l

ist
o

p ad 2 0 2 1

ročník 31
zdarma

INFORMACE Z KŘEMEŽSKA

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Dne 5. 10. 2021 se rada městyse sešla spolu se zastupitelstvem
na své řádné 41. schůzi a pracovní poradě, kde byly projednány
zejména následující záležitosti:
žádost o odkup pozemku ve Smutkově strouze (starosta opětovně vyzval ZM k osobnímu posouzení na místě, které provedl zatím jen on s tím, že nedoporučuje prodej dle žádosti vzhledem
k výpustným zařízením a přístupu k rybníku Sýkorský - bude posouzeno na příští poradě), opětovná žádost o odkoupení části pozemků kolem přístupové cesty Bořinka – ČOV (zamítnuto), žádost
o příspěvek 5000 Kč na kulturní akci v KD Chmelná (schváleno),
výroční zpráva ZŠ a MŠ Křemže (na vědomí) a detailní diskuse
k novým vyhláškám o odpadech, kde byly stanoveny parametry
jako paušální cena, osvobození a úlevy.
Dne 19. 10. 2021 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva,
kde byly projednány následující záležitosti:
složení slibu nového zastupitele pana Jiřího Reitingera, volba nového člena rady městyse, kterým byl zvolen pan Roman Bláha z Chlu-

mu, vyhláška č.5/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství (schváleno), vyhl.č.6/2021 o místním poplatku za odpady (schváleno), předschválení vyhlášek č.1/2021, 2/2021, 3/2021
a 4/2021 do souladu se zákonem bez změny věcného obsahu
(schváleno), rozpočtové opatření č.8/2021 (schváleno), směna pozemků v Chlumu pro stavbu chodníku a části pozemku
v ul. Na Vyhlídce (schváleno), směna pozemků v ul. Luční(schváleno), nákup pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových (schváleno), smlouva darovací mezi Jihočeským krajem a obcí o vypořádání zrekonstruované komunikace Pod Jáníčkem (schváleno), poskytnutí návratné finanční výpomoci Tělocvičné jednotě Sokol ve výši 800.000 na
stavbu zázemí tenisových kurtů (schváleno) a podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci podlahy tělocvičny základní školy.
S úctou a přáním pevného zdraví a optimismu
do sychravých podzimních dnů
Ing. Josef Troup, starosta

Recept od starosty – dýňové indické kari
V pátek 22. 10. se na prvním křemežském dýňobraní, které vymyslela a zorganizovala paní Kristýna Nejedlá z Bohouškovic, sešla
spousta úžasných lidí a strašně rád
bych si přál, aby akce podobného
duchu pokračovaly i v budoucnu. Abych nebyl jen tím, kdo jen
„konzumuje“ připravenou zábavu
nebo tím, který kritizuje případné
drobné chybičky a přitom ničím sám nepřispěje, vytvořil jsem
na doplnění pestré nabídky výrobků z dýní jedno netradiční jídlo z dýně. A protože mě někteří požádali, abych recept zveřejnil
v Křemežsku, přináším opět vegetariánský recept (příště už
bude maso:-)).

PŘÍPRAVA:
1 dýni máslovou či Hokaido nakrájejte na kostky cca 3x3 cm,
asi 3 mrkve na plátky 0,5 cm, 2 cibule na tenká kolečka. Na oleji
s máslem zpěňte lžičku římského kmínu, přidejte cibuli, nechte
zesklovatět, pak přidejte dýni s mrkví a smažte, až je zlatavá.
Udělejte směs koření ze lžičky kurkumy, lžičky mletého koriandru a dvou lžiček Garam Masaly, přidejte 2 lžičky semínek
černuchy a 2 velké lžíce dýňových semínek. Směs koření promíchejte s usmaženou zeleninou a rozprostřete na pečicí papír
na plech. Zalijte cca 200 ml zeleninového vývaru a pečte na 180
stupňů cca 30 minut v troubě. Po upečení nechte asi 10 minut
stát, aby se vývar vsáknul do dýně. Skvělá příloha je rýže a jogurt
nebo zakysaná smetana.
Dobrou chuť přeje Josef Troup, starosta
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K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Vážení spoluobčané, jak jsem již avizoval v předchozích příspěvcích, dojde od 1.1.2022 ke změně v systému odpadového
hospodářství, který bude pro občany znamenat zejména změnu
v systému úhrady za využívání obecního systému odpadového
hospodářství. Znovu připomínám, že tato změna vyplynula z nového zákona o odpadech, kde již obec nemůže zachovat dosavadní žetonový systém. Po diskusích vedených zastupitelstvem
v rámci pracovních porad s obcemi Svazku Podkletí a odpadářského svazku obcí českokrumlovska Vltava byl přijat níže popsaný systém - přijetím vyhlášek o obecním systému odpadového
hospodářství a místním poplatku. Uvědomujeme si, že žádný

systém - ani tento - není dokonalý a spravedlivý ke všem. Občas
zaslechnu názory, že v té či oné obci mají ten či onen systém,
samozřejmě lepší… Věřte, že jsme se možnosti dle zákona zodpovědně zabývali a nechtěli jsme „furiantsky“ vymýšlet něco, co
nelze aplikovat a přivést tím obec do budoucích problémů. Přesto všechny prosím, aby nerezignovali na třídění. Jako motivační
prvek jsme do výpočtu paušálního poplatku nezahrnuli náklady
na tříděný odpad a náklady na sběrný dvůr (při jejich započtení
by paušální platba vyšla na cca 580 Kč), které i nadále budou
hrazeny z obecního rozpočtu, tedy z peněz nás všech.

