ún

o r 20 2 2

ročník 32
zdarma

INFORMACE Z KŘEMEŽSKA

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Dne 25. 1. 2022 se rada městyse sešla spolu se zastupitelstvem na své řádné 46. schůzi a pracovní poradě, kde
byly projednány zejména následující záležitosti:
žádost o odkup části pozemku p.č.2292/1 v k.ú.Křemže-Chmelná (starosta uložil členům ZM seznámit se individuálně s žádostí na místě a rozhodnuto bude na příští
poradě), žádost o odkoupení části pozemku p.č.429/2
v k.ú.Křemže-Olešnice (starosta uložil členům ZM seznámit se individuálně se žádostí na místě a rozhodnuto bude na příští poradě), možnost směny pozemků ve
vlastnictví Pozemkového úřadu ČR a ve vlastnictví městyse (Ing. Jakeš Josef, člen rady, předložil návrh na možnost směny pozemků ve vlastnictví státu, které by byly
vhodné pro městys, za pozemky pro městys nepotřebné
a podmínky na směnu ze strany státu -starosta předal
ZM materiály a uložil členům do příští porady připravit
si názor na tuto možnost), žádost nájemců Domu služeb
na řešení vytápění tohoto objektu s cílem snížit náklady
a jejich rozpočítání na jednotlivé nájemce (vzhledem k
nutnosti odborného posouzení stavu a návrhu řešení ZM
rozhodlo zadat návrh řešení odbornému projektantovi nebo firmě), žádost firmy HUGO Group, s.r.o., nového
nájemce radniční restaurace na snížení nájmu na období
prvních 6ti měsíců provozu na 5000,-Kč měsíčně + provozní náklady (RM žádost odsouhlasila), žádost o příspěvek na činnost místní organizace Junák-český skaut,
středisko Pod Kletí ve výši 30.000,-Kč (tato částka byla již
schválena v rozpočtu na rok 2022 a tudíž byla RM potvrzena) a věcné břemeno přípojky NN v Chlumu pro novostavbu RD (schváleno).

Dále starosta informoval, že vypracoval a podal žádost
o dotaci na rekonstrukci bývalého kina-Sokolovny do
programu MMR, vypracoval a podal žádost o dotaci na
rekonstrukci hřiště ve Chmelné z grantového programu
Jihočeského kraje a další žádosti o dotace na kulturní
program Křemežského víkendu, DPD, Dívčího kamene.
Dále informoval, že po odmítnutí finančně nákladné administrace architektonické soutěže na řešení veřejného
prostoru při ZŠ Křemže v roce 2021 prostřednictvím externí firmy vypracoval dle řádu České komory autorizovaných architektů a zákona o zadávání veřejných zakázek
podklady k vyhlášení soutěže, které poskytne členům
ZM a po jejich odsouhlasení odešle ke schválení Komoře
a následně bude dle tohoto zadání vypsána užší ideová
soutěž na urbanisticko-architektonického řešení uvedeného prostoru.
Dále navrhl ZM zahájit práce na již připraveném řešení
přechodu přes komunikaci pod husitským kostelem a navazujícího chodníku ke škole pro zabezpečení přístupu
dětí ke škole v tomto prostoru a dále na projektové dokumentaci na ZTV pro výstavbu rodinných domů nad bývalou prodejnou Pramenu v ul. Spojovací, kde má obec již
k dispozici studii odsouhlasenou Správou CHKO Blanský
les.
Ing. Josef Troup, starosta

1

KŘEMEŽSKO 2022

Recept od starosty – kuřecí maso s mango omáčkou
Mango zná dnes už asi skoro každý, přesto si dovolím
úvodem pár informací –
mango je jedním z nejpoužívanějších druhů ovoce
ve všech tropických oblastech, podobně jako u nás
jablko. Vyskytuje se 69 druhů a je prastarou plodinou,
v jihovýchodní Asii byly nalezeny fosilie manga staré
25-30 milionů let. Mango je
velkým zdrojem vitamínů A, C, betakarotenu, draslíku, vlákniny,
tedy všeho, co naše tělo zvlášť v této době potřebuje.

Mango se nejčastěji konzumuje přímo zralé, ale např. v severním
Thajsku se připravuje tradiční salát ze zeleného manga. Z manga
se dá ale i vařit a jako typ přináším recept na kuřecí v mangové
omáčce.
Kuřecí prsa si nakrájíme na kostky velké asi jako na guláš, posolíme, opepříme a na malém množství oleje osmažíme aby se
„zatáhlo“. Dužinu ze 2 zralých (měkkých) mang rozmixujeme a
smícháme s plechovkou kokosového mléka. K masu před koncem smažení přidáme jednu nadrobno nákrájenou chilli papričku, půl lžičky kurkumy a lžičku koření garam masala. Zalijeme
připravenou omáčkou z manga a kokosového mléka a necháme
na nízkou teplotu probublávat do změknutí masa.
Podáváme nejlépe s rýží basmati.
Dobrou chuť přeje Josef Troup, starosta

KNIHOVNA MĚSTYSE KŘEMŽE

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
PRO SENIORY V KNIHOVNĚ MĚSTYSE KŘEMŽE
TÉMA KURZU V 2. SEMESTRU

OBKLOPENI TEXTILEM
1. nezávazná přednáška se koná

2. ÚNORA 2022 ve 12.30
Zájemci se mohou přihlásit v Knihovně městyse Křemže
Přihlašování / odhlašování studentů pro letní semestr je možné
do 27. 2. 2021 včetně.
Podmínky studia VU3V
Studia se mohou účastnit posluchači:
•
občané České republiky důchodového věku nebo invalidní
důchodci
V průběhu semestru:
•
společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14
dní
•
každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
Přehled virtuální kurzů
naleznete na portálu www.e-senior.cz

Posluchači - zapojení do studia:
•
zájemce o studium kontaktuje konzultační středisko
v knihovně v Křemži
•
vyplní přihlášku ke studiu, kterou obdrží od tutora
v konzultačním středisku
•
uhradí studijní poplatek - 300,- Kč/kurz
Povinnosti posluchače:
•
minimálně 80% účast na společné výuce
•
vypracování testu za každou z videopřednášek
a závěrečného testu
•
samostudium
•
respektování podmínek užívání portálu www.e-senior.cz
Posluchači - přerušení studia:
•
kdykoliv během semestru / před novým semestrem
•
možné pokračování po přerušeném studiu

Termíny společných přednášek v letním semestru 2021/2022 VU3V
v Knihovně městyse Křemže
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1. přednáška

