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AKTUALITY
• OÚ Žalhostice uspoøádal v záøí školení pro
zastupitele, které bylo financováno svazem
SMO ÈR. Okruh školení : „ Zastupitel jako
ombudsman“, „Práva a povinnosti
zastupitelù a obèanù“ a „Efektivní plán
rozvoje obce“. Ze všech oslovených
okolních obcí se úèastnila obec Píšany (3
zastupitelé), Žalhostice (4 zastupitelé),
Mlékojedy (1 zastupitel)
• Po dlouhých letech neúspìchù se snad
koneènì našel nìkdo, kdo se s elánem a
nadšením ujal pronájmu našeho kulturního
zaøízení U tøí lip. Vznikl zde novì upravený
prostor restaurace CIK CAK, který láká své
návštìvníky na taneèní zábavy, výborné
bramboráky, nakládaný hermelín, aj.
Hned se pozná, když se nìco dìlá s
nadšením! Doufáme, že pana Cíze jeho
elán neopustí a bude dál naši obec
obohacovat zábavou a veselím.
• Nìkteøí z vás již zaznamenali, že webové
stránky obce Žalhostice dostaly nový kabát
– modernìjší, veselejší, s úpravou pro
seniory a doufejme, že i pøehlednìjší pro
obèany. Stránky se ještì upravují, ale i
pøesto již nyní obsahují mnoho užiteèných
informací. Novì zde najdete i Obecní
bazárek – prodávejte a kupujte, co
potøebujete!
• OÚ, díky nové pracovní posile p. Zdeòka
Palána, který obsluhuje èistící stroj i
ètyøkolku, získal z dotaèního fondu úøadu
práce, pøedáka, který skvìle organizuje
naši jednotku VPP, a tak se lépe daøí
udržovat v obci poøádek a èistotu.
Výsledkem toho je napø. novì zrenovovaná
autobusová zastávka u naší školy, které
dostala krásnou barvu, èi vyèištìná plocha
u skákaèky, kde lety nepovšimnuta ležela
spousta zhutnìných hromad zetlené trávy,
vìtví, stavební sutì, døevní hmoty.
• Zákon o požární ochranì, byl tématem na
posledním zasedání rady mikroregionu,
který mmj. naøizuje obcím povinnost zøídit
èi jinak místnì zajistit požární ochranu. V
souvislosti s tím hledáme dva dobrovolníky
z øad obèanù, kteøí by byli ochotni tuto
službu vykonávat. Bližší info na OÚ.
• Park Nadìje èeká estetická promìna.
Ještì letos jej èeká osázení zelení, který
budou tvoøit zejména krásné keøe vajgélie,
ptaèího zobu, tavolníky…Kdo neví, kde
tento „ parèík“ máme – sousedí s nem. èp.
94, naproti bývalé kaplièce. V tomto
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prostoru v r. 2016 poèítáme také s budoucí
výstavbou pomníku pro pana Libicha a dále
vytvoøení odpoèinkové nové zóny pro
obèany. Chtìli bychom tímto podìkovat
paní Neveèeøalové a panu Steklému za
návrh osazení vhodných døevin a panu
Pytlounovi, za to, že nám vše potøebné k
realizaci zelenì zajistil.
• Dalším zpestøením kulturního života
našich obèanù je nový kurz orientálního
tance, který se koná každou støedu od 18.
hodin v budovì OÚ. Vstupné je 50 Kè. Bøišní
tanec má blahodárné úèinky na ženské
zdraví, plodnost a duševní rovnováhu proto se neostýchejte a pøijïte mezi nás,
naladit se na orient! Pøipomínáme ještì
možnost využít kursù jógy a kondièního
cvièení, které vedou šikovné lektorky za
cenu 50,-Kè/hod. Bližší informace na OÚ.
• Pokud si potøebujete odpoèinout po
nároèné práci a zrelaxovat tìlo i mysl,
mùžete se domluvit s naší paní masérkou,
která nabízí své služby v budovì úøadu, a to

