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Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

Před nedávnem do-
šlo k setkání s předsta-
viteli firem z naší prů-
myslové zóny. Můžete
nám o něm říci nějaké
podrobnosti?

Předně musím kon-
statovat, že to nebyla je-
nom nějaká zdvořilostní
schůzka. Naopak, bylo

to hodně užitečné setkání, ze kterého jsem si od-
nesl několik mimořádných zjištění. To nejpod-
statnější je určitě potvrzení skutečnosti, že se
jasně a kompetentně potvrdilo, jak je zrod
a existence naší vlastní průmyslové zóny vše-
stranně prospěšný a užitečný, jak moc znamená
nejenom pro firmy, které zde našly své správné
místo pro podnikání, ale hlavně pro naše město.
Je všeobecně známé, že v posledním dlouhém
období jsou podmínky pro byznys nesmírně
těžké, nejistoty a rizika pro vedoucí pracovníky
jsou ve firmách stále větší a krize si každou
chvíli vybírá samé špatné daně. Přesto mohu po-
tvrdit, že prakticky všechny podniky, operující
v našem sousedství tato úskalí velmi dobře zvlá-
dají a úspěšně „jedou dál“. Ačkoliv v řadě po-
dobných, státem vytvořených, průmyslových
zónách řada firem s fanfárami odstartovala, aby
po čase v tichosti zase odešla, v naší, městem
zřízené zóně to nenastalo a myslím, že reálně to
výhledově vůbec nehrozí. Další fakta, potvrzu-
jící oprávněnost a správné, racionální rozhod-
nutí o způsobu řešení, jak z dříve zcela nehos-
tinných a neužitečných mokrých luk vytěžit
ohromné množství přínosů a prospěšnosti, jsou
jasná. Všechny firmy operující v našem soused-
ství vytvořily v souhrnu přes 6 miliard korun.
Práci zde má přes 1800 zaměstnanců, a značná
část z nich jsou krupčáci. Je samozřejmé, že na
existenci těchto továren se váží jejich další po-
třeby nejrůznějších dodavatelů prací, služeb
a činností. Čili další stovky lidí, tvořící tzv.
 sekundární zaměstnanost. 

Věřím, že každý soudný a normálně myslící
člověk si dokáže spočítat, co to vše znamená pro
tisícovky lidí a jejich rodiny, pro jejich dobrou
práci, navíc dosti slušně a pravidelně placenou.

Pár škarohlídů a několik falešných hlasatelů
hrůzostrašných předpovědí, jaká zla a útrapy na

Krupku dolehnou, se může jít do každé továrny
podívat a zeptat, jaká je realita a jak moc se tre-
fili vedle.

A ještě jeden dobrý poznatek. Prakticky
všichni šéfové ze sousedních firem si uvědomují
svoji sounáležitost s děním ve městě, a v různé
míře a různým způsobem se postupně snaží
o svůj podíl na něm. Dnes u nás funguje mnoho
zájmových, společenských, sportovních či kul-
turních subjektů a ty už si užívají některé mož-
nosti podpor od podniků ze zóny. V dnešní době
to není samozřejmost ani maličkost.

První únorovou sobotu se opět konal oblí-
bený městský ples. Takže pro ty, co na něm
nebyli - jaký byl?

Pořadatelé se tentokrát opravdu snažili. Takže
bylo jejich výsledné dílo korunováno výborným
výsledkem. Byl jsem rád, že na bále jsme po-
tkali mnoho lidí, kteří mají co do činění s výše
probíranou průmyslovou zónou. A to jak řadoví
zaměstnanci, tak i jejich nejvyšší šéfové.
 Ostatně i zde platí, že se na parádním programu
spolupodíleli. Ale k vlastní odpovědi. Kromě
obvyklých tanečních radovánek se na pódiu vy-
střídalo hned několik hudebních skupin, parádní
byl kouzelník, působivá byla divadelně - svě-
telná show, moc se líbila i ukázka z muzikálu
Děti ráje, no a samozřejmě oblíbené hlavní fi-
nále v podobě bohaté tomboly. Ta nakonec
skončila neobvykle a překvapivě. Hlavní cenu -
televizor - nakonec vyhrálo dohromady několik
stovek výherců. Tedy - pro přesnost - všichni
žáci Masarykovy základní školy. Ačkoliv pro

školáky zde nebyl povolený vstup, fakticky se
stalo, že první cena je jejich. Při finálovém losu
sice první cena připadla jednomu členovi našeho
zastupitelstva, ten ale okamžitě uvážil, že to není
nejšťastnější výsledek, a proto jej hned na místě
odkázal do zmíněné školy. Takže ples měl nej-
pěknější tečku pro žáky z Masaryčky. Spokoje-
ných s bálem bylo nakonec díky tomu podstatně
více lidí, nežli kolik jich tam bylo.

Děkujeme za rozhovor. /red/

Aktuality
z „Lokálního
partnerství“
Před dvěma roky bylo založeno tzv. „Lo-

kální partnerství Krupka“, kde se sdružili zá-
stupci města, místních neziskových organi-
zací, škol, policie, úřadu práce a dalších
spolupracovníků pro řešení nelehké situace
lidí a rodin s významnějšími sociálními prob-
lémy. Pro problematiku sociálního začleňo-
vání v něm má město partnera z vládní agen-
tury, paní Mgr. Barboru Bočkovou. Na téma
aktuálních věcí kolem řešených záležitostí
jsme si s ní popovídali.

Zprávy z Komise rozvoje
města Krupka

Určitě jednou z nejdůležitějších komisí rady města je ta, která má v popisu práce jeho roz-
voj. K otázkám o její činnosti jsme proto požádali o rozhovor předsedu komise, pana Václava
Šandu.

Dne 19. 3. 2014 od 14.00 do 16.00 hodin budou
občanům - daňovým subjektům v prostorách Měst-
ského úřadu Krupka k dispozici pracovníci Fi-
nančního úřadu v Teplicích, kteří pomohou s po -
dáním daňových přiznání za rok 2013. /red/

Informace pro občany
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Začneme nejprve podrobnějším pohledem

do tohoto týmu, který si zastupitelstvo města
sestavilo. 

