17. ROâNÍK • âERVENEC 2016
PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení spoluobãané,
je ãas dovolen˘ch, prázdnin, celkem
klid a pohoda. V obci probíhají kulturní
a spoleãenské akce pro dûti, dospûlé i
seniory. Díky nov˘m pravidlÛm byly pﬁidûleny dotace v‰em spolkÛm a jednotlivcÛm, kteﬁí tyto akce poﬁádají. Prosím,
pﬁijmûte mé podûkování.
RovnûÏ vzhled obce a veﬁejné zelenû se velice líbí jak místním, tak i náv‰tûvníkÛm obce. Stále je v‰ak co zlep‰ovat a pﬁedev‰ím zapojit obãany
obce, nejen ty, kteﬁí jiÏ mají upravená

stavení a kvûtinové záhony. Rád bych
pﬁí‰tí rok pﬁihlásil na‰í obec do soutûÏe
„Vesnice roku“.
Pﬁesto se musím zamyslet nad podnûty obãanÛ k volnû pobíhajícím psÛm
a exkrementÛm, které musí odklízet.
Nabízí se ﬁe‰ení - vydat obecní vyhlá‰ku, která by upravila pravidla pro majitele psÛ vãetnû poplatkové povinnosti.
Nejsem zastáncem názoru, Ïe je potﬁeba v‰e upravovat a naﬁizovat, proto
apeluji na vás majitele psÛ, va‰ich kamarádÛ, chovejte se tak, aby nebylo

potﬁeba tyto záleÏitosti ﬁe‰it jinak - vyhlá‰kou.
Pohodu léta na‰im ﬁidiãÛm a obãanÛm naru‰í stavební úpravy silnice,
chodníkÛ a zastávek autobusÛ v centru
obce - úpravy ke zv˘‰ení bezpeãnosti
dopravy a chodcÛ bude provádût fy.
Chládek a Tintûra a.s.
Jako kaÏd˘ rok zavítá ve dnech 11. 14. srpna do na‰í obce „Kinematograf
bratﬁí âadíkÛ“, aby vám v letním kinu u
Labe promítl filmy - Sedmero krkavcÛ,
Îivot je Ïivot, Gangster Ka a Gangster
Ka Afriãan.
Za Obec Kﬁe‰ice vám pﬁeji „rozmarné léto“.
Václav Kovaﬁík, starosta obce

Informace od 2. místostarosty obce
VáÏení a milí spoluobãané, pﬁeklenula se nám polovina
roku a nyní si uÏíváme letního období. Dovolte mi, sdûlit vám
v tento ãas nûkolik informací z obce.
STAVEBNÍ PARCELY V ZAHO¤ANECH
V nûkolika málo vûtách bych rád shrnul souãasnou situaci k plánované v˘stavbû 10 rodinn˘ch domkÛ v Zahoﬁanech.
Vyﬁizování dokumentÛ potﬁebn˘ch k zahájení v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí probíhá v plném proudu. V souãasné dobû
máme souhlasné stanovisko od vût‰iny dotãen˘ch institucí.
Nyní se zab˘váme vynûtím ãásti pozemku z orné pÛdy, coÏ
je téÏ potﬁebné k provedení zasíÈování pozemkÛ a zﬁízení komunikace. Byli jsme nuceni ãekat na novelu zákona, která
vy‰la v platnost 1.7.2016 a ru‰í povinnost obcím a mûstÛm
platit pomûrnû vysoké ceny za vynûtí pozemkÛ. V na‰em pﬁípadû by se jednalo o ãástku 2.000,—Kã/1m2, tedy necelé
2mil.Kã. V této souvislosti dávám na vûdomí, Ïe prodej pozemkÛ se z tohoto dÛvodu je‰tû mírnû posune pﬁibliÏnû na
konec roku 2016, pﬁípadnû poãátek roku 2017. Dûláme v‰e,
co je v na‰ich silách, abychom
prodej zahájili co nejdﬁíve. O dal‰ím v˘voji budeme informovat.
MYSLÍME NA BEZPEâNOST
NA·ICH DùTÍ
Jak jistû mnozí z vás ví, od února
leto‰ního roku vzniká v‰em
chodcÛm, kteﬁí se pohybují mimo
obec po krajnici nebo okraji vozovky v místû, které není osvûtleno veﬁejn˘m osvûtlením, nová
povinnost v rámci novely zákona

o silniãním provozu a to b˘t oznaãen nûjak˘m reflexním prvkem. Na základû podnûtu od zastupitelÛ obce Kﬁe‰ice byly
dûtem v na‰í ‰kole a ‰kolce rozdány reflexní pásky. Pevnû
vûﬁíme, Ïe dûti vyuÏívají reflexní pásky tak, jak je zapotﬁebí,
ãímÏ se pﬁedejde pﬁípadnému ne‰tûstí.
INFORMACE K CYKLOSTEZCE PROTÍNAJÍCÍ
NA·E OBCE
Informujeme obãany, Ïe v souãasné dobû je uzavﬁen úsek
Labské stezky v úseku Nuãnice - Lounky z dÛvodu realizace
v˘stavby - opravy v etapû ã. 3. Tyto práce probíhají v období
16.6. 2016 - 31.8.2016. V uvedeném termínu je tﬁeba vyuÏít
objízdnou trasu pﬁes obec Okna, viz plánek níÏe. V této souvislosti sdûluji, Ïe obec vznesla dotaz na krajsk˘ úﬁad Ústec(Pokraãování na str. 2)
Objízdná strasa!

Uzavﬁen˘ úsek

kého kraje k realizaci úseku Tﬁeboutice - Nuãnice. Obratem
nám bylo sdûleno, Ïe se na nás nezapomnûlo, pouze se
ãeká na schválení dotaãních prostﬁedkÛ v rámci v˘zvy ã. 18
Integrovaného regionálního operaãního programu. Pokud
budou finanãní prostﬁedky na tento úsek schválené, realizace stavby probûhne na pﬁelomu roku 2016/2017. Nezb˘vá
nám tedy nic jiného neÏ ãekat a doufat, Ïe v‰echno dobﬁe
dopadne.

dûjovicích. Jednalo se o soutûÏ jednotlivcÛ v kategorii dorostu. S ohledem na jejich umístûní a prezentování jména obce
jsme se jim rozhodli podûkovat a to formou dûkovného listu
a drobného dárku. V této souvislosti bych rád vyzval v‰echny obãany, kteﬁí vûdí o nûkom, kdo na‰i obec reprezentuje
na vy‰‰ích soutûÏích, aby nám tuto informaci pﬁedal, neboÈ
bychom rádi za takovou reprezentaci obce podûkovali.

