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zaãalo nejkrásnûj‰í období roku, ãas dovolen˘ch, prázdnin, sluníãka a koupání. Bude-li alespoÀ trochu pr‰et, budou urãitû rÛst
i houby a tak procházky v lese s ko‰íkem hub, hrníãky plné malin
a borÛvek, co víc si pﬁát. OdpoãiÀte si, naãerpejte nové síly a uÏívejte si dovolen˘ch a je jedno, zda bude dovolená u moﬁe, v lese nebo jen na vlastní zahrádce, u bazénu.
Dejte pozor na sluníãko, zachovávejte pitn˘ reÏim, zkrátka si uÏívejte letní pohody.
Zdenûk Javorek- starosta a Alena Vacková - místostarostka.

VáÏení obãané,

BlíÏí se volby do zastupitelstva obce
Prezident republiky vyhlásit v termínu od 5.10. do 6.10. 2018 volby do zastupitelstev obcí. V na‰í obci je 9 ãlenÛ zastupitelstva.
âlenem zastupitelstva obce se mÛÏe stát:
■ Státní obãan âR, kter˘ alespoÀ ve druh˘ den voleb dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den voleb v dané obci pﬁihlá‰en k trvalému pobytu
■ státní obãan jiného ãlenského státu EU, kter˘ alespoÀ ve druh˘ den
voleb dosáhl vûku nejménû 18 let s trval˘m nebo registrovan˘m pﬁechodn˘m pobytem v dané obci.
Kandidátní listiny je nutno odevzdat do 31. ãervence 2018. Ve stejném termínu probûhnou v na‰í obci i volby do Senátu âR.

Klub starostÛ mal˘ch obcí v Îalhosticích
V kvûtnu byla na‰e obec hostitelem
Klubu starostÛ mal˘ch obcí okresu Litomûﬁice. Tento klub byl zaloÏen pﬁed 21
lety, hrstkou starostÛ obci, kteﬁí dospûli
k závûru, Ïe pokud nebudou vystupovat spoleãnû, nenajdou sílu, aby byli
posloucháni. Spoluzakladatelem byla
i na‰e obec. Od té doby se starostové
scházejí pravidelnû kaÏd˘ mûsíc v nûkteré obci na‰eho b˘valého okresu

a „bojují“ za své obãany spoleãnû.
Dnes má tato neformální organizace
zvuk jak na kraji a u hejtmana, tak mezi
poslanci a senátory.
Tématem na‰eho setkání byly dopady a „rozjetí“ GDPR (ochrany osobních
údajÛ) na obcích, pracovníci Ministerstva vnitra âR informovali o nov˘ch
podmínkách vydávání OZV, bylo otevﬁeno téma sociálních sluÏeb, spoluprá-

ce mezi obcemi, ãerpání dotací apod.
Témat na projednání je vÏdy hodnû,
starosti starostÛ na mal˘ch obcí se
velmi prolínají a tak pﬁedání zku‰eností
je velmi dÛleÏité a hlavnû se v‰ichni
starostové a starostky osobnû znají
a vûdí o sobû, kdyÏ nûkter˘ potﬁebuje
pomoci nebo poraditi.
Setkání v Îalhosticích se úãastnilo
26 starostÛ.

