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města Krupky

KVĚTEN 2014        Informační měsíčník pro občany města ZDARMA

(Pokračování na straně 2)

Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

Koncem dubna si v našem městě připomínáme
události kolem ukončení 2. světové války. U pa-
mátníku na Prokopce se konalo slavnostní shro-
máždění pod záštitou Města Krupky. Jaké jsou
tedy Vaše dojmy z této akce?

I když jsou důvody pro toto nejvýznamnější shro-
máždění široké veřejnosti v našem městě mimo-
řádně smutné a připomínané události z konce války
byly kruté a tragické, přesto musím vyjádřit velikou
spokojenost v souvislosti s touto akcí. Zaprvé chci
vyzdvihnout jindy neobvyklou pozornost přítom-
ných z řad nejmladší generace, třebaže je to téma,
které znají už jenom z hodin dějepisu či historických
filmů. To je má čerstvá pozitivní zkušenost, kdy si
můžeme potvrdit, že každoroční konání zdejšího
 pietního aktu má opravdu vážný smysl a společné
ohlédnutí do poloviny minulého století není nějakou
zdvořilou formalitou, ale naopak má veliký význam.
Je vidět, že s rostoucím časovým odstupem nesláb-
nou důvody pro vzpomínky na ony události, které
budou vždy varující. Zvláště v dnešní době, kdy se
opět v Evropě prolévá lidská krev a válečné hrozby
nejsou fikcí z nějakých akčních nebo sci-fi filmů,
ale stávají se holou realitou. 

Kromě toho bylo velmi příjemné počasí, které
spolu s okolní rozkvetlou přírodou tvořilo krásný rá-
mec celého shromáždění. Mezi řečníky slavnostních
projevů vystoupili místopředseda Senátu Parla-
mentu České republiky pan Zdeněk Škromach, dále
hejtman našeho kraje pan Oldřich Bubeníček, zá-
stupci armády, Židovské obce Teplice a další hosté. 

Zároveň chci touto cestou poděkovat široké ve-
řejnosti z našeho města za účast a pozornost, a sa-
mozřejmě i organizátorům a pořadatelům celé akce
z řad pracovníků Městského úřadu v Krupce.

Na konci dubna byl na zasedání zastupitelstva
definitivně schválen nový Územní plán města
Krupky. Po dlouhém období jeho přípravy
a zpracování vše vstoupilo do finále a zastupitelé
jej drtivou většinou schválili a uvedli v život. Co
to tedy znamená pro naše město?

Základní význam má nový územní plán pro další
vývoj života ve městě jako celku a dává jasná pra-
vidla pro nejrůznější investiční, podnikatelské a roz-
vojové aktivity pro další dlouhé období. Je to pri-

K této mimořádné operaci se muselo přikročit
po šesti letech. V čem jsou tedy její hlavní důvody
a problémy?

Předně musím vysvětlit, že naše lanovka je neje-
nom nejstarší visutou dvouúsekovou dráhou v re-
publice, ale má i další primát, a to jako nejdelší

u nás. Při svém převýšení skoro 500 metrů nadmoř-
ské výšky překonává prakticky denně oběžné lano
vzdálenost 2 348 metrů. No, a protože na 50 dvou-
sedadlových sedačkách se vozí každoročně kolem
50 000 cestujících, musíme jednak zajišťovat jejich
bezpečnost, což je absolutní priorita, a zároveň se
starat o provozní spolehlivost. Takže je každému
jasné, že se musíme postarat o vše potřebné, aby se
v průměru každou hodinu jednosměrně přepravilo
kolem 225 osob na vrchol Komárky, a to v poměrně
velké rychlosti, když celá trasa se překonává za 15,5
minuty.

Takže, jak taková unikátní a speciální oprava
probíhá a vypadá?

Zcela jednoznačný základ jejího úspěšného
a efektivního průběhu tkví v perfektním velení a or-
ganizaci. Hlavní velitel, který má za sebou po
mnoha desetiletích svého „šéfování“ na lanovce
ohromné množství zkušeností a praxe, se na prvním
místě může opřít o celý tým svých spolupracovníků.
Díky tomu, že se jedná o sehranou a výborně

Tak vypadá nových 5 kilometrů na Komárku

mární vodítko jak pro naše občany, nejrůznější firmy
a samozřejmě také pro naše úředníky z odboru sta-
vebního řádu a územního plánování při postupech,
které musí vždy při jakékoliv výstavbě na území
města podle stavebního zákona probíhat. Jeho vý-
znam je tedy mimořádný, a platí, že každý takovýto
dokument je nejvýznamnější závaznou normou,
která je dána do vínku samosprávě ve všech měs-
tech a obcích. Proto jsem velmi rád, že se jej poda-
řilo schválit tak drtivou většinou hlasů od členů za-
stupitelstva, proti jeho přijetí se postavili pouze jeho
3 odpůrci. Jejich pokusy o obstrukce byly naprosto
marné a zbytečné, a z reakcí v sále i víceméně
směšné. A obsah jimi podávaných připomínek a ná-
vrhů, ten už hovořil za vše. Byla to směs základní
neznalosti smyslu a účelu územního plánování jako
takového, bezdůvodných pochybností a ohlupování
několika jejich přítomných příznivců coby obvyklé
klaky. To už ale patří ke koloritu při každém zase-
dání, přičemž kompletní zbytek zastupitelů se tím

nenechá jakkoliv otrávit, a díky své trpělivosti
a slušnosti se přes to přenese a naprosto rozumně se
projednávané problémy vyřeší. Vždy je vidět, že si
přítomná veřejnost v sále pokaždé dostatečně rychle
a dobře udělá svůj spolehlivý názor na věci, které
jsou na pořadu, a jak si s nimi samotní zastupitelé
poradí. To nás velmi posiluje, a proto se daří jít za
věcmi pozitivně, což platí i o právě schváleném
územním plánu.

V dnešním vydání „Radnice“ je i mimořádná
příloha. Můžete ji našim spoluobčanům trochu
více přiblížit?

Prakticky i několikrát denně se na mě obracejí
naši spoluobčané s nejrůznějšími dotazy a problémy,
se kterými si nemohou úplně jednoduše poradit, hle-
dají nějaké možnosti řešení v řadě různých životních
situací a podobně. Když to jenom trochu jde, tak se
spolu se svými spolupracovníky v úřadě, nebo
i s dalšími partnery z jiných institucí snažíme něco
udělat, aby se našla nějaká pomoc. Samozřejmě, že
ne vždy se to zadaří. Zároveň se z mé praxe po-
tvrzuje, že spoustě lidí chybí docela obyčejné infor-
mace, aby si leckdy dokázali poradit docela sami.
Takže jsme nyní vydali pro nejširší veřejnost zá-
kladní pomůcku, která může přispět u řady častých
problémů k hledání správné cesty, jak se do svého
řešení trablů může každý pustit. Je to počin, který
bude určitě užitečný, a budeme se snažit v této praxi
pokračovat.

Děkujeme za rozhovor. /red/

Na lanovce si pořádně mákli 
V polovině dubna se na trase krupské lanovky na pár dní přerušil provoz a začala výměna jejího

dopravního lana. Kolem celé velmi náročné akce a dění v jejím průběhu jsme si popovídali se Zdeň-
kem Saifertem, vedoucím naší městské organizace SPORT Krupka, která veškerý provoz lanové
dráhy zajišťuje.
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Zápis dětí do mateřské
školy stále probíhá

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 zá-

konný zástupce také originál 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 dítěte.

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

Pečovatelská služba Krupka 
Dlouhá 636, 417 42 Krupka 

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocněn nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc či podporu jiné fyzické osoby a žijí
na území města Krupka. 

Cílem služby je umožnit seniorům a zdravotně postiženým setrvat co nejdéle
ve svém přirozeném domácím prostředí. 

Pečovatelská služba pomáhá:
• zajistit základní potřeby uživatelů,
• podporovat nezávislý a samostatný způsob života v domácnostech,
• poskytuje pomoc překlenout i přechodná zhoršení zdravotního stavu,
• oddálit nutnost umístění do sociálního ústavu,
• prožít důstojné stáří v kruhu rodiny a přátel.

Změna od 1. 6. 2014 bude Pečovatelská služba poskytována 7 dní v týdnu
včetně svátků vždy od 6.30 - 15.00.

Služba poskytuje v domácnostech osob tyto úkony:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• dovoz nebo donáška jídla, 
• pomoc při přípravě jídla a pití 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
• běžný úklid a údržba domácnosti 
• pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 
• běžné nákupy a pochůzky 
• praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V případě zájmu o další informace nebo uzavření smlouvy o poskytování
 pečovatelské služby nás prosím kontaktujte na telefonu: 417 861 334,
721 600 775 nebo na e-mail: pecovatelskasluzba@email.cz, další informace
 najdete také na našich webových stránkách: www.pskrupka.cz.

Za pečovatelskou službu Krupka
Ing. Eva Cébeová, vedoucí služby

Zdejší městský park má za sebou období růz-
ného vzhledu a úrovně, po poslední větší, přede-
vším botanické obnově nevypadá špatně. Ale je to
ve své podstatě jenom a pouze park, nic více, žádné
další rozumnější využití nenabízí. To se ale v nej-
bližší době úplně změní. Takže, co se v něm během
následujícího roku a půl bude dít?

Nejprve musím začít tím, že jsme se už řadu let sna-
žili s parkem Herty Lindnerové něco zásadního udělat,
měli jsme své představy, a k nim i několik studií i jed-
noduchých projektů, co s ním. Ale vždy jsme narazili
na jednu „maličkost“, kterou jsou finance na nějaké
pořádné a smysluplné řešení. Teď naposledy jsme si
dali opravdu záležet na zpracování potřebné žádosti
o dotace z „evropských“ peněz, a to se nám vyplatilo.
Konečně jsme tedy uspěli a díky tomu se záhy začnou
dít na celém prostranství v parku velmi zajímavé
a prospěšné věci. Bude kolem toho sice hodně starostí,
jak obstát před spoustou povinností a úkolů při čer-
pání těchto výjimečných finančních zdrojů, musíme
naprosto bezchybně zvládnout celou agendu spojenou
s takovou investicí, zejména všechna výběrová řízení
a další „kratochvíle“, ale jsem pevně přesvědčený, že
se to vyplatí a na konci příštího roku budeme otevírat
úplně jiný park, nežli jaký dosud máme. Takže alespoň
malá prezentace příštího stavu. Změní se všechny do-
savadní vnitřní komunikace, nové trasy chodníků bu-
dou s mlatovým povrchem a dlážděnými nástupy,
dlážděné bude i okolí pomníku Herty Lindnerové. Ty
budou opatřené novým veřejným osvětlením, dále po-
třebným mobiliářem jako lavičky, odpadkové koše,
stojany na kola, sloupky a informační tabule. Nově se
založí biotopové jezírko s molem. Bude zřízena
okružní cesta kolem celého obvodu ploch jako vy-

Park Herty Lindnerové čeká zásadní přeměna
Díky úspěšnému výsledku martýria se získáním dotace z Regionálního operačního programu Severo-

západ se náš největší park ve městě dočká naprosto nové tváře a přeměny. Z dosavadního stavu v podobě
normálního, sice slušně udržovaného parkového uspořádání se do konce příštího roku přebuduje do
 víceúčelové podoby, kde vznikne hned několik úplně nových možností pro jeho využívání nejširší veřej-
ností. Na toto téma jsme si proto popovídali s předsedou komise rozvoje města panem Václavem Šandou.

cházková trasa, na které budou situovaná jak dětská
hřiště pro mladší věkové skupiny, tak i víceúčelové
hřiště pro míčové hry všeho druhu. To bude samo-
zřejmě oplocené a pod dohledem. Součástí parku se
stane i oplocený výběh pro psy, do vlastního parku bu-
dou smět k venčení pejsci pouze na vodítku. I senioři
tady najdou možnosti pro své povyražení, dojde tam
i k instalaci pěti cvičebních zařízení pro ně. No

a kromě toho se výrazně změní i struktura a zastou-
pení veškeré vegetace a rostlin. Volné plochy trávníků
budou uzpůsobené k odpočinku přímo na nich a dojde
i na doplnění o nové stromy. A abych nezapomněl,
všechny zpevněné plochy budou bezbariérové.

Cílem celého projektu je tedy vytvoření klidového
zázemí využitelného veřejností ve městě a poskytnutí
dostatečného prostoru pro krátkodobou aktivní
i pasivní rekreaci všech věkových skupin. To nám
bohužel v Krupce dosud schází, a proto se to musí
udělat.

