ŽALHOSTICKÝ
INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO Ú¤ADU ÎALHOSTICE • ROâNÍK 2 • 3. âTVRTLETÍ 2013 • ZDARMA

Slovo starostky obce
VáÏení obãané, pohled z okna nám dává
jasnû najevo, Ïe je zde podzim, období nádhern˘ch barev, které umí vymalovat jen pﬁíroda
sama.
Zbarvené listí stromÛ a do toho modrá obloha
a svítící slunce, co víc si mÛÏeme pﬁát, neÏ takto
pﬁíjemn˘ ãas. V‰echny nás to nutí je‰tû vybûhnout
z domÛ, dokonãit práce na zahrádce, posbírat
oﬁechy, aby byly na vánoãní cukroví. Vyrazit na
houby do lesa a udûlat poﬁádnou smaÏenici, nasu‰it na bramboraãku nebo se jen tak projít v pﬁíjemném a voÀavém prostﬁedí ‰umícího lesa. Uplynul˘ ãtvrtrok byl obdobím volna, dovolen˘ch, letních prázdnin, ale bohuÏel, pro nûkteré z Vás, i obdobím, kdy jste likvidovali ‰kody zpÛsobené povodnûmi. Sice bylo krásné slunné léto, ale pﬁesto
domy ‰patnû vysychaly. Teì uÏ vût‰ina z Vás má
nejhor‰í udûláno a zaãneme se v‰ichni „zazimovávat“. Pﬁipravit topení, dﬁevo do krbu, pûknou
zajímavou knihu a mÛÏe zaãít zima. V‰em Vám
pﬁeji krásn˘ podzim!
Vacková Alena, starostka obce

Podzim pln˘ barev.

Co se dûlo v obci v letních mûsících
V ãervenci vypukly prázdniny ve ‰kolách a tak se i na‰e ratolesti rozbûhly
po obci. Poãasí jim pﬁálo, myslím, Ïe si
uÏily léto plné sluníãka a koupání.
Dne 17. srpna se konal 9. roãník
„Îalhostické neckyády“. Odpoledne
nejdﬁíve soutûÏila plavidla v kategorií

dûtí a dospûl˘ch, v leto‰ním roce bylo
plavidel ménû, ale i tak byla nápaditá a
vtipná. Vítûzové byli odmûnûni, cenu si
vlastnû odnesli v‰ichni. Celé odpoledne provázely soutûÏe pro dospûlé i
dûti, kdo mûl zájem, mohl se projet na
motorce (s ﬁidiãem), pro dûti byly dva

Tímto, jiÏ historick˘m snímkem si pﬁipomeÀme 8. roãník „Îalhostické neckyády“.

skákací hrady, trampolína, cukrová
vata.
Starostka obce podûkovala v‰em,
kteﬁí pomáhali pﬁi povodních a aby bylo
vidût, o koho se jedná, mûli po cel˘
veãer pásku VIP na zápûstí, která je
opravÀovala k odbûru obãerstvení. Nálada byla skvûlá, poãasí teplé, letní, ani
komáﬁi moc nekousali. K poslechu a
tanci hráli Chﬁest˘‰i. Je‰tû jednou dûkuji za pomoc pﬁi povodních a dûkuji
v‰em, kteﬁí se zaslouÏili o hladk˘ prÛbûh celé neckyády. Jsem ráda, Ïe se
do ﬁady „aktivních poﬁadatelÛ podobn˘ch akcí“ zaﬁadili i dal‰í obãané: manÏelé Lep‰í a manÏelé Hankovi. Neckyádû - 10. roãník 2014 zdar!!
BohuÏel, z této neckyády nemám
Ïádnou fotku, rozbil se mi to odpoledne
foÈák, ale protoÏe vím, Ïe fotky jsou
mezi Vám, prosím, o dodání a budou
pﬁí‰tû.

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ·KOLY

Pan ﬁeditel vítá prvÀáãky.

Jak to pobereme?

Je‰tû dal‰í dárky.

Tak a je ze mne ‰kolák.

