15. ROâNÍK • LEDEN 2014
PRO OBâANY OBCÍ ZDARMA

Slovo starosty obce
VáÏení obãané, po del‰í odmlce
na‰eho Obecního zpravodaje se na
Vás obracím, abych Vás informoval
o dûní v na‰ich obcích.
V kvûtnu 2013 probûhlo v˘bûrové ﬁízení na obsazení místa ﬁeditele Základní a mateﬁské ‰koly. Z celkového poãtu
‰esti uchazeãÛ jednoznaãnû zvítûzila
Mgr. Lenka ·pitová. Vûﬁím a v‰echny
okolnosti svûdãí o tom, Ïe jsme vybrali
dobﬁe. Îivot ve ‰kole se vrátil ke klidné,
pohodové a tvÛrãí práci zejména ve
prospûch dûtí a jejich rodiãÛ.
Poãátkem ãervna jsme ukonãili akci
„Revitalizace - náves Zahoﬁany“
a „Multifunkãní ‰kolní hﬁi‰tû“. BohuÏel
ke slavnostnímu pﬁedání hﬁi‰tû dûtem
jiÏ nedo‰lo v dÛsledku povodnû.
JiÏ 1. ãervna 2013 nastala pro na‰e
obce tûÏká zkou‰ka rozvodnûním Luãního potoka v Zahoﬁanech. Následnû,
2. ãervna aÏ 12. ãervna zasáhla povodeÀ Labe obce Nuãnice, Kﬁe‰ice a Tﬁeboutice.
Tato zniãující povodeÀ pﬁinesla smutnou statistiku. Evakuováno bylo 1057
obãanÛ, 258 nemovitostí bylo zaplaveno, celkové ‰kody odhadnuty na 271
mil.Kã z toho na majetku obce 27
mil.Kã. Nevyãíslitelné v‰ak zÛstává utrpení postiÏen˘ch rodin a obãanÛ doprovázené stínem povodní z roku 2002
a 2006.
Pﬁesto díky Vám obãanÛm, vedení
obce, zastupitelstva, hasiãÛ, vojákÛ,

dobrovolníkÛm, humanitární organizaci
ADRA a solidaritû mûst, obcí, firem
jsme dokázali pﬁekonat nejhor‰í následky povodnû. Obnovení Ïivota
v obci.
Obec ze svého rozpoãtu ihned po
povodni poskytla pﬁíspûvek postiÏen˘m
ve v˘‰i 10tisíc Kã a následnû 5tisí Kã
celkovû 3,6milionu Kã. Ministerstvo pro
místní rozvoj poskytlo dotaci 30tisíc Kã
na postiÏenou domácnost, kterou vyuÏilo 187 obãanÛ. BohuÏel tato pomoc
státu se nedá porovnat s pomocí pﬁi
povodni v roce 2002 a 2006. Hledat odpovûì je moÏné v pádu pravicové
vlády a událostí následujících, které
mûly nepﬁízniv˘ dopad na mûsta
a obce a jejich obãany postiÏen˘ch povodní.
V prvotních nákladech za 9,2 mil. Kã
se opravily propady kanalizace, komunikací a chodníkÛ, oprava podtlakové
kanalizace, svoz odpadÛ, nákup vysou‰eãÛ a dal‰í ãinnosti související
s obnovou Ïivota v obci.
Následnû Obec Kﬁe‰ice poÏádala
o dotace na odstranûní následkÛ povodní. JiÏ pﬁiznaná dotace bude pouÏita na obnovu veﬁejného osvûtlení Bezruãova ul. - kolonie. Oãekáváme dotace na obnovu Z a M·, PoÏární zbrojnice, komunikací, obecního úﬁadu, hﬁi‰tû
u Labe a ústupové cesty, Bezruãova Encovanská.
V souãasné dobû se pﬁipravuje roz-

poãet obce na rok 2014 po zaji‰tûní
v‰ech mandatorních v˘dajÛ pro chod
obce zÛstane v obecní pokladnû kolem
‰esti mil.Kã tyto budou pouÏity k obnovû a zvelebení na‰ich obcí. Napﬁíklad
dokonãení projektu bezpeãná silnice
ã.261, revitalizace Kolonie-parková
úprava-chodník Kolonie-Bezruãova,
Místní komunikace a chodníky Kﬁe‰ice,
Nuãnice a Tﬁeboutice, rybníãek Zahoﬁany.
Co sdûlit na závûr mého slova?
Dûkuji Vám obãané za solidaritu, porozumûní a vzájemnou pomoc, kterou
jste ne‰etﬁili v roce 2013, pokraãujme
tak i v roce 2014. K tomu Vám pﬁeji
hodnû ‰tûstí, zdraví a klidné ﬁeky v roce
2014.
Václav Kovaﬁík, starosta obce

Obec ze svého rozpoãtu ihned po povodni poskytla pﬁíspûvek postiÏen˘m.

Informace ze základní a mateﬁské ‰koly
Vûﬁím, Ïe se rádi zaãtete do následujících ﬁádkÛ o na‰í-va‰í ‰kole a ‰kolce v Kﬁe‰icích, stejnû, jako my tady rádi
pracujeme. SnaÏíme se a vidíme, Ïe
na‰e snahy oceÀují zejména dûti, pro
které jsme tu pﬁedev‰ím. Rádi se zde
potkáváme a s úsmûvem se zdravíme.
·kola dûtmi v záﬁí doslova oÏila a díky
nim tak na ãervnovou povodeÀ nezb˘vá ãas myslet ani vzpomínat. Pﬁesto
rádi vyprávíme o v‰ech, kteﬁí nám v létû
pomáhali a Ïe jich bylo! Dûtem tyhle
skuteãné hrdiny pﬁipomínáme, jsme
py‰ní, Ïe jsou v tak mal˘ch obcích tak
velcí lidé. Moc a moc v‰em pomocníkÛm DùKUJEME!
Pﬁes v‰echny vzpomínky se radûji
zamûﬁujeme na to, co právû dûláme a
na co se do budoucna na‰i Ïáãci
mohou tû‰it. KaÏd˘m dnem nám ve
‰kole pﬁibude nová interaktivní tabule,
na jaﬁe nové hﬁi‰tû kolem obou ‰kolek,
suterén ‰koly se promûní v novou dru-

Ïinu, poãítaãovou uãebnu a doufejme i
v keramickou dílnu. V rozpoãtu obce uÏ
byla schválena zcela konkrétní ãástka
na spoluúãast pﬁi projektu na zateplení
‰kolní fasády, v˘mûnu oken a úplnû
novou stﬁechu. VáÏíme si na‰í ‰koly
jako historického objektu a je samozﬁejmostí zachovat v‰echny prvky této
krásné, secesní budovy.
Mluvím-li o budoucnosti na‰í ‰koly,
mÛÏeme se také tû‰it na nové webové
stránky, které nám zároveÀ poskytnou i
pohled do zajímavé minulosti. V‰echny
kroniky ‰koly jsme naskenovali a tak si
budete moci brzy zavzpomínat prostﬁednictvím fotogalerie na‰ich webov˘ch stránek.
Technické vûci nám sice pomáhají,
my chceme ale objevovat hlavnû krásy
pﬁírody v na‰em regionu, ale také na‰e
prostﬁedí chránit, a pokud to od dûtí vyÏadujeme, musí si nejprve vybudovat k
místu, kde Ïijí, kladn˘ vztah. Snad se

nám to bude daﬁit nejen prostﬁednictvím
na‰ich pﬁírodovûdn˘ch a turistick˘ch
krouÏkÛ, ale i díky vám, kteﬁí nav‰tûvujete na‰e akce, jsme za to moc rádi.
Máme radûji ãiny, a proto vás v‰echny zveme na Den otevﬁen˘ch dveﬁí - v
úter˘, 28. ledna, kde si na‰e snahy mÛÏete naÏivo proÏít, prohlédnout, vyzkou‰et a zhodnotit dle svého.
Osobnû dûkuji v‰em zamûstnancÛm
- svou práci máte rádi a je to vidût!
Lenka ·pittová, ﬁeditelka ‰koly
NejbliÏ‰í akce ‰koly:
28.1. Den otevﬁen˘ch dveﬁí od 8 do 16
hodin
29.1. Zápis do 1. tﬁídy Z· od 14 do 18
hodin
14.2. Ples uãitelÛ, Nuãnice (pozvání
pﬁijal i pan uãitel ·karda)
V bﬁeznu Velikonoãní jarmark spojen˘ s rejem masek (ve spolupráci s SDH
Kﬁe‰ice).
Pﬁijìte, budeme se tû‰it.

