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INFORMACE Z KŘEMEŽSKA

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Dne 14. 9. 2021 se rada městyse sešla spolu se zastupitelstvem na
své řádné 40. schůzi a pracovní poradě, kde byly projednány zejména následující záležitosti:
informace ředitele Základní a Mateřské školy Křemže o budoucích
prostorových potřebách školy vyplývajících z požadavků na odborné učebny a zároveň narůstající počet žáků, dále požádal o souhlas
s aktuálním navýšením kapacity ZŠ z 380 na 420 žáků. V diskusi bylo
následně řešeno i problematické parkování v okolí školy a nerespektování zákazu vjezdu ze strany některých rodičů (ZM odsouhlasilo
navýšení počtu žáků ZŠ na 450 a dále se shodlo na nutnosti koncepčně řešit prostorové požadavky školy a dopravní problémy);
nabídka na odkup pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových (ZM se shodlo na odkupu, jedná se převážně
o malé části při místních komunikacích); žádost o směnu pozemků
- p.č.1296/27 v k.ú.Chlum pro výstavbu chodníku za část p.č.89/5
v k.ú.Křemže (odsouhlaseno); žádost o prodej části pozemku p.č.384
v k.ú.Křemže nad objektem čp. 97 v ul. Pod Jáníčkem (odsouhlaseno);
žádost o prodej částí pozemku p.č.889/2, 886/8 a 863/58 v k.ú.Křemže v lokalitě Smudkova strouha (ZM posoudí do příští porady); žá-

dost o odkup části pozemku p.č.62/25 v k.ú.Křemže (ZM nesouhlasí
s prodejem a navrhlo žadateli vyhrazení parkovacího místa); návrh
na směnu pozemků - část pozemku p.č.936/288 za část p.č.936/287
v k.ú.Křemže v ul. Luční (odsouhlaseno); návrh na směnu části pozemků p.č.274/2 a 260/2 v k.ú.Křemže v ul. Spojovací (odsouhlaseno);
žádost o odkoupení objektu čp.82 bývalého obecního úřadu (ZM
nedoporučilo prodej); pronájem části návesního pozemku v osadě
Lhotka (zamítnuto); návrh darovací smlouvy mezi Jihočeským krajem
a městysem k pozemkovému vypořádání nové komunikace ul. Pod
Jáníčkem (odsouhlaseno); žádost Tělocvičné jednoty Sokol Křemže
o vratnou finanční výpomoc z důvodu navýšení ceny zázemí tenisových kurtů (schválen příspěvek 800.000,-Kč); návrh nového systému
zpoplatnění likvidace odpadů tak, jak nám ukládá nový zákon (ZM se
po diskusi nad možnostmi dle zákona vrátí ke konečnému rozhodnutí na příští pracovní poradě).
S úctou a přáním pevného zdraví a optimismu
do sychravých podzimních dnů
Ing. Josef Troup, starosta

Z investičních akcí obce
Rekonstrukce kotelny ZŠ

Dne 13.9. byla dodavatelem předána nově zrekonstruovaná
kotelna Základní školy Křemže. Jako pamětníka původní uhelné kotelny, následně pak již plynové, mě překvapilo - pozitivně
překvapilo, jakého pokroku dosáhly tyto technologie, neboť
naše kotelna je velmi moderní a úsporná.
Pokračování na str. 2
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Chodník Chlum
Stavba byla zahájena podle
návrhu 6. září a zatím probíhá dle plánu.
Pokud by přálo počasí i v závěru roku, předpokládá firma její dokončení do konce
roku, i když smluvní termín je
o něco delší.

K ODPADŮM
Jak už jsem informoval dříve, čeká naši obec od nového roku
změna systému zpoplatnění likvidace odpadů tak, aby tento
vyhověl novému zákonu o odpadech. Týká se všech obcí, které
dosud používaly jiný systém než systém paušální platby. Myslím, že jsme se tímto zákonem společně s mojí ekonomkou
a ostatními starosty z naší českokrumlovské svozové oblasti už
od jara zabývali opravdu svědomitě a zevrubně, a hledali jsme
cestu co nejvíc spravedlivou a zároveň technicky realizovatelnou. Naráželi jsme na další a další úskalí, když už jsme si mysleli,
že se nám podařilo najít přijatelnou variantu. Požádal jsem již
před prázdninami svoje kolegy zastupitele, aby se této problematice opravdu zodpovědně věnovali a dospěli jsme k maximálně konsensuálnímu rozhodnutí. Na minulé pracovní poradě
jsme podrobně diskutovali o možnostech a návrzích s tím, že se
touto problematikou budeme opět zabývat na další pracovní
poradě, kde by mělo padnout rozhodnutí, které bude následně
vtěleno do nové obecní vyhlášky.

