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Ohlédnutí za uplynul˘m
rokem a krok vpﬁed...
Dobr˘ den, váÏení spoluobãané
Pro nás v‰echny nastalo jedno z nejkrásnûj‰ích období roku. Tento ãas, samozﬁejmû vánoãní ãas, jsme zahájili
rozsvícením vánoãního stromeãku
a zapojením se do celorepublikové
akce „âESKO ZPÍVÁ KOLEDY“.
V‰em zúãastnûn˘m dûkuji za spoleãnû stráven˘ ãas. Velké díky patﬁí také
zamûstnancÛm obecního úﬁadu za
pﬁípravy a realizaci tûchto akcí. Bez
jejich obûtavé práce by tyto akce ãasto
nebyly.
Vám v‰em, tedy obãanÛm na‰í obce,
pﬁeji krásné a pohodové Vánoce. Uvidíme, zda se zadaﬁí a budou po letech
bílé. Svátky proÏijte v klidu, s rodinou ãi
pﬁáteli a vzpomeÀte na ty, kteﬁí v tento
ãas nemohou b˘t s námi nebo nás jiÏ
opustili.
MoÏná se vám stejnû jako mû zdá,
Ïe plynutí ãasu se snad rok od roku
zrychluje. Pokud se ohlédnu za tím posledním, tedy rokem s poﬁadov˘m ãíslem 2018, vidím opût ﬁadu spoleãn˘ch
akcí.
Zapojili jsme se do akce „Ukliìme
âesko“, která probíhala v dubnu
a v záﬁí. Akce byla velice úspû‰ná na
celostátní úrovni a také Îalhostice se
v obou termínech zapojily. V‰em obyvatelÛm, kteﬁí se zúãastnili, dûkuji
a vûﬁím, Ïe se do akce spoleãnû zapojíme také v roce 2019. Za obec mohu
slíbit, Ïe akci naplánujeme a budeme
vás vãas informovat. Tû‰ím se na setkání nad úklidem!
Obec v uplynulém roce podala nûkolik Ïádostí o dotaci, bohuÏel v‰ak nebyla vybrána a poptávaná dotace nám
pﬁidûlena nebyla. Mohu za zastupitelstvo slíbit, Ïe to nevzdáváme a naopak
nastoupíme do Ïádostí s je‰tû vût‰ím
úsilím. Konkrétnû zpracováváme Ïádosti o dotace na dûtské hﬁi‰tû, které
se bude zamûﬁovat na trávení volného
ãasu zejména maminek s dûtmi. Dal‰í
aktuálnû zpracovávanou Ïádostí je dotace na modernizaci ‰kolní tûlocviãny.

UÎITEâNÉ INFORMACE
ADRESA:
OÚ Îalhostice,
Îalhostice ãp.120 - 411 01
Telefon: 416 737 052
starosta: 602 195 166
EMAIL:
obecni.urad@zalhostice.cz
starosta@zalhostice.cz
starosta
Zdenûk Javorek
místostarosta
Bc. Jan Waldhauser
KONTROLNÍ V¯BOR
pﬁedseda
Jan Hamerník
FINANâNÍ V¯BOR
pﬁedseda
Alena Vacková
âLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
Tomá‰ Prokopec, Luká‰ Pelcl,
Jaroslav Barto‰, Václav Rotter,
Ing. Petr Tich˘

O kulturním a sportovním pﬁínosu tûchto dotací asi není tﬁeba se pﬁíli‰ rozepisovat.
V nadcházejícím roce plánujeme
opravu plotu pﬁi na‰í základní ‰kole.
Plot, na kter˘ také ãasto poukazujete,
je jiÏ v hrozném stavu a kromû nefunkãnosti také zaãíná hyzdit okolí
‰koly. Spoleãnû s touto akcí spojíme
i opravu pﬁilehlého chodníku.
U autobusové zastávky u ‰koly jiÏ
bylo opraveno zábradlí a na‰i zamûstnanci jej novû natﬁeli. I nadále se budeme snaÏit zvelebovat na‰i obec a pﬁípadné podnûty od vás pﬁivítáme.
Obec v uplynulém roce pﬁipravila
také celou ﬁadu zábavn˘ch akcí. Za
sebe si myslím, Ïe tradiãní akce jsou
oblíbené a na pﬁí‰tí rok jsme si pro vás
pﬁipravili opût dlouh˘ seznam rÛzn˘ch
spoleãensk˘ch setkání. Budeme velice
rádi, pokud se tûchto akcí zúãastníte.

