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Slovo starosty obce
VáÏení obãané,
v minulém zpravodaji Vás paní
Hanková a pan Vesel˘ informovali
o skuteãnosti, Ïe odstupují z pozice
starosty a místostarosty obce. Probûhlo kolem toho „trochu ‰umu“,
ale k tomu bych se jiÏ nechtûl vracet,
kaÏd˘ aÈ si udûlá obrázek sám.
Na veﬁejném zasedání zastupitelstva
obce dne 1. ãervna jsem mûl tu ãest,
Ïe jsem dostal dÛvûru a byl zvolen
nov˘m starostou na‰í obce. Jmenuji se
Zdenûk Javorek, je mi 36 let, jsem Ïenat˘ a mám dva syny. Jsem zamûstnán
u SÎDC. V obci bydlím cca 16 let. Rozhodl jsem se, Ïe funkci budu vykonávat
jako starosta neuvolnûn˘.
Mou místostarostkou je Alena Vacková, tu znáte, tak ji nemusím pﬁedstavovat.
Zastupitelstvo bylo doplnûno o nové
dva ãleny a to pana Jaroslava Barto‰e
a Jana Hamerníka.
Chtûl bych jen zdÛraznit, Ïe práce
v naãat˘ch projektech bude pokraão-

vat, to znamená, Ïe i nadále pﬁipravujeme vybudování chodníku ve smûru
na Litomûﬁice, zaji‰tûní opravy chodníku ke ‰kole, zástavku u ‰koly. Pﬁechod
u ‰koly je zatím pozastaven, musíme
vyﬁídit stavební povolení, proto je posunuta realizace do 31. 10. 2017. Bude-

me pokraãovat na plácku u „májky“
v budování hﬁi‰tû.
V souãasné dobû pﬁipravujeme oplocení u ‰kolního hﬁi‰tû k silnici na Michalovice. Probíhá oprava vzduchotechniky ve ‰kole, jen mi, prosím, dejte
trochu ãasu, abych se mohl ve v‰em
zorientovat a nabrat smûr. Na obci mi
záleÏí, je to mÛj domov, domov mé rodiny.
Nûkteﬁí obãané nás oslovují s obavami, Ïe chceme zru‰it akce naplánované zastupitelstvem na leto‰ní rok.
Mohu Vás v‰echny ujistit, Ïe akce ru‰it
nechce. V srpnu probûhla neckyáda,
v záﬁí jsme vítali na‰e prvÀáãky, v ﬁíjnu
bude „Stra‰idlák“, probûhne samozﬁejmû i Mikulá‰, rozsvícení vánoãního
stromeãku, betlémské svûtlo a i silvestrovské setkání. Poãítáme i se zájezdem do divadla.
Nebude v‰echno asi probíhat stejnû,
budou zmûny, ale kaÏd˘ má své pﬁedstavy o prÛbûhu jednotliv˘ch akcí.
Chci Vás touto cestou ujistit, Ïe udûláme v‰e proto, abychom se v‰ichni
v obci cítili dobﬁe a spokojenû.
Vá‰ starosta,
ZDENùK JAVOREK

13. roãník Îalhostecké neckyády se vydaﬁil
V sobotu 19. srpna se konal jiÏ 13.
roãník „Îalhostické neckyády“ jiÏ tradiãnû ve spolupráci Obce a „Pﬁátel
májky“. Poãasí nám pﬁálo, i kdyÏ je‰tû
dopoledne to vypadalo, Ïe bude pr‰et.

Voda byla teplá, tak co si víc pﬁát. Na
hrázi se jiÏ tradiãnû se‰la cca stovka divákÛ a na vodû 6 závodních plavidel.
PrÛvodním slovem provázela místostarostka Alena Vacková (starosta byl v

zamûstnání a dorazil aÏ veãer). Obãerstvení zajistil EvÏen Cíz, odpoledne
reprodukovanou hudbu pan Kuti z
V. Îernosek a veãer zahrála známá
(Pokraãování na následujíí stranû)

Vítûzné plavidlo TANK a skákací hrad Remax.

