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Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

Po desetiletí byly v zoufalém stavu budovy
bývalého františkánského kláštera na Marián-
ském náměstí. Je to zcela čerstvá a nečekaná
zpráva, ale městu se konečně podařilo získat po-
třebné finanční prostředky na kompletní re-
konstrukci tohoto objektu. Jak to tedy kolem ce-
lého díla bylo a bude?

Myslím, že to je věc, která je svým významem
a především budoucí užitečností pro naše město na-
prosto mimořádná. Za předlouhou dobu čtvrtsto-
letí byl dezolátní stav celého klášterního areálu
velmi smutným „upomínkovým předmětem“ na
doby, kdy zde „hospodařila“ okupační vojska po
roce 1968. Že se jedná o státem zapsanou nemovi-
tou kulturní památku při pohledu na její stav, ze-
jména z vnitřního nádvoří, snad nikoho ani nena-
padlo. Je samozřejmé, že už i minulá vedení města
hledala možnosti a způsoby, které by vedly k ná-
pravě. Od roku 1996 využívá zachráněné a nově
vybudované sídlo několik odborů našeho měst-
ského úřadu. Poté se ještě za získanou dotaci
a z našeho rozpočtu opravily střechy na všech zbý-
vajících křídlech. Pro rozsáhlé rekonstrukce
v tomto případě byla rozpočtovaná ohromná suma
peněz. Na to samotné město v žádném případě ne-
mělo. A tak jediná šance byla v podobě získání do-
tačních prostředků z Operačního programu ROP
Severozápad, tedy od Evropské unie. Bohužel, na-
šim předchozím žádostem nebylo vyhověno, os-
tatně, dříve to kolem těchto peněz fungovalo velmi
podivně. Právě proto byly na delší čas právě „se-
verozápadní“ dotace nařízením z Bruselu za-
bržděné. Platí ale, že doba přeje připraveným, a tak
jsme se pustili do přípravy zcela nových žádostí.
Pracovníci z našeho úřadu úzce spolupracovali
s určitě nejlepšími odborníky v širokém okolí na
problematiku vyplňování stohů podkladů do žá-
dosti. A to se opravdu vyplatilo. Díky tomu se v ko-
nečném výběru náš případ umístil hned na druhém
místě ze všech v ústeckém a karlovarském regionu.
Musím konstatovat jediné - výborná práce! No,
a díky tomu se už rozjíždějí úvodní aktivity v re-
alizační první fázi celého projektu, který je rozdě-
lený do jeho tří částí. Poslední má plánované ukon-

čení v závěru příštího roku. Zvládnout to v tako-
vém čase, při objemu stavebních prací za skoro 60
milionů Kč, bude hodně náročné. 

Zásadní je ale především výsledek a cíl tohoto
díla. Dneska zde máme tedy tři zdevastovaná křídla
z původního kláštera, prakticky jenom jejich ob-
vodové zdi. A na konci budeme mít k dispozici mo-
derní rekonstruované objekty pro umístění admi-
nistrativy města, v jednom uceleném areálu naši
občané najdou všechny odbory městského úřadu,
nebudou už muset přecházet přes náměstí, vše bude
nadále pod jednou střechou. Přístupnost už bude
odpovídat normám 21. století, to znamená, že zde
budou vnitřní prostory bez bariér, tedy i pro vozíč-
káře, k dispozici - hlavně pro seniory bude výtah.
Nové informační centrum s přístupem veřejnosti
na počítač či bezplatné využívání zasedací míst-
nosti pro občanské spolky bude rovněž zajímavé.
Současně s tím vším bude zachován památkově
chráněný a zapsaný objekt.

Není toho tedy málo, čeho bychom měli za rok
a třičtvrtě dosáhnout, rozhodně to ale bude stát za
tu spoustu práce a starostí. 

Na posledním zasedání městské rady jste také
schvalovali dvě důležité záležitosti, které širší

veřejnosti určitě hodně pomohou. Jednak to
byly peníze z rozpočtu města na podporu kul-
tury, sportu mládeže a neziskových aktivit, a po-
tom příspěvek na dopravu pro seniory přes 70
let. Jak to tedy dopadlo?

Mohu konstatovat, že u obou věcí společně platí
jediná otázka - proč není k dispozici v rozpočtu
města těch peněz více. Ale i tak myslím, že je to
docela dobré. U první položky jsme rozdělovali
přes 600 000 Kč, a až na pár výjimek jsme všechny
žadatele podpořili podle jejich představ, jenom ně-
kolik z nich bylo pokráceno. V kompetenci rady je
rozhodování pro příspěvky do ročního finančního
příspěvku ve výši 50 000 Kč. V souhrnu jsme nej-
více podpořili oddíly a kluby, kde sportují děti
a mládež, dále pak různé kulturní a neziskové ak-
tivity pro nejmladší generace. Stranou nezůstali
i tělesně postižení spoluobčané, a rovněž i akce pro
seniory. Připojili jsme se i do cyklistických závodů
pro děti a mládež do vrchu na Komárku v letošním
termínu 28. září i obdobného závodu pro dospělé
17. května. Zároveň jsme připravili do jednání nej-
bližšího zastupitelstva i návrhy na dotace nad limit
50 000 Kč. 

A druhou položkou byl příspěvek na roční před-
platní jízdenku MHD ve výši 1 000 Kč pro všechny
občany bydlící v Krupce, kteří jsou starší 70 let.
Tady nedošlo k žádné změně oproti loňskému
stavu a pravidla pro nárok na finanční příspěvek
jsou stejná. Jejich přesné znění je uveřejněné
v tomto vydání našeho zpravodaje Radnice.

Děkujeme za rozhovor. /red/

Vítání jara
v MŠ Sluníčko

Stejně jako minulý rok jsme se rozhodli v naší
mateřské škole přivítat toto krásné roční období
formou projektového týdne nazvaného Vítání jara
- Sluníčkový týden. Tento projekt je součástí Škol-
ního vzdělávacího programu pro předškolní vzdě-
lávání „Šťastné místo pod sluníčkem“ a navazuje

V současnosti startuje i v našem městě zcela
nový projekt, který bude užitečným pomocníkem
zdejším občanům v jejich dlouhodobých potížích
se získáváním zaměstnání. Krupka totiž patří
v rámci Ústeckého kraje mezi města a obce s vyšší
mírou nezaměstnanosti, nežli je průměr v dané ob-
lasti. Zároveň je zde zaznamenáváno velké pro-
cento dlouhodobě nezaměstnaných a současně
s tím i nižší kvalifikace uchazečů o zaměstnání.
Tyto nepříznivé skutečnosti silně komplikují mož-
nosti pro zlepšení takového stavu a bohužel je Jarní sluníčka ve školce byla zlatá…

I letos budou moci senioři pokračovat ve svých
aktivitách.

Nová pomoc pro lidi
ze sociálně vyloučených lokalit

nutné konstatovat, že žádné významnější úspěchy
i přes různé dílčí snahy a postupy se prozatím ne-
dostavují. Možnosti a praxe základního článku na
tomto poli působnosti - úřadů práce - jsou v zásadě
omezené jak déletrvajícími potížemi v podnikatel-
ské sféře, tak i podmínkami nastavenými v celém
systému podpory zaměstnanosti. Nezaměstnaní
a zájemci o práci sice po registraci musí plnit své
povinnosti jako základní předpoklady pro získá-
vání sociálních podpor, ale naděje, že se úředníkům
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na Školní program environmentálního vzdělávání
a výchovy „MŠ Sluníčko Krupka - zahrada v pří-
rodním stylu aneb s přírodou se učíme, zkoumáme
a dovádíme“. Zároveň také prostupuje celým inte-
grovaným blokem pod názvem „Březen, za kamna
vlezem“ s podtématem „Jaro klepe na vrátka“.

Jaro se ve školce vítalo v průběhu celého týdne
od 17. do 24. března. Děti s učitelkami vyráběly
například sluníčka z různých materiálů, klíče
k jaru, malovaly nebo lepily sněženky a další, dle
nápadu pedagogů. Nezůstalo však jen u vyrábění.
Nacvičovaly se nové jarní písně a básně, hrály se
hry, četly se jarní příběhy a pohádky nebo se děti
naučily jogínský Pozdrav slunci.

Ani rodiče ovšem nezůstali pozadu a se svými
ratolestmi doma vytvořili celou řadu krásných slu-
níček, ať už z papíru, těsta, odpadového materiálu
nebo keramiky. Hotové výrobky navodily jarní
atmosféru v prostorách MŠ.

Celá akce vyvrcholila prvním jarním „sluníč-
kově žlutým“ dnem, který letos připadl na čtvrtek
20. března. Všichni se odebrali vítat na zahradu
MŠ, kde zpívali písně, recitovali básně, kreslili slu-
níčka křídami na chodník nebo zdobili probouzející
se stromy. A to vše samozřejmě ve žlutém oblečení.
Do této barvy byl rovněž laděn také jídelníček pro
tento den.

