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Jsme dobﬁí hospodáﬁi?
JAK HOSPODA¤Í STÁT?
Podíváme-li se na souãasn˘ hospodáﬁsk˘ stav na‰í zemû, coÏ má samozﬁejmû velmi úzkou vazbu na hospodaﬁení na‰í obce, tak bychom mûli b˘t
velmi ostraÏití. Hospodáﬁská krize
zcela jistû ovlivÀuje a je‰tû dlouho
bude ovlivÀovat hospodaﬁení státu,
obce i vût‰iny rodin. Souãasná doba
nás nutí je‰tû více pﬁem˘‰let na co vynaloÏit finanãní prostﬁedky. Pﬁeklenovací Fi‰erova vláda ãiní kroky, které
mají za cíl stabilizovat veﬁejné rozpoãty
a myslím, Ïe má snahu zru‰it v‰echny
zbyteãné a neefektivní projekty. Musíme samozﬁejmû chápat, Ïe jde o úﬁednickou vládu s doãasn˘m a omezen˘m
mandátem. KaÏdá normální politická
vláda dûlá spí‰e líbivou politiku, uÏ
jenom proto, Ïe chce b˘t pﬁí‰tû zvolena
znovu. A to samozﬁejmû bez nadbíhání
voliãÛm nejde. Mnohem vût‰í problém
vidím v Poslanecké snûmovnû Parlamentu âR. Zde se politici pﬁedbíhají v
prosazování blbostí a zbyteãn˘ch vûcí.
Krátce se zastavím u tzv. „porcování
medvûda“. Myslím si, Ïe to je krásná
ukázka toho, ãím se právû Snûmovna
PâR vÛbec zab˘vat nemá. Místo legislativní práce a snahy o v˘robu co nejmen‰ího poãtu legislativních zmetkÛ
se zákonodárci snaÏí „pﬁihrát“ co nejvíce penûz do sv˘ch regionÛ, coÏ samozﬁejmû vÛbec není hlavní idea poslanecké snûmovny a poslaneckého mandátu. Schvalování obrovsk˘ch finanãních
ãástek na budování golfov˘ch hﬁi‰È,
pﬁíspûvky na fotbalové ãi hokejové
kluby ãi megalomanské kulturnû-spoleãenské aktivity by nemûlo b˘t rozhodováno na této úrovni. Rozvojem podobn˘ch aktivit by se pﬁece mûlo zab˘vat
krajské zastupitelstvo v pﬁípadû, Ïe
projekt má nadregionální charakter.
Ostatní vûci aÈ ﬁe‰í obce i mûsta.
Pokud na to mají finanãní prostﬁedky.
Zde ov‰em naráÏíme tvrdû na zeì.

ProtoÏe to by znamenalo obrovské sníÏení poãtu zbyteãn˘ch úﬁedníkÛ na
centrálních úﬁadech a ministerstvech.
A my pﬁece víme, Ïe „kapﬁíci si sami
rybník nevypustí“. Speciální ãást této
problematiky tvoﬁí tzv. DOTACE, a
je‰tû lep‰í kapitolou jsou dotace z Evropské unie. Ale tûm budu vûnovat samostatnou ãást této úvahy. V závûru
této ãásti vûnované hospodaﬁení republiky si dovolím nûkolik úvah. Osobnû se domnívám, Ïe receptÛ na vyﬁe‰ení této hospodáﬁské krize se je‰tû
doãkáme mnoho. A moÏná budou je‰tû
mnohem ‰ílenûj‰í, neÏ je program napﬁíklad tzv. ‰rotovného. Socialisté zcela
jistû pﬁijdou s je‰tû propracovanûj‰í
metodikou jak peníze, které odvádíme
z na‰ich daní pﬁerozdûlit tak, abychom
si mysleli, Ïe je vlastnû dávají socialisté
z vlastního. Îe je dávají oni nám! Tento
tûÏk˘ omyl bohuÏel pﬁetrvává v hlavách mnoh˘ch na‰ich obãanÛ. Stále na
to musím upozorÀovat. Socialisté, kteﬁí
nám slibují, Ïe za nich se budeme mít
lépe, nám bezosty‰nû lÏou. Oni udûlají
pouze to, Ïe nám seberou více penûz z
na‰ich penûÏenek a rozdûlí si je tak,
aby získali hlasy pro dal‰í volby. Socia-
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listé, ale samozﬁejmû ani pravicové
vlády, Ïádné svoje peníze, které by
nám chtûli dát, nemají. To jsou peníze,
které jsme vydûlali my, obãané této
zemû.
•••
Podívejme se tﬁeba na zdravotnictví.
Letité „du‰evní masírování“ nûkter˘ch
politikÛ, kteﬁí tvrdí, Ïe zaﬁídí, Ïe nûkteré
vûci budou zadarmo! Bohapustá leÏ. V
Ïivotû totiÏ není nikdy nic zadarmo.
VÏdy to nûkdo zaplatí. A vÏdy to zaplatí bohuÏel daÀoví poplatníci, coÏ jsme
my v‰ichni. Nechci se pou‰tût do rozsáhlého a systémového rozboru na‰eho zdravotnictví, protoÏe to by vydalo
na velmi dlouh˘ a smutn˘ román, ale
nemohu se nezmínit o poplatcích u lékaﬁe. Osobnû si myslím, Ïe tato my‰lenka není vÛbec ‰patná a domnívám
se, Ïe na‰emu zdravotnictví mÛÏe
tento poplatek v jistém smyslu pomoci.
Ale poãítejte se mnou. Poplatek u lékaﬁe je 30,- Kã. Jaká je to vlastnû hodnota? KdyÏ si spoãítám, Ïe náv‰tûva hospody mne mÛÏe pﬁijít pﬁi ãtyﬁech pivech
a jedné krabiãce cigaret na 150,- Kã, je
to vlastnû pût náv‰tûv lékaﬁe za mûsíc.
A teì si pojìme spoãítat kolik je to mû-

síãních náv‰tûv u lékaﬁe. Náv‰tûvník hospody utratí mûsíãnû
cca 4.000,-Kã aÏ 4.500,-Kã za pivo a cigarety. Je to stejné,
jako by nav‰tívil 150krát mûsíãnû lékaﬁe. Myslím, Ïe tento
v˘poãet je zcela jistû ilustrativní. A musíme k tomu je‰tû pﬁipoãítat jak nám konzumace alkoholu a kouﬁení cigaret niãí
zdraví, které musí na‰e zdravotnictví zase dávat velmi draze
do poﬁádku. V mnoha pﬁípadech se to bohuÏel jiÏ nepodaﬁí.
Poplatky u lékaﬁe nejsou samospasitelné a nejsou v Ïádném
pﬁípadû hlavním tématem reformy na‰eho zdravotnictví, ale
jde o malé koleãko v soukolí obrovského a nepostradatelného systému. Odkládání reformy zdravotnictví nebo nerealizování nás totiÏ pﬁijde na mnohem více penûz, neÏ si umí
bûÏn˘ obãan vÛbec pﬁedstavit. A pﬁece na‰i socialisté se
zru‰ením poplatku u lékaﬁe vyhráli krajské volby! Krátkozrakost a zaslepenost nûkter˘ch na‰ich spoluobãanÛ a k tomu
je‰tû pﬁidaná ‰petka „socialistické závisti“ a úspûch je na
svûtû. Je to velmi smutn˘ pﬁíbûh krajsk˘ch voleb. ProtoÏe
zdravotní poplatky zcela jistû nejsou a nikdy nebudou problémem „krajsk˘ch zastupitelstev.“ Kraje mají a musí ﬁe‰it
zcela jiné problémy. Byl jsem pﬁesvûdãen, Ïe voliãi více rozumí rozdûlení ﬁízení této zemû. UÏ o tom pﬁesvûdãen nejsem.
No a poslední socialistick˘ hit „‰rotovné“? Kdo umí dát dohromady dvû a dvû tak zjistí, Ïe jde pouze o velmi siln˘ atak
lobbistÛ na státní kasu. Obãan, kter˘ dostane pﬁi koupi nového vozu tﬁicetitisícovou „státní injekci“, pravdûpodobnû
bude mít chvilku radost, ale dlouhodobû ekonomicky „‰rotovné“ zcela jistû niãemu nepomÛÏe. AÏ se vyãerpá „‰rotovné“ a deset tisíc nov˘ch majitelÛ bude mít nové vozy, tak propad automobilového prÛmyslu bude je‰tû vût‰í! Co se bude
dít dál? To uÏ milovníci dotací a rÛzn˘ch státních subvencí
neﬁe‰í, protoÏe to bude aÏ nûkdy v budoucnu, to je vlastnû
nezajímá. BohuÏel! Nejde totiÏ o jejich peníze, vÏdyÈ to jsou
peníze státní, a ty se dle jejich názoru rozhazovat smí!
JINDRA DOLEJ·, ROZHODOVÁNÍ SOUDÒ
A OBECNÍ PENÍZE
Na úvod zmíním pﬁíbûh Jindry Dolej‰e. On se na mne urãitû nebude zlobit, ale tento pﬁíbûh velmi zﬁetelnû ilustruje
souãasnou legislativní nouzi v na‰í zemi. Nevím, do jaké
míry je Vám znám Ïivotní pﬁíbûh Jindry, ale budu se snaÏit
ho objektivnû popsat. Jindra Dolej‰ se narodil jiÏ velmi star˘m rodiãÛm, kteﬁí se jeho v˘chovû pﬁíli‰ nevûnovali a radûji
se vûnovali konzumaci alkoholu. Jindra záhy osiﬁel a Ïil sám
v domku v Zahoﬁanech po rodiãích. Moc se toho ve ‰kole nenauãil a ﬁemeslo také neovládá. Îil spí‰e na ulici a rodinn˘
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Ïivot nepoznal. Protloukal se, jak se dalo. V jisté chvíli opustil Zahoﬁany a Ïil nûjak˘ ãas u své sestry, která stále Ïije.
Jindrova sestra prodala domek po rodiãích a peníze si „pravdûpodobnû“ nechala pro sebe. Jindru po nûjaké dobû ze
svého bytu vyhnala a Jindra se vrátil zpût do Zahoﬁan. Nemá
kde bydlet, nemá práci a nemá peníze. V této dobû jsme
Jindrovi podali pomocnou ruku a zaﬁídili jsme, Ïe pro obec
vykonával pomocné práce. BohuÏel Jindrova pracovní morálka klesala aÏ k bodu nula. Pil a do práce zaãal chodit jen
obãas. KdyÏ uÏ bylo absencí pﬁíli‰ a k tomu jsme zjistili, Ïe
prodal i obecní pracovní náﬁadí, tak jsme Jindru vyhodili. Nemohli jsme pﬁece vyhazovat obecní peníze z okna a Jindra si
bohuÏel nedal ﬁíct. Jindra pﬁespával kde se dalo, moc nejedl
a hlavnû hodnû pil. Osud tomu chtûl, Ïe se Jindrovi stal v
jedné hospodû úraz a mnozí se domnívali, Ïe to nepﬁeÏije.
PﬁeÏil. Bylo ale záhy nutné zab˘vat se Jindrov˘m opatrovnictvím. A zde je ten moment, proã tento pﬁíbûh zmiÀuji.
MoÏná, Ïe mnozí obyvatelé obce budou velice pﬁekvapeni,
ale pﬁíbûh dostává tragikomick˘ rozmûr. Soud zasedl a rozhodl, Ïe opatrovníkem nebude jeho sestra n˘brÏ Obec Kﬁe‰ice. Pﬁesto, Ïe Jindra má normálnû fungující sestru, která
by se jako rodinn˘ pﬁíslu‰ník mûla pﬁirozenû o svého bratra
postarat. Nikoli. Soud rozhodl, Ïe o Jindru se musí starat
obec. Obec ale nemá Ïádné prostory, nemá zamûstnance,
kteﬁí by se mohli o Jindru starat, má jen správní úﬁedníky.
Soud to ale nezajímá. TakÏe jak dnes Jindra Ïije pod „správou obce“? Na‰e úﬁednice (zdÛrazÀuji, Ïe se nejedná o
Ïádné sociální pracovnice) se Jindrovi vûnují, jak mohou.
Myslím, Ïe opravdu dûlají, co je v jejich schopnostech a silách. Pomáhají mu obstarat základní potﬁeby a pomáhají i s
náv‰tûvami lékaﬁe. A Jindra? Od rána pije alkohol, obãas
odevzdá do sbûrny nûjaké to Ïelezo, mûl by uÏívat léky (coÏ
pravdûpodobnû neãiní) a hodná paní Doubková ze Zahoﬁan
mu alespoÀ obãas vypere. Jindra Ïije v maringotce za
Obecním úﬁadem a nemá ani záchod, nemá tekoucí vodu,
Ïije skoro jako bezdomovec. Umí si tuto situaci vÛbec nûkdo
pﬁedstavit? A kde se stala chyba nebo je to osud? Nejvíce
mne na tomto velmi smutném pﬁíbûhu zlobí to, Ïe soud v
této zemi naﬁídí „obci“, aby se starala o ãlovûka, i kdyÏ toho
prakticky není vÛbec schopna. Jindra dostává od státu peníze, které vlastnû jen propije. Jak je ale moÏné, Ïe soud nenaﬁídí opatrovnictví Ïijící sestﬁe a naﬁídí to Obecnímu úﬁadu?
Jaká je to vlastnû legislativa, která toto dovolí?! A jsem u
merita vûci. Stát a státní úﬁedníci neustále valí na obce
mnoho povinností, ale vÛbec se neptá a nezkoumá, zda
jsou obce schopny naﬁízené povinnosti zabezpeãit. Dne‰ní
starosta uÏ dávno není ãlovûk, kter˘ by se mohl vûnovat
otázkám Ïivota v obci nebo rozvoji obce a potaÏmo samozﬁejmû obãanÛm. Souãasn˘ masivní legislativní tlak dûlá ze
starosty pouze v˘konného úﬁedníka, kter˘ pﬁi sebelep‰í vÛli
jiÏ nemá ãas na to, ãemu se v dávné minulosti starostové
vûnovali - obãanÛm své obce!
Nechtûl bych pﬁíli‰ odejít od tématu hospodaﬁení na‰í
obce, ale musel jsem pﬁíbûh Jindry Dolej‰e zmínit, aby si
na‰i obãané uvûdomili, jaké nepochopitelné povinnosti stát
na obce neustále valí. A to je jen ‰piãka ledovce. Nicménû
hospodaﬁení s obecními penûzi je velmi dÛleÏitou souãástí
této úvahy. Z mnoha setkání s lidmi v obci je zﬁejmé, Ïe spoleãenství pûti na‰ich ãástí stále není nûkter˘m na‰im obãanÛm po chuti a domnívají se, Ïe na tom jednotlivé ãásti obce
neprofitují. Kﬁe‰iãtí mohou nab˘t dojmu, Ïe na spojenectví
prodûlávají. Zahoﬁan‰tí si zase mohou myslet, Ïe samostatnost by byla pro tuto ãást obce pﬁínosnûj‰í. Tﬁeboutiãtí jsou
pﬁesvûdãeni, Ïe se na nû zapomíná a v Nuãnicích je to podobné. Sedlec je sice vzdálen, ale je také ná‰, aã si domorodci myslí, Ïe pro úﬁedníky neexistuje. ¤e‰ení je ale mno-

