vody na Zemi. To pak znamená, Ïe do moﬁí odteãe více
vody neÏ kolik vody dopadne na pevninu. Pevnina vodu ztrácí, sniÏuje se hladina spodní vody, vegetace strádá a tak se sniÏuje její
v˘par a následnû její objem.

Aby k tomuto nedocházelo existuje krátk˘ kolobûh vody. To je kolobûh vody vypaﬁené a spadlé ve stejném prostﬁedí. MÛÏe k nûmu
docházet jak v místû pevniny tak vodní plochy. Má víceménû vertikální smûr. Na pevninû je charakteristick˘ pro krajinu s dostatkem
vody a vegetace. „Odpaﬁená voda se sráÏí na povrchu rostlin a zÛstává v porostu, po noãním poklesu teplot se tvoﬁí mlhy a sráÏí se
rosa. Voda obíhá v krátkém cyklu a opakovanû je vyuÏívána rostlinami. V˘par vody rostlinami (transpirace) a cel˘m porostem vãetnû
pÛdy (evapotranspirace) tlumí pﬁehﬁívání krajiny ve dne. V noci tlumí
pokles teploty skupenské teplo, které se uvolÀuje sráÏením vodní
páry. Krajina s uzavﬁen˘m cyklem vody má vyrovnané teploty
v ãase (den - noc) i v prostoru (mezi místy). (Jan Pokorn˘, Hospodaﬁení s vodou v krajinû- funkce ekosystémÛ, 2014, UJEP, Ústí nad
Labem, str. 15). Také jste si v‰imli, Ïe vloni v létû jste po ránu nevidûli rosu? Nebylo co odpaﬁovat a tedy nemohlo dojít k touÏebnû
oãekávanému noãnímu ochlazení, které by vytvoﬁilo alespoÀ rosu.

A jak vypadají schemata kolobûhÛ dohromady?

Negativa kombinace dlouhého kolobûhu a lidské ãinnosti, která
nedbá o krátk˘ kolobûh
OdlesÀování a zvût‰ování zemûdûlsk˘ch ploch, jednodruhovost
pûstovan˘ch rostlin, napﬁimování tokÛ zpÛsobuje, Ïe de‰Èová voda
není dostateãnû zachycena koﬁenov˘m systémem rostlin. Rychlost
vody spoleãnû s vûtrem eroduje pÛdu. Voda rychle a nepravidelnû
míﬁí do vodních tokÛ, nese s sebou Ïiviny a samotnou pÛdu. ZÛstalá ochuzená pÛda sniÏuje svou fyzikální a chemickou schopnost absorbovat vodu a vázat Ïiviny. Pﬁestává b˘t úrodnou. Voda v tocích je
pﬁíli‰ bohatá na Ïiviny a ﬁeãi‰tû se naplÀují sedimenty. Vodní prostﬁedí naplnûné fosforem, dusíkem, léãivy, pak ohroÏuje své obyvatele a uÏivatele. Nízk˘ v˘par se nesráÏí v daném místû, ale mizí v atmosféﬁe, neboÈ tlak vodních par nedosahuje teploty rosného bodu.
SráÏky b˘vají nepravidelné a masivní. Dochází k extrémnímu vysu‰ování pÛd a zároveÀ k bleskov˘m povodním s mohutn˘mi splachy,
bez moÏnosti doplnûní hladiny spodní vody. Tento proces vysychání
se zvolna zrychluje. Má-li dojít k pozastavení tohoto procesu je
nutné obnovit schopnost zadrÏení vody pevninou a to jak v krajinû,
tak v sídlech. Kromû zacházení s terénem a pÛdou v tom také velkou roli hrají zdravé velké plochy vzrostlé zelenû.
Mezi velikostí zalesnûn˘ch ploch, cirkulací vûtrÛ, moﬁsk˘ch proudÛ, velikostí a polohou de‰Èov˘ch sráÏek a lidskou ãinností existuje
vzájemn˘ vztah, kter˘ také ovlivÀuje zmûnu klimatu. Souvislé plochy
lesÛ jsou dal‰ím neodmysliteln˘m pomocníkem termoregulaãních
úãinkÛ. O tom, jak velké zalesnûné plochy ovlivÀují kolobûh vody,
hovoﬁí práce rusk˘ch fyzikÛ A. M.Makarievy a V. G. Gor‰kova, kteﬁí
od roku 2006 popisují kolobûh vody na základû „biotické pumpy“.
(viz obrázek na následující stranû.)
O tom, Ïe odlesÀování souvisí s následn˘m úbytkem de‰Èov˘ch
sráÏek v dané oblasti svûdãí napﬁ. archeologické nálezy z Blízkého
v˘chodu. Civilizace nevznikaly v neúrodn˘ch krajinách, n˘brÏ v krajinách s dostatkem vody, lesÛ a potravy. Postupn˘m odlesÀováním
docházelo k vysou‰ení pÛdy a erozi zpÛsobenou absencí pravidelného rovnomûrného de‰tû, vpádu vûtrÛ a pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ v krajinû bez souvislé vzrostlé vegetace. DÛmyslné systémy starovûk˘ch
civilizací pﬁivádûní vody z velk˘ch dálek jsou dÛkazem nerovného
zápasu s nevyhnutelností. Nabízí se laická úvaha, Ïe zahrady kráZPRAVODAJ
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lovny Semiramis nebyly terasovité z dÛvodu snahy ohromit stavebními schopnostmi, n˘brÏ potﬁebou zavodnit dan˘ pozemek pomocí
gravitace. Popisy zmûn klimatu v odlesnûn˘ch krajinách lze dohledat v historické literatuﬁe. Vûdci a farmáﬁi pohybující se nûkolik desítek let v africk˘ch, australsk˘ch, americk˘ch krajinách popisují krajiny pﬁed odlesnûním a nyní, kdy je krajina kulturní, zemûdûlská,
av‰ak bez dostatku vody pro závlahu a tudíÏ opou‰tûná a ponechaná své, ãlovûkem zpÛsobené holé syrovosti. Toky sluneãní energie,
vody a Ïivin jsou navzájem provázány.
Kresby a text: Karolína ·tûdrá
Citace: Jan Pokorn˘, Hospodaﬁení s vodou v krajinû - funkce ekosystémÛ, 2014, UJEP, Ústí nad Labem
P.S. Jestli vás tento ãlánek zaujal, otevﬁete si na internetu leteckou mapu svûta a zvût‰ete si oblast Amazonie nebo oblast Sibiﬁe,
okolí Tomska a Krasnojarska. Plochy, kter˘m ze zvyku ﬁíkáme plíce
Zemû, a o kter˘ch víme, Ïe jejich existence ovlivÀuje klima Zemû.
Oblasti, které pﬁed dvaceti lety byly celé zelené, dnes vypadají jinak.
Kdo jsou ti, kdo je tûÏí?
V dal‰í ãlánku uvedu moÏnosti, jak z této situace neb˘t zkrou‰en˘ a zaãít jednat alespoÀ na své zahradû nebo v místû své obce.