·kolní rok jsme zahájili tradiãnû na
nádvoﬁí na‰í ‰koly.
Nejvût‰í záÏitek to byl urãitû pro prvÀáãky, kter˘ch bylo tentokráte ãtrnáct.
Po ﬁediteli ‰koly je pﬁivítala starostka
obce spolu se sv˘mi kolegynûmi z
V. Îernosek, Libochovan a Pí‰Èan.
V‰echny pﬁinesly dárky, Libochovany
finanãní dar na pomÛcky, Pí‰tnany podloÏky na lavici, V. Îernoseky kufﬁíãky na
pomÛcky a Îalhostice také finance.
Dûti mûly plné lavice dárkÛ, protoÏe
nechybûly ani maliãkosti jako ãokoláda, pastelky apod. Starostka pak je‰tû
nav‰tívila dûti v mateﬁské ‰kolce a pozdravila se s nimi.

Takového krasavce mûly dûti ve ‰kole.

KNIHOVNA V NA·Í ·KOLE - Do knihovny mohou chodit v‰ichni Ïáci na‰í ‰koly, kteﬁí zaplatí zaãátkem roku poplatek za cel˘ kalendáﬁní rok a tím si zajistí moÏnost pÛjãení rozumného poãtu knih na pﬁimûﬁenou dobu. V knihovnû mohou
najít nejen knihy patﬁící na‰í knihovnû, ale i knihy z fondu Okresní knihovny K.H. Máchy v Litomûﬁicích, odkud pravidelnû pÛjãujeme rÛzné nauãné knihy a knihy pro dûti a mládeÏ. Obecní úﬁad v Îalhosticích pﬁispívá finanãní ãástkou na
nákup nov˘ch knih do knihovny. KniÏní fond je z tûchto penûz pravidelnû obohacován, takÏe v knihovnû mohou dûti najít
nejen tituly pro povinnou ãetbu, ale i zajímavé encyklopedie, celou ﬁadu nov˘ch pohádkov˘ch knih, knihy pro star‰í dûti,
se kter˘mi se setkávají pﬁi ‰kolní ãetbû v ãítankách.
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blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm
Ve tﬁetím ãtvrtletí roku 2013 jsme byli blahopﬁát: panu Vladimíru Hamerníkovi,
Pavlu Tesaﬁovi a Karlu LaÀkovi. Starostka obce s paní Kubovou popﬁály v nemocnici k narozeninám paní Hertû Applové, souãasnû nav‰tívily i paní Vávrovou
a potû‰ily ji malou pozorností. S dárkem zajela starostka za paní Vondráãkovou
do âíÏkovic. Îeny se starostkou nezapomnûly ani na paní Valterovou Josefou
v Terezínû „Na Krétû“. Ta oslavila jiÏ 93. narozeniny, pﬁivezly ji dárky a kytiãku. Pﬁi
kávû s ní zavzpomínaly na spoleãné chvilky, kdy i paní Valterová byla velmi aktivní ãlenkou Ïen. Paní uãitelka Marie Pániková oslavila své 90. narozeniny. Popﬁát
ji pﬁi‰la paní Kubová, starostka a pﬁidala se i paní uãitelka Vopelková za ‰kolu, ale
i jako její b˘valá kolegynû. Celé odpoledne si mûly o ãem povídat.
V‰em oslavencÛm moc blahopﬁejeme.

Hospodaﬁení na‰í obce
Obec hospodaﬁí dle schváleného
rozpoãtu obce a následn˘ch rozpoãtov˘ch zmûn, které schválilo zastupitelstvo obce.
Naplnûní pﬁíjmÛ v poloÏce danû se
pohybuje okolo 80 % naproti tomu v˘daje jsou na 56 % k 31. 8. 2013. Kdyby
se nad sebou zamysleli „hﬁí‰níci“, kteﬁí
uhradí místní poplatky za psy a popel-

nice, aÏ kdyÏ je naháníme a nebo dokonce zaãneme hrozit vymáháním,
bylo by v‰echno jak má b˘t. Nájemníci
bytÛ jsou ukáznûni aÏ na dvû v˘jimky,
ale i ty jsme schopni ukoãírovat.
Nájemce nemovitosti ãp. 78 - sál
ukonãil nájemní smlouvu, jedin˘m zájemcem jsou manÏelé âejkovi, kteﬁí
jsou ze Îalhostice.