hem sloÏitûj‰í, neÏ se na první pohled mÛÏe zdát. Proporcionální rozdûlení obecních prostﬁedkÛ mezi jednotlivé ãásti
obce by znamenalo pouze to, Ïe z plánovan˘ch rozsáhl˘ch
infrastrukturálních projektÛ by nebylo moÏné realizovat
vÛbec nic. Îádná ãást obce by na takovou spoleãnou investici nemûla dostatek finanãních prostﬁedkÛ. Na velké projekty, jako je v˘stavba vodovodu, kanalizace, plynofikace a podobnû by vlastnû nemûl nikdo. Osobnû jsem pﬁesvûdãen, Ïe
jedinû pevné hospodáﬁské pouto dokáÏe na‰í obec udrÏet
na urãité optimální hranici vybavenosti. Myslím si, Ïe ekonomick˘ tlak bude v budoucnu tak velk˘, Ïe mÛÏe nastat i spojenectví s Litomûﬁicemi, abychom dokázali udrÏet správu a
rozvoj infrastruktury na optimální úrovni.
Jednou jsem mûl dost kritickou debatu na téma vybavenosti na‰í obce. ¤e‰ili jsme otázku na jaké úrovni je na‰e
obec? Myslím si, Ïe by si kaÏd˘ obãan mûl nebo mohl pro
sebe sepsat v‰echny plusy a mínusy Ïivota v na‰í obci.
Opravdu rád bych ty tabulky vidûl. Myslím, Ïe i pro práci
ãlenÛ zastupitelstva by takové hodnocení bylo velmi dÛleÏité. Budete-li mít chuÈ se nad touto vûcí zamyslet, po‰lete
prosím Va‰e hodnocení na obecní úﬁad a my bychom jej
mohli, samozﬁejmû s Va‰ím souhlasem, v obecním zpravodaji v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel otisknou.
DOTACE, CYKLOSTEZKY
A PROTIPOVOD≈OVÁ OCHRANA
Tato „moderní slovní disciplína“ je pro mne speciálnû velmi
problematická ãást v úvahách o rozvoji na‰í obce. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe dotace je to nejhor‰í, ãeho jsme se mohli po „listopadu 89“ doãkat, a to proto, Ïe ve svém dÛsledku Ïenou
obce do velk˘ch finanãních potíÏí v budoucnu. Je to podobné, jako kdyÏ si obãan bere pÛjãku a neví, zda bude schopen
své dluhy v budoucnu splácet. V souãasné dobû se mluví v
rámci rozvoje na‰ich mûst a obcí pouze o dotacích. A nejlep‰í kapitola jsou dotace z „Evropské unie“. Oã se vlastnû
jedná? Dotace nejsou nûjaké speciální peníze, to jen úﬁedníci umû pﬁerozdûlují peníze evropského, potaÏmo státního
rozpoãtu. Ale kdo to ví, Ïe v roce 2013 pﬁestanou dotace z
EU plynout. Co ale budeme dûlat po roce 2013? Co je ale
mnohem hor‰í a co mnoho lidí nechápe, Ïe projekty realizované z dotací EU ãi státního rozpoãtu bude muset nûkdo po
roce 2013 také provozovat! Ale z jak˘ch penûz? Celá tato
dotaãní pohádka skonãí a v mnoha obcích budou jen kroutit
hlavami nad tím, jak bez dotací zabezpeãit chod domovÛ dÛchodcÛ, megalomansk˘ch sportovních zaﬁízení, kulturnûspoleãensk˘ch zaﬁízení a podobnû. Myslím, Ïe jsme v rámci
dotací zcela zapomnûli na zdrav˘ selsk˘ rozum. Je totiÏ vÏdy
nutné vûdût co dûlám, proã to dûlám a co dobrého to pﬁinese. I my máme podobn˘ problém v na‰í obci. Chtûli bychom
vybudovat moderní, kvalitní a zajímavé kulturnû-spoleãenské zaﬁízení z b˘valého kina v Kﬁe‰icích, ale za nemalé peníze. My se snaÏíme dívat na tuto situaci realisticky. Pﬁipravíme projektovou dokumentaci a s realizací zaãneme pouze
v pﬁípadû, Ïe budeme schopni zabezpeãit dostateãné finanãní pﬁíjmy obci, napﬁ. z fungující fotovoltaické elektrárny v
Tﬁebouticích. Samozﬁejmû, Ïe nebude moÏné ve‰keré v˘nosy z FVE v Tﬁebouticích investovat do tohoto kulturnû-spoleãenského projektu. Ale ãást finanãních prostﬁedkÛ bychom
na zajímavé kulturní akce investovali rádi.
Vrátím se ale zpût k dotacím. V poslední dobû je na nás
vyvíjen obrovsk˘ tlak na budování cyklostezek. Je to nejvût‰í hovadina, jaká se mohla narodit v hlavách vy‰‰ích úﬁedníkÛ a lobbistÛ. Jen si pﬁedstavte, Ïe jeden kilometr a sto
metrÛ na trase mezi Litomûﬁicemi a Kﬁe‰icemi bude stát daÀové poplatníky 3 500 000,-Kã. Za tuto ãástku bychom pravdûpodobnû provedli drtivou ãást rekonstrukce veﬁejného

