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Slovo starosty obce
VáÏení obãané na‰ich obcí. Je tomu
rok co jste si zvolili nové zastupitelstvo.
Ve jménu oãekávan˘ch zmûn se podaﬁilo sestavit koalici, která vyjadﬁuje vÛli
dvou tﬁetin voliãÛ, bylo zvoleno nové
vedení obce. Fórum obãanÛ se prohlásilo opozicí v na‰em zastupitelstvu.
Pﬁes sloÏitá jednání se podaﬁilo opozici
pﬁedat kontrolní v˘bor, a tak ji zapojit do
ãinnosti zastupitelstva obce.
V prosinci byly obãanÛm Zahoﬁan,
kteﬁí byli postiÏeni povodní Luãního potoka pﬁedány pﬁíspûvky k obnovû zniãeného majetku.
V lednu opût zahrozil Luãní potok
a Labe. Byl vyhlá‰en tﬁetí stupeÀ povodÀové aktivity a obci hrozila povodeÀ. Ochranná hráz nebyla dokonãena. Pﬁes tradiãní zaplavení sadu a komunikace nedo‰lo k v˘razn˘m ‰kodám.
Ve spolupráci s nov˘m hospodáﬁem
Lesy âR byla projednána revitalizace
Luãního potoka pro pﬁípad pﬁívalov˘ch
záplav. RovnûÏ byla slavnostnû pﬁedána k uÏívání ochranná hráz, která
ochrání obec pﬁed dvacetiletou povodní.
Podaﬁilo se zachránit pﬁidûlenou dotaci k dokonãení rozhlasu v obci Kﬁe‰ice, Nuãnice a Tﬁeboutice. Souãástí této
akce je moÏnost v lednu 2012 pﬁidûlit
obãanÛm „rozhlas do bytu“.
DÛsledn˘m postupem obce do‰lo
k napravení chyb v podtlakové kanalizaci. Od srpna pracuje bez vût‰ích poruch, které tak znepﬁíjemÀovaly Ïivot
vám, obãanÛm.
Díky získané dotaci k obnovû místních komunikací postiÏen˘ch povodní
Luãního potoka, byly obnoveny komunikace v obci Zahoﬁany a Tﬁeboutice.
Vím, Ïe je to málo a dal‰í místní komunikace a uliãky ãekají. Beru to jako prioritu pro rozvoj na‰ich obcí.
Kvûtnové pﬁijímání dûtí do mateﬁské
‰kolky, kdy nemohlo b˘t pﬁijato dvacet

Do nového roku 2012 Vám pﬁeji pevné zdraví, pﬁíjemn˘
Václav Kovaﬁík, starosta
a pohodov˘ Ïivot v na‰ich obcích.
dûtí, bylo jasn˘m signálem pro vedení
obce a zastupitelstvo toto ﬁe‰it. Díky
úsilí obce se podaﬁilo a nová ‰kolka je
postavenaSlavnostní otevﬁení ‰kolky
probûhne v lednu 2012. Vûﬁím nejenom já, Ïe nová mateﬁská ‰kola pomÛÏe Vám rodiãÛm ale pomÛÏe udrÏet
i na‰í základní ‰kolu.
Rád bych zmínil, Ïe díky dobré spolupráci s úﬁadem práce jsme získali
pracovníky na veﬁejnû prospû‰né
práce a sociální sluÏbu, kteﬁí po cel˘

Krásné proÏití vánoãních
svátkÛ a mnoho ‰tûstí,
pevného zdraví
a spokojenosti
v Novém roce 2012
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pﬁeje ZO KSâM Kﬁe‰ice

rok zaji‰Èovali údrÏbu v obci a její
zeleÀ.
Také obecní úﬁad zaznamenal
zmûnu. Odstranûním pﬁerostl˘ch tÛjí
a provedenou parkovou úpravou se
symbolicky „otevﬁel“ veﬁejnosti. Tuto
my‰lenku kaÏd˘m dnem naplÀuje vedení obce a pracovníci obecního úﬁadu.
V‰e, co se zatím podaﬁilo je dílem
i vás obãanÛ a zastupitelstva obce.
Proto mi dovolte abych Vám podûkoval.
Václav Kovaﬁík, starosta
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Dobrou náladu, klid
a pohodu, pevné zdraví
obãanÛm Kﬁe‰ic, Nuãnic,
Tﬁeboutic, Zahoﬁan a Sedlece

Pﬁeje Místní organizace âeské strany
sociálnû demokratické Kﬁe‰ice.
Pﬁedseda MO, Václav Vlãek

Zpráviãky z akcí, podzim 2011
Proto patﬁí organizátorÛ velik˘ dík a za rok slubuji, Ïe napeãu, pﬁemluvím babiãku a rozhodnû se do soutûÏe pﬁihlásíme. Letos vyhrála na celé ãáﬁe paní Alena Hrbáãková a
odnesla si odmûnu - 10 kg mouky a 100 sáãkÛ vanilkového
cukru. Moc gratulujeme a zároveÀ vzkazujeme - pﬁipravte se
na pﬁí‰tí rok, konkurence bude jistû veliká!
ZAHO¤ANSKÉ LAMPIONOVÁNÍ - I kdyÏ tentokrát se nás v
pátek se‰lo o nûco ménû, i tato akce se v‰em zúãastnûn˘m
moc líbila. Vyrobili jsme si lampionky a obe‰li ãást Zahoﬁan
a hezky jsme si na cestu svítili. UÏ vloni jsme do zahoﬁanské
tmy barevnû záﬁili a pﬁí‰tí rok urãitû nevynecháme.

D¯≈OVÁNÍ - Dûti, hork˘ ãaj, d˘nû a místní dospûláci vytvoﬁili v jeden listopadov˘ pátek spoleãnû moc fajn atmosféru.
Na návsi v Zahoﬁanech. V‰ichni dohromady kouzlili s noÏíky a vykrajovány a z mal˘ch i velk˘ch d˘ní záﬁila kouzelná
atmosféra mil˘ch stra‰idel. Povûdûli jsme si i malinko o Du‰iãkovém svátku, i o tom, Ïe vykrajování d˘ní není sice ryze
ãesk˘m svátkem, ale je to alespoÀ hezká pﬁíleÏitost, jak
tento svátek dûtem pﬁiblíÏit. Bez paní Kloubské by se akce
asi sotva vydaﬁila - pﬁivezla totiÏ spoustu d˘ní pro v‰echny,
kteﬁí si chtûli stra‰id˘lko vyrobit a odnést domÛ. Moc dûkujeme v‰em dûtem, které pﬁi‰ly, dospûl˘m za to, Ïe pﬁidali ruku
k dílu, zahoﬁansk˘m hasiãÛm za teplé útoãi‰tû. K radostné
atmosféﬁe pﬁidala svÛj díl i paní Jaroslava Marãaníková,
která speciálnû pro tuto akci upekla bábovku a je‰tû teplou
a voÀavou ji dûtem na náves pﬁinesla. Boule za u‰ima mûly
nejen malé ratolesti, ale i my dospûlí. Dûkujeme tedy v‰em
a za rok se budeme tû‰it!

