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Slovo starosty obce
VáÏení obãané, dostáváte do rukou leto‰ní první zpravodaj na‰í obce.
V krátkosti mi dovolte Vás seznámit s na‰imi plány na tento rok.
S naprostou jistotou se bude letos
dûlat místní komunikace k ãp. 186,
oprava chodníku podle silnice u ‰koly
a opravíme plot okolo ‰kolního areálu.
Na tyto akce máme jiÏ za sebou v˘bûrové ﬁízení na dodavatele stavby.
Akce budou hrazeny z vlastních prostﬁedkÛ. Ve spolupráci s obcí Velké
Îernoseky vybudujeme chodník od
‰koly ve smûru na V. Îernoseky, aby
dûti nemusely chodit po silnici. Jediná
cesta, která nebude zatím mít pevn˘
podklad (dlaÏbu) je nad ‰kolou k ãp.
180.
Zastupitelé rozhodli o zadání zpracování projektové dokumentace na repli-

ku na‰í kapliãky, pracujeme na projektové dokumentaci na sbûrn˘ dvÛr, abychom Vám zajistili je‰tû lep‰í podmínky
pro likvidaci odpadÛ. Projektová dokumentace na mateﬁskou ‰kolku pro‰la
jiÏ prvním pﬁipomínkov˘m ﬁízením a intenzivnû na nûm pracujeme. Zpracováváme projekt a Ïádost o zateplení na‰eho kulturního domu ãp. 78 a jeho rekonstrukci.
Svépomocí by jsme chtûli opravit
a natﬁít fasádu obecního úﬁadu, do
oken dáme kvûtinové truhlíky, abychom
to tu mûli hezké. V souãasné dobû
máme 4 zamûstnance, 2 stálé a zatím
2 VPP, kteﬁí se starají o úklid a vzhled

obce. To ale neznamená, Ïe se
o vzhled obce nemÛÏeme starat kaÏd˘
za sebe. KaÏdá kytiãka, která rozkvete
na Va‰í zahrádce nebo bude zdobit
Va‰e okno, bude znát. VáÏení spoluobãané, vím, Ïe není v‰e stoprocentní
a ani nemÛÏe b˘t, protoÏe ani mi lidé
nejsme bez chyb.
Je nás devût zastupitelÛ, snaÏíme se
vûci ﬁe‰it, ale nemÛÏe to b˘t ze dne na
den. Va‰e podnûty a nápady vÏdy uvítáme a pokud to bude moÏné, jistû vyﬁe‰íme, ale jak ﬁíkám, dejte nám trochu
ãasu a hlavnû, vÏdy uvítáme i Va‰i
pomoc. Bez Vás by nebylo obce, jaké
si to udûláme, takové to budeme mít
a to platí ve v‰em v soukromí, v rodinû,
lásce, ale i v Ïivotû v na‰í obci.
Pﬁeji Vám naãerpání nov˘ch sil po leto‰ní dlouhé zimû, nasajte energii ze
sluníãka, které se na nás uÏ usmívá.
Vá‰ starosta

VE ZKRATCE INFORMACE Z OBECNÍHO Ú¤ADU
■ SOCIÁLNÍ POMOC OBâANÒM - Obec Îalhostice i nadále zaji‰Èuje sociální sluÏbu „Novodobá sanitka“ . Pﬁeprava
nemocn˘ch funguje v dobû od 6.00 do 16.00 hodin dennû,
lze si ji objednat na telefonu 731 080 470 nebo e-mail: litomerice@novodobasanitka.cz. Podrobnosti na www:novodobasanitka.cz. Pokud si budete chtít sluÏbu objednat, informujte obecní úﬁad, Ïe budete sluÏbu vyuÏívat. Obãan, kter˘
má trvalé bydli‰tû v na‰í obci, za sluÏbu neplatí, ãástka je
v‰ak omezena na osobu a mûsíc.
■ OCHRANA DAT - Od 25. kvûtna vstupuje do platnosti
nov˘ zákon o ochranû dat, sly‰íte to v televizi, rádiu, v mediích. Co to bude znamenat pro nás a pro vás? Obec bude povinna mít povûﬁence, kter˘ bude kontrolovat, zda dodrÏuje
zákon, zda dostateãnû chrání data, se kter˘mi musí pracovat. Nûkteré informace, které jsme zveﬁejÀovali, budou
ménû obsáhlé, nebo je uÏ zveﬁejÀovat nebudeme. ZveﬁejÀovány budou vûci vypl˘vající ze zákona, o‰etﬁena budou
osobní údaje, vítání obãánkÛ apod. Nebude to ale tak stra‰né, jak to vypadalo na zaãátku, jen to bude obec stát dal‰í finance z rozpoãtu, cca 21 tisíc roãnû.
■ KONKURZNÍ ¤ÍZENÍ NA ¤EDITELE ·KOLY - Obec
Îalhostice, jako zﬁizovatel Masarykovy základní ‰koly, vyhlásila konkurzní ﬁízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ﬁeditele/ﬁeditelky pﬁíspûvkové organizace - ‰koly. Informace
lze získat na stránkách obce i ‰koly, inzerát byl zveﬁejnûn
v tisku, konkrétnû v Deníku Litomûﬁice. Zájemci mohou podávat nabídky po‰tou nebo osobnû na OÚ Îalhostice do
30. dubna 2018 do 12.00 hodin.