K odpadům ještě na okraj malá poznámka. Neustále se setkáváme s nezodpovědností některých občanů, kterým je zcela jedno, kam a jaký odpad odkládají. Jedná se o neuvěřitelné druhy
odpadů v místech, kde nemají co dělat. To nás dovedlo bohužel až k tomu, že velké sběrné místo nad benzínovou pumpou
a za márnicí je sledováno záznamovým kamerovým systémem
- opravdu skutečným!!! Díky němu se nám již podařilo v posledních dnech odhalit hříšníka, a i když nemůžeme zveřejňovat
jména, byla naše domluva této osobě opravdu důrazná. Zatím
budeme podobné prohřešky řešit takto a jenom doufám, že to
nebude znamenat „pro dobrotu na žebrotu“.
Ing. Josef Troup, starosta

Recept od starosty – cuketové závitky s ricottou
Svým opět vegetariánským receptem asi nepotěším pány, ale pokud
jim přiděláte kus flákoty, možná
tento pokrm vezmou na milost alespoň jako přílohu. Je to velmi jednoduchý a levný pokrm a zvlášť ideální
v době, kdy hodně z nás má ještě na
zahrádkách přerostlé cukety a neví
co s nimi.
INGREDIENCE:
Potřebujete 2 cukety, které nakrájíte na tenké plátky (mně se
osvědčila škrabka zvaná Piraňa, kterou jsem si kdysi pořídil na
našem veletrhu), plátky posolte a nechte cca 10 minut „vypotit“
a pak papírovou utěrkou osušte.
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PŘÍPRAVA:
Najemno nakrájejte lístky bazalky, prolisujte česnek podle chuti, promíchejte s ricottou. Na každý plátek dejte kopičku ricotty
a zabalte do závitku. Dno zapékací nádoby potřete olivovým
olejem a rozetřete pár lžic rajčatové pasatty. Vyskládejte závitky,
pokapejte olivovým olejem, poklaďte natrhanou mozzarellou
a zalijte rajčatovou pasattou-pyré a zapečte.
P.S. Co se týče přerostlých cuket, ochutnal jsem na fotbale při
příležitosti otevření nového fotbalového hřiště fantastický tatarák právě z cuket od paní Blanky Voráčkové. Poradila mi jak na
to a doma byl velký úspěch. Ale protože je to její recept a já se
nerad chlubím cizím peřím, zkuste se jí zeptat, třeba Vám recept
taky dá. A je opravdu výborný.
Dobrou chuť přeje Josef Troup, starosta

KŘEMEŽSKO 2021

VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ VÝTVARNÍKŮ
V pátek 3. 9. 2021 proběhla v sále radnice ve Křemži
tradiční vernisáž k výstavě výtvarníků, která pak pokračovala v následujícím týdnu.
Tato akce se těšila velké účasti a poděkování patří hlavně hlavnímu organizátorovi, panu Pavlu Rožboudovi.

PROPUSTEK V LUČNÍ ULICI JE PO REKONSTRUKCI

3

KŘEMEŽSKO 2021

ZÁJEZD RABÍ, HORAŽĎOVICE 2021
V úterý 14. září 2021 naše knihovna uspořádala již podvanácté
podzimní zájezd pro seniory. Navštívili jsme hrad a město Rabí
a město Horažďovice. Tentokrát nás byl plný počet – rovných 50.
Cestu autobusem nám opět uhradil Úřad městyse Křemže,
kterému tímto děkujeme.
Na cestu jsme vyrazili před osmou hodinou ranní směrem na
Chmelnou. A pak na Vodňany, přes Strakonice a Horažďovice až
do Rabí. Tam jsme přijeli v půl desáté na předem objednanou prohlídku hradu. Domluvili jsme se, že navštívíme prohlídkový okruh
Věž.
Prohlídka začala na velkém nádvoří, dále jsme zavítali na malé
nádvoří se studnou a hospodářským zázemím. Poté jsme prošli
nejstarší částí hradu a vystoupali na vrchol obytné věže gotického donjonu. Prohlídka končila ve spodních patrech sklepení, kde
byla dříve hladomorna.
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Hned po prohlídce hradu Rabí, jsme se společně vyfotili, protože
v Horažďovících již nebyl naplánován žádný společný program.

Při návštěvě Horažďovic zbyl čas i na kávu a zákusek v Zámecké
cukrárně.

Zajímavé je ale i samotné město Rabí, jehož historie je spojená
s vývojem hradu.
Ve městě je mnoho hodnotných objektů, a tak je část obce chráněna jako městská památková zóna. Na náměstí stojí jednopatrová novogotická budova radnice a bývalé statky s překrásnými
štíty selského baroka
V 17. století byl v těsné blízkosti hradeb zřízen umělecky ojedinělý židovský hřbitov, pro jehož barokní náhrobní kameny byl jako
materiál zvolen vápenec.
Po prohlídce hradu jsme si udělali ještě krátkou procházku a navštívili i tento malý židovský hřbitov.

A pak už jsme se vydali do města Horažďovic, kam jsme přijeli asi
v půl dvanácté a rozutekli se do místních restaurací na oběd. Poté
si každý zvolil vlastní program.
A po toulkách horažďovickými ulicemi také na malý odpočinek na
Mírovém náměstí.

