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starostka
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JUDr. Lubomír Pánik
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Masarykova základní ‰kola
a mateﬁská ‰kola Îalhostice
Îalhostice 126, PSâ 411 01
Telefony:
·kola + M·: 416 737 095
·kolní jídelna: 416 737 070
e - mail:
skolazalhostice@seznam.cz
Místní knihovna Îalhostice
se nachází v budovû úﬁadu
v 1. patﬁe.
Knihovna pro dospûlé je pro velice
mal˘ zájem ãtenáﬁÛ uzavﬁena
a zájemcÛm o ãetbu jsou knihy
dodávány na základû dohody
a rozná‰ky paní knihovnicí.
Místní knihovnu vede
Mgr. Fiedlerová

ok uplynul jako voda a je tu opût
poslední mûsíc a s ním nejkrásnûj‰í svátky roku, Vánoce.
V‰ichni jsme to zaregistrovali pﬁi nákupech, kdy vánoce byly pojaty jako marketingová záleÏitost, ale to je ‰patnû.
Vánoce jsou pﬁece svátky klidu, míru,
pohody v rodinû, zklidnûní emocí
a hlavnû, o radostn˘ch oãích dûtí
a v‰ech obdarovan˘ch pod vánoãním
stromeãkem.
Zastavte se v‰ichni, posaìte se pohodlnû do kﬁesla, uvaﬁte si kávu, dejte
si vánoãní cukroví, svaﬁák a vûnujte se
sv˘m znám˘m, rodinû , dûtem a vÛbec
v‰em, na které jste bûhem roku nemûli ãas pro práci a jiné aktivity. âas nezastavíme a hlavnû nedá se vrátit.
K tûm leto‰ním vánocÛm Vám v‰em
pﬁeji pﬁíjemné chvilky v rodinû, v kruhu
Va‰ich pﬁátel a lidí, které máte rádi, nûjak˘ ten dárek pod stromeãkem (hlavnû, aby byl od srdce, na cenû nezáleÏí)
a hlavnû pohodu, pﬁíjemnou náladu
a opravdu ‰Èastné vánoce.

R

CO DO ROKU 2013?
·tûstí, zdraví, to si pﬁejeme v‰ichni.
Já bych k tomu je‰tû pﬁidala ohledupl-

nost, pochopení pro tohoto druhého.
Rok 2013 bude stejnû nároãn˘, jako
roky pﬁedchozí, vaÏme si jeden druhého, pomáhejme si, nehledejme na
druh˘ch jen nedostatky, ty máme
v‰ichni.
Pﬁeji Vám, aby rok 2013 byl bez katastrof, aby na sebe byli lidé hodní, aby
opût zaãalo platit, Ïe jeden bez druhého je vlastnû nic, Ïe ãlovûk je tvor spoleãensk˘ a tudíÏ své okolí potﬁebuje,
aby jste v tûsné své blízkosti mûli alespoÀ jednoho ãlovíãka (lep‰í jsou dva),
kterému mÛÏete vûﬁit, kter˘ Vás nepodrazí a je Vá‰ opravdov˘ pﬁítel se srdcem na nastavené dlani a bez zbyteãn˘ch otázek, proã, zkrátka je tu pro
Vás. Pﬁeji Vám zdraví, to se nedá nikde
koupit a proto si ho vaÏme, máme
jenom jednu ‰anci si ho ochránit. Spokojenou rodinu, práci, která Vás bude
tû‰it. Îádné zbyteãné jizvy na srdci
a du‰i, obû jsou stejnû bolestivé. Sluníãko na nebi a hlavnû v du‰i, pak bude
v‰e veselej‰í a snadnûj‰í.
Veselé vánoce
a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2013!
Vacková Alena,
starostka obce Îalhostice