Blahopﬁejeme jubilantÛm
SPOZ se schází vÏdy první úter˘ v mûsíci. Má 9 aktivních
ãlenek, které pravidelnû nav‰tûvují spolu s vedením obce
na‰e obãany u pﬁíleÏitosti Ïivotních jubileí. Osobnû byly poblahopﬁát: p. Dorazilovi, p. Famfulíkové, p. Nekvasilové,
p. Ka‰parové, p. Danielové, p. Voﬁí‰kovi, p. Hájkovi,
p. Hotové, p. Dorazilové, p. Holemové. V ãervnu oslavila
96. narozeniny i p. Sobotková, nejstar‰í obãanka na‰í obce.
Je aÏ neuvûﬁitelné, jak je ve svém vûku ãiperná, svûÏí, elegantní. V‰em jmenovan˘m pﬁejeme hodnû zdraví, pohody
a klidu v míru.
Na snímku Paní Sobotková, nejstar‰í obãanka na‰í obce.
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Pronájem kulturního domu
Jak nûkteﬁí z Vás zaznamenali, nájemce p. Cíz ukonãil smlouvu s obcí na
pronájem restaurace „U Tﬁí lip“. ProtoÏe
se na nás obracejí obãané, ale i lidé
z okolí, vãetnû starostÛ, chceme uvést
na pravou míru pár skuteãností.
Vedení obce, jiÏ po ﬁadu let, pronajímá uvedenou restauraci se sálem. Nájemné vÏdy bylo ve v˘‰i 2 800,- Kã za
mûsíc. Pﬁi posledním pronájmu sníÏilo
vedení obce nájem na 100,- Kã za
mûsíc s tím, Ïe se bude snaÏit v rozpoãtu najít finanãní prostﬁedky na postupné opravy a nové vybavení kulturního

domu. A protoÏe se snaÏí své sliby
plnit, investovalo za poslední cca 4
roky do tohoto objektu cca 800 tisíc
korun (178 tisíc nové stoly a Ïidle na
sál, 40 tisíc nové stoly a Ïidle do restaurace, 480 tisíc do sociálního zaﬁízení a nûkolik dal‰ích oprav v cenû cca
90 tisíc korun). Proto se rozhodlo, Ïe
nav˘‰í pﬁi novém podpisu nájemní
smlouvy v˘‰i nájemného na ãástku
1500,- Kã za mûsíc (naprosto srovnatelná cena s okolními obcemi, v okrese
jsou nájmy i vy‰‰í). Po „bouﬁlivé“ diskuzi na zasedání zastupitelstva se rozho-
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dl souãasn˘ nájemce cenu neakceptovat a nájemní smlouvu nepodepsal.
Obec pﬁevzala zpût majetek a vyrovnala se s nájemníkem. V souãasné dobû
probíhají opravy (nová dlaÏba apod.),
aby sál byl pﬁipraven a mohl dále slouÏit na‰im obãanÛm. Rozhodnû není
pravda, Ïe by Ïivot na sále a restauraci konãil. Poãítáme s tím, Ïe na podzim
opût zahájí provoz, tak jak tomu bylo
dosud. Pﬁes letní období jsme se nauãili si posedût „U Koníka“, pﬁes zimu to
bude zase v restauraci „U Tﬁí lip“.
Vedení obce pﬁipravuje celkovou rekonstrukci kulturního domu, v souãasné dobû se jiÏ pracuje na projektu a pﬁipravují se Ïádosti o dotace.

Kontroly na obci bez ztráty kytiãky
Kontrola musí b˘t a tak i na na‰í obci probíhají pravidelné
i nepravidelné kontroly ze strany státu, kraje, ale i vnitﬁní, tj.
obce.
Vnitﬁní kontroly obce probíhají namátkovû a to jednak starostou obce, kontrolním v˘borem zastupitelstva. Cílem je
jednak dodrÏování schválen˘ch smûrnic, rozhodnutí zastupitelstva, hospodaﬁení s finanãními prostﬁedky a majetkem
obce. Samostatnou kapitolou je pak kontrola hospodaﬁení
pﬁíspûvkové organizace, tj. na‰i ‰koly, s prostﬁedky na provoz a chod ‰koly.