Velkou pochvalu si zaslouÏí obãané obce, kteﬁí se zúãastnili
jarního úklidu obce. Více fotografií uvnitﬁ zpravodaje.
■ ROZPOâET OBCE - Zastupitelstvo obce se se‰lo
2x na pracovní jednání a 2x pﬁi veﬁejném zasedání. Jako nejdÛleÏitûj‰í bod bylo schválení rozpoãtu obce. Rozpoãet byl
schválen jako vyrovnan˘ a to ve v˘‰i 10 358 000,- Kã. Rozpoãet si v‰ichni obãané mohou prohlédnout na elektronické
úﬁední desce obce. V souvislosti se schválen˘m rozpoãtem
byl schválen i plán akcí pro leto‰ní rok.
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Sbor pro obãanské záleÏitosti informuje
Sbor pro obãanské záleÏitosti pﬁi Obecním úﬁadû v Îalhosticích chodí gratulovat na‰im oslavencÛm s mal˘m dárkem pravidelnû. Poãáteãní vûk je 65 let, pak vÏdy s pûtilet˘m
intervalem. Od dovr‰ení 80 let chodíme kaÏd˘ rok.
V dobû od ledna do bﬁezna pﬁevzali od obce dárek
pan/í Václav Nekvasil, Marcela Hamerníková, Marie Martínková, Jaroslav Dufek, Libu‰e VaÀková, Zdenka LaÀková, Ivan Nygr˘n, Jana Jake‰ová, Kvûtoslava Klecandová, BlaÏena I‰tvánková, Karel Dryák a Josef Tich˘.
VÏdy se jedná o velice pﬁíjemné okamÏiky. Oslavenci se podepí‰í do kroniky SPOZu, nûkdy dojde i na fotografování.
Pokud je to jen trochu moÏné, úãastní se i pan starosta
osobnû nebo alespoÀ místostarostka.
Do ãinnosti Sboru patﬁí i vítání obãánkÛ na‰i obce. V leto‰ním roce jsme pﬁivítali 17. února dvû malé sleãny a to
Eli‰ku Siãákovou a Terezku Barusovou. Malou slavnost
zahájila paní Kubová, dûti z Hastrmánku si pﬁipravily básniãky, slavnostní ﬁeã pﬁednesla místostarostka (pan starosta byl
nemocen). Následnû rodiãÛm pogratulovala a dûti z Hastmánku pﬁedaly dárky a kvûtiny maminkám. Akce byla zakonãena jiÏ tradiãnû focením nov˘ch obãánkÛ v kolébce.
Za rok 2017 bylo pﬁivítáno celkem dûtí.

K narozeninám chodí gratulovat i starosta.

Hastrmánek vítá obãánky.

Vítání obãánkÛ na‰í obce.

ZÁJEZD ZA KULTUROU
Pﬁi sestavování plánu akcí na rok
2018 jsme slíbili, Ïe opût vyrazíme
za kulturou. První zájezd bude uÏ
12. kvûtna a to do divadla Hybernia
v Praze na muzikál „IAGO“ od
Radka Ledeckého. Jedná se zpracování Othella od Shakespeara o velké
lásce a zradû. Hrají Radek Ledeck˘,
David Gránsk˘, Milan Peroutka, Petr
●
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Vondráãek a dal‰í. Zaãátek je ve 14.00
hodin.
Dûtem k jejich svátku jsme zajistili
lístky na muzikál „Královna Kapeska“, volné pokraãování „Kapky medu
pro Verunku“ v divadle Hybernia. Pojedeme 3. ãervna, zaãátek v 15.00 hodin.
Hrají J. Slováãková, D. Gránsk˘, M.
Nosková a dal‰í.