2. 2. 2022

12. 30 – 14.00

2. přednáška

16. 2. 2022

12. 30 – 14.00

3. přednáška

2. 3. 2022

12. 30 – 14.00

4. přednáška

16. 3. 2022

12. 30 – 14.00

5. přednáška

30. 3. 2022

12. 30 – 14.00

6. přednáška

13. 4. 2022

12. 30 – 14.00
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CO NOVÉHO V KŘEMEŽSKÉ ŠKOLCE
Nový kalendářní rok jsme ve školce začali pohodově. Ve třídách
jsme měli celkem hodně dětí, které se předháněly v tom, aby paní
učitelky informovaly, co jim Ježíšek nadělil pod stromeček. S tím
souvisí také to, že jsme si postupně musely v hlavě aktualizovat
nevědomě uložené informace – například to, že pokud chcete
venku na procházce oslovit dítě, které jste před Vánoci poznali na
první pohled podle modré čepice s bambulí, musíte momentálně
hledat černou čepici s obrázkem Tlapkové patroly – v „horším“ případě přinesl Ježíšek i novou zimní bundu :-).
Leden je jako stvořený k tomu, abychom se věnovali tématům
jako je sníh, zimní sporty, sněhuláci, stopy ve sněhu… jen ten
sníh nám k tomu trochu (hodně) chyběl. A tak není divu, že jsme
využívali každé příležitosti, kdy se alespoň náznakem objevil. 21.
leden nám dokonce přinesl tolik sněhové nadílky, že jsme mohli
vytáhnout lopaty a kluzáky, které letos trochu zahálí. Asi si umíte
představit, kolik bylo radosti a výskání.
Co se týče sněhu, leden pro nás tedy nebyl typickým zimním měsícem. V čem ale nezklamal, byla míra nemocnosti. Optimistické
počty ze začátku kalendářního roku nám moc dlouho nevydržely.
Tuhle kašel, támhle rýma… postupem se k nám do školky nastěhoval i nějaký bacil, který kosil trávicí trakt jednoho za druhým.
A tak jsme uklízeli, větrali, dezinfikovali… ale asi se mu u nás líbilo.
Přivedl si dokonce kamaráda, kvůli kterému došlo už i na Palečky,
kteří se v loňském roce karanténě statečně vyhýbali.
Snad jsme s posledním dnem v měsíci uzavřeli prapodivnou lednovou kapitolu a s prvním únorovým dnem přivítali lepší zítřky.
S přáním hezkých dnů
za MŠ Křemže
Petra Šestáková
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Letošní rok Tříkrálové sbírky se již konal v tradiční podobě tak, jak bývá zvykem.
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krále a jejich doprovod
(nad
15 let). Prosíme,
neváhejte se připojit
a kontaktujte nás.
HOLUBOV
KŘEMŽE
Věříme, žeKřemže
solidarita a ochota pomáhat se i nadále neztratí a každá koruna
bude opět
pomáhat
tam, kde je potřeba.
Děkujeme
za
Vaši
štědrost.
Květinová Síň Bromelia, zásilkovna, Náměstí 7,
Koloniál
Helena
Čížková,
Alena
Nováková
Křemže Pelech Jiří, Holubov 248
Děkujeme
zaorganizátory
Vaši
štědrost.
Za místní
TKS Helena Čížková a Alena Nováková
Potraviny
Coop,
Brloh
56
Koloniál Pelech Jiří, Holubov 248
Helena Čížková, Alena Nováková
Rádi
bychom
všem místům za
Potraviny
Coop,moc
Brlohpoděkovali
56
možnost
umístění
pokladničky
a zavšem
velikoumístům
vstřícnost.
Rádi bychom
moc
poděkovali
za
možnost umístění pokladničky a za velikou vstřícnost.
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Vážení dárci,

On-line příspěvky

Vážení dárci,

On-line příspěvky

blíží se vždy
čas, kdy
k vámradost
přicházejí
králové. Jako
vždy
božítřipožehnání,
s cílem
blíží
sepřinesou
čas,
kdy kpožehnání,
vám apřicházejí
tři králové.
přinesou
radost
a boží
s cílem
spolu sJako
vámi
svvámi
pomoci
v nouzi.
Zatím
ještě
pomocispolu
lidempřinesou
nouzi.
Zatímlidem
ještě
zda
koledníci
vždy
radost
a božínevíme,
požehnání,
s cílem
budou nevíme,
moci v lednu
vyrazit
k
vašim
dveřím
na
koledu,
zda koledníci
budou vmoci
v lednu vyrazit
spolu
vámi
pomoci
nouzi.
to ukáže
čas, sale
jsou
i jiné lidem
možnosti,
jak Zatím
se do ještě
sbírky
k
vaším
dveřím
na
koledu,
to
ukáže
čas,
ale
jsou
zapojit nevíme,
a přispět.
zda koledníci budou moci v lednu vyraziti

Nanajdete
webuvšechny
Tříkrálové
sbírkyon-line
www.trikralovasbirka.cz,
možnosti,
přispět. Opět
Na webu
Tříkrálové
sbírky jak
www.trikralovasbirka.cz,
najdete
všechny
možnosti,
jak on-line přispět. Opět bude
bude
otevřena
aplikace
online
kasička.
Pokud
chcete
otevřena
aplikace
online
kasička.
Pokud
chcete
najdete
všechny
možnosti,
jak on-line
přispět.
Opětpomáhat
přímo
u
nás,
pak
po
zadání
darované
částky
zadejte PSČ
pomáhat
přímoaplikace
u nás, pak
po zadání
darované
bude
otevřena
online
kasička.
Pokud
chcete
38203, případně 38206, příspěvek se připíše pod Diecézní
částky
zadejte
PSČ
38203,
příspěvek(Křemže,
charitu
České
Budějovice,
kdezadání
jsme38206,
registrováni
pomáhat
přímo
u nás,
pak případně
po
darované
Holubov,
Brloh). Ta bude na stránkách až do 30. dubna.
se připíše pod Diecézní charitu České Budějovice,

blíží
sedárci,
čas, kdy k vám přicházejí tři králové. Jako
Vážení

jiné možnosti, jak se do sbírky zapojit a přispět.

k vaším
na koledu,
to ukáže
čas,pokladničky,
ale jsou i
V minulém
rocedveřím
se velmi
osvědčily
statické
V
minulém
roce
se
velmi
osvědčily
statické
proto jsme
i letos domluvili
míst, kde
budou
jiné možnosti,
jak se doněkolik
sbírky zapojit
a přispět.
umístěny a bude možné do nich přispět během pracovní
pokladničky,
proto jsme i letos domluvili několik
V minulém
doby těchto
míst. roce se velmi osvědčily statické
míst,
kde budou
budedomluvili
možné do
nich
pokladničky,
protoumístěny
jsme i aletos
několik

Bude zde pro vás připravena i svěcená křída, kalendářík
přispět
během
pracovní
dobyatěchto
míst,
kde
budou
umístěny
bude míst.
možné do nich
a obvyklý
cukr.
Bude
propracovní
vás připravena
svěcená křída,
přispětzde
během
doby těchtoi míst.

Pokladničky najdete do 16. ledna 2022 na těchto místech:
kalendářík
obvyklý
Bude
zde a pro
váscukr.
připravena
i svěcená
Kostel sv.
Michaela
archanděla,
Náměstí,
Křemže křída,
Obecní Pokladničky
úřad
Křemže,
Náměstí
35,
Křemže
najdete
do
16.
ledna
2022
na těchto
kalendářík a obvyklý cukr.
Obecní úřad Holubov, Holubov 35
Pokladničky
do 16. ledna 2022 na těchto
Obecní místech:
úřad Brloh, najdete
Brloh 23
Železářství
Iška,
Budějovická
81, Křemže
Kostel
sv.
Michaela
archanděla,
Náměstí, Křemže
místech:
Květinová Síň Bromelia, zásilkovna, Náměstí 7, Křemže
úřad
Křemže,
Náměstí
Křemže Křemže
KoloniálObecní
Pelech
Jiří,
Holubov
248 35,
Kostel
sv.
Michaela
archanděla,
Náměstí,
Potraviny
Coop,
Brloh
56 Holubov 35
Obecní
úřad
Holubov,
Obecní úřad Křemže, Náměstí 35, Křemže
Obecní
úřad
Brloh,
Brloh
23
Rádi bychom
všem35
místům za možnost
Obecní moc
úřad poděkovali
Holubov,
Holubov

umístění
pokladničky
za velikou 81,
vstřícnost.
Železářství
Iška, aBudějovická
Křemže

Obecní úřad Brloh, Brloh 23
Květinová
Bromelia,
zásilkovna,
Náměstí 7,
ŽelezářstvíSíň
Iška,
Budějovická
81, Křemže

BRLOH

Křemže
Květinová Síň Bromelia, zásilkovna, Náměstí 7,
Koloniál
Křemže Pelech Jiří, Holubov 248