Akce se vydařila, a tak ještě celá školka za od-
měnu vyrazila v pátek 21. března a v pondělí 24.
března na „výlet za sluníčkem“ do skanzenu
v Zubrnicích. Zde se děti zábavnou formou sezná-
mily s českými lidovými tradicemi a se symboly
jara a Velikonoc. Vyzkoušely si také, jak se pečou
velikonoční jidáše a jak se dají zdobit vajíčka na-
příklad roztlučenými skořápkami.

Už teď se všichni těšíme na další projektový tý-
den v naší MŠ.

Mgr. Alena Špalková

Vážení občané - senioři nad 70 let, v návaznosti
na schválení rozpočtu města na rok 2014, který
schválilo zastupitelstvo města dne 10. 3. 2014, byla
radou města dne 18. 3. 2014 vydána pravidla pro
vyplácení finančního příspěvku na zakoupenou
předplatní jízdenku „365denní seniorská 70“. Jako
každým rokem tak i v roce 2014 bylo do rozpočtu
města zahrnuto poskytování finančního příspěvku
seniorům nad 70 let na předplatní jízdenku zakou-
penou v roce 2014, který se stal mezi seniory velmi
populárním, a již od počátku roku byly zazname-
nány dotazy týkající se možnosti poskytnutí tohoto
příspěvku. 

Pro vyplacení finančního příspěvku ve výši
1 000,00 Kč musí být splněny pravidly stanovené
podmínky. Žadatel o poskytnutí finančního pří-
spěvku musí být občanem s trvalým pobytem na
území města Krupka starší 70 let a více, který vy-
plní formulář Žádost o vyplacení příspěvku ve výši
1 000,00 Kč na předplatní časovou jízdenku „365

denní seniorská 70“. Společně se žádostí se před-
kládá občanský průkaz, čipová karta a daňový do-
klad o zaplacení předplatní časové jízdenky ve výši
1 860,00 Kč. Podmínkou pro vyplacení finančního
příspěvku je to, že předplatní časová jízdenka musí
být uhrazena v roce 2014. 

Po předložení a ověření požadovaných dokladů
bude žadateli vyplacen finanční příspěvek ve výši
1 000,00 Kč.

Finanční příspěvek ve výši 1 000,00 Kč je od
18. 3. 2014 vyplácen žadatelům v hotovosti v po-
kladně Městského úřadu Krupka ve stanovených
pokladních hodinách, která je na finančním odboru
MěÚ Krupka, budova č.p. 32, 1. patro, číslo dveří
209. Pro případné dotazy můžete kontaktovat paní
Lenku Waldhauserovou, tel. 417 803 145, nebo
paní Marii Brožovou, tel. 417 803 151, které Vám
rády odpovědí na vaše otázky týkající se vyplacení
finančního příspěvku. Bc. Marie Brožová

vedoucí finančního odboru

Zápis dětí do mateřské školy

na „pracáku“ podaří zprostředkovat nové zaměst-
nání, je vesměs mlhavá. Poměr evidovaných neza-
městnaných proti reálné nabídce volných pracov-
ních míst je dlouhodobě tristní. 

Dosavadní výsledky a nízká úspěšnost při zpro-
středkovávání nového zaměstnání přivedla Úřad
práce ČR k hledání nějakého efektivnějšího mo-
delu, díky kterému se zejména lidem v sociálně vy-
loučených lokalitách podaří vstoupit na trh práce
s reálnější šancí pro získání zaměstnání. Způsob
a možnosti, jak na to jít konečně lépe, se koncipují
v momentálně zahajovaném projektu. Ten vychází
z naprosto nezbytné spolupráce pracovních úřadů
s místní samosprávou, tedy vedením města,
a především s nestátními neziskovými organiza-
cemi působícími v daném území. Jejich potenciál
je totiž velmi pestrý a užitečný, a zároveň má i své
dostatečné „výkonnostní rezervy“. Integrace čin-
ností a aktivit mezi místními pracovišti úřadů práce
a „neziskovkami“ je určitě zárukou větší úspěš-
nosti, je to dobrá a reálná cesta, jak složité téma ře-
šit rozhodně efektivněji, nežli dosud.

V situaci, kdy se řada spoluobčanů dostane do
existenčních problémů, které se jim kumulují s dal-
šími životními komplikacemi, především s ohro-
žením jejich bydlení a často i sestupu do dluhové
pasti, naštěstí pro ně existuje další partner, kde lze
hledat pomoc a oporu. Jsou to již dlouhodobě za-
vedené a zkušené nestátní neziskové organizace,
které se snaží všemožně řešit jednotlivé případy
lidí v opravdové nouzi. V našem území takto
úspěšně funguje Oblastní charita Teplice, která

Vítání jara
v MŠ Sluníčko

spravuje a provozuje v Krupce hned 2 specializo-
vaná zařízení, azylové domy Agape I a Agape II.
Zde se budou nadále koncentrovat nové možnosti
pomoci pro dlouhodobě nezaměstnané, a zároveň
tady bude základní kontaktní místo. Ve formě in-
dividuálního i skupinového poradenství budou
zkušení praktici z těchto zařízení poskytovat celou
škálu potřebného poradenství, včetně osobní asis-
tence u jednotlivých osob, které aktivně vstoupí do
projektu. V současnosti se již zahájila série infor-
mačních setkání se zájemci, kdy bylo adresně oslo-
veno skoro 100 potenciálních účastníků, rekrutují-
cích se z evidence lidí dlouhodobě marně
hledajících zaměstnání. Program poradenské po-
moci je rozpracován komplexně a nabízí průbě-
žnou odbornou asistenci až do doby, kdy klient

bude několik prvních týdnů na novém pracovišti.
Současně s tím tento nový systém výrazně moti-
vuje podniky k uplatnění takto umisťovaných za-
městnanců. Při vytvoření společensky účelných
nebo nově vytvořených pracovních míst získá za-
městnavatel zajímavý mzdový příspěvek. Tato vý-
plata bude garantovaná smluvně ze strany pracov-
ního úřadu, avšak nebude sjednaná na dobu
neurčitou, nýbrž buď na 6 nebo 12 měsíců. Je to
jistě pro mnoho firem dosti dobrá pobídka a vý-
znamná podpora pro vytváření pracovních příleži-
tostí.

Celý individuální projekt je právě na startu.
Další podrobnosti o jeho využitelnosti a účelnosti
budou uveřejněny v příštím vydání našeho zpravo-
daje Radnice. /red/

Nová pomoc pro lidi ze sociálně vyloučených lokalit

Mateřská škola Sluníčko
Místo pro podání žádostí: MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597
Kancelář ředitelky školy Mgr. Bc. Evy Kyjovské
Termín: od 12. května do 13. května 2014 Doba podání žádostí: od 8.00 - 16.00 hodin

Mateřská škola Zvoneček
Místo pro podání žádostí: MŠ Zvoneček Krupka, Lípová 528
Kancelář ředitelky školy Bc. Ludmily Kváčové
Termín: 16. května 2014 Doba podání žádostí: od 8.00 - 15.00 hodin

Mateřská škola Písnička
Místo pro podání žádostí: MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295
Kancelář ředitelky školy Mgr. Bc. Věry Cíchové
Termín: od 14. května do 15. května 2014 Doba podání žádostí:

14. května od 8.00 - 16.00 hodin
15. května od 8.00 - 15.00 hodin

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461
Místo pro podání žádostí: Masarykova ZŠ a MŠ Krupka - budova D (mateřská škola), ul. 28. října 148,

Krupka - učebna přízemí
Termín: 16. května 2014 Doba podání žádostí: od 8.00 - 16.00 hodin

Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická 400
Místo pro podání žádostí: Mateřská škola Na Hamrech 602, Krupka 
Kancelář statutární zástupkyně Marty Husákové
Termín: od 12. května až 14. května 2014 Doba podání žádostí: od 8.00 - 12.00 hodin

Při podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také ori-
ginál rodného listu dítěte, potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se
dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, OP zákonného zástupce a kartu pojištěnce dí-
těte.

Informace o místě, termínu a době podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2014/2015 jsou umístěny na nástěnkách v budovách mateřských škol a na webových stránkách mateř-
ských škol. Bc. Jaroslava Breitová 

„365denní seniorská 70“

(Pokračování ze strany 1)
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Z bloku městské policie
Kontrola restaurací nedostatky neodhalila 

Během posledního víkendu provedli strážníci ve
večerních hodinách kontroly barů, heren a restau-
račních zařízení na katastru města Krupka, které
byly zaměřené na pátrání po hledaných osobách,
nalévání alkoholu mladistvým a hraní mladistvých
na výherních hracích automatech. Celkem bylo
zkontrolováno 25 provozoven, nebylo zjištěno žád-
ných přestupků, ani jiného porušení zákona.

Pozor na odkládání odpadů mimo vyhrazená
místa 

S příchodem jara se strážníci čím dál častěji se-
tkávají s jedním z nešvarů, kterým je odkládání
různých částí nábytku, koberců a dalšího materiálu
ke kontejnerům, kde pak doslova hyzdí své okolí.
Je to s podivem, když ve městě funguje sběrný
dvůr, kde lze zdarma takové věci odložit. Proto
jsou a budou i nadále strážníci při řešení těchto pře-
stupků nekompromisní.