Tﬁetí v˘let za kulturou bude
20. ﬁíjna do studia „DVA“ muzikál
„·ílenû smutná princezna“. V‰ichni známe oblíbenou pohádku. Hrají:
J. Cina, J. Kraus, L. Frej, B. Kohoutková a dal‰í.
VÏdy bude odjezd od budovy
úﬁadu, podrobnosti se dozvíte
z úﬁední desky nebo na stránkách
obce.
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Vinohrádek soutûÏil...

Dûtsk˘ pûveck˘ sbor na‰í ‰koly Vinohrádek se tradiãnû zúãastnil Regionální soutûÏe pûveck˘ch sborÛ letos uÏ
podruhé konané v rámci festivalu Litomûﬁická notiãka.
SoutûÏe se letos zúãastnilo 700 zpûvákÛ ze 22 sborÛ rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií (od pﬁed‰kolákÛ aÏ po stﬁedo-

‰koláky). Z na‰í ‰koly soutûÏily dokonce sbory dva. V kategorii I.A (dûti z
I. stupnû jedné ‰koly) a v kategorii I.B
(dûti z II. st. jedné ‰koly) oba dosáhly
v˘razného úspûchu.
Po dobr˘ch v˘konech byly oba sbory
odbornou porotou zaﬁazeny do stﬁíbrného pásma. Porota i diváci ocenili

hlavnû pestr˘ repertoár a atraktivní
zvuk sboru. Ke kvalitnímu zpívání sbor
pﬁidal i v˘born˘ instrumentální doprovod.
Vûﬁíme, Ïe pﬁí‰tí rok by se na‰e sborové snaÏení mohlo na soutûÏi doãkat i
zlatého ocenûní.
Mgr. Vladimír Fiedler, sbormistr

Ve ‰kole probûhl zápis do první tﬁídy základní ‰koly

V pátek 6. dubna probûhl ve ‰kole zápis dûtí do 1. tﬁídy. S rodiãi pﬁi‰lo celkem 16 dûtí. Dûti plnily zadané úkoly, poãítaly,
sestavovaly obrazce, nûkteré pﬁedná‰ely básniãky apod. Îáci 1. aÏ 3. tﬁídy pﬁipravili pro nové prvÀáãky dárky vlastnoruãnû
vyrobené. JiÏ tradiãnû obce Velké Îernoseky a Îalhostice pﬁinesly dárky. Za na‰í obec se osobnû úãastnily ãlenky SPOZ,
pﬁedaly dûtem dárky, nûjakou tu sladkost a dûti na oplátku nakreslily obrázek, kter˘ bude zaloÏen do kroniky SPOZu. Je pak
zajímavé, kdyÏ se louãí se ‰kolou jako deváÈáci a vidí své v˘tvory ze zápisu do 1. tﬁídy.
●
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Ma‰karní ples „Májky“
V bﬁeznu poﬁádala „Májka“ jejich vyhlá‰en˘ ma‰karní ples.
Jako vÏdy byl sál beznadûjnû vyprodán, nápadit˘ch masek
bylo v‰ude plno. K tanci hrála skupina Expres Litomûﬁice
pod taktovkou pana Îenkla. Bohatá tombola je uÏ také samozﬁejmostí.

Nejprve vystoupily maÏoretky a pak pûvecké hvûzdy na
téma: „KdyÏ se sejdou dÛchodci Bobek a spol.“

Velice povedené masky.

●
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Ples ‰koly a obce
3. února se konal ples Masarykovy
základní ‰koly a Obce Îalhostice. Zamûstnanci ‰koly s dûtmi zajistili v˘zdobu sálu, obec pomohla se zaji‰tûním
pﬁíspûvkÛ do tomboly. O hudbu se jiÏ
tradiãnû postaral Fiedler ml. Sál byl
témûﬁ vyprodán, tombola byla opravdu
bohatá a v‰ichni se skvûle bavili, coÏ je
na plesu to nejdÛleÏitûj‰í. Dûkujeme
touto cestou v‰em, kteﬁí pomohli s organizací a zaji‰tûní plesu. Zvlá‰tní podûkování patﬁí v‰em sponzorÛm, kteﬁí
pﬁispûli do tomboly a tím i finanãnímu
efektu. Cel˘ v˘tûÏek plesu bude ponechán pro potﬁeby ‰koly a pouÏije se v˘hradnû pro dûti.