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH - Následovalo hned po vyhlá‰ení
v˘herce o vanilkov˘ rohlíãek a bylo opravdu o co stát. Repertoár sloÏen˘ v˘hradnû z vánoãních koled se líbil v‰em zúãastnûn˘m, zpívali dûti i dospûlí. Veliké podûkování patﬁí
paní uãitelce Trojáãkové, kterou vnímají rodiãe dûtí ve ‰kole
jako srdce ‰koly. Dûkujeme a pﬁí‰tí rok opût pﬁijdem!
V‰echny tyto i jiné akce vãetnû fotek a data jejich uskuteãnûní mÛÏete sledovat NOVù na Facebooku - ZPRAVODAJ5
Adresa: http://www.facebook.com/#!/pages/ZPRAVODAJ
5/192894524127455 MÛÏete pﬁispívat sv˘mi postﬁehy, nápady, pﬁidávat fotky, které jste poﬁídili (napﬁíklad na rozsvûcování vánoãního stromku v Kﬁe‰icích). V‰ichni pak mÛÏeme
sledovat, co se v na‰ich pûti obcích dûje. Lenka ·pittová

SOUTùÎ O NEJLEP·Í VANILKOV¯ ROHLÍâEK - Tato sváteãní akce probûhla v pátek, 16.12. v kﬁe‰ické ‰koliãce. Hodnotilo se celkem 10 vzorkÛ vanilkov˘ch rohlíãkÛ. Jejich vÛnû,
chuÈ i barva pﬁivolaly do ‰koly vánoãní atmosféru. Organizátoﬁi byli skvûle pﬁipraveni (K.Kloubská, manÏelé ·tûdr˘ch
L.Krehanová, A.·vihelová - snad jsem na nikoho nezapomnûla) a dokázali zabavit i dûti zdobením perníãkÛ a spoleãnû, dûtem i dospûl˘m pﬁipravili bájeãné odpoledne. V dne‰ní nejisté dobû je tak potﬁebné udrÏovat tradice a hledat jejich koﬁeny, je to to jediné, ãeho se mÛÏeme drÏet i do budoucna. Malinko mû zamrzela malá úãast místních obyvatel.
Akce se snaÏíme dûlat právû pro vás, pﬁijìte, je to moc
hezké zaÏít spoleãnû na pÛdû ‰koly nûco tak pﬁíjemného!

VáÏení spoluobãané a sportovní pﬁátelé.
Rád bych vám touto cestou popﬁál krásné
proÏití vánoãních svátkÛ, pln˘ch domácí
pohody, lidského porozumûní, zdraví
a ‰tûstí do Nového roku 2012.
Chtûl bych podûkovat v‰em na‰im fanou‰kÛm, sponzorÛm a manÏelkám, Ïe nás podporují
v na‰í ãinnosti a pak zejména obci Kﬁe‰ice, bez které by
nebylo moÏné podporovat a rozvíjet um na‰í mládeÏe.
Dále dûkuji v‰em sv˘m kolegÛm z klubu FK Schoeller
Kﬁe‰ice, trenérÛm a hráãÛm za jejich pﬁístup k barvám
klubu a reprezentaci jak nás, tak i obce Kﬁe‰ice. Je‰tû
jednou díky vám a tû‰ím se na sezónu 2012
Leãbych Pavel, pﬁedseda FK Schoeller Kﬁe‰ice
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ZPRÁVA Z KONFERENCE O ODPADECH
aneb inspirace od tûch, kdo se snaÏí zlep‰it pﬁístup k odpadÛm.
V ﬁíjnu jsem se zúãastnil konference
o odpadech, poﬁádané v sídle Ústeckého kraje. Chtûl bych se podûlit o nûkolik velmi inspirativních zku‰eností,
prezentovan˘ch zástupci, nejãastûji
starosty obcí, které jsou v odpadovém
hospodáﬁství ve srovnání s námi o pár
krokÛ vpﬁedu.
NápadÛ a pﬁístupÛ bylo k vidûní dost,
od vylep‰eného hospodaﬁení s tﬁídûn˘m odpadem, pﬁes realizaci obecních
sbûrn˘ch dvorÛ, aÏ po pronájem kompostérÛ v mûstském prostﬁedí, které
ﬁe‰í kulturním zpÛsobem pﬁirozeného
vyuÏití biologick˘ch sloÏek odpadu.
Ve v‰ech pﬁípadech bylo cílem vytyãen˘m obcemi sníÏit mnoÏství komunálního odpadu a tím i náklady na jeho
likvidaci. Ruku v ruce s touto snahou
jde vût‰inou i motivace lidí, kteﬁí dobrovolnû odpad tﬁídí, formou slevy na poplatku za komunální odpad, tedy finanãní motivace. Nevím uÏ, která
z obcí pﬁi‰la s tímto nápadem první
a které dal‰í se tímto nápadem inspirovali. Byla prezentována obec Otvice,
Doubice, Dolní Poustevna, obec Koloã.
Princip spoãívá v tom, Ïe obec kromû
existujících hnízd s kontejnery na tﬁídûní zavede je‰tû moÏnost pro obãany tﬁídit plasty a papír doma a podle mnoÏství vytﬁídûného domácností za rok
potom obãané dostanou slevu na poplatku následujícího roku. Je to moÏnost dobrovolná, pouze pro ty, kdo se
tﬁídûním zab˘vat chtûjí. Pro ostatní
stále zÛstává moÏnost vyuÏít podle potﬁeby kontejnery. V obcích, kde tento
princip funguje, pﬁípadnû ﬁe‰í svoz tﬁídûn˘ch kontejnerÛ aÏ po naplnûní,
svoz pak nemusí b˘t kaÏd˘ t˘den.
Papír se váÏe do balíkÛ, plast se dává
do pytlÛ, sklo se tímto zpÛsobem
z praktick˘ch dÛvodÛ neﬁe‰í a tﬁídí se
do znám˘ch kontejnerÛ na sklo. Po
svozové firmû je navíc poÏadováno
sváÏet tﬁídûn˘ odpad v daném intervalu
od domÛ, a také evidovat, co kdo vytﬁídí. Evidence se provádí pomocí ãteãky
ãárov˘ch kódÛ. Tyto kódy tisknou pro
lidi obecní úﬁady, poÏadavky na svoz
a zpracování jsou na svozové firmy kladeny pﬁi v˘bûrovém ﬁízení.
Obci se vrací náklady na zavedení
systému a na „odmûny“ obãanÛm ve
formû zpûtného proplácení od zpracovatele vytﬁídûného odpadu. Daﬁí se
takto alespoÀ sníÏit obludné mnoÏství
komunálního odpadu, kter˘ je tﬁeba
skládkovat, nebo spalovat. Je jasné, Ïe

podpora skládkování ze strany státu
bude ãím dál men‰í, coÏ v dÛsledku
znamená zdraÏování, o problémech
spaloven a jejich v˘stavby se asi není
tﬁeba zmiÀovat. Mûli bychom se tímto
osvícen˘m a zodpovûdn˘m pﬁíkladem
rychle inspirovat a nenechat si v tomto
ohledu ujíÏdût vlak.
Dal‰ím hezk˘m pﬁíkladem je pﬁístup
mûsta DvÛr Králové nad Labem, kde
ﬁe‰í kromû v˘‰e zmiÀovaného principu
zlep‰ení tﬁídûní je‰tû sníÏení dal‰í v˘znamné sloÏky odpadu, která ãiní nûco
kolem 47% odpadu v popelnicích.
Jedná se o biologicky rozloÏiteln˘ komunální odpad, pro kter˘ se v této
branÏi vÏila zkratka BRKO.