Cyklostezka do Kﬁe‰ic.
osvûtlení v na‰í obci. A to nemluvím o tom, Ïe bychom potﬁebovali vûnovat cca 2 miliony korun do rekonstrukce veﬁejného rozhlasu. Obec Kﬁe‰ice tuto stavbu zaplaÈpánbÛh nefinancuje, ale jen chci demonstrovat, na jaké zbyteãné akce
jsou dnes poskytovány finanãní prostﬁedky. Nicménû musím
zmínit, Ïe po vybudování bude obec povinna cyklostezku
opravovat a udrÏovat. V dobû, kdy nemáme v poﬁádku vlastní komunikace, si musíme vzít „na hrb“ takov˘hle „bonbónek“. Místo toho, aby stát pomáhal obcím s budováním infrastruktury, tak pomáhá financovat projekty, které obci nepﬁinesou zhola nic. VÏdycky pﬁem˘‰lím, kdyÏ mne nûkdo
pﬁesvûdãuje, Ïe cyklostezka je pro obec potﬁebná vûc, ãí
zájem vlastnû tento ãlovûk prosazuje. VÏdyÈ kdyÏ se nad tím
zamyslím, tak co nám taková cyklostezka pﬁinese. BûÏn˘m
obãanÛm na‰í obce vÛbec nic. MoÏná se nûkdo zastaví v
Hostinci u HenschÛ v Kﬁe‰icích nebo v Motorestu v Nuãnicích, ale to je tak asi v‰e. Obec z budování cyklostezek nebude nijak profitovat. VÏdycky ﬁíkám, Ïe rozhodování o takov˘ch projektech by mûla pﬁedcházet úvaha, jestli bych do takového projektu vloÏil vlastní finanãní prostﬁedky! Proã se
napﬁíklad cyklisté, kdyÏ cyklostezky tolik potﬁebují, nespojí a
nefinancují tyto ‰ílené projekty? ProtoÏe by do toho nedali
samozﬁejmû ani korunu!!!
PROTIPOVOD≈OVÁ OCHRANA.
Dal‰í mohutn˘ hﬁebík do finanãnû-rozpoãtové káznû této
zemû a potaÏmo Evropské unie. Jen si pﬁedstavte, Ïe tato
stavba bude stát cca 200 milionÛ korun. Ochrání na‰í obec
na tzv. „dvacetiletou vodu“. Ale i pﬁi niÏ‰í hladinû budeme
muset evakuovat obec. Pﬁi vodû vy‰‰í neÏ dvacetileté nám
tato ochrana nijak nepomÛÏe a obec bude z velké ãásti pod
vodou. Ale financování tohoto projektu má i ‰ir‰í souvislosti.
Ona to je totiÏ jedna z posledních staveb podobného charakteru. Na dal‰í nejsou finanãní prostﬁedky. âemu tedy pomÛÏe tato finanãnû velmi nákladná stavba? Maximálnû
tomu, Ïe poji‰Èovny nebudou zvy‰ovat pojistné ãástky
(moÏná???) a nûkteﬁí na‰i obãané se budou moci cítit bezpeãnûji. Obec ale bude muset tento systém provozovat a zabezpeãovat jeho funkãnost. Dal‰í finanãní prostﬁedky a hlavnû vy‰kolení dobrovolní odborníci. To ale není to podstatné.
Podstatné je, Ïe za tyto velké peníze pouze uãiníme to, Ïe se
voda vylije nûkde jinde a zrychlí se povodÀov˘ proud. Jsem
pﬁesvûdãen, Ïe by se mûla protipovodÀová ochrana koncipovat jinak. Budovat spí‰e rozlivné a zpomalující plochy
podél vodních tokÛ. Finanãní prostﬁedky by mûl stát ãi správce tokÛ vûnovat spí‰e na pomoc lidem tak, aby upravili své
stávající domy. V pﬁízemí by mûlo b˘t pouze jakési technické
zázemí, na kterém nenapáchá povodÀová vlna tolik ‰kod. A
samozﬁejmû nezvy‰ovat riziko tím, Ïe se v záplavov˘ch územích bude povolovat dal‰í v˘stavba. MoÏná bude nûkdo pﬁeZPRAVODAJ

●

3 / 2009

VáÏení spoluobãané,
spoleãnost SMP CZ, a.s. byla ve v˘bûrovém ﬁízení vybrána k realizaci protipovodÀové ochrany obcí Kﬁe‰ice a Nuãnice.V˘stavba zaãne v letních mûsících leto‰ního roku a pﬁinese sebou jistá omezení zejména v dopravû a na pozemcích tûsnû sousedících se stavbou.
Va‰e aktivní spolupráce s vybranou dodavatelskou firmou, která má s v˘stavbou protipovodÀov˘ch ochran bohaté zku‰enosti, napomÛÏe ke zkrácení
termínu v˘stavby a minimalizaci negativních vlivÛ na Ïivot v na‰í obci.
Ludmila Juﬁíková, starostka obce Kﬁe‰ice

Na‰e nevyhovující veﬁejné osvûtlení.
kvapen tûmito ﬁádky, ale já jsem pﬁesvûdãen, Ïe i tohle je potﬁeba na‰im
obãanÛm sdûlit, kdyÏ hodnotím ekonomickou situaci v na‰í obci.
CO NA ZÁVùR
Myslím si, Ïe stávající státní zﬁízení je
bohuÏel postaveno na ‰patn˘ch systémov˘ch základech. Místo toho, aby
nejvíc penûz mûly obce a mûsta, aby
mohly budovat infrastrukturu a zabezpeãovaly dobré a kvalitní podmínky pro
Ïivot, tak jsou z komunálních politikÛ
prosebníci, lobbisté a udﬁení úﬁedníci,
kteﬁí musí neustále jen tvoﬁit, podepisovat a potvrzovat nûjaké papíry. Proã
neustále narÛstá administrativa? Proã
je stále více a více úﬁedníkÛ, proã jsou
stále nové a nové správní úﬁady?
Úﬁady Ïádné hodnoty nikdy nevytvoﬁí,
pﬁesto máme úﬁedníkÛ, Ïe bychom pro
nû mohli zﬁídit samostatné ministerstvo! Poﬁád si myslím, Ïe dokud nedojde k v˘raznému ze‰tíhlení na‰í státní
správy, tak budeme jen otroci na‰ich
nepostradateln˘ch byrokratÛ. Pokusme
se zru‰it zbyteãné úﬁady, pokusme se
zru‰it zbyteãné úﬁedníky, zru‰me zbyteãné dotace a dejme peníze obcím a
mûstÛm! Udûlejme znovu reformu pﬁerozdûlování daÀov˘ch v˘nosÛ, aÈ se na
úrovni, která je nejblíÏe obãanÛm,
opravdu rozhoduje! To je to, oã tu bûÏí!
• • •
V pﬁí‰tím ãísle na‰eho zpravodaje se
pokusím o úvahu na téma „Obecní policie Ano ãi Ne?“
Pavel Richter
Místostarosta obce
ZPRAVODAJ
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Chodníky
Chtûla bych touto cestou oslovit
na‰e spoluobãany, kteﬁí si pletou chodník s cyklostezkou. Jsem ráda, Ïe po
22 letech jsme se jich doãkali, ale teì
abychom se báli vyjít z vrátek, hrozí
sráÏka s cyklistou, buì srazí on vás
nebo vy jeho. Také jsme uÏ v letních
mûsících zaÏili pády z kola jak dûtí tak
dospûl˘ch. MÛÏu ﬁíct, Ïe to není nic pﬁíjemného.
Chodník se na druhou stranu t˘ká i
psích mazlíãkÛ. Chtûla bych vás poÏádat nejen za sebe, ale i za dal‰í spoluobãany, kdyÏ uÏ jdete se sv˘m mazlíã-

kem, zda byste nemohli uklidit z chodníku v˘kaly, které po sobû zanechal
vá‰ pes. NeboÈ vá‰ mazlíãek neví, Ïe
potﬁebu vykonal na veﬁejné komunikaci, ale vy to víte dobﬁe a pﬁitom se tváﬁíte, Ïe pes není v tu chvíli vá‰. Mám
své zku‰enosti s lidmi, kteﬁí se tak tváﬁili a mohla bych i jmenovat, ale to nechci. Vûﬁím, Ïe po pﬁeãtení tohoto ãlánku se právû ti spoluobãané zamyslí a
pﬁed vycházkou se vybaví sáãkem a po
svém mazlíãkovi si uklidí.
Dûkuji nejen za sebe, ale i za ãást
na‰ich spoluobãanÛ, kteﬁí chodníky
pouÏívají a musí se v˘kalÛm vyh˘bat.
Za obec ãistûj‰í a krásnûj‰í!
Vûra Rybenská

Jak mû v Zahoﬁanech
neupálili...

Poslední dubnové dny jsem se zaãala k mé rodinû chovat
o nûco vlídnûji. Dûti ani manÏel nemûli tu‰ení, Ïe pﬁíãinou
zlep‰ující se rodinné atmosféry je v˘hled z na‰ich oken. Za
nimi se totiÏ zaãaly dít nejprve úplnû normální vûci, jako napﬁíklad vláãení zarostlého pole, jeho úklid apod., jenÏe pozdûji nám pﬁed okny zaãala vyrÛstat vysoká, dﬁevûná hranice. Pro jistotu jsem tedy z dohledu manÏela i dûtí odklidila
v‰echna ko‰Èata i smetáãky (ne snad proto, Ïe by je rádi
pouÏívali...), aby nepojali ani nejmen‰í podezﬁení. Upálena
jsem b˘t opravdu nechtûla. Dobrovolní hasiãi a Obãanské
sdruÏení ze Zahoﬁan se tak postarali o klidné zázemí na‰eho domova, aniÏ by cokoli tu‰ili.
Díky jiÏ zmínûnému v˘hledu z na‰ich oken jsem mûla
moÏnost pozorovat jak svou práci poﬁadatelé odvádûjí velmi
poctivû, coÏ dávalo tu‰it povedenou akci. âarodûjnice se u
nás v Zahoﬁanech 30. 4. 2009 opravdu pálily. Já vyvázla se
zdravou kÛÏí, schovaná za hledáãek fotoaparátu. A Ïe bylo
co fotit. Skvûlá zábava, fajn lidi, roztomilé ratolesti místních i
pﬁespolních, podmanivá muzika i tancechtiví náv‰tûvníci.
Povedlo se úplnû v‰echno. Vãetnû obﬁích klobásek a pivka
jako ze sedmého schodu.
Pobavili se v‰ichni. Pro dûti totiÏ „místÀáci“ od ãtyﬁ do ‰esti
pﬁipravili bájeãné soutûÏe (skákání v pytli, chÛze na chÛdách, svezení na koni, lanovka, lasování...), muziku i laskominy, vãetnû klasick˘ch obrovsk˘ch povidlov˘ch koláãÛ,
jimiÏ se dûti mûly prokousat k ve stﬁedu ukryté minci. Dûti i
dospûláci si zatanãili na krásném dﬁevûném pódiu, kde to od
‰esti zaãala roztáãet litomûﬁická kapela Cerveza.
Jménem poﬁadatelÛ bych chtûla podûkovat zejména meteorologÛm, kter˘m jejich de‰tivá pﬁedpovûì opût nevy‰la,
také v‰em sponzorÛm (Feko-LT, Potraviny Tereza Kﬁenovská, OÚ Kﬁe‰ice, PeHak Litomûﬁice, Koloniál u ProkopÛ, kapela Cerveza, Kru‰ovická restaurace V Limbu, Domov Na
Pustaji), ale nejvíce lidem, kteﬁí na akci dorazili, tûch nebylo
málo a vypadali, Ïe si v‰echno v˘bornû uÏili.
Nezb˘vá doufat, Ïe ani pﬁí‰tí rok nebudu upálena a tak uÏ
se pro jistotu doma polep‰ím. V zájmu celé mé rodiny je tedy
konání této akce v pravideln˘ch intervalech. A aÏ mû budou
mít plné zuby, nastartuju ko‰tû a radûji odletím......

