18. ROâNÍK • ZÁ¤Í 2017
PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

Informace od 2. místostarosty obce
VáÏení a milí spoluobãané, letní dovolené, dvoumûsíãní
prázdniny pro dûti a pﬁedev‰ím teplé sluneãné dny leto‰ního
léta plynule pﬁe‰ly do barevn˘ch podzimních dnÛ. Vûﬁím, Ïe jste
si léto v‰ichni patﬁiãnû uÏili, a pﬁedev‰ím si odpoãinuli od bûÏn˘ch starostí. V obci se v prÛbûhu léta uskuteãnila spousta
akcí, jak sportovních, tak kulturních. Dovolte mi, abych Vás
v krátkosti seznámil s dûním v obci za uplynulé 4 mûsíce, a to
od vydání posledního obecního zpravodaje.
BUDOVA ZÁKLADNÍ ·KOLY MÁ NOVOU ST¤ECHU
A CHODNÍK DO TùLOCVIâNY
Ani v leto‰ním roce jsme neopomnûli na investice do na‰í
‰koly. Prioritou bylo opravit nevyhovující stﬁe‰ní krytinu. Zhotovitelem díla byla na základû
vítûzné nabídky ve v˘bûrovém ﬁízení vybrána spoleãnost S pro S Bohu‰ovice. Stavební práce byly
zahájeny krátce pﬁed zaãátkem letních prázdnin.
V rámci stavebních prací
jsme se navíc snaÏili najít
zpÛsob ﬁe‰ení k zamezení
hnízdûní holubÛ, coÏ se
nám, vûﬁím, spoleãnû se
zhotovitelem
podaﬁilo.
Ukonãení prací a ﬁádné
pﬁedání díla probûhlo ve
stanoveném
termínu.
S úctou sdûluji, Ïe s celkov˘m pﬁístupem zhotovitele
ke svûﬁené práci, jsem byl
velmi spokojen.
V návaznosti na nedávnou realizaci oplocení
sportovního hﬁi‰tû v areálu
Z· a M· jsme se dále rozhodli pro v˘stavbu nového
chodníku do tûlocviãny.
Do‰lo tedy k úplnému propojení chodníkov˘ch ploch
v celém areálu. Práce provádûli zamûstnanci obecního úﬁadu pod vedením
pana Miroslava Mrvy ml.
NA·I OBEC NAV·TÍVIL KINEMATOGRAF BRAT¤Í âADÍKÒ
Ve dnech 10. - 13. srpna nav‰tívil na‰i obec kinematograf bratﬁí âadíkÛ se ãtyﬁmi ãesk˘mi filmy. Pﬁedstavení pod ‰ir˘m nebem
bylo zajímavé pro mládeÏ i dospûlé. Promítání probíhalo na sportovní dráze místních hasiãÛ vedle multifunkãního hﬁi‰tû u Labe.
Poãasí bylo promûnlivé a tomu odpovídala i úãast na‰ich obãanÛ. V‰em obãanÛm, kteﬁí pﬁi‰li a pﬁispûli na charitativní úãely
dobrovoln˘m vstupn˘m, patﬁí obrovské díky!

POZVÁNÍ DO ZUBRNIC, CENTRA VINCENCE ZAHRADNÍKA
Dne 17. ãervna jsem byl jako zástupce obce pozván, spoleãnû
s paní Kostnerovou a ·pittovou do Zubrnic, Centra Vincence Zahradníka na oslavu vydání knihy ,,Kuchaﬁka na Ïivot aneb ze Ïivota faráﬁe Vincence Zahradníka“. Akce byla velmi zdaﬁilá a pouãná. O mûsíc pozdûji se v Zubrnicích uskuteãnila dal‰í, navazující akce pod názvem ,,Stoupák Vincence Zahradníka“. Jednalo
se o bûh na 8km ze Zubrnic na Bukovou horu. Abych nenechal
nic náhodû, vzal jsem s sebou dva hasiãské sportovce, kteﬁí se
ve své kategorii umístili na krásném 1. a 2. místû. Poﬁadatelem
akce byl Sousední spolek Merboltice, Merboltice a Centrum Vin(Pokraãování na následující stranû)

cence Zahradníka z.s. To v‰e pod zá‰titou generálního vikáﬁe litomûﬁického biskupství Mons. ICLic. Mgr. Martina Davídka. StrÛjcem a taÏn˘m konûm obou tûchto akcí byla pﬁedev‰ím paní
PhDr. Ilona RoÏková, která teprve nedávno otevﬁela historii Vincence Zahradníka a zaãala pﬁipomínat jeho ãiny, ãehoÏ si velmi
váÏím. Také si velmi váÏím toho, Ïe jsme do akcí, které pﬁipomínají Ïivot a ãiny Vincence Zahradníka, pravidelnû zapojeni. Paní
PhDr. Ilonû RoÏkové patﬁí obrovské díky!
POSKYTNUTÍ VùCNÉHO DARU DOMOVU NA PUSTAJI
V K¤E·ICÍCH
Na 19. veﬁejném zasedání Zastupitelstva obce Kﬁe‰ice bylo na
základû obdrÏené Ïádosti schváleno poskytnutí vûcného daru ve
formû LCD televizoru pro Domov Na Pustaji v Kﬁe‰icích. UÏivatelé Domova si pﬁáli nov˘ televizor do jedné ze spoleãensk˘ch
místností. Pﬁedání daru probûhlo v areálu DNP Kﬁe‰ice dne
14. srpna. UÏivatelé Domova mûli z poskytnutého daru pochopitelnû velkou radost a vyjádﬁili zastupitelstvu obce velké podûkování. Po vyﬁízení záleÏitostí spojen˘ch s pﬁedáním daru jsme vyuÏili nabídky od nového vedoucího DNP Kﬁe‰ice, pana Bc. Pavla
Kﬁiãka, seznámit se s bûÏn˘mi denními ãinnostmi v celém komplexu DNP Kﬁe‰ice. Za vynaloÏen˘ ãas mu tímto dûkujeme a tû‰íme se na dal‰í spolupráci.
PODùKOVALI JSME MLAD¯M HASIâÒM
ZA REPREZENTACI NA·Í OBCE NA MISTROVSTVÍCH âR
V období 4. - 5. ãervence se mladí hasiãi Radek Sibera, Tereza Opavová a Klára Hudcová zúãastnili Mistrovství âR ve Zlínû.
Jednalo se o soutûÏ v poÏárním sportu jednotlivcÛ v kategorii dorostu. Dále se v‰ichni tﬁi v˘‰e uvedení mladí hasiãi zúãastnili Mistrovství âR dorostu v disciplínû v˘stup do 1. podlaÏí cviãné vûÏe,
které se konalo v Praze ve dnech 25. - 27. 8. 2017. S ohledem na
jejich umístûní a reprezentaci obce jsme se jim rozhodli podûkovat, a to formou dûkovného listu a drobného dárku. V této souvislosti bych rád opakovanû vyzval v‰echny obãany, kteﬁí vûdí
o nûkom, kdo na‰i obec zastupuje na vy‰‰ích soutûÏích, aby nám
tuto informaci pﬁedal, neboÈ bychom rádi za toto podûkovali.

