www.kremze.cz

Červenec 2021 / Ročník 31 / ZDARMA

Křemežský

VÍKEND

23.–25. ČERVENCE 2021
Hudební program:

Doprovodný program:

19:30–01:00 Diskotéka DJ Ježek

11:00 Divadelní představení pro děti:
Teátr Pavla Šmída – Hra na hledanou
14:00 Divadelní představení pro děti:
Koňmo divadelní společnost – Vyprávění starého vlka
14:00 Starostův STREET FOOD
Zahrádkářská poradna ČZS, prodej výpěstků

pátek 23. 7. 2021

sobota 24. 7. 2021
10:00–14:00 K - CLUB
15:00–17:00 Jožka Šmukař
18:00–19:30 Karel Kahovec
20:30–01:00 Chlapi v sobě

sobota 24. 7. 2021

Soutěž o nejlepší guláš a nejlepší chléb

neděle 25. 7. 2021
09:30–12:30 Babouci
15:00–16:30 Petr Kolář
17:30–20:00 Bryčka

neděle 25. 7. 2021

Celý víkend:

13:00 Starostův STREET FOOD
Prezentace Klubu leteckých
modelářů Křemže

Tradiční trh • Pouťové atrakce • Sportovní a dovednostní soutěže a hry • Výtvarné dílny pro děti • Stolní tenis pro všechny
• Výměnný stánek s knihami • Soutěže v pečení a vaření

VSTUP ZDARMA
Aktivita je podpořena z NDT
Obec přátelská rodině
a seniorům 2021

1

KŘEMEŽSKO 2021

INFORMACE Z KŘEMEŽSKA

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE
Dne 8. 6. 2021 se rada městyse sešla na své řádné 38. schůzi společně s pracovní poradou celého zastupitelstva, kde byly
projednány zejména následující záležitosti:
Žádost o prodej části pozemku p.č.416/4 v k.ú. Chlum (doporučeno předložit ke schválení na VZ), žádost o prodej pozemku
p.č.260/2 v k.ú. Křemže (doporučeno předložit ke schválení na
VZ), koupě pozemku p.č.936/4 a 036/209 v k.ú. Křemže (doporučeno předložit ke schválení na VZ), nákup majetkových podílů na veřejných pozemcích v k.ú. Křemže-Mříčí (doporučeno
předložit ke schválení na VZ) , závěrečný účet a účetní závěrka
obce za rok 2020 (doporučeno předložit ke schválení na VZ),
návrh rozpočtových opatření č.4/2021 (doporučeno předložit
ke schválení na VZ), rekonstrukce kotelny ZŠ (vedení ZŠ předložilo požadavek na financování rekonstrukce kotelny ZŠ ve výši
3,5 mil. Kč dle výběrového řízení na zhotovitele - doporučeno
ke schválení formou rozpočtového opatření), zadání změny ÚP
(rozšířené zadání o nové požadavky ze strany veřejnosti bylo doporučeno předložit ke schválení na VZ), žádost o příspěvek SDH
Chmelná na dětské divadlo (schválen požadovaný příspěvek
5.000 ,-Kč), žádost ZUŠ Č. Krumlov na vydání Almanachu ZUŠ
(odsouhlasen příspěvek 5.000,-Kč), žádost z.s. Pionýr - skupina
Křemže o příspěvek ve výši 54.000,-Kč na kofinancování dotace
na opravu oken a fasády klubovny - bývalá „Řezankovina“ (doporučeno předložit ke schválení na VZ), žádost o přehodnocení
umístění sběrného místa separovaných odpadů v lokalitě „Na
hradě“ v Chlumu (RM a ZM rozhodla ponechat současný stav)
a další.
Dne 22. 6. 2021 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva,
kde byly projednány a schváleny následující záležitosti: závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2020 (výsledek auditu obce byl
bez závad a nedostatků), rozpočtové opatření č.4,5,6/2021, zadání změny č.1 ÚP Křemže, nákup pozemků p.č. 936/4 a 936/209
v k.ú. Křemže, nákup pozemkových podílů na veřejných plochách v k.ú. Křemže-Mříčí, prodej pozemku p.č.416/195 v k.ú.
Chlum, prodej pozemku p.č.260/19 v k.ú. Křemže, směnu pozemku p.č.1538/107 za část pozemku p.č.1538/53 v k.ú. Křemže, poskytnutí příspěvku z.s. Pionýr - skupina Křemže ve výši
54.000,-Kč na kofinancování dotace Jihočeského kraje na opravu
oken a fasády klubovny- tzv. Řezankoviny, přijetí bezúplatného
převodu pozemků p.č.2191/1 a 2267/3 v k.ú. Křemže od České
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví obce.
Dále starosta informoval: chodník Chlum (dle sdělení zpracovatele výběrového řízení je zahájeno otevřené výběrové řízení
na dodavatele), chodník Mříčí (nutno dopracovat požadavky
některých vlastníků dotčených pozemků do projektové dokumentace), fotbalové hřiště (stavba je dokončena, převzata
a uhrazena), vodovod Vinná (stavba je zahájena a ve spolupráci
s provozovatelem ČEVAK se snažíme získat dotaci), propustek
v ul. U Rybníka (stavba probíhá, dokončení na přelomu června a července), rekonstrukce kina (stále probíhá úprava výkazu výměr pro potřeby výběrového řízení, tj. nesmí v něm být
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obsaženy položky odkazující na konkrétní výrobky či výrobce
- starosta vypracoval žádost a podklady do Krajského investičního fondu a díky tomu, že byl Jihočeským krajem tento projekt shledán kvalitním a potřebným, schválilo zastupitelstvo
Jihočeského kraje dotaci ve výši 12 milionů korun, stále čekáme
ještě na rozhodnutí o další žádosti o dotaci ve výši 10 mil. Kč,
kterou podal starosta na konci roku 2020 na Ministerstvo pro
místní rozvoj), rekonstrukce veřejného osvětlení (na základě vypracovaných podkladů a žádosti získala obec ze Státního fondu
životního prostředí dotaci ve výši 1 mil. Kč na výměnu technicky a energeticky nevyhovujících svítidel - akce již byla předána
vybranému zhotoviteli a zahájena výměna s předpokládanou
úsporou el. energie kolem 20%), rekonstrukce kotelny v ZŠ (na
základě zpracované dokumentace a výběrového řízení bude
v prázdninové době provedena rekonstrukce technicky nevyhovující kotelny v základní škole za 3,5 mil. Kč – dotace, o kterou
obec požádala, nebyla přidělena), hřiště Lomená (na základě
požadavku rodičů bylo provedeno doplnění dětského hřiště
v ul. Lomená za 250 tis. Kč), hřiště „Žabák“ Chlum (na základě
požadavků rodičů z Chlumu starosta vypracoval dokumentaci
rekonstrukce dětského hřiště týkající se zejména bezpečnostního oplocení, vybudování zázemí pro návštěvníky, úpravy vody,
kanalizace a el. energie - akci podpořil prostřednictvím Místní
akční skupiny Blanský les - Netolicko Státní zemědělský intervenční fond dotací ve výši 680 tis. Kč), na návrh starosty na výsadbu aleje kolem komunikace Chlum - Holubov, který oslovil
vlastníky k souhlasu se záměrem, byl tento záměr podpořen
Správou CHKO Blanský les přislíbeným financováním ve výši 350
tis. Kč, s výsadbou ovocných stromů původních druhů na podzim letošního roku, Obec přátelská rodině s dětmi a Obec přátelská seniorům (naše obec byla vyhodnocena v celorepublikovém
hodnocení na 1. místě v kategorii Obec přátelská rodině s dětmi
a na 2. místě v kategorii Obec přátelská seniorům - výsledek je
ohodnocen finančním příspěvkem ve výši 1,2 mil. Kč), dále starosta informoval o přípravách Křemežského víkendu a vyzval
každého aktivního občana s nápady ke spolupráci, poděkoval
spolku Chlumáci, Klubu Křemílek a vedení MŠ v Chlumu za vzorně zorganizovaný dětský den v Chlumu na Žabáku, SDH Chlum
za organizaci soutěže v požárním sportu Jihočeské hasičské ligy
a za večerní Memoriál Pavla Zimmermanna a pozval všechny na
společenské akce pořádané SDH Stupná, Loučej, Lhotka a Mříčí
v letním období.