Na
webupříspěvky
Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz,
On-line

částky zadejte PSČ 38203, případně 38206, příspěvek
kde
jsme
registrováni
(Křemže,
Holubov,
Brloh).
Sbírka
je otevřená
celoročně
– přispívat
lze Ta
bankovním
se připíše
pod Diecézní
charitu České
Budějovice,

převodem na účet 66008822/0800 u České spořitelny,
bude
na stránkách
až do 30. dubna.
kde jsme
registrováni
Holubov,
Ta území
variabilní
symbol
pro(Křemže,
záměry
sbírky Brloh).
na našem
Sbírka
je stránkách
otevřená 7772002,
celoročně
přispívat
lze 7772003 a pro
jsou
pro
Křemži
pro
Brloh
bude
na
až do 30. –dubna.
Holubov 7772004.
bankovním
převodem
na účet– 66008822/0800
u
Sbírka je otevřená
celoročně
přispívat lze
ProČeské
vašespořitelny,
příspěvky
můžete
využít
i QR
variabilní
symbol
prokódy.
záměryu
bankovním
převodem
na účet
66008822/0800

sbírky
na našem území
jsousymbol
Křemži
7772002,
České spořitelny,
variabilní
pro
záměry
Doufáme,
že se společně
sepro
třemi
králi
uvidíme v lednu
připro
koledě
u
Vašich
dveří,
ale
pokud
ne,
že si najdete
Brloh
7772003
a
pro
Holubov
7772004.
sbírky na našem území jsou pro Křemži 7772002,
ten nejvhodnější způsob pro Váš dar a zůstanete nám
Pro
využít i 7772004.
QR kódy.
pro vaše
Brlohpříspěvky
7772003 můžete
a pro Holubov
věrni.
Pro vaše příspěvky můžete využít i QR kódy.
Děkujeme za Vaši štědrost.
Doufáme, že se společně
s třemi
králiAlena
uvidíme
Helena
Čížková,
Nováková
vDoufáme,
lednu při koledě
Vašich dveří,
ale pokud
ne, že si
že se uspolečně
s třemi
králi uvidíme
najdete
tenkoledě
nejvhodnější
způsob
Vášne,dar
v lednu při
u Vašich dveří,
alepro
pokud
že sia
zůstanete
námnejvhodnější
věrni.
najdete ten
způsob pro Váš dar a

zůstanete nám věrni.
HOLUBOV

Potraviny
Coop,Jiří,
Brloh
56
Koloniál Pelech
Holubov
248
Rádi
bychom
moc
poděkovali
všem místům za
Potraviny Coop, Brloh 56

Děkujeme za Vaši štědrost.

KŘEMŽE

Helena
Čížková,
Alena
Nováková
Děkujeme
za Vaši
štědrost.
Helena Čížková, Alena Nováková

možnost
umístění
pokladničky
a zavšem
velikoumístům
vstřícnost.
Rádi bychom
moc
poděkovali
za
možnost umístění pokladničky a za velikou vstřícnost.
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MC Křemílek - program na únor
Náměstí 7, Křemže, Mgr. Alena Nováková 603 586 747
mc.kremilek@centrum.cz www.kremilek‑kremze.cz

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

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

Výtvarný program „Šikovné ručičky“ dopoledního klubu pro nejmenší
3.2. 2022 čtvrtek
Krasobruslařka – z třpytivých a hedvábných papírů vyrobíme
bruslařce krásnou sukénku, aby zazářila na ledě.
10. 2. 2022 čtvrtek
Srdíčkový věnec – barevná srdíčka růžová, červená, bílá,
přemýšlím, koho by tahle dekorace nejvíce potěšila! Všechna srdíčka
nalepíme na věnec a přidáme krásnou mašli na zavěšení.
17. 2. 2022 čtvrtek
Harmonikový klaun – poskládat harmoniku z papíru je
snadné, a když k tomu přidáme hlavu, nohy, ruce, klobouk
a červený nos, vznikne nám harmonikový klaun.
24. 2. 2022 čtvrtek
Maškarní plesík s Křemílkem – přijďte v kostýmu, převleku nebo jen
tak jako jindy. Budeme tančit, soutěžit, prostě se skvěle bavit! Rodiče
v maskách jsou vítáni! Maminky prosíme o malou dobrůtku na
společný stůl. Otevřeno bude od 9:00, zábava vypukne v 9:30.
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MAŠKARNÍ PLESÍK
S KŘEMÍLKEM
24. 2. 2022
V MATEŘSKÉM CENTRU
KŘEMÍLEK OD 9:30 hodin

Už troubějí
trumpety, šašek
dělá přemety. Pojďte
všichni rychle dál,
začíná nám
karneval!
MC Křemílek, Dům služeb, Náměstí 7, Křemže, www.kremilek-kremze.cz
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ÚNOR V ZAHRADĚ

Protože rybíz a angrešt brzy zjara raší, dokončujeme v únoru řez
těchto bobulovin. Odrůdám angreštu citlivým na hnědé padlí
angreštu je třeba věnovat větší pozornost. Všechny konce výhonů napadené padlím odstraníme až do zdravých částí. Hloubku
zkrácení volíme podle délky a tloušťky jednotlivých výhonů, čím
kratší a slabší je výhon, tím více ho seřízneme a naopak. Po zimním udržovacím nebo mírně zmlazovacím řezu jako nejstarší zůstávají v korunce pětileté větve, tím dochází k postupné obnově
odplozených větví. Dalším požadavkem při řezu je, abychom měli
snadný přístup do korunky při sklizni.
Chráníme kmeny vyšších tvarů stromů před mrazivými deskami,
jsou způsobeny prudkými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí
při vyjasnění. K nátěru kmenů se osvědčilo vápenné mléko. Funkci odrazu světla a snížení teplotních rozdílů splní i bílý chránič
z umělé hmoty nebo dřevěné desky umístěné před kmeny z jižní
strany.
Většina druhů vrby se snadno množí řízky, které můžeme řezat do
konce února. Z dobře vyzrálých jednoletých výhonů připravíme
řízky dlouhé 20 až 40 centimetrů. Na horním konci uděláme rovný
řez, na spodním šikmý pod očkem. Zakořeňujeme v hlubší nádobě v písčitém substrátu, který udržujeme stále přiměřeně vlhký.
Řízky zapichujeme tak, aby alespoň jeden pupen zůstal nad povrchem substrátu. Do léta zakoření a na podzim je můžeme zasadit
na trvalé stanoviště. Kočičky, květy vrby, jsou první jarní pastvou
pro včely a čmeláky. Ze samičích květů sbírají nektar, ze samčích
pyl, který barví květy do zlatavé žluti. Do malých zahrad a předzahrádek se hodí převislá vrba. Řez hned po odkvětu udržuje vrbu
v dobré formě a podporuje růst nových silných výhonů bohatých
na květy.
Předpěstováním nové sadby květin a zeleniny začíná nová vegetace. Mladé rostliny si můžeme vypěstovat sami nebo si je později
koupit. Úspěch při pěstování závisí na vytvoření vhodných podmínek pro klíčení a počáteční růst. Při klíčení je důležitá správná
teplota, která se sice podle druhů liší, ale většinou se pohybuje v rozpětí 20 až 27 °C. Po vyklíčení nároky některých rostlin na
teplotu klesají a zvyšují se rozdíly mezi druhy. Salát a košťáloviny
dobře rostou při teplotě 15 °C, plodová zelenina potřebuje ale8