ZDARMA

každou støedu v odpoledních hodinách. Pro
tyto úèely jsme zøídili krásný relaxaèní
prostor v patøe OÚ, kde se za zvuku
meditaèních tónù ponoøíte do oázy klidu a
pohody. Nabídka a ceník masáží je k
nahlédnutí na OÚ. A bonusem navíc je, že
naši obèané mají tyto ceny snížené o 20%. A
jelikož již zima pomalu zaèíná klepat na
dveøe, s ní i èas Vánoc, máte možnost
zajistit tento tìlesný komfort i formou
dárkového kuponu, který jistì potìší
všechny vìkové generace.
• Obec Žalhostice má svùj facebook. Další
informaèní kanál, kde mùžete sledovat
aktuální dìní v obci.
• Dìtský kroužek žalhostický Hastrmánek
žije, a tak se každé úterý prostory obecního
úøadu, kde se dìti scházejí a spoleènì s p.
Tichou tvoøí krásné výrobky, oživí a
rozveselí. Dìní jejich tvorby mùžete
pravidelnì sledovat na facebookových i
webových stránkách obce.
(pokraèování
na str. 2)
ZDARMA

KRÁTCE ZE ŠKOLY
získali jsme dotaci ve výši 200 tisíc na vybavení školní dílny
na vinobraní ve Velkých Žernosekách vystoupil Vinohrádek a Fidorky
v pátek 9. øíjna potìšil dìti z MŠ a I. stupnì ZŠ Kašpárek až z Opavy
rovnìž 9. øíjna absolvovali žáci z II. stupnì poznávací tùru s výstupem na
Tøi køíže – trasu a vìdomostní soutìž pøipravil náš bývalý žák Jan Knobloch

Obec Žalhostice èlenem OKK Richard
Z dùvodù potøeb vést otevøený dialog o
problematice ukládání radioaktivních
odpadù v úložišti Richard v Litomìøicích,
a protože má veøejnost právo na
informace a být pravdivì a bez
zbyteèného prodlení informována o
èinnosti Správy úložiš radioaktivních
odpadù (SÚRAO), byla koncem mìsíce
záøí ustanovena obèanská kontrolní
komise Richard (OKK Richard). Komise se
skládá ze zástupcù obcí Žalhostice,
Miøejovice, mìsta Litomìøice a
Ústeckého kraje. Na jejím ustavujícím
zasedání, které se konalo v informaèním
centru v prostorách
úložištì Richard, byli
pøítomni kromì èlenù
OKK i zástupci z
Èeského báòského
úøadu, Státního úøadu
pro jadernou

bezpeènost a Správy úložiš
radioaktivních odpadù, která má v OKK
funkci profesních partnerù. Cílem
ustavujícího jednání bylo zejména
podepsat ustavující dokumenty, zvolit
pøedsedu OKK, ale také popsat historii
samotného úložištì Richard, jeho
souèasný stav a také vize do budoucna.
Na závìr jednání byla èlenùm OKK
nabídnuta možnost prohlídky
samotného úložištì. Jelikož cílem
komise je zvýšit informovanost široké
veøejnosti, již nyní se mùžete se svými
dotazy ohlednì problematiky ukládání
radioaktivních odpadù
o b r a c e t
n a
místostarostu obce
Kamila Veselého, který
obec Žalhostice v OKK
Richard zastupuje.
(Kamil Veselý)