Většina jistě navštívila zámek, který stojí na místě gotické tvrze,
a kde je zpřístupněno Městské muzeum.

Ve čtyři hodiny odpoledne jsme opouštěli město Horažďovice.
Cesta rychle ubíhala a po čtvrt na šest jsme již byli ve Křemži. Opět
se na nás usmálo štěstí v podobě krásného počasí, kdy nás po celý
den příjemně hřálo teplé podzimní sluníčko.
Podrobnější informace z výletu a spoustu fotografií naleznete na
webových stránkách knihovny
– www.knihovnakremze.estranky.cz.
Miroslava Průchová
knihovnice
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VÝTVARNÝVÝTVARNÝ
PODVEČERPODVEČER

S PANÍ KARLOU
VOTŘELOVOU NA TÉMA
KNIHOVNA SMĚSTYSE
KŘEMŽE
PANÍ KARLOU
VOTŘELOVOU
NA TÉMA

pořádá

TVORBU VÁNOČNÍCH ARANŽMÁ
VE STŘEDU 10. LISTOPADU 2021 v 18.00 HODIN
Cena materiálu 30,- Kč.

Cena materiálu 30,- Kč.

Cena materiálu 30,- Kč.

&

Cena materiálu 30,- Kč.

UKÁZKY PŘEDVEDE VERONIKA BARTOŠOVÁ

POŘÁDÁ

VÝTVARNÝ PODVEČER

S PANÍ KARLOU VOTŘELOVOU NA TÉMA
S PANÍ KARLOU VOTŘELOVOU NA TÉMA

S PANÍ KARLOU VOTŘELOVOU NA TÉMA

POŘÁDÁ

POŘÁDÁ

VÝTVARNÝ PODVEČER

VÝTVARNÝ PODVEČER

S PANÍ KARLOU VOTŘELOVOU NA TÉMA

VÝTVARNÝ PODVEČER
POŘÁDÁ

S PANÍ KARLOU VOTŘELOVOU NA TÉMA

VÝTVARNÝ PODVEČER
POŘÁDÁ

Cena materiálu 30,- Kč.
Cena materiálu 30,- Kč.

ČASOPIS ROKU

Cena materiálu 30,- Kč.
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V pátek 24. září se ve Studentském klubu Kampa v areálu Jihočeské univerzity uskutečnilo slavnostní vyhlášení soutěže „Školní
časopis roku 2021“, kterého se účastnila i naše křemežská škola.
Školní časopis Čtení pod lavici má u nás ve škole dlouholetou
tradici. Letošní čísla přinesla mnoho změn. Časopis je nově vydáván pod vedením Petry Bickové, která se mu rozhodla dát
nový kabát, a společně se žákyněmi z 8. A - Nelou Zemanovou,
Markétou Šipanovou, Marianou Ondryášovou, Klárou Janktovou,
Lucií Broučkovou a Terezou Broučkovou - tvoří stálou školní redakci. Na časopisu se ale napříč ročníky podílí celá škola. Každé
číslo přináší exkluzivní rozhovor s pracovníkem školy, s absolventem naší školy a také nechybí vtipné hlášky žáků a učitelů,
které slouží k pobavení a jsou velmi oblíbenou rubrikou nejen
mezi žáky.

KŘEMEŽSKO 2021
Vytvořit školní časopis vyžaduje především kreativitu, čas a také
chuť psát a vymýšlet nové věci.
Občas je to náročné, a proto jakékoliv ocenění potěší. A jedno
takové menší ocenění školní časopis Čtení pod lavici obdržel.
Redakce vyrazila na vyhlášení výsledků soutěže do Českých
Budějovic. Pro účastníky z různých škol Jihočeského kraje byl připraven doprovodný program, ve kterém se mohli dozvědět například něco o programu Erasmus+, který umožňuje studentům
studium v zahraničí. Dále si žáci mohli poslechnout zkušenosti
mladého žurnalisty Jakuba Bartoše, který mluvil o možnostech,
jak mohou začínající novináři získat praxi (on sám první zkušenosti sbíral již v 16ti letech) a obecně přiblížil práci regionálních
redakcí. Pro účastníky bylo připraveno i bohaté občerstvení
v podobě zákusků a chlebíčků, k dispozici byly i nealkoholické

nápoje, což pozvedlo velmi příjemný program o ještě o laťku výš.
A jak to vlastně celé dopadlo? Náš časopis získal čestné uznání
za rozhovory, které přináší každé naše číslo, a především velký
obdiv od redakcí z jiných škol. Čtení pod lavici svou originalitou
zaujalo a získalo si své čtenáře.
Časopis se neustále vyvíjí, každé číslo je obohaceno něčím novým, neustále pracujeme a přemýšlíme, jak ho ještě zlepšit. Tento školní rok je naším cílem zapracovat především na designu,
abychom v příštím ročníku soutěže mohli konkurovat ještě více.
Čtení pod lavici najdete na stránkách naší školy. Děkujeme všem
čtenářům za přízeň a těšíme se, až se Vám budeme moci představit s novým číslem ve školním roce 2021/22.
Petra Bicková