Děkujeme za informace a držíme palce při
 realizaci… /red/

 vycvičenou partu, nestane se nic, na co by nebyli
připraveni a co by je zaskočilo. Přitom je to akce
nejvyšší pracovní náročnosti a obtížnosti. Prakticky
během pár dnů se kompletně převine z jediné cívky
takřka 5 kilometrů ocelového lana přes celkem 27
traťových podpěr mezi dolní nástupní a horní poho-
novou stanicí. Speciální ocelové lano nám vyrábějí
v Železárnách a drátovnách v Bohumíně, má prů-
měr 23 milimetrů a tvoří ho 6 vinutých pramenů.
Celá výměna začíná přeseknutím starého lana, na
které se pevně napojí to nové. No a potom se poma-
lým chodem popojíždí, od sloupu ke sloupu, v po-
řádném „stoupáku“ vzhůru na kopec. Po jeho pře-
konání se pak pokračuje zase dolů. Na každé
z podpěr se musí dávat ohromný pozor, aby se lano
přetáhlo správně přes rolny a nespadlo. Je to
opravdu tvrdá dřina pro chlapy, všude se postupuje
pěšky, žádná jiná doprava zde není. Samozřejmě se
musí navíjet i staré lano na špulku, vždy asi tak 250
metrů a to pak putuje do sběrných surovin. Finále

nastává, až když se odvine poslední metr starého ve-
dení a může se přikročit k navazování obou konců
nového. To už je opravdová „chuťovka“, dělá se to
postupným proplétáním u každého samostatného
pramene lana, díky jeho speciální konstrukci War-
rington. Takto, jak to popisuji, to možná vypadá jed-
noduše. Ale opak je pravdou - je to špičkové dílo
nejvyšší náročnosti. Proto zcela oprávněně touto
cestou děkuji našemu šéfovi na lanovce panu Strá-
dovi a všem jeho spolupracovníkům. Skvělá práce
a klobouk dolů.

Takže teď je na dalších 6 roků ode všech sta-
rostí pokoj?

Ale vůbec ne. Hned po najetí a prvních natoče-
ných kilometrech se ocelové lano musí důkladně
kontrolovat a hlavně je třeba upravovat jeho napí-
nání. Tím, že je z kovu, tak má svoji pružnost, a tep-
lota mu také přidává na délce. Takže žádný klid
a odpočívání. Ale to jsou už ve srovnání s vlastní vý-
měnou jenom pouhé „maličkosti“. /red/

Na lanovce si pořádně mákli 
(Pokračování ze strany 1)
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Městská knihovna informuje

Kácení stromů 
Když někde padají k zemi velké stromy, mnoho

lidí mívá často podivné pocity. Ty stromy tady byly
mnohdy desítky i stovky let, pamatují několik lid-
ských generací, zažily mnohé události, často pře-
vratného charakteru. Ale tak jako každý živý orga-
nismus na světě, tak i stromy dojdou ke konci své
existence, a když se navíc stanou pro své okolí ne-
bezpečnými, nastane okamžik, kdy svoje místo
musí opustit. 

V posledních letech tyto vysoké stromy nebyly
v dobrém stavu, řada větví, především v horních
částech byla zcela seschlých a při větším větru
často padaly na silnici pod nimi, případně ohrožo-
valy svoje okolí nebo blízký dům. 

Kácení stromů se nejčastěji provádí v době ve-
getačního klidu. Kácení je prováděno ze země, kde
nelze strom pokácet ze země řízeným pádem, pro-
vádí se rizikové kácení buď z plošiny, nebo lezec-
kou technikou. 

V průběhu letošního roku bude provedena vý-
sadba nových stromů např. na sídlišti Karla Čapka,
na točně u ZŠ Teplická, v areálu stadionu Krupka,
dále v parku u bývalé vlakové zastávky Krupka-
Město, v lesoparku pod ul. Kollárova.

Odbor správy majetku města 

Odpad a kam s ním? 
Velkoobjemový odpad nepatří do kontejnerů

a popelnic ani vedle těchto sběrných nádob. Co
je do kategorie velkoobjemový odpad zařazeno?
Patří sem starý nábytek, sedací soupravy, prkna,
stavební suť bez příměsí apod. 

K odkládání tohoto odpadu slouží v našem
městě již řadu let sběrný dvůr, na který se dosta-
nete odbočkou z Koněvovy ulice za parkem Herty
Lindnerové směrem ke Koloseu. 

Odkládáním takového odpadu do kontejnerů
nebo popelnic na směsný komunální odpad se ob-
čané jednak dopouštění přestupku a zároveň zne-
možňují spoluobčanům odkládat svůj řádně vytří-
děný odpad tam, kam patří. Kolem sběrných nádob
se pak do doby vývozu hromadí sáčky s komunál-
ním odpadem, což působí dojmem, že sběrné ná-
doby na směsný odpad nestačí. 

Stejným způsobem je nutné odkládat i ostatní
nebezpečný odpad, kterým jsou např. televizory,
zářivky, pneumatiky, akumulátory, zbytky barev,
olejové filtry apod. Ani tento odpad nepatří mezi
komunální odpad. 

Opakovaně připomínáme, že pro občany
města Krupka je po předložení občanského prů-
kazu ukládání velkoobjemového i nebezpečného
odpadu do sběrného dvora zdarma. 

Sběrný dvůr - Krupka 
Pod Parkem 632
417 42 Krupka 1 

Provozní doba 
Pondělí 7.00 - 15.00 hod. 
Úterý 7.00 - 15.00 hod. 
Středa 7.00 - 18.00 hod. 
Čtvrtek 7.00 - 15.00 hod. 
Pátek 7.00 - 14.00 hod. 
Sobota 8.00 - 14.00 hod. 
Neděle a svátky Zavřeno 

J. Kolářová, vedoucí odboru SMM

Od února poskytuje Městská knihovna svoje služ -
by v objektu Bohosudovská 454/17 (Kino Krupka).

Otevírací doba: PONDĚLÍ - ČTVRTEK 9.00 -
11.30, 12.30 - 17.30, PÁTEK 9.00 - 11.30.

Provoz poboček Hamry a Soběchleby je zajištěn
v obvyklý otevíracích hodinách.

Knihovna nabízí výpůjční služby, internet pro ve-
řejnost, kopírování a laminování. 

Knihovna dále zajišťuje výdej vstupenek pro seni-
ory a předprodej vstupenek na divadelní představení
pořádané v KD Olympie.

Mezi tradiční akce knihovny patří pořádání tema-
tických besed pro žáky mateřských a základních škol
s doprovodným programem.

Městskou knihovnu a její pobočky navštívilo od po-
čátku roku 3 643 návštěvníků, kteří využili naše
služby. Čtenáři mohou vybírat ze 40 000 svazků knih,
a to nejen přímo v knihovně, ale také v on-line kata-
logu knihovny přístupném na adrese - http://knihov-
nak.speednet.cz.

MEZI NOVINKAMI NALEZNETE:
Jan Bauer - Rožmberské dědictví

Detektivní román z doby Václava IV. 
Alena Jakoubková - Manžel v domě není pro mě

Učit na gymnáziu je pro Antonii splněný sen…
Jenže mezi jejími studenty je i Robert, který se do
krásné mladé učitelky zamiluje a začne jí ze života dě-
lat peklo. Je jen otázkou času, kdy si neobvyklého
vztahu někdo všimne a na malém městě vypukne
skandál… Podaří se ho Antonii ustát a udržet si vy-
sněnou práci? Robert odjíždí po maturitě studovat do
Ameriky. Tam si přivydělává roličkami v televizních
seriálech, seznámí se s krásnou modelkou, ožení se
s ní, narodí se jim syn. Jenže po letech se vrací domů
jako vdovec…
Katja Schneidtová - Uvězněna v rodné zemi

Katja Schneidtová je mladá emancipovaná žena,
která miluje život a ráda se baví. Dokud nepozná Mah-
muda. Zamilují se do sebe a nastěhují do společného

bytu. Ale pak její turecký přítel zničehonic ukáže svou
pravou tvář - tvář tyrana. Katja se náhle uprostřed mo-
derní Evropy ocitá v neznámém, paralelním světě is-
lámské společnosti a je konfrontována s jejími zákony.
Poté, co ji partner několikrát zbije málem k smrti, se-
bere všechnu svou odvahu a uprchne. Stává se však
psancem a dodnes žije pod neustálou hrozbou pomsty
jeho tureckého klanu. 
Marcus Luttrell - Operace Redwing

Začátkem června 2005 vysadil v noci vrtulník čtyři
příslušníky amerických Navy SEAL k akci do hornaté
oblasti pákistánsko-afghánských hranic. Jejich úko-
lem bylo zajmout nebo zabít známého vůdce al-Ká-
idy. Věděli, že se nachází v tálibánském táboře stře-
ženém malou, ale dobře vyzbrojenou skupinou
bojovníků. Za necelých čtyřiadvacet hodin byl
z těchto čtyř Navy SEAL naživu pouze jeden. Luttrell
podrobně popisuje brutální výcvik Navy SEAL a se
svými druhy zjišťuje, co to obnáší, stát se příslušní-
kem elitních speciálních jednotek. Zavádí nás do di-
voké bitvy vedené v pustých afghánských horách, kde
obkličovaný americký tým překotně unikal před ne-
přítelem v dešti střel a úlomků skal. Tato kniha o od-
vaze, obětování, cti a vlastenectví je působivým pří-
během moderní války. 
Zdeněk Svěrák - Po strništi bos

Není to kronika mého dětství ani naší rodiny, chtěl
jsem, aby to byla krásná literatura. Autoři takové lite-
ratury nejen vzpomínají na to, co viděli a slyšeli, ale
také si vymýšlejí a fantazírují, aby jejich příběh stál
za řeč. V knížce vyprávím o tom, jak byl malý kluk
přesazen z města na venkov a co to udělalo s jeho duší.
Jsem to já a nejsem to já. Je to mozaika, v níž jsou ně-
které kamínky pravé a jiné přidané. Ale vy byste ne-
měli poznat, který je který. Zdeněk Svěrák.

A další neméně zajímavé tituly.
Na Vaši návštěvu se těší všichni pracovníci kni-

hovny, kteří jsou připraveni vyhovět Vašim požadav-
kům.

Městská knihovna Krupka

Peníze, které se rozdělily mezi 11 držitelů Grantu KI 2013, se využily beze zbytku. Plánované
projekty se podařilo všude naplnit. Konečně bylo tomu i tentokráte stejně, jako ve všech uplynulých
ročnících. - Toto mohli konstatovat na dubnovém hodnotícím setkání členové Grantové komise v čele
s ředitelem výrobního závodu Knauf Insulation Ing. Janem Brázdou.

Do Grantu KI 2013 vložila společnost Knauf In-
sulation, tak jako každoročně, půl milionu korun.
Cílem grantu, který má za sebou celkem 7 ročníků,
je přispět ke zkvalitnění života obyvatel Krupky
a nejbližšího okolí a napomoci zdravému bytí, ze-
jména pak zkvalitnění života sociálně ohrožených
skupin občanů, tedy dětem, seniorům či osobám
s handicapem. Jak se i tentokráte ukázalo, z loň-
ských přihlášených 27 projektů měly převahu
právě takové. Grantová komise ocenila několik
projektů školských zařízení. Vyzvedla třeba Ma-
teřské centrum Permoníček Krupka za projekt
„Permoníček pomáhá a chrání děti“, Mateřská
škola Sluníčko zase zabodovala projektem „Bez-
pečné a zdravé prostředí pro děti MŠ Soběchleby“
a Základní škola a Střední škola Krupka pak svým
„Motivačním programem“. Ale došlo rovněž na
pomoc při úpravě bezbariérového bytu pro inva-
lidního chlapce. Díky grantu se zajistily aktivizační
techniky pro seniory a zdravotně postižené občany
Krupky a podpořil se tak společný projekt Města
Krupka, zdejší Pečovatelské služby a krupského
Klubu seniorů. Výčet zajímavých projektů a jejich
přínos by v tomto případě vydal na dlouhý seznam.
Stačí připomenout několikrát po sobě oceněný pro-
jekt Raketomodelářského klubu Krupka na zalo-
žení a následně provoz Modelářské školy pro děti.
Zájem byl mezi chlapci a děvčaty už od začátku
veliký, ovšem v případě letošní školy mladých na-
dějí raketomodelářství v Krupce se dá hovořit

nad realizací desítek podporovaných projektů, našli
spolehlivé partnery. Nikdy se nestalo, že by naše
finanční podpora byla zneužita, šla jiným, než do-
jednaným směrem. To je pro nás cenné a motivu-
jící pro další práci na podpoře komunitě, jejíž jsme
součástí.“ (lmax) o skutečném rekordu. Byť škola stále ještě pokra-

čuje, zúčastnilo se jí tentokrát už rekordních 500
dětí.

„Společnost Knauf Insulation bude i letos po-
kračovat formou poskytování grantů v tradici, kdy
opětovně věnuje část svého zisku zpět do místa,
kde sídlí její výrobní závod, tedy do Krupky na
Teplicku a jejího okolí. Opět to bude 500 000 ko-
run,“ sdělil ředitel závodu Ing. Brázda, když hovo-
řil o chystaném novém ročníku této akce, která po-
mohla obyvatelům Krupky a okolí zrealizovat
v minulých letech řadu nápadů, jež by jinak, bez
finanční podpory společnosti Knauf Insulation, ne-
měly šanci uzřít světlo světa. „Letošní, v pořadí už
osmý Grant KI, budeme vyhlašovat v červnu a ne-
trpělivě pak do září čekat, s jakými zajímavými ne-
ziskovými projekty skupiny občanů a jednotlivci,
ale také organizace financované z veřejných
zdrojů, jako jsou třeba mateřské školy, přijdou.
Uplynulé ročníky nám potvrdily, že je kolem
spousta lidí, kteří přemýšlejí o tom, jak pomoci
druhým. Těší mne, že myslí nejenom na nejmladší
občany a občánky, ale že si stále více uvědomují,
že je třeba pracovat rovněž s dříve narozenými
a věnovat jim náležitou pozornost a péči. Věřím,
že tento trend potvrdí také projekty, které se objeví
mezi přihlášenými do Grantu KI 2014, “ zdůraznil
na setkání Jan Brázda, aby následně dodal: „Rád
bych ale zároveň poděkoval všem příjemcům pod-
pory z Grantu KI, že jsme vždy, v rámci dohledu

Knauf Insulation chystá vyhlásit už 8. Grant KI 
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Neuhlídala své dítě 
V odpoledních hodinách došlo v Krupce k do-

pravní nehodě, při níž došlo ke zranění dítěte. Příči-
nou dopravní nehody byla nedostatečná pozornost ze
strany matky, když její chlapec na dětské plastové
motorce se rozjel z kopce, nestačil zabrzdit a po vy-
jetí na hlavní silnici narazil do projíždějícího vozidla,
které jelo po hlavní silnici. Řidička už nemohla to-
muto neštěstí zabránit. Zranění dítěte si vyžádalo pře-
voz vrtulníkem Letecké záchranné služby do Krajské
nemocnice v Ústí nad Labem. Řidička a její dvě děti
utrpěly psychický šok. Dopravní nehoda je nyní v še-
tření. 