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ
V odpadovém hospodáﬁství jsou
nyní nejdÛleÏitûj‰í tﬁi body. 1. cena
v˘vozu komunálního odpadu (popelnic) na rok 2014.
Je pﬁedpoklad, Ïe cena i pro rok
2014 zÛstane stejná jako pro leto‰ní.
Nemohu sice ﬁíci, Ïe mne to tû‰í, ale je
tﬁeba konstatovat, Ïe je to pﬁíspûvek z
rozpoãtu obce kaÏdému z Vás, kter˘
zde má trval˘ pobyt. Skuteãné náklady
na likvidaci odpadu se pohybují v ãástce cca 400 tisíc korun za rok, ãástka
vybraná od Vás je cca 200 tisíc, z toho
je vidût, Ïe polovina je doplácena obcí.
V˘voz jedné plné popelnice stojí 65
korun.
Z toho vidíte, Ïe je skuteãnû nutné

tﬁídit, dávat k v˘vozu skuteãnû plné popelnice, nedávat do popelnice co tam
nepatﬁí. Obec organizuje 2 x do roka
svoz nebezpeãného odpadu, 2 x svoz
velkoobjemového odpadu od domu, po
obci jsou rozmístûny kontejnery 1100 l
na komunál (s ãern˘m víkem), takÏe je
stále moÏno odpady ukládat tam, kam
patﬁí. Pﬁesto poﬁád musíme sbírat po
obci a u Labe papíry, krabice od vína
(Ïe Ondro, Honzo a jim podobní). Separovan˘ odpad a kontejnery na nûj
jsou po celé vsi rozmístûny tak, aby
byly snadno dostupné. I kdyÏ se ãíslo
vytﬁídûného odpadu pomalu zvedá,
poﬁád se v popelnicích nacházejí plastové lahve, papír apod. A je‰tû jeden

ne‰var, pokud jdete vyhodit papír a
jedná se o karton, krabici, prosím, rozloÏte ji, se‰lapejte, u‰etﬁíme místo na
dal‰í odpad.
Kovov˘ ‰rot, pokud je nûkdo, kdo si
ho neodveze sám do sbûru, staãí ﬁíci a
my to zajistíme. Jedin˘ problém je
zatím s bioodpadem. SnaÏili jsme se
rozmístit bûhem roku kontejnery a sebrat do nich trávu, vûtve apod., ale
vÏdy se na‰el „kdosi“, kdo tam hodil i
nûco jiného.
Pokud je to jen pytel s plasty a nebo
nûãím podobn˘m, tak to vyndáme, ale
nûjak˘ dobrák nám pod vûtve schoval
starou praãku a obec málem zaplatila
90 tisíc za opravu drtiãe, do kterého se
bioodpad sype na skládce. Proto
zatím ﬁe‰íme tuto sloÏku odpadu svozem na prostor u obecního úﬁadu (jak
se parkují auta) a pak teprve sami naloÏíme a odvezeme. Zji‰Èujeme dal‰í
moÏnosti.

Oprava stﬁechy
âeká nás oprava stﬁechy v mateﬁské
‰kolce a budovy, aby nebyla popelkou
v areálu ‰koly. To samé se t˘ká oplocení ‰koly.

Najde se kronikáﬁ?
Poﬁád hledáme kronikáﬁe, nebo kronikáﬁku na vedení obecní kroniky.
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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Jak jsme se vypoﬁádali s ãervnov˘mi povodnûmi
V uplynulém letním období jsme se, ale hlavnû Vy, museli vypoﬁádat s následky povodní z ãervna leto‰ního
roku. PﬁestoÏe bylo teplé a suché léto, domy ‰patnû vysychaly, trvalo to dlouho.
Obecní majetek, kter˘ byl vodou po‰kozen, je z vût‰í
ãásti jiÏ opraven˘, komunikace podél Rybeny, která se propadla, byla strÏena a zatím vy‰tûrkována. Je tﬁeba pﬁes
zimu poãkat, aby si v‰e ﬁádnû „sedlo“ . DÛm ãp. 185, kde
byla voda ve sklepû, nyní budeme malovat. V ãp. 56, ve
ml˘nû, jsme museli pﬁedûlat elektriku a rozvody v domû, ve
dvou zatopen˘ch bytech jsme vymûnili podlahy, plynové
sporáky a na konci ﬁíjna budou hotové kuchyÀské linky.
ManÏelé Koniarikovi se chtûjí vrátit do svého bytu v 1.patﬁe,
paní Vo‰ická se pﬁestûhovala do bytu v ãp. 185. V‰echny
‰kody byly ﬁádnû uplatnûny u poji‰Èovny a pojistná plnûní
jiÏ probûhla.

