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INFORMACE Z KŘEMEŽSKA

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Dne 8. 2. 2022 se rada městyse sešla na své řádné 47.
schůzi , kde byly projednány zejména následující záležitosti:
smlouvu o poskytnutí dotace ze SFŽP na rekonstrukci
veřejného osvětlení (RM odsouhlasila smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 969.000,-Kč na výměnu veřejného
osvětlení ze SFŽP ČR), přidělení uvolněného bytu v DPS,
smlouvu o výpůjčce automobilu vyřazeného Policií ČR
pro potřeby provozu Dívčí kámen s.r.o., žádost o odkup
části pozemku p.č. 2159/1 v k.ú. Křemže (RM nedoporučila ZM prodej, ale souhlasí s pronájmem či vyhrazením trvalého parkovacího místa za podmínky zachování přístupu k sousední nemovitosti), žádost o pronájem

pozemku p.č. 510/1 v k.ú. Křemže (RM souhlasí s pronájmem za 1 Kč a celoroční údržbu plochy, tj. zejména sečení
a úklid posečené trávy, pro uskladnění palivového dřeva).
V různém starosta informoval RM o průběhu zahájení nového systému odpadového hospodářství, seznámil RM
s návrhem zadávacího řízení na urbanistickou architektonickou studii prostoru u základní školy, které vypracoval
dle požadavků České komory autorizovaných architektů
a inženýrů a vyzval členy RM a následně i ZM k prostudování a podání připomínek či návrhů, úpravy přístupu
do kolumbária pro ZTP a zjištěné zasypání části odtokové
stoky při polní komunikaci z ul. Starostenská směrem na
Bohouškovice, které může způsobit povodňové ohrožení.
Ing. Josef Troup, starosta

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Po zákonném vynucení změny systému odpadového
hospodářství jsme od ledna naostro najeli na nový systém spojený s tzv. paušální platbou za obecní systém odpadového hospodářství. Chápu řadu z Vás, kteří systém
vnímáte jako nespravedlivý a nemotivační, ale po zvážení možností, které nám zákon umožňuje, nám nic jiného
nezbylo. Chtěl bych poděkovat všem našim spoluobčanům i podnikatelům, kteří se do systému průběžně zapojují - čas je do dubna, a po zkušenostech do dnešních
dnů jste opravdu vzorní. Zároveň bych chtěl poděkovat
mým kolegyním z úřadu, zejména paní Havlicové z matriky a paní Jakešové z účtárny, na kterých leží největší zátěž při vysvětlování pravidel a přechodu na nový systém.

Chtěl bych všechny poprosit o toleranci a pochopení teď
v začátcích, kdy vychytáváme technické detaily zejména
tam, kam popeláři zajet nemohou a průběžně řešíme,
aby všichni byli za své peníze přiměřeně obslouženi. To
se týká zejména samot a chatových oblastí, které jsou
pro techniku často obtížně, nebo vůbec nedostupné.
Ještě si dovolím připomenout, že poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství se netýká jen tzv. komunálního odpadu, tj. toho co dáváme do popelnic, ale
i možnosti odkládat separovaný odpad, biologický odpad, oleje a velkoobjemový a nebezpečný odpad, i když
náklady na separovaný odpad a sběrný dvůr nejsou do
poplatku zahrnuty.		
Pokračování na str. 2
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Po zkušenostech svozové firmy ze začátku roku došlo při
prvním svozu k nárustu odpadů, což bylo částečně způsobeno vánočními svátky jako každý rok a následně se
nárůst množství odpadů ustálil na cca. 10%.
To je snad důkazem, že drtivá většina z nás nezanevřela
s novým systémem na třídění a já prosím, abychom u něj

vytrvali - je to cesta k tomu, jak v budoucnu poplatek za
odpad nenavyšovat a hlavně dělat něco potřebného pro
naše životní prostředí.
Ing. Josef Troup, starosta

REKONSTRUKCE ULICE POLNÍ
V lednu byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce
kanalizace a vodovodu v ul. Spojovací, kterou nám zkomplikovala ve svém důsledku pandemická situace nedostatkem materiálu, na který jsme čekali od jara loňského

roku. V současné době je hotova převážná část a po dokončení a sednutí výkopů se počítá s rekonstrukcí chodníků a asfaltového povrchu.
Ing. Josef Troup, starosta

POMOC RODINÁM V NOUZI
TJ Sokol Křemže vyhlašuje veřejnou sbírku
na podporu ukrajinských rodin.
Tělocvična jednota Sokol Křemže se rozhodla rodinám poskytnout přístřeší v ubytovně.
Rodiny přijíždí téměř bez jakýchkoliv osobních věcí, proto jsme uspořádali dobročinnou materiální sbírku. Připravili jsme pokoje v ubytovně, jídlo stačí jen ohřát, základní
výbavu pro rodiny do začátku se již také
podařilo připravit. Tím to ale nebude končit. Proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou
sbírku na podporu rodin. Číslo transparentního účtu je 5575403399/0800.

Budeme rádi za jakoukoliv částku, která
nepředstavitelnou životní situaci nevinných běženců ulehčí. V případě, že byste
rádi pomohli i jinak než finančně, budeme
postupně sepisovat seznam potřebných
věcí či služeb. Na FB vznikla skupina Sokol
Křemže, kde jsou aktuální informace, dále
jsou informace i na webových stránkách
www.sokol-kremze.cz.
Kontaktovat nás můžete na tomto e-mailu
sokolpomaha@gmail.com
Pomoc rodinám koordinuje TJ Sokol Křemže také ve spolupráci s Městysem Křemže,
obec zakoupila lednici, dále pomáhá s vyřizováním potřebných dokumentů pro tyto
rodiny.
Jménem rodin jsme velmi vděční za jakoukoli pomoc a děkujeme všem, kteří již jakkoliv pomohli.
Dále hledáme možnosti následného dlouhodobějšího ubytování rodin, pokud máte
ubytovací kapacity, kontaktujte nás na
sokolpomaha@gmail.com
Děkujeme.