Drogy opět za volantem 
Nebezpečnou a velmi rychlou jízdou na sebe upo-

zornil řidič, který projížděl přes Mariánské náměstí
směrem do ulice Bohosudovská. Strážníky byl po ně-
kolika stech metrech zastaven a zkontrolován. Ná-
slednou zkouškou na přítomnost psychotropních
a omamných látek v těle byly u řidiče prokázány za-
kázané látky, a to benzodiazepin, amphetamin, me-
thamphetamin. Za jízdu pod vlivem psychotropních
a omamných látek se nyní bude zpovídat příslušným
orgánům. 

Lidská nevšímavost 
Při výkonu své práce se zranila poštovní doručo-

vatelka, která nešťastně zakopla, upadla a vážně se
poranila v oblasti hlavy. Doručovatelka byla v šoku
a došlo u ní k silnému krvácení. Vzhledem ke svému
zranění si nebyla schopna přivolat pomoc, přesto se
snažila alespoň dostat zpět na poštu. Po cestě na
poštu, přestože potkala několik občanů našeho města,
se nikdo nezastavil, nenabídl jí pomoc a ošetření. Te-
prve projíždějící hlídka strážníků si krvácející doru-
čovatelky všimla a poskytla jí prvotní ošetření. Na
místo bylo přivoláno vozidlo RZS s lékařem a doru-
čovatelka byla převezena k dalšímu vyšetření do ne-
mocnice. Veškerá nedoručená pošta, kterou měla
u sebe, byla strážníky předána zástupkyni pošty. 

Vloupání do zahradních chatek 
Během dvou dnů došlo v jedné zahrádkářské ko-

lonii ke dvěma vloupáním do zahradních chatek. Ve
druhém případě strážníci zadrželi mladíka, který ne-
daleko místa vloupání vypaloval měděné kabely, po-
cházející pravděpodobně z této trestné činnosti. Dal-
ším šetřením se podařilo zjistit, že mladík je
bezdomovec a přespává kde se dá. Poslední noc spal
v kontejneru na odpad, jelikož mu v noci byla zima,
odcizil z jednoho balkonu v panelovém domě pově-
šené povlečení na postele, do kterého se v kontejneru
zabalil, aby se zahřál. 

Zmožen alkoholem dostal nervy 
Na operační středisko bylo přijato telefonické

oznámení, že nějaký mladý muž vykopl výlohu u jed-
noho obchodu. Hlídka nedaleko místa události dle
popisu zadržela mladíka, který nechtěl s hlídkou vů-
bec spolupracovat, na její výzvy nereagoval a pořád
se snažil z místa odejít. Muselo tedy být proti mladí-
kovi použito donucovacích prostředků hmatů, chvatů
a následně pout. Mladík během zákroku kladl ne-
ustále aktivní odpor a snažil se strážníkovi vytrhnout
a utéci. I přes jeho velkou snahu se mu to nepovedlo.
Následnou dechovou zkouškou na přítomnost alko-
holu v dechu byla u podezřelého mladíka naměřena
hodnota přesahující 2,5 promile alkoholu. Celá udá-
lost zaměstnala i hasiče JPO II Krupka, kteří vykop-
nutou výlohu vyčistili od zbytků skla, aby nedošlo
k případnému zranění procházejících chodců a zajis-
tili ji dřevěnými deskami. Případ je předmětem dal-
šího šetření. 

Drogy za volantem 
V nočních hodinách provedla hlídka kontrolu ři-

diče vozidla, kterému nesvítilo předepsané osvětlení.
Při kontrole hlídka zjistila, že řidič nemá u sebe ři-
dičský průkaz a jeho chování bylo divné, proto došlo

Z bloku městské policie
u řidiče k provedení orientační zkoušky na přítom-
nost omamných a psychotropních látek v organizmu.
Provedená zkouška byla pozitivní. Řidič se nyní bude
ze svého jednání zpovídat.

Spící muž vyděsil kolemjdoucí
Na operační středisko bylo přijato telefonické

oznámení, že na spojovací silnici mezi ulicí Hřbitovní
a Teplická leží muž, který se vůbec nehýbá, zřejmě
je mrtev. Na místo byla okamžitě vyslána motohlídka,
která po příjezdu na místo zjistila, že muž dýchá. Muž
se probudil a hlídce bylo hned zřejmé, proč se ocitl na
zemi. Muž byl silně opojen alkoholem a cesta do
kopce ho zmohla, proto si ustlal rovnou na komuni-
kaci. Po probuzení se muž odebral k domu. 

Agresivní dívka fyzicky zaútočila na starší ženu
Když se 56letá žena ohradila proti mládežníkům,

kteří seděli v domě na schodech, kde nemají trvalý
pobyt, aby tento opustili a šli si hrát ven, dostalo se jí
nečekané reakce. Jedna z dívek okolo 11 let, zřejmě
posilněna svým okolím, začala ženu osočovat, sprostě
jí nadávat a nakonec tuto udeřila do obličeje, přičemž
ženě rozbila brýle v celkové hodnotě 5120 Kč. V celé
věci probíhá šetření a rodiče mladistvé budou mít
o nějakou tu vrásku navíc. 

V noční době s dítětem na ulici
Při prováděné kontrolní činnosti v nočních hodi-

nách hlídka spatřila mladou ženu s kočárkem. Při
kontrole hlídka zjistila, že žena veze v kočárku malé
dítě, které silně pláče. Žena vůbec nereagovala na do-
tazy hlídky, nevěděla co se děje, ani kde se nachází.
Z důvodu jejího zdravotního stavu byla na místo při-
volána RZS, která ženu i s jejím dítětem převezla do
nemocnice k ošetření. 

Drahá cigareta
Hlídka zjistila muže kouřícího na zastávce MHD.

A protože je toto jednání zakázáno zákonem, byla věc
na místě vyřešena v blokovém řízení. Cigareta ho tak
vyšla několikanásobně dráž než celá krabička. 

Kontrola pejskařky
Hlídka si při pochůzkové kontrolní činnosti všimla

ženy, která venčí svého čtyřnohého mazlíčka. Žena
ale zapomněla, že si musí po svém pejskovi uklidit
a z místa odcházela. Při řešení jejího protiprávního
jednání vyšlo najevo, že žena nemá svého pejska
řádně přihlášeného.

Doutnající popelnice
V nočních hodinách si řidička vozidla všimla, že

v obci Soběchleby u železničního mostu doutná po-
pelnice u jednoho z rodinných domů. Popelnice byla
uhašena, a jak bylo posléze zjištěno, neopatrný maji-
tel vysypal do ní žhavý popel. 

Z dopravního přestupku se stal trestný čin
Hlídka strážníků si všimla osobního vozidla je-

doucího v sídlišti po chodníku. S řidičem vozidla tedy
počala řešit běžný dopravní přestupek a kontrolou do-
kladů potřebných k řízení motorového vozidla u ři-
diče zjistila, že je u sebe nemá. Následně se provede-
nou lustrací zjistilo, že řidič tyto doklady u sebe ani
mít nemůže, neboť mu byl řidičský průkaz odebrán
a vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Tímto
jednáním se řidič dopustil maření výkonu úředního
rozhodnutí a o trestu rozhodne soud.

Způsobil dopravní nehodu a z místa ujel
Na operačním středisku bylo přijato oznámení, že

na jedné křižovatce osobní vozidlo vjelo na chodník,
nabouralo do plotu zahrady a z místa ujelo do hor-
ního sídliště Maršov. Hlídka na místě zjistila poško-
zený kamenný sloup a pole plotu, na místě zajistila
upadlou RZ vozidla. Druhá hlídka strážníků provedla
kontrolu horního sídliště Maršov a vozidlo bez RZ,
které jevilo patrné známky po dopravní nehodě, na-
lezla i s řidičem stát na parkovišti. Řidič se ke způ-
sobení dopravní nehody přiznal, dostal smyk, za-
zmatkoval a z místa nehody ujel. Požití alkoholu
u řidiče před jízdou nebylo zjištěno.

Součinnost se záchrannou službou
Strážníci byli záchrannou službou požádáni o sou-

činnost u muže, který se poranil v oblasti hlavy,  avšak
dle sdělení oznamovatele úrazu má tendence z místa
odejít. Na místo byl již vyslán vůz RZS. Strážníci na
uvedeném místě zastihli muže s krvácející hlavou.
Bylo zjištěno, že je v silně podnapilém stavu, cestou
z restaurace zakopl, upadl na chodník a způsobil si
poranění na hlavě. Se strážníky vyčkal příjezdu vo-
zidla RZS a byl převezen do nemocnice na další vy-
šetření. 

Registrační značky v pátrání
Na Mariánském náměstí bylo zaparkováno osobní

vozidlo, které bylo opatřeno registrační značkou ci-
zího státu. Při kontrole vozidla vyšlo najevo, že re-
gistrační značky jsou v pátrání a na tento typ vozidla
vůbec nepatří. Věc je dále v šetření. 

Jiří Petrák,
ředitel Městské policie Krupka

Krupští senioři nezahálí
Že Klub důchodců v Krupce je aktivní, vyplývá

z plánu aktivit, zveřejněném v krupské Radnici
z měsíce března letošního roku. 

Po zkušenosti z loňského roku jsme se od mě-
síce ledna začali zabývat přípravou na velikonoční
jarmark. Ve výtvarném kroužku jsme z počátku
pletli malé košíčky z papírových trubiček, potom
jsme začali shromažďovat vyfouklá vajíčka, která
jsme natírali různými barvami. Díky paní Ivaně
Plotzové ze Soběchleb jsme jich nahromadili více
jak 400 kusů. Na zdobení kraslic se podílely

 seniorky z DPS, ze všech částí města i ze Sobě -
chleb. Všechny pilně pracovaly podle svých mož-
ností a schopností, a tím vytvářely vajíčka malo-
vaná, zdobená ubrouskovou technikou, barevnými
stužkami a lýkovými mašlemi. Svými výrobky
jsme se prezentovali na velikonočním jarmarku. 

Mezitím, co jsme se každou středu scházeli ve
výtvarném kroužku, zorganizovali jsme na den
25. března JARNÍ HRY SENIORŮ. Šlo o soutěž
ve vědomostech, šikovnosti a v lehce sportovních
disciplínách. Akce se konala v nově zrekonstru-
ovaných prostorách klubu důchodců v DPS
v Dlouhé ulici. Že účast byla značná, se mohli pře-
svědčit i hosté, starosta města pan PhDr. Ing. Zde-
něk Matouš i Bc. Jaroslava Breitová, vedoucí
OŠKaSV. Soutěžilo sedm čtyřčlenných družstev
v deseti disciplínách. Na prvním místě se umístily:
paní Helga Růžičková, Josefína Chrastilová, Mar-
kéta Nedbalová a Marie Jiráčková. Další přítomní
přihlíželi a povzbuzovali soutěžící. 

Po ukončení soutěže všichni účastníci i hosté po-
seděli u pohoštění chlebem se sádlem s jarní cibul-
kou a skleničkou piva. Nezbývá než poděkovat
všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu obou
náročných akcí. Klub důchodců
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V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně, ve znění
pozdějších předpisů informuji voliče o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu na území města Krupka.

