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INFORMACE Z KŘEMEŽSKA

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Dne 17.8.2021 se rada městyse sešla na své řádné 39. schůzi, kde
byly projednány zejména následující záležitosti:
Smlouva na akci „Oplocení dětského hřiště a přístřešek pro návštěvníky Žabák –Chlum“(dotatečně byla potvrzena smlouva s dodavatelem stavby po získání dotace od SZIF). Výběrové řízení na akci„Chodník-Chlum“ (schválen byl výsledek výběrového řízení na dodavatele
- fi. Eurovia a smlouva o dílo - zahájení stavby 6.9.). Dar moravským
obcím postiženým tornáden (RM schválila dar 20 tis. Kč obci Moravská Nová ves). Návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkup některých pozemků po jednání starosty s úřadem
(o pozemcích, o které bude mít obec zájem, rozhodne ZM). Odvolání proti umístění kontejnerů na tříděný odpad v obytné lokalitě „Na
Skalné“ v Chlumu (vzhledem k tomu, že kontejnery jsou umístěny na
pozemku, který byl již v minulosti určen územním plánem pro tyto
účely, potvrdila RM své dřívější rozhodnutí o umístění těchto kontejnerů). Pronájem Radniční restaurace (RM rozhodla o pronájmu
radniční restaurace jedninému relevantnímu zájemci - předpoklad

otevření je 1.10.). Žádost o odkup bývalého obecního úřadu čp.82
(uvedenou žádostí se bude zaobírat celé ZM). Žádost o směnu pozemku p.č.1296/27 v k.ú. Chlum potřebného pro výstavbu chodníku
za část pozemku p.č.89/5 v k.ú. Křemže (RM s žádostí souhlasí a doporučuje ZM žádost schválit). Žádost o prodej části pozemku p.č.384
v k.ú. Křemže (vzhledem k tomu, že se jedná o nepřístupnou stráň
v ul. Pod Jáníčkem, doporučila RM zastupitelstvu žádosti vyhovět).
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Křemže o půjčku na výstavbu zázemí tenisových kurtů (vzhledem k podstatnému nárůstu ceny tohoto
projektu oproti předpokládaným nákladům a pokrácení dotace požádala TJ Sokol o půjčku ve výši cca 800.000,-Kč. RM doporučila ZM
žádosti vyhovět. V diskusi se pak RM zaobírala reklamací kanalizačních vpustí v ul. Pod Jáníčkem a odvodu vody u místa pro přecházení
u mostu přes Křemežský potok a dále problematikou parkování aut v
prostoru před základní školou.
S úctou, přáním pevného zdraví a optimismu do nastávajícího podzimu
Ing. Josef Troup, starosta

Z plánovaných investičních akcí obce
Propustek na křížení ulic U Rybníka, Lomená a Luční
Na konci července byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce propustku
na odvodňovacím kanálu v křížení ulic U Rybníka, Lomená a Luční.
Původní propustek, který svou propustností neodpovídal kapacitě
odvodňovacího kanálu, způsoboval pravidelné vzedmutí vody do
přilehlých nemovitostí a byl závažným povodňovým opatřením. Na
základě Studie odtokových poměrů a možností řešení toho místa
byl vypracován projekt a realizace se zhostila na základě výběrového

řízení firma Swietelsky. Technickým problémem byla úprava inženýrských sítí, které pod propustek vedou, voda, kanalizace, elektřina, telefon. Náklady na stavbu byly cca 3 miliony a myslím, jak se ostatně
každý může přesvědčit, že se rekonstrukce opravdu povedla. Nejdůležitější ale je, že se podstatně omezilo povodňové ohrožení přilehlé
obytné zástavby.
Pokračování na str. 2
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Vodovod Vinná

Stavba, na kterou jak na smilování čekali obyvatelé osady
Vinná se před prázdninami
rozběhla, provádí jí firma OS
Instal z Č. Budějovic vybraná
na základě výběrového řízení
Svazku obcí Vodovod Křemže. Touto akcí bude zajištěno
zásobování obyvatel Vinné
z chmelenské části vodovodní
soustavy, kteří měli v uplynulých suchých letech velké problémy se zásobováním vodou
z místních zdrojů. Náklady na stavbu jsou cca 5 mil. korun.

Chodník Chlum

Po nekonečné době úřadování a papírování, které dnes bohužel
předchází každé stavbě, bude 6. září zahájena stavba chodníku
v Chlumu. Stavbu bude provádět firma Eurovia na základě výběrového řízení a náklady jsou cca 10 milionů bez DPH.
Velkým problémem dnešní doby je raketový růst stavebních
materiálů a neochota firem účastnit se veřejných zakázek, kde
jsou vázáni svojí nabídkou a jejich obavami, že v této cenově
turbulentní době v takovém případě skončí s prodělkem oproti
soukromému sektoru, kde se mohou domluvit na objektivních
příčinách případného zdražení.

Výměna části veřejného osvětlení

Díky našemu projektu a dotaci ve výši 1 mil. Kč se podařila
výměna přes 150ti svítidel veřejného osvětlení. Vyměňovaly se sety, které splnily podmínky Státního fondu životního
prostředí a garantovaly minimální požadovanou úsporu el.
energie, která by se nyní reálně měla pohybovat kolem 20%.
Nově instalovaná zařízení na zapínacích bodech navíc dovolují regulovat výkon svítidel podle noční doby a tím snižovat
spotřebu. Výměnu prováděla na základě výběrového řízení
firma Eltodo osvětlení a náklady byly cca 2,5 mil. Kč, z čehož
1 mil pokryla dotace.

Rekonstrukce kotelny ZŠ

Rekonstrukce kotelny ZŠ byla naplánována z důvodu již technicky nevyhovujícího stavu, kdy by na další topnou sezonu neprošla povinnými revizemi. Rekonstrukci plynové kotelny prováděla na základě výběrového řízení fi Termoinstalace a náklady
činí cca 3,5 mil Kč. Škola tak získala moderní a úspornou kotelnu,
která může sloužit další řadu let.

Oplocení a zázemí dětského hřiště „Žabák – Chlum“

Po opětovném schválení smlouvy s dodavatelem, firmou JiCa
Křemže, bude v nejbližších dnech akce zahájena. Stavba řeší
bezpečnostní oplocení areálu od místní komunikace, úpravu
čekárny, která bude vkomponována do gabionové opěrné zdi,
dřevěný altán jako zázemí pro návštěvníky, připojení el. energie,
úpravu vodovodu a sadové úpravy. Celkové náklady činí cca
2 mil., z nichž cca 700. tis. se podařilo získat dotaci. Poděkování
patří spolku Chlumáci a aktivním občanům Chlumu z MŠ Chlum
a Mateřského klubu Křemílek, kteří se podíleli na podobě areálu
a z jejichž aktivity se akce bude realizovat.

DĚTÍ JAKO SMETÍ
Ve středu 1. 9. 2021 praskal sál radnice ve Křemži doslova ve švech. 51 nových
prvňáčků s rodiči a prarodiči přišli přivítat v počtu téměř osmdesáti dětí žáci
druhých a devátých tříd. Od pana starosty dostali noví žáci základní školy knihu
s pamětním listem a od pedagogů slavnostní šerpu. Druháčci zazpívali a zarecitovali a dospěláci z devátých tříd pak doprovodili mladší kamarády do školy.
Zde po nezbytném testování seznámily třídní učitelky Mgr. Helena Opelková
a Mgr. Nela Hálková rodiče a žáky s nezbytnými provozními informacemi.
V jejich prvním
školním roce
jim držíme palce!
Mgr. Jiří Thám,
ředitel
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Recept od starosty – MALAI KOFTA
Tentokrát se s Vámi podělím o další - opět vegetariánský - recept z mojí oblíbené severoindické kuchyně. Tentokrát je trochu pracnější, ale
v dnešních deštivých dnech je to zábava a výsledek skutečně stojí za to. Nelekejte se původu
receptu, není ostrý ani pálivý, ale naopak mírně nasládlý, takže
bude chutnat i dětem.
Celé jídlo tvoří 3 součásti a jejich spojením se přiblížíte nirváně :-)
KOULE: 3 ks uvařených a rozšťouchaných brambor, 200 g sýru
Panýr (čerstvý tvarohový sýr), 1 kávovou lžičku čerstvého nebo
sušeného čili, 2 polévkové lžíce čerstvého nadrobno nakrájeného
koriandru (nebo sušeného), 1/4 kávové lžičky mletého římského
kmínu (nedávejte obyčejný kmín, jedná se o něco úplně jiného),
1/2 kávové lžičky soli, 2 polévkové lžíce nadrobno pokrájených rozinek, 2 polévkové lžíce nadrcených kešu oříšků, 2 polévkové lžíce hladké mouky (nejlepší je celozrnná hladká mouka Atta z Nepálu, ale je
k dostání jen ve speciálních obchodech)
Všechno promíchejte a vytvořte koule asi jako pingpongové
míčky a ty osmažte dozlatova.