ZMĚNY VE ZPOPLATNĚNÍ SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD ROKU 2022
Zastupitelstvo městyse schválilo na svém zasedání dne 19.10.2021
dvě vyhlášky týkající se odpadů tak, aby bylo nakládání s odpady
v obci v souladu s platnými zákony.
Jedná se o vyhlášku č. 5/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a vyhlášku č. 6/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
Obě vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022 a jsou zveřejněny na internetových stránkách městyse v sekci Městys/Vyhlášky
a nařízení obce a v listinné podobě jsou k nahlédnutí na úřadu
městyse.
V systému s nakládání s odpady nedochází k žádným zásadním
změnám, stále jsou pro občany k dispozici nádoby na tříděný
odpad na obvyklých místech, která jsou vyjmenovaná v příloze
k vyhlášce č. 5/2021 a stále je k dispozici sběrné místo ve Spojovací ulici ve Křemži na odkládání ostatního odpadu. Podrobně je
popsáno v článku níže.
K zásadní změně dochází ve zpoplatnění využití obecního
systému odpadového hospodářství.
Pro fyzické osoby dochází ke zrušení žetonového systému. To znamená, že se na úřadu městyse již nebudou prodávat žetony na svoz
odpadu, ale každý poplatník bude povinen uhradit místní poplatek.
Poplatníkem je:
•
fyzická osoba přihlášená v obci nebo
•
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná
osoba, a která je umístěna na území obce
Výše poplatku byla stanovena na částku 450 Kč na poplatníka
a kalendářní rok.
Úlevu mají osoby od 80 let a to ve výši 50 % poplatku, platí tedy
225 Kč na poplatníka a kalendářní rok.
Ze zákona jsou od poplatku osvobozeny osoby, které platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci
a mají v této obci bydliště – musí být doloženo potvrzením z této
jiné obce.
Splatnost poplatku je do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
Platbu je možné provést buď v hotovosti na matrice úřadu městyse, nebo bankovním převodem na účet městyse.
Podrobné pokyny k úhradě a formuláře, které budou poplatníci povinni vyplnit a odevzdat, budou zveřejněny v prosincovém
vydání Křemežska a na internetových stránkách www.kremze.cz/
mestys/odpady.
Pokud někomu budou zbývat žetony, které nevyužije, může je
vrátit na matrice úřadu městyse během prosince 2021 a ledna
2022 a bude mu proplacena hodnota žetonů.
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Jak bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu?
Svoz bude probíhat jako dosud každý čtvrtek. Až během roku
bude vyhodnoceno, zda je tato frekvence vyhovující jak pro občany, tak pro svozovou firmu a může se stát, že dojde ke změně,
což by bylo s dostatečným předstihem oznámeno.
Naplněné popelnice, které budete chtít vyvézt, se nebudou označovat žetonem, pouze se umístí na ulici, na chodník, nebo na místo jak jste byli zvyklí a budou vyvezeny. Proto Vás všechny tímto
prosíme, abyste popelnice, které nejsou naplněné a nepožadujete jejich vyvezení, nenechávali na ulici nebo chodníku.
Lidé, kteří bydlí na samotách nebo vlastní nemovitost v chatových
osadách, kam nemůže zajet svozové auto, mohou odpad odkládat ve sběrném dvoře ve Křemži ve Spojovací ulici (areál technických služeb proti benzině) v době, kdy je otevřen a to ve středu
14 – 18 hodin a v sobotu 8 – 11 hodin.
Případně je možné předem na matrice dohodnout místo na trase
svozu, kde bude popelnice umístěna.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
Na právnické osoby a fyzické osoby podnikající se vztahují povinnosti původců odpadů vyplývající z § 62 zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech. Povinností původců odpadu je odpad třídit, vést
průběžnou evidenci o odpadech a předávat odpad pouze oprávněným osobám. Městys Křemže nabízí podnikatelům možnost
zapojení do svého systému nakládání s odpady. Tato služba je
určena především drobným podnikatelům, pro které je výhodné
vkládat vytříděný odpad (plast, papír, sklo, nápojové kartony) do
kontejnerů na tříděný odpad stejně jako občané městyse. Pokud
podnikatel nebude zapojen do systému městyse, nesmí ukládat
vytříděný odpad do barevných kontejnerů, ale má povinnost ho
předat osobám oprávněným k jeho převzetí (oprávněné firmě)
dle zákona o odpadech a toto mít doloženo doklady (faktury, dodací listy, vážní lístky apod.).
Kdo v rámci své podnikatelské činnosti produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu a má zájem o využívání odděleného
sběru odpadů zavedeného v rámci systému pro nakládání s komunálním odpadem pro občany městyse, musí uzavřít smlouvu
s městysem Křemže a poté využívat systém na svoz komunálního
odpadu stejně jako občané.
Během listopadu a prosince budou rozesílány těm, kteří již mají
smlouvy uzavřené, nové smlouvy upravené tak, aby vyhovovaly
současnému zákonu o odpadech. Podnikatelům zůstane i od roku
2022 současný žetonový systém. To znamená, že na popelnice firem a podnikatelů, bude nutné zavěsit žeton, aby byla vyvezena.
Žetony bude možné hradit hotově nebo fakturou tak jako dosud.
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SYSTÉM SBĚRU ODPADU VE KŘEMŽI
Zákonný rámec
Povinnosti obce týkající se odpadů upravuje zákon č. 541/2020 Sb.,
Zákon o odpadech konkrétně § 59 - § 62.
Odpady se zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky 93/2016 o Katalogu odpadů.
Zastupitelstvo městyse stanovilo vyhláškou č. 5/2021 obecní systém odpadového hospodářství a vyhláškou č. 6/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zavedlo
paušální úhradu za odpad.
Co je komunální odpad:
Třídění odpadů se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí
č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů.
Komunální odpady jsou v tomto katalogu uvedeny ve skupině 20
www.katalogodpadu.cz
Směsný komunální odpad
Každá domácnost si na vlastní náklad pořídí popelnici. Do popelnice patří tzv. směsný komunální odpad, tj. odpad, který zbývá po
vytřídění využitelných odpadů, nebezpečných složek a objemného odpadu.
Svoz komunálního odpadu zajišťují Služby města Český Krumlov s.r.o.
Tříděný odpad
Jedná se o odpad, který je možné recyklovat a dále využít. V naší
obci takto třídíme:
Plasty – žlutý kontejner - plastové obaly, sáčky, PET lahve, kartonové obaly od nápojů, polystyren
Sklo - zelený kontejner – bílé i barevné sklo
Papír – modrý kontejner – kancelářský papír, novinový papír, časopisy, kartony
Textil – bílý kontejner- čistý textil (oděvy, lůžkoviny apod.), obuv
Jedlé oleje – zelené plastové nádoby – olej se zde odkládá v uzavřených nádobách (např. PET lahvích)
Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny v každé části obce, seznam míst je přílohou vyhlášky č. 5/2021 a je zveřejněn na internetových stránkách obce. Odpad se ukládá do kontejnerů, NE vedle na zem. Pokud jsou kontejnery plné, je nutné toto oznámit na
úřad městyse, aby byl zajištěn vývoz.
Drobné elektrospotřebiče
Malé boxy jsou umístěné v 1. patře Úřadu městyse a v přízemí
Domu služeb a je možné zde odložit i baterie (monočlánky). Velké

červené kontejnery jsou u ostatních kontejnerů na tříděný odpad
v Chlumu (Žabák), ve Křemži (Netolická ul.), v Loučeji, ve Mříčí
a ve Chmelné. Také je možné drobné elektrospotřebiče odnést do
sběrného dvora (areál tech. služeb ve Spojovací ulici ve Křemži)
Bioodpad
Tráva a listí, kuchyňské rostlinné zbytky – velké kontejnery jsou
umístěny ve Křemži nad benzinovou čerpací stanicí, v ulici U Rybníka a na Doubku u tenisových kurtů, v Chlumu u hlavní silnice na
Brloh u areálu ZD.
Do těchto kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad a celé větve.
Tráva, listí a rostlinné zbytky musí být do kontejneru volně vysypány.
Větve je možné odkládat za hřbitovní zeď za márnicí. Tyto větve
jsou určeny ke štěpkování, proto zde nesmí být jiný odpad. V žádném případě ne železo, stavební suť a jiný domovní odpad.
Ostatní odpad
Odpad, který neodpovídá žádné z výše uvedených kategorií, se
odkládá ve sběrném místě v areálu Technických služeb městyse
ve Spojovací ulici proti benzinové čerpací stanici.
Jedná se o: objemný odpad (nábytek, matrace), nebezpečný
odpad (obaly od barev a chemikálií, zářivky) pneumatiky, velké
a malé elektrospotřebiče a železný šrot.
Občané předávají odpad přímo pověřeným pracovníkům Služeb
městyse Křemže a při předání odpadu jsou povinni na vyzvání
předložit svůj průkaz totožnosti.
Odpad se vybírá ve středu od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00
do 11:00.
Mimo tuto dobu je zde zakázáno jakýkoli odpad odkládat.
Stavební odpad není komunálním odpadem, obec tento odpad od občanů neodebírá. Je zakázáno stavební odpad kdekoli
svévolně odkládat. V nejbližším okolí je možné využít k uložení
skládku firmy První RS Czech Republic, s.r.o. ve Vrábči (pískovna)
a recyklační dvůr firmy ProTeren s.r.o. Planá u Č. Budějovic.
Hřbitov
Na hřbitově jsou popelnice na tříděný odpad (plasty, papír, sklo)
a kontejner na směsný komunální odpad za márnicí. Tyto nádoby
jsou určené na odkládání odpadu z výzdoby hrobů.