Letos jsme v 1. tﬁídû pﬁivítali úctyhodn˘ch 16 prvÀáãkÛ
V‰ichni jsme tímto obdobím pro‰li a jistû mi dáte za pravdu - pro rodiãe konãí legrace. Nabízí se my‰lenka, Ïe i pro
dûti. V na‰í ‰kole se ale snaÏíme, aby to nebyla aÏ tak pravda. Rádi bychom, aby legrace pokraãovala, i kdyÏ ji nyní doprovází práce a povinnosti se ‰kolou spojené.
Leto‰ní 1. tﬁída se opravdu povedla. V záﬁí nastoupily dûti
natû‰ené a plné oãekávání. Myslím, Ïe v tomto smûru se pﬁíli‰ nezmûnilo. Víte, Ïe nûkteré dûti by rády chodily do ‰koly i
o víkendu nebo prázdninách? Jak dlouho jim to vydrÏí, netu‰ím. Vím ale urãitû, Ïe pro uãitele je to velká pocta.
Dûti jsou neuvûﬁitelnû ‰ikovné, zvídavé a plné nápadÛ.
Hlásí se o dobrovolné úkoly, navzájem si pomáhají a hledají nová ﬁe‰ení. V záﬁí pﬁi‰ly do ‰koly a vût‰ina z nich neumûla ãíst. Dnes si uÏ ãtou kníÏky. Velkou neznámou pro na‰i
‰kolu bylo zavedení nového písma Comenia Script. Po pÛl
roce mÛÏeme ﬁíci - dílo se daﬁí. Dûti se uãí psát lehce, nácvik
trvá minimální dobu a písmo je hned úhledné. Za zmínku stojí
zku‰enost se Ïákyní, která 1. tﬁídu opakuje. Loni se uãila

Tábor v Národním parku ·umava.
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Îáci první tﬁídy.
psát klasick˘m vázan˘m písmem. Trochu s obavami jsme
pﬁistoupili k nácviku psaní písmem Comenia Script - neudûláme ‰kolaãce v hlavû zmatek? V˘sledek - bez problémÛ zaãala psát nov˘m písmem a nedûlá chyby!
Dal‰í novinkou se pro na‰e dûti stala matematika vyuãovaná metodou prof. Hejného. Po pÛl roce se mezi dûtmi
stala velkou favoritkou. Jestli je ãtení pﬁece jen trochu dﬁina,
poãítání tímto stylem je pro dûti jedna velká hra a zábava.
Zní to moÏná neuvûﬁitelnû, ale dûti si poradí s rovnicí o jedné
neznámé, na sãítání a odãítání nepotﬁebují poãítadlo, k
dan˘m pﬁíkladÛm najdou nûkolik ﬁe‰ení. Nedávno k nám do
tﬁídy nahlédli tﬁeÈáci a zÛstali nevûﬁícnû zírat na tabuli s matematick˘mi hádankami, které chvíli pﬁed tím prvÀáci lehce
vyﬁe‰ili. Nevûdûli by si s nimi rady. A coÏ teprve ustaran˘ pohled rodiãÛ, kteﬁí neporozumûli úkolu. Ale co, hlavnû Ïe mu
porozumûly dûti, ne? :)
Velkou kamarádkou se pro dûti stala interaktivní tabule.
Prostﬁednictvím interaktivních uãebnic Fraus dûti nenásil(Pokraãování na následující stranû)

nou formou objevují svût. Pﬁi práci na
„chytré“ tabuli b˘vá ãasto strkanice,
tohle zkrátka dûti baví. A ani si nev‰imnou, Ïe se vlastnû uãí. Tabuli mají k
dispozici i o pﬁestávkách a mnohdy se
nestaãím divit, na jaké technické „fígle“
pﬁijdou.
Nebudu tvrdit, Ïe se v‰e daﬁí bez problémÛ. KaÏd˘ prvÀáãek uÏ si zaÏil pocit
neúspûchu, zklamání z hor‰í známky

nebo z razítka Bruãouna. Ne v‰echny
dûti budou mít samé jedniãky. Ale tak
uÏ to zkrátka chodí - nûkomu jde uãení
snadno a bez námahy, jin˘ se nadﬁe a
stejnû to mnohdy nestaãí. DÛleÏité je,
Ïe je neúspûch neodradí. Naopak mnohdy je to právû malé selhání, které
dûti motivuje k uãení a napravení pokaÏeného. A to je v˘kon hodn˘ dospûlého!

Pﬁála bych kaÏdému, aby zaÏil tvÛrãí
atmosféru v na‰í tﬁídû. V nûkter˘ch hodinách je to u nás jako v úle - dûti se
pﬁedhánûjí v nápadech, kaÏdé chce vyprávût své záÏitky a zku‰enosti, pochlubit se s úspûchem nebo nov˘m nápadem. Pﬁijìte se k nám podívat, rádi
vás pﬁivítáme. A nebojte se, z matematiky vás zkou‰et nebudeme!
Mgr. Ivana Latislavová, tﬁ. uã.

Posledních pár mûsícÛ v na‰í mateﬁské ‰kolce
Popsat nûkolika vûtami toto období
opravdu není jednoduché. VÏdyÈ se
toho událo tolik, Ïe by to bylo na celou
knihu! Kde na‰e vyprávûní zaãít?
V ãervnu pﬁi‰la velká voda ...
... a s ní velké stûhování. Nejen vy
doma, ale i my ve ‰kolce jsme se snaÏili zachránit pﬁed povodní, co se dalo.
Z malé ‰kolky jsme s pomocí na‰ich
hasiãÛ vynosili úplnû v‰e a pak uÏ zb˘valo jen ãekat, jak to dopadne. Vody
bylo bohuÏel mnoho a tak i po jejím
opadnutí bylo v‰em jasné, Ïe návrat do
‰kolky nebude jednoduch˘. Na‰tûstí
pro v‰echny na‰e nejmen‰í sehnala
na‰e nová paní ﬁeditelka Mgr. Lenka
·pittová prostory pro náhradní provoz
M·. A tak jsme se je‰tû v ãervnu stûhovali s tím nejnutnûj‰ím do b˘val˘ch litomûﬁick˘ch kasáren. Pro dûti to bylo
nûco nového a pﬁijaly to jako pﬁíjemné
zpestﬁení. Aby ne, bylo nám tam fajn!
Vracíme se na prázdniny do Kﬁe‰ic a
práce v malé ‰kolce zaãínají ...
V ãervenci jsme se sice pﬁestûhovali
zpût do na‰í kﬁe‰ické ‰kolky, ale do té
malé jsme se vrátit nemohli. Tam zaãaly stejnû jako v na‰ich domovech popovodÀové opravy. Díky úÏasn˘m
sponzorÛm dûti nemusely ãekat, aÏ

Krakono‰ovo 8. ãervence 2013
opravy skonãí, a uÏ v ãervenci mohli i ti
nejmen‰í vyrazit na první letní tábor za
Krakono‰em do Krkono‰. Jééé, tam
jsme se mûli jako v bavlnce!
Sluníãko a dal‰í tábory pro dûti ...
V srpnu bylo sluníãka stále dost a dûti
si opût díky dal‰ím skvûl˘m sponzorÛm
mohly uÏívat koupání a letních radovánek na dal‰ích táborech u Katlovského
rybníku nebo na ·umavû. Jenom rodiãe museli zÛstat doma su‰it, vûtrat a
uklízet, co voda napáchala.
Záﬁí a malá ‰kolka v novém ...
Povedlo se! Malá ‰kolka je opravená
a ãistá. A nejmlad‰í dûti na‰í M· se nestaãí divit, jaké nové hraãky jim ta velká
voda pﬁinesla? Nebyla to ale velká
voda, byli to dal‰í dobﬁí lidé, kteﬁí na
dûti mysleli a pﬁivezli jim nejen hraãky,
ale také naspoﬁené peníze. NemÛÏeme
zapomenout zmínit mimo jiné seniory z
Mostu, kteﬁí dûtem osobnû pﬁivezli finanãní dar. Dûti jim podûkovaly básniãkou jen a jen pro nû, aÏ to babiãky a
dûdeãky dojalo! Spoleãnû jsme si popovídali a zazpívali pár písniãek, bylo to
moc milé setkání!
To ale nebylo zdaleka v‰echno, co
jsme bûhem záﬁí stihli. Moc pﬁíjemnou
zábavu jsme si uÏili na benefiãním koncertu v Zahoﬁanech, (poﬁádalo o.s. Provázek a o.s. Pro Zahoﬁany) kde se pro
dûti vybíraly peníze na nové hﬁi‰tû pﬁed
‰kolku. Bude uÏ na jaﬁe, hurá!
To nám dodalo tolik energie, Ïe jsme

mûli sílu vybûhnout pﬁi závodech schody v Ú‰tûku. Pohybu není nikdy dost,
takÏe jsme si ve ‰kolce uÏili je‰tû „·kolkovou olympiádu“. A byly i stupínky vítûzÛ a medaile!
¤íjen v podzimních barvách ...
Tenhle mûsíc jsme zaãali dlabáním
d˘ní a brzy na to jsme si spoleãnû uÏívali podzimního sluníãka pﬁi pou‰tûní
drakÛ na zahoﬁanském hﬁi‰ti. JiÏ od
ﬁíjna jsme také ve ‰kolce zaãali s pﬁípravou na ‰kolu, individuálnû cviãíme
ﬁeã pﬁi logopedii a dûti se hravû seznamují s angliãtinou. A máme také spoustu krouÏkÛ. Dûti mohou cviãit jógu,
hrát divadlo, v pﬁírodovûdném a mysliveckém krouÏku poznávat pﬁírodu
nebo zpívat ve sboru Sluníãko.
Listopad a kﬁe‰ická stra‰idla ...
V tomto mûsíci jsme si totiÏ zaãali
(Pokraãování na následující stranû)
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dali jsme (ve spolupráci se studentkou UJEP Klárou Latislavovou) z jejich kreseb kalendáﬁ na rok 2014, kter˘ jste si
mohli koupit na vánoãním jarmarku.