RAJČATOVÝ ZÁKLAD PRO OMÁČKU: 2 polévkové lžíce oleje,
1 ks nakrájené cibule, 1 kávovou lžičku nastrouhaného čerstvého
zázvoru, 250 ml rajčatové passaty, 2 polévkové lžíce kešu oříšků.
Na oleji nechte zesklovatět cibulku, přidejte zázvor a zhruba 1 minutu smažte, přidejte kešu oříšky a rajčatovou passatu a na mírném
ohni duste. Pak rozmixujte na hladkou omáčku.
OMÁČKA: 1 polévkovou lžíci másla (ideální je přepuštěné GHÍ),
2 polévkové lžíce oleje, 1 kávovou lžičku celého římského kmínu,
2 ks rozmáčklých tobolek kardamomu, asi 3 cm celé skořice, 2 ks
hřebíčku, 1 kávovou lžičku mletého čilli, 1/2 kávové lžičky kurkumy,
3/4 kávové lžičky mletého koriandru, 1/4 kávové lžičky mletého
římského kmínu, 1 kávovou lžičku soli.
Na másle s olejem posmažte na mírném ohni celé koření, poté
přidejte vše mleté, rychle promíchejte, aby se pěkně rozpustilo
v másle, podlijte připraveným rajčatovým základem.
Nakonec přidejte 1/4 hrnku smetany, 1/2 hrnku vody, 1 kávovou
lžičku pískavice (tzv. řecké seno), 1/4 kávové lžičky koření Garam
Masala.
Nechte krátce provařit, přidejte bramborové koule a podávejte
s rýží nebo plackami čapátí nebo naan.
Dobrou chuť přeje Josef Troup, starosta.

Dne 13. 8. 2021 oslavila naše spoluobčanka, paní Růžena Paclíková krásných 101 let
Toto významné a krásné životní jubileum spolu s ní oslavil i náš starosta Ing.
Josef Troup, který ji navštívil v domově pro seniory Wágnerka v Českém
Krumlově. Setkání s naší jubilantkou pro něj bylo velkým zážitkem, neboť jak
potvrdil, její vitalitu a chuť do života by jí mohl závidět kdokoli mladší.
Děkujeme panu starostovi Ing. Josefu Troupovi a paní Jaroslavě Schusterové
za gratulaci ke 101. narozeninám paní Růženy Paclíkové. Děkujeme za příjemně prožité narozeninové odpoledne.
Rodina Paclíkova – Bednářova

4. STAROČESKÁ POUŤ V CHLUMU
Staročeská pouť pobavila v poslední červencovou sobotu návštěvníky v Chlumu,
kam v hojném počtu
zase zavítali.
Po zahajovací pobožnosti u kapličky
měli příchozí možnost ochutnat z místních specialit i pestrého programu. O skvělou zábavu dětem i dospělým se postaralo legendární divadlo Víti
Marčíka s pohádkou Šípková Růženka a šermířské představení
Bratrů z Růže. Děti si zadováděly na dobových atrakcích společnosti Al Rašíd, která letos přivezla s kolotočem ještě houpačky, ale
také v populární střelnici a bezvadně připravené výtvarné dílně.
Dospělí ocenili program ve stanu, který započala dechovka Jihočeští rodáci, následovala oblíbená Záměrná sešlost a o večerní zábavu se postarala kapela MIDI.

Ve stáncích bylo možné zakoupit bohaté občerstvení i rozmanité
zboží od originálních rukodělných výrobků, hraček, šperků, prostírání či sáčků na pečivo, ale také šťáv, medu, rozmanitého pečiva, domácích limonád a mnoha dalšího. V obležení byla i kovárna,
kde si mohli zájemci řemeslo vyzkoušet a ukovat na památku třeba hřebík.
Za vydařenou akci patří dík počasí, všem, kteří přiložili ruku k dílu,
sponzorům a Vám návštěvníkům, kterým je akce věnována. Akce
byla podpořena z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021.
Chlumáci z.s.
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ZÁVĚREČNÝ DEN ŠKOLNÍ DRUŽINY „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
Ve středu 9. června proběhl v družině zábavný den na téma POHÁDKY. Program
jsme připravili my, třeťáci z 1. oddělení ŠD
za pomoci několika dětí z 2. a 3. oddělení.
Namalovali jsme kulisy a cedule s názvy
pohádek a přichystali jednotlivá stanoviště s pohádkovými úkoly. Bylo jich deset. Příprava dne byla náročná, ale zvládli
jsme to a moc nás to bavilo.
Hned po obědě jsme se sešli na zahradě
a šli ke stanovišti, které jsme měli ve dvojici či trojici na starosti. Teprve pak do POHÁDKOVÉHO KRÁLOVSTVÍ dorazili soutěžící. V KRÁLOVSKÉM ÚŘADU si vyzvedli
kartičky s názvy stanovišť a mohli začít
plnit úkoly. Třeba u ČERVENÉ KARKULKY
se dávaly věci do obručí a sbíraly se zpět
do košíčku. V HOSTINCI U OTESÁNKA se
jedly soletky bez pomoci rukou. U PEJSKA
A KOČIČKY se poznávaly věci z hrnce.
U VEČERNÍČKA se skládaly čepice z novin.
V TAJEMNÉM HRADU probíhala stavba
hradu z kostek podle návodu. U ŠÍPKOVÉ RŮŽENKY byla překážková dráha a u
PRINCEZNY KOLOBĚŽKY se jezdilo na koloběžkách. U SNĚHURKY se běžel slalom
mezi trpaslíky a u KOCOURA V BOTÁCH se
chodilo na chůdách. V POHÁDKOVÉ ŠKOLE se plnil kvíz.
Bylo krásné počasí, program se vydařil
a každý dostal lízátko a diplom.
Za pořadatele
Alice Šíchová a Zuzana Bartošová, 3.A.
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SRPEN V KNIHOVNĚ MĚSTYSE KŘEMŽE
Hned po dovolené jsem se pustila do výběru a objednávání letních knižních novinek. Po jejich obdržení jsem začala s jejich vkládáním do počítače, razítkováním a balením. Do knihovny tak během měsíce srpna přibylo 95 nových knih různých žánrů.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

K půjčování je připraveno i 26 mluvících Albi knih s elektronickou
tužkou pro děti od 3 do 12 let, které naše knihovna získala z dotace “Obec přátelská rodině a seniorům“.

TÝDEN KNIHOVEN

1. nezávazná přednáška se koná
ve středu 29. září 2021 ve 12.30
Studenti Virtuální univerzity třetího věku mají stále možnost
vybírat kurz, který budeme studovat v zimním semestru.
Všechny kurzy naleznete na stránce www.e-senior.cz,
kde jsou podrobné informace k jednotlivým kurzům i jejich ukázky. Výběr tématu bude ukončen v pondělí 13. září 2021.

•

VČELAŘSTVÍ
ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO
MALÍŘSTVÍ 17. STOLETÍ
ŽIVOT S ENERGIÍ

ROZDÁVÁNÍ
VYŘAZENÝCH
KNIH
A
ČASOPISŮ

Miroslava Průchová
knihovnice
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4. - 10. ŘÍJNA 2021
DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V tomto měsíci jsem také již začala připravovat zájezd pro seniory do Horažďovic
a na zříceninu hradu Rabí. Naplánovala
jsem harmonogram cesty a shromáždila
jsem informace o místech, která navštívíme a účastníci zájezdu si je vyslechnou
v autobuse.

knihovna@kremze.cz

KNIHOVNA
MĚSTYSE KŘEMŽE

PONDĚLÍ * STŘEDA * ČTVRTEK

NÁVRHY
•
•
•

UDRŽITELNOST ROZVOJE
V KNIHOVNÁCH

+420 380 742 063

www.knihovnakremze.estranky.cz
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45 LET PROFESIONÁLNÍ KNIHOVNY V KŘEMŽI

Třísov

roce od svého uzavření. Po otevření knihovny se změnila výpůjční
doba. Půjčovalo se v pátek od 17.30 do 18.30 hodin.

1989

Dne 1. ledna 1989 převzala knihovnu paní Marie Svobodová
a vedla ji až do roku 1994.

1990

V roce 1990 bylo ve fondu knihovny 399 knih. Zvýšil se počet
čtenářů na 45, z toho 22 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo 385
návštěvníků, kteří si půjčili 1868 dokumentů. Knihy se půjčovaly
na 1 měsíc a časopisy na 2 týdny. V tomto roce byla knihovna vybavena novým výpůjčním pultem.

1992

1978

Knihovna v Třísově byla zřízena Místním národním výborem
v Holubově v první polovině roku 1978 v budově Mateřské školy.
Dne 1. 6. 1978 se stala knihovnicí slečna Ludmila Dudová a knihovnu vedla i po svatbě pod jménem Štíchová. Pro veřejnost byla
knihovna otevřena v červenci. Výpůjční doba byla každé pondělí od 18.00 do 19.00 hodin. Do knihovny se po jejím otevření do
konce roku 1978 přihlásilo 36 čtenářů, z toho 23 dětí do 15 let,
kteří si vypůjčili 626 knih a časopisů. Paní Štíchová byla v třísovské
knihovně do 30. prosince 1980.

1981

Od 1. ledna 1981 vedla knihovnu Eva Dudová. Půjčovat se začalo místo v pondělí, v pátek od 18.00 do 19.00 hodin. V tomto roce
bylo do knihovny přihlášeno 40 čtenářů, z toho 11 dětí do 15 let.
Čtenáři si v roce 1981 půjčili 2 271 knih a časopisů. Kromě toho
knihovna uspořádala 28 akcí - nástěnky a výstavy knih k různým
výročím.
Od podzimu 1982 a celý rok 1983 se půjčovalo pouze 1x za 14
dní, vždy v sudém týdnu.

V únoru 1992 se začal v přilehlých místnostech knihovny přistavovat nový prostor pro hostinec. Do knihovny byl špatný přístup, protože se do ní vstupovalo přes staveniště. V červnu se natírala okna a prováděly další práce. Po dokončení přestavby byla
v budově zřízena hospoda U Vlčáka a hospodský začal postupně
knihovnu využívat jako sklad.

1993

V roce 1993 žilo v obci Třísov 180 obyvatel. Knihovna měla 283
knih, 34 registrovaných čtenářů, z toho 18 do 15 let, kteří si půjčili
1634 dokumentů.