POJEDEME DO DIVADLA NA MUZIKÁL
„SIBYLA - KRÁLOVNA ZE SÁBY“
Po loÀské velmi dobré zku‰enosti s poﬁádáním zájezdu do
praÏského divadla Studio Dva na muzikál Evita, kdy se nám podaﬁilo opakovanû naplnit v‰echna místa v autobuse, jsme se rozhodli tuto akci zopakovat. Tentokrát vyrazíme na muzikál Sibyla Královna ze Sáby do divadla Hybernia, a to dne 14. ﬁíjna 2017.
Obec zajistí stejnû jako v loÀském roce vstupenky, autobus a cestovní poji‰tûní pro v‰echny úãastníky. Rezervace vstupenek
bude zahájena 2. ﬁíjna. Plakátek s podrobn˘mi informacemi je
souãástí tohoto zpravodaje.
POCHÒZKOVÁ A JINÁ âINNOST ZÁSTUPCÒ
SPOLEâNOSTI TERRA GROUP V NA·Í OBCI
Oznamuji obãanÛm, Ïe se na‰e obec zapojila do celostátního
projektu, kter˘ pomáhá domácnostem u‰etﬁit nemalé finanãní
prostﬁedky na v˘dajích za energie, formou zaji‰tûní veﬁejné soutûÏe na dodavatele energií, kter˘ podá nejniÏ‰í nabídku. SpoluZPRAVODAJ
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práci nabídla na‰í obci spoleãnost Terra Group. Pﬁiznám se, Ïe
nejsem k jak˘mkoli podobn˘m subjektÛm dÛvûﬁiv˘, ale podaﬁilo
se mi získat velmi kladné a pozitivní reference od starostÛ obcí,
kde tato akce jiÏ probûhla. Dotázaní starostové byli velmi spokojeni jak s pﬁístupem zamûstnancÛ spoleãnosti, tak s celkov˘m v˘sledkem. Zástupce spoleãnosti Terra Group se bude
v na‰í obci pohybovat od zaãátku ﬁíjna do 10. prosince. Podrobnûj‰í informace naleznete na letáãcích, které jsou souãástí
tohoto zpravodaje. V závûru sdûluji, Ïe je na zváÏení a rozhodnutí kaÏdého obãana, zda bude ãi nebude mít zájem se do projektu zapojit.
VOZIDLA NA CHODNÍK NEPAT¤Í
Touto cestou bych si dovolil upozornit nejen v‰echny spoluobãany, ale i ostatní náv‰tûvníky, kteﬁí pﬁijíÏdí do na‰í obce, Ïe
zákon o provozu na pozemních komunikacích v platném znûní
neobsahuje Ïádné ustanovení, které by dovolovalo parkování
motorov˘ch vozidel na chodníku. To lze pouze v pﬁípadû, Ïe takové stání vozidel povoluje pﬁíslu‰ná dopravní znaãka. Taková
znaãka ov‰em v na‰ich obcích umístûná není. Úmysl zajistit
chodcÛm bezpeãí se tak v nûkter˘ch na‰ich obcích, nebo jejich
ãástech, míjí úãinkem, a proto Ïádám v‰echny odpovûdné spoluobãany, aby se ﬁídili platn˘mi právními pﬁedpisy âR a neparkovali
na chodnících urãen˘ch pro pû‰í.
NA ZÁVùR K RYBNÍKU V ZAHO¤ANECH
Omlouváme se obãanÛm Zahoﬁan za prÛtahy spojené s revitalizací rybníku v Zahoﬁanech. Byli jsme nuceni jednat o skuteãnostech, které nastaly po pﬁedání stavby. Jednalo se o dÛleÏitá
rozhodnutí a vyjednávání, která si vyÏádala spoustu ãasu, rozhodování a pﬁedev‰ím zaﬁizování. V souãasné dobû jsme se zhotovitelem dojednali pokraãování prací spoãívajících v odvozu sedimentu, coÏ jistû ﬁada obãanÛ zaznamenala a následnû pak bude
provedena oprava stûn a v˘pustního zaﬁízení. Vûﬁím, Ïe se práce
jiÏ nebudou zdrÏovat a v‰e zvládneme do konce roku.
Pﬁeji v‰em obãanÛm pﬁíjemné podzimní dny.
Michal Manãal, místostarosta obce

Nová skladovací hala
Zaãátkem roku 2016 se vedení spoleãnosti Schoelleru Hard GmbH (mateﬁská
vlastnící spoleãnost v Rakousku) rozhodlo
postavit a uvést do provozu v areálu zá-

vodu Schoelleru Kﬁe‰ice novou skladovací halu o v˘mûﬁe 4.000m2. Cílem bylo zde
skladovat a poté rozesílat do celé Evropy
jak produkty v˘roby Schoelleru Kﬁe‰ice,

tak ruãní pletací pﬁíze za dceﬁinou spoleãnost Schoeller Suessen (DE).
Stavba byla zahájena v srpnu 2016
a i pﬁes v˘jimeãnû tuhou zimu zvládl zhotovitel firma Ing. Polereck˘ dodrÏet termín
dostavby ãerven 2017. Po následném vybavení skladu regálov˘mi systémy, zauãení nov˘ch skladníkÛ a naskladnûní desítek
kamiónÛ s ruãní pletací pﬁízí, jsme koncem
ãervence zaãali s expedicí zakázek ruãní
pletací pﬁíze do Nûmecka a Rakouska. Je
to dal‰í mezník v historii na‰eho textilního
závodu v Kﬁe‰icích. Získali jsme tak
k témûﬁ 20.000m2 v˘robních ploch, dal‰í
kapacitu ke skladování a distribuci v˘robkÛ.
Za spoleãnost Schoeller Kﬁe‰ice s.r.o.,
Stanislav Kuﬁe, ﬁeditel

Podûkování za sponzorsk˘ dar
Rádi bychom touto cestou podûkovali v‰em
zástupcÛm obce Kﬁe‰ice, kteﬁí dne 14. 8. 2017
vûnovali Domovu Na Pustaji Kﬁe‰ice nov˘ LCD
televizor formou sponzorského daru.
Nov˘ televizor je jiÏ umístûn na spoleãenské
místnosti domova a zpﬁíjemÀuje veãerní chvíle
na‰ich uÏivatelÛ.
Je‰tû jednou mnohokrát dûkujeme,
uÏivatelé a zamûstnanci
DNP Kﬁe‰ice

Diamantová svatba manÏelÛ ·nejdarov˘ch

Ve ãtvrtek 1. ãervna 2017 jsme v obﬁadní síni Obecního úﬁadu v Kﬁe‰icích
historicky poprvé oslavili velmi vzácné
v˘roãí - diamantovou svatbu, ta znaãí
‰edesát let spoleãného manÏelského Ïivota, 21 900 dnÛ souÏití v opravdové
lásce, pochopení, vzájemné toleranci,
dÛvûﬁe a úctû jednoho k druhému. Pﬁed
‰edesáti lety, pﬁesnû 1. ãervna 1957,
vstoupili do svazku manÏelského
paní JAROSLAVA a pan FRANTI·EK
·NEJDAROVI. Paní Jaroslava ·nejdarová se narodila v roce 1938 v Polepech,

Poruchy na
podtlakové kanalizaci

rodiãÛm Karlu a Pavle Novotn˘m. Pan Franti‰ek ·nejdar
se narodil v roce 1935 v Ústí
nad Labem, rodiãÛm BoÏenû a Franti‰ku ·nejdarov˘m. V manÏelství spoleãnû
vychovali dva syny. Dnes se
manÏelé, kteﬁí Ïijí v Kﬁe‰icích
v Kolonii, tû‰í z vnouãat a pravnuãky. Spoleãnû peãují o zahrádku a s otevﬁenou náruãí naplnûnou pocitem bezpeãí rádi pﬁivítají své nejbliÏ‰í a pﬁátele. Paní ·ne-

jdarová nám prozradila recept na dlouhotrvající manÏelství: „Tolerance a vzájemná úcta jednoho
k druhému.“
Místostarosta
obce,
spolu s paní matrikáﬁkou a zástupci Obecního úﬁadu vyjádﬁili manÏelÛm ·nejdarov˘m podûkování a úctu za poctivou a obûtavou celoÏivotní lásku a popﬁáli jim
hodnû zdraví, radosti a je‰tû
dlouhá léta v kruhu své rodiny,
pﬁíbuzn˘ch a pﬁátel.