JAK SE MÁME V KŘEMEŽSKÉ ŠKOLCE?
Změna – někdo ji vítá s otevřenou náručí, jiný se jí bojí. Umí totiž být jak pozitivní, tak negativní. Kdejaký dospělý se jí zalekne.
Představte si sami sebe v situaci, kdy Vám do života vstupuje. Ale
ne žádná malá a nevýznamná, pěkně rostlá a zásadní – například
měníte zaměstnání. Jdete do nových dveří, o kterých nevíte, co za
nimi čeká. Bude se Vám tam líbit? Budete si rozumět s kolegy? A
co teprve s nadřízeným? Nejeden dospělák bude nervózní, i když
to možná nepřizná.
Začátek školního roku je změna pro všechny děti i paní učitelky.
Malíčci to letos zvládají na jedničku. Za dveřmi je čekají paní učitelky, které jim po celé září (u některých možná i déle) utírají slzičky z tváří a vymýšlí kdejakou zábavnou činnost, aby to čekání
na mamku, taťku nebo babičku s dědou rychleji uteklo. Mnozí ani
nepostřehnou, že se přitom vlastně celou dobu učí. A nejenom
Malíčci. I Prostředníčci a ostřílení mazáci u Palečků si potřebují zopakovat, že ve školce existují určitá pravidla, a rozpomenout se
po letní prázdninové pauze na to, jaké je to
fungovat s ostatními kamarády ve třídě, že
hračky samy do polic nenaskáčou, a že nemůžeme mít všechno a hned, když to zrovna potřebujeme nebo chceme.

Ale učení má být hlavně zábava – a tu jsme si v září uměli zařídit:
•
Celá školka v týmovém duchu absolvovala T-Mobile olympijský běh na 500 m.
•
Palečci se zúčastnili dopoledne s nízkými lanovými aktivitami – za super zážitek děkujeme členům spolku KOUMÁK
Lubomíru Buštovi a Milanu Bicanovi, za dopomoc také Lukáši Čiernému.
•
Divadlo Z Bedny zahájilo náš letošní kulturní program, zavítali k nám také sokolníci.
Využíváme poslední zbytky teplého počasí, abychom si pohráli
na zahradě, než ji na pár měsíců uspíme. O tom zase třeba někdy
příště.
Za MŠ Křemže Petra Šestáková
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MC Křemílek - program na říjen
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
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
7. 10. 2021 čtvrtek
Závodní auto – z barevných papírů a ruličky od toaletního papíru vyrobíme funkční
závodní auto! Přineste si ruličky, na jedno auto potřebujeme jednu ruličku.
14. 10. 2021 čtvrtek
Bubáčci a netopýři – z kartonu a barevných papírů si vyrobíme
hallowenskou girlandu k výzdobě našich pokojíčků.
28. 10. 2021 čtvrtek
Ve státní svátek bude klub uzavřen
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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

PŘIPRAVUJEME DALŠÍ VÝTVARNÉ VEČERY
Večery se budou konat vždy ve středu od 17:00 v zasedací místnosti
na radnici ve Křemži, příspěvek na materiál je 100 Kč.
Večer je vhodný i pro tvořivé teenagery. Aktivita je podpořena
z NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021.
3. 11. 2021 středa
Hrátky s kůží – s lektorkou Kateřinou Vyhlídalovou si
vyrobíme koženou peněženku a náramek.
1. 12. 2021 středa
Vánoční plstění – s lektorkou Vendy Bílkovou si vyrobíme
dekorace z ovčí vlny, andílky nebo vánoční ozdoby.
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FOTOSOUTĚŽ HOUBAŘSKÉ ÚLOVKY
V srpnu jsme vyhlásili další fotosoutěž o ceny, a protože
o prázdninách se často chodí do lesa na houby, zvolili jsme
tedy téma „Houbařské úlovky“. Do soutěže dorazilo spousta
krásných fotografií, je vidět, že houbaření je opravdu oblíbenou
disciplínou v každém věku.
Děkujeme všem účastníkům soutěže.
Vítězové jednotlivých kategorií:

René Honzík – Lhotka – Setkání s bedlou
Andrea Lexová – Chlum – Lišky a vlk
Pavla Sovová Šanderová – Křemže – Hřibový vrch
Anna Červenková - Chlum – Květnatec Archerův
Ceny pro vítěze jsou k vyzvednutí po domluvě buď v sekretariátu
na radnici nebo v MC Křemílek.

10

KŘEMEŽSKO 2021

11

KŘEMEŽSKO 2021

BABÍ LÉTO NA HRADĚ DÍVČÍ KÁMEN
Již tradiční akcí na hradě je Vábení babího léta. Letos se tato
akce konala v sobotu 11. září. Připraven byl bohatý program pro
malé i velké návštěvníky. Děti procházely hradem a luštily tajenku
podzimní stezky, vyzkoušely svoje dovednosti v žonglérské
dílně a při střelbě z luku a kuše. Nechyběly ani výtvarné dílničky.
I když počasí si s námi trochu hrálo, nakonec se den velice vydařil,
i buřtíky pečené na ohníčku zavoněly hradem.

