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INFORMACE Z KŘEMEŽSKA

NOVÁ TŘÍDA MATEŘSKÉ ŠKOLKY V BÝVALÉ KNIHOVNĚ
A NOVÉ PROVIZORNÍ PROSTORY KNIHOVNY FINIŠUJÍ
V minulém čísle Křemežska jsem popisoval rozhodnu
tí o vytvoření nové třídy mateřské školky v prostoru
knihovny a provizorní přesunutí knihovny do objektu
bývalého obecního úřadu a důvody které nás k tomu
vedly. Ihned po tomto rozhodnutí se začalo pracovat jak
na provizorní knihovně, tak na mateřské školce.
Dnes jsou prostory provizorní knihovny v bývalém obec
ním úřadě prakticky hotové a průběžně probíhá stě
hování knih a mobiliáře. Stejně tak v bývalé knihovně,
dnes nové třídě mateřské školky, jsou hlavní práce jako
úprava dispozice, nové rozvody apod. hotové a probíhá
kompletace zařizovacích předmětů. Znovu děkuji všem,
našim křemežským řemeslníkům, kolegům, panu ředite
lovi Thámovi za jejich nasazení a pomoc, abychom moh
li našim nejmenším od září poskytnout zázemí v nových
prostorech mateřské školky.
S úctou,
Ing. Josef Troup, starosta
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM KŘEMEŽSKÝM VÍKENDEM
Před několika lety, kdy jsme uzavřeli éru Křemežského
veletrhu, vznikla přirozeně myšlenka Křemežského ví
kendu, protože většina si pod slovem víkend představí
volné dny oddychu, zábavy, výletů. A právě to se snažíme
našim občanům a návštěvníkům nabídnout a já doufám,
že i letos se většině návštěvníků jejich představy splnily
‑ať už byla muzika různých žánrů ve stanech, dětský areál
ve školní zahradě, nové pouťové atrakce, stánky a občer
stvení. Jako každý rok soutěž o nejlepší guláš uvařený na
ohni, kterou letos vyhrál tým SDH Chmelná, a již tradiční
starostova ochutnávka světových street food.
Když oba dva dny pozoruji čilý ruch v areálu, nechce se
mi nikdy věřit, že organizaci této akce tvoří v podstatě
5 lidí, kterým vyjadřuji velikou úctu a poděkování‑jsou
to moji kolegové z radnice, zejména paní Jitka Jakešová,
Mgr. Boršovský Jan, Ladislava Čudanová a Mgr. Alena No
váková. Svoji účast považuji za svou povinnost a zároveň
chci takto i poděkovat mým kolegyním, Laďce Čudanové
a Gabriele Hlavicové za týmovou spolupráci při ochut
návce zdravého street foodu. Při této příležitosti velice
děkuji všem, kterým naše ochutnávky chutnali a ocenili
to dobrovolným finančním příspěvkem ve výši 8000 Kč,
který jako každý rok rozdělím do mateřských školek na
šim dětem.
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Co je ale nejdůležitější, kromě toho, že se lidé mohli bavit
a alespoň na čas zapomenout na starosti všedního živo
ta, že až na drobnosti se tato naše největší společenská
akce roku obešla bez problémů.
Letošní Křemežský víkend je za námi, ať žije Křemežský
víkend 2023.
Krásné léto ve zdraví a bez starostí přeje Ing. Josef Troup, starosta
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KŘEMEŽSKÝ VÍKEND – ZAHRADA DĚTEM
Již několik let připravujeme na školní zahradě dopro
vodný program především pro rodiny s dětmi. Letošní
rok jsme nabídli hned několik novinek. První novinkou
bylo ranní cvičení jógy s Kateřinou Novákovou – původ
ně plánované pouze na sobotu, ale díky cvičenkám, které
projevily zájem, jsme přidali cvičení také v neděli ráno.
Další novinkou byla stezka „Zvířátka z Blanského lesa“.
Po zahradě bylo rozmístěno 19 otázek s tématikou zví
řátek. Některé záludné otázky potrápily i dospěláky, po
správném vyluštění čekaly na děti i dospělé odměny,
které nám věnovalo CHKO Blanský les, magnetky, pexesa,
kvarteto a jak jinak než s motivy zvířátek, moc děkujeme.
Na zahradě si dále mohli děti i rodiče vyzkoušet střelbu
z luku i kuše a zahrát nejrůznější dřevěné hry jako jsou
3D piškvorky, cornhole, spin ladder, plyšákovou házenou,
balanční hru „Cesta z města“. Díky horku bylo velmi na
vštěvovanou disciplínou lovení dřevěných lodiček v ba
zénku. Nechyběl ani oblíbený stolní tenis. Další novin
kou na zahradě byly přenosné discgolfové koše. Většina
dřevěných her a discgolfové koše byly pořízeny z dotace
„Obec přátelská rodině a seniorům“.
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Poslední novinkou, a co do rozměrů jistě tou největší, byl
skákací hrad „Pirátská loď“, ten ocenili také tatínci, kteří
ve stínu velké lodě odpočívali, zatímco si jejich ratoles
ti užívali skákání. Tato loď je jedním ze dvou skákacích
hradů, které letos zakoupil městys Křemže a budou velmi
vítaným zpestřením pro děti na nejrůznějších obecních
a spolkových akcích.
V programu nechyběla ani oblíbená divadelní představe
ní, v sobotu malí i velcí návštěvníci viděli pohádku „Zví
řátka a loupežníci“ v podání Studia dell’arte a v neděli
poučné bajky „Zvěřinec pana Ezopa“ v podání Divadla
NAVĚTVI.
Oba dva dny také mohly děti vyrábět ve výtvarné díl
ně, tentokrát jsme malovali dřevěné přívěsky na klíče
a navlékali korálkové náramky, nechybělo ani oblíbené
drátkování.
Ráda bych poděkovala všem, kteří pomáhali s přípravou
i realizací programu a návštěvníkům za skvělou atmosfé
ru během celého víkendu.
Myslím, že si „Zahradu dětem“ užili nejen děti, ale také
dospělí 
Mateřské centrum Křemílek
Text a foto: Mgr. Alena Nováková
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ZMĚNA POČTU VOLEBNÍCH OKRSKŮ VE KŘEMŽI
Upozorňujeme voliče částí obce Bohouškovice, Chlu
meček, Chmelná, Stupná a Vinná, že volební okrsek
číslo 3 ve Stupné byl zrušen. Voliči z těchto částí obce
byli zařazeni do volebního okrsku číslo 1 a budou od
letošních zářijových voleb volit ve Křemži, v sále radni
ce městyse Křemže.