spoň 20 °C, všechny druhy bez rozdílu však potřebují dostatek
světla. Pokud se jim ho nedostává, jsou tenké a slabé, často se za
světlem naklánějí. Důležitá je také stálá přiměřená vlhkost zeminy, kterou dobře udržuje průsvitný kryt nad výsevnou nádobou,
stačí i plastový sáček. Vzcházení samozřejmě ovlivní i kvalita osiva,
samozřejmostí by měla být i čistota používaných nádob a kvalitní
substrát.
Pokud trávník právě leží pod sněhovou pokrývkou, máte po starostech. Vaší jedinou prací bude nechodit po něm. To dodržujte
i v případě, že je pokryt jen tenoučkou vrstvou sněhu, nebo dokonce jen jinovatkou. I když jako takový přežije i krutou zimu, jednotlivá stébla velmi trpí. Ušlapáváním je zatlačíte do jakési ledové
kapsy, v níž nemají šanci dýchat. A to je nejlepší cesta, jak se dopracujeme k plísni sněžné. Raději nevstupujeme ani na promáčený trávník. Pokud je teplá zima nebo sníh už roztál, můžeme koncem února pomoci svému trávníku tím, že aplikujeme přípravek
na likvidaci mechu. Odumřelý mech později z trávníku důkladně
vyhrabeme.
Ve druhé polovině února (ve vyšších polohách většinou déle),
provedeme první předjarní postřik všech stromů a keřů přípravky Kuprikol nebo Champion v koncentraci 0,6 % v době, kdy se
začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny na broskvoních. Bývá
to obyčejně v době, kdy na lískových keřích jehnědy uvolňují pyl.
Tento postřik má mnohočetný příznivý vliv: U broskvoní jde především o první a rozhodující postřik proti kadeřavosti broskvoní
a suché skvrnitosti listů peckovin, dále působí proti napadení větévek, větví a kmenů bakteriemi a houbami, čímž omezíme výskyt
korových nekróz. U dalších peckovin může toto ošetření bránit
výskytu puchrovitosti švestek, dále též klejotokovému usychání
větví, částečně omezit i vznik monilióz a mrtvice u meruňek. U jádrovin tímto postřikem omezíme výskyt neikriové rakoviny kůry
stromů a strupovitosti jádrovin. Postřik je třeba provádět, až teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7 °C.
V případě zájmu o radu jsou moje kontakty: 725 314 829,
317 814 354 .
-P. Kumšta-
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ICOS ČESKÝ KRUMLOV ZÍSKAL PRESTIŽNÍ ZNAČKU SPOLEHLIVOSTI

Na sklonku roku 2021 rozhodla odborná Rada pro hodnocení
spolehlivosti při Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR o přidělení Značky spolehlivosti obecně prospěšné společnosti ICOS
Český Krumlov. ICOS se tak zařadil ke 24 organizacím v ČR, které
prošly nezávislým hodnocením a mohou se pyšnit titulem “Prověřená veřejně prospěšná organizace”.
Značka potvrzuje dárcům i veřejnosti spolehlivost organizace i z hlediska hospodaření s financemi.
“Udělení značky spolehlivosti si velmi ceníme a vnímáme ji i jako
ocenění našeho více než dvacetiletého úsilí zaměřeného na zajišťování a rozvoj sociálních služeb v příhraničních regionech jižních
Čech,” sděluje Tomáš Zunt, ředitel ICOSu a dodává: “Značka spolehlivosti je udělována organizacím, které projdou zevrubným nezávislým odborným hodnocením a je mj. i potvrzením pro dárce,
podporovatele i širší veřejnost, že prověřená organizace je spolehlivá i z hlediska hospodaření s financemi”.
Nezávislé hodnocení se zaměřuje na řídící procesy v organizaci,
naplňování poslání a cílů organizace, hospodaření s finančními prostředky i třeba transparentnost zveřejňovaných infomací.
“Systém hodnocení v rámci značky spolehlivosti umožňuje i získat zpětnou vazbu od nezávislých expertů, což vždy pokládáme

za přínosné. Jsme rádi, že jsme v hodnocení uspěli a zařadili jsme
se ke dvěma desítkám prověřených organizací v ČR,“ uvádí Ingrid
Jílková, která je výkonnou ředitelkou a předsedkyní správní rady
ICOSu. A společně s Tomášem Zuntem děkují všem zaměstnancům a spolupracovníkům: „Značka spolehlivosti je bezesporu
oceněním společné práce všech našich zaměstnanců a spolupracovníků.“
V listopadu 2021 navíc získalo Rodinné centrum při ICOS Certifikát značky kvality.
“Certifikát značky kvality Ministerstva práce a sociálních věcí jsme
obdrželi po auditu, jehož cílem je zvyšování kvality služeb, které
poskytují dětské skupiny. Hodnotí se skutečně všechny oblasti
péče o děti - od bezpečnosti a hygieny, přes metody práce s dětmi
a komunikaci s rodiči, až po filozofii a hodnoty konkrétní dětské
skupiny. „Těší nás, že jsme hloubkovým auditem úspěšně prošli”,
shrnuje radost ze získání Značky kvality pro Rodinné centrum
Květa Škrabalová, vedoucí Rodinného centra, které ICOS provozuje v Českém Krumlově od roku 2011.
ICOS Český Krumlov o. p. s. je již 22 let fungující neziskovou organizací, která dlouhodobě poskytuje a rozvíjí sociální a na ně navazující služby. Prioritně se zaměřuje na příhraniční regiony jižních Čech
s důrazem na Českokrumlovsko. Mezi hlavní služby ICOS patří Osobní asistence pro seniory i děti se zdravotním postižením, Bezplatná
právní poradna pro lidi v krizi, Dobrovolnické centrum, pod nímž pomáhají desítky vyškolených dobrovolníků například v domovech pro
seniory, nemocnici i lidem s postižením, Podpora rodin s komplexním
souborem služeb pro rodiny s dětmi v krizi, Rodinné centrum Krumlík
včetně provozu dětské skupiny, preventivní programy Spirála pro
školy či spoluprovoz chráněné dílny.
ICOS je držitelem několika dalších prestižních ocenění – například
Neziskovka roku ČR v roce 2016 – 2. místo, Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost v roce 2020 – taktéž 2.
místo.
Hana Šustrová, PR a fundraiser ICOS
					
Kontakt pro více informací:
Hana Šustrová,
PR a fundraiser ICOS,
tel.: 739 010 444,
e-mail: sustrova@latran.cz
Tomáš Zunt, ředitel ICOS,
tel.: 728 151 008, e-mail:
zunt@latran.cz
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
5. května 251, 381 01
Český Krumlov
www.icos.krumlov.cz
icos@krumlov.cz
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PTÁČKOVÉ

Výtvarný večer s Wendy
středa 9. 2. 2022 od 17:00
Zveme vás na výtvarný večer
s lektorkou Wendy Bílkovou
Přijďte si vyrobit dekorace z ovčí vlny,
krásné ptáčky!
KDE: v zasedací místnosti
radnice Křemže,
Příspěvek na materiál je 100,- Kč.
Přihlášky na tel.: 603 586 747

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Jak již bylo avizováno v předchozím čísle Křemežska, ruší se od příštího roku tzv. žetonový systém za odpad. Od ledna 2022 budou popelnice vyváženy občanům bez jakéhokoli označení.
Prosíme občany, aby před dům nebo na chodník dávali jen naplněné popelnice, které požadují vyvézt a vyvezené popelnice uklízeli. Do
popelnic patří pouze takový domovní odpad, který není možné vytřídit.
V obci jsou všem k dispozici na veřejných místech kontejnery na plasty, papír, sklo, jedlé tuky a oleje. Objemný odpad, nebezpečný odpad,
železo, elektroodpad se odkládá do sběrného dvora.

INFORMACE K PLATBĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD V ROCE 2022

Podle obecně závazné vyhlášky městyse Křemže č. 6/2021 je poplatníkem poplatku:
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, ty 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 kteří podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může
poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí (formulář).
2. Vlastník nemovitosti zahrnující rodinný dům, byt, nebo stavbu pro rodinnou 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.
Poplatek je splatný jednorázově ve všech případech od 1. ledna do 30. dubna běžného roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek v poměrné výši splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
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Variabilní symbol (přiřadí úřad)

Úřad městyse Křemže
Náměstí 35, Křemže 382 03
tel.: 380 741 126, e-mail:matrika@kremze.cz

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
z titulu trvalého pobytu
V souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou oznamuji
k výše uvedenému místnímu poplatku
Poplatník

vznik

změnu

společný zástupce domácnosti

zánik poplatkové povinnosti

společný zástupce bytového domu

A. Identifikační údaje (správce)

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

E-mail:

□ souhlasím se zasíláním
podkladů pro platbu elektronicky
na uvedený e-mail *
* hodící se zaškrtněte

Datová schránka:
Adresa trvalého
pobytu:

Telefon

Ulice nebo část obce

čp.:

Obec:

PSČ:

Adresa pro doručování vč. PSČ: (pokud se liší od adresy trvalého pobytu)
B. Poplatníci, za které budu odvádět místní poplatek
Poř.č.