PRAVIDLA PROVOZU SBĚRNÉHO MÍSTA V AREÁLU
TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTYSE KŘEMŽE
Sběrné místo provozuje:
Městys Křemže, Náměstí 35, Křemže, IČ 00245950
Odpovědná osoba: Pavel Rubenvolf, tel.: 736 672 410
OTEVÍRACÍ DOBA
STŘEDA 14:00 – 18:00
SOBOTA 8:00 – 11:00
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PRAVIDLA PROVOZU SBĚRNÉHO MÍSTA V AREÁLU
TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTYSE KŘEMŽE
Čl. I Účel zařízení:
Sběrné místo v areálu Technických služeb městyse Křemže ve Spojovací ulici slouží odkládání vybraných druhů odpadu a je určeno
pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Městysu Křemže a všech jeho
částech. Uložení odpadu je pro uvedené osoby bezplatné.
Odpad zde mohou odkládat také vlastníci nemovitostí zahrnující
byt, rodinný dům a stavbu pro rodinnou rekreaci, kde není přihlášená žádná fyzická osoba, a která je umístěna na území obce,
a to po uhrazení poplatku dle vyhlášky Městyse Křemže č. 6/2021.
Čl. II. Pravidla pro užívání zařízení
1. Bez ohledu na druh přiváženého odpadu je každý povinen se řídit pokyny obsluhy a poskytnout obsluze údaje k evidenci (jméno
a adresa, druh a množství přivezeného odpadu).
2. Přivezený odpad je nutné roztřídit dle pokynů přítomné obsluhy.
3. Je zakázáno do sběrného místa dovážet stavební odpad a odpad vzniklý z podnikatelské činnosti. Tyto odpady je každý původce povinen na své náklady odvézt na skládku odpadů a tam
také uhradit poplatek za skládkování. (možnosti uložení stavebního odpadu: První RS Czech Republic, s.r. o. skládka Vrábče, skládka
města Český Krumlov, skládka Lověšice, recyklační dvůr firma Pro
Teren s.r.o. Planá u Českých Budějovic)
4. Obsluha sběrného místa může odmítnout přijetí odpadu:
- pokud bude odpad zjevně pocházet z podnikatelské činnosti
- pokud nebude odpad vytříděn dle kategorií
- pokud nebude objemný odpad přiměřeně rozebraný (nábytek
na desky apod.)
- pokud bude naplněna kapacita nádob na jednotlivé odpady ve
sběrném místě
Čl. III. Sběrné místo přijímá tyto druhy odpadů
1. Objemný odpad: starý nábytek, matrace, koberce, linoleum, sanita, dřevotříska, povrchově upravené dřevo apod. Nábytek musí
být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky z důvodu maximálního využití kapacity kontejneru.
2. Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, čisté plechovky, hrnce
3. Nebezpečné složky komunálního odpadu: obaly a zbytky barev, ředidel, olejů a jiných chemikálií používaných v domácnosti
a textilie znečištěné těmito látkami. Baterie a akumulátory, zářivky
a výbojky.

4. Elektroodpad: všechny druhy elektrických a elektronických
zařízení používaných v domácnosti. Elektrospotřebiče musí být
kompletní, tzn. nesmí být rozebrané. Nekompletní spotřebiče
může obsluha odmítnout převzít. Sběrné místo přijímá elektrické
spotřebiče a zařízení od všech občanů a fyzických a právnických
osob.
5. Pneumatiky: ve výjimečných případech je možné ve sběrném
místě odložit pneumatiky, přednostně se doporučuje využívat
vrácení starých pneumatik prodejci při zakoupení nových v rámci
zpětného odběru
Čl. IV. Povinnosti obsluhy sběrného místa:
1. Zabezpečit ukládání odpadu do určených kontejnerů a nádob
2. Přijímat pouze odpady uvedené v čl. III v bodě 1. – 5.
3. V celém areálu sběrného místa udržovat čistotu a pořádek a po
skončení provozní doby zajistit uzamčení areálu.
4. Ohlásit každou skutečnost, která by mohla ohrozit život, zdraví,
způsobit požár nebo jinou škodu.

Kam je možné odevzdat odpad, který
zdejší sběrný dvůr neodebírá:
Recyklační dvůr firmy ProTeren s.r.o. - Planá u Českých
Budějovic – www.proteren.cz
Provozní doba: pondělí – pátek 7:00 – 15:30 kontakt: 602 403 428
Přijímá tyto odpady: stavební suť, cihly, tašky, beton, železobeton,
zeminu a kamení, asfaltové směsi
První RS Czech Republic s.r.o. – rekultivace pískovny Vrábče www.spbohemia.cz
Provozní doba: pondělí – pátek 7:00 – 15:30 kontakt: 602 434 565
Přijímá tyto odpady: stavební suť, cihly, tašky, beton, zeminu
a kamení, odpady z lesnictví
ZITA Kájov s.r.o. – sběrný dvůr - Kájov 197 www.zitakajov.cz
Provozní doba: pondělí – pátek 7:30 – 16:00, sobota 8:00 – 12:00
kontakt: 603 222 276
Přijímá tyto odpady: veškeré odpady vč. nebezpečných, materiál
s obsahem azbestu (eternit)
Zde může odpady odevzdat každá fyzická osoba, podnikatel i firma za poplatek dle ceníku příslušné společnosti.

JAK JSME VOLILI VE KŘEMŽI
Okrsek

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

1

1 309

919

70,21

919

913

99,35

2

698

514

73,64

513

507

98,83

3

261

177

67,82

177

176

99,44

2 268

1 610

70,99

1 609

1 596

99,19

Celkem
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Voliči v seznamu
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Okrsek 1
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

1 309

919

70,21

919

913

99,35

Strana

Platné hlasy

Strana

Platné hlasy

číslo

název

Celkem

v%

číslo

název

Celkem

v%

1

Strana zelených

10

1,09

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

39

4,27

2

Švýcarská demokracie

4

0,43

13

SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

287

31,43

3

VOLNÝ blok

15

1,64

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0,00

4

Svoboda apř. demokracie (SPD)

88

9,63

16

Koruna Česká (monarch. strana)

1

0,10

5

ČSSD

46

5,03

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

150

16,42

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

1

0,10

18

KSČM

28

3,06

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

28

3,06

20

ANO 2011

213

23,32

9

Aliance pro budoucnost

2

0,21

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

1

0,10

10

Hnutí Prameny

0

0,00

22

Moravané

0

0,00

Okrsek 2
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

698

514

73,64

513

507

98,83

Strana

Platné hlasy

Strana

Platné hlasy

číslo

název

Celkem

v%

číslo

název

Celkem

v%

1

Strana zelených

10

1,97

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

33

6,50

2

Švýcarská demokracie

2

0,39

13

SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

160

31,55

3

VOLNÝ blok

7

1,38

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0,00

4

Svoboda apř. demokracie (SPD)

57

11,24

16

Koruna Česká (monarch. strana)

0

0,00

5

ČSSD

25

4,93

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

68

13,41

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

18

KSČM

20

3,94

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

23

4,53

20

ANO 2011

95

18,73

9

Aliance pro budoucnost

1

0,19

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

3

0,59

10

Hnutí Prameny

2

0,39

22

Moravané

1

0,19

Okrsek 2
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

261

177

67,82

177

176

99,44

Strana

Platné hlasy

Strana

Platné hlasy

číslo

název

Celkem

v%

číslo

název

Celkem

v%

1

Strana zelených

2

1,13

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

4

2,27

2

Švýcarská demokracie

1

0,56

13

SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

45

25,56

3

VOLNÝ blok

2

1,13

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0,00

4

Svoboda apř. demokracie (SPD)

14

7,95

16

Koruna Česká (monarch. strana)

0

0,00

5

ČSSD

8

4,54

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

17

9,65

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

1

0,56

18

KSČM

11

6,25

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

12

6,81

20

ANO 2011

58

32,95

9

Aliance pro budoucnost

0

0,00

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

0

0,00

10

Hnutí Prameny

0

0,00

22

Moravané

1

0,56
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ENERGETICKÁ PORADNA (energeticka.poradna@seznam.cz)

ENERGIE PRUDCE ZDRAŽUJÍ, OBCHODNÍCI MAJÍ POTÍŽE,
NA CO SI V SOUČASNÉ DOBĚ DÁT POZOR
Asi všichni jste zaznamenali dne 13. 10. 2021 šokující zprávu
o tom, že Bohemia Energy a další obchodníci z její skupiny tj. Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie ukončují
dodávku energií zákazníkům. Během týdne se pak k obdobnému
kroku připojilo několik dalších menších obchodníků, do těžké
situace se tak rázem dostalo přes 600 tisíc odběratelů elektřiny
a přes 300 tisíc odběratelů zemního plynu. Bylo to překvapení bohužel i pro ministerstvo průmyslu a energetický regulační úřad,
kteří měli při rostoucích cenách energií na burzách předpokládat
možné potíže u menších obchodníků, kterých bylo zaregistrováno přes 400. Příliš riskantní strategií nakupování elektřiny na krátkodobější kontrakty a přílišným spoléháním na to, že rostoucí cena
elektřiny opět klesne, se tito obchodníci dostali až před bankrot..
I když nikdo nemá křišťálovou kouli, aby věděl jistě, co bude následovat v dalších letech, pokusím se v pár bodech shrnout, na co si
dát jako odběratel energií nyní pozor a na co se připravit.