Další krásnou akcí bylo divadelní představení „Don Quijote de la
Ancha“ s dovětkem „Představení, které prodlužuje život“. Pokud
platí, že smích prodlužuje život, tak diváci tohoto představení si
ho prodloužili tedy pořádně! Protože ve stanu pod hradem se
smích ozýval téměř celou dobu představení. Všichni diváci, z nichž
někteří byli během představení zapojeni i jako herci, si netradiční
divadlo skvěle užili.
Kateřina Nováková
Akce byly podpořeny z dotace jihočeského kraje
– program Podpora kultury.
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ŘÍJEN NA ZAHRADĚ

Poslední sklizeň zeleniny - na přelomu září a října obvykle přichází
první mrazíky, které ukončí vegetaci. Než mrazy nastanou, posbíráme poslední plodovou zeleninu, která už při nízkých teplotách
skoro neroste a těžko dozrává. Na mráz je citlivá také červená
řepa a mrkev. Slabší mrazíky naopak nepoškodí celer, pór a růžičkovou kapustu. Kořenové zeleniny opatrně vyrýváme, aby nedošlo ke zlomení kořenů. To platí především pro černý kořen.
Podle průběhu počasí můžeme postupně čistit záhony s letničkami. Celý záhon zryjeme a doplníme o základní živiny (draslík,
fosfor) jednosložkovými hnojivy (síran draselný, draselná sůl, superfosfát). Prospěšné je také dodat do půdy organické látky, např.
kompostem. Pokud je půda hodně kyselá, můžeme její pH upravit
přidáním mletého vápence.
Bór patří mezi důležité stopové prvky. Zlepšuje hospodaření rostlin s vodou, podporuje nasazení květů a plodů, příznivě působí
na klíčení pylu a ovlivňuje skladovatelnost plodů. Velmi náročné na bór jsou všechny košťáloviny, mák, celer, ovocné stromy
a réva vinná. Bór je dobře rozpustný ve vodě, a proto je v našich
klimatických podmínkách silně ohrožen vyplavením, zejména
na kyselých a písčitých půdách. Nedostatek bóru u celeru způsobuje dutiny uvnitř bulvy. U ovocných stromů se bór hromadí
v plodech. Jeho nedostatek proto pociťují nejvíce mladé listy
a plůdky. Již v červnu jsou na slupce jablek zřetelné nepravidelné hnědé zkorkovatělé skvrny, někdy lehce vyvýšené.
Slupka se na postižených místech krabatí a praská, nejčastěji
u kališního konce. Plody se deformují, praskají, a buď brzy opadávají, nebo hnědnou, scvrkávají se a zůstávají suché na stromech.

Při nedostatku bóru u hrušní pozorujeme na plodech mělké povrchové prolákliny, pod kterými nacházíme korkové vrstvy buněk.
Při zjištění nedostatku bóru provádíme mimokořenové doplnění
bóru postřikem na list u ovocných stromů po sklizni nebo před
rašením v koncentraci 0,6% tj. 6 gramů na jeden litr teplé vody.
U zeleniny 20 dní po výsadbě, druhý postřik za měsíc v koncentraci 0,2%.
Ve správné sklizňové zralosti postupně sklízíme a vhodně uskladníme všechny odrůdy zimních jablek a hrušek. Zásobují nás vitamíny a minerály po celou zimu. S plody zacházíme velmi opatrně. Malé, mechanicky poškozené nebo deformované ovoce
vyřadíme při česání a co nejdříve je zpracujeme na šťávy, mošty
nebo využijeme v kuchyni. Skladovací prostor pro ovoce má být
chladný (2 až 5 °C), větraný, nepříliš světlý, má v něm být dostatek
vzduchu, nemá být příliš suchý (80 až 90%) a přirozeně se v něm
nesmějí vyskytovat žádní škůdci. Ideální je ukládat jablka a hrušky
na police či regály jednotlivě. Na první pohled pak odhalíme každé ohnisko hniloby. Ukládáme-li ovoce v bednách, pak pro lepší
sledování můžeme také postavit bednu s jablky, navlečenou do
fólie, na dřevěné špalíčky. Fólie by neměla ležet přímo na plodech.
Potom do ní uděláme jeden až dva otvory na každý kilogram obsahu.
Vlašské ořechy usušíme na slunci, v suché místnosti, ve stodole
či na půdě. Teprve zcela suché ořechy nasypeme do koše nebo
sáčku, který propouští vzduch. V žádném případě nesmíme ořechy umývat ve vodě, protože často nemají zcela uzavřenou skořápku a voda, která pronikne dovnitř, může způsobit zplesnivění
obsahu.
Ve druhé polovině měsíce začíná období výsadeb. U většiny druhů ovocných stromů, s výjimkou broskvoní, dáváme přednost
výsadbě podzimní před jarní. Stromky či keře by však měly být
dostatečně vyzrálé ve dřevě, což mnohdy postrádají jednoletí štěpovanci. Při jakékoli manipulaci nesmí u stromku přeschnout kořeny. Je jistější, když na dobu 24 hodin před výsadbou ponoříme
rostlinu s kořeny do vody. V této době můžeme vysazovat rybíz
a angrešt, protože brzy zjara raší. Keře sázíme tak hluboko, aby
byly nejspodnější pupeny zakryty zeminou asi 10 až 15 cm. Dají
se vysazovat i další ovocné druhy s výjimkou broskvoní, které sázíme přednostně až na jaře.