Letní pobyt v pﬁírodû
Obec Îalhostice ve spolupráci se
‰kolou poﬁádá jiÏ 3. roãník prázdninového pobytu v pﬁírodû ve dnech 2. ãervence aÏ 9. ãervence 2018. Hlavním
vedoucím pobytu je opût Renãa Lojková, která bude mít ve‰keré informace
k dispozici. Penzion je jiÏ zamluven˘
v prostﬁedí nádherné pﬁírody v obci
Srbská Kamenice. Pﬁihlá‰ky budou
k dispozici na obecním úﬁadû nebo ke
staÏení na stránkách obce.

Setkání se seniory Mezinárodní den Ïen
22. bﬁezna vedení obce pozvalo
u pﬁíleÏitosti oslav Mezinárodního dne
Ïen na‰e seniorky. Zasedaãka byla
zcela zaplnûna. Pﬁipraveno bylo malé
poho‰tûní, které pﬁipravily ãlenky
Sboru pro obãanské záleÏitosti, dortík
nám upekli v PeHaku v Litomûﬁicích
a malou pozornost nám pomohla zajistit paní ·naidaufová (moc dûkujeme).
Zahájení se ujal ná‰ sbor Vinohrádek
pod vedením Mgr. Fiedlera, je vÏdy
moc milé, kdyÏ pan ﬁeditel pﬁedstavuje
ãleny sboru a tím, to je vnuãka té a té
apod. Po sboru pﬁednesl úvodní slovo
a pﬁání na‰im Ïenám pan starosta vãetnû pﬁípitku. Následovalo vystoupení
dûtí z Hastrmánku pod vedením Renãi
Lojkové, kdy nejprve pﬁednesly básniãky ( pﬁi nich se i slziãky objevily z dojetí) a pak rozdaly dárek od obce a vlastnoruãnû vyrobená pﬁáníãka. Poté následovalo vystoupení Jiﬁího Knote
a Ondﬁeje Palana (oba z konzervatoﬁe
Teplice), kdy zahráli celkem 6 skladeb.
Byl to opravdu moc hudební záÏitek.
Pak jiÏ následovala káva a pﬁíjemné
posezení a popovídání. Myslím, Ïe
budu mluvit za v‰echny pﬁítomné, Ïe to
bylo moc pûkné odpoledne.

•
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Ples Masarykovy základní ‰koly a mateﬁské ‰koly
Îalhostice a Obce Îalhostice (zﬁizovatele Z·)
Sponzoﬁi / spolupracující firmy:
Stavby Smola Jan, s.r.o.,Litomûﬁice • Bec odpady, s.r.o. Lovosice - Prosmyky
Aromatic Brno • CS Beton, s.r.o., Velké Îernoseky
Agrofrukt Kam˘k - Po‰ík Ladoslav • Prolips - Lip‰ Václav, Îalhostice
Myslivecké sdruÏení Kam˘k - Hrádek • Linea Litomûﬁice
Îernosecké vinaﬁství,s.r.o., Ing. Franti‰ek Kupsa, Velké Îernoseky
Barvy-laky „U labutû“ Litomûﬁice, Pavel Málek • A.G.Servis, âíÏkovice - Milo‰ Hojda
Reader & Falge, s.r.o., Lovosice (âervinsk˘ - koÏeluÏna) • Milan ·edina, Pokratice
Obec Îalhostice • místní podnikatelé a obãané:
·naidaudová Dana - AVON, Îalhostice • Milan Polák , autoservis, Îalhostice
Pronto- Prokopec Tomá‰, autodílna Îalhostice • Jaroslav Stekl˘, Îalhostice, vinaﬁ
Martin Kuãaba - dovoz aut, Îalhostice
Vinaﬁství Pod Radob˘lem, paní Popoviã, Îalhostice • JUDr. Lubo‰ Pánik, Îalhostice
Josef Samek - autodoprava, Îalhostice • Alena Vacková, místostarostka
Rodiãe a zamûstnanci Masarykovy základní ‰koly a mateﬁské ‰koly Îalhostice
V‰em sponzorÛm dûkujeme za projevení pﬁíznû na‰í ‰kole a obci! V˘tûÏek
z plesu (a díky Vám i z bohaté tomboly) bude ponechán ‰kole a pouÏit pro
potﬁeby na‰ich dûtí.