1.

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo (datum
narození)

Adresa pobytu (pokud se liší od
adresy zástupce)

.2.

3.
4.
5.



6.

11

C. Další údaje: např. nárok na osvobození dle platné vyhlášky

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) povinnosti hlásit každou změnu do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s Nařízením
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů GDPR také ve veřejném zájmu. Předpokládaná doba zpracování je po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro
stanovení a placení poplatku. Poté budou poskytnuté osobní údaje předmětem skartačního řízení.

……………………………………………………………………….
V Křemži dne………………………………..

Úřední záznamy:

Podpis poplatníka nebo společného zástupce (zákonného
zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce)

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, změnu, zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku. Poplatníkem
je každá fyzická osoba, která je přihlášená k pobytu na území městyse Křemže (týká se i cizinců, kteří jsou přihlášeni k pobytu na území
městyse Křemže). Uvádějte, prosím, v přihlášce telefonní spojení a e-mailovou adresu.
Adresa pro doručování – v případě vyplnění je na tuto adresu doručována korespondence přednostně, až do písemného odvolání.
Zástupce poplatníka – je osoba, která jménem poplatníka, jež je nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo má omezenou svéprávnost
k právním úkonům, jedná se správcem poplatku v poplatkovém řízení. Zástupcem osob s omezenou svéprávností k právním úkonům je
opatrovník stanovený soudcem. Zastupování ustanoveným zástupcem musí být správci poplatku doloženo příslušným pravomocným
rozhodnutím.
V případě, že poplatník platí pouze za svou osobu – zaškrtne políčko POPLATNÍK a vyplní své identifikační údaje. Pokud platí za více
fyzických osob – zaškrtne políčko SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE a vyplní své identifikační údaje a dále údaje poplatníků (tabulka B), za které
bude poplatek odvádět. Po provedené úhradě místního poplatku za komunální odpad společným plátcem bude platba v naší evidenci
rozúčtována na v přihlášce uvedené jednotlivé poplatníky.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může
poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinni správci poplatku oznámit jméno,
případně jména a data narození osob (rodné číslo), za která poplatek platí.
Při nároku na osvobození je nutné předložit doklady potvrzující nárok (např. potvrzení o umístění v daném zdravotnickém či sociálním
zařízení,apod.). Doklady je třeba dokládat platné a v období, kterého se osvobození týká.

UPOZORNĚNÍ
DORUČOVÁNÍ SPRÁVCI POPLATKU

Vyplněný formulář je možné doručit na podatelnu nebo na matriku Úřadu městyse Křemže osobně, nebo vhodit do schránky u vchodu do
úřadu nebo poštou, nebo do datové schránky ID datové schránky: a46bdec, nebo na e-mail: matrika@kremze.cz s platným zaručeným
elektronickým podpisem.
Variabilní symbol bude pro každého poplatníka (zástupce) každý rok stejný. Podklad pro platbu bude zaslán e--mailem (pokud
byla uvedena e--mailová adresa a byl doplněn souhlas) pouze v roce 2022. Poté si musí každý poplatník hlídat sám splatnost
poplatku dle vyhlášky. Z tohoto důvodu si pečlivě uschovejte číslo variabilního symbolu, které Vám bude přiděleno. Pokud
dojde ke ztrátě variabilního čísla, může jej úřad na požádání sdělit. Pokud nedisponujete e--mailovou adresou, může si poplatník
číslo variabilního symbolu vyžádat na úřadu městyse např. telefonicky.
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Variabilní symbol (přiřadí úřad)

Úřad městyse Křemže
Náměstí 35,382 03 Křemže
tel.: 380 741 126, e-mail:matrika@kremze.cz

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
V souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou oznamuji
vznik
změnu
zánik
poplatkové povinnosti k výše uvedenému místnímu poplatku za nemovitost, která je určená

pro individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
A. Vlastník, zástupce spoluvlastníků, společný zástupce

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

Telefon

E-mail:
Datová schránka:
Adresa trvalého
pobytu:

□ souhlasím se zasíláním
podkladů pro platbu elektronicky
na uvedený e-mail *
*hodící se zaškrtněte

Ulice, část obce:

čp.:

Obec:

PSČ:

Adresa pro doručování: (pokud se liší od adresy trvalého pobytu)
B. Nemovitost
Nemovitost

Ulice nebo část obce

Číslo
popisné

Číslo
evidenční

Číslo bytové
jednotky

x

□ Byt
□ Rodinný dům

x

□ Stavba určená k
individuální rekreaci

x

Datum vzniku poplatkové povinnosti: *
- datum nabytí vlastnického práva k nemovitosti v evidenci Katastru nemovitosti
- datum, od kterého není v nemovitosti hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
*vyplňte pokud došlo ke změně po 1.1.2022

C. Změna poplatkové povinnosti

Změna ke dni:

Důvod:

D. Zánik poplatkové povinnosti



Změna ke dni:

Parcelní číslo

Důvod:

KŘEMEŽSKO 2022
Další údaje:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu
s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů - GDPR také ve veřejném zájmu. Předpokládaná doba zpracování je po dobu trvání
poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro stanovení a placení poplatku. Poté budou poskytnuté osobní údaje
předmětem skartačního řízení.

V Křemži dne :………………………………

…………………………………………………
Podpis poplatníka nebo společného zástupce (zákonného
zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce)

Úřední záznamy:

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, změnu, zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zákládajících nárok na osvobození od
poplatku.
Adresa pro doručování – v případě vyplnění je na tuto adresu doručována korespondence přednostně, až do písemného
odvolání.
UPOZORNĚNÍ
DORUČOVÁNÍ SPRÁVCI POPLATKU

Vyplněný formulář je možné doručit na podatelnu nebo na matriku Úřadu městyse Křemže osobně, nebo vhodit
do schránky u vchodu do úřadu nebo poštou, nebo do datové schránky ID datové schránky: a46bdec, nebo na
e-mail: matrika@kremze.cz s platným zaručeným elektronickým podpisem.
Variabilní symbol bude pro každého poplatníka (zástupce) každý rok stejný. Podklad pro platbu bude
zaslán e--mailem (pokud byla uvedena e--mailová adresa a byl doplněn souhlas) pouze v roce 2022. Poté si
musí každý poplatník hlídat sám splatnost poplatku dle vyhlášky. Z tohoto důvodu si pečlivě uschovejte
číslo variabilního symbolu, které Vám bude přiděleno. Pokud dojde ke ztrátě variabilního čísla, může jej
úřad na požádání sdělit. Pokud nedisponujete e--mailovou adresou, může si poplatník číslo variabilního
symbolu vyžádat na úřadu městyse např. telefonicky.
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SKIAREÁL LIPNO
Staň se instruktorem ve Skiareálu Lipno

Sezona se sice už rozběhla, ale stále je možné
stát se instruktorem v největší a nejoblíbenější lyžařské škole v České republice. Zájem
o kurzy pro začátečníky i pokročilé lyžaře a snowboarďáky stále je, a právě Ty se můžeš stát tím, kdo naučí nejen děti ale i dospěláky, jak se na svahu pohybovat a chovat.
Ať už jsi zkušený instruktor nebo jen vášnivý lyžař s praxí ve výuce, neváhej se nám ozvat
a staň se součástí naší skvělé lipenské party. Pro více informací nás kontaktuj na email:
school@lipnoservis.cz

Privátní výuka se vyplatí

Lyžařská škola Skischool Lipno patří mezi nejoblíbenější školy v České republice. Její instruktoři už naučili lyžovat i snowboardovat mnohdy celé rodiny a často se její jednotliví členové
vrací pro získání dalších a nových poznatků a chtějí své dovednosti posouvat zase o něco
dál. Možností, jak se naučit lyžovat, je hned několik. V nabídce je jak skupinová, tak privátní
výuka, kde se instruktor věnuje jednomu klientovi nebo menší skupince klientů, kteří se
navzájem znají a chtějí výuku absolvovat společně. Privátní výuka je určena pro 1-2 osoby
a není potřeba k ní dokupovat skipas. Jízda lanovkou je zajištěna instruktorem a je tedy
zdarma, a navíc přednostně. Další výhodou privátní výuky je možnost rezervace konkrétního instruktora, na kterého už jsou například děti zvyklé. Využijte možnosti privátní výuky
a ušetřete za skipas! Rezervaci udělejte včas a získáte i 15% slevu na výuku.