LOUKY KOLEM NÁS
Dříve, než se budeme věnovat
dnešnímu článku, bychom vám
rády sdělily, že máme velkou radost z toho, že vás naše přírodní
témata zajímají. Máme od mnohých z vás kladné odezvy. Pokud
byste měli v budoucnu k našim
článkům nějaké otázky, na které
dokážeme odpovědět, můžete
nám je posílat na emailovou adresu vesnickezahrady@seznam.
cz. Odpovědi zveřejníme i zde
v Křemežsku.
14
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Čím jsme začaly?

Začaly jsme odbagrováním travního drnu a odstraněním plevele
postřiky, abychom odstranily nevhodné rostliny ,které by mohly
prorůstat budoucí květnatou loukou a bylinným záhonem.

Jak založit květnatou louku

Louku zakládáme do čisté půdy - semena přírodních lučních rostlin nelze dát do založeného trávníku, půdu pro výsev louky připravíme podobně jako trávník. Půdu nejdříve zryjeme nebo odstraníme drn, podle velikosti použijeme buď manuální rýč nebo bagr.
Poté přijde na řadu rotavátor, který svými noži rozmělní půdu, která bude připravena k osetí. Můžeme přidat i čistou zem, pokud
nám bude scházet.
Směsi určené k vysetí nasejeme buďto sypačem nebo na menších
plochách ručně. Žádný strach ... časem, až se vysemení květnatá
louka, bude louka hustší a plnější.
Co je dobré použít na utažení plochy je buďto válec, nebo ručně vyrobený válec z dřevěné kulatiny - tím přejedeme semena
a zatlačíme do půdy, při kropení si dáváme pozor, aby se semínka
neutápěla v kalužích a neodplavala pryč. Nejvhodnější výsev pro
tento záměr je jaro nebo pozdní podzim, ten bych ze své zkušenosti doporučovala více.
Co se týče prvního roku, to rostou hlavně kořínky rostlin – rostliny
sekáme při výšce 20 cm, aby se nezadusily. Může se ale stát i to, že
vyroste plevel, ale není se čeho bát. Stačí ho posekat v době květu
a z podrostu odstranit, pravidelným sečením pak plevele z louky
úplně vymizí. Druhý rok po výsevu již louka plnohodnotně kvete,
sekáme dvakrát až třikrát ročně pro zahuštění porostu, první seč
bývá až na konci po odkvětu kopretin - našich oblíbených...
Než jsme začaly sepisovat tento článek, dlouho jsme přemýšlely,
čím vás můžeme potěšit a nakonec nás napadla květnatá louka,
jelikož je to moderní prvek dnešních zahrad, tedy v prostředí, ve
kterém žijeme, a tak chceme pomoct nejenom krásné přírodě, ale
i včelkám a hmyzu kolem nás.
Jedná se celkem o náročnou věc, a tak si alespoň v tomto článku
řekneme základní metody a základní práce k provedení tohoto záměru. Dozvíte se také něco o osetí louček pod Křemežským hřbitovem.

Co se týče výběru osiv, je velmi dobré si promyslet, jak vysokou
travní plochu chceme mít, pokud chceme toto vytvářet na malé
zahrádce, vybírejte nižší velikosti i s bylinami, pokud budeme mít
větší plochu, můžeme si jí i rozdělit dle druhů osiva.
Zde přikládáme i postup ve fotogalerii. Dále se budeme těšit, až
nám louka naklíčí, vyroste a začne kvést. Chtěli bychom zde umístit hmyzí hotely, aby lidé a děti, kteří kolem půjdou, mohli zkoumat a odpočívat při nádherné podívané.
Vesnické zahrady K. Nejedlá
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PODZIM ZNAMENÁ VÝLET S VNOUČATY NA LIPNO!
„Babi, dědo, pojeďme na Lipno.“ Udělejte svým vnoučatům radost a vezměte
je po škole nebo rovnou na celý víkend do Rodinného areálu na Lipně, kde na
Vás čeká spoustu zábavy a dobrodružství.
Blížící se babí léto patří k nejkrásnějším obdobím celého roku. Trávit
chvilky na Lipně si užije opravdu každý a rádi u nás přivítáme také všechny aktivní seniory, kteří hledají, kam by se mohli vydat se svými vnoučaty
na výlet. Při návštěvě Stezky korunami stromů si užijí krásné výhledy na

podzimní šumavskou krajinu a naučí se mnoho zajímavého z ptačí říše,
v Království lesa pak zažijí dobrodružství na trampolínách a prolézačkách,
a odnesou si nejen skvělý pocit z celého aktivního dne v lese, ale také
třeba vlastní výrobek z lesních dílniček.
Na pátek 1. října je navíc pro všechny seniory připravena výhodná akce.
Při nákupu vstupenky na Stezku korunami stromů nebo do Království
lesa má každý senior dopravu lanovou dráhou nebo Stezkabusem
zdarma!