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE
(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
skupina „Camna“
Po odstartování se do boje pustila
plavidla „labské policie“, která i bûhem
plavby konala svou povinnost, ale objevil se i „tank“ s posádkou, skupina „tiplast“, jejichÏ plavidlo bylo vyrobeno ze
sam˘ch PET lahví. Vedení se hned ujal
„dinosaurus“, ale uznejme, byl to vy‰perkovan˘ gumov˘ ãlun, takÏe plavba

•

byla mnohem lehãí neÏ tﬁeba pro
„apaãe“, kter˘ plaval bez jakékoliv podpûry nebo pro Michaela Jacsona, kter˘
zápolil jen s dﬁevûnou deskou pod
sebou. K hrázi dorazil jako první dinosaurus, a i ostatní plavidla dojela bez
úhony.
Následovaly soutûÏe pro dûti i dospûle, jiÏ tradiãnû v pojídání koláãÛ
apod.
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Pﬁítomní diváci rozhodli o poﬁadí soutûÏících. V dûtské kategorii zvítûzil dinosaurus, v dospûlé pak labská policie.
Hlavním vítûzem a nositelem putovního
poháru „Îalhosticé neckyády“ se stala
posádka tanku. Pohár tak zÛstal opût v
Îalhosticích.
Zábava a dobrá nálada v‰em vydrÏela do noãních hodin. UÏ se tû‰íme na
neckyádu 2018.

Obecní tábor: Srbská Kamenice 2017
Vzpomínka na prázdniny a na II. roãník obecního tábora. Opût jsme se vydali do srdce regionu âeského ·v˘carska, krásného prostﬁedí lesÛ, pﬁírody a skal. Ubytováni jsme byli v penzionu Romance.
KaÏdodenní náplní byly v˘lety, sportovní akce a poznávání okolí, napﬁ. v
M˘dlárnû Rubens mûly dûti moÏnost
vyrobit si vlastní m˘dlo. Podnikli jsme
v˘let na Dolsk˘ ml˘n, kter˘ známe z
filmu âertova nevûsta, cesta tam byla
velmi nároãná a dala zabrat úplnû
v‰em, ale to nakonec nebránilo tomu si
uÏít vodních radovánek v tomto krásném pohádkovém prostﬁedí. Nasbírali
jsme si borÛvky a i nûjaké to klí‰tû.
Pﬁímo v Srbské Kamenici jsme za‰li na
divadelní pﬁedstavení v pﬁírodû na poV M˘dlárnû jsme si udûlali své vlastní m˘dlo.
hádku Budulínek, kterou hrál divadelní
spolek S.K.Hoblík a na ManÏelské
etidy (pﬁíbûhy ze Ïivota). Moc se nám
to líbilo. Na tábor za námi pﬁijel i pan
starosta, kter˘ se zapojil do na‰ich v˘letÛ, soutûÏí a her. Taková rozcviãka se
starostou byla pûkn˘ záhul. DomÛ jsme
si odvezli spoustu krásn˘ch záÏitkÛ a
vzpomínek. Dûti, které byly rozdûleny

do tﬁí oddílÛ (oﬁí‰kové, ãokoládky a perliãky) si vyrobily svá oddílová trika a
vlajky. Dûkujeme Zastupitelstvu obce,
ale hlavnû paní RENATù LOJKOVÉ,
která byla vedoucí tábora. Dûkujeme
v‰em, kteﬁí nám umoÏnili v Srbské Kamenici b˘t.
(Dal‰í snímky z tábora najdete
na stranû 6)

Chutnalo i panu starostovi...