Kronika obce
Vedení obce poﬁád hledá ãlovûka, kter˘ by se ujal práce kronikáﬁe na‰í obce.
Tu vykonával po dlouhá léta
pan Jaroslav ·vec a následnû
jeho dcera. Od roku 1999 práce
na kronice ustaly, jiskﬁiãka nadûje svitla pﬁed 1,5 rokem, ale
uhasla, aniÏ by se rozzáﬁila. Je-li
mezi námi nûkdo, kdo by mûl
o tuto práci zájem, je vítán s otevﬁenou náruãí.
Za tuto ãinnost obec poskytuje
finanãní odmûnu. Ve‰keré náklady spojené s vedením kroniky
jsou plnû hrazeny obcí. Prosím,
pﬁihlaste se.

Nová vyhlá‰ka obce
Zastupitelstvo obce schválilo
novou vyhlá‰ku obce o uÏívání
veﬁejného prostranství.
MÛÏete se s ní seznámit na
úﬁední desce obce a jejich internetov˘ch stránkách nebo pﬁímo
v kanceláﬁi úﬁadu. Vyhlá‰ka platí
od ãervence 2018.
●
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Dne 24. kvûtna probûhla kontrola hospodaﬁení obce za rok
2017. Kontrolu provádûjí pracovnice krajského úﬁadu dvakrát
do roka. Pﬁedmûtem této kontroly je hospodaﬁení, dodrÏování zákona o veﬁejn˘ch zakázkách, v˘bûrová ﬁízení, inventury
majetku, odmûny zastupitelÛ apod. Ve stejném období nás
ãeká je‰tû kontrola, dodrÏování krizového zákona a naﬁízení.
Povûﬁen˘mi osobami byl pracovník krizového ﬁízení ORP Litomûﬁice a pracovník integrovaného záchranného systému
v na‰em kraji.
V‰echny kontroly jsme ustáli bez ztráty kytiãky.

Prosím, tﬁiìte odpad, házejte
odpadky do ko‰Û a popelnic
VáÏení obãané, k odpadÛm pí‰eme v kaÏdém zpravodaji, je to poﬁád stejné. Prosím,
tﬁiìte odpad, házejte odpadky do ko‰Û a popelnic, jsou to zlomky ãasu, kter˘ je tomu
potﬁeba vûnovat a v˘sledkem bude ãistota okolo nás. K v˘vozu pﬁistavujte pouze plné
popelnice, ‰etﬁíte tím obecní a tak i svoje peníze. Máte-li zájem o zapÛjãení kompostéru a likvidovat tak správnû bio-odpad, vrácení této dÛleÏité Ïiviny zpût do pÛdy kam
patﬁí, zastavte se v kanceláﬁi úﬁadu, podepi‰te smlouvu o v˘pÛjãce a zdarma máte od
nás k dispozici kompostér.
Je‰tû pﬁipomínáme, Ïe ti z Vás, kteﬁí hradí poplatek za likvidaci komunálního odpadu
pololetnû, jsou povinni dle platné vyhlá‰ky zaplatit druhou polovinu poplatku do 31. 7.
2018 a nalepit pak na popelnice nálepku II. pololetí. Bez ní nebude v˘voz proveden.
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ZPRÁVY Z OBCE

Zájezd do divadla

Krásné miminko.

Pﬁivítání nového obãánka obce
V sobotu 16. 6. 2018 starosta obce pﬁivítal do Ïivota a mezi obãany na‰í
obce malého ALEXANDRA. Oba rodiãe i s babiãkami a rodinou pﬁi‰li na
malou slavnost, kterou jiÏ tradiãnû zajistil Sbor pro obãanské záleÏitosti
Îalhostice. Odpoledne zpestﬁily sv˘m vystoupením dûtí z Hastrmánku pod
vedením Renãi Lojkové. RodiãÛm byly pﬁedány dárky a mamince kytiãka.
V kronice nám pﬁibyl dal‰í pamûtní záznam a v obci je nás zase o jednoho víc a to je moc dobﬁe.

Rodina okolo miminka.