1994

I přesto, že o knihovnu měli čtenáři zájem, byla dne 1. 7. 1994
knihovna v obci Třísov zrušena. Prostory byly využity pro potřeby
hostince. Soubory knih byly odvezeny zpět do Okresní knihovny
v Českém Krumlově. 96 svazků z fondu knihovny bylo převedeno
do fondu knihovny v Holubově. Ostatní knihy byly rozprodány.

1984

Dne 1. února 1984 se knihovnicí v obci stala paní Marie
Mináriková a v knihovně se začalo půjčovat opět každý týden
v pátek od 18.00 – 19.00 hodin. V říjnu 1984 byla zahájena adaptace budovy. Knihy byly z knihovny přestěhovány panem Feslem do
soukromí k panu Šimečkovi. V knihovně byly udělány nové podlahy a vysekány drážky pro kabel k akumulačním kamnům, která
pro knihovnu zakoupil Okresní národní výbor, ale zapojena byla
až v roce 1987.
Mateřská škola byla zrušena a místo ní byla udělána společenská místnost pro hasiče přístavbou sálku. Dříve se hasiči scházeli
v hostinci, kde se říkalo „U Kavěnů“ v domě s č. p 7.

1985

V červnu 1985 byly do knihovny dodány Okresní knihovnou
v Č. Krumlově nové regály. Během léta 1985 bylo zkatalogizováno
400 svazků knih, které byly do třísovské knihovny darem převedeny z papírenského závodu Artypa se sídlem v Holubově, který rušil závodní knihovnu. Od té doby měla knihovna svůj vlastní fond,
do té doby půjčovala pouze knihy dovezené v souborech z Okresní knihovny v Českém Krumlově, protože knihovna neměla vlastní
nákup knih. Provoz knihovny byl obnoven 6. září 1985 téměř po

Holubov

Před rokem 1971 byla knihovnicí v Holubově paní M. Bártová.

1971 - 1980

Od roku 1971 byl knihovníkem v holubovské knihovně pan
František Špaček. Knihovna sídlila v budově Místního národního
výboru č. p. 44.
V roce 1976 měla knihovna 2938 knih. 97 čtenářů, z toho 30 dětí
do 15 let, kteří si půjčili 3719 knih. Časopisy knihovna neměla. Výpůjční doba byla v pátek od 16.00 do 18.30 hodin.
7
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1988 - 1989

Knihovna byla v roce 1988 adaptována, a proto byla na podzim po dobu tří měsíců uzavřena. V první místnosti se prováděla
oprava podlahy, která byla shnilá. Místnost byla vybetonována,
položeno linoleum a vymalována.
V roce 1989 byly do obou místností Okresní knihovnou v Českém Krumlově dodány nové regály. V obci žilo v tomto roce 580
obyvatel, knihovna měla 119 čtenářů, z toho 47 děti do 15 let,
kteří si půjčili 4 936 výpůjček knih a časopisů.

1990

Od 20. ledna 1990 působil v knihovně nový knihovník Ing. Jiří
Dvořák. S nástupem nového knihovníka byla změněna výpůjční
doba. Půjčovalo se v pátek od 16.00 do 20.00 hodin.

1991 - 1993

1980 - 1981

Dne 1. srpna 1980 se stala knihovnicí paní Marie Jílková.
V červnu roku 1981 byla knihovna přemístěna do nových dvou
místností a nově vybavena regály a výpůjčním pultem. Knihovna
byla přestěhována do domu č. p. 78.

V červnu 1991 se začalo jednat s Obecním úřadem v Holubově
o uvolnění jedné místnosti knihovny a sestěhování fondu jen do
zadní místnosti.
Od 1. září 1991 zastával v knihovně v Holubově funkci knihovníka
pan Karel Švec. Výpůjční doba knihovny byla v pátek od 15.00 do
19.00 hodin. Provozní náklady knihoven byly hrazeny z rozpočtu
obce – nájemné, topení, osvětlení, vybavení, kancelářské potřeby,
úklidové prostředky, popř. nákup knih a časopisů. Okresní knihovna financovala nákup literatury a ostatních informačních pramenů,
nákup knihovnických tiskopisů a pomůcek a mzdy knihovníků.
V létě 1993 byla knihovna vymalována a natřena podlaha.
V Holubově žilo 650 obyvatel. Knihovna měla ve fondu 3 549 knih,
132 čtenářů, z toho 70 děti do 15 let a vypůjčila 6035 výpůjček
knih a časopisů. Registrační poplatky se v knihovně nevybíraly.

1995 – 1997

1982

Od 1. srpna 1982 vedla knihovnu paní Ludmila Máslová.

1983 - 1985

V této době neměla knihovna v Holubově pořádné vytápění.
V první místnosti se asi topilo v kamnech na uhlí, ale bylo potřeba
toto vytápění změnit a umožnit topení nejen v první, ale hlavně
v druhé místnosti, kde byla půjčovna pro dospělé. V zimě tam byla
tak hrozná zima, že čtenáři neměli možnost si v příjemném prostředí a v klidu ani vyhledat, a ani prohlédnout knihy.
V červenci 1984 obdržela knihovna od Okresního národního
výboru nová akumulační kamna do zadní místnosti, ale nebyla
zapojena do sítě. V roce 1985 byla dodána akumulační kamna i do
první místnosti, ale nehřála ještě ani v roce 1986, protože nebyl
v Holubově dosud vybudován transformátor.

1987

Dne 15. června 1987 se stala knihovnicí paní Hana Zástěrová.
Knihovna půjčovala knihy dovezené v souborech z Okresní knihovny v Českém Krumlově. Od října 1987 byla prodloužena výpůjční
doba. Půjčovalo se v úterý a v pátek vždy od 16.00 do 18.00 hodin.
V tomto roce byla konečně zapojena akumulační kamna. Jedny
byly zapojeny v lednu a druhé koncem roku.
8

V zimě roku 1995 byla knihovna přestěhována do nových
prostor, do budovy Mateřské školy č. p. 242. Dvě nové místnosti – oddělení pro děti a dospělé byly vybaveny novými regály
a nábytkem a vyhovovaly potřebám knihovny. Knihovna působila dobrým dojmem. Pro tuto knihovnu zajišťovala nákup knih
Okresní knihovna v Českém Krumlově a kromě toho ji ještě půjčovala knihy ve výměnných souborech. Výměnné soubory knih
dostávala knihovna i ze střediskové knihovny v Křemži.
Dne 1. července 1995 se knihovnicí stala paní Eva Vitková.
V létě 1995 byla knihovna znovu přestěhována, do suterénu Mateřské školy, kde měla knihovna oproti původním menší prostory.
Již v roce 1994 byla změněna výpůjční doba knihovny na čtvrtek od 14.00 – 18.00 hodin, ta se pak opět změnila a ke konci roku
1997 se půjčovalo ve čtvrtek od 13.00 – 17.00 hodin.
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2000

V letech 2000 – 2002 vedla knihovnu paní Renata Petříková.

2003

V roce 2003 se stala knihovnicí paní Marie Hrušková, která
knihovnu vede i v současnosti.
V roce 2006 měla knihovna
3452 svazků knih a odebírala 2 tituly periodik. V knihovně bylo zaregistrovaných 95 čtenářů, z toho
35 děti do 15 let, navštívilo ji 653
návštěvníků, kteří si vypůjčili 2902
dokumentů.
Kromě půjčování knih pořádá knihovnice paní Hrušková
v knihovně besedy pro děti z Mateřské školy v Holubově.
Knihovna stále sídlí v suterénu budovy Mateřské školy Holubov.
Všechny knihy knihovního fondu jsou vloženy v počítači a on-line katalog je vystaven na webových stránkách obce Holubov.
Knihovna dostává několikrát ročně knihy v souborech
z Městské knihovny v Českém
Krumlově. Kromě knih si čtenáři mohou vybírat ze čtyř titulů periodik – Chalupář, Rozmarýna, Zahrádkář a Dekor.
Registrační poplatky se
v holubovské knihovně nevybírají. Čtenáři mohou knihovnu navštívit vždy ve středu od 15 – 18
hodin.
Informace zveřejněné v tomto článku byly čerpány převážně
z různých knihovnických dokumentů a konzultovány s kronikářkou obce Holubov paní Marií Svobodovou a knihovnicí paní
Marií Hruškovou.

Knihovnice
střediskové
knihovny v Křemži, jak paní
Anna Traplová, tak paní Ivana Troupová se o svěřené
knihovny dobře staraly.
Každoročně provedly spoustu metodických návštěv, při
kterých místním knihovníkům
a knihovnicím zprostředkovávaly všechny novinky, které
se postupně v knihovnictví
objevovaly. Vozily jim soubory knih z Křemže, pomáhaly
při revizích knih a budování
katalogů knihovního fondu
v knihovnách.
Za všechny knihovny jednaly s Místními národními výbory, později s Obecními úřady o financování a dalších provozních záležitostech. Pod jejich vedením byly všechny knihovny rekonstruovány – bylo do nich zavedeno
vytápění, byly zařízeny novým nábytkem, regály, pulty i dalšími doplňky, aby se
v nich čtenáři cítili dobře
a rádi je navštěvovali.
I dnes mohou čtenáři zavítat nejen do knihovny
v Křemži, jejích poboček
v Chlumu a Mříči, ale i do
knihovny v Holubově. Všechny čtyři knihovnice se těší na
vaši návštěvu.
Miroslava Průchová
knihovnice

SDH Loučej - volejbalový turnaj
Tak opět po roce se konal v Loučeji volejbalový turnaj.
Turnaje se zúčastnila dvě družstva z Loučeje, jedno z Chlumu
a jedno z Krásetína.
Účast družstev byla oproti lonsku menší, ale přesto to byla super
akce až do pozdních hodin a fanoušků se sešlo hodně.
Počasí bylo nádherné a všichni si to užili.
Nakonec se všichni shodli, že je jedno, kdo vyhrál, ale že jsme se
mohli opět po roce sejít a užít si super sobotní odpoledne.
Už se těšíme opět na příští rok a věříme, že přijede více družstev.
Starota SDH Loučej, Rubenvolf Pavel.
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MC Křemílek - program na září
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!