Dolsk˘ ml˘n - cíl na‰eho v˘letu
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A lodiãky jsme pustili do svûta
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Poﬁádek a úklid by mûl b˘t vizitkou kaÏdého z nás
KdyÏ se rozhlédneme okolo sebe,
ãasto to tak nevypadá.
Je pravda, Ïe dostateãnû nestaãíme
sekat travnaté plochy v majetku obce,
ale nutno podotknout, Ïe velk˘ podíl na
tom nese skuteãnost, Ïe smlouva
s Úﬁadem práce v Litomûﬁicích byla podepsána aÏ 31.5.2017, v dobû kdy jiÏ
byli uchazeãi o práci „pﬁebráni“. Ostatní
obce v okrese ãerpaly VPP jiÏ od února
a tak na nás velk˘ v˘bûr uÏ nezbyl.
Obec v souãasné dobû zamûstnává
celkem tﬁi pracovníky, z toho jednoho
pﬁes ÚP, jednoho na dohodu a jednoho
jako trvalého. Potﬁebovali bychom jich
víc a hlavnû víc muÏÛ, ale musíme si
vystaãit letos takto. Tolik jen na vysvûtlenou situace. Musím ale podotknout,
Ïe na‰i zamûstnanci jsou ãasto nuceni
likvidovat „svinãík“ po nûkom z nás. Podívejte se, kdyÏ jdete vyhodit tﬁídûn˘
odpad do kontejneru, co nûkteﬁí z nás
dokáÏou udûlat. Pﬁikládáme fotky, ani
se nechce vûﬁit, Ïe je ãlovûk nûãeho takového schopen.
Nejen Ïe to nehodí do správného
kontejneru, ale klidnû shnilé ovoce hodí
do plastÛ, stavební suÈ do komunálu,
pytel s plenami do papíru. Na‰i zamûstnanci to pak musejí pracnû vybírat, tﬁídit a uklízet. No fuj!!!!! Obec koupila pﬁed rokem prostory u „horního
nádraÏí“, kde chceme zﬁídit sbûrné
místo na likvidaci odpadÛ dle zákona
a pravidel. V souãasné dobû zatím nemohou b˘t vyuÏívány k tomuto úãelu,
zaji‰Èujeme dotaci na legalizaci sbûrného místa se zaji‰tûním nádob a kontejnerÛ pro tﬁídûní.
Chtûla bych toto cestou poÏádat vás
v‰echny o trpûlivost a hlavnû spoluprá-

I toto dokáÏe ãlovûk...
ci v zaji‰tûní poﬁádku v na‰í obci. I nadále bude organizován 2 x do roka sbûr
nebezpeãného odpadu, budou k dispozici kontejnery na papír, sklo,plast
a kov, budeme shromaÏìovat bioodpad
a zajistíme odvoz velkoobjemového
odpadu.
Nádoby na separovan˘ odpad budou
i nadále vyváÏeny 1 x za 14 dní (i na
plasty). Od „vinaﬁství“ jsme nechali odstranit kontejnery na komunální odpad
a to z dÛvodÛ neskuteãného nepoﬁádku, kter˘ tak nûkteﬁí z nás dûlali. V‰ichni obãané mají u sv˘ch nemovitostí popelnici, za kterou platí místní poplatek
a není dÛvod, aby byly je‰tû dal‰í kontejnery, které nás v‰echny stojí spoustu penûz, penûz, které mÛÏeme vyuÏít
daleko lépe, jen kdyÏ se budeme v‰ichni snaÏit. Jde nám pﬁece v‰em o stejnou vûc, aby byl poﬁádek a nepl˘tvaly
se zbyteãnû finanãní prostﬁedky. Pár

Rozlouãíli jsme se se Ïáky deváté tﬁídy
Dne 30. ãervna se se‰li ve ‰kole zástupci okolních obcí, aby se rozlouãili se
Ïáky deváté tﬁídy. Po závûreãném zvonûní se v‰ichni se‰li v jídelnû, kde se s nimi
nejprve rozlouãil tﬁídní uãitel p. MUSIL a pak i ostatní. Starostové obcí Pí‰Èany, Libochovany, V. Îernoseky a Îalhostice pﬁinesli i dárky na rozlouãenou. Nyní jiÏ b˘valí Ïáci na‰i ‰koly mûli moÏnost se podívat, jaká díla vytvoﬁili pﬁi zápisu do první
tﬁídy pﬁed devíti lety. âasto to vyvolalo úsmûv na tváﬁi.
Odná‰ejí si do Ïivota znalosti, které jim pﬁedávali jejich uãitelé, slova v‰ech pﬁítomn˘ch a hlavnû pﬁání, aby si uÏili poslední prázdniny a pak jiÏ vzhÛru do Ïivota.
Bezstarostné dûtství právû skonãilo.
■ Pﬁipomínáme, Ïe od záﬁí zaãne opût pracovat skupina „Hastrmánek“
pod vedením Renaty Lojkové. V‰ichni stávající ãleni, ale i noví zájemci jsou
vítáni. Pﬁihlá‰ku do „Hastrmánku“ je moÏné si vyzvednout na obecním úﬁadu,
roãní poplatek je 600,- Kã na dítû. Ve‰keré informace poskytne paní Renata
Lojková, která se uÏ na v‰echny tû‰í.