povídat povûsti z Kﬁe‰ic, Zahoﬁan a nedalekého okolí, tudíÏ
jsme poznali místního vodníka, bílou paní nebo hadí královnu. A protoÏe máme ve ‰kolce spoustu ‰ikovn˘ch dûtí, vy-

Tû‰íme se na JeÏí‰ka ...
Tohle na‰e kaÏdoroãní velké oãekávání jsme si ukrátili
spoustou vánoãních pﬁíprav, aÈ uÏ na jarmark nebo domÛ pro
rodiãe. Spolu s hasiãi jsme rozsvítili vánoãní stromeãky na
obou návsích (Zahoﬁany, Kﬁe‰ice). Zpívali jsme koledy s
celou âeskou republikou v Mariánském kostele, s kamarády
z Domova na Pustaji ve ‰kolní tûlocviãnû a také s rodiãi na
vánoãní besídce. A pak uÏ koneãnû pﬁi‰el JeÏí‰ek!
V‰echny Vás moc zdravíme v novém roce 2014.
A kdyÏ budete chtít, pﬁijìte se za námi kdykoliv podívat.
Uãitelky a dûti obou tﬁíd M· Kﬁe‰ice

Podûkování maninek z Nuãnic
Na‰e neformální sdruÏení poÏádalo pana starostu Václav Kovaﬁíka, aby i v na‰í obci bylo dûtské hﬁi‰tû, které
nám tolik scházelo pro na‰e dûti.
BohuÏel díky ãervnové povodni 2013 se hﬁi‰tû podaﬁilo
vybudovat aÏ v listopadu. Úãastnily jsme se v˘bûrového
ﬁízení a je krásné tak jak jsme si pﬁály. RovnûÏ se moc líbí
na‰im dûtem, které si hﬁi‰tû i kdyÏ je zima uÏívají.
Hﬁi‰tû je vesele oplocené, moÏná by potﬁebovalo branku co vy na to pane starosto?
Dûkujeme.
Za maninky z Nuãnic Eva Ladecká

VÍTÁNÍ
OBâÁNKÒ
Dne 29.12. 2013 probûhlo v obﬁadní
síni obecního úﬁadu slavnostní pﬁivítání
novû narozen˘ch obãánkÛ na‰í obce.
Nejdﬁíve dûti z mateﬁské ‰koly s uãitelkou Lucií Peksovou pﬁipravily pûkn˘
program s básniãkami. Poté pan starosta Václav Kovaﬁík pﬁivítal nové obãánky s rodinami, pﬁednesl projev a na
závûr pﬁedal maminkám kytiãku, kníÏku
a dûtem mal˘ dárek. Rodiãe se podepsali do pamûtní knihy. Na závûr tohoto obﬁadu probûhlo tradiãní a velmi
zdaﬁilé fotografování.
Pﬁivítali jsme tyto obãánky:

KAROLÍNU RAN·OVOU
·IMONA ORAVCE
MATOU·E VùCHETA
NIKOLU MACKOVOU
Marie My‰áková, matrikáﬁka
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Územní plán obce
VáÏení spoluobãané, pﬁeji Vám krásné dny a hodnû zdraví a pohody v roce 2014.
Velmi ráda bych Vás informovala o postupu prací na
územním plánu. V souvislosti s leto‰ními povodnûmi se
práce na územním plánu nejprve zastavily a pozdûji byl cel˘
návrh pﬁepracován právû z hlediska ohroÏení obce povodnûmi, celková urbanistická koncepce a rozvoj na‰ich sídel
tedy vychází zejména z ohroÏení povodní a z vymezeného
záplavového území ﬁeky Labe.
V prÛbûhu mûsíce února pravdûpodobnû zaznamenáte na
úﬁední desce na‰í obce veﬁejnou vyhlá‰ku, která bude oznamovat, Ïe byl zpracován Návrh územního plánu Kﬁe‰ice a Ïe
k tomuto návrhu je moÏno podávat písemné pﬁipomínky na
adresu poﬁizovatele (Úﬁád územního plánování Litomûﬁice).
Ve‰keré náleÏitosti od kdy, do kdy, kam a pﬁípadnû jak
budou uvedeny na veﬁejné vyhlá‰ce. Návrh územního plánu
se v této etapû veﬁejnû neprojednává, ale pouze zveﬁejÀuje.
Proto bych Vám ráda v pﬁípadû va‰eho zájmu nabídla konzultace a to v termínu: 19.2. 2014 (stﬁeda) od 16 -17 hod. a
6.3. 2014 (ãtvrtek) od 14 do 16 hodin v zasedací místnosti
obecního úﬁadu.
Kamila Kloubská, Zastupitelka pro ÚP

Místní organizace âSSD
Kﬁe‰ice - informuje
Místní organizace vznikla v bﬁeznu 2010 a postupnû se
rozrostla jiÏ na 15 ãlenÛ. V roce 2010 jsme se poprvé kandidovali do obecního zastupitelstva, kde jsme získali jeden
mandát v osobû pana Václava Kovaﬁíka a jednoho zástupce
ve finanãním v˘boru obce. Od zaloÏení pracujeme na plnûní
volebního programu, kter˘ jsme pﬁi kandidatuﬁe pﬁedstavili.
Na‰i ãlenové se aktivnû zapojují do veﬁejného Ïivota v obci
a MO kaÏdoroãnû finanãnû pﬁispívá na dûtsk˘ den a vypou‰tûní lampionÛ. I v leto‰ním roce se bude na‰e MO aktivnû
podílet na veﬁejn˘ch i spoleãensk˘ch akcích obce.
VáÏení obãané, do nového roku 2014 Vám pﬁejeme pevné
zdraví, klid, pohodu a mnoho pracovních a osobních úspûchÛ.
Jacqueline Vochozková
Místopﬁedsedkynû MO âSSD

Hodnû úspûchÛ a zdraví v roce 2014
pﬁeje obãanÛm ZO KSâM Kﬁe‰ice.

ODST¤IHNùTE SI

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU I. POLOLETÍ 2014
T˘den
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Datum
1.1.2014
8.1.2014
15.1.2014
22.1.2014
29.1.2014
5.2.2014
12.2.2014
19.2.2014
26.2.2014
5.3.2014
12.3.2014
19.3.2014
26.3.2014
2.4.2014
9.4.2014
16.4.2014
23.4.2014
30.4.2014
7.5.2014
14.5.2014
21.5.2014
28.5.2014
4.6.2014
11.6.2014
18.6.2014
25.6.2014
2.7.2014
9.7.2014

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

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

Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatn˘ na 1. pololetí do 30. 4. na 2. pololetí do 30. 9.
Pﬁevodem na úãet ã. 4522471/0100 • Hotovû - pokladna OÚ
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CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI LITOMù¤ICE, P¤ÍSPùVKOVÁ ORGANIZACE

DOMOV NA PUSTAJI K¤E·ICE

domov pro osoby se zdravotním postiÏením
Encovanská 73, tel. 416786105, zázn.fax.416786305, PSâ 411 48, dnp.kresice@csplitomerice.cz
Závûr roku v Domovû Na Pustaji
Za poslední období jsme si myslím jiÏ zvykli setkávat se
pravidelnû, váÏení spoluobãané, na stránkách Zpravodaje.
My v Domovû Na Pustaji si rádi poãteme o dûní v obci a
vûﬁím, Ïe i vy pﬁivítáte zase nûco se dovûdût o Ïivotû uÏivatelÛ sluÏeb z Pustaje. Rád bych tedy touto cestou pﬁipomnûl
jen nûkolik akcí, na nichÏ je myslím jasnû vidût, Ïe v obci Ïijeme spoleãnû a Ïe si rozumíme.
Na uplynul˘ rok 2013 jistû hned tak zase nezapomeneme.
âervnová povodeÀ nám to v‰em a pﬁedev‰ím vám, kteﬁí jste

Country proti vodû.