Tyto smrky jsme museli „sundat.“

Zastupitelstvo „rozpustilo“ 500 tisíc z finanãních darÛ,
které obec obdrÏela, obãanÛm na opravy jejich nemovitostí.
Byl schválen bodov˘ systém, kter˘m byly jednotlivé domy
obodovány. Hodnoceno bylo celkem 14 domÛ, poãet celkového dosaÏen˘ch bodÛ byl 234. 500 000,- : 234 = 2 136,75
Kã.
Touto ãástkou jsme následnû vynásobili poãet pﬁidûlen˘ch
domÛ k nemovitosti a finanãní obnosy na základû darovacích smluv pﬁedali postiÏen˘m obãanÛm. Vyplacené ãástky
se pohybovaly od 10 684,- do 66 239,- Kã. Obec vyúãtovala
prvotní náklady Kraji, vrátila cca 240 tisíc, které nedoãerpala. Náklady na prvotní likvidaci ‰kod dosáhly ãástky 600 tisíc
korun.
Starostka se aktivnû úãastní jako ãlen komise Ministerstva
zemûdûlství jednání o minimalizaci vlivÛ na odvodnûní krajiny, které mají velk˘ podíl i na vzniku povodní.

Takové stromy jsme likvidovali po povodních u „Malého Labe.“

Co nás ãeká je‰tû do konce tohoto roku?
■ Dne 21. listopadu se sejde vedení obce se seniory nad 65 let pﬁi kávû a sklence vína. K povídání
a dobré náladû pﬁispûje kulturní program.
■ Pokud by byl zájem z Va‰ich ﬁad, ráda bych
zopakovala „vánoãní rozjímání“ pﬁi ãaji, vánoãním
cukroví a v‰ím, co k vánocÛm patﬁí. 29. listopadu, v
pátek, rozsvítíme vánoãní stromeãek, protoÏe v nedûli zaãíná advent. Zazpívají dûti ze ‰koly, dáme si svaﬁák, ãaj a cukroví a naladíme se na vánoãní atmosféru. Následovat bude jiÏ pravidelná nadílka Mikulá‰e ve
‰kole, kde se dûti probûhnou „peklem“, pokud byly
hodné, dostanou dárek od andûla a pak si mohou zadovádût v tûlocviãnû.
■ Poslední leto‰ní akcí bude „vánoãní jarmark“
ve ‰kole, kdy dûti budou prezentovat a taky prodávat
své v˘robky s vánoãní tématikou.
■ Obec Îalhostice je v leto‰ním roce organizátorem branného závodu ve ‰kole, kter˘ bude zaãátkem listopadu, bude-li nám pﬁát poãasí.
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Vánoãní rozjímání - zazpívají dûti a dáme si svaﬁák, ãaj a cukroví.

Pﬁedstavujeme na‰e podnikatele
JiÏ od „revoluce“ podniká v na‰i obci
ná‰ obãan pan Tomá‰ Prokopec.
Pﬁed lety zde koupil dÛm ãp. 27, s
manÏelkou jej dali dohromady a on si
zde zaﬁídil autodílnu. ManÏelce Helenû
zaﬁídil mal˘ obchod s potravinami. BohuÏel, Helenka zemﬁela. Tomá‰ Prokopec svou dílnu roz‰íﬁil do dne‰ní podoby, zaji‰Èuje servis a opravy vozidel, v˘mûnu pneumatik, plnûní klimatizací,
jednodu‰e v‰e, co souvisí s bezpeãn˘m provozem automobilu. Nyní si poﬁídil stroje na v˘robu klíãÛ, umí udûlat i
nov˘ klíã do auta.
K tomu v‰emu je je‰tû aktivní v komunální politice, je zastupitelem obce
tﬁetí volební období, pﬁi klíãov˘ch událostech (povodnû, velké stavby, kanalizace apod.) je pravou rukou starostky.
K dispozici je témûﬁ stále.