Plán kulturních akcí pro rok 2018
Duben
Kvûten

Akce „ukliì okolo sebe“ • Zápis do 1. tﬁídy • Pálení ãarodûjnic
12. 5. zájezd do divadla Praha - muzikál „IAGO“
(Radek Ledeck˘)
âerven
Mezinárodní den dûtí
Pﬁedstavení pro dûti „Královna Kapeska“ divadlo Hybernia
Vodácká v˘prava „Vodou Portou“
Louãení s Ïáky 9. tﬁídy • Akademie Z·
âervenec Dûtsk˘ pobyt v pﬁírodû 2. 7. - 9. 7. Srbská Kamenice“
Srpen
Neckyáda 16. roãník
Záﬁí
Zahájení ‰kolního roku
Spoleãensk˘ veãer u pﬁíleÏitosti oslav 100 let republiky
¤íjen
Îalhostick˘ stra‰idlák - 5. roãník
20.10. studio „DVA“ Praha - muzikál „·ílenû smutná princezna“
Listopad
Prosinec Zahájení adventního ãasu a rozsvícení stromeãku
Mikulá‰ská nadílka • Vánoãní posezení se seniory
Betlémské svûtlo
Pokraãování ãinnosti „Hastrmánku“
Po domluvû s p. Peterkou v˘lety za poznáním pﬁírody

STA≈ SE MAL¯M HASIâEM
V na‰í obci má pomûrnû velkou tradici práce dobrovoln˘ch hasiãÛ, v‰ichni si to je‰tû pamatujeme, kdy
na‰i muÏové, ale i nûkteré Ïeny, aktivnû jezdili po
soutûÏí‰ a závodech. S tím ‰el ruku v ruce i oddíl
mal˘ch hasiãÛ, kter˘ tehdy vedl pan Vacek
a pan Hieke. Dûti plnily plameny (jednotlivé
úkoly soutûÏí pro malé hasiãe) a byly velice
zdatné. âasto jsme mûli moÏnost je vidût pﬁi
cviãném zásahu na ‰kolním hﬁi‰ti. Rádi bychom
tuto aktivitu znovu podpoﬁili. Má-li nûkteré Va‰e
dítko zájem do takové ãinnosti se zapojit a stát se
„mal˘m“ hasiãem, prosím, sdûlte to na telefon úﬁadu
nebo starosty.
●
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Kronika obce Îalhostice - 16. vybraná ãást
OSÍDLENÍ ÎALHOSTIC V R. 1945
POKRAâOVÁNÍ:
■ ã.p. 93 mûl zámoÏn˘ rolník Bergel
jako dal‰í nájemn˘ dÛm. Bydlela zde za
I. republiky rodina Jirátova, rod Jaroslava Neubertova a dal‰í. DÛm zÛstal
v majetku MNV, byl následnû upraven
a ve zlep‰en˘ch bytech bydlí ãtyﬁi rodiny.
■ ã.p. 94 vlastnil Antonín Dvoﬁák,
âech, jenÏ si za okupace zapsal nûmeckou národnost a byl tehdej‰ím
MNV vystûhován. V domû nyní bydlí
potomci zemûdûlce Ferdinanda Mikovce, rodina Boﬁíkova. âást rodiny, uÏ
vdaní, bydlí v okolí mimo na‰í obec.
■ ã.p. 95 pro za‰l˘ stav nemûlo
uchazeãe a slouÏilo jako pﬁechodné
obydlí. B˘val˘ majitel A. Fünfárek (smí‰ené manÏelství) zde doÏil. Posledním
nájemníkem byl zde Václav Cach, dﬁíve
rolník v Levínû, jehoÏ vdova a syn
u nás Ïijí. DÛm byl zbourán a plánuje
se tam dûtské hﬁi‰tû.
Bude-li mít ov‰em nûjaké náv‰tûvníky, neboÈ v roce 1989 se u nás a v Pí‰Èanech narodily pouze 2 dûti. Bourání
domu obstarala stavební firma a úãtovala obci ca 50.000 Kã (r. 1985).
■ ã.p. 96 (pÛvodní majitel Winter,
pﬁed ním Antonín Strvadel, tchán) dostal Zdenûk Hotov˘ z Dolánek. Jeho
matku u nás zabil vlak pﬁi sbírání uhlí
na trati. Tato práce byla u nás velmi
ãastá, ba obvyklá, kdy traÈ byla posypaná uhlím z otevﬁen˘ch nákladních
vagónÛ po celá desetiletí po r. 1945. Po
smrti rodiãÛ pﬁevzal a roz‰íﬁil stavení
jejich syn, dnes téÏ zemﬁel˘ a v domû
bydlí jeho dcera s provdanou dcerou.
Jako nájemník zde pﬁed r. 1945 bydlila
rodina Galinovsk˘ch (smí‰ené manÏelství).
■ ã.p. 97 jako jedno z mála mûlo
ãeského majitele Pavla ·kodu o nûmÏ
je zápis vpﬁedu kroniky. Po jeho smrti
zde bydlí jeho zeÈ J. Miláãek, b˘val˘
podnikov˘ ﬁeditel z Kralup. V domû
bydlela Anna ·kodová z Dolánek
(*1856). ProtoÏe P. ·koda za nûmecké
okupace zde nebydlil, Ïila zde v té
dobû rodina Neubaurova (?), ãeská rodina pÛvodem ze Su‰ice a Terezína.
Pﬁed nimi jako nájemníci zde téÏ byla
ãeská rodina Douskov˘ch.
■ ã.p. 98 je obytn˘ dÛm v Rybenû
(ob˘vala nûmecká rodina Wenzel).
■ ã.p. 99 zapsal si Pavel ·naidauf
ml. Byl majetkem Anny ·truplové, která
se pﬁed Nûmci v r. 1939 odstûhovala
●
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do vnitrozemí a dÛm na oko pﬁedala P.
·naidaufovi. Za okupace zde bydlila
sedmiãlenná nûmecká rodina Machatschov˘ch.
■ ã.p. 100 (pÛvodní majitel Jungmanová F., nájemníci m.j. Bartonitz, Matzek, Mráãek z Tábora, manÏelé Jindﬁichovi) pÛv. dostal Ant. Vamãa (?), pokr˘vaã z ¤edho‰tû, ale nakonec dÛm
získal Oldﬁich Veselka, elektr. montér
z Prahy. Bydlí zde dosud jeho vdova
se synem, jenÏ byl téÏ m.j. vûznûn
„politicky“.