Místem konání voleb v městysu Křemže jsou:
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
Volební místnost: Úřad městyse Křemže, Náměstí 35,
sál radnice
Zahrnuje části obce: Bohouškovice, Chlumeček,
Chmelná, Křemže, Mříč, Stupná a Vinná
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
Volební místnost: Chlum 3, sál restaurace „U Bednářů“
části obce : Chlum, Lhotka a Loučej

TAKTO SE VAŘIL GULÁŠ NA KŘEMEŽSKÉM VÍKENDU

6

KŘEMEŽSKO 2022

7

KŘEMEŽSKO 2022

KNIHOVNA MĚSTYSE KŘEMŽE

PRAHA
NÁVŠTĚVA SENÁTU PARLAMENTU ČR 2022
V úterý 28. června 2022 naše knihovna pořádala zájezd do Prahy, kde jsme na pozvání pana senátora Ing. Tomáše
Jirsy, navštívili Senát Parlamentu ČR.
Z Křemže jsme vyjeli v půl osmé. První zastávka byla naplánovaná na konec dálnice D3, kde je restaurace McDo
nald’s Mitrovice. Tam jsme se setkali s panem senátorem Ing. Tomášem Jirsou. Pan senátor se s námi přivítal a pozval
nás na dopolední kávu a koblížky.

Po této velice příjemné a pro účastníky zájezdu utajené a nečekané zastávce jsme pokračovali do Prahy. Vystoupili
jsme v ulici U Bruských kasáren a přes park Holubička a Valdštejnskou ulicí jsme došli do Valdštejnského paláce. Po
bezpečnostní kontrole, kterou jsme všichni prošli, jsme zamířili do Jednacího sálu Senátu a usadili se na místech
senátorů. Poté nás průvodkyně seznámila s historií Valdštejnského paláce a práci senátora nám přiblížil pan senátor
Ing. Tomáš Jirsa. A nakonec si někteří z nás vyzkoušeli veřejné vystoupení a přednesení svého příspěvku.