Pokud usly‰íte syãení ze ‰achty trvající déle neÏ 1 minutu, prosíme Vás o informaci na telefonní ãíslo:
La‰ Milan +420 704 788 508, Svátek Milan +420 727 806 297, volejte od 7.00 do 22.00 hod. V pﬁípadû
nedostupnosti v˘‰e uveden˘ch pracovníkÛ: Vladimír Drvota +420 602 212 296, Severoãeské vodovody
a kanalizace, a.s., Pﬁítkovská 1689, 415 50 TEPLICE • Havarijní linka: 840 111 111.
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Oslavy v˘roãí 960 let Obce Kﬁe‰ice & 140 let SDH Kﬁe‰ice
Vlajky obce a Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice zavû‰ené na sloupech veﬁejného osvûtlení v celé NádraÏní ulici jiÏ od
ãasného rána signalizovaly, Ïe se v Kﬁe‰icích 15. ãervence uskuteãní v˘jimeãná
akce. Na plánu byla oslava 960. v˘roãí
Obce Kﬁe‰ice od první písemné zmínky
o obci a souãasnû 140. v˘roãí od zaloÏení
SDH Kﬁe‰ice.
JiÏ v loÀském roce vznikla my‰lenka, Ïe
oslavy obou v˘roãí probûhnou ve stejn˘
den. Organizaãní v˘bor pracoval dlouhé
t˘dny a je‰tû intenzivnûji v posledních
dnech pﬁed samotn˘m vyvrcholením
oslav, aby splnil oãekávání a akce se tak
stala tﬁeba i jakousi inspirací v‰em na‰im
obãanÛm, pozvan˘m hostÛm i náv‰tûvníkÛm z okolních obcí.

Oslavy byly zahájeny slavnostním prÛvodem obcí od obecního úﬁadu ve 13.00
hodin, kterého se zúãastnili kﬁe‰iãtí hasiãi,
dále pozvaní hasiãi z Polep, Lhenic, Vûdomic, ·tûtí, Nové Hradeãné a Nûmeckého Oberviechtachu, kromû toho zástupci
organizace AVZO Nuãnice, dûti s uãiteli
ze Základní a Mateﬁské ‰koly Kﬁe‰ice,
mladí fotbalisté z FK Schoeller Kﬁe‰ice,
uÏivatelé Domova Na Pustaji a nechybûli
ani samotní obãané na‰ich obcí, kteﬁí se
na trase pﬁipojili.
Na celé sobotní odpoledne byl na nûkolika místech pﬁipraven˘ bohat˘ program
pro dospûlé i dûti. RÛzné akce se konaly
Velké Návsi, dále u Labe, ve ‰kole, v kostele Sv. Matou‰e v Kﬁe‰icích, v kostele
Nejsvûtûj‰í Trojice v Zahoﬁanech pﬁi pﬁíleÏitosti 360. v˘roãí od jeho vysvûcení
a v hasiãsk˘ch zbrojnicích v Zahoﬁanech
i Kﬁe‰icích. Nad cel˘m dûním v na‰ich obcích dûlal dohled vrtulník, kter˘ plnil obãanÛm jejich pﬁání, podívat se na na‰e obce
z v˘‰ky. Veãer pak patﬁil skupinû Formáti,
která zajistila úspû‰né zakonãení celé
akce.
V rámci oslav v˘roãí byla vydána obrazová kniha o na‰ich obcích pod názvem
Kﬁe‰ice v promûnách ãasu, kterou zpracoval obãan a zastupitel obce Kﬁe‰ice, Mgr.
Luká‰ Kébrt. Pro zájemce je publikace
v prodeji na Obecním úﬁadû v Kﬁe‰icích za
300,-Kã.
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Krátkou videoreportáÏ je moÏné shlédnout na internetu pod odkazem zde: https://www.youtube.com/watch?v=vnIVWT56omo
ORGANIZAâNÍ V¯BOR TÍMTO DùKUJE:
Mgr. Ladislavu Chlupáãovi (starosta mûsta Litomûﬁice), Ing. Janû Toniniové (starostka obce B˘ãkovice), Generálnímu vikáﬁi Mons.
ICLic. Mgr. Martinu Davídkovi, místnímu faráﬁi R.D. Mgr. Jaroslavu StﬁíÏovi, Jitce Dolej‰ové (koordinátorka stánkového prodeje), PhDr.
Ilonû RoÏkové, Jitce Mesaro‰ové, Jaroslavu Lauemannovi, SborÛm dobrovoln˘ch hasiãÛ Polepy, Lhenice, Vûdomice, ·tûtí, Nová
Hradeãná, spﬁátelen˘m hasiãÛm z Nûmeckého Oberviechtachu, AVZU Nuãnice, Z· a M· Kﬁe‰ice, FK Schoeller Kﬁe‰ice, Domovu
Na Pustaji Kﬁe‰ice, Spolku Pro Zahoﬁany, psovodÛm z Vazební vûznice Litomûﬁice, Aeroklubu Roudnice nad Labem, HZS âR ÚO Litomûﬁice, Václavu Sedlákovi a Karlu Pechovi z Litomûﬁického deníku, Janu ·ulcovi z Polabsk˘ch novin, hudební skupinû Formáti,
spoleãnosti L+L dopravní znaãení, technick˘m sluÏbám Mûsta Litomûﬁice, Dopravnímu inspektorátu PâR ÚO Litomûﬁice, zamûstnancÛm obecního úﬁadu v Kﬁe‰icích, zastupitelÛm obce Kﬁe‰ice a ãlenÛm Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice.
Akci finanãnû podpoﬁili: Ústeck˘ kraj, FEKO-LT s.r.o., KLOTT LT s.r.o., Schoeller Kﬁe‰ice s.r.o., Truhláﬁství KARAN - Pangerl Karel
s.r.o., Jiﬁí Bene‰ Kﬁe‰ice a Plo‰iny Elpo‰.
Za organizaãní v˘bor, Michal Manãal.
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Z ãinnosti Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice
Mûsíc ãerven byl v na‰em sboru ve znamení poﬁádání závodÛ v technick˘ch disciplínách pro dûti
u Labe a tradiãního Dûtského dne. Dále jsme se
10. ãervna zúãastnili Hasiãsk˘ch slavností v Litomûﬁicích.V prÛbûhu letních prázdnin se pak na‰e
ãinnost soustﬁedila pﬁedev‰ím na ãervencové
oslavy v˘roãí, kdy ná‰ sbor oslavil 140 let od svého zaloÏení.
Jsme velmi rádi, Ïe nás pﬁijeli podpoﬁit pﬁátelé z Nûmecka a hasiãi, kteﬁí v obci pÛsobili v dobû niãiv˘ch povodní. Podûkování
patﬁí také zástupcÛm okresních sborÛ, jak jsem jiÏ zmínil v samostatném ãlánku o oslavách, kter˘ je souãástí tohoto zpravodaje. V srpnu jsme se vydali splouvat ﬁeku Ohﬁi a za nûkolik málo
dnÛ nás ãeká poﬁádání závodu poÏární v‰estrannosti, kter˘ se
uskuteãní pﬁedev‰ím v prostoru ulice Kolonie a Bezruãova.
RADKU A KARINO, DùKUJEME!
RADEK SIBERA SE STAL VICEMISTREM âR
V POÎÁRNÍM SPORTU V KATEGORII DOROSTU
Historicky poprvé dosáhl okres Litomûﬁice takového v˘sledku,
jako se povedl na‰emu dorostenci Radku Siberovi. Radek zkrátka nechyboval a v‰em pﬁítomn˘m na stadionu ukázal, Ïe i Ústeck˘ kraj a okres Litomûﬁice se dokáÏe poprat o nejvy‰‰í pﬁíãky.
Jsem velmi rád, Ïe tohoto v˘sledku dosáhl právû ná‰ ãlen, jelikoÏ
se nám trenérÛm a vedoucím tímto potvrdilo, Ïe se mládeÏi vûnujeme opravdu kvalitnû, s nad‰ením a cílem dosáhnout nejlep‰ích v˘sledkÛ.
Ostatní závody pro mladé hasiãe jsou je‰tû v bûhu, proto se k
v˘sledkÛm vyjádﬁím aÏ v následujícím ãísle obecního zpravodaje,
kde vûnuji ãlánek pﬁedev‰ím na‰í mládeÏi. Ale jiÏ teì mohu sdûlit, Ïe na základû souãasn˘ch v˘sledkÛ s nejvût‰í pravdûpodobností obhájíme titul Mistra Ústeckého kraje ve tﬁech kategoriích v
seriálu Stimax Cup 2017.