ãísel pro potvrzení tûchto slov: za rok
2016 obec zaplatila za likvidaci v‰ech
odpadÛ celkem 863 tisíc korun. Ano,
ãtete dobﬁe. Na poplatcích jsme od obãanÛ vybrali 230 tisíc korun a od Ekokomu za separovan˘ odpad jsme dostali zpût 110 tisíc, kdyÏ to seãteme,
obec zaplatila celkem cca 550 tisíc
korun za odpady. Pﬁitom staãí tak málo,
abychom u‰etﬁili, tﬁeba se‰lápnout plastovou lahev, rozdûlat krabici od papíru
apod. Nevûﬁili by jste, kolik místa se
pak u‰etﬁí v kontejneru a o kolik více se
tam pak vejde.
Vím, Ïe vût‰ina z Vás ví, jak nakládat
s odpady, proto vûﬁím, Ïe se situace
zlep‰í. Jde nám pﬁece o na‰e prostﬁedí
a okolí, o to, v ãem budou vyrÛstat
na‰e dûti a vnouãata.
A. Vacková

VyuÏijte pﬁíspûvek
na nákup ‰kolních
pomÛcek
Rodiãe dûtí, které mají trval˘ pobyt v
obci Îalhostice a plní svou povinnou
‰kolní docházku v Masarykovû základní ‰kole v Îalhosticích, si mohou nakoupit pomÛcky do ‰koly. Na základû
pﬁedloÏeného dokladu bude rodiãÛm
nákup ‰kolních pomÛcek proplacen do
v˘‰e 1500,- Kã.

Vzpomínka.
4. ãervence jsme se naposledy
rozlouãili s PAVLEM NOVÁKEM.
Pavel Novák byl aktivním obãanem na‰i obce, v letech 1998 aÏ
2002 vykonával funkci místostarosty obce. NavÏdy ho budeme
mít spojeného s jeho svérázn˘m
humorem, smyslem pro spravedlnost. Já osobnû ho vÏdy uvidím v bílém klobouãku, kter˘ byl
jeho souãástí bûhem cel˘ch niãiv˘ch povodní v roce 2002. Nikdy
nezapomenu na jeho kontrolní
v˘jezdy a smysl pro poﬁádek a
organizaãní schopnosti právû
bûhem povodní. Pavle, navÏdy
zÛstane‰ s námi.
âest jeho památce.
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Îalhostice v roce 2002

Je to neuvûﬁitelné, ale uplynulo 15 let
od povodní, které smetly i na‰i obec.
Zaãalo to pomalu a nenápadnû, nikdo
nevûﬁil. KdyÏ jsem vylezla z auta u
ml˘na a byla po kotníky ve vodû, tak
jsem si myslela, Ïe se mi to zdá. To byl
ale jen zaãátek. Okolo pÛlnoci jsme obcházeli obãany v ulici u Labe a ráno
museli z domÛ. Zaãalo se pytlovat, ale
stejnû to nepomohlo. Voda má neskuteãnou sílu, nezastaví ji témûﬁ nic. Zlo-

●
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mov˘ byl den 16. 8., kdy voda zaãala
koneãnû klesat. V na‰í obci bylo evakuováno celkem 48 nemovitostí, nejmlad‰ímu obãánkovi bylo tehdy ‰est
t˘dnÛ. ·kody dosáhly neuvûﬁiteln˘ch
150 milionÛ korun. Hladina ﬁeky Labe
byla o 4,5 metru v˘‰, neÏ normálnû.
Kdo nezaÏil, neuvûﬁí.
Dnes uÏ jen vzpomínáme. Pﬁesto
nám ale voda pﬁinesla i nûjaké ty klady.
Hlavnû bych chtûla vyzdvihnout drtivou