Potom jsme se přesunuli do jednoho
z mnoha salonků ve Valdštejnském pa
láci a pan senátor Ing. Jirsa nám vysvět
lil průběh legislativního procesu, kte
rým musí projít všechny zákony.
Následovala živá diskuse s účastníky.
Její témata se točila převážně kolem
současné situace u nás i ve světě. Pan
senátor se s námi podělil o své názo
ry, ke kterým dospěl vlastními zážitky
a zkušenostmi, které mu umožnila ne
jen práce senátora, ale i starosty Hlubo
ké nad Vltavou.
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Nakonec jsme vyšli i do Vald
štejnské zahrady, kde jsme
se ale zdrželi jen chvíli, aby
chom mohli vyrazit za dalším
programem.
Přes Malostranské náměstí
jsme prošli ke Karlovu mostu
a po něm na Křížovnické ná
městí, kde je Muzeum Karlova
mostu a Přistav Judita.

Tady pro nás byla připravena vyhlídková plavba po Vl
tavě. Při plavbě jsme si prohlédli Karlův most, Hradčany
a propluli jsme i kanál Čertovku, vše s výkladem o okol
ních pamětihodnostech.
A to už byl úplný závěr tohoto dne, nabitého zážitky,
které si pro nás připravil pan senátor Ing. Tomáš Jirsa,
a kterému touto cestou velmi děkujeme.
Další poděkování patří i Úřadu městyse Křemže, který
nám uhradil cestu autobusem.
Foto Václav Bürger a Miroslava Průchová,
knihovnice

KNIHOVNA MĚSTYSE KŘEMŽE

ČERVENEC - SRPEN 2022

ZAVŘENA
knihovna@kremze.cz

+420 380 742 063

www.knihovnakremze.estranky.cz
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RECEPT OD STAROSTY: BHAJI (BEZLEPKOVÉ)
Na letošním Křemežském víkendu jsme
v rámci každoroční ochutnávky exotic
kého street food nabízeli tradiční se
veroindické pokrmy a jedním z nich,
který nejvíc zaujal a byla poptávka po
receptu, byla smažená cibule zvaná
bhaji. Je velmi jednoduchá na přípravu
a kromě smažení v oleji myslím i zdravější než brambůrky,
hranolky apod.
Jak na to:
Cibuli překrojte napůl a pak na tenké půlměsíčky které ro
zeberte na jednotlivé kousky‑posolte a popepřete a nechte
cca 10 minut, kdy cibule zvlhne.
Přidejte koření‑chilli nebo cayenský pepř, špetku kurkumy,
mletý římský kmín, mletý koriandr a přisypávejte cizrnovou
mouku tak, aby vám vznikla hustá směs, ze které lze v hrsti
tvarovat koule a držely pohromadě.
Rozpalte olej a smažte do zlatova(dávejte max.3-4 koule veli
kosti pingpongového míčku, abyste nesnížili teplotu)
Skvělá příloha je tzv. raita‑bílý jogurt s česnekem a čerstvým
korianderem nebo mátou, kdo nemá rád koriandr.
10

Dobrou chuť přeje Ing. Josef Troup, starosta
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POZVÁNKA
Na poutní mši svatou v kapličce nad Slavčí
dne 11.9.2022,
která se bude konat, vzhledem k letošnímu
významnému jubileu,

mimořádně již v 10:30 hodin
Těšíme se na setkání s vámi.
Rodina Traplova

Drobné pochutiny k následnému posezení se sousedy vítány.
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE,POSEZENÍ S DECHOVKOU
A VEČERNÍ ZÁBAVA V LOUČEJI
Opět po roce jsme pro děti a naše seniory připravili příjemné sobotní odpoledne plné her a zábavy. Dětí se sešlo více než šedesát,
což bylo super, nechyběly ani atrakce jako řetízkový kolotoč, nafukovací hrad, který zapůjčil Městys Křemže, a svezení na kobylkách.
Ve stanu vyhrávala dechová hudba Doubravanka a večer skupina Návraty. Opět jako každý rok nám přálo i počasí. Chtěl bych podě
kovat všem, kteří se podíleli a pomáhali na této super akci.
Za SDH Loučej Rubenvolf Pavel
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LETNÍ ZÁBAVA A DEN DĚTÍ VE STUPNÉ
V sobotu, dne 25. 6. 2022 se konala ve Stupné Letní zábava, le
tos jsme tuto tradiční akci doplnili navíc o oslavu dětského dne,
které se zúčastnilo 20 dětí. Děti zapojily jak svou koordinaci, tak
i fantazii v různých disciplínách. Na konci každý dostal spoustu
krásných dárků, za to děkujeme jmenovitě paní Ludmile Baue
rové a rodině Troupových z Chlumečka.Dále firmám Agrio MZS,
Zambelli‑technik, Linde pohony a Budějovickému Budvaru za
sponzorské dary.
K odpolednímu posezení zahrála kapela K‑Club, účast byla vy
soká i večer, kdy nám k dobrému pití a tanci zahrál Pepa Litvan.
Velké díky patří všem pořádajícím, hlavně manželům Peckovým.
Děkujeme i všem kteří dorazili a příští rok se opět budeme těšit
na viděnou u nás na návsi.
Za SDH Stupná Lucie Hüttnerová