ZAVÁDÍME PRODEJ NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Od záﬁí leto‰ního roku si mohou obãané zakoupit na
obecním úﬁadu nádobu na komunální odpad. Na v˘bûr
budou plastové i plechové nádoby o objemu 110 a 120 litrÛ.
Tyto jsou stanoveny vyhlá‰kou obce a jiné by obãané nemûli pouÏívat. ObãanÛm, kteﬁí nemají moÏnost zakoupenou nádobu dopravit do místa bydli‰tû, vypomÛÏe obec domluven˘m závozem. Prodejní ceny nádob a dal‰í informace naleznete v letáãku, kter˘ je souãástí zpravodaje.
ÚâETNÍ A MATRIKÁ¤KA OBCE K¤E·ICE
PÒSOBÍ NA OBCI JIÎ 20 LET
V roce 1996 nastoupila paní My‰áková na obecní úﬁad
v Kﬁe‰icích na pozici úãetní obce. Pﬁed nástupem na pozici
úãetní obce pÛsobila ve spoleãnosti Schoeller Kﬁe‰ice.
V rámci své pÛsobnosti na obecním úﬁadu, kde pro‰la
v prÛbûhu své 20tileté praxe nûkolika organizaãními zmûnami, povodnûmi, kdy byla rovnûÏ souãástí krizového
‰tábu a dal‰ími záleÏitostmi, ukázala, Ïe je odpovûdn˘m
a spolehliv˘m zamûstnancem, proto jí za cel˘ t˘m zastupitelstva obce Kﬁe‰ice dûkuji za tûchto uplynul˘ch 20 let odvedené práce.
POJEDEME DO DIVADLA NA MUZIKÁL ,,EVITA“
Po loÀské velmi dobré zku‰enosti s poﬁádáním zájezdu do
praÏského Národního divadla na ãinohru Strakonick˘ dudák,
kdy se nám podaﬁilo zcela naplnit v‰echna místa v autobuse, jsme se rozhodli tuto akci zopakovat. Tentokrát vyrazíme
na muzikál Evita do divadla Studio Dva a to v termínu 22.
ﬁíjna 2016. Obec zajistí stejnû jako v loÀském roce vstupenky, autobus a cestovní poji‰tûní pro v‰echny úãastníky. Na
zájezd není prozatím moÏné se pﬁihlásit. Prosíme o strpení,
dal‰í informace se dozvíte s pﬁedstihem.
SMS SLUÎBA - INFORMAâNÍ SYSTÉM
V souãasné dobû máme v systémové databázi pﬁihlá‰eno
261 domácností. Od pﬁihlá‰en˘ch zájemcÛ o zasílání informaãních SMS zpráv jsme doposud nezaznamenali negativní ohlasy, tudíÏ pﬁedpokládáme jejich spokojenost a jsme
tedy rádi, Ïe obãané této sluÏby vyuÏili. Pokud by mûl nûkdo
z obãanÛ zájem o zasílání zpráv a doposud se nerozhodl,
vkládáme do zpravodaje je‰tû jednou a zﬁejmû uÏ naposledy letáãek s informacemi.
ZAHO¤ANSK¯ RYBNÍK
Prosíme o strpení obãany Zahoﬁan, kter˘m srdce nedovolí hledût na vypu‰tûn˘, zarÛstající a zapáchající rybník. Vûﬁte,
Ïe i nás na obci tato záleÏitost trápí a rádi bychom se také
dívali na opravenou nádrÏ, která bude obec Zahoﬁany prezentovat. Skuteãnost je taková, Ïe stále ãekáme na vyjádﬁení k Ïádosti o dotaci. Rybník musel b˘t vypu‰tûn v období,
které nám stanovili zástupci Ïivotního prostﬁedí. S pﬁedstihem musel b˘t vypu‰tûn proto, abychom následné práce zahájili ihned po pﬁidûlení dotaãních prostﬁedkÛ.
PODùKOVALI JSME MLAD¯M HASIâÒM
ZA REPREZENTACI NA MISTROVSTVÍ âR
V období 4. - 5. ãervence se mladí hasiãi, Radek Sibera
a Tereza Opavová, zúãastnili Mistrovství âR v âesk˘ch BuZPRAVODAJ
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NA·I JUBILANTI
V rámci plnûní bûÏn˘ch ãinností místostarosty jsem mûl tu
ãest zastoupit starostu obce a nav‰tívit na‰e dvû jubilantky, paní Novákovou a paní Léblovou. Za zastupitelstvo
obce jsem obûma dámám popﬁál pﬁedev‰ím zdraví, spokojenost a hodnû sil do dal‰ích let.
(Pokraãování na následující stranû)

OBECNÍ STUDNY
Pro leto‰ní rok jsme do rozpoãtu zahrnuli finanãní prostﬁedky na opravu obecních studen. Mohli jsme proto vyhovût Ïádostem obãanÛ, kteﬁí poÏadovali opravu studny na
hﬁbitovû v Kﬁe‰icích, a rovnûÏ jsme pﬁidali opravu studny na
návsi v Tﬁebouticích. V této souvislosti upozorÀujeme obãany, Ïe voda v tûchto studnách není pitná.
Michal Manãal, místostarosta obce

Opravená tﬁeboutická studna.

Z ãinnosti dobrovoln˘ch hasiãÛ z Kﬁe‰ic
V posledním vydání Obecního zpravodaje jsme zmínili pﬁedev‰ím ãinnost mlad˘ch hasiãÛ za rok 2015. Nyní si vás dovolím seznámit s celkovou ãinností sboru v první polovinû
roku 2016.
Akce uskuteãnûné v lednu - kvûtnu
Po krátkém zimním odpoãinku jsme rok 2016 zahájili v˘roãní valnou hromadou, která probûhla jiÏ tradiãnû v polovinû mûsíce ledna. Pﬁedmûtem jednání bylo shrnutí ãinnosti
v roce 2015, udûlení vyznamenání aktivním ãlenÛm, pﬁedání
darÛ k oslavû Ïivotního jubilea, schválení plánu práce na rok
2016 a jiné. Na jednání v˘roãní valné hromady byl, stejnû
jako kaÏd˘ rok, pozván starosta obce Kﬁe‰ice, kter˘ ve svém
projevu pochválil ãinnost SDH Kﬁe‰ice a vyslovil podûkování v‰em pﬁítomn˘m ãlenÛm za odvedenou práci.
První kulturnû-spoleãenskou akci pro obãany jsme spoleãnû se Z· a M· Kﬁe‰ice pﬁedstavili koncem února pﬁi poﬁádání velikonoãního jarmarku a ma‰karního plesu pro dûti
v areálu místní ‰koly.
Na prvního máje jsme s mlad˘mi hasiãi vyrazili do Prachovsk˘ch skal na tradiãní prvomájov˘ v˘let, kter˘ ná‰ sbor
poﬁádá pro své hasiãe jiÏ mnoho let.
Novinkou pro leto‰ní rok byl cyklov˘let do Opárenského
údolí, kter˘ pﬁipadl na polovinu kvûtna. Trasu dlouhou 45km
s vyuÏitím pﬁívozu pﬁes ﬁeku Labe v‰ichni úãastníci, i pﬁes
nepﬁíznivé poãasí a bohuÏel v zimním obleãení, zvládli.