Informace z v˘jezdÛ hasiãÛ
Dne 4. ledna vyjíÏdûla jednotka k poÏáru zahradní chaty v zahradní kolonii
v Tﬁebouticích. Pﬁíãina poÏáru dosud
nebyla zji‰tûna. Dne 10. kvûtna vyjíÏdûli hasiãi k poÏáru suchého dutého
stromu v Kolonii. Pﬁíãinou poÏáru bylo
úmyslné zapálení. 30. ãervna hasiãi
opût vyjíÏdûli k poÏáru suchého dutého
stromu, tentokrát hoﬁelo v areálu multifunkãního hﬁi‰tû u Labe. Pﬁíãina poÏáru nebyla zji‰tûna. Po uha‰ení jednotka vytyãila prostor kolem stromu pro
zákaz vstupu a informovala starostku
obce o nutném pokácení stromu kvÛli
bezpeãnosti. 1. ãervence jednotka asistovala jako poÏární dozor pﬁi plánovaném fotbalovém utkání mezi FK Teplice a FK Bohemians Praha. Toto utkání
ov‰em pﬁeru‰ila vûtrná smr‰È, která se
pﬁes obec pﬁehnala. PoÏární hlídka
byla odvolána a vyslána na likvidaci
následkÛ této pﬁírodní pohromy. Pﬁi li-

kvidaci následkÛ mûli na‰i hasiãi velmi
napilno. Nejprve vyãerpali sklepní prostor bytového domu v Polní ulici, dále
sklepní prostor rodinného domu v Záhoﬁanech. Voda byla vyãerpána kalov˘mi ãerpadly. Dále vyjíÏdûli do Nuãnic
k spadlému stromu, kter˘ blokoval pozemní komunikaci. Na místû zásahu
dopravu ﬁídila Obecní policie. Dne 5. 7.
Jednotka dohlíÏela jako poÏární hlídka
na fotbalovém utkání mezi FK Teplice
a FK Kladno. Ve ãtvrtek 23. ãervence
se pﬁes obec opût pﬁehnala vûtrná
smr‰È, která napáchala velké ‰kody.
Hasiãi vyjíÏdûli celkem pûtkrát. Nejprve likvidovali spadlé stromy na silnici
do Nuãnic. Dále likvidovali spadlé stromy v obci Sedlec a Horní Encovany.
Dále hasiãi asistovali pﬁi likvidaci spadlého stromu na velké návsi v Kﬁe‰icích,
kde strom spadl na dvû zaparkovaná
auta.

Jednotka likvidovala
celkem 3 poÏáry
(1. ledna - 31. ãervence 2009)
celkem 2 Ïivelní pohromy
(1. ledna - 31. ãervence 2009)
âlenové jednotky se bûhem leto‰ního roku pro‰kolili v rámci zákonného
‰kolení ãlenÛ dobrovoln˘ch jednotek,
které poﬁádal Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
Ústeckého kraje, Územní odbor Litomûﬁice. Pro‰kolen byl i vÛdce malého
plavidla. První vûtrná smr‰È urychlila
rozhodnutí nakoupení motorové pily,
která by urychlila likvidaci následkÛ Ïivelních pohrom. Velmi dobrou zprávou
bylo zaji‰tûní pro na‰e hasiãe novûj‰í
poÏární automobil, kter˘ obec získá od
mûsta Litomûﬁice. Tento automobil
slouÏil u dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta.
Pro kﬁe‰ické hasiãe bude mít nová cisterna ohromn˘ pﬁínos, urychlí se dopraZPRAVODAJ
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k vodopádu, odtud jsme dále pokraãovali na zámeãek Vûtru‰e a vlakem z Ústí zpût domÛ. Dne 20. ãervna poﬁádal
sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice nult˘ roãník hasiãské soutûÏe pro mladé hasiãe v technick˘ch disciplínách s názvem
soutûÏe o pohár starostky obce Kﬁe‰ice. Pro kﬁe‰ické hasiãe to byla premiéra. SoutûÏilo se ve tﬁech kategoriích (plamínek, Mlad‰í Ïáci, Star‰í Ïáci) ve dvou disciplínách (‰tafeta
4x60 m s pﬁekáÏkami, poÏární útok). Celkem se soutûÏe zúãastnilo 13 druÏstev ze sborÛ litomûﬁického okresu. Nakonec soutûÏe mûli hasiãi pro dûti pﬁichystané velké pﬁekvapení. JelikoÏ nemohli vytvoﬁit vodní pûnu na dûtském dni,
rozhodli se dopﬁát dûtem trochu legrace pﬁed zaãátkem
prázdnin. V‰em dûtem se pûna velmi líbila. Na konci ãervna
na‰i mladí hasiãi ukonãili soutûÏní sezónu stylovû. Odjeli na
celodenní v˘let do mosteckého aqua-parku, kde se pﬁímo vyﬁádili na vodních atrakcích. SoutûÏní sezóna zaãíná opût od
1. záﬁi. Pro nové zájemce o krouÏek mlad˘ch hasiãÛ nav‰tivte na‰e internetové stránky www. sdhkresice.cz.

va na místo zásahu a tím se lépe zajistí poÏární ochrana
obce.
HASIâSKÁ PRÁCE S DùTMI
V lednu malovali dûti obrázky s poÏárnickou tématikou.
I leto‰ní rok se na‰e dûti zúãastní hasiãské soutûÏe „PoÏární ochrana oãima dûtí“ pro rok 2009. Vyhla‰ovatelem této celorepublikové soutûÏe je SH âMS. Nejlep‰í obrázky jsou vystaveny na internetov˘ch stránkách SDH Kﬁe‰ice. Od února
probûhl v hostinci „U HenschÛ“ seriál akcí pro v‰echny dûti
s názvem HASIâI DùTEM. KaÏd˘ mûsíc se dûti setkávaly
s na‰imi hasiãi na sále hostince, kde mohly shlédnout film
z pﬁipravené nabídky, zatanãit si na dûtské diskotéce a vyhrát si sladké ceny v rÛzn˘ch soutûÏích. V rámci projektu Hasiãi dûtem se uskuteãnil ma‰karní bál pro dûti. Celá akce se
setkala s velmi kladn˘m ohlasem. Vyvrcholením celého projektu byla oslava dûtského dne, kter˘ probûhl 30. kvûtna.
I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí se na multifunkãním hﬁi‰ti se‰lo
mnoho dûtí, aby oslavilo svÛj den spoleãnû s hasiãi. Nejvût‰ím lákadlem leto‰ního dûtského dne byl skákací hrad
a skluzavka, projíÏìka turistick˘m vláãkem po obci Kﬁe‰ice,
jízda na vodním ãlunu. Jako kaÏd˘ rok si dûti mohli opéct
vuﬁty na ohni a vyhrát mnoho sladk˘ch cen. Pûna ov‰em
letos chybûla z dÛvodu nepﬁíznivého poãasí. V pátek 8. kvûtna na‰e hasiãská mládeÏ vyrazila na kaÏdoroãní májov˘
v˘let. Letos byl cílem v˘letu vodopád ve VaÀovû. Mladí hasiãi vyrazili z Litomûﬁic lodí Porta Bohemica. Po nádherné projíÏìce po Labi i ti nejmen‰í hasiãi zdolali prudk˘ v˘‰lap aÏ
ZPRAVODAJ
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SBOR PRACUJE NEJEN
PRO SVOU OBEC
Ná‰ sbor vykonal od ledna mnoho práce a je‰tû víc práce
na‰e hasiãe ãeká v následujících obdobích. Na zaãátku
ledna probûhla v˘roãní valní hromada ãlenÛ SDH, kde byl
mimo jiné schválen plán práce na leto‰ní rok. Dne 14. 2. probûhl tradiãní hasiãsk˘ ples v hostinci „U HenschÛ“ k tanci
a poslechu hrála oblíbená dechová kapela Starovarka
z Chebu. Chloubou leto‰ního plesu byla velmi bohatá tombola, která obsahovala cca 300 cen. V dubnu probûhl sbûr
starého Ïeleza po obci. Obyvatelé pﬁipravili nepotﬁebné
staré Ïelezo a hasiãi si ho odvezli. UtrÏené peníze za Ïelezo
ãásteãnû poskytlo náklady spojené s provozem dûtského
krouÏku a ãinnosti sboru.
• • •
NejdÛleÏitûj‰í akcí sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁe‰ice
v první polovinû tohoto roku bylo zaji‰tûní a odvezení humanitární pomoci obcím postiÏen˘ch bleskov˘mi povodnûmi na
Moravû v ãervnu tohoto roku. Byla vybrána jedna z nejvíce
zasaÏen˘ch obcí, Îivotice u Nového Jiãína. Odvoz humanitární pomoci byl plánován do dvou etap. Celkem bylo odvezeno 157 balíkÛ pitné vody, 105 balíkÛ rÛzn˘ch trvanliv˘ch
potravin, 375 balíkÛ ãistících a dezinfekãních prostﬁedkÛ, 7
balíkÛ ochrann˘ch pomÛcek, 3 balíky hraãek pro dûti, 13 balíkÛ rÛzného obleãení a povleãení. Celkem pﬁispûlo do hu-

manitární sbírky 110 rodin a mnoho jednotlivcÛ. Jmenn˘ seznam byl vyvû‰en na úﬁední desce SDH Kﬁe‰ice a je stále
k nahlédnutí v hasiãské zbrojnici. Dále se na‰emu sboru podaﬁilo získat pro zaplavenou obec znaãkové obleãení od spoleãnosti VF servises s.r.o., v celkové hodnotû ca 250 000,-

