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INFORMACE Z KŘEMEŽSKA

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Dne 22. 2. 2022 se rada městyse sešla na své řádné 46.
schůzi společně s pracovní poradou celého zastupitelstva, kde byly projednány zejména následující záležitosti:
Žádost o prodej pozemku p.č.2159/1 v k.ú. Křemže (ZM
neodsouhlasilo prodej a vyslovilo souhlas s pronájmem
pozemku), žádost o prodej části pozemku p.č.429/2 v k.ú.
Křemže-Olešnice (ZM nesouhlasí s prodejem pozemku),
žádost o prodej části pozemku p.č.2292/1 v k.ú. Křemže-Chmelná (ZM nesouhlasí s prodejem pozemku), návrh
Pozemkového úřadu ČR na směnu pozemků (ZM souhlasí
se směnou pozemků p.č.1213/5, 936/52, 945/27,2254/20
v k.ú. Křemže ve vlastnictví PÚ za p.č.2150/43, 1316/51,
2134/79, 2134/13, 2150/27, 1363/43 v k.ú. Křemže ve
vlastnictví obce), žádost o povolení přístřešku na auto
v Chlumu (ZM souhlasí za podmínky zachování průjezdného profilu komunikace a s nájemní smlouvou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce), žádost o prodej pozemku p.č.89/20 a 89/21 v k.ú. Křemže (ZM souhlasí), výkup
pozemků komunikace Kravský kopec (ZM souhlasí s vyhotovením geometrického plánu komunikace a následným jednáním k odkupu jak navrhují vlastníci dotčených
pozemků), návrh starosty na zahájení jednání o výkupu
pozemku p.č.425/15 v k.ú. Křemže-Pasíčka jako účelové
komunikace (ZM souhlasí), rozpočtové opatření č.1/2022
(odsouhlaseno), stížnost na hluk z areálu Cihelna (starosta projedná s vlastníkem areálu).
Dále starosta informoval o proběhlém společném jednání k návrhu změny územního plánu, o aktuálním vyhodnocení fungování nového systému likvidace odpadů
v obci a o probíhajícím výběrovém řízení na prodej 300 m
dřeva z obecních lesů.

Ing. Šandera navrhl zahájit jednání s Římskokatolickou
církví o odprodeji části pozemku nad hřbitovem jako
rezervy na budoucí rozšíření hřbitova a zároveň s obcí
Holubov o spolupodílení se na této akci.
Dále ZM diskutovalo o situaci na Ukrajině, postupu v přípravě obytné zóny Sever, mandatorních výdajích obce,
přeložce vodovodu v chodníku Chlum, řešení louže u fotbalového hřiště, lokálních opravách místních komunikací.
Dne 8. 3. 2022 se rada městyse sešla na své řádné 47.
schůzi a projednala následující záležitosti:
Vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace ze strany
Čevak za rok 2021(RM souhlasí), inventarizační zprávu za
rok 2021(RM souhlasí), rozbor hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola
Křemže (RM souhlasí), výběrové řízení na prodej 300 m3
dřeva z obecních lesů (nejvýhodnější nabídku podala společnost Energoforest Mříčí), žádost Pionýr, z.s. - oddíl Křemže o každoroční příspěvek na činnost (schváleno 15 tis. Kč),
smlouvy o věcném břemeni na uložení kabelů NN pro EGd
(schváleno), žádost o odkup přístřešku na p.č.348/2 v k.ú.
Křemže (RM rozhodne po upřesnění žádosti).
Dále starosta informoval o pořízení dětských nafukovacích atrakcí dle rozpočtu pro potřeby akcí spolků a obce,
o jednání s Jednotou o nabídce odkupu bývalých stavebnin, a především o organizování pomoci ukrajinským
uprchlíkům v Křemži.
Ing. Josef Troup,
starosta
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CHODNÍK CHLUM
Po zimní technologické přestávce byly 28. 3. opět zahájeny práce na výstavbě nového chodníku v Chlumu. V současné době budou probíhat práce na nezbytné přeložce
vodovodu, což přinese dopravní omezení (ne uzávěru),

za což se omlouváme a prosíme o trpělivost, a především
dodržování bezpečného průjezdu po dobu prací. Dokončení celé stavby chodníku je plánováno do konce května.

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ
Jako každý rok v tomto období proběhla údržba vzrostlé zeleně a bohužel muselo být skáceno i několik vzrostlých stromů. Považuji každý strom za živou bytost a proto povolení dávám jen s těžkým srdcem, ale na základě
odborného posouzení dendrologa, kdy už strom nejde

zachránit či ohrožuje bezpečnost. To byl například případ
3 jilmů v Mříčí, dnes vzácných dřevin, které byly napadeny grafiozou. Použitelné dřevo bude sloužit dál, neboť p.
Bláha z našeho spolku Chlumáci z něho vyrobí lavičky do
volnočasového areálu Němcalka.

VÁLKA NA UKRAJINĚ
Vážení a milí, všichni víme, co se stalo a stále děje na
Ukrajině. Nemá smysl, abych o tom více psal, všichni vidíme každý den válku v přímém přenosu. Už jenom slovo
„válka“ mi jde těžko napsat, jelikož můj děda byl popraven fašisty. Vůbec jsem si nedovedl ani v nejbujnější fantazii představit, že se v dnešní civilizaci, v Evropě, může
něco takového stát.
Smyslem tohoto příspěvku je moje poděkování a hluboká úcta všem našim spoluobčanům, kteří v této chvíli nezištně pomáhají válečným uprchlíkům v naší obci.

Chtěl bych poděkovat Tělocvičné jednotě Sokol, zejména
Tereze Kudláčkové a Barboře Vu (obě roz. Jandové), manželům Pavlovi a Báře Kolaříkovým, paní Schönbauerové,
panu řediteli ZŠ - Mgr. Thámovi a spoustě nejmenovaných
spoluobčanů, kteří poskytli finanční a materiální dary
a přístřeší.
„War is over, if you want it ...“ (John Lennon)
S úctou Ing. Josef Troup,
starosta

DĚKOVNÁ SLOVA VŽDY POTĚŠÍ, VÁŽÍME SI JICH!
„Vážený pane starosto, vážení členové úřadu,
s dovolením a s velkým poděkování za veškerou Vaši pomoc, podporu a péči Vám přeposílám vzkaz od ukrajinské komunity,
o kterou tak dobře a vstřícně pečujete.“
S pozdravem I. Jakimovská
„Milí obyvatelé Křemže,
dovolte Vám všem ze srdce poděkovat za Vaši pomoc, upřímnou podporu, péči a soucit v tak složitou pro nás
dobu. Jsme myšlenkami s našimi blízkými na Ukrajině, velmi nás trápí jejích situace a situace v celé naší zemi.
Díky Vám jsme získali vše, co potřebují lidé, kteří opustili své domovy. Věříme, že Ukrajina co nejdříve zvítězí
a my se budeme moci vrátit k obnově naší země. Ještě jednou Vám všem z celého srdce děkujeme za Vaše dobré skutky;
Vaše pomoc a péče jsou neocenitelné.“
S úctou ukrajinská komunita