Musím konstatovat, že při nominaci lidí do něj
se naši zastupitelé rozhodně nemýlili a tak platí,
že jeden každý „hráč“ je na svém postu opravdu
prospěšný a užitečný, a jako celek máme slušný
„tah na branku“. Propojuje se zde souhra lidí
z odborných útvarů na radnici, několik zastupi-
telů a členů rady i zástupců městské a státní po-
licie. Ale komise sama o sobě by toho moc  ne -
zmohla, kdyby se na její agendě průběžně
nepodílela širší veřejnost. Díky tomu jsme od na-
šich spoluobčanů neustále „zásobováni“ řadou
nejrůznějších podnětů, žádostí, návrhů a připo-
mínek, které lze ve své převážné většině oklasi-
fikovat jako rozumné a užitečné. Samozřejmě,
že přijdou i dopisy poněkud odtržené od reality
nebo přímo evidentně poplatné hodně osobním
zájmům nebo přáním jejich autora. Platí ale vždy
dodržované pravidlo, že všemi z obou „hromá-
dek“ se komise podrobně zabývá, diskutujeme
o nich a na každý také reagujeme. Takže stručně
řečeno, komise má kromě deseti stálých členů
ještě další spoustu neformálních spoluhráčů. Vy-
užiji této příležitosti, a všem těm bezejmenným
„nahrávačům“ touto cestou upřímně děkuji, a zá-
roveň nejširší veřejnost prosím - jen „houšť
a větší kapky“! A abych nezapomněl vysvětlit
a přiblížil naši hlavní pracovní náplň. Naprosto
prioritní oblastí jsou otázky kolem bezpečnosti
a stavu komunikací ve městě, jak pro pěší, tak
pro vozidla, lepších parkovacích možností
a obecné bezpečnosti.

Jak tedy dopadly nejvýznamnější akce,
které se z dílny komise „urodily“ v loňském
roce?

Jak svým objemem, tak hlavně svým význa-
mem a užitečností pro naše spoluobčany to jsou
především rekonstrukce chodníků kolem hlav-
ního silničního tahu Maršovem a rozšíření par-
kovacích kapacit na Hamrech. U té první akce
se podařilo řádově zvýšit jak komfort, tak i bez-
pečnost pohybu pro chodce, kterých tu denně
projdou spousty. Určitě to ocení i maminky

(Pokračování ze strany 1)
Připravují se dva nové projekty, které míří

do černého v rámci problémů dětí a mládeže
při trávení volného času. O co v nich tedy
jde?

Není žádným novým objevem, že jednou
z hlavních příčin drobné kriminality u školáků
jsou buď neexistující, nebo bídné podmínky pro
jejich nejrůznější pozitivní aktivity v době, kdy
jim skončí výuka ve škole a pak už nemají co
dělat, kam jít a kde být. Dvojnásob to platí v lo-
kalitách, kde jsou většinou rodiny se zhoršenou
sociální situací a zároveň přitom i s typickými
nižšími standardy chování a vystupování. Proto
máme v našem dlouhodobém plánu v rámci čin-

s dětmi, lidé se svými problémy při chůzi a sa-
mozřejmě i invalidé. V úseku o délce skoro 1,5
kilometru jsou zcela nové povrchy se zámkovou
dlažbou, které jsou nejenom kvalitní a pěkné, ale
navíc je u nich lepší možnost jejich zimní
údržby. A druhý případ na Hamrech si můžou
užívat pro změnu řidiči a majitelé aut ze sídliště,
které na tom bylo dříve hodně špatně. Nyní se
díky této investici města za 10 milionů Kč vy-
tvořilo 70 nových parkovacích míst, a to je
opravdu hodně užitečné a prospěšné. Navíc po-
čítáme, že i v letošním se jejich počet dále roz-
šíří.

Jaká očekávání plánujete na letošek:
Samozřejmě, že máme své priority na nejbližší

období. Rozhodně to je rekonstrukce chodníku
a úprava komunikace v ulici U stadionu, od
hlavní brány sportovního areálu až na autobuso-
vou stanici na Prokopské. Chceme zde získat
nové parkovací možnosti pro návštěvníky spor-
tovišť a slušnou možnost pro chodce k autobu-
sům. Určitě necháme nově vybavit vodorovným
dopravním značením vysoce rizikové dopravní
křižovatky ulic Příčná a 1. Máje na Horním ná-
městí a dále Bohosudovské a U stadionu. V těch -
to dopravně nebezpečných místech se budou ři-
diči moci daleko lépe pohybovat díky
vyznačeným nepřehlédnutelným bílým čarám na
vozovkách, které je budou „navigovat“, jak tudy
v klidu a bezpečně projedou. Vypadá to jako
zdánlivá maličkost, ale dnes a denně tady vidíme,
jak se zde řidiči chovají chaoticky, velmi často
špatně a nezodpovědně. Ještě bychom se rádi
pustili do podobných úprav chodníků a komuni-
kace jako U stadionu, ale tentokrát v horním
úseku ulice Teplická. I tady je třeba zlepšit stav
chodníků a zároveň rozšířit parkovací možnosti.

Je toho samozřejmě více, co by městu a našim
lidem pomáhalo a prospělo, máme řadu dalších
plánů a řešení. Klíčové ale bude, jak se nám tyto
potřeby podaří zajistit finančně, všichni víme,
jak je to složité kolem rozpočtu města. Takže
nám držte palce, abychom toho mohli řešit co
nejvíce a nejlépe.

Děkujeme za rozhovor. /red/

Zprávy z Komise rozvoje
města Krupka

Aktuality z „Lokálního partnerství“
nosti lokálního partnerství jako jednu z priorit
prevence kriminality řešení příčin nežádoucích
projevů, spadajících na vrub nejmladší gene-
race, samozřejmě že právě tam, kde je to nej-
horší. Zaměřili jsme se proto na vytváření no-
vých možností, které budou jednak lákavé
a zajímavé pro děti i jejich rodiče, budou nabíd-
kou, která je nějak smysluplně a rozumně „vy-
tíží a zaměstná“, aby měli minimum času na
lumpárny a hlouposti všeho druhu. Zároveň vy-
cházíme ze zkušenosti, která říká, že i u nás
může dobře a úspěšně fungovat to, co se spo-
lehlivě osvědčilo již na řadě míst kolem nás.
Proto jsme zpracovali potřebné podklady a žá-
dosti o finanční dotace na opravu a vybavení

školních hřišť zdejší Masarykovy základní
školy. Po realizaci akce by se zde otevřely dveře
pro spoustu dětí a mládeže a jejich sportovní
cvrkot. 

To zní velmi zajímavě. Co vše kolem tohoto
úkolu již proběhlo a co bude následovat?

Na úplném začátku to byl dobrý nápad ně-
koho z pracovní skupiny prevence kriminality
při lokálním partnerství. K němu se okamžitě
přihlásil ředitel Masarykovy základní školy pan
Vaník s nabídkou, co pro to může jeho škola
udělat. A potom už se to rozběhlo. Muselo se
připravit dost podkladů pro žádost na Minister-
stvo vnitra pro podání žádosti na finanční pod-
poru. Nejprve se musí dovybavit plochy škol-
ního hřiště o nové branky na házenou, instalovat
koše na basketbal a upravit to pro kolektivní mí-
čové hry, to je základ. Podstatou a základem je
to nejdůležitější, a tím je otevřít celé sportoviště
veřejnosti pro jeho využívání hned, jak skončí
vyučování ve škole. Takže odpoledne to nebude
pod zámkem nebo výlučně pro školní akce, ale
naopak - budou sem moci chodit, hrát, soutěžit
či trénovat děti a mládež z okolí. No a co je asi
nejdůležitější je jasné. Určitě to tam nebude
k dispozici pro nějaké „zdivočelé“ aktivity a ni-
kdo si tam nebude moci dělat, co ho napadne,
dělat tam lumpárny. Vedení městské policie se
již vstřícně zavázalo, že celý sportovní areál
bude mít během jeho veřejného provozu nepře-
tržitě pod dozorem a kontrolou, protože tam bu-
dou trvale přítomní pracovníci z dohledové
služby. I tato věc je již domluvená s ředitelem
městské policie, tak i s úřadem práce, který je
pro tyto činnosti poskytne. Předpokládáme, že
by se tato novinka měla rozběhnout během jar-
ních měsíců.