S úctou, přáním pevného zdraví a krásných letních dní
Ing. Josef Troup, starosta
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám, abyste nastávající letní
prázdninové období prožili v klidu a míru, abyste si odpočinuli
od všech strastí uplynulého roku, bez obav o zdraví Vaše a Vašich
blízkých, bez obav z budoucnosti - všichni si to zasloužíte!
Buďte ale stále pozorní, opatrní a zodpovědní, aby se letní odpočinek znovu nezměnil v podzimní zápas o zdraví.
Krásné a bezstarostné letní dny Vám přeje Ing. Josef Troup, starosta

Nový systém v úhradách za likvidaci odpadů
Tuto pro řadu z Vás nepříjemnou informaci jsem prezentoval na
veřejném zasedání, ale je dle mého názoru natolik důležitá, že zasluhuje širší vysvětlení než pouhou zmínku o bodech projednávaných zastupitelstvem.
21. prosince 2020 !!! schválila poslanecká sněmovna nový zákon
o odpadech. Vzhledem k datu schválení bylo jasné, že žádná obec
není schopná uvést v život nový systém dle zákona od začátku
roku 2021. Účinnost byla tedy odsunuta na začátek roku 2022
s tím, že v průběhu tohoto roku musí obce uvést své systémy
úhrady občanů za odpady do souladu s novým zákonem. Zákon
i metodické pokyny k němu jsem četl nejméně třikrát, než jsem se
v odborných termínech vůbec zorientoval a výsledek se Vám
budu snažit podat lidským jazykem.
Dle zákona jsou nově možné pouze 2 způsoby zpoplatnění likvidace odpadů. Ten první je klasická paušální taxa za provozování
odpadového systému a ten druhý je poplatek za likvidaci odpadů z nemovitostí dále rozdělený na 3 podkupiny - dle kapacity,
dle objemu a dle váhy. Náš současný žetonový systém již možný
není, a i když jsme se pokoušeli vytvořit návrh vyhlášky, který by
se našemu současnému systému přibližoval, byl nám Ministerstvem vnitra vrácen jako nezákonný. Spolu s hospodářkou obce
jsme strávili mnoho hodin na promýšlení systému, který by byl
co nejvíce „spravedlivý“ a zároveň realizovatelný právně a technicky. Provedli jsme řadu kalkulací dopadu jak na občany, tak do
obecního rozpočtu. Materiály obdrželi všichni kolegové v zastu-

pitelstvu k promyšlení. Protože naše obec je členem Svazku obcí
Vltava, který tvoří 18 obcí českokrumlovského okresu, které společně řeší odpadovou problematiku, svolal jsem schůzku starostů těchto obcí včetně našich hospodářek a vedení Technických
služeb Č. Krumlov, které zajišťují likvidaci odpadů na území obcí
svazku, k diskusi o novém systému. Z jednání vyplynulo, že drtivá většina obcí se po debatách ve svých zastupitelstvech přiklání
k tzv. paušálnímu systému a budou nyní kalkulovat výši poplatku pro občana. Následně se 22. 6. uskutečnila valná hromada tohoto svazku obcí, kde byl přítomen i ředitel Technických služeb
Č. Krumlov. Zde proběhla další debata a upřesňování možností
nového systému. Potvrdil se závěr z předchozího jednání, že většina obcí se přiklání k systému „paušální“ platby, stejně jako ta naše.
Vím, že toto rozhodnutí (a stejný názor měli i ostatní starostové)
přinese řadu kontroverzí a odlišných názorů, neboť žádný systém
není ideální a spravedlivý vůči všem. Věřte ale, že jsme se opravdu
poctivě zabývali všemi možnostmi, které jsou k dispozici. V současné době mám zpracovánu variantní kalkulaci výše poplatku
(nově se budou podílet i majitelé rekreačních objektů), kterou poskytnu kolegům v zastupitelstvu k zamyšlení a vlastním návrhům
tak, aby po prázdninách mohlo padnout konečné rozhodnutí
a obec mohla od začátku roku 2022 nastavit nový systém.
P.S. Pro ty, kteří by se chtěli zabývat vlastními kalkulacemi, uvádím
níže několik čísel:

Náklady odpadového hospodářství obce 2020:
Osobní náklady:
- úklidy veřejných prostranství: 367.234,- obsluha sběrného dvora: 54.000,Tříděný odpad:
- nové kontejnery: 114.645,- materiál/značky, oplocení: 10.810,Sběrný dvůr:
- vybavení (již dále nebude) : 227.387,- likvidace odpadů: 362.874,- likvidace olejů: 11.495,Vývoz popelnic: 620.092,-

Uložení na skládce Vrábče (inertní materiál) : 40.956,- uložení bioodpadu: 4.682,- štěpkování: 64.680,Práce služeb (svoz popelnic z nepřístupných míst a košů, odvoz bioodpadu, hřbitov, černé skládky atd.) - nebude od roku
2021 vyčísleno v odpadech: 412.778,Počet poplatníků dle údajů statistiky:
Bydlící - 2850
Rekreační objekty - 224
Ing. Josef Troup, starosta
3

KŘEMEŽSKO 2021

45 LET PROFESIONÁLNÍ KNIHOVNY V KŘEMŽI

Křemže
1878

Knihovna v Křemži byla založena místními studujícími a 1. září
1878 se stala knihovnou obecní.

1950 - 1976

V padesátých letech byla
knihovna umístěna v budově Místního národního výboru, nejprve v přízemí vlevo od
hlavního vchodu. Pak zde byla
zřízena obřadní síň a knihovna
byla přestěhována na druhou
stranu.
V Místní lidové knihovně
MNV Křemže byla od roku 1950
knihovnicí paní Marie Vítková,
učitelka ZDŠ Křemže. Knihovna
v té době měla 1913 knih. Na podzim roku 1973 byla knihovna
několik měsíců uzavřena z důvodu generální stavební opravy budovy MNV, kde byla knihovna umístěna. V tomto roce byla provedena 1. revize knih, která se do té doby neprováděla. Knihovna
měla 3 174 knih. Po dobu dvou let měla knihovnice paní Vítková
k ruce pomocnici, kterou byla žákyně 7. – 8. třídy Jaroslava Jaklová - Prenerová. Jejím úkolem bylo vypisovat kartičky do knih, balit
a zařazovat knihy do regálů.
Paní Vítková tuto funkci zastávala jako dobrovolnice do 30.
března 1976.

