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INFORMACE Z KŘEMEŽSKA

ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
Dne 19. 4. 2022 se rada městyse sešla na své řádné 48.
schůzi společně s pracovní poradou celého zastupitelstva, kde byly projednány zejména následující záležitosti:
žádost o prodej pozemku p.č.1810/2 v k.ú. Křemže-Stupná (zamítnuto), žádost o odkup částí pozemku p.č.985/1
v k.ú. Křemže chataři, kteří příslušné části k chatám dlouhodobě užívají (schváleno), vypořádání pohledávek za
předchozím provozovatelem Radniční restaurace (ZM
rozhodlo o vymáhání soudní cestou, pokud nebude
úspěšná dohoda), výběrové řízení na V. etapu konzervace nároží paláce hradu Dívčí kámen (nejvhodnější
nabídku podala fi Eurostav Tábor), rozpočtové opatření
ř. 3/2022 (schváleno), žádosti o prodloužení nájemních
smluv v DPS (schváleno). Dále starosta podal informaci
o postupu prací na volnočasovém areálu Žabák Chlum,
chodníku v Chlumu; o jednání, která vedl za účelem zřízení lékárny, přípravě projektu na rekonstrukci ČOV Mříčí,
projektu rekonstrukce vodojemu na Chlumečském vrchu
a přípravě nového vrtu v lokalitě Vackův mlýn, o postupu
přípravy nástavby ZŠ pro potřebné rozšíření vyučovacích
prostor a o situaci ukrajinských uprchlíků v Křemži.
Dále proběhla diskuse o možném příspěvku na obědy
pro seniory, prověření výše nájmu pod objektem bývalé
trafiky na Náměstí, regulaci intenzity VO, kalkulaci vodného a stočného vzhledem k tvorbě zisku společností
ČEVAK, o způsobu tvorby cen pozemků při jejich prodeji, opravách výtluků po zimním období, výměně dalších
svítidel VO, možností opravy komunikace v Chlumu po
dostavbě chodníku a avizovaném návrhu vlády na rušení
stavebních úřadů.

Poznámka k informaci rušení stavebních úřadů:
Vzhledem k proběhlé informaci v médiích týkající se
rušení stavebních úřadů, kde byl mimo jiné jmenován
i křemežský, se velmi často setkávám s tímto dotazem.
Ještě minulou poslaneckou sněmovnou byl schválen
nový stavební zákon, který mimo jiné již uvedené stavební úřady rušil. Ale v covidové hysterii nebyl pro média tak
zajímavý, takže zřejmě unikl velké části veřejnosti. Nová
vláda avizovala zrušení tohoto zákona a tím i zrušení stavebních úřadů. Nyní je účinnost tohoto zákona pozastavena a vláda překvapivě proti předvolebním prohlášením přišla opět s návrhem na redukci stavebních úřadů.
V této chvíli to znamená nový legislativní proces, tj. buď
předložení nového zákona nebo novely stávajícího zákona poslanecké sněmovně. V jakém časovém horizontu
a v jaké podobě bude nakonec zákon schválen, je zatím
ve hvězdách – takže „není třeba stahovat kalhoty, když
brod je ještě daleko“. Na závěr jen dodám, že jsem k návrhu na rušení stavebních úřadů poskytl stanovisko s odůvodněním argumentů zachování našeho úřadu Svazu
místních samospráv ČR a Svazu měst a obcí ČR, které jsou
prostředníky jednání obcí s ministerstvy a sněmovnou.
Ing. Josef Troup,
starosta
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POSEDY PRO DRAVCE
Díky iniciativě pana Pavla Kolaříka z Chlumu jsme v akční skupince Pavel Kolařík,
Honza Bednář a Josef Troup vyrobili a instalovali zatím 7 posedů - bidýlek pro
dravce naší přírody. Ty slouží především jako místo, odkud má dravec možnost
vyhledávat v krajině bez původních remízků nebo vzrostlých stromů svoji potravu. U nás jsme vybrali prostor u Ochozňáku (2), na Bořinkách (2), v polích za
Starostenskou ulicí (2) a u Křemežského rybníka směrem na Mříčí (1).
Jako myslivec se 40letou praxí si už teď dovedu představit výhrady mých kolegů, zejména těch starších, kteří ještě pamatují pravidlo starých myslivců, že „co
má zahnutý zobák, musí dolů“.
Ale právě proto, že jsem myslivec a přírodou putuji celý život, vím, že potravou
okřídlených dravců u nás jsou v drtivé většině hlodavci, obojživelníci a hmyz.
To, že z naší krajiny zmizela většina drobné zvěře jako jsou bažanti, zajíci a koroptve, je důsledek nejen způsobů hospodaření, ale i velkého rozšíření divokých
prasat, která jsou schopna celé populace této malé zvěře zlikvidovat. O tom
jsem se přesvědčil v místech, kde za desítky let nedošlo k žádným změnám způsobu hospodaření, a naopak nepřímou úměrou zvyšováním populace divokých
prasat docházelo k mizení populace drobné zvěře.
S úctou Ing. Josef Troup, starosta

VANDALISMUS NA KOLEČKÁCH
Stejně jako se vrací módní styly, vrací se i zábavy mladých a nejmladších. V posledních letech je opět velmi populární
skateboard a různé druhy koloběžek, které jistě mají také nějaký speciální anglický název. Je moc dobře, že se mladí
baví právě takhle než vysedáváním u počítače, ťukáním do mobilu nebo požíváním látek přivádějících je do „krásnějších světů“ Bohužel jsem ale v posledních dnech dostal stížnost na poškození podstavce toskánského sloupu s křížem u hřbitova, který je občas využíván jako skvělá industriální překážka právě pro skaty - nechci moralizovat o pietě,
k tomu musí mládí dospět životem, zmoudřením, ale jde mi o praktickou stránku věci. Když už se něco podobného
stane, je třeba to napravit, nebo alespoň oznámit, a ne se na člověka, který konkrétní viníky upozorní, drze osočit.
Na druhou stránku ale vidím i dluh obce. Dluh v tom, že pokud je poptávka mladých po takovém způsobu využití
volného času, nabídnout nějaké řešení. Protože nejsem znalec, co je pro takového koníčka zapotřebí, co by mladí
ocenili, budu vděčný za všechny nápady zejména od nich a nějaké řešení určitě najdeme…

K ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ
Máme za sebou první čtvrtletí fungování nového systému odpadového hospodářství obce, a tak se s Vámi podělím o pár postřehů. Hned na začátku bych Vás všechny
chtěl pochválit za vstřícný a zodpovědný přístup k této
změně, která se neudála z naší vůle, ale jako reakce na
nový zákon o odpadech.
Samozřejmě, že ne všichni jsou spokojeni, to by bylo až
podezřelé, ale většina přijala nový systém velmi zodpovědně - patří Vám moje úcta a poděkování.
Nový systém se dle očekávání a zkušeností z měst, kde
již fungoval, projevil zvýšeným množstvím komunálního
odpadu - zčásti možná tím, že i ti, kteří doteď likvidovali odpad jinak, řeší vše popelnicí, část si možná řekla, že
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když už platím, nacpu do popelnice vše a třídit nebudu.
Ale ze zkušeností jiných měst věříme, že většina zodpovědných a inteligentních občanů třídit nepřestane
a množství odpadu se ustálí na obvyklé míře.
Stále stejně jako jiné obce máme nedostatky v kvalitě
separovaného odpadu (plast, papír, sklo). Na posledním
představenstvu odpadového svazku Vltava jsem se na
dotaz dozvěděl, že využitelnost separovaného odpadu
po vytřídění na lince je 50% - ano, rozumíte tomu dobře,
půlka odpadu ze separačních kontejnerů místo dalšího
využití skončí na skládce nebo ve spalovně.
Další zajímavostí je náš sběrný dvůr, který je opravdu velmi využívaný. Minulou sobotu jsem si udělal s naší ob-
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sluhou sběrného dvora pracovní dopoledne a množství
odevzdaného odpadu za toto jediné dopoledne bylo
skutečně grandiózní – řekl bych, že je přímou úměrou
blahobytu naší společnosti.