Doba konání voleb
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek 23. 05. 2014 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin
v sobotu 24. 05. 2014 od 08. 00 hodin do 14. 00 hodin

Místo konání voleb
Místem konání voleb do Evropského parlamentu jsou na
území města Krupka tyto volební místnosti:

ve volebním okrsku č.: 1
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KRUPKA, Krupka, Teplická ul. 400 pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bohosudovská : 256, 266, 692
Cínová: 130, 131
Fojtovice: 10, 31, 75, 90, 114, 119, 157, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 172, 174
Horní Krupka: 4, 5, 9 E, 15 E, 15, 26, 32 E, 38, 48, 49 E, 50
E, 51, 56, 78, 83, 84, 88, 91 E, 93 E, 97 E, 100 E, 104, 117,
118, 120, 121, 122, 123, 124 E, 126, 127, 131 E, 
Martinka: 456
Horská: 53, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
109, 110, 112, 116, 119, 121, 122, 290, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540
Husitská: 1, 2, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94,
96, 115, 125, 126, 127, 128, 149, 188, 189, 190, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 206, 209, 211, 212, 213,
214, 227, 228, 231, 243, 251, 272, 281, 304, 347, 348, 408,
611
Libušín: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 150, 151, 153,
156, 158, 163, 164, 179, 230, 236, 237, 239, 240, 241, 244,
246, 247, 253, 257, 258, 259, 260, 262, 267, 271, 273, 274,
275, 277, 280, 285, 286, 287, 292, 301, 302, 308, 310, 313,
334, 335, 366, 374, 396, 487, 496, 504, 522, 599, 610, 622,
636 
Mlýnská: 54, 215, 217, 221, 223, 226, 263
Na Hradbách: 29, 31, 32, 33
Na Hrázi: 135, 136, 159, 161, 162, 254, 261, 270, 493, 514
Střelecká stezka: 74, 349
Hornická stezka: 526, 549
U Mlýna: 646

ve volebním okrsku č.: 2
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KRUPKA, Krupka, Teplická 400 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. máje: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 44, 46,
47, 56, 57, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 80, 81, 99, 102, 108,
114, 118, 186, 187, 206
Dolní: 15, 16, 19, 25, 26, 27, 170, 171, 172, 173, 176, 177,
178, 198, 202
Důl V: 63, 93, 95, 96, 166, 216
Na Příkopě: 77, 87, 88, 90, 120, 134, 139, 141, 189, 190, 201,
208, 420, 591, 592
Nová Vrchoslav: 106, 107, 122, 123, 130, 133, 135, 136, 138,
150, 151, 152, 165, 174, 175, 180, 182, 193, 195, 210, 212,
213, 215, 229, 620
Nádražní-Vrch.: 13, 48, 50, 51, 60, 74, 78, 83, 86, 89, 91, 92,
100, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 119, 125, 127, 128, 131,
132, 142, 144, 145, 153, 154, 183, 185, 188, 191
Horní náměstí: 7, 52, 104 
Příčná: 98, 105, 110, 112, 117, 121, 149, 179, 181
Teplická: 14, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 64, 65, 69, 72, 73, 82,
129, 148, 167, 168, 169, 192, 194, 283, 338, 341, 342, 344,
369, 375, 376, 392, 393, 400, 430, 432, 436, 447, 448, 453,
468, 601, 613, 614, 615, 621, 624, 625, 628, 631, 634, 643,
672, 687 
U Vápenky: 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
196, 199, 208
Zahradní: 124, 126, 143, 197
Na Kašičce: 200, 203, 204, 205, 214
U Přítkova: 295
Slunečná: 211, 217
Krupka, č. Krupka č.p. 620

ve volebním okrsku č.: 3
je volební místnost: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CVRČEK
KRUPKA, Krupka, Sídliště 605 pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Družstevní: 467, 474, 475, 608, 609
Hřbitovní: 513, 544, 618, 627, 638, 649, 650, 651, 652, 653
Jiráskova: 363, 389, 394, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 458, 459, 466, 521, 606, 607
Na Hamrech: 145, 182, 186, 367, 368, 377, 380, 381, 385,
386, 387, 388, 403, 407, 425, 426, 438, 440,  461, 489, 490,
492, 495, 502, 503, 525, 589, 616, 635, 685

Poštovní-Kr.: 399, 421, 422, 423, 424, 427, 428, 429, 452,
593
Sídliště: 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559,
560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572,
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584,
585, 586, 587, 588, 594, 595, 596, 597, 598
Na Výrovce: 640, 642, 644, 645, 647, 648, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 666, 669, 671, 674, 675, 676, 680,
683, 684, 686, 688, 690, 696

ve volebním okrsku č.: 4
je volební místnost: MĚSTSKÝ ÚŘAD KRUPKA, Mari-
ánské nám. 22, Krupka pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
Bohosudovská: 1, 97, 128, 167, 168, 169, 200, 210, 229, 236,
250, 251, 252, 253, 255, 265, 266, 278, 284, 293, 294, 298,
303, 312, 324, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 337, 339, 343,
346, 364, 370, 373, 379, 383, 401, 402, 404, 431, 434, 437,
441, 454, 462, 471, 472, 484, 488, 511, 512, 603
Horní: 7, 64, 79, 84, 90, 95, 105, 118, 121, 123, 124, 126,
220, 221, 222, 558
K Plovárně: 125, 165, 171, 301, 319, 350, 421, 428, 443, 467,
671
Koněvova: 108, 109, 112, 113, 114
Lípová: 129, 130, 135, 183, 184, 201, 206, 242, 282, 314,
317, 330, 331, 373, 442, 445, 472, 652, 675, 678, 679, 681,
713
Mariánské nám.: 2, 17, 22, 23, 24, 25, 31, 116, 205, 362, 639,
640, 641, 642, 712
Nad Plovárnou: 418, 437, 438, 440, 456, 459, 686, 740
Sídliště Nad Plovárnou: 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 525, 526, 527
Smetanova: 225, 273, 288, 296, 310, 312, 337, 356, 382, 385,
388, 389, 414, 424, 436, 460, 464, 476, 496, 497, 498, 545,
649, 708, 736
U Horní dráhy: 85, 137, 138, 145, 146, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 176, 199, 214, 217, 257, 270, 338, 404, 458,
604, 605, 606, 624, 625 
U Plovárny: 37, 304, 454, 465, 670
U Tvrziště: 689, 700, 716, 717
Vodní: 13, 70, 80, 82, 104, 179, 198, 234, 417, 524, 683
Wolkerova: 15, 63, 141, 153, 164, 188, 203, 204, 207, 213,
219, 247, 259, 263, 285, 324, 427, 629, 630, 631, 635
Za Poštou: 28, 29, 66, 101, 144, 185, 235, 295, 302, 673
Žižkova: 68, 73, 74, 83, 86, 92, 93, 94, 98, 107, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 155, 156, 180, 182, 197, 380
Prokopská - Krupka: 175, 177
Prokopská - Nové Modlany: 43, 46
U Stadionu: 176, 181, 305, 365, 435, 446, 464, 465, 469, 470,
473, 481, 482, 500
Vinohrady: 137, 314, 491, 505, 507, 508, 509, 510, 520, 528,
530, 562, 612
Bohumila Bachury: 684, 685
Vilová: 695, 697, 698 
Pod Parkem:
Letná:665, 668, 670, 689

ve volebním okrsku č.: 5
je volební místnost: DŮM S POSKYTOVÁNÍM PEČO-
VATELSKÉ SLUŽBY, Krupka, Dlouhá 636 pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Alejní  - Bohosudov: 191, 243, 260, 283, 293, 344, 403, 412,
429, 430, 431, 
Alejní - Krupka: 405, 406, 439, 442, 443, 444, 449, 450, 451,
517, 524, 541, 542, 590, 619, 678
B. Němcové: 41, 106, 115, 119, 154, 168, 169, 241, 626, 680,
720
Dlouhá - Bohosudov.: 35, 42, 52, 60, 139, 175, 192, 193, 195,
215, 226, 227, 228, 229, 231, 237, 240, 244, 245, 246, 249,
256, 258, 266, 280, 287, 326, 415, 552, 553, 554, 555, 556, 
607, 608, 609, 610, 636, 637, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 667, 668, 669, 704, 711
Dlouhá - Nové Modlany: 1, 4, 11, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 61, 98
Havlíčkova: 559, 560, 561, 562, 563, 564
Lindnerova: 264, 286, 290, 297, 305, 306, 308, 320, 335,
336, 339, 342, 354, 358, 364, 368, 392, 409, 448, 449, 551,
654, 657, 674, 676, 688, 690, 696, 699
Luční - Bohosudov: 411, 416, 420, 425, 426, 433, 691, 692,
705, 732
Masarykova: 348, 363, 365, 565, 566
Mírové nám.: 44, 46, 48, 49, 51, 117, 376, 471, 
U Nádraží - Bohosudov: 136, 196
Pod Tratí - Krupka: 358, 412, 519
Na Lukách - Nové Modlany:21, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59,
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 78, 93, 99, 101, 623
Pod Dolní drahou - Nové Modlany: 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17,
23, 55, 77, 88, 89
Pod Stadionem - Nové Modlany: 25, 27, 28, 33, 47, 49, 100
Průmyslová - Nové Modlany:
Dvořákova - Nové Modlany:
Eduarda Proppera - Nové Modlany:
Kateřinská:

Nová cesta: 707
Větrná:

ve volebním okrsku č.: 6
je volební místnost: KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA
KRUPKA, Krupka, Komenského 202 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dlouhá - Bohosudov: 59, 177, 208, 216, 224, 274, 299, 303,
311, 327, 379, 410, 413, 517, 638, 644, 651
Kollárova: 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 580, 581, 596, 598, 599, 600, 601, 602 
Komenského: 16, 45, 58, 87, 88, 89, 103, 166, 172, 173, 174,
190, 194, 202, 233, 238, 239, 248, 254, 261, 267, 268, 269,
271, 272, 276, 281, 292, 307, 313, 333, 346, 349, 357, 370,
378, 387, 396, 405, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
590, 591, 592, 593, 594, 595 

ve volebním okrsku č.: 7
je volební místnost: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CVRČEK
KRUPKA, Krupka, Kollárova 596 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Jabloňová: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223
Jasmínová: 237, 238, 239
Revoluční - Mar.: 13, 132, 133, 139, 140, 142, 146, 147, 156
Šeříková: 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236
Třešňová: 206, 207, 208, 209, 210

ve volebním okrsku č.: 8
je volební místnost: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, Krupka,
Masarykova 461 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Havlíčkova: 318, 321, 325, 328, 329, 352, 361, 369, 375,
383, 384, 386, 398, 432, 502, 520
Masarykova: 284, 309, 343, 347, 353, 359, 360, 366, 371,
381, 393, 395, 397, 400, 402, 406, 407, 408, 419, 439, 441,
455, 457, 461, 503, 518, 519, 612, 614, 653
Na Vyhlídce: 470, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 485, 486,
487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 500, 501, 504,
505, 506, 507, 508, 522, 523, 546, 547, 549, 550, 557, 615,
677
Nad Kalvárií: 390, 399, 423, 446, 453, 463, 473, 613, 710,
741
Nerudova: 315, 316, 322, 323, 334, 340, 355, 367, 391, 401,
422, 617, 618, 627
Pionýrů: 332, 466, 628, 694
Pod Lanovkou: 643
U Lanovky: 341, 372, 499, 646, 687, 701, 702, 703, 715, 718,
733, 739
Karla Čapka: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266 

ve volebním okrsku č.: 9
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ
ŠKOLA KRUPKA, Krupka, Karla Čapka 270
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu:
Hálkova Stezka: 197, 265, 463, 497, 600
Na Vyhlídce: 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537,
538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 619, 620, 621, 622, 623,
632, 633, 634, 672, 
Dukelských hrdinů: 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293
K Háječku: 127, 134, 135, 138, 151, 152, 172, 173, 297, 300
Karla Čapka: 253, 254, 255, 267, 268, 269, 270
Krátká: 160, 161
Ovocná: 46, 86, 187, 188, 328
Revoluční - Maršov: 13, 44, 47, 48, 49, 71, 116, 119, 120,
163

ve volebním okrsku č.: 10
je volební místnost: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ
ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, SE SÍDLEM
UNČÍN, Fučíkova 124 pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:
5. května: 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 60, 72, 87, 178, 179,
180, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198,
202, 203, 204, 301, 383
Alešova - Maršov: 19, 20, 66, 67, 68, 69, 85, 201
Angreštový sad: 308, 310, 312, 325, 334, 337, 338, 339, 340,
346, 348, 355, 357, 367, 380, 381
Dolní Maršov: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 240, 306, 307, 314,
315, 331, 345, 351, 356, 360, 362, 366, 373, 374, 375, 389
Jaroslava Foglara: 91, 298, 299, 304, 305, 323
Revoluční - Maršov: 5, 16, 29, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 55, 56,
57, 59, 65, 100, 302, 329
Rohová: 17, 58, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 92, 93,
176
Rudé armády: 75, 158, 159, 162, 165, 166, 199, 353
Růžová: 164, 167, 168, 169, 170, 174, 175