I místní obãané vyuÏívají jeho sluÏby.

Klíãe si nechte vyrobit zde.

UÏ jste pﬁezuli?
Je nejvy‰‰í ãas.

Vychovává nové automechaniky.

Situace se opakuje kaÏd˘ rok.
Jakmile se zaãnou objevovat ranní
ãi odpolední mlhy a silnice je mokrá,
pﬁib˘vají dopravní nehody.
¤idiãi si neuvûdomují, Ïe podmínky na silnici se mûní. PﬁestoÏe viditelnost se sníÏí a brzdná dráha naopak prodlouÏí, nedodrÏují bezpeãnou rychlost a potﬁebné rozestupy.
Zimní pneumatiky díky mûkãí
smûsi zvy‰ují pﬁilnavost vozu k povrchu silnice, lépe odvádûjí vodu,
mají lep‰í zábûrovou schopnost na
snûhu a zkracují i brzdnou dráhu.
Jejich nev˘hodou je mírnû vy‰‰í
spotﬁeba a ãasto i vy‰‰í hluãnost.
Pﬁíjeìte k nám, rádi vám poradíme s v˘bûrem zimních pneumatik a
následnû i pﬁezujeme.
Zde sídlí firma Pronto-Prokopec.
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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V˘mûna oken v budovû obecního úﬁadu
V záﬁí byla provedena v˘mûna oken v
budovû obecního úﬁadu. Celé to trvalo
pouze 10 dní, následnû byly v‰echny
místnosti obce vymalovány.
Práce provedla firma, která vyhrála v˘bûrové ﬁízení: Pavel Kozumplík, s.r.o., Litomûﬁice. Musím konstatovat, Ïe takto si pﬁedstavuji dobﬁe zavedenou firmu. V‰e probíhalo dle harmonogramu a i místní mistﬁi
malíﬁi pánové Míra Feistner a Jaromír âáp
se pﬁizpÛsobili a tak okna spolu s malováním probíhala plynule.
V‰e uvedli do poﬁádku na‰i zamûstnanci,
takÏe nyní máme krásná nová okna, vymalováno, uklizeno, zkrátka paráda. První den
práce v kanceláﬁi mne bylo poﬁád nûco divného, pak jsem na to pﬁi‰la. Bylo ticho, nesly‰ela jsem hluk projíÏdûjících náklaìákÛ.
Obec jiÏ provedla závûreãné vyúãtování,
které pﬁedala starostka na SZIF do Ústí nad
Labem, v rámci uznateln˘ch nákladÛ by
nám mûli vrátit cca 480 tisíc korun. V˘mûna
v‰ech oken a dveﬁí stála 850 tisíc, dle v˘bûrového ﬁízení.
Dal‰í finanãní prostﬁedky se vrátí v úspoﬁe za topení. Domnívám se, Ïe akce byla
zdaﬁila. Budova vypadá moc dobﬁe, je‰tû
fasáda a bude to krása.

Stará okna uÏ doslouÏila.

JiÏ s nov˘mi okny.

Takto jsme igelitovali úﬁad.

A je hotovo.
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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Cena starostky
o nejlep‰í
fotografie obce
VáÏení obãané, jako starostka
obce vyhla‰uji soutûÏ o nejlep‰í foto
na‰í obce, je jedno, zda v zimním ãi
letním období, a to v tûchto kategoriích:
1) foto od fotografÛ do 10 let
2) foto od fotografÛ do 15 let
3) fotografie od dospûl˘ch