V sobotu 3. ãervna jsme se vypravili
opût do divadla, tentokrát na muzikál „Královna Kapeska“ a protoÏe jsme tím souãasnû chtûli i popﬁát dûtem k jejich svátku,
mûly dûti lístek zdarma a je‰tû dostaly
v autobuse mal˘ dárek a obãerstvení.
Pﬁedstavení se moc líbilo, dûti byly nad‰ené. 29. záﬁí plánujeme náv‰tûvu divadla
Karlín na pﬁedstavení „Sestra v akci“
s Lucií Bílou v hlavní roli a poslední divadlo
bude 21. ﬁíjna 2018, kdy pojedeme na „·ílenû smutnou princeznu“.
Jen nás trochu mrzí, Ïe obãas sl˘cháme, Ïe se nic nedûje a pak nabízíme vstupenky po okolních obcích, abychom naplnili autobus (cca 50 míst) a to nemluvím
o cenû lístku, která je maximálnû 400,- Kã.

Pozvání na tradiãní
jiÏ 16. roãník neckyády
Vedení obce Vás
v‰echny zve na jiÏ
16. roãník neckyády.
Start plavidel bude
v sobotu 25. srpna na
hrázi „Malého Labe“.
Na vítûze ãeká putovní pohár, odmûny pro
v‰echny úãastníky, soutûÏe pro malé
i velké, hudba k poslechu i tanci ve stylu
country, dobﬁe vychlazené nápoje a nûco
dobrého na zub. Doufáme, Ïe jako kaÏd˘
rok bude dosti plavidel. Tak nashle u Labe.
V leto‰ním roce slaví na‰e republika
100. v˘roãí vzniku. I my si pﬁipomeneme
toto v˘roãí a to ve ãtvrtek 27. záﬁí na sále
„U Tﬁí lip“. Bude pﬁipraven hodnotn˘ program, vystoupení ‰koly, v˘stava, oslava
bude zakonãena taneãním veãerem. Tû‰íme se na Vás.

Pﬁíspûvek obce pro
rodiãe ÏákÛ 1. tﬁídy
Zastupitelstvo obce Îalhostice sdûluje
rodiãÛm dûtí, které zaãnou plnit povinnou
‰kolní docházku v záﬁí 2018 a jejich dûti
mají trval˘ pobyt v na‰í obci, Ïe si na základû podané Ïádosti a pﬁedloÏeného
úãetního dokladu mohou vyzvednout finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 1500,- Kã na dítû.

Rozlouãili se s námi

Dûti z Hastrmánku.

V tomto období nás navÏdy opustili
pan Wolfgang Waldhauser, paní Eva
Jantaãová a paní Luisa Neubertová.
Vedení obce Îalhostice si dovoluje touto
cestou vyjádﬁit upﬁímnou soustrast rodinám a v‰em jejich pﬁátelÛm.
●
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Putování na‰im mikroregionem po vodû
I v leto‰ním roce vyrazily dûti na putování na‰im krásn˘m mikroregionem
po vodû. Start byl v sobotu 9. 6. na
hrázi „Malého Labe“ v Îalhosticích. 52
dûtí (poãet byl limitován poãtem
ochrann˘ch vest a pádel) a jejich dospûl˘ doprovod se nalodily a vyrazily
za dobrodruÏstvím. První zastávka byla
v Pí‰Èanech, kde byl obûd, dûti hledaly
indicie k pokladu a hlavnû spousta zábavy a her.
Dospûlí se nestaãili divit, jak jsou
na‰e dûti ‰ikovné. Následovalo doplutí
do Velk˘ch Îernosek k pﬁívozu, zde
v‰ichni doplnili kalorie, opût hledali
cestu k pokladu. Poslední zastávkou
sobotního dne byla obec Libochovany.
Zde byl postaven tábor, veãeﬁe, probûhlo pﬁivítání s ﬁekou Labe - plácnutí,
dáreãek ﬁece a polití labskou vodou.
Hledání indicií k pokladu, hry a nakonec zpívání a povídání s ﬁeditelem
‰koly pﬁi kytaﬁe. V nedûli po budíãku
sloÏení tábora a odjezd na Stﬁekov.
V Sebuzínû po malé svaãinû se vodácká parta vylodila na Stﬁekovském zdymadle.
V‰ichni vyrazili zdolat hrad Stﬁekov
a hlavnû najít poklad. Po jeho objevení
a dobrém obûdû dûti vyrazily na nádraÏí a vlakem se vrátily domÛ. Bûhem
obou dnÛ dûti plnily kvíz o znalostech
na‰eho kraje. V‰ichni byli spokojeni, nikomu se nest˘skalo, jen jim bylo trochu
líto, Ïe uÏ je konec. Poãasí se vydaﬁilo,
bouﬁka pﬁi‰la, aÏ kdyÏ byly dûti ve
vlaku.
Dûkujeme touto cestou za sponzorské dary rodiãÛm (buchty a v‰e ostatní
nám chutnalo), firmû UNIMI, s.r.o.,
Plavecké ‰kole Litomûﬁice-Eduardu
·ikovi, Poﬁíãní policii âR - Ústí n. L.,
Plaveckému odd. TOM Ústí nad
Labem, Vodní záchranné sluÏbû Ústí
nad Labem, Petru a Markétû Li‰ko-