Kã. Pﬁi druhé etapû odvozu byla odvezena i finanãní ãástka
30 300,- Kã, která byla pﬁedána do rukou starosty Îivotic
Pavla Hasalíka. Vûcná humanitární pomoc i finanãní dar byl
vybrán od obãanÛ obce Kﬁe‰ice. Pﬁi realizaci humanitární
sbírky pro zaplavenou obec bylo velmi krásné a na srdci hﬁejivé zji‰tûní, Ïe lidská solidarita obyvatel obce, která byl jiÏ
dvakrát zaplavena vodou, je natolik velká, aby pomohli neznám˘m lidem na opaãném koutû republiky. Za cel˘ sbor
Vám v‰em, kteﬁí pﬁispûli do humanitární sbírky, dûkuji za
va‰e dary. Videozáznam a fotografie z pﬁedávání pomoci
spoleãnû s podûkováním od starosty Îivotic naleznete na
na‰ich internetov˘ch stránkách www.sdhkresice.cz.
• • •
SoutûÏení na‰ich hasiãÛ v rámci Kru‰nohorské ligy, nejv˘znamnûj‰í úspûchy a celkové v˘sledky Vám poskytneme
v dal‰ím ãísle tohoto zpravodaje, po skonãení soutûÏní sezóny. NejbliÏ‰í akce je soutûÏ kru‰nohorské ligy 12. záﬁí
a soutûÏ pro mladé hasiãe 10.10. Tû‰íme se na Va‰i úãast
a dûkujeme za podporu sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce
Kﬁe‰ice.
Bc. Luká‰ Kébrt
FOTO: Milan Pála, archiv SDH Kﬁe‰ice

SluÏby, které poskytuje Obecní úﬁad v Kﬁe‰icích - matrika
Svatební obﬁady, úﬁední ovûﬁování
listin a podpisÛ, v˘mûna obãansk˘ch
prÛkazÛ a dal‰í.
I v tomto roce pokraãujeme ve sluÏbû pro obãany, nazvanou CzechPOINT
- 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 loÀském roce pﬁistûhovalo 41 obãanÛ a odstûhovalo se
45 obãanÛ. Narodilo se 20 dûtí a zemﬁelo 10 obãanÛ.
Souãástí obecního úﬁadu je i matrika
a v na‰í pûkné obﬁadní síni si ﬁekli své
„ano“ 3 manÏelské páry, které oddala
paní starostka.
Pokraãujeme ve „vítání obãánkÛ“,
které se uskuteãnilo 6. 2. 2009 a 26. 6.
2009 v obﬁadní síni Obecního úﬁadu v
Kﬁe‰icích (viz. foto).
SvÛj první obãansk˘ prÛkaz od nás
obdrÏelo ‰estnáct 15 ti let˘ch dûtí.
Na‰im obãanÛm jsme bûhem roku
2008 vymûnili 123 obãansk˘ch prÛkazÛ. I nadále máte moÏnost nechat si
vymûnit svÛj obãansk˘ prÛkaz za nov˘,
ale v˘mûnu cestovních pasÛ jiÏ neprovádíme, tuto agendu pﬁevzal Mûstsk˘
úﬁad v Litomûﬁicích.
Na‰im obãanÛm jsme ovûﬁili pﬁes
340 podpisÛ a listin.
E. Rychová, matrika

Vítání obãánkÛ v únoru.

Vítání obãánkÛ v ãervnu.
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Solidarita
„UdrÏiteln˘ rozvoj obce“ je heslo celkem nic neﬁíkající, ale velice dÛleÏité.
UdrÏiteln˘ rozvoj je jak˘si zámûr, plán
ãi pﬁedstava jak˘m smûrem by se mûly
vyvíjet Ïivotní podmínky pro obãany Ïijící v urãitém spoleãenství, jak by se
mûlo ochraÀovat Ïivotní prostﬁedí, jak
by mûlo b˘t postaráno o krajinu , vlastnû je to takov˘ harmonogram tûch nejdÛleÏitûj‰ím záleÏitostí t˘kající se spoleãnosti Ïijící v urãitém místû.
Na‰e obec má pût ãástí, nebudu je
jmenovat v‰ichni je známe. Tûchto pût
místních ãástí tvoﬁí spoleãnû celek, ve
kterém se s finanãními prostﬁedky hospodaﬁí spoleãnû bez ohledu na to, jakou
ãást finanãních prostﬁedkÛ ta která ãást
obce prostﬁednictvím podílu daní do
celku pﬁinese. Jednodu‰eji ﬁeãeno
danû se pﬁerozdûlují podle poãtu trvale
Ïijících obyvatel a to znamená, Ïe obec
která má více obyvatel je bohat‰í, vlastnû i ta ãást obce, která má více obyvatel by mûla b˘t bohat‰í. Solidárnû v‰ak
se finanãní prostﬁedky pouÏívají tak,
aby mohl b˘t zaji‰tûn udrÏiteln˘ rozvoj
celé obce, ne té nejbohat‰í ãásti.
Mnoho na‰ich obyvatel, zejména v
men‰ích ãástech obce poukazuje na
to, Ïe nejvût‰í ãást Kﬁe‰ice jsou preferovány, lidovû ﬁeãeno nejvíce se dává
do Kﬁe‰ic. To v‰ak není pravda, lze to
zcela konkrétnû vyjádﬁit ãísly, úplnû
jednodu‰e se spoãítá pﬁíjem do obecní
kasy podle poãtu obyvatel zvlá‰È pro
Kﬁe‰ice, Zahoﬁany, Tﬁeboutice, Nuãnice a Sedlec a naproti tomu se spoãítají investice do jednotliv˘ch ãástí. A
ejhle ono nám to vychází zcela jinak!
Spoleãenství obcí je vÏdy daleko silnûj‰í a je schopno postupnû, právû díky
solidaritû, zabezpeãit rozvoj svého celého území. Je to systém spravedliv˘ a
pokud si jednotlivé ãásti obce budou
dÛvûﬁovat a nebudou si vyãítat nesmyslnû jeden druhému co kdo má a co
kdo je‰tû nemá, je to v poﬁádku. BohuÏel jsou více sly‰et hlasy z právû tûch
men‰ích ãástí obce, Ïe se na nû zapomíná, ale ono to tak není. Napﬁíklad Zahoﬁan‰tí, pﬁestoÏe se se v‰emi investicemi zaãínalo právû v Zahoﬁanech, to
tak nevidí. Myslí si, Ïe jsou na tom Kﬁe‰iãtí lépe a pﬁitom je zcela jasné, Ïe
pokud mají Kﬁe‰ice lep‰í vybavení infrastrukturou je to „díky“ povodním. PovodÀové dotace jsou pﬁíãinou lep‰ího
vybavení Kﬁe‰ic oproti ostatním ãástem, zejména místními komunikacemi
a chodníky. Podot˘kám „ale za jakou
cenu!!!“
Pro ilustraci si jednodu‰e mÛÏeme
ZPRAVODAJ
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urãit kolik penûz by mûly jednotlivé
na‰e obce napﬁíklad v loÀském roce
2008. Celkov˘ pﬁíjem pﬁerozdûlovan˘ch daní ãinil celkem 11 244 000 Kã,
vydûlíme celkov˘m poãtem obyvatel ,
tedy 1417 a dostaneme ãástku 7935,Kã na jednoho trvale bydlícího obãana.
Vynásobením ãástky pﬁipadající na jednoho obãana poãtem obãanÛ v jednotliv˘ch obcích dostaneme celkem hezk˘
pﬁehled kolik penûz by pﬁipadlo na kaÏdou ãást obce zvlá‰È v tomto konkrétním roce 2008. Pro Kﬁe‰ice 6 586 000,Kã, ZahoﬁanÛm 2 547 000,- Kã, pro
Nuãnice 1 103 000,- Kã, Tﬁeboutice by
obdrÏely 801 000,- Kã a Sedlec pouze
198 000,- Kã. Uvedená ãísla teì jasnû
dokazují prav˘ opak toho co si myslí
vût‰ina obyvatel ostatních ãástí, oni
nedoplácejí na Kﬁe‰ice, ale je tomu
spí‰e naopak. Zejména Zahoﬁan‰tí si
nemohou na spojení s Kﬁe‰icemi naﬁíkat, neb˘t tohoto spojení zcela urãitû by
Zahoﬁany nebyly vybaveny tak, jak jsou
dnes a jaké investice tﬁeba v leto‰ním
roce Zahoﬁany spolknou. Jenom dva a
pÛl milionu je to v leto‰ním roce za
nové veﬁejné osvûtlení a nov˘ místní
rozhlas.V minul˘ch letech byl situace

obdobná, ba je‰tû o nûco hor‰í protoÏe
daÀové pﬁíjmy obce byly také niÏ‰í. Pro
pﬁehlednost v‰ak uvádím i údaje z let
2007 a 2006, kdy by stejn˘m zpÛsobem propoãítané pﬁíjmy ãinily pro jednotlivé ãásti tyto objemy : rok 2007
Kﬁe‰ice 6 245 000,- 4, Zahoﬁany 2 304
000,- Kã, Nuãnice 1 033 000,- Kã, Tﬁeboutice 751 000,- Kã a Sedlec 164
000,- Kã. V roce 2006 by pﬁíjmy vypadaly takto : Kﬁe‰ice 5 512 000,- Kã, Zahoﬁany 2 044 000,- Kã, Nuãnice 775
000,- Kã, Tﬁeboutice 668 000,- Kã a
Sedlec 147 tis. Kã.
Ve finanãních plánech obce pﬁi tvorbû rozpoãtu nikdy je‰tû Ïádn˘ ze zastupitelÛ nenavrhoval urãit limity investic pro na‰e jednotlivé obce podle v˘‰e
pﬁíjmÛ tak, jak jsem v˘‰e uvedla, vÏdy
fungovala solidarita financování a vÏdy
tomu tak bude. Jenom mne velice mrzí
to známé tvrzení nespokojencÛ, Ïe se
v‰e investuje do Kﬁe‰ic a ostatní jsou
o‰izení. Opravdu tomu tak není ! Závûrem si dovolím vyjmenovat nûkolik v˘razÛ co znamená solidarita, jsou to:
pospolitost, vzájemná podpora, svornost a soudrÏnost, a to ﬁíká v‰e.
Ludmila Juﬁíková
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Na úspory v domácnostech je moÏné získat dotaci
Pod názvem „Zelená úsporám“
otevﬁelo Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí od dubna 2009 nov˘ dotaãní
program, ve kterém mohou vlastníci
rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ Ïádat o
pﬁíspûvky na opatﬁení, která jim u‰etﬁí finanãní náklady na vytápûní a
ohﬁev vody. Na dotace bylo vyãlenûno neobvykle mnoho penûz a ministerstvo slibuje, Ïe se dostane na kaÏdého, kdo o dotaci poÏádá a splní
pﬁedepsané podmínky.
Dotace jsou poskytovány na následující opatﬁení:
■ Komplexní zateplení celé budovy
nebo dílãí zateplení vybran˘ch ãástí

domu (napﬁ. zateplení podlahy, stﬁechy
nebo vnûj‰ích stûn, v˘mûna oken, poﬁízení systému nuceného vûtrání s rekuperací tepla). Maximální v˘‰e pﬁíspûvku je 1950 Kã/m2 podlahové plochy
rodinného domu.
■ Podpora novostaveb v pasivním
energetickém standardu (roãní potﬁeba
energie na vytápûní ménû neÏ 20
kWh/m2 podlahové plochy). V˘‰e pﬁíspûvku 220 tis. Kã.
■ V˘mûna star˘ch kotlÛ na fosilní paliva nebo elektrické zdroje za nízkoemisní zdroje na biomasu nebo tepelná
ãerpadla. Pﬁíspûvek aÏ 80 tis. Kã.
■ Instalace solárních kolektorÛ pro

ohﬁev vody. Pﬁíspûvek aÏ 80 tis. Kã.
Dotaãní program pobûÏí aÏ do
konce roku 2012, Ïádosti o dotace je
moÏné podávat prÛbûÏnû.
Dal‰í informace je moÏné získat:
na internetu: www.zelenausporam.cz
bezplatná telefonická linka: 800
260 500, dotazy e-mailem: dotazy@zelenausporam.cz
Základní informaãní materiály
poskytne obã. sdruÏení Pro Zahoﬁany, Jarka Jandová, tel. 723 958 486.
Na adrese Zahoﬁany 13 ukázka fungování solárních kolektorÛ a vûtrání s
rekuperací tepla.