rem zaslané SMS hlasy, n˘brÏ fyzická zdatnost a zruãnost
na‰ich ãlenÛ v hasiãsk˘ch disciplínách. V˘herci finálové soutûÏe si do své hasiãárny mohli pﬁivézt hasiãské vybavení za
100 tis. Kã. Letáãky s Ïádostí o va‰i podporu na‰emu sboru
jsme nûkolik dnÛ pﬁed zahájením soutûÏe distribuovali do
va‰ich po‰tovních schránek. S mírn˘m politováním vám
musím sdûlit, Ïe ná‰ sbor se umístil na 4. místû s poãtem
984 hlasÛ. V této souvislosti za cel˘ sbor mnohokrát dûkuji
v‰em obãanÛm, hasiãÛm a dal‰ím podporovatelÛm, kteﬁí na‰emu sboru vyjádﬁili podporu. Pevnû vûﬁím, Ïe se nám podaﬁí získat postup do finálového kola v následujících letech.
Dûtsk˘ den byl opût úspû‰n˘
Na první t˘den v ãervnu pﬁipadl tradiãní dûtsk˘ den, kter˘
poﬁádáme jiÏ nûkolikát˘m rokem spoleãnû s organizací
AVZO Nuãnice. Dûtsk˘ den kaÏdoroãnû sklízí od náv‰tûvníkÛ velmi pûkné ohlasy a v leto‰ním roce tomu nebylo jinak.
Nadstandardní úãast dûtí, rodiãÛ a prarodiãÛ opût ukázala,
Ïe dûtsk˘ den v Kﬁe‰icích má v˘borné jméno v ‰irokém okolí.
Pro dûti byly pﬁipraveny tradiãní soutûÏe o sladké ceny, nafukovací atrakce, v˘letní vláãek, hasiãsk˘ motorov˘ ãlun, dva
vodní skútry, na závûr hasiãská pûna a poté opékání vuﬁtÛ
na ohni a o hudební doprovod se postarala kapela Kﬁe‰iãanka-Pustajka.
(Pokraãování na následující stranû)

SoutûÏ ,,Dobráci roku“
V období od 20.5.2016 do 27.5.2016 ná‰ sbor bojoval
v soutûÏi s âesk˘m rozhlasem o titul ,,DOBRÁCI ROKU“. Prvotnû bylo dÛleÏité vytvoﬁit audiozáznam o ãinnosti sboru
a jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, o kter˘ se postarali
poﬁadatelé soutûÏe z âeského rozhlasu. Následnû bylo
tﬁeba, po zveﬁejnûní audiozáznamu v rádiu, získat za 7dnÛ
co nejvíce SMS hlasÛ v rámci Ústeckého a Libereckého
kraje. Kdybychom soutûÏ za uvedené kraje vyhráli, získali
bychom finanãní prostﬁedky na poﬁádání hasiãské zábavy
a to vãetnû obãerstvení pro v‰echny úãastníky. ZároveÀ bychom postoupili do finále, kde by nebyly rozhodujícím faktoZPRAVODAJ
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Dûti mûly moÏnost svezení na skútru

takto pojmenována na poãest zesnulého ãlena a dlouholetého starosty SDH Kﬁe‰ice, pana Václava Linharta. Jsme velice rádi, Ïe na soutûÏ pﬁijala pozvání paní Linhartová, která
zároveÀ pﬁedávala nejlep‰ím druÏstvÛm medaile a poháry.

Nejvût‰í atrakcí je hasiãsk˘ ãlun

Pohled z plo‰iny

Zástupci AVZO Nuãnice pﬁipravili dûtem stﬁelbu

Krátce z ãinnosti mlad˘ch hasiãÛ
Mladí hasiãi se kromû tradiãních soutûÏí v rámci okresu Litomûﬁice úãastní Halového poháru v rámci celé âR, kde porovnávají síly s nejlep‰ími jednotlivci z celé âeské republiky
a dále postupov˘ch soutûÏí a seriálu Stimax Cup, kter˘ je
poﬁádán v rámci Ústeckého kraje. V˘sledky na‰ich mlad˘ch
hasiãÛ na v‰ech soutûÏích jsou chvályhodné a já vûﬁím, Ïe
tomu tak bude i nadále.
V leto‰ním roce máme také dva dorostence, Terezu Opavovou a Radka Siberu, kteﬁí ná‰ sbor a zároveÀ tedy i obec
reprezentují na postupov˘ch soutûÏích a âeském halovém
poháru, napﬁíã âeskou republikou. Sv˘mi vynikajícími v˘kony si probojovali postup na Mistrovství âeské republiky do
âesk˘ch Budûjovic, kde se umístili na celkovém 11. a
8. místû.
Získali jsme dotace, na dal‰í ãekáme
Velmi dobrou zprávou pro ná‰ sbor bylo schválení dotací
od M·MT v ãástce 49.000,— Kã a od Ústeckého kraje z projektu Sport 2016 v ãástce 30 000,— Kã. Obû dotace budou
vyuÏity na ãinnost mládeÏe. Dále je ve fázi schvalování Ïádost o dotaci na poﬁízení nového dopravního automobilu pro
jednotku sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Co nás je‰tû ãeká do konce roku 2016:
■ Dne 3.9. Podﬁipská hasiãská liga v poÏárním útoku (dospûlí + mládeÏ)
■ Dne 8.10. Kﬁe‰ice - závod poÏární v‰estrannosti a povodÀové pﬁipravenosti (mládeÏ)
■ Dne 29.10. Louãení s letním ãasem
■ Dne 26.11. Rozsvícení vánoãního stromku (‰kola +
SDH)

Memoriál Václava Linharta, aneb vzpomínáme
Dne 26. ãervna jsme uspoﬁádali na sportovní dráze u Labe
hasiãskou soutûÏ v technick˘ch disciplínách pro mladé hasiãe pod názvem Memoriál Václava Linharta. SoutûÏ byla
ZPRAVODAJ

●

4 / 2016

Na závûr si dovoluji podûkovat v‰em ãlenÛm SDH Kﬁe‰ice, kteﬁí se aktivnû podílí na chodu na‰eho sboru. Dûkuji
na‰im mlad˘m hasiãÛm za jejich píli a vynikající v˘sledky, vedoucím druÏstev mlad˘ch hasiãÛ za obûtavou a nûkdy
opravdu sloÏitou práci, dále na‰im vûrn˘m sponzorÛm a rovnûÏ Obci Kﬁe‰ice za morální a finanãní podporu.
Michal Manãal, starosta sboru