Vážení a milí, děkuji za Váš přístup k odpadovému hospodářství, prosím nerezignujte na třídění a třiďte opravdu
pečlivě a co je nejdůležitější, snažte se, aby každý z nás
v rámci možností vytvářel odpadů co nejméně.

BYLI JSME NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ
V neděli 13. března jsme s radostí a očekáváním odjížděli na
ozdravný a adaptační pobyt do Čestic, městyse v přírodě Šumavy, ležící 15 km od Strakonic ve směru na Vacov a Javorník.
Jako prvňáčci jsme si prožili celé jaro při distanční výuce. V druhé třídě jsme kvůli omezením nemohli uskutečnit žádné společné aktivity. A tak - sláva, na potřetí objednaný termín nám
tento rok vyšel. Účastnili jsme se my, žáci tříd 3.A a 3.B ze ZŠ
Křemže.
Naše výprava začala rozloučením s rodiči v Českých Budějovicích, kde jsme naložili zavazadla do aut tatínka pana Bušty
a pana školníka Bíci, a ti je dovezli do místa našeho šestidenního pobytu.
Cesta vlakem do Strakonic byla pro nás příjemným zážitkem.
Po příjezdu do Čestic jsme se šli podívat do okolí a proběhli se
po šumavské louce. Naše první večeře byla výborná, jako ostatně i další připravená jídla. Z dalších dobrot u nás pak nejvíce
bodovala snídaně s koblihami a kakaem.
První noc v novém prostředí byla pro většinu z nás náročnější.
Postupně jsme vystupovali ze svých domácích komfortů a poznávali se i v jiných denních situacích.
Dopolední učení jsme strávili v příjemných podkrovních místnostech. Každý den po obědě jsme se přivítali s milými vychovatelkami, které pro nás měly až do večeře program. Stihli jsme
tvořit velikonoční dekoraci z vizovického pečiva a březových
proutků. S nadšením jsme také vytvářeli domečky v lese.

Mnozí se překonávali při pěších výletech do okolí. Hodně nás
ještě zaujal malovaný Machův včelín v Krušlově a naučná včelí
stezka dlouhá 3,5km, kterou jsme si prošli. Zážitkem byla návštěva i vodního mlýna v nedalekých Hoslovicích, kde nás prováděl pan mlynář Janouch. A právě zde se natáčely tři známé
pohádky: Vodník a Karolínka, Kouzla králů a Tři bratři.
Součástí městyse Čestice je zajímavá kalvárie s Božím okem
a poustevna. I sem jsme nahlédli. Poslední večer před odjezdem jsme si zkusili projít tuto část cesty večer, za svitu měsíce
a svíček. Krásný zážitek, statečně jsme to zvládli všichni.
Každý večer byl zpestřený zábavnými hrami, které mnohdy vyžadovaly spolupráci týmů, dvojic, ale i samotného soustředěného zápolení.
Ještě vám rádi sdělíme jednu zajímavost. Asi málokdo ví, že
se v Česticích vyrábějí bubenické paličky, které putují také
do celého světa. Kupují je i takoví hudebníci jako třeba skupina Guns N´Roses. Navštívili jsme malou rodinnou dílnu pánů
Ivana a Vojty Pelíškových a viděli jsme výrobu originálních
paliček z habrového dřeva. Někteří si zkusili i zahrát na bicí
soupravě pana Ivana Pelíška, který byl známým bubeníkem ve
skupině Abraxas.
Pak nastal čas pátečního odjezdu a čekala nás cesta zpět ke
svým rodičům. Bohatší o zážitky a poznání jsme se zase těšili
na všechny doma.
Žáci 3.A a 3.B

Recept od starosty: Ukrajinský litý zelný koláč
Potřebujeme (na dortovou formu průměru 26 cm):
Na těsto: 200 ml kefíru nebo jogurtu,
1 vejce, 1 lžičku prášku do pečiva,
1 lžíci cukru, ½ lžičky soli, 100 g másla,
1 hrnek hladké mouky
Na náplň: 1 cibuli, 1 mrkev, 400-500 g
zelí, 2 vejce, ½ lžičky pepře, 1 lžička soli
V míse rozmícháme metličkou kefír s vejcem. Vmícháme rozpuštěné máslo a postupně přimícháváme mouku smíchanou
s kypřicím práškem. Přikryjeme a necháme asi 20 minut odpočinout.

Cibuli nakrájíme na půlkolečka, mrkev nastrouháme nahrubo, zelí nakrájíme na velmi jemné nudličky. V kastrole necháme rozehřát máslo, na něm necháme zesklovatět cibuli,
přidáme mrkev a asi minutu opékáme. Vsypeme zelí a asi 5
minut opékáme. Do zchladlé směsi přidáme vejce, sůl a pepř.
Dortovou formu vymažeme tukem a na ni rozprostřeme ½
těsta. Na základ navrstvíme rovnoměrně zelí a zakryjeme
druhou polovinou těsta. Vložíme do trouby vyhřáté na 170
stupňů a pečeme asi 40-45 minut (dokud koláč na povrchu
nezezlátne a nepřestane se lepit na špejli).
Dobrou chuť a díky za symbolickou podporu Ukrajině
Ing. Josef Troup, starosta
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ÚPRAVA FARNÍHO HROBU
Před mnoha lety, kdy jsme se jako obec dohodli s církví
římskokatolickou na převodu hřbitova do majetku obce,
bylo součástí dohody, že kaple sv. Voršily zůstane v majetku církve a dále, že obec vyhradí jeden z přesně určených hrobů pro potřeby církve. Nyní jsme splnili poslední
část této dohody kompletní opravou tohoto hrobu. Chtěl
bych poděkovat panu Ing. Bedřichu Čížkovi, který z iniciativy jeho zesnulé maminky, nám všem známé Kristýny
Čížkové, zajistil architektonický návrh Ing. Arch. Čestmíra
Luhana a podílel se finančně na nadstandartním provedení rekonstrukce.
Ještě krátce si neodpustím poznámku ke kapli sv. Voršily. Jak jsem zmínil, byla tato jako součást dohody ponechána v majetku církve. Nicméně při majetkovém vypořádání pozemku chodníku do Pasíček nám bylo panem
biskupem Kročilem nabídnuto její darování do majetku
obce. To se ovšem setkalo s nevolí farní obce - pamatuji
si na petici s argumenty, jak péče a využívání kaple bude
spojovat farní obec a tak biskupství od nabídky ustoupilo. Ale proč to vlastně píši - od těch dob jsem kromě
aktivity pana Ing. Jana Mejzlíka a Václava Bürgera žádnou
významnější aktivitu ze strany farní obce nezaznamenal.
Ing. Josef Troup, starosta

Stručný životopis křemežského faráře Jana Bohuslava
Veledůstojný pan Jan Bohuslav,
biskupský konsistorní rada, děkan, biskupský notář a farář se
narodil 7.9.1861 v Bernardicích,
jako manželský syn Matěje
Bohuslava a Kateřiny.
Farářem ve Křemži byl v letech
1909 až 1934. Konec života prožil
v domě č. 141 ve Školní ulici,
který si nechal postavit v roce 1927. Zemřel zaopatřen
sv. svátostmi v sobotu 6. 7. 1946 o 11. hodině dopolední
v požehnaném věku 85 let. Pochován je u sv. Voršily stejně jako jeho sestra Marie Bohuslavová.
Pan Václav Daněk vzpomínal: „Od mého dětství působil
na zdejší římskokatolické faře pan děkan Jan Bohuslav
spolu s kaplanem Antonínem Komrskou (v letech 1920
až 1934). Pan děkan byl střední postavy, mírné povahy,
dobrák a musím říci s plnou zodpovědností, že celou farní osadu vzorně vedl. Když chodil pan děkan zaopatřovat
nemocné, měl vždy kněžské roucho a žehnal lidem, kteří
před hostií, kterou nesl, klekali“.
Farář Jan Bohuslav byl náramný zpěvák. Májové pobožnosti sloužil kaplan a důstojný pan Bohuslav seděl u varhan
na kruchtě, hrál a zpíval. Po mši svaté zpíval „Odpočívejte
v pokoji po boji věrné dušičky“. S kaplanem Komrskou byli
v roce 1920 také spoluzakladateli spolku Orel ve Křemži.