vût‰inu obyvatel, kteﬁí se semkli, spolupracovali, poslouchali rady a drÏeli za
jeden provaz. Ti, kteﬁí tímto pro‰li, si
nesou následky dodnes. Voda se nám
nevyhnula ani v budoucnu, v roce
2003, 2006, 2010 a naposledy v roce
2013. To uÏ jsme s ní ale umûli bojovat
a tak snadno jsme se ji nedali. DrÏme
si palce, aÈ je ta tﬁináctka poslední. AÈ
uÏ ﬁeka zÛstane tam kde má, v korytû
toku.
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Kronika obce Îalhostice - 14. vybraná ãást
OSÍDLENÍ ÎALHOSTIC V R. 1945 POKRAâOVÁNÍ:
Pokraãování v popisu osidlování na‰í obce v r. 1945
Uvádíme pro zajímavost i jména pÛvodních majitelÛ. Nacházíme v pﬁíjmeních i mnoho ãesk˘ch jmen (vût‰inou zmûnûn˘ch) i ãasté kﬁestní jméno Václav (Wenzel). V r. 1945
mûla na‰e obec ãeskou men‰inu men‰í neÏ 20%. Malá ãást
âechÛ se pﬁed ﬁíjnovou okupací v r. 1939 odstûhovala a téÏ
Nûmec Preisler, koÏeluh. Tlak nûmeckého fanatismu byl v
prvních létech druhé svûtové války neúprosn˘. Po selhání
tzv. bleskové války (Blitz-Krieg) nastoupila mstivá a vraÏedná odveta pﬁi uvûdomûní nemoÏnosti vítûzství, moÏnosti poráÏky. To odná‰eli v obci zbylí âechové, vûzÀové v blízkém
táboﬁe v tzv. Richardu, v Terezínû, u nás ru‰tí zajatci, Îidé, a
obyvatelé dosud okupovan˘ch zemí. Vítûzn˘ pokﬁik utichal.
U kostelního schodi‰tû ve V. Îernosekách z obou stran stálo
mnoho ãern˘ch tabulí se jmény padl˘ch nûmeck˘ch vojákÛ.
Jarní práce na Radob˘lu leckde vÛbec ustaly, na mnoha místech zakopávali Nûmci své cenné vûci nebo je do tajn˘ch
zdûn˘ch úkrytÛ ve sv˘ch domovech uschovali. V moÏnost
slíbené záchrany „tajnou zbraní“ uÏ se nevûﬁilo. Tento pﬁechod od heilování ke skleslosti podrobnûji popsán nemáme,
protoÏe kronikáﬁ dostal prázdnou kroniku bez jakéhokoliv
záznamu.
Na ﬁadû je pokraãování.
â.p. 69 nyní patﬁí ZAZ jako obydlí zamûstnancÛ. PÛvodnû
to byl majetek ãeské rodiny Fa.... z Ploskovic a Mladé Boleslavi. Dnes zcela pﬁestavûn˘ a roz‰íﬁen˘. Pﬁed rokem 1945
se zde stﬁídaly ãeské rodiny Houdov˘ch, Novákov˘ch,
RenãÛ, Rakousk˘ch a mnoho dal‰ích zamûstnancÛ firmy
Taussig, nyní ZAZ.
â.p. 70 patﬁí do objektu „Rybeny“
â.p. 71 (pÛvodní majitel Bartonitz) ob˘vala nûmecká rodina Barbenitchek. DÛm nemûl urãen nového majitele a mlékárnu v nûm jako národní správce vedla Anna Trublová z
Prahy a jako nájemníci byli vedeni Václav Rulf a Jos. Hotov˘. Pﬁi zpoÏdûném návratu volyÀsk˘ch âechÛ byl pﬁidûlen
rodinû Bílkov˘ch. VolyÀ‰tí âe‰i dostali zaslouÏenou pﬁednost
v záboru.
â.p. 72 patrov˘ dÛm (ob˘van˘ nûm. Postl.) dostal Frant.
Hieke ze M‰ena u Mûlníka, kter˘ pracoval ve stavitelství. Tﬁi
dûti zde nebydlí a tak ve dvoubytovém domû bydlí jen samotná vdova. Takov˘ch poloprázdn˘ch domÛ je v na‰í velmi
pûknû poloÏené, prÛmyslové obci mnoho. Nûkteré by majitelé i rádi a ne draho prodali, není v‰ak kupcÛ. V ãp. 72 jako
nájemník pﬁed rokem 1945 bydlila rodina Hiekova se synem
Franzem (nar. 7/8 1915).
â.p. 73 v roce 45 dostal Bohumil ·mejkal z Borotína, okr.
Tábor, ‰t. stÏ. V.B. PÛvodní majitel E. Pillat zakopal na zahradû u domu bedny s cennostmi a koÏichy, které byly nalezeny. B. ·mejkal, zamûstnan˘ jako sklemistr vinaﬁství ve V.
Îernosekách, se odstûhoval zpût do Borotína a dÛm koupil
A. PavlÛ, kter˘ vnitﬁek domu pﬁestavuje, ale dÛm i zahrada
dále chátrají neob˘váné.
â.p. 74 patﬁí jako sklad k âSD V. Îernoseky
â.p. 75 (maj. Bedﬁich Gabesch v â. Lípû) ob˘val do roku
45 Friedrich Kabesch z Budynû n.O., manÏelka z Obﬁíství
(?). DÛm krátce ob˘val V. âern˘ (âSD). DÛm byl pak pﬁidûlen Jos. ·ebkovi, holiãi z Bohu‰ovic n.O., zamûstnanci „Rybeny“, kter˘ u nás uvedl zdatné ochotnické divadlo, které sehrálo úspû‰nû více pﬁedstavení. Po úﬁedních v˘tkách k pro-