Mûstsk˘ úﬁad nabízí obãanÛm do
pronájmu kompostéry, na dobu 5 let,
poté kompostéry pﬁecházejí do majetku
obãanÛ. Lidé mají dokonce na v˘bûr,
jestli chtûjí plastov˘, nebo dﬁevûn˘, pﬁípadnû i vût‰í kompostér pro bytové
domy. Kompost byl vÏdy pﬁirozenou
souãástí Ïivota na venkovû a bohuÏel
v souãasné vût‰inové pﬁedstavû zahrádek a domÛ s okolím, deformované
reklamou a ãasopisov˘mi trendy, jaksi
není pro kompost místo. Kompostu lze
ale dát i kultivovanou podobu, pokud
na tlející hromadu volnû loÏenou, není
místo, nebo vadí tﬁeba sousedovi.
PouÏiji pﬁíklad na‰í 5-ti ãlenné rodiny,
kdy se snaÏíme pomûrnû zodpovûdnû
tﬁídit, a hlavnû kompostujeme. Naplnit
jednu popelnici nám tak trvá 1 a nûkdy
i 2 mûsíce. Obec musí zaplatit za kaÏdou odvezenou popelnici, takÏe pokud
to není nutné a va‰e popelnice není
plná ponechte si popelnici doma, u‰etﬁíme v‰ichni spoleãnû za vyváÏení. Poplatky hrazené obãany tvoﬁí jen ãást
nákladÛ, které na likvidaci odpadu musí
obec vynaloÏit. Zbytek je hrazen
z obecního rozpoãtu a v roce 2011 tvoﬁí
asi 54% z celkov˘ch roãních nákladÛ
na likvidaci odpadÛ, které tvoﬁili 1. 240

000,-, z toho od obãanÛ bylo vybráno
asi 400 000,-, zpûtné platby za vytﬁídûn˘ odpad ãinily asi 165.000,-. Z obecního rozpoãtu tak je nutné doplácet asi
675 000,-. KdyÏ tyto náklady sníÏíme,
budeme moci prostﬁedky vloÏit jinam,
nebo alespoÀ v budoucích letech náklady na likvidaci odpadÛ alespoÀ nezvy‰ovat.
Pokud bychom se dokázali ﬁídit mnohokrát omletou my‰lenku: „Think globally, act locally“, tedy „mysli globálnû,
konej lokálnû“ a zachováme se podle ní
zodpovûdnû ve vztahu k prostﬁedí,
které nás obklopuje, pﬁispûjeme také
k tomu, abychom se v dne‰ním vûku
konzumu neutopili v odpadcích . To, co
od nás odpadne a za nemal˘ch nákladÛ a úsilí je kamsi odvezeno, se nás
poﬁád t˘ká a zÛstane to námi vyprodukovan˘m odpadem, i kdyÏ tím tﬁeba
bude trpût nûjaká jiná obec a její obyvatelé kdesi opodál. Pokud je nám to
jedno, nechme si sem tﬁeba vozit kaly
z Ostravy, nebo pﬁihoìme ãást tûch na‰ich odpadkÛ na ãernou skládku na
hranici na‰eho katastru cestou na Dolní
¤epãice, to je pﬁeci za kopcem a nikdo
tam nechodí! Ona ta dobrota steãe
zpátky kolem nás do Labe a mÛÏeme jí
zamávat na cestû podél Luãního potoka, na jehoÏ bﬁehy umíme navézt taky
hodnû nepatﬁiãného materiálu, tﬁeba
stavební sutû. Pak se divíme, Ïe kdyÏ
pﬁiteãe vody víc, nezb˘vá pro ní uÏ
místo, vylévá se a plení. Kultura na‰eho prostﬁedí zaãíná volbou kaÏdého
z nás a nejlep‰í odpad je ten, kter˘
vÛbec nevznikne. Tak nûco zkusme
zmûnit k lep‰ímu, neÏ se pﬁed odpady
a plevelem nebude kam schovat.
V obci jsme v leto‰ním roce alespoÀ
pﬁidali stanovi‰tû kontejnerÛ na tﬁídûn˘
odpad, do Zahoﬁan na Rafandu, do
Kﬁe‰ic na PraÏskou. Je‰tû chceme pﬁidat hnízdo do Tﬁeboutic, kde je nyní
pouze jedno. Budeme se snaÏit je‰tû
místa pro kontejnery zkulturnit, stejnû
jako prozatím neorganizovanou meziskládku organického materiálu u trati
v Kﬁe‰icích. Je dobﬁe, Ïe je vymezeno
takové místo, kam lze organick˘ odpad
ze zahrad a z ploch zelenû vozit, je
tﬁeba mu ale dát urãitá „pravidla kompostárny“, aby byl uloÏen˘ materiál
dále vyuÏiteln˘ a zpracovateln˘. K problémÛm odpadového hospodáﬁství bychom rádi opût dali hlavy dohromady
u kulatého stolu pro v‰echny, kdo mají
a chtûjí co ﬁíci, nebo se dozvûdût více.
Pﬁeji v‰em tvÛrãí a vydaﬁen˘ rok
2012.
Ondﬁej ·tûdr˘, místostarosta
ZPRAVODAJ
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ÎIVOTNÍ V¯ROâÍ
V leto‰ním roce 2011, oslavilo
své Ïivotní jubileum 86 na‰ich
obãanÛ - dÛchodcÛ ve vûku od
70 do 96 let. V‰echny na‰e jubilanty, nav‰tívily a v zastoupení za Obecní úﬁad Kﬁe‰ice, pﬁedaly gratulaci a dárkov˘ balíãek
paní Jitka Mesaro‰ová, Jana
Svobodová, Marie ·Èastná
a Anna Tichá, tûmto oslavencÛm:
BoÏena Chladilová, Jindﬁi‰ka Mare‰ová, Marie Svobodová, Marta Slavíková, Vlastimila Marti‰ová, Jaroslav Hájek,
Marie Cendelínová, Marie Cutychová, Marie Maixnerová,
Franti‰ek Holeãek, Jiﬁí ·vihel, Kvûtoslav Limberk, Ludmila
Jelínková, Vûra ·amsová, Marie Blechová, Teresie Kuﬁilová,
Helena Vorlická, Ludmila Kolaãevová, BoÏena Kébrtová, Jiﬁí
Motejl, Ladislav Bene‰, Vladimír ·ams, Anna Heﬁmanová,
Josef Kﬁivánek, Janina Smolná, Jarmila Horáková, Marie
Pazourková, Emilie Nováková, Jaroslav Fiala, Bedﬁich Opoãensk˘, Josef Cutych, RÛÏena Léblová, Vladimír Kraka, Oldﬁich Fiala, Antonie Hafincová, Anna Koﬁánová, Miada ·afáﬁová, Václav Hakl, Josef Voborník, Zdenûk Fr˘da, Jitka
·warzová, Hana Kﬁtûnová, Emilie Sochová, Miroslav Hrube‰, Vilma Svobodníková, Josef SmrÏ, Josef Vorlick˘, Anna
Tichá, Hana Tintûrová, Miloslav Hlaviãka, Franti‰ek Vesel˘,
Bedﬁich Heidorn, Milada Rozinayová, Miloslava Hájková,
Marie âervinková, Emilie Marãaníková, Vûra Zetková, Franti‰ek Zábojník,
Karel Blecha, Marie Kühnová, Ladislav
Schoﬁ, Vlasta BrÛnová, Vûra Fryãová,
Marie Knotková,
AneÏka Tupcová, Anna Balounová, Jan Franûk, Zinaida
Brázdová, Vlasta Vítková, Stanislava Beránková, Marie
Knotková, Karel Hron, AlÏbûta Du‰ková, Marie Fridrichová,
Lucie Svobodníková, Josef Horák, Oldﬁich Motejl, Eva Rychová, Jaroslava Vatrová, Jaroslava Marãaníková, Vûra Zítová, âenûk Michálek.
Na‰í nejstar‰í obãankou je paní Janina Smolná ze
Sedlece - gratulujeme.