Recepty od starosty – Ukrajinský boršč
Potřebujeme: 300 - 400 g vepřového
nebo hovězího masa, 1-2 řepy, 1/2 bílého zelí, 2-3 brambory, 1 celer, 1-2 mrkve,
1 petržel, 2 papriky, 2 rajčata, 2-3 stroužky česneku, 1 malý rajčatový protlak,
1 polévkovou lžíci octa, 1 kávové lžičky
cukru, bobkový list, nové koření, celý
černý pepř, sůl, mletý pepř, zakysanou smetanu, petržel.
Maso necháme s 2-3 bobkovými listy, 2 kuličkami nového koření a 3-4 kuličkami černého pepře uvařit doměkka a rozkrájíme na kostky. Mrkev, petržel a červenou řepu nastrouháme
na hrubém struhadle. Na oleji ji orestujeme, až je zelenina
měkká. Rajčata nakrájíme na plátky, papriku na nudličky
a cibuli na kostičky.
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V hrnci rozehřejeme olej a cibuli s paprikou orestujeme, vsypeme rajčata a přidáme rajčatový protlak a krátce podusíme.
Zelí očistíme a nakrouháme. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostky. K masu a vývaru vsypeme zelí s brambory
a 10-15 minut povaříme.
Když je zelí téměř měkké, přidáme do polévky předpřipravené zeleninové směsi a dobře promícháme.
Boršč dochutíme solí, mletým černým pepřem, oloupaným
a na plátky nakrájeným česnekem a znovu 5-10 min. povaříme.
Na závěr polévku chuťově doladíme octem a cukrem.
Podáváme se zakysanou smetanou a posypané petrželkou.
Dobrou chuť přeje Josef Troup,
starosta
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UPOZORNĚNÍ - ODPADY
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2022
je splatný do 30. 4. 2022
Povinnost uhradit poplatek má:
1. Fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu
- základní sazba poplatku za osobu je 450,- Kč za rok,
- úlevu mají osoby ve věku 80 let a více, ti platí 225,-Kč za rok
- děti narozené v průběhu roku hradí poplatek až od roku následujícího
- povinnost uhradit poplatek se týká i cizinců, kteří mají na území obce povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů, nebo která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
2. Vlastník domu, bytu, nebo stavby pro rekreaci, ve které není přihlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
a která je umístěna na území obce
- za každou výše uvedenou nemovitost je vlastník povinen uhradit poplatek 450,- Kč za rok
Vlastník nemovité věci je povinen vyplnit a doručit úřadu městyse formulář Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku.
Všechny informace týkající se systému odpadového hospodářství a úhrady poplatků, včetně potřebných formulářů,
najdete na internetových stránkách Městyse Křemže https://www.kremze.cz/mestys/odpady-1/
Samozřejmě lze vše ohledně odpadů vyřídit také osobně na úřadu městyse na matrice.
Telefon 380 741 126, e-mail: matrika@kremze.cz
Informace k úhradě poplatku převodem na účet obdrží poplatník po podání Ohlášení, nebo budou sděleny telefonicky nebo
e-mailem.

PODĚKOVÁNÍ
Dovoluji si poděkovat vedení obce Křemže, především panu starostovi
Ing. Josefu Troupovi,
za letitou podporu prachatického hospice sv.
Jana N. Neumanna. Bez
finanční podpory obcí a
měst bychom mohli našim pacientům pomáhat jen velmi obtížně, neboť úhrady
zdravotních pojišťoven pokryjí sotva polovinu potřebných nákladů.

Finanční pomoc města využíváme ve prospěch vašich
obyvatel. Za poslední roky jsme v lůžkovém hospici doprovodili desítky vašich sousedů. Dalším jsme pomohli
prostřednictvím domácího hospice. Nejen u nich jsme
naplnili slib, který dáváme přicházejícím pacientům – totiž, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za každých
okolností zůstane zachována jejich lidská důstojnost a v
posledních chvílích nezůstanou sami. Svět se díky vám stal
hezčím.
Děkujeme!
Robert Huneš, ředitel hospice
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MILÍ PŘÍZNIVCI POMOCI UKRAJINĚ!
Rádi bychom poděkovali všem za širokou podporu pro
naše nové spoluobčany, ukrajinské válečné uprchlíky. Je
to již více než měsíc, kdy jsme Vás prvně požádali o finanční, materiální i potravinovou pomoc.
Na transparentním účtu Sokola Křemže se díky Vám podařilo do dnešních dnů shromáždit již přes tři sta tisíc
korun. Finance jsou nyní využívány jako příspěvek rodinám, které z ubytovny odcházejí do dlouhodobějšího podnájmu, z účtu jsou také hrazeny nákupy nezbytných oděvů či bot, které se nám nepodařilo získat
prostřednictvím dobročinné sbírky. Peněžní dary budou použité také k úhradě nákladů spojených s opravou trvalejších bytových prostor, k nákupu drobného
vybavení do nových příbytků apod.
Moc nás také těší, že díky velkorysosti řady občanů se
podařilo zajistit trvalejší bydlení již pro více než 28 lidí z
Ukrajiny.
Na Němcalce je ke konci března přechodně ubytováno
ještě dalších 9 dospělých a 5 dětí. Je skvělé, že i pro ně se
již podařilo sehnat stabilnější bytové zázemí.
Samozřejmě pomáháte také materiálně a my jsme vždy
překvapeni množstvím hmotných darů, které každou neděli odpoledne přinášíte do ubytovny na Němcalce!
Nashromážděné potraviny, oblečení a základní vybavení do domácnosti usnadňují uprchlíkům zvládnout první dny pobytu v novém prostředí. Přijíždějí s minimem
osobních věcí a po dlouhé, často strastiplné cestě, si potřebují především odpočinout, nabrat sil, rozkoukat se
a popřemýšlet jak dál.
My se na oplátku snažíme ukrajinské komunitě pomáhat
jak s vyřizováním na úřadech, ale i s hledáním vhodných
pracovních příležitostí. V současnosti je již pracovně zapojeno asi 8 žen a my jsme velmi rádi, že pro jejich děti
se podařilo ve spolupráci se Základní školou Křemže
a úřadem městyse zabezpečit pravidelnou školní docházku a výuku češtiny. V jednání je rovněž zajištění provozu
dětské skupiny pro nejmenší a předškoláky. Pokud se to
zdaří, i další ženy budou snáze hledat pracovní uplatnění
a nastupovat do zaměstnání.
Díky dobrovolné pedagogické aktivitě byl též zahájen
kurz češtiny i pro dospělé, a my věříme, že i jazyková průprava může našim novým spoluobčanům výrazně napomoci v úspěšnějším zapojení jak do pracovního procesu,
tak i společenského života v novém prostředí.

Dobročinná sbírka se koná v areálu Němcalka každou
neděli mezi 15.-17. hodinou.
V případě, že můžete nabídnout některou z uvedených
materiálních věcí větších rozměrů, budeme rádi, pokud
nám předem dáte vědět na sokolpomaha@gmail.com
Pokud byste potřebovali zajistit odvoz věcí do sbírky, pošlete s předstihem SMS na tel. 725 749 809 a domluvíme se.