Na‰i zástupci na MâR Zlín

Hasiãské slavnosti v Litomûﬁicích
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Dûtsk˘ den
ZAPOJILI JSME SE DO PROJEKTU RECYKLUJTE S HASIâI
Od srpna leto‰ního roku je ná‰ sbor zapojen˘ do programu Recyklujte s hasiãi. K dne‰nímu dni je v programu zaregistrováno
1412 sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ napﬁíã âeskou republikou a já
jsem opravdu rád, Ïe i my jsme se tímto smûrem vydali a mÛÏeme tak pomoci obci i na‰im obãanÛm. Ná‰ Sbor tedy bude od vás
obãanÛ pﬁejímat ve‰keré elektrozaﬁízení, a to ledniãky, praãky,
sporáky, vysavaãe, Ïehliãky, vrtaãky, brusky, televize, poãítaãe monitory, rádia a mobilní telefony.
Pﬁejímka elektrozaﬁízení bude probíhat pouze na základû vyvû‰en˘ch letáãkÛ v jeden urãen˘ den, stejnû jako je tomu v tomto
obecním zpravodaji a v˘vûskách v obci, nebo na základû telefonické domluvy s panem Miroslavem Mrvou ml., na tel: 723 743
071. Elektrozaﬁízení je tﬁeba osobnû dopravit ve stanoveném termínu do budovy b˘valého kina v Kﬁe‰icích.
Odvoz, zpracování, vyuÏití a odstranûní elektrozaﬁízení budou
na základû objednávky od na‰eho sboru zaji‰Èovat spoleãnosti
ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s., které mají bohaté zku‰enosti v tomto oboru.
Dûkujeme tímto obci, Ïe nám poskytla k doãasnému vyuÏití
prostor kina. NejbliÏ‰í akce poﬁádané na‰ím sborem:
■ 28. 10. 2017 - Louãení s letním ãasem (prÛvod od Mariánského kostela v lesíku k Labi)
■ 2. 12. 2017 - Rozsvícení vánoãního stromeãku, zpívání
koled, ãert a Mikulá‰ na Velké Návsi
Závûrem si dovoluji jménem SDH Kﬁe‰ice podûkovat v‰em
na‰im obãanÛm za úãast na akcích poﬁádan˘ch na‰ím sborem a
tím projevenou podporu na‰emu sdruÏení. Dále dûkuji v‰em vedoucím mlad˘ch hasiãÛ za vynaloÏen˘ ãas a trpûlivost, rovnûÏ
na‰im hasiãsk˘m dûtem, které nás reprezentují opravdu na velmi
dobré úrovni a také dûkuji v‰em ãlenÛm na‰eho SDH, kteﬁí se
jakkoliv podílejí na ãinnosti na‰eho sboru.
Michal Manãal, starosta sboru

Zahoﬁany ve filmu Beethoven
Do letních oslav v˘roãí obce dne 15. 7. se Zahoﬁany zapojily
promítáním filmu Beethoven. Tento nûmeck˘ film z roku 1976,
kter˘ vypráví o Ïivotû slavného skladatele Beethovena, se natáãel také v Zahoﬁanech, a to na hﬁbitovû a na zámku. Mnoho lidí
si stále na natáãení filmu dobﬁe pamatuje, takÏe zaznûly i veselé historky z natáãení - napﬁíklad jak filmaﬁi chtûli mít na nádvoﬁí
zámku hromadu hnoje a kolem ní domácí zvíﬁectvo. Místo hnoje
v‰ak pouÏili pouze slámu, postﬁíkanou hnûd˘m barvivem. VepﬁíkÛm v‰ak barva smrdûla a stále utíkali pryã ze zábûru kamer.
âím se nakonec podaﬁilo prasata a slepice nalákat k hromadû
slámy, uÏ se bohuÏel neví.
Promítání filmu mûlo úspûch, ‰koda, Ïe se u nás nenatoãilo
filmÛ víc. Dûkujeme obci Kﬁe‰ice za pﬁíspûvek na zaplacení autorsk˘ch práv k promítání. Zahoﬁansk˘m hasiãÛm patﬁí velké díky
za pﬁipravení promítací místnosti v hasiãárnû a zaji‰tûní poho‰tûní.
Za Spolek Pro Zahoﬁany, Jarmila Jandová

Okénko do ‰koly
Ve ‰kole je v tomto ‰kolním
roce nejvíce dûtí za posledních 30 let. Celkem evidujeme 77 ÏákÛ. Díky tomu
jsou v‰echny tﬁídy nyní samostatné. V roce 1987 bylo podle údajÛ z
kronik 79 ÏákÛ a od té doby se poãet dûtí
spí‰e sniÏoval a nikdy nedosáhl tak vysokého poãtu.
Vy‰‰í poãet ÏákÛ je zapﬁíãinûn také zájmem dûtí a rodiãÛ ze ‰ir‰ího okolí, mimo
spádovost na‰ich pûti obcí. DojíÏdûjí k
nám dûti z Litomûﬁic, Polep, Libínek, Ho‰tky nebo napﬁíklad z Encovan. Tûchto
dûtí je celkem 18. I díky tomuto zájmu mÛÏeme mít po letech v˘uku ve v‰ech tﬁídách
organizovanou samostatnû, coÏ zejména
pro uãitele znamená více ãasu a prostoru
na jednotlivé Ïáky. Dûti z na‰ich obcí mají
u zápisu samozﬁejmû vÏdy pﬁednost.
JAK JSME TÉTO SITUACE DOSÁHLI?
Zajímáme se o nejnovûj‰í trendy a vûdecké v˘zkumy z oblasti ‰kolství a v˘chovy, daﬁí se nám pﬁizvat k diskusi kapacity
z oboru a snaÏíme se dané poznatky implementovat do praxe.
Jak vypl˘vá z dotazníkového ‰etﬁení
mezi Ïáky, rodiãi a zamûstnanci ‰koly,
vzájemné vztahy jsou více neÏ dobré,

hodnocení kvality v˘uky rodiãi v jednotliv˘ch tﬁídách neklesá pod 72 procent a
sami uãitelé jsou pﬁesvûdãeni, Ïe na‰e
‰kola rozvíjí schopnosti spolupráce, samostatného uãení, vedení diskusí, vyhledávání a zpracování informací nebo argumentace, v ãemÏ jsme pﬁedstihli 96 procent
zúãastnûn˘ch ‰kol.
Vût‰ina rodiãÛ navíc souhlasí s tím, Ïe
na‰e ‰kola dítûti poskytuje dostatek pﬁíleÏitostí vzdûlávat se podle sv˘ch zájmÛ a
schopností. Více neÏ na ostatních ‰kolách
jsou na‰i uãitelé otevﬁenûj‰í k vlivu ÏákÛ na
v˘bûr metody v˘uky a pﬁedev‰ím k moÏnosti ovlivÀovat samotn˘ obsah v˘uky, coÏ
je známka pokroku ve v˘voji vzhledem k
modernímu a efektivnímu vyuãování.
Dûkujeme také za podporu paní uãitelkám a panu ﬁediteli A. ·kardovi, kteﬁí ve
‰kole kdysi pÛsobili. Jejich pﬁíznû a dobr˘ch rad si opravdu ceníme.
Naproti tomu mezi slabé stránky patﬁí
rozdílné vnímání cílÛ ‰koly uãiteli a rodiãi,
coÏ mÛÏete vysledovat v pﬁiloÏen˘ch tabulkách a grafech. V oblasti hlavních cílÛ
ani jeden uãitel neodpovûdûl, Ïe je pro nûj
pro Ïáky prioritou získávání maxima znalostí a vûdomostí, rodiãe v‰ak tuto dÛleÏitost ohodnotili v 72 procentech. Po diskusi s uãiteli jsem ale zjistila skuteãnost, Ïe
pro uãitele je tato priorita samozﬁejmostí,
vypl˘vající z jejich náplnû práce a z podstaty uãitele a proto tuto prioritu jednodu-