Tradiãní boj o prase probûhl
Je‰tû v mûsíci ãervnu jsem netu‰ila díky
Covid, zda-li se uskuteãní jiÏ 26. roãník nohejbalového turnaje „Boj o prase“. Nakonec
se v‰e uskuteãnilo, na akci nám pﬁálo nejen
slunce a pﬁíjemné poãasí, ale také dobrosrdeãnost v‰ech sponzorÛ, kter˘m bych chtûla touto cestou moc podûkovat, pﬁedev‰ím
Obec Kﬁe‰ice, Kaufland, Pivovar Ferdinand,
Petr Skokan, Marek Niã, Václav Novák, Dan
·tûrba, Milan Tintûra a dal‰í drobní dárci.
V leto‰ním roce se uskuteãnil turnaj pro
16 t˘mÛ, které byly zaﬁazeny do 4 skupin,
kde v kaÏdé skupinû hrál kaÏd˘ s kaÏd˘m
a do dal‰ího souboje pak postupovali dva

nejlep‰í z kaÏdé skupiny. Jako v loÀském
klání i letos byl vítûzem t˘m s názvem „No
name“, dále byl opût ocenûn nejen nejstar‰í, nejmlad‰í, nejlep‰í hráã turnaje, ale i nejlep‰í rozhodãí.
Díky sponzorÛm bylo moÏné ocenit
v‰echny hráãe alespoÀ maliãkostí a na
grilu se letos toãily 3 k˘ty i se skvûlou grilovanou zeleninou. Obãerstvení bylo pro
v‰echny úãastníky, pivko teklo proudem
a pﬁi veãerní tancovaãce si v‰ichni zatanãili na âeské i Anglické písnû zpívané skupinou „No name“ z Litomûﬁic (název s v˘herním t˘mem v 26. roãníku „Boje o prase“ je

pouze náhoda, nebyla mezi nimi Ïádná pﬁízeÀ.
V‰em úãastníkÛm moc dûkuji za zpestﬁení leto‰ního léta a doufám, Ïe mi bude
umoÏnûno poﬁádat i dal‰í roãník jiÏ 27. „Boje
o prase“. V‰em, kteﬁí mû podporujete a pomáháte mi, moc dûkuji.
V‰em vám pﬁeji krásné a pohodové svátky vánoãní plné zdravíãka a rodinné pohody,
rok 2021 aÈ je jen lep‰í a lep‰í.
Renata Mrvová
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Jak si vedou na‰i fotbalisté
Závûreãná fotbalová utkání loÀské sezony
byla pﬁeru‰ena epidemií Coronaviru a tak
jsme byli v‰ichni rádi, kdyÏ se tyto soutûÏe,
jak dospûl˘ch, tak mládeÏe, ke konci srpna
znovu rozbûhly. Odehrálo se v‰ak jenom 6.8. kol a opût do‰lo k vládním opatﬁením proti
nákaze a soutûÏe byly rozhodnutím v˘konného v˘boru FAâRu do 31. 12. 2020 ukonãeny. Ke dni rozhodnutí 11. 10. 2020 byla
následující postavení v tabulkách: A muÏstvo 10. místo ze 16 muÏstev
B muÏstvo 12. místo ze 14. muÏstev
Dorost
07. místo ze 7. muÏstev
Îáci
06. místo z 8. muÏstev
Pﬁípravka 0odehráno 6 kol bez tabulek
Bûhem letní pﬁestávky, kromû treninkÛ, se
stihlo zorganizovat a odehrát tradiãní turnaj
Memoriálu Petra Koﬁána - obûtavého dlouholetého funkcionáﬁe na‰eho fotbalového
oddílu Kﬁe‰ice.
Leto‰ního turnaje se zúãastnila druÏstva
Dobromûﬁic (I. A tﬁída), Roudnice (I. A tﬁída),
Horního Jiﬁetína (Krajsk˘ pﬁebor), Kﬁe‰ic
(I. B tﬁída)