Dále se ještě připravuje druhý samostatný
projekt, který přinese hlavně pro nejmenší
obyvatele sídliště Horní Maršov nové mož-
nosti, jak trávit volný čas. Co k tomu můžete
říci?

Ten vychází ještě z doby, kdy se tam projevo-
valy různé výčitky tamějších obyvatel na to, co
jim prý chybí. Na to zareagoval starosta města
a právě tato věc se z jeho dialogu se zástupci ko-
munity na sídlišti jevila jako reálná a řešitelná.
Jedná se o vytvoření přijatelné možnosti pro ty
nejmenší, aby si měli kde hrát, tedy o plochu
s pískovištěm, pár lavičkami a případně něja-
kými houpadly. Tady jsme teprve na začátku,
protože se zde vychází ze základního kroku,
a tím je příprava vytipovaného prostoru svépo-
mocnou prací lidí z nejbližšího okolí. Místo je
již vybrané a bude to naproti detašované slu-
žebně městské policie na sídlišti. Klademe důraz
na to, aby nutné práce odpracovali ti, jejichž ro-
diny a děti budou na hřiště chodit. Materiál a vy-
bavení už budou dále záležitostí města. Všichni
v pracovní skupině jsme se shodli, že toto je
dobrá možnost, jak lze postupnými kroky při-
spívat i k těmto potřebám lidí na hornomaršov-
ském sídlišti.

V příštím vydání si opět probereme další
novinky a zajímavosti z agendy lokálního
partnerství. Děkujeme za rozhovor. /red/
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Z bloku městské policie
Hledané vozidlo 

Při kontrolní činnosti si hlídka všimla na parko-
višti u marketu stojícího osobního vozidla s ně-
meckou RZ. Provedenou lustrací bylo zjištěno, že
po tomto vozidle je německou policií vyhlášené
pátrání v rámci Schengenského prostoru. Z dů-
vodu, že se vozidlo nacházelo v blízkosti marketu,
bylo podezření, že osádka vozidla může být uvnitř.
Po několika minutách z marketu vyšli 2 muži, na-
stoupili do vozidla a chtěli z místa odjet. V odjezdu
jim už zabránila hlídka strážníků. Oba muži byli
společně s vozidlem předáni k dalším úkonům. 

Odcizený kočárek 
Na oddělení se dostavil oznamovatel, kterému

byl ze zamčeného balkonu odcizen dětský kočá-
rek. Strážníci na místě zanedlouho zjistili, že čtyři
místní mladíci se na balkon ve výšce téměř 3 metry
nad zemí vzájemně vysadili, kočárek odcizili
a vzápětí ho za 300,- Kč prodali. Kočárek se po-
dařilo zajistit a vrátit majiteli, všichni čtyři mladíci
jsou vyšetřováni pro přečin krádeže. 

Ohrožoval nožem 
V nočních hodinách byla hlídka vyslána do

místní vinárny k výtržnosti mezi dvěma muži.
Hlídka na místě zjistila, že jeden z hostů ohrožoval
svého spolustolovníka nožem. Naštěstí se nikomu
nic nestalo a muž, který ohrožoval druhého nožem,
se nyní za své nepochopitelné jednání bude zpoví-
dat. 

Kontroly zahrádkářských kolonií 
Strážníci provádí, zejména v noční době, na-

mátkové kontroly zahrádkářských kolonií na teri-
toriu města, aby tak zejména preventivně působili
na případné nenechavce a ochránili majetek za-
hrádkářů. Především sběrači kovů, tzv. „magneti“,

seberou vše, co se dá ve sběrných surovinách zpe-
něžit. Doporučujeme proto majitelům zahrad, aby
zbytečně nenechávali železné předměty volně na
očích, ale raději si je uložili do chatek nebo kůlen.

Popíjení alkoholu u večerky 
Při pochůzkové činnosti hlídka zjistila ve dvou

případech požívání alkoholu u večerky, kde je toto
zakázáno OZV. Mužům se popíjené pivo značně
prodražilo, strážníci jejich prohřešek na místě vy-
řešili v blokovém řízení.

Kontrola restaurace 
Ve večerních hodinách provedla hlídka kontrolu

restaurace v horním sídlišti. Při kontrole osob
hlídka zjistila, že na jednu z kontrolovaných osob
je vydán příkaz k zatčení. Hlídka tuto osobu zajis-
tila a předala k dalšímu řízení. 

Ranní výtržnost 
V ranních hodinách zasahovala hlídka v jedné

z místních restaurací, kde jeden z hostů ohrožoval
ostatní hosty židlí. Jednoho z hostů udeřil židlí do
hlavy a způsobil mu poranění hlavy. Zraněného
muže odvezla na ošetření RZS a útočník se nyní
bude zodpovídat z ublížení na zdraví a výtržnictví. 

Drahá úleva 
Hlídka při pochůzkové činnosti nevěřila svým

očím, když spatřila muže, který si „ulevoval“ na
omítku domu. Nepochopitelné jednání muže
hlídka odměnila blokovou pokutou a vysvětlením,
že na fasády domů se ne...

Hádku s přítelkyní odnesla výplň dveří 
Muž přijel do Krupky za svou přítelkyní. Pohá-

dali se však, muž z bytu přítelkyně odešel a při od-
chodu z panelového domu ze vzteku prokopl drá-

Chtěl bych touto cestou poděkovat Policii ČR
v Krupce za včasné dopadení pachatele, který
mi způsobil škodu krádeží. Zároveň děkuji za
rychlé navrácení ukradených věcí. 

Vážím si Vaší práce!
S pozdravem Hájek Jiří - Unčín

KRUPKA – Knauf Insulation pokračuje i v letošním roce v podpoře
nejmladších sportovců a ostatních dětí a mládeže v jejich zájmové čin-
nosti. O posledním lednovém dni se sešel ředitel výrobního závodu Knauf
Insulation Ing. Jan Brázda se zástupci škol, sportovních oddílů a dalších
podporovaných organizací, aby zhodnotili společně minulý rok a pode-
psali darovací smlouvy na letošek.