Aktuálně poptáváme:
• jídlo čerstvé i trvanlivé (dostatek však máme těstovin,
mouky, cukru, rýže, mléka)
• základní léky z volného prodeje (proti bolesti, horečce,
nachlazení, kašli)
• toaletní papír, dámské hygienické vložky, tampóny
• prášky na praní, manikúru, šicí potřeby, nůžky na nehty,
žehličku
• hrnce, pánve, sítka, cedníky, struhadla, prkénka a další
kuchyňské náčiní
• mobilní chytré telefony (samozřejmě stačí použité, rodiny potřebují alespoň jeden telefon s českou SIM kartou
kvůli bankovnímu účtu a dalším formalitám)
• zavazadla (kufry a cestovní tašky)
• palandu, postele (jakékoli klasické rozměry)
• stůl, židle, skříně, stojany na šaty do skladu
• prostěradla, osušky, ručníky
• nové spodní prádlo a ponožky - jakékoli velikosti (dívčí/
chlapecké,dámské/pánské), jiné oblečení zatím není potřeba
• funkční jízdní kola a helmy pro děti (různé věkové kategorie – pro mladší i starší školní věk, též i pro dospívající)
• fotbalové a dětské míče, sportovní batohy
Sledujte nás na www.sokol-kremze.cz/pomahame/
(nejnovější příspěvky) nebo na FB Sokol Křemže.
Děkujeme všem, kteří pomáháte a prosíme, zachovejte nám svou přízeň!
Dobrovolnický komunitní tým Křemže.

Vaši pomoc oceníme i nadále, stále můžete:
•
•

•

přispívat finančně na účet 5575403399/0800

nabízet ubytování nebo pracovní uplatnění na
sokolpomaha@gmail.com
zapojit se do pravidelné materiální a potravinové
sbírky
Naskenujte mobilem ve svém internetovém
bankovnictví tento QR kód pro rychlé zadání
bankovního účtu 5575403399/0800
4
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE K POMOCI OBČANŮM UKRAJINY
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?

Poskytnutí odborného sociálního poradenství v problematice sociální (zejména zaměstnání, pojištění apod.),
sociálně-právní, právní, pobytové a spojené s cizineckým
zákonem.
Zprostředkování bydlení
Spravujeme databázi dostupného ubytování pro občany Ukrajiny. Pokud nemáte v ČR žádné zázemí (nemáte
aktuálně kde bydlet), můžete nás kontaktovat na tel.:
+420 734 683 278.
Zprostředkování potravinové pomoc
Ve spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje
můžeme zprostředkovat potraviny občanům Ukrajiny.
V případě potřeby potravinové pomoci kontaktujte, prosím, pracovnice Poradny pro cizince a migranty nebo
pracovníky místní Charity.
Zprostředkování materiální pomoci
V případě potřeby materiální pomoci, prosím, kontaktujte pracovnice Poradny pro cizince a migranty nebo pracovníky místní Charity, které tuto pomoc mohou zprostředkovat ve spolupráci s Jihočeským krajem či dalšími
neziskovými organizacemi.
Asistenční služby na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP)
Pracovnice diecézní Charity a dobrovolníci Vám mohou
poskytnou přímou asistenci při vyplňování žádostí či pomoci v komunikaci s pracovníky OAMP (na adrese Pražská třída 1257/23, 370 01 České Budějovice).
Krizová intervence
Pracovníci krizové linky si s Vámi mohou na naší nonstop
lince promluvit o tom, co se děje na Ukrajině. Pokud se
necítíte dobře, potřebujete s někým sdílet to, co jste zažil/a či prožíváte, nezůstávejte na to sami, neváhejte kontaktovat naše pracovníky na tel.: +420 734 435 344.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
Poradna pro cizince a migranty
Diecézní charita České Budějovice, Kanovnická 18,
370 01 České Budějovice
Telefonicky na číslech: +420 734 435 344,
+420 732 250 873, +420 603 362 552
Prostřednictvím e-mailu: cizinci@dchcb.charita.cz
Odbor azylové a migrační politiky (OAMP)
Pražská třída 1257/23, 370 01 České Budějovice

Co budu potřebovat na cestu do ČR?
Biometrický pas (v případě, že jej nemám, tak další osobní doklady
– pokud možno s fotografií) osobní věci pro naplnění základních
životních potřeb. Pokud nemáte biometrický pas, je nutné se po příjezdu do ČR nahlásit na cizinecké policii.
Nemám žádný osobní doklad, co mohu dělat?
Po příjezdu do ČR kontaktovat cizineckou policii a dále ukrajinskou
ambasádu.
Přicestoval jsem nově do ČR, mám tady zázemí (rodina, známí, ubytování a strava zajištěná dobrovolníky a neziskovými organizacemi), mám si něco vyřídit?
Na území ČR můžete po dobu 90 dní pobývat v rámci bezvízového
styku. Je nutné zaregistrovat se na Policii ČR. Pokud se budete chtít
zapojit do běžného života a začít pracovat, je možné požádat si
o speciální druh dlouhodobého víza, které se vyřizuje na pracovištích MV OAMP. V návaznosti na to je pak možné najít si práci a na
Úřadu práce si vyřídit povolení k zaměstnání.
Přicestoval jsem nově do ČR a nemám tady žádné zázemí, nemám se kde ubytovat a potřebuji asistenci. Co mám dělat?
Kontaktujte pracovnice Poradny pro cizince a migranty na tel.:
+420 734 435 344, které Vám mohou pomoci zprostředkovat informace a ubytování či přímou pomoc (potraviny, hygienu apod.).
Dále můžete kontaktovat infolinku na čísle +420 974 801 802. Je
možné se dostavit do Registračního humanitárního střediska Vyšní
Lhoty, adresa: Vyšní Lhoty 234, 739 51, kde vám bude poskytnuta
další asistence.
Co budu potřebovat k žádosti o dlouhodobé vízum?
Vyplněný tiskopis, který je dostupný na pracovišti OAMP, v Poradně pro cizince a migranty či na stránkách www.mvcr.cz; dále cestovní pas, pokud jej máte a je platný a Vaši fotografii ve formátu
45 x 35 mm.
Může za mnou do ČR přijet rodina?
Ano, může. Nutné opětovně přicestovat na základě předložení biometrického pasu, pokud jej nemáte, je nutno se po příjezdu nahlásit
na cizinecké policii. Následně možno žádat o speciální dlouhodobé
vízum.
Potřebuji po příjezdu do ČR zdravotní pojištění?
Ano, v ČR je nutné zřídit si zdravotní pojištění. Pokud Vám bude
uděleno speciální dlouhodobé vízum, budete automaticky zařazeni do veřejného zdravotního pojištění. Pokud budete zaměstnán,
budete ze zákona pojištěn ve veřejném zdravotním pojištění, pokud
nebudete mít vízum ani nebudete zaměstnán, musíte mít zajištěno
pojištění vlastní.
Bude mi končit pobytové povolení, co mám dělat?
Pokud platnost vašeho pobytového oprávnění (schengenského
víza / sezónního víza / mimořádného pracovního víza) vyprší za
dobu kratší než 14 dnů a nemůžete se kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se na pracoviště Odboru azylové a migrační
politiky.
V návaznosti na probíhající konflikt je umožněno zažádat si o speciální druh dlouhodobého víza. Pokud máte platné povolení k zaměstnání, můžete nadále pracovat. V opačném případě je nutné
vyřídit si povolení k zaměstnáni.
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KNIHOVNA MĚSTYSE KŘEMŽE POŘÁDÁ