Do Nového roku vám pﬁeji
hodnû ‰tûstí, lásky, zdraví a aÈ
se nám v‰em splní co nejvíce
na‰ich snÛ!
Zdenûk Javorek, starosta obce

Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek

Ú¤EDNÍ HODINY
8.00 - 17.00
8.00 - 12.00
8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

hodin
hodin
hodin
hodin

Komunální volby
Dne 5. a 6. ﬁíjna probûhly v celé republice volby do zastupitelstva obce.
Nejinak tomu bylo také u nás v Îalhosticích. Obãané mûli moÏnost si zvolit
nové zastupitele z ﬁad sv˘ch obãanÛ.
Úãast v na‰í obci byla 50% a obãané
svojí volbou zvolili následující zastupitele:
• Jana Waldhausera • Alenu Vackovou
• ZdeÀka Javorka • Jaroslava Barto‰e
• Tomá‰e Prokopce • Václava Rottera
• Jana Hamerníka • Petra Tichého
• Luká‰e Pelcla.
V‰em zastupitelÛm pﬁeji hodnû úspûchÛ, aÈ se nám vydaﬁí zejména v‰e, co
naplánujeme ku prospûchu na‰ich obãanÛ a zvelebení na‰í krásné obce.
Zdenûk Javorek
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Podûkování obãanÛm
Toto je poslední Zpravodaj v tomto
roce, a proto bych rád vyuÏil této pﬁíleÏitosti a ocenil na‰i spoleãnou práci.
Rád bych podûkoval v první ﬁadû ãlenkám Sboru pro obãanské záleÏitosti,
jmenovitû Vackové Alenû, ZdeÀce
LaÀkové, Kubové Daniele, Rathauské Danu‰i, Veselé Annû, Kalcovské
Vûﬁe, HrÛzové Kvûtû, Hamerníkové
Marcele a Palánové ZdeÀce, za jejich
obûtavou práci pro na‰e obãany. Jsou
to právû ãlenky SPOZu, kdo dohlíÏí,

abychom na nikoho nezapomnûli a
v‰em oslavencÛm bylo popﬁáno.
Dûkuji Petru Tichému a Va‰kovi
Rotterovi, kteﬁí nám dûlají krásné fotografie z na‰ich akcí, o které se s
Vámi mÛÏeme podûlit prostﬁednictvím
Zpravodaje a na‰ich obecních stránek.
Podûkování patﬁí i zamûstnancÛm
obce Janu Pelikánovi, Jaru‰ce Novotné, Jiﬁinû Malíkové, Renatû Lojkové a ZdeÀce Javorkové, jejich ro-
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dinn˘m pﬁíslu‰níkÛm, dále Denise V˘bochové, Jaroslavu Novotnému a
Kateﬁinû BoÏík, za pomoc pﬁi organizaci spoleãn˘ch akcí poﬁádan˘ch obcí.
Akcím vûnují svÛj voln˘ ãas a troufám
si ﬁíct, Ïe jde o akce velmi oblíbené,
nav‰tûvované ‰irokou veﬁejností.
Dûkuji panu Jaroslavovi Steklému,
kter˘ jako místní vinaﬁ dlouhá léta zásobuje obecní akce vínem, které je velice chutné a na setkání seniorÛ se tû‰í
velikému ohlasu.
Tû‰ím se na spolupráci i v dal‰ím
roce!
Zdenûk Javorek