‰e neoznaãili (dotazníkového ‰etﬁení se
zúãastnili v‰ichni pedagogiãtí pracovníci
‰koly, kromû ﬁeditelky). Uãitelé se s rodiãi
v˘raznû rozcházejí i v oblasti dodrÏování
pravidel ve ‰kole. Shodli se témûﬁ v‰ichni
pedagogové (kromû jednoho) oproti pouh˘m 12 procentÛm rodiãÛ.
Právû na rozdílném vnímání cílÛ ‰koly
uãiteli a rodiãi musíme v pﬁí‰tích mûsících
zapracovat a blíÏe veﬁejnosti popsat na‰e
zámûry tak, aby panovala co nejvût‰í
shoda.
Vût‰ina rodiãÛ by si také pﬁála více sportovních aktivit, exkurzí a v˘prav za poznáním. Pokusíme se v tomto smûru nabídku
roz‰íﬁit. Napﬁíklad jsme se úspû‰nû pﬁihlásili do sítû ‰kol, které se zamûﬁují na ekologickou v˘chovu. Díky tomu nav‰tívíme
nûkterou z farem v okolí a intenzivnûji se
zamûﬁíme na pﬁírodu kolem nás.
V‰em rodiãÛm, dûtem i zamûstnancÛm
moc dûkuji za vyplnûní dotazníkÛ, které
jsou pro ‰kolu velmi dobrou zpûtnou vazbou.
Dotazníkové ‰etﬁení provedla a vyhodnotila nezávislá firma SCIO. Informace
nejen z dotazníkového ‰etﬁení jsou k dispozici také na www.zskresice.cz
Na závûr mi dovolte podûkovat za
zájem vedení na‰ich obcí o ‰kolu a ‰kolku.
Díky nim máme nyní na budovû ‰koly po
90 letech novou stﬁechu a na pozemku
vedle hﬁi‰tû pûkn˘ chodníãek. V pﬁí‰tích
ZPRAVODAJ

●

7 / 2017

letech máme slíbenou rekonstrukci oken a
fasády, také elektrické rozvody jsou ve
velmi ‰patném stavu. ·kola si uÏ po
opravdu dlouh˘ch letech zaslouÏí vût‰í investice. Dáváme tak najevo zájem o dûti,
které snad jednou v na‰ich obcích zÛstanou a v nich i vzpomínky na pûknou ‰kolu.
Pokud uváÏíte, Ïe ‰kolu a ‰kolku dohromady nav‰tûvuje 125 dûtí (77+48) a pﬁipoãtete ke kaÏdému 2 rodiãe, jedná se o
úctyhodn˘ch 375 obãanÛ a to nepoãítáme
prarodiãe, které u nás také tak rádi vídáme, nejen na akcích, které poﬁádáme. Dûkujeme také v‰em dospûlákÛm a dûtem
za pomoc, úãast a spolupráci vÛbec,
zvlá‰tní podûkování patﬁí SDH Kﬁe‰ice za
spolupoﬁadatelství.
Pﬁijìte se k nám také nûkdy podívat,
máme na‰í ‰kolu rádi a je to na ní vidût :)
Mgr. Lenka ·pittová, ﬁeditelka ‰koly
PRV≈ÁâCI
Dne 4. záﬁí jsme slavnostním ‰erpováním pﬁivítali na‰e nové prvÀáãky, které si
pﬁijeli vyfotit novináﬁi z Litomûﬁického deníku.
Na palubû na‰í lodi jménem ‰kola je
jistû ãekají krásné záÏitky pﬁi v˘uce nebo i
mimo vyuãování pﬁi rÛzn˘ch akcích poﬁádan˘ch na‰í ‰kolou.
Jejich nová tﬁída jim bude doufám dobrou kajutou na plavbû za poznáním. V‰em
na‰im 12 prvÀáãkÛm pﬁejeme zdárné vyplutí (které jiÏ myslím v‰ichni zvládli na
jedniãku) a velmi úspû‰nou plavbu celou
jejich ‰kolní docházkou.
Pﬁeji jim v 1. tﬁídû samé v˘borné známky a radost z poznávání a uãení nov˘m
vûcem.
Mgr. Klára StrmeÀová, tﬁídní uãitelka
DRUHÁCI
Devatenáct druhákÛ vplulo do nového
‰kolního roku s pﬁekvapivou lehkostí. Po
prázdninách jsou vyladûní, odpoãinutí a
tû‰í se na kamarády.
Od prvního dne je ve tﬁídû pﬁátelská atmosféra, na druhou stranu uÏ dûti dobﬁe
vûdí, do ãeho jdou a Ïe je ãeká spousta
práce. Inu, bez práce nejsou koláãe. Tûmi
na‰imi koláãi budou letos kromû v˘letÛ, divadel a pﬁedstavení novû také kﬁe‰iãáky ‰kolní peníze, díky kter˘m se budou dûti
uãit hospodaﬁit s financemi. Za naspoﬁené
kﬁe‰iãáky si budou moci na konci ‰kolního roku nakoupit tﬁeba hraãky, knihy, nebo
sportovní potﬁeby.
Ale pozor, budou také pokuty, zejména
za vulgární vyjadﬁování nebo odbytou
práci. Kﬁe‰iãáky uÏ na na‰í ‰kole fungují
nûkolik let, jejich hlavním smyslem je vést
dûti k základní finanãní gramotnosti.
Co se uãení t˘ká, drÏte nám palce ãeká nás násobilka a první pravopisná
pravidla. Za sebe mohu ﬁíct, Ïe se na tento
‰kolní rok moc tû‰ím.
Mgr. Zuzana ·korpilová,
tﬁídní uãitelka
ZPRAVODAJ
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T¤EËÁCI
V novém ‰kolním roce nás ãeká hodnû
práce. Pﬁedev‰ím musíme zvládnout násobilku a vyjmenovaná slova. Aby uãení
bylo zábavnûj‰í, budeme pracovat ve skupinách, plnit rÛzné úkoly, malovat obrázky,
lu‰tit kﬁíÏovky a vyhledávat informace v
encyklopediích. To tﬁeÈáky, kter˘ch je celkem 19, baví. Se v‰ím nám také bude
velmi pomáhat skvûlá paní asistentka
Karla ·indeláﬁová, která do na‰eho t˘mu
neodmyslitelnû patﬁí.
Také doufám, Ïe se v‰ichni zúãastní té
spousty akcí, které jsou ve ‰kole naplánovány. Jako první bude d˘Àování, na které
se uÏ tû‰íme. Dále se chystáme na náv‰tûvu muzea, knihovny a urãitû zavítáme
na nûjak˘ zámek a v˘stavu.
Bûhem roku budou dûti plnit úkoly a za
nû dostávat drobnosti. Na konci roku se ti
nejpilnûj‰í doãkají velké odmûny.
DrÏte nám palce, aÈ se v‰e podaﬁí.
Mgr. Ilona KﬁíÏová, tﬁídní uãitelka
âTVRËÁCI
Leto‰ní ‰kolní rok bude pro ãtvrtou tﬁídu
odli‰n˘ od minulého roku pﬁedev‰ím tím,
Ïe uÏ se nejedná o spojenou, ale samostatnou tﬁídu.
Osobnû jsem pﬁesvûdãen˘, Ïe spojená
tﬁída má velikou v˘hodu v tom, Ïe mlad‰í
dûti získávají od tûch star‰ích vût‰í v‰eobecn˘ pﬁehled a jak se mnohokrát ukázalo, také vût‰í samostatnost. Stejnû tak ale
musím pﬁiznat, Ïe na ãtvrÈáky budu mít
letos víc ãasu, a to je dobﬁe. Zatím jsme se
je‰tû úplnû nevymanili z prázdninového
reÏimu, obãas nûco zapomeneme pﬁinést,
obãas se nám nechce v hodinách pracovat a nûkteré uãivo pﬁi opakování horkotûÏko ze sv˘ch hlaviãek dolujeme, ale
není to Ïádná katastrofa a b˘vá to tak na
kaÏdém zaãátku ‰kolního roku. Také u nás
ve tﬁídû je navíc dûtem na pomoc k dispozici asistentka pedagoga, na‰e skvûlá
Markéta Trtková, ve které dûti nalezly podporu nejen pﬁi vyuãování, ale také ve ‰kolní druÏinû.
Pﬁibyly nám také dva pﬁedmûty, Prvouka se rozdûlila na Pﬁírodovûdu a Vlastivûdu, ale díky v˘‰e zmínûnému pﬁede‰lému
spojení tﬁíd to není nic, co by nás zase tak
pﬁekvapilo, spí‰e naopak.
Bûhem záﬁí jedeme tradiãnû závodit v
bûhu do Ú‰tûka, takÏe doufáme, Ïe i letos
pﬁivezeme nûjakou tu medaili, stejnû jako
v letech minul˘ch. A jestli ten leto‰ní rok
uãení uteãe stejnû rychle jako prázdniny,
tak tu máme zase za chvilku sluníãkové
dny a konec ‰kolního roku.
Ve ãtvrté tﬁídû jsme dobﬁí kamarádi
nejen mezi sebou, ale i se dvûma Ïelvami,
které se vzdûlávají v rohu tﬁídy pod
oknem, v jejich teráriu.
UÏijte si to, ãtvrÈáci, za rok uÏ tu budete
naposled!
Mgr. Jiﬁí âern˘, tﬁídní uãitel
PÁËÁCI
Dobﬁe sehran˘ kolektiv páÈákÛ nastoupil