Organizace Člověk v tísni uspořádala sbírku SOS Ukrajina:
I když je situace nepřehledná a překotně se vyvíjí, jsme připraveni nadále pomáhat všem lidem, kteří
to nyní budou potřebovat přímo na území Ukrajiny, v případě masívního útěku obyvatel i v okolních
zemích nebo v Česku.

Lidé mohou pomoci finančně přes účet SOS Ukrajina : 0093209320/0300
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JAK SE MÁME V KŘEMEŽSKÉ ŠKOLCE
Pokud bychom měli z minulého měsíce vypíchnout to, co se nejvíce povedlo, pak bychom jistě jednohlasně zvolili hřiště BezBot.
I přesto, že to tak ze začátku nevypadalo, se tenhle výlet skutečně vydařil. Ráno jsme odjeli (celá školka) autobusem do Českých
Budějovic. Na autobus jsme si museli chvilku počkat, jelikož nabral zpoždění kvůli spadlému stromu na trase. Naštěstí šlo jen
o pár minut. Tím jsme považovali naši smůlu pro tento výlet za
vybranou a spokojeně jsme uháněli směrem ke krajskému městu. Když jsme se blížili na místo určení, spustil se jediný vydatný
slejvák, kterého ten den byly Budějovice svědkem. Co naplat,
v autobuse jsme zůstat nemohli. Na druhou stranu jsme ale pravděpodobně dokázali trhnout rekord v počtu dětí pod střechou
průměrné autobusové zastávky. V tomto nečase jsme zvládli přeběhnout pár metrů, zout se na malém prostoru a převléct se v ne
o moc větší místnosti. Na dětech byla v tu dobu už vidět velká netrpělivost, jak se do hřiště těšily. Po celou dobu pobytu v hřišti byly
k nezastavení – prolézaly různé překážky, jezdily na skluzavkách,
dováděly v míčkách, skákaly na trampolíně, stavěly z obrovských
kostek… Co si budeme povídat – odjíždět se jim nechtělo. Nestihli jsme ani ještě vyjet z Budějovic a už některé přepadla únava,
a tak jsme po vystoupení z autobusu mířili do školky „s muzikou“.
Všem zúčastněným
patří za tento den
velká pochvala. Malíčci sice byli vyjukaní, ale vše zvládli na

jedničku. Starší děti projevily velkou dávku trpělivosti a samostatnosti, když jsme se všichni snažili dohromady fungovat na malém
prostoru – ať už v autobuse, nebo při převlékání. Moc nás potěšilo, když si pomáhaly navzájem.
Už teď víme, že jsme v hřišti BezBot nebyli naposledy. Pokud zvažujete jeho návštěvu, můžeme určitě doporučit.
za MŠ Křemže
Petra Šestáková
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KNIHOVNA MĚSTYSE KŘEMŽE POŘÁDÁ

30. BŘEZNA 2022
V 18.00 HODIN

VELIKONOČNÍ
ARANŽMÁ
UKÁZK Y PŘEDVEDE VERONIKA BARTOŠOVÁ
Březen – měsíc čtenářů

1. - 31. BŘEZNA 2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ROZDÁVÁNÍ VYŘA ZENÝCH KNIH A Č ASOPISŮ
BESEDY PRO ZŠ A MŠ
BESEDA O KNIZE - KŘEMEŽSKO NA DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍCH
VELIKONOČNÍ ARANŽMÁ
VELIKONOČNÍ DÍLNA
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V TÝDNU

OD 4. DUBNA 2022

VŽDY VE VÝPŮJČNÍCH DNECH KNIHOVNY

13:00 – 18:00 HODIN

VELIKONOČNÍ
DÍLNA PRO DĚTI

PŘIJĎTE SI NAMALOVAT VA JÍČKO
BESEDA O KNIZE

KŘEMEŽSKO
NA DOBOVÝCH
FOTOGRAFIÍCH

Komentář přednese paní
MARIE URBANOVÁ
VE STŘEDU 6. DUBNA 2022 V 18.00 HODIN
V SÁLE RADNICE VE KŘEMŽI

KNIHA JE V PRODE JI NA ÚŘADĚ MĚST YSE KŘEMŽE
Fotografie pořízené při akcích budou použity jako příloha k článkům do Křemežska
a k vystavení na webových stránkách knihovny.

knihovna@kremze.cz		

+420 380 742 063

www.knihovnakremze.estranky.cz
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MC Křemílek - program na březen
Náměstí 7, Křemže, Mgr. Alena Nováková 603 586 747
mc.kremilek@centrum.cz www.kremilek‑kremze.cz

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

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

Výtvarný program „Šikovné ručičky“ dopoledního klubu pro nejmenší
10. 3. 2022 čtvrtek
Sněženky – velkou čtvrtku zaplníme rozkvetlými
sněženkami. Vezměte si zástěrku na malování.
17. 3. 2022 čtvrtek
Petrklíč – blíží se první jarní den a my si vyrobíme petrklíč,
který pošle zimu pryč. Budeme stříhat, skládat a lepit.
24. 3. 2022 čtvrtek
Zajíček – z papírové ruličky a barevných papírů si vyrobíme roztomilé
zajíčky. Přineste si jednu ruličku od toaletního papíru.
31. 3. 2022 čtvrtek
Žlutá kuřátka – ze žluté vlny, plsti a kartonu vyrobíme
kuřátka, veselou dekoraci do našich oken.
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ODEMYKÁNÍ JARA
Opět jsme pro vás připravili stezku
– cestu s úkoly s jarní tématikou.
Začátek stezky je v Třísově u parkoviště nedaleko lípy, zde
najdete zápisový list, dále budete pokračovat po cestě, konec
stezky je pod hradem Dívčí Kámen. Nezapomeňte si tužku!
Stezka je z dílny Aleny Gondekové, děkujeme
Přejeme příjemnou procházku a hodně zábavy při luštění tajenky.
Stezka bude k dispozici do konce března.
Cesta je sjízdná s kočárky a jinými vozítky.