●
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v˘m, Michalu Svobodovi, Jitce Pane‰ové, Alenû Pokorné, Davidu
a Alenû KrchÀav˘m, Jardovi a Ivû
Hy‰plerov˘m, Ivû Háãkové, uãitelÛm

a starostÛm obcí Îalhostice, V. Îernoseky a Libochovany. Zastupitelé
obce pﬁispûli na‰im dûtem na tento
v˘let finanãní podporou. Za rok Ahoj!
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Zmûny
ve ‰kole
V leto‰ním roce konãí 6ti leté období
jmenování na‰emu ﬁediteli ‰koly. Proto
zastupitelstvo pﬁistoupilo k vyhlá‰ení
v˘bûrového ﬁízení na post vedoucího
pﬁíspûvkové organizace - na‰í ‰koly.
Konkurz byl ﬁádnû vyvû‰en na úﬁední
desce obce, na stránkách ‰koly, byl
zveﬁejnûn i prostﬁednictvím medií.
Pﬁesto jsme dostali pouze jednu nabídku. První kolo probûhlo 3. 5. 2018,

Louãení s panem ﬁeditelem ‰koly.
kdy 7 ãlenÛ komise (sloÏena ze zástupcÛ rodiãÛ, uãitelÛ, ‰kolské rady, zﬁizovatele ‰koly, krajského úﬁadu odbor
‰kolství, ‰kolské inspekce a ﬁeditele
srovnatelné venkovské ‰koly) posoudila, zda uchazeã splnil v‰echny poÏadavky zadané zﬁizovatelem.
Bylo konstatováno, Ïe ano a proto
byl jedin˘ uchazeã pozván k ústnímu
jednání do druhého kola. To probûhlo
29. 5. 2018, kde Mgr. Alena KrchÀavá

obhajovala svou koncepci a odpovídala na dotazy ãlenÛ komise (asi cca
45 min.). V˘sledkem bylo, Ïe komise
doporuãila jmenování p. KrchÀavé ﬁeditelem ‰koly.
Zastupitelstvo obce potvrdilo v˘sledek v˘bûrového ﬁízení na svém zasedáni a jmenovalo Mgr. Bc. Alenu KrchÀavou novou ﬁeditelkou Masarykovy
základní ‰koly a mateﬁské ‰koly Îalhostice na období 6 let.