SLOVO STAROSTKY OBCE
VáÏení obãané, je tady dal‰í nové
ãtvrtletí a já se budu snaÏit k Vám
promluvit touto cestou.
V uplynulém období jsme absolvovali dvoje volby, jedny do Kraje a druhé
do Senátu. V na‰í obci jste rozhodli, Ïe
vítûznou stranou bylo KSâM a senátorem pro na‰i oblast se stal MUDr. Mezián. Zda jsme volili správnû, ukáÏe
ãas a budoucnost. V lednu nás ãekají
volby dal‰í, a sice pﬁímá volba prezidenta na‰i republiky. Volební místnost
bude zase v budovû úﬁadu a pokud budete mít zájem, aby k Vám volební komise zajela osobnû, dejte vãas vûdût,
není to Ïádn˘ problém.
Dokonãili jsme opravu místní komunikace nad ‰kolou, kdy jsme poloÏili
dlaÏbu a provedli terénní úpravy. ObãanÛm v této lokalitû, dûkuji za pochopení bûhem stavby. Máme opût dal‰í kus
obce hotov˘ a hezk˘, ale hlavnû bezpeãn˘.
Budeme schopni jiÏ zajistit i zimní
údrÏbu komunikace, coÏ jsme si hned v
nedûli pﬁi prvním snûhu ovûﬁili. V roce
2013 pﬁipravujeme v˘mûnu oken v budovû obecního úﬁadu, získali jsme na to
dotaci ze ZSIF (program rozvoje venkova âR). Zastupitelstvo nyní pﬁipravuje v˘bûrové ﬁízení na zhotovitele díla a
tím se na Vás obracíme s prosbou:
pokud máte dobré ãi ‰patné zku‰enosti s firmou, provádûjící v˘mûnu oken,
sdûlte nám to, pomÛÏe nám to pﬁi v˘bûru firmy.
Podaﬁilo se nám po 6 letém usilování
o pﬁevod pozemkÛ, na kter˘ch poﬁádáme ãarodûjnice ãi kácení máje, získat
od PF âR zatím pozemek k.ã. 27, ten
jiÏ máme na listu vlastnictví a pozemek
k.ã. -18 bude polovinou pﬁeveden jako
historick˘ majetek obce a zbytek jako
veﬁejná zeleÀ snad do konce bﬁezna
pﬁí‰tího roku. PovaÏuji to za úspûch,
Ïe se to koneãnû hnulo. V momentû,
kdy budou pozemky na‰e, zahájíme terénní a pozemkové úpravy, osazení laviãkami a zázemím pro na‰e akce. Samozﬁejmû nebude chybût ani zeleÀ,
keﬁe a kvûtiny.
A protoÏe máme zimu (kterou já
nemám vÛbec ráda a od doby, co je
obec odpovûdná za chodníky, jsem z ní
v trvalém stresu, hlavnû, kdyÏ padá
sníh), zahájili jsme jiÏ i zimní údrÏbu
místních komunikací a chodníkÛ. Hlavním chodníkem, kter˘ budeme pravidelnû ãistit a udrÏovat ve schÛdném stavu,
(Pokraãování na následující stranû)
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Oprava komunikace.

Oprava komunikace nad ‰kolou.

Byla zakoupena ãtyﬁkolka která nám usnadní úklid snûhu.

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
je po pravé stranû silnice ve smûru na
Litomûﬁice. Je s ním propojena celá
obec, v‰echny dÛleÏité instituce (po‰ta,
úﬁad, obchody) leÏí na této stranû. Prosím Vás v‰echny touto cestou, pomozte nám pﬁi zvládnutí zimního období,

zaji‰tûní bezpeãného pohybu po obci.
Zákon je sice jedna vûc, ale je to na‰e
obec a tak se o ni starejme v‰ichni dle
sv˘ch moÏností. Dûkuji jiÏ nyní v‰em,
kteﬁí nám pomÛÏou a pﬁed sv˘m
domem si sníh zametou a odhrnou. A
je‰tû poslední prosba k zimû, prosím
rodiãe, pouãte dûti, Ïe led na „Malém

Labi“ musí b˘t dostateãnû siln˘, neÏ se
dá na nûj vstoupit.
VáÏení obãané, aÏ budete ãíst tento
ná‰ zpravodaj, budou uÏ vánoce
opravdu za dveﬁmi. Celé zastupitelstvo
obce Îalhostice Vám pﬁeje krásné a
klidné vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2013.
Va‰e starostka, Alena Vacková