Podle dokladů od paní Marie Urbanové zpracoval Václav Bürger
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ENERGETICKÁ PORADNA (energeticka.poradna@seznam.cz)

ZÁKAZ PROVOZU STARÝCH KOTLŮ SE ODKLÁDÁ O 2 ROKY
Původní blížící se zákaz neekologických kotlů bude odložen, a to
až na termín od 1.září 2024. Do té doby je nutné vyměnit všechny
kotle 1. a 2. emisní třídy. Tyto starší kotle byly postupně stahovány
z prodeje a pokud jste tak koupili kotel po roce 2018, pak by měl
být již 3. emisní třídy nebo lepší.
Nové kotle jen s Ekodesignem
V současnosti, přesněji od 1.1.2020, již lze koupit jen kotle, které
splňují požadavky na Ekodesign a odpovídají 4. a 5. emisní třídě.
S novým kotlem vypouštíte přibližně čtvrtinu sazí a prachu do
okolí, rovněž ušetříte na palivu, díky mnohem vyšší účinnosti kotlů na stejné množství tepla v domě spálíte mnohem méně paliva.

Důvody odložení
Na návrh Ministerstva životního prostředí vláda schválila odklad
zákazu, protože stále ještě více než 150 tisíc domácností využívá
starších kotlů a s ohledem na rostoucí inflaci i prudké zdražování paliv by povinnost výměny kotle mohla domácnosti uvrhnout do existenčních problémů. Návrh musí ještě být schválen
v parlamentu, ale je na něm široká shoda, takže projde. Tak jako
v předchozích letech stále pokračuje dotační program tzv. Kotlíkové dotace, které jsou v této třetí výzvě určeny právě pro nízkopříjmové domácnosti.

Plyn již bez podpory
Kvůli politickému tlaku v souvislosti s konfliktem na Ukrajině již
nebude dotačně podporována výměna kotlů z pevných paliv na
kotle na zemní plyn. Můžete si samozřejmě i nadále vybrat plynový kotel, ideálně kondenzační plynový kotel, ale nebudete moci
požádat o dotaci na jeho výměnu. I tak je plynový kotel jedna
z nejdostupnějších cen investice.
Jaké možnosti vytápění budou povolené
Při modernizaci musíte počítat s tím, že uhlím bude možné topit
jen v kotli s automatickým přikládáním. Kusovým dřevem půjde
topit s ručním přikládáním jen v kotli, který má zplyňování dřeva.
Z biomasy jsou povoleny ještě automatické kotle na pelety nebo
dřevní šťěpku. Požadavky na Ekodesign splňují ještě výše zmíněné plynové kondenzační kotle, u nich však nezapomeňte, že bude
třeba řešit i nový komín či vyvložkování starého komínu, vyřešit
odvod kondenzátu, který má korozivní účinky.

Do budoucna podpora FVE s tepelným čerpadlem
V souvislosti s odklonem od zemního plynu i rostoucí cenou
elektřiny bude podle vládních prohlášení narůstat podpora instalací fotovoltaických elektráren současně s vytápěním pomocí
tepelného čerpadla.
Použité zdroje: MŽP, TZB-info
Ing. Petr Brtinský
energetický poradce
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KNIHOVNA MĚSTYSE KŘEMŽE

BESEDY PRO 2. A 3. TŘÍDU ZŠ HOLUBOV
V úterý 29. března 2022 navštívili knihovnu
žáci 2. a 3. 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 děti hádaly
pohádkové postavy z klasických pohádek.
Pak jsem jim přečetla úryvek z knihy Ivony
Březinové – Fína a Zef - příběh surikat – a děti
odpovídaly na otázky, které se vztahovaly
k přečtenému textu.
Na závěr si ještě prohlédly knihy.
Miroslava Průchová,
knihovnice

BESEDY PRO 4. A 5. TŘÍDU ZŠ HOLUBOV
Ve středu 6. dubna 2022 navštívili knihovnu
žáci 4. a 5. třídy ZŠ a MŠ Holubov.
Ti se při své návštěvě dozvěděli nejenom to, jak
se řadí knihy v knihovně, ale i další informace
potřebné k orientaci čtenářů v knihovnách.
Velkým tématem, které jsem si pro ně připravila, byly literární žánry, přičemž jsem se soustředila pouze na epické žánry a jejich varianty.
K jednotlivým epickým žánrům jsem vyhledala knihy, které tyto žánry reprezentují, především v oddělení pro mládež, abych jim je co
nejvíce přiblížila a inspirovala je k jejich četbě.
Na závěr besedy si žáci opět prohlédli knihy.
Miroslava Průchová,
Knihovnice

VELIKONOČNÍ ARANŽMÁ 2022
Knihovna městyse Křemže pořádala dne 30. března 2022 tradiční akci, obnovenou po dvou
letech – vazby květin s velikonoční tematikou.
Slečna Veronika Bartošová vytvořila několik dekorací, jejichž
náměty návštěvnice určitě využily k vlastní velikonoční výzdobě.
Miroslava Průchová,
Knihovnice
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BESEDA SE SPISOVATELKOU PETROU MARTIŠKOVOU
PRO ŽÁKY 2. A 3. TŘÍDY ZŠ KŘEMŽE 2022
Na pátek 1. dubna 2022 byla pozvána do Knihovny městyse Křemže spisovatelka, paní Petra Martišková, která
připravila podle své knihy - Hastrmanka Evelínka a zlatá
rybka, dvě besedy pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ Křemže, jejichž
hlavním tématem byla ekologie.
Paní Martišková v úvodu seznámila děti s tím, jak vznikají
knihy a jak se tvoří ilustrace.
Potom dětem četla úryvky ze své knihy a vyprávěla o životním prostředí. Jak se chovat v přírodě, jak nakládat
s odpady, jak je třídit. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá,
než se jednotlivé odpadky rozloží.
Paní Martišková kladla dětem hodně otázek a aktivně je
zapojovala do besedy. Na závěr dostaly všechny děti pracovní list – vodní hrátky s hastrmankou Evelínkou.
Miroslava Průchová, knihovnice

VELIKONOČNÍ DÍLNA 2022
Od pondělí 4. dubna do čtvrtka 14. dubna 2022 se v knihovně v odpoledních hodinách konala velikonoční dílna pro děti.
V knihovně byla připravena obarvená vyfouknutá vejce, která si mohly děti pomalovat fixy. Podle připravených předloh si také mohly vystřihnout různé velikonoční motivy – kuřátka, zajíčky atd.

Miroslava Průchová, Knihovnice
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MC Křemílek - program na květen
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
KVĚTEN - KVĚTY, KVÍTKY, KVETENÍ - KRÁSNÉ BUDE TVOŘENÍ :-)
5. 5 . 2022 čtvrtek
Váza plná kvítí – v neděli 8. května mají všechny maminky
svátek, my je potěšíme krásným přáníčkem.