Kradla, kde se učila na prodavačku 
Na operační středisko bylo přijato oznámení

o zadržení zloděje v jedné z prodejen. Na místo
byla vyslána motorizovaná hlídka, která na místě
zjistila, že se jedná o dívku, která dobře znala pro-
středí prodejny, protože zde vykonávala praxi.
Hlídka zaznamenala, že je roztržitá, a proto byl u ní
proveden test na přítomnost drogy v organismu. Po
chvíli se ukázalo, že test byl pozitivní. Dívka se
bude nyní zodpovídat před správním orgánem. 

Nalezený muž na lesní cestě 
Na operační středisko bylo v podvečerních ho-

dinách přijato oznámení, že na lesní cestě leží ne-
hybně muž. Na místo byla okamžitě vyslána mo-
torizovaná hlídka, která zjistila, že muž je silně
podnapilý, nevnímá své okolí a je podchlazený. Na
místo byla přivolána RZS Teplice, které byl muž
předán k dalšímu ošetření. Následně bylo zjištěno,
že se jedná o muže, kterému se podobná věc ne-
stala poprvé, svým přístupem k alkoholu a svojí ne-
zodpovědností zaměstnává složky záchranného sy-
stému, které pak mohou chybět v místě, kde jich
bude potřeba. 

Dopravní přestupek odhalil alkohol za volantem 
Motorizovaná hlídka si v časných ranních hodi-

nách všimla motorového vozidla, jehož řidič projel
jednosměrnou ulicí v protisměru. Hlídka vozidlo
zastavila a při hovoru s řidičem byl z jeho dechu
cítit alkohol. Hlídka proto u řidiče provedla de-
chovou zkoušku. Ta byla pozitivní a naměřená
hodnota činila více jak jedno promile alkoholu. Ři-
dič je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky a o jeho vině a trestu bude rozhodo-
vat soud. 

Spory o peníze přišla řešit na hřbitov 
Neobvyklé místo pro řešení zvolila žena, která

se dožadovala svých práv na získání peněz od
svého bývalého druha, se kterým má nezaopatřené
dítě. Několikeré pokusy o kontaktování bývalého
druha se míjely účinkem, a proto si žena na muže
počkala před místním hřbitovem, kde právě probí-
hala pietní akce. Zde se začala domáhat zaplacení
finanční částky tak vehementně, že na místo mu-
sela být vyslána hlídka, která zoufalou ženu od-
vedla mimo areál hřbitova. 

Další řidič pod vlivem alkoholu za volantem 
Dalším z hříšníků, který si v opilosti sedl za vo-

lant, je mladý muž z Krupky. Tento projížděl v noč-
ních hodinách zákazem vjezdu, kde si ho všimla
motorizovaná hlídka. Hlídka u muže provedla de-
chovou zkoušku s pozitivním výsledkem. Namě-
řená hodnota činila 1,7 ‰. Po provedené dechové

zkoušce řidič uvedl, že vozidlo neřídil. Řidič je po-
dezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky a o jeho vině a trestu bude rozhodovat soud. 

Pátrání po nezletilci bylo úspěšné 
Matka ve večerních hodinách oznámila útěk

svého nezletilého syna, který se s rodiči doma ne-
pohodl. Udala popis jeho oblečení a také to, že
k útěku použil své jízdní kolo. Hlídky strážníků po
nezletilci začali ihned pátrat a po více než hodině
se jej podařilo v pořádku nalézt a předat zpět
matce. 

Nenastartoval včas a pak nestačil ujet 
Na muže pokoušejícího se nastartovat vozidlo

upozornila obsluhu marketu jedna z nakupujících
s tím, že muž v obchodě kradl. Na místo byla oka-
mžitě vyslána hlídka, která muže s vozidlem od-
povídajícím popisu zastihla na křižovatce s ulicí
Revoluční, kde vozidlo zastavila. Na dotaz strá-
žníků, odkud pochází zboží, které leží na sedačce
spolujezdce, muž odpověděl, že z marketu kde ho
odcizil. Vedle kradeného zboží hlídka rovněž zjis-
tila, že na vozidle je propadlá TK, EM a řidič má
navíc vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Muž se bude za své jednání zpovídat před soudem.

Vrávorající muž ve vozovce 
Na operační středisko bylo přijato telefonické

oznámení o muži, který je pravděpodobně opilý
a pohybuje se vrávorající chůzí po ulici Koněvova
a rovněž, že i upadl. Přivolaná hlídka na místě zjis-
tila, že se jedná o muže, kterému se udělalo špatně
a upadl do chvilkového bezvědomí. Dále hlídka
zjistila, že muž má voperován kardiostimulátor.
O tomto zjištění byla vyrozuměna záchranná
služba, která na místo vyslala helikoptéru. Hlídka
muže udržovala ve stabilizované poloze do příletu
helikoptéry. Po prvotním ošetření na místě byl muž
následně transportován do nemocnice v Ústí nad
Labem. 

Zloděj křičel, chyťte zloděje 
Hlídce strážníků oznámil mladý muž, že mu

někdo před chvílí odcizil v sídlišti jízdní kolo.
Strážníci na místě provedli šetření, když spatřili od-
cizené jízdní kolo, jak se na něm projíždí jiný mla-
dík. Oznamovatel byl o nálezu kola vyrozuměn
a při jeho následném předávání strážníci požado-
vali od oznamovatele nějaký doklad od onoho jízd-

ního kola. Oznamovatel uvedl, že k jízdnímu kolu
nemá žádný doklad o nabytí, protože jej koupil ve
sběrných surovinách. Následně výpověď změnil
a začal tvrdit, že jízdní kolo zakoupil za 100,- Kč
od neznámého člověka. Ani jedna z verzí však ne-
byla důvěryhodná, jelikož jízdní kolo bylo ve ve-
lice dobrém stavu a jeho hodnota několikráte vyšší.
Dalšími dotazy k původu jízdního kola se strážní-
kům podařilo zjistit, že oznamovatel jej před 2 dny
rovněž odcizil. Šel ve večerních hodinách pěšky
z Teplic do Krupky, jízdní kolo viděl opřené před
restaurací, tak si na něj sedl a odjel na něm domů.
Aby jízdní kolo nikdo na první pohled nepoznal,
přestříkal ho doma na černo a barvu nechal usch-
nout na slunci. Podle výrobního čísla jízdního kola
se zjistil jeho původní majitel, kterému bude vrá-
ceno, z oznamovatele se stal rázem obviněný z krá-
deže a báchorky o nabytí jízdního kola, které vy-
kládal strážníkům, si nyní vyslechne soud. 

Paraglidistka zůstala v korunách stromů 
Mladá paraglidistka při letu z Komáří vížky za-

vadila šňůrou padáku o větev stromu, šňůra se do
větví stromu zamotala a žena zůstala s padákem na
stromě viset. Na místo vyjely složky záchranného
integrovaného systému a visící ženu na stromě na-
lezly poblíž sedmého sloupu lanové dráhy. Přivo-
lané horolezecké skupině se následně cca po dvou
hodinách podařilo ženu ze stromu nezraněnou do-
stat zpět na zem. 

Popíjel alkohol a pak byl překvapen
Krásného dopoledne využíval k vychutnávání

pivního moku muž u večerky v ulici Družstevní.
Dopolední siestu mu překazila hlídka strážníků,
která mu sdělila, že porušuje OZV města. Muže
hlídka na místě vyřešila blokovou pokutou a ten
poté prohlásil „takhle drahé pivo už pít nebudu“
a z místa odešel.

Znečištění veřejného prostranství 
Strážníky byl zjištěn mladík, který šel se svým

psem na vodítku po chodníku na Mariánské ná-
městí. Pes přímo na chodníku vykonal potřebu,
mladík po něm však neuklidil a pokračoval v chůzi
dále. Po několika desítkách metrů pes vykonal na
chodníku potřebu opakovaně, mladík opět pokra-
čoval v chůzi dále. To ho již ale zastihla hlídka
 strážníků. Nejenže se vrátil a exkrementy po svém
psovi na obou místech uklidil, ale ještě mu byla za
znečištění veřejného prostranství uložena bloková
pokuta.

Jiří Petrák, ředitel městské policie

Město Krupka, Český svaz bojovníků za svobodu, Jednota Československé obce legionářské,
Krajské vojenské velitelství a Severočeský letecký archiv zvou na SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
k 69. výročí ukončení 2. světové války, které se koná ve čtvrtek 24. dubna od 10.00 hodin v Krupce
Na Prokopce. 

Pietního aktu u památníku 313 obětí po-
chodu smrti se každoročně účastní osobnosti
politického, veřejného a kulturního života,
občané Teplicka a obyvatelé Krupky, žáci
a studenti místních škol a váleční veteráni. 

Vzdát hold svými proslovy a věnovat vzpo-
mínku padlým, ale i přeživším válečným
 hrdinům a předat jejich poselství míru bu-
doucím generacím, sem přijíždějí vrcholní
představitelé české politické scény i velvys-
lanci sousedních států.