Zabijačkové hody ve Stodole

Cítíte tu vůni čerstvých jitrnic, jelit, tlačenky či ovaru? Sbíhají se vám sliny na pořádnou
poctivou prdelačku? Pak musíte vyrazit v únoru do Stodoly. Náš pan řezník, David Michal
zvaný „Guláš“ bude po celý měsíc chystat ty nejlepší zabijačkové lahůdky a zve vás k jejich
konzumaci. Zapít je pak plzeňským pivem přímo z tanku, udělá už jen dokonalou tečku
nad pravou jihočeskou zabijačkou.

Nově otevřeno!

K A DE ŘN I CT V Í
H ELA
H e l e n a Š i k u t ov á t e l: +4 2 0 60 4 1 8 2 79 5
D ům sl už eb, Kře mže - po n d ěl í, út e r ý, st ř ed a
C hme ln á 4, Křem že

- čt vrt e k, pá t ek

Prac ov ní doba dle o bj ednání
www. k aderniceh e la.c z

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

ŘIDIČE ČELNÍHO NAKLADAČE
A
VÝROBCE DŘEVAŘSKÝCH POLOTOVARŮ
Bližší informace na tel. č. : 603 951 082
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ŠKODA ENYAQ COUPÉ IV VS VOLKSWAGEN ID 5
Srovnání dvou nových plně elektrických SUV
kupé Škoda Enyaq Coupé IV
a Volkswagen ID 5.
Škoda Enyaq Coupé byla světu odhalena 31.1. 2022. Zařazuje se
tedy do kategorie SUV coupé. Oproti klasickému Enyaqu se liší
svými elegantními liniemi karoserie. Vzhled interiéru zůstal stejný jako u Enyaqu, ale Enyaq Coupé je na úkor karoserie v interiéru
menší. Škoda tvrdí, že by se neměla zmenšit kvalita jízdy na zadních sedadlech, i přes snižující se karoserii coupé. Zmenšil se i zavazadelník z 585 litrů na 570 litrů. Byl vylepšen infotainment vozu
hlavně v oblasti zobrazení baterie a nastavování režimu jízdy.
Veškeré informace o vozu se přenáší do 13” displeje nebo do 5,3”
virtuální kokpit. Světlo do interiéru vnáší i dosud největší panoramatické střešní okno, které kdy Škoda vyrobila. Enyaq disponuje i
LED světlomety s krystalickými prvky vpředu a vzadu. Za příplatek
lze do Enyaqu nakonfigurovat osvětlenou přední masku Crystal
face. Odhalena byla i verze Enyaq Coupé IV RS. IV RS je vrcholná
verze Enyaqu s baterií 82 kWh. Enyaq RS má dva elektromotory
přenášející výkon na všechna čtyři kola. Výkon vozu je 220 kW
a maximální točibý moment je 460 Nm. Tyto čísla vůz dostanou
z 0-100 za 6,5 vteřiny. Zlepšena je i rychlost nabíjení. Z 10% na
80% se na rychlonabíječce dobije za 29 minut. Vrcholná verze má
papírový dojezd 545 kilometrů. Cena vozu nebyla zatím zveřejněna.

Volkswagen ID 5 je největší konkurent Škody Enyaq Coupé IV. Na
rozdíl od Enyaqu se ID 5 už prodává. VW ID 5 je elegantnější VW ID
4. Jde o čistě elektrický vůz se sraženou zádí, tedy SUV coupé. ID
5 se nabízí ve verzích PRO a vrcholnou verzi GTX. Obě verze mají
77 kWh baterii. Verze PRO se nabízí s výkonem od 128 kW do 150
kW s pohonem na zadní nápravu a verze GTX s výkonem 220 kW
s pohonem na všechna čtyři kola. Cena verze PRO startuje na 1 311
900 Kč a verze GTX na 1 513 900 Kč. Verze PRO s nejlepším elektromotorem má papírový dojezd 512 kilometrů. Verze GTX ujede 486
kilometrů (může za to větší výkon). Exteriér vozu se velmi povedl.
Působí elegantně, sportovně a nadčasově. Dominantou přední
masky jsou LED světla IQ.Light, které se táhnou přes celou masku.
IQ.Light je technologie, která koriguje světla tak, aby řidič měl co
nejlepší výhled a zároveň, aby neoslňoval protijedoucí řidiče. Na
zádi vozu se rozpínají 3D LED světlomety s animací brzdových světel
a směrovky. Interiér zůstal stejný jako v ID 4. Přes velký displej se
vše dá perfektně ovládat. Navigace se promítá i na head-up displej
s rozšířenou realitou, který je i barevný. Takovou třešničkou na dortu
je inteligentní hlasové ovládání ID.Light. Stačí, když řeknete ,,Ahoj,
ID” a Volkswagen poskytne na vaše pokyny zpětnou vazbu.
Škoda Enyaq Coupé IV je krásné, elegantní SUV coupé s moderními technologiemi hodící se pro méně náročné uživatele, kteří
preferují praktičnost. Volkswagen ID 5 je pro ty, co od auta očekávají hlavně hodně stylu.
MB /15 let | https://www.car-point.cz/clanky/
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1.CL LIGA – EXTRÉMNĚ VYROVNANÝ ROČNÍK
Základní část druhé nejvyšší soutěže smíšených družstev dospělých ČR je minulostí. Oproti loňskému ročníku doznal ten aktuální
několika změn.
První změna je taková, že z jednotlivých kol vypadl třetí mužský
singl. Nyní se tedy hraje zápasů sedm oproti osmi v loňské sezóně.
Zásadní změna je však v systému jednotlivých zápasů. Standardní
způsob badmintonového zápasu kategorie dospělých je na dva vítězné sety do 21 bodů. Ligová soutěž však hraje nově zápas na tři
vítězné sety do 11 bodů. Což je systém krátkých setů, který našim
hráčům moc nesedí. Ve svém středu totiž máme hráče, kteří využívají právě delší set k tomu, aby zejména v jeho druhé části soupeře fyzicky utavili. Nyní je tato taktika založená na precizní fyzické
kondici hráčů celkem k nepoužití. Ne, že by hráči nepotřebovali být
v krátkých setech fyzicky zdatní, jen dříve platilo, že „maratonec“
dokázal udolat „sprintera.“ Nyní se toto začíná otáčet. Každopádně, pravidla jsou pro všechny stejná a někomu sedí více, jiným pak
méně. Tvůrci těchto změn si slibovali zejména další zrychlení již tak
rychlého badmintonu. Hodnocení, zda-li se to povedlo či nikoliv,
musíme nechat jiným.
Základní část je tedy hotová a nadstavbová fáze sezóny právě startuje. Prvních šest týmů hraje o titul systémem play off, v pořadí
sedmý tým již nehraje a připravuje se na další sezónu a osmý, tedy
poslední tým tabulky svou pozici a účast v lize obhajuje v baráži s vítězi krajských přeborů. Předsezónní cíl křemežských byl tedy jasný.
Skončit maximálně do šestého místa, zahrát si play off a vyhnout se
tak nevyzpytatelné baráži.
Týmy se po základní části srovnaly v tomto pořadí:
Celkovými vítězi základní části se stali badmintonisté týmu SK
Prosek Praha se 14 body. Pouze o skóre za nimi zůstali druzí hráči
a hráčky libereckého Slovanu Vesec (14 bodů). Na třetí pozici jsou
badmintonisté týmu BA Plzeň se 13 body. Čtvrté místo patří týmu
SK Hamr Praha s 9 body a pátí skončili hráči a hráčky TJ Astra ZM
Praha se 7 body. Na šesté, tedy poslední postupové místo do play
off v posledním kole poskočil tým BK TU Liberec se 6 body. Právě
tento tým odsunul křemežský tým na sedmé, tedy nepostupové
místo. Křemže má stejně bodů jako Liberec, jen o trochu horší skóre. Na osmém místě, opět o skóre, pak skončil tým Sokol Radotín
Meteor Praha, který získal také 6 bodů. Meteor si tedy pro letošek
vybral toho pověstného Černého Petra a bude se rvát o svou pozici
v dalším ligovém ročníku v jarní baráži.
Křemežské hráče letošní výsledkový (ne)úspěch úplně netěší. Stačil
jeden jediný bodík k postupu do vyřazovací fáze soutěže. Ten několikrát visel velmi nízko, jen se ho nepodařilo získat. Všichni do jednoho nechali na kurtech všechno, co aktuálně mohli. Každý znal svou
pozici v týmu a všichni za tým pracovali podle toho, jak šéftrenér
Michal Koudelka rozhodl. Vzít na sebe tu zodpovědnost z rozhodování je velmi těžké břímě a Michal to zvládl s grácií. Nikdo si nedovolil vypustit byť jedinou výměnu či míček, často naši k zápasům
nastupovali s menším či větším zdravotním handicapem. A v tomto
ohledu můžeme být na sebe pyšní. Tohle je tým bláznů, kteří jdou
po hlavě za každým bodem. „Postavte mě kamkoliv a já tam klidně
vypustím duši!“ To je letošní motto našeho týmu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Základní část byla velmi vyrovnaná a rozhodovaly maličkosti. V soutěži nebyl tým, který by alespoň jednou nezvítězil nebo neprohrál.
Každý mohl porazit každého a play off pro křemežské bylo vážně
blízko. Stejně tak blízko byla ale i baráž. Takže není třeba si zoufat
z nepostupu a můžeme se nyní věnovat turnajům jednotlivců. Blíží
se Mistrovství ČR, na kterém budeme mít své zástupce. Hlavní želízka v ohni pro tento turnaj budou naši kluci Kuky a Bery, kteří spolu
tvoří jednu z nejlepších deblových dvojic ČR vůbec. Velmi úspěšní
jsou i jako singlisté. Budeme jim tedy držet palce na MČR a třeba
domů přivezou i další úspěchy a medaile.