Jsem zákazníkem končícího obchodníka, co dělat?
V médiích se často mluvilo o tom, že zákazníci končících obchodníků nemusí mít obavu, že by byli bez proudu, protože jejich energii
jim dodá zákonem stanovený dodavatel poslední instance (DPI), v
našem regionu tedy E.ON Energie, a.s., který automaticky převezme na 6 měsíců zákazníky končícího dodavatele. Je to pravda, ale
jen pro domácnosti. Pokud jste firemní zákazníci, musíte si sami a
okamžitě sehnat nového dodavatele. Pozor také, pokud máte na
rodinném domku fotovoltaickou elektrárnu, i na tu se ochrana přes
DPI nevztahuje a musíte si ihned sehnat nového obchodníka, jinak
se dopouštíte neoprávněné dodávky do sítě a hrozí vám pokuta.
Pokud jste domácnost a čistě jen odběratel, tak máte až 6 měsíců čas, najít si nového obchodníka, který vám bude dodávat energie, počítejte však, že režim dodávky DPI je nouzové řešení, a E.ON
vám v této nouzové době bude účtovat vysokou cenu za kWh,
nepočítal totiž s těmito zákazníky a musí proto pro ně nakoupit
na burze elektřinu za aktuální drahou cenu krátkodobého obchodování. Proto bych doporučil v klidu si poptat několik dodavatelů,
neunáhlit se, porovnat si, co vám nabídnou za ceny a podmínky.
A s takto rozumně vybraným obchodníkem uzavřít smlouvu.
Mám stabilního dodavatele, ale chci být připraven v době,
kdy rostou ceny energií…
Tato část se týká většiny odběratelů, kteří měli to štěstí, a jejichž
dodavatel měnící se situaci zatím zvládá. Jak už jsem psal v dří6

vějších článcích, jako odběrateli vám teď může pomáhat, pokud
máte nějaký produkt s fixovanou cenou - obvykle na 2 nebo 3
roky. Pokud vám fixace bude končit až za rok či dva, pak máte klid,
současný výkyv jste přežili bez újmy a jen se do budoucna připravte, že nová cena po skončení fixace bude vyšší.
Pokud vám však nyní skončí nebo jste měli normální nefixovanou
cenu, musíte se připravit na razantní zvýšení ceny za kWh. Například ČEZ v novém ceníku u nejběžnější sazby D02d s 3 letou fixací
zdražuje z 2,60 Kč/kWh na 3,91 Kč/kWh. Domácnost se 3000 MWh
roční spotřeby tak musí počítat, že ze současné platby méně než
8 tisíc Kč/rok bude platit za elektřinu více než 11 tisíc Kč/rok.
Podmínky, které vedly k současné vysoké ceně elektřiny na burzách, se částečně v příštím roce zlepší. Ceny se tak pravděpodobně budou snižovat, ovšem kvůli zvýšeným cenám emisních povolenek se už nikdy nevrátí na předchozí nízké úrovně. Je tak otázka,
zda nyní uzavřít dlouhodobější smlouvu s fixací na více let. Je jistá
pravděpodobnost, že byste si tím zafixovali současnou drahou
cenu v době, kdy pak bude klesat. Fixace také zhoršuje možnost
změny dodavatele, protože si někteří obchodníci budou účtovat
smluvní pokutu za to, že je opouštíte v průběhu doby, na kterou
máte fixaci. Mně osobně se prozatím vždy fix na 3 roky vyplatil,
a tak se pro něj opět rozhodnu.
Dá se nějak bojovat s rostoucími náklady na energie?
Po období stabilní a jen mírně rostoucí ceny za energie se budeme muset smířit s tím, že náklady porostou. Dobrou možností,
jak se ochránit, je vlastní zdroj, fotovoltaické elektrárny na rodinný domek s výkonem do 10 kW jsou administrativně nenáročné
a dotacemi i cenově dostupné. U systému s akumulací energie do
baterie umožní vhodně navržená elektrárna pokrýt asi 80 % domácí spotřeby z vlastního zdroje.

Dalším řešením je pokusit se snížit spotřebu v domě, to však
má své limity, protože jsme společnost stále více závislá na “chytrých hračkách“ které běží mnoho hodin denně a tak výměna žárovek za LED tolik neuspoří, jak čekáme. Větší smysl má výměna
za úspornější mrazák či chladničku, pračku, nenechávat televizi
běžet nonstop či zainvestovat do inteligentní regulace topného
systému.
Použité zdroje: Seznam Byznys, TZB-Info
Ing. Petr Brtinský
energetický poradce
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KNIHOVNA MĚSTYSE KŘEMŽE
VÁS ZVE NA BESEDU A PROMÍTÁNÍ

S FOTOGRAFEM VLADISLAVEM HOŠKEM

ČÍNA, SEČUÁN, TIBET
V ÚTERÝ
16. LISTOPADU 2021
v 18:00 HODIN
ÚŘAD MĚSTYSE KŘEMŽE ZVE VŠECHNY OBČANY - DŮCHODCE NA

SETKÁNÍ SENIORŮ

V SOBOTU 20. LISTOPADU 2021 OD 15:00 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ VE CHMELNÉ
Hudba a občerstvení je zajištěno, příjďte se pobavit a přiveďte s sebou partnera
či partnersku. Vstupné se nevybírá. Doprava zajištěna autobusem.

Mříč				13:45
Křemže, Doubek		
13:50
Křemže, Náměstí		
13:55
Křemže, Pasíčka		
14:00
Chlumeček, náves
14:05
Stupná, náves		
14:10
Chmelná			14:15

Křemže, Náměstí
14:30
Chlum, U Houšků
14:35
Chlum, náves		
14:36
Loučej, náves		
14:40
Lhotka, náves		
14:45
Chmelná			15:00
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MC Křemílek - program na listopad
Náměstí 7, Křemže, Mgr. Alena Nováková 603 586 747
mc.kremilek@centrum.cz www.kremilek‑kremze.cz

Klub pro maminky s dětmi je otevřen
Každé úterý od 9:00 do 11:00
a každý čtvrtek od 9:00 do 11:30.
Přijďte si pohrát, zacvičit s písničkou,
malovat a tvořit.
Vstupné: 30 Kč dospělý, děti zdarma.
První návštěva zdarma!

Hernička pro nejmenší
Hernička pro nejmenší bude v MC Křemílek otevřena každé úterý
dopoledne od 9:00 do 11:00. Herna je vhodná pro rodiče s nejmenšími
dětmi. Přijďte si pohrát! Vstupné 30 Kč za rodinu
Každý čtvrtek se můžete těšit na cvičení s písničkou
a na společné tvoření „Šikovné ručičky“.