Jak uvedl Jan Brázda, pro Knauf Insulation byl rok 2013 úspěšný. „Do-
kázali jsme se vypořádat s tím, co život přinesl. Oceňuji naši flexibilitu
 reagovat a adaptovat se na nové situace, zpracovávat změny,“ konstatoval
Ing. Brázda. „Pro letošek plánujeme dodání několika tun izolace navíc
proti roku 2013, a to díky dalšímu zvyšováním účinnosti vnitřních pro-
cesů. Máme velmi slibné předpoklady i v nákupech, takže si užijeme nižší
výrobní a distribuční náklady. Chceme si zlepšit ziskovost, výroba a dis-
tribuce pracuje na nákladech, obchod na cenách. Investice cílíme do di-
verzifikace výroby a IT podpory našich procesů, aby třeba již žádný zá-
kazník nebyl zklamán, že jsme mu dodali jiný typ izolace. Tedy jedná se
o zaměření na kvalitu, servis a výrobu. V rámci našeho motta: čas chránit
energii máme ambice dále snížit specifickou spotřebu energie na jednotku
výroby, snížit spotřebu pitné vody.“

Dobré ekonomické výsledky dovolují zaměřit se rovněž na další pod-
poru aktivit v regionu. Pro rok 2014 uvolnil Knauf Insulation 560 000 ko-
run na podporu aktivit směrovaných hlavně na děti, mládež, ale také na
handicapované sportovce. 

Např. 100 000 korun získává Raketomodelářský klub Krupka, který
nemá v republice momentálně konkurenci. Výsledky jeho členů na do-
mácích, ale i na nejvyšších světových kláních jsou famózní a sbírka me-
dailí a pohárů se za rok 2013 výrazně opět rozrostla. Jak informovala na
setkání Věra Pavková, která stojí včele RMK, zvyšuje se zájem o tento
sport právě mezi nejmladší generací. Pomáhá tomu rovněž Raketomode-

tosklo vchodových dveří. Celý incident byl zachy-
cen na záznamu z kamery. Na základě předlože-
ných důkazů se muž ke svému jednání přiznal
a nyní nejenže bude muset uhradit bytovému druž-
stvu opravu dveří, ale ještě se ze svého jednání
bude zpovídat u správního orgánu. 

Nalezený zraněný muž 
Na operační středisko bylo ve večerních hodi-

nách přijato oznámení, že na silnici v ulici B. Ba-
chury leží muž. Hlídka po příjezdu na místo zjis-
tila, že muž při chůzi upadl a to tak nešťastně, že
si poranil obličej. Na místo byla přivolána RZS,
která muže převezla do nemocnice na ošetření. Po-
kud by si jej oznamovatel nevšiml, mohl by muž
utrpět omrzliny, ne-li umrznout, protože teplota se
pohybovala pod -13 st.C.

Školní docházka děti moc nezajímá 
Strážníci zjistili v dopoledních hodinách běhat

po městě se psem chlapce a dívku, oba ve věku 11
let. Na dotaz hlídky, proč nejsou ve škole, chlapec
uvedl, že je nemocen a dívka, že zaspala. Oba ne-
zletilci byli hlídkou převezeni do svého bydliště,
kde byli předáni svým matkám. Obě matky uvedly,
že jejich děti jsou nemocné, avšak proč běhají
venku, nedokázaly vysvětlit. Jednání matek bylo
hlídkou kvalifikováno jako podezření z přestupku
na úseku školství a výchovy mládeže a proto bude
věc postoupena na Magistrát města Teplice.

MěPo

Knauf Insulation podpoří aktivity dětí, mládeže
i handicapovaných sportovců částkou 560 000 korun

lářská škola, kterou právě za podpory Knauf Insulation klub pořádá pro
žáky základních škol a nově dokonce i škol mateřských. RMK Krupka na-
víc i letos pořádá mistrovství České republiky žáků, juniorů a seniorů,
stejně jako světové poháry. Na nejmladší generaci se výrazně zaměřili také
v oddílech TJ Krupka, ať jde o stolní oddíl, atletiku nebo hlavně fotbal.
Tady existuje nyní 6 mládežnických oddílů, pracují dvě přípravky, zkva-
litnila se práce mládežnických trenérů. Právě do TJ Krupka míří z celkové
částky 120 tisíc. Další finanční dary získávají pro svou letošní činnost také
Sportovní škola Krupka, TJ Soběchleby, TJ Nola Teplice, FBC Teplice,
ale rovněž ZŠ Masarykova v Krupce. A aby se nepodporoval pouze sport,
pak je tu i částka pro Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem nebo pro
projekt Animánie, přesněji na workshop animační školy v Krupce.(lmax)

PP oo dd ěě kk oo vv áá nn íí
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O víkendu 28. - 29. prosince 2013 se usku-
tečnila výstava železničních modelů a klubo-
vého kolejiště Klubu železničních modelářů
Krupka v Domě kultury Olympie. 

Výstavu navštívilo v průběhu obou dnů na
500 malých i velkých návštěvníků. V malé klu-
bovně byly ve vitrínách vystaveny železniční
modely v modelových velikostech N, TT a HO.
Malí návštěvníci zde mohli sami ovládat model

Rok 2013 byl pro Divadelní soubor Domu
kultury v Krupce velmi úspěšný. Soubor repri-
zoval kabaretní pásmo AŤ ŽIJÍ NEBOŽTÍCI,
řada míst projevila zájem i o Havlovu hru OD-
CHÁZENÍ. Vážili jsme si pozvání na prestižní
festival Šrámkova Sobotka 2013, který byl  Hav -
lovým ODCHÁZENÍM slavnostně otevřen.

Kromě divadelní produkce se věnujeme již
léta pedagogické činnosti, to znamená, že vzdě-
láváme mladé herce v oboru jevištní řeči a he-
reckého projevu a pravidelně je připravujeme na
sólová vystoupení v oblastních uměleckých sou-
těžích. V loňském roce soubor reprezentovala
na oblastní recitační soutěži v Lounech Aneta
Loskotová náročnou básní Sylvie Plathové.
V této soutěži ve své kategorii zvítězila a po-
stoupila na národní přehlídku Wolkrův Prostě-
jov 2013.

Byli jsme úspěšní i v oblastní soutěži mono-
logů a dialogů „Pohárek SČDO“. První cenu
v oboru mužský monolog získal David Pražák
za výstup ze hry „Zapomeňte na Hérostrata“.

Regionální televizní vysílání pod názvem Re-
gia TV mohou diváci sledovat v Ústeckém kraji
už řadu let. Začínalo na kabelové televizi Kar-
neval a později na UPC. Od loňského roku se
toto vysílání začalo dále rozšiřovat. Společně
s dalšími studii po celé republice teď vysílá ze
satelitu Astra na společné TV stanici s názvem
Regionální televize.cz a tentýž program najdete
nyní i na kabelové UPC. 

Donedávna bylo vysílání Regia nedostupné
jen pro ty, kdož přijímají televizní signál na oby-
čejné antény, vzduchem, tedy digitální vysílání
z povrchových vysílačů. 

To se loni změnilo. Od října je relace Regia
zařazena i do programu TV Pohoda. 

Tuto stanici lze přijímat z vysílače na vodárně
v Teplicích a pokud se uživatelům ještě v na-
bídce 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 obrazové infor-
mace z města, které je jejich domovem. 