1976

1980 - 1982

Po jejím odchodu nastoupila do
knihovny 12. dubna 1976 paní Anna
Traplová.
1. července 1976 byla v obci zřízena středisková knihovna s profesionálním pracovníkem – knihovnicí
Annou Traplovou. Po vzniku střediskové knihovny bylo možné metodicky
podporovat místní lidové knihovny.
Středisková knihovna v Křemži tak
spravovala knihovny v osadách Chlum,
Mříč, Stupná, Třísov a Holubov.

Náklady na provoz knihovny Křemže a jejích poboček
Mříč a Stupná byly
hrazeny z rozpočtu
MNV. Dále nákup
některých knižních
novinek a předplatné časopisů. Ostatní
nákup knižního fondu do knihovny v Křemži byl dotován z Okresní knihovny v Českém Krumlově.
V průběhu let se knihovna úspěšně zúčastňovala různých
knihovnických soutěží.
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V roce 1981 nakoupila knihovna v Křemži radiopřijímač za odměnu ze soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu - BVLK.“
V roce 1982 měla knihovna v Křemži výpůjční dobu v pondělí
od 10.00 – 17.00 a ve čtvrtek od 10.00 – 18.00 hodin.

1983 - 1984

V roce 1983 získala knihovna v Křemži titul Vzorná lidová
knihovna. Knihovna v té době měla ve fondu 7 110 svazků knih,
426 čtenářů, kteří si vypůjčili 22 994 dokumentů.
V roce 1984 byla knihovna vybavena novými regály.

1986

Po odchodu Anny Traplové do důchodu nastoupila v roce 1986 do střediskové knihovny nová knihovnice
Ivana Troupová. A paní Anna Traplová
jen změnila své působiště a stala se
knihovnicí v pobočce v Mříči.
V osmdesátých letech bylo do
knihovny v Křemži každoročně nakoupeno kolem 300 svazků knih.
Takže se knihovna potýkala s nedostatkem místa, nejen pro knihovní
fond, ale i při půjčování čtenářům. Ve
střediskové knihovně bylo ke konci roku 1990 – 8 735 svazků knih
a odebírala 57 titulů novin a časopisů. Kromě půjčování v křemežské knihovně, byly knihy půjčovány také formou souborů knihovnám v obvodu – Chlum, Mříč, Stupná, Holubov.

1991 – 1993

V závěru roku 1991 byla
knihovna přestěhována do
budovy Mateřské školy, kde
bylo zrušeno jedno oddělení.
Knihovna byla umístěna do
druhého patra. Získala tím
velké a světlé prostory, o které dlouho žádala. V roce 1992 byla na
budově MŠ opravena střecha.
V roce 1993 knihovna nakoupila 684 svazků knih. Na jejich
nákup bylo z Okresní knihovny v Českém Krumlově přiděleno
14 000 Kč. Obecní úřad Křemže poskytl knihovně dalších 34 649 Kč
na nákup knih a předplatné časopisů.

1996

V září 1996 byla provedena zkrácená předávací revize při předávání funkce knihovnice od paní Hany Kudláčkové paní Ludmile
Dvořákové, které zastupovaly paní Ivanu Troupovou po dobu její
mateřské dovolené.

1998

Knihovna v Křemži začala vykazovat známky opotřebovanosti
a byly požadovány různé opravy schodiště, oken, elektroinstalace, vodovodu a výmalba. Velká okna nebyla chráněna žádným
stíněním a docházelo k velkým výkyvům teplot a poškozování
knihovního fondu. Opravy byly postupně prováděny v následujících letech.
V tomto roce bylo financování knihovnic převedeno pod obecní a městské úřady, a v souvislosti s tím, byl snížen pracovní úvazek křemežské knihovnici paní Ivaně Troupové na polovinu.
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Od roku 1998 byl zrušen střediskový systém a metodickou činnost přebrala Městská knihovna v Českém Krumlově. Tato činnost
byla i nadále vykonávána pro knihovny v Chlumu a Mříči, protože
patřily pod jeden obecní úřad, a tím i pod jeden rozpočet.

Informace o křemežské knihovně od roku 2000 až po současnost si můžete přečíst na webových stránkách knihovny –
www.knihovnakremze.estranky.cz.
POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

1999

Na konci roku 1999 odešla paní Ivana Troupová do Městské
knihovny v Českém Krumlově. Do Obecní knihovny nastoupila
v prosinci roku 1999 nová knihovnice Miroslava Průchová.

Miroslava Průchová
knihovnice

KNIHOVNA MĚSTYSE KŘEMŽE

19. ČERVENCE - 8. SRPNA 2021

ZAVŘENA
knihovna@kremze.cz		

+420 380 742 063		

www.knihovnakremze.estranky.cz
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ČERVENEC NA ZAHRADĚ
Při déletrvajícím suchu zavlažujeme ovocné dřeviny, hlavně mělce kořenící keře nebo stromky rybízu, angreštu, dále nízkokmeny jabloní na
zakrslých podnožích a broskvoně, které na zvýšenou spotřebu vody reagují výrazně vyššími výnosy. Platí zde vždy, že jsou lepší větší dávky vody
najednou, než časté a povrchové kropení, které nepronikne ke kořenům
stromů.