Obec Îalhostice
na historick˘ch pohlednicích
■ ã.p. 101 (pÛvodní majitel ﬁezník
Friedrich) získal Leopold Pavlousek
jako jedin˘ ﬁezník v obci. Po rozvodu se
svou ﬁádnou manÏelkou se oÏenil
s rozvedenou manÏelkou ﬁeditele Rybeny Herverta, ale nakonec zÛstal
zcela sám v domû po dal‰ím provdání
své druhé manÏelky, aby pak byl nalezen bez Ïivota v prázdném domû. Jeho
dvû dcery jsou provdány jinde a dÛm,
jako mnoho jin˘ch domÛ, je prázdn˘ (6
místností). Majitelem je syn z druhého
manÏelství, jenÏ zde nebydlí.
■ ã.p. 102 (pÛv. majitel Köhler) mûl
dostat Eduard ·itadlich z N. Kopist, ale
dÛm dostal A. Martínek, ãinorod˘ pracovník ﬁeditelství Jednoty v Litomûﬁicích jako nákupãí. Zemﬁel pﬁedãasnû
pomûrnû mlád jako otec jednoho syna.
Vdova se po létech znovu vdala a Ïije
u nás.
■ ã.p. 103 (pÛv. majitele Jungmann
Jungmannová *1862 ze Zhoﬁe okr.