Vzhledem k zákonu ã.101/2000 sb. o ochranû osobních
údajÛ v platném znûní nemÛÏeme uvádût Ïivotní jubilea
v plném rozsahu bez souhlasu obãana.
Pokud se v‰ak budete chtít s námi podûlit o radost ze
svého v˘znamného dne, ãi z v˘roãní sv˘ch blízk˘ch od
(70 let, zlaté svatby - diamantové svatby atd.) za‰lete, zavolejte na OÚ. Va‰e jubilea rádi zveﬁejníme.
Eva Rychová, matrika

NáplÀ ãinnosti - matriky
■ Svatební obﬁady, úﬁední ovûﬁování listin a podpisÛ, sluÏba
pro obãany CZEICHPOINT - to znamená, Ïe ná‰ obecní
úﬁad pﬁímo na místû, vydá obãanovi v˘pis z Rejstﬁíku trestÛ, z Katastru nemovitostí a dal‰ích rejstﬁíkÛ. Obãan jiÏ nemusí nav‰tívit nûkolik úﬁadÛ, ale staãí zajít na jeden pﬁíslu‰n˘ úﬁad, kde ve‰keré v˘pisy získá. Obãan se pﬁi poÏádání o v˘pis prokáÏe obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem a za v˘pisy se platí poplatky dle zákona.
■ Do na‰í obce se v prÛbûhu roku 2011 pﬁistûhovalo 25 nov˘ch obãanÛ a 30 obãanÛ se z Kﬁe‰ic odstûhovalo. Narodilo se 17 dûtí a zemﬁelo 18 spoluobãanÛ.
■ Souãástí obecního úﬁadu je i nadále matrika, a pan starosta Václav Kovaﬁík v roce 2011 oddal 2 manÏelsk˘ch
páry a 1 pár oddal pan místostarosta Ondﬁej ·tûdr˘.
■ Pokraãujeme ve slavnostním vítání novû narozen˘ch dûtí
do Ïivota, které probûhlo 28.01.2011 a 01.07. 2011 v obﬁadní síni na‰í obce.
■ SvÛj první obãansk˘ prÛkaz, od nás obdrÏelo ãtrnáct 11 ti
let˘ch dûtí .
■ Na‰im obãanÛm jsme bûhem roku 2010 vymûnili 98 obãansk˘ch prÛkazÛ.
■ Od nového roku 2012, jiÏ neprovádíme na Obecním úﬁadu
v Kﬁe‰icích v˘mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ. Obãan si musí
v˘mûnu obãanského prÛkazu zajistit sám na Mûstském
úﬁadu v Litomûﬁicích.
■ Na obecním úﬁadu jsou k dispozici formuláﬁe „Ïádosti o
vydání ﬁidiãského prÛkazu.“
E.Rychová, matrika

5 let MAS âeské stﬁedohoﬁí
Obãanské sdruÏení Místní akãní skupina âeské stﬁedohoﬁí bylo zaloÏeno v
ãervenci 2006. Základním cílem sdruÏení byla pﬁíprava a realizace rozvojové
strategie smûﬁující ke zlep‰ování kvality
Ïivota a Ïivotního prostﬁedí v regionu
prostﬁednictvím aktivního získávání a
rozdûlování finanãních prostﬁedkÛ. SdruÏení získalo na realizaci sv˘ch zámûrÛ v
roce 2009 dotaci z Programu rozvoje
venkova pro období 2009 - 2013.
Dotace slouÏí ke krytí provozní v˘dajÛ sdruÏení a vût‰í ãást je dále rozdûlována prostﬁednictvím ‰esti opatﬁení
mezi oprávnûné pﬁíjemce pÛsobící na
území MAS. Území je vymezeno katastry mikroregionÛ Porta Bohemica,
âeské stﬁedohoﬁí, Ú‰tûcko a sedmi samostatn˘mi obcemi Litomûﬁice, Prackovice n.L., Mlékojedy, Polepy, ChoZPRAVODAJ
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douny, Libû‰ice a Kﬁe‰ice. Podporovaná opatﬁení se t˘kají rozvoje lidsk˘ch
zdrojÛ, zaji‰tûní sociálních potﬁeb,
vzhledu obcí a kvality prostﬁedí, péãe o
kulturní dûdictví, rozvoje cestovního
ruchu, pﬁidávání hodnoty zemûdûlsk˘m
a potravináﬁsk˘m produktÛm a modernizací zemûdûlsk˘ch podnikÛ. Maximální
v˘‰e dotací se pohybuje od 750.000,—
Kã po 2.000.000,—Kã. V letech 2009-11
vyhlásila MAS 4 v˘zvy k pﬁedkládání
projektÛ a poskytla dotaci na 69 projektÛ v celkové ãástce vy‰‰í jak 30 mil. Kã.
Vyhlá‰ení dal‰í jiÏ 5. v˘zvy je pﬁedbûÏnû
naplánováno na jaro r. 2012. V roce
2011 sdruÏení rovnûÏ podpoﬁilo ze
sv˘ch prostﬁedkÛ 14 Ïádostí o neinvestiãní pﬁíspûvek pro veﬁejn˘ a neziskov˘
sektor na kulturní, spoleãenské, vzdûlávací a sportovní akce.

V leto‰ním roce bylo sdruÏení hodnoceno v rámci 112 MAS v âeské republice ve skupinû „Dobﬁe fungující
MAS“ s jasnou strategií a pﬁidanou
hodnotou pﬁi rozdûlování finanãních
prostﬁedkÛ.
Kanceláﬁ MAS, sídlící na adrese
Ploskovice 50, poskytuje informace
obcím, neziskov˘m organizacím a podnikatelÛm v zemûdûlství a cestovním
ruchu o moÏnostech získání dotací na
jejich rozvojové zámûry. SdruÏení organizuje vzdûlávací akce a propaguje
svou ãinnost na odborn˘ch konferencích, celostátních a regionálních v˘stavách a kulturních, spoleãensk˘ch a
sportovních akcích. Více informací najdete na internetov˘ch stránkách
www.mascs.cz.
Ing. Bohumír Jasansk˘, ﬁeditel