Výtvarný program „Šikovné ručičky“ dopoledního klubu pro nejmenší
4. 11. 2021 čtvrtek
Lucerna – z menší sklenice si vyrobíme lucernu, která se nám bude hodit
do lampionového průvodu. Ozdobíme ji třpytivými nálepkami a ouško
si vytvarujeme z drátu. Doneste si menší zavařovací sklenici.
11. 11. 2021 čtvrtek
Koník svatého Martina – z kartonu si vyrobíme velkou koňskou
hlavu na tyčce, z vlny navážeme krásnou bílou hřívu.
18. 11. 2021 čtvrtek
Podzimní les – vyzkoušíme novou techniku – tisk barvy pomocí alobalu,
budeme pracovat s barvami, doporučuji zástěrku na malování.
25. 11. 2021 čtvrtek
Adventní metr – předvánoční čas se blíží a my si vyrobíme adventní
kalendář, který nám bude odměřovat dny do Štědrého večera.
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MŠ CHLUM A MC KŘEMÍLEK VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ
PRŮVOD 11. 11. 2021
PŘIJEDE LETOS MARTIN NA BÍLÉM KONI?

SPOLEČNĚ MU NA JEHO CESTU POSVÍTÍME!
NA NEBOJÁCNÉ ČEKÁ KOUZELNÁ SVATOMARTINSKÁ
ZAHRADA S PŘEKVAPENÍM!
PRO DOSPĚLÁKY BUDE SKVĚLÝ
PUNČ, PRO DĚTI TEPLÝ ČAJ.
SRAZ V 17:00 U KAPLIČKY
V CHLUMU NA NÁVSI.

VÁNOČNÍ PLSTĚNÍ
Zveme vás na výtvarný večer
s lektorkou Vendy Bílkovou
Přijďte si vyrobit dekorace z ovčí vlny,
andílky nebo vánoční ozdoby.
KDY: středa 1. 12. 2021
KDE: v zasedací místnosti radnice Křemže,
začínáme v 17:00 hodin.
Příspěvek na materiál je 100,- Kč.
Přihlášky na tel.: 603 586 747

Aktivita je podpořena z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021
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PODZIM U CHLUMÁČKŮ
Sotva jsme se ve školce pořádně rozkoukali a máme tady listopad. Během září a října, kdy jsme především věnovali čas pozvolné
adaptaci nových dětí, jsme stihli také naše tradiční akce.
Znovu jsme uspořádali tzv. Michaelskou slavnost. Slavnost je motivována legendou o rytíři Michaelovi, jenž se utká s drakem. Tento
příběh je obrazem boje člověka se sebou samým, se svou malomyslností, beznadějí a sobectvím. Tím nám ukazuje, jak je důležité pěstování odvahy, statečnosti, jasného myšlení a bdělosti.
My jsme pojali celou akci především jako vhodnou příležitost ke
společnému setkání, k zábavě a vyzkoušení statečnosti našich
dětí. Akce byla pořádána na školní zahradě, kde je velký prostor
k hrám a také hlavně vhodné skrýše pro draka. Dětem jsme na
začátku převyprávěly příběh o drakovi, jenž se zabydlel v koutku
zahrady, kde střežil kouzelné talismany „dračí zuby“. Úkolem každého bylo dojít po znameních až k drakovi tak, aby se nevzbudil, vzít
jeden talisman a vrátit se zpět. Cesta začínala u anděla (archanděla
Michaela), který jim dal na cestu kouzelný meč, helmici a plášť.
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Této cestě však předcházely rytířské zkoušky, při kterých musel
každý rytíř a rytířka prokázat svou statečnost, přesnost a hbitost.
Vyzkoušeli si souboj s mečem, překážkovou dráhu, hod na draka
i výrobu podzimních kometek štěstí. Slavnost se opravdu vydařila
a myslím, že jsme si ji všichni užili.
Další akce, zaměřená tentokrát spíše pro dospělé, byla náš již tradiční „Podzimní bazárek oblečení“. Letošní účast byla opravdu hojná
a spokojenost byla na všech stranách. Zbylé oblečení jsme odvezly
do charity Český Krumlov, kde jsme je množstvím věcí také opravdu potěšily.
Také bych chtěla zmínit, že v září jsme završili projekt„Všechno umím,
všechno znám“, který byl hrazen z grantu jihočeského kraje, za podpory obce. Díky grantu jsme mohli pořídit nové sportovní náčiní,
vzdělávací pomůcky, stavebnice a hry rozvíjející jednotlivé oblasti
vzdělávání. Proto bychom chtěly poděkovat panu starostovi, který
nás v celé akci podpořil, paní Novákové za pomoc při sjednávání
grantu a paní Jakešové za všechno „to papírování“ kolem celé akce.

KŘEMEŽSKO 2021

JAK SE MÁME V KŘEMEŽSKÉ ŠKOLCE?
Slunečné říjnové dny jsme využívali na maximum – pozorovali
jsme rozličné barvy podzimu, na procházkách jsme sbírali kaštany a žaludy, brodili jsme se ve spadaném listí a dováděli leckdy
doslova s větrem o závod.
Příjemných až letních teplot jsme si užili i při Podzimní slavnosti.
Lepší počasí jsme si pro tuto akci nemohli přát – díky tomu jsme
se mohli převážnou většinu času pohybovat venku. Pro děti byla
na celé školkové zahradě připravená různá podzimní stanoviště –
poznávaly přírodniny, kopaly brambory schované v písku, házely
gumovkou, jezdily slalom s kolečkem plným listí… Uvnitř MŠ si
mohly vyrobit z brambor skřítky Podzimníčky, které jste si mohli
prohlédnout při křemežském Dýňobraní.
Pokud jste 20. 10. potkali dospěláky mířící do školky s koláči v ruce,
tak už budete vědět proč – hlavním vrcholem pozdního odpoledne byla soutěž o nejlepší podzimní koláč. A kdo se přišel podívat
(nebo spíš ochutnat), musí uznat, že bylo z čeho vybírat – porota
to neměla lehké, ale ochutnala všechny upečené dobroty. A samozřejmě nejen porota, společně s dětmi a ostatními účastníky
slavnosti jsme se na všechny ty krásně vypadající a vonící dobroty
vrhli. Vítězkou soutěže se stala paní Hana Koprnová. Jakou krásu
vytvořila, se můžete podívat na fotografii. Se svolením vítězky přikládáme i recept jako inspiraci pro pečení.

Recept

Korpus:
2 vajíčka
1 hrnek cukru
2 hrnky hladké mouky
1/2 hrnku oleje
1 hrnek mléka
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr

Krém:
2 másla (pokojové teploty) ušlehat a postupně přidávat pudink
(pokojové teploty) ze 2 sáčků
pudinku a 1/2 litru mléka

Korpus rozřízneme a promažeme marmeládou a krémem.
Ve školce nás v minulém měsíci navštívil také bubeník. Přivezl
buben pro každého, takže jsme si všichni mohli vyzkoušet, jaké
to je, stát se na chvíli opravdovým hráčem na buben. Vyzkoušeli jsme si hru na různé způsoby. Určitě si umíte představit, jaký
jsme ten den měli ve školce humbuk.
Ač byl teprve říjen a ne prosinec, chvílemi to vypadalo, že už
k nám přišel Ježíšek.
•
Za peněžní dar pro MŠ velmi děkujeme panu starostovi
Josefu Troupovi.
•
Rády bychom poděkovaly také paní Aleně Novákové – díky
finančním prostředkům ze soutěže MPSV Obec přátelská
rodině a seniorům 2021 jsme mohly rozšířit třídní knihovny
o velké množství titulů. Mezi našimi knižními přírůstky se
objevily například knihy: Gerda – Příběh velryby, Hasičské
pohádky, Rok v lese, Včely, O létajících strojích…
A ještě jednu novinku ve školce máme – ve třídě Palečků kvůli ní
dokonce museli stěhovat nábytek. Do třídy totiž přibylo krásné
nové digitální piano. Hned jsme ho vyzkoušeli a už se společně
s ním učíme nové písničky.
Za MŠ Křemže Petra Šestáková
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Narozením ježečků Boba a Drobka
začíná náš příběh o přátelství, odvaze,
spousty napínavých a hlavně veselých
zážitků, které se odehrávají na jedné
úplně obyčejné zahradě u lesa za úplně
obyčejným domem.
Koukněte z okna, není Vaše?