4 5 . n a r o z e n i n y Domova Na Pustaji
18.ãerven 2009 byl pro v‰echny klienty, zamûstnance
a pozvané hosty dnem oslav v˘znamného v˘roãí - 45 let od
zaloÏení Domova Na Pustaji v Kﬁe‰icích, jednoho za zaﬁízení Centra sociální pomoci Litomûﬁice, pﬁíspûvkové organizace Ústeckého kraje.
Akce se konala pod zá‰titou radní Ústeckého kraje pí.Jany
Ry‰ánkové, byla spolufinancována APSS âR a na pozvání
organizátorÛ - vedení DNP Kﬁe‰ice, se jí zúãastnilo na 250
úãastníkÛ z ﬁad oslavencÛ - klientÛ DNP, ale i jejich pﬁátel
z dal‰ích zaﬁízení CSP a z Domova Sluneãní dvÛr z Jestﬁebí,
hostÛ, b˘val˘ch zamûstnancÛ, rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ, opatrovníkÛ a dal‰ích pﬁátel DNP. Podûkování patﬁí i ﬁadû sponzorÛ, s jejichÏ pomocí byla tato akce téÏ poﬁádána.
Slavnostní ráz umocnila nejen úãast ãestn˘ch hostÛ, ale
i vystoupení ÏesÈového kvintetu Ústﬁední hudby Armády âR,
atraktivnost pak prohlídka vojenského vrtulníku a moÏnost
projet se na jezdeck˘ch koních. Nezapomenuteln˘m záÏitkem pro v‰echny pﬁítomné jistû bude i vystoupení pana Vladimíra Hrona, u nûhoÏ jsme pro na‰e klienty také na‰li vzácné pochopení. Stejnû tak i taneãní diskotéka pana Petra
Vrány a obûtavá pomoc studentek SPg· Litomûﬁice a Integrované stﬁední ‰koly hotelnictví a turismu z Litomûﬁic.

Z doloÏiteln˘ch pramenÛ je patrné, Ïe nejstar‰í zmínka
o objektu na‰eho domova, kter˘ podstatnou ãást své historie
slouÏil jako vinárna a o kterém se v dokumentech pí‰e jako
CHATEAU DE PUSTAJ (Zámek na samotû, na pustinû),
WEINGARTEN (Vinice) PUSTA, statek PUSTA nebo i objekt
PUSTÁ, sahá do roku 1879. Objekt aÏ do roku 1962 vystﬁídal ﬁadu majitelÛ, stále se zde v‰ak pﬁeváÏnû na pﬁilehl˘ch
stráních pûstovalo a ve sklepû zpracovávalo víno. Objekt
tedy slouÏil v podstatû jako vinárna s v˘robním zázemím
a hotel.
Po pravdûpodobnû nezbytn˘ch stavebních úpravách v letech 1962 - 64 objekt, v nûmÏ bylo rozhodnuto zﬁídit Ústav
sociální péãe pro mládeÏ, v kvûtnu 1964 pﬁijímá první mentálnû postiÏené svûﬁence do své péãe. Nejdﬁíve mladé chlapce a od roku 1998 dospûlé spoluobãany. Nejdﬁíve jen muÏe
a od 24. dubna 2009, tedy od leto‰ního roku i Ïeny. Do konce
roku 2002 byl zﬁizovatelem na‰eho domova Okresní úﬁad Litomûﬁice, od roku 2003 je na‰ím zﬁizovatelem Ústeck˘ kraj.
PÛvodní urãená kapacita domova se ustálila na dne‰ních
43 lÛÏek a za dobu celkové 45 - ti leté existence byla a je
péãe vûnována více neÏ 96-ti klientÛm - uÏivatelÛm sociálních sluÏeb na trvalém pobytu. Z dne‰ních 43 uÏivatelÛ si

Pohled na hlavní budovu dﬁíve.

Pohled na hlavní budovu dnes.
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je‰tû 8 z nich mÛÏe vzpomenout na ty skuteãné první dny
historie domova. V zaﬁízení dnes bydlí 41 dospûl˘ch muÏÛ
a 2 Ïeny s prÛmûrn˘m vûkem v‰ech uÏivatelÛ 47 let a jeho
kapacita je plnû a zcela naplnûna.
45 let na‰eho domova by sice nebylo bez klientÛ, uÏivatelÛ sociálních sluÏeb, jimÏ byl a je urãen, ale ani bez zamûstnancÛ, kteﬁí v celoroãním nepﬁetrÏitém pobytu jim poskytovali a dodnes poskytují kvalitní sociální sluÏby.
V prÛbûhu 45 let se v na‰em zaﬁízení i s dne‰ními zamûstnanci vystﬁídalo celkem více neÏ 155 zamûstnancÛ.
Dnes klientÛm, dospûl˘m lidem a na‰im spoluobãanÛm ve
vûku 26 - 84 let, poskytuje sluÏby sociální péãe v celoroãním
nepﬁetrÏitém provozu celkem 30 zamûstnancÛ zdravotnického, sociálního, o‰etﬁovatelského, pedagogického a pro
bûÏn˘ chod takového zaﬁízení zabezpeãovacího zamûﬁení.
Domov Na Pustaji je dnes i zamûstnanci plnû kapacitnû
i profesnû naplnûn.
Do srdcí na‰ich klientÛ se svou dlouhodobou péãí o nû nesmazatelnû za uplynulé roky zapsali dnes jiÏ b˘valí zamûstnanci napﬁ. pí.Jitka Lockerová, Marcela Michalíková, Libu‰e
Drbalová, Jana Smrtková, Bohumila Kopecká, Marie Kluchová, Marta Klosová, ZdeÀka Kynychová, Jaroslava Trnovská, ZdeÀka Diniãová, ZdeÀka Fi‰erová, Vûra Gregorová, Jiﬁina Fajãáková, Ivana Linhartová, Jana Katauerová, Stanislava Hy‰plerová, Renata Motejlová, ale i zejména pánové
Karel Husák, Jiﬁí Sekyra, Ladislav Foreth, Václav Pospí‰il,
Milan Chaben, Jaroslav Fridrich, Jan Morávek, Petr Potoãník, Josef Sas, Jaroslav Vandas, Antonín HrÛza, Ladislav
Brych, Karel Locker a dal‰í. Jim a samozﬁejmû také v‰em
dne‰ním stávajícím zamûstnancÛm patﬁí na‰e uznání a srdeãné podûkování a nebojím se ﬁíci i úcta, protoÏe tato práce
není jen povolání, ale jistû i poslání. A ãlovûk vztah k na‰im
klientÛm musí mít pﬁedev‰ím v sobû, ve svém srdci. A vûﬁte,
Ïe jsem velmi rád, Ïe máme u nás v Kﬁe‰icích zamûstnance
právû takov˘chto kvalit. Je‰tû jednou vám, na‰i b˘valí
i dne‰ní zamûstnanci Domova Na Pustaji za na‰e klienty
i osobnû za sebe srdeãnû dûkuji.
Za uplynul˘ch 45 let jsme v péãi o na‰e klienty dosáhli
myslím velmi v˘razn˘ch úspûchÛ. Ná‰ domov je dnes péãí
zﬁizovatele, aÈ jiÏ b˘valého Okresního úﬁadu Litomûﬁice
a nebo i souãasného - Ústeckého kraje a i péãí na‰eho Centra sociální pomoci Litomûﬁice - plnû plynofikován, máme
nové pokoje, sklady i uãebny, víceúãelovou pÛdní vestavbu,
novou stﬁechu, okna i fasádu, prádelnu. Od loÀska máme
zcela nové ústﬁední topení ve v‰ech prostorách a plnû v nerezu nûkolik let i kuchyÀ. Máme novû vybaven˘ch v‰ech 15
pokojÛ, uãebny i jídelnu, nové posilovací stroje v tûlocviãnû,
na v˘lety nové tranzitní vozidlo i pojízdnou sekaãku na trávu.
Svépomocí jsme si vybudovali nov˘ vstup do domova vãetnû automatické brány s kamerov˘m systémem, zaloÏili jsme
letos nov˘ ovocn˘ sad a kaÏd˘ z klientÛ si mÛÏe bez problémÛ zatelefonovat komu chce. V souãasné dobû pak díky
péãi na‰eho zﬁizovatele a CSP pﬁipravujeme i dal‰í vylep‰ení na‰eho domova - pﬁipravují se nové ‰atny pro zamûstnance, nové 2 pokoje pro klienty a celé protipoÏární ﬁe‰ení
sklepních prostorÛ. Právû probíhají projektové práce na kanalizaãní pﬁípojce, máme vypracovanou studii na tréninkové
byty pro nejschopnûj‰í klienty, kteﬁí by chtûli Ïít samostatnû
mimo ná‰ domov, pro technické zázemí domova a ve v˘hledu je i zahájení prací na studii osobního v˘tahu. Za uplynulé
období se nám v‰ak dosud nepodaﬁilo vybudovat zam˘‰len˘
zemní bazén a jak to zejména z provozních finanãních dÛvodÛ vypadá, místo nûj, aÏ bude ale vyﬁe‰en problém vlastnictví pozemku, vûﬁím, Ïe vybudujeme nûjaké obdobné, av‰ak
provoznû ménû nákladné pro parné letní období osvûÏovací
zaﬁízení.
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Dost jsme toho myslím jiÏ spoleãnû vykonali a dost nás
toho je‰tû vykonat ãeká. Vedle ﬁady investiãních a stavebních prací budeme dále podporovat na‰i Kﬁe‰iãanku - Pustajku v její ãinnosti, prohlubovat spolupráci se Základními
‰kolami v Kﬁe‰icích a Terezínû, se SPg· v Litomûﬁicích,
s na‰imi spﬁátelen˘mi domovy z CSP, Ústeckého kraje
i z Jestﬁebí, dále se budeme kamarádit s pﬁáteli z SDH Kﬁe‰ice a Terezín, s Ïelezniãáﬁi z redakce novin Îelezniãáﬁ, dále
prohlubovat spolupráci s AâR, s Agenturou pro podporované zamûstnávání v Litomûﬁicích. V rámci na‰ich fyzick˘ch
i finanãních moÏností budeme sportovat, jezdit na v˘lety i rekreace, Ïít bohat˘m kulturním i docela bûÏn˘m Ïivotem obãanÛ atd. Vûﬁím, Ïe za spoleãného úsilí nás v‰ech se nám to
v dal‰ích letech podaﬁí. A vy, váÏení hosté a pﬁátelé, vûﬁte,
Ïe se o to budeme snaÏit - tedy jak na‰i klienti, tak i my zamûstnanci.
45 let v historii moc neznamená, ale v Ïivotû ãlovûka pﬁedstavuje pomûrnû v˘znamnou ãást. Mezi na‰imi klienty je
je‰tû nyní 8 tûch, kteﬁí jako mladí chlapci v kvûtnu 1964 do
na‰eho zaﬁízení nastoupili a toto je jim skuteãn˘m domovem
po cel˘ch tûch 45 let. I kdyÏ jsou to dnes pánové Petr Vilím,
Jaromír Brázda, Jiﬁí Koloc, Milan Ábrt, Václav Vild, Milo‰ Buchar, Franti‰ek Netík a Josef Jakovec, jiÏ dospûlí muÏi ve
vûku okolo ‰edesátky (aÈ jiÏ pﬁed ní a nebo tûsnû po ní),
vûﬁím, Ïe na tûch 45 let v Domovû Na Pustaji mají jen ty nejlep‰í vzpomínky. A jelikoÏ DÒM nebo BUDOVA pﬁedstavuje
jeden z v˘razn˘ch symbolÛ domova, pﬁedala pí.Ry‰ánková
tûmto 8 na‰im klientÛm za asistence tûch, které mûly a mají
tu denní péãi o na‰e klienty bezprostﬁednû na starosti - tedy
za asistence b˘valé vrchní sestry paní Jany Smrtkové a Libu‰e Drbalové a souãasné vedoucí oddûlení péãe a PT paní
Aleny Náglové, i takov˘to dÛm. I kdyÏ byl jen z perníku,
vûﬁím, Ïe se jim líbil a moÏná i chutnal a Ïe i ta zdobená
krása a medová vÛnû byla tak pﬁíjemná, jako tûch uplynul˘ch
45 let stráven˘ch Na Pustaji.
Ale ani ostatní klienti nepﬁi‰li s dárky zkrátka. Pro kaÏdého byl pﬁipraven a tedy kaÏd˘ z na‰ich klientÛ dostal porcelánov˘ hrníãek na kávu s emblémem 45. v˘roãí zaloÏení
DNP a sv˘m vlastním portrétem. Tak Ïe tedy bude hned
jasné, Ïe ten hrníãek je skuteãnû jen a jen jeho vlastní a Ïe
ho dostal, kdyÏ ná‰ domov mûl 45. narozeniny.
GratulantÛ ke slavn˘m v˘roãím není nikdy dost. A ãím je
to v˘roãí v˘znamnûj‰í, tím v˘znamnûj‰í jsou i gratulanti.
Na‰e v˘roãí bylo velmi v˘znamné. Mezi nejv˘znamnûj‰ími
byl posel v˘znamn˘ch a v‰eobecnû znám˘ch osobností Ïivota okolo nás, kterého tito v˘znamní a známí lidé povûﬁili
pﬁedat na‰im jubilantÛm také pozdrav - tedy znám˘ imitátor,
zpûvák a herec pan Vladimír Hron. Dále pak sv˘m programem gratulovala Kﬁe‰iãanka - Pustajka, dûvãata z Domova
Sluneãní dvÛr Jestﬁebí, kamarádi z Diagnostického ÚSP
âíÏkovice s country tancem a pﬁátelé, vlastnû pﬁítelkynû
z DSP Skalice s ukázkou bﬁi‰ních tancÛ. Závûr pak tvoﬁila
dal‰í ze slavnostních fanfár Ústﬁední hudby AâR a taneãní
diskotéka.
Za DNP Kﬁe‰ice vedoucí domova Oldﬁich Körber