MAŠKARNÍ PLESÍK
Ve čtvrtek 24. 2.2022 jsme v Křemílku uspořádali již
tradiční maškarní plesík pro nejmenší děti.
Nejrůznější kostýmy, hudba, tanec, soutěže, balónky
a bublinky – skvěle jsem si všichni dopoledne užili!
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Recepty od starosty – Čočkové ragú s kuřecím masem
Potřebujeme: horní kuřecí
stehna, 1 cibuli, 2 mrkve,
1 červenou řepu, 4 řapíkaté celery (stonky), 1 plechovku drcených rajčat,
2 stroužky česneku, 250 g
hnědé čočky, 100 g červené čočky, 1 chilli papričku, špetku kari, asi lžičku
koření garam masala, sůl,
pepř.
Smícháme si pepř, sůl, špetku kari a garam masalu a směsí okořeníme kuřecí kousky - ty
pak na rozpáleném oleji osmahneme, aby se zatáhly, vložíme do
pekáčku a v troubě pečeme do měkka.

Cibuli nakrájíme na měsíčky, mrkev na půlkolečka a červenou
řepu na kostičky. V hlubší (wok) pánvi na oleji orestujeme cibuli,
řepu a mrkev, přidáme plechovku drcených rajčat a na drobno
nakrájenou chilli papričku. Přidáme 250 g hnědé čočky, podlijeme cca. 0,5 litru vody a dusíme cca. 20 minut. Potom přidáme
na kousky nakrájený řapíkatý celer a když je čočka skoro měkká,
přidáme 100 g čočky červené a dusíme ještě 4-6 min., více červená čočka nepotřebuje.
Do směsi vložíme pečené kousky kuřete a česnek utřený se solí
a provaříme.
Doplnit můžeme lístky koriandru.
Dobrou chuť přeje Josef Troup, starosta

Čínský piškot
K Číně má asi většina z nás ambivalentní pocity, přesto ji nemůžeme upřít, že kromě jiných věcí je její kuchyně světoznámá. Při
svých toulkách Vietnamem jsem narazil na čínský piškot, který
kromě „molitanové“ konzistence i skvěle chutnal a přitom je
jeho příprava jednoduchá. Jak jsem si doma vyzkoušel, může
posloužit i jako výborný dortový korpus.
Potřebujeme: 3 vejce, vanilku, 90 g cukru, 70 g hladké mouky,
špetku soli, 30 g oleje, 30 g mléka.
3 žloutky utřeme se špetkou soli a vanilkou (nebo trestí) do pěny
- vyplatí se šlehat opravdu alespoň 10 minut.
3 bílky vyšlehat do sněhu a nakonec natřikrát vyšlehat s 90 g
cukru.

Obě směsi opatrně spojíme a rovněž opatrně přimícháme 70 g
hladké mouky.
Smícháme 30 g oleje a 30 g teplého mléka, rozmícháme v něm
pár lžic těsta a nakonec spojíme tuto směs se zbytkem těsta.
Dortovou formu (na toto množství 18 cm průměr) vyložíme
pečicím papírem, vlijeme těsto a krouživým pohybem ho projedeme špejlí. Pečeme na 170 stupňů 40 minut. Ideální naplnit
šlehačkou s mascarpone.
Dobrou chuť přeje Josef Troup, starosta

Recept od Karolíny –Dýňové rizoto se sýrem

1 lžička
1 ks
6 lístků
0.5 hrnku
1.5 hrnku
8 hrnků
2 hrnky
Podle chuti
Na ozdobu
4 lístky
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máslo
cibule
šalvěj
parmazán
dýně
kuřecí vývar
rýže arborio
sůl
mletý pepř
čerstvá šalvěj

Menší cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky. Dýni očistíme a nakrájíme také na kostičky.
Ve velké pánvi rozehřejeme máslo a osmažíme
na něm cibuli, až zesklovatí. Přidáme rýži arborio a 1,5 hrnku horkého kuřecího vývaru. Vše
důkladně promícháme, tak aby rýže nasákla co
nejvíce vývaru. Přidáme opět 1,5 hrnku vývaru
a promícháme. S dalším vývarem přidáme ještě dýni a šalvěj. Tento postup opakujeme do té
doby, než rýže absorbuje většinu vývaru. Podle
chuti vmícháme sůl a pepř. Po 25 - 30 minutách ochutnáme. Jestliže nám přebývá mnoho
vody, tak ji samozřejmě odlijeme. Rýže má být
al dente, tedy pevná, ale křehká. Než přidáme
nastrouhaný sýr, necháme dýňové rizoto chvíli
odstát. Dýňové rizoto se sýrem servírujeme na
hlubokých talířích se snítkou šalvěje.
Karolína Ploszová, 8.A
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ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU IVOU LIŠKOVOU
Další novou tváří je paní učitelka Lišková, jejíž aprobací je zeměpis
a anglický jazyk. Co nám o sobě prozradila začínající pedagožka?
Proč jste přišla učit právě do této školy?
Ta nabídka odpovídala přesně tomu, co jsem si přála.
Proč právě tato práce?
Protože se domnívám, že je to jedna z nejlepších a nejdůležitějších
prací na světě. A jsem neuvěřitelně vděčná za to, že můžu jít domů
z práce s tím pocitem, že jsem dělala něco smysluplného.
Co vás z předmětů, které učíte, nejvíc baví?
To, že je to praktické. Protože to má v mých očích smysl.
Když učíte zeměpis, procestovala jste nějaké země? Pokud
ano, jaká je vaše oblíbená?
Za takové moje pořádné cestování považuji cestu do Maroka,
kam jsme s naším úžasným zeměpisářem jeli sázet stromy.
A myslím, že tehdy jsem se rozhodla, že tohle je něco, co chci
studovat dál: okolní svět, jiné kultury, přírodu. Poté už jsem se
vlastně snažila být pořád někde a využít každou příležitost, která
se naskytla. Nejdříve jsem odjela do Anglie hlídat děti, abych se
naučila pořádně anglicky. Poté jsem vyrazila v rámci programu
Erasmus plus na výměnný pobyt do Holandska. Poté, už během
studia na vysoké škole, jsem se na půl roku přesunula do Paříže,
kde jsem v rámci stáže učila v České škole bez hranic. Pak jsem na
dva měsíce také měla to štěstí a mohla jsem pracovat na Srí lance,
kde jsem učila angličtinu. Minulý rok jsem strávila na pedagogické
fakultě v Rakousku v Linci, a jelikož byla výuka v Česku stále online,
tak jsem se rozhodla odjet na půl roku do Holandska, odkud jsem
se vrátila před měsícem, abych mohla učit tady.
Já bych si moc přála, aby všichni, které to táhne podívat se
v budoucnu do světa, ty možnosti, které jak střední školy, tak
vysoké školy nabízí, rozhodně využili. Stojí to za to.