Na Pustaji je veselo.

âesko zpívá koledy.

AVZO Nuãnice
Spoluobãané, ãinnost organizace
AVZO v obci Kﬁe‰ice (Nuãnice) je ponûkud ménû známá. Na‰e organizace je sestavena ze tﬁí skupin - klubÛ
(vodáci, motoklub a stﬁelci).
LoÀsk˘ rok nám pﬁinesl spoustu
problémÛ a starostí, stejnû jak v roce
2002. Proto bych chtûl touto cestou
podûkovat v‰em, kteﬁí se podíleli a
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byli Ïel opût postiÏeni, nedovolí hned tak zapomenout. K
nám Na Pustaj voda na‰tûstí nedosáhla, ale vûﬁte, Ïe jsme
se snaÏili obci poskytnout pomoc seã jsme mohli. A jsme
rádi, Ïe se to i podaﬁilo. O to více jsme se pak snaÏili zapojit
se i my do obecních akcí, které jste pﬁedev‰ím v závûru roku
poﬁádali. Na‰e Kﬁe‰iãanka - Pustajka se zúãastnila v záﬁí
festivalu „Country proti vodû“, v pﬁedvánoãním období jsme
mûli i svÛj mal˘ stánek na va‰em Vánoãním jarmarku a
v‰ichni na‰i uÏivatelé se zapojili také 11.12. 2013 do akce
„âesko zpívá koledy“, akce, jejíÏ zaãátek je spojen také s
Kﬁe‰icemi. 9. prosince jsme uskuteãnili v místní základní
‰kole svÛj jiÏ v poﬁadí XVI. kulturní poﬁad „Na Pustaji veselo“
a ani nyní v rámci jeho programu nechybûl ‰kolní sbor Sluníãko. Spoleãn˘ch akcí bylo jistû i více a vûﬁím, Ïe budou i
následujícím roce a letech pokraãovat.
Pro nás bude nov˘ rok 2014 zásadní pﬁedev‰ím proto, Ïe
si budeme pﬁipomínat jiÏ 50 let od zaloÏení na‰eho domova
v kvûtnu 1964 u vás v Kﬁe‰icích.
Pﬁeji tedy vám v‰em je‰tû jednou jménem v‰ech uÏivatelÛ
sluÏeb a zamûstnancÛ Domova Na Pustaji hlavnû hodnû
zdraví, ‰tûstí a splnûní i tûch nejtajnûj‰ích pﬁání v roku 2014
a samozﬁejmû i v letech pﬁí‰tích a tû‰ím se na dal‰í vzájemnû prospû‰nou spolupráci.
Za zamûstnance a uÏivatele Domova Na Pustaji Kﬁe‰ice
vedoucí domova Oldﬁich Körber

podílejí na obnovû jak budov tak ãinnosti organizace. V˘znamnou pomoc
pro nás znamená spolupráce s vedením obce Kﬁe‰ice v jeho ãele s panem
starostou.
spolupráci s obcí se uskuteãnila stavba dûtského hﬁi‰tû na pozemku AVZO,
kde je zaji‰tûna bezpeãnost dûtí a zároveÀ moÏnost vyuÏít v letním období
svezení na pramicích AVZO po Labi.
Doufám, Ïe tímto krokem jak obec tak
organizace AVZO zapadne ﬁádnû do

vûdomí obãanÛ o moÏnosti zájmové
ãinnosti jak dospûl˘ch tak dûtí této
obce.
TaktéÏ dûkujeme obci za finanãní
podporu ãinnosti organizace a podporu pﬁi opravách po povodni v ãervnu 2013. Bez jejich pﬁispûní by
na‰e organizace nemûla dost prostﬁedkÛ k obnovení plné ãinnosti
klubÛ.
S díky Miroslav T˘le,
pﬁedseda AVZO Nuãnice

ZE ÎIVOTA K¤E·ICK¯CH HASIâÒ
V druhé polovinû roku 2013 hasiãi z Kﬁe‰ic rozhodnû nezaháleli. V kvûtnu probûhl pro v‰echny hasiãe v˘let do Pekla
u Zahrádek v okrese âeská Lípa.
V téÏ mûsíci byli zástupci SDH poblahopﬁát na‰emu b˘valému starostovi SDH panu Václavu Linhartovi k jeho 65. narozeninám. Pan Linhart je ãlenem 49 let a je tak jedním z nejdéle slouÏících ãlenÛ. Sv˘mi neoceniteln˘mi zku‰enostmi a
‰ikovností nadále pomáhá sboru, za coÏ mu dûkujeme.
Na mûsíc ãerven byl v plánu, kromû jiného, jiÏ tradiãní dûtsk˘ den. BohuÏel vedení SDH ho bylo nuceno odsunout z
dÛvodu nepﬁíznivého poãasí. Nejdﬁíve o 14 dnÛ, poté na neurãito kvÛli pﬁíchodu extrémní povodnû.
JiÏ zmínûn˘ mûsíc ãerven se zapsal neblaze do ãerné kroniky obce. Vlivem dlouhodob˘ch vydatn˘ch sráÏek se rozlily
ﬁeky ze sv˘ch koryt a zasáhly do ÏivotÛ lidí Ïijících poblíÏ jejich bﬁehÛ. V‰echny aktuální informace o dûní v na‰ich obcích jsme Vám v prÛbûhu celého mûsíce ãervna sdûlovali
prostﬁednictvím na‰ich webov˘ch stránek a jin˘ch dostupn˘ch medií. Do akce byla hned v poãátku povolána i sborová fotografka Václava Kühnová, která v rámci moÏností zaznamenávala ve‰keré dûní a situaci v obci. Jistû stojí za
zmínku, Ïe v‰echny zveﬁejÀované informace jsem na‰emu
správci stránek Milanu Pálovi podával pﬁes mobilní telefon aÏ
do Brna, odkud byly zpracovávány a umisÈovány na web.
Vzhledem k pracovní vytíÏenosti v obci nebyla situace vÛbec
jednoduchá. Pozdûji, vzhledem k nárÛstu sledovanosti stránek, docházelo k jejich v˘padkÛm a situace musela b˘t operativnû ﬁe‰ena. Náv‰tûvnost pﬁesahovala 5000 náv‰tûvníkÛ
za den. ProblémÛm s v˘padky jsme do budoucna pﬁede‰li
nav˘‰ením kapacity. Je mou povinností podûkovat Vám obãanÛm za kladné ohlasy, které jste sdûlovali do komentáﬁÛ
právû na na‰ich stránkách, ãi za morální podporu, kterou jste
projevovali pﬁi kontaktu s námi pﬁímo na místû.
V srpnu se opût zástupci SDH vydali poblahopﬁát, tentokrát dlouholeté ãlence paní Linhartové k jejím 65. narozeninám. Paní Linhartová je u sboru 22 let a my ji za projevenou
dÛvûru dûkujeme.
Témûﬁ po tﬁech mûsících po povodni jsme se rozhodli vrátit opût Ïivot na‰im obcím a uspoﬁádali ve spolupráci s místní organizací AVZO Nuãnice pro na‰e nejmlad‰í obãany akci
pod názvem „Rozlouãení s prázdninami“. Z technick˘ch dÛvodÛ byla akce realizována v areálu místního hostince v Tﬁebouticích. Úãast na akci byla hojná a dûti si uÏily spoustu zábavy. Panu Hlavniãkovi je‰tû jednou dûkujeme za poskytnutí areálu a v˘pomoc pﬁi realizaci akce. Díky patﬁí také dlou-

Rozsvícení vánoãního stromku.