CO NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ·KOLE
OKÉNKO DO ·KOLY
Od záﬁí jsme si pﬁipomínali, Ïe se v na‰í ‰kolní budovû
uãíme uÏ 90. ‰kolní rok. K tomuto v˘roãí na‰e ‰kola vydala
almanach, kter˘ je k dispozici ke staÏení na webov˘ch stránkách ‰koly. Naleznete tam informace z historie, ale i souãasnosti, jmenovit˘ seznam zamûstnancÛ ‰koly od roku 1920
a zajímavé fotografie. Na webu ‰koly (zskresice.cz) si mÛÏete prohlédnout také fotografie ze ‰kolních kronik. K vidûní
byly v prostorách ‰kolní budovy zajímavé fotografie i v klasické podobû a kroniky z let minul˘ch, do kter˘ch nûkteﬁí náv‰tûvníci ‰koly ãasto nahlíÏeli. Ples k tomuto jubileu, kter˘
probûhl v Polepech, se také vydaﬁil.
KdyÏ procházím na‰í ‰kolou, mám radost, Ïe vidím usmûvavé dûti, které zdaleka zdraví a houfují se kolem sv˘ch uãitelÛ. KaÏd˘ z nich si pro svou tﬁídu bûhem ‰kolního roku pﬁipravil zajímavé aktivity, podílel se na ‰kolních i mimo‰kolních
akcích, krouÏcích a mûl z toho potû‰ení nejen on, ale hlavnû
dûti. Bûhem roku nás nav‰tívilo nûkolik ﬁeditelÛ ‰kol i starostÛ jin˘ch obcí, kter˘m se u nás ve ‰kole líbil pﬁístup uãitelÛ
k dûtem a naopak, stejnû jako prostory na‰í krásné, venkovské ‰koliãky.
Potû‰ilo nás, Ïe jsme se umístili mezi 10 nejlep‰ími webov˘mi stránkami v celostátní soutûÏi ‰kolních webÛ - SCOOL
WEB 2016.
Novû jsme se se ‰kolou zapojili do projektu „Skuteãnû
zdravá ‰kola“. Je dÛleÏité, aby dûti vûdûly, odkud se bere
a jak vzniká jídlo, které mají na talíﬁi, coÏ tento projekt dûtem
pﬁibliÏuje. Jde napﬁíklad o vytváﬁení vlastních zahrádek v areálu ‰koly nebo o exkurze na zemûdûlské farmy, kam se pﬁí‰tí ‰kolní rok urãitû vypravíme.
Rozdûlení tﬁíd od záﬁí 2016: 1. tﬁída: Mgr. Zuzana ·korpilová / kvalifikace: uãitelka 1. stupnû Z· • 2. tﬁída: Mgr.
Adéla Rudolfová (roz âervená) / kvalifikace: uãitelka 1. stupnû Z· - Asistentka pedagoga: Karla ·indeláﬁová • 3. a 5.
roãník (3. tﬁída): Mgr. Jiﬁí âern˘ / kvalifikace: uãitel 1. stupnû
Z· - Asistentka pedagoga: Eva Diniãová • 4. tﬁída: Mgr.
Ivana Latislavová / kvalifikace: uãitelka 1. stupnû Z·.
·kolní druÏina: od nového ‰kolního roku bude ranní druÏina od 6.00 do 7.30 hod., v odpoledních hodinách od 12.00
do 16.00 hod.. KvÛli stále rostoucímu poãtu dûtí ve ‰kole,
bude mít druÏina od záﬁí 2016 dvû oddûlení. Vychovatelky:
Eva Diniãová a Karla ·indeláﬁová.
V záﬁí bude opût prvÀáãkÛm ve ‰kole pﬁipraven balíãek
s pracovními se‰ity a v˘tvarn˘mi potﬁebami v hodnotû tisíc
korun, které vûnuje Obec Kﬁe‰ice. Rodiãe tedy nemusí nic
shánût a mohou si s dûtmi uÏívat spoleãnû stráven˘ch sluneãn˘ch dnÛ.
Pﬁeji v‰em dûtem krásné prázdninové dny plné prima záÏitkÛ a budu se tû‰it, jak nám o nich budou v záﬁí s nad‰ením
vyprávût.
Lenka ·pittová, ﬁeditelka ‰koly
PRV≈ÁâCI - Cel˘ rok, nás prvÀáãky, doprovázel kamarád
Cepík, kter˘ nám radil, jak zdravû Ïít. Zhlédli jsme také spoleãnû se ‰kolkov˘mi dûtmi divadelní pﬁedstavení, která
k nám pﬁijela. V zimû jsme nav‰tívili v˘stavu na‰eho známého ilustrátora Josefa Lady, a protoÏe bylo pﬁed Vánocemi,
byli jsme se podívat i na v˘stavu betlémÛ. Spoleãnû jsme si
uÏili prográmky v litomûﬁické knihovnû, kde jsme se nauãili
hledat kníÏky, které nás zajímají. Stateãnû jsme zvládli t˘den
bez maminek a tatínkÛ na ‰kole v pﬁírodû. Cel˘ rok jsme se
pilnû uãili a umíme uÏ ãíst, psát a poãítat. Proto se také tû‰íme na zaslouÏené prázdniny, odpoãineme si a naãerpáme

síly do 2. tﬁídy. UÏ se tû‰íme! :) Krásné prázdniny pﬁejí ‰ikovní prvÀáãci spoleãnû s paní uãitelkou Adélou Rudolfovou
a asistentkou pedagoga Karlou ·indeláﬁovou.

DRUHÁâCI - Leto‰ní ‰kolní rok byl pro druháky rokem
zmûn, pﬁíchodÛ, odchodÛ a návratÛ. Nová tﬁídní uãitelka, noví
spoluÏáci, nová asistentka. MoÏná i tyto okolnosti pﬁispûly k
tomu, Ïe se kolektiv 2. tﬁídy krásnû semknul a upevnil. Ve
tﬁídû je cítit pﬁátelská atmosféra a dobrá nálada, dûti se k
sobû chovají kamarádsky, pomáhají si a do ‰koly chodí rády.
Co víc si pﬁát... Já jim pﬁeji, aby jim zÛstala radost v srdcích,
aby i nadále chodily do ‰koly rády, aby jim jejich pﬁátelství vydrÏela ﬁadu let. „Sv˘m“ druhákÛm dûkuji za spoleãnû proÏité
chvíle a záÏitky, za v‰echno, co mi dali a ãemu mû nauãili.
Byli jste super, zÛstaÀte sami sebou ;) Díky i rodiãÛm za
skvûlou spolupráci a pﬁeji v‰em pﬁíjemné sluneãné léto, klid
a pohodu.
Zuzana ·korpilová, tﬁídní uãitelka