V˘zva Oldﬁicha Körbera
V souvislosti s jiÏ zahájen˘mi pﬁípravami na oslavy padesátin na‰eho Domova na Pustaji, Ïádám laskavû pamûtníky a starousedlíky obce Kﬁe‰ice, kteﬁí si pamatují
cokoliv v˘znamného o Pustaji, pokud nûkdo má nûjak˘
dokument, nebo starou fotografii z historie domova , aby
se mi ohlásil a já se s ním spojím a dohodnu o dal‰ím.
Pﬁedem dûkuji.

USNESENÍ 19. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE K¤E·ICE
KONANÉHO DNE 9. 2. 2009
Usnesení ã. 1/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice :
1) Bere na vûdomí Zprávu o vyhodnocení pﬁipomínek, poÏadavkÛ a podnûtÛ k návrhu zadání zmûny ã. 6
Územního plánu sídelního útvaru Kﬁe‰ice.
2) Schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a ustanovení §
47 odst. 5 stavebního zákona zadání
zmûny ã. 6 Územního plánu sídelního
útvaru Kﬁe‰ice
Usnesení ã. 2/2009
1) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo podání Ïádosti MûÚ Litomûﬁice - úﬁadu územního plánování o poﬁízení zmûny ã. 7 Územního plánu sídelního útvaru Kﬁe‰ice, urãení funkãních
ploch na v˘stavbu FVE na pozemcích
p.ã.221, 222, 223, 225, 227, 228, 229,
230, 232, 233, 234/1 234/2 , 250, 251,
252, 253, 254, 255, 257/10, 257/11 a
p.ã. 257/5 o celkové v˘mûﬁe 65 482
m2 v k.ú. Tﬁeboutice, obec Kﬁe‰ice.
2) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo zpracovatelem zmûny ã. 7
ÚPnSÚ obce Kﬁe‰ice Agrourbanistick˘
atelier, projektové pracovi‰tû ·emberova 8, Praha 6, Iâ 14938634, zastoupen˘ ing. arch. Stanislavem Zemanem.
Povûﬁen˘m zastupitelem urãilo starostku obce Ludmilu Juﬁíkovou.
3) Úhrada za zpracování zmûny ã. 7
ÚPnSÚ bude provedena obcí Kﬁe‰ice
za spoluúãasti obou investorÛ.
Usnesení ã. 3/2009
1) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo uzavﬁení Smlouvy o budoucí
smlouvû o v˘pÛjãce stavby „Labe , Kﬁe‰ice, zv˘‰ení ochrany obce hrázemi“
vybudované v rámci programu „Podpora prevence pﬁed povodnûmi II „ mezi
Povodím Labe , s.p. jako budoucím pÛjãitelem a Obcí Kﬁe‰ice jako budoucím
v˘pÛjãitelem.
2) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo zámûr, Ïe obec Kﬁe‰ice vykoupí pozemky trvalého záboru stavby
protipovodÀového opatﬁení, které
budou pﬁevedeny v budoucnu do majetku obce Kﬁe‰ice.
Usnesení ã. 4/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného
bﬁemene k pozemku p.ã. 177/7 v k.ú.
Zahoﬁany u Litomûﬁic , obec Kﬁe‰ice
mezi Obcí Kﬁe‰ice a Photon Energie
s.r.o. Srázná 6/161, Praha 4.
Usnesení ã. 5/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
rozpoãet obce Kﬁe‰ice na rok 2009 v
celkové v˘‰i 11 496 600 Kã pﬁíjmÛ a v˘-

dajÛ, s objemem mzdov˘ch nákladÛ na
bezpeãnost a veﬁejn˘ poﬁádek ve v˘‰i
710 tis. Kã, ãinnost místní správy 1 405
tis. Kã, zastupitelstvo obce 1030 tis.
Kã.
Usnesení ã. 6/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice po projednání schválilo poskytnutí pﬁíspûvku
na lyÏaﬁsk˘ v˘cvik ÏákÛ Z· Polepy trvale bydlících v Kﬁe‰icích ve v˘‰i 1200,Kã na jednoho Ïáka.
Usnesení ã. 7/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice po projednání schválilo poskytnutí pﬁíspûvku
na zimní soustﬁedûní dorostu FK Kﬁe‰ice ve v˘‰i 10 000,- Kã.
Usnesení ã. 8/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
poskytnutí pﬁíspûvku na ãinnost SDH
Zahoﬁany ve v˘‰i 50 000,- Kã.
Usnesení ã. 9/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice neschválilo poskytnutí pﬁíspûvku Diakonii
âCE Domovu pro matky s dûtmi.
Usnesení ã. 10/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
uzavﬁení smlouvy o poskytování právní
pomoci mezi Obcí Kﬁe‰ice a Mgr. Petrem Trejbalem, advokátem se sídlem
Lidická 10, Litomûﬁice a povûﬁuje podpisem této smlouvy starostku obce
Ludmilu Juﬁíkovou.
Usnesení ã. 11/2009
1) Zastupitelstvo obce schvaluje
pﬁedloÏení Ïádosti o dotace z Integrovaného operaãního programu na projekt: Typov˘ projekt-Czech POINT-Kontaktní místo (Upgrade). Dále zastupitelstvo obce schvaluje zaji‰tûní spolufinancování v˘‰e uvedeného projektu ze
strany obce ve v˘‰i 10 281,- Kã (tj. 15
% z celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu).
2) Zastupitelstvo obce schvaluje
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou pﬁílohou Ïádosti o finanãní podporu v rámci Integrovaného
operaãního programu - „E-government
v obcích - Czech POINT“.
USNESENÍ 20. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE K¤E·ICE
KONANÉHO DNE 6.4.2009
Usnesení ã. 12/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
I. bere na vûdomí stanovisko poﬁizovatele územního plánu - úﬁadu územního plánování odboru územního rozvoje
Mûstského úﬁadu Litomûﬁice.
II. Rozhodlo, Ïe návrh na zpracování
zmûny ã. 7 bude v pÛvodnû odsouhlaseném rozsahu pro v‰echny 3 plochy
FVE .
Usnesení ã. 13/2009
I. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice si sa-