gramÛm se ochotnick˘ soubor roze‰el a uÏ nebyl u nás obnoven. Jos. ·ebek se odstûhoval do V. Îernosek a jeho dvû
dcery bydlí jinde. Pûkn˘ stylov˘ dÛm koupil V. Rathousk˘ z
Lovosic jako druh˘ kupec a nedokonãená pﬁestavba uÏ nûkolik let ãeká na dokonãení. Jako b˘valí nájemníci jsou zde
zapsáni rodina PraÏanÛ ze Sulejovic a nûmecké rodiny Machatsch a Blaschke.
â.p. 76 je patrov˘ (pÛv. maj. Jahnel) pﬁidûlen˘ Ladislavu
Holasovi, koÏeluhu ZAZ. Spolubydlící J. Kohout (‰vagr) se
pozdûji odstûhoval do Dﬁemãic. V domû bydlí provdaná
dcera L. Holase. Jako nájemníci zde bydlela poloznûmãená
rodina Kvûtov˘ch
â.p. 77 patﬁí k továrnû „Rybena“ Vznik a historie jsou popsány v prvním díle na‰í kroniky. Lze jen uvést, Ïe národním
správcem byl v r. 45 Emanuel Veselka, za okupace ﬁeditel
továrny na rybí konzervy VDP druÏstevní podnik svazu druÏstev v Praze, kter˘ byl po r. 1945 zestátnûn. E. Veselka odtamtud musil se pozdûji národní správy vzdát ve varu únorového pﬁevratu a z obce se vystûhoval po rozvodu se svojí
manÏelkou, která je nyní v ústavu
â.p. 78 je hostinec „U tﬁí lip“. PÛvodní maj. Byli manÏelé
Soukupovi ve smí‰eném manÏelství. Zde bydleli téÏ jejich
pﬁíbuzní, manÏelé Tom‰ovi, âe‰i s dcerou Hertou, která byla
téÏ ãlenkou prvního MNV. Po záboru domu pro MNV se obû
rodiny odstûhovaly a roze‰ly ve svûtû, ãásteãnû i do zahraniãí. DÛm po mnoha drah˘ch opravách slouÏí jako sál pro
plesy a jako byty (rod. Dopitovi st., r. Oncirkova, Chalupsk˘ch a j.
â.p. 79 byl domek v lomu na Radobylu, od roku 45 nebyl
ob˘ván a pozdûji zboﬁen. Historie na‰ich ãediãov˘ch lomÛ je
popsána v I. díle kroniky. Byl to velk˘ prÛmyslov˘ podnik s
mnoha zamûstnanci s drtírnami a tﬁídiãi ‰tûrku na nádraÏí V.
Îernoseky. KdyÏ lom do‰el na okraj katastru mûsta Litomûﬁice, byla v˘roba zastavena. Neb˘t toho, asi by vrchol Radobylu uÏ dnes byl vydolován, jako jsou dnes zru‰eny a rozebrány lomem Clum u Loun, Vr‰etín u Tﬁebenic a j.
(Pokraãování pﬁí‰tû)
Autor zápisu v kronice:
Jaroslav ·vec (zápis do kroniky jaro 1989)
Autor ãlánku: Jiﬁí Jebousek
Poznámka: VáÏení ãtenáﬁi, promiÀte, prosíme, nûkteré nepﬁesnosti, zejména co se t˘ãe pﬁepisu jmen. Nepﬁesnosti
vznikly buì nesprávn˘m zápisem v kronice nebo i nesprávn˘m odhadem pﬁi pﬁepisování psaného textu autora kroniky.
Pﬁes v‰echnu nepﬁesnost se domníváme, Ïe pro mnohé z
nás jsou úryvky z kroniky potû‰ením a tû‰íme se na dal‰í pokraãování.
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Plán kulturních akcí obce Îalhostice r. 2017
ZÁ¤Í AÎ PROSINEC