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ
Obec se v tomto posledním ãtvrtletí
snaÏila zajistit likvidaci odpadÛ v‰ech
komodit. Nejprve v ﬁíjnu 2. svoz nebezpeãn˘ch odpadÛ, následnû v rámci
podzimního úklidu obce odvezla celkem 4 kontejnery biologického odpadu
(listí, zeleÀ a vûtve) a zpût do obce dopravila kompost, kter˘ pouÏila jednak
sama na záhony a ‰kolní hﬁi‰tû a i pro
obãany na jejich zahrádky a kytiãky.
Poslední akcí v rámci odpadového
hospodáﬁství byl svoz velkoobjemového komunálního odpadu „od kaÏdého
domu“, kdy byla moÏnost pﬁed dÛm vyhodit nepotﬁebné a po‰kozené vûci a
svozová firma je naloÏila a odvezla.
Do tohoto odvûtví ãinnosti, kterou je
obec povinná zaji‰Èovat, spadá i nová
obecnû závazná vyhlá‰ka, kterou zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 10.
2012 s platností od 1. ledna 2013 (vyhlá‰ka je vyvû‰ena na úﬁední desce a
stránkách obce). OZV upravuje likvidaci odpadÛ na katastrálním území na‰í
obce dle platné legislativy. Nadále platí,
Ïe v obci je stanoven místní poplatek
za likvidaci odpadÛ pro obãany trvale
bydlící v na‰í obci a pro majitele nemovitostí a rekreaãních chatiãek a to ve
v˘‰i 400,- Kã na hlavu a rok. PﬁestoÏe
obec po nûkolik let zpátky nezvy‰uje
místní poplatek, stále se pot˘káme s likvidací ãern˘ch skládek, pohozen˘ch
odpadkÛ po obci a hlavnû u Labe. Na‰i
pracovníci v jediném mûsíci seberou
mimo odpadkov˘ch ko‰Û a úklidu okolo
kontejnerÛ cca 20 pytlÛ o obsahu 120 l
(tj. obsah 1 popelnice) odpadu, kter˘
nám jen tak nûkde vypadl z ruky a uÏ
ho nikdo nesebral a nehodil do ko‰e ãi
popelnice.
Majitelé pejskÛ se pomalu zaãínají
uãit si po sv˘ch miláãcích uklízet, ale
je‰tû je tﬁeba dopilovat skuteãnost, Ïe
sáãek s „hovínkem“ je tﬁeba hodit do
popelnice a ne do kontejneru na plasty
ãi papír. Nezapomínejme, Ïe ve firmách
dochází k dal‰ímu tﬁídícímu procesu,
kdy se kontejnery napﬁ. s plasty vysypou na pasy a ruãnû se dále tﬁídí a vybírají se z nich odpadky, které nemají
statut plastu. Není to vÛbec závidûní

hodná práce, vidûla jsem to. Vûﬁím, Ïe
se postupnû doãkáme ãist˘ch chodníkÛ
a nebudeme si domÛ nosit na podráÏkách psí v˘kaly.
Na závûr bych chtûla jen pﬁipomenout, Ïe je jiÏ moÏné provést úhradu likvidace odpadu na rok 2013 a vyzvednout si nálepky na popelnice. Staré nálepky platí do 31. ledna 2013, pak uÏ
budou vyváÏeny pouze popelnice
oznaãené rokem 2013.
DluÏníkÛm místního poplatku za rok
2012 pﬁipomínám tuto povinnost úhrady, pokud nebude uhrazen dluh u
obce, nebude jim vydána nová nálep-

ka. Kdo nebude mít uhrazeny poplatky
za rok 2012 nejpozdûji do 31. ledna
2013, bude jeho dluh vymáhán dle zákona, tj. bude proti nûmu zahájeno
exekuãní ﬁízení. Zní to hroznû, ale jak k
tomu pﬁijdou poctiví a slu‰ní obãané,
ﬁádnû platící. Zatím jsme to vÏdy ﬁe‰ili
jen domluvou, ale u nûkter˘ch jedincÛ
to uÏ zkrátka jinak nejde.
Jen pro informaci, náklady na likvidaci komunálních odpadÛ za rok 2011 ãinily 354 965,- Kã, prÛmûr na jednoho
obãana je 665,73 Kã a poplatek je
400,- Kã, zbytek doplácí obec.
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AKCE V TOMTO âTVRTLETÍ

■ Dne 22. listopadu probûhlo v zasedací místnosti obce jiÏ
tradiãní vánoãní setkání pﬁedstavitelÛ obce se seniory od
65 let. Za obec se úãastnila starostka obce a místostarosta
p. Stekl˘. Ten pﬁispûl k dobré pohodû a náladû vlastními
vzorky vín ze svého sklepa. Bylo moc dobré. Setkání zahájila starostka krátkou informací o dûní v obci a hlavnû pak pﬁáním krásn˘ch vánoc a nového roku 2013 a protoÏe starostka jiÏ tradiãnû ﬁídí (sváÏí ãást seniorÛ autem na úﬁad, protoÏe jinak by se nemohli úãastnit), pﬁípitku se ujal pan místostarosta. Poté následoval kulturní program „Super babãa a
super dûda II“ v reÏii firmy KAZ, kdy slovem provázel pan
KaÀka a hudební stránku pak zajistilo „DUO ADAMIS“. Zpívali moc hezky. Mezi zpûvem se na‰i senioﬁi poprali s pﬁipraven˘mi soutûÏemi. Hlavním vítûzem a titul „super babãa“
získala babiãka Vûra Kalcovská. Moc ji gratulujeme. V‰ichni
jsme proÏili hezké odpoledne a s dobr˘m pocitem a náladou
jsme se roze‰li po 17 hodinû.