a) pﬁírodní krásy na‰í obce a jejího
okolí
b) zajímavosti, unikáty, Ïivot v obci
Termín soutûÏe:
Dne 1. 11. 2013 aÏ 30. 6. 2014.
Vyhodnocení bude provedeno na
10. roãníku neckyády. Vítûzové obdrÏí „pﬁíjemné“ ceny. Z fotografií
udûláme v˘stavu, podmínkou je, Ïe
poﬁizovatel snímku bude souhlasit
s bezplatn˘m pouÏitím pro potﬁeby
obce (reklama obce, prezentace
apod.) Obec se zavazuje, Ïe k
jin˘m úãelÛm nebudou fotografie
pouÏity. JiÏ nyní se tû‰ím na Va‰e
povedené snímky, na skryté talenty. Pokud budete mít i staré fotky,
velice rádi si je ofotíme.

Vybudování nové zastávky pod úﬁadem
âeské dráhy oslovily na‰i obec se Ïádostí o vyjádﬁení k zam˘‰lené realizaci vybudování nového nástupi‰tû vlakÛ pod úﬁadem, vedle pﬁejezdu u pí.Bûlinové. Následnû pak zru‰ení zastávky „Velké Îernoseky“. Stanovisko obce je jasné, pokud
dráhy nevûdí co s penûzi, aÈ klidnû novou zastávku vybudují, ale v Ïádném pﬁípadû nebudeme souhlasit se zru‰ením zastávky „Velké Îernoseky“.
Nástupi‰tû pod úﬁadem povaÏuji celkem za zbyteãné, v tomto úseku obce je dostateãnû zaji‰tûno spojení jak vlakové, tak autobusové. Naopak zastávka „Velké
Îernoseky“ je pro nás klíãová v souvislosti se ‰kolou, kdy zde vystupují dûti, které
si zde plní povinnou ‰kolní docházku a nebo dojíÏdûjí do stﬁední ‰koly a uãili‰È.

Plácek u májky koneãnû v majetku obce
Obec Îalhostice po více jak 8 letech koneãnû získala do svého majetku „plácek
u májky“. MÛÏeme tedy zaãít s terénními úpravami této ãásti obce.
Byly zpracovány geometrické plány na pozemky, kde jsou nebo je‰tû budou dobudovány chodníky a obec poÏádala SUS a následnû Kraj o pﬁevod. Na provedení oprav chodníkÛ od viaduktu ke ‰kole vyﬁizujeme stavební povolení a budeme
s âesk˘mi drahami jednat o pﬁevodu pozemkÛ.

Autorem v‰ech nepodepsan˘ch ãlánkÛ je Alena Vacková, starostka obce

Parkuj jako ãlovûk, neparkuj jako...!
âesk˘ rozhlas RadioÏurnál vyhlásil soutûÏ pod názvem „Parkuj jako
ãlovûk, neparkuj jako...(prase)“, kdy
máte vyfotit nevhodnû parkující vozidla lidí z Va‰eho okolí a poslat fotografie do soutûÏe.
Projekt je pﬁíspûvkem k tématu spoleãenské odpovûdnosti. Jeho autoﬁi
soudí, Ïe dodrÏování základních dopravních pﬁedpisÛ je první krok k úctû
a respektu k zákonÛm a právu vÛbec.
První cenou jsou vstupenky na závody
formule 1 v Monaku. Netroufám si tvrdit, Ïe by na‰e obec po zaslání fotografií nevhodnû zaparkovan˘ch vozidel sv˘ch obãanÛ soutûÏ vyhrála, ale
pﬁinejmen‰ím by se této soutûÏe
mohla hrdû úãastnit. ¤eã je zejména
o parkujících spoluobãanech na chodnících, dokonce na chodníku v blízkosti zastávky autobusÛ apod., aã mají
mj. za obecním úﬁadem prostor vyhrazen˘ pro vozidla, která nemají kde zaparkovat. Lidé, kteﬁí vystoupí na za-

stávce z autobusu, tak musí ãekat aÏ
autobus a fronta aut mezi tím nakupená za autobusem odjede, aby pak
mohli obejít po silnici auta zaparkovaná na chodníku.