Pronájem Radniční restaurace
Křemže, Náměstí 35
Nabízíme k pronájmu restauraci v centru obce Křemže.
Celková plocha 359 m2.
Dispozice: restaurace cca 50 míst, salonek cca 10 míst, dětský koutek,
•
kuchyně vč. příslušenství, sociální zázemí pro personál, sklady,
•
WC, venkovní zahrádka s výhledem na Kleť cca 20 míst.
Restaurace se nachází v centru obce v budově obecního úřadu.
Restaurace je plně vybavena - stoly, židle,
dětský koutek, kuchyně se spotřebiči a další.

Nabídky zasílejte na adresu tajemnik@kremze.cz
16
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BMW M240I XDRIVE
Nové BMW M240i je další modernizovaný model M. M2 je nejmenší sedan z rodiny M. I když je to nejmenší model, jeho cena rozhodně
malá není. Startuje na 1 405 300 Kč. Za tuto cenu dostanete šestiválcový motor s 275 kW (374 koní) s točivým momentem 500 Nm
a inteligentním pohonem 4x4 xDrive. Z 0-100 km/h zrychlí za 4,3 vteřiny. XDrive je u řady M2 poprvé, má přispívat k velmi přesné a dynamické jízdě, stejně jako M sport podvozek a M sport brzdy. K dynamice pomáhá i osmistupňová automatická převodovka Steptronic
Sport. BMW nezaostává ani pří jízdních asistentech. Za příplatek je např. paket Driving Assistant, který obsahuje hlídání jízdních pruhů
s návratem do jízdní dráhy, upozornění na nebezpečí čelního nárazu s brzdnou funkcí, ukazatel rychlostních limitů, čtení dopravních
značek, hlídání mrtvého úhlu, varování na náraz zezadu. Za zmínku stojí také parkovací asistent plus obsahující pohled z ptačí perspektivy, pohled 360°, nebo třeba nouzové brzdy Active Park Distance Control. BMW nabízí také Intelligent Personal Assistant, což
znamená, že vůz je možné ovládat hlasově. Stačí přirozeně vyslovit pokyny. Tento asistent umí také vysvětlit cokoli, co se týká vozu
a pomůže v situaci, kdy svoje BMW chcete lépe poznat. Design vozu je sportovní v interiéru i v exteriéru. V interiéru dodávají vozu sportovní charakter především kožená sedadla a multifunkční kožený volant. U exteriéru se o sportovní vzhled starají decentní karbonové
ledvinky, zadní karbonový spoiler, zadní karbonový difuzor a 20” kovaná kola. Celkově působí agresivně. BMW M2 je zkrátka takový
„sporťák“ na denní použití.
https://www.car-point.cz/bmw-m240i/
Tamtéž naleznete i všechny další články.
MB /14 let/

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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PÁJŮV BĚH KŘEMŽÍ 2021
V úterý 21. 9. 2021 ve sportovním areálu Němcalka
pořádal TJ Sokol Křemže
22. ročník Večerního běhu Křemží,
konaný na památku jeho zakladatele Pavla Zimmermanna.
Pájův běh, stejně jako další spousta akcí v tomto roce, několikrát
změnil plánovaný termín konání. Původně je tato akce plánovaná
na květen, ale myslím, že náhradní zářijový termín se vydařil,
hlavní bylo, že se závod mohl uskutečnit. Počasí se celkem
vydařilo, téměř všechny závodní kategorie měly své běžce.
Na Němcalce tradičně běhají nejmladší děti trať 50 metrů, mladší
školní děti běží jedno kolo 140 metrů, starší děti běží kola dvě.
Starší žáci od 11 let už vybíhají z areálu Němcalky do terénu,
jejich trať měří 600 metrů. Juniorská a dorostenecká trať nebyla
obsazená, závodníci z této kategorie nakonec absolvovali závod
v dospěláckých kategoriích. V dětských a žákovských kategoriích
bylo 69 startujících.

Pro dospělé byl opět připraven „Masový běh“ o délce 4 km, kde
startovalo 11 závodníků a 9 závodnic, v mužích zvítězili tentokrát
hned dva závodníci Marek Fencl a Petr Pešl a v ženách zvítězila
Klára Dudová. Veteránská kategorie měla stejnou trať, tedy
4 km, zde se na trať vydalo 5 mužů a 2 ženy. První místo v této
kategorii vybojovali Dušan Bartoš za muže a Helena Šebestová
za ženy.
Do hlavního závodu na trať o délce 6 km vyběhlo letos pouze 5
mužů a první místo vybojoval Jakub Bláha.
Kompletní výsledky v jednotlivých kategoriích všech závodníků
včetně časů a fotky ze závodu najdete na www.sokol-kremze.cz
Děkuji sportovcům za krásný závod a také všem, kteří se podíleli na
přípravě a úspěšné realizaci 22. ročníku této již tradiční křemežské
sportovní akce.
Akce byla podpořena z dotačního programu
Jihočeského kraje – Podpora sportu.
Alena Nováková, foto František Reindl a Kateřina Nováková
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Obec Holubov a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
regionální pracoviště jižní Čechy, Správa CHKO Blanský les