NOC KOSTELŮ 2022 VE KŘEMŽI
Po tříleté pauze se podařilo navázat na předchozí ročníky Noci
kostelů a k té letošní se přidat tak jako mnoho míst v naší vlas
ti. Ti, kteří v pátek 10. června zavítali do křemežského kostela
sv. Michaela Archanděla, určitě nelitovali. Do chrámu vstupova
li před západem slunce a po skončení programu odcházeli do
krásné červnové noci plni nevšedních dojmů.
Hlavním bodem programu byl koncert v podání Michaely Vyo
ralové (housle), Blanky Tichavové ml. (varhany) a Karla Jakubů
(baryton). Karel Jakubů, sólista souboru Musica Bohemica, se
známil přítomné posluchače s výběrem hudby. Měli jsme tak
příležitost zaposlouchat se do skladeb a árií hudebních velikánů
Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Bohuslava Mar
tinů aj. Provedení celého koncertu a zejména zpěvu bylo exce
lentním zážitkem a sklidilo nadšené ovace. Všichni jsme cítili, že
klasická hudba s duchovním obsahem patřičně vyznívá právě
v chrámech.

Velice nás těší, že se podařilo naplnit cíl této akce – otevřít kostel
jako místo společenského života v obci, připomenout jeho kul
turní význam a odkaz našich předků
.Jana Cipínová

13

KŘEMEŽSKO 2022

DOSMEČNÁ 2022 – DÍVČÍ KÁMEN
25. 6. 2022 - Jarní část badmintonové sezóny je minulostí, pod
zimní část ještě daleko. Je tedy čas doléčit případná zranění, na
brat tolik potřebné síly a fyzickou kondici. Léto je k tomu jako
stvořené. Pořádáme badmintonové kempy, každý z hráčů se při
pravuje individuálně a mezi tím vším nám ještě zbyde čas na tra
diční posezónní akci s názvem Dosmečná. Jsme velmi rádi, když
se k dospělým členům klubu přidají jejich nejmladší kolegové
a třeba i jejich rodiče nebo kamarádi a společně si můžeme celý
den užít.
Letošní ročník nás zavedl na hrad Dívčí kámen. Samotná cesta
není jen nutná a nudná přeprava z místa A do místa B. Na začátku
jsme se rozdělili na dva týmy, které proti sobě soupeří. Předseda
a šéftrenér klubu Michal Koudelka měl připraveny parádní disci
plíny, které byly zaměřeny jak na fyzickou, tak i mentální kondici.
Na Dívčáku jsme pokračovali v soutěžích (zejména slepá ochut
návka a následné rozpoznávání nápojů byla zapeklitým úkolem),
na ohni jsme si upekli buřtíky a vyrazili zpět do Křemže. Nakonec
jsme ještě poseděli v restauraci V Háji u Pepy Žáčka s pizzou.

Mladičká badmintonistka Janina Kuntová nám poslala svou
vzpomínku na celou Dosmečnou:
„Vzpomínám si na ten den, kdy jsme šli s badmintonem na Dívčí
kámen. Byla to sice dlouhá cesta, ale taky zábavná. Hráli jsme
po cestě hry a na konci jsme si opékali buřty. V hrách jsme se rozdělili na dva týmy. V týmu jsem byla se svou kamarádkou Esterkou. Moc jsem si to užila a doufám, že budou další výlety.“
Já se k Janičce přidávám, děkuji všem zúčastněným a také se
těším na naše další společné akce. Dosmečná je jednou z mála
příležitostí, kdy se křemežští badmintonisté mohou sejít bez roz
dílu věku a užít si společné chvíle, kdy není třeba dřít a trénovat.
Dosmečná slouží hlavně k odpočinku, a to se letos povedlo na
sto procent.