BESEDY PRO 1. TŘÍDU ZŠ KŘEMŽE, KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 2022
V tomto roce se naše knihovna potřetí přihlásila do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Do projektu
přihlašuje žáky prvních tříd veřejná knihovna v místě působnosti a pracuje s žáky nad rámec obvyklých knihovnických činnosti. Odměnou za úspěšné absolvování
projektu je pro děti knížka - česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu,
a kterou nelze v knihkupectvích koupit minimálně tři
roky.
V tomto školním roce proběhla v naší knihovně dvě literární dopoledne, ve středu 16. března 2022 pro žáky 1.A
a v pátek 18. března 2022 pro žáky 1.B.
Při těchto návštěvách jsem děti seznámila se základními
informacemi o knihovně a pověděli jsme si, proč bychom
měli číst.
Potom jsem jim četla úryvky z knihy Josefa Koláře – Z deníku kocoura Modroočka a děti při tom plnily různé úkoly.
Poté následovala další část tohoto dopoledne, kdy jsem
jim přečetla pohádku Míč - z knihy Evy Horákové – Svět
hraček a her a děti kreslily obrázky na motivy příběhu.
Na závěr jsem si pro děti připravila ještě pár hádanek,
a zbylo i dost času, aby si prohlédly knihy.
Miroslava Průchová,
knihovnice

BESEDY PRO DĚTI Z MŠ KŘEMŽE
V uplynulém měsíci březnu - v rámci Března - měsíce čtenářů byly v Knihovně městyse Křemže pořádány besedy
pro děti z Mateřské školy v Křemži.
Dne 22. března 2022 se přišly podívat do knihovny děti
1. třídy Mateřské školy v Křemži – Malíčci. Pro ty nejmenší
děti jsem si připravila několik hádanek, a pak jsem jim
přečetla pohádku z knihy Peppa Pig – Čtyři roční období
– Peppa slaví Velikonoce. A potom si děti ještě prohlédly
knihy.
Dne 23. března 2022 si přišly prohlédnout knihovnu děti
3. třídy Mateřské školy v Křemži – Palečci. S těmito před-
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školáky jsme si již povídali o tom, co je to knihovna, a co
se v ní dělá. Děti byly na tuto návštěvu velice dobře připravené a věděly úplně všechno.
I pro ně jsem si připravila nějaké hádanky. A potom si děti
poslechly pohádku - Kouzelníček a nejkrásnější dárek od
Zuzany Neubauerové.
Na závěr si také prohlédly knihy a jednu si vybraly do
školky na čtení před spaním.
Miroslava Průchová
Knihovnice

KŘEMEŽSKO 2022

BESEDY PRO 1. TŘÍDU ZŠ HOLUBOV
V pátek 25. března 2022 navštívili knihovnu žáci 1. třídy
ZŠ a MŠ Holubov. Při této návštěvě jsem děti seznámila
se základními informacemi o knihovně a pověděli jsme
si, proč bychom měli číst.
Potom jsem jim četla úryvky z knihy Josefa Koláře –
Z deníku kocoura Modroočka a děti při tom plnily různé
úkoly. Nakonec si ještě prohlédly knihy.
Miroslava Průchová,
knihovnice

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve středu 16. března 2022 se v našem městysi konalo
slavnostní vítání občánků do života. Tímto mezi sebe vítáme tyto nové občánky:
Bušta Tadeáš,Dvořáková Natálie, Sládek Mikuláš,
Klimešová Monika, Šandera Ondřej, Križanová Emily
a Vondrka Ota

Slavnostní atmosféru vytvořily děti z MŠ Křemže pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Šestákové. Pozvané děti
a jejich rodiče přivítal Ing. Otta Šandera – místostarosta městyse Křemže. Každá rodina obdržela poukázku
v hodnotě 400,- Kč na odběr zboží v DM drogerii, pamětní knihu, pamětní list a maminky květinu. Fotografie z vítání jsou pro rodiče k vyzvednutí na matrice ÚM Křemže.
G. Hlavicová, matrikářka
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MC Křemílek - program na duben
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“.

V OBDOBÍ VELIKONOČNÍCH PRÁZDNIN
14.4.-18.4.2022 BUDE KLUB UZAVŘEN
Výtvarný program „Šikovné ručičky“ dopoledního klubu pro nejmenší
7. 4 . 2022 čtvrtek
Vajíčka a osení – Velikonoce se kvapem blíží, je potřeba zdobit vajíčka
a sít osení. I my si tedy ozdobíme veliké vajíčko jednoduchou technikou.
Na osení si doneste vhodnou misku, hlíny a obilí bude dostatek.
21. 4. 2022 čtvrtek
Kočky – z černého papíru si vyrobíme kočičí girlandu k zavěšení
do okna. Přidáme oči, které budou svítit ve tmě.
28. 4. 2022 čtvrtek
Čarodějnice – z vatových kuliček, plsti, špejlí a vlny si
vyrobíme postavičku čarodějnice s koštětem.

MATEŘSKÉ CENTRUM KŘEMÍLEK, KŘEMŽE, PÁTEK 22. 4. 2022 OD 17:30
VSTUP ZDARMA
Představení diagnostické metody celkového stavu organismu přes oční duhovku,
která odhalí genetické slabosti, přechodné aktuální stavy i chronické.
Cílem je především zjištění hlavních příčin konkrétního zdravotního
problému, které orgány nebo systémy jsou oslabené a proč.
p. Vítovcová Jana NATUR APATYKA
ul. U Černé Věže (naproti obchodu MELODIE) České Budějovice tel.: 724 188 246
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VELIKONOČNÍ NEDĚLE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

den plný zábavy 17. dubna 2022

10:00 - 16:00

Program:
• hra o skřítkův poklad • velikonoční žonglování • hradní
výtvarné dílničky • střelba z luku a kuše • skřítkovy odměny
Celý den si můžete s našimi žongléry vyzkoušet nejrůznější žonglovací
hračky, 11:30 a 13:30 si pro vás připravili samostatná vystoupení. Po celý
den také můžete navštívit hradní dílničku. Na dalších stanovištích na
hradě na vás čekají zkoušky síly a zručnosti.
Vaše úsilí skřítek po zásluze odmění.
Po celý den si můžete na ohýnku opéci donesené buřtíky,
u stánku koupit pití, ňamky i suvenýry.
Těšíme se na dobrou náladu a společné zážitky!

Vstupné, platné po celý den:
dospělí 75 Kč; děti od 4 let,
studenti, senioři 50 Kč.

Třísov – bus, vlaková zastávka i parkoviště
www.divcikamen.cz
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PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE
Chemická olympiáda

Po roční přestávce způsobené přerušováním školní
docházky kvůli covidu-19
jsme se letos opět pustili
do řešení chemické olympiády. Žáci vypracovali
náročné úlohy teoretické i
praktické části a poté ještě
vyřešili kontrolní test. Z pěti
účastníku naší školy komise
vybrala našeho nejlepšího řešitele, Lukáše Kačera,
aby na půdě krumlovského
gymnázia změřil své síly
s dalšími studenty okresu
Český Krumlov. Své kvality potvrdil umístěním na pěkném pátém místě, přičemž jeho bodový zisk byl pouze o 6,7 bodů nižší
než bodový zisk vítěze.