Louãení s 9. tﬁídou a ﬁeditelem ‰koly
Je aÏ neuvûﬁitelné, jak ten ãas letí.
Je uÏ zase konec ‰kolního roku a tím
spojené louãení s Ïáky 9. tﬁídy. Letos to
bylo 12 studentÛ na‰í ‰koly, kteﬁí po
prázdninách nastoupí na stﬁední ‰koly
a do uãili‰È, aby zaãali úplnû nov˘ úsek
Ïivota. S nûkolika slovy vystoupila jejich tﬁídní uãitelka Mgr. Michalcová,
která pro slzy ani nemohla poﬁádnû

mluvit (byla to její poslední tﬁída, sama
konãila), následnû pronesl pár slov ﬁeditel ‰koly a pﬁítomní starostové. Ti pﬁinesli dárky, které budou ÏákÛm pﬁipomínat roky strávené na na‰í ‰kole.
Mohli se i podívat, jak byli jiÏ pﬁi zápisu
do 1. tﬁídy v˘tvarnû nadaní. I Ïáci podûkovali sv˘m uãitelÛm kytiãkou
a upﬁímn˘m slovem. Písní a následnû

Louãení s devátou tﬁídou.

posledním zvonûním bylo rozlouãení
zakonãeno.
Dne‰ní poslední den ve ‰kole byl
v‰ak zahájen jiÏ pﬁed v˘‰e popsanou
oslavou slavnostním nástupem v‰ech
ÏákÛ a uãitelÛ na nádvoﬁí ‰koly. Starosta obce Îalhostice, Zdenûk Javorek
nejprve podûkoval p. Michalcové a p.
âápovi, kteﬁí odcházejí do dÛchodu
a pﬁedal mal˘ dárek. Následnû se starostkami obcí Velké Îernoseky a Libochovany podûkovali konãícímu ﬁediteli
‰koly, Mgr. Vladimíru Fiedlerovi, kterému konãí jeho 6ti leté jmenování ﬁeditele. Tuto funkci na na‰í ‰kole vykonával
od roku 1990, tj. 28 let. Po celou dobu
svého pÛsobení vÏdy byly dûti a prospûch na‰í ‰koly na prvním místû. Díky
své zálibû v hudbû pracoval aktivnû
s dûtmi a sbor Vinohrádek se pod jeho
vedením úãastnil spousty soutûÏí a odváÏel si i trofeje, byl souãástí slavností
v obcích mikroregionu.
Pan ﬁeditel bude i nadále uãit na na‰í
‰kole ãe‰tinu a hudební v˘chovu. Pﬁejeme mu hodnû zdraví a ‰tûstí do dal‰ích let.
●
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Akademie Z· Îalhostice a rozlouãení s kolegy
Dne 15. ãervna poﬁádala na‰e ‰kola
akademii. Nádvoﬁí ‰koly se zaplnilo rodiãi v oãekávání vystoupení sv˘ch ratolestí. Poãasí bylo pﬁíjemné díky odpolední hodinû. Jako první vystoupila
na‰e mateﬁinka, která se zmûnila v roztomilé koãiãky. Vystoupení mal˘ch dûtí
je vÏdy kouzelné, ale ‰kolce se to letos
moc, moc povedlo, také byla odmûnûna velk˘m potleskem. Po ní následovala tﬁída p. uãitelky Fiedlerové a tím jed-

notlivé tﬁídy skonãily. Zbytek odpoledne
byl ve znamení hudby, vystoupení
sboru Vinohrádek. Zpívali v‰ichni moc
hezky, kytaristé dokázali, Ïe jsou to
opravdu ‰ikovní a nadaní kluci, ale
pﬁece jen tam chybûla vystoupení jednotliv˘ch tﬁíd. Pﬁi pohledu zpût na minulá léta dobﬁe víme, Ïe máme ve
‰kole ‰ikovné dûti. Tak nám to snad
ukáÏí na pﬁí‰tí akademii.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti se vedení ‰koly

rozlouãilo s kolegy, kteﬁí odcházejí ze
‰koly aÈ sami nebo do zaslouÏeného
dÛchodu (p. Musil - 22 let v na‰í ‰kole,
p. Michalcová - 24 let).
Podûkování patﬁilo i panu Jaroslavu
âápovi, kter˘ v na‰í ‰kole kaÏdé ráno
vítal dûti sv˘m „ãágo belo“ po neuvûﬁiteln˘ch 39 let. I my jim pﬁejeme zdraví
a pohodu do dal‰ích let. Zamûstnanci
‰koly podûkovali i konãícímu ﬁediteli,
Mgr. Vladimíru Fiedlerovi.