Kutná Hora) obsadil starousedlík Karel
Niebauer, koÏeluh a téÏ zdatn˘ vinaﬁ,
kter˘ se svou manÏelkou zﬁídil a „zregáloval“ 70 a vinic (byla zlikvidovaná
pro âSSt. statky a leÏí jiÏ 20 let ladem).
Po smrti rodiãÛ zde bydlila jejich dcera,
provdaná Bronovická, kterou se tﬁemi
dûtmi opustil její manÏel, volyÀsk˘
âech. Pracovala po léta ve zdej‰ích
ZAZ a po její smrti byl dÛm, spolu
s jejím prvním domkem po manÏelovi,
prodán. Dûti Ïijí mimo na‰í obec.
■ ã.p. 104 byl majetkem Václava
Krasta (Nemûc) a Ter. Krastové
(âe‰ka) a zÛstal v majetku T. Krastové
do té doby neÏ byl konfiskován jako
hostinec pro Jednotu v Litomûﬁicích.
Provoz hostince se stﬁídal (dnes manÏelé Puckovi z B˘ãkovic). Velmi v˘stavn˘ velk˘ dÛm vystﬁídalo téÏ mnoho nájemníkÛ a ve dvorní budovû byli ubytováni za nûmecké okupace angliãtí váleãní zajatci pracující v dne‰ním ZAZ
(dﬁíve konfiskát fy Tausig). Syn Krastové, mlad˘ bouﬁlivák a otec nemanÏelsk˘ch dûtí se zabil pﬁi autonehodû a T.
Krastová byla zajeta vlakem na nádraÏí V. Îernoseky, kdyÏ omylem vystoupila z vlaku, jenÏ zastavil pﬁed stanicí.
Mnoho osudÛ v jednom domû!
■ ã.p. 105 (pÛv. majitel Jos. Franz)
dostal pﬁednostnû Jos. Bytrich, volyÀsk˘ âech, kter˘ si vzal Martu Zrzav˘ch
a nechal ji zde se tﬁemi dûtmi, kdyÏ si
na‰el jinou Ïenu v Lovosicích. Opu‰tûná Ïena se znovu vdala do Mlékojed,
kde nyní zemﬁela. V domû bydlí dosud
její dcera, vnuãka a pravnuãka J. Zrzavé, která v 92 letech s nimi Ïije co nejstar‰í obãanka na‰í obce. J. Zrzavá do
nedávna je‰tû chodila nakupovat do
Jednoty.
Pokraãování pﬁí‰tû nebude...
... alespoÀ ne tak jak jste byli dosud
zvyklí. Kronikáﬁ Jaroslav ·vec byl
tehdy jiÏ na sklonku svého Ïivota a jiÏ
nestaãil dokonãit popis dal‰ích ã.p.
Autor zápisu v kronice:
Jaroslav ·vec
(zápis do kroniky 1989)
Autor pﬁepisu: Jiﬁí Jebousek
Tradiãní poznámka: VáÏení ãtenáﬁi,
promiÀte 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.

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

âistota obce a odpady
Stálé téma, ãistota obce. Zima uÏ je
snad koneãnû za námi a uÏ se budeme
tû‰it ze sluníãka, tepla a jara. To ale pﬁiná‰í i dal‰í obraz, je nûjak více vidût „nepoﬁádek“. Obec ze zákona zaji‰Èuje likvidaci odpadÛ pro své obãany a to komunálního, nebezpeãného, tﬁídûného (sklo,
papír, plast a kartonáÏ, kovo, bio, textil),
velkoobjemného. Poplatek pro leto‰ní rok
byl upraven zastupitelstvem na ãástku
500,- Kã na hlavu a rok. V˘voz jedné plné
popelnice s obsahem 110 l stojí 47,- Kã
a v˘voz popelnice s obsahem 240 l stojí
78,66 Kã. Znovu apelujeme na své obãany, aby k v˘vozu pﬁipravovali pouze plné
popelnice. Firma, která zaji‰Èuje v˘voz
obci úãtuje vyvezené kusy bez ohledu na
to, zda jsou plné ãi nikoliv. V˘vozem poloprázdn˘ch nádob zbyteãnû navy‰ujeme náklady na odpady a tím i moÏnost
nav˘‰ení poplatku pro Vás. BlíÏí se rok
2024, kdy dojde k rapidnímu zlomu v likvidaci odpadÛ, kdy se mÛÏe poplatek
vy‰plhat i nûkolika násobnû v˘‰. Na‰e
obec je ãlenem SdruÏení obcí pro nakládání s odpady (SONO), které je majitelem skládky v Îelechovicích (âíÏkovice),
které se intenzivnû touto otázkou zab˘vá
jiÏ znaãnou dobu a snaÏí se pro své ãlenské obce zajistit nejlep‰í a nejpﬁijatelnûj‰í
ﬁe‰ení na likvidaci komunálního odpadu.
Nûkteﬁí z Vás se domnívají, Ïe poplatek 500,- Kã je vysok˘, nespravedliv˘. Je
tﬁeba si uvûdomit, Ïe v tomto poplatku je
zahrnuta i likvidace odpadÛ ostatních,
kterou obec také musí hradit. Poplatek
v pﬁíjmech od Vás se pohybuje cca 200
tisíc korun roãnû, náklady na odpady