Gratulace panu Václavu Linhartovi.
holet˘m sponzorÛm, bez kter˘ch by se poﬁádání akce jistû
neobe‰lo.
Zaãátkem ‰kolního roku byl také obnoven krouÏek pro
mladé hasiãe. Ná‰ sbor ãítá nyní 45 dûtí od 3 do 15 let. Tréninky pro mladé hasiãe probíhají v úter˘ a ãtvrtek. V letních
mûsících se dûti soustﬁedí na technické disciplíny a v zimním
období vyuÏívají tûlocviãnu místní Z·, kde zdokonalují své
vûdomosti k závodu poÏárnické v‰estrannosti a také udrÏují
fyzickou kondici.
Dne 21. záﬁí probûhla valná hromada, kde byla hlavním tématem obnova hasiãské zbrojnice po povodni. Jednatel SDH
zpracoval projektovou dokumentaci se Ïádostí o dotaci a
nyní ãekáme na vyjádﬁení. V pﬁípadû kladného posouzení by
do léta roku 2014 mohla b˘t hasiãská zbrojnice opût jako
nová.
Poãátkem ﬁíjna probûhl závod poÏárnické v‰estrannosti a
povodÀové pﬁipravenosti pro mladé hasiãe z okresu Litomûﬁice. SDH Kﬁe‰ice poﬁádá tento závod jiÏ od roku 2006. Trasa
závodu vedla vÏdy centrem obce Kﬁe‰ice, ale to jsme se rozhodli pro tentokrát zmûnit. Start závodu byl za Ïelezniãním
pﬁejezdem na Zahoﬁany, kde na závodníky novû ãekalo zdolání vrcholku Holaje. Závodníci byli pﬁekvapeni nároãností
tratû, ale v‰ichni dorazili do cíle zdraví a je‰tû se ‰petkou sil
dÛleÏit˘ch k naplnûní nûkolika pytlÛ s pískem. Na vítûze ãekaly diplomy, poháry, medaile, sladkosti a vûcné ceny od
hlavního sponzora na‰í organizace Vf Czech Services. s.r.o.
Je‰tû t˘Ï den probûhlo u Labe technicko-taktické cviãení
na‰í jednotky ve spolupráci s Nûmeck˘mi hasiãi a zdravotníky z Oberviechtachu, se kter˘mi jsme navázali pﬁátelskou
spolupráci v dobû zdolávání povodní. Cviãení bylo dle hodnotitelÛ z HZS Litomûﬁice vydaﬁené.
O t˘den pozdûji ãekalo na na‰e sportovní druÏstvo Ïen vyhlá‰ení v˘sledkÛ seriálu Kru‰nohorské ligy. I pﬁes nároãnost
a komplikace v prÛbûhu soutûÏní sezóny obsadily na‰e Ïeny
krásné 2.místo v celkovém hodnocení. Za tento v˘sledek jim
z pozice trenéra velice dûkuji.
Nejvíce na‰ich obãanÛ pﬁilákala akce Propou‰tûní letního
ãasu dne 26. ﬁíjna. Pro dûti byly pﬁipravené lodiãky, které
pustily po ﬁece a v závûru ohÀostroj, kter˘ potû‰il nejen je,
ale i dospûlé. Za obrovskou a zároveÀ rekordní úãast zhruba
200 obãanÛ moc dûkujeme.
V listopadu dále probûhl v˘let na lezeckou stûnu, v˘let do
(Pokraãování na následující stranû)
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IQ parku Liberec a propou‰tûní lampionÛ ‰tûstí k pﬁíleÏitosti Dne boje za svobodu a demokracii.
V prvním prosincovém t˘dnu jsme
opût slavnostnû rozsvítili vánoãní strom
a zazpívali si s dûtmi koledy. Ov‰em
pro tentokrát, a jistû i do budoucna,
byla akce uspoﬁádána ve spolupráci s
místní ‰kolou, která pﬁipravila vánoãní
jarmark a doprovázela dûti pﬁí zpívání.
Tato velmi podaﬁená akce probûhla za
podpory Obecního úﬁadu Kﬁe‰ice a
stala se dojemnou teãkou za ne pﬁíli‰
poklidn˘m rokem.

O tom, Ïe rok je teprve na svém zaãátku, svûdãí ná‰ nabit˘ plán ãinností.
V únoru se hasiãi mohou tû‰it na hasiãské lyÏování, 8. února probûhne v hostinci u HenschÛ hasiãsk˘ ples, na kter˘
Vás srdeãnû zveme - lístky jsou jiÏ v
pﬁedprodeji u pana Hensche v hostinci.
V bﬁeznu uspoﬁádáme ve spolupráci se
‰kolou ma‰karní ples, v dubnu ãeká hasiãe v˘let do aquaparku, poãátkem
kvûtna se hasiãské dûti mohou tû‰it na
májov˘ v˘let a v ãervnu oslavíme Den
dûtí. To je plán ãinností pouze na polovinu roku 2014.

V závûru bych chtûl podûkovat v‰em
sv˘m hasiãsk˘m kolegÛm za vynikající
a reprezentativní práci v roce 2013,
obci Kﬁe‰ice za morální a finanãní podporu, starostovi obce za aktivní úãast
na akcích poﬁádan˘ch na‰ím SDH, Z·
a M· Kﬁe‰ice za dobﬁe rozvíjející se
spolupráci, sponzorÛm za finanãní podporu na akcích poﬁádan˘ch pro na‰e
obãany a v‰em obãanÛm, kteﬁí nám
fandí a podporují nás v ãinnosti, která
nás baví a naplÀuje ná‰ voln˘ ãas.
Za SDH Kﬁe‰ice Michal Manãal,
starosta

PO BOU¤I ZDÁNLIVÉ TICHO...
NaváÏi volnû na ãlánky, nebo spí‰
drobné informace o plánech a investiãních akcích z minulého Zpravodaje, od
jehoÏ vydání uÏ ubûhlo tﬁi ãtvrti roku.
Nûkdy se holt proÏene pohroma a pÛl
roku Ïivota poskoãí jinak, neÏ jsme si
malovali na jaﬁe.
Proto se nejprve krátce vrátím k povodni nebo spí‰ k tomu, co nám povodeÀ pﬁinesla pozitivního. O tom, co poniãila, víte v‰ichni aÏ pﬁíli‰ dobﬁe
a v mnoh˘ch domácnostech je to stále
velmi znát.
V situacích, jako byla tato, se kristalizují charaktery a ukazuje se, kdo a jak
je schopen zafungovat. Tím pozitivem
bylo hlavnû to, Ïe jsme alespoÀ na nûjakou dobu pracovali spoleãnû, konstruktivnû a vzájemnû byli schopní koordinovat ãinnost povodÀové komise,
hasiãÛ i dobrovolníkÛ. Práce sboru hasiãÛ z Kﬁe‰ic, Zahoﬁan i okolí si zaslouÏí velké podûkování za nasazení
bûhem povodnû, je potﬁeba také podûkovat obãanÛm, kteﬁí pﬁi‰li pomáhat se
stavbou povodÀové zdi, ale i se spoustou jin˘ch ãinností.
Rád bych osobnû podûkoval také fotbalistÛm Sokola Zahoﬁany, kter˘ neváhal poskytnout své hﬁi‰tû pro vybudo-

Stanové mûsto Zahoﬁany.
vání stanového mûsta, které v podstatû umoÏnilo ubytování a stravu hasiãÛ
a dobrovolníkÛ a pomohlo k rychlému
vyklizení zaplavené ãásti obce. Pokud
budeme nuceni v dohledném budoucnu ãelit povodni znovu, jistû leccos
bude moÏné udûlat lépe a budeme
zase o jednu povodeÀ moudﬁej‰í.
Dovolte mi podûkovat starostovi Kovaﬁíkovi za obûtavost toho období i pﬁi
zaplavení vlastního domu a v náhradním ubytování. Díky zastupitelÛm
a ostatním ãlenÛm povodÀové komise
a pﬁedev‰ím tûm, co se práci vûnovali

OÏivená náves v Zahoﬁanech.
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i pﬁes devastaci vlastních domácností.
Velk˘ kus práce odvedli i ti, se kter˘mi
máme bûÏnû odli‰né názory a v reflektoru blíÏících se komunálních voleb se
jistû opût budeme handrkovat. Odmítám ale nahlíÏet na povodeÀ jako na
soutûÏ, kdo je lep‰í a doufám, Ïe nikdo
takto danou situaci nebude zneuÏívat.
Slu‰í se podûkovat také b˘valé starostce Juﬁíkové za rady a pomoc, také paní
Rychové a Vochozkové za administrativní pomoc na Obecním úﬁadû.
Chci je‰tû vyzdvihnout práci nové ﬁeditelky kﬁe‰ické ‰koly, která po nástupu
do své funkce v kvûtnu musela ãelit povodni hned v ãervnu a dosud dokázla,
Ïe ãelo má tvrdé a pod ním taky funkãní mozkovnu. Rychlá organizace ‰koly
v pﬁírodû, náhradních prostor pro ‰kolku a následnû prázdninov˘ch pobytÛ
dûtí na táborech byla pﬁíkladná. Rodiãe
se tak mohli vûnovat domácnostem
nebo zame‰kané práci. Smekám
a doufám, Ïe v tomto pﬁípadû omytí
z bahna bylo jak fyzické, tak pﬁedev‰ím
symbolické pro nov˘ rozjezd kﬁe‰ické
‰koly pﬁi naplÀování sv˘ch funkcí.
V ãele s Lenkou ·pittovou a se soudrÏn˘m a obûtav˘m pedagogick˘m sborem to jistû dobﬁe pÛjde. Na zahájení

(Pokraãování na následující stranû)