Součástí programu je kladení věnců, nástup
čestné stráže, vystoupení pěveckého sboru,
recitace tematické poezie a slavnostní pro-
jevy.                                                    Info CR

Pietní akt k uctění památky 313 obětí
pochodu smrti u příležitosti

69. výročí ukončení II. světové války
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Dne 21. 4. 2014 si připome-

neme 5. výročí úmrtí pana
Zdeňka Podstavce. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi, děkujeme.

Manželka a synové
s rodinami

Dne 13. dubna 2014 uplynou
již dva roky, kdy nás navždy
opustil pan Jiří Heinzl. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.

Za celou rodinu
manželka Marie

Na mnoha místech v rámci provozovaného
území společnosti SčVK se ve schránkách záka-
zníků objevují letáky nabízející rozbory pitné vody.
Domácnosti zákazníků severočeského regionu nav-
štěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. 

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené
služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné
vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a pla-
tit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů
o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící.
Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v do-
mácnosti.

Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severo-
české vodovody a kanalizace, a.s. Iveta  Kar -
dianová, na telefonní centrum společnosti se
 obrací čím dál více zákazníků Ústeckého i Libe-
reckého kraje, které navštívili dealeři filtrů a dá-
vali jim informace o nekvalitní pitné vodě z ko-
houtku. „Vynalézavost dealerů nezná meze,“
uvedla dále Kardianová, „volala k nám do spo-
lečnosti paní z Ústí nad Labem, kterou navštívili
obchodníci s filtry, ale představili se jako pracov-
níci vodáren odebírající vzorky vody. Po odběru
vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí po-
depsat dokument o odběru vody, aby se mohl udě-
lat rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila,
že podepsala kupní smlouvu na filtr.“ 

Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš
dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vo-
dovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou
vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky
MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kon-
troly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich do-
mácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče
kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.

Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pra-
videlně dle programu kontroly příslušného roku,
který schvaluje Krajská hygienická stanice. Spo-
lečnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné
vody. Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná
voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích
platné legislativě. V případě změny kvality pitné
vody Vás o této skutečnosti včas informujeme.

„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených
zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele
Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli obezřetní
a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo
u nás - dodavatele pitné vody na telefonním čísle
840 111 111,“ dodala Kardianová.

Šmídová Hana DiS.
referent komunikace

Přátelské setkání obyvatel příhraničních obcí po-
řádají každoročně již od roku 2004 partnerská
města Krupka a Altenberg - Geising a jejich far-
nosti. Od 14.15 hodin začne česko-německá eku-
menická bohoslužba v kapli sv. Wolfganga, náv-
štěvníci si poté mohou prohlédnout výstavu na
téma Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzge-
birge, která přiblíží proces nominace na zápis na
seznam světového dědictví UNESCO. Před ka-
pličkou bude přichystané občerstvení a ochutnávka
donesených specialit. Kaple sv. Wolfganga bude
pro návštěvníky otevřená od května až do konce
října vždy v pátek a o víkendech, k dispozici zde
jsou propagační materiály a paní průvodkyně.

InfoCR

Jednotka požární ochrany Krupka je zařazena
dle plošného pokrytí území Ústeckého kraje do ka-
tegorie JPO II/1, což znamená, že jedno družstvo
o zmenšeném početním stavu vyjíždí max. do pěti
minut po dobu 24 hodin k ohlášeným událostem na
výzvy krajského operačního střediska, Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje (KOPIS), Po-
licie ČR, Městské policie Krupka, zaměstnanců
Městského úřadu Krupka nebo na žádost o pomoc
občanů našeho města.

Každý hasič na stanici prochází každoroční
zdravotní prohlídkou. V ročním plánu je taktéž za-
hrnuto prověřování fyzické zdatnosti (sedy-lehy,
kliky, běh). Zaměstnanci absolvují ústní přezkou-
šení z odborné přípravy, teoretické testy z oblasti
požární ochrany a v neposlední řadě také prochá-
zejí praktickým odborným výcvikem a náměto-
vými cvičeními pro zdokonalování a osvojování si
svěřené techniky a věcných prostředků určených
pro zásah. 

Jednotka v roce 2013 vyjížděla celkem ke 124
nahlášeným událostem, což je o 22 událostí víc
nežli v roce 2012. Především šlo o požáry, dále
o technickou pomoc, plané poplachy, dopravní ne-
hody a námětová cvičení. 

K samotným ostrým výjezdům mohu říci, že

jsme se podíleli na několika zásazích, kde jsme za-
bránili či zmírnili následné škody. Největším zása-
hem na našem území v roce 2013 byl požár budovy
bývalého obchodu železářství v ulici Boženy Něm-
cové, kde jsme zasahovali společně s jednotkou
Hasičského záchranného sboru Teplice, a jelikož
byl vyhlášen II. stupeň pohotovosti, byly povolány
i jednotky z okolních obcí.

Tímto bych chtěl poděkovat městské i státní po-
licii za dobrou spolupráci při zásahu.

Společně s SDH Krupka, SDH Unčín a Měst-
skou policií Krupka jsme podpořili kulturní akce,
které proběhly v našem areálu: Den dětí a Kácení
májky. Dne 19.5.2013 jsme taktéž pomohli orga-
nizovat a sami se zúčastnili hasičské soutěže „O
Krupský pohár“.

V červnu loňského roku zasáhly Českou repu-
bliku povodně. Jednotka PO II v postižených ob-
lastech sice nezasahovala, ale veškeré organizování
pomoci a soustřeďování sil probíhalo na naší sta-
nici. V červenci jsme se už potřetí zúčastnili
okresní soutěže pořádané HZS ÚO Teplice. Jed-
nalo se o vyprošťování osob z havarovaných vozi-
del. Zde jsme prokázali určité znalosti a doved-
nosti, a proto (i po nevelkém úspěchu) jsme byli
krajským ředitelstvím HZS vysláni, abychom re-

Městský hasičský sbor Krupka

PP oo dd ěě kk oo vv áá nn íí
Bydlím tři roky v Domě s pečovatelskou služ-

bou v Dlouhé ulici. Asi půl roku chodím na kera-
miku do „Cvrčka“. Tato zájmová činnost probíhá
ve večerních hodinách od 18.00 - 20.00 hodin. Paní
pečovatelky Danuška Nigrinová a Ivetka Barto-
šová mě pravidelně doprovázejí od domu tam i na
cestě zpět. Takto se mi věnují ve svém volném čase
naprosto dobrovolně a v našem domě v Dlouhé
ulici zaměstnány nejsou. Dovedou i poradit a jsou
velmi laskavé. Touto cestou jim srdečně děkuji.
Tyto dámy si to zaslouží. Marie Jiráčková

Děkujeme paní Ečerové, Fakové, Gádžorové,
Hodíkové a Drobné za výraznou pomoc našim za-
městnancům při úklidu prostor školky Na Hamrech
ve dnech 7., 8. a 9. 3. 2014.
ZŠ a MŠ Krupka Teplická 400 - Husáková Marta

Děkujeme panu starostovi a zastupitelům za pří-
spěvek na jízdné. Senioři z Krupky

Dne 14. 3. 2014 tomu bylo krásných 50 let, kdy
si Emílie a Josef Korelusovi řekli své „ANO“.
K tomuto výjimečnému výročí Vám přejí Vaše mi-
lující děti, vnoučata a pravnoučata hodně zdraví,
štěstí a lásky do dalších let. 

Děkujeme za všechnu lásku a péči

prezentovali v celorepublikovém kole v Hradci
Králové. 

Na závěr bych rád upozornil na jarní měsíce, kdy
dochází k vypalování trávy. 

Letošní hodně mírná zima a hlavně téměř bez
sněhových srážek způsobila na zdejších polích a lu-
kách velmi suché travnaté porosty. Tímto bych Vás
chtěl požádat o dodržování zákazu vypalování, ať
už podle zákona o požární ochraně, zákona o pří-
rodě či podle obecně závazných vyhlášek města.

Zpracoval: velitel JPO II Krupka
Vácha Pavel

Přijďte oslavit Den sousedství

Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme

Tradiční Den sousedství opět dne 1. května u kaple sv. Wolfganga na Komáří vížce!

BB ll aa hh oo pp řř áá nn íí
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ZUŠ informuje...
Jak naši žáci obstáli v okresních soutěžích zá-

kladních uměleckých škol?
Okresní soutěže ve hře na klavír se zúčastnili žáci

ze tříd učitelek Lady Abrahamové a Marie Reichlové.
Soutěž proběhla dne 28. února v koncertním sále ZUŠ
Teplice. Anna Jesypenko, Veronika Skořepová a Jana
Damková získaly ve své kategorii 2. místo. Třetí umís-
tění získaly Tereza Horvátová, Anna Vachatová a Da-
niela Kohutová.

Kytarové soutěže proběhly 18. března. Učitel naší
školy pan Mgr. Jan Záruba do tohoto klání připravil
Karolínu Srpovou a Kateřinu Svobodovou. Obě
 získaly skvělá první místa. Všem soutěžícím žákům
blahopřejeme a budeme doufat, že i v dalších letech
budou naše město a školu i nadále reprezentovat.