Z âINNOSTI OBECNÍ POLICE K¤E·ICE
BlíÏí se nov˘ rok 2012 a proto bych
chtûl jménem Obecní policie v Kﬁe‰icích popﬁát obãanÛm obce Kﬁe‰ice
a pﬁidruÏen˘ch obcí mnoho zdraví, spokojenosti a ‰tûstí do Nového roku
2012.
Pro nûkoho to nebude Ïádná zmûna,
ale pro mnoho na‰ich obãanÛ to bude
velká zmûna, co se t˘ãe pﬁeÏití z ekonomické stránky. V˘razné zdraÏování
a pﬁípadnou ztrátu zamûstnání v˘raznû
pocítí mnoho lidí. Je tﬁeba neustále bojovat s touto situací, nevzdávat se a neustále „na sobû dûlat.“ Zvy‰ovat své
dovednosti a schopnosti, aby jste nalezli uplatnûní do dal‰ího Ïivota. Není to
lehké, ale bohuÏel to v dne‰ní dobû
nelze jinak. Nebuìte jako ti slab‰í, co si
svoji finanãní stránku vylep‰ují na úkor
jin˘ch. KrádeÏe jsou poslední dobou na
denním poﬁádku a podle v˘voje situace
se bude nadále zhor‰ovat. Znovu
a znovu upozorÀuji, „hlídejte si svÛj
vlastní majetek“ , nedávejte moÏnost
jin˘m, aby se na úkor Vás obohacovali.
Vy za to nemÛÏete. AÈ stát vytvoﬁí
koncepci, jak tento momentální stav
zlep‰it.
Nebudu nadále rozebírat politiku
státu, tolik ãasu momentálnû nemám.
Pﬁejdu k pﬁehledu nûkter˘ch ãinností
obecní policie v Kﬁe‰icích za uplynulé
období.
■ 13.6. Pﬁi pravidelné obchÛzce zahrádkáﬁské kolonie na Holaji spatﬁen
podezﬁel˘ muÏ nesoucí zánovní hliníko-

v˘ Ïebﬁík. Po podání vysvûtlení a prokázání totoÏnosti bylo zji‰tûno, Ïe
mlad˘ muÏ pob˘vá v Kﬁe‰icích. Îebﬁík
dostal od svého pﬁíbuzného a chystá
se ho zpenûÏit v místním v˘kupu Ïelezného ‰rotu. V zahrádkáﬁské kolonii se
bohuÏel k Ïebﬁíku nikdo nehlásil a tak
skonãil jako odpad v místní sbûrnû. Podezﬁení z krádeÏe bylo pﬁedáno Policii
âR v Litomûﬁicích.
■ 28.6. Silnû podnapilá Ïena budila
veﬁejné pohor‰ení pﬁed místní ‰kolou.
Nejhor‰í bylo, Ïe u toho byly její nezletilé dûti, které vedla na ‰kolní besídku.
Obecní policie okamÏitû sehnala pﬁíbuzné této Ïeny, kteﬁí se o dûti a jejich
maminku postarali.
■ 4.7. Oznámeno ohroÏení od chátrající nemovitosti v Tﬁebouticích, která
padajícím zdivem ohroÏovala kolemjdoucí obãany a projíÏdûjící vozidla.
Obecní policie provedla nezbytná
bezpeãnostní opatﬁení, aby nebyl
ohroÏen Ïivot a zdraví obãanÛ. Vyrozumûn byl majitel nemovitosti, kter˘ nelenil a v brzké dobû závadu
odstranil.
■ 17.8. Oznámena krádeÏ do bytu
v Kolonii. Na místû nebyly shledány
stopy násilí do bytu. Byt byl v dobû
vloupání uzamãen a nebyl zji‰tûn ani
pﬁesn˘ obsah odcizen˘ch vûcí. I pﬁesto pﬁípad zÛstal v ‰etﬁení obecní policie nadále, aby bylo objasnûno zá-

hadné vniknutí do tohoto uzamãeného
objektu.
■ 17.9. PoblíÏ Nuãnic „U b˘kárny“
pokousána nezletilá dívka mal˘m psem
pohybující se bez ko‰íku a vodítka
v prostoru veﬁejné komunikace. Pes byl
i pﬁes to, Ïe má platné oãkování proti
vzteklinû, prohlédnut veterináﬁem ,
kter˘ stanovil, Ïe pes je zcela zdráv.
Majiteli psa udûlena bloková pokuta.
■ 29.9. Oznámená krádeÏ jízdního
kola, ponechaného bez dozoru pﬁed
obchodem v Zahoﬁanech. Provedeno
dÛkladné ‰etﬁení a prohlídka v‰ech
star‰ích kol v obci. BohuÏel po kole jakoby se slehla zem. Zﬁejmû skonãilo
jako odpad v nûkteré z v˘kupen v okolí.
■ 21.10. Na obecní policii oznámen
pohyb velkého psa v okolí v˘kupny
„U b˘kárny“.
Kolemjdoucím nahánûl strach. Jednalo se o Rotweilera, kter˘ pﬁekonal
oplocení místní v˘kupny a chystal se na
procházku do okolí. Po pﬁíjezdu obecní
policie byl jiÏ opût doma. Majiteli byla
naﬁízeno, aby si svého psa více zabezpeãil.
V roce 2011 bylo udûleno celkem 64
blokov˘ch pokut, z toho 18 na místû
nezaplacen˘ch.
Celkem bylo vybráno za pokuty 44
500 kã.
stráÏník Hromas Petr

Problematiky litomûﬁického regionu - kriminalita a drogy
Litomûﬁice a okolí patﬁí mezi nejkrásnûj‰í místa v na‰í
zemi. Je tu mnoho kulturních a historick˘ch památek, které
kaÏdoroãnû nav‰tûvuje mnoho tuzemsk˘ch a zahraniãních
turistÛ. Na stráních za mûstem smûrem na západ se nachází ãetné vinice, které nás proslavily po celém svûtû. Vinice
leÏí uprostﬁed krásné krajiny, která se naz˘vá âeské stﬁedohoﬁí.
Dnes není cílem seznámit ãtenáﬁe s krásami na‰eho
mûsta a okolí, ale zhodnotit problémy, které mnoha obãanÛm litomûﬁicka dûlají vrásky na ãele. Nebudeme se zab˘vat
problémy, megalomansk˘mi stavbami, jako je dostavba dálnice D8 pﬁes âeské stﬁedohoﬁí. Nebo finanãními problémy,
jako je sniÏování platÛ a zvy‰ování cen potravin a dal‰ích
energií.
Jako prÛmûrn˘ obãan Litomûﬁic a b˘val˘ stráÏník obecní
policie se dennû setkávám s mnoha lidmi a poslouchám jejich vyprávûní. ZáleÏí na tom jaká je vûková hranice tûchto lidiãek. Ti nejstar‰í vypráví, jaké to tu kdysi bylo dobré, jak
jsme se krásnû mûli. Obãas si postûÏují na nízk˘ dÛchod,
porozpráví o dûtech a o jejich úspû‰ích. Bûhem jednoho
‰álku kávy se dostanete do jiného ãasu, vrátíte se do his-