12. 5. 2022 čtvrtek
Včelka – ze žlutých a černých koleček slepíme včelky, přidáme
tykadla a špejli a máme zápich do květináče.

19. 5. 2022 čtvrtek
Květinový věnec – na vyřezávacím stroji Bigshot si vyřízneme spoustu kvítků,
lístků a větviček. Vše slepíme, výsledkem bude věnec, který ozdobí naše dveře.

26. 5. 2022 čtvrtek
Pampeliška – žlutá kytka nebo bílé chmýří? My namalujeme obě varianty, vyzkoušíme si
malování - tiskání běžnými věcmi z kuchyně (vidlička, houbička na nádobí, kartáč).
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Přijďte na promítání a besedu s tvůrcem a moderátorem
Jihočeských víkendů, Daliborem Uhlířem.

Křemže, sál radnice
Středa 18. 5. 2022 od 18:00 hodin

Datum, čas, místo:

VSTUP ZDARMA

Magazín Jihočeské víkendy je úspěšný v televizním vysílání a na internetu, posiluje
spolupráci s městy, obcemi a poskytovateli služeb v turistickém ruchu
Magazín Jihočeské víkendy, který mapuje zajímavé turistické cíle jihu Čech, se po osmdesáti dílech stále vyvíjí. Pořad
získal stabilní místo ve vysílání Televize jižní Čechy. Magazín získává nové partnery ve vedení měst a obcí. Osvědčila se
spolupráce se starosty a spolky na konkrétních problémech a výzvách. Značka Jihočeské víkendy tak veřejně podporuje
samosprávy a spolkové činnosti, díky jejímu silnému mediálnímu ohlasu. „Od prvního natáčení přes celých 80 dílů se
projekt začlenil do okruhu spolupracovníků napříč CHKO, Klubem českých turistů, starosty a samosprávami, což vyústilo do
dalšího rozhodnutí, založit nový Spolek pro regionální rozvoj,“ uvedl producent a moderátor magazínu Jihočeské víkendy
Dalibor Uhlíř a upřesnil: „Snažíme se poznat potřeby měst a obcí, hledat společné zájmy a témata, na kterých můžeme
spolupracovat. Cíle v celém kraji máme už hezky zmapované a nyní vidíme další možnosti, jak pomoci turistickému
ruchu v našem krásném a čistém regionu.“ Také místní firmy vidí pořad jako efektivní nástroj komunikace a upozornění
návštěvníků na svou nabídku.
Populární projekt Jihočeské víkendy má zajímavý uživatelský zásah na Facebooku a Instagramu, své stálé diváky má již
také na obrazovce výrazně expandující Televize Jižní Čechy (JČ1). Na Jihočeské víkendy se diváci na JČ1 mohou těšit
s týdenní periodicitou. „Po rozhlednách a stezkách se vracíme do měst, městeček a obcí, do hradů, zámků a klášterů.
Snažíme se zasáhnout všechny okresy a rovnoměrně pokrýt zajímavá místa jižních Čech. Chceme více zapojit jihočeské
osobnosti, spojené s různými místy našeho kraje a připomenout místní příběhy a pověsti,“ doplnil Uhlíř. Od jara opět
probíhá silná billboardová kampaň na několika frekventovaných místech kraje, která navazuje na tištěnou novoroční
verzi propagace – tištěné kalendáře, které mohli obyvatelé Jižních Čech najít ve svých poštovních schránkách. „Cíle pro
letošek jsou jasné. Od natáčení zajímavých turistických lokalit posunout projekt k regionálnímu rozvoji a pomoci místním
institucím, samosprávám a podnikatelům v turismu zpřehlednit jejich nabídku v jižních Čechách,“ vysvětluje letošní úkol
Dalibor Uhlíř.
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BESEDA O KNIZE KŘEMEŽSKO NA DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍCH
/očima V. Bürgera/

/očima knihovnice/

Ve středu 6. 4. 2022 se v sále Radnice ve Křemži promítaly fotografie, které se nedostaly do výše uvedené knihy. Besedu zahájila knihovnice Mirka Průchová a pan starosta Ing. Josef Troup.
Paní Marie Urbanová besedu uvedla vzpomínkou na ředitele
pana Antonína Bednáře a každou fotografii nebo obrázek doprovodila zasvěceným poutavým příběhem.
Já si neodpustím znovu zopakovat, že pan Antonín Bednář se
svou manželkou Marií měli rádi přírodu, výlety, hlavně Kleť a pan
ředitel Bednář byl sběratelem i tvůrcem unikátních fotografií,
které dnes mají nedozírnou hodnotu. Ještě doplním jeho motto:
„Moje obrazy a fotografie mluví řečí mého srdce, jsou odrazem
mých citů a projevem mé lásky k rodnému kraji a jeho lidu“.
A protože se na besedě hovořilo o nápravě chyb, které se dostaly do knihy, také tímto příspěvkem doplňuji promítání. Hovořilo se o kapličce ve Mříčí: „Má malé zdobné detaily na fasádě
a krásnou zvoničku nad štítem“. Ale fotku jsme neukázali, tak
to tímto doplňuji.
Paní Marii Urbanové děkuji za krásný večer a se všemi milovníky historie se těším na další spolupráci.
Václav Bürger

Ve středu 6. dubna 2022 pořádala Knihovna městyse Křemže ve spolupráci s Městysem Křemže promítání fotografií pana
Antonína Bednáře s komentářem paní Marie Urbanové. Kromě
starých fotografií se objevilo i pár soudobých fotek, na ukázku
změny, která se v těchto místech udála během uplynulého století.
Přednášející paní Marie Urbanová si připravila zajímavé povídání o jednotlivých fotografiích, které promítal pan Václav Bürger.
Od návštěvníků přednášky bylo vybíráno dobrovolné vstupné,
jehož výtěžek byl předán Sokolu Křemže na pomoc ukrajinským uprchlíkům.
Velký zájem o místní historii potvrdila nejen hojně navštívená
přednáška, ale i prodej knihy - Křemežsko na dobových fotografiích, jejíž autorkou je paní Marie Urbanová.
Miroslava Průchová
knihovnice
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JAK SE MÁME V KŘEMEŽSKÉ ŠKOLCE
Další měsíc utekl
jako voda a my se
opět hlásíme s reportem z křemežské
školky. Každý měsíc
je o čem psát, jelikož
se běžný provoz snažíme ozvláštnit rozličnými aktivitami.
Možná jste si všimli,
že už jsme dlouho
nepsali o tom, že by
nás navštívilo nějaké
divadlo. Vysvětlení
je jednoduché – na
divadla vystupující
v naší školce máme
vysoké požadavky,
a tak si nezveme
kdekoho. Najít pěkná a kvalitní za příznivou cenu není jen tak. Proto jsme se
rozhodly, že to vezmeme do vlastních rukou. Paní učitelky ve
školce jsou mnohostranné osobnosti – dětem jsou občas náhradou maminky, tatínka, babičky, dědečka, jindy kamarádkou, v případě potřeby doktorkou, uklízečkou, kadeřnicí, soudcem, obhájcem… a práce herečky nám taktéž není vůbec cizí.
V našem improvizovaném divadelním spolku jsme se rozhodly
seznamovat děti s klasickými pohádkami, na které se pro ty
nové a moderní možná někdy zapomíná. Není samozřejmé, že
děti znají Sněhurku, Kůzlátka nebo třeba Perníkovou chaloupku. Jako první jsme v repertoáru měly Červenou karkulku. Premiérové divadelní představení mělo úspěch u všech stran, takže jsme se rozhodly v této činnosti i do budoucna pokračovat.
Duben je pro nejstarší školkové děti důležitým měsícem – jdou
k zápisu. Je to pro ně první velká zkouška v rámci vstupu do
další fáze školního systému. Možná by je ani nenapadlo vnímat zápis tak důležitě, možná je to spíš tím, že my, dospělí, ho
leckdy chápeme jako pomyslný milník mezi bezstarostným