Takto si pﬁedstavují poﬁádek nûkteﬁí
zahrádkáﬁi u Labe.
v 600 tisíc i víc. V rámci úspor finanãních
prostﬁedkÛ pﬁistoupilo zastupitelstvo ke
kroku, kdy nebude zaji‰Èovat odvoz bioodpadu formou „hnûd˘ch“ popelnic. Nahradí jej poskytnutím kompostérÛ, které
získala z poskytnuté dotace v rámci mikroregionu Porta Bohemica a rozmístûním
kontejnerÛ na bio-odpad po obci. Stanovi‰tû budou vãas zveﬁejnûna.
Obãan podepí‰e na OÚ smlouvu o
v˘pÛjãce na kompostér a následnû mu
bude vydán v areálu u nádraÏí (budoucí sbûrn˘ dvÛr) v dobû pondûlí a stﬁeda
od 15.00 do 17.00 hodin na‰imi zamûstnanci.
VzpomeÀme na na‰e pﬁedky, kteﬁí mûli
pouto a velmi dobr˘ vztah k pÛdû (bohuÏel ten se v poslední dobû trochu vytrácí).
Ti, kdyby vidûli, Ïe zelen˘ odpad ze zahrad odváÏíme na skládky, tak by se asi
hodnû divili. Podívejme se, jak vypadají
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pole, jsou ‰edivá, po‰kozena erozí, hnojí
se pﬁeváÏnû chemicky. Erozí pÛdy dochází k odplavování ornice, odtoku vody,
protoÏe ta se nemÛÏe ani poﬁádnû do takov˘ch to polí vsáknout. Pﬁesto nechceme dûlat kompost, radûji zelen˘ odpad
naházíme do popelnice a pryã s ním.
Proto i obec zvolila nov˘ systém a budou
k dispozici kompostéry, které si budete
moci vyzvednout proti smlouvû o v˘pÛjãce - bezplatnû a „zelen˘“ odpad likvidovat
efektivnû. Vytvoﬁíme kompost a ten pak
vrátíme do zemû. Pro pﬁírodu urãitû pﬁíznivûj‰í ﬁe‰ení.
V poslední dobû jiÏ nûkolikrát ﬁe‰íme
problém „pokakaného“ trávníku v prostoru b˘valé kapliãky. Ten pes dûlá jen svou
pﬁirozenou potﬁebu, je na páníãkovi, aby
ho správnû nasmûrovat a pokud ho majitel vypustí pouze pﬁed dÛm a nechá ho
probûhnout bez dozoru, tak je jasné, jak
to skonãí. Otázka nezní, proã je zaneﬁádûn trávník, ale proã si majitele pejskÛ
nenechají po‰pinit svÛj dvorek, kter˘
kaÏd˘ má, ale radûji psa vypustí na veﬁejné prostranství aniÏ by po nûm uklidil.
A to si pﬁedstavte, Ïe plánujeme obnovení kapliãky (projekt se jiÏ zpracovává), jak
to pak bude vypadat. Není to vûc psa ani
toho trávníku, ale nás lidí, nás obãanÛ,
jak to bude v obci vypadat, zda bude
obec ãistá a upravená nebo zda se budeme bát stoupnout na trávník a nebo
nedej boÏe jít po chodníku.
Pﬁipomínáme, Ïe 12. kvûtnu probûhne
sbûr nebezpeãného odpadu a následnû
dal‰í t˘den sbûr velkoobjemného odpadu
- sbûr od domu. Stanovi‰tû na nebezpeãn˘ odpad jsou jiÏ tradiãnû u ‰koly a u vinaﬁství, velkoobjemn˘ odpad je pﬁímo od
domÛ.

Ukliìme âesko

Úklid obce, ãlovûk nestaãí Ïasnout, co jsme schopni „vytvoﬁit“.

Na‰e obec a základní ‰kola se pravidelnû zapojují do této celostátní akce.
·kola uklízela ve ãtvrtek 5. dubna. Rozdûlili se podle tﬁíd a procházeli celou
obec. Nasbírali cca 30 pytlÛ odpadkÛ.
V sobotu pak následoval úklid ostrova
a prostranství okolo Labe, kterého se
úãastnili obãané na‰í obce, ale jen
v poãtu 4 dospûlí a 1 dítû. Je pravda, Ïe
leták byl sice vyvû‰en aÏ ve ãtvrtek, ale
protoÏe to byla celostátní akce a rodiãe
ji znají i od sv˘ch dûtí, pﬁedpokládali
jsme, Ïe se nás zapojí více. No, snad
pﬁí‰tû. Koneãnû, uklidit si okolo sebe
mÛÏeme i mimo akci vyhlá‰enou obcí.
Proto tímto dûkuji za úãast a podporu
krásy na‰i vlasti p. Javorkové, Mare‰ové, Waldhauserovi J. a nesmíme
zapomenout na Tomá‰ka Javorka.
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