¤ÍJEN

04. 10.
06. 10.
11. 10.
28. 10.

Za Humny (p. Peterka)
Sbor ze Slovenska
(Sál u tﬁí lip)
Pﬁijede k nám sbor
z Kolumbie (‰kola)
Îalhostick˘ stra‰idlák
IV. roãník

LISTOPAD

08. 11.
24. 11.

zatím neupﬁesnûno
PROSINEC
01. 12.
03. 12.
31. 12.

Za Humny (p. Peterka)
Pﬁedvánoãní sezení
se seniory
Zájezd do divadla
Rozsvícení vánoãního stromeãku
Mikulá‰ domÛ
Silvestr

V˘let do ZOO ve Dvoﬁe Králové

VZPOMÍNKA NA OBECNÍ TÁBOR
Dne 3. ãervna vyrazili rodiãe s dûtmi do ZOO ve
Dvoﬁe Králové jiÏ s nov˘m starostou. Poãasí nám
pﬁálo, dûti si zvíﬁátek uÏívaly. Obec zajistila projíÏìku „Safari-busem“, kdy mûli v‰ichni moÏnost vidût
zvíﬁata ve volné pﬁírodû. V˘let se v‰em moc líbil.

Zoologická zahrada ve Dvoﬁe Králové je jednou z nejhezãích.
●
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Tﬁináct rad, co byste mûli udûlat na podzim na zahradû
Sázení ovocn˘ch stromkÛ, poslední
posekání trávníku nebo zastﬁihávání
rÛÏí. To jsou jen nûkteré práce ãekající
na va‰í zahradû. NezapomeÀte také
pﬁed zimou zahradu zalévat.
■ 1. Naposledy posekejte trávník.
Není ale dobré ho sekat pﬁíli‰ blízko u
zemû. TakÏe zvy‰te pojezd va‰í sekaãky. Pﬁed zimou by mûl mít i ten anglick˘ paÏit trochu vy‰‰í stﬁih. Také je na
místû chemická ochrana. Trávník postﬁíkejte proti zimním plísním. Nakonec
mu pﬁilep‰ete poházením kompostu.
Samozﬁejmû, Ïe kompost by mûl b˘t
proházen˘ pﬁes síto, aby se po zahradû neválely vût‰í kusy.

■ 2. Pravidelnû shrabujte listí. To pak
mÛÏete uloÏit do kompostu. Ale pozor.
List z oﬁe‰áku v Ïádném pﬁípadû nekompostujte, protoÏe obsahuje pﬁíli‰
mnoho ‰kodliv˘ch látek. Stejnû tak na
kompost nepatﬁí nahnilé ovoce (na
podzim to b˘vají vût‰inou jablka), pﬁedcházíte tím ‰íﬁení houbov˘ch nemocí.
Nahnilé plody zásadnû házejte do kontejneru.

pravujete tím rostliny na zimní období,
kdy zelené ãásti rostlin stále odpaﬁují
vodu, ale zem je jiÏ zamrzlá, a koﬁeny
rostlin proto vodu nemohou pﬁijímat.