LETNÍ TURNAJ KŘEMEŽSKÉHO VÍKENDU 2022
Křemže – 23. 7. 2022
V parném létu, kdy teploty šplhají ke třiceti stupňům a více,
se zpravidla badminton v zápasovém tempu nepraktikuje.
Výjimku však tvoří červencový turnaj křemežských badmin
tonistů u příležitosti Křemežského víkendu.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy jsme odehráli v po
řadí již 30. ročník tohoto nemistrovského turnaje. Opět se do
Křemže sjela zajímavá parta hráčů a hráček odhodlaných si
v nebadmintonových teplotách protáhnout těla, pobavit se
sportem a v neposlední řadě si s ostatními v klidu poklábosit.
Něco málo k pravidlům:
Na našem Letním turnaji se hrají pouze párové disciplíny
s tím, že spoluhráče si každý před samotným startem turnaje
vylosuje. To znamená, že těsně před startem stále netušíte,
s kým celý den budete ve dvojici. To může být pro někoho
14

velmi stresující, ale na druhou stranu adrenalin ke sportu
patří od nepaměti. Nejprve se určí 4 nasazení, nejzkušenější
hráči. Je to z toho důvodu, aby je los neurčil k sobě a neměli
tak výhodu svých schopností oproti ostatním. Tentokrát byli
nasazení domácí borci Kuky, Bery, Pirt a Michal Koudelka.
Základní páteř turnaje tvořili jako obvykle hráči domácího
Sokola, k nim se pak přidali hráči a hráčky přespolních klubů
Vodňan, Strakonic či Prahy. Startovní listina činila 14 jmen,
tedy 7 párů, což je optimální počet na herní systém skupiny
„každý s každým.“ Každá dvojice tedy měla před sebou celkem
šest zápasů hraných na dva sety do 21 bodů. Každé střetnutí
tedy mohlo skončit i remízou 1:1 na sety. Dvojice dohromady
losujeme dánským způsobem pomocí žolíkových karet. Nasa
zení hráči dostanou do ruky karty nejvyšší hodnoty, tedy esa,
a ostatní se k nim postupně dolosují výběrem zbývajících ka
ret. Stejné karty pak utvoří herní dvojici. Karty nakonec určily
dvě dvojice velmi silné a pět hodně vyrovnaných.
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Hlavní rozhodčí, Adéla Zimmerová (Áďa působí jako akredito
vaná rozhodčí na tuzemských i mezinárodních turnajích těch
nejvyšších úrovní), společně s momentálně zraněnou hráčkou
Zuzkou Matouškovou odstartovaly turnaj přesně v 9:15 a dvo
jice se do sebe pustily nejprve v uvolněném módu, postupem
času, jak se páry proplétají tabulkou, však uvolněné tempo pře
dává štafetu tempu zápasovému, postupně se zrychluje a míček
i hráči létají po kurtu jako na mistrovských turnajích. S pokračo
váním turnaje se přidává na intenzitě a síle úderů, prodlužují se
jednotlivé výměny. Nejlépe je to vidět na domácích hráčích, kte
ří svou halu velmi dobře znají a vědí, co si v jejím nízkém prosto
ru mohou dovolit, jaké údery volit. V Křemži se za dobu Letních,
respektive Veletržních turnajů vystřídala celá řádka známých
i velmi známých osobností ze světa badmintonu, mnohokrát
k nám přijeli bývalí či aktuální mistři republiky nebo hráči repre
zentací jak juniorských, tak dospělých, badmintonisté tuzemští
i zahraniční a všichni měli s naší tělocvičnou pořádné trable.
Nejděsivější je její výška. Pro badminton víceméně nepřijatelná.
V Křemži se prakticky nemůžete účinně bránit útokům, protože
většinu z vašich obranných úderů zachytí nízký strop tělocvičny.
Je to jako ve volejbalu–dotyk stropu‑chyba a bod pro soupeře.
Nejlépe se s nástrahami a specifiky domácí tělocvičny vypořáda
li kluci místního klubu Petr Pirtyák a Vláďa Sklář. Vyhráli 5 zápasů
v řadě a v posledním remizovali 1:1. Poměr vyhraných a prohra
ných setů hovořil jasně pro tuto dvojici 11:1. Ten jeden set jim
dokázal sebrat smíšený pár Jindra Kukač (Křemže) s Evou Sklá
řovou (Strakonice). Ti nakonec obsadili druhé místo a musíme
říct, po velmi poctivém celodenním výkonu obou. Jindra svými
dělovými smeči dokázal roztrhat výplet ve všech svých raketách
a dohrával s vypůjčeným náčiním. Což se sice moc často nestá
vá, ale v Křemži, jak je vidno, je možné cokoliv. Kuky s Evičkou
vyhráli 4 zápasy a ve dvou dalších remizovali. Poměr setů 10:2.
Těsně tedy druhé místo. První dvě dvojice celému turnaji do
minovaly. Aby také ne. Všichni čtyři hráči místní poměry velmi
dobře znají, hrají spolu dlouhá léta a jsou na sebe zvyklí. Dá se
říct, že by spolu mohli hrát i poslepu. Úvodní los k těmto čtyřem
byl více než milostivý.
Další tři místa obsadily dvojice se stejným počtem uhraných
setů 6:6 a musel tedy rozhodovat až počet vyhraných a prohra
ných míčků.