Za obětavou a náročnou přípravu žáků do soutěží
děkuji všem výše jmenovaným učitelům a přeji jim
mnoho dalších úspěchů v jejich práci.

ředitel školy Pavel Krs

Dodavatelem roku 2013 pro KNAUF INSULA-
TION spol. s r.o. se stal majitel společnosti, nabí-
zející kompletní portfolio služeb pro zdvihací zaří-
zení LIFTSERVIS z Libouchce, Jan Hiekisch.
Vítěznou trofej převzal v pátek 21. března v sa-
lónku teplického hotelu Prince de Ligne z rukou
Ing. Jana Brázdy, ředitele závodu KNAUF INSU-
LATION, která soutěž vyhlašuje už druhým rokem. 

"Jsem přesvědčen, že pan Hiekisch bude skvěle
reprezentovat podnikatele pracující pro náš závod
v Krupce a že bude pro ostatní menší společnosti
vzorem toho, jak se stát úspěšným ve svém oboru,“
uvedl Ing. Brázda.

Jan Hiekisch pracuje pro Knauf Insulation
v Krupce osm let. Pro závod zajišťuje kompletní
servis zdvihacích zařízení, vázacích prostředků, že-
bříků a následnou kontrolní a revizní činnost. 

Do soutěže „Dodavatel roku“ může být nomi-
nována společnost nebo živnostník s přímou vaz-
bou na závod Krupka. Nominovat nebo poslat tip
na dodavatele roku do soutěže může kdokoliv, tedy
třeba také jeho kolega, zákazník, zaměstnanec nebo
příbuzný. Soutěž pořádá oddělení Warehouse and
Logistics společnosti KI Krupka. Držitelem prv-
ního ocenění, dodavatelem roku 2012, se stala spo-
lečnost DSK engineering. (lmax)

Dodavatelem roku 2013 je Jan Hiekisch,
majitel společnosti Liftservis 

Zlepšovatelé
seniorům v Krupce

Dvanáct tisíc korun věnují zlepšovatelé z výrob-
ního závodu Knauf Insulation na zlepšení vybavení
Domu seniorů v Krupce, kde by nyní rádi vybavili
hlavně zdejší knihovnu.

Zlepšovatelé každoročně část získaných prostředků
ze své činnosti věnují na charitativní projekty, tento-
kráte se na svém březnovém setkání domluvili na po-
moci krupským seniorům. Setkání inovátorů proběhlo
na hradě Krupka ve velice přátelském duchu a opět se,
jak zdůraznil ředitel závodu Ing. Jan Brázda, osvěd-
čilo popovídat si se zlepšovateli v uvolněné a nefor-
mální atmosféře. „Máme mnohá vodítka, jak pracovat
na nastavení procesu administrace zlepšovatelských
návrhů a zvyšování povědomí o potřebnosti zlepšo-
vání mezi všemi zaměstnanci závodu.“

Na setkání s představiteli vedení závodu bylo po-
zváno devatenáct zlepšovatelů z řad zdejších zaměst-
nanců. Nejlepším zlepšovatelem za rok 2013 byl vy-
hlášen Petr Bohuslav, který se podílel na zlepšovacích
návrzích, jež se týkají seřízení aplikace pojiva a také
úpravy výstupních dýz Admixu (recykláži). Ředitel
závodu Ing. Brázda mu předal poukaz na nákup zboží
v hodnotě pěti tisíc korun. (lmax)
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Mateřské centrum Permoníček Krupka pořádá již druhý
ročník projektu Pomáhá a chrání děti. Ten je určen dětem
z mateřských a základních škol v Krupce a blízkém okolí.
Klade si za cíl vzdělávat děti v oblasti prevence rizikových
situací. Během měsíce února a března se zúčastnilo 140 dětí
z mateřských škol a 1. stupně základních škol projektových
aktivit v oblasti např. kyberšikany a nácviku žádoucího
chování v rizikových situacích. 

Lektoři používají prvky z waldorfské pedagogiky a pe-
dagogiky osvobození, oblíbenými se staly i úsměvné rela-
xační techniky, např. „zuřící lev“ a „vymačkaný citron“ ☺.
Děti se aktivně zapojují a samy za pomoci velitele městské
policie nalézají vhodná řešení. 

Projekt je realizován za finanční podpory společnosti
Knauf Insulation a Města Krupky a do budoucna by se mohl
rozšířit i na další, nejen krupské školy. Cílem je zábavnou
formou přizpůsobenou věkovému složení dětí předcházet
rizikovým situacím a pokud již nastanou, poskytnout radu
jak postupovat dále ☺.

Další projektové dny jsou naplánovány na měsíc duben
a květen a jsou určeny žákům 5. tříd. Hlavními tématy bu-
dou opět kyberšikana, rizikové chování a nebezpečí sociál-
ních sítí.

H.P. MCPK

Nedělní zábavy s Krušnohorkou
v Unčíně ve Mlejně.

Nejen dechovka, ale hudba i pro odvážnější.
Od 15.00 do 20.00 hodin.

Vstupné: 40,- Kč.

PERMONÍČEK POMÁHÁ A CHRÁNÍ DĚTI!
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Oslava svátku práce
Vážení spoluobčané,

městská organizace KSČM v Krupce Vás srdečně zve
na tradiční oslavu svátku práce.

Uskuteční se dne 1. května v areálu Kolosea, začátek je v deset hodin,
předpokládané ukončení v poledních hodinách. Jsou připraveny hry

a soutěže pro děti, nafukovací atrakce Dětský svět, vystoupení Country
skupiny, hudební skupiny Kohouti z Háje u Oseka, atd.

Pro návštěvníky bude k dispozici pohoštění - tradiční párek s chlebem
a hořčicí.

Během dopoledne vystoupí hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
poslanec evropského parlamentu Ing. Jaromír Kohlíček, CSc a poslankyně

Parlamentu ČR Gabriela Hubáčková a Ing. Aulická - Jírovcová.
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,

oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant -

černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15 - 20 týdnů.

Cena 149 -185,- Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé

slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:

V sobotu 10. května a 7. června 2014
Krupka - u restaurace Černý kůň  - 12.30  hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky

Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00 - 16.00 hodin,

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

PEDIKÚRA
HANA SCHÜRZOVÁ

STUDIO IN
Znovu otevřeno

od dubna.

Tel: 775 105 287

Kompletní servis a péče o klienta
V oblasti financování - výběr banky,vyřízení úvěru, půjčky k účelu:

Refinancování, Hypot.úvěry - koupě, rekonstrukce, výstavba, Americké hypotéky se zástavou, Úvěry na koupi
družst.bytu, bytu do OV, úvěry pro Společenství BJ na rekonstrukci, koupi, Rizikové pojištění úvěrů, pojištění

bytů, RD i byt. domů, Staveb. spoření a překl. úvěry bez zajištění - na rekonstrukci, modernizaci bytu,
rod.domů, Spotřeb.úvěry a Konsolidace kred. karet, úvěrů, kontokorentů bez zástavy , provozní úvěry pro PO,

OSVČ Příjmy jsou vždy podmínkou - pro fyz. osoby, OSVČ, firmy, družstva , Společenství...
Pojištění - výběr z pojišťovacích společností 

v oblasti majetku - RD, bytových domů, domácností, firemního majetku, auta - POV, HAV, flotily, cestovní
pojištění , odpovědnost občanská, profesní, podnikatelská, právní ochrana, poj. cizinců, pro fyzické i právnické

osoby - úvěrové, rizikové, životní , spořící účty, běžné účty, kompletní firemní pojištění 
Splácíte více než vyděláte? Řešení bez dalšího zadlužení: Insolvence - Oddlužení vašich stáv.závazků i po

splatnosti, zastavení exekuce, snížíme Vaše dluhy až o70%, vrátíme Vám důstojný život. Pro jednotlivce
i manželé. občany ČR (oficiální příjmy vždy podmínkou), Příprava podkladů pro zahájení řízení. Osobní

jednání podmínkou:

VÝZVA PRO ZÁJEMCE KE SPOLUPRÁCI V TÉTO OBLASTI 
tel: +420 776 884 931 Hypotéční makléř a finanční poradce M. Chládková

ZDE
MŮŽE BÝT

VÁŠ INZERÁT

Bližší informace
na tel. 417 803 130

Zveme Vás na

VEPŘOVÉ HODY
Dne 18. 4. 2014 od 8.30 do 17 hodin

bývalé řeznictví u Vacků, Komenského Krupka.
Jitrnice, jelítka, prejty, tlačenky, uzená masa

a klobásy z udírny, zabíjačkový guláš,
zabíjačková polévka a mnoho dalších

vlastních výrobků.
Při nákupu nad 100 Kč 1 balení polévky zdarma.
Výrobna VAKA s.r.o., E. Dvořákové 69, Teplice

Tel: 417 537 485

PRODÁM
DRUŽSTEVNÍ

BYT 1+1 
v Masarykově ulici v Krupce

(dolní sídliště).
Dům je po rekonstrukci

(plastová okna, nová fasáda),
v bytě nová koupelna a WC,
byt jinak v původním stavu.