dětstvím naplněným hrou a zodpovědností školní přípravy.
Naštěstí to tak vůbec nemusí být. Přejme jim tedy, aby se do
školy v následujících měsících nového školního roku těšily tak,
jako když jsme s celou třídou odcházeli 1. dubna z návštěvy
1. B. Toho dne nás mile přivítala paní učitelka Nela Hálková
a společně s dětmi nám ukázala, jak to při vyučování chodí –
školkové děti tak mohly zažít kousek matematiky, českého jazyka, prvouky, hudební výchovy, tělocviku… – a to vše během
jedné vyučovací hodiny. Jsem přesvědčená o tom, že si ani nestihly všimnout, že se učí.
A učili jsme se i v následujícím týdnu – hrou a nápodobou.
Naše školka se zúčastnila akce Ukliďme Česko, v rámci které
jsme se vydali zvelebovat prostředí, které se často stává trasou či cílem našich procházek. Všichni jsme vyfasovali rukavice,
paní učitelky velké pytle na odpadky a cestou kolem školy jsme
se vydali k lesíku (k čističce). Nutno dodat, že buďto tou samou
trasou již se stejným záměrem někdo prošel nějaký čas před
námi, anebo se místní lidé od posledně trochu polepšili.
Nejčastějším odpadem, který jsme nacházeli, byly různé obaly
od sušenek a plechovky od slazených nápojů. I proto se nám
hodilo, že nás ještě ten samý týden navštívila paní lektorka
s výukovým programem Zdravá 5. Připravila si pro děti aktivity
spojené se zdravým stravováním a zdravým životním stylem
obecně.
Poslední velkou akcí měsíce dubna bylo zvelebování palečkovské zahrady. Ač na plánovanou brigádu dorazilo pouze
9 rodičů, udělali jsme velký kus práce. Položili jsme dlažbu pod
kuchyňku, čímž jsme konečně zpevnili povrch, tatínci přivezli
z vlastních zásob sloup na basketbalový koš, který následně
zabetonovali, maminky se vrhly na dokončování revitalizace
smyslového chodníčku, upravili jsme také kameniště, pohrabali listí…
Velký dík vám, kteří jste pomáhali!
Za MŠ Křemže
Petra Šestáková
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JARO U CHLUMÁČKŮ
Huhuhu, jaro už je tu...Tak nějak jsme se radovali s příchodem
prvních hřejivých slunečních paprsků a prvních odvážných
kvítků nesměle vykukujících za seschlými trsy trávy. Jaro sice
už klepalo na dveře, ale ještě koncem března bylo jasné, že
Zima se své vlády nechce vzdát. Proto jsme se s dětmi rozhodli,
že jí budeme muset pomoci a důstojně ji vyprovodit.
Ve školce jsme si vyrobili krásnou Moranu, oblékli ji do slavnostního hábitu, ozdobili ji korály a hned v pondělí po Smrtné
neděli jsme vypravili slavnostní průvod až k potoku. Paní Zima
si cestou užívala poslední naší laskavé pozornosti, kdy jsme
ji zpívali písně, hráli na nástroje, tančili, pravda, trošku jí i vyhrožovali a poté jí za vše poděkovali, popřáli jí šťastnou cestu
a poslali ji po vodě tam, kde počká na svůj čas a pak nám zase
prvním mrazíkem pohladí nosy.
Zimu jsme tedy vyprovodili a na její místo nastoupilo jaro…
Sice zlehka, ale nastoupilo. A dalo nám krásný dárek. Otevřelo
nám venkovní učebnu, laboratoř i tělocvičnu a dalo nám k dispozici spoustu vzdělávacích pomůcek.
A když jsme u vzdělávání, nemůžeme zapomenout na to,
že naši předškoláčci navštívili prvňáčky v naší škole a pěkně
okoukli, co je další školní rok čeká. Každopádně vidět paní učitelku Opelkovou v akci (ať naživo, či ze záznamu) bylo krásné
pohlazení po duši.
Přejeme všem pěkné jarní dny. Těšíme se na další zázraky, které
jaro probudí kolem nás i v nás.
Zuzana Čerklová
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VYPRÁSKANÁ SOBOTA
V sobotu 9. dubna se v radničním sále uskutečnil velikonoční jarmark Vypráskaná sobota. Původně se měl konat
v Bohouškovicích na louce,
ale organizátoři byly nuceni
akci přesunout do krytých
prostor. Avizované počasí pár
dnů před konáním nevěstilo
nic dobrého a také sníh z předešlého víkendu a jeho následné tání by k uspořádání
na louce nepřispělo.
Díky vstřícnosti městyse, jeho služeb a pana starosty Josefa
Troupa se podařilo prostor na radnici v pátek nejen připravit, ale
v sobotu v něm akci uspořádat. Hojná účast návštěvníků, kteří
chodili už od samého začátku svědčila o tom, že lidé se těšili.
A nejen na to, co další jarmark spolku Dary ze statku přinese,
ale také, že se vzájemně potkají. Prostor v samotném sále i na
ochozu byl zaplněn prodejci a později i návštěvníky. „Jsme velmi
rádi, že se nám akce podařila uskutečnit. A to za přispění pro-

dejců, našich dobrovolníků a hlavně městyse. Bez jeho vydatné
pomoci by se nemohla konat. Díky všem se povedla, strávili jsme
báječný čas, a tak hojná účast návštěvníků byla pro všechny odměnou. Jsme rádi, že se nám daří nejen pořádat jarmarky, ale
také podporovat příjemná setkávání lidí. To je také jedním z cílů
spolku Dary ze statku“ říká Kristýna Nejedlá.
Monika Vodičková

VELIKONOCE VE STUPNÉ

Velikonoce jsou obdobím křesťanských a lidových tradic. Ty lidové jsou převážně spojené s vítáním jara. Zahrnují zvyky spojené s jarním novoročím, probouzející se přírodou a zahájením
zemědělských prací. Objevují se tak různé obyčeje, které mají
zajistit ochranu a plodnost. A i když mají lidové zvyky mimokřesťanský původ, nic se nemění na tom, že jsou Velikonoce
svátkem především křesťanským.
Koledování
K sobotnímu odpoledni se
stupenští koledníci, děti
menší i větší, setkali na návsi u kapličky, aby vyrazili na
koledu. Obešli všechna stavení a u každých dveří zařehtali a zazpívali známou
koledu: „Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný...“ Jako výslužku
obvykle dostávali barevná
vejce, bonbóny, čokolády a také drobné peníze. Po odpoledni,
poté co poctivě obešli celou ves, se odebrali do bývalé klubov-