Líbí se vám na této škole?
Líbí, ač je to pro mě někdy náročné, protože některá moje
očekávání byla mylná. Ale pozitiva určitě převažují, za což jsem
vděčná některým zkušenějším kolegům, kteří mi jsou maximálně
nápomocni.
Co děláte ráda ve volném čase?
To je poměrně těžká otázka, protože se dokážu nadchnout skoro
pro cokoliv, ale nejraději asi trávím čas s blízkými. Velice ráda
sportuji, ať už je to tanec, posilování, plavání nebo běh. Občas
ráda čtu nebo se dívám na nějaký fajn seriál.
Jakou školu jste studovala?
Já jsem studovala na Dobříšsku, což je jihozápadně od Prahy, kde
jsem byla na gymnáziu. Nakonec jsme se rozhodla přesunout do
jižních Čech a nastoupila na pedagogickou fakultu do Českých
Budějovic, kde studuji poslední ročník učitelství pro druhý stupeň,
a sice angličtinu a zeměpis.
Víme, že máte ráda jazyky, tak kolik jazyků umíte a jak máte
ráda němčinu?
Doufám, že snad umím anglicky a německy, a strašně ráda bych
se naučila španělsky, ale uvidíme.
pivo
lyže
zeměpis
film
káva
pizza
léto
dokument

nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo
nebo

víno
kolo
angličtina
kniha
čaj
suši
zima
film

víno
kolo
angličtina
film
čaj
suši
léto
film

Nela Zemanová, Markéta Šipanová, Klára Janktová,
Mariana Ondryášová, Karolína Ploszová 8.A

Firma ENERGOFOREST s.r.o., Pila Mříč
přijme

PRACOVNÍKA NOVÉHO POŘEZOVÉHO CENTRA
Bližší informace na tel. č. : 603 951 082
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BŘEZEN NA ZAHRADĚ