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
2. 9. 2021 čtvrtek
Dráček na okno – z barevných papírů vystříháme a slepíme barevného
dráčka, také uděláme dlouhý ocas s barevnými mašličkami.
9. 9. 2021 čtvrtek
Jablíčko – z malých mozaikových kousků papíru vytvoříme velké jablíčko na zavěšení.
16. 9. 2021 čtvrtek
Zvířátka z listí – z barevných podzimních listů vyrobíme různá zvířátka.
Doneste si několik různých listů, mohou být vylisované i čerstvě utržené.
23. 9. 2021 čtvrtek
Hříbek v trávě – z barevných papírů si vyrobíme podzimní dekoraci na stůl.
30. 9. 2021 čtvrtek
V mraveništi – jak se žije mravencům, kdo se stará o malé kukly,
co všechno řídí královna, a ještě spoustu dalších zajímavostí
se dozvíme při společném povídání o mravencích.

10

KŘEMEŽSKO 2021

CVIČENÍ V KŘEMÍLKU
Během měsíce září startují nové kurzy cvičení: pilates, jóga, cvičení pro ženy, fitbaly,
rekreační a rehabilitační tělovýchova. Podrobnosti o jednotlivých kurzech najdete na
stránkách www.kremilek-kremze.cz. Kurzy se přihlašují u jednotlivých lektorek.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ A KONTAKTŮ NA CVIČITELKY
Pondělí
17:45 – 18:45 Rekreační a rehabilitační tělovýchova
Cvičitelka Božena Jakešová tel: 731 732 277
19:00 – 20:30 Cvičení pro ženy
Cvičitelka Jitka Cábová tel: 602 130 617
Středa
8:30 – 9:30 Yoga pro zdraví
9:45 – 10:45 Yoga pro zdraví
Cvičitelka Jana Bartošová tel: 777 238 249
17:00 – 18:30 Yoga pro ženy
Cvičitelka Jana Schusterová
19:00 – 20:30 Cvičení pro ženy
Cvičitelka Jitka Cábová tel: 602 130 617

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN –
VÝTVARNÝ VEČER
středa 13. 10. 2021
zasedací místnost radnice Křemže od 17:00
MACRAMÉ LUCERNA
Z klasické zavařovací sklenice vykouzlíme
krásné lucerny zdobené vzory tvořené
technikou macramé (drhání), které nám
prozáří nevlídné podzimní dny!
Příspěvek na materiál je 100,- Kč. Doneste si
větší zavařovací sklenici. Počet míst je omezen,
přihlásit se můžete na telefonu: 603586747
nebo e-mailem na mc.kremilek@centrum.cz
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Letní příměstské tábory v Blanském lese
MC Křemílek ve spolupráci s MAS Blanský les i v letošním roce
pořádal příměstské tábory. V červenci se uskutečnil jeden turnus
a v srpnu proběhly dva turnusy příměstských táborů.
První týden si Dobrodruzi z Blanského lesa užívali společných
her a tvoření, největší úspěch u dětí i rodičů mělo zdobení
plátěných pytlíků na pečivo malováním a technikou sítotisku.
Výletní den jsme strávili u Vendy Bílkové v Chlumečku,
která si pro nás připravila program o slepičce Matyldě.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o slepicích,
o rozdílech chovu slepic doma a ve velkochovu, po celou dobu
jsme měli možnost pozorovat ochočenou slepici Matyldu,
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která chodila mezi námi a dala se i pohladit. Odpoledne jsme
v Chlumečku pokračovali tvořením ve výtvarné dílně, malovali
jsme zvířátka na dřevo. Druhý týden byl ve znamení Čtyř živlů
a na toto téma se také hodně tvořilo. Překvapením pro děti byla
návštěva výtvarného atelieru Fénix, kde se děti dozvěděly, jak
se dělí a míchají barvy, vyzkoušely grafické techniky průtisku
a monotypu. Zajímavé bylo také povídání o živlech a jejich
cyklech. Také se malovalo na trička. Nechyběly ani procházky,
hry venku, zdolávání horolezecké stěny, lukostřelba a ukázka RC
autíček. Prostě jsme si s dětmi společně užívali léta.

KŘEMEŽSKO 2021
Poslední z příměstských táborů, které jsme pořádali, byl celý
o robotech. Malý robotek Ozobot pomáhá objevit dětem
cestu k programování, děti si vyzkoušely, jak se ovládá
a programuje. Další dny si děti postavily roboty z Lega Boost,
které se programovaly pomocí jednoduchých programovacích
bloků. Velikou zábavu si děti užily s funkční kytarou, která
se dá také z této stavebnice postavit. Poslední táborový den
došlo i na největší roboty v naší sbírce z Lego Mindstorms.
Naprogramovat tohoto robota už není tak jednoduché, ale
podařilo se rozpohybovat jak robota, tak i velkého slona, který
dokáže svým chobotem přenášet předměty. Děti si se stavěním
a programováním užily spoustu zábavy.

Tábory jsou součástí projektu MAS Blanský les –
Netolicko o.p.s. „Letní příměstské tábory v Blanském
lese“, (reg. č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00
11940), jehož cílem je pomoci rodičům s dětmi na
území MAS Blanský les - Netolicko při slaďování jejich
pracovního a rodinného života, a to prostřednictvím
péče o jejich děti v době letních školních prázdnin.
Tento projekt je finančně podpořen z Evropské unie,
Operačního programu Zaměstnanost.
Alena Nováková
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Děti se proháněly v prostorách školy i o letních prázdninách

Během prázdnin se ve škole uskutečnil nejeden příměstský tábor.
První se nesl v indiánském duchu. Děti se seznámily s životem
indiánů, uchránily své území před bělochy a také pytláky,
vyluštily tajnou zprávu od náčelníka Mahpiuse Luta a zazávodily
si s kmenem Apačů. Mimo rezervaci lovily nejen bizony a musely
se schovávat před dravými supy. V úterý jsme zdolali divoké vlny
Lipenské přehrady na indiánské kánoi (tedy vlastně parníku).
Na závěr týdne po získání všech indicií u velkého totemu se děti
vydaly na cestu za pokladem Zlaté Hvězdy.
Při 2. termínu se z nás stali piráti. Před plavbou jsme si museli
obstarat zásoby, připravit si pirátskou loď a vlajku. Malí námořní
loupežníci se pokusili zneškodnit past na ostrově Kobylí hlava,
vydali se na lov perel a uloupili vzácné kamení na dobyté
obchodní lodi. V rámci hry si děti musely jako správná posádka
udržovat pořádek na palubě i v podpalubí a zkusily vymyslet pár
pirátských či námořních písní. Na čtvrtečním výletě jsme si plavbu
lodí, i když ne opravdickou pirátskou, vyzkoušeli na vlastní kůži.
Poslední táborový den děti vyluštily šifru kapitána Black Snakea
a tím si vysloužily truhlu s pokladem. Drobné odměny na tábor
nám věnoval i pan Muk z Chlumu - profesionální hasič - děkujeme.
Děti i vedoucí si oba tábory moc užili a těší se na ty budoucí.
Tímto bychom rády poděkovaly hlavní vedoucí táborů Hance
Kudláčkové a společnosti Attavena, bez kterých by tábory
nemohly proběhnout.
Zároveň s námi ve škole probíhaly i ostatní tábory a soustředění,
například gymnastky z Milevska, které krásně poděkovaly
kuchařkám za výborné jídlo.
Marky, Míša, Kačka, Robin, Pepa, Kája, Andrea a Adélky :-)
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LETNÍ KEMPY
V měsíci srpnu proběhly dva turnusy Letních kempů pro žáky
základní školy v Křemži. Děti se zábavnou formou na kempech
naučily, nebo si prohloubily znalosti s používáním MS Office
a Powerpoint. Rozvíjely logické myšlení a paměťové procesy,
tvůrčí a kreativní činnosti. Prakticky si vyzkoušely vlastnosti Helia. Vypustili jsme balonky se vzkazy. Jeden doletěl do večera do
Pavlova u Pelhřimova, což je asi 108 km. Vyzkoušely si i jeho účinek na hlasivky a moc se u toho nasmály. V rámci kempů jsme
navštívili Techmanii v Plzni, pomocí této populárně vzdělávací
expozice se děti neformálně vzdělávaly v oblasti fyziky, astronomie, matematiky, chemie i biologie. Kempy proběhly za finanční
podpory MŠMT a JčKO Pionýra České Budějovice. Organizačně
je zajišťoval Pionýr z.s. Křemže.

PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU A ČASEM TĚLOVÝCHOVY!
Terénní poznávací hra v okolí Dívčího kamene
Od loňského roku probíhá v Jihočeském kraji projekt „Oživené
stezky“. Týká se naučných stezek a oživení přináší v podobě poznávacích her pro jejich návštěvníky. Jednou z nich je i naučná
stezka Třísov – Dívčí kámen – Holubov. Hra má převážně přírodovědné zaměření.
A jak taková poznávací hra funguje? Na trase naučné stezky budete řešit úkoly a získávat indicie do tajenky. S pomocí tajenky
pak rozluštíte číselný kód a odemknete si schránku s návštěvní
knížkou a malou pozorností na památku. K řešení úkolů budete
potřebovat nejen obrázky na informačních tabulích nebo části
textu, ale také přímé pozorování přírody.
Návod ke hře najdete na webu realizátora projektu – Krajské sítě
environmentálních center Krasec (krasec.cz/ozivene-stezky/).
Tištěný návod si můžete vyzvednout ve stánku na hradu Dívčí

kámen (spíše pro budoucí použití, na hradě je totiž konec hry),
nebo v restauraci Hamr, odkud můžete rovnou dojít na start u
Třísovské lípy, případně se vrátit na druhý možný start u vstupu
do přírodní rezervace Holubovské hadce.
Za dalšími poznávacími hrami se můžete vypravit na naučné
stezky Vyšenské kopce, Terčino údolí, Po hrázích Vrbenských
rybníků, Veselské pískovny, Řežabinec, Třeboň - Hrádeček a Sudslavický okruh. Projekt „Oživené stezky“ je financován Státním
fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí. Realizaci projektu podpořil také Jihočeský
kraj.
za Krajskou síť environmentálních center KRASEC
Tomáš Smrž
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ZÁŘÍ NA ZAHRADĚ

Průměrná teplota v září je necelých 14 °C v nížinách a v podhorských
polohách jen něco přes 11 °C a bude stále klesat dosti rychle. Půda je
nyní na povrchu teplejší než ovzduší, má okolo 18 °C a v jednom metru
je teplota jen o dva stupně nižší. Půdní teploty se začínají obracet - čím
hlouběji, tím bude tepleji. Snížil se i objem dešťových srážek, v nížinách
na 50 milimetrů, ve vyšších polohách na 85 mm vodního sloupce. Náročnější rostliny musíme zavlažovat.
Den se výrazně zkrátil na 11,5 hodin a dostáváme se do období rovnodennosti. Také slunce svítí jen 150 až 190 hodin, což obnáší asi 10% celoročního slunečního svitu.
Sazovitost jablek je povrchové houbové onemocnění, které se projevuje
černým vybarvením slupky. Pozdní postřiky proti strupovitosti mají dobrý účinek i na sazovitost. Doporučuji použít přípravek Dithane 45 M na
začátku září. Kromě jmenovaných chorob má přípravek příznivý vliv i na
potlačení skládkových chorob jablek.
Jestliže sklízíme jednorázově, postupujeme z venkovní strany korun odspodu směrem dovnitř a nahoru, aby se náhodným pádem jednoho plodu nesrazily další. Při postupné výběrové sklizni musíme být ještě opatrnější, plody mnohdy nedrží pevně na stromech. Oddělujeme je opatrně
přes některý prst se stopkou od plodonoše, nemačkáme je a při ukládání
do česacích nádob a přepravek nepouštíme z výšky. I sebemenší náraz
vede k otlakům a snížení doby uchovatelnosti. Pro skladování vybíráme
jen kvalitní ovoce, které se nemá uchovávat v sousedství brambor, řepy
apod. Právě tak je nevhodné skladovat v téže místnosti i celer, cibuli,
pór, česnek a podobnou, výrazně aromatickou zeleninu, protože jablka
a hrušky mohou tyto pachy přijímat. Po sklizni ovoce hnojíme draselnými a fosforečnými hnojivy, v menším nejlépe půdními injektory nebo
naléváme hnojivé roztoky kořenové zóně, pokud nebyla půda těmito živinami předzásobena dříve. Řídíme se půdními rozbory.
V září též dozrávají kvalitní odrůdy pološvestek a pravých švestek, které jsou velmi oblíbeny jak pro přímý konzum, tak pro nejrůznější formu
zpracování (kompoty, sušení, koláče, knedlíky apod.). Chuťově bezkonkurenční pravou švestku domácí s menšími plody postupně nahrazují
takové odrůdy, které mají vyšší stupeň odolnosti k nebezpečné virové
šarce. Jednou z nich je i Tophit, která vyniká velkými tmavomodrými plody, které jsou chutné a slabě voní. Hmotnost jednoho plodu se pohybuje
od 50 do 65 gramů. Zlatožlutá pevná šťavnatá dužnina je nápadně aromatická a jde dobře od pecky. Plody vydrží dlouho zralé na stromě (až do
října), ale i po utržení. I když postupně scvrkávají, jsou opravdovou lahůdkou. Zjistíme-li při sklizni švestek, že jsou napadeny šarkou (prohlubně
a deformace plodů, krvavá dužnina bez cukru a bez chuti, předčasně
opadávající nečervivé plody), vykopeme stromy i s kořeny a spálíme je.
Jinak je nebezpečí přenosu této virózy i na další druhy peckovin (meruňky a broskvoně).
Zkontrolujeme a nachystáme prostory pro uskladnění ovoce, dále obaly
je třeba včas vydezinfikovat a vybílit sklepy. Sklad by měl být chladný,
dobře větratelný a nemělo by v něm být příliš sucho.
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V biologickém boji proti mšicím v ovocných sadech můžeme využít jednoduchý způsob po vzoru jihotyrolských ovocnářů: do speciální budky
s čelním otevíráním a úzkými štěrbinovitými otvory nacpeme čistou suchou slámu jako úkryt pro škvory. Tito tvorové se tam přes den ukrývají,
v noci pak vyrážejí na lov. Jsou schopni zlikvidovat značné množství mšic,
společně například se slunéčky. Při větším přemnožení a malé úrodě mohou škvoři naopak způsobit požerky slupky plodů, nalézají do prasklých
plodů broskví apod., což zahrádkáře může nepříjemně překvapit, škody
tam však zpravidla nezpůsobují.
Proti sviluškám na ovocných dřevinách je kromě klasické chemické
ochrany možné použít i biologickou ochranu pomocí dravého roztoče
Typhlodromus pyri.
Letničky již ukončují svůj roční životní cyklus. Můžeme je v této době na
záhonech nahradit předpěstovanými dvouletkami (macešky, náprstníky,
sedmikrásky apod.). Při teplejším průběhu počasí však většina letniček
vydrží ještě do příštího měsíce.
Během září můžeme začít s výsadbou cibulovin a hlíznatých rostlin. Nejprve vysadíme cibule narcisů, které potřebují ke zdárnému zakořenění
vyšší teploty. Ve druhé polovině měsíce pak následují botanické druhy
tulipánů, krokusy a drobné jarní cibuloviny modřence, sněženky, bledule
a další. Koncem měsíce již můžeme začít i s výsadbou zahradních tulipánů. Hloubka výsadby cibulí a hlíz závisí na jejich velikosti. Platí zhruba
pravidlo, že hloubka výsadby by měla odpovídat trojnásobku výšky cibule nebo hlízy, tzn. drobné cibuloviny 6 až 8 cm, větší pak 12 až 15 cm.
Jiřinky a hlíznaté begónie stále ještě bohatě kvetou. Přesto již nyní musíme myslet na jejich zazimování. Jakmile hrozí přízemní mrazíky, je nutné
hlíznaté begónie včas zakrýt, případně přenést na chráněné místo. Begónie tvoří hlízy za krátkého dne, a proto potřebují na podzim dostatečně
dlouhou vegetační dobu bez mrazíků. Jiřinky ponecháme na místě až do
zmrznutí nadzemní části. Mečíky se sklízejí koncem září, před příchodem
podzimních plískanic. Zabrání se tak většímu napadení hlíz houbovými
chorobami.
Za předpokladu, že je příznivé počasí, máme v září ještě poslední možnost vysazovat dobře vyvinutou sadbu jahodníku.
Réva vinná - mladé keře vysazené loni či předloni by, stejně jako keře
v plodnosti, měly být osečkované (zkrátíme všechny letorosty), aby letorosty dobře vyzrály a připravily se na zimu. Je doba případných prací
na sklizeň a na případné zpracování hroznů. Velmi důležité je dbát na
dodržování ochranných lhůt posledních postřiků. Pokud je předpoklad
pozdního výskytu houbových chorob, provádí se v září už jen postřiky
na pozdní odrůdy. Ostatní odrůdy by měly být již ošetřené dříve. Mezi
kvalitní odrůdy révy vinné s charakterem stolní odrůdy, vhodné i do vyšších nadmořských poloh, patří například Krystal, původem z Maďarska.
Vyznačuje se vysokou odolností vůči houbovým chorobám i vůči zimním
mrazům. Při dobrém vyzrání hroznů jsou bobule zlatožluté, sladké a mají
velmi příjemnou chuť. Vedle jiných, typicky stolních odrůd patří Krystal
mezi velmi často vysazované odrůdy právě v nevinařských oblastech,
okrajových pro pěstování révy vinné. Révové keře vyžadují během vegetace pravidelnou péči. Výsledkem této snahy jsou vyrovnané, přiměřeně
zatížené keře s pravidelnou úrodou zdravých a dobře vyvinutých hroznů.
Ty pak nejenže doplňují sortiment podzimního ovoce, případně je možné je využít na výrobu vlastního vína, ale spolu s podzimním zbarvením
listů se mohou stát zajímavým barevným doplňkem zahrady.
Máte-li v plánu novou výsadbu, obnovu nebo doplnění výsadby ovocných či okrasných dřevin, je nejvyšší čas si zjistit před nákupem dostatek
informací někde u nezávislého zdroje, a ne přímo u prodejců.