ny na návsi, kde si výslužku spravedlivě mezi sebou rozdělili. Děti
potěšily snad každého, kterého zastihly a je pravdou, že jsme se
nestačili divit, kolik dětí ve vsi máme.
Tradice řehtání je zajímavou kombinací lidového obyčeje s křesťanskou liturgií pašijového týdne, kdy v kostelích od Zeleného čtvrtku
do Bílé soboty umlknou zvony, tzv. odletí do Říma, a jejich zvuk
nahradí hrkání trakařů a řehtání řehtaček. Řehtání pochází z doby
předkřesťanské, je to jarní rituál spojený s očistnou a ochrannou
funkcí. Hlučení je pozůstatkem magických praktik, jež měly člověku
napomáhat proti působení nepříznivých sil.
Koulení velikonočních vajec u Troupů
Na Velikonoční neděli se na dvoře
u Troupů koulí vejce od nepaměti.
Je to rodinná tradice, kterou Vlaďka
a Fata Troupovi ze Stupné udržují
každý rok. V podstatě jde o hru, která spočívá na principu koulení vařených vajec po skřížených hrábích,
které se položí ze svahu. Každý ze
zúčastněných své vajíčko pouští postupně za sebou, vajíčka do sebe narážejí až skořápka upadne od bílku.
Pak vajíčko vypadává ze hry. Takto se
pouští a ťukají až do doby než všechny vypadnou. Ta nejtvrdší skořápka vyhrává. Nakonec, aby bylo
jasné, že výherce není podvodník a nepřinesl na koulení
podkladek, vajíčko vyhodí do
vzduchu a nechá dopadnout
na zem. Vítěz získává nejen
uznání, ale také putovní plaketu, kterou následující Velikonoce předá dalšímu vítězi.
Michaela Váchová,
Stupná
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VELIKONOČNÍ KOULENÍ VAJEC V LOUČEJI
Na velikonoční pondělí odpoledne jsme na hřišti uspořádali první koulení vajec po hrabích. Přišlo dost lidí i dětí a byla sranda. Každý pustil
své obarvené vajčko po hrabích a když jeho vajíčko narazilo do vajíčka
spoluhráče, tak ten mu musel zaplatit korunu. Byla sranda a všichni
se dobře bavili. Hlavně dětem se líbilo posílat vajíčka. Kutálelo se, až
z vajíček padaly skořápky. Chceme v tom pokračovat každé Velikonoce.
Rubenvolf Pavel,
za SDH Loučej.

ZAPOJENÍ UKRAJINSKÝCH ŽÁKŮ DO NAŠÍ ŠKOLY
Mnozí z Vás z médií jistě slyšeli o způsobech a formách zapojení dětí z ukrajinské uprchlické vlny do českých škol. Já si nyní,
po více jak měsíci fungování tohoto procesu troufám popsat
a zhodnotit cestu, jakou jsem zvolil pro naši ZŠ a MŠ Křemže.
Na začátku panoval samozřejmě všeobecný chaos. Systém
státního školství totiž v rámci financování a administrativních
kroků reaguje v řádu měsíců a let. Tady probíhaly změny během dnů a týdnů. Mnoho kroků jsme tedy řešili spíše s městy
a obcemi, ptali se kolegů z jiných škol.
Proto jsme na začátku zvolili tzv. neoficiální docházku ukrajinských dětí do školy. Mnohé měly on-line výuku na Ukrajině
a podstatná pro ně byla především výuka českého jazyka.
První tři týdny navštěvovaly děti tzv. ukrajinský klub. V naší
přeplněné škole jsme upravili školní cvičnou kuchyňku na
provizorní třídu (za což děkuji paní uklízečce Mirce Dědičové
a panu školníkovi Janu Bícovi), díky vstřícnosti obce a především pana starosty jsme mohli angažovat ukrajinskou asistentku či vychovatelku a mohli jsme přivítat prvních 10, později 12
a nyní 13 žáčků. Některým dalším starším žákům jsme již díky
rozdílným školním systémům doporučili střední školy. Žáky
měla na starost paní Světlana Darchuk od 8 do 16 hodin. Dopolední výuka s jednou až dvěma hodinami češtiny denně byla
do 12 hodin, odpolední družina pak probíhala a probíhá v dětském klubu Křemílek. Na začátku jsme poskytli žákům reklamní vzorky písanek a učebnic, aby mohli začít s češtinou, mezitím jsme sháněli klasické učebnice a dokoupili i šatní skříňky,
protože už nám chyběly. Poté jsme žáky rozdělili dle prostoru
ve třídách tak, aby pokud možno nikdo nebyl sám. Nyní jsou
všichni již druhým týdnem oficiálně přijati v normálních třídách, odkud se scházejí třikrát týdně na výuku češtiny, zvlášť
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žáci druhého a zvlášť žáci prvního stupně. Ta je financována
z grantu. Zde opět musím poděkovat všem kolegům, kteří se
na výuce češtiny podíleli nebo podílejí. Rozvrhy mají ukrajinské děti nyní již podle svých tříd, odpolední družiny v Křemílku
se účastní ty menší. Jako všude jsou mezi žáky obrovské rozdíly. Někteří jsou komunikativní a učí se rychle, jiní potřebují
více času. Do konce školního roku, tedy přibližně dva měsíce
se budou adaptovat a následně uvidíme, jak se posunou. Do
té doby určitě vzniknou nějaká pravidla pro další práci a my se
o ně budeme moci opřít.
V mateřské škole, která je plná po hranici kapacity, máme jen
jediné ukrajinské dítě, které se naštěstí adaptuje dobře.
V přenosu informací při komplikované organizaci hodně pomáhala pravidelná nedělní setkání uprchlíků ve sportovním
areálu a ubytovně Němcalka, za což děkuji všem zdejším koordinátorům. Pokud jde o komunikaci s žáky i rodiči, nám starším pomáhá znalost ruštiny, mladší generace volí angličtinu…
Až jsem se sám sobě divil, jak jsem si při řešení problémů vybavoval slovíčka a reagoval na otázky. Pro složitější komunikaci a pomoc na úřadě jsem pak naštěstí mohl využít znalostí
paní zástupkyně Jindřišky Chromé, která původně ruštinu učila
a dokázala i komplikovanější věci vysvětlit bez problémů.
Snažíme se tedy vyrovnat se současnou situací tak, aby pro
všechny zúčastněné byla přínosem. Lidským, kulturním, studijním.
Mgr. Jiří Thám,
ředitel ZŠ a MŠ Křemže
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NOC KOSTELŮ 2022
Ve Vídni vznikla před několika lety myšlenka Noci kostelů - Lange
Nacht der Kirchen, která se během několika let rozšířila do celého
Rakouska, České republiky a do dalších zemí. Také ve Křemži se tato
akce stala dobrou tradicí. Přijměte proto pozvání i na letošní Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022.
Křemežský římskokatolický kostel je zasvěcený sv. Michaelovi Archandělovi a stojí v samém centru obce. Připravili jsme otevřené dveře a program, který souzní s posláním této akce. V atmosféře Noci
kostelů se návštěvníci setkají se slovem, hudbou a duchovním
zážitkem. Noc kostelů vytváří prostor pro setkání, meditaci či
poznání architektury a historie místa. Na letošním programu
bude mše svatá v obvyklou hodinu, tj. od 18:00 hodin – mši celebruje P. Petr Hovorka. Po 21. hodině se pak chrámové prostory
rozezní koncertem v provedení Michaely Vyoralové (členka Jihočeské filharmonie, housle), Karla Jakubů (člen souboru Musica
Bohemica, zpěv) a Blanky Tichavové (varhany).
Jakmile dozní poslední tóny koncertu, budou mít návštěvníci
možnost prohlédnout si prostory kostela, jeho výzdobu a některé liturgické předměty. Vstoupit bude možné i do jindy nepřístupných míst, např. k věžním hodinám a zvonům, na kůr, ale
také „jít ofěrou“. Přijměte naše pozvání a přijďte se zaposlouchat
do krásné hudby nebo se dozvědět nějakou zajímavost.

Noc kostelů prezentuje kostely jako důležitou součást společenského života, připomíná jejich kulturní hodnotu a odkaz
našich předků.