■ Dne 30. listopadu, v pátek pﬁed 1. adventní nedûli, jsme u obecního úﬁadu poprvé rozsvítili vánoãní stromek. Bylo mi líto,
Ïe se zde stromeãek nerozsvûcí a tak jsme to s místostarostou zkusili. Strom, krásná borovice, roste u úﬁadu, ﬁetûzy jsme
si zatím jen pÛjãili (nevûdûli jsme, jak˘ to bude mít ohlas), celé odpoledne jsme vaﬁili ãaj a svaﬁovali víno, cukroví nám napekli v pekárnách v Litomûﬁicích. V 17.00 hodin, kdyÏ jsme spolu s na‰imi pracovníky chtûli zahájit, byli jsme velice mile pﬁekvapeni, co se se‰lo obãanÛ. Zazpívat koledy nám pﬁi‰ly dûti na‰eho pûveckého sboru Vinohrádek, p.Stekl˘, Feri, Jiﬁka Malíková a Kvûta HrÛzová se ujali obsluhy pﬁi podávání ãaje, svaﬁáku a cukroví. Starostka popﬁála v‰em pﬁítomn˘m krásné vánoce a hlavnû proÏití pﬁedvánoãního ãasu v relativním klidu. Kamil Vesel˘ zajistil vánoãní náladu pou‰tûním koled. Domnívám se, Ïe akce se podaﬁila a uÏ se v‰ichni tû‰íme na dal‰í. Dûkuji touto cestou v‰em, kteﬁí pomohli pﬁi jejím zaji‰tûní.
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Mikulá‰ ve ‰kole.
■ Mikulá‰, magické jméno hlavnû pro dûti, spojené s oãekáváním nadûlen˘ch dobrot, ale také s otevﬁením pekla a tím i obávan˘ch ãertÛ. Opût v reÏii
na‰í základní ‰koly. Odpoledne se nejdﬁíve dûti podívaly na pohádku a pak jiÏ následovala cesta do
pekla. Dle vûku byly dûti rozdûleny a musely s rodiãi nebo samy projít peklem pln˘m ãertÛ od mal˘ch
aÏ po velké a opravdu stra‰idelné. Na konci cesty
dostalo kaÏdé dítko certifikát a s tím pak pokraãovalo k Mikulá‰i, kde z rukou andûla dostalo balíãek
pln˘ sladkostí a dobrot. Rodiãe se mohli obãerstvit
v prostorách ‰kolní jídelny, kde jim uvaﬁili ãaj, kávu.
Dûti si mohly zasoutûÏit v tûlocviãnû, kde se vedení ujal sám pan ﬁeditel ‰koly. Pﬁízemí ‰koly bylo
zcela zaplnûno dûtmi a rodiãi, obãas se ukázaly
i slziãky ze strachu z ãertÛ.
V˘sledkem v‰ak byl spokojen˘ úsmûv na tváﬁích
dûtí, které jiÏ ‰ly od Mikulá‰e a nesly si balíãek. Dûkuji ‰kole a v‰em, kteﬁí akci zajistili.

Po absolvování pekla.

Hlavnû aby se ãert nevrátil ...

■ V únoru 2013 pﬁipravuje obec a
základní ‰kola spoleãensk˘ ples,
kdy v˘tûÏek pÛjde na potﬁeby na‰ich
dûtí ve ‰kole. MÛÏete se pomalu pﬁipravovat na ples. Souãasnû Vám prosíme, pokud máte moÏnost oslovit a získat sponzora plesu, dejte nám vûdût.
Ples by mûl b˘t 16. února a následující
sobotu, tj. 28. února pak bude pro dûti
ma‰karní ples se soutûÏemi a diskotékou. TakÏe, nejen róbu pro sebe, ale i
pro dûti ãi vnouãata na jejich ples. Tû‰íme se na Vás.

Takto se schází na‰e Ïeny kaÏd˘ mûsíc, kdy si popovídají, nûco dobrého si upeãou, dají si kafiãko a pﬁi tom se starají, abych na nikoho, kdo slaví narozeniny, nezapomnûly.
Za jejich pomoc a práci jim moc dûkuji, jsou mou pravou rukou.