Cena = 150 000,- Kč
Tel: 734 518 227

AUTODOPRAVA
MIROSLAV KROUPA

pořádá ve dnech
20. až 21. září 2014

ZÁJEZD
do vinného sklípku do Blučiny

na Moravě.
V případě zájmu podám informace 
na telefonním čísle: 602 646 135.

STŘEDISKO MLÁDEŽE
PŘI BISKUPSKÉM GYMNÁZIU, ZÁKLADNÍ ŠKOLE

A MATEŘSKÉ ŠKOLE BOHOSUDOV
pořádá

POČÍTAČOVÉ KURZY
Zaměření kurzu
• Kurz je určen všem zájemcům, kteří se chtějí seznámit se základními praktickými dovednostmi po-

třebnými pro práci na počítači. Vítaní jsou i senioři.
• Naučíme Vás orientovat se v prostředí Microsoft Windows 7, vyhledávat soubory, složky a pro-

gramy, stahovat a ukládat data na externí zařízení, psát texty, formátovat a vkládat obrázky, praco-
vat s internetem (prohlížet a hledat internetové stránky), založit si e-mailovou schránku a zasílat pří-
lohy, pracovat s fotografiemi (vkládat fotografie z fotoaparátu do PC, upravovat je a tisknout).

• Kurz provede profesionální lektor v daném oboru s dlouholetou praxí.
Délka kurzu
• 10 výukových hodin (1 hodina týdně v pondělí: od 17.00 do 18.00 hodin - ZAČÁTEČNÍCI

od 18.00 do 19.00 hodin - POKROČILÍ
• Preferujeme individuální přístup k našim klientům, abychom jim tak mohli předat maximum infor-

mací k danému tématu.
• Počet účastníků na jednom kurzu je 5 až 10. 
Termín kurzu
• Zahájení 7. dubna 2014 v 17.00 hodin ZÁČÁTEČNÍCI

v 18.00 hodin POKROČILÍ
• Ukončení 16. června 2014
Cena kurzu
• 500,- Kč (50,- Kč/ hodina)
• Využijte možnost zakoupení dárkového voucheru v ceně 500,- Kč pro vaše blízké. 
Přihlášení do kurzu
• Přihlášku je možné vyzvednout osobně na vrátnici školy Biskupského gymnázia, Základní školy

a Mateřské školy Bohosudov, Koněvova 100, Krupka. 
• Na vyžádání zaslat e mailem: kucerova@bgbzs.cz
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V březnu 2014 v rámci Měsíce
knihy děti mateřské školy, pří-
pravné a první třídy budovy C Ma-
sarykovy ZŠ a MŠ Krupka  ně -
kolikrát navštívily knihovnu
v Soběchlebech. Vždy je s úsmě-
vem přivítala paní Věra  Schön -
pflugová. Provedla je knihovnou,
seznámila s pravidly půjčování
knih a připomněla správné návyky
při zacházení s nimi. Dětem uká-
zala plno krásných knih i časopisů.
S velkým zaujetím poslouchaly
vyprávění o pohádkách a četbu
statí z encyklopedií. Na závěr si
děti zahrály na čtenáře, prohlížely
si knihy a dětské časopisy dle
vlastního výběru. Všem se v kni-
hovně líbilo. Čas strávený s milou
paní knihovnicí vždy rychle uběhl. Děti pokaždé odcházely spokojené. Většina z nich si vypůjčila knihy
a časopisy domů na prohlížení. Děkujeme paní Schönpflugové za příjemně strávená dopoledne.

Miloslava Červenková, Kamila Bergnerová, učitelky Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka

Ekoden na 2. stupni
Ve čtvrtek 20. března na druhém stupni Masary-

kovy ZŠ a MŠ Krupka proběhl projektový den za-
měřený na ekologii. Každý ročník měl jinou náplň.
Šesťáci navštívili les Řáholec. Spolu se sedmáky
zkoumali život v kompostu. Sedmáci si v druhé
části povídali o plazech a obojživelnících. Na závěr
besedy si mohli odvážlivci pohladit nebo „pocho-
vat“ hroznýše královského. Nejstarší žáci besedo-
vali o jaderné energii a bezpečnosti jaderných
elektráren. Dále si prakticky vyzkoušeli enzyma-
tické trávení tuků a sacharidů v lidském trávicím
traktu. Ekotým Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka

Chemická olympiáda
opět na „Masaryčce“

V pátek 21. března na
Masarykově ZŠ a MŠ
Krupka proběhlo okresní
kolo chemické olympi-
ády. Ze školních kol po-
stoupilo 11 žáků ze zá-
kladních škol z Teplic
a Krupky. Naší školu re-
prezentovali Ondra Sršeň
a Tomáš Urban. Otázky
letošní chemické olympi-
ády byly velmi náročné,
přesto si všichni soutě-
žící vedli dobře. Ondra
skončil na pěkném pátém
místě a Tomáš na os-
mém. Oběma gratuluji.

Mgr. Ivana Hlavínová

V únoru a březnu se všichni zapojili do úkolu
z projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět.
Úkol Enigma plnili žáci napříč všemi stupni Ma-

Dne 27. 2. 2014 se ve výstavní síni Městského
úřadu v Krupce konal již druhý ročník městského
kola recitační soutěže - Dětská scéna, kterou pro
žáky krupských škol pořádala Masarykova zá-
kladní škola a Mateřská škola Krupka za finanční
podpory Městského úřadu v Krupce. Celkem se
soutěže zúčastnilo 25 žáků v šesti soutěžních kate-
goriích.

Výkony soutěžících
posuzovala porota ve slo-
žení: Jana Loosová a Lena
Slámová - vedoucí drama-
tických oborů v ZUŠ v Li-
tvínově a Jana Urbanová -
členka a režisérka Diva-
delního souboru Krupka
a držitelka Zlatého od-
znaku SČDO.

Výsledky jednotlivých
kategorií:

0. kategorie (1. tř.) 1.
místo: Pavlína Nochtová -
Masarykova ZŠ a MŠ
Krupka

Malé rozvičení s porotkyněmi před soutěží

II. ročník městského kola
recitační soutěže - Dětská scéna

Pavlína Nochtová

2. místo: Lukáš Pidrmann - Masarykova ZŠ
a MŠ Krupka

Čestné uznání: Kateřina Toločková - BG, ZŠ
a MŠ Bohosudov

Čestné uznání: Kristýna Banáková - ZŠSŠ
Krupka

1. kategorie (2. a 3. tř.) 1. místo: Matěj Dolejší -
BG, ZŠ a MŠ Bohosudov

2. místo: Michaela Černá - ZŠ a MŠ Krupka,
Teplická

3. místo: Nela Jankurová - BG, ZŠ a MŠ Boho-
sudov

Čestné uznání: Denis Černý - Masarykova ZŠ
a MŠ Krupka

2. kategorie (4. a 5. tř.) 1. místo: Nicole Geláč-
ková - Masarykova ZŠ a MŠ Krupka

2. místo: Veronka Tichá - Masarykova ZŠ a MŠ
Krupka

3. místo: Jan Kernaševič- BG, ZŠ a MŠ Boho-
sudov

Čestné uznání: Dana Kovalčuková - BG, ZŠ
a MŠ Bohosudov

3. kategorie (6. a 7. tř.) 1. místo: Natálie Kra-
tochvílová - Masarykova ZŠ a MŠ Krupka

2. místo: Martin Karvai - Masarykova ZŠ a MŠ
Krupka

4. Kategorie (8. a 9. tř) 1. místo: Eliška Pan-
chartková - BG, ZŠ a MŠ Bohosudov

Recitační skupiny: 1. místo: Natálie Oyawale
a Eliška Košťálová - Masarykova ZŠ a MŠ
Krupka. První dva z každé kategorie postupují do
regionálního kola této soutěže, kde jim přejeme
mnoho úspěchů.

Mgr. Milena Tourková,
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka

Recyklohraní v Masarykově ZŠ a MŠ Krupka
sarykovy základní školy a Mateřské školy Krupka.
V zadání pro MŠ bylo vytvořit podle vlastních
představ úspornou zářivku z odpadového materi-
álu, který lze recyklovat. Žáci 1.stupně luštili šifru
a výtvarně ztvárnili úspornou žárovku. Starší žáci
luštili různé šifry, domýšleli příběh, vytvářeli další
hádanky. Všechny skupiny si povídaly o různých
tvarech a funkcích zářivky i úspoře energie při je-
jím využití. Zopakovaly si hlavní zásady třídění
odpadu, a to včetně zářivek, baterií a elektrood-
padu. Žáci si připomněli sběrná místa ve škole.
Naši nejmladší si vyrobili úspornou zářivku a vy-
mysleli krátkou říkanku:

Vzali jsme věci na vyhození
a začali jsme recyklo-hraní.
Dnešní úkol jsme měli,
úspornou zářivku si vyrobili.
Moc se nám to líbilo,
dílo se nám dařilo.