v záﬁí na startovní ãáru finálového bûhu.
Sestavu doplÀuje nov˘ Ïák - Jan Kozák z
Libínek. Kolektiv tﬁídy tedy tvoﬁí 18 ÏákÛ 10 dûvãat a 8 chlapcÛ. S v˘raznou pomocí ÏákÛm i tﬁídní uãitelce je opût pﬁipravena skvûlá asistentka Olga Berglová.
V‰echno v leto‰ním ‰kolním roce bude
pro páÈáky na kﬁe‰ické ‰kole naposled.
První ‰kolní den, v˘lety, exkurze, plavání,
soutûÏe, Vánoce, Velikonoce, sbûr PET
víãek, ‰kola v pﬁírodû, vysvûdãení ... Na
konci ãervna je ãeká velké louãení se ‰kolou, kamarády a uãiteli. Kromû uãiva,
které se budou muset nemilosrdnû nauãit,
aby nedûlali své „Alma mater“ ostudu, je
ãeká znovu spousta v˘letÛ, her a objevÛ.
Nudit se rozhodnû nebudou.
Hodláme si nadcházející ‰kolní rok náleÏitû uÏít. VÏdyÈ je to naposled.
Mgr. Iva Latislavová, tﬁídní uãitelka
DRUÎINA
V leto‰ním ‰kolním roce je opût enormní zájem o docházku do ‰kolní druÏiny.
Máme otevﬁena 2 oddûlení a jejich kapacita je plnû vyuÏita.
Tû‰í nás, Ïe dûti chodí do druÏiny rády.
K tomu urãitû pﬁispívá velmi dobré materiální vybavení, jako spousty her, stavebnic,
hraãek apod. V druÏinû budeme letos poﬁádat opût spousty akcí, napﬁ. celoroãní
pﬁírodovûdnou hru „Za bludn˘m koﬁenem“, hru na „lékaﬁe“, besedu s praktickou
ukázku první pomoci, besedu o stromech
apod. RovnûÏ hodláme pﬁispût psímu útulku prostﬁednictvím celostátního happeningu pro dûti s názvem #jsemlaskavec v
rámci Svûtového dne laskavosti.
Samozﬁejmû nevynecháme oblíbené
hry, sportování, v˘tvarnou tvorbu, karneval, módní pﬁehlídku, pálení ãarodûjnic.
âeká nás spousta zábavy a spoleãn˘ch
záÏitkÛ.
Karla ·indeláﬁová,
vedoucí vychovatelka
Bc. Markéta Trtková, vychovatelka
JÍDELNA
Zdravé svaãinky vÏdy doplnûné zeleninou ãi ovocem, vyváÏená strava a chutné
obûdy. To je na‰e ‰kolní jídelna.
A Ïe dûtem chutná jsme se pﬁesvûdãili
na na‰í nové tabuli, která je umístûna
pﬁímo ve ‰kolní jídelnû. ·koláci se zde pomocí magnetick˘ch smajlíkÛ mohou vyjádﬁit, zda jim dnes chutnalo nebo v rámci
moÏností si dokonce vybrat druh svaãinky,
pﬁípadnû i obûd na dal‰í t˘den.
A na‰i nejmen‰í? JelikoÏ jsme zapojeni
do projektu „Skuteãnû zdravá ‰kola“, kter˘
se snaÏí, aby dûti vûdûly, odkud jídlo pochází a jak vzniká, mohli se zapojit i ti nejmen‰í z M· v rámci „T˘dne s prarodiãi na
zahradû“. Spolu s babiãkami zasázeli zeleninu a bylinky. Na ‰Èavnat˘ch rajãatech
si pak v srpnu pochutnali pﬁi svaãinkách. A
dokonce vyhráli 1. místo!
U nás jíme zdravû a hravû.
Monika Stiskalová,
vedoucí ‰kolní jídelny