Třetí příčku nakonec uhájila dvojice Michal Koudelka (Křemže)
a Bára Bouberlová (Vodňany) s poměrem setů 6:6 a 318 vítězný
mi míčky. Michal i se svým zdravotním handicapem skvěle vedl
mladičkou Báru turnajem, která mu výborně sekundovala a byla
plnohodnotnou silou jak v útoku, tak v obraně. Oproti minulé
mu ročníku turnaje udělala Bára obrovský pokrok. Jen tak dál!
Čtvrté místo vyválčila první dvojice, která neměla žádného do
mácího hráče. Poměr setů 6:6 a počet vítězných míčků 215. Mar
tin Hlavatý (Křečkov‑Poděbrady) a Jakub Bouberle (Vodňany).
Kluci, byť se nějak badmintonově neznali, hráli celý den velmi
spolehlivě, a stejně jako Bára, tak Jakub za poslední rok udělal
obrovský kus práce. Je vidět, že badmintonová škola ve Vodňa
nech má velkou kvalitu. Na těchto mladých sourozencích je to
krásně vidět.
Páté místo a také poměr setů 6:6 ale počet míčků 202 brala dvo
jice Petr Beran (Křemže) a Martin Koleška (Praha). Berymu chvíli
trvalo, než se dostal do tempa, a hlavně, než si zvykl na svého
mladičkého kolegu. Začátek turnaje tedy úplně nevyšel, ale po
stupem času se kluci do hry dostali. Bery se snažil co mohl, ale
na lepší, než páté místo to nestačilo. I v tom je náš turnaj k ně
kterým účastníkům krutý.
Šestou pozici uhráli mladíčci Honza Bednář nejml. (Praha) a Voj
ta Kodat (Křemže). Tady se projevilo extrémní mládí dvojice. Oba
kluci věkem junioři se sice sympaticky snažili, ale na zkušenější
protihráče ještě reagovat nedokázali. Ale měli možnost pochy
tat spoustu zkušeností od ostatních, a to se
povedlo vrchovatě.
Sedmé místo připadlo ryze křemežské dvojici
Jirka Holeček‑Marek Pavliš. Oba jsou kvalitní
mi hráči, ale ten den společnou řeč úplně ne
našli. Mohl rozhodovat i jejich věkový rozdíl.
Trochu se v turnaji trápili, ale dobrou náladu
jim to určitě nevzalo.
Tento ročník letního turnaje se vážně vydařil.
Zakončili jsme jej bez zranění, což je v našem
sportu velmi důležité. Všichni uhráli to, co jim
narychlo utvořená dvojice a teplotní podmín
ky dovolily. Spokojeni museli být i přítomní
diváci, kteří do tělocvičny zavítali.
Už teď se těšíme na další ročník.
Příjemné sportovní léto přejí všem badmintonisté TJ Sokol Křemže.
Petr Pirtyák
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Trvalky kvetou jako o závod. Sušit můžeme téměř všechny části
rostlin (květy, listy, stonky, semeníky, plody atd.). Důležité je správ
né načasování sklizně (poupě, plný květ, atd.), protože jinak při
sušení dochází k znehodnocení materiálu (květy odkvetou i při
sušení, semeníky se rozpadnou, atd.). K sušení využijeme teplou,
dobře větranou a tmavou místnost například, půdy, kůlny a pod.
Z hlíznatých rostlin rozkvétají kromě jiřinek ještě zahradní mečíky.
Protože jsou květenství těžká, může být prospěšná vhodná opora.
Květy jsou velmi vhodné k řezu a můžeme z nich vytvořit opravdu
ohromné kytice. Aby dlouho vydržely ve váze, řežeme je v době,
kdy začínají rozkvétat první poupata. Do vody ve váze je dobré
přidat některé přípravky, které prodlužují trvanlivost květů.
Truhlíky osázené balkónovými rostlinami stále naplno kvetou.
Kromě zalévání a přihnojování musíme také hlídat výskyt houbo
vých chorob. Za teplého a suchého počasí se objevuje padlí, za
vlhka plíseň šedá. Koncem měsíce můžeme začít s odebíráním
řízků pro uchování matečných rostlin přes zimu. Týká se to pře
devším fuchsií, pelargónií a některých vegetativně množených
letniček.
V srpnu přestaneme přihnojovat rostliny hnojivy s vyšším obsa