Rozhovor s...
Rádi bychom Vám vedle popisu dûní v na‰í obci vÏdy nabídli také letm˘ pohled do obcí sousedních. Jako první jsme oslovili starostku obce Velké Îernoseky, paní Jaroslavu Rúfusovou, které jsme poloÏili tﬁi otázky.
■ Pﬁednû nám dovolte pogratulovat ke zvolení a popﬁát mnoho úspûchÛ
v nové roli! Na jaké oblasti v Ïivotû obce se chcete spoleãnû s nov˘m
zastupitelstvem zamûﬁit?
Samozﬁejmû chceme navázat na souãasné kulturní akce a s tím souvisí vym˘‰lení a realizace nov˘ch akcí. Zapojení obãanÛ do celkového dûje obce.
Dále chceme postupnû uskuteãÀovat celkovou revitalizaci obce.
■ Kde vidíte moÏnost spolupráce s na‰í obcí, tedy se Îalhosticemi?
Velká spolupráce jiÏ existuje nav‰tûvováním na‰ich dûtí obce Velké Îernoseky Z· Îalhostice. Dále propojení volnoãasov˘ch aktivit „na‰ich a va‰ich
dûtí“. Jistû by stálo za zamy‰lení spoleãné poﬁádání kulturních, spoleãensk˘ch a sportovních akcí.
■ Pokud byste mûla vybrat dvû akce, kter˘ch se mají na‰i spoluobãané
urãitû zúãastnit, které by to byly?
Urãitû bezpochyby bychom pozvali va‰e spoluobãany na tradiãní akci Vinobraní a novû vznikající akce jako je Velikonoãní a Vánoãní Jarmark.

Webové stránky...a co dál?
Asi vût‰ina z nás ví, Ïe Îalhostice
mají své webové stránky na adrese
www.zalhostice.cz. Stránky má dnes
snad kaÏdá obec v âR. Ty na‰e jsou
v‰ak aktuálnû 3 roky staré a stává se,
Ïe informace nejsou aktuální - to nelze
nijak rozporovat. Také vzhledovû si Ïalhostické stránky s dne‰ními trendy rozhodnû „netykají“ a dÛleÏité informace
bez vyhledávaãe bûÏn˘ uÏivatel nachází velmi obtíÏnû.
Z tûchto dÛvodÛ bychom stránky rádi
oprá‰ili, znovu je pozvedli na úroveÀ
znám˘ch a hojnû nav‰tûvovan˘ch
webÛ a také, aby se daly bez problémÛ
procházet na chytr˘ch mobilních telefonech. Z toho dÛvodu jsme poÏádali
tvÛrce stránek, firmu Galileo, aby nám
nabídla moÏnosti úpravy stránek.
Odpovûdí firmy Galilleo je moÏnost
vybrat si z nepﬁeberného mnoÏství jiÏ
hotov˘ch ‰ablon, zvolit si barvy, obráz●
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ky a fotografie, které na webu chceme
mít. Galileo nám pak stránky doslova
u‰ijí jako kabát na míru.
Îalhostice by si tak mohly nadûlit
nové stránky po Novém roce. Cílem je
to, aby se na stránkách neztratil ani ten
ménû zdatn˘ internetov˘ uÏivatel.
Nakonec se dostáváme k tomu „a
co dál?“. Jde o to, Ïe bychom krom
nov˘ch stránek, mohli mít i aplikaci s
informacemi z obce do chytr˘ch telefonÛ. Otázkou v‰ak je, jestli Îalhosticím stojí za to investovat do chytré
aplikace (pro Android/iOs), která by
své obãany pﬁímo upozorÀovala na
novinky v obci, aniÏ by museli webové
stránky prÛbûÏnû nav‰tûvovat a kontrolovat.
Statistika hovoﬁí jasnû. V obci je
kolem 400 obyvatel vlastnících mobilní telefon. Dle loÀsk˘ch údajÛ ten
„chytr˘“ bude mít 60% (240) z vás (na

tûch tlaãítkov˘ch s ãernobíl˘m displejem si opravdu aktuality z obce nezobrazíte). TakÏe se nabízí pﬁímo otázka
- chtûli byste mít v mobilu aktuální informace o dûní v obci? Najde se v
obci 100 obãanÛ, dychtících po aktualitách z radnice, kteﬁí o takovou aplikaci projeví zájem? Klidnû nám dejte
vûdût. Osobnû, mailem, SMSkou, ãi
tﬁeba zprávou na Facebook, pomÛÏete nám zájem spoãítat a správnû se
rozhodnout.
Samozﬁejmû nemyslíme pouze na
tuto aplikaci a ﬁe‰íme dál, jak k vám informace dostat co nejsnáze a nejrychleji.
Václav Rotter

ROZLOUâILI JSME SE...
V leto‰ním roce nás opustili
Jaroslav Vol‰ík, Luisa Neubertová,
Wolfgang Waldhauser, Eva Jantaãová a Emilie Vondráãková.
Vzpomínáme.