-P. Kumšta-
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ZAHRADA VE SKLENICI
Na švestkové smoothie budete potřebovat:
2 hrnky vyloupaných švestek
šťáva z jednoho citronu
zelené listy (např. špenát či kapusta)
1 lžíce goji

Hutné smoothie s vločkami

Na podzim vás zahřeje a zasytí také smoothie s vločkami a výživnými oříšky. Toto smoothie je velice chutné k snídani. Vločky vám ráno dodají dostatek energie, která vydrží až do oběda
bez hladovění. Jablko a hruška obsahují dostatek vlákniny, která
podpoří vaše trávení. Skořice hned po ránu nastartuje metabolismus a zahřeje tělo. Oříšky si dopřávejte pravidelně pro krásnou
pleť, vlasy a nehty.

Hruškové smoothie s banánem

Toto smoothie bude poměrně hutné a výživné, jelikož obsahuje
jak banán, tak i mandlové mléko.
Na hruškové smoothie budete potřebovat:
1 banán smoothie
1 hruška
1 lžička raw kakaa
1 lžička skořice
250 ml mandlového mléka

Příprava:
Všechny ingredience rozmixujte a dopřejte si lahodnou chuť podzimního smoothie. Skořice vás zahřeje a banán dodá dostatek
energie. Raw kakao říkáme nepraženému kakau, které si v sobě
uchovává důležité látky pro váš organismus. Kakao v takto čisté
formě povzbuzuje tělo a má dokonce stimulující účinky.

Na smoothie s vločkami budete potřebovat:
1 jablko
1 hruška
3 švestky
1 lžíce vloček (jáhlových, ovesných či pohankových)
1 lžíce mletých oříšků
1 lžička skořice

Nejedlá Kristýna, Vesnické zahrady
Převzato z webu ČESKOZDRAVĚ.CZ
https://ceskozdrave.cz/4-recepty-na-zdrava-podzimni-smoothie/

POZVÁNKY
Dýňový podzim v Křemži
Dne 22. 10. 2021
Od 15 hod do 19 hod
Kde: náměstí Křemže Radnice

Ochutnávky, prodej, dílna, soutěž, dlabání dýní
Zamluvení dýní sms zprávou +420723076372
Další informace v příštím vydání.

Vánoce na louce

Dne: 13. 11. 2021 od 15 hod
Kde: Bohouškovice pod lesem Dary ze statku

Švestkové smoothie

I když vám může znít tento název jako ne příliš chutný, opak je
pravdou. Švestky jsou velmi chutné v každé podobě, navíc jsou
důležitým zdrojem vitamínu B. Smoothie kromě švestek obsahuje také citron, který vaše tělo potřebuje jako ochranu před nachlazením. Dále zelené listy, které vám dodají dostatek kyseliny
listové, což je důležité zvlášť pro ženy. Goji, jinak také kustovnice
čínská, je nazývána superpotravinou. Goji podporuje vaši imunitu, snižuje hladinu cholesterolu a přispívá k dlouhověkosti. Proč
si tuto dobrotu nepřidat i do vašeho smoothie…

Ochutnávky, prodej vánočního zboží,
punč, příprava adventu
Betlém ze slámy
Další informace v příštím vydání.

Zahradníček 2022

Územní sdružení ČZS Český Krumlov
Pro velký zájem otevíráme kroužek
zahradníček pro limitovaný počet dětí.
Přihlášení do konce roku 2021 na e-mail:
zahradnicek2019@seznam.cz
Info: Nejedlá Kristýna +420723076372
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LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLÁDEŽE

Krásná sportovní tradice, která svými kořeny sahá až k samotným počátkům fungování našeho klubu, má již několik let své
pokračovatele. S obrovskou pílí a zaujetím se do ní pustil odchovanec našeho klubu Honza Bednář ml. Ten spojil síly s další
křemežskou hráčkou Zuzkou Matouškovou a vytvořili tak velmi
zkušený tandem trenérů, který dokáže kvalitně koučovat jak
mladé, tak i zkušenější badmintonisty.
Požádal jsem Honzu o pár slov k hodnocení celého soustředění:
Po roce jsme se zase sešli v malebném prostředí Blanského lesa

a okolí k nabrání fyzických sil na novou sezónu 2021/2022. Za
organizaci soustředění je potřeba vzpomenout na pana doktora
Koudelku, který byl jeden z hlavních iniciátorů znovuobnovení
letních soustředění ve Křemži. Tentokrát se zúčastnili nejen hráči
křemežského klubu, ale i z oddílů spřátelených a to MTAC Praha
a Sokola Vodňany, účast letos nebyla tak hojná jako v minulých letech, ale to nic nemění na kvalitě a tom, že ve skupině
se tréninková zátěž vstřebává lépe. Soustředění bylo zaměřeno
na celkový fyzický rozvoj. Všichni absolvovali na čerstvém vzduchu a v optimální nadmořské výšce tréninky badmintonové,
atletické, gymnastické, cyklistické, vodní, ale třeba i mentální,
vrcholem byl výšlap kolmo na nejvyšší horu Blanského lesa Kleť
(1084 m.n.m.). Během soustředění nechyběly tradiční kontrolní
otázky, oblíbená balonkovaná, večerní program v podobě her
a sledování badmintonových večerníčků. Věříme, že soustředění
dodalo všem hráčům dostatek potřebných sil do nové sezóny.
Na závěr bych chtěl poděkovat mníšské Tereze Kudrnové
a křemežské Zuzce Matouškové za asistenci při vedení tréninků,
panu řediteli ZŠ Křemže Jiřímu Thámovi za poskytnutí telocvičny a ubytování, ZD Křemže a domu s pečovatelskou službou za
vynikající obědy. Budeme se těšit zase v příštím roce.
My se k Honzovi s poděkováním přidáváme a také se těšíme na
další soustředění, které již nyní Honza se svými kamarády připravuje. To proběhne v letních měsících následujícího roku.

LETNÍ POHÁR U PŘÍLEŽITOSTI KŘEMEŽSKÉHO VÍKENDU

Po roční odmlce způsobené vládními opatřeními se do Křemže
vrátilo populární letní zápolení badmintonistů a badmintonistek, tedy turnaj u příležitosti Křemežského víkendu.
Turnaje se zúčastnili, jak to obvykle bývá, zejména hráči místního TJ Sokol Křemže a několik dalších odvážlivců přespolních
– Praha, Vodňany, Strakonice.
Pravidla turnaje netřeba detailně představovat, zůstávají po celou jeho historii stejná. Jde o to, že hráči jsou do něj nalosováni
těsně před jeho startem. Nikdo tedy předem neví, s kým celý
den na kurtu stráví. O to je pak zajímavější vidět dvojice, které
spolu mnohdy hrají úplně poprvé a pak dvojice, které k sobě los
náhodou svede a již spolu v minulosti něco odehrály. Může to
být výhoda, ale i nemusí. Když si vezmeme do úvahu specifika
křemežské tělocvičny – zvláště pro badminton nízký strop, i sehraná dvojice, která není na toto prostředí zvyklá, může velmi
rychle pochopit, že ve Křemži se vyhrává jen velmi složitě.
Pro tento turnaj je důležité, aby se sešel sudý počet hráčů. Dost
dobře se to nedá dopředu naplánovat, protože hráči se přihlašují často až těsně před startem turnaje a často nechodí ve dvojicích. Letos jsme dali dohromady 5 herních párů a nutno říci, že
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los byl neuvěřitelně vstřícný a dvojice si byly velmi vyrovnanými.
Tento počet deblů určil, že jsme hráli v tabulce každý s každým
na dva vítězné sety do 21 bodů. Při nerozhodném stavu 1:1 na
sety se pak hrál bonusový třetí set do 11ti bodů – vlastně takový
badmintonový tie break.
Nejlépe se s nástrahami turnaje a místního prostředí vyrovnala
dvojice složená z domácího velezkušeného borce Peti Berana
a mladíčka z Vodňan Kuby Bouberleho. Kluci nedali nikomu
šanci a vyhráli všechna svá utkání bez ztráty setu a po zásluze si
došli pro poháry za vítězství v celém turnaji. Bylo hezké pozorovat, jak se mladší Kuba skvěle přizpůsobil Petrovu stylu a byl mu
v zápasech rovnocenným partnerem.
Druhá skončila mixová dvojice Petr Pirtyák-Lucka Koudelková.
Na vítěze sice nestačili, ale ostatní zápasy vyhrát dokázali. Oba
slušně servírovali a jejich styl „mužského debla“ na soupeře celkem platil.
Třetí příčka připadla Zuzce Matouškové, která síly spojila
s Honzíkem Bednářem – ano, s tím nejmladším z rodu Bednářů. Na Honzovi bylo vidět obrovské zlepšení. Tatínkovo dril se na
něm podepisuje velkou měrou. A třetí příčku si vážně zasloužili.
Oba se hezky doplňovali a velmi rychle si vymysleli svůj systém,
který fungoval.
Čtvrtí zůstali matadoři Láďa Sklář a Martin Hlavatý. Zde se již
projevila lehká nesehranost, ale kluci to nějak špatně nebrali a i
přes těsné prohry byli velmi spokojeni.
Na pátém místě skončila ryze dámská dvojice Eva Sklářová - Bára
Bouberlová. Je jasné, že proti mužským deblům mají holky menší šanci uspět, ale na druhou stranu si pro sebe zabraly privilegium jediného dámského debla v turnaji. Chce to odvahu a hned
neházet flintu do žita. To holky splnily na 100%. A o to ve sportu
jde především.

KŘEMEŽSKO 2021
Podle hodnocení každého z hráčů se turnaj povedl (celkem
i bez zranění), každý si, po dlouhé době, zahrál několik hezkých
zápasů a už se teď těšíme na další křemežský podnik – Vánoční
mixy – s oficiálním názvem Memoriál MUDr. Václava Koudelky.
Přijďte se podívat. My jsme všichni moc rádi, že se sport vrací
zpátky a věříme, že už nás nic z toho, co jsme museli prožít několik měsíců zpět, nepotká. Děkujeme účastníkům, že k nám vážili
mnohdy dlouhou cestu a také divákům, kteří nezapomněli, že
v Křemži hrajeme badminton velmi dobré kvality.