Fotbalov˘ Memoriál ovládli hráãi Dobromûﬁic. Roudnice obsadila druhou pﬁíãku,
tﬁetí byli domácí a ãtvrtí nekompletní
Horní Jiﬁetín. Nejlep‰ím hráãem turnaje byl
vyhlá‰en Jan HyÈka z v˘bûru SK Roudnice.
S vítûznou Roudnicí sehráli na‰i vyrovnanou partii 2:1, kdyÏ oba góly padly aÏ ve
druhém poloãase. Zápas to byl vyrovnan˘
a podle oãekávání soupeﬁi nadûlal nejvût‰í
problémy ná‰ hráã Marek Faust.
Po skonãení turnaje probûhla opût taneãní zábava, kdy o dobrou náladu se starala
hudba P. Vrány z Litomûﬁic a o dobré poho‰tûní p. Mrvová se sv˘m kolektivem.
Za zorganizování této úspû‰né, jak sportovní, tak spoleãenské akce, je nutno podûkovat v‰em, kteﬁí mûli na jejím bezproblémovém a dobrém prÛbûhu podíl.
Fotografie jsou z utkání Memoriálu, dorostenecké druÏstvo podzim 2019 a nástup
k zápasu, zápas pﬁípravky proti Vûdomicím
na jaﬁe 2020.

ZPRAVODAJ

●

19 / 2020

Prázdninové nedûlní cviãení v Kﬁe‰icích

Obec Kﬁe‰ice letos poprvé uspoﬁádala prázdninové cviãení pro obãany, které probûhlo témûﬁ kaÏdou prázdninovou nedûli od 9.30 hodin.
Cviãenci si mohli procviãit celou ãást tûla a to jak na multifunkãním hﬁi‰ti u Labe tak v místním fitness parku. Cviãení probíhalo za dohledu
profesionálního fitness trenéra Ondﬁeje Pospí‰ila a jóga se zku‰enou Lucií Krehanovou. Cviãení bylo rozdûlené na vûkové kategorie - cviãení s dûtmi, cviãení pro ty nejlep‰í v nejlep‰ích letech 60+ a h˘beme se s Ondﬁejem. K tomu v‰emu byla potﬁeba jen dobrá nálada, správná obuv, ruãník a pití.
Eva Fikslová, pﬁedsedkynû KSS· v˘boru

FK Tﬁeboutice zahájil ãinnost

Nové dresy a znak FK
Ná‰ fotbalov˘ klub v roce 2020 zahájil svou ãinnost vystoupením na Memoriálu v Zahoﬁanech, kter˘
jsme vyhráli pﬁed domácím t˘mem. Poté následovala 2 pﬁípravná utkání s Bechlínem a Pﬁedonínem. Následnû vstup do mistrovsk˘ch utkání, ve kter˘ch jsme bohuÏel vybojovali jen 2 body za vítûzství nad Tﬁebenicemi. Dal‰í pokraãování pﬁedãasnû ukonãil koronavirus.
Proto jsme se hned zaãali pﬁipravovat na jarní ãást sezóny, která snad probûhne bez omezení, ve které
bychom rádi potvrdili své ambice bojovat o horní patra tabulky. Na‰e domácí zápasy se hrají na hﬁi‰ti v Zahoﬁanech a tím vznikla dal‰í moÏnost zajít se podívat na fotbal v na‰í obci.
Závûrem bychom rádi podûkovali obci Kﬁe‰ice a na‰im sponzorÛm, bez kter˘ch by ná‰ klub nemohl fungovat. Tû‰íme se na va‰i podporu v dal‰ím pokraãování klubu.
Za FK Tﬁeboutice z.s. - pﬁedseda Faust Martin, místopﬁedseda Novotn˘ Milan

P¤IJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA NOSNÉ KU¤ICE
I v roce 2021 budeme pﬁijímat objednávky na kuﬁice
v Nuãnicích. Pravidelnû ve 2 termínech a to v dubnu
a v ãervenci. 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.
Tû‰íme se na va‰e objednávky.
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ZPRAVODAJ PRO OBEC K¤E·ICE • Vydává Obecní úﬁad v Kﬁe‰icích, ve spolupráci s firmou MAPA vydavatelství, Ústí nad Labem
Náklad tohoto vydání je 550 ks. • Pro obãany obcí v˘tisk zdarma
TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 10490
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