Vrcholné léto je spojeno s tímto měsícem, průměrná teplota v teplých
oblastech dosahuje 18°C, ve 400 metrech nad mořem se teplota pohybuje asi na úrovni 16,5°C. Teplota půdy se v tomto měsíci zvyšuje a přesahuje 20°C. Červenec má nejvyšší dešťové, spíše přívalové srážky od 75
do 120 mm vodního sloupce, to znamená, že na každý čtvereční metr
spadne 75 až 120 litrů vody. I když na konci července bude den o hodinu
kratší, užijeme si slunce až 15% z celoročního svitu, tedy nejvíce z celého
roku přibližně asi 270 hodin.
Červenec je dobou květu velkokvětých odrůd plaménků, které se s oblibou používají k popnutí drobnějších konstrukcí v zahradě. Vykvétají až
15 cm velkými, jednoduchými i plnými květy v mnoha barvách. Délka
kvetení je závislá na průběhu počasí. Ve velmi teplých létech květy záhy
odkvétají, ale na rostlině po té zůstávají velmi dekorativní plodenství tvořená souplodím.
Lichořeřišnice větší je zřejmě naše nejznámější šplhající letnička. Poslouží
nejen k pokrytí plůtků a zídek, ale můžeme ji vysévat také do truhlíků
nebo na obruby záhonů. Znáte ji v několika odstínech žluté a oranžové
barvy a nově se prodává odrůda Peach Melba. Je atraktivní díky broskvově zbarvenému květu s jasně oranžovým středem. Velmi rychle roste, vysévá se přímo do půdy a květy jsou léčivé - díky obsahu baktericidních
látek pomáhají při vnitřních infekcích, zejména močových cest a ledvin,
a zvyšují celkovou obranyschopnost organismu. Lichořeřišnice vyžadují
chudší propustnou půdu a slunné stanoviště, kde dlouho a bohatě kvetou.
Třapatka patří nejen mezi léčivé rostliny, ale také mezi záhonové trvalky. Rostlina kvete opakovaně téměř během celého léta. Abychom ji
v tom podpořili, odstraňujeme staré úbory v době, kdy zasychají jazykovité květy po obvodu úboru. Řez vedeme hluboko pod první rozvětvení,
kde většinou již prorůstají další stonky nesoucí poupata. Pokud je celý
stonek již odkvetlý a žádná poupata se netvoří, odstraníme ho až u země
nad listovou růžicí.
Odkvetlé květy růží odstraňujeme až po první dobře vyvinutý pětičetný
list, u mnohokvětých odstraňujeme celá květenství. Jen tak rovnoměrně
obrazí a budou opakovaně kvést. Některé letorosty silně přerůstají výšku
rostliny, ty je vhodné zaštípnout.
Přeroubované, dobře ujaté jabloně mají zpravidla značnou růstovou
intenzitu. Vždyť neporušená kořenová soustava zásobuje minerálními
látkami rozpuštěnými ve vodě korunu stromů redukovanou hlubokým
zmlazovacím řezem. Kromě včasného vylamování letorostů - vlků vyrůstajících na větvích původní odrůdy je třeba také postupně odstraňovat
konkurenční letorosty na roubech nové odrůdy - zpravidla v červenci.
Tím zajistíme správný vývin prodlužujících se letorostů jako základu budoucích hlavních větví koruny.
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Odrůdy jabloní náchylné k hořké pihovitosti čili fyziologické skvrnitosti
plodů (Coxova, Dukát, Clivie, Lord Lambourne, Vanda, Goldstar, Topaz
a jiné) ošetříme přípravkem Kalkosol 0,5 až 1% na list. Jde o chlorid vápenatý. Lze použít i ledek vápenatý, nikoli ledek amonný s vápencem, který
má vápník ve formě nepřijatelné pro stromy. Kontrolujeme nálet obaleče jablečného pomocí feromonového lapače a v případě většího náletu
provedeme postřik biopřípravkem Madex - týden po hlavní náletové
vlně. Z chemických přípravků můžeme použít Calypso nebo Mospilan.
Průběžně sledujeme zdravotní stav ovocných i okrasných rostlin a to
hlavně mladých výsadeb. Zjistíme-li výskyt škůdců, např. mšic, housenek
apod., snažíme se je při menším výskytu odstranit mechanicky. Při velkém přemnožení škůdců jsme nuceni použít některý z bio přípravků jako
NeemAzal – T/S nebo Lepinox Plus.
Slabší nebo málo pevné větve obtěžkané ovocem podepřeme nebo vyvážeme, aby se nezlomily.
Hned po sklizni nebo dokonce současně s ní můžeme prořezat třešně,
pokud jsme tak neučinili již dříve, v době kvetení. Řezné rány hned po
řezu ošetříme stromovým balzámem, štěpařským voskem nebo latexovou barvou s přídavkem Kuprikolu nebo Championu.
Zaštípneme letorosty aktinidie za pátým až šestým listem od posledního
plodu.
Od poloviny července začínáme s očkováním ovocných dřevin ve druhé
míze. Známkou dostatečné mízy je intenzivní růst podnoží a snadné odchlípnutí kůry při řezu do tvaru písmene T.
Vinná réva - prosvětlení zóny hroznů dosáhneme odstraněním zálistků
a listů, ale pozor, odlisťování může kvalitu hroznů ovlivnit také negativně.
Sluneční úpal poškozuje bobule nejvíce mezi nasazováním bobulí a zaměkáním. K silnému poškození dochází, jestliže delší období chladného
a deštivého počasí vystřídá počasí velmi horké s intenzivním slunečním
zářením, Silně ozářené hrozny jsou poškozovány přednostně a mohou
být také následně napadené hnilobami. Zálistky vyrůstající na letorostu
nad hroznem ponecháváme a zakracujeme, aby zachovaly tvar listové
stěny. Jsou producentem cukrů, které rostlina využívá pro zrání hroznů
a vyzrávání jednoletého dřeva. Listy v zóně hroznů odstraňujeme postupně podle hustoty uspořádání. Působí pozitivně na zrání hroznů, zabezpečují dobré provzdušnění keře, nepřímo zvyšují odolnost k houbovým chorobám. Nejčastější termín doporučovaný k odlisťování je brzy po
odkvětu, kdy se rostoucí bobule postupně adaptují na silnější sluneční
záření a dokážou mu více odolávat. Ani toto však není 100% ochranou.
Vhodné je proto postupovat podle průběhu počasí a rozhodně neodlisťovat v době velkých teplotních skoků, nebo v extrémně horkých dnech.
Odlisťování je proto vhodné provádět mezi nasazováním bobulí a zaměkáním bobulí postupně a v závislosti na teplotě a slunečním záření.

P. Kumšta
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Kůrovci – 6. část
V posledním díle se budeme věnovat návštěvníkům několika
dalších listnáčů a úplně nakonec kůrovcům, kteří vyhledávají
poněkud nečekané rostliny.

Buk
Dosud jsem asi nezažil buk, který by byl udolán čistě kůrovcem.
Poměrně velký bělokaz (Scolytus carpini)-(1) rozhodně nepatří
ke kůrovcům hojným, navíc mu spíš chutná habr. Totéž platí i pro
dřevokaze bukového (Trypodendron signatum)-(2), který jde
přímo do dřeva. Kůrovec (Taphrorychus bicolor)-(3) se vyznačuje
význačnou pohlavní dvojtvárností, kdy samec má ostře uťatý
konec krovek a samice výrazně ochlupené čelo. Maličký korohlod
bukový (Ernoporicus fagi)-(4) vyhledává nejtenčí větvičky a dokonce
mu nevadí ani ty nahnilé.

Bříza
Kůrovcem, který dokáže zahubit celý strom, je největší ze
skupiny bělokazů bělokaz březový (Scolytus ratzeburgi)-(5). Jím
napadený strom lze poznat kromě špatné kondice i podle drobných
větracích otvorů kolmo nad sebou. Dřevokaz (Trypodendron
domesticum)-(6) je i na olši či buku, břízu má ale nejraději. Podobně
je na tom i vzácný drtník (Xyleborinus alni)-(7) uváděný na bříze
a olši.

Lípa

cryptographus)-(11). Kůrovci rodu Trypophloeus jsou sběratelsky
téměř nedostupní. Je třeba je nechat líhnout z napadených větví.
Zatím mi vylezl Trypophloeus binodulus-(12) z mříčských osik
a chlumských olší. Je to však ten nejhojnější z nich.

Ovocné stromy
Většinu druhů ovocných stromů dokáže slušně decimovat
bělokaz švestkový (Scolytus mali)-(13). Jejich vyšší partie pak
má v oblibě bělokaz ovocný (Scolytus rugulosus)-(14). Na silnější
větve třešní a višní si rád z jehličnanů odskočí velký lýkohub
(Polygraphus grandislava)-(15).

Specialisté
Tenké větvičky lísky napadá nehojný kůrovec (Lymantor
coryli)-(16). Lýkohub (Kissophagus novaki)-(17) si vybral břečťan.
Zatím je u nás potvrzen pouze od Mikulova a Moravského
Písku. Janovec je živnou rostlinou kůrovce (Phloeotribus
rhododactylus)-(18). Potvrzen byl z okolí Znojma a Chebu?!
Plamének plotní dokáže potrápit hezký kůrovec (Xylocleptes
bisbinus)-(19). U nás vzácný lýkohub (Hylastinus obscurus)-(20)
napadá dokonce byliny, žije totiž v kořenech jetelu a vojtěšky.

A na závěr trochu nenáročného entomologického humoru…

Náš národní strom kůrovcům příliš nechutná. Tenké a i lehce
nahnilé větvičky vyhledávají dva drobní korohlodi. Korohlod
(Ernoporus tiliae)-(8) je zcela běžný. Mnohem vzácnější je o něco
větší a štíhlejší korohlod (Ernoporicus caucasicus)-(9). Jednou se
mi ho podařilo najít u Třísova.