Okénko do ‰kolky
Tak nám zaãalo záﬁí a my opût plánujeme nov˘ ‰kolní rok plné nov˘ch pﬁedsevzetí, závazkÛ a oãekávání. Cel˘ v˘chovnû vzdûlávací proces se snaÏíme zorganizovat tak, aby rozvíjel v‰estrannû osobnost kaÏdého dítûte. V pﬁed‰kolním vzdûlávání budujeme základy pro dal‰í získávání vûdomostí, dovedností a návykÛ, tudíÏ máme snahu o stálé zlep‰ování. V˘sledky na‰í práce
vyhodnocujeme z roku pﬁede‰lého a spolupracujeme v‰ichni uãitelky, provozní zamûstnanci a rodiãe na‰ich dûtí. V˘sledky dotazníkového ‰etﬁení pro nás zpracovává nezávislá spoleãnost
SCIO.
Bûhem uplynulého ‰kolního roku jsme pro dûti pﬁipravili desítky aktivit, jejichÏ pﬁehled najdete i na na‰ich webov˘ch stránkách
www.zskresice.cz. KaÏdé akci pﬁedcházela svûdomitá pﬁíprava,
ale i tak - nûkdy se zadaﬁí míÀ, jindy víc ... K jedné takové povedené aktivitû patﬁí zapojení dûtí z kﬁe‰ické ‰koly a ‰kolky do projektu „Skuteãnû zdravá ‰kola aneb T¯DEN S PRARODIâI NA
·KOLNÍ ZAHRADù“. VyuÏili jsme nabídky organizátorÛ tohoto
projektu a pﬁipravili jsme dûtem ve ‰kolce
takov˘ trochu netradiãní t˘den. Ale nebyli
jsme na to sami. Pomohly nám bájeãné
babiãky na‰ich dûtí!
Proã jsme ale vÛbec nûco takového
podnikali? Odpovûì je velice jednoduchá.
V dne‰ní dobû pojem zdravá v˘Ïiva sly‰íme ze v‰ech stran. A tak není divu, Ïe se
toto téma dot˘ká i dûtí ve ‰kolce. UÏ i takoví malí ‰punti mají jasno v tom, Ïe mnohem zdravûj‰í neÏ bonbony je ovoce a zelenina. BohuÏel uÏ mají slab‰í znalosti v tom, kde se taková zelenina bere. Jsou tací, kteﬁí mají urãitou pﬁedstavu o tom, Ïe
nûkde nûjak vyroste. Ale je dost dûtí, které povaÏují za zdroj ãerstvé zeleniny urãit˘ obchod, kam chodí s rodiãi nakupovat. A to
i u nás na vesnici.
Proto jsme se rozhodli, Ïe se pokusíme ve spolupráci s prarodiãi dûtem pﬁiblíÏit, jak˘ je v˘voj nûkter˘ch druhÛ zeleniny od semínka aÏ po sklizeÀ.
Jak tedy takov˘ t˘den ve ‰kolce probíhal?
Po pravdû ﬁeãeno, museli jsme zaãít uÏ o nûco dﬁív. Ne v‰echnu zeleninu lze zasít rovnou do zeminy. Proto si dûti ve ‰kolce
pﬁedpûstovaly sazeniãky rajãat ze semínek, stejnû tak jako bazalku, petrÏelku nebo paÏitku. Pak jsme zaãali chystat záhonky
na ‰kolní zahradû a speciální truhlíky z dﬁevûn˘ch palet pﬁed
‰kolkou. A uÏ jsme mohli zaãít sázet - keﬁíková rajãata do záhonkÛ ãi sazenice jahod do truhlíkÛ. V na‰í ‰kolce máme dvû
tﬁídy dûtí a spotﬁeba zeleniny je veliká. Dûtem na‰tûstí moc chutná a tak rajãat není nikdy dost. TakÏe jsme uvítali pomoc nûkolika babiãek, aby dûti mûly jasno v tom, jak dát rostlinky správnû
do pÛdy, jak zalévat nebo proã pﬁichytit k opoﬁe. Jiná babiãka pro
zmûnu pﬁi‰la pﬁedvést dûtem setí semínek hrá‰ku a ﬁedkviãek.
A protoÏe na na‰í ‰kolní zahradû nemáme víc prostoru pro dal‰í
pûstování, muselo nám toto jako malá ukázka staãit. Pak uÏ dûti

jen pilnû zalévaly a ãekalo je dlouhé pozorování rostlinek a fází
jejich v˘voje - od prvních kvíteãkÛ aÏ po první plody.
Ale aby to ãekání nebylo tak dlouhé, vyuÏili jsme ochoty je‰tû
dal‰ích dvou babiãek, které pﬁi‰ly do ‰kolky s dûtmi pﬁipravit
ovocn˘ salát a ovocné ‰Èávy.
Dûkujeme v‰em skvûl˘m babiãkám za spolupráci a nad‰ení, se kter˘m ‰ly s námi do takové
akce pro dûti. Byl to nároãn˘ t˘den, ale stálo to
za to. Dûti je‰tû bûhem ãervna zaãaly sklízet
hrá‰ek, jahody a ﬁedkviãky, v srpnu si uÏily rajãat
nûkolika druhÛ.
A to je‰tû nebylo v‰e! Tento poãin pﬁinesl je‰tû
dal‰í ovoce. Za realizaci „T˘dne s prarodiãi na
‰kolní zahradû“
se na‰í ‰kolce podaﬁilo vyhrát
1. místo v celorepublikové soutûÏi a získali jsme
kompostér na ‰kolní zahradu :)
Pro tento ‰kolní rok jsme se rozhodli zapojit do projektu pro
mateﬁské ‰kolky s názvem „Mrkviãka“ (nejen proto, Ïe jsme souãástí ‰koly, která se zapojila do projektu „Mrkev“ :)) a budeme
spolupracovat se spoleãnostmi Pavuãina a Sever Litomûﬁice na
aktivitách s ekologick˘m zamûﬁením. Tak nám drÏte palce, aÈ se
nauãíme zase nûco nového!
Za mateﬁskou ‰kolu, Bc. Magdaléna Chladilová
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FK Schoeller Kﬁe‰ice informuje
Mûsíc srpen, i kdyÏ jsou fotbalové
prázdniny, byl pro oddíl FK Schoeller Kﬁe‰ice vyplnûn, kromû poﬁádání pﬁípravn˘ch
pﬁátelsk˘ch zápasÛ, dvûma akcemi. První
byla úãast na oslavách 960 let od první
zmínky o na‰í obci a druhou bylo konání
tradiãního turnaje Memoriálu Petra Koﬁána.
Oslav, mimochodem velice dÛstojn˘ch
a velmi dobﬁe pﬁipraven˘ch, za coÏ v‰em
organizátorÛm patﬁí i od nás velik˘ dík, se
v prÛvodu zúãastnil znaãn˘ poãet na‰ich
mládeÏníkÛ a byli vidût i pﬁi zábavû na
hﬁi‰ti u Labe. Dospûlí se pak prezentovali
v podveãer v utkání druÏstev Kﬁe‰ice - Zahoﬁany. V˘sledek nebyl dÛleÏit˘, dÛleÏité
bylo pobavit diváky a ukázat, Ïe mezi tûmito dvûma ãástmi, pod jednou obecní
správou, jsou dobré sportovní styky,
o ãemÏ svûdãí i spoleãné druÏstvo star‰ích ÏákÛ. Klubu bylo také na slavnosti
pﬁedáno ocenûní za spolupráci, v podobû
pamûtní medaile, která je zároveÀ závazkem do budoucna, aby pokud to bude
moÏné, sportovní ãinnost, zvlá‰tû u mlad˘ch, v obci nadále zÛstávala.

Mladí fotbalisté v prÛvodu
ZPRAVODAJ

●

10 / 2017

Dal‰í akcí, na kterou bylo nutné se
ﬁádnû pﬁipravit, byl Memoriál Petra Koﬁána. Tímto sportovním podnikem si pﬁipomínáme obûtavého ãinovníka na‰eho oddílu, kter˘ nám i v souãasné dobû hodnû
chybí. ZároveÀ s jeho pﬁipomínkou, bychom chtûli vzpomenout i na ty, kteﬁí tu
byli pﬁed námi a zaslouÏili se svojí prací
o podmínky, v jak˘ch je nyní moÏno provádût sportovní ãinnost. AÈ to byl p. Dyrynk, Klíma, Fr˘da, oba Pekárkové,
Engel, bﬁí TÛmové, Zeman, Kochlöffel,
Fridrich a mnoho dal‰ích.
Vlastního turnaje se 15. 8. 2017 zúãastnila druÏstva Kﬁe‰ic, Libû‰ic, Bezdûkova,
V˘bûr KZL. Turnaj probûhl podle rozlosování a to:
1. Kﬁe‰ice - Bezdûkov 4:0
2. Libû‰ice - V˘bûr KZL 5:2
Turnaj pokraãoval zápasy vítûzÛ a poraÏen˘ch s tûmito v˘sledky:
Kﬁe‰ice - Libû‰ice 1:0
Bezdûkov - V˘bûr KZL 9:2
Celkov˘m vítûzem se stalo druÏstvo
Rozlouãení s kapitánem A. Bezemkem