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE
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Vítání obãánkÛ
Obec v leto‰ním roce slavnostnû pﬁivítala do Ïivota a
mezi obãany na‰í obce na‰e nejmen‰í, Eli‰ku Siãákovou, Terezku Barusovou, Alexandra Suvalka, o jejichÏ
pﬁivítání jsme psali jiÏ v minulém Zpravodaji. Do aktuálního ãísla jsme stihli pﬁivítat je‰tû Tomá‰ka Rottera. Vítání
provázela paní Dana Kubová úvodním slovem, následovalo vystoupení dûtí z Hastrmánku, slovo starosty, pﬁedání dárkÛ rodiãÛm i dûtem a focení v na‰í vyﬁezávané kolébce. V‰em nov˘m obãánkÛm pﬁejeme do Ïivota jen to
nejlep‰í.

Vánoãní setkání se seniory se vydaﬁilo
Ve ãtvrtek 29. listopadu probûhlo vánoãní setkání seniorÛ
s pﬁedstaviteli obce. Obec pﬁivítala cca 35 obãanÛ ve vûku
nad 65 let. Malé obãerstvení, vystoupení dûtí z Vinohrádku,
z Hastrmánku a vystoupení Jiﬁího Knotte s Ïákyní ZU·
v‰echny moc potû‰ilo.
Starosta obce v‰em popﬁál krásné vánoãní svátky a hodnû
zdraví do Nového roku spolu s pﬁípitkem. Pﬁátelská atmosféra panovala aÏ do veãerních hodin. Poho‰tûní pﬁipravily
ãlenky Sboru pro obãanské záleÏitosti, pomazánky paní
Kubové mají velk˘ úspûch.
Podûkování patﬁí panu Jaroslavu Steklému za dobré víno.
Dûti z Hastrmánku pﬁedaly v‰em vánoãní balíãek a vlastnoruãnû vyrobené pﬁáníãko.

●
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Stalo se ve ‰kole
Od zaãátku nového ‰kolního roku probûhlo nûkolik zajímav˘ch akcí. V pátek 21. záﬁí si Ïactvo zazávodilo v pﬁespolním
bûhu pﬁi tradiãním Îalhostickém Hroznu. Leto‰ní roãník obohatilo svou úãastí druÏstvo ÏákÛ 6. roãníku ze Z· Polepy.
Dne 25. záﬁí Ïáci celé na‰í ‰koly nav‰tívili Muzeum civilní
obrany v Ústí nad Labem. Pod vedením zku‰en˘ch lektorÛ
se seznámili se zajímavou expozicí, na vlastních tûlech si vyzkou‰eli ochranné pomÛcky, seznámili se se zásadami první
pomoci.
V listopadu jsme zaãali vyuÏívat moÏnosti rozvíjet bruslaﬁské dovednosti na zimním stadionu v Litomûﬁicích. Kalich
Aréna je nám k dispozic jednou za ãtrnáct dní. Zhruba hodinu a pÛl se Ïáci 5. aÏ. 9. roãníku zdokonalují nejen v bruslení, ale mají i moÏnost zahrát si hokej.
Adventní ãas si uÏ nûkolik let nedovedeme pﬁedstavit bez
‰kolního Pekla. Star‰í Ïáci pod vedením uãitelÛ promûnili
‰kolní ‰atnu v nefal‰ované Peklo a mlad‰í dûtí (od 2 do 11
let) si jej postupnû pro‰ly. Samozﬁejmû, Ïe intenzita „stra‰ení“ byla pﬁimûﬁená vûku dûtí, které si vstupenku do Pekla vyslouÏily v tûlocviãnû pﬁi rÛzn˘ch soutûÏích. V‰echny stateãné dûti se po projití Peklem setkaly s Mikulá‰em a Andûlem,
dostaly odmûnu a spokojenû zamíﬁily domÛ.
Mgr. Vladimír Fiedler, uãitel