‰kolního roku v záﬁí jsem se neubránil
dojetí a jako rodiã nad‰eného prvÀáka
si zlep‰ení stavu ‰koly velmi uÏívám
doteì a jsem rád, Ïe se ve ‰kole podaﬁilo záporné znaménko nepﬁíznivé situace obrátit na plus a vyuÏít ho pro rozvoj ‰koly a její prezentaci.
Struãnû k rozjet˘m a hotov˘m projektÛm:
OÎIVENÁ NÁVES V ZAHO¤ANECH
Zahoﬁanská náves zaãala v létû slouÏit v novém reÏimu, dotace byla vyplacena a stﬁed této na‰í místní ãásti tak
získal o nûco dÛstojnûj‰í vzhled. Betonové patníãky budou ãásteãnû nahrazeny ve smûru do hlavní kﬁiÏovatky
opûrn˘mi oblouky pro kola, které pomohou lépe vymezit a zv˘raznit prostor
pro pû‰í a budou více vidût i z pohledu
ﬁidiãe. Vandalismu a opileck˘m útokÛm zcela zabránit nelze. Bude je‰tû
potﬁebné dále vést diskusi na téma dûtského hﬁi‰tû mimo prostor návsi, i kdyÏ
dûti si na návsi budou hrát vÏdy a vyhánût je odtud je nesmysl. Smysl
ov‰em má je upozornit v situaci, kdy
pﬁekraãují mez hry a zaãínají niãit majetek. Prosím tedy v‰echny dospûlé, aÈ
se snaÏí kulturu prostﬁedí sami udrÏovat a dûti na nevhodné chování pﬁimûﬁenû upozorÀují.
VÍCEÚâELOVÉ SPORTOVI·Tù Z·
Dal‰ím dokonãen˘m projektem, je
hﬁi‰tû za novou ‰kolkou v Kﬁe‰icích,
které jsme ani nestaãili pﬁedat dûtem
po dokonãení a uÏ ho zaplavila voda.
Na‰tûstí zvolen˘ povrch umoÏÀuje hﬁi‰tû rozebrat, om˘t a opût poloÏit zpût,
takÏe povodeÀ pﬁeÏilo zcela bez po‰kození a ‰koláci na nûm mohou vesele dovádût. Od jara bude moÏné vyuÏívat hﬁi‰tû v odpoledních hodinách i veﬁejnû v souladu s pﬁipravovan˘m provozním ﬁádem.
LUâNÍ POTOK
Je dokonãena také úprava koryta
Luãního potoka v zastavûné ãásti Zahoﬁan a Tﬁeboutic, vãetnû náhradní v˘sadby stromÛ na bﬁezích, jako zpevnûní a náhrada za stromy, které bylo
nutné vykácet.
PROJEKTY NA ZV¯·ENÍ BEZPEâNOSTI SILNICE 2. T¤ÍDY
V tomto projektu nás povodeÀ dost
zdrÏela, nicménû opût pokraãujeme
v pﬁípravû.
Nûkteré dotãené pozemky jsou jiÏ
smluvnû o‰etﬁeny s Krajsk˘m úﬁadem.
V Tﬁebouticích se zásadnû zmûnila katastrální mapa po digitalizaci a probíhá
pﬁepracování dokumentace, aby bylo

moÏné dotáhnout smluvní vztahy
s Krajem a podat Ïádost o stavební povolení.
TRADIâNÍ TÉMA: RYBNÍK V ZAHO¤ANECH
Projektová pﬁíprava na opravu a odbahnûní je pﬁed dokonãením a budeme
ãíhat na moÏnost financování, abychom v pﬁípadû vypsání dotaãního titulu mohli vãas zareagovat. Podle konzultací veden˘ch k tomuto tématu
a prohlídky na místû bude dobﬁe opravit stávající odtok z rybníka, kter˘ má
dostateãnou kapacitu pro bûÏné situace. Je tﬁeba vybudovat nov˘ poÏerák
se stavidlem a obnovit tak moÏnost regulovat hladinu a vypou‰tût rybník.
Toto ﬁe‰ení jistû nebude nákladné, nejvût‰í náklady budou na odbahnûní rybníka a nejnutnûj‰í opravy zdiva.
DùTSKÉ H¤I·Tù V NUâNICÍCH
Po dohodû s AVZO Nuãnice je hﬁi‰tû
hotové a postavené z obecního rozpoãtu na plo‰e vyv˘‰ené od ﬁeky v sousedství lodûnice. SoutûÏe na realizaci
se zúãastnilo 10 firem, tak bylo z ãeho
vybírat. Pﬁi v˘bûru byla také jedna z iniciátorek my‰lenky - maminka z Nuãnic.
VysoutûÏena byla v˘hodná cena
a zbylo tak i na plot. AÈ to hﬁi‰tû dobﬁe
a dlouho slouÏí!
¤E·ENÍ VE¤EJNÉHO PROSTORU
V KOLONII
Zastávka autobusu v Kolonii slouÏí,
ostatní zámûry na úpravu veﬁejného
prostranství a parkovacích stání trvají.
ZdrÏení povodní se na tomto zámûru
také podepsalo, nicménû jiÏ probûhlo
geodetické zamûﬁení a probíhá projektová pﬁíprava akce.
OPRAVY ·KOD PO POVODNI
V souvislosti s povodní je potﬁeba
opravit veﬁejné osvûtlení mezi Kolonií
a Bezruãovou, které potﬁebovalo opravu uÏ pﬁed vodou a nyní je v havarijním
stavu. Na tuto zakázku uÏ probûhlo v˘bûrové ﬁízení na dodavatele, hrazena
bude z 85% z dotace Ministerstva do-

pravy na obnovu majetku po‰kozeného
povodní a z 15% z obecního rozpoãtu.
Dal‰í opravou z dotace byly opravy komunikací a chodníkÛ, které jiÏ probûhly, i kdyÏ minister‰tí úﬁedníci tentokrát
mûﬁí pﬁísn˘m metrem a velkou ãást poÏadovan˘ch oprav nám k dotaci neuznali.
Jsou zpracovány nové Ïádosti o dotaci na obnovu majetku z Ministerstva
pro místní rozvoj, a to na obnovu b˘valé vleãky, od Encovanské do Bezruãovy jako evakuaãní cesty. Tato komunikace se ukázala jako klíãová pﬁi povodni, zejména po opadnutí první vody
jako první spojení s centrem Kﬁe‰ic.
Dal‰í z dotací je na obnovu hasiãárny
v Kﬁe‰icích, opût velmi dÛleÏitého a pro
obec strategického objektu.
Tﬁetí s podan˘ch Ïádostí je na opravu tûch místních komunikací, které se
nepodaﬁilo opravit z dotace Ministerstva dopravy.
ZMùNA V ÚDRÎBù OBCE
Posledním tématem je údrÏba obce,
tedy zelenû a zimní údrÏba komunikací
a chodníkÛ. Po nûkolika pokusech vybrat na tuto ãinnost novû externí firmu,
nakonec zastupitelstvo rozhodlo o pokraãování
údrÏby od ledna vlastní silou. Firma
Top Flora ukonãila svojí ãinnost pro
obec ke konci roku 2013. ÚdrÏba obce
bude nadále vedena správcem obce
s vyuÏitím sil VPP, které prozatím
máme a doufejme, Ïe budeme mít nadále, i kdyÏ jistû v men‰ím poãtu.
Pokud v budoucnu nebude moÏné veﬁejnû prospû‰né pracanty vyuÏít, bude
snahou obce najmout na tuto ãinnost
vlastní síly z ﬁad nezamûstnan˘ch a dát
jim tak alespoÀ nûjakou ‰anci na práci
v obci. Bude tﬁeba postupnû doplnit
techniku, vozidlo a vlek na odvoz osob,
náﬁadí a biomasy. Bude také rozvíjena
spolupráce s kﬁe‰ick˘mi hasiãi zejmména pokud jde o vyuÏití multifunkãního traktoru a postupnû budeme smûﬁovat k poﬁízení obecní techniky.
Ondﬁej ·tûdr˘,
místostarosta obce