Ekotým Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka

Děti navštívily knihovnu v Soběchlebech
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V úterý 11. 3. 2014 proběhla v odpoledních ho-
dinách v Krušnohorském divadle v Teplicích MA-
TEŘINKA - nesoutěžní veřejná přehlídka pódi-
ových vystoupení dětí mateřských škol
z teplického okresu. Děti pod dohledem svých ši-
kovných a trpělivých učitelek předváděly hudební,
taneční a dramatická vystoupení, kterými potěšily
především své blízké v hledišti. Samy děti, které
obsadily celých 11 řad sedadel, si pak v sále vy-
tvořily neopakovatelnou atmosféru, když svým
spontánním zpěvem a potleskem doprovodily
a podpořily své kamarády z jiných školek, kteří
byli právě na jevišti. Jsme moc rádi, že jsme na
Mateřince měli i zastoupení naší MŠ Zvoneček
z Krupky, kterou reprezentovali Smolíčkové pod
vedením paní učitelky Dany Mrázkové. Děti si na-
cvičily vystoupení na motivy známého dětského
filmu „Ať žijí duchové!“ a v rolích skřítků pomá-
haly s opravou zchátralého hradu. Vystoupení se

moc povedlo, na dětech byla vidět radost a chuť,
s jakou na jevišti vystupovaly a velké poděkování
proto patří paní učitelce Daně za několikatýdenní
úsilí, které společně s dětmi vložila do jeho nacvi-
čení, a které v dětech zanechalo vzpomínku na zá-
žitek, který již mnozí z nich možná nikdy nezopa-
kují. 

Rodiče všech předškoláků, kteří se Mateřinky
zúčastnili, si jistě z příjemně stráveného odpoledne
odnesli krásný zážitek z vystoupení svých ratolestí.
Všechny děti byly úžasné a šikovné a za svůj vý-
kon si od organizátorů odnesly malý dáreček a od
diváků sklidily velký a zasloužený potlesk. V ne-
poslední řadě jim patří i velká pochvala za odvahu,
s jakou dokázaly vystoupit před naplněným hle-
dištěm teplického divadla, před kterým by se ne-
jednomu dospělému podlomila kolena a vytratil
hlas. Děkujeme.

Rodiče Smolíčků

Fialový den
„Purple Day“ je věnovaný mezinárodní kampani

týkající se zvyšování povědomí o epilepsii na ce-
lém světě. Každoročně, dne 26. března, jsou lidé
v zemích po celém světě vyzýváni obléknout se do
fialového a pořádat akce na podporu lidí s touto ne-
mocí.

I my jsme se k této kampani připojili a vyjádřili
tak své sympatie. 

páťáci a paní učitelka Helena Pechová,
BG, ZŠ a MŠ Bohosudov

Od září do března probíhal v celé republice již
19. ročník celostátní vědomostní soutěže Eurore-
bus, ve které soutěží jednotlivci a školní třídy zá-
kladních a středních škol. Hlavními cenami, o které
se hrálo, je účast v poznávacím zájezdu po Evropě
a putovní pohár České spořitelny. 

I v letošním roce si žáci Základní školy a Střední
školy Krupka, Karla Čapka 270 vybojovali účast
v krajském kole, které proběhlo v sobotu 29.
března v Ústí nad Labem.

Na otázku, jak vše probíhalo a dopadlo, odpo-
věděli: „Jsme hrdí hlavně na to, že jsme se do kraj-
ského kola soutěže i letos dokázali probojovat. Po-
těšilo nás také to, že v obrovské konkurenci
nejlepších škol Ústeckého a Libereckého kraje,
jsme nebyli poslední. Děkujeme i naší paní uči-
telce, která nás celou soutěží provázela.“

PhDr. Světlana Kuloušková
učitelka ZŠ a SŠ Krupka, K. Čapka 270 

Modelářská škola
V březnu se zúčastnilo Modelářské školy na 200

dětí z Masarykovy ZŠ + MŠ třídy 3.B, 4.A, 4.B +
spec. 1. - 3. třída, přípravná třída a děti z mateřské
školy, z MŠ Písnička přišly děti ze dvou oddělení
4. a 5. třída ze ZŠ při BGB Bohosudov. Výstavní
prostory RMK Krupka si prohlédlo na 200 dětí.

Školáci si domů odnesli vyrobená letadélka, děti
z MŠ vybarvené obrázky a skládačky.

V dubnu bude Modelářská škola opět pokračo-
vat. Věra Pavková

Krupka získala pracoviště úzce spjaté s vysokou
školou. Masarykova ZŠ a MŠ Krupka se stala fa-
kultní školou Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad
Labem. V březnu byla podepsána smlouva o vzá-
jemné spolupráci a 24. dubna bude slavnostně
v Ústí nad Labem předáno Masarykově ZŠ a MŠ
osvědčení a status Fakultní škola. Znamená to, že
se krupská škola bude podílet na výchově nové ge-
nerace pedagogů, přispěje k výzkumu v oblasti

školství a bude moci uvádět do praxe nejnovější
vědecké poznatky. V neposlední řadě bude moci
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka předat své nemalé
zkušenosti, zejména integrací žáků s poruchami au-
tistického spektra, a také prezentovat vysoce kva-
litní práci pedagogů. V tomto ohledu je Masary-
kova ZŠ a MŠ Krupka jedinečná nejen v Krupce,
ale i v širokém okolí.

Mgr. Bc. Ctirad Vaník

Škola působí na Komárce již od roku 1976. Od
roku 1980 ji absolvovalo 3058 žáků. Letos se nám
bohužel výuku nepovedlo zahájit. Je to v historii
za více jak třicet let po třetí. Máme zde na dvacítku
cvičitelů, kteří se věnují výuce. V průměru je ročně
přihlášeno osmdesát až devadesát dětí ve věku od
pěti do deseti let. 

V Lyžařském středisku na Komáří vížce je
krásně. Když se zima vyvede a jsou sněhové pod-
mínky, je to pěkné místo pro sportování. Ale
vraťme se k Lyžařské škole. Na začátku výuky stojí
někteří na lyžích vůbec poprvé a nezvládají ani
chůzi. 

Ke konci pak všichni sjedou dětský svah a do-
praví se vlekem zpět. Snažíme se, aby výuka pro-
bíhala hrou, soutěžením a individuálním přístupem
cvičitelů k žákům.

Máme snahu výuku zkvalitňovat. K tomu nám
slouží letní a zimní soustředění cvičitelů, školení
a přezkoušení. Máme své zázemí, ohřívárnu pro

Vybojovali jsme si účast
v soutěži Eurorebus 2014!

Žáci 7. třídy Roman Balog a Filip Balek v pos-
luchárně PF UJEP - místě soutěže

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka je Fakultní
školou Pedagogické fakulty UJEP 

Tak nám to letošní zima pěkně zavařila
děti, kde se mají možnost převléknout, ohřát a na-
svačit. 

Pro cvičitele slouží chatka. Je zde dětské hřiště
pro nejmenší a dětský svah s vlekem. Svahy jsou
strojně velice dobře upravené a ve středisku fun-
guje bufet. Na závěr školy pořádáme společně
s Lyžařským oddílem karneval na lyžích, který se
těší veliké pozornosti a vždy se účastní nejen
mnoho lyžařů, ale i diváků.

Takže příští zimu na Komárce.
Petr Pobuda, vedoucí lyžařské školy 

Smolíčkové z MŠ Zvoneček
v Krušnohorském divadle
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Sportovní škola Krupka informuje

www.sportovniskola.webnode.cz
MALÁ CENA PROSEN LOUNY

Dne 22. 2. 2014 se v plaveckém bazénu v Lou-
nech konaly tradiční plavecké závody, kterých se
zúčastnilo 250 plavců z 28 oddílů z celých Čech!
Nejlépe z našich si vedla A. FORMÁNKOVÁ
(05), která ve velmi silné konkurenci vybojovala
3x zlatou a 1x bronzovou medaili! 

Aničky časy na vítě-
zných tratích 50 m kraul
(0:39,6), 50 m motýl
(0:48,6) a 100 m kraul
(1:34,7) jsou výborné.
Další skvělé výsledky
a osobní rekordy zapla-
vali D. KOVALČU-
KOVÁ (02), K. SLÁ-
MOVÁ (02), S.
PIŤ HOVÁ (03), J. ŘE-
HÁK (04) a J. DVO-
ŘÁK (04).