Televize vysílá na:
Satelit Astra - Regionálnítelevize.cz - TV sta-

nice přebíraná většinou větších kabelových ope-
rátorů 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 vy-
sílání Regia: 19:50, reprízy: 23:50, 3:50, 7:50,
11:50, 15:50 denní počet odvysílání 6x.

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

Celoplošná TV Pohoda - Relax, digitální vy-
sílání MUX 4 (vzduchem), regionální víken-
dové zpravodajství Regia TV v Ústeckém kraji
- pátek, sobota, neděle a pondělí. Premiéra v pá-

Divadelní ohlédnutí za rokem 2013
Pod vedením Svatopluka Vašuta si připravila
monolog členka našeho souboru Erika Anto-
šová, která vystoupením s názvem „Maryša
2000“ získala vítězství v oboru ženský mono-
log. V oboru dialog naše vystoupení „Žena re-
nesanční“ Zdeňka Podskalského bylo oceněno
druhým místem. Všechna tři vystoupení byla
nominována na národní přehlídku do Velké Bys-
třice, které jsme se zúčastnili v červnu 2013.

Jsme pyšni na to, že naše město pořádá již
 šestým rokem přehlídku LÉTO S DIVADLEM
V KRUPCE, kde mají naši diváci možnost
zhlédnout představení českých špičkových ama-
térských souborů, jako je např. Rádobydivadlo
Klapý nebo Ty-já-tr Praha.

Na loňské přehlídce se členové našeho sou-
boru podíleli organizačně i drobným divadelním
vystoupením a ukázkou z připravovaného kon-
certu šansonů.

Velikou poctou pro soubor bylo doporučení
Ministerstva kultury, abychom reprezentovali
české amatérské divadlo v Chorvatsku pro če-

skou menšinu. Hrou Václava Havla ODCHÁ-
ZENÍ jsme přispěli k oslavám 95. výročí vzniku
Československa v daruvarské oblasti. Kromě
této hry jsme uvedli i divácky oblíbené pásmo
monologů Aldo Nicolaje AŤ ŽIJÍ NEBOŽTÍCI
v Hrubečném Poli. Obě představení byla velmi
vřele přijata a podařilo se nám navázat s če-
skými krajany přátelství, které bude v letošním
roce stvrzeno jejich návštěvou na Mariánských
poutních slavnostech v Krupce. Zájezd do Chor-
vatska byl pro členy našeho souboru velkým
uznáním a zážitkem, za který je třeba poděko-
vat nejen Ministerstvu kultury, které na zájezd
finančně přispělo, ale zejména vedení našeho
města, bez jehož podpory a finančního přispění
by se zájezd neuskutečnil.

Poslední akcí souboru v loňském roce byla
příprava lidové vánoční hry PŮJDEM SPOLU
DO BETLÉMA, kterou soubor sehrál na ad-
ventních oslavách v Rumburku a 14. prosince
2013 již po sedmnácté v Krupce. Na vánoční hře
se po celá léta podílejí všichni členové souboru,
jejich přátelé a zejména děti. Během let si  pře -
dávají role a dojemné je, že původní představi-
telka Marie posléze vystupuje jako žena z lidu
se svými dvěma dětmi. Jsme rádi, že toto před-
stavení se v Krupce stalo tradicí, kterou v loň-
ském roce potvrdilo tak velké množství diváků,
že k našemu potěšení bylo nutno přidat do hle-
diště všechny dostupné židle a ještě řada lidí
zhlédla vystoupení vestoje.

Všem svým divákům děkujeme za jejich pří-
zeň, těší nás, že amatérská představení navště-
vují představitelé města a vynasnažíme se, aby-
chom i v letošním roce připravili pro krupskou
diváckou obec příjemné divadelní zážitky.

Jana Urbanová, režisérka souboru 

Vánoce s vláčky 2013

Pohled na střední část kolejiště s hradem
Strážov.

tramvaje a železniční soupravu v mě-
řítku HO. Kromě toho zde byl vysta-
ven model motorového vozu
ČSD M.131.1 „hurvínek“ v měřítku O.

Hlavní pozornost návštěvníků ov-
šem přitahovalo velké klubové kole-
jiště v měřítku TT. Kolejiště bylo ob-
sluhováno členy klubu, ovládajících
provoz z jednotlivých stanic. Největší
stanice Strážovice musela mít dokonce
vzhledem k intenzitě provozu  dvou -
člennou obsluhu. Na kolejích byly
k vidění jak modely lokomotiv a vozů
ČSD a ČD, tak zahraničních dopravců. 

Klubové kolejiště bude postupně
zdokonalováno, přibudou zde další
elektricky přestavované výhybky, svě-

telná návěstidla a autoblok. Všechny stanice bu-
dou vybaveny telefony, které jsou nezbytné pro
řízení provozu, zejména o akcích pro veřejnost.
Hlavní dvoukolejná trať bude elektrifikována -
již na tuto výstavu byly instalovány první sloupy
trakčního vedení v jednom z oblouků tratě. Ze-
jména v podvečer mohli vidět návštěvníci na
modelovém kolejišti hlavní ulice osvětlené lam-
pičkami veřejného osvětlení.

Další výstavu plánuje KŽM Krupka na Den
dětí na začátek června 2014.

Ing. Ladislav Grochol

Regionální televizní vysílání může
vidět už téměř každý obyvatel města

tek 18:00 hodin, opakování pak ve 22:00, sobota
a neděle 6:00, 7:30, 12:00, 18:00, 22:00. Pon-
dělí 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



RADNICEúnor 2014 informační měsíčník pro občany města

Internetové stránky města Krupka: www.krupka-mesto.cz         E-mail starosty: starosta@mukrupka.cz strana 5

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,

oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý,

Tetra hnědá a Dominant - žíhaný, černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý.

Stáří: 15 - 20 týdnů.
Cena 149 -185,- Kč/ks dle stáří.

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:
V sobotu 8. března 2014

Krupka - u restau. Černý kůň - 12.30 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena 20 - 30 Kč/ks

Případné bližší informace:
Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,

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

Růžový hrádek 
vás zve v pátek 14. 2. 2014

od 19.00 hodin
na

Svatovalentýnskou zábavu
do krbového sálu hradu. 

Rezervace na tel: 724 924 289!
Celý večer bude moderovat a hrát

šoumen DJ MILAN.
Vstupné 50,-Kč.

Těšíme se na vás!
Kolektiv Růžového hrádku!

Prodám byt 2+1+L
(63 m2, 2. p.) Krupka,

Dlouhá 609.
Nová kuchyňská linka,

zděná koupelna, v pokojích
plovoucí podlahy, jinde dlažba,

komora a vestavěná skříň.
Cena 250 000 Kč

bez poplatku za převod,
při rychlém jednání sleva.

Tel.: 736 633 747

Prodám
dveře vchodové plastové
a okna, bílé a zlatý dub. 

Dále
plechové dveře do stávající

zárubně
a kompletní oplocení - bránu,

branku a pletivo. 
Nové z neuskutečněné stavby.