Sadová: 73, 74
Višňový sad: 313, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324,
326, 327, 330, 333, 341, 342, 343, 350, 358, 363, 370, 401,
409
28. října: 56, 99, 162, 164, 165, 172, 193, 197, 198, 209, 245,
253
Alešova - Unčín: 3, 5, 84, 85, 95, 122
Budovatelů: 28, 29, 55, 77, 117, 134, 157, 158, 159, 175, 191,
205, 219, 220, 230, 232, 233, 238, 239, 241, 246, 252, 261
Fučíkova: 49, 59, 62, 64, 69, 70, 89, 91, 92, 93, 97, 105, 112,
142, 143, 153, 154, 155, 194, 195, 242, 243, 244
Husova: 188, 189, 199, 200, 201, 222, 223
Krušnohorská: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 51,
57, 58, 65, 66, 68, 86, 90, 98, 103, 106, 107, 108, 113, 123,
136, 137, 206, 229, 260, 263
Lesní: 81, 180, 181, 182, 231
Mánesova: 166, 167, 184, 185, 202, 203, 204
Na Výsluní: 139, 192, 210, 211, 212, 214, 221, 274, 275, 276,
277, 278, 281, 283, 284, 285, 288, 290, 292, 308
Na Návsi: 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 135, 237, 269, 295, 296,
297
Nad Tratí: 115, 127, 160, 161, 170, 177, 178, 179, 187, 216,
217, 257, 258
Drážní: 12, 74, 114, 196, 207
Partyzánská: 101, 104, 118, 156, 174, 190, 234, 235, 240,
247, 248, 250, 251, 255, 256, 280, 289, 293
Polní: 264, 265, 266, 273, 287, 310
Poštovní cesta: 130, 131, 169, 218
Revoluční - Unčín: 19, 20, 21, 24, 25, 27, 52, 53, 60, 61, 63,
67, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 87, 88, 94, 96, 100, 102,
109, 110, 111, 116, 119, 126, 132, 133, 168, 183, 224, 225,
226, 249, 267 
Soběchlebská: 41, 42, 43, 44, 48, 50, 163, 291, 311
Školní: 120, 121, 125, 128, 129, 254, 259
Švermova: 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 171, 176, 236
U Lípy: 173, 270, 271
U Studánky: 2, 54, 78
Zelený sad: 335, 347, 349, 376, 379, 385, 390, 391, 393, 395,
396, 397
Za Chabařovickým nádražím: 282

ve volebním okrsku č.: 11
je volební místnost: MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO
KRUPKA SE SÍDLEM SOBĚCHLEBY,  Ústecká 80 pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Soběchleby
Náves: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 37, 44,
84, 85, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102
U Hřiště: 12, 30, 33, 34, 35, 38, 47, 48, 52, 54, 59, 60, 81,
101, 105
Ústecká: 2, 3, 4, 6, 9, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 45, 46, 49,
56, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79,
80, 82, 83, 86, 89, 90, 92, 94, 99, 100, 104
Úzká: 5, 7, 8, 50, 51, 61, 62, 63, 72, 74, 78

Další informace a pokyny pro voliče
1. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet
za chybějící, poškozené nebo jinak označené hlasovací lístky
jiné hlasovací lístky i ve volební místnosti.
2. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou to-
tožnost a státní občanství České republiky platným občan-
ským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pa-
sem České republiky, anebo cestovním průkazem.
3. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po ob-
držení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. S vo-
ličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu anebo nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise. 
4. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlaso-
vacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný vo-
lič, nikoliv však člen okrskové komise.
5. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování ne-
umožní.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, městský úřad a ve dnech voleb příslušnou okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
7. Pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování
pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro
všechny osoby přítomné ve volební místnosti a jejich bez-
prostředního okolí. 

Krupka dne 2. 5. 2014
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš

starosta města

Město Krupka, Mariánské náměstí č.p. 22, 417 42 Krupka 1 
OZNÁMENÍ STAROSTY O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU





Název organizace: Městský úřad Krupka
Název služby, aktivity: Sociální poradenství, terénní práce

S čím může pomoci: • péče o rodinu s dětmi 
• řešení životní situace osob nacházejících se v hmotné nouzi
• spolupráce s romskými komunitami 
• péče o seniory a zdravotně postižené osoby 
• poskytnutí pečovatelské služby

Komu může pomoci: Rodinám s dětmi
Osamělým matkám s dětmi

Nezaměstnaným
Osobám s nízkým příjmem

Seniorům (s nízkým příjmem, nemocným, zdravotně postiženým)
Kde jí lze využít: Městský úřad Krupka

Mariánské náměstí 22
Na koho se obrátit: Nistorová Renata DiS., tel: 417 83 114

Jindrová Jaroslava DiS. tel: 417 803 199
Simona Venclovská, tel: 417 803 199

Podmínky využití: Bezplatné poskytnutí sociálního poradenství
V úřední dny po - st od 8.00 - 17.00 hod

Út, čt, pá - dle dohody, jelikož jsou pracovníci v terénu
Pečovatelská služba je poskytována za úplatu, v souladu

s platnými právními předpisy

Název organizace: Město Krupka
Název služby, aktivity: Městská police Krupka 

S čím může pomoci: Ochrana života a zdraví, majetku a veřejného pořádku 
Komu může pomoci: Každému

Kde jí lze využít: Městská policie Krupka
nepřetržitá služba

Alejní 629
Městská policie Krupka

okrskové oddělení - každý den od 13.00 - 01.00 hod.
Karla Čapka 247

Na koho se obrátit: Operační středisko Městské policie Krupka
tel.: 471 861 107

mob.: 602 413 489
Podmínky využití: Bezplatně

Název organizace: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 
Název služby, aktivity: Terénní program

S čím může pomoci: • sociální, právní a psychologické poradenství v oblasti trhu práce,
bydlení a dluhů

• pomoc při sjednávání splátkových kalendářů a při hledání
vhodného řešení dle Vaší celkové dluhové situace  

• pomoc při psaní životopisu, dopisů a jiných písemných podání     
• předávání nabídky vhodných pracovních míst a doprovod

k zaměstnavateli 
• mediaci a právní zastoupení v individuálních případech 
• pomoc při komunikaci s různými úřady, institucemi, školou atd. 

Komu může pomoci: Osobám v krizi, dlouhodobě nezaměstnaným, menšinám,
seniorům, zdravotně postiženým, matkám s dětmi

Kde jí lze využít: Službu lze prozatím využít pouze v terénu
Na koho se obrátit: Kontakt: Ing. Adam Tomáš, 724 701 618 
Podmínky využití: Služba je poskytována terénní formou, pro prvokontakt je vhodné

využít telefonického spojení. Služba je poskytována bezplatně.
Jiné: Telefonicky je také možné si objednat návštěvu sociálních

pracovníků přímo v místě bydliště.

Název organizace: Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva 
Název služby, aktivity: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

S čím může pomoci: • pomoc při jednáních s orgánem sociálně-právní ochrany dětí,
s dětskými domovy, se školami, se středisky výchovné péče

• vyřizování záležitostí při navrácení dětí z ústavní výchovy 
• odvrácení hrozby odebrání dětí do ústavní výchovy
• pomoc při vyřízení pěstounské péče, popření otcovství,

vymáhání výživného
• mediaci a právní zastoupení v individuálních případech

Komu může pomoci: Rodinám, matkám s dětmi, otcům s dětmi, prarodičům
Kde jí lze využít: Službu lze prozatím využít pouze v terénu 

Na koho se obrátit: Bc. Veronika Arnautovská, 724 701 617
Veronika Matějíčková, Dis., 724 701 611

Podmínky využití: Služba je poskytována terénní formou, pro prvokontakt je vhodné
využít telefonického spojení. Služba je poskytovaná bezplatně.

Jiné: Telefonicky je také možné si objednat návštěvu sociálních
pracovníků přímo v místě bydliště.

Název organizace: o. s. WHITE LIGHT I.
Název služby, aktivity: Terénní sociální program pro uživatele drog

S čím může pomoci: • aktivně vyhledáváme a kontaktujeme uživatele drog 
• následně je motivujeme / směrujeme k takovým činnostem, jež

nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování
nepříznivé sociální situace spojené se závislostí na drogách 

• pomáháme s minimalizací zdravotních a sociálních rizik
vznikajících v důsledku užívání návykových látek.

Komu může pomoci: Osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových
látkách. Klienty jsou experimentátoři, pravidelní uživatelé drog

a problémoví uživatelé drog v rozvinutém drogovém stupni
závislosti.

Kde jí lze využít: Kdekoliv ve městě Krupka ve čtvrtek od 12.00 - 16.00. 
Pracovníci se nejčastěji pohybují v sídlišti horní Maršov. 

Telefonicky lze službu v tomto čase objednat, klienti se dozví
kontaktní místa telefonicky nebo osobně od terénních pracovníků.

Na koho se obrátit: Terénní pracovníci: 723 800 916
Vedoucí programu Mgr. O. Kovanda: 602 414 911

e-mail: kc-teplice@wl1.cz
Podmínky využití: Bezplatně, bez objednání, služba neklade na klienta žádné

požadavky kromě slušného chování.
Jiné: K dosažení stanovených cílů používáme:

• Výměnu použitého injekčního materiálu za sterilní kus za kus -
výměna dává prostor pro navázání kontaktu s pracovníkem. 

• Předávání informací.
• Sociální, právní a zdravotní poradenství.
• Poradenství a krizová intervence. 
• Monitoring drogové scény.
• Poradenství o možnostech léčby, o infekčních chorobách, atd.
• Sběr v ulicích pohozeného infekčního materiálu.

Mapa pomoci – Letáček pro obyvatele města Krupka
Tento materiál obsahuje základní informace o dostupných službách pomoci, které jsou určené občanům města Krupka
a nacházejí se přímo ve městě. Každý z nás se může ocitnout v obtížně řešitelné životní situaci a právě z tohoto důvodu pro
své občany město Krupka připravilo tento dokument. Přáli bychom si, aby uvedených služeb nebylo zapotřebí, nicméně
realita života ukazuje, že v případě nouze a obtíží je prospěšné přijmout pomocnou ruku. Věříme, že připravený materiál
rozšíří přehled o organizacích a službách, které jsou ve městě k dispozici a potřebným pomůže řešit jejich nesnáze.



Název organizace: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 

Název služby, aktivity: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Želváček
S čím může pomoci: • nabízíme smysluplné trávení volného času dětí a mládeže

• využití hudebního kroužku, kroužku kreslení, kroužku výpočetní
techniky, výlety po okolí, sportovní aktivity

• nabízíme doučování a pomoc s úkoly, přípravu dětí na opravné
zkoušky

• pomoc při řešení výchovných problémů dětí a mládeže
Komu může pomoci: Dětem od 6 let do 12 let, mládeži od 13 let do 15 let

Kde jí lze využít: Nízkoprahové zařízení Klub Želváček se nachází v areálu 
Masarykovy ZŠ na adrese Masarykova 461, Krupka - Bohosudov

v samostatně stojícím objektu.
Na koho se obrátit: Blanka Slezáková, Dis. 724 701 619
Podmínky využití: Klub Želváček je otevřen od pondělí do čtvrtka od 13:30 do 17:00

Jiné: Služba je poskytovaná bezplatně včetně všech aktivit.

Název organizace: Sdružení Romano Jasnica
Název služby, aktivity: Poradenské centrum Krupka,

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
S čím může pomoci: • pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace

a aktuálních problémů zaměřenou především na oblast
sociálních a rodinných vztahů, vzdělávání, volný čas, posilování
sociálních dovedností a zaměstnanosti

• pomoc s hospodařením a nastavením rodinného rozpočtu
(neboli, podpoříme Vás v dovednostech, ve kterých si nejste tak
úplně jisti, ale které běžně potřebujete - např. hospodaření
s penězi, nastavení rodinného rozpočtu)

• pomůžeme zajistit vhodné vzdělávání dětí a volnočasových
aktivit

• poradíme s péčí o dítě, při problémech v rodinných
a mezilidských vztazích

• pomůžeme Vám při hledání zaměstnání, bydlení
• pomůžeme Vám při řešení dluhů 
• můžeme nabídnout doprovod na úřad nebo instituci 
• pomůžeme Vám nalézt kontakty na další organizace, předškolní

zařízení nebo školy, na úřady, lékaře a lékařská střediska
Komu může pomoci: Rodinám s dětmi z Krupky, které mají bydliště v Krupce nebo

v přilehlém okolí.
Kde jí lze využít: Službu poskytujeme v terénu (přímo v rodině - přímo

v domácnosti, v případě potřeby v různých institucích,
pokud vás doprovázíme) nebo ji poskytujeme ambulantně
(v místě Poradenského centra Krupka - ul. Karla Čapka 248,

417 42 Krupka).
Na koho se obrátit: Na sociální pracovníky, kteří poskytují službu 

každý všední den v době od 8 do 16 hodin.
Kontaktní osoba: Bc. Josef Pithart, tel.: 702 289 538, 

e-mail: pithart.saskrupka@seznam.cz
Podmínky využití: Služba je určena pro všechny, kteří cítí potřebu býti podpořeni

při řešení své situace. Služby lze využít v uvedeném čase.
Jiné: Sociální služba je poskytována bezplatně.

Název organizace: Oblastní charita Teplice
Název služby, aktivity: Azylový dům pro matky s dětmi Agapé

S čím může pomoci: • v případě ztráty bydlení poskytujeme ubytování v pokojích se
základním vybavením, 

• zajišťujeme doprovod na úřady, 
• pomoc s vyřizováním žádostí na úřadech, 
• pomoc s hospodařením s penězi a vedením domácnosti,
• aktivity prevence ztráty bydlení, 
• prevence odebrání dětí do ústavní výchovy. 

Komu může pomoci: Služba je určená matkám s nezaopatřenými dětmi, ženám,
jež mají nezaopatřené dítě v péči a těhotným ženám od 18 let

Kde jí lze využít: Husitská 78/68, Krupka 
tel: 411 180 086, 776 101 103

Na koho se obrátit: Karolína Jírová DiS., vedoucí sociální práce 
tel: 777852113

Podmínky využití: Pobytová služba je hrazena dle platných právních předpisů,
při nástupu nutno předložit bezinfekčnost.

Doba pobytu v azylovém domě je 1 rok.
Jiné: V rámci využívání služby lze využít volnočasových aktivit,

canisterapii, vzdělávací kurzy a sociální a právní poradenství.