V˘znamné zmûny ve ‰kole

Vinohrádek zahájil svou 29. sezonu
Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Vinohrádek vstoupil do své 29. sezony vystoupením na tradiãním Îernoseckém vinobraní. V
pátek 21. záﬁí o ‰esté hodinû veãerní na hlavním podiu zaznûly písnû lidové i populární, spirituály i písnû z autorské
dílny Uhlíﬁ - Svûrák. Dal‰ím vystoupením bylo zpívání pro
Ïalhostické seniory (ãtvrtek 29.9.). To uÏ mûl sbor za sebou
tﬁídenní soustﬁedûní na Lhotsku. Tam byl poloÏen základ novému repertoáru na jarní soutûÏení v rámci Litomûﬁické notiãky i procviãen repertoár vánoãní. Na rozsvûcení vánoãních
stromÛ (postupnû v Michalovicích, Pí‰Èanech a Îalhosticích)
navázaly tﬁi vánoãní koncerty - v kostele v Libochovanech
(10.12.), na jarmarku ve ‰kole v Îalhosticích (11.12.) a opût
v kostele ve Velk˘ch Îernosekách (12.12.). V novém roce
ãeká sbor kromû v˘‰e zmínûné soutûÏe uãinkování na oslavách 700. let obce Îalhostice a tradiãní zpívání na Noci kostelÛ (ãerven 2019). Urãitû rádi vystoupíme pro Ïalhostické
seniorky (jaro 2019) a uvítáme i dal‰í moÏnosti pﬁedvést
svou práci a pﬁinést tak radost sv˘m posluchaãÛm.
Mgr. Vladimír Fiedler, sbormistr
●
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Nejv˘znamnûj‰í novinkou v na‰í ‰kole je zmûna na postu
ﬁeditele ‰koly. Po 28 letech ukonãil své pÛsobení pan ﬁeditel
Mgr. Vladimír Fiedler. SvÛj úmysl nepokraãovat dal‰ích ‰est
let ve funkci ohlásil jiÏ v roce 2017, ãili s dostateãn˘m pﬁedstihem, aby zﬁizovatel mohl podniknout potﬁebné kroky k
ustanovení nového ﬁeditele - ﬁeditelky. Na základû konkurzního ﬁízení byla jmenována ﬁeditelkou ‰koly paní Mgr. Alena
KrchÀavá, dlouhodobá zástupkynû ﬁeditele. Svou dlouholetou praxí, vzdûláním a hlavnû sv˘mi nezpochybniteln˘mi lidsk˘mi kvalitami je ãlovûkem na svém místû. Popﬁejme jí
hodnû zdaru nejen ve vedení vzdûlávací instituce, ale i v komunikaci s dÛleÏit˘mi subjekty státní správy a s na‰í obcí
pﬁedev‰ím!
Pedagogick˘ sbor byl v˘raznû posílen paní Mgr. Dianou
Krejãíkovou, velmi v‰estrannou uãitelkou. Její v˘tvarnické
ruce a pﬁedev‰ím srdce se okamÏitû projevily na vzhledu interiéru ‰koly. V tomto ‰kolním roce se od ní oãekává i plné
nasazení na poli sportovním.