mostatnû ovûﬁilo v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona,
Ïe zpracovaná zmûna ã. 4 ÚPnSÚ Kﬁe‰ice není v rozporu :
• s Politikou územního rozvoje âR
(schváleno vládou âR usnesením ã.
561 ze dne 17. 5. 2006)
• s územnû plánovací dokumentací
vydanou krajem - do doby vydání
Zásad územního rozvoje Ústeckého
kraje se za nadﬁazenou územnû plánovací dokumentaci povaÏuje podle §
187 odst. 7 stavebního zákona upravená verze Územního plánu velkého
územního celku okr. Litomûﬁice (schváleno vládou âR usnesením ã. 110 ze
dne 7.2.1996,od 1.1.2007) s úãinností
od 1.1.2007,
• v˘sledkem ﬁe‰ení rozporÛ - Ïádné
nebyly,
• se stanovisky dotãen˘ch orgánÛ,
• se stanoviskem krajského úﬁadu
II. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice pﬁíslu‰né podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) stavebního zákona, za pouÏití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a
pﬁílohy ã. 7 vyhlá‰ky ã. 500/2006 Sb.,
správní ﬁád, v platném znûní a § 84
odst. 2 písmy) zákona ã. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zﬁízení), v platném
znûní, vydává zmûnu ã. 4 Územního
plánu sídelního útvaru Kﬁe‰ice formou
opatﬁení obecné povahy.
Usnesení ã. 14/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
uzavﬁení smlouvy na zhotovení kabelizace rozvodu veﬁejného osvûtlení v Zahoﬁanech firmou ElektromontáÏe Procházka s.r.o. Radovesice 169, v cenû
1 006 859,- Kã. .
Usnesení ã. 15/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice neschválilo uzavﬁení smlouvy o dílo se
zhotovitelem Geoplán - DC s.r.o. Dûãín
na identifikaci historického majetku
obce Kﬁe‰ice dle ceníku sluÏeb, kter˘
je souãástí návrhu této smlouvy o dílo.
Usnesení ã. 16/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice po projednání neschválilo uzavﬁení smlouvy o
dílo s firmou Ekonomické a právní poradenství s.r.o. DobﬁíÀ 118 na zpracování a kompletaci Ïádosti o poskytnutí
dotace na projekt „Zpracování nového
územního plánu“ ze Strukturálních
fondÛ EU.
Usnesení ã. 17/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo Dodatek ã. 11 platn˘ pro rok 2009 k
dohodû o úhradû neinv. nákladÛ na
Ïáky základních ‰kol v Litomûﬁicích a
dohodu o úhradû neinvestiãních nákladÛ na Ïáky nav‰tûvující Základní a Mateﬁskou ‰kolu v Ploskovicích.
Usnesení ã. 18/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
ZPRAVODAJ
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v˘bûr zhotovitele projektov˘ch prací
stavby
„Stavební úpravy stávajícího objektu
b˘valého kina Kﬁe‰ice“ Projekãní kanceláﬁ Polereck˘ , spol. s r.o. Litomûﬁice
ve v˘‰i ceny 472 661,- Kã a schválilo
uzavﬁení smlouvy o dílo. Platby budou
uskuteãnûny 2/3 ãástky v roce 2009 a
1/3 z celkové ãástky v roce 2010.
Usnesení ã. 19/2009
I. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo rozpoãet provozních nákladÛ Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Kﬁe‰ice
na rok 2009 ve v˘‰i celkem 1 250 000,Kã.
II. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice pﬁiznává ﬁeditelce Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly Kﬁe‰ice, pﬁíspûvková organizace Mgr. Jitce Geburové ãtvrtletní mimoﬁádné odmûny v roce 2009 ve v˘‰i 5
tis. Kã.
III. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo nav˘‰ení ceny za obûd pro
cizí strávníky ve v˘‰i o 3,- Kã.
Usnesení ã. 20/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
Dodatek ã. 5 ke smlouvû o sbûru a
svozu vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního
odpadu ã. 048/02 s firmou BEC odpady s.r.o. o zv˘‰ení o pﬁíplatek ve v˘‰i
45,- Kã na jeden svoz na zpracování
druhotn˘ch surovin papíru a plastÛ.
Usnesení ã. 21/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice neschválilo poskytnutí pﬁíspûvku panu Mílovi PﬁibylÛ Zahoﬁany 119.
Usnesení ã. 22/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
uzavﬁení smlouvy o zﬁízení vûcného
bﬁemene s firmou Telefónica O2
Czech republik za uloÏení telekomunikaãního kabelu do pozemku p.ã. PK
911 v k.ú. Zahoﬁany u Litomûﬁic, obec
Kﬁe‰ice.
Usnesení ã. 23/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
uzavﬁení Nájemní smlouvy - Dodatek ã.
1 mezi Obcí Kﬁe‰ice a SVS a.s. Pﬁítkovská 1689, Teplice - stavby „Kﬁe‰ice,
Zahoﬁany - vodovod“.
USNESENÍ 21. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE K¤E·ICE
KONANÉHO DNE 25. 5. 2009
Usnesení ã. 24/2009
Zastupitelstvo obce projednalo hospodaﬁení obce Kﬁe‰ice za 1. ãtvrtletí
roku 2009.
Usnesení ã. 25/2009
1) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo poﬁízení zmûny ã. 8 ÚPnSÚ

Kﬁe‰ice, vymezení funkãních ploch na
v˘stavbu FVE na pozemcích p.ã.
257/3, 257/4, 239, 240, 241, 242, 244,
246, 247, 248 o celkové v˘mûﬁe 43489
m2 v k.ú. Tﬁeboutice, obec Kﬁe‰ice, dle
návrhu pana Pavla Klykorky .
2) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice dle §
45 odst 4) zákona ã. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ﬁádu
podmínilo poﬁízení zmûny územního
plánu dle odst. 1) úplnou úhradou navrhovatelem tzn., Ïe navrhovatel si zajistí poﬁizovatele i zpracovatele zmûny
ÚP vãetnû mapov˘ch podkladÛ. Povûﬁen˘m zastupitelem urãilo starostku
obce Ludmilu Juﬁíkovou.
3) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice dále
podmínilo svÛj souhlas s touto zmûnou
ÚP zaji‰tûním veﬁejné prezentace zámûru v˘stavby FVE obãanÛm Tﬁeboutic
navrhovatelem této zmûny.
Usnesení ã. 26/2009
1) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo závazek poskytnout pﬁíspûvek na stavbu „PPO-Labe, Kﬁe‰ice,
zv˘‰ení ochrany obce hrázemi“ ve v˘‰i
1 000 000,- Kã investorovi stavby
s.p.Povodí Labe Hradec Králové a to
500 000,- Kã v roce 2010 a 500 000,Kã v roce 2011.
2) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice povûﬁilo starostku obce Kﬁe‰ice p. Ludmilu
Juﬁíkovou k projednání zpÛsobu poskytnutí tohoto pﬁíspûvku se s.p. Povodí Labe.
Usnesení ã. 27/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
Smlouvu o smlouvû budoucí kupní
mezi paní Libu‰í Martincovou a Obcí
Kﬁe‰ice o odkoupení pozemkÛ obcí
Kﬁe‰ice PK parc. ã. 250 - o v˘mûﬁe 2
479 m2 , PK parc. ãíslo 251 - o v˘mûﬁe 2 109 m2, PK parc. ã. 252 o v˘mûﬁe 1 828 m2, PK parc. ã. 253 o v˘mûﬁe 6 548 m2, PK parc. ã. 254 o v˘mûﬁe 7 620 m2 a pozemku KN parc. ã.
255 - orná - o v˘mûﬁe 90 m2 v‰ech v
katastrálním území Tﬁeboutice, obec
Kﬁe‰ice, okres Litomûﬁice.
Usnesení 28/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice po projednání schválilo zámûr zadání projektu pﬁestavby sluÏebního bytu v budovû
pﬁístavby Z· a M· na jednu tﬁídu pro
M· Kﬁe‰ice firmû Polereck˘, která je
autorem pÛvodního projektu celé budovy.
Usnesení ã. 29/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
Smlouvu o poskytnutí pﬁíspûvku na neinvestiãní náklady na docházku dítûte
Pavly ·árové, Zahoﬁany 38 do Mateﬁ-

ské ‰koly Masarykova 30 v Litomûﬁicích na rok 2009.
Usnesení ã. 30/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
Dodatek smlouvy ã. 3 pro rok 2009 k
dohodû ze dne 5. 6. 2009 o úhradû neinvestiãních nákladÛ za Ïáky docházející do Základní ‰koly Polepy ve v˘‰i 6
tis. Kã na jednoho Ïáka a rok.
USNESENÍ 22. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE K¤E·ICE
KONANÉHO DNE 22. 6. 2009
Usnesení ã. 31/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice projednalo závûreãn˘ úãet obce Kﬁe‰ice za
rok 2008 a souhlasí s hospodaﬁením
obce za rok 2008 bez v˘hrad.
Usnesení ã. 32/2009
1) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo hospodaﬁení pﬁíspûvkové organizace Základní ‰kola a mateﬁská
‰kola Kﬁe‰ice za rok 2008.
2) Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice
schválilo v souladu se zákonem ã.
250/2000 Sb., rozdûlení zlep‰eného
hospodáﬁského v˘sledku do fondu
odmûn a fondu rezerv této pﬁíspûvkové
organizace.
Usnesení ã. 33/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice projednalo zprávu o v˘sledku pﬁezkoumání
hospodaﬁení samosprávného celku
Obce Kﬁe‰ice za rok 2008.
Usnesení ã. 34/ 2009
I. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice bere
na vûdomí DÛvodovou zprávu o v˘sledku projednání návrhu zadání a souhlasí s tím, Ïe dal‰ím stupnûm - etapou
zpracování bude návrh zmûny ã. 7
územního plánu sídelního útvaru Kﬁe‰ice
II. Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 a ve
smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. b)
zákona ã. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ﬁádu (ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ) schvaluje zadání
zmûny ã. 7 územního plánu sídelního
útvaru Kﬁe‰ice datované ãerven 2009
Usnesení ã. 35/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice projednalo a bere na vûdomí Zprávu o v˘sledku kontroly Finanãního úﬁadu Litomûﬁice ã.j. 46669/196980506657.
Usnesení ã. 36/2009
Zastupitelstvo obce Kﬁe‰ice schválilo
odprodej bytu ã. 106/2 v Kolonii, obec
Kﬁe‰ice paní Marii Hájkové za cenu
523 490,- Kã.
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