(Pokraãování na následující stranû)

Noví kﬁe‰iãtí adepti kopané

Kﬁe‰ic, druzí byli Libû‰iãtí, na tﬁetím místû
Bezdûkov.
Diplomy a poháry pﬁedal pﬁedseda
klubu p. Chládek s pí. Koﬁánovou.
Na tomto turnaji jsme se pak také rozlouãili s kapitánem na‰eho A muÏstva Ale‰em Bezemkem, kter˘ odchází dohrát
zbytek své sportovní kariéry do niÏ‰ích
soutûÏí. Patﬁí mu na‰e podûkování, proto-

Ïe byl opravdu vedle trenéra p. Királiho
tím, kdo se zaslouÏil o dobré umístûní na‰eho druÏstva a tím i o dobrou reprezentaci obce Kﬁe‰ice.
Na závûr veãera byla na hﬁi‰ti uspoﬁádána taneãní veselice, mimo jiné velmi
dobﬁe nav‰tívena a s dobr˘m obãerstvením, pﬁi hudbû a zábavû hluboko pﬁes pÛlnoc.

Nyní jiÏ probíhá pﬁíprava na novou sezonu 2017/18. Pﬁihlá‰eno jsou druÏstva
mlad‰í a star‰í pﬁípravky, ÏákÛ, dorostu,
A a B druÏstva dospûl˘ch. Vûﬁíme, Ïe dle
zveﬁejnûného rozpisu i najde cestu na
hﬁi‰tû i vût‰í poãet divákÛ, neÏ tomu bylo
doposud.
Za FK Schoeller Kﬁe‰ice,
Mgr. Ludûk Königsmark

Beach-volejbalov˘ turnaj amatérÛ

KdyÏ jsme poﬁádali první Beach-volejbalov˘ turnaj amatérÛ,
nenapadlo nás, Ïe se z toho stane tradice. Leto‰ní roãník se
uskuteãnil 1. ãervence a byl jubilejní desát˘. Turnaj byl vydaﬁen˘,
o ãemÏ svûdãí i poãet pﬁihlá‰en˘ch druÏstev. âtrnáct dvojic z
Kﬁe‰ic, Zahoﬁan, Mûlníka, Teplic, Litomûﬁic a Prahy svedlo tuhé
boje na kurtu v pﬁátelském duchu a fair-play. DruÏstva byla vyrovnaná stejnû jako v minul˘ch letech. Ne‰lo ani tak o to kdo vyhraje a co vyhraje, ale o to, Ïe si to úãastníci uÏili. A to se letos
opût podaﬁilo. Ceny byly velice atraktivní. Kromû uzené k˘ty,

která byla pro v‰echny úãastníky odmûnou na konci turnaje, zde
byla i spousta cen pro v‰echny zúãastnûné. Turnaj by se neobe‰el bez podpory vedení obce Kﬁe‰ice, Hostince u HenschÛ, HET
Ohníã, Jazykové ‰koly Contexta Litomûﬁice, KB Litomûﬁice, Poji‰Èovny âeské spoﬁitelny, hraãkárny Dráãik a dal‰ích sponzorÛ.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí nám s organizací turnaje pomáhají a pﬁispívají tak k vytvoﬁení skvûlé atmosféry tradiãního turnaje.
JiÏ nyní se tû‰íme na dal‰í roãník spoleãnû s Vámi.
Za poﬁadatele M. âech
ZPRAVODAJ
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2. roãník K¤E·ICKÉ NECKYÁDY se vydaﬁil
Léto nám zaãalo velmi pûkn˘m poãasím, a proto by byla ‰koda
jen tak se válet doma u bazénu, a tak jsme se rozhodli poﬁádat
jiÏ 2. roãník Kﬁe‰ické neckyády. V leto‰ním roce se pﬁihlásilo 7
druÏstev.
Prvenství opût obhájila posádka, která jiÏ vyhrála v loÀském
roce (asi budou mít doma sbírku nafukovacích ãlunÛ). Ale dal‰í
místa byla velice vyrovnaná, nûkterá místeãka se dokonce li‰ila
o 3desetiny vteﬁiny. Pﬁi vyhodnocování cen, nebyli udûlovány
pouze ceny za 1 - 7 místo, ale i speciální cena pro nejroztomilej-

‰í posádku, kterou vyhrála nejpoãetnûj‰í posádka, která byla sloÏená ze 7 pádlujících zvíﬁátek z Noemovy Archy.
Dûkujeme v‰em nad‰encÛm, kteﬁí si dali tu práci, aby si vytvoﬁili plavidlo a nebáli se v nûm vyplout na Labe, dále dûkujeme
v‰em sponzorÛm, bez kter˘ch by se tato akce nemohla uskuteãnit - Obec Kﬁe‰ice, Het Ohníã, Hostinec u HenschÛ, Fiala Ladislav
- záznam akce na fotkách.
Za poﬁadatelé, Mrvová Renata

Tradiãního BOJE O PRASE se letos
zúãastnilo jedenáct druÏstev
Je tomu jiÏ 23 let co se poﬁádal první
BOJ O PRASE, vystﬁídalo se nûkolik poﬁadatelÛ. Aby se zachovala tradice a tato
akce se poﬁádala i nadále, jsem pﬁed
dvûma lety poÏádala pÛvodní poﬁadatelé,
zda-li v této tradici mohu pokraãovat. Sice
jsem malinko pozmûnila systém odmûÀování úãastníkÛ a v˘hercÛ, s tím Ïe se
o PRASE opravdu hraje, ale malinko
jinak. V‰ichni úãastníci si bûhem dne
PRASE snûdí. Cena je ale dostatek. Na
konci turnaje, kter˘ letos byl aÏ v 18.00
hodin, probûhlo vyhodnocení.
Letos se turnaje úãastnilo 11 druÏstev.
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DruÏstva byla velice vyrovnaná ve sv˘ch
v˘konech a v˘sledky byli velice tûsné.
Díky sponzorÛm bylo cen dostatek,
a nejen pro 1. aÏ 3. místo, ale pro v‰ech

jedenáct muÏstev, dále se vyhla‰ovali
i ceny speciální, nejstar‰í hráã, nejmlad‰í
hráã, neúspû‰nûj‰í hráã, nejlep‰í rozhodãí
a v neposlední ﬁadû jedna zvlá‰tní kategorie a tou byla jediná hrající Ïena, která musela b˘t za svÛj v˘kon také odmûnûna.
Dûkuji v‰em úãastníkÛm, fandÛm lidiãkám
co mi se v‰ím pomáhali a hlavnû v‰em
sponzorÛ, kter˘mi byli Obec Kﬁe‰ice, firma
Het Ohníã, Hostinec u HenschÛ, Marek
Niã, Jiﬁí Bene‰.
Za poﬁadatelé, Mrvová Renata

Medicus Polepy s.r.o.• Iâ: 22 79 30 71
Ordinaãní hodiny praktického lékaﬁe pro dospûlé
MUDr. Tomá‰ Aichler
Zdravotní sestra: Alena Beãváﬁová
Telefon: 416 716 144 (Kﬁe‰ice), 778 500 255
Kﬁe‰ice

Polepy

Polepy

Kﬁe‰ice

Polepy

Kﬁe‰ice

Kﬁe‰ice

Polepy

Zájezd je urãen pﬁedev‰ím pro dospûlé.
Po naplnûní kapacity autobusu budou
pﬁihlá‰ky ukonãeny.
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