Informační středisko CHKO Blanský les – Holubov
Program pravidelného přednáškového cyklu
PROGRAM NA IV. ČTVRTLETÍ 2021
14. října 2021 (čtvrtek od 18:00 v IS Holubov) – přednáška Mgr. Tomáše Janíka a
RNDr. Dušana Romportla (Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví):
Jak se změnila krajina Blanského lesa za posledních několik desítek let? Jak
se v průběhu desetiletí měnila lesnatost krajiny? Ubývá nám lesa? A jak je to s
loukami a vodními plochami?

11. listopadu 2021 (čtvrtek od 18:00 v IS Holubov) – přednáška Mgr. Kateřiny
Burianové (AOPK České Budějovice): Voda v krajině: Jak ji tam dostat a jak ji
udržet? Může nám v ochraně přírody pomoci bagr?
9. prosince 2021 (čtvrtek od 17:00 v IS Holubov) – vánoční tvůrčí dílna s Mgr.
Terezou Rejnkovou (CHKO Blanský les): 2v1 aneb Vánoční dekorace a krmítko
pro ptáky. Přijďte si vyrobit krásnou venkovní dekoraci sloužící zároveň jako
krmítko pro ptáky.
PŘIPRAVUJEME NA 1. ČTVRTLETÍ 2022
Matěj Ptaszek - Kolumbie (čtvrtý pokus)
Jana Tichá - Vesmírné středisko aneb Houstone, máme problém
Hana Bednářová - Rys na fotopastech z Blanského lesa
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pořádá přednášku

Jak se změnila krajina Blanského lesa
za posledních několik desítek let?
HISTORIE – KRAJINNÝ POKRYV – LESY

ČTVRTEK
14. ŘÍJNA 2021
Přednáší:

Mgr. et Mgr. Tomáš Janík,
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví
Přednáška o vývoji krajiny Blanského
lesa mezi polovinou 19. a začátkem
21. století. Jak se v průběhu desetiletí
měnila lesnatost krajiny? Ubývá nám
lesa? A jak je to s loukami a vodními
plochami?
MÍSTO: Informační středisko CHKO
Blanský les – Holubov, Holubov 35
ČAS: 14. října 2021 od 18:00

www.dumprirody.cz/informacnistredisko-chko-blansky-les/
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Zveme všechny příznivce dechovky na posezení:

hrají DOUBRAVANKA
a b.BRASS
15.10.2021 od 18:00 hodin
v kulturním domě ve Chmelné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vstupné 100 Kč.

Tradiční vepřové hody
Kdy:
Kde:

6.11.2021 od 14-ti hodin
Chmelenská hospoda – sál

Celým dnem nás bude provázet harmonika
a „Šťastná náhoda“ – k poslechu i k tanci
Celodenní vstupné: Kč 300,V ceně vstupného je zahrnuta neomezená konzumace zabijačkových specialit po celý den
(polévky, ovar, pečený bok, pečená krkovice, guláš, jitrnice, jelita, řízky...)
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DÝŇOBRANÍ V KŘEMŽI

22.10.2021

Přijďte si vydlabat svou dýni a
ochutnat něco dobrého.
Soutěž: sladké, slané pokušení dle Vaší
fantazie.

OD:15h-19h

Program pro
děti

masky
ssebou dýňový

jarmark

Dary ze statku ve spolupráci s Městys Křemže, ČZS

Rezervace dýní sms 723076372
email: daryzestatku@seznam.cz
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PŘEDNÁŠKU - OZVUČENOU PROJEKCI FOTOGRAFIÍ
BESEDU

STROPNICE
příběh řeky

Stropnice se svými přítoky má největší povodí
v rámci Novohradských hor.
Přesto, ač krásná a zajímavá, je nejméně
známá, zapomínaná a neobjevovaná.
O řece, lidech a knize bude vypravovat

KNIHOVNA MĚSTYSE KŘEMŽE - ŠKOLNÍ 320
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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
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Zajímá vás výroba prvotřídní zemědělské techniky?
Chcete pracovat u největšího českého výrobce polních postřikovačů?

Firma AGRIO hledá nové kolegy!
Servisní technik
Obráběč kovů
Montážník
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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Příjemné chvíle s luštěním křížovky přeje redakce.
Tajenka křížovky z minulého čísla: Michalovo hřímání velké větry přihání.
Výherci: V. Vaněčková, P. Novotný, M. Weberová
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. 9. 2021
TISK – Tiskárna Posekaný, tel.: +420 602 177 947, www.posekany.cz | POČET VÝTISKŮ – 1.100 kusů