Konverzační soutěž
v anglickém jazyce
Další soutěží, o kterou je mezi
žáky naší školy tradičně velký
zájem, je soutěž v anglickém
jazyce. Je vypsána pro dvě kategorie, I.A pro žáky sedmých a
šestých tříd a II. A pro osmáky a
deváťáky. Žáci při ní musí prokázat, jak rozumí mluvenému
slovu a jak dobře mluví. Vítězky
školního kola – Klára Brožová v
kategorii I.A a Zuzana Svitáková v kategorii II.A nás reprezentovaly v okresním kole. Zuzka
Svitáková z 9.A zabodovala
a umístila se na vynikajícím 2. místě. Gratuluji a přeji hodně dalších úspěchů.
Mgr. Adéla Broučková

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DOSAH DĚTEM Z KŘEMŽE!
Děti z Křemže a okolí mají předškolní vzdělávání v přírodě na
dosah, a to pár minut jízdy autem! Třísovská pobočka lesní školky, která je v provozu již od roku 2012, nabízí místa pro nové
lesní dobrodruhy! Je určena dětem od tří do šesti let, které tak
mohou celoročně využívat možnost předškolního vzdělávání
ve věkově smíšené třídě uprostřed přírody, hrát si, objevovat
a radovat se z pohybu na čerstvém vzduchu. Škola je v rejstříku
MŠMT a předškoláci si tak zde mohou splnit svůj povinný předškolní rok. Momentálně probíhá přihlašování k zápisu na příští
školní rok a přijmout děti je možné také v průběhu celého roku
dle volné kapacity, a to na 5, 3 (po-st) nebo 2 dny (čt-pá) v týdnu.
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Během července a srpna spolek nabízí v Třísově využití lesních
příměstských táborů, které zároveň probíhají na pobočce na
Srubci a nově také v zázemí Svobodné základní školy v Libníči.
Letos tak proběhne celkem deset turnusů a každý má originální téma - děti tak prožijí nejen dobrodružný týden v lese,
ale navíc je čeká třeba cesta do vesmíru, indiánský týden nebo
cesta kolem světa! Podrobné informace nejen o lesní školce
v Třísově, ale i ostatních aktivitách spolku naleznete na webu
www.domavlese.cz nebo na facebooku.
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JAK SE MÁME V KŘEMEŽSKÉ ŠKOLCE
Pravidelní čtenáři školkových článků v Křemežsku jistě tuší, že
v tomto čísle bude zmiňován karneval. Ten bychom v uplynulém období jen nerady zapomněly zorganizovat. Děti se samozřejmě těšily, až se namaskují a vystrojí za víly, Spidermany
či jiné superhrdiny, jednorožce nebo třeba hasiče. Nejlepší na
celém karnevalovém dopoledni byly ale samozřejmě soutěže
a tancovačka. V rytmu starých šlágrů, nových hitů a praskajících balonků jsme se proskotačili až do oběda. Děti chtěly karneval i druhý den, paní učitelky ale byly rády, že konečně zase
uslyší vlastního slova.
Palečči si v březnu oprášili připravované pásmo básniček a 16. 3.
vyrazili vítat nové křemežské občánky. I přes počáteční trému
recitovali a zpívali krásně nahlas a srozumitelně. Pro většinu se
jednalo o premiéru před cizími diváky. O to větší máme radost
z toho, jak ji zmákli.
V březnu (měsíci knihy) nesměla chybět ani návštěva knihovny. I to byla pro většinu školkových dětí premiéra. Z množství
a různorodosti knih byly unešené a během pár minut si jich
stihly prohlédnout opravdu hodně. Doufáme, že tím podpoříme jejich vztah ke knížkám už v předškolním období, a že se
v pozdějším věku budou do knihovny rády a často vracet.
A na konci měsíce nesměl chybět ani rituál loučení se zimou.
Prostředníčci vyrobili klíč k zamykání zimy a odemykání jara
a Palečci z pečiva Moranu, kterou jsme po potoce poslali pryč.
Podpořili jsme to společnou zaříkávací básničkou. Tak uvidíme,
jak se nám to povedlo.
Za MŠ Křemže
Petra Šestáková
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7.A UKLÍZÍ SVĚT
V pátek 25. 3. 2022 se někteří žáci ze ZŠ Křemže rozhodli
bojovat proti znečištění křemežské přírody. V hlavní roli
účinkovala třída 7.A, která se zapojila do akce Ukliďme
svět a uspořádala společně s 5.B a 6.B dopolední úklid
vybraných lokalit (lesík v Luční ulici, okolí školy, hřiště
Němcalka…). Celkově se sesbíralo neskutečných cca 150
kg odpadu.
Vzkaz od žáků 7.A:
Milí zlatí křemežšťáci,
ať nemáme příště práci!
Tak až půjdeš z výletu,
odpad nenech zase tu,
naber s nimi správný směr,
ideálně kontejner. 
Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že nám takto svěží
příroda vydrží co nejdéle!
Žáci 7.A, třídní učitelka Ing. Lucie Voráčková,
asistentka Mgr. Marie Maznová
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VYPLNĚNOU ŽÁDOST
VYPLNĚNÝ EVIDENČNÍ LIST POTVRZENÝ LÉKAŘEM,
RODNÝ LIST

3. 5. 2022
8.00 - 16.00

TĚŠÍME SE
NA VÁS

FORUMULÁŘE NA
WWW.ZSMSKREMZE.CZ
NEBO K VYZVEDNUTÍ V MŠ

BĚHEM ZÁPISU BUDE MOŽNÉ PROHLÉDNOUT SI
TŘÍDU A POHRÁT SI S DĚTMI, KTERÉ MŠ JIŽ
NAVŠTĚVUJÍ A SEZNÁMIT SE S PÍ.UČITELKAMI
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DUBEN NA ZAHRADĚ

Strupovitost jabloní a hrušní - u odrůd náchylných k tomuto
onemocnění začněte s postřiky již před kvetením, protože v
tomto období se začínají uvolňovat z opadaných napadených
listů z minulé sezony spory - původci onemocnění. První dva
postřiky provedeme ještě před květem, další bezprostředně po
odkvětu stromů. Za deštivého počasí pokračujeme v ošetřování
až do června v deseti až čtrnáctidenních intervalech. Pokud jsou
hrušně vysazeny v oblastech se silnějším výskytem rzi hrušňové,
měli bychom dávat přednost přípravkům Dithane, Novozir nebo
Polyram, které jsou účinné i proti rzím.
V posledních letech se do praxe postupně zavádějí biologické
přípravky na ochranu rostlin od firmy Biocont laboratory Brno.
Jeden z nejvýznamnějších přípravků proti houbovým chorobám
jádrovin je přípravek Alginure. Hlavní uplatnění je proti strupovitosti, ke zvýšení jeho účinnosti se může použít v kombinaci
s měďnatým přípravkem Kocide (Alginure 0,8 až 1% a Kocide
0,2%). Alginure také působí proti padlí, černím, hnilobám a
skládkovým chorobám. Dále ze šetrných přípravků proti houbovým chorobám od této firmy lze používat Polisenio, VitiSan,
Prev-B2 a Myco-Sin.
Mery na hrušních jsou velmi houževnatí škůdci, ochrana proti
nim je značně obtížná a vyžaduje více zásahů. První ošetření se
provádí před květem a opakovat je potřeba přibližně v polovině
května. K této ochraně je vhodné použít přípravky SpinTor nebo
Vertimec. Jako nevhodné k této ochraně je použití širokospektrálních přípravků např. Karate a Decis.
Pilatky švestková a jablečná způsobují takzvanou ranou červivost malých plůdků. Za rok mají jen jednu generaci. Škůdce přezimuje ve stádiu larev v půdě. Dospělé pilatky nalétají na kve-