torie dané oblasti a jste naplnûn touhou vrátit se zpût a proÏít si Ïivot je‰tû jednou. Nej‰ir‰í obzor mají obãané stﬁedního
vûku. Stále zaujímají pevné místo na pracovním trhu, pﬁeváÏnû vy‰‰í pracovní zaﬁazení a dlouholeté zku‰enosti jim
umoÏÀují vy‰‰í nahlédnutí na Ïivot na litomûﬁicku.
Nejvût‰ím problémem, jako i v jin˘ch regionech, je kriminalita a drogy. Jsou to dva nejvût‰í a nejãastûj‰í spojenci.
Sly‰ím to na kaÏdém kroku. „Pane stráÏník zase mû vykradli
chatku.“ KaÏd˘ kdo vlastní nûjakou tu zahrádku s chatiãkou,
zaÏil ten okamÏik, kdy se stal obûtí trestného ãinu. KaÏdému
druhému jiÏ odcizili jízdní kolo, v‰ude okolo nás se krade.
Kdo za to mÛÏe? Lidé se dostávají stále do vût‰ích finanãních problémÛ. Ztráta zamûstnání, ale i dûdiãná nechuÈ pracovat je nutí hledat si jin˘ zdroj obÏivy. Nekrade jenom tato
skupina, jsou tu i tací, kteﬁí nezvládnutím Ïivotního rytmu se
stali obûÈmi drogové závislosti. V‰e navazuje na sebe. Kdo
uÏívá drogy, nemá sílu stát se stál˘m ãlenem pracovního kolobûhu a uchyluje se k ãinnostem jako jsou loupeÏe, krádeÏe, podvody a dal‰í podobné ãiny vyjmenované v trestním
zákonû. Kde takov˘ jedinec má získat peníze na obÏivu, na
(Pokraãování na následující stranû)
ZPRAVODAJ
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bydlení a na získání dal‰í dávky. Jedinû
touto nekalou ãinností. Je tﬁeba hledat
ﬁe‰ení v prevenci kriminality a v roz‰iﬁování osvûty v boji proti ãinnosti, kterou nemÛÏeme zaﬁadit mezi ty správné
v na‰í spoleãnosti. MÛÏeme sem zahrnout kriminalitu, páchání pﬁestupkÛ,
pouÏívání a v˘roba psychotropních a jin˘ch omamn˘ch látek, nenávist k obãanÛm jin˘ch národnostních men‰in a
dal‰í ãiny, které se nesluãují s chováním jedince v na‰í spoleãnosti. Je
zvlá‰tní, kdyÏ s neustále pﬁib˘vající kriminalitou, klesá poãet pﬁíslu‰níkÛ Policie âR. UÏ tak nestíhají ﬁe‰it pﬁíliv trestn˘ch ãinÛ a celou smûnu prosedí jako
úﬁedníci za psacím strojem.
Je‰tû Ïe tu máme mûstské stráÏníky, ale i ti bohuÏel svÛj poãet nenavy‰ují. V Kﬁe‰icích bohuÏel obecní policii
ru‰í, snad to nebude mít dopad na
Ïivot v obci. Takov˘ stráÏník, kter˘
mnoho let sbírá zku‰enosti se ocitne
bûhem nûkolika dní na úﬁadu práce.
Nezb˘vá mu nic jiného neÏ své zku‰enosti a vûdomosti uplatnit v jiném zamûstnání.
KaÏd˘ by si mûl ﬁíci „dûlat se to

nesmí, tak to neudûlám,“ âlovûk by mûl
konat jen to, co není zákonem zakázáno. Ze Ïivota si mÛÏeme v‰ichni pﬁiznat, Ïe uÏ jsme mnohokrát, dokonce i
z vlastní zku‰enosti sly‰eli monology,
Ïe kdyÏ to dûlají jiní, tak to budeme ãinit

také. Závidíme jeden druhému a musíme mít to, co má jin˘.
Není tﬁeba b˘t vûﬁící. Staãí vûﬁit jen
ve vûci, které vykonáme s útûchou na
srdci a pro radost a ‰tûstí jin˘ch lidí.
hromik

Objektivem pohotového fotoreportéra
âil˘ ruch na stavbû mateﬁské ‰koly.

F o t o r e p o r t á Ï : Zpívání u vánoãního stromu
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Skleniãku vody? Tak to jo, to bych si dal...
V létû chodíval pan Hron kolem na‰í
chalupy, aby nasekal trávu králíkÛm.
Léty ohnut˘, opíral se o hÛlku, ale kdyÏ
kosil, byl to koncert pro oãi. Kosa mu
jen svi‰tûla, pohyboval se lehce, bez
náznaku únavy a zasebou zanechával
pravidelné oblouãky poseãené trávy.
Pak se obãas zastavil na kus ﬁeãi a trochu ‰Èávy, Ïe mu vyprahlo. S kaÏd˘m
takov˘m rozhovorem jsem v nûm poznávala ãlovûka barvitého, skromného.
A pﬁes v‰echny útrapy osudu, nepolevujícího, zvídavého a otevﬁeného.
Letos v listopadu oslavil pan Karel
Hron 90. narozeniny, ‰la jsem mu popﬁát a zároveÀ jsme spolu nahráli nûkteré vzpomínky, aby se o nû podûlil
v místním ãasopise. Pﬁepsat mi je pomohla Andrea ·vihelová, za coÏ jí moc
dûkuji.
Pan Karel Hron, volyÀsk˘ âech pﬁi‰el
do Zahoﬁan s rodinou v roce 1957. Ale
jeho pouÈ z rodné vsi, neÏ se zde usadil, je mnohem del‰í a historicky i osobnû dramatiãtûj‰í.
Myslím, Ïe stojí zato, se krátce zmínit
o tom jak se âe‰i na VolyÀ dostali.
Po prusko-rakouské válce byla hospodáﬁská situace v âechách a na Moravû svízelná. Amerika zaãala omezovat pﬁijímání imigrantÛ, zato Rusko,
které bylo blíÏe, imigranty vítalo.
V roce 1867 na slovanském sjezdu
v Moskvû, ãe‰tí delegáti mezi nimiÏ byli
napﬁíklad Franti‰ek Palack˘ a Franti‰ek Rieger dojednali s carskou vládou
moÏnost, pﬁesídlit ãeské osadníky na
VolyÀ. Podmínky byly lákavé: levná
pÛda, právo na národní ‰kolství, samospráva, náboÏenská svoboda, uvolnûní
od daní na 20 let a a muÏi byli zpro‰tûni v˘konu povinné vojenské sluÏby. Na
VolyÀ ode‰lo asi 45000 âechÛ a MoravanÛ. Îili ve 638 obcích, z toho více
neÏ 100 obcí bylo pouze ãesk˘ch. Zúrodnili pÛdu, znali moderní zemûdûlské
postupy, vystavûli cementárny, ml˘ny,
pivovary, zakládali spolky, knihovny,
udrÏovali ãeské tradice a ﬁeã. Jejich
vnuci i pravnuci doma ãesky mluvili
a znali ãeské písnû, mûli dvû rodné
zemû. Od roku 1914 do roku 1945 promûnilo VolyÀ nûkolik státních útvarÛ
a reÏimÛ. KaÏd˘ nov˘ reÏim ztíÏil Ïivot
obyvatel. Docházelo k represím, lynãování, odvleãení na Sibiﬁ, za NûmcÛ
i hromadnému vyvraÏìování, kterému
v roce 1943 neunikly ãeské vesnice
âesk˘ Malín a Sergijevka-Michna.
V roce 1944 byl zaloÏen 1. ãeskoslovensk˘ armádní sbor, v nûmÏ za osvobození âeskoslovenska bojovalo