Název organizace: Oblastní charita Teplice
Název služby, aktivity: Sociálně aktivizační služba pro rodiny

S čím může pomoci: Jedná se o terénní a ambulantní službu, jež může pomoci s:
• doprovodem na úřady, 
• s vyřizováním žádostí na úřadech, 
• s hospodařením s penězi, 
• působí jako prevence ztráty bydlení a prevence odebrání dětí do

ústavní výchovy.
Jako fakultativní službu nabízíme:
• pobyty pro rodiny s nezaopatřenými dětmi v nevybavených

bytových jednotkách.
Komu může pomoci: Matkám a otcům s nezaopatřenými dětmi

Těhotným ženám od 18 let
Kde jí lze využít: Agapé II., Pod Dolní drahou 88, Krupka

411 180 076
Na koho se obrátit: Bc. H. Ryklová - vedoucí služby

774 852 117, 411 180 076
Podmínky využití: Sociálně aktivizační služba - bezplatná

Fakultativní služba - pobyt je placený,
přednostně pro obyvatele Krupky,

nutnost bezdlužnosti vůči OCH Teplice a odběrateli elektřiny.
Na první schůzku ohledně poskytování sociální služby a pobytu

je žádoucí se předem telefonicky nebo osobně objednat.
Jiné: Sociálně aktivizační službu poskytujeme v terénu ve městě

Krupka a v bytových jednotkách 1+1 Domu Agapé II.

Název organizace: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, 
Kontaktní pracoviště Teplice 

Název služby, aktivity: Agenda hmotné nouze
S čím může pomoci: Poradenství a stanovení nároku na dávky hmotné nouze
Komu může pomoci: Nízkopříjmovým skupinám obyvatel

Kde jí lze využít: Krupka, Mariánské náměstí 32
Na koho se obrátit: Dle agendy
Podmínky využití: Příspěvky se přiznávají na základě žádosti a zákonných podkladů

pro stanovení nároku

Název organizace: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, 
Kontaktní pracoviště Teplice

Název služby, aktivity: Agenda dávek státní sociální podpory
S čím může pomoci: Rodinné dávky a příspěvek na bydlení
Komu může pomoci: Rodinám s dětmi a seniorům, osobám s nízkými příjmy

Kde jí lze využít: Krupka, Mariánské náměstí 32
Na koho se obrátit: Dle agendy
Podmínky využití: Příspěvky se přiznávají na základě žádosti a zákonných podkladů

pro stanovení nároku
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Noc kostelů je tu zase
Váháte, kam vyrazit 23. května 2014 večer? Máme

pro vás jednu nabídku. Již potřetí se bude v bohosu-
dovské bazilice Panny Marie Sedmibolestné konat
Noc kostelů. 

A co že je to vlastně za akci? Již několik let se po
celé republice každoročně ve stejný den otvírají brány
kostelů široké veřejnosti, aby se mohla seznámit s pro-
středím kostela a třeba si i odpočinout od běžných sta-
rostí. V kostelích probíhají různé koncerty, modlitby,
akce pro děti, prohlídka kostela apod. Nebo jen tak
můžete strávit chvilku ticha přemýšlením či meditací. 

Že nejste věřící? To vůbec nevadí. Noc kostelů není
jenom pro věřící, ale právě i pro lidi, kteří do kostela
nechodí nebo se do kostela přes rok nedostanou. 

V naší bazilice si pro vás farníci připravili několik
akcí. Hlavním bodem programu bude vystoupení smí-
šeného sboru Audite Silete pod vedením Ing. Vlasty
Holíkové, který začíná v 19 hodin, takže se máte na
co těšit.

Přesné časové rozvržení programu najdete na pla-
kátech a vývěsce u kostela. Budeme rádi, když si udě-
láte čas a navštívíte naši baziliku!

Farníci z Bohosudova

Den dětí s vláčky se bude konat
v DK Olympie v Krupce

Výstava železničních modelů a klubového kolejiště

Od 28. 8. do 31. 8. 2014 proběhne
na Městském úřadě v Krupce

výstava kaktusů a sukulentů,
prodej medu a výrobků

domácích prací.
Ve čtvrtek, pátek a sobotu bude otevřeno od

9.00 do 17.00 hodin.
V neděli pak od 9.00 do 14.00 hodin.

ZÁPIS
Základní umělecká škola v Krupce 

přijímá žáky do hudebních a nehudebních
oborů školního roku 2014 - 2015

Zápis do hudebních oborů bude probíhat přímo
v ZUŠ Lipová 434 (směr lanová dráha)
od 12. května každé pondělí a čtvrtek

od 14 do 17 hodin.
OBOR HUDEBNÍ:

Výuka hry na hudební nástroje:
Klavír - elektronické klávesy - kytara - zobcová
flétna - příčná flétna - klarinet - saxofon - zpěv -

housle - hoboj - bicí nástroje - akordeon -
trubka - basová kytara
Věk přijímaných: od 5 let

Přípravná hudební výchova - výuka na
zobcovou flétnu a klávesy.

Vyučuje se v MŠ v regionu Krupky. Rodiče se
mohou informovat přímo v MŠ, kam bude dítě od
září 2014 docházet. Tato výuka zvyšuje všestranný
hudební rozvoj dítěte - rytmus, zpěv, pohyb. Hra

na zobc.flétnu má i zdravotní význam - regulované
dýchání. 

Věk přijímaných: od 5 let
OBOR TANEČNÍ:

klasické, lidové a novodobé tance.
Výuka bude probíhat v BGB. Zápis do oboru je

v BGB (taneční sál 3. patro) každé 
pondělí a čtvrtek od 16 - 18 hodin.

Věk přijímaných: od 5 let
Informace telefonicky na čísle: 417 861 388, 
nebo na webové stránce: www. zuskrupka.cz

Sbor dobrovolných hasičů Unčín
Chceš zažít dobrodružství a něco nového se naučit? 

Je ti víc jak 15 let? 
Tak neseď doma a přijď mezi hasiče!!

SDH Unčín příjme dívky a ženy od 15 let do
soutěžního družstva žen v požárním sportu. 

Účastníme se soutěží Krušnohorské ligy a různých
dalších soutěží po celé České republice, kde

reprezentujeme naše město v požárním sportu.

Více na www.sdhuncin.hasicikrupka.cz.
V případě zájmu nás kontaktujte:

lucka.palascakova@seznam.cz, jan.palascak@volny.cz
Tel: 602 977 319

Dopravní výchova je velice důležitá aktivita v ob-
lasti bezpečnosti silničního provozu. Je tedy nutné s ní
začít již v předškolním věku, protože ovlivňuje cho-
vání a postoje budoucích účastníků silničního pro-
vozu. Cílem v naší mateřské škole je, aby děti získaly
nejen teoretické znalosti, ale i související praktické do-
vednosti v rámci tématu (který je součástí Školního
vzdělávacího programu) Tú tú tú, auto už je tu. 

Toto téma připadá vždy minimálně na jeden týden
v dubnu - měsíci bezpečnosti. V jeho rámci se děti se-
znamují nejen s různými dopravními prostředky, ale
i s dopravním značením a situacemi, které mohou
v silničním provozu nastat. Pro letošní rok byla zvo-
lena doba dvou týdnů od 31. 3. do 11. 4. 2014.

V prvním týdnu se děti především seznamovaly
s již zmíněnými dopravními prostředky a učily se je
rozdělovat podle toho, v jakém prostředí se pohybují.

PODĚKOVÁNÍ
Za úpravu záhonů a zahrady Mateřské školy Slu-

níčko děkuji babičce a tatínkovi Terezky Tomanové
z oddělení Motýlků. Mgr. Bc. Eva Kyjovská

V MŠ Sluníčko Krupka probíhal týden dopravní výchovy
Malovaly například svůj vysněný vůz nebo nejoblíbe-
nější prostředek, kterým by chtěly cestovat kolem
světa nebo třeba jen na dovolenou. Dále se učily po-
znávat některé dopravní značky - především zákazové,
příkazové a značky upravující přednost. Upevňovaly
své znalosti o semaforech, způsobech přecházení a ji-
ných dopravních situacích. Formou her si vyzkoušely,
jak těžké to mají v silničním provozu lidé nevidomí
a uvědomily si, že je důležité, aby si lidé navzájem po-
máhali.

Druhý týden byl zaměřen především na praktické
dovednosti. Začalo to návštěvou POLICIE ČR na za-
hradě mateřské školy. Děti se seznámily s oblečením
policistů a s jejich vybavením (např. obušky, zastavo-
vací terče, zbraně). Nejvíce nadšené byly z komuni-
kace přes vysílačky, která jim byla umožněna nebo
z oblékání neprůstřelné vesty, která byla těžší, než si
děti představovaly. Po ukázce vybavení už byla řada
na dětech. Předvedly policistům, jak se orientují v růz-
ných dopravních situacích a jízdou na kole nebo ko-
loběžce (samozřejmě s ochrannou přilbou na hlavě)
ukázaly, zda rozumí dopravnímu značení. Pokud se
některé neorientovaly, a například nezastavily na

„stopce“, okusily na vlastní kůži, jaké je to dostat po-
kutu. Na závěr si mohly prohlédnout, jak to vypadá
uvnitř služebního vozu a každé dítě dostalo razítko
POLICIE ČR na svůj řidičský průkaz.

Celé dva týdny byly zakončeny návštěvou doprav-
ního hřiště v Teplicích, kde se děti zapojily do „sil-
ničního provozu“. Zábavnou formou tedy během dvou
uplynulých týdnů zjistily, že i při jízdě na kole nebo
koloběžce je důležité sledovat semafory, značky
a především ostatní účastníky provozu na silnici. 

Mgr. Alena Špalková

O víkendu 31. 5. - 1. 6. 2014 uspořádá Klub želez-
ničních modelářů Krupka ve své klubovně v 1. patře
Domu kultury Olympie v Krupce výstavu železnič-
ních modelů a kolejišť. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout modely železničních a silničních vozidel
v modelových velikostech HO, TT a N. Ve velké klu-
bovně bude v provozu velké klubové kolejiště v mě-
řítku TT, zaujímající plochu téměř 25 m2, které budou

obsluhovat členové klubu. Na tomto kolejišti jsou tři
stanice a dvě zastávky. Oproti vánoční výstavě budou
jednotlivá ovládací stanoviště na klubovém kolejišti
již propojena telefonickými linkami.

V menší klubovně si budou moci sami malí náv-
štěvníci pouštět HO vláčky, které jsou součástí tram-
vajového kolejiště. Dále zde budou vystaveny některé
předměty a přístroje používané na skutečné železnici,
jako např. lampy, informační systém pragotron, tele-
fony, označovače jízdenek. Výstava bude otevřena pro
veřejnost po oba dny od 9 do 17 hodin.

Ing. L. Grochol, vedoucí KŽM Krupka
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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.

Světový pohár a mistrovství ČR
v raketovém modelářství v Krupce 

se koná
v sobotu 17. a v neděli 18. května 2014

na Srbickém pahorku od 9.00 hodin. 
Všechny příznivce srdečně zveme!!!

Dům dětí a mládeže Cvrček, Krupka - Maršov
Kollárova 596, telefon 724 681 770, 417 861 419

nabízí

DVA ROKY PRÁZDNIN
od 8. do 18. července 2014

10denní letní tábor pro děti od 7 do 14 let
v chatě Permon, Sloup v Čechách

cena 4 000,- Kč
Přihlášky a informace získáte v DDM Cvrček, 

na webových stránkách www.ddmcvrcekkrupka.cz
na telefonních číslech 724 681 770, 417 861 419

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka Vás zve na 

Májovou školní akademii
Kdy: Středa 21. května 2014 od 17.00

Kde: Kulturní dům Olympie
Program: 

Vystoupení pěveckého sboru
Představení školních kroužků

Výstava prací žáků naší školy a další...

DĚTSKÝ DEN
Přijďte k nám do Restaurace Pod hradem

Kyšperkem (Unčín nádraží) oslavit DEN DĚTÍ
v sobotu 31. května 2014 od 15.00 hodin

O zábavu se postarají
klauni Máca a Gabča a DJ Mike.

Soutěže o ceny - tance pro děti i dospělé
Všichni jste zváni

V březnu 2014 děti v mateřské škole Masarykovy
základní školy a Mateřské školy Krupka slavily jaro
třemi akcemi. Ve středu 19. 3. společně s žáky pří-
pravné třídy plnily projekt Sluníčkový den. Malovaly
sluníčka, přivolávaly jaro říkadly, zpěvem, tancem
a hrou na rytmické nástroje.

V pátek 21. 3. si připomněly Světový den vody

Ve dnech 7. až 9. 4. 2014 proběhla celostátní sou-
těž žáků učebního oboru Obráběč kovů na Střední
škole technické Žďár nad Sázavou. Vyhlašovatelem
soutěže je Cech KOVO ČR, Jihomoravský kraj ve
spolupráci s MŠMT. Tato soutěž zručnosti je součástí
celostátní přehlídky České ručičky v jednotlivých stro-

Navštívili jsme RMK Krupka
V prvním dubnovém týdnu navštívily děti z 1.

stupně BG, ZŠ a MŠ Bohosudov Raketo - modelář-
ský klub v Krupce. Děti zhlédly zajímavý film o krup-
ských modelářích, prohlédly si makety raket a letadel
a vyslechly si povídání pana B. Pavky. Nakonec si
každý sestavil i své vlastní letadélko. Moc děkujeme
za vstřícnost a ochotu RMK, především Mgr. Věře
Pavkové, která žákům naší školy tuto zajímavou akti-
vitu zprostředkovala.