Proto zejména za spoluobãany, kteﬁí
jsou tímto jednáním neomalenû parkujících lidí omezováni, ﬁíkám: „Parkuj
jako ãlovûk, neparkuj jako...!“.
Autor: Jiﬁí Jebousek
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Kronika obce Îalhostice I., 3. vybraná ãást
HISTORIE OBCE ÎALHOSTICE, P¤IPRAVIL JI¤Í JEBOUSEK
Po zprávách o sebevraÏdû Hitlerovû
a o pádu Berlína, zmûnilo se nûmecké
sebevûdomí v zoufalství. Dne 5. kvûtna
1945 do‰la na nádraÏí depe‰e o kapitulaci nûm. vojsk. Tehdej‰í nûm. starosta pens. ﬁid. dráhy Stefan, obcházel
sám domy a vybízel k vyvû‰ení bíl˘ch
praporÛ, patrnû sami Nûmci oãekávali
trest za svou spoleãnou vinu a chtûli si
bíl˘mi prapory získat smilování a event.
odpu‰tûní, jak se stalo pro nû hladce
v r. 1918. Ráno 6. kvûtna pﬁijely 2. nûmecké tanky. Jejich velitel naﬁídil sejmutí bíl˘ch praporÛ. Dne 9. 5. v 9 hodin
dopoledne projela obcí bez zastávky
první sovûtská kolona smûrem na Litomûﬁice. Vût‰í sovûtské síly projely od
Ústí n. L. do Litomûﬁic pﬁes TluãeÀ,
Kam˘k a Miﬁejovice. Od Îitenic pﬁijela
téÏ sovûtská vojska polské národnosti.
Hlavní sov. síly projely v‰ak Lovosicemi
a Terezínem ke Praze. Tam také, na terezínské silnici veãer a v noci strhla se
silná pﬁestﬁelka se zbytky nûm. vojsk.
Z hostince „U KrastÛ“ v na‰í obci roze‰li se zajatci angliãtí a z tábora
v Lanû zajatci francouz‰tí a holand‰tí,
kteﬁí tam byli ubytováni a poÏívali
u NûmcÛ mnohem vût‰í volnosti, pohodlí a stravy neÏ zajatci sovût‰tí.
Z koncentraãního tábora „Richard“ roze‰lo se do okolí asi 12.000 vyhubl˘ch
a zmoﬁen˘ch vûzÀÛ, ze dvou terezínsk˘ch koncentraãních táborÛ pak asi
50.000 vûzÀÛ.
V na‰í obci se seskupili první âe‰i
a poÏádali ﬁeditele místní nûmecké
‰koly o vydání zbraní (ve ‰kole pro
Volssturm uloÏeny). ¤iditel vydání odmítl. Asi za pÛl hodiny si vzali âe‰i
zbranû sami a ustavili hlídky v obci. Byli
to ·tajgr ml. (kter˘ mûl od kpt. Ludvíka
z Libochovic povûﬁení jiÏ pﬁed pﬁevratem velení v obci Îalhostice), pan ·najdauf P. ml., Javorsk˘ st. a ml., K. Niebauer, Jos. Fiedler a nûkolik francouzsk˘ch zajatcÛ. Místní stráÏe patrolovaly
ve vsi a okolí, postavily hlídky u továren
a Ïelezniãních mostÛ. Tu a tam udály
se men‰í pﬁestﬁelky s prchajícími
a skr˘vajícími se nûmeck˘mi vojáky.
Ze starousedl˘ch âechÛ sestavil se
také první místní národní v˘bor, jehoÏ
pﬁedsedou se stal Jos. Fiedler ml.
Tento pﬁedseda musel v‰ak po ãase
odstoupiti, protoÏe se zjistilo, Ïe za
okupace nechal si pﬁipsati národnost
nûmeckou za sãítání. Místopﬁedsedou
byl P. ·najdauf ml., dal‰ími ãleny Cíz,
Javorsk˘, Vatral, Kleiner, Tome‰ová