VÁNOâNÍ JARMARK VE ·KOLE
V úter˘ 18. prosince od 16.00 hodin
se v prostorách na‰í základní ‰koly
konal vánoãní jarmark. Dûti se sv˘mi
uãiteli pﬁipravili vlastnoruãnû vyrobené
drobné pﬁedmûty spojené s vánoci.
Mnozí z vás pﬁi‰li nasát vánoãní atmosféru a poslechnout si vánoãní koncert
dûtského sboru Vinohrádek.
V‰em úãastníkÛm dûkujeme
za pﬁízeÀ.
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PRÁVNÍ PORADNA OBCE
Závady ve schÛdnosti
V souãasné dobû za stav chodníkÛ
odpovídá jejich vlastník, v tomto pﬁípadû Obec. Obce na tuto situaci reagovaly tak, Ïe uzavﬁely poji‰tûní pro pﬁípad úrazÛ, takÏe od‰kodnûní za úrazy
na kluzk˘ch nebo namrzl˘ch chodnících by vyplácely poji‰Èovny. V pﬁípadném sporu to ale znamená, Ïe poji‰Èovny by se staly vedlej‰ími úãastníky
v ﬁízení o od‰kodnûní úrazu, a tak by
pouÏily v‰echny v úvahu pﬁicházející
prostﬁedky, aby odpovûdnost obce vylouãily.
Rozhodovací praxe vychází z toho,
Ïe odpovûdnost obce je tehdy, pokud
jednak nedostála Obec sv˘m povinnostem udrÏovat chodník a dále Ïe se
prokáÏe, Ïe chodec pﬁizpÛsobil chÛzi
roãnímu období a okolnostem.
Zkoumají se tedy závady ve schÛdnosti chodníkÛ, a tûmi se podle rozhodovací praxe rozumí natolik v˘znamné
zmûny (zhor‰ení) schÛdnosti komunikace ãi chodníku, Ïe chodec ani pﬁi
obezﬁetné chÛzi respektující stav komunikace ãi dÛsledky povûtrnostních
vlivÛ nemÛÏe jejich v˘skyt pﬁedpokládat a úãinnû na nû reagovat. V tûchto
situacích totiÏ za následky, zde pádu a
úrazu, odpovídá obec podle zásad objektivní odpovûdnosti
Soud ﬁe‰il konkrétní situaci, kdy chodec vûdûl v jakém stavu je chodník,
bylo prokázáno, Ïe vûdûl o namrzlém
stavu a mohl tedy pﬁedvídat, Ïe chÛze
vyÏaduje zvlá‰tní opatrnost. Pﬁesto
vstoupil na chodník, stav nerespektoval, do‰lo k pádu a následnému úrazu.
Tady soud rozhodl, Ïe za úraz obec
neodpovídá.
V praxi to znamená tak, Ïe pokud
chodec ví, Ïe chodník není uklizen, Ïe
je na nûm námraza a pﬁesto se po nûm
pohybuje tak, Ïe tyto skuteãnosti v
úvahu nebere, potom v pﬁípadû úrazu
s nejvût‰í pravdûpodobností od‰kodnûn nebude. Pokud totiÏ vstupuje na
chodník, kter˘ nese znaky zimního poãasí, které bylo naznaãeno v˘‰e pak
se musí chovat podle této situace,
která je mu známá a té pﬁizpÛsobit
pohyb a své chování Jenom v pﬁípadû,
Ïe dojde k neãekané zmûnû, kterou
nemÛÏe chodec pﬁedpokládat (zejména k takové náhlé zmûnû poãasí, kdy
chodník se neãekanû zmûní v ledovku) a to bûhem pohybu na chodníku
nelze po chodci poÏadovat, aby takové zmûny pﬁedvídal. Nebylo zatím ﬁe‰eno to, co se mÛÏe vyskytnout v obci
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kdy obãan mÛÏe pozorovat chodník z
okna, tedy zda i v této situaci se pﬁedpokládá jeho vûdomost nebo podobné
detaily. Je v‰ak tﬁeba radûji pﬁedpokládat to, Ïe v tak malé obci jako jsou
Îalhostice se bude pﬁedpokládat vûdomost obãana o stavu chodníkÛ, protoÏe po obci se bûÏnû pohybuje a stav
chodníkÛ pravdûpodobnû bude v celé
obci stejn˘.
Chodec tedy má pﬁedpokládat i dÛsledky takov˘chto povûtrnostních situací. Naproti tomu odpovûdnost obce lze