Chvojí, vrstva listí či jiná ochrana rostlin před mrazem už splnila svou úlohu a měli bychom ji odstranit. Rané jarní cibuloviny
a rané trvalky se po oteplení snaží rychle prorůst za světlem a vytvářejí pod ochranou slabé žluté výhonky s nedostatkem chlorofylu.
Záhon očistíme v závislosti na počasí, sledujeme probouzení rostlin,
a když se začnou nad povrchem půdy objevovat první nové výhonky, ochranu opatrně odstraníme. Podobně postupujeme i u trvalých
okrasných trav. Stará stébla, která v zimě rostlinu chránila, odstraníme
těsně u země dřív, než mezi nimi vyrostou nová. Pokud se opozdíme,
musíme řezat výš, abychom mladé výhonky nepoškodili.
Jak a kde přezimují mšice škodící na ovocných stromech? Všechny
druhy mšic přezimují ve stádiu vajíček nakladených do menších
skupin na kůře ovocných dřevin, obyčejně v úžlabí pupenů. Na
jaře se z nich vylíhnou larvy, které hned začnou sát šťávu z rašících listů. Dospělé samičky již nekladou vajíčka, ale rodí živé larvy.
V jarním období se na ovocných stromech vyvine několik generací mšic. V poslední generaci se objeví křídlatí jedinci, kteří přeletují
na letní hostitelské rostliny. Zde se celé léto rozmnožují a škodí na
nich, ale na podzim se vracejí zpět na zimní hostitele. Tady se páří
a samičky nakladou vajíčka, která přezimují. Některé druhy mšic
ale hostitelské rostliny nemají a koncem jara pouze přeletují na
jiné jedince stejného druhu. Jako jarní postřik proti přezimujícím
škůdcům lze použít přípravky Rock Effect a Stop v koncentraci 3%.
Dobře působí proti škůdcům i v letním období – přípravky mají
nulovou ochrannou lhůtu a zvyšují obranyschopnost angreštu
a černého rybízu proti hnědému padlí (americkému padlí). Pomocný přípravek na ochranu rostlin Neudo-Vital potlačuje rez
hrušňovou, kadeřavost broskvoní, moniliovou hnilobu a celkově
zvyšuje odolnost ovocných stromů. Proti rzi hrušňové lze dále
doporučit přípravky Dithane a Delan – před květem jedenkrát
a po odkvětu dvakrát asi ve čtrnáctidenních intervalech. V období
srpna a září je možno provést i ochranu jalovců, které přenášejí
rez hrušňovou.
Při výsevu mrkve dbáme především na volbu pozemku, odrůdy
a hustotu výsevu. Rozhodně nesejeme příliš hustě, nesklidili bychom kvalitní kořeny, ale niťovité, pokroucené a poškozené škůdci.
Meziřádková vzdálenost by měla být 25 až 30 cm, abychom mohli
mrkev pohodlně okopávat. Semena mrkve jsou poměrně malá,
1 g obsahuje 800 až 900 semen. Na každý čtvereční metr by mělo
přijít jen asi 0,5 g osiva. Při setí se vyplatí promíchat osivo mrkve
s dvojnásobným množstvím suchého jemného písku, tak se dá
dodržet správný výsev. Hloubka výsevu má být asi 0,5 cm a řádky je třeba po zahrnutí přimáčknout. Pokud zjistíme, že je výsev
po vzejití příliš hustý, vyjednotíme rostlinky na vzdálenost minimálně 5 cm od sebe. Pro lepší klíčivost semen je vhodné přikrýt
záhon po výsevu igelitovou plachtou. U jarního výsevu je vhodné
plachtu ponechat přibližně dva týdny. Totéž opatření platí u všech
výsevů s obtížnějším klíčením. Vyséváme-li v období, kdy je vyšší
teplota, ponecháme plachtu pouze asi čtyři dny. Vždy dbáme na
to, aby vyseté záhony netrpěly suchem.
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Kdo chce mít na zahradě kvalitní trávník, záhy pozná, že péče o něj
je stejně náročná, ne-li náročnější, než pěstovat zeleninu či květiny. Velice častým problémem bývá tvorba mechu, což podporuje
celá řada faktorů. Nejčastěji je to nedostatečná výživa, zastíněné
nebo vlhké stanoviště, kyselá půda a nesprávné sečení. Ano je to
tak, příliš nízké strniště nebo dokonce skalpování drnu sekačkou
má za následek zvýšenou tvorbu mechu. Teplé a vlhké zimy vytváří pro vznik mechu přímo ideální podmínky. Bude proto nutné
pustit se do boje s mechem s plným nasazením. Než ale přistoupíme k hnojení, provzdušňování a sečení, vyplatí se nejprve zbavit
trávník mechu mechanicky. Na malém pozemku vystačíme s železnými hráběmi, ale na pozemku o rozloze několika arů je ruční
vyhrabování nadlidský výkon. Na takové ploše se vyplatí použít
vyčesávač, který je dodáván jako příslušenství rotačního kypřiče
půdy. Ocelové pruty snadno a rychle vyčešou veškerý mech.
Dokončujeme základní řez jabloní a hrušní. Větší rány ošetříme
proti chorobám buď stromovým balzámem, latexem, štěpařským
voskem nebo Kambilanem. Vyvážeme a ohýbáme větve u ovocných stěn a štíhlých vřeten. Na jednoleté výhony lze využít různá těžítka nebo drátěná ohýbadla. Do konce března roubujeme
a přeroubováváme všechny peckoviny, v některých případech
i jádroviny. Podmínkou pro úspěšné roubování jsou nenarašené
rouby. Volíme obyčejnou nebo anglickou kopulaci, sedélkování,
popřípadě kozí nožku.
Brusinky vysazujeme do substrátu s obsahem rašeliny, písku a pilin, nejvhodnější jsou borové. Půda musí být lehká a propustná.
Porosty nepřihnojujeme, v případě přihnojování je nebezpečí odumírání rostlin. Se závlahou též velmi opatrně. Zaléváme pouze
po delším období sucha a to pouze mírně. Při výskytu vysokých
teplot je vhodné porost brusinek přikrýt bílou netkanou textilií.
Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a deskami nebo kmeny
poškozené hlodavci. Vykopeme staré nemocné, mrazem značně
poškozené nebo usychající stromy a keře. Na místo po likvidaci
dřevin nesázíme stejný nebo příbuzný druh, raději necháme půdu
zregenerovat a důkladně prohnojíme kompostem, případně zapravíme zelené hnojení. Vysazujeme některé ovocné dřeviny,
s broskvoněmi však nespěcháme, ty by měly být v době výsadby
mírně narašené. Úspěšná je i výsadba meruněk a maliníku. Ihned
po výsadbě je nutný řez korunky a důkladná zálivka, eventuálně
připevnění stromku ke kůlu.
Pokračujeme ve hnojení výsadeb a vápníme půdu, pokud vykazuje kyselou reakci. U velkoplodých borůvek nebo zahradních
brusinek může být vápnění škodlivé, stejně jako zálivka vodou
s vyšším obsahem vápenatých solí.
ROCK EFFECT - aplikací tohoto olejového přírodního přípravku na
ochranu rostlin výrazně omezíme množství přezimujících škůdců
hlavně ve fázi vajíček. Ošetřované porosty je nutné tímto naředěným přípravkem doslova omýt. Ochranu ovocných a okrasných
dřevin provádíme v období od počátku rašení do zeleného poupěte, stačí jedno ošetření v koncentraci 3 %. V případě výskytu savých škůdců během vegetace provedeme ochranu s koncentrací
1 až 2 % ve večerních hodinách po západu slunce. Pro snížení výskytu žravých a savých škůdců je vhodné všechny kmeny a opory
stromů natřít lepem CHEMSTOP ECOFIX. Přípravek ROCK EFFECT
je možno používat i k ochraně zeleniny dle návodu. Ochranná
lhůta po aplikaci ROCK EFFECTu je jeden den, to znamená, že
po uplynutí jednoho dne od postřiku můžeme ošetřené rostliny
a plody konzumovat.
-P. Kumšta-
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MASOPUST V LOUČEJI
Po dlouhé době jsme opět uspořádali Masopust, kterého se
zůčastnilo víc jak dvacet dospělých masek a deset dětských.
Po propůjčení obce od pana starosty jsme vyrazili průvodem
po vsi od chalupy k chalupě a přivítání a pohostinost lidí byla
úžasná nejen v Loučeji, ale i u našich sousedů ve Lhotce, kterou
jsme s masopustem opět navštívili a všem za to moc děkujeme.
Nálada byla skvělá a všichni se super bavili a zpívali za doprovodu
harmoniky Honzi Hatáka ze Lhotky, který nás celý den doprovázel
a za to mu moc děkujeme.
Po návštěvě Lhotky jsme se přesunuli do hasičské klubovny, kde
pokračovala masopustní zábava za doprovodu harmoniky.
Chtěl bych všem za skvělou akci poděkovat a těšíme se na příští
rok.
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MAŠKARY V CHLUMU
V sobotu 12. 2. 2022 prošel po Chlumu maškarní průvod. Při
zahájení před hospodou nás pan starosta potěšil předanými dary.
Hudební doprovod zajistili dva osvědčení muzikanti Petr Pour
a Pavel Petrovič. Letošní ročník byl ozdoben krásnými maskami
MIMOŇŮ pod taktovkou Milana Mlezivy. Dále chodili velcí i malí
loupežníci, Shrek, Rumcajs, strašák do zelí, covidová jednotka
nebo šašek a mnoho dětí v maskách i maminky a babičky
s kočárky. V každé navštívené chalupě maškary dostaly bohaté
pohoštění, bohužel není v silách maškar navštívit každého…
Tímto se omlouvám všem, které jsme nenavštívili a zároveň,
děkuji všem, kteří nás, maškary a muzikanty pohostili. Zvláštní
poděkování posíláme Alence do hospody, paní Kolouchové na
Horánek k lesu a Vendule na Višovce. Závěr masopustního veselí
byl v hospodě U Bednářů do pozdních večerních hodin.
Za SDH Chlum Václav Bürger
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Základní škola a Mateřská škola Křemže,
Školní 182, 382 03 Křemže