Pod letošní ligovou sezónou smíšených družstev dospělých se podepsala tato sestava:
Jindra Kukač					1. Zuzka Matoušková
Štěpán Kalbáč (hostování ze Strakonic)		
2. Eva Sklářová (hostování ze Strakonic)
Petr Beran					
3. Markéta K. Mouritsen
Petr Pirtyák					
4. Anne Margrethe Mouritsen
Michal Koudelka				
5. Adéla Krejčí (hostování z Ústí nad Labem)
Vláďa Sklář
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PEPA FOŠUM 2X VÍTĚZNĚ NA GPC U17!
České Budějovice, 8. 1. 2022. V lednu nového roku pokračuje další seriál turnajů jednotlivců všech kategorií. Tentokrát se podíváme na
počínání našich badmintonistů do 17ti let v jihočeské metropoli v rámci turnaje GPC. Do Českých Budějovic se z křemežského klubu
vypravili hájit naše barvy trojice hráčů, jmenovitě Pepa Fošum, Honza Sixl a Marek Pavliš.

MIX – SMÍŠENÉ ČTYŘHRY
Všichni tři naši kluci naskočili do turnaje mixů s partnerkami jiných klubů. Pepa hrál se Sarah Grednerovou z Orlové, Honza
s Terezou Pavlykovou z Č.Krumlova a Marek s Nikolou Hrabcovou
z pražského Proseku. Nejvyšší ambice z křemežských hráčů měl,
dle papírových předpokladů, Pepa se Sarah. V turnaji působili jako
nasazená dvojice číslo 2, a to je obrovská výhoda oproti nenasazeným dvojicím. Mohou totiž v prvním kole hrát proti, opět papírově, slabším soupeřům.

A to se potvrdilo, když bez většího zaváhání došli až do finále. Tam
narazili na domácího A. Chládka s partnerkou L.Tomkovou. Ti byli
v turnaji nasazenými jedničkami. A bylo to znát. V prvním setu
naši těsně prohráli 19:21. Druhý set byl zrcadlem toho prvního,
akorát s opačným výsledkem 21:19 a srovnáno na 1:1. Rozhodoval tedy set třetí. Tam Pepa se Sarah dominovali, soupeřům nedovolili prakticky nic a zvítězili 21:9! První zlatá medaile pro Pepu.

DEBL – ČTYŘHRA KLUCI
Do turnaje deblů bylo přihlášeno sedm dvojic. Pepa spojil síly
s budějovickým A.Chládkem a figurovali jako nasazení číslo
1. Druhá dvojice byla ryze křemežská – Honza Sixl s Markem
Pavlišem. Pepa měl v prvním kole volný los (výhoda nasazených
dvojic), zato Honza s Markem museli o postup do druhého kola
pořádně makat. Čekali je místní badmintonisté Klíma/Pícha. A byl
to zápas dlouhý. V prvním setu naši hledali vzájemnou souhru
a nedokázali si vyhovět. A prohráli celkem jednoznačně 9:21. Do
druhého setu naši kluci vstoupili úplně jinak a podařilo se jim skóre
pomalu přetáčet na svou stranu a vyhráli 21:19. Třetí rozhodující
set byl nejnapínavější. Oba páry se tahaly o každý míček, bylo

to velmi těsné, a závěr, zejména pro kardiaky, dosti nebezpečný.
Naši zvítězili ve třetím setu 23:21 a postoupili do dalšího kola. Zde
však na ně čekala odpočinutá nasazená dvojice číslo 1 – Pepa
s Alexandrem. Ti s Markem a Honzou neměli slitování a poslali je
z turnaje domů po dvou setech 21:8 a 21:9. Ve finále Pepu se Sašou
čekala nasazená dvojice číslo 2 - Klíma (ČB)/Strejček (SK Hamr).
Pepa se Sašou dřeli co mohli, ale závěr prvního setu vyzněl pro
soupeře v nastavení 23:25. Druhý set byl také těsný, ale zde stačilo
základních 21 bodů. Prohra i v druhém setu (18:21) znamená pro
Pepu druhou medaili – stříbro!

SINGL – DVOUHRA KLUCI
Do turnaje singlistů bylo přihlášeno
19 hráčů. Z našich kluků měl nejtěžší
los Honza. Budějovickému Chládkovi
přeci jen vzdorovat nedokázal a s turnajem se rozloučil už v prvním kole.
Papírově lepší pozici měl v tomto případě Marek. Ten, jako nasazený číslo
3/4, mohl mít v prvním kole přeci jen
o něco přijatelnějšího soupeře. Ale papírové předpoklady někdy klamou. Za
soupeře mu byl krumlovský D. Pražák.
Kluci vydrželi na kurtu tři sety. Ten třetí
vyzněl ale lépe pro krumlovského hráče 15:21 a Marek stejně jako Honza na
turnaji skončil v prvním kole.
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Za oba křemežské hráče se pak pomstil Pepa Fošum. V semifinále poslal
ve třech setech do sprch Honzova
přemožitele A. Chládka, a ve finále,
celkem v pohodě, ve dvou setech pardubického hráče Kryštofa Klímu po
setech 21:16 a 21:12. A třetí medaile
pro Pepu v turnajové sobotě, tentokrát zlatá!
Super Pepovo počin na GPC. Dík patří
i Honzovi s Markem, kteří na turnaji nechali hodně sil a vezou si domů
spoustu nových zkušeností.
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCH
Okresní finále florbalu DDM Kaplice 9. 11. 2021
Kategorie III: žáci 6. -7. tříd
Kluci 2. místo, holky 3. místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hajduch Vojtěch		
Písek Josef		
Edelman Eda		
Suchan Matyáš		
Hálek Petr		
Vavřín Michal		
Hála Šimon		
Jac Karel		
Prener Lukáš		
Šítal Matěj		
Brož Vladimír		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šipanová Barbora
Hajduchová Anna
Stropková Sára		
Pokorná Sára		
Stropková Rozárka
Kovářová Adéla		
Sičáková Emily		
Djiba Mariam		

Florbal Kategorie II.
Okresní finále ČEPS v Kaplici, 10. 12.
1.
Čierný Jan			
Záloha
2.
Bartoš Pavel				
3.
Šober Šimon				
4.
Stejskal Tomáš			
Záloha
5.
Šťastný Martin			
6.
Motejl Filip			
Brána
7.
Tomsa Michael Sebastian
Brána - záloha
Semenkiking Artem

SDH Chlum vás zve na

M A S OP U S TN Í P R Ů V O D
CH LU M E M
Sraz v sobotu 12. 2. 2022 v 10:00
Restaurace u Bednářů
Jakékoliv maškary jsou vítány!
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NOVÉ TA

RIFY

100 Mbit/s

až

Vážení hosté,

po delší době se Vám

Radniční restaurace ve Křemži
opět otevřela!