10500 volyÀsk˘ch âechÛ.Prezident Edvard Bene‰ pak s J.V. Stalinem vyjednal moÏnost návratu volyÀsk˘ch âechÛ
do pÛvodní vlasti. Návratu vyuÏilo nebo
smûlo vyuÏít ke konci roku 1948 cca
39000 reemigrantÛ. Dal‰í jiÏ men‰í vlny
reemigrace byly po v˘buchu jaderné
elektrárny v âernobylu a po roce 1989.
Osud pana Hrona se pohnul, kdyÏ
byl roku 1942 odvezen Nûmci na nucené práce do Gdynû, tam pﬁiváÏely nûmecké lodû potraviny a dobytek a zásobovali tak své vojsko na frontû. Pan
Hron pracoval v kravínû. Tﬁi muÏi mûli
na starost 60 dojnic a 20 jalovic. Dojilo
se ruãnû, ráno a veãer. Na statku se seznámil se svou budoucí Ïenou Marií.
Ubûhlo pár let,fronta se blíÏila. Jeden
star˘ Nûmec jim poradil, aby kaÏd˘ den
oddûlili krajíc chleba ze svého pﬁídûlu
a usu‰ili jej. Dali na jeho radu a pﬁes
léto mûli pln˘ pytel. V bﬁeznu 45 pak
byli nahnáni do koncentraãního tábora.
Vládl chaos, kter˘ nemûli jiÏ Nûmci ve
sv˘ch rukách. Ten such˘ chléb, bylo jediné co mûli k jídlu. Do pﬁístavu pﬁiplouvaly lodû a odváÏely lidi pryã. Byla tam
spousta ãekajících, hladov˘ch lidí, plné
pláÏe a lesy. Hronovi také ãekali na
loì, pﬁestoÏe nevûdûli kam je odveze.
Francouz‰tí a jiní cizojazyãní vûzni uÏ
byli pryã. Pak uÏ Ïádné lodû nepﬁipluly.
Museli zpátky do koncentráku, kde mûli
alespoÀ stﬁechu nad hlavou, navíc to
bylo místo kde se nebojovalo. Jednou
se podhrabal pod dráty, aby opatﬁil
nûco k jídlu. Podaﬁilo se mu v opu‰tûném domû najít konzervu, pÛlku chleba
a pytlík obilí. Cestou zpût, se ale dostal
do letadlové palby. Vzpomnûl si na jednoho staﬁíka, kter˘ ﬁíkal, Ïe granát málokdy spadne do stejné díry. Pﬁebíhal
z jednoho kráteru do druhého. Dostal
se mimo palbu. V táboﬁe pak nalezené
obilí rozdal, ze zbytku si udûlali 5 placek a i ty nakonec rozdali.Pak jiÏ definitivnû pﬁi‰li Sovûti. Marie jela domÛ ke
sv˘m rodiãÛm. A on byl naverbován do
tzv. „troféjnovo batalionu“, pracovního
pluku. První jejich úkol byl rozebrat
elektrárnu v Elbinku (Elblag).
■ K.H. No a do‰li jsme do toho Elbinku
a tam vám byla elektrárna, celá sklenûná, ocelov˘ sloupy a v‰echny stûny
byly ze skla. A my jsme ji celou museli
rozebrat, kousek po kousku, popisovat,
aby se to pak mohlo sloÏit zpátky. I ten
obrovskej generátor se stûhoval.
V‰echno ﬁídil inÏen˘r, zajatec, kter˘ tu
továrnu postavil. Ocelov˘ kusy se rozﬁezávaly ve svarech, natíraly se

a hned nakládaly na vagony co jely do
Leningradu. Za mûsíc bylo hotovo. Já
jsem pak do Leningradu jednou jel a tu
elektrárnu jsem vidûl. Byla úplnû stejná, jako v Elbinku. Ono byla spousta
staveb, hlavnû továren, kter˘ byly takhle pﬁevezen˘ jako váleãná koﬁist....
Ná‰ batalion sbíral munici a rozebíral ji
a zne‰kodÀoval....
... Pak se dostal ke své Ïenû do její
rodné vsi. A v bﬁeznu 1947 pak pﬁekroãili s první dcerou hranice âSR.
■ K.H. NeÏ jsme pﬁekroãili hranice, tak
nám dali kaÏd˘mu 300 korun. Pﬁekroãili jsme je, jeli pár kilometrÛ a pak vlak
zastavil a tam byl krám, hned naproti,
tak jsem honem vyskoãil z toho vlaku.
Máme peníze, tak si koupím veku
a je‰tû nûjakou housku a nûco takov˘ho. Po tej dlouhej dobû co jsme byli
z domova /1942/, jsem bíl˘ chleba
nejed. Byla to vzácnost. Vlakem jsme
dojeli do Postoloprt. Tam jsem se po
sedmi letech setkal s bratrem Viktorem.
Viktor pﬁi‰el do âech s armádou. Do‰li
jsme pû‰ky do Miﬁejovic a tam jsme odpoãívali. No a teìka, bylo to asi tﬁi ãtyﬁi
dny, takhle brácha povídá, ví‰ co, vezmem kolo a jedem se podívat po tûch
vesnicích. Na tem velitelství v Litomûﬁicích, rozdûlovali místnosti a byty, to co
bylo v‰echno vojensk˘. No, tak tam
Viktor byl a oni ﬁekli jeì tam a tam, podívat se na prázdn˘ baráky. Tak jsme
sedli na kolo a projeli hodnû vesnic
v‰elijak˘ baráky a tak. A nic poﬁádn˘ho. Pak Viktor odjel, maminka se sestrou pﬁijeli do Postoloprt, on jel pro nû.
Îena uÏ chtûla nûkde bydlet a povídá:
„A co kdyby ses ‰el podívat na ty Kunratice, jak to vypadá.“ A já povídám:
„Jak to vypadá, tak jo.“,tak jsem vzal
kolo a jel jsem tam, místostarosta té
obce nebo nûco takového, mi ukázal
ten barák. Barák novej, tûsnû pﬁed válkou vyhoﬁel a tak ho tam nûjakej
Nûmec opravil. Tak jsem to prohlídl,
nov˘ podlahy, nov˘ místnosti, ãtyﬁi pût
místností nahoﬁe a dole byla ma‰tal,
tedy chlív. A co mû tak nejvíc lákalo, to
nebylo nikde. KaÏd˘ kÛÀ a kráva mûly
svou napájeãku.Taky vystavûl naprosto novou stodolu, krásnou za‰upovací,
na jaﬁe to tam bylo nádhern˘. Dole byly
pod stodolou sklepy, tam se ukládaly
na pÛlce brambory a druhá pÛlka byla
na jablka. Tam byly lísky a pod jabkama tekla voda. Pramen. To si pﬁedstavte, jak to tam bylo zrychtovan˘, tam
jsme daly jabka a celou zimu se vûtra-
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ly a byly krásnû ãerstv˘. Jel jsem rovnou na okres, pﬁi‰el
jsem tam a povídám: „Tak jsem se byl podívat v Kundraticích
a beru to.“ ,No tak jsem papír napsal hned. A uÏ to bylo.
Veãer pﬁijel brácha a tak jsem mu hlásil. Povídá, proã jsi to
udûlal? Si nemohl poãkat? Na‰li bysme nûco lep‰ího.Îe
bych moh bejt zamûstnanej na dráze a nepotﬁeboval se
v zemûdûlství tejrat. Já povídám.:“Nic naplat, uÏ mám hospodáﬁství a jdu na to.“ No a vod tej doby jsem dûlal. Deset
let jsme tam dﬁeli, v tom hospodáﬁství. No a mûli jsme sad,
louky a pole.Hned co jsme pﬁijeli, brambory jsme sázeli
a v druhém roce jsme tam posadili brambory a na ty jsme si
pÛjãily, protoÏe penûz jsme nemûli je‰tû tolik. Nasázeli jsme
asi tak 50 arÛ brambor, ale tenkrát bylo hrozn˘ sucho. Brambory narostly, no, takov˘ oﬁí‰ky. No, a pak na zimu, holt nám
poslali, Ïe jsme sázeli brambory, tak já nevím kolik metrákÛ,
Ïe máme odevzdat. No a nûjak˘ obilí je‰tû k tomu. No tak co,
co jsme mohli dûlat, nic. Pﬁi‰li, spoãítali a dûlalo to asi 15
tisíc. 15 tisíc dluhÛ. No a to byl pak rok 49. a oni to vymáhali. Taky mne odvedli na vojnu. Na‰tûstí manÏelka ‰la vyﬁídit
na úﬁad, Ïe jsem byl jako v Rusku v armádû, a Ïe jsem tolik
a tolik odslouÏil pro armádu, takÏe by mû mûli propustit. Tak
mû tam nechali na vojnû jen tﬁi mûsíce. Máma, ale musela
sklízet úrodu, na‰tûstí ji pomohli sousedi a Viktor.
■ K.·. Vy jste mi jednou vyprávûl, Ïe jste musel odvést nûjaké velké mnoÏství jetelového semínka, coÏ nebylo moÏné
splnit. Vymyslel jste ale strojek na vymnutí jetelov˘ch kvûtÛ
a poÏadované mnoÏství jste odevzdal. Tak jste mohli hospodaﬁit dal‰í rok.