Dopravu zajistím.
Tel.: 777 106 709

ZDE
MŮŽE BÝT

VÁŠ INZERÁT

Bližší informace
na tel. 417 803 130

Zveme Vás na

VEPŘOVÉ HODY
Dne 14. 2. 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
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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.

ZO Českého svazu chovatelů Unčín pořádá

TRADIČNÍ PLES
v sobotu 15. 2. 2014 od 20.00 hodin

v restauraci MLÝN v Unčíně.
K tanci a poslechu Vám hraje skupina STRATOS.

Připravena bude bohatá tombola!!!
Předprodej vstupenek s místenkami si můžete zajistit

u pí. Cupalové M., Krušnohorská 18, Unčín.
Tel. 604 348 181

Vstupné sál 150,- Kč, výčep 130,- Kč.

Pozvánka
Srdečně zveme občany města, především ženy na tra-

diční oslavu mezinárodního dne žen. Koná se ve čtvrtek
6. března v Koloseu od 16 hodin. K tanci a poslechu
hraje oblíbené duo Sanitrik - Slavík, tradiční je i bohatá
tombola. Přijďte se pobavit a zapomenout na denní sta-
rosti a problémy. MO KSČM v Krupce.

Výstava
fotografií

V zasedacím sále městského úřadu je
instalována výstava velkoformátových
fotografií POHLED NA SANKT PE-
TĚRBURG, která byla do Krupky za-
půjčena předsedou Občanského sdru-
žení Kovčeg-archa, Ing. Anatoly
Orlovem.

Nádherné fotografie byly pořízeny
v roce 2011 a dle slov pana Orlova mají
být „pozvánkou na návštěvu Petro-
hradu, města bílých nocí“. Výstava je
přístupná v otevírací dobu Městského
úřadu v Krupce. 
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Dne 18. 2.2014 tomu bude

rok, co nás navždy opustil tatí-
nek, manžel a syn pan Rainer
Mical. Děkujeme všem, kdo jste
ho znali, za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomeneme.

Za celou rodinu dcera Erika

Dne 5. března 2014 vzpome-
neme dva roky od úmrtí pana
Václava Krásy. Děkujeme za ti-
chou vzpomínku všem, kteří jste
ho znali.

Manželka Irmgard, synové
s rodinami a kamarádi

z restaurace U Václava

V lednu navštívily děti z MŠ na Hamrech
městský, hasičský útvar - JPO II a Městskou po-
licii v Krupce. Návštěva byla předem domlu-
vená a velké poděkování patří některým tatín-
kům, kteří u hasičského útvaru pracují a zároveň

V pátek 24. 1. 2014 se děti z naší mateřské
školy zúčastnily Modelářské školičky, kterou
připravil RMK Krupka. S Mgr. Věrou Pavko-
vou vyrobily a vybarvily polystyrenová leta-
délka, kterými si zaházely. Vybarvily si i oma-
lovánky raket a z papíru vyráběly modely, např.
lokomotivu. V mateřské škole zůstaly další pa-
pírové modely, které si děti s učitelkami mohou

Modelářská škola
pro přípravný ročník

V úterý 21. 1. 2014 si děti z přípravky v rámci
Modelářské školy, kterou připravuje RMK
Krupka a finančně dotuje Knauf Insulation pod
vedením Věry Pavkové, vyrobily, vymalovaly
a zalétaly letadélka, která si odnesly domů. Jak
pracovaly, a že se jim modelářská škola líbila,
ukazují fotografie.

UČENÍ HROU - integrovaný záchranný systém znají i ti nejmenší
byli velmi ochotni uskutečnit pro naše děti ex-
kurzi s praktickými ukázkami a prohlídkou ve-
škeré techniky a vybavení útvaru. Děti si pro-
hlédly i zázemí, posilovnu, klubovnu atd. Být
profesionálním hasičem znamená mít dobrou
kondici a mnoho toho umět.

Děti si vše mohly vyzkoušet a takzvaně osa-
hat. Takové učení hrou, je zcela nenahraditelný
zážitek, to je to nejcennější, co můžeme našim
dětem zabezpečit.

Všem mužům v uniformách hasičů - panu
J. Sieglovi, panu St. Kovrzkovi, panu P. Kořín-
kovi a panu M. Řehákovi patří vřelé poděkování
za jejich ochotu. Dětem vše ukázali a tak jim
přiblížili svět dospělých, kteří poctivě a s láskou
vykonávají své povolání, které je zodpovědné
a velmi potřebné v nesnázích, které i nás mohou
potkat. Vždy je důležité vědět, na koho se mohu
obrátit - kde pomoc hledat, jaká jsou důležitá te-
lefonní čísla apod. 

Ti nejmenší to již znají nebo se to zatím učí.

Co je to integrovaný záchranný systém jim uká-
zali dospělí. Dnes si v MŠ na hasiče, policii i zá-
chranku zatím jen hrají, ale kdo ví … i Ti nej-
menší mohou zachránit to nejcennější - zdraví
a život.

Vřelé díky za vzory - které učí.
Za MŠ a ZŠ Krupka, Teplická 400

- p. učitelky odloučeného pracoviště
MŠ na HamrechModelářská škola pro mateřskou školu

vyrobit. Vše finančně zabezpečil svým grantem
Knauf Insulation. Všechny výrobky si s radostí
děti odnesly domů. 

Další informace a fotografie lze získat na
školním webu www.mzskrupka.cz.

Mgr. Bc. Ctirad Vaník
Věra Pavková, RMK Krupka

lářů, foto i video ze soutěží a akcí klubu, hlavně
děti zaujalo velké množství pohárů a medailí. 

Většina přítomných byla v RMK Krupka po-
prvé a žasli nad výbornými výsledky našich
sportovců. Ani nevěděli, že členové RMK
Krupka jsou mistry světa a Evropy a patří k nej-
lepším v ČR i ve světě.

V 1. patře si v dílně mládeže každý dětský
účastník za pomoci členů RMK Krupka a rodičů
vyrobil letadélko, které si mohl zalétat a hned si
s ostatními zasoutěžit. Vyrobená letadélka si
všichni odnesli domů zdarma, a to díky grantu
Knauf Insulation.

Dále měly děti možnost si zalétat na simulá-
toru, který byl stále v obležení.

Odpoledne se dětem i dospělým v RMK
Krupka líbilo. Moc se jim domů nechtělo a ně-
kteří účastníci si hned vzali přihlášky, že se sta-
nou novými modeláři. 

Věra Pavková

Den otevřených dveří
Ve středu 8. 1. 2014 uspořádal RMK Krupka

pro veřejnost Den otevřených dveří, kterého se
zúčastnilo mnoho dětí, rodičů, prarodičů i ostat-
ních dospělých nejen z Krupky, ale i z Ústí nad
Labem. Návštěvníci si v přízemí prohlédli vý-
stavní prostory s raketami, letadly, auty, vláčky
a loděmi, kroniky s úspěchy raketových mode-
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Projekt: Jak vypadá zvuk

Den s otevřenou
tabulí

V úterý 28. 1. 2014 proběhl na Masarykově
ZŠ a MŠ Krupka, konkrétně na budovách B a C
(B. Němcové, Unčín) unikátní projekt Den
s otevřenou tabulí.