Kouzelná koÈátka na‰í mateﬁnky.

Akademie základní ‰koly.

·kola zorganizovala sportovní den

âágo belo pane ‰kolník.
●
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·kola v Îalhosticích spolu s obcí zorganizovala pro dûti sportovní den, aby se „vyﬁádily“
i ty, které nejely do divadla. Uãitelé a ostatní
zamûstnanci ‰koly pﬁipravili den pln˘ her
a soutûÏí, obec pﬁispûla dárky a odmûnami
pro v‰echny soutûÏící.
Obãerstvení a pití zajistila kuchynû, v‰ichni si uÏili legrace,
poãasí nám pﬁálo aÏ trochu moc, ale lep‰í, neÏ kdyby pr‰elo.

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

•
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Pálení ãarodûjnic
Dne 30. dubna se nad na‰í obcí v pozdních odpoledních
hodinách objevil ãern˘ mrak, kter˘ nevûstil nic dobrého. Bylo
to seskupení blíÏících se ãarodûjnic, které letûly na svÛj slet,
na plácek „u májky“. Tady uÏ na nû ãekaly dûti a ostatní jejich kolegynû. Nechybûla ani velká hranice, pﬁipravena k zapálení a následnû k jejich reji. Nakonec ale v‰echno dobﬁe
dopadlo. Dûti si uÏily legrace, soutûÏe i odmûny byly. Po zapálení ohnû, kter˘ udrÏovala hlavní ãarodûjnice - paliãka Jaru‰ka, si v‰ichni opekli buﬁtíky, v divokém kouzelném reji se
vyﬁádili pﬁi hudbû. ÎízeÀ mohli uhasit u dobﬁe zásobeného
stánku s ãarovn˘mi lektvary jako je dobﬁe chlazené pivo,
limo a nebo i nûco ostﬁej‰ího.
Lze konstatovat, Ïe na‰e obec ustála ﬁádûní ãarodûjnic
bez ztráty kytiãky a s pozdravem ãarodûjnic „na‰í letce zdar
a kráse zmar“ zase za rok na shledanou.
Podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí se zaslouÏili o zaji‰tûní akce:
zamûstnanci obce, stánek „U Koníka“, p. Petr Drahorád,
jiÏ tradiãnû skupinû na‰ich Ïen, které se ve svém dne‰ním
pﬁevtûlení vyfotily s panem starostou. Moc dûkujeme.

Tanec okolo ãarovnûho ohnû.

Starosta v zajetí magick˘ch Ïen.

åarodûjnice Jaru‰ka, vládkynû ohnû.

Sucho a vypalování, to je nebezpeãná kombinace
V leto‰ním roce na‰i obec a celou republiku suÏuje abnormální sucho. Nyní
sice spadlo „pár“ kapek, ale potﬁebovalo by pr‰et alespoÀ cel˘ t˘den, aby se
situace trochu zlep‰ila. Okolo na‰í

obce jsme zaznamenali nûkolik velk˘ch ãi men‰ích poÏárÛ, které vznikly
od vlaku, strojÛ na polích, ale bohuÏel
i od lidí.
Hasiãi a i vedení na‰í obce Vás

v‰echny Ïádají a prosí, buìte opatrní
pﬁi opékání buﬁtíkÛ, nezapalujte „ohníãky“, pokud je nejste schopni uhlídat.
Hlavnû, fouká-li k tomu suchu je‰tû vítr.
I v na‰í obci museli zasahovat hasiãi.
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