Program v kostele sv. Michaela Archanděla v Křemži
18:00

Mše svatá – celebruje P. Petr Hovorka

21:00

Úvodní slovo k noci kostelů – Jana Cipínová

Na stručnou historii kostela navazuje koncert v provedení:
•
Michaela Vyoralová, členka Jihočeské filharmonie, housle
•
Karel Jakubů, člen souboru Musica Bohemica, zpěv
•
Blanka Tichavová, varhany
Po skončení koncertu možnost prohlídky kostela včetně běžně nepřístupných prostor (ofěra, kůr, varhany, zvony, věžní hodiny aj.).

Tělocvičná jednota Sokol Křemže pořádá

„Pájův běh Křemží“
na památku jeho zakladatele Pavla Zimmermanna
dvacátý třetí ročník
Datum:
Místo konání:
			
			

úterý 17. 05. 2022
Sportovní areál T.J. Sokol Křemže - „Němcalka“
ulice Na Vyhlídce 353, Křemže, pod budovou školy
GPS: N - 48°54‘12.962“, E: 14°18‘40.348“

Program:
16:30 hod
18:15 hod
			

registrace běžců od 16:00 hodin
start žákovských kategorií
start kategorií dospělých
(po vyhlášení výsledků všech předcházejících kategorií)

Předpokládaný konec v 19 hodin
Startovné:

100,- Kč pro dospělé, děti, dorostenci a junioři zdarma
Podrobné informace a parametry tratí najdete na www.sokol-kremze.cz.
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KVĚTEN NA ZAHRADĚ

Biologická ochrana skleníku: E.formosa – parazitická vosička
proti molicím. A. solemani - parazitická vosička proti mšicím. P.
persimils – dravý roztoč proti sviluškám. A. cucumeris – dravý
roztoč proti třásněnkám.
PREV – B2 – pomocný prostředek obsahující pomerančový olej
omezuje výskyt drobných škůdců, jako jsou mšice, molice, svilušky a třásněnky. Současně působí proti padlí, zlepšuje výživu
rostlin bórem a tím zvyšuje kvalitu a množství výnosu. Přípravek
aplikujeme formou postřiku. Termín aplikace je v době výskytu
škůdce nebo na počátku výskytu padlí. Parazitické vosičky, dravé roztoče a přípravek BREV – B2 dodává BIOCONT LABORATORY
BRNO.
Ve druhé polovině dubna až začátkem května je vhodná doba
k výsevu okurek nakládaček a polních salátovek. Osivo vzejde
asi po čtrnácti dnech, tedy většinou již po ledových mužích a
mladým otužilým rostlinkám již nehrozí namrznutí. Osivo vyséváme nejčastěji po dvou až třech semenech na vzdálenost 30 až
40 centimetrů od sebe. Vzdálenost řádků by měla být minimálně 100 cm s ohledem na mohutný růst rostlin do šířky - pokud
okurky nepěstujeme na opěrné síti. Mezi spolehlivé odrůdy s
bohatými výnosy a kvalitními plody patří Charlotte F1, Ornelo
F1, Everest F1, Twigi F1 a další.
Jahody potřebují vodu a vzduch - v době kvetení potřebují jahodníky dostatek vody. Závlaha by však měla být šetrná, bez
zbytečného zmáčení otevřených květů. Rostliny přirychlované
pod fóliovým tunelem potřebují také přístup vzduchu a opylovačů. Přes den je proto nezbytné pravidelné větrání.
Nebezpečná je i vysoká teplota - v květnu sledujeme pravidelně
teploměr, protože se bojíme nočních mrazíků. Škodit však mohou i vysoké teploty, které se touto dobou také vyskytují. Zejména při slabším větrání v teplých slunečných dnech prudce stoupá
teplota ve sklenících i fóliovnících. I když pěstujeme teplomilné
druhy, jako jsou okurky, rajčata a papriky, musíme pamatovat na
to, že i ony špatně snášejí teplotu nad 35 °C. Optimální teplota
pro okurky je asi 25 °C přes den a 16 až 18 °C v noci. Rajčata se
dobře opylují pouze při teplotě 15 až 30 °C, přičemž potřebují i
pohyb vzduchu. Paprika při vyšších teplotách shazuje květy, případně i mladé plody.
Na jarních cibulovinách, zejména na tulipánech a narcisech narůstají po odkvětu poměrně velké semeníky. Měli bychom je
odstranit co nejdříve, aby neodebíraly živiny cibulím, které si
chystají zásoby na příští rok. Zelené listy naopak živiny dodávají,
proto je necháme, dokud nezežloutnou a neseschnou. V tomto
období cibule také ocení přihnojení a za sucha závlahu.
V okrasné zahradě řežeme a zmlazujeme odkvetlé dřeviny, například zlatici. Některé pouze prosvětlíme, starší vyžadují pro zachování pěkného tvaru a podporu kvetení v příštím roce i mírné
zmlazení zpětným řezem.
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Přesazujeme, dělíme a zmlazujeme trvalky, které už odkvetly. Na
místě určeném pro novou výsadbu předem zlikvidujeme vytrvalý plevel a půdu vylepšíme kompostem. Za suchého počasí
zajistíme dostatek vody. Dokud neobnoví růst, chráníme je před
prudkým sluncem.
Můžeme prosvětlit nadměrně rostoucí a zahuštěné koruny jabloní a hrušní, a to těch stromů, u nichž jsme neuskutečnili zimní
průklest. Zmírníme tím nežádoucí bujný růst. U mladých nebo
přeroubovaných stromů vylamujeme od konce května až do
června takzvané vlky - letorosty prorůstající obvykle pod místem řezu starší větve.
Během května dokončujeme přeroubování ovocných stromů,
nejprve třešní, višní, slivoní, meruněk, později hrušní a jabloní
nenarašenými rouby za kůru. Vyvazujeme výhony u štíhlých vřeten nebo ovocných stěn do podvodorovné polohy za účelem
urychlení plodnosti a omezení růstu.
Při dokvétání jabloní a slivoní provádíme postřik proti pilatce
jablečné a švestkové přípravkem Mospilan. V některých lokalitách si pěstitelé stěžují na to, že jim slivoně neplodí i když bohatě kvetou. Hlavním důvodem je to, že pilatka švestková v době
květu naklade vajíčka do květů, z nichž se vyvine larva, která
způsobuje červivost malých plůdků, které následně opadávají.
Tento škůdce dělá velké škody, uvádí se 80 až 100%. Též pilatka
jablečná způsobuje velmi velké škody, hlavně na letních a sladkoplodých odrůdách jabloní. K ochraně proti pilatce jablečné lze
použít ekologický přípravek získaný odvarem ze dřeva Quassia
amara.
V květnu vyvěšujeme feromonový lapač na obaleče jablečného, ten slouží k monitorování výskytu škůdce. Obaleč se líhne
za teplých večerů, kdy teplota ve 22 hodin dosahuje více než
17 °C, v této době můžeme očekávat nálet tohoto škůdce. Při
zjištění většího náletu obaleče ve feromonovém lapači provedeme po týdnu postřik bio přípravkem Madex nebo Biobit, který
po týdnu zopakujeme. Ochranu můžeme též provést přípravkem Mospilan. Bio přípravky na ochranu proti obaleči jablečnému Madex a Biobit dodává Biocont Laboratory, tato firma též
dodává bio přípravek NeemAzal na ochranu rostlin proti mšicím.
Řez ořešáku vlašského provádíme v období, kdy nové přírůstky
dosahují 10 až 15 centimetrů. V této době řezné rány nejméně
slzí a do konce vegetace se na řezných ranách vytvoří největší
zával. Rány hned po řezu zahladíme ostrým nožem, ošetříme
latexem s přídavkem Kuprikolu. Po zaschnutí latexu na ošetřené rány naneseme vrstvu štěpařského vosku, který po zaschnutí přetřeme latexem. Takto ošetřené rány nepotřebují žádnou
údržbu po dobu dvou let.
-P. Kumšta-
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Posezení
s Krumlovskou dudáckou muzikou
a dětmi ze souboru Pětilístek
Přijďte si poslechnout a zazpívat známé
i méně známé lidové písně na téma