■ K.H. Tady bylo prázdn˘ch domeãkÛ málo.
■ K.·. A co kostel, byl uÏ tou dobou zavﬁen˘?
Ten byl zavﬁen˘ a je poﬁád. Tam se neslouÏilo nikdy ani
jednou. Z kostela vedla chodba na faru a taky na Kﬁemín. Na
Kﬁemínû byla studna, v které byl Ïebﬁík a pak dlouhé schodi‰tû dolÛ aÏ pod Labe a chodba vedla aÏ do Terezína.Pak
to ale v‰echno zazdili. Bylo to nebezpeãné, propadlé. A
kdyÏ dávali nedávno na kostel novou stﬁechu, tak tam byla
je‰tû taková kapliãka na kostele. Kapliãku sundali a na‰li
skﬁíÀku. V ní byly fotografie cel˘ho okolí. Na kapliãce byla taková vûÏiãka a na vûÏiãce byl kohout. ¤íkalo se, Ïe kdyÏ
byla tenkrát válka, já uÏ nevím jaká a v jak˘ dobû, tak kohout
probudil vojáky, co tu hlídali a tím pádem zachránili tady to
cel˘ okolí. Na památku dali na kapliãku udûlat kohouta, Ïe
zachránil Zahoﬁany.
Teì uÏ tam ten kohout není a tak proto já mám támhle
u vrátek udûlan˘ho kohouta plechov˘ho, aby mne vzbudil,
kdyby nûco. No, tak to jsou takov˘ pﬁíbûhy, to já bych moh’
vyprávût celej deÀ a je‰tû by to nebylo cel˘....
Karolína ·tûdrá
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Datum

Den

1

4.1.2012

Středa

NE

2

11.1.2012

Středa

ANO

3

18.1.2012

Středa

ANO

■ K.·. A kdy jste ve‰li do JZD, a jak jste se dostali z Kundratic do Zahoﬁan?

4

25.1.2012

Středa

ANO

5

1.2.2012

Středa

NE

■ K.H. No oni Zahoﬁan‰tí dostali nabídku z okresu, Ïe jsou
v Kunradicích pastviny, a Ïe tam mÛÏou dát dobytek a nic za
to, ale je‰tû se nejednalo o tom, Ïe to nûkdy bude statkov˘
a podobnû. Do JZD jsme ‰li v 55 roce. Pﬁidali jsme se do Zahoﬁanského JZD, kdyÏ uÏ u nás pásli dobytek. V roce 59 nás
zaãali stra‰it, Ïe pﬁijdem o dÛm. Tak pﬁi‰el tady Marãaník
Cyril, ten byl ve v˘boru, v tom JZD. Tak pﬁi‰el a povídá: „Ví‰
co, pÛjdete do Zahoﬁan, tam vám dáme domek a bude to“,
No, a tak jsme se pﬁestûhovali do Zahoﬁan. No a dobytek
samosebou v‰echen pohromadû, se pﬁehnal do Zahoﬁan..
No vzali jsme si tady ten baráãek vedle jak má dcera. ...V t˘
dobû taky v Kundraticích roz‰iﬁovaly silnici a pﬁekáÏel jim
tam barák, co mûl vrch celej novej,tak jsem se dohod, Ïe
ta‰ky si odvezu do Zahoﬁan na opravu baráãku. Tak jsem to
sebral, krásnû jsem je podle na‰í stodoly narovnal.Pak kdyÏ
to statky sebraly, tak tu stodolu rozebraly celou v‰echnu,
v‰ecky trámy, prkna, ta‰ky musely rozebrat bez po‰kození
a v‰echno ‰lo na kravín v Litomûﬁicích. A ty ta‰ky, pro kter˘
jsem jel, kter˘ jsem myslel, Ïe pﬁivezu sem, byly pryã. Tak
jsem tam naﬁezal fÛru dﬁíví a pﬁivez jsem místo ta‰ek, dﬁíví.
No, tak to takov˘ pﬁíbûhy byly.....Tady v Zahoﬁanech bylo
práce moc. Aj, práce, my jsme byli 21 let u prasat, takÏe
jsme dûlali poﬁád jedno a to sam˘. Ale protoÏe jsem byl zvyklej udûlat v‰ude v‰echno poﬁádnû, tak jsme pak dostávali
rekreace. To jsme pak s mámou v‰ude moÏnû byli.

6

8.2.2012

Středa

ANO

7

15.2.2012

Středa

ANO

8

22.2.2012

Středa

ANO

9

29.2.2012

Středa

NE

10

7.3.2012

Středa

ANO

11

14.3.2012

Středa

ANO

12

21.3.2012

Středa

ANO

28.3.2012

Středa

NE

14

4.4.2012

Středa

ANO

15

11.4.2012

Středa

ANO

16

18.4.2011

Středa

ANO

17

25.4.2012

Středa

NE

18

2.5.2012

Středa

ANO

19

9.5.2012

Středa

ANO

20

16.5.2012

Středa

ANO

21

23.5.2012

Středa

NE

22

30.5.2012

Středa

ANO

23

6.6.2012

Středa

ANO

24

13.6.2012

Středa

ANO

25

20.6.2012

Středa

NE

26

27.6.2012

Středa

ANO

27

4.7.2012

Středa

ANO

28

11.7.2012

Středa

ANO

■ K.H. No jo, to jo.

■ K.·. Jak Zahoﬁany vypadaly, kdyÏ jste se sem nastûhovali. Byly tu je‰tû prázdné domy, nebo uÏ byly zabydlené?
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