Roman Sochor - Kniha pro deset večerů

KŘEMEŽSKO 2021

Milí čtenáři Křemežska! Zcela jistě jste alespoň jedinkrát četli nebo vyprávěli, anebo si prostě vymýšleli pohádky dětem na
dobrou noc. Rád bych Vám představil svou
první knihu pro děti: „Kniha pro deset večerů – Velká dobrodružství Boba a Drobka,
dvou ježčích kamarádů“. Ke vzniku této
knihy dala právě podnět dcera Amálka,
když vyžadovala vyprávět pohádky, které
si budu vymýšlet. Převážně to byla kombinace různých do sebe spojených pohádek
a ve většině případů z toho nakonec byla
nějaká, abych tak řekl „pitomost“. No, a
Amálka mi jednoho večera, jen tak mimochodem řekla, ať vymyslím něco normálního. Tak jsem se o to tedy pokusil a kniha
je na světě. Kniha vypráví o narození dvou

Roman Sochor

Kniha pro deset
večerů

ježečků, ze kterých se stanou nerozluční
kamarádi.
Cestou po světě poznají další zvířátka a
prožijí různá dobrodružství. Krásné ilustrace mi namalovala kamarádka Jarmila
Směšná a za to jí moc děkuji. A taky děkuji rodině za podporu a pomoc s knihou,
všem kamarádům a přátelům, že jsou!
A nakladatelství Epika tj. Janu Medkovi
za knihu a Františku Tylšarovi za sazbu
a zpracování. Nejsem spisovatel, ale budu
velmi rád, pokud se tato kniha bude líbit
vám, velkým, ale hlavně vašim dětem.
Děkuji, Roman Sochor
PS: Knihu je možné koupit v krejčovství Sochorová v domě služeb ve Křemži.

Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že pracovní doba na matrice ve Křemži byla na
nějakou dobu omezena. S potěšením vám sděluji, že upravená
pracovní doba se vrátila do normálu. V této souvislosti bych
vám rád představil novou zastupující matrikářku, paní Gabrielu
Hlavicovou z Chlumu, která bude u nás na úřadě působit po
dobu nezbytně nutnou, za kolegyni paní Danu Bartošovou.
Pevně věřím, že oboustranná spolupráce bude probíhat ke
spokojenosti všech.

ÚŘEDNÍ HODINY – MATRIKA
Pondělí:
7.00 – 17.00 hod. - úřední den
Úterý:
7.00 – 15.30 hod.
Středa: 		
7.00 – 17.00 hod. - úřední den
Čtvrtek:
7.00 – 15.30 hod.
Pátek:
7.00 – 12.00 hod.
					

-BOR-

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji

ŘEDITELSKÉ VOLNO
z důvodu prodloužení volna v rámci boje proti šíření nemoci Covid-19 na dny 20.- 22.12.2021.
Provoz bude uzavřen i ve školní družině, školní jídelně a v obou mateřských školách.
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Mgr. Jiří Thám, ředitel ZŠ a MŠ Křemže
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Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro obytné domy

Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová
Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco zajímavějším,
obytné domy
přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.

Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment,
nejen
proúsporám
rodinné
domy,
alekonceptem,
nově kterým
Program
Novápro
zelená
přichází
s novým
zajímavějším,
přehlednějším
a
přístupnějším
většímu
okruhu
žadatelů.
též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou využívány k trvalému bydlení.

Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segm

domy, ale široká
nově též nabídka
pro bytové domy
po celé
ČR ahlavní
třeba i rekreační ob
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně
dotací.
Vedle
k trvalému bydlení.
nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech, výstavby nových domů s velmi nízkou energetickou
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevře
náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci solárních systémů,
lze z programu NZU žádat i na instalaci
dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících
venkovní stínící techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření s dešťovoudomů
vodou
nověenergetickou
také na zřízení
dobíjecích
s velmia nízkou
náročností,
výměnu zdrojů tepla, ř
solárních
systémů,
lze
z
programu
NZU
žádat
i
na instalaci venkovní stíní
stanic pro elektromobil nebo výsadbu stromů v okolí bytových domů.

střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích s
výsadbu stromů v okolí bytových domů.

Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné žádat o dotaci na výměnu
Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací,
zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní zdroj
vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na
dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo
pevná paliva či lokální topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má nyní poslední
příležitost
pro paliva
přechod
natopidla na pe
vytápění
kotel 1. či využít
2. emisní dotaci
třídy na pevná
či lokální
poslední příležitost
využít dotaci
na ekologičtější zdroj. Od
ekologičtější zdroj. Od září 2022 bude totiž provoz těchto původních zdrojůnyní
zakázán
pod pokutou
ažpro50přechod
tis. Kč.
těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.

U některých
opatření
k navýšení
dotačních
částek a byly zavede
U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv.
bonusy,
kterédošlo
mají
motivovat
žadatele
motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatř
ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonus vdesítek
řádech
desítek tisíc u rodinných domů.
tisíc u rodinných domů.
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku 2025. Jednou z dalších novinek
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do
je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to jednoduchým
nahráním dokumentů přes informační
z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela
systém.
nahráním dokumentů přes informační systém.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energ

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre
České Budějovice
(www.eccb.cz),
které
(www.eccb.cz),
které nabízí jak
bezplatné a nezávislé
poradenství,
specialistů.
Tel.:
387
312
580,
mobil:
773
124
580,
email:
eccb@eccb.cz.
nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124
580, email: eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice
je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jih
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LISTOPAD NA ZAHRADĚ

Na podzim ukládáme cibuli kuchyňskou na zimu. K uchování se
hodí jen ta dobře vyschlá, zdravá a mechanicky nepoškozená.
Optimální teplota skladování je kolem 1 °C, vzdušná vlhkost 60
až 70%. Nižší teplota je vhodnější než vyšší. Cibule snese i krátkodobý pokles teploty pod bod mrazu. Při namrznutí je sklovitá,
ale pokud s ní nehýbáme, bez problémů rozmrzne. Cibuli uskladněnou na chladném místě chráníme před krátkodobým mrazem
tak, že bedýnky zakryjeme dekou, jutovým pytlem a podobně.
V dubnu a březnu začíná cibule při dobrém skladování rašit. Do
červnové úrody vydrží bez problémů šalotka.
Na záhonech pěstujeme jen druhy zeleniny, které jsou odolné vůči
nízkým teplotám. Jedná se o petržel kořenovou, pastinák, černý
kořen, dále pak kapustu hlávkovou, kadeřavou a růžičkovou, které vynikají vysokou mrazuodolností. Výhodné je zakrytí porostů
přezimujících zelenin netkanou textilií. Pravidelně kontrolujeme
zdravotní stav naskladněné zeleniny a napadené kusy ihned odstraníme, abychom zabránili dalšímu šíření chorob a škůdců.
Do květináčů vysazujeme pažitku, cibuli zimní, naťovou petržel,
případně jiné bylinky či kořeninové rostliny, které máme na venkovních záhonech a které budeme v zimním období rychlit v domácnosti. Dále si čerstvou zeleninu z vlastní produkce můžeme
zajistit rychlením čekankových puků.
Některé narcisy lze rychlit podobně jako hyacinty. Když začneme
s rychlením v listopadu, budeme mít na Vánoce voňavé květy.
Do mělké misky dáme vrstvu štěrku nebo keramzitu silnou 3 až
4 cm, na ni položíme těsně vedle sebe cibule narcisů a zalijeme
vodou tak, aby se spodek cibule dotýkal hladiny. Misku uložíme
do vzdušné chladné místnosti. Brzy narostou kořeny, posléze
i výhonky budoucích rostlin. Když se bezbarvý výhonek otevře a
objeví se zelený vrchol listu, přeneseme misku do teplé místnosti.
Za dva až tři týdny se otevřou květy. Rychlení záleží na pokojové
teplotě a trvá čtyři až šest týdnů.
Užitečné listí - listí vyhrabané z celé plochy zahrady není nechtěný odpad, ale surovina pro přípravu potřebného humusu. Hodí se
na založení nízkého plošného kompostu, který zlepšuje půdu. Na
vhodný záhon rozložíme nižší vrstvu listí a zasypeme kompostem
14