T¤EËÁCI - Nároãn˘ ‰kolní rok máme za sebou i my, tﬁeÈáci. Hned od záﬁí se na nás zaãala valit lavina vyjmenovan˘ch
slov, skloÀování, ãasování, násobilky, geometrie, botaniky...
Uãení bylo opravdu hodnû, mnohdy jsme ani nevûdûli, kde
nám hlava stojí. ProtoÏe nejlépe leze uãení do hlavy prostﬁednictvím vlastních záÏitkÛ, podnikli jsme bûhem ‰kolního
roku spoustu v˘letÛ a projektÛ.
Na podzim jsme napﬁ. vyrazili prozkoumat Pendolino a RailJet do depa v Praze, podle mapy jsme poznávali Litomûﬁice. Pﬁed Vánocemi jsme spoleãnû s rodiãi vyrobili betlém
z korkov˘ch zátek, se kter˘m jsme se zúãastnili soutûÏe
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v DDM Rozmar˘n. Rodiãe nám také pomohli vyrobit originální chaloupky z perníku. Poﬁádné zimy jsme se letos opût
nedoãkali, ale zabruslili jsme si - na umûlém kluzi‰ti v Litomûﬁicích.
Splnili jsme v‰echny úkoly v soutûÏi Lovci nebes - nakrmili jsme v lese zvíﬁátka, vyrobili jsme krmítko pro ptáky a vymysleli jsme pohádku O krkavci. Hodnû práce jsme si dali
s projektem Sovy. Za odmûnu jsme jeli na náv‰tûvu do záchranné stanice Falco v Dolním T˘nci. âarodûjnice jsme
oslavili v˘letem do Litomûﬁic, kde jsme zbavovali prokletí kamennou Koãku. Regionální dûjiny jsme poznávali v litomûﬁickém muzeu. Tam jsme plnili zapeklité úlohy, hledali odpovûdi na záludné otázky, zahráli jsme si na mûstské kon‰ele.
A na konci ‰kolního roku jsme si s ostatními spoluÏáky uÏili
de‰tiv˘ t˘den na ‰kole v pﬁírodû v Opárenském údolí.
Od záﬁí jsme o kousek povyrostli a jsme o velk˘ kus moudﬁej‰í. Tak na shledanou ve 4. tﬁídû!
Ivana Latislavová, tﬁídní uãitelka
âTVRËÁCI, PÁËÁCI A ÎELVA MATYLDA - Od ﬁíjna se na‰i
ãtvrÈáci a páÈáci starají o Ïelvu Matyldu, která s námi „bydlí“
ve svém teráriu pﬁímo ve tﬁídû. Obãas v klidu spí, obãas vystrkuje hlaviãku, aby zkontrolovala na‰e ‰kolní v˘sledky, je
to na‰e kámo‰ka. Nejradûji ba‰tí su‰ené rybiãky.......
Cel˘ ‰kolní rok jsme o velké pﬁestávce hráli fotbálek a jezdili na rÛzné v˘lety. Byli jsme na dopravním hﬁi‰ti, v kinû, na
v˘stavû loutek, na zmrzce a pochutnávali si na litomûﬁické
pizze. Svezli jsme se v Praze na parníku a báli se kostlivce
na Staromûstském orloji. Mezitím jsme se ve ãtvrté tﬁídû pot˘kali se shodou podmûtu s pﬁísudkem a páÈáci zápasili
s elegantní a úhlednou geometrií. Nakonec jsme v‰e zvládli
nejen pomocí my‰lenkov˘ch map, které nám pﬁi uãení tak
pomáhají.
PáÈáci nám budou v záﬁí chybût, pﬁejeme jim hodnû úspûchÛ na druhém stupni a budeme rádi, kdyÏ se na nás pﬁijdou
obãas podívat. Na ãtvrÈáky - budoucí Ïáky páté tﬁídy se moc
tû‰ím spoleãnû s novou asistentkou pedagoga, Evou Diniãovou - v záﬁí ahoj.
Tû‰ím se také na v‰echny kytaristy, bojovníky i houslové
génie v odpoledních krouÏcích :)
Jiﬁí âern˘, tﬁídní uãitel

Kﬁe‰iãtí „bojovníci a bojovnice“

ZPRÁVA O âINNOSTI ·D ZA ·KOLNÍ ROK 2015 / 2016
·kolní druÏinu nav‰tûvovalo v tomto ‰kolním roce 27 ÏákÛ
prvního stupnû. Na‰e ‰kolní druÏina nabízí zájmové vzdûlávání formou zájmov˘ch, vzdûlávacích a spontánních ãinností, odpoãinku a relaxaci. U ÏákÛ podporujeme citlivé vztahy
k lidem, k pﬁírodû, uãí se chránit své zdraví a vedeme je k
otevﬁené komunikaci. Rozvíjíme schopnost spolupracovat a
respektovat druhého.
Pro svoji ãinnost vyuÏíváme zejména kmenovou uãebnu
·D. Také rádi chodíme na dûtské hﬁi‰tû a na vycházky pﬁírodou, kde dûti plní rozliãné sportovní aktivity.
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Bûhem ‰kolního roku jsme poﬁádali tématické aktivity, napﬁíklad „âarodûjnick˘ rej“ spojen˘ s hrami a s opékáním.
V na‰í ‰kolní druÏinû se dûtem líbí, nenudí se.
Karla ·indeláﬁová, vychovatelka

STRAVOVÁNÍ U NÁS VE ·KOLE
Ve ‰kolní kuchyni se snaÏíme vyvarovat nezdrav˘ch pokrmÛ. Je velmi tûÏké vybalancovat jídelníãek tak, aby chutnalo
v‰em, av‰ak z podnûtÛ od rodiãÛ a veﬁejnosti víme, Ïe drtivé
vût‰inû u nás chutná, za coÏ jsme opravdu rádi.
S vaﬁením samozﬁejmû souvisí finanãní rozpoãet. Obûd
pro jednoho ‰koláka musíme uvaﬁit za 20 korun (vã. polévky),
pro dítû ve ‰kolce za 17 korun a u svaãiny se musíme vejít do
desetikoruny. Zatím se nechystáme upravovat ceny, snaÏíme
se sice nakupovat levnû, ale kvalitnû. Spolupracujeme s
místními dodavateli a drÏíme se pﬁeváÏnû lokálních potravin.
·kolní kuchynû na jídle nevydûlává, pﬁíjmy se rovnají v˘dajÛm. Dennû uvaﬁíme pﬁibliÏnû 120 obûdÛ.
Z praxe vidíme, Ïe dûti nejsou zvyklé na vaﬁenou zeleninu,
zaãali jsme tedy vaﬁit polévky krémové, kde je zelenina rozmixovaná a dûtem tento typ polévek velmi zachutnal. Nejsou
ani pﬁíli‰ zvyklé na chuÈ ryb, takÏe losos na bylinkách u dûtí
pﬁíli‰ úspûch nemûl, i kdyÏ dospûlí si jej velmi pochvalovali.
Jsme tu ale samozﬁejmû hlavnû kvÛli dûtem a nevzdáváme
to. SnaÏíme se jim nabízet nové chutû, coÏ je ve ‰kolním
stravování doporuãováno. Ve ‰kole jsme se dûtí dotazovali,
co nejradûji snídají a svaãí a jak˘ obûd by jim nejvíce chutnal.
Nûkteré dûti nesnídají vÛbec, na svaãinku ãasto zmiÀují sladkosti a k obûdu by si daly „smaÏák a hranolky“......
Co dûtem chutná nejvíce:
Oblíbená je rajská omáãka s masov˘mi koulemi, zapeãené
tûstoviny se sójov˘m masem, s˘rové a rybí karbanátky (peãené v novém konvektomatu bez tuku), tarhoÀa s kuﬁecím
masem, ãoãková, kroupová a brokolicová polévka, z pomazánek ãesneková a vajíãková. Peãeme napﬁíklad i domácí
perník ãi makovec. Ke svaãinû mají dûti dennû ovoce a zeleninu. Inspiraci ãerpáme i díky projektÛm o zdravé v˘Ïivû, do
kter˘ch se zapojujeme.
Budeme rádi za Va‰e nápady a zdravé recepty a pﬁedev‰ím, kdyÏ bude Va‰im dûtem ve ‰kole chutnat. PrÛzkumy
ukazují, Ïe zdravá strava ovlivÀuje v˘voj dítûte, jeho náladu i
‰kolní v˘sledky, proto u nás stravování nebereme na lehkou
váhu.
Jeden z oblíben˘ch receptÛ ‰kolních dûtí - vyzkou‰ejte:
TarhoÀa s kuﬁecím masem:
Kuﬁecí prsa orestujeme na másle, zalijeme vodou, povaﬁíme do mûkka. Zmûklé maso vyjmeme a v˘pek zahustíme
moukou. Dochutíme bylinkami a koﬁením (napﬁ. tymián, oregano, bazalka). TarhoÀu uvaﬁíme v osolené vodû cca 5-6
minut, scedíme a podáváme s kuﬁecími prsy, pﬁelité omáãkou. Dobrou chuÈ!
Kuchaﬁky ze ‰kolní jídelny