Po celé dopoledne mohli rodiče, prarodiče
a přátelé školy navštívit přímo výuku v jednot-
livých hodinách a přesvědčit se, jak v dnešní
době vyučovací proces probíhá.

Celkově navštívilo akci několik desítek zá-
jemců, většinou rodiče, kteří přišli na žádost
svých dětí, které se jim chtěly pochlubit svou tří-
dou a svojí prací při vyučovací hodině.

Podobné akce budou probíhat v Masarykově
ZŠ a MŠ Krupka i nadále a v četnější frekvenci,
a ve všech budovách. 

Další informace a fotografie lze získat na
školním webu www.mzskrupka.cz.

Mgr. Bc. Ctirad Vaník

V úterý 28. 1. 2014 v Minigalerii Vestibul za-
počala vernisáž výtvarných prací žáků 6. A pre-
zentace výtvarného projektu „Jak vypadá zvuk“. 

Projekt vytvořený a vedený paní PhDr. Rad-
kou Růžičkovou PhD. vznikl ve spolupráci ka-
tedry výchov uměním PF UJEP Ústí nad Labem
a Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka. Hlavním
 smyslem projektu je naučit budoucí výtvarné
pedagogy vytvářet expresivní úlohy tak, aby se
tvorba stala pro žáka nástrojem poznání a roz-
víjela jeho růst v kulturního člověka. V rámci
výuky, která probíhala pod vedením M. A. Da-
libora Worma a studentky katedry Lucie Žiž-
kové, se žáci zaměřovali na obsahovou vazbu
mezi viděným a slyšeným. Úkolem žáků bylo

významově přiřadit určitý tvar k určitému zvuku
či gestu s ohledem na výtvarné kvality výrazu.

Šlo jednak o žákovské pochopení smyslu
výtvarných činností a o možnost vizuálně va-
riovat již známý obsah. I když to pro žáky byla
nová výtvarná zkušenost, zhostili se úloh s tvůr-
čím nasazením. Výsledné práce v technice
kresby, malby a také jejich prostorové objekty
budou do konce března k vidění již ve zmíněné
Minigalerii Vestibul v budově A Masarykovy ZŠ
a MŠ Krupka.

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že práce
jsou to vskutku zdařilé. 

M. A. Dalibor Worm,
učitel VV Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka

Dny otevřených
dveří

Ve středu 15. 1. 2014 zavítalo do budovy C
v Unčíně hodně rodičů a přátel školy a byli spo-
kojeni. Školu navštívilo i 12 budoucích prv-
ňáčků s rodiči, při prohlídce plnili úkoly a na zá-
věr byli za svou snahu odměněni. Každá třída
byla připravena na prohlídku. V 1. C byly učeb-
nice, pomůcky a práce pro děti. Pracovali zde
mladí modeláři z první a druhé třídy. 

Po té pro rodiče a veřejnost vystoupili prv-
ňáčci s básničkami, písničkami a tancem, ve
druhé třídě bylo Činnostní učení, ve třetí mlu-
vily děti anglicky a svou práci ukázal kroužek
Dopraváček. Čtvrtá třída měla připraveno pě-
vecko-recitační pásmo. Připojila se i družina se
zpěvem a hrou na kytaru. V přípravce získali ro-
diče informace o logopedii a o funkci přípravky.
Občerstvení na přítomné čekalo v jídelně.

V podobném duchu jako na budově C probí-
hal i den otevřených dveří v budově B v ulici
Boženy Němcové. Školu si přišlo prohlédnout
70 návštěvníků a 22 předškoláků, kteří si za-
soutěžili a vyzkoušeli si zápis nanečisto.
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Plánované akce
DDM Cvrček, Krupka

sobota 15. 2. 2014
Maškarní rej v DDM Maršov
-  vstupné 20,- Kč
-  taneční zábava v maskách, soutěže o sladké

odměny
-  v tělocvičně DDM Cvrček, Kollárova 596

Příměstský tábor - Jarní prázdniny
-  v DDM Cvrček, Krupka, Kollárova 596
-  vždy od 8.30 do 14.00 hodin, nebo podle pro-

gramu

pondělí 3. 3. 2014
otevřené klubovny
cena 15,- Kč, stolní deskové a karetní hry, fot-
bálek, výtvarná dílna

úterý 4. 3. 2014
Plavecká hala Teplice
cena 70,- Kč, dvouhodinové plavání, doprava
MHD

středa 5. 3. 2014
Farma Fojtovice
cena 30,- Kč, prohlídka farmy, procházka po
okolí

čtvrtek 6. 3. 2014
Planetárium a Botanická zahrada Teplice
cena 75,- Kč

pátek 7. 3. 2014
otevřené klubovny
cena 15,- Kč, stolní deskové a karetní hry, fot-
bálek, výtvarná dílna

Podrobné informace a přihlášky získáte
v DDM Cvrček. Přihlásit a zaplatit je nutné nej-
později do 27. 2. 2014. V ceně je jízdné
a vstupné.

Letní tábor ve Sloupu v Čechách 
Od 8. 7. do 18. 7. 2014 - hlavní vedoucí Mi-

lena Kasalová, oddílové vedoucí Petra a Vanda
Ottenschlägerová. 

DDM Cvrček

Trénujeme na Masarykově ZŠ a MŠ v Krupce

Tříkrálová sbírka 2014
Stejně jako loni vyšli do ulic Teplic a okolních

měst Tři králové v pláštích, s korunami na hlavách
a se zapečetěnými kasičkami s logem charity. Zvo-
nili u dveří bytů a domů, zašli do obchodů, do fi-
rem a úřadů. Nabízeli možnost předat dar pro po-
třebné a poprosili o příspěvek. Lidé získali od
koledníků malé pozornosti v podobě kalendářů či
cukříků s logem sbírky. Výtěžek letošní sbírky je
53 135,- Kč, z této částky půjde 65% ve prospěch
Azylového domu pro matky s dětmi Agapé
v Krupce, Občanskou poradnu Teplice a Sociálně
aktivizační služby pro rodiny. Zbylá část bude po-
užita pro potřebné na celém světě.

Chtěli bychom mnohokrát poděkovat všem,
kteří nám pomohli, a to zejména Mgr. Jiřímu
Breuovi a studentům BG Bohosudov, P. Hurníkovi
SDB, panu Tomášovi a dětem, Janě, Věrce a dětem
ze Salesiánského střediska, paní učitelce Gaudy-
nové a Rubášové a dětem z Mateřské školy Fráni
Šrámka z Teplice, Fatym Vranov nad Dyjí, který si
adoptoval farnost Jeníkov, vedoucím obchodních
center Olympia, Interspaar, Kaufland a Fontána
v Teplicích a především všem, kteří nám přispěli
do kasiček.