dovodit tehdy, kdy
obec neprokáÏe, Ïe
závadu ve schÛdnosti
nebylo v mezích moÏnosti obce odstranit,
u závady zpÛsobené
povûtrnostními situacemi a jejich dÛsledkÛ takovou závadu
zmírnit, ani na ni pﬁedepsan˘m zpÛsobem
upozornit.
Tam kde chodníky
nejsou a je pouÏívána k chÛzi komunikace, by obdobné zásady mûly platit u
odpovûdnosti vlastníka komunikací.
V kaÏdém pﬁípadû lze oãekávat, Ïe
poji‰Èovny vyvinou v pﬁípadech úrazÛ
velké úsilí o to, aby se prokázalo to, Ïe
vlastník chodníku neodpovídá za
vznikl˘ úraz a proto lze doporuãit, aby
kaÏd˘ chodec vyvinul opatrnost maximální a pokud si není jist, aby se radûji zeptal na Obecním úﬁadû na stav komunikací, coÏ platí zejména pro star‰í
obãany.

Informace k zámûru vyãi‰tûní ramene Labe
Nûkteré z Vás oslovila firma, která má za úkol zjistit podmínky a souhlas
vlastníkÛ pﬁilehl˘ch pozemkÛ k zámûru vyãistit „Malé Labe“. Vím, Ïe nûkteﬁí z
Vás reagovali „kategoricky ne“, ale to je dle mého názoru ‰patnû. Obec jako
majitel pﬁilehl˘ch pozemkÛ tuto aktivitu samozﬁejmû vítá a s ní souhlasí. Tento
souhlas nás zatím k niãemu nezavazuje, jen je vyjádﬁením toho, Ïe chceme,
aby se tato vodní plocha, její dno a bﬁehy vyãistily. KdyÏ nic jiného, tak alespoÀ Povodí Labe jako vlastník vodních ploch, pﬁispûje tímto k lep‰ímu vzhledu
tohoto koutu obce.

Blahopﬁejeme jubilantÛm
Blahopﬁejeme Wolfgangu Waldhauserovi, Jaromíru Pilnajovi, Ludmile Vávrové, Marii Vo‰ické, Annû Veselé, Ludmile
Pla‰ilové a Bohuslavu Strejãkovi ke kulat˘m narozeninám, které oslaví v mûsících
ﬁíjnu, listopadu a prosinci. Popﬁát jim za‰ly
s dárkem a blahopﬁáním ãlenky âSÎ a starostka obce. V‰ichni se nám podepsali do
kroniky SPOZu. Paní Vávrovou nav‰tívila
starostka v nemocnici.
Obec je opatrovníkem paní Ivanky
Trachtové. Starostka obce ji nav‰tívila v
Kﬁe‰icích, pﬁivezla ji dárek k vánocÛm a popﬁála ji krásné Vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok.

MOTORISTO ZPOMAL!
Zaãátkem listopadu se nedaleko na‰eho domu stala váÏná nehoda, pﬁi
které se tûÏce zranil mlad˘ motorkáﬁ.
Nerespektování dopravních pﬁedpisÛ, spûch, nezku‰enost, nûkdy alkohol
a nûkdy v‰e dohromady zpÛsobují ty
nejváÏnûj‰í dopravní nehody. Pokud
zÛstane u pomaãkan˘ch plechÛ, mÛÏeme si ﬁíci, Ïe to dopadlo dobﬁe. Pokud
si zranûní zpÛsobí neukáznûn˘ ﬁidiã
sám sobû, chtûlo by se ﬁíci - je‰tû Ïe
tak.
Ale zamysleme se, co asi cítí rodiãe,
kdyÏ se dostane jejich dítû do ohroÏení Ïivota, blízko smrti. To je hrozná
pﬁedstava. KaÏdého z nás dûsí, Ïe by
tohle musel proÏívat. Nejhor‰í ov‰em
je, pokud nûkdo neukáznûn˘ zaviní
tûÏké zranûní nebo smrt nevinného
ãlovûka. Jak se potom musí cítit rodiãe
takového dítûte? To si jen stûÏí umíme
pﬁedstavit.
Pﬁi nedávné nehodû motorkáﬁe bylo
veliké ‰tûstí, Ïe po levé stranû, v místech kde má b˘t v budoucnu vybudován chodník, nikdo právû ne‰el. Paradoxnû je to právû v místû, kde jiÏ je nûjakou dobu instalován mûﬁiã rychlosti,
kter˘ byl pﬁi této nehodû po‰kozen
kusem letící ho pﬁedmûtu.
Dnes je témûﬁ v kaÏdé rodinû nûjak˘
motorista. Apelujme na jejich ukáznûnost s poukázáním na moÏné tragické
události.
Text Jiﬁí Jebousek,
foto Dana ·naidaufová

❊ Akce poﬁádané obcí v roce 2013

❊

❊

❊

❊
❊

V únoru se urãitû v‰ichni dobﬁe pobavíme na obecním plese.