Okénko do ‰kolky
Prostﬁednictví tohoto zpravodaje se Vás snaÏíme pravidelnû informovat o dûní ve ‰kolce. Aby byl takov˘ prÛhled co
nejvíc kompletní, jistû bychom nemûli zapomenout na nûkolik pﬁíjemn˘ch akcí posledních mûsícÛ ‰kolního roku.
Jedním z na‰ich poveden˘ch projektÛ bylo „âtení s babiãkou a dûdou ve ‰kolce“, se kter˘m jsme zaãali v bﬁeznu - mûsíci knihy. Cílem tohoto poãinu bylo zpopularizovat ãtení kníÏek, a to nejen to domácí s rodiãi, ale také s prarodiãi. A Ïe
se na‰la spousta ochotn˘ch babiãek a dûdÛ, kteﬁí dûtem dokázali, jak parádní ãtení mÛÏe b˘t. V˘bûr byl plnû v reÏii kaÏdého, kdo dûtem ãetl.
A tak jsme si s dûtmi
pﬁipomnûli nejen klasické pohádky, ale poznali také pﬁíbûhy, na
kter˘ch vyrostli rodiãe
na‰ich ‰kolkov˘ch dûtí.
Velice rádi bychom
touto cestou v‰em podûkovali, byli jste bájeãní!
S nastupujícím jarem
jsme vyuÏili krásn˘ch
sluneãn˘ch dnÛ a se
v‰emi
pﬁed‰kolními
dûtmi - vãetnû tûch nejmlad‰ích jsme se zapojili do renovace prvkÛ
‰kolní zahrady. Velkou
v˘zvou pro nás bylo zapojení ‰kolky do soutûÏe s Balakrylem, ve které bylo podmínkou úãasti pﬁedûlat starou vûc na
novou - samozﬁejmû za pouÏití barev této znaãky. A to pro
nás nebyl Ïádn˘ problém. Vytvoﬁili jsme nûkolik kombinací 6
star˘ch ‰kolních lavic, ze kter˘ch vznikla rÛzná místa pro
hraní na zahradû. Ve‰kerá tvorba byla opravdová práce dûtí,
kaÏd˘ kdo mûl chuÈ, se mohl zapojit. Dûti se dostateãnû barevnû vyﬁádily, a tak je docela pochopitelné, Ïe jejich ‰tûtcÛm
neuniklo ani pískovi‰tû, které také dostalo jarní pﬁídûl barevn˘ch pruhÛ. :)
Dal‰ím v˘znamn˘m momentem byl jeden z kvûtnov˘ch
dní, kdy jsme mûli domluven˘ odvoz PET víãek, která jsme
po cel˘ rok sbírali nejen ve ‰kolce, ale také ve ‰kole. Tato
sbûrová akce má pomoct v nároãné pooperaãní léãbû a následné rehabilitaci handicapovan˘m dûvãátkÛm obdobného
vûku jako na‰i pﬁed‰koláci. Dûti se opravdu snaÏily, zapojily
celé rodiny, dokonce i sousední vesnice a podaﬁilo se nashromáÏdit pûkn˘ch pár kilo. Dûti tak dokázaly, Ïe mají srdíãko na správném místû!

No a pak uÏ nám nastalo velké chystání na „·kolu v pﬁírodû“. Letos jsme vyrazili do Opárna, a to vãetnû nejstateãnûj‰ích pﬁed‰kolákÛ ze ‰kolky spolu s dûtmi ze ‰koly. Tedy
nejen proto byl cel˘ t˘den koncipovan˘ v duchu vzájemné
pomoci, coÏ podpoﬁil program, kter˘ mûl dûti seznámit s
prací sloÏek Integrovaného záchranného systému. Jednou
dûti poznávaly práci profesionálních hasiãÛ, podruhé se zúãastnily vojenského cviãení s Armádou âR pﬁímo ve vojenském areálu a potﬁetí se pﬁesvûdãily, co obná‰í v˘cvik policejních psÛ. K tomu v‰emu nesmûla chybût ani spousta pohybu venku v pﬁírodû, hry, soutûÏe a bájeãné záÏitky s kamarády.
Mnoho dal‰ích parádních dní stráven˘ch bûhem prázdnin
pﬁeje v‰em dûtem za kolektiv kﬁe‰ické ‰kolky
Magdaléna Chladilová

Jak je to s cestovními doklady pro dûti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraniãí znamenají i
vyﬁizování cestovních dokladÛ. Co
v‰e je potﬁeba zaﬁídit pﬁi cestování s
dûtmi? Vûdûli jste napﬁíklad, Ïe i dûti
mohou do ãlensk˘ch státÛ Evropské
unie a dal‰ích vybran˘ch evropsk˘ch zemí cestovat na vlastní obãansk˘ prÛkaz?
Cestovní pas i obãansk˘ prÛkaz
jsou pro dûti levnûj‰í

BlíÏí se ãas dovolen˘ch a s ním ãeká
mnohé rodiny cesta k moﬁi ãi do hor za
hranice âeské republiky. Pro cestování s dûtmi do zahraniãí jiÏ ãtvrt˘m
rokem platí, Ïe i dítû musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikoÏ v roce 2012
do‰lo naﬁízením Evropské unie ke zru‰ení moÏnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiãe. Pro rodiãe to
ov‰em neznamená, Ïe se jim kvÛli poﬁízení cestovního dokladu pro dûti do-

volená nûjak zásadnû prodraÏí. Cestovní pas pro dítû do 15 let totiÏ stojí
100 Kã a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpeãnostní
situaci v nûkter˘ch zemích, které byly
dlouhodobû turistick˘mi destinacemi,
jako napﬁíklad Egypt nebo Turecko, se
dá letos oãekávat nárÛst zájmu o cestování po Evropû, a proto jistû potû‰í
(Pokraãování na následující stranû)
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moÏnost cestovat po vût‰inû státÛ Evropy pouze s obãansk˘m prÛkazem.
Na ten je nyní moÏné vycestovat do
zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, âerné Hory, Makedonie, Norska, Srbska, ·v˘carska a
na Island. Cena za vydání obãanského
prÛkazu pro dítû do 15 let je 50 Kã a
doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové
do 30 dnÛ
O vyﬁízení cestovního pasu nebo obãanského prÛkazu pro dítû do 15 let
Ïádá zákonn˘ zástupce, tedy zpravidla
rodiã, kterému staãí s dítûtem zajít na
nejbliÏ‰í obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou
pÛsobností. K Ïádosti, kterou na místû
zpracuje úﬁedník, není nutné pﬁikládat
fotografii; úﬁedník poﬁídí fotografii dítûte
pﬁímo na úﬁadu pﬁi podání Ïádosti. Pﬁi
podání Ïádosti zákonn˘ zástupce pﬁedkládá svÛj prÛkaz totoÏnosti a rodn˘ list
dítûte. V pﬁípadû, Ïe má dítû vydán jiÏ
platn˘ obãansk˘ prÛkaz nebo cestovní
doklad, lze tento pﬁedloÏit místo rodného listu.
LhÛta pro vydání cestovního pasu