Tel.: 380 742 170, tel. i fax: 380 741 208, e-mail:zsmskremze@seznam.cz

Ředitel ZŠ a MŠ Křemže vyhlašuje

ZÁPIS

dětí do mateřské školy (Křemže i Chlum)
pro školní rok 2022/23
Od 1. 4. 2022 si můžete v obou školkách a v ředitelně ZŠ Křemže vyzvednout žádost
a evidenční list dítěte. 3.5.2022 bude po celý den probíhat zápis v MŠ Křemže i v MŠ Chlum.
S sebou k zápisu přineste:
Základní kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy:
Vyplněnou žádost
-Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti
Evidenční list dítěte potvrzený od lékaře
obce, která je zřizovatelem MŠ
Rodný list dítěte
- Věk dítěte (přednost mají starší
děti, hlavně předškolní)
- Sourozenec již navštěvující školku

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění novely č. 82-2015SB
vyhlašuji

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
pro školní rok 2022/2023
Zápis proběhne běžnou formou ve třídách ZŠ dne 8.4.2022 od 14 hodin. Abyste nečekali,
můžete se v obou MŠ zapsat do pořadníku přímo na určitý čas. Náhradní termín pro ty,
kteří z důvodu nemoci či karantény nebudou moci přijít, pak bude 22.4.2022 opět v ZŠ.
Na tento druhý termín se pak musíte individuálně domluvit na tel. 602232999. S sebou
přineste vyplněný zápisový list a rodný list dítěte. K žádosti o odklad s sebou vezměte zprávu
z poradenského zařízení (PPP).
Podle výše uvedeného ustanovení se zápis týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016 a dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky
o jeden rok.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Jiří Thám,
ředitel ZŠ a MŠ Křemže
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Vypráskaná sobota
- DARY ZE STATKU -

9.4.2022

BOHOUŠKOVICE

14h-17h

ZVEME VÁS NA JARMARK LOKÁLNÍCH
VÝROBCŮ
PŘIJĎTE OCHUTNAT SLADKÉ I SLANÉ
POCHOUTKY
DÁLE:
PRODEJ DEKORAČNÍCH VÝROBKŮ,
ROSTLIN,VÝROBKŮ Z BYLIN A DALŠÍ
PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
VÝSTAVA SBÍRKY VAJÍČEK

Těšíme se na vás

VE SPOLUPRÁCI S MĚSTYSEM KŘEMŽE
KAVÁRNOU MATICE
ČZSÚSČK
MINIŠKOLIČKOU PRÁSKÁNÍ BIČEM SPOLKU
KELTOVINY
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ALFA ROMEO TONALE
Nové Alfa Romeo Tonale je druhé SUV automobilky Alfa Romeo,
ale poprvé v historii automobilky se jedná o hybridní vůz. Tonale se nabízí ve třech motorizacích. Hybridní 130 a 160koňové
a plug-in hybridní 275koňové. Nejslabší varianta se nabízí pouze s předním pohonem, čtyřválcovým motorem s objemem 1,5
litru o výkonu 130 koní a dvouspojkovou 7stupňovou automatickou převodovkou. Motor má 240Nm a elektromotor napomáhá 15kW a 55Nm. Motor o výkonu 160 koní se nabízí také pouze
s předním pohonem, 7stupňovým dvouspojkovým automatem
a se stejným elektromotorem také o výkonu 15kW. Změna je
akorát v tom, že spalovací motor je obohacen o turbodmychadlo.
Elektromotor u obou variant má 48v. Nejsilnější plug-in hybridní
verze nabízí 275 koní, tudíž i nejlepší zrychlení. Z 0-100 km/h vystřelí Tonale za 6,2 vteřiny. Vůz je vybaven pohonem všech čtyř
kol Q4, který přispívá bezpečnosti i sportovnímu pocitu z jízdy.
Spalovací motor je tentokrát pouze 1,3 litrový a je také vybaven
turbodmychadlem. Karoserie dostala vskutku nezvyklé tvary.
Příď vozu vypadá velmi agresivně jak je u Alfy Romeo zvykem,
zbytek vozu je elegantně zakulacený. Na zádi vozu dominují zadní svítidla, která se rozprostírají přes celou záď a celá zadní část je
mírně klopená.
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Tonale se pyšní systémem Electric Drive. Electric Drive umožňuje vozu jet čistě na elektrickou energii třeba při parkování nebo
při dopravní zácpě. Funkce Silent Start nastartuje vůz bez použití benzínového motoru. Interiér zaujme 10,25palcovým dotykovým displejem, který je navržený tak, aby řidiči dával dokonalý přehled o voze. Widgety se na displeji dají upravit jako na
chytrém mobilním telefonu. Dají se uspořádat tak, aby to řidiči
co nejvíce vyhovovalo. Místo analogových budíků se vůz pyšní
12,3palcovým digitálním přístrojovým displejem Cannocchiale.
Je konfigurovatelný podobně jako displej na palubní desce. Dává
řidiči přehled o bezpečnostních asistentech, navigaci, nabíjení,
atd. Interiér vypadá sportovně, je uspořádaný a opravdu se povedl. Alfa Romeo tvrdí že plug-in hybridní verze ujede čistě na
elektrickou energii 80 km mimo město a 60 km ve městě. Plné
nabití na rychlonabíječce trvá 2,5 hodiny. Alfa Romeo Tonale je
opravdu povedené hybridní SUV hodící se jak do města, tak na
delší cesty. Nezvyklý exteriér dělá Tonale originálním, sportovním a nepřehlédnutelným vozem. Na začátek prodeje si budeme
muset počkat do června. Ceny zatím nejsou známy.
MB /15 let | https://www.car-point.cz/clanky/
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STEJSKAL: PĚKNĚ JSME SI ZAMLSALI
Takto okomentoval náš další velký úspěch ve sportu
Stejskal Tomáš z 5.A, který si
připnul kapitánskou pásku
a vedl náš tým ve složení:
Šipanová Barbora, Hajduchová Anna, Velíšek Michal,
Špiroch Ondřej, Motejl Filip,
Hálová Lucie a Vít Marek do
okresního finále v přehazované v Kaplici, které se konalo 15. února.
Ač jsme s tím nepočítali, skutečně jsme si zamlsali co do
počtu vyhraných setů a to
s velkým bodovým rozdílem.
Přesto, že našimi protivníky byly těžké váhy typu ZŠ
Kaplice nebo ZŠ Malonty, do
krajského kola se zlatou medailí v kapse postupuje náš
tým.
Bartoň Aleš