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Těšit se na Vás budeme každý den od 10 hod.
Zajít můžete na domácí zákusky a skvělou kávu Ionia,
pochutnat si na obědě, nebo posedět u dobrého piva či vína.

Od

Na čepu Pilsner Urquell, Kozel 11° a Samson nachmelený ležák. Vinotéku nám zásobuje Vinařství Kubík.
Samozřejmě pro Vás rádi zajistíme soukromé akce,
oslavy, svatební hostiny, firemní večírky, rauty apod...
NOna
VÉ
Rezervace jsou možné
telefonním
TARIFčísle
Y 737 499 000

150,- měsíčně

aN
ž OVÉ TA

100 M R
100

IDOMY:
bit/
FsYi na
PANELOVÉ
Aktuální
dění můžete sledovat
až
Mbit/sKřemže
Facebooku Radniční restaurace

Žádné datové limity

INSTALACE ZDARMA

Instalace do 48 hodin

Těší se na Vás celý tým Radniční restaurace

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
PŘIPOJENÍ K INTERNETU
RODINNÉ DOMY:

Žádné smluvní závazky

Nejmodernější technologie
Od 150,- měsíčně
Ndatové
O,V- Éměsíčně
Od
150
Žádné
Tlimity
N
ARIFY
OV
Éhraní
Skvělá odezva při online
TARIF
Y
a
10
0 Mlimity
aŽádné
datové
ž 10ž0
Instalace
bit/s
Mdo
bit4/8shodin
Vhodné i pro velké firmy
Instalace
do 48závazky
hodin
Žádné smluvní

ANTÉNA
ZDARMA
PANELOVÉ DOMY:
INSTALACE
ZDARMA
PANELOVÉ
DOMY:

INSTALACE ZDARMA
RODINNÉ DOMY:

Žádné
smluvní technologie
závazky
Nejmodernější

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

HD TELEVIZE

Vhodné i pro velké firmy

Od 150
,- měsíčně
Od 150
,- měsíčně

ANTÉNA
ZDARMA
RODINNÉ
DOMY:

další informace
ANTÉNA na
ZDARMA

WWW.AAGNETH.CZ

PANELOVÉ
PANELOVÉ
DOMY:DOMY:

další informace na

nebo na tel.

WWW.AAGNETH.CZ

další informace na
INSTALACE
ZDARMA 389 60 20 50
ZDARMA
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nebo
na tel.
WWW.
AAGNETH
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Instalace
do 48
Instalace
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48 hodin
HD
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60 na
20
50
tel.
Funguje na TV, PC, tabletu i mobilu

Žádné
datové
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limitylimity

Žádné
smluvní
závazky
Žádné
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Skvělá odezva při online hraní Výběr z více než 100 kanálů
Sledování pořadů až 7 dní zpětně
Výběr
zpro
více
než
kanálů
Vhodné
i pro ivelké
firmy
Vhodné
velké
firmy
Výběr z více než 100 kanálů

7

100

další informace
na
další informace
na

HD
TELEVIZE
20HD TELEVIZE

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

389 389
60 20
605020 50

389 60 20 50

KŘEMEŽSKO 2022

Chmelenská hospoda
Útulná vesnická hospoda, taneční sál, dva salonky a dvě venkovní terasy,
vše po celkové rekonstrukci. Hospodu provozujeme od roku 2014.
- hospoda s kapacitou až 60 osob
- dva salonky s kapacitou 30 a 15 osob
- taneční sál s kapacitou až 300 osob
- dvě venkovní terasy s celkovou kapacitou až 80 osob
- široký výběr teplých a studených nápojů, sortiment pivovaru Budějovický Budvar,
kvalitní káva, kvalitní vína, točená limonáda, džusy, domácí limonády, široký výběr
likérů a destilátů…
- pokrmy české a zahraniční kuchyně bez polotovarů a vždy z čerstvých surovin
- každý týden navíc speciální nabídka jídel např. vepřové hody, řízkové dny atd…..
- veškeré aktuální informace na tel. 720 395 478 nebo na WWW.CHMELENSKA.CZ
- na Vaše přání připravíme a zajistíme: oslavy narozenin, rodinné oslavy, třídní srazy,
firemní večírky, svatební hostiny, smuteční hostiny, plesy a taneční zábavy,
stravování pro větší skupiny osob, rauty, a mnohé další , po domluvě i mimo aktuální
otevírací dobu.

Otevírací doba v únoru 2022:
Středa:
18:00 – 22:00
Pátek:
18:00 – 22:00
Sobota:
18:00 – 22:00
Neděle:
16:00 – 20:00
Po předchozí domluvě Vám rádi otevřeme i v jiné dny.

Zavolejte si o volný termín Vaší oslavy, svatby, třídního srazu,
firremního večírku….
fi
Chmelenská hospoda, Chmelná 5, 382 03 Křemže
Telefon: 720 395 478
Email: info@chmelenska.cz
Web: WWW.CHMELENSKA.CZ
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Firma AGRIO hledá nové kolegy!
Zajímá vás výroba prvotřídní zemědělské techniky?
Chcete pracovat u největšího českého výrobce polních postřikovačů?

Konstruktér
nástupní mzda od 40 000 Kč – 41 000,- Kč

Servisní technik
nástupní mzda od 218 - 225 Kč/hod

Skladový manipulant
nástupní mzda od 30 000 – 31 000 Kč

Montážník
nástupní mzda od 194 - 200 Kč/hod

Svářeč
nástupní mzda od 211 - 218 Kč/hod

Obráběč kovů
nástupní mzda od 181 - 187 Kč/hod

Více informací naleznete na www.agrio.cz/kariera, případně na tel. 725 566 798.
Nebo se k nám přijďte rovnou podívat a my vám rádi vše ukážeme.

Nabízíme:
•
•
•
22

5 týdnů dovolené
možnost jazykových kurzů
penzijní připojištění

•
•
•

příplatek na stravování
jednosměnný provoz
letní prémie 10 000,- Kč

•
•
•

vánoční prémie 10 000,- Kč
roční odměna
zázemí stabilní české firmy
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Jistota, stabilita a práce,
která dává smysl.

Rozbal
svou kariéru!

Vyrábíme obaly od roku 1946.

Seřizovač
Referent/ka
přípravář
zpracovatelských obchodního
strojů (1 a 3 směny) oddělení

Operátor/ka
výroby

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

Patříme mezi hlavní
Elektromechanik výrobce obalových
materiálů v ČR.

Skladník /
skladnice

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

grafobal.cz/kariera/
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Příjemné chvíle s luštěním přeje Alena Nováková.
Tajenka křížovky z minulého čísla: Nový rok nám přináší opět své poselství, přejme si navzájem lásku a přátelství.
Výherci: M. Pivcová, J. Schuster
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. 1. 2022
TISK – Tiskárna Posekaný, tel.: +420 602 177 947, www.posekany.cz | POČET VÝTISKŮ – 1.100 kusů