nebo obãanského prÛkazu ãiní maximálnû 30 dnÛ. V pﬁípadû vycestování v
krat‰í lhÛtû neÏ 30 dnÛ je moÏné poÏádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhÛtû 6 pracovních dnÛ; tento
úkon je ov‰em u dûtí zpoplatnûn poplatkem ve v˘‰i 2 000 Kã. BliÏ‰í informace k vyﬁizování osobních dokladÛ
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V pﬁípadû, Ïe má dítû cestovat mimo
Evropskou unii, doporuãujeme se pﬁedem informovat u zastupitelského
úﬁadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletil˘m dítûtem. Je také tﬁeba dát si
pozor na to, Ïe nûkteré státy mimo Evropskou unii mohou vyÏadovat urãitou
minimální dobu platnosti cestovního
dokladu pﬁi vstupu na jejich území nebo
ukonãení pobytu - nejãastûji ãiní poÏadovaná minimální doba platnosti 6 mûsícÛ.
Podrobnosti k tûmto i dal‰ím podmínkám (napﬁ. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úﬁadu daného státu,
popﬁípadû je lze nalézt na webu Ministerstva zahraniãních vûcí www.mzv.cz v
sekci „Cestujeme“ a dále v ãásti „Státy
a území - informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
námûstkynû ministra vnitra
pro ﬁízení sekce veﬁejné správy
MINISTERSTVO VNITRA
âESKÁ REPUBLIKA

FK Schoeller Kﬁe‰ice informuje
U FK Schoeller Kﬁe‰ice fungují evidenãnû dvû
ãlenské základny. Tou první je ãlenská základna âUS (âeská unie sportu) která nahrazuje
b˘valé âSTV a jsou v ní organizovány v‰echny druhy sportu. Pﬁíspûvek do této organizace
platí pﬁímo klub a to pau‰álnû za rok 500,- Kã.
Na toto ãlenství je vázáno poji‰tûní sportovcÛ a Ïádosti o dotaãní tituly u M·MT.
Druhou pak je ãlenství ve FAâR (Fotbalová asociace
âeské republiky), kde jsou organizováni v‰ichni hráãi, vã.
mládeÏe i trenéﬁi a funkcionáﬁi. V ní máme zaregistrováno
101 ãlenÛ. Povinností je zaplacení pﬁíspûvkÛ (pro osoby star‰í 18-ti let 200,- Kã a mlad‰í 100,- Kã roãnû). âást tûchto
pﬁíspûvkÛ se vrací zpût do klubu. Bez ãlenství v této asociaci by se nemohla druÏstva úãastnit soutûÏí.
V ukonãeném roãníku 2015/2016, pﬁes problémy se získáváním zájemcÛ o kopanou z ﬁad mládeÏe i dospûl˘ch, ochotn˘ch vûnovat svÛj ãas organizaci a trenigu, se umístnila na‰e
druÏstva následovnû:
■ Mlad‰í pﬁípravka - dûti narozené 2007- 2010 na 12. místû
v okrese
■ Îáci - dûti narozené 2001 - 2004 na 3. místû v okrese
■ Dorost - mládeÏ roãníkÛ 2000 - 1998 na 3. místû v okrese
Zde je nutno podûkovat hlavnû trenérÛm p. Hingarovi, Hrbáãkovi, Zezulovi mlad‰ímu i star‰ímu, p. Klupákovi, ale i celému v˘boru, kter˘ v tomto roce pracoval ve sloÏení, p. Chládek - pﬁedseda a ãlenové p. Pekárek, Klupák, Stﬁihavka,
Fridrich, Königsmark a Limberk J.
DruÏstva dospûl˘ch A i reserva v‰ak v˘konnostnû nestaãila na soupeﬁe a skoãila ve spodních, ale nesestupov˘ch ãástech tabulky. Zde se projevuje velká konkurence ve venkov-

ském fotbalu, zpÛsobená v‰eobecn˘m úbytkem mládeÏnick˘ch druÏstev, ze kter˘ch se pak rekrutovali dospûlí fotbalisté.
UÏ i proto se ukázala nutná tûsnûj‰í spolupráce mezi
dvûma sobû nejbliÏ‰ími fotbalov˘mi kluby a to Sokolem Zahoﬁany a FK Schoeller Kﬁe‰ice. U mládeÏe byla vytvoﬁena
sdruÏená druÏstva a to :
■ Mlad‰í pﬁípravka - Kﬁe‰ice - Zahoﬁany - trenéﬁi p. Hingar
a p. Hrbáãek
■ Star‰í pﬁípravka - Zahoﬁany - Kﬁe‰ice - trenér p. Mecera
■ Îáci - Kﬁe‰ice - Zahoﬁany - trenéﬁi p. Mecera, p. Fridrich
■ Dorost - zÛstává FK Schoeller Kﬁe‰ice - trenéﬁi - p. Zezula ml. a p. Zezula st.
Kluby uvedené na prvním místû mají za povinnost organizaãnû i finanãnû zajistit bezproblémov˘ chod pﬁíslu‰ného
druÏstva.
Aby v‰ak mohla b˘t zabezpeãena ãinnost v‰ech tûchto
druÏstev je na v˘boru, aby zajistil finanãní prostﬁedky na
chod a údrÏbu majetku klubu. V zaji‰tûní chodu klubu je hlavním garatem Obec Kﬁe‰ice, která nám poskytuje kaÏd˘m
rokem dotaci na ãinnost. V rámci sv˘ch moÏností téÏ pﬁispívá i závod Schoeller a nûkteﬁí pﬁíznivci sv˘mi dary.
V loÀském roce se podaﬁilo získat i dotaci od Krajského
úﬁadu i Faãru za povodnû r. 2013. Z tûchto prostﬁedkÛ a za
pomoci i brigádnické ãinnosti na‰ich ãlenÛ bylo vybudováno
oplocení trenigového hﬁi‰tû a hlavního smûrem k obci, upraven prostor pﬁed vchodem, opravena stﬁecha nad koupelnou, instalovány nové branky na hlavní plo‰e, nové branky
pro pﬁípravku, instalována nová stﬁecha na tribunû, vã. její
opravy. Provádûna je údrÏba hracích ploch tzn. stﬁíkání proti
plevelÛm, hnojení a samozﬁejmû téÏ pravidelné sekání.