Už za pár dnů startuje nové sezóna. Velmi ostře do ní vletí dospělí, kteří v jednom víkendu stihnou dva turnaje. Jeden v Benátkách nad Jizerou a druhý pak v Českýc h Budějovicích. Držte
nám palce a zachovejte nám přízeň.
Za badmintonový TJ Sokol Křemže
Petr Pirtyák

PORSCHE 911 GT3 992
Nové Porsche 911 GT3 je další specifikací generační řady 992. Nové GT3 je dokonce rychlejší než předchozí generace GT3 RS 991.
Nová GT3 RS bude lepší, nejen ve výkonu, ale i v aerodynamice. Aerodynamice přispívá hlavně aktivní křídlo, které mají vozy ve
Formuli 1. Bohužel na GT3 RS si budeme muset počkat nejspíš do roku 2022. V prodeji jsou už ale GT3 a GT3 touring paket. GT3
zrychlí z 0-100 za 3,4 vteřiny a GT3 touring za 3,9 vteřiny. Obě GT3 mají stejný výkon 375 kW (510 koní) a stejnou převodovku. Převodovku Porsche nabízí buď 7 stupňovou automatickou a nebo 6 stupňovou manualní. GT3 má maximální rychlost 318 Km/h, ale
GT3 touring má maximální rychlost 320 Km/h. Liší se i vzhledem. GT3 má na zádi velké křídlo ve tvaru labutího krku, které vozu dodává mnohem vetší přítlak stejně jako zadní difuzor. GT3 touring nemá velké zadní křídlo pouze vysunovací jako třeba 911 carrera
S. Cena základní výbavy GT3 a GT3 touring je 4 606 000 Kč. Oba vozy byly testovány na známé trati Nürburgring, kde předvedly
úžasné časy kol. GT3 je auto spíš na okruh, ale GT3 touring se hodí i na delší cesty.
MB /14 let/
GT3 TOURING

GT3
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Don Quijote de la Ancha
„Představení, které prodlužuje život“

18. září 2021

v 15 hodin
pod hradem
Dívčí Kámen
dne 18. 9. 2021 zavítá na Hrad Dívčí Kámen přední světový
chůdoherec Lennoire Montaine s vynikající komedií
Don Quijote de la Ancha – nejhranějším představením v Evropě.
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky uvede Divadlo Klauniky Brno.
Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky.
Je vhodné i pro rodiny se školními dětmi. Těšíme se na Vás!
Doporučujeme vzít si s sebou deky a polštářky na sezení na lavicích.
V případě nepříznivého počasí se představní uskuteční pod naším stanem.

Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2021 – Podpora kultury s EU a „Exhumanizace kultury“.
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sobota 11. 9. 2021 – 10:00–16:00

Vábení
léta
o
h
í
b
a
b

Zábavný program na hradě Dívčí Kámen
s dílničkami a možností vyzkoušet si různé dovednosti,
zahrát si hry i opéci si vlastní buřtíky na ohni.
Na závěr pro malé návštěvníky něco z pokladu
hradního skřítka Hepčíka.

Vstupné platné po celý den: dospělí 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč, děti od 3let 50 Kč.
V ceně není zahrnuta cena za materiál použitý v dílničkách.
www.fb.com/divcikamen.cz • www.divcikamen.cz
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Tělocvičná jednota Sokol Křemže pořádá

2021
terý 21. 09.KŘEMEŽSKO
2021
na památku jeho zakladatele Pavla Zimmermanna
portovní areál T.J. Sokol Křemže - „Němcalka“
dvacátý první ročník
lice Na Vyhlídce 353, Křemže, pod budovou
školy jeho zakladatele
na památku
Tělocvičná jednota
Sokol Křemže pořádáPavla Zimmermanna
PS: N - 48°54'12.962", E: 14°18'40.348"

dvacátý první ročník
na památku jeho zakladatele Pavla Zimmermanna
egistrace běžců od 16:00 hodin
dvacátýKřemže
první ročník
Tělocvičná jednota Sokol
pořádá
6:30 hod – start žákovských kategorií

úterý 21. 09. 2021
8:15 hod – start kategorií dospělýchDatum:
Místo
konání:
SportovníPavla
areál
T.J. Sokol Křemže - „Němcalka“
na památku
jeho zakladatele
Zimmermanna
po vyhlášení výsledků všech předcházejících
kategorií)
na památku
jeho
zakladatele
Pavla
Zimmermanna
dvacátý
ročník
Datum:
úterý
21. první
09.
ulice
Na2021
Vyhlídce 353,
Křemže,
pod budovou školy
dvacátý
druhý
Sportovní
areál
T.J.
Sokol ročník
Křemže
- „Němcalka“
GPS:
N - 48°54'12.962",
E: 14°18'40.348"
ředpokládaný konec v 19 hodin Místo konání:
ulice
Na
Vyhlídce
353,
Křemže,
pod
budovou školy
Datum:
úterý 21. 09. 2021
GPS:
N
- 48°54'12.962",
14°18'40.348"
registrace
běžců
odE:
16:00
hodin - „Němcalka“
Datum: konání:
úterý
21. 09.Sportovní
2021
areál
T.J.
Sokol
Křemže
00,- Kč pro dospělé, děti, dorostenci Místo
aProgram:
junioři zdarma
Místo konání:
Sportovní areál T.J. Sokol Křemže - „Němcalka“
16:30
hod
–pod
start
žákovských
ulice
Na
Vyhlídce
353,
pod budovou školy
ulice Na Vyhlídce
353,
Křemže,
budovou
školyKřemže,kategorií
GPS:
N - 48°54'12.962",
E:
Program:
registrace
16:00
hodin
18:15běžců
–od
start
kategorií
dospělých
GPS:
Nhod
- 14°18'40.348"
48°54'12.962",
E: 14°18'40.348"
16:30běžců
hod
– 2021
start
kategorií
Program:
registrace
od
16:00
hodin žákovských
(po
vyhlášení
výsledků všech
předcházejících kategorií)
úterý
21.
09.
ace a parametry tratí najdeteDatum:
na www.sokol-kremze.cz.
16:30 hod – start žákovských kategorií
18:15
hod
–
start
kategorií
dospělých
běžců
od Křemže
16:00 hodin
hod –registrace
start kategorií
dospělých
MístoProgram:
konání: 18:15
Sportovní
areál T.J.
Sokol
- „Němcalka“
(po(po
vyhlášení
výsledků všech
předcházejících
kategorií)
vyhlášení
výsledků
všech
předcházejících
kategorií)
předpokládaný
konec
v
19
hodin
na památku jeho
zakladatele
Pavla
Zimmermanna
16:30
hod
–
start
žákovských
kategoriíškoly
ulice Na Vyhlídce 353, Křemže, pod budovou
předpokládaný
konec
v
19
hodin
18:15
hod – start kategorií
dospělých
GPS: N
- 48°54'12.962",
E: 14°18'40.348"
dvacátý
první
ročník
ce je podpořena z grantu JihočeskéhoStartovné:
kraje
.
předpokládaný
konec
v
19
hodin
100,Kč
pro
dospělé,
děti,
dorostenci
a juniořikategorií)
zdarma
(po
vyhlášení
výsledků
všech
předcházejících
Startovné:
100,- Kč pro dospělé, děti, dorostenci a junioři zdarma
Program:
registrace běžců od 16:00 hodin
Podrobné informace
a parametry
tratí najdete
na www.sokol-kremze.cz.
Startovné:
100,Kč pro
dospělé,
děti, dorostenci
předpokládaný
konec
v 19kategorií
hodina junioři zdarma
16:30
hod
– start
žákovských
Podrobné 18:15
informace
parametry
tratí
najdete na www.sokol-kremze.cz.
hod –a start
kategorií
dospělých
Akce
je
podpořena
z
grantu
Jihočeského
kraje
.
Startovné: (po vyhlášení
100,- Kčvýsledků
pro dospělé,
dorostenci a junioři
zdarma
všechděti,
předcházejících
kategorií)
Podrobné informace a parametry tratí najdete na www.sokol-kremze.cz.
Datum:
úterý 21. předpokládaný
09. Akce
2021je podpořena
z grantu
konec v 19
hodinJihočeského kraje.
tratí najdete
na www.sokol-kremze.cz.
Místo konání: Podrobné
Sportovníinformace
areál T.J.a parametry
Sokol Křemže
- „Němcalka“
jeKč
podpořena
z grantu
. zdarma
Startovné:
100,pro353,
dospělé,
děti, Jihočeského
dorostenci
a kraje
junioři
ulice NaAkce
Vyhlídce
Křemže,
pod budovou
školy

ádá

rmanna

GPS: N - 48°54'12.962", E: 14°18'40.348"

Program:

Akce je podpořena z grantu Jihočeského kraje.
Podrobné informace a parametry tratí najdete na www.sokol-kremze.cz.

registrace běžců od 16:00 hodin
16:30 hod – start žákovských kategorií
18:15 hod
kategorií
dospělých
Akce–jestart
podpořena
z grantu
Jihočeského kraje.
(po vyhlášení výsledků všech předcházejících kategorií)
předpokládaný konec v 19 hodin

Startovné:

ka“
školy

100,- Kč pro dospělé, děti, dorostenci a junioři zdarma

Podrobné informace a parametry tratí najdete na www.sokol-kremze.cz.
Akce je podpořena z grantu Jihočeského kraje.

kategorií)

i zdarma
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ČRS MO KŘEMŽE
pořádá
pokud COVID dovolí (:

dne 25. září 2021

21. ročník rybářských závodů na rybníku v Holubově (421011)
Program:
1.
2.
3.

prezentace závodníků a losování
I. kolo závodu
II. kolo závodu
vyhlášení výsledků a předání cen

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 11.30 hod.
13.00 – 15.30 hod.
od 16.00 hod.