Dal‰í novou tváﬁí je paní uãitelka Bc. Eva Hromasová, uãitelka angliãtiny. Zapojila se také do v˘uky hudební v˘chovy,
zdatnû pomáhá ve vedení hudebních krouÏkÛ.
Na‰e ‰kola má status fakultní ‰koly. Znamená to, Ïe
na‰e ‰kola je pﬁednostnû v nabídce pro studenty Univerzity
Jana Evangelisty Purkynû (UJEP) pro vykonání povinn˘ch
pedagogick˘ch praxí. Není náhodou, Ïe vedoucí Centra pedagogick˘ch praxí UJEP, pan Mgr. Luká‰ Círus, Ph.D, se
rozhodl pro pÛsobení na na‰í ‰kole. Nûkolikahodinov˘ úvazek v˘uky fyziky mu dává moÏnost neztratit kontakt se souãasnou ‰kolní realitou. KéÏ by stejnou potﬁebu pociÈovali i
ostatní vysoko‰kol‰tí uãitelé!
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe v‰echny v˘‰e uvedené zmûny v na‰í
‰kole budou ku prospûchu pﬁedev‰ím na‰im ÏákÛm, kteﬁí
jsou pro nás nejvy‰‰í prioritou!
Mgr. Vladimír Fiedler, b˘val˘ ﬁeditel ‰koly
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Stra‰idlák
Jmenuji se Leopold Hroziv˘ a pro
toho kdo mû nezná, jsem vrchní stra‰idlo pro severní âechy. Nejsem
moÏná nejmlad‰í, je mi pﬁesnû 328 let,
ale stále jsem ve velmi dobré kondici.
Také proto mi nedûlalo problém pﬁijmout pozvání na jednu z nejdûsivûj‰ích akcí, která se v posledních letech
pravidelnû koná - Stra‰idlák v obci Îalhostice. Ten leto‰ní, v poﬁadí jiÏ pát˘,
probûhl v sobotu 3.11. v 18:00 hodin v
okolí obecního úﬁadu.
Jako kaÏd˘ rok se do Îalhostic sjela
stra‰idelná smetánka z celé Evropy a
bylo opravdu na co koukat. Tedy pro
toho, kdo má pro strach udûláno!
Vedle mû, Leopolda Hrozivého, dorazila také Krvavá Mery, O‰klivec Pekeln˘
nebo dokonce Rozparovaã Labsk˘.
Pro vût‰í názornost uvádím nûkteré z
kolegÛ i s fotografiemi. Jen se na nû
podívejte, pokud se nebojíte - no nejsou hrozní?
Samotná akce probíhala aÏ dûsivû
hladce. KaÏd˘ obyãejn˘ smrtelník,
kter˘ dorazil na Stra‰idlák, se tak mohl
opravdu bát, tﬁást a potit podle nabitého programu. Vedle stra‰idelné stezky,
bûhem které se plnila ﬁada úkolÛ, bylo
otevﬁeno také vyhlá‰ené Ïalhostické
sklepení.
Tedy dlouhé podzemí, kde Ïijí moji
stra‰idelní kolegové s trval˘m pobytem
pﬁímo v obci Îalhostice. Musím ﬁíci, Ïe
kdyby nebylo opékání buﬁtÛ, ãaje a
svaﬁeného vína na konci, mûli bychom
s kolegy urãitû hodnû polapen˘ch du‰iãek. Jako stra‰idlo, které pouze
‰kodí, jsem byl v‰ak zklamán tím, Ïe