LIDSKÁ DRZOST NEZNÁ HRANIC!
V sobotu 2. 4. 2022, téměř za plného provozu náměstí, byl odcizen
ze zamčeného dvora bagr. Toto jediné bylo v tu dobu ještě neznámými pachateli pravděpodobně promyšlené. Pokud by bagr
kradli v noci, asi by ruch každého překvapil. Kolem 6. hodiny ráno
ale nikdo nevěděl, zda majitel jede do práce, na opravu bagru či
kamkoli jinam.
Majitel má svůj zemní stroj již navrácen, neboť díky novému kamerovému systému městyse se podařilo navést pátrající na pachatelovu stopu. Je nutné též podotknout, že bagr byl nalezen s velkým
přičiněním a úsilím svého majitele, který tento vypátral až v Ostravě
- ano, čtete dobře - v Ostravě. V momentě, kdy na místo dorazili pátrající, spolu s Policií, byl bagr již přestříkáván, tak si všichni můžete
domyslet, kam asi měl pokračovat a co se s ním mělo dít. Potvrzuje
se, že investice do kamer byla uvážená a kamerový systém, jak potvrzuje tento případ, slouží k ochraně našeho majetku.
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toucí stromy a samičky kladou vajíčka do kalichů odkvétajících
květů. Chemický zásah je proto potřeba provést již při dokvétání
stromů, ale nejpozději těsně po odkvětu. Chemickou ochranu
můžete podpořit i bílými lepovými destičkami. Přibližně deset
dnů před předpokládaným začátkem kvetení byste je měli rozvěsit do korun stromů, kde poslouží nejen ke sledování náletu
dospělců, ale i na přímý odchyt samiček pilatek.
K bioochraně jádrovin i peckovin proti pilatce jablečné je vhodný
odvar z quassiového dřeva. Doporučená dávka na 1ar je odvar ze
40 gramů quassiového dřeva, dodavatel: Biocont laboratory Brno.
V posledních letech se u slivoní objevuje jako nejzávažnější
onemocnění puchrovitost švestek způsobená houbou Taphrina
pruni. Houba totiž přezimuje jako mycelium v mezibuněčných
prostorech pletiv letorostů. Na jaře prorůstá do květních pupenů
a základů semeníků. Pletiva pak nadměrně bují, pecka se nevyvíjí,
nebo zasychá. Deformovaný plod nazývaný puchr se zvětšuje až
na několik centimetrů. Zpočátku je zelený, později hnědý, na povrchu pokrytý bělavým povlakem askospor. Napadené letorosty
se kroutí, zduřují, žloutnou a červenají. Pro výskyt choroby jsou
příznivé polohy s vysokou vzdušnou vlhkostí. Více trpí stromy
zanedbané, s hustou korunou. Výskyt podporuje i pozdní nástup
jara a dlouhá doba kvetení. Choroba se projevuje v době nalévání
pupenů, případně rašení, až do konce kvetení. Preventivně stříkáme přípravky Kocide, Flowbrix nebo Champion.
Pro ochranu peckovin proti moniliové spále a hnilobě je vhodné použít přípravek Horizon 250 EW na počátku kvetení a při
dokvétání.
-P. Kumšta-
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BŘEZEN - „MEDAILE PŘIVEZEM“
Tento měsíc naše škola doslova prožila ve znamení sportovních soutěží. 10. března jsme vyrazili do Jindřichova Hradce
obhájit zlato z okresního kola v přehazované. Krajské soutěže
se zúčastnilo 6 škol. Náš tým ve složení: Jibba Anna, Pilečková
Lenka, Padrtová Simona, Hálová Lucie, Stejskal Tomáš, Motejl
Filip, Vít Marek, Bartoš Pavel a Šťastný Martin bojoval tvrdě, ale
nakonec jsme o bod skončili na pátém místě. I tak to byl velký zážitek a vlastně i úspěch, protože naši soupeři tvořili výběr
z místních oddílů.
Podstatně lépe jsme zabodovali ve dvoudenním okresním kole
basketbalu pro mladší a starší žáky. Soutěžili jsme v chlapecké
i dívčí kategorii. 15. března nastoupila kategorie mladších
žáků. Tým holek ve složení: Stropková Rozárka, Špindlerová
Nela, Motejlová Zuzana, Velíšková Linda, Ondryášová Mariana,
Pokorná Sára a Šipanová Barbora vybojoval krásné druhé místo. Týmu kluků doslova o fous vyfoukl třetí místo Jindřichův
Hradec. I tak zaslouží Hála Šimon, Prener Lukáš, Nosek Filip,
Edelman Eda, Hajduch Vojtěch, Pitner Vojtěch, Vavřín Michal,
Troják Šimon a Písek Josef velké uznání.
16. březen byl vyhrazen kategorii starších žáků. Za holky nastoupily Šipanová Barbora, Broučková Lucie, Broučková Tereza, Ondryášová Mariana, Janktová Klára a Trajerová Jana. Jako
kdyby se holky předem domluvily. Opět to totiž bylo stříbro.
Tým kluků tvořilo silné jádro: Domin Richard, Těšínský Pavel,
Kubík Matyáš, Novák Patrik, Novák Filip, Malachovský Adam,
Schuster Jakub, Menšík Matyáš, Cába Matyáš a Písek Josef. Systém soutěže byl play off a měli jsme smůlu. Vylosovali jsme si ty
nejsilnější soupeře. Ze základní kategorie jsme proto postupovali ze třetího místa a v semifinále jsme bojovali o páté místo.
To se nám nakonec po dvou prodlouženích a Richardově koši
podařilo vybojovat.
29. března jsme vyrazili zabojovat do okresního kola ve florbale, kategorie mladší dívky. Systém byl 3+1. Dominátorem byla
opět Galásková Stella. Útok zajistily Šipanová Barbora, Jelínková
Emma, Dolejší Monika a Sičáková Inna. Obranu pokryla Padrtová Simona. No a bylo z toho zlato. Je fajn, že nám dorůstají
nové nadějné florbalistky.
Je vidět, že v tomto měsíci přálo štěstí zejména dívčím týmům.
Nelze ale opomenout i ten fakt, že kromě florbalového a volejbalového kroužku byl v naší škole založen i kroužek basketbalový. Jsem rád, že mají naši žáci takový zájem o sport a nechybí
jim sportovní duch. Však ho ještě budeme potřebovat, protože
v dubnu nás čeká volejbal, fotbal a snad i vybíjená.
Bartoň Aleš,
ZŠ Křemže
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ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU 26. 3. 2022
V sobotu 26. března pořádal oddíl orientačního běhu TJ Sokola
Křemže první závod Jihočeského žebříčku v orientačním běhu.
Jednalo se o závod ve sprintu a závodní trasy zavedly účastníky do nejrůznějších koutů Křemže. Běhalo se také ve školní a
školkové zahradě, kde díky tomu, že všechny brány do školní
zahrady byly otevřené, vznikly zajímavé volby postupů mezi
jednotlivými kontrolami.
Závod proběhl za nádherného počasí a zúčastnilo se ho 74 závodníků v osmnácti různých kategoriích. Nejmenší závodníky
v kategorii HDR doprovázeli na trati jejich rodiče, závodu se
zúčastnilo i několik úplných nováčků, všichni svůj první závod
zvládli a moc si ho užili. Vítězové se radovali z medailí a drobných cen. Kompletní výsledky jsou k dispozici na stránce závodu:
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6904, odkaz na
výsledky najdete i na stránkách TJ Sokola Křemže.
Děkuji sportovcům za krásný závod a také všem organizátorům a pořadatelům za skvělou přípravu a organizaci této křemežské sportovní akce.
Za oddíl orientačního běhu
Alena Nováková
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LOTUS ELETRE EV
Lotus poprvé ve své historii přichází s modelem SUV. Lotus Eletre
je plně elektrifikovaný vůz. Eletre má baterii umístěnou v podlaze
s výkonem 800 V, kapacitou více než 100 kWh a výkon 450 kW.
Eletre má dva elektromotory s výkonem 600 koní, které jsou rozváděny na všechna čtyři kola. Maximální rychlost Lotusu Eletre
je 280 km/h. Eletre stojí na úplně nové platformě, která má být
základem pro nové modely elektromobilů Lotus. Eletre je dlouhé
SUV, na délku měří 5,1 m. Plně nabitý vůz by měl dojet 600 kilometrů. Rychlonabíječka nabije vůz za 20 minut na 400 kilometrů. Vůz je velmi aerodynamický. Je to jedno z nejvíc aerodynamických SUV, které kdy byly vyrobeny. Auto má aerodynamické
průřezy třeba na přední masce nebo u průřezů kol. Maska vozu
vypadá velmi agresivně. Je i velmi funkční, na přední masce jsou
otvory, které se otevřou, když je třeba zchladit baterii.