Pro závodníky připravena dolovná s grilovaným seletem v místě závodu.
Podmínky:

•
•
•
•
•

lov na jednu udici s jedním jednoháčkem
vnadění a přikrmování není povoleno
zákaz lovu přívlačí a muškou
nástrahy živočišného (rybička do 5-ti cm) nebo rostlinného původu (dle úvahy závodníka)
chytá se za každého počasí

Bodování: ryba nad 7 cm – 1 cm = 1 bod, za barevnou formu ryby + 20 bodů bonus, za mírového
kapra (nad 40 cm) + 50 bodů bonus.
Jednotné startovné pro členy i nečleny ČRS - 300,- kč
Občerstvení a stravování v místě závodu zajištěno .
Upozornění: Po nasazení ryb bude rybolov zakázán až do doby konání závodu.
Varování: Diskvalifikovaným závodníkům nebude umožněno v příštích ročnících startovat.
Bližší informace na bodovacím listu při prezentaci nebo na tel. - p. Pešl: 606 174 953.

Srdečně Vás zve výbor ČRS MO Křemže
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Pojďte si zacvičit s TJ Sokol, oddílem
rekreační a rehabilitační tělovýchovy!
Pevně věřím, že epidemiologická situace bude i dále pro všechny velmi příznivá, a že již začneme cvičit bez různých omezení
tak, jak jsme byli zvyklí. Poslední více než rok nás naučil si nic
moc neplánovat, a proto si myslím, že bude jen dobře vrátit se
rychle k normálnímu životu s naším pravidelným cvičením.
Letos začneme cvičit v pondělí 6. září 2021 v 17,45 hodin na
náměstí v Domě služeb v MC Křemílek. Kdo už s námi cvičil, ví,
že se nemusí bát, že cvičení nezvládne. Snažíme se protáhnout
a rozhýbat celé tělo, učíme se správně dýchat. Vyzkoušejte si to
s námi, nebo se informujte u těch, kteří chodí, nebo chodili
cvičit. Budeme rádi, když rozšíříte naše řady. Na cvičení potřebujete jen podložku, dobrou náladu a snahu něco udělat pro
své zdraví. Pokud potřebujete cokoliv vědět, zavolejte č. tel.
731 732 277.
Jakešová B.

SEBEOBRANA

10. ZÁŘÍ 2021 V 17.00 HODIN ZAČÍNAJÍ
PRAVIDELNÉ TRÉNINKY DĚTÍ A MLÁDEŽE
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ KŘEMŽE.
ZÁROVEŇ PROBÍHÁ DO KONCE ŘÍJNA
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
VE VĚKU OD 6 DO 14 LET.

PŘIJĎTE SE NAUČIT BRÁNIT, ZÍSKAT LEPŠÍ TĚLESNOU I PSYCHICKOU KONDICI
A ZLEPŠIT KOORDINACI POHYBŮ SVÉHO TĚLA.

Oddíl všestrannost zahájí další
cvičební rok 2021-2022
Zápis do oddílu všestrannosti (základy sportovní gymnastiky
a základy lehké atletiky) se pro žáky a žákyně od 1.třídy uskuteční dne 22. 09. 2021 od 18:00 hodin v tělocvičně základní školy
v Křemži. Cvičení se budou konat ve dvou skupinách vždy ve
středu od 17:00 do 18:15 a od 18:15 do 19:30.
Cvičení nejmenších dětí a předškoláků začíná v pátek 1. 10.
2021. Od 15:00 cvičí naši nejmenší a od 16:00 cvičí předškoláci.
Průběžně lze zprávy sledovat také na webu www.sokol-kremze.cz.
Zde budou zveřejněny případné změny.

VYZKOUŠEJTE
PROPOJENÍ
TRADIČNÍCH
A MODERNÍCH
SYSTÉMŮ
SEBEOBRANY.

Nově otevřeno!

KADEŘ NICTVÍ
HELA
Helena Šikutová
Chmelná 4, Křemže

+420 604 182 795
Pracovní doba dle objednání
www.kadernicehela.cz
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GB_job-001_08.2021_KREMEZSKO_186x263mm.pdf 1 05.08.2021 11:40:46

Jistota, stabilita
a práce, která dává smysl.
Hledáme

vedoucí technického útvaru
přípravář/seřizovač
elektromechanik
operátor výroby
tiskař

Přidej se
k nám!

Vyrábíme obaly od roku 1946.

grafobal.cz

/grafobalbohemia
25
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Firma AGRIO hledá nové kolegy!
Zajímá vás výroba prvotřídní zemědělské techniky?
Chcete pracovat u největšího českého výrobce polních postřikovačů?

Referent zásobování

Servisní technik

nástupní mzda od 30 000 Kč – 37 000,- 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

Svářeč
nástupní mzda od 205 -212,- 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
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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S Šekovou knížkou ušetříte až 20 %
za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let
a chcete ušetřit peníze za opravy nebo výměnu
opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná
slev určena právě vám. Šeková knížka obsahuje
kupony s až 20% slevou na materiál i práci
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro
vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální
péči v autorizovaném servisu ŠKODA.

ABY VAŠE
ŠKODA
ZŮSTALA
NOVÉ TA
RIFY
ORIGINÁLNÍ
až

100 Mbit/s

Využijte až 20% slevy
z Šekové knížky.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás
zdarma připravena v našem servisu.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

NOVÉ TA
RIFY
O0
aN
ž1
V0
É
T
MA
IDOMY:
bR
FsY
it/
PANELOVÉ

150,- měsíčně

CB Auto
Budějovická 166
Český Krumlov
Tel: 773 740 853
www.cb-auto.cz

Od

až

Žádné datové limity

100 Mbit/s

INSTALACE ZDARMA

Platí pro vozy ŠKODA
starší 4 let

Instalace do 48 hodin

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Žádné smluvní závazky
PŘIPOJENÍ K INTERNETU
RODINNÉ DOMY:

SKO-Sekova-Knizka-180x131mm.indd 1

10.08.2021 8:12

Nejmodernější technologie
Od 150,- měsíčně
Ndatové
O,V- Éměsíčně
Od
150
Žádné
Tlimity
N
ARIFY
OV
Éhraní
Skvělá odezva při online
TARIF
Y
a
ž
1
0
0
aŽádné
M
datové
limity
ž 100
Instalace
do
4
8
bit/s
Mbit/shodin
Vhodné i pro velké firmy
Instalace
do 48závazky
hodin
Žádné smluvní

ANTÉNA
ZDARMA
PANELOVÉ DOMY:
INSTALACE
ZDARMA
PANELOVÉ
DOMY:

INSTALACE ZDARMA
RODINNÉ DOMY:

Žádné
smluvní technologie
závazky
Nejmodernější

ANTÉNA
ZDARMA
RODINNÉ
DOMY:

Skvělá odezva při
online hraní
technologie
PŘIPOJENÍ
KNejmodernější
INTERNETU
PŘIPOJENÍ
K INTERNETU
Vhodnéodezva
i pro velké
firmy hraní
Skvělá
při online

Vhodné i pro velké firmy
HD
TELEVIZE
,
150150
,

Od Od

- měsíčně
- měsíčně

WWW.AAGNETH.CZ

PANELOVÉ
PANELOVÉ
DOMY:DOMY:

HD TELEVIZE
Instalace
do 48
Instalace
dohodin
48 hodin
HD TELEVIZE
Funguje na TV, PC, tabletu
i mobilu
Žádné
datové
Žádné
datové
limitylimity

INSTALACE
ZDARMA
INSTALACE
ZDARMA

Žádné
smluvní
závazky
Žádné
smluvní
závazky

další informace
ANTÉNA na
ZDARMA

další informace na

WWW.AAGNETH.CZ

389 60
50.CZ
WWW.20
AAGNETH

FungujeRODINNÉ
na TV,RODINNÉ
PC,DOMY:
tabletu
i mobilu
DOMY:
Nejmodernější
technologie
Nejmodernější
technologie
ANTÉNA
ZDARMA
ANTÉNA7ZDARMA
Sledování pořadů až Funguje
dní zpětně
Sledování
dní zpětně
napořadů
TV, PC,ažtabletu
i mobilu
Skvělá
odezva
při online
hraní hraní
Skvělá
odezva
při online
Výběr z více
než 100
kanálů
Sledování
pořadů
až 7
dní zpětně
Výběr
z
více
než
kanálů
Vhodné
i
pro
velké
firmy
Vhodné i pro velké firmy
Výběr z více než 100 kanálů

7

nebo na tel.

další informace na
nebo na tel.

389nebo
60 na
20
50
tel.

389 60 20 50

100

další informace
na
další informace
na

HDHD
TELEVIZE
TELEVIZE

WWW.WWW.
AAGNETH
.CZ
AAGNETH
.CZ
nebo na tel.
nebo na tel.

389 389
60 20
605020 50
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Příjemné chvíle s luštěním křížovky přeje redakce.
Tajenka osmisměrky z minulého čísla: Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.
Výherci: P. Daoudi, J. Maroušková, E. Troupová
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. 8. 2021
TISK – Tiskárna Posekaný, tel.: +420 602 177 947, www.posekany.cz | POČET VÝTISKŮ – 1.100 kusů