V˘bûr stra‰idel stﬁední Evropy
kaÏd˘ kdo splnil zadan˘ úkol, byl odmûnûn sladk˘m pokladem v podobû
bonbonÛ. Dûtem jsem tedy mohl pouze
závidût.
MÛj závûr je takov˘, Ïe letos stra‰idla byla moc hodná! Vûﬁím, Ïe pﬁí‰tí rok

se já, Leopold Hroziv˘, v té dobû ve
vûku 329 let, doãkám více vydû‰en˘ch,
postra‰en˘ch a roztﬁesen˘ch mal˘ch
kamarádÛ!
TakÏe se spolu se mnou tû‰te na
Stra‰idlák 2019!!
Vá‰ Leopold

Stra‰n˘ zájem o stra‰idla

Kdo se pekelného ohnû nebojí,
opekl si ‰pekáãek...

CELEBRITY NA STRA·ÁKU

Jméno: Krvavá Mery
Vûk: 458 let
Bytem: UÏgorod, Ukrajina

Jméno: Rozparovaã Labsk˘
Vûk: 237 let
Bytem: Îalhostice 126

Jméno: O‰klivec Pekeln˘
Vûk: 172 let
Bytem: ·tûtín, Polsko
●
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Rozsvícení stromeãku a mikulá‰ská nadílka
V nedûli 2. prosince jsme se se‰li, abychom rozsvítili stromeãek k první adventní nedûli a abychom nasáli vánoãní atmosféru. Zamûstnanci na‰í obce ozdobili stromeãek, pﬁipravili poho‰tûní (svaﬁák, ãaj a cukroví), Tomá‰ Prokopec daroval dûtem cca 10 kg jablíãek. Pﬁichystan˘ program zahájil
dûtsk˘ sbor Vinohrádek pod vedením Mgr. Fiedlera, dále následovalo vystoupení Jiﬁího Knotte hrou na klávesy. V‰ichni
si mohli koupit za velmi pﬁíznivé ceny v˘robky na‰ich dûtí z
Hastrmánku (svícny, zápichy, hrneãky s perníãky), podpoﬁit
Csp Litomûﬁice (svíãky, v˘robky z keramiky nebo ‰ité v˘robky) nebo zakoupit v˘robky od Ruth Renzové (ruãnû ‰ité
ta‰ky, ta‰tiãky). Dûti zapálily prskavky a odpoãítaly rozsvícení stromeãku. Pak jsme si spoleãnû zazpívali koledu.
Pak uÏ ãekal na nás a dûti Mikulá‰ s ãerty a andílkem. Dûti
Mikulá‰ovi ﬁekly básniãku nebo zazpívaly písniãku a za to
dostaly balíãek a adventní kalendáﬁ. JelikoÏ nám poãasí nepﬁálo, celá akce se pﬁesunula do budovy obecnímu úﬁadu,
ale to nám nevadilo.

●
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Odpadové hospodáﬁství
Odpady na rok 2019 zÛstávají ve stejné v˘‰i jako v
roce 2018, tedy 500 Kã na osobu. PÛvodní známky platí
do konce ledna 2019. Nové známky si jiÏ mÛÏete vyzvednout na obecním úﬁadû po zaplacení poplatku. Samolepky jsou dvû, tedy samostatnû na první a druhé pololetí. Firma FCC-BEC známky trochu upravila, tak snad
nebude docházet k problému ‰patného odlepování
nebo pﬁetrhnutí známky jaké bylo dﬁíve. Prosím, nezapomeÀte si vãas nalepit nové známky. Jinak Vám nebude odpad odvezen. Známka na první pololetí platí do
30.7.2019 a známka na druhé pololetí bude platit do
30.1.2020.
V obci byly v leto‰ním roce umístûny 3 kusy 6m3 kontejnerÛ na bio odpad. Kontejnery jsou umístûny u
ml˘na, ve ‰kole a nad ‰kolou smûrem Michalovice.
Dal‰í kontejner o objemu 20m3 je umístûn na nádraÏí
Îalhostice. Zde mÛÏete odkládat svÛj bioodpad celoroãnû.
Jsem moc rád, Ïe vût‰ina lidí v na‰i obci tﬁídí odpad.
Pojìme se pokusit vytﬁídit odpadu co nejvíce. U‰etﬁené
finanãní prostﬁedky, které obec kaÏdoroãnû vynakládá,
mÛÏeme následnû investovat do na‰i obce. I já sám
jsem byl pﬁekvapen, co v‰e se dá vytﬁídit. Spoleãnû mÛÏeme tﬁídit co nejvíce plastÛ, papíru, kovu, skla, textilu a
bio odpadu. Papír mÛÏete nosit také do na‰í ‰koly, která
ho odevzdá a peníze vyuÏije napﬁíklad na v˘lety pro
dûti. Dokonce i takto mÛÏe kaÏd˘ z nás podpoﬁit Ïalhostickou ‰kolu.

•
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V¯ÎIVOVÉ PORADENSTVÍ
V ÎALHOSTICÍCH, REDUKCE
TUKOV¯CH ZÁSOB SE ZAMù¤ENÍM
NA ZDRAV¯ STAV ORGANISMU.
Nemoci nevznikají náhodou nebo díky genetice,
hlavní pﬁíãinou je vÏdy ‰patnû zvolená strava nebo
‰patnû nastavená dieta (pﬁíkladem jsou diabetici).
KaÏd˘ jsme jin˘ a kaÏd˘ máme jiné potﬁeby, co pomÛÏe jednomu, druhému mÛÏe b˘t k niãemu, nebo
mu ublíÏit. Mé stravovací reÏimy jsou zamûﬁeny na
jednotlivce a vÏdy je na prvním místû zdraví. Pokud
chcete proniknout do zdravého Ïivotního stylu, nauãím vás pravidla, které, kdyÏ budete dodrÏovat, vÏdy
pﬁinesou úspûch.
Díky m˘m zamûﬁen˘m konzultacím získáte jistotu,
Ïe uÏ nikdy nebude potﬁebovat Ïádné diety ani v˘Ïivová centra.Nejspokojenûj‰í jsou ti klienti, kteﬁí vûdí,
co chtûjí a kteﬁí mají na prvním místû své zdraví.
S vámi v‰emi se tû‰ím na spolupráci.
Ivana Malá Pfeiferová, v˘Ïivov˘ poradce
a specialista na stravování - Îalhostice 3, 41101
Objednávky ke konzultaci: Telefon: 777595545
Po - Pá od 8 do 17 hodin.