Topol, olše
Rovněž kůrovci málo napadané stromy. Olše vyhledává největší
z drtníků (Xyleborus pfeili)-(10). Je velmi vzácný, baví ho hlavně jižní
Morava. Topolům dává přednost rovněž nehojný drtník (Xyleborus

Do lesa vůbec nelez! Řádí tam lýtkožrout!
D. Čudan (foto a vtip autor)
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MC Křemílek - program na červenec
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 a čtvrtek od 9:00 do 11:00.
Přijďte si pohrát, zacvičit s písničkou,
malovat a tvořit.
Vstupné: 30,-Kč dospělý, děti zdarma.
První návštěva zdarma!

Prázdninová provozní doba:

Červenec
V termínu od 1. 7. do 18. 7. 2021 a od 26. 7. - 31. 7. 2021
bude každé úterý a čtvrtek otevřena volná herna
od 9:00 do 11:00 hodin.
V týdnu 19. 7. 2021 do 25. 7. 2021 bude klub uzavřen.
Od září opět připravujeme bohatý program, zpívánky pro nejmenší, pohybové
hrátky s batolátky, výtvarné tvoření pro nejmenší, výtvarné dílny pro děti
i dospělé, přednášky na zajímavá témata, cvičení pro ženy – jóga, pilátes,
kalanetika. Podrobný program najdete na stránkách MC Křemílek.
Přeji všem krásné prázdniny a klidnou dovolenou.

Mgr. Alena Nováková
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POMÁHÁM SOBĚ, POMÁHÁM TOBĚ - ČERVENEC 2021

Ve spolupráci s ICOS Český Krumlov, ops a Hostinec U Kuchařů
jsme pro vás na červenec připravili LESNÍ STEZKU.
Stezka z dílny UnoDuo.cz má deset zastavení s otázkami s lesní
tématikou. Přijdete na to, kdo nebo co se skrývá v tajence?
Na startu jsou k dispozici kartičky a mapky s trasou.
NEZAPOMEŇTE SI VZÍT TUŽKU, PASTELKU NEBO FIX.
Písmeno u správné odpovědi děti doplní do šifrovací kartičky.
Trasa stezky je na přiložené mapě, z bodu 4 do bodu 6 si můžete
stezku zkrátit po lesní cestičce (nebojte, o nic nepřijdete).
Délka trasy je 5.7 km, pokud použijete zkratku, pak 4.1 km.
Trasa stezky vede částečně po cyklostezce, tak ať vás nic
nepřejede.
Doporučené parkoviště: pod lanovkou - placené,
náves Krásetín - zdarma
Stezka bude k dispozici od 1. 7. 2021 celý červenec.
Otevírací doba v Hostinci U Kuchařů:
čtvrtek 1. 7. 2021 otevřeno od 18:00
2. 7. - 6. 7. 2021 otevřeno od 11:30
Další týdny otevřeno vždy čtvrtek až neděle od 11:30.

Přejeme hodně zábavy!
Podrobnosti k akci najdete na stránkách
http://icos.krumlov.cz/w/pomaham-sobe-pomaham-tobe-949/

Připraveny jsou i dva okruhy pro cyklisty :

Rodinná CYKLO trasa – 13,8 km
Holubov – Vrábče, žel. Zast. – Křemže – Chlum – Krásetín,
U Kuchařů - Holubov
Okruh má celkem 13,8 km.

Náročnější CYKLO trasa – 24,7 km
Holubov – Vrábče, žel. Zast. – Křemže – Chlum – Rojšín – Pod
růžovým vrchem – Horní Moučka – Krásetín,
U Kuchařů - Holubov
Okruh má celkem 24,7 km.
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PÁTÝ ROČNÍK MEMORIÁLU PAVLA ZIMMERMANNA - 19.6.2021
V sobotu 19. června večer po předchozí odpolední soutěži JČHL
a po vyčerpávajícím vedru jsme se sešli na hasičském cvičišti na
Cihelně v Chlumu a zahájili pátou noční soutěž v požárním sportu na dvě B o putovní pohár na paměť kamaráda Pavla Zimmermanna.
Na letošní soutěž se sešlo méně družstev, účast byla poznamenána únavou z horka. Přesto soutěžila družstva ženy i muži ze
Srubce, ženy i muži z Přísečné, muži z Třebína, muži i ženy z Břehova a muži z Křenovic. Domácí sbor Chlum soutěžní družstvo
nepostavil. Soutěž jsme uspořádali na dvě kola, dráha byla stejná jak pro muže, tak pro ženy. Nejrychlejší byli muži z Břehova,
druzí z Třebína a třetí z Přísečné. Družstva z Křenovic a Srubce
oba pokusy nedokončila. Nejrychlejší ženy byly ze Srubce, druhé z Břehova a třetí z Přísečné.
Vítězné družstvo, muži z Břehova s časem 16:44, si s putovním
pohárem a pohárem za 1. místo odvezlo ještě atraktivní cenu živé sele.

Před půlnocí byla soutěž u konce. Po celou dobu se všichni závodníci chovali disciplinovaně a vyčkali na vyhodnocení v závěru soutěže. Všichni se stále vzájemně úžasně povzbuzovali, fandili a poháněli k rychlejšímu a lepšímu dokončení závodu, bez
ohledu na to, jestli skončí lépe než jejich družstvo. Kamerový
záznam pořizoval osvědčený kameraman Honza Pekař a je ke
zhlédnutí na YouTube SDH Chlum Křemže.
Letošní ročník memoriálu Pavla Zimmermanna sponzorsky
podpořil Městys Křemže, pivovar Budvar a Zemědělské družstvo
Podkleťan Křemže. Mnohokrát děkujeme za nezištnou podporu.
Velké poděkování patří také moderátorovi Miroslavu Koubovi a
také rodině Pavla Petroviče. Doufám, že chlumští hasiči budou
nadále pokračovat v pořádání velice pěkné noční soutěže, na
kterou se budou závodní družstva i fanoušci rádi a pravidelně
vracet, a která nám bude nadále připomínat úžasného kamaráda. Kytici paní Mileně Zimmermannové jsme předali dodatečně.
Starosta SDH Chlum, Václav Bürger

Cvičiště bylo dobře osvětlené, závodníci byli spokojeni, pouze
těsně před posledním pokusem mužů z Křenovic zhasla lampa
u základny.

Inzerce

Hledám pozemek asi 500 m2 vhodný pro založení zahrádky.
Telefon 724 946 258
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Významné životní jubileum
V pátek 11.6.2021 oslavil životní jubileum 85 let pan
František Kačer ze Chmelné,
dlouholetý člen SDH Chmelná. Při této příležitosti mu byl
předán nejen dárkový koš,
ale i významné ocenění - dvě
medaile za věrnost a příkladnou práci. Tohoto předání
se zúčastnili za SDH Chmelná starosta Milan Kmoch
a členové Václav Marek
a Pavel Kopřiva. Za OSH Český Krumlov starosta Alfréd
Krenauer, bývalý starosta Jaromír Marek a za okrsek Křemže starosta Milan Šebesta.
Kačer František narozený roku 1936 je pamětníkem řady důležitých událostí ve sboru, jehož je členem od roku 1953. Podílel se
na výstavbě a přestavbě staré stodůlky na dosavadní hasičskou

zbrojnici, která probíhala v letech 1965-1966 a na adaptaci staré
školy na Kulturní dům v letech 1969-1972. Zúčastnil se také mnoha brigád v akci „Z“. Fotografie v kronice ho dokumentuje jako člena soutěžního družstva na letní slavnosti v Brloze roku 1969. Od
roku 1974 působil ve výboru jako referent C. O., jak je uváděno
v kronice až do roku 1988. Doposud je řádným a věrným členem
SDH Chmelná - již 68 let.
Děkuji všem zúčastněným, především členům VV OSH Český
Krumlov za předání ocenění. Panu Františku Kačerovi přeji ještě
jednou hlavně pevné zdraví.
Kmoch Milan