hem dusíku, který podporuje růst. Naopak na dobré vyzrávání
rostlinných pletiv, které je podmínkou úspěšného přezimování
dřevin, mají pozitivní vliv hnojiva s převahou draslíku.
V plném proudu je sklizeň modrých peckovin. Jsou to především
v tuto dobu zrající švestky a pološvestky. Čerstvé plody se vyzna
čují vysokým obsahem minerálů, vitaminů a zvláště antioxidač
ních látek, které působí významně proti stárnutí buněk. Dbáme
na optimální termín sklizně, aby ovoce bylo již zcela vyvinuté,
vybarvené, ale přitom ještě pevné, nerozměklé, což je důležité
zvláště při jakékoli přepravě. Nerovnoměrně zrající odrůdy sklízí
me postupně probírkou.
Pokračujeme v doplňkovém letním řezu bujně rostoucích stro
mů jádrovin. Účinky tohoto zásahu byly již několikrát popsány.
Kromě toho, že má oslabující efekt na růst stromů, omezujeme
odřezáváním celých dlouhých letorostů fyziologické poruchy
plodů a zlepšujeme jejich vybarvení. Současně odstraňujeme i ty
letorosty nebo listové růžice, které jsou napadeny padlím. To platí
především u odrůd jabloní citlivých na tuto houbovou chorobu,
např. Idared.
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Pokračujeme v základním řezu peckovin tak, abychom tuto prá
ci zvládli do konce srpna. Při pozdějším termínu řezu peckoviny
špatně hojí rány a jsou napadány klejotokem. Důležité je po řezu
ošetření větších řezných ploch přípravky stromový balzám, ště
pařský vosk nebo latex s přídavkem Kuprikolu.
Včas podpíráme stromy přetížené úrodou, aby se nerozlámaly
větve nebo celé koruny. Z ovocných stromů mají nejvíce křehké
dřevo slivoně.
Proti hořké pihovitosti (fyziologické skvrnitosti) jablek aplikujeme
u citlivých odrůd poslední postřik kapalným hnojivem Kalkosol
25, což je chemicky chlorid vápenatý. Vápník v přijatelné formě
lze dodat na list i ledkem vápenatým, nikoli ledkem amonným
s vápencem, což je běžně dostupné hnojivo.
Dokončujeme očkování jabloní, hrušní, slivoní, třešní, višní a me
runěk, naposledy pak broskvoní. Koncem měsíce lze zkrátit leto
rosty broskvoní, na nichž jsou diferencována (vytvořená) květní
očka jako základ úrody pro příští rok.
U maliníku plodícího převážně v červenci odřežeme těsně u země
odplozené dvouleté výhony (začínají žloutnout), jakož i slabé, po
škozené letorosty nebo takové, které obrazily ze země mimo vy
mezenou plochu.
V době dozrávání hroznů může docházet k napadení šedou hni
lobou révy vinné. Hrozny jsou pokryty šedým povlakem houby
a velmi rychle klesá jejich kvalita. U pozdních odrůd lze provést
ošetření fungicidy, u raných odrůd je vhodná sklizeň. Proti velmi
silnému napadení zálistků plísní révy vinné (peronosporou) zasa
hujeme především měďnatými fungicidy. Silné napadení zálistků
se může velmi negativně projevit na kvalitě hroznů. U pozdních
odrůd můžeme provádět prosvětlení zóny hroznů odstraněním 1
až 3 listů. Tímto zásahem omezíme nebezpečí výskytu šedé hni
loby na hroznech (v dobře provzdušněné zóně hroznů má šedá
hniloba horší podmínky pro svůj rozvoj).
V polovině srpna začínají dozrávat rané stolní odrůdy révy vinné.
mezi prvními se obvykle sklízejí odrůdy Vostorg, Arkadia a Dia
mant. Tyto odrůdy jsou určené především pro okamžitou přímou
spotřebu hroznů. Ideální je po odstřižení ihned konzumovat. Ne
jsou vhodné pro dlouhodobé skladování.
-P. Kumšta-
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POCTIVÉ ŘEMESLO BEZ KOMPROMISŮ
Rojšín 24, Křemže, 382 03