VZPOMÍNÁME
V lednu 2013 to bylo jiÏ 15
let co nás opustil tatínek
JOSEF PRÒ·EK a v záﬁí
2013 to bylo 20 let co nás
opustila maminka URZULA
PRÒ·KOVÁ. Budeme rádi,
pokud v‰ichni co jste je znali
vzpomenete s námi.
Dcery Zdûnka,
Hana a Iva s rodinami.
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ZPRÁVY Z FOTBALOVÉHO KLUBU
FK Schoeller
Kﬁe‰ice
V˘bor na‰eho FK Schoeller pracuje v
souãasném období ve sloÏení pan Pekárek, Klupák, Chládek, Stﬁihavka,
Königsmark a Fridrich.
BohuÏel dne 5. 7. 2013 zemﬁel po
tûÏké nemoci ná‰ dlouholet˘ funkcionáﬁ a sekretáﬁ klubu pan Petr Koﬁán.
Ná‰ fotbalov˘ klub FK Schoeller
sdruÏuje celkem ãtyﬁi fotbalová druÏstva. Z toho druÏstvo dospûl˘ch, které
hraje krajskou I.A tﬁídu, druÏstvo dorostencÛ hraje okresní pﬁebor. Star‰í Ïáci
okresní pﬁebor star‰ích ÏákÛ skupina A,
a velmi potû‰ujícím faktorem je ta skuteãnost, Ïe máme i druÏstvo tûch nejmen‰ích tzv. pﬁípravku.
Na‰e druÏstvo dospûl˘ch se umístilo
jako nováãek krajské 1.A tﬁídy na velmi
pûkném tﬁetím místû, kdy jsme dokázali konsolidovat kádr a hráli docela pohledn˘ fotbal. Dorostenci skonãili ve
své skupinû po podzimu na slu‰ném
ãtvrtém místû a star‰í Ïáci dokonce
svou skupinu vyhráli. Na‰i nejmen‰ípﬁípravka absolovovali na podzim dokonce dvû soubûÏné soutûÏe a to tzv.
ligu pﬁípravek a pohár pﬁípravek. V Lize
pﬁípravek skonãili ve své skupinû na
druhém místû a postoupili do jarního
semifinále. V Poháru pﬁípravek jsou
zatím na prÛbûÏném tﬁetím místû.
Jak v‰ichni dobﬁe víme, po‰kodila
ãervnová povodeÀ nejen rodiné domy a
majetek obyvatel Kﬁe‰ic, ale bohuÏel
od roku 2002 jiÏ poãtvrté téÏ majetek a
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zaﬁízení na‰eho fotbalového klubu FK
Schoeller. Z tohoto dÛvodu bylo opravdu sloÏité a pro funkcionáﬁe na‰eho
klubu velice nároãné zapojit na‰e druÏstva do organizovan˘ch soutûÏí soutûÏního roãníku 2013/2014.Vzhledem k
tomu, Ïe jsme mûli povodní po‰kozeno
ve‰keré zázemí-‰atny, klubovnu, koupelnu, kuchyÀku a samozﬁejmû nezpÛsobilé obû hrací plochy, musel v˘bor
na‰eho klubu hledat náhradní ﬁe‰ení. A
druÏstvo dospûl˘ch jezdilo zpoãátku
podzimu trénovat do Vchynic a následnû Siﬁejovic, aby poté v‰echna podzimní domácí mistrovská utkání sehrálo na
hﬁi‰ti FK Litomûﬁice. Dorostenci, Ïáci a
pﬁípravka naskoãili zpoãátku do sv˘ch
soutûÏí témûﬁ bez tréninku. Díky bri-

gádnické ãinnosti ãlenÛ na‰eho klubu
byla opravena povodní po‰kozená kanalizace a ãásteãnû zprovoznûny dvû
‰atny pro Ïáky a rozhodãí, tak aby
mohla hrát na‰e mládeÏnická druÏstva
své podzimní mistrovské zápasy na
domácím náhradním treninkovém hﬁi‰ti.
My, v‰ichni ãlenové v˘boru FK Schoeller se jiÏ tû‰íme na jaro 2014,kdy bude
zprovoznûna úplnû nová travnatá plocha na‰eho A hﬁi‰tû. Samozﬁejmû nás
ãeká je‰tû nûkolik brigád, vãetnû rekonstrukce B plochy, na které probíhala na podzim ve‰kerá ãinnost mládeÏnick˘ch druÏstev od pravideln˘ch treninkÛ a mistrovsk˘ch zápasÛ, tak tréninky A druÏstva.
Samozﬁejmû v‰ichni dobﬁe víme, Ïe
fotbal nelze dûlat bez funkcionáﬁÛ a trenérÛ zvlá‰tû mládeÏnick˘ch druÏstev.
Proto je nutné podûkovat trenérÛm a
vedoucím panu Klupákovi, Königsmarkovi, Zezulovi, Fridrichovi, Hingarovi a
dal‰ím, kteﬁí u mládeÏe pracují na úkor
svého volného ãasu.
Nemalou zásluhu na fungování na‰eho FK má téÏ Obecní úﬁad Kﬁe‰ice,
kter˘ nám poskytuje pravidelné kaÏdoroãní dotace na ãinnost, provoz a údrÏbu. V rámci sv˘ch moÏností nás materiálnû podporuje téÏ v˘robní podnik
Schoeller.
Co se t˘ká podpory ostatních kompetentních sloÏek , zvlá‰tû finanãní podpory po ãervnov˘ch povodních, zÛstalo
zatím pouze u slibÛ a mediálního zviditelnûní.
Za FK Schoeller Chládek

Zahoﬁanské sdruÏení - pro lep‰í kvalitu Ïivota v obci
Obãanské sdruÏení Pro Zahoﬁany bylo zaloÏeno v roce
2008 a má za cíl pﬁispívat ke zlep‰ení kvality Ïivota v na‰í obci.
V loÀském roce jsme se podíleli na nûkolika kulturních akcích
v obci - uspoﬁádali jsme velikonoãní jarmark ve ‰kole, pro zahoﬁanské pálení ãarodûjnic jsme vyrobili poﬁádnou babiznu,
na podzim jsme se podíleli na organizaci benefiãního koncertu pro kﬁe‰ickou ‰kolu, pﬁipravili jsme hudební doprovod k adventnímu prozpûvování koled na návsi v Zahoﬁanech.
Od jara provozujeme pﬁírodovûdn˘ krouÏek pro dûti ve
vûku 5 - 10 let. Pozorování pﬁírody a zábavné pokusy mají u
dûtí velk˘ úspûch a hravou formou obohacují jejich biologické
a technické znalosti.
Na sklonku léta jsme za pﬁispûní Ústecké komunitní nadace
/30.000,-Kã/ a obce Kﬁe‰ice
/5.000,-/ opravili dûtské hﬁi‰tû v
Kﬁe‰icích, u kanalizaãní stanice.
Na úpravû hﬁi‰tû pracovalo ve
svém volném ãase 15 obyvatel
Kﬁe‰ic, pﬁispûly také dûti z kﬁe‰ické ‰koly, které hﬁi‰tû vymalovaly
do podoby majáku. Na své nové
hﬁi‰tû mohou b˘t dûti právem
hrdé. Hﬁi‰tû bude je‰tû v nejbliÏ‰ích dnech doplnûno o altánek se
stolem a lavicemi k posezení, ten
uÏ je poﬁízen z obecního rozpoãtu.

JiÏ po cel˘ rok 2013 jsme vyvíjeli iniciativu k záchranû a
obnovû kostela Nejsvûtûj‰í Trojice v Zahoﬁanech, která vyvrcholila v prosinci zahájením veﬁejné sbírky ve prospûch kostela. Podaﬁilo se nám získat témûﬁ 10 tisíc korun, pﬁedev‰ím
mezi místními obyvateli, coÏ ukazuje na velk˘ zájem místních
lidí o nápravu zanedbaného stavu kostela. Za v‰echny pﬁíspûvky moc dûkujeme a záchranû kostela se budeme se stejn˘m úsilím vûnovat i v dal‰ích letech.
Dal‰í informace o ãinnosti obãanského sdruÏení Pro Zahoﬁany najdete na internetov˘ch stránkách:
www.prozahorany.cz.
Jarmila Jandová,
pﬁedsedkynû obãanského sdruﬁení

AKTUALITY O CÍRKEVNÍM AREÁLU NEJSVùTùJ·Í
TROJICE, krajinné dominanty obce

Pﬁed pﬁeãtením ãlánku si prosím prohlídnûte pﬁiloÏenou fotografii a zahrejte
si hru „poznej rozdíl“. Obvykle se pﬁi
tomto kvízu dávají dva obrázky, to aby
bylo co srovnávat. Tady to tak není,
proã? ProtoÏe s druh˘m obrázkem by
to uÏ nebyl kvíz:-). Ten druh˘ obrázek
totiÏ máte v pamûti. To co chybí, letmo
pﬁejedete oãima takﬁka kaÏd˘ den, kdy
vyjdete ven. Je pro Vás samozﬁejmostí.
Ano, chybí na nûm kostel Nejsvûtûj‰í
Trojice se zvonicí, dominanta obce, ale
i vzdálenûj‰ího okolí. Proã jsem si dovolila tak brutální fotomontáÏ? ProtoÏe
tady tato stavba jednou nemusí b˘t.
Církevní areál Nejsvûtûj‰í Trojce se

sestává ze ãtyﬁ kulturních památekkostela, zvonice, hﬁbitovní kaple a zdi.
V roce 2007 byl zapsán do Seznamu
ohroÏen˘ch nemovit˘ch památek âR.
V‰ichni víme, Ïe kostel i zvonice mají
poru‰enou statiku, opadávající historick˘ ‰tuk, ﬁímsy, ta‰ky ohroÏují náv‰tûvníky hﬁbitova. Bortící se opûrné zdivo
hﬁbitova naru‰uje statiku hrobÛ a nezájem o opravu je neuctiv˘ k památce zesnul˘ch. Destrukce areálu se ale nezastaví pouh˘m tich˘m povzdechem, ãi
rázn˘mi v˘tkami. PakliÏe cítíte sami v
sobû, Ïe tato historická památka je
souãástí Va‰í identity k místu, které je
Va‰ím domovem, ãtûte dál.