Obnova rituálů
Velkou radost mi v současné době udělalo uvolnění protiepidemických opatření a možnost pořádání společenských
akcí spojených se školním životem.
V uplynulém období pandemie koronaviru doslova ošidila mnoho dětí o důležité rituály jejich zrání. Zápisy školních
i školkových dětí, loučení s deváťáky,
koncerty, plavání, bruslení a mnoho dalších akcí neproběhlo.
V poslední školní den jsme konečně mohli v sále radnice ve Křemži
předat závěrečné vysvědčení žákům devátých tříd, kteří absolvovali závěr školní docházky především formou on-line vyučování.
Věříme, že své budoucí úkoly zvládnou se ctí a přejeme jim vše
nejlepší. Jejich dnešní rozloučení v září vystřídá vítání žáčků prvních tříd. A koloběh nejen školního života bude pokračovat. Nyní
ale přeji především pěkné a dlouhé prázdniny všem dětem a příjemné léto i dovolenou všem dospělým včetně mých unavených
kolegů.				
Mgr. Jiří Thám, ředitel ZŠ a MŠ Křemže
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Skautský víkend pro rodiče roverů a rangers *
A tak jsme si jeden červnový pátek odpoledne podle dodaného
osvědčeného seznamu jen pobalili nutné věci (spacák, pláštěnka,
gumáky, kšiltovka, repelent …ponožky a spodní oblečení tentokrát již v dostatečném počtu, a taky brýle na čtení, neboť bez nich
jste už několik let docela nahraní…) a vyrazili na tábor! Na náš
první, opravdický SKAUTSKÝ tábor!
A měli jsme se krásně, na tábořišti v kopcích nad Borovou u Chvalšin
jsme si užívali nefalšovanou atmosféru táborového života plnými
doušky - spali ve stanu, sbírali dříví po lese, jedli z ešusů a pili z plecháčků, hráli bezpočet her, trhali kvítí na louce a obdivovali krásu
hvězdné oblohy bez světelného smogu…
Máme děti skauty. A protože jsou skauti už nějaký ten pátek, je
nám všem rodičům jasné, že s každými prázdninami to musí přijít,
někdy na týden, lépe na dva… prostě, jak jinak, jede se na letní
tábor!
Své odrostlé děti už na tábor nebalíte, jak jste to léta dělávali, dokud byly menší (spacák, pláštěnka, gumáky, kšiltovka, repelent…
ponožky a spodní oblečení úplně stačí dvoje, to už všichni dávno
víme…), dneska už si všechno zchystají samy, vy jen zkontrolujete, zda mají platné potvrzení od lékaře (na to se rádo zapomíná)
a už vše poslušně nakládáte do auta a transportujete účastníky na
místo určení (někdy autem vezete i děti, co nejsou vaše, případně
i bagáž, co není jejich…, nakonec se v táboře všechno správně
dohledá…).
Až pak všechno vyklopíte na táborové louce, zjišťujete, že tím momentem se pro vaše ratolesti stáváte celkem zbytečnou (zdržíte-li
se jen o chvilku déle, tak dokonce až nežádoucí) osobou … prostě
vás najednou nechtějí znát… „jeďte už přece domů, nám začíná
táborovka…“, to vám samozřejmě jako slušně vychované děti neřeknou přímo… výrazy jejich obličejů ale hovoří jasně!
A v tu chvíli si uvědomíte, jak moc se vám odtud nechce odjet,
jak byste rádi splynuli s davem, hodili spacák do stanu, rozběhli se
třeba do lesa na dřevo i klidně v kuchyni vytáhli škrabku a pustili
se do loupání brambor k večeři, anebo si ve skupince opodál zahráli tu zajímavou přetahovací a válecí hru à la luční rugby. Prostě
chcete zůstat, ošálit čas a nechat se uchvátit tím svobodným pocitem – je tábor, jsou prázdniny…
Tak takový každoroční scénář známe víceméně všichni, co máme
děti skauty…
Až postupně, po letech, jsme si uvědomili, že bychom vlastně
nechtěli být jen servisujícími rodiči, a že bychom tu táborovou
pospolitost také skutečně chtěli zažít na vlastní kůži. K nápadu
iniciovat uspořádání víkendového pobytu pro „skauty-seniory“
pak už nebylo daleko.
Role se obrátily a soutěžní táborový program pod názvem
„1. Hranáčův závod“ (pojmenován na počest zakladatele porevolučního křemežského skautingu, katolického kněze, pátera Františka „Medvěda“ Hranáče, sloužícího v letech 1985 - 1996 v naší
farnosti) pro nás připravily naše děti. Dokonce nám na cestu napekly buchty a koláče, a některé, majíce již vlastní řidičská oprávnění, nás na smluvené místo i auty dopravily.
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S novým dnem se samozřejmě nezapomnělo ani na ranní rozcvičku, nástup, vztyčení vlajky, zatnutí „sekery práce“, družinový
pokřik.
Během dne jsme pak absolvovali závod družstev (dvojic, občas
trojic), stříleli z luku, rozdělávali oheň na čas, lámali si hlavy s rébusy a vědomostními soutěžemi, a také pak po celém dnu unavení,
ale spokojení, posedali na klády okolo táborového ohně, se zpěvem a kytarou. Dokonce se nám na louce pod lesem pomocí moderních komunikačních kanálů podařilo i internetové propojení
a „on-line“ přednáška s páterem Františkem Hranáčem. Kdo jsme
ho dlouho neviděli a neslyšeli, radovali jsme se velmi z toho zprostředkovaného setkání!
Čekala nás také noční stráž a důležitý úkol – uchránit tábor a vlajku před zcizením! Samozřejmě jsme v hodinových hlídkách jako
odpovědní rodiče zabodovali a „nepřátelské“ vpády nejenže odhalili, ale také se ctí odrazili!
Vše nakonec dobře dopadlo, i déšť nás při letošním poněkud podivném způsobu jara vcelku ušetřil, vítězové závodu byli odměněni potleskem a věcnými cenami, stejně jako ti, kteří se umístili
na nižších příčkách, a když pominu drobné ztráty (podvrtnuté
kotníky, polámané dětské plastové židličky a únavou materiálu se
odporoučející oblouky luků), tak to byl ten nejbáječnější skautský
seniorský víkend, jaký jsme kdy zažili!

KŘEMEŽSKO 2021
Skutečně velký dík a příště (doufejme) zase! Nezbývá, než začít
ladit formu a s radostí vyhlížet příští ročník Hranáčova závodu.
HU-TU-TU-TU-TU!
„Skautka-seniorka“ BK
(*Rovering je věková kategorie skautského hnutí, určená dospívajícím. Heslem roverů je Sloužím. Jde o poslední výchovnou kategorii
v rámci skautingu, kde se z výchovy jedince stává sebevýchova a kolektivní výchova v roverské družině nebo kmeni. Chlapci jsou roveři,
dívky rangers.)

Sluší se poděkovat všem našim skvělým dětem a též Olze a Jirkovi
Thámovým, kteří se po celý dlouhý čas věnují práci v křemežském
skautu, a bez kterých by nic z toho nebylo možné a také tak bezchybně přichystané (a to jak v kuchyni, tak na „place“)!