16. 2. 2013
28. 2. 2013
Bﬁezen 2013
Bﬁezen 2013
11. 4. 2013
30. 4. 2013
1. 5. 2013
1. 6. 2013
âerven 2013

Ples Obec a Z· Îalhostice
Dûtsk˘ karneval
Ma‰karní ples pro dospûlé
Velikonoãní jarmark - ‰kola
Oslava dne Ïen a matek
Pálení ãarodûjnic
Stavûní máje
Kácení máje a den dûtí
·kolní akademie
Louãení se ‰kolním rokem, ‰koláãky v M· a absolventy 9. tﬁídy
âervenec 2013 „AÈ Ïijí prázdniny“
17. 8. 2013
9. roãník neckyády
Záﬁí 2013
Zahájení ‰kolního roku a vítání prvÀáãkÛ
Îalhostick˘ hrozen - ‰kola
Brann˘ závod mikroregionu - poﬁadatel Îalhostice
21. 11. 2013
Pﬁedvánoãní posezení s dÛchodci
28. 11. 2013
Vánoãní rozjímání - vánoãní vazba, cukroví apod.
30. 11. 2013
Rozsvícení vánoãního stromeãku - i. adventní sobota
5. 12. 2013
Mikulá‰ská nadílka
Prosinec 2013 Vánoãní jarmark ‰kola
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KOUZLA ·TùDRÉHO DNE
■ VloÏte do penûÏenky pár ‰upim ze
‰tûdroveãerního kapra.
(Po cel˘ pﬁí‰tí rok se budou ve va‰í
penûÏence drÏet peníze.)

ãeﬁe snûzte v‰ichni kousíãek chleba
s medem a strouÏkem ãesneku.
(Zaruãuje vám to, Ïe se do roka a do
dne v‰ichni ve zdraví sejdete)

■ Pﬁed usednutím ke ‰tûdroveãernímu stolu ‰lápnûte bosou nohou na
Ïeleznou sekeru, poloÏenou ke stolu.
(Po cel˘ pﬁí‰tí rok vás nebudou bolet
nohy)

■ Jste-li svobodná dívka, oloupejte
krouÏivû jablko, aÏ ze slupky vytvoﬁíte dlouh˘ pás, tím pak zatoãte tﬁikrát
nad hlavou a odhoìte jej.
(Písmeno, kterámu se odhozená
slupka bude po dopadu nejvíce podobat, znaãí zaãáteãní písmeno toho,
koho dostane za muÏe)

■ Rozkrojte napﬁíã jablko.
(Bude-li mít pﬁekrojen˘ jádﬁinec podobu hvûzdiãky, budete se po cel˘ pﬁí‰tí rok tû‰it pevnému zdraví. Bude-li mít
podobu kﬁíÏku, mÛÏete oãekávat
nemoc. JestliÏe na vás vyjukne ãerv,
hrozí vám i smrt)
■ Rozlousknûte vla‰sk˘ oﬁech.
(Objevíte-li zdravé jádro, ãeká vás
v pﬁí‰tím roce pohoda a zdraví, nezdravé jádro vû‰tí ne‰tûstí. Prázdn˘ oﬁech
znamená dokonce smrt)

■ Rozdûlte oloupané jablko na tolik
dílÛ, kolik je stolovníkÛ u stolu
a spoleãnû snûzte. KaÏd˘ jeden
dílek.
(Kdybyste v pﬁí‰tím roce zabloudili,
najdete snadno cestu domÛ. Staãí
vzpomenout si, s k˘m jste jablko jedli)

■ Zajdûte se po ‰tûdroveãerní veãeﬁi podívat na led nejbliÏ‰í zamrzlé
vodní hladiny.
(Spatﬁíte tam obraz v‰eho, co se pﬁihodí pﬁí‰tí rok)

■ Poraìte dûtem, aby se na ·tûdr˘
den postily.
(Na ·tûdr˘ veãer uvidí na stûnû zlaté
prasátko)

■ Dejte va‰emu psovi trochu ãesneku a vyhoìte jej zadkem napﬁed
z okna. (Pozor na zákon o t˘rání zvíﬁat!)
(Vá‰ pes nepustí nikoho cizího ke
stavení a spolehlivû ohlídá va‰e
obydlí).