Provádíme práce :
Kovářské - opravy a ostření hospodářského nářadí, restaurování
starých původních kovářských prací, výroba ozdobných vrat,
mříží, plotů, zábradlí, kovaného nábytku, replik historických
zbraní, různých kovaných prvků a doplňků dle přání ...
Zámečnické – výroba rámů a zámečnických konstrukcí dle přání,
vrata klasická i pojezdová na míru, apod. ...

Kontakt :
tel.: 607 851 752
e-mail: pa.vokal@email.cz
web: www.kovarstvivokalweb.cz
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AUDI RS3
Nová Audi RS3 je dalším modelem, do kterého Audi zvolila svůj
legendární pětiválec. RS3 se opět vyrábí ve dvou verzích Sport
back a Limuzína. Liší se od sebe nejen vzhledem, prostorem, ale
i cenou. RS3 Limuzína je o 74 000 Kč v základní výbavě dražší.
Sportback stojí v základu 1 583 900 Kč. V základní výbavě v obou
verzích dostanete výkon 294 kW (400 koní), 19“ litá kola, volič jízd
ních režimů i s módem drift, infotainment Audi, designový kožený
interiér nebo řadu jízdních asistentů. Doplňková výbava obsahuje
karbonové vnější i vnitřní prvky, RS sportovní výfuky, posun ome
zovače na 280 km/h a plno dalších moderních technologií Audi.
RS3 zrychlí z 0-100 km/h za 3,8 vteřiny. Přispívá k tomu inteligent
ní pohon RS, který rozvádí výkon na jednotlivá kola a točivý mo
ment 500 Nm. Volič jízdních režimů nabízí módy: effciency (eco),
comfort, auto, dynamic, RS individual, RS performance (okruh)
a RS torque rear (drift). Model RS3 má jeden s nejvíce vyspělých
režimů Launch Control, který plně využije výkon pětiválcového
motoru. RS3 nejen zrychluje, ale i brzdí. Můžou za to karbon
‑keramické brzdy, které jsou za příplatek. Audi je sportovní i vzhle
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dem. Dominantou předku je přední maska singleframe a velké
boční otvory sání na rozšířených blatníkách. Na bok vozu se dá
objednat karbonový práh, který též přispívá sportovnosti. Na zádí
zaujme difuzor s výfuky a velký spoiler. V interiéru je dominantou
velký displej infotainmentu a velký digitální cockpit. Oba displeje
podávají úplné informace o vozu. Sportovní sedadla z jemné kůže
Nappa, které mohou být prošívány buď zelenou, anebo červenou
nití. Sedadla mají velké boční vedení, jak vpředu, tak vzadu. Je to
proto, aby cestující nevypadávali při ostré jízdě. Jsou to stejná se
dadla jako v jiných RS modelech. Zavazadlový prostor ve Sport
backu je 282 litrů velký, stejně jako ve verzi Limuzína. Audi RS3
je skvělý kompromis mezi sportovním a každodenním použitím.
MB /15 let / https://www.car-point.cz/

Údržbář

Operátor/ka
výroby

Hledám
i brigádn e
íky
na léto!

grafobal.cz/kariera/

Elektromechanik

Seřizovač / přípravář
zpracovatelských strojů

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…

Tiskař/ka
na 6-ti barevném
ofsetovém stroji

Vyrábíme obaly od roku 1946.

Rozbal
svou kariéru!

Jistota, stabilita a práce,
která dává smysl.

KŘEMEŽSKO 2022
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Příjemné chvíle s luštěním přeje Alena Nováková.
Tajenka křížovky z minulého čísla: Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky hádá se na tuhou zimu.
Výherci: J. Schuster, l. Křížová
Ceny jsou k vyzvednutí v sekretariátu Městyse Křemže. Další správné vyluštění zasílejte na mail: kremezsko@kremze.cz
KŘEMEŽSKO – měsíčník | VYDÁVÁ – Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže, www.kremze.cz, DIČ: CZ00245950
ZODPOVÍDÁ – J. Troup, J. Boršovský, O. Thámová, P. Resch, J. Mejzlík a P. Brtínský, J. Thám
MK ČR E 11574 | UZÁVĚRKA – 26. 6. 2022
TISK – Tiskárna Posekaný, tel.: +420 602 177 947, www.posekany.cz | POČET VÝTISKŮ – 1.100 kusů