nebo jiným organickým hnojivem, které ochrání listí před rozfoukáním a urychlí jeho rozklad. Za sucha listí zavlažíme. Půda chráněná organickou vrstvou méně promrzá a zároveň v ní pokračuje život mikroorganismů důležitý pro úrodnost půdy. K uložení
a zkompostování listí můžeme použít například pařeniště.
Po sklizni odstraňujeme ze stromů i ze země veškeré mumifikované plody, hluboko je zakopeme do půdy. Upravíme chrániče
kolem stromů a včasnou opravou plotu bráníme vstupu zvěře na
zahradu.
Pokračují výsadby ovocných dřevin, dokud nezamrzne půda.
Dbáme, aby stromky byly vysazeny ve stejné úrovni, jako rostly ve
školce. Hlouběji vysazujeme maliník, který současně přihrneme
zeminou, a dále keřové rybízy (alespoň o 10 cm hlouběji než rostly ve školce). V bobulovinách a jahodníku rozhodíme na odplevelenou půdu dobře vyzrálý kompost. Trsy jahodníku přihrneme
proti vymrzání.
V selských sadech dokončíme hnojení rozleželým chlévským hnojem s mělkým zapravením do půdy. Chybějící živiny ve formě fosforečných nebo draselných a hořečnatých hnojiv můžeme dodat
do půdy pomocí injektorů (vpichy do hloubky 0,3 až 0,4 metru).
Při nedostatku vápníku v půdě aplikujeme vápenatá hnojiva (na
lehkých půdách přednostně mletý dolomitický vápenec, na těžších půdách mleté vápno). Obvykle vápníme ve tříletých intervalech.
Odebíráme vyzrálé rouby peckovin pro dlouhodobé uchování
a ukládáme je buď do mírně vlhkého písku v chladném sklepě,
nebo do půdy na severní straně budov, popř, v chladícím boxu do
mikrotenových sáčků, přičemž spodní část roubů obalíme kouskem vlhké vaty. Pravidelně a často kontrolujeme, aby rouby nepřeschly, nebo naopak v mokru nezačaly plesnivět.
Za chladnějších nocí otvíráme okno do sklepa a snažíme se tak
snížit teplotu ve skladovacích prostorech pokud možno na 4 až
5 °C a udržet vzdušnou vlhkost na úrovni 80 až 90 %. Takto lze
skladované ovoce udržet delší dobu v dobrém zdravotním stavu.
-P. Kumšta-
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Dýňobraní v Křemži 22. 10. 2021
Prostor před křemežskou radnicí v pátek 20.10. 2021 ožil. Zaplnily
jej přípravy a později akce nazvaná Dýňobraní. Podílel se na ní
Městys Křemže a spolek Dary ze statku. Kolem třetí hodiny začali
přicházet návštěvníci a ti v průběhu následujících dvou hodin
prostor před radnicí zcela zaplnili. V pestré nabídce prodejců
nechybělo občerstvení, punč a svařené víno a také soutěž
o nejlepší a nejchutnější kousek slaného či sladkého pokušení.
Z osmi zúčastněných se umístili tito: 1. místo Monika Vodičková
za Denní stacionář centra sociálních služeb Empatie, 2. místo
Gabriela Bartošová a 3. místo Gabriela Novotná. Jejich výtvory
chutnaly porotě nejvíc. Kromě jarmarku připravili organizátoři
také dlabání dýní, které si užili děti i dospělí. Chceme těmito
menšími akcemi připravit lidem příjemná setkání a jde nám o to,
aby se potkávali, užili si pohodu a přinesli si domů drobnost od
zajímavých lokálních výrobců a nákupem je podpořili.

Dobrovolný příspěvek bude věnován Dennímu stacionáři centra
sociálních služeb Empatie.
Křemežské Dýňobraní se uskutečnilo pod záštitou Městyse
Křemže a dobrovolníků, kteří pomáhali připravit zázemí a také
nanosit dýně na dlabání. Tato akce byla první akcí tohoto druhu
a rádi bychom se spolkem Dary ze statku v podobných akcích
dále pokračovali. V tuto dobu se již připravujeme na Vánoce na
louce, které se budou konat v listopadu v Bohouškovicích. Moc
děkujeme všem, kteří se na Dýňobraní jakkoli podíleli a těšíme se
na další příjemná setkání.
Kristýna Nejedlá – spolek Dary ze statku
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Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si vás všechny
touto cestou pozvat na tradiční
badmintonové klání pro hráče, kteří
nevlastní badmintonovou licenci,
tedy turnaj NEREGISTROVANÝCH.
Tato akce má v Křemži velmi dlouhou
historii a my nemáme v úmyslu ji
narušit ani v letošním roce. Všichni
zájemci o turnaj nechť se laskavě
dostaví v neděli 21. 11. 2021 v 8:45
do tělocvičny Základní školy v Křemži.
Turnaje se mohou zúčastnit pouze
sportovci
a sportovkyně, kteří v posledních
5 letech nebyli držiteli oficiální
badmintonové licence ČBaS a v tomto
roce dosáhli alespoň 15ti let věku.

PROLÍNACÍ TURNAJ S RODIČI

Zároveň také zveme rodiče či přátele našich mladých badmintonistů, aby se nebáli a šli si se svými dětmi vyzkoušet turnaj „Rodičů“.
Již jsme v minulosti tento turnaj uspořádali a setkal se naprostým nadšením všech zúčastněných. Pravidla jsou jednoduchá. Hrají se
čtyřhry, kde ve dvojici startuje člen našich dětských tréninkových jednotek společně s rodičem, sourozencem či kamarádem.
Ke startu na turnajích potřebujete mít pouze boty do tělocvičny a dávku odhodlání. Rakety a míčky je možno v omezeném počtu
zapůjčit na místě.
Pokud si tedy na badminton troufáte, neváhejte a přijďte v uvedený termín do naší tělocvičny. Uvidíte, že badminton je skutečně
krásný!
S případnými dotazy k turnaji se můžete obracet na emailovou adresu petr.pirt@gmail.com.

Přeji všem příjemný podzim
Petr Pirtyák

POZVÁNKA

NA OSLAVU DNE
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
V CHLUMU

Sbor dobrovolných hasičů v Chlumu
Vás zve na oslavu Dne válečných
veteránů, která proběhne

v neděli 14. listopadu 2021
od 11:00 hod

na návsi v Chlumu. Bude položena
kytice k pomníku padlých ve světové
válce z Chlumu, Loučeje a Lhotky
za doprovodu pěveckého sboru
a křídlovky pana Jana Čížka.
Foto z 15. 11. 2020
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První "Vánoce" na louce
13. 11. OD 14:00 hodin
2021 DO 16:30 hodin

Prodejní jarmark výrobků od lokálních prodejců
V 16:30 hodin - Minikoncert folkového dua Náhlá změna

Monika Vodičková & Lubomír Hrdlička

Těšit se můžete na punč a svařák.