a ·tajgr. K nim pak pﬁibyli nûkteﬁí novû
pﬁi‰lí usedlíci, kteﬁí se také domohli zastoupení v MNV.
Îelezniãní most pﬁes Labe do Lovosic byl od nûmecké armády podminován na nûkolika místech. Odstranûní
rozbu‰ek, pﬁestﬁíhání drátu a znemoÏnûní zkázy mostu provedli ·najdauf
ml., Jos. Fiedler a Niebauer. NáloÏ sejmula a odvezla vojenská jednotka
z Roudnice n. L.
Do obce nastoupila k stráÏní sluÏbû
malá vojenská jednotka ze slovenské
posádky v Lukavci, která se pojmenovala „âS rota Jáno‰ík“, která mûla své
urãení od kpt. Ludvíka jiÏ pﬁed poráÏkou NûmcÛ. Nûmci mûli od MNV zákaz
pohybu i cest vlakem bez povolení
MNV.
Nûkolik nûmeck˘ch nacistÛ bylo zatãeno a dopraveno do Malé pevnosti
v Terezínû, kde byl za okupace koncentraãní tábor pro vût‰inou ãeské
vûznû. Uvûznûno tak bylo celkem 10
osob.
V obci byly pak téÏ rozebrány protitankové zábrany postavené na tﬁech
místech Nûmci pﬁed postupem sovûtské armády.
11. 6. 1945 byl z obce vypraven k odsunu do „reichu“ první transport NûmcÛ
a sice „ﬁí‰sk˘ch“ pﬁíslu‰níkÛ, kteﬁí se ve
velkém mnoÏství nastûhovali z bombardovan˘ch nûm. mûst. Mûli povoleno
30 kg zavazadel na osobu, dûtské koãárky a snubní prsteny. Bylo to 15 dospûl˘ch osob a 11 dûtí. Z Litomûﬁic,
kde se tito Nûmci soustﬁeìovali, ‰el
pû‰ky velk˘ transport kam˘ckou silnicí,
s nûkolika povozy aÏ na státní hranici.
Soucit s nimi není v‰ak nutno cítit -

osud, kter˘ chystali oni ãeskému národu byl mnohem tvrd‰í. Chování litomûﬁick˘ch i místních NûmcÛ k vûzÀÛm
z terezínského a ostatních táborÛ bylo
surové. Na hynoucí vûznû, kteﬁí chodili
pû‰ky do práce bylo pliváno, byli posmívání a kamenováni nûm. mládeÏí.
U Ïalhostické kapliãky na litomûﬁické
silnici byl zastﬁelen nûm. stráÏí vûzeÀ,
kter˘ slabostí upadl v prÛvodu vûzÀÛ,
ranou do t˘la.
6. 6. 1945 se ubytovalo v na‰í obci
11 muÏÛ a 1 dÛstojník ze „Svobodovy
armády“, jak se tehdy naz˘vali na‰i vojáci z v˘chodu.
13. 6. 1945 zaslal b˘val˘ Zemsk˘ národní v˘bor jmenování národních
správcÛ pro místní KoÏeluhnu. Byli to J.
Vodenka a Rud. ObdrÏálek z b˘v. BaÈov˘ch podnikÛ ve Zruãi n. Sáz., podpisy na jmenování Reinman a Schaffer
jako referent a místopﬁedseda.
Poãátkem samostatnosti nastala
ru‰ná doba obsazování domÛ, usedlostí a Ïivností. 14. 6. 1945 bylo v obci
napoãítáno 74 âechÛ a 827 NûmcÛ.
Docházely písemné dotazy z vnitrozemí po voln˘ch domcích. Z osady Krucemburk na âS mor. vysoãinû, která
byla poboﬁena v posledních dnech
války bombardováním, do‰ly Ïádosti
a brzy za nimi první usedlíci obce. Mezi
ﬁádn˘mi nov˘mi obãany pﬁi‰li také nemnozí koﬁistníci, kteﬁí se beze studu pídili po zisku a byli také i z obce vykázáni. Toto osídlení a poãe‰tûní krajiny
by zaslouÏilo podrobného popisu, protoÏe vcelku to byla jedna z hlavních
událostí v dûjinách ãeského národa.
1/3 území âech a Moravy byla pro
národ jiÏ ztracena a zabrána Nûmci
vinou slabosti vedení národa a jeho
poráÏek v minulosti.

V na‰í obci se ubytovalo 11 muÏÛ a 1 dÛstojník ze „Svobodovy armády“.
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