Mgr. Barbora Bočková
lokální konzultantka pro Krupku

Posledním přípravným turnajem před MČR -
mládeže byla 20. vánoční cena Mladé Boleslavi,
která se konala 23. 11. 2013. Odjeli tam čtyři naši
závodníci: Kamila Mandíková, Michal Zemek, An-
drej Žigunov a Juna Chien Thang.

Závody kumite začaly kategorií ml. žáků. V této
kategorii nastoupil Michal Zemek + 41 kg. Po vý-
borném výkonu vybojoval 1. místo. V kategorii st.
žáků nastoupil Juna Chien Thang a obsadil 4. místo
a ve stejné kategorii +50 kg bojoval Andrej Žigu-
nov, který velmi mile překvapil a obsadil 2. místo.
Poslední závodnice Kamila Mandíková bojovala
ve dvou kategoriích. Nastoupila v kategorii doros-
tenky +54 kg, kde získala 1. místo a v kategorii
BRH (bez rozdílu váhy) se umístila na 2. místě.
Z vánočního turnaje v Mladé Boleslavi jsme tedy
přívezli 4 medaile.

Ve dnech 7. 12. - 8. 12. 2013 probíhal vrchol zá-
vodní sezóny MČR - mládeže v Havířově, kde se
měli zúčastnit čtyři závodníci. Díky nemoci An-

dreje Žigunova a úrazu Mikuláše Fuky odjeli na
MČR jen Kamila Mandíková a Michal Zemek.
Přestože to byl velmi náročný turnaj, vedli si oba
dva výborně. Kamila Mandíková v kategorii  ju -
niorky +59 kg vybojovala 3. místo a Michal Ze-
mek v kategorii ml. žáků +41 kg obsadil také 3.
místo.

Všem našim závodníkům děkujeme za jejich vý-
kony během celého roku a doufáme, že takové vý-
kony budou podávat i v roce 2014.

Věříme, že se k nám připojí další zájemci o ka-
rate. Pořádáme nábor nových členů. Mohou se
přihlásit už děti od šesti let, uvítáme samozřejmě
i děvčata.

Rozvrh tréninků: pondělí, středa, pátek od
18.00 - 19.30 hod. pro všechny, čtvrtek od 18.00
- 19.30 hod. jen pro závodníky

Trénujeme na Masarykové ZŠ v Krupce, trenéři:
Jiří a Martin Kulíkovi, tel. Jiří Kulík: 723 449 731,
mail.: karateklubkrupka@seznam.cz
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Sportovní škola Krupka informuje

www.sportovniskola.webnode.cz
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NOVOROČNÍ ZÁVODY KNAUF INSULATION CUP
Dne 5. 1. 2014 jsme uspořádali v plavecké hale v Krupce novoroční závody

KI CUP. 
Tradičně největší ohlas měl již 7. ročník štafety rodinných dvojic plavců

a rodičů oddílu SŠ Krupka. Nejlepší účastníci obdrželi medaile, ostatní malé
sladkosti.

Pořadí rodinných dvojic 2x 50 volný způsob:
1. místo SLÁNSKÁ (02) - SLÁNSKÝ, 2. místo BOUŠA (03) - BOUŠA, 3.

místo SLÁMOVÁ (02) - SLÁMA, 4. místo DVOŘÁK (02) - DVOŘÁK, 5.
místo FORMÁNKOVÁ (05) - FORMÁNEK, 6. místo DVOŘÁK (04) - DVO-
ŘÁKOVÁ, 7. místo CEJNAROVÁ (03) - CEJNAR, 8. místo HOLUB A. (06)
- HOLUB, 9. místo HOLUB J. (06) - HOLUB.

SOUSTŘEDĚNÍ VOLEJBALOVÉ REPREZENTACE
Trenéři oddílu SŠ Krupka byly osloveni Českým volejbalovým svazem

k účasti na soustředěních volejbalové reprezentace kadetek. Na prvních dvou
akcích v loňském roce jsme se podíleli na kondiční a plavecké přípravě výběru
nejlepších 15letých volejbalistek ČR. 

Vzájemná spolupráce bude pokračovat i v roce 2014, kdy se jako kondiční
trenéři zúčastníme pravidelných výcvikových táborů reprezentačních výběrů.

SPORTOVNÍ ŠKOLA KRUPKA OSLAVILA 8. VÝROČÍ
Plavecký oddíl SŠ Krupka oslavil v listopadu 2013 8. výročí činnosti. 
Před osmi lety jsme začínali s deseti 6letými plavci, v současné době má

náš oddíl 105 registrovaných dětí, 60 plavců jsou závodníci ročník 1998 - 2006
a 45 dětí máme v kurzech pro začátečníky ve věku 5 až 12 let, 75 % dětí po-
chází z Krupky ostatní dojíždí k pravidelným tréninkům z Teplic, ale také
z Mostu, nebo z Ústí n.L. Trenéři našeho oddílu jsou držitelé 2. a 3. trenérské
třídy, medailisté z MČR, mají vystudovanou FTVS, nebo momentálně vysokou
školu studují. Pravidelně 6 x do roka pořádáme pro děti a rodiče závody
v Krupce. V našem krátkém období činnosti jsme v plavání vychovali junior-
skou reprezentantku, účastníky olympiády dětí a mládeže a medailisty
z mistrovství Čech a ČR, atleti se pravidelně s úspěchem účastní závodů, te-
nisté byli 2 x na MČR družstev. Přesto je naším krédem postupný rozvoj dětí,
bez extrémního zatěžování dětského organizmu. 

Karel Majer, Sportovní škola Krupka

CVIČENÍ S VICEMISS ANDREOU KLOBOUČKOVOU
V minulém roce se

v Krupce naše děti spolu
s některými rodiči zúčastnily
2x kondičního cvičení pilates
s Andreou Kloboučkovou,
vicemiss ČR. V příštím mě-
síci tuto skvělou akci budeme
opakovat, zveme proto
všechny zájemce o toto cvi-
čení rodičů s dětmi, které je
díky podpoře Města Krupka
a společnosti KNAUF INSU-
LATION zdarma.

PLAVECKÉ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY
Již druhý kurz pro začátečníky uspořádal plavecký oddíl SŠ Krupka.

V Krupce a Teplicích jej úspěšně dokončilo 40 dětí ve věku 5 - 12 let. Závě-
rečná ukázková hodina pro rodiče byla spojená se soutěžemi, děti obdrželi
 sladkosti, medaile a věcné ceny. Do našeho 3. kurzu se opět přihlásilo více jak
45 dětí.

KONDIČNÍ PLAVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
Trenéři SŠ Krupka uspořádali 1. kondiční plavecký kurz pro dospělé, kte-

rého se zúčastnilo
8 spokojených
plavců různé vý-
konnosti a věku.
V 15 lekcích jsme
se věnovali zlep-
šení stylů, kondici,
i základním doved-
nostem. Další kurz
pokračuje v měsíci
únoru a březnu. 