■ 6. Podzim je ãas na sázení ovocn˘ch stromkÛ, bobulovin a rÛÏí. Jámy
pro ovocné stromky dûlejte dostateãnû
hluboké. Nejdﬁíve je prolijte vodou, dna
dno dejte kvalitní zeminu a pomalu rozpustné hnojivo (napﬁ. rohosku) a po nasázení stromek znovu zalijte. Velkou
pozornost vûnujte v˘bûru vhodn˘ch
odrÛd. Nemáte-li tolik ãasu na o‰etﬁování stromkÛ ãi chcete-li sníÏit chemickou ochranu, volte radûji vy‰lechtûné
rezistentní odrÛdy. Pﬁi nákupu dejte
pozor na stav rostlin, zda nemají zaschlé koﬁeny ãi poranûn˘ kmínek. Angre‰ty a rybízy sázejte hloubûji (tzv. je
topíme cca 10 cm hluboko od místa
rozvûtvení), naopak pﬁi v˘sadbû ovocn˘ch stromkÛ dávejte pozor, aby oãko
roubu bylo nad zemí.
■ 7. Stﬁíhejte rÛÏe. Na ﬁadu pﬁichází
podzimní sestﬁih, kter˘ umoÏní rÛÏím
dobﬁe pﬁezimovat.
■ 8. Rostliny, které nesná‰ejí mráz,
pﬁeneste do svûtl˘ch bezmraz˘ch míst-

ností. Musíte b˘t velmi opatrní se zálivkou, protoÏe pﬁi nadbytku vody by
mohlo dojít k uhnití koﬁenÛ ãi ‰íﬁení
houbov˘ch chorob. Po pﬁenesení dovnitﬁ je hluboce seﬁíznûte.
■ 9. Po leto‰ním suchém létû je pﬁíli‰ my‰í, aplikujete proto do nor jedovaté nástrahy.
■ 10. Opatﬁete si netkanou textilii na
ochranu choulostivûj‰ích rostlin proti
zimním mrazÛm. Je‰tû ji ale nepouÏijte.
Poãkejte, aÏ nastanou silnûj‰í mrazy.
Je tu nebezpeãí, Ïe byste tím pﬁipravili
vhodné zimovi‰tû pro ‰kÛdce, kteﬁí by
se vám pod textilii nastûhovali. Na stromy nyní mÛÏete pﬁipevÀovat lepové
pásy, na které se vám ‰kÛdci uchytí.
■ 11. Na podzim se sází cibuloviny.

■ 12. Nemocné ãi uschlé stromy vykopejte i s koﬁeny.
■ 13. S prvními mrazíky uzavﬁete pﬁívody vody a vypusÈte vodu z kohoutkÛ
a hadic. Pokud máte kde, uskladnûte
hadice pﬁes zimu na suchém a chladném (bezmrazém) místû. ProdlouÏí se
tím jejich Ïivotnost.

■ 3. Zryjte v‰echny záhony po sklizni zeleniny a zaryjte i drobné zbytky
rostlin. Máte-li, pﬁidejte i chlévsk˘ hnÛj
tam, kam budete dávat rostliny první
tratû (napﬁ. rajská jablka, okurky, zelí,
kvûták, celer,..) Pozor, pro mrkev nesmíte hnojit chlévsk˘m hnojem, mohla
by se vám objevit pochmurnatka mrkvová (mrkev by byla ãervivá).
■ 4. Na zimu zahradu dokonale odplevelte. U‰etﬁíte si tím práci v pﬁí‰tím
roce.
■ 5. Zahradu ãasto zalévejte. Pro
va‰e rostliny je to velice dÛleÏité. PﬁiÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ vydává obec Îalhostice. Pﬁíspûvky jsou oznaãeny jménem, neoznaãené pﬁíspûvky - místostarostka obce.
Pﬁíspûvky do zpravodaje lze zasílat na adresu obecního úﬁadu, popﬁ. Obecni.urad@zalhostice.cz.
Povoleno MK âR 21890.