V závûru bychom chtûli pozvat v‰echny pﬁíznivce kopané 6. 8. 2016 na hﬁi‰tû v Kﬁe‰icích, kdy se
uskuteãní tradiãní turnaj memoriálu na‰eho dlouholetého funkcionáﬁe Petra Koﬁána.
ZPRAVODAJ
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DOMOV NA PUSTAJI K¤E·ICE
■ Také nûco málo z denní ãinnosti v na‰em Domovû Na
Pustaji. Dlouhodobû spolupracujeme i se studentkami rÛzn˘ch ‰kol, které k nám chodí na praxi. Nejdel‰í spolupráci
máme se Stﬁední ‰kolou pedagogickou, hotelnictví a sluÏeb
Litomûﬁice, p.o.
■ S na‰í obcí a jejími obyvateli spolupracujeme dlouhodobû, pravidelnû a rádi. V sobotu 4.6.2016 na‰e Kﬁe‰iãanka Pustajka opût jako tradiãnû zahrála v‰em úãastníkÛm a
hlavnû dûtem na DNU DùTÍ v Kﬁe‰icích. Jsme rádi, Ïe jsme
i my mohli pﬁispût k tomuto svátku v‰ech dûtí pﬁíjemnou atmosférou. Dûkujeme hudebníkÛm za vzornou reprezentaci
na‰eho domova v obci.

■ Stále dáváme pozor, aby nám v domovû nevypuknul
poÏár. Proto poﬁádáme pravidelnû kaÏd˘ rok metodick˘ nácvik s opakováním pravidel a praktick˘m pouÏíváním ruãních
hasících pﬁístrojÛ. Bylo tomu tak i v pondûlí 23.5.2016. Vedle
toho byl dÛraz poloÏen i na zopakování moÏnosti pouÏívání
otevﬁeného ohnû a kouﬁení. To víme, Ïe mÛÏeme kouﬁit
pouze tam, kde je to povoleno - tedy je‰tû jednou - v altánu,
v kuﬁárnû a pﬁi akci ve sklípku.

■ DruÏstvo na‰ich sportovcÛ se zúãastnilo ve dnech 13.16.6. 2016 i XIV.Sportovních her domovÛ pro osoby se zdravotním postiÏením Ústeckého kraje Teplice 2016. Získan˘ch
9 medailí hovoﬁí o tom, Ïe jsme byli i zde a letos úspû‰ní.
■ Se zaãínajícími vedry jsme 23.ãervna 2016 poprvé
spustili provoz na‰eho osvûÏovacího zaﬁízení - mlhovi‰tû.
No není to parádní? Lep‰í a hlavnû v‰em na‰im uÏivatelÛm
slouÏící neÏ pÛvodnû zam˘‰len˘ bazén.

■ Krásné vítûzství a tedy 1.místo obsadilo na‰e druÏstvo
v 1.roãníku „âíÏkovického aprílového ãtyﬁboje“, na kter˘ nás
27.4.2016 pozvali kamarádi z DNS âíÏkovice, dal‰ího ze zaﬁízení na‰eho CSP Litomûﬁice, p.o.. V‰echny ãtyﬁi soutûÏní
disciplíny (Ruské kuÏelky, ‰ipky, posuvné kameny a hod míãkem na vajíãkové plato) jsme tentokrát zvládli nejlépe. ZároveÀ Jirka byl vyhodnocen jako nejlep‰í jednotlivec v hodu
míãkem do plata od vajíãek a Josef v posuvn˘ch kamenech.
Dûkujeme v‰em soutûÏícím za reprezentaci a Ivetû za doprovod.
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Pozvánka na 3. roãník Memoriálu Petra Koﬁána
kter˘ se koná v sobotu 6. 8. 2016 od 9 hod. na hﬁí‰ti v Kﬁe‰icích za úãasti fotbalov˘ch druÏstev:

LOVOSICE A • LITOMù¤ICE B
LIBù·ICE • K¤E·ICE
Pan Petr Koﬁán byl dlouholet˘m funkcionáﬁem fotbalového oddílu Kﬁe‰ice, aÈ jiÏ to bylo pod názvy, Jiskra, PâP nebo FK. Ve své funkci sekretáﬁe zaji‰Èoval
chod klubu, jak ve sportovní tak i organizaãní ãinnosti. Bez jeho obûtavé práce, by sportovní areál nemûl
dne‰ní podobu a druÏstva by moÏná nebyla v takovém rozsahu a v tûch tﬁídách, ve kter˘ch dnes hrají.
PﬁipomeÀme si pana Petra Koﬁána na nûkolika
snímcích v prostﬁedí, které miloval a pro které
toho mnoho vykonal.
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Kadeﬁnice do domu
Ráda bych se vám pﬁedstavila, jmenuji se Radka S˘korová a jsem kadeﬁnice s
20.ti letou praxí. V Tﬁebouticích bydlím od roku 2012 a proto by jsem vám chtûla nabídnout své

KADE¤NICKÉ SLUÎBY v pohodlí va‰eho domova.

Mojí práci si lze prohlédnout na fb.stránce

Kadeﬁnictví Radka

(Ú‰tûk 1.Máje). Pokud máte zájem o mé kadeﬁnické sluÏby kontaktujte mû na tel.

ãislo

606 942 059

nebo osobnû na adrese

Tﬁeboutice 57.

Budu se na vás tû‰it. Radka

Schoeller Kﬁe‰ice s.r.o.

pﬁijme muÏe i Ïeny
na pozici obsluha
textilních strojÛ.
Jedná se o práci ve dvousmûnném provozu (t˘den ranní t˘den odpolední), noãním provozu nebo nepﬁetrÏitém
provozu (stﬁídání smûn ranní, odpolední, noãní).
Nabízíme mzdu po zapracování
18.000 Kã - 22.500 Kã a zamûstnanecké benefity.
V pﬁípadû zájmu volejte 777 484 400
nebo po‰lete e-mail na: BiolkovaN@schoeller-wool.com

V˘zva obãanÛm
na‰ich obcí
VáÏení spoluobãané, v roce 2017 oslaví na‰e obec 960. let od první písemné
zmínky. V souãasné dobû se pﬁipravuje obrazová kniha mapující historii na‰ich
obcí, která bude vydána pﬁi pﬁíleÏitosti oslav. Pokud vlastníte dobové fotografie,
pohledy nebo dokumenty mapující historii na‰ich obcí, Ïádáme Vás o jejich
zapÛjãení k digitálnímu zpracování.

V‰echny zapÛjãené materiály budou vráceny v pÛvodním stavu.
Dobové fotografie, dokumenty a pohledy vloÏte do obálky, která bude
nadepsána Va‰ím jménem, adresou a spojením na Vás. Obálku mÛÏete
zanechat na obecním úﬁadû, kde Vám vystaví pﬁedávací protokol.
Vybrané dokumenty, fotografie a pohledy mapující historii na‰ich obcí budou zveﬁejnûny
v námi pﬁipravované knize. ZapÛjãitelé budou uvedení v pﬁipravované knize.
Uzávûrka pﬁijmu materiálÛ: 31. 10. 2016
(materiály Vám budou vráceny po digitálním zpracování, nejpozdûji do mûsíce od zapÛjãení)
VáÏení spoluobãané, pomozte nám oÏivit dûjiny na‰ich obcí...
Srdeãnû Vám dûkujeme

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