●
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âesko zpívá koledy
2018 s deníkem
Ve stﬁedu 12.12. v 18 hodin odstartoval osm˘ roãník akce âesko zpívá koledy. Se‰li jsme se u vánoãního stromeãku, abychom si spoleãnû zazpívali
nûkolik znám˘ch koled - Nesem vám
noviny, Narodil se Kristus Pán, PÛjdem
spolu do Betléma, Pásli ovce Vala‰i a
·tûdrej veãer nastal, Vánoce, Vánoce
pﬁicházejí. Doprovázel nás Ïák ZU· v
Ltm hrou na klávesy.
V‰em zúãastnûn˘m moc dûkujeme a
myslíme, Ïe se nám tak podaﬁilo vytvoﬁit tu pravou vánoãní atmosféru.

Plán kulturních akcí pro rok 2019
Únor

9.2. Ples Z· + obec

Bﬁezen

8.3. MDÎ
16.3. Zájezd do Vinaﬁství Roudnice n/L
9.3. od 14 hod. Ma‰karní pro dûti
od 20 hod. Ma‰karní zábava pro dospûlé

Duben

Kvûten

âerven

akce „ukliì okolo sebe“- obec, 5.4. ‰kola
„uklidíme kolem sebe“
9.4. Den otevﬁen˘ch dveﬁí ‰kola 8-16 h.
+ od 16 h. Velikonoãní jarmark
26.4. od 13 h Zápis do 1. tﬁídy
30.4. Pálení ãarodûjnic
1. máj Retro
6.5.-10.5. Ozdravn˘ pobyt ‰kola Sobotka u Libo‰ovic
18.5. Oslava obce 700. let
24.5. od 18 h. Noc kostelÛ - Libochovany
od 19 h. Noc kostelÛ - Velké Îernoseky
MDD
KoÏí‰ek - kouzelník Praha

âervenec
Srpen
Záﬁí

¤íjen
Listopad

Prosinec

8.6. - 9.6. vodácká v˘prava
„Vodou Portou 2019“
21.6. Louãení se ‰kolou od 16 h.
louãení s Ïáky 9. tﬁídy
akademie Z·
29.6.-7.7. Dûtsk˘ pobyt v pﬁírodû
17.8. Neckyáda 16. roãník
2.9. Zahájení ‰kolního roku
Úklid obce- dle vyhlá‰ení
Vinaﬁství - Roudnice n/L (volat leden)
26.10. Îalhostick˘ stra‰idlák - 6. roãník
9.11. Drakiáda - dle poãasí
28.11. Vánoãní posezení se seniory
1.12. Zahájení adventního ãasu
a rozsvícení stromeãku
6.12. Mikulá‰ská nadílka, (âerti Krampus 15.12.2019), zábava Mikulá‰ská
Betlémské svûtlo
14.12. Vánoãní trhy - DráÏìany
29.12. Oslava konce roku
Pokraãování ãinnosti „Hastrmánku“

LOUâENÍ SE STAR¯M ROKEM
Spoleãnû se rozlouãíme se star˘m rokem,
konkrétnû 30. prosince v 16 hodin. Bude pﬁipraveno malé obãerstvení, ﬁekneme si, co nám
pﬁinesl rok star˘ a co nás ãeká v tom novém.
Vypustíme lampióny ‰tûstí s tajn˘m pﬁáníãkem.
Na závûr bude ohÀostroj a na v‰echny se samozﬁejmû moc tû‰íme.
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ vydává obec Îalhostice. • Pﬁíspûvky do zpravodaje lze zasílat na adresu obecního úﬁadu, popﬁ.
Obecni.urad@zalhostice.cz • 200 v˘tiskÛ
Povoleno MK âR 21890.