Za 1. stupeň ZŠ Mgr. Nela Haspelová

Projekt: Napříč školou 
Dne 11. 4. 2014 se na naší škole - Masarykově Zá-

kladní škole a Mateřské škole Krupka, konal již kaž-
doročně projekt pod názvem „Napříč školou “. Tento-
krát s tématem „Vesmír“. Do projektu se zapojily
všechny tři budovy naší školy. To znamená, že se
zúčastnili žáci 1. i 2. stupně. 

Po rozlosování se děti vzájemně promíchaly a roz-
dělily se do daných skupin. Každá tato skupina potom
pod vedením pedagoga plnila celé dopoledne zadané
úkoly. Na chvíli se všichni ocitli ve vesmírném pro-
storu a stali se mimozemskou civilizací. Tento den byl
jak ze strany dětí, tak i pedagogů vyhodnocen pozi-
tivně. Ukázalo se, že žáci naší školy dokáží spolupra-
covat a pomáhat těm mladším a ti starší převzít úlohu
vedoucího týmu. 

Mnozí z nich měli možnost pracovat s jiným peda-
gogem v jiné budově naší školy.

A to je i cílem tohoto projektu, který se vydařil.
Koordinátorky projektového dne:

Vopatová Pavlína a Pešková Petra 

Velký úspěch Ústeckého kraje a naší školy v Krupce

jírenských oborech. Hlavním cílem je podpora zvý-
šení prestiže řemesel a posílení postavení a významu
středního odborného školství v České republice.

Soutěže se zúčastnilo 11 dvojčlenných družstev
z jednotlivých krajů České republiky. Byla vyhlášena
soutěž jednotlivců a soutěž krajských družstev. Soutěž
byla rozdělena do dvou částí. Výroba součásti podle
výkresové dokumentace a měření součásti, zpracování
protokolu měření a výpočtu řezných podmínek.

Za Ústecký kraj se zúčastnil žák Jaroslav Blažek ze
SŠT gastronomické a automobilní Chomutov a Tomáš
Hegr ze SŠ stavební Teplice. Tito žáci postoupili jako
vítězové krajského kola našeho kraje.

Ve velké konkurenci z celé republiky se reprezen-
tanti našeho kraje neztratili a dosáhli velmi dobrých
výsledků. V soutěži družstev se Ústecký kraj umístil
na druhém místě za krajem Vysočina.

V jednotlivcích dosáhl výborného výsledku Tomáš
Hegr ze SŠ stavební Teplice a získal celkově druhé
místo se ziskem 187 bodů. Jen o 3 body víc měl re-

prezentant za Moravskoslezský kraj Jiří Lukša z Vít-
kovické SPŠ.

Tento význačný úspěch ukazuje dobrou práci v kva-
litní přípravě žáků na budoucí povolání a na snahu co
nejlepšího materiálního zabezpečení v učilištích, aby-
chom dosáhli nejlepší připravenosti našich absolventů
v tomto strojírenském oboru. Obor Obráběč kovů je
v našem kraji velmi žádaný a potřebný. Proto nás těší
jeho dobré výsledky a úspěchy žáků a pedagogů na-
šich škol.

Miloslav Svoboda,
vedoucí učitel odborného výcviku

V mateřské škole Masarykovy ZŠ
a MŠ Krupka oslavili jaro

(22. 3. 2014). Povídaly si o vodě, jejím koloběhu
v přírodě, její nepostradatelnosti pro náš život a nut-
nosti s ní šetřit. Děti se také podílely na pokusech s vo-
dou, seznámily se s jejími vlastnostmi a druhy sku-
penství. Z textilu sestavily cestu vody od pramene
k moři. O týden později, v pátek 28. 3. odpoledne, se
rodiče s dětmi sešli na akci Malování pro radost. Bar-
vami na sklo dekorovali skleničky a tabulky skla.
Každý pracoval podle vlastní fantazie a práce se všem
dařila. Malovaly se květiny různých tvarů a barev.
Z tvoření měli všichni velkou radost a výrobky si od-
nesli domů.

Děkujeme rodičům, kteří se aktivně podíleli na
všech akcích. Na Sluníčkový den děti oblékli do žluté
barvy a vyrobili jim pompony. Na Den vody děti při-
šly v modré barvě a rodiče zapůjčili textil na tvoření.
Do malování se zapojila skoro celá mateřská škola.

Děti nejen slavily, ale především se hrou vzdělá-
valy a získávaly nové vědomosti.

Miloslava Červenková a Kamila Bergnerová,
učitelky MŠ

Nejlepší družstva

Radost z výsledku na SŠ stavební Teplice, odlouče-
ném pracovišti Krupka s mistry a ředitelem školy
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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

Prodám slunný
družstevní

byt 3 + 1 + balkon,
s krásným výhledem

7. poschodí za symbolických
9 000,- Kč z důvodu

stěhování.
Dům je po rekonstrukci

v ulici Dukelských hrdinů.
(Měsíční poplatky cca 5 000,- Kč)

Tel: 602 291 667, 777 691 667

Zveme Vás na

VEPŘOVÉ HODY
Dne 16. 5. 2014 od 8.30 do 17.00 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

Regionální televizní vysílání pod názvem Regia TV mohou di-
váci sledovat v Ústeckém kraji už řadu let. Začínalo na kabelové
televizi Karneval a později na UPC. Od loňského roku se toto vy-
sílání začalo dále rozšiřovat. Společně s dalšími studii po celé re-
publice teď vysílá ze satelitu Astra na společné TV stanici s ná-
zvem Regionální televize.cz a tentýž program najdete nyní i na
kabelové UPC. 

Donedávna bylo vysílání Regia nedostupné jen pro ty, kdož při-
jímají televizní signál na obyčejné antény, vzduchem, tedy digi-
tální vysílání z povrchových vysílačů. 

To se loni změnilo. Od října je relace Regia zařazena i do pro-
gramu TV Pohoda. Tuto stanici lze přijímat z vysílače na vodárně
v Teplicích a pokud se uživatelům ještě v nabídce nezobrazila,
stačí většinou trochu pootočit anténu, aby byl příjem rozšířen
i o tuto stanici a některé další. 

TV Regia natáčí různé pořady a reportáže z měst Ústeckého
kraje a také samozřejmě z Krupky. Diváci uvidí záběry a obra-
zové informace z města, které je jejich domovem. 

Televize vysílá na: Satelit Astra - Regionálnítelevize.cz - TV
stanice přebíraná většinou větších kabelových operátorů v celé
ČR. Naladění: ASTRA3B - Astra 3B (23,5 stupně východně),
12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S, kódování žádné
(FTA). 

Počet diváků/uživatelů: 2,5 milionu. Časy vysílání Regia:
19.50, reprízy: 23.50, 3.50, 7.50, 11.50, 15.50 denní počet odvy-
sílání 6x.

Kabelová televize UPC, největší operátor (šíří i stanici Regi-
onální televize po celé republice) časy shodné, počet uživatelů
1,5 milionu.

Celoplošná TV Pohoda - Relax, digitální vysílání MUX 4
(vzduchem), regionální víkendové zpravodajství Regia TV

Regionální televizní vysílání může
vidět už téměř každý obyvatel města 

v Ústeckém kraji - pátek, sobota, neděle a pondělí. Premiéra v pátek 18.00 hodin, opako-
vání pak ve 22.00, sobota a neděle 6.00, 7.30, 12.00, 18.00, 22.00. Pondělí 6.00, 7.30, 12.00.
Počet uživatelů/diváků v Ústeckém kraji: 300 tisíc. 

Reportáže jsou též k zhlédnutí na webu www.regia.tv a stránkách města Krupky
www.krupka-mesto.cz v sekci Videoarchiv. M. Kabát

INZERCE
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Studiem pedagogiky volného času jsem se dostala
do lektorského týmu společně se 198 úspěšnými ab-
solventy Systému přípravy, rozvoje a vedení pedago-
gických pracovníků, který NIDM MŠMT proškolilo,
a certifikovalo v rámci projektu Klíče pro život v roce
2012. Jako mentor jsem vedla vzdělávací kurz pro ve-
doucí zájmových kroužků vykonávajících dílčí peda-
gogickou činnost, ve dnech 21. -23. 3. a 11. - 13. 4.
2014 v DDM Cvrček, Krupka. V průběhu kurzu jsem
zařazovala různé hry z oblasti zážitkové pedagogiky,

PODĚKOVÁNÍ 
Kurz pro lektory volného času vykonávající dílčí

přímou pedagogickou činnost je realizován v Domě
dětí a mládeže Cvrček, Kollárova ul., Krupka, a to pod
vedením ředitelky zařízení paní Jarmily Hejné, která
se ujala nelehké práce mentora celého kurzu. 

Pro všechny účastníky je kurz velkým přínosem pro
jejich další práci s dětmi. Díky skvělému mentor-
skému, ale i lidskému přístupu kurz probíhal ve skvělé
atmosféře všech zúčastněných. Rádi bychom tímto po-
děkovali jak ředitelce (mentorovi), tak jejímu kolek-
tivu, který ve svém volném čase věnoval spoustu ener-
gie na přípravu a realizaci. 

Prozatím proběhly pouze ústní zkoušky, ale stu-
dium stále pokračuje a je před námi ještě spousta
práce. I přes tato úskalí věříme, že to zvládneme. Ještě
jednou velký dík a hluboká poklona paní Jarmile
Hejné. Účastníci kurzu

Okresní kolo raketových
modelářů v Krupce

V sobotu 5. dubna 2014 uspořádal Raketomodelář-
ský klub Krupka pro žáky z RMK Krupka a RC Mo-
del Krupka okresní kolo žáků do 15 let. V soutěži S6A
v trvání letu na streameru se na prvním místě umístil
Matouš Novák ze zájmového kroužku raketových mo-
delářů DDM Cvrček, Krupka pod vedením Roberta
Zycha a Petra Kosťova. Blahopřejeme.

Kolektiv DDM Cvrček, Krupka

...v plné síle a pracovním nasazení, v nejkrásnějším
měsíci v roce, umírá 11. května 1984 na infarkt ve-
řejně známá osobnost našeho města prof. Stanislav Še-
bek. Rozloučit se s ním tehdy přišlo 14 kněží spolu
s biskupem Otčenáškem a na 2000 lidí. Pro dokreslení

poměrů na tomto území
naší republiky v té době
je třeba se zmínit, že ne-
byl povolen průvod
z baziliky na hřbitov -
z důvodu rušení měst-
ského provozu, ani vy-
tisknutí smutečního
oznámení s křížem - ten
tam byl domalován poz-
ději potajmu...

Pro všechny to byla
opravdu velká rána, jak
pro rodinu, tak pro žáky
a studenty hudebních

škol, kde vyučoval. Začínal jako mladý po vysoko-
školských studiích vyučovat na arcibiskupském gym-
náziu zde v Bohosudově v roce 1947 hudbu, přebírá
místo varhaníka po hudebním skladateli Vlachu - Vru-
tickém, stává se ředitelem kůru. Po roce 1960 vyučuje
na hudební škole v Chabařovicích až do svého od-
chodu na věčnost a zároveň spolu s manželkou Alicí
vychovávají muzikantský dorost při Domu kultury.

Vyučoval hře na několik hudebních nástrojů, into-
naci, harmonii a zpěvu. Vychoval mnoho hudebníků,
z nichž se řada věnovala profesionální dráze jako só-
listé Národního divadla, divadla v Plzni, v Ústí nad
Labem, v Teplicích, členové Linha Singers nebo jako
hráči Severočeské filharmonie. Spolupracoval s hu-
debními tělesy a různými chrámovými sbory v okolí
a v Praze, kde byla také několikrát provedena jedna
z jeho pěti mší pro sóla, orchestr a varhany. Zanechal
po sobě přes 50 opusů církevních skladeb pro různá
obsazení, 5 mší a asi 60 skladeb světských - včetně
pochodu Ať žije Krupka! - věnovaný našemu městu. 

Odešel člověk - tělem i duší MUZIKANT - na jeho
památku mu byla odhalena pamětní deska v poutní ba-
zilice. Budu velmi ráda a potěšena, když si pamětníci
a žáci, kteří v Krupce - Bohosudově bydlí, vzpome-
nou na mého otce a na jeho manželku Alici, kteří spo-
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Dne 9. května uplyne devět let,

co nás navždy opustil pan Jan Rei-
chelt. Stále vzpomíná rodina. Dě-
kujeme všem, kteří vzpomenou
s námi.

Dne 7. 4. 2014 zemřel pan Milan Jesenovský.
Ačkoliv v Krupce již přes 20 let nežil, nepřestal být
krupským patriotem a hlavně bohosudovským ha-
sičem. Vlastně celý svůj život vždy nějakým způ-
sobem pracoval pro lidi a tomto městě, ať to bylo
divadlo, sport, hasiči nebo práce ve veřejné správě.
Prožil mezi Vámi hezký život, rád na Vás vzpomí-
nal. Děkujeme všem, kteří projevili upřímnou sou-
strast nad odchodem našeho tatínka a dědečka.

Dcera Ilona Nedbalová s manželem
a celou rodinou

PP oo dd ěě kk oo vv áá nn íí
Děkujeme všem, kteří se přišli

rozloučit s naší drahou maminkou
Mgr. Květoslavou Vítů a zároveň
děkujeme za projevení soustrasti
a květinové dary.