18

Aerodynamice přispívá i zadní spoiler, který se zdvihá podle potřeby. Interiér je velmi futuristický a luxusní. Vepředu je obrovský
displej, který funguje jako počítač. Místo klasických analogových
budíků je na palubní desce virtuální kokpit, který se rozpíná až
ke spolujezdci. Vůz je čtyřmístný, vzadu jsou dvě sedadla. Mezi
nimi je konzole, ve které je zabudován displej, držák na pití a stolky. Nakonfigurovat je možné velké panoramatické střešní okno
rozpínající se až k zádi vozu. Interiér je perfektně barevně sladěn.
Dominuje šedá, žlutá a modrá. Eletre je vybaven nejmodernějšími technologiemi jako jsou: bezpečnostní asistenti, dynamické
řízení nebo rychlé dobíjení. Na zádi vozu zaujme velká svítící lišta,
která se rozpíná přes celou záď. Lotus začne svůj model prodávat
až v roce 2023. Cena vozu zatím není známa.
MB /15 let
https://www.car-point.cz/clanky/
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VELIKONOČNÍ POHODA NA LIPNĚ

Přemýšlíte, kde strávit letošní velikonočních svátky? Vydejte se
k nám do Rodinného areálu na Lipně! Čeká tu na vás spousta
možností, jak si volné dny a prodloužený víkend pořádně užít.
Širokou síť cyklostezek v okolí lipenského jezera lze využít pro
více i méně náročný výlet na kole. Záleží jen na vás, kterou trasu
si vyberete. Cyklostezka okolo jezera je skvělá i pro projížďky na
inline bruslích nebo jen tak na procházku, a to třeba i s kočárkem.
Kočárky tedy nemáme, ale kola, inline brusle, a dokonce i koloběžky
si u nás můžete zapůjčit. Půjčovna sportovního vybavení
Intersport Rent se nachází hned vedle hlavního parkoviště a
čtyřhvězdičkového hotelu Element. Tady se můžete celý víkend

ubytovat a mít to tak jen kousek ke Stezce korunami stromů.
Právě tam bude na Bílou sobotu připraven velikonoční program
s tvořivou dílnou, pletením pomlázek i divadelním představením.
V neděli pak u hotelu v restauraci Stodola vyzkoušíte zdobení
velikonočních vajíček i další zvyky a tradice.

HUSITÉ JIŽ DÁVNO NETÁHNOU K BALTU, ALE POMÁHAJÍ TRPÍCÍM
Ukrajinská válečná krize, vyvolaná
ruskou agresí, vyvolala až nečekanou
vlnu solidarity, zejména s civilním
obyvatelstvem postiženým následky
boje při obraně území jejich vlasti.
Není proto divu, že se kromě osobností
zapojili i obyčejní lidé a samozřejmě
i náboženské obce. Konkrétně co se
týče Církve československé husitské, Husitská diakonie vyhlásila
veřejnou sbírku pro válkou postižené.
Ve Křemži si zaslouží uznání i se zástupcem CČSH obětavě
spolupracující dobrovolníci, kteří chystají byt v prostorách
souvisejících s kostelem. V kostele CČSH proběhla i bohoslužba
za oběť z rodiny zde ubytované, padlé během války, když oni již
měli azyl na dohled od Kletě.

Z mnoha lidí, kteří mají soucit s bližním bez ohledu na víru
nebo její absenci, lze jmenovat:
Martin Janda
Mikeš Antonín
Quang Dinh Vu
Jirovec Václav
Barbora Vu
Nováková Kateřina
Tereza Jandová
Boušková Kateřina
Aleš Kavan
Kluci Thámů
Zdeněk Kudláček
Vráťa Vojnar
Jan Kuntzman
Volejbalisté Křemže
Laura Avila Robledillo
Skauti Holubov
Hrubeš Karel
Skauti Křemže
Hrubeš Karel mladší
Izolaci věnoval Sixl Jan a se
Ema Hrubešová
skládáním mu pomáhal syn Jan
Kolařík Pavel a Mikuláš
Všem z celého srdce děkujeme.
CČSH Křemže
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UHELNÉ SKLADY

VÝROBA A PRODEJ

DVEŘNÍ JMENOVKY,
ZNÁMKY PRO VAŠE MAZLÍČKY,
HŘBITOVNÍ ŠTÍTKY

BORŠOV NAD VLTAVOU
NOVÉSLEVY
JARNÍ
TARIFY PALIV
od 1. 4. do 31. 5. 2022
až

100 Mbit/s

Nabízíme sortiment:
- černé a hnědé uhlí, brikety, koks
- štípané palivové dřevo
- písky, drtě, štěrky a okrasné kačírky
- mulčovací kůra, zahradní zemina