Ve spolupráci s Městysem Křemže

Ve spolupráci s městysem Křemže

MŠ Chlum, spolek CHLUMÁCI a Městys Křemže
Vás zvou na

V CHLUMU
27.11. 2021 od 15 hod. na návsi
m:
➢

Prodej vánočních dekorací a cukroví

➢

Vystoupení MŠ - netradiční živý betlém

➢

Vystoupení hudební kapely Záměrná sešlost

➢

Slavnostní rozsvícení Vánočního stromečku

➢

Společné zpívání u stromečku

➢

Bohaté občerstvení

➢

Tvořivá dílna

➢

Adventní disco v restauraci u Bednářů

Za získané peníze z trhu budou zakoupeny vzdělávací pomůcky a hračky do MŠ Chlum.
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VÍTÁNÍ ADVENTU
pátek 26. 11. 2021
KŘEMŽE NÁMĚSTÍ - ZAČÁTEK V 15:30
POJĎTE S NÁMI ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ
STROM, OCHUTNAT VÁNOČNÍ PUNČ,
SVAŘENÉ VÍNO A DALŠÍ DOBROTY.
NAKOUPIT NA JARMÁRKU DĚTSKÉ
VÝROBKY S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU.
TĚŠIT SE MŮŽETE NA HUDEBNÍ
VYSTOUPENÍ DĚTÍ.
V SÁLE RADNICE BUDE PO CELOU DOBU
PROBÍHAT ADVENTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA.
Ke stromečku vás srdečně zvou:
Městys Křemže, ZŠ a MŠ Křemže,
ZUŠ Křemže, Skaut, Pionýr a MC Křemílek.
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VLTAVA RUN
Letošní ročník Vltava Runu se opět nesl
ve znamení přesunu do podzimního
termínu. Většina z nás už má v tuto
dobu vrchol běžecké sezóny za sebou,
případně má v plánu jiný program,
proto se nebylo lehké na letošní ročník
připravit. Také díky tomu jsme se potýkali
s neúplnou soupiskou. Po těžkém, dvou
měsíčním boji, se nám podařilo sehnat
kompletní tým dvanácti běžců, tak jsme
mohli konečně vyrazit na trať závodu.
Startovalo se opět na Zadově v sobotu
13.9., náš tým startoval v 11:30. První
etapa do Borových Lad měří přes 11km.
A pak už to jelo. Jeden po druhém třikrát
za sebou podél řeky Vltavy, až do Prahy.
360 kilometrů, po třiceti šesti úsecích se
nám podařilo uběhnout v čase 27 hodin
3 minut 5 sekund, co stačilo stejně jako loni na velmi slušné 8. místo. Ještě teď jsme plni úžasných zážitků, parádní nálady v celém
týmu, krásné přírody, kolem řeky Vltavy, radosti ze skvělého umístění, ale zároveň také fyzického i mentálního vyčerpání. Už dnes
se těšíme na další ročník závodu, do kterého se nám podařilo opět s velkou dávkou štěstí přihlásit. Kapacita závodu je 300 týmů
a je vyčerpána za 65 vteřin. Chtěl bych poděkovat našim sponzorům - Městysu Křemže za příspěvek na startovné a firmě Rovyna, za
zapůjčení auta s PHM. Velký dík patří hlavně celému týmu, Fandovi Vedlovi, Peťovi Pešlovi, Tondovi Radouchovi, Karlovi Bedlivému,
Honzovi Mügelovi, Markovi Fenclovi, Michalovi Jarolímovi, Peťovi Mrázovi, Lukáši Fesslovi, Pavlu Matoušovi a Pavlu Kováčovi.
Běžící kapitán Roman Bláha
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DEN OTEVŘENÝCH VRAT
Sobota 4. 12. 2021 od 14 hod. do 18 hod.
U Bílků v Chlumečku 10 u Křemže

VÁNOČNÍ JARMARK

AUTOGRAMIÁDA KNIHY ROMANA SOCHORA
Punč - svařák
Vánoční cukroví či něco jiného je vítáno
Přijďte nasát vánoční atmosféru k nám na statek :)
Parkování - v Chlumečku u dřevoprodeje (směr od ČB)
nebo na návsi (směr od Chmelné)
Pejsky nechejte doma!

Lubomír
Hrdlička

Monika
vodičková

Lubomír
Hrdlička

Monika
vodičková

Folkové duo

NÁHLÁ
Folkové
duo ZMĚNA
NÁHLÁ ZMĚNA
VSTUPNÉ 50 KČ
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2. prosince 2021
od 19.00 hodin
2. prosince 2021
Radniční sál Městys Křemže
od 19.00 hodin
Radniční sál Městys Křemže

KŘEMEŽSKO 2021
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Firma AGRIO hledá nové kolegy!
Zajímá vás výroba prvotřídní zemědělské techniky?
Chcete pracovat u největšího českého výrobce polních postřikovačů?

Skladový manipulant

Servisní technik

nástupní mzda od 29 000 Kč – 31 000,- Kč

nástupní mzda od 212 -219,- Kč/hod

Montážník

Obráběč kovů

nástupní mzda od 188 -194,- Kč/hod

nástupní mzda od 170 -175,- Kč/hod

Nabízíme:
•
•
•
•

5 týdnů dovolené
možnost jazykových kurzů
penzijní připojištění
příplatek na stravování

•
•
•
•

jednosměnný provoz
letní prémie 10 000 Kč
vánoční prémie 10 000 Kč
roční odměna
za hospodářský výsledek
• zázemí stabilní české firmy

Více informací naleznete na www.agrio.cz/kariera, případně na tel. 725 566 798.
Nebo se k nám přijďte rovnou podívat a my vám rádi vše ukážeme.
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Jistota, stabilita a práce,
která dává smysl.

Rozbal
svou kariéru!

Vyrábíme obaly od roku 1946.

Vedoucí
technického
útvaru

Mzdová
účetní

Elektromechanik

Seřizovač
přípravář
zpracovatelských
strojů

Více informací a pracovních nabídek na
nebo volejte tel. +420 380 778 109

Referent
obchodního
oddělení

Přidej se a získej
finanční jistotu,
25 dní dovolené,
příspěvek na dopravu,
závodní stravování a další
zaměstnanecké bonusy…

Patříme mezi hlavní
výrobce obalových
materiálů v ČR.

grafobal.cz/kariera/
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OSMISMĚRKA NA LISTOPAD
Návod na osmisměrku: v osmisměrce je třeba najít všechna slova ze seznamu. Po vyškrtání těchto slov zůstanou
některá písmena nepřeškrtnutá, tato písmena při četní po řádcích zleva doprava tvoří tajenku osmisměrky.
Příjemné chvíle strávené luštěním vám přeje Alena Nováková.

VNUK, KANK, ZÁVLAHA, PLST, TRŮN, ŠVIHÁK, ARAT, ANÝZ, NERV, PAST, NAMAZAT, PIHA, AFTY,
MYSL, VÝŠE, POETI, ZKALIT, HUMOR, POEZIE, OŽEH, AKTA, STATIK, LETKIS, SKLAD, MÁTI, ALDA,
OÁZY, OKAP, ŠÍJE, PERO, MLSAL, KRAJ, TĚŽAŘ, MOLL, SONG, PRVKY, TUHA, TĚŠIT, RASA, PĚST,
ÉTER, OTEP, MARTA, VÍZA, CEJN, DÁLKAŘ, KRŮTA, RVAČKA, KLUCI, SLAD, ŠKVOR, MAROKO, KIRA, SAMET,
ÚLOV, FLOK, PÁRA, STROJE, ZÁVĚTI, TRÁVIT, SMRK, BASISTA, HORY, CIHLA, ESEJ, BOLEST, KIKS, PLEN,
ETÁŽ, GALOŠE, OHAŘI, AMIL, KLOBÁSA, LIPA
Příjemné chvíle s luštěním osmisměrky přeje redakce.
Tajenka křížovky z minulého čísla: Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Výherci: B. Jakešová, L. Milis, Ž. Šůnová
Ceny jsou k vyzvednutí v sekretariátu Městyse Křemže. Další správné vyluštění zasílejte na mail: kremezsko@kremze.cz
KŘEMEŽSKO – měsíčník | VYDÁVÁ – Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže, www.kremze.cz, DIČ: CZ00245950
ZODPOVÍDÁ – J. Troup, J. Boršovský, O. Thámová, P. Resch, J. Mejzlík a P. Brtínský, J. Thám
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