P.S. Tato aktivita byla podpořena z NDT Obec přátelská rodině
a seniorům 2021. Moc děkujeme za prostředkování této finanční
podpory Aleně Novákové a Městysu Křemže.
O. Thámová
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ČLOBLAN
12. 6. 2021 se konal již 7. ročník štafetového závodu ČLOBLAN,
kterého se v letošním roce zúčastnilo úctyhodných 15 družstev.
Závod se konal ve spolupráci Sokola Křemže a Klubu přátel hory
Kleť. Počasí nám i tentokrát přálo a jen těsně jsme se vyhnuli bouřkám nebo naopak úmorným letním teplotám.
První 16-ti km cyklistický úsek musel letos výjimečně vzhledem
ke stavební práci na obvyklé trase startovat z náhradního místa.
To však závodníky neodradilo a na vrchol Kleti dorazilo jako první
družstvo Třebotřísky v celkovém čase 46:17 min. I letos museli
cyklisté cestou slézt z kola a označit si čipovou kontrolu.
V druhém běžeckém úseku doběhlo do Zlaté Koruny na prvním
místě družstvo Dream team v neuvěřitelném čase 30:45 min.
Na vodáckém úseku byla letos malá změna, kdy i kanoisté museli
cestou najít jednu kontrolu, vylézt z lodě a kontrolu označit. I přes
některé drobné a úsměvné karamboly se všichni dostali zdárně
do kempu na Dívčí Kámen. Nejrychlejšího času dosáhlo družstvo
Králíci z klobouku a to 61:55 min.
Odtud potom startovali orientační běžci, kteří museli najít
7 kontrol. Tento úsek opět často zamíchal s celkovým pořadím
závodu. Nejrychlejším týmem se stal Tým Kleť s časem 45:24
min.
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Celkovými vítězi se stalo družstvo Tým Kleť s časem 188:56 min.
Na druhém místě se umístilo družstvo Třebotřísky 210:37 min
a třetí místo získali Králíci z klobouku jen s nepatrným odstupem
211:24 min.
Letos jsme se také rozhodli pomoci dvouleté Grétce, která od narození trpí spinální svalovou atrofií II.typu – SMA II. Pokud byste
chtěli finančně přispět i Vy na kompenzační pomůcky, které stojí
spoustu peněz, číslo transparentního účtu je 2301795037/2010.
V místě závodu bylo možné přispět i v hotovosti a vybralo se krásných 8 150 Kč. Celá rodina i pořadatelé závodu za příspěvky velmi
děkují.
A my také děkujeme sponzorovi IRO stavební s.r.o. a dále všem
pořadatelům, kteří se závodem pomáhali. Konkrétně to byli Karel
Jírovec, Honza a Jana Jungbauerovi, Alena Nováková, Míša Novák, Zdenka Fousková, Marie Svobodová, Dita Jírovcová, Martin
Kočvara, Tereza Fošumová, Honza a Alena Janouškovi, Drahuška
Sýkorová, Iva Kočvarová, Milena Zimmermannová, Laura Haug,
Tadeáš Vančura, Barbora Vu, Quang Vu, Matyáš Janda, Martin
Janda, Jitka Jandová, Tereza Kudláčková a Pokrývačství Bušta.
Všem závodníkům také děkujeme za účast a těšíme se, že se uvidíme v dalším roce opět na startu.

KŘEMEŽSKO 2021

Jsem Margaretka. Narodila jsem se jako zdravé miminko. Když mi byl rok, diagnostikovali mi vzácné nevyléčitelné onemocnění - spinální svalovou atrofii
II.typu - SMA II.
Chtěla bych běhat jako můj bráška a další děti! Jenomže vlivem nemoci je moje tělíčko příliš slabé a nedovedu chodit.
Postavit se na nohy je mým velkým snem a tak rehabilituji,
co mi síly stačí. Stojí to nejen velké úsilí, ale jako většina
kompenzačních pomůcek a léků, které potřebuji, i spoustu peněz... Proto mám založenou sbírku na transparentním
účtu: 2301795037 /2010
Moc děkuji za každý příspěvek.
Celý můj příběh si můžete přečíst na mých stránkách
margaretka.cz a pokroky sledovat na facebook.com/margaretkasma/
nebo na instagramu margaretka_sma
15

KŘEMEŽSKO 2021

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ – základní kola v rámci územního sdružení ČZS v Křemži
Konalo se dne 28. 6. 2021 od 17 h
Předem chci poděkovat všem
zájemcům, kteří nás podpořili
svou účastí i členům ČZS a také
za podporu od OÚ Křemže.
Soutěžící kategorie :
Žáci
Senioři
Vazba Puget – kytice
Vypichovaná miska
Vázalo se z lučního kvítí a s dobrou náladou.
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Výherci
Dospělí

Puget - kytice
1. místo Ludmila Bartošová
2. místo Růžena Hostěnská
3. místo Marie Kamišová
Vypichovaná miska
1. místo Eva Jakešová
2. místo Marie Kamišová
3. místo Růžena Hostěnská

Děti

Puget – Kytice
Vypichovaná miska
1. místo Hanička Marušková
2. místo Sabinka Bartošová
3. místo Nikol Bartošová
Za Územní sdružení Český
Krumlov ČZS předseda
Kristýna Nejedlá

KŘEMEŽSKO 2021

Starostův na střídačku opět vegetariánský recept - musaka
Většina, kdo již musaku - typický
středomořský pokrm, připravovala, ví, že jednou z hlavních ingrediencí je mleté maso. Tento recept
nahrazuje mleté maso bulgurem
a myslím, že mu to na lahodnosti
nijak neškodí.
Budete potřebovat: 3 lilky, 2 cibule, 4 stroužky česneku, 250 g
bulguru, špetku nového koření mletého, špetku skořice a mletého hřebíčku, 2 lžičky dobromyslu (oregano), 1 plechovku drcených rajčat, sůl, olivový olej.
Na bešamel: 1 lžíce másla, 2 lžíce hladké mouky, 250 ml mléka,
250 g strouhaného parmazánu, 1 vejce.

Lilky nakrájíme na plátky, posolíme, necháme „vypotit“ a na suché pánvi z obou stran opečeme do zlatova. Na oleji zpěníme
cibuli, česnek, přidáme neuvařený bulgur a smažíme cca 4 minuty, přidáme rajčata a koření.
Připravíme bešamel: zpěníme máslo, přidáme mléko a do vařícího mléka přisypáváme mouku a stále mícháme, aby se nevytvořily hrudky, vaříme cca 10 minut do zhoustnutí. Přimícháme
parmazán a necháme zchladnout, poté přimícháme rozšlehané
vejce.
Na dno vymaštěné zapékací nádoby dáme vrstvičku bulguru,
poklademe lilkem, znovu bulgur a lilek… poslední vrstvička by
měl být lilek, na který rozprostřeme bešamel a vidličkou ozdobíme. Můžeme ještě potřít rozšlehaným vejcem a necháme při
180 stupních zapéct cca 40 minut dozlatova.
Dobrou chuť přeje
Ing. Josef Troup, starosta

Odšťavňování jako módní vlna aneb využití výpěstků z Vaší zahrady
Zájem o odšťavňování rychle roste a stává se z něj populární životní styl.