Zaãátkem roku 2013 sdruÏení Pro Zahoﬁany zahájilo diskusi mezi sdruÏením,
obcí a Biskupstvím Litomûﬁice. Tehdy
jsme si dali za cíl, najít dokumentaci,
upozornit vlastníka na ohroÏení náv‰tûvníkÛ hﬁbitova a nabídnout pomoc pﬁi získávání dotaãních programÛ.
Stavební dokumentace neexistovala,
coÏ je pro pﬁihlá‰ení do dotaãních programÛ základ dokumentu. Poﬁízení zamûﬁení by bylo pro církev nákladné.
ProtoÏe sdruÏení má za ãleny dva architekty, nabídli jsme církvi, Ïe areál zamûﬁíme a zdigitalizujeme v˘kresy zdarma a tím otevﬁeme cestu k dotaãním
programÛm. Také jsme pozvali pﬁem˘‰livého statika, pana Jindﬁicha Rine‰e, kter˘ se dlouhodobû vûnuje statice
historick˘ch staveb. Peãlivû prozkoumal stavbu a na‰el (spoleãnû s historick˘mi souvislostmi, které zatím máme
k dispozici) pﬁíãiny poruch v kostele a
ve zvonici. Zku‰en˘m prÛzkumem vyvrátil statickou zprávu, která byla do té
doby k dispozici, a která díky navrÏen˘m vysok˘m nákladÛm na statické zaji‰tûní, zastavila úvahy o opravû.
Pan statik Rine‰ pro sdruÏení zdarma vypracoval dokumentaci pro první
statické zaji‰tûní kostela.
Nyní dokonãujeme ve spolupráci s
(Pokraãování na následující stranû)
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biskupstvím a dotãen˘mi úﬁady první Ïádost o dotaci, v rámci
Havarijního programu Ministerstva kultury âR. Îádost bude
podávat majitel, ¤ímskokatoliká farnost Zahoﬁany. Tento rok
chceme pﬁipravit Ïádost o dotaci v programu Záchrany kulturního dûdictví, coÏ je komplexní zpráva o stavbû a restaurování. KdyÏ uspûjeme, máme ‰anci, pravidelnû, kaÏd˘ rok,
kousek památky opravit. Postupem let, se ale státní pﬁíspûvek zuÏuje. Nyní se roãnû nov˘m ÏadatelÛm pﬁispívá cca 150
000- 200 000 Kã.
Celkové náklady na opravu areálu bez restaurátorsk˘ch
prací, zatím podle odhadÛ z ostatních památek, mÛÏou b˘t
od 20 mil Kã v˘‰e.
Na pomoc areálu Nejsvûtûj‰í Trojice jsme v listopadu 2013
zaloÏili veﬁejnou sbírku s názvem Zahoﬁansk˘ kohout. Sbírka
má financovat zpracování dal‰í odborn˘ch dokumentací,
napﬁ. mykologa, dendrologa, historika, restaurátorÛ, stavaﬁe
a statika, které budou pﬁipojeny k Ïádostem o dotace na záchranu areálu. Bude-li sbírka úspû‰ná, bude z ní v dal‰ích letech odvádûna finanãní spoluúãast pﬁi dotacích.
Historie stavebních zásahÛ dle dostupné dokumentace:
■ pol.19. stol .- zatékání do stﬁechy, v˘mûna krovu, staticky chybné ﬁe‰ení, které zapﬁíãinilo rozevírání klenby kostela
■ 1945 - velk˘ otﬁes poblíÏ kostela, bombardování
■ 1948 - men‰í oprava stﬁechy, umístûny sádrové pásky na
zji‰tûní pohybu konstrukce
■ cca 1971- blesk udeﬁil do sanktusníku, vûÏiãky na horním
hﬁebeni stﬁechy, objev historické dokumentace a rozebrání sanktusníku, vãetnû dokumentace
■ zatím bez datace - provizorní stanová stﬁecha na zvonici
■ 1994-95 - pouÏití finanãní sbírky, která byla organizovaná
z Nûmecka, pravdûpodobnû starousedlíky, pokládka
nové krytiny kostela a nová báÀ na zvonici
Struãná historie kostela
Areál kostela byl vystavûn v letech 1653-57, nov˘m vlastníkem zahoﬁanského panství Janem Kﬁtitelem de la Cron
(1600-1665). De la Cron se narodil v Holandsku. Pﬁijel do
âech jako dítû. Ve dvacát˘ch letech 17. století vstoupil do
sluÏeb Albrechta z Vald‰tejna. Byl to zﬁejmû velice schopn˘
velitel neboÈ pﬁesto, Ïe nebyl urozeného pÛvodu stal se mar‰álkem a majitelem pluku dragounÛ a nakonec i polním mar‰álem. Jan de la Cron je svázán s povûstí „O zahoﬁanském
kohoutu“, v které se vypráví, Ïe kohoutovo zakokrhání v
noãní hodinû zneklidnilo velitele, de la Crona, a tím zachránilo císaﬁské vojsko pﬁed útokem ·védÛ. Stavitelem církevního areálu byl architekt italského pÛvodu Bernardo Spineta,
kter˘ navrhl kostel v dobû raného baroka. Jeho italsk˘ pÛvod
a doba ovlivnila dispozici areálu. Zvonice je oddûlena od
stavby kostela. Toto ﬁe‰ení je v ãesk˘ch zemích neobvyklé.
Interier kostela, jak ho mÛÏeme vidût nyní, pochází aÏ z
18. století. Freskové malby, bohat˘ ‰tuk, oltáﬁe z umûlého
mramoru, barokní varhany tvoﬁily mimoﬁádn˘ umûleck˘
celek. Hﬁbitovní kaple má netradiãní pûtibok˘ pÛdorys.
Jak dál: Nyní je tﬁeba vrátit se k úvodní fotografii a úvaze o
budoucnosti památky. Je-li na‰ím pﬁáním, aby tato stavba
byla i nadále dominantou obce, musí b˘t na zaãátku ﬁeãeno,
Ïe majitel o tuto stavbu nemá zájem z tûchto dÛvodÛ: Farnost nemá farníky, v obci se stará je‰tû o dva kostely, jen v
jednom se pro pár osob slouÏí m‰e. Investice do kostela,
kter˘ je dlouhodobû zanedbáván, a kter˘ nikdo z vûﬁících nepotﬁebuje je a bude pro ¤ímskokatolickou církev aÈ je to jakkoli zajímavá památka, na posledním místû. PﬁipomeÀme si,

Klenba kostela Nejsvûtûj‰í Trojice.
Ïe Ústeck˘ kraj má nejvy‰‰í poãet zanedban˘ch církevních
staveb, téÏ díky nejniÏ‰ímu poãtu farníkÛ. Chystané církevní
restituce této památce nepomohou, neboÈ ﬁímskokatolická
církev bude investovat do staveb, které potﬁebuje a domnívám se, Ïe dotace do staveb vlastnûn˘ch církvemi, zmizí.
Jako mizí jiÏ teì, pﬁed restitucemi. Je tak trochu na nás na
obãanech, jak silné je na‰e pﬁání tuto dominantu zachovat,
pﬁání pak zhmotnit aktivní pomocí a pﬁesvûdãit majitele, Ïe
má za památkou stát.
Pomocí mÛÏe b˘t napﬁíklad:
■ Va‰e znalosti o památce
■ poskytnutí Va‰í fotodokumentace ke skenování, zajímají
nás historické fotografie areálu, detaily prÛãelí, zvonice,
kaple, fotografie z oprav ãi spoleãensk˘ch akcí v areálu
■ informovat známé o existenci památky a sbírky Zahoﬁansk˘ kohout
■ oslovovat moÏné sponzory
■ sám se stát sponzorem
Pﬁeji Vám v‰em dobr˘ nadcházející rok, za SdruÏení Pro
Zahoﬁany, Karolína ·tûdrá • www.prozahorany.cz
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