JAKO PO MÁSLE
8. února jsme si namazali
jako máslo na chleba hned
okres Strakonice a Tábor.
Díky tomu se našemu florbalovému týmu holek podařilo
získat poprvé v historii naší
školy stříbro. Probojovat se
v prestižní soutěži Čeps cup
z okresu do kraje a zde se
umístit na druhém místě, je
nenaplněným snem mnoha
škol.
I přesto, že nám do nominací zasáhla karanténa, kvůli
které jsme přišli o některá
esa, mohli jsme díky kvalitní
záloze složit plnohodnotný tým, který potvrdil, že
s Křemží je nutné počítat.
K našemu dalšímu velkému překvapení se nejúspěšnějším dominátorem
z celého Jihočeského kraje
stala Galásková Stella ze
6.B a hráčkou s největším
počtem pokusů o zakončení Hajduchová Anna, taktéž ze 6.B.
Gratulujeme.
Bartoň Aleš,
ZŠ a MŠ Křemže
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LYŽAŘSKÝ KURZ SE KONEČNĚ USKUTEČNIL
Po dlouhé odmlce způsobené pandemií
se navzdory nejisté situaci covidové i
sněhové podařilo zrealizovat lyžařský kurz
naší školy. Vyjeli jsme opět do skiareálu
Špičák a zabydleli se v hotelu Bohemia,
přímo u vleků a lanovky. Dokonce nám
napadl čerstvý, byť poněkud mokrý sníh
a každý lyžař ví, že nad přírodní sníh není.
Mezi téměř třiceti žáky, z nichž poslední
dorazil jak jinak až po negativním výsledku
PCR testu o půl dne později, byli lyžaři,
snowboardisté i úplní začátečníci, kteří
vlastně ještě neví, co si oblíbí. Prvotní
rozdělení do skupin se pak během týdne
průběžně měnilo, jak se měnila úroveň
aktérů.
Lyžování je fyzicky poměrně náročný
sport a brzy někteří pociťovali značnou
únavu. Našli se však také jedinci, kteří by
jezdili prakticky pořád. Večer jsme nabízeli
relaxační procházky po okolí, společenské
hry, televizi nebo jen klid na pokoji. Žákům i kolegům musím
poděkovat za poklidný a příjemný kurz, na němž jsme si všichni
navzdory úrazům krásně zajezdili. Snad to příští rok vyjde zase!
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Mgr. Jiří Thám, ředitel ZŠ a MŠ Křemže
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Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, u kterých je nutné zahájit odbornou
zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.
Výhodou domácí zdravotní péče je možnost setrvání ve svém domácím prostředí, psychická
pohoda nemocného, omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního
zařízení.
Domácí zdravotní péče je poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře nebo
ambulantního specialisty, péče je plně hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami.
Provádíme tyto výkony:
• odběry biologického materiálu včetně odvozu
do laboratoře nebo k lékaři,
• měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls,
dech, hladina glykemie,
• aplikace injekcí,
• péče o klienty s katetry,
• péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik
a zaučení v aplikaci, edukace diabetika,

• převazy ran – bércové vředy,
diabetické ulcerace, proleženiny,
pooperační rány, tržná poranění apod.,
• ošetření všech druhů stomií, klyzma, ošetření
a výměna permanentních katetrů (cévek)
u žen i mužů,
• aktivní ošetřovatelská rehabilitace u klientů
po CMP nebo po úraze.

Pokud zajišťujete péči v domácím prostředí sami, nabízíme vám k pronájmu některé ze zdravotnických pomůcek.