S písničkou
celým životem

Sobota 14.5.2022 v 17:00 hodin
Radniční sál Křemže
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LAMBORGHINI HURACAN TECNICA
Nová verze modelu Huracan je verze Tecnica. Verze Tecnica je
kompromis mezi okruhovým a civilním vozem, tedy mezi STO
a EVO. U Lamborghini zatím naštěstí nedochází k elektrifikaci,
a tak si Huracan zachovává atmosférický motor V10. Motor V10
o objemu 5,2 litru má výkon 640 koní a 565 Nm. Výkon je rozváděn na zadní nápravu stejně jako u okruhové verze STO. Z 0-100
km/h zrychlí Tecnica za 3,2 vteřiny a maximální rychlost je 325
km/h. Lamborghini přepracovalo design vozu, proto jde rozeznat
Tecnicu od ostatních Huracanů. Novou podobu dostala přední
maska, která připomíná přední masku modelu Sian. Na bocích byl
přidán nádech pro chlazení motoru, který je uložen vzadu a také
napomáhá přítlaku. Na zádi je připevněn pevný spoiler přispívající aerodynamice a přítlaku. Přítlaku taky napomáhá zadní difuzor. Samozřejmostí jsou karbon-keramické brzdy. Střecha je také
vyrobena z karbonu, dokonce i kryt motoru je z karbonu, takže
celkově váží auto pouze 1379 kg. Interiér zůstal stejný jako u nových Huracanů, ale to neznamená, že je odbytý. Srší sportovnem
a luxusem. Všude je alcantara a karbon. Verze Tecnica byla vyro-
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bena hlavně pro požitek z jízdy. A Lamborghini pro to udělala vše.
Je vybaveno aktivním natáčením zadní nápravy, které přispívá
rychlosti projíždění zatáček. Má regulaci točivého momentu pro
bezpečnost, protože výkon je posílán pouze na zadní nápravu.
A samozřejmě u Lamborghini nesmí chybět volič profilu jízdy.
Volí se mezi STRADA (ulice-normální použití), SPORT (sportovní
použití) a CORSA (závod). Pro zábavnější požitek z jízdy jsou upraveny i koncovky výfuků tak, aby při vyšších otáčkách měla Tecnica
hlasitější zvuk. Tecnica znamená italsky TECHNIKA a tento název
má svoje opodstatnění. Lamborghini stvořilo Tecnicu jako detox
od digitálních zážitků. Motor je ze staré školy, nemá v sobě žádný
elektromotor, dokonce ani přeplňování. Zkrátka jde o technickou
čistotu. Jde o technickou dokonalost bez příkonu elektromotorů.
Cenovka tohoto vozu zatím není známa, ale vzhledem k tomu, že
jde o střed mezi verzí STO a EVO, tak by se cena měla pohybovat
kolem sedmi miliónů.
MB /15 let | https://www.car-point.cz/clanky/
Zdroj:
https://www.lamborghini.com/en-en/models/huracan/huracan-tecnica
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11. 6. 2022 | 11:00
sportovní areál Němcalka - Křemže
Štafeta
[1] výjezd na kole na Kleť
[2] běh do Zlaté Koruny
[3] lodí na Dívčí Kámen
[4] orientační běh do cíle
více informací na www.sokol-kremze.cz

Foto: Tadeáš Vančura
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Firma AGRIO hledá nové kolegy!
Zajímá vás výroba prvotřídní zemědělské techniky?
Chcete pracovat u největšího českého výrobce polních postřikovačů?

Konstruktér
nástupní mzda od 42 000 - 43 500 Kč

Servisní technik
nástupní mzda od 224 - 231 Kč/hod

Montážník
nástupní mzda od 199 - 206 Kč/hod

Elektromontážník
nástupní mzda od 212 - 219 Kč/hod

Svářeč
nástupní mzda od 221 - 228 Kč/hod

Obráběč kovů
nástupní mzda od 199 - 206 Kč/hod

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

Nabízíme:
•
•
•

22

5 týdnů dovolené
možnost jazykových kurzů
penzijní připojištění

•
•
•

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

•
•
•

vánoční prémie 10 000,- Kč
roční odměna
zázemí stabilní české firmy

ai164870404811_GB_job-01_04.Q2.2022_Měsíčník-Denik-EXTRA_137x202mm.pdf 1 31.03.2022 7:21:02
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Jistota, stabilita a práce,
která dává smysl.

Rozbal
svou kariéru!

Vyrábíme obaly od roku 1946.

Seřizovač
přípravář
zpracovatelských
strojů
(1 nebo 3 směny)

Tiskař/ka
na 6-ti barevném
ofsetovém stroji

Operátor/ka
výroby

Údržbář

Posila
obchodního
týmu

Referent/ka
nákupu

Personalista(ka)

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

ADAT, ANTI, AVAL, BAGR, BEAT, BOJE, CUKR, ČRTA, DEKO, DOMY, DOST, DŘEP, EDEN, EREB, ESEJ, ETÁŽ, ETIK, GONG, GRYF, HAŠÉ,
HUMR, ILJA, INKA, IONT, IŠKA, JOJO, JUST, KANA, KATR, KOKY, KRAB, KRUH, KŮŽE, KVĚT, KÝBL, LADO, LIFT, LOOK, LOUH, MATY,
MLOK, MOLL, MÝTÍ, NEBE, NEON, NITĚ, NOŽE, NÝTY, OBŘI, OCET, OCÚN, OČKA, OHBÍ, OKAP, OKOV, OKYT, ORBA, OŘEZ, OSMA,
OTEP, OTKY, PÁKY, PANT, PAPÁ, PERO, PLEC, POLE, PRŠÍ, PTÁK, PUDR, RITO, ROHY, RTUŤ, ŘEŽE, SAKÉ, SMĚV, SMRŽ, SOUŠ, SOVA,
SRPY, SRST, STÍN, STŘŽ, STŮL, ŠARM, ŠLIC, ŠUTR, TVÍD, TVOR, TYLY, TÝMY, ÚČIN, ÚHOR, UJÍT, VINŠ, VÍRA, VIZE, VSYP, ZEMĚ, ZOEA,
ZRNO,
DENNĚ, DRÁHA, EGYPT, FORMA, FORTE, CHAMR, CHATY, CHTÍČ, CHŮVA, IRSKO, KAPSY, KOPÁL, KOTRČ, MECHY, NASÁL, NUDLE,
OBNOS, ODTOK, OHLED, PLOTY, PRYŽE, RUDKA, RÝPAT, SOBEC, SPOJE, SUFLÉ, SVAHY, SVETR, TRIKO, VCHOD, VOZÍK, VPŘED,
ZLOBA,
AZALKA, BLECHY, DRABAŘ, INZERT, KAŠMÍR, KONVOJ, LATINA, NEÚCTA, ORLATA, REFRÉN, ŠILINK,
APOŠTOL, ATTEMPT, ČTYŘHRA, HORSTVO, OPIOMAN, POVIDLA, REKLAMA, RYBNÍKY, SKVRNKA, VELETOK, VĚTÉVKA, ZESPODU
Příjemné chvíle s luštěním přeje Alena Nováková.
Tajenka křížovky z minulého čísla: Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Výherci: J. Schusterová, J. Cipínová, J. Klinklová
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. 4. 2022
TISK – Tiskárna Posekaný, tel.: +420 602 177 947, www.posekany.cz | POČET VÝTISKŮ – 1.100 kusů