■ Pﬁed zahájením ‰tûdroveãerní ve-

■ Jste-li panna, zaklepejte po veãeﬁi
na dvíﬁka kurníku.
(Ozve-li se na zaklepání slepice, zÛstanete je‰tû cel˘ pﬁí‰tí rok pannou,
ozve-li se kohout, pﬁijdete o vûneãek)

■ Ukrojte krajíc chleba a krajíc vánoãky, mezi nû vloÏte nÛÏ a v‰e pﬁevaÏte.
(Jste-li zemûdûlec, neurodí se vám
pﬁí‰tí rok Ïito, jestliÏe nÛÏ zrezaví do
druhého dne na stranû chleba, rez na
stranû vánoãky pﬁedvídá neúrodu p‰enice. KdyÏ nÛÏ nezrezaví, úroda bude
v poﬁádku)

■ AÏ se v bytû rozsvítí první ‰tûdroveãerní svûtlo, rozhlédnûte se po
stûnách po svém stínu.
(Zjistíte-li, Ïe vá‰ stín má hlavu, je
v‰e v poﬁádku. Bude-li hlava chybût,
odejdete do roka z domu)

■ PodrÏte se po ‰tûdroveãerní veãeﬁi kliky dveﬁí a podívejte se na stolující.
(Spatﬁíte-li nûkterého bez hlavy, je
mu souzeno do roka zemﬁít).

■ Jste-li mládenec, podívejte se po
setmûní na ‰tûdroveãerní oblohu.
(Na které stranû oblohy spatﬁíte první
hvûzdu, tak z té strany bude va‰e nevûsta)

■ Jste-li dívka, zajdûte po ‰tûdroveãerní veãeﬁi ven zatﬁást bezem, nebo
zaneste skoﬁápky oﬁechÛ od veãeﬁe
ke studni.
(V obou pﬁípadech zjistíte, odkud
bude vá‰ Ïenich. Bude to ze smûru,
odkud se ozve první ‰tûkot psa)

■ Dejte hlavû rodiny vla‰sk˘ oﬁech
k rozlousknutí o desku stolu pouze
prostﬁedním prstem.
(Chcete-li napomoci osudu, vyberte
oﬁech co nejtenãí, nejlépe papírák. Podaﬁí-li se totiÏ oﬁech rozlousknout, bude
v domácnosti po cel˘ pﬁí‰tí rok panovat
shoda a svornost, opak znaãí sváry
a hádky)

■ Po ‰tûdroveãerní veãeﬁi hoìte za
sebe pﬁes hlavu stﬁevíc a podívejte
se, kam po dopadu smûﬁuje jeho
‰piãka.
(Smûﬁuje-li ‰piãka stﬁevíce ke dveﬁím, do roka odejdete z domu).

■ Po ‰tûdroveãerní veãeﬁi vyjdûte
ven pﬁed dÛm a poﬁádnû tam zapráskejte biãem.
(OdeÏenete tak od sebe v‰echny zlé
mocnosti)

■ Dejte na ·tûdr˘ veãer jablko
a oﬁech koze.
(Bude mít sladké mléko a bude ho
mít po cel˘ rok dostatek)
■ Vezmûte dvanáct jadérek z rozkrojeného jablka a dejte do misky
s vodou.
(Kolik jich vyplave na hladinu, tolik
bude v pﬁí‰tím roce such˘ch mûsícÛ)
■ NezapomeÀte pﬁi ‰tûdroveãerní
veãeﬁi zkonzumovat porci ãerného
kuby.
(Kdo se na ·tûdr˘ veãer nají kuby
z krup a hub, bude cel˘ pﬁí‰tí rok ãipern˘ a zdrav˘)

■ Jste-li panna, svaÏte svÛj ‰átek do
uzlu, vloÏte jej do necek a neckami
potﬁásejte.
(JestliÏe se uzel rozváÏe, pﬁijdete
pﬁí‰tí rok o poctivost)
■ NezapomeÀte ani na lití olova.
Olovo mÛÏeme nahradit i roztaven˘m voskem.
(Tvary odlitkÛ po vlití olova ãi vosku
do studené vody jsou základem pro
vû‰tbu osudu odlévající osoby v následujícím roce)

Îalhostick˘ zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Îalhostice v nákladu 200 ks • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku.
Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte po‰tou nebo osobnû na Obecní úﬁad v Îalhosticích • V˘tisk pro obãany obce zdarma.