Za pozůstalé syny Milan,
Áda, Vašek s rodinami

VZPOMÍNÁME VŠICHNI
- je to již neuvěřitelných 30 let...

lečně mladé hudebníky v našem městě vychovávali.
Fotografie je pořízena při besedě o hudebních sklada-
telích v DK Olympie Krupka, kterou pro žáky tehdy
manželé Šebkovi připravili. Děkuji Vám všem za ti-
chou vzpomínku, určitě nám bylo v jejich přítomnosti
velmi dobře a máme na co vzpomínat!!!

Dcera Marie Eichlerová s rodinou

Kurz pro externí pracovníky volného času 
aby bylo setkávání studentů příjemným zážitkem a ne
nudným vstřebáváním teorie. Jaká témata budou ob-
sahovat jejich příklady dobré praxe? Závěrečné zprávy
budou pojednávat o tom, jakým způsobem povedou
s dětmi odbornou lekci v oblasti leteckých modelářů,
zumby, pilates, moderních a country tanců, aerobiku,
kung-fu, rybářského kroužku a dalších. Závěrem
kurzu čekaly na studenty ústní zkoušky a test se 40
otázkami na 40 minut. Testy, závěrečné zkoušky a zá-
věrečná zpráva s Příkladem dobré praxe budou před-
pokladem pro získání osvědčení „Pedagog volného
času“. Osvědčení s akreditací MŠMT bude mít celo-
republikovou působnost, což znamená, že pedagogové
mohou pracovat v kterémkoliv zařízení, které se za-
bývá výchovně vzdělávacími programy pro děti, mlá-
dež i dospělou populaci. Myslím, že nejcennější byla
zkušenost a možnosti další spolupráce skupiny peda-
gogů volného času z Teplic, Bíliny a Krupky. Studenti
vytvořili perfektní a spolupracující tým, se kterým
byla radost pracovat. Přeji všem účastníkům kurzu
mnoho úspěchů v jejich studiu, v aktivitách s dětmi,
které mají skutečně skvělé průvodce a rádce v peda-
gogickém procesu. Domům dětí a mládeže mnoho
nadšených a kvalifikovaných pedagogů volného času,
které jsem měla možnost osobně poznat. Zažili jsme
společně mnoho legrace a úsměvných dnů, za které
všem velmi děkuji. 

Poděkování patří i kolegyním, které pomáhaly při
zajištění organizace kurzu.

Jarmila Hejná, ředitelka DDM Cvrček, Krupka 
Mentor kurzu K2, kvalita a konkurenceschopnost

v neformálním vzdělávání

Velikonoční klubání
Stalo se již tradicí, že se před Velikonocemi v Domě

dětí a mládeže Cvrček, Krupka pořádá akce s názvem
Velikonoční klubání. Jejím cílem je umožnit veřejnosti
a především dětem vytvořit si originální jarní deko-
raci. Letos jsme nabídli klasické zdobení perníčků, vý-
robu zápichů do květináče a plůtků na zeď, barvení
vajíček a papírové dekorace na velikonoční stůl. Letos
proběhlo klubání 18. dubna odpoledne. Věříme, že se
akce líbila a těšíme se i příští rok.

Kolektiv DDM Cvrček, Krupka

Proběhl již 12. ročník přírodovědné
soutěže Krupský permoník

V pátek 25. dubna proběhl již 12. ročník přírodo-
vědné soutěže Krupský permoník. Zúčastnilo se ho 45
tříčlenných družstev ze všech základních škol a více-
letého gymnázia v Krupce. Soutěžící předvedli zna-
losti z oblasti přírodopisu, chemie, matematiky, ze-
měpisu, ekologie. Páťáci a starší žáci navíc museli
ukázat, že umí vyhledávat informace na internetu.

Ne všechny otázky byly jednoduché - např. na ko-
pec Klínovec žáci vystoupali, pokud vyřešili osm jed-
noduchých rovnic. Myslivost také není jednoduchá,
poznat stopy zvířat museli všichni žáci. A praktická
cvičení? Problém měli někteří s filtrací, určováním pH
roztoků, připravit si mikroskopický preparát a pře-
kreslit ho také není jednoduché.

Přesto zvítězili všichni účastníci. Gratuluji.
Mgr. Ivana Hlavínová
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Sportovní škola Krupka informuje

www.sportovniskola.webnode.cz
PŘIVEZLI JSME OSM MEDAILÍ
Z MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ 

Naši plavci se ve dnech 19. - 20. 4. 2014 zúčastnili
mezinárodních závodů mládeže v Ústí n. L. Na 50me-
trovém bazénu jsme při účasti 520 plavců z 23 oddílů
z Čech a Německa získali 8 medailí. Petra Vavři-
chová (00) vyhrála disciplíny: 50 m znak (0:33,7)
a 50 m kraul (0:29,4), při kraulu se bohužel zranila
a nemohla dále startovat. Další 1. místo získal Tadeáš
Brejcha (01) na trati 400 m kraul, 2. místo ve výbor-
ném čase získala Bára Breiová (01) na 200 m znak
(2:56,0), a 2x 5. místo 50 m a 100 m znak. Třetí místo
vybojovala na 200 m motýl (3:29,4) Dana Kovalču-
ková (02) a 5. místo na 200 m OPZ (3:19,0), 3. místo
na 200 m motýl Václav Nosek (99), Pavla Slánská
(00) byla na 3. místě na 200 m znak (3:03,4) a na
6. místě na 400 m kraul, Jan Ostapowycz (03) vy-
plaval 3. místo na 200 m znak. Další pěkná umístění
přidali Veronika Popovyčová (04), 3x 5. místo 50 m
motýl, 50 m prsa a 100 m prsa, Sandra Piťhová (03)
5. místo 200 m znak (3:33,1), Šimon Formánek (01),
6. místo 50 m znak, Klára Slámová (02) 2x 7. místa
na 200 m OPZ (3:19,4) a 100 m kraul a Zdena Cej-
narová (03) 7. místo 100 m prsa.

Závod se konal 8. 3. 2014 v Praze - I. kolo Národ-
ního poháru. Odjeli jsme tam se čtyřmi závodníky:
Fuka Mikuláš, Zemek Michal, Juna-Chien Thang, Ži-
gunov Andrej. Všichni závodníci nastupovali oproti
loňskému roku ve vyšších věkových i váhových kate-
goriích. 

První nastoupil v kumite st. žáci - 45kg Zemek Mi-
chal a vybojoval 3. místo. V kumite dorostenci - 52 kg
se Fuka Mikuláš probojoval až do finále, kde podlehl
závodníkovi z Hradce Králové a obsadil 2. místo.
V kumite dorostenci - 57 kg závodil Juna-Chien
Thang, který obsadil 4. - 5. místo. Posledním závod-
níkem v kumite dorostenci - 63kg byl Žigunov An-
drej, ten obsadil 5. - 6. místo. Všichni získali body pro
MČR.

Dalším turnajem, který se také započítává do MČR,
byl Memoriál M. Šianského. Konal se 22. 3. 2014
v Lounech. Zde si naši závodníci vedli ještě líp. V ku-

mite st. žáci - 45 kg nastoupil Zemek Michal, postou-
pil až do finále, kde po vyrovnaném zápase podlehl
svému soupeři a obsadil 2. místo. V kumite dorostenci
- 52 kg nastoupil Fuka Mikuláš, který nedal soupeřům
šanci a vybojoval 1. místo. Juna-Chien Thang - do-
rostenec - 57 kg vybojoval po velmi dobrém výkonu
2. místo. Byl to jeho první velký úspěch. Posledním
závodníkem byl Žigunov Andrej, který nastoupil v ku-
mite dorostenci - 63 kg. Vybojoval si 4. - 5. místo.

V neděli 6. 4. 2014 jsme odjeli na I. kolo Ústecké
regionální ligy kumite družstev žáků. Za náš oddíl od-
jel Zemek Michal, Juna-Chien Thang a Žigunov An-
drej. Tam nastoupili proti družstvům z Ústí n. L.,
z Mladé Boleslavi a z Jablonce n. N. Vybojovali
2. místo.

Závodníkům děkujeme a zároveň věříme, že se jim
povede dobře i nadále.

Trenéři: Jiří a Martin Kulíkovi

TJ Krupka nabírá nové členy
www.tjkrupka.com slama.marian@seznam.cz

Vážený rodiče,
Fotbalový klub TJ Krupka Vám nabízí mož-

nost zařazení vašeho syna (dcery) do jedné z nej-
větších mládežnických fotbalových základen na
okrese. Konkrétně, děti narozené v roce 2004 -
2008 do družstev předpřípravky, mladší pří-
pravky a starší přípravky. V případě vašeho zá-
jmu se můžete informovat u šéftrenéra mládeže:
pana M. Vrtišky - (mob.tel.: 720 406 316, e-mail:
vrtiskamartin@seznam.cz) nebo u trenéra pří-
pravek: pana M. Slámy - (mob.tel.: 777 886 585,
e-mail: slama.marian@seznam.cz) anebo rovnou
přijďte a to každé úterý nebo čtvrtek na stadion
TJ Krupka a to od 15.30 hodin, tréninky jsou od
16.00 hodin. Pokavad máte staršího syna či
dceru, není problém začlenit vaše dítko do mlad-
ších či starších žáků.

Doporučené věci na trénink: míč a vybavení
jako na hodinu tělesné výchovy.

Nabízíme Vám pravidelnou sportovní vý-
chovu v kolektivu stejně starých chlapců pod ve-
dením kvalifikovaných trenérů s licencemi
„A“UEFA, „B“ UEFA a „C“ FAČR s perspekti-
vou růstu v kategoriích mladší přípravka, starší
přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. Jak
to u nás chodí, zjistíte na našich webových strán-
kách a to na: www.tjkrupka.com.

Naši nejlepší žáci jsou pravidelně zařazováni
do okresních a krajských výběrů talentované
mládeže Ústeckého krajského fotbalového svazu.

Nenechte své dítko jen tak sedět u počítače
a vyžeňte jej na čerstvý vzduch

ZÚČASTNILI JSME SE
VELKÉ CENY ÚSTÍ NAD LABEM

Ve dnech 29. - 30.3. se v 50 metrovém bazénu na
Klíši sešlo na mezinárodních plaveckých závodech
více jak 750 plavců ze 36 oddílů z Čech a Slovinska.

Naši plavci se v této
těžké konkurenci vůbec
neztratili a ve svých roč-
nících se umístili na
předních místech. Na
prvních místech se
umístila Petra Vavři-
chová (00) na 50 m znak
(0:34,35), 50 kraul
(0:29,20), 50 metrů mo-
týl (0:33,83) a 100 m
kraul (1:03,46), v osob-
ních rekordech a do
první desítky ve svém
ročníku se umístili
NĚMCOVÁ Lucie

(99), 50 m kraul (0:30,41), 50 metrů motýl (0:36,24),
50 m znak (0:36,59) a 100 m kraul (1:08,73), ZNO-
ROVSKÝ Ondřej (00) 50 m kraul (0:30,89) a 100 m
kraul (1:08,53), BREIOVÁ Bára (01) 50 m kraul
(0:31,65), 50 m prsa (0:41,52) a 50 m znak (0:37,25),
DRAGOUNOVÁ Lenka (01) 50 m kraul (0:31,87),
VALENTA Lukáš (01) 100 m znak (1:23,56) a 50 m
motýl (0:33,36) a KOVALČUKOVÁ Dana (02)
50 m motýl (0:40,24) a 100 m motýl (1:32,63). Spor-
tovní škola Krupka tímto děkuje Městu Krupka za po-
skytnutou podporu na rok 2014. 

Karel Majer, Sportovní škola Krupka

Letošní rok jsme zahájili bodovaným závodem pro MČR

První úspěch Aerobik klubu Cvrček
V neděli 13. dubna 2014 se děvčata z Aerobik klubu

Cvrček rozjela na svou letošní první aerobní soutěž
choreografií. V Praze se konalo semifinálové kolo
„Děti fitness“ 2014 a dívky obsadily druhé postupové
místo. Tím si zajistily účast na Mezinárodním festi-
valu v Praze v prostorách Paláce Lucerny, konajícího
se koncem května. Děvčatům k tomuto úspěchu moc
gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do dalších sou-
těží. Kolektiv DDM Cvrček, Krupka

Dům dětí a mládeže Cvrček, Krupka
Kollárova 596 - Maršov, Sídliště 605 - Hamry

ZVE NA XI. ROČNÍK

AEROBIC CUP KRUPKA
7. 6. 2014 od 14.00 hodin

SPORTOVNÍ HALA KRUPKA
Vstupné pro diváky 40,- Kč
Přijďte podpořit krupský tým

O pohár v boxu
se soutěžilo v Chlumci

Dne 29. března se konal v Chlumci 3. ročník sou-
těže „O pohár starosty města Chlumce“. Zúčastnilo se
ho 63 boxerů. Z toho osm bylo z Německa. Za SK
BOX Chlumec jich boxovalo deset a z toho osm ví-
tězně. Chlumečtí se umístili na prvním místě a po třetí
obhájili pohár starosty města. Filip Knor byl nomino-
ván do české reprezentace kadetů a zúčastní se
 mistrovství Evropy v Maďarsku. Trenéři Roman Rus-
ňák, František Uherek a Karel Suja děkují svým svě-
řencům za dobrý výkon. K. Suja