Kontakt:

Zdravotní sestra
Telefon: 797 993 350
E-mail: info@ledax.cz

Domácí zdravotní péče
T. G. Masaryka 188, 381 01
Český Krumlov

www.ledax.cz
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Nová otevírací doba od 21.2.2022
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

10:30 – 14:00
10:30 – 14:00
10:30 – 14:00 a 18:00 – 22:00
10:30 – 14:00
10:30 – 14:00 a 18:00 - 22:00
12:00 – 22:00
12:00 – 20:00

- příjemné posezení v naší útulné hospůdce s kapacitou až 60 míst
- 2 salonky, vhodné pro soukromé akce, menší oslavy či firemní jednání (15 + 30 míst)
- v letním období posezení na venkovních terasách (až 80 míst)

- vaříme polední menu, každý den 2 polévky a minimálně 7 hlavních jídel
(pokrmy české a zahraniční kuchyně bez polotovarů a vždy z čerstvých surovin)
- o večerech a víkendech vaříme dle stálého jídelního lístku (pizza, burger, wrap….)
- každý týden navíc speciální nabídka jídel, např. vepřové hody, řízkové dny atd…..
- široký výběr teplých a studených nápojů, sortiment pivovaru Budějovický Budvar, kvalitní káva,
kvalitní vína, točená limonáda, džusy, domácí limonády, široký výběr likérů a destilátů…
- parkování přímo u hospody, dostatečný počet parkovacích míst
firremní
- na Vaše přání připravíme a zajistíme: oslavy narozenin, rodinné oslavy, třídní srazy, fi
večírky, svatební hostiny, smuteční hostiny, plesy a taneční zábavy, stravování pro větší skupiny
osob, rauty, a mnohé další , po domluvě i mimo aktuální otevírací dobu.
- přijímáme hotovost, platební karty včetně stravenkových karet a stravenky

Zavolejte si o volný termín Vaší oslavy, svatby, třídního srazu, firemního večírku….

Chmelenská hospoda, Chmelná 5, 382 03 Křemže
Telefon: 720 395 478
Email: info@chmelenska.cz
Web: WWW.CHMELENSKA.CZ
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Firma AGRIO hledá nové kolegy!
Zajímá vás výroba prvotřídní zemědělské techniky?
Chcete pracovat u největšího českého výrobce polních postřikovačů?

Konstruktér
nástupní mzda od 42 000 - 43 500 Kč

Servisní technik
nástupní mzda od 224 - 231 Kč/hod

Skladový manipulant
nástupní mzda od 32 500-33 750 Kč

Montážník
nástupní mzda od 199 - 206 Kč/hod

Elektromontážník
nástupní mzda od 212 - 219 Kč/hod

Svářeč
nástupní mzda od 221 - 228 Kč/hod

Obráběč kovů
nástupní mzda od 199 - 206 Kč/hod

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.

Nabízíme:
•
•
•
22

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

KŘEMEŽSKO 2022

ai16450752809_GB_job-01_03.2022_KREMEZSKO_186x263mm.pdf 1 17.02.2022 6:21:33

Jistota, stabilita a práce,
která dává smysl.

Rozbal
svou kariéru!

Vyrábíme obaly od roku 1946.

posila
obchodního
týmu

Seřizovač
přípravář
zpracovatelských Operátor/ka
výroby
strojů (3 směny)

Elektromechanik

Údržbář

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

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

Patříme mezi hlavní
výrobce obalových
materiálů v ČR.

grafobal.cz/kariera/
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OSMISMĚRKA NA BŘEZEN
Návod na osmisměrku: v osmisměrce je třeba najít všechna slova ze seznamu. Po vyškrtání těchto slov zůstanou
některá písmena nepřeškrtnutá, tato písmena při čtení po řádcích zleva doprava tvoří tajenku osmisměrky.

ADAT, ATOM, AULA, BAČA, BONY, BOUT, BULA, DBÁT, DCEŘ, DĚTI, DIÁŘ, DLAB, DOLŮ, DUHA, DXVI, FOTO, HLAS, HRAD, HROM,
IONT, IRÁK, JAWA, JIVE, JOJO, KÁJA, KAPR, KLÍN, KOSA, KRMĚ, KRUH, KRÝT, KÝČE, LANA, LEPY, LESK, LÉZT, LOOK, LOSI, LOVY,
MASA, MERA, NATĚ, NOTA, NÝTI, OÁZY, OBEC, OBLÁ, OBOR, OBUV, ODĚR, OHBÍ, OPAL, ORBA, ORLE, OSEL, OVES, PAPÁ, PAST,
PEPŘ, PERA, PLÁŽ, ROCO, RŮST, RVÁČ, RÝMY, ŘÍZA, SAPO, SBOR, SEDM, SLIZ, SLOH, SNOP, SRAB, STEH, STOA, STRK, STUD, SVIT,
ŠMÍR, ŠULA, TAXI, TELE, TESK, TOFU, TŘES, TUŘI, UHER, ÚHOR, UŠÁK, VÁHA, VÁZY, VÍKO, VIZE, YZOP, ZÁŘE, ZBĚH, ZISK, ZJEV,
ZPĚV, ZUBR, ŽLEB,
ÁCHAT, ARCHA, BIDLO, BOXER, DRTEK, FRČET, HALÉŘ, HUKOT, CHAOS, CHIPS, CHÍSA, CHRÁM, CHRIE, IDEJE, JEDLE, KITAJ, LILEK,
LVICE, ODKAZ, OTISK, PIANO, PINTA, PRASE, PYTLE, SÉPIE, SIFON, SNAHA, SOCHA, SPICH, TRAMP, ÚLOHA, VOLHA, VOLTY,
VZORY, ZÁCPA,
ANANAS, BACHOR, BRÁZDA, CANSAS, DEBTOR, DORKAS, EMBRYO, FASÁDA, HOLOTA, HOVORY, IDEÁLY, JELENI, KIOSKY,
MLUVČÍ, OMLUVA, OTCOVÉ, PRAVĚK, PŘÍPIS, REAKCE, REÁLNO, ROŠŤÁK, ROZSAH, SMETÁK, STARKA, TOPORO, TVAROH,
VÝHODA, VZHŮRU, ZANÉST, BĚLOKAZ, ESKADRA, HYDRANT, LEHÁTKO, MORFIUM, POUZDRO, ROZKLAD, SKLADBA, ZEVLOUN,
ALMANACH, CHYTROST
Příjemné chvíle s luštěním přeje Alena Nováková.
Tajenka křížovky z minulého čísla: Leží-li kočka v únoru na slunci v březnu ještě zaleze za kamna.
Výherci: J. Mejzlíková, J. Cipínová, J. Bednář
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
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