VÝROBA A PRODEJ

ORGONITOVÝCH ŠPERKŮ

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
A

JINÝCH DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

Od

Nabízíme služby:
- doprava sklápěč a kontejner 5 t
- odvoz sutí a výkopu na skládku
- přistavení a pronájem kontejnerů
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UHLÍ ZDARMA
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O
O0
aN
ž1
V0
ÉT
MA
bRIF

VÉ TARdopravníkem
složení uhlí pásovým
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150,- měsíčně

Vše naleznete na stránkách

www.gravirovani-shop.cz
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Obec Holubov a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
regionální pracoviště jižní Čechy, Správa CHKO Blanský les

Program Informačního střediska
CHKO Blanský les – Holubov
na 2. čtvrtletí 2022
7. dubna (čtvrtek od 18:00 v IS Holubov) – Pletení tradiční velikonoční pomlázky s
Liborem Weiterem. Velikonoce si bez tradiční pomlázky neumíme představit, ale umíme
si ji vlastnoručně uplést?
23. dubna (sobota od 8:45 před ŽST Černý Dub) – Pochod Blanským lesem. 18 km krásné
přírody mezi Černým Dubem a Třísovem, v kaňonu Vltavy, okolí Kroclova a Borského
lesa s architektkou Kamilou Žifčákovou.
24. dubna (neděle od 14:00 v Brloze) – Pojďte s námi do přírody, poznejte s námi Blanský
les. Exkurze do přírodní památky Na Stráži s botaničkou Terezou Rejnkovou.
1. května (neděle od 14:00 Borová u Chvalšin) – Pojďte s námi do přírody, poznejte s námi
Blanský les. Exkurze na revitalizovaný potok Borová s vodohospodářem Filipem
Šipanem.
12. května (čtvrtek od 18:00 hodin v IS Holubov) – přednáška Mgr. Kateřiny Burianové
(AOPK České Budějovice) Voda v krajině: Jak ji tam dostat a udržet? Revitalizace
potoků, tůní a rybníků a možnosti podpory.
21. května 2022 (sobota od 14:00 ve Vyšném) – Pojďte s námi do přírody, poznejte s námi
Blanský les. Exkurze do národní přírodní rezervace Vyšenské kopce s botanikem
Petrem Lepším.
22. května (neděle od 10:00 před IS Holubov) – Den Blanského lesa aneb Tradiční trh
lokálních produktů v Holubově. Stánky vystavovatelů z Blanského lesa a okolí,
informační stánek Správy CHKO Blanský les se soutěžemi pro děti, přírodovědné miniexkurze (ptáci, rostliny a vodní příšery v okolí Holubova), divadlo pro děti.
12. června (neděle od 14:00 v Krásetíně) – Pojďte s námi do přírody, poznejte s námi
Blanský les. Exkurze do přírodní památky Horní luka s botaničkou Terezou
Rejnkovou.
26. června (neděle od 14:00 v Holubově) – Pojďte s námi do přírody, poznejte s námi
Blanský les. Exkurze do přírodní rezervace Holubovské hadce se zoologem Liborem
Weiterem.
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sobota 30. dubna 2022
Zveme na jihočeské mariánské poutní místo LOMEC u Vodňan pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR.
Podpořte hospicové dílo svojí účastí!
hlavní celebrant:
mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup pražský


11:30 přednáška: Poslání hospiců v dnešním světě
(MUDr. M. Svatošová, PhDr. Mgr. R. Huneš, MBA)

13:00 poutní mše svatá
 stánky s publikacemi a výrobky s hospicovou tématikou


www.asociacehospicu.cz
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Jistota, stabilita a práce,
která dává smysl.

Rozbal
svou kariéru!

Vyrábíme obaly od roku 1946.

Seřizovač
přípravář
zpracovatelských
strojů (3 směny)

Tiskař/ka
na 6-ti barevném
ofsetovém stroji

Operátor/ka
výroby

Elektromechanik

Posila
obchodního
týmu

Personalista(ka)

Údržbář

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

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

grafobal.cz/kariera/
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OSMISMĚRKA NA DUBEN
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.

ANTI, APAČ, ASIE, ATAK, AVAL, BEAT, BIŽU, CELA, DEBL, DECI, DRAK, DŽEZ, ELÁN, ELSA, ETIK, GRAF, GRIL, HEJL, HITY, HLAD,
HLOD, HLTY, HMAT, IONT, JILM, KEKS, KLAS, KMET, KMIH, KNAP, KNÍR, KÓMA, KOSY, KVIZ, KÝBL, LADO, LASA, LÉZE, LÍNI, LIST,
LODĚ, LOTR, MÁTI, MLÝN, MSTA, MÝTO, NAHÁ, NAPA, NIPA, NORY, NÝTI, OHBÍ, OKOV, OPAR, ORAN, ORBA, OVES, PAPÁ, PECE,
PIVO, PLTĚ, PÓVL, ROJE, RUCE, RYTO, SADA, SÁNĚ, SHOZ, SKIN, SOUŠ, STAN, SUPI, SVAH, ŠITÁ, ŠTEP, ŠTUS, TABU, TEPY, TIRÉ,
TOUŠ, TRNÍ, TRUP, TUHO, UHER, ÚHYB, UJÍT, ÚKAZ, VÁLY, VÁŠA, VĚNO, VLÁT, ZERA, ŽIDÉ
ÁCHAT, AKAŠU, APELY, CENTR, CYSTA, FACKA, GANGY, HÁČEK, HAJNÍ, HNIDA, HRÁST, CHAOS, CHATY, CHLAD, CHTÍČ, CHYTY,
MANÉŽ, MEKKA, NAUKA, OBORA, OBŘAD, ODKAZ, OŘECH, OSTNY, OVANY, PAŘEZ, PATRO, PEDÁL, PIANO, REVMA, ROTNÝ, RTÍKY,
ŘEPÍK, SBORY, SEZAM, SKOBA, SMRŠŤ, SOCHA, SRNEC, ŠMEJD, ŠPION, TEMPO, TEXTY, TICHO, TLAPA, TOXIN, ÚPLNĚ, ÚVRAŤ,
VCHOD, VIKÝŘ, VÝTOP, ZÁVOZ, ZKRAT
AVERSE, DÉMANT, DROZDI, GLÓBUS, KARATE, KORPUS, KRMIVO, ODVDĚK, ODVETA, OCHOTA, OSNOVA, OŽÍVAT, PARTAJ,
PŘAZKA, ROČNÍK, SAMOTA, SATÉNY, SKŘÍNĚ, TINAMA, TŘTINA, ZAJÍCI, ZÁKOPY
CIKÁNKA, DOSTIHY, HONVÉDI, JIŘINKA, LAUREÁT, OMASTKY, VÝBUCHY, HLUCHOTA
Příjemné chvíle s luštěním přeje Alena Nováková.
Tajenka křížovky z minulého čísla: Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese..
Výherci: M. Kolouchová, L. Křížová, K. Hovorková
Ceny jsou k vyzvednutí v sekretariátu Městyse Křemže. Další správné vyluštění zasílejte na mail: kremezsko@kremze.cz
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