Nejlepší výsledky jed-
notlivců: FORMÁN-
KOVÁ Anna (05), 3x

1. místo 50 m kraul (39,6), 50 m motýl (48,6)
a 100 m kraul (1:34,7), 3. místo 50 m prsa (53,6),
KOVALČUKOVÁ Dana (02), 7. místa 100 m
prsa (1:34,5) a 50 m prsa (44,1), PIŤHOVÁ

Tělovýchovná jednota našeho města připravuje
na duben Valnou hromadu, kde zhodnotí svou čin-
nost. Sportovní v oddílech a organizační ve vedení
jednoty. Jednota má sedm sportovních oddílů. Nej-
více členů má oddíl kopané, který má mužstva do-
spělých, dorostu, žáků a početnou přípravku pro
nejmenší fotbalisty. Velice dobře pracuje tým tre-
nérů a organizačně je oddíl dobře zajištěn. Dalším
oddílem jsou stolní tenisté, kteří reprezentují naši
jednotu i město velmi dobrými výsledky. I tento
oddíl má širokou členskou základnu a velmi dob-
rou práci s mládeží. Oddíl karate nás reprezentuje
na mezinárodní úrovni. Má velmi dobré sportovní
výsledky. Atleti se účastní republikových závodů,
závodů v rámci kraje i okresu. Mají čtyři trenéry
a používají k tréninkům městský stadion a spor-
tovní halu. V oddíle sportují i tělesně postižení. Od-
díl tenisu se potýká se svým zázemím. Chybí mu
kvalitnější sportoviště. Potřebuje však i aktivní
členskou základnu.

Lyžařský oddíl - lyžování má v Krupce tradici

od sedmdesátých let, kdy bylo vybudováno na Ko-
máří vížce Lyžařské středisko. V počátku velmi ak-
tivní oddíl v závodní činnosti mládeže se v posled-
ních letech soustředil na provoz Lyžařského
střediska. Oddíl turistů je dlouholetý aktivní oddíl,
který má vyšší věkový průměr. Aktivně se účastní
turistických akcí.

Toto je malý výčet činností Tělovýchovné jed-
noty. Podrobné hodnocení však provede zmíněná
Valná hromada. Další informace najdete na inter-
netových stránkách jednotlivých oddílů, nebo
přímo na sportovištích. Všichni velice uvítají zá-
jem veřejnosti o sport v Krupce. Těšíme se na nové
aktivní členy a rádi je přijmeme do naší jednoty.

Závěrem je nutno dodat, že díky zájmu města
a jeho dotacím můžeme v Krupce sport provozo-
vat. Opomenout nesmíme ani prostředky, které do
sportu směřují z podnikatelské sféry.

Zvláště je třeba vyzdvihnout dotace, které do
sportu věnuje firma Knauf Insulation.

Petr Pobuda člen výboru TJ

Sandra (03) 9. místo 100 m prsa (1:50,8),
11. místa 50 m znak (45,9) a 100 m znak (1:37,4),
SLÁMOVÁ Klára (02) 16. místa 200 m kraul
(2:51,8), 50 m kraul (35,9), DVOŘÁK Jáchym
(04) 10. místa 200 m kraul (3:39,8) a 50 m prsa
(56,0), ŘEHÁK Jakub (04) 14. místa 50 m kraul
(43,9) a 50 m prsa (1:00,7).

KRAULAŘSKÝ VÝCEBOJ V LOUNECH
V Lounech se také konal dne 15. 3. 2014 tradiční

kraulařský víceboj, kterého se zúčastnilo 190
plavců z 20 oddílů. Plavci absolvovali všechny
kraulové disciplíny, na závěr byli hodnoceni nej-
lepší v celkovém součtu bodů. Ve svém ročníku se
nejlépe z našich v konečném pořadí umístili na
6. místech Lucie NĚMCOVÁ (99) a Lukáš VA-
LENTA (01).

Nejlepší výsledky jednotlivců: NĚMCOVÁ
Lucie (99), 4. místo 50 m kraul (30,1), 5. místo
100 m kraul (1:07,9), VALENTA Lukáš (01),
5. místo 100 m kraul (1:10,4), 7. místo 50 m kraul
(31,9), NOSEK Václav (99), 8. místa 100 m kraul,
200 m kraul a 400 m kraul (5:39,0), ZNOROV-
SKÝ Ondřej (00), 11. místa 50 m kraul (30,3)
a 100 m kraul (1:07,5), DRAGOUNOVÁ Lenka
(01), 9. místo 50 m kraul (32,0), 14. místo 100 m
kraul (1:14,4), SLÁMOVÁ Klára (02), 8. místo
50 m kraul (34,7), 9. místo 400 m kraul (6:04,0),
KOVALČUKOVÁ Dana (02), 9. místo 50 m
kraul (35,1), 10. místo 100 m kraul, BREJCHA
Tadeáš (01), 15. místa 100 m kraul (1:14,5)
a 200 m kraul (2:49,0), SLÁNSKÁ Pavla (00), 25.
místa 200 m kraul (2:46,6) a 400 m kraul (5:53,3),
PIŤHOVÁ Sandra (03), 8. místa 50 m kraul
(39,2), 100 m kraul (1:29,6), OSTAPOWYCZ
Jan (03), 7. místo 100 m kraul (1:31,5), 50 m kraul
(41,7), BOUŠA Vojtěch (03), 5. místo 50 m kraul
(41,6), 9. místo 100 m kraul (1:32,0), DVOŘÁK
Vojtěch (02), 17. místo 200 m kraul (3:27,3),
18. místo 50 m kraul (42,3), SCHIFNEDEROVÁ
Kateřina (02), 27. místa 50 m kraul (41,7) a 200 m
kraul.

Jednota připravuje hodnocení
své činnosti na Valné hromadě

CENA MĚSTA PŘÍBRAMI
Závodů pro nejmladší se 22. 3. v plaveckém

areálu v Příbrami zúčastnila skupina 9 plavců SŠ
Krupka, kterým jela fandit také skupina 12 rodičů.
Mezi 220 plavci se naši vůbec neztratili. Nejlépe
si vedla Anna FORMÁNKOVÁ (05), které ten-
tokrát unikly medaile jen o centimetry, když vybo-
jovala 4. místa na 100 m OPZ (1:43,1), 50 m mo-
týl (48,7) a 50 m kraul (40,9), 6. místo vyplavala na
trati 100 m kraul (1:35,1). Skvěle plavala také naše
4 děvčata, pro které to byla závodní premiéra, Ve-
ronika POPOVYČOVÁ (04) skončila na 12. mís-
tech na tratích 50 m znak (52,7), 50 m prsa (56,2)
a 100 m kraul (1:38,2), Anastázie ZVONÍKOVÁ
(04) byla na 14. místech na 50 m znak (55,5) a na
50 m prsa (1:00,0), SOUKUPOVÁ Daniela (05)
a NEPOVÍMOVÁ Agáta (05), které plavou zá-
vodně teprve čtvrtý měsíc se umístily v konkurenci
až 50 soupeřek v polovině startovního pole na vý-
borných 20. - 28. místech. Z našich chlapců pře-
kvapil Jan Němec (05), který skončil na 8. místě
na 100 m prsa a na 10. místě na 50 m prsa, Jakub
ŘEHÁK (04) vybojoval 18. místa na 50 m znak
a 50 m kraul (47,9), Jáchym DVOŘÁK (04) skon-
čil na 19. místech na 50 m prsa a 50 m kraul (48,1),
Pavel Černý (05), který byl před dvěma lety
v kurzu pro neplavce, zvládnul své první závody
výborně a na kraulových tratích se umístil na
23. místech.

Karel Majer, Sportovní škola Krupka

Připraveni jsme
byli, ale...

To „ale“ znamená počasí. To nám hlavně ne-
přálo. Musíme však začít od začátku.

Od jara loňského roku jsme středisko na Komáří
vížce připravovali na zimní sezonu. Lyžařský oddíl
prováděl odborné a pomocné práce sám, svépo-
mocí. Na podzim byly všechny přípravné práce na
sezonu dokončeny a v prosinci jsme již netrpělivě
čekali na sníh. Ten přišel a dával naději na dobrou
zimu. Vydrželo to však jen týden a bylo po. Zbytek
zimy tu bylo kolem pěti centimetrů sněhu, a to bo-
hužel na lyžování nestačí. Lyžařské středisko tedy
sezonu vůbec nezahájilo. Zima se už na Komárku
nevrátila. Náklady na přípravu střediska na zimní
sezonu jsou značné. V létě jsme připravili parko-
viště pod areálem, včetně rozšíření příjezdové
cesty, připravili vleky, sekali trávu, provedli údržbu
a opravu sněhové rolby, obnovili některé nátěry,
provedli revize přepravních zařízení a další nutné
práce.

Lyžařské středisko funguje v Krupce desítky let
a poskytuje veřejnosti příměstskou sportovní re-
kreaci. Po letošní nevydařené sezoně, kdy jsme se
ocitli v nedobré finanční situaci, doufáme, že se
nám vše podaří zvládnout a věříme, že příští sezona
2014-15 bude bohatá na sníh a všichni si to na Ko-
márce po letošním půstu užijeme. Chceme pozvat
zájemce o lyžování do našeho střediska a oddílu.
Jistě uvítáme nové členy v našich řadách. Máme
zájem o mladé aktivní sportovce, včetně mládeže.
Uvítali bychom možnost navázat na tradici oddílu
v závodní činnosti. Nadále věříme v podporu Ly-
žařského střediska v rámci města a místních pod-
niků a podnikatelů. Je zde vybudováno velmi do-
stupné sportovní zařízení v rámci našeho města,
a toto sportoviště zasluhuje, aby bylo zachováno
i do budoucna.

Petr Pobuda, LO Krupka