Historie odšťavňování
Pokud se domníváte, že odšťavňování je novinkou, která se objevila na scéně teprve před pár lety, nebo že jej vynalezli lidé ze
společnosti Jamba juice, zde je lekce z historie odšťavňování.
Před 150 lety př.n.l. zmínky o odšťavňování byly nalezeny už ve
Svitcích u Mrtvého moře. Lidé z pouštního kmene ze starověkého
Izraele drtili fíky, granátová jablka pomocí hmoždíře a paličky. Tvrdili, že tato šťáva podporuje fyzickou sílu.

Od roku 1950 se mixéry a odšťavňovače dostaly na domácí trh.
Od roku 2000 došlo k džusové revoluci. Spousta různých značek
odšťavňovačů je k dispozici pro domácí použití.
Od roku 2004 si po celých Spojených státech otevírají džusové
bary a jeden za druhým se šíří i do zbytku světa. Všechny nápojové značky se začaly do džusové vlny zapojovat a více tuto módu
rozšiřovat.

Recept: Fialová mlha
Suroviny:

Od poloviny 3 tisíciletí př.n.l. do současnosti starověcí Řekové říkali šťávě z granátových jablek nápoj lásky Korejci používají při
svých obřadech zelené šťávy více než 2 tisíce let.

1 1⁄2 hrnku vody či kokosové vody
1 1⁄2 hrnku červeného hlávkového zelí
1 hrnek červených kuliček vína
1⁄2 hrnku brusinek
1 odšťavněný pomeranč

V roce 1910 v Kalifornii začali pomerančovou šťávu pasterizovat. V roce 1920 lékař Max Gerson vyvinul Gersonovu terapii.
V roce 1930 Norman Walker vyvinul odšťavňovač, který slouží jako
hydraulický lis.

Postup:
Suroviny se rozmixují v mixéru dle pořadí.
Více v dalším čísle…
(Nejedlá Kristýna Vesnické zahrady)
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FERRARI 296 GTB
Nové Ferrari 296 GTB se vrací k designu vozů šedesátých let. Ferrari má nabídnout nejzábavnější svezení z nabídky. Vůz překvapivě
dostal dvakrát přeplňovaný šestiválec s plug-in hybridním ústrojím, které dodává spalovacímu motoru ještě větší výkon. Společně
tak dosahují výkonu 610 kW (830 koní). Čistě na elektřinu ujede vůz 25 kilometrů. Z 0-100 km/h se dostane za 2,9 vteřiny a nejvyšší
rychlost je 330 km/h. Baterie je uložena v podlaze a šestiválec klasicky uprostřed. Vůz má být nejen na okruh, ale má majiteli dopřát
i velký luxus. Ve verzi ,,Asseto Fiorano” stlačí váhu díky karbonovým prvkům až na 1470 kg. Začátek prodeje bude zahájen v příštím
roce. Cena vozu zatím nebyla zveřejněna.
MB /14 let/
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Hrátky s grafikou
Včetně hlídání dětí

Zdarma

Kurz pro maminky

Čas: 8:30 - 12:00
12. 7. 2021
13. 7. 2021
19. 7. 2021
20. 7. 2021
26. 7. 2021
27. 7. 2021
Místo: KŘEMŽE
Náměstí 35
(v budově úřadu)

Základy grafiky
Tvorba grafického návrhu
Tvorba loga
Zoner photo studio I
Canva
Zoner photo studio II
www.attavena.cz
veronika.attlova@attavena.cz
775 408 130
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Jistota, stabilita
a práce, která dává smysl.
Hledáme

přípravář/seřizovač
tiskař
elektromechanik
skladník
operátor výroby

Přidej se
k nám!

Vyrábíme obaly od roku 1946.

grafobal.cz
20

/grafobalbohemia
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UHELNÉ SKLADY
BORŠOV NAD VLTAVOU

LETNÍ CENY PALIV
REALITNÍ SLUŽBY,
JAKÉ SI PŘEJETE.

Prodáváte, pronajímáte
nemovitost?
Disponuji
poptávkou
klientů na koupi
nemovitosti.
Vyhotovení
tržního odhadu
pro účely
dědického řízení.
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od 1. 6. do 31. 8. 2021

Nabízíme sortiment:
- černé a hnědé uhlí, brikety, koks
- štípané palivové dřevo
- písky, drtě, štěrky a okrasné kačírky
- mulčovací kůra, zahradní zemina
Nabízíme služby:
- doprava sklápěč a kontejner 5 t
- odvoz sutí a výkopu na skládku
- přistavení a pronájem kontejnerů

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem

387 250 500, 602 409 423
Otevírací doba a rozvoz
Po – Pá 7.00 – 15.30 hod.

www.uhloterm.cz

KŘEMEŽSKO 2021
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OSMISMĚRKA NA ČERVENEC
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.

BONY, VESLAŘ, ÚŽLAB, ONEN,
PYTEL, BŘIT, SEMENO, AULA,
ARTIKL, PŮST, VADA, KLAVÍR,
MOLO, HROM, ŽELÉ, PESAR,
AFTA, NEUK, RAŽBA, LEGIE, INAK,
HANÁ, BLBEC, ŠIML, POTOPY,
COUL, MELOUN, PEŘÍ, BRAK,
LÉTAT, PANOŠI, NADACE, SÍLA,
PRAKY, ŠMOULA, FOTKY, ALIT,
NORA, ŽOKY, OŽIVA, SUŠENKA,
ŠŇŮRKY, ŽALM, LODŽIE, ODÉR,
UBOŽÁK, PASTA, PLŽI, STŮL,
DEBL, ŠAMPIÓN, TVÁŘ, KOSY,
HLTAN, ODKAZ, OZIMY, ŠUFLE,
TŘENÍ, ÚKAZ, KLYSTÝR, NATĚ,
DÝKY, OKOS, LODR, VEPŘ, STŘŽ,
JULIE, AKTY, OŽEH, MORD,
KVOČNA,
PÍSEMKA,
ASIAT,
SÉMĚ, HŘMOTY, PROTON, VAKY,
JILM, BLINKRY, PAPUČ, UMĚNÍ,
PARNO, ŘEPKA, BIŽU, ŠPIČÁKY,
KLIH, CHUDOBKA, KLÁDA, PYRÉ,
VLNKA, LÁTI, HALA, EURO, INKA,
TENOR, DVEŘE, LIAT, OKOV, OFIS,
PEPŘ, OGAM, DLAŇ, DŽBER,
ŽÍLA, ZPĚT, PISTOLE, KMITAT,
IGLÚ, ESEJ, OKALY, MROŽ, TMEL,
MDLO, ŽERĎ, OSLE, HŘEB, ČÁPI,
VLIV, AFÉRY, ATOL, PUNČ, LUKY,
KYRYS, KÁČA, LILA, TRSY, PIHY,
ZELÍ, TRKY, AŽURA, TÍHA, LANO,
CHLUP, TERINA, TYPIKA, AKLÉ,
SLÁVKA, VRUTY, STEH, SUFITA,
SMRT, KLAD, CHLOR, APLAUS,
TAINE, GONG, KLID, ŘVOUN,
SÁLY, SBÍT, SMRK, RUBL, AVIA,
NOSITEL, DŽEZ, HOLE, KEBAB,
PLÁT

Tajenka křížovky z minulého čísla: O svatém Barnabáši straší bouřky často. Výherci: D. LECHNER, D. Maříková, H. Novotná.
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
MK ČR E 11574 | UZÁVĚRKA – 26. 6. 2021
TISK – Tiskárna Posekaný, tel.: +420 602 177 947, www.posekany.cz | POČET VÝTISKŮ – 1.100 kusů