Žalhostický zpravodaj
(pokraèování ze str. 1)
Projekt „ Dìti nás baví“, tak dostává
konkrétní podobu a skladbou aktivit v
pøíštím roce tak vytvoøíme fungující celek,
který bude mít tradici po další a další
generace.
• Obec se jednotnì usnesla o vydání nové
Obecnì závazné vyhlášky pro užívání
veøejného prostranství. Vyhláška se
pøipravuje.
• BIOODPAD – dle nového zákona, který
platí od letošního roku, musí obec zajistit
likvidaci bioodpadu rostlinného pùvodu
vzniklého na svém katastru.
V souvislosti s tím, byly pro zájemce z øad
obèanù, zajištìny sbìrné nádoby. Nyní jich
je vydáno na 60 kusù, sklad je
momentálnì prázdný. Vzhledem k tomu,
že se pomalu blíží konec svozová sezony,
další nádoby se již v tomto roce poskytovat
nebudou.
Chataøùm, kteøí nemají na svých
zahradách vlastní kompost, obec
umožnila jimi vyprodukovaný zelený
odpad, ukládat na místech v jejich dosahu.
Tímto vstøícným krokem jim chceme
vyjádøit podìkování za údržby, které døíve
na našich pozemcích nezištnì realizovali.
Skladová místa jsou urèena obcí a jejich
soupis je uveden na našich webových
s t r á n ká c h . U k l á d á n í n a j i n ý c h ,
neoznaèených a obcí nepovolených
místech je v pøímém rozporu se zákonem a
obec je za takové porušení povinna zahájit
s „ pachatelem“ pøestupkové øízení. Tímto
dìkujeme všem za respektování zákona, a
vìøte, že nám neèiní žádné zvláštní
potìšení si uèinìními kroky k plnìní jeho
litery, komplikovat si vzájemnì život. Obec
to stojí další a nemalé peníze z rozpoètu,
další pracovní povinnosti a další
narùstající administrativu, která s rostoucí
chutí státu po nových zákonech,
vyhláškách, naøízení, následnì novel,
pøináší samosprávám jen další a další
nálože, které s sebou nenesou žádnou
pøidanou hodnotu.
• Obec požádala Státní pozemkový úøad o
pøevedení nìkolika rùzných pozemkù,
které jsou na katastru naší obce, do
našeho vlastnictví. Povinností øádného
hospodáøe je rozšiøovat svùj majetek,
takže náš zájem o získávání pozemkù, je
logický a má smysl. Postupnì budeme
žádat o veškeré možné pozemky, které
jsou nyní ve vlastnictví státních správ.
V minulosti se tato možnost pøíliš
nevyužívala, pøíkladem toho je ostrov. Je
nyní ve vlastnictví nìkolika rùzných
soukromých firem, èi osob a dùsledek
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toho vidíme všichni, kdo chodíme okolo.
Cedule s oznaèením o zákazu vstupu,
víkendoví rybáøi, noèní hluk, povalující se
odpadky, auta, která jezdí i po úrodì na
poli, aj..
• Knihovna pøi budovì OÚ bude, pro malý
zájem ètenáøù, s koneènou platností
pøemístìna do naší školy. Vedle dìtské
knihovny, tak zde bude i výbìr z knižních
titulù pro dospìlé ètenáøe. Výpùjèní
hodiny jsou zveøejnìny na web. stránkách
školy. Knihovnicí zùstává p. Mgr.
Fiedlerová.
• Osud tzv.“ odstavné plochy“ tedy
správnì chodníku v úseku po pravici ze
smìru LTM od nemovitosti p. Danielové.
Jistì si øada z vás, kteøí bydlíte u této
komunikace, pamatujete na
nepøíjemnost, když jste letos v letních
mìsících na svém zaparkovaném voze
našli „botièku“, èi lístek s blokovou
pokutou za nezákonné parkování na
chodníku. Po urgenci p. zastupitele jsem
na odbor dopravy a silnièního
hospodáøství zaslala vyjádøení, že dle
pasportu je tato komunikace odstavnou
plochou, že se nejedná o chodník.
Pasport, který máme zpracovaný z r. 2014

toto uvádí. Tímto vyjádøením nikdo z „
høíšníkù“ pokutu nemusel hradit.
Pøekvapením bylo, když se pøíslušníci
dopravní policie dostavili na náš OÚ s tím,
že s námi bude zahájeno správní øízení za
èernou stavbu – mínìn právì tento
chodník. Tato stavba chodníku totiž nemá
kolaudaci, není zapsána, není povolena.
Jak p. Hanková, tak i paní Vacková situaci
na odboru dopravy spoleènì ustály a nyní
musí obec zajistit projektovou
dokumentaci, vypoøádat vlastnická práva
dotèené stavby a následnì dodateènì
zkolaudovat. Bohužel tato nutná investice
bude neplánovaným výdajem z rozpoètu
obce. Mmj. bude totiž nutné snížit
obrubníky a pøeložit stávající dlažbu.
• Nyní v øíjnu byla koneènì dokonèena
stavba nové kanalizaèní stoky v ulici u
nem. pana Holemého. Investice byla ve
výši 500 tis. Kè. Obec hradila z vlastních
prostøedkù.
• Letos se povedlo rozšíøit veøejné
osvìtlení v obci, a to o tøi nové lampy,
které osvìtlily prostor od bývalé Rybeny
až po nemovitost è.p. 185. V následujících
letech plánujeme realizaci osvìtlení i v
dalších, dosud tmavých èástech obce.

Vinohrádek slaví 25 let!
Jak rychle bìží èas si uvìdomujeme, až
když se poøádají oslavy rùzných výroèí.
Pøed nedávnem jsme oslavili 85 let
postavení budovy èeské školy v
Žalhosticích a za chvíli budeme slavit
devadesátiny (2017)... Letos slavíme 25.
výroèí Dìtského pìveckého sboru
Vinohrádek, který jsem založil okamžitì,
jak jsem nastoupil na zdejší školu jako
øeditel v roce 1990. Šlo to jen proto, že
jsem již vlastnì mìl asi dvouletý
instrumentální kroužek pøi místní
knihovnì. Pár dìvèat staèilo jako základ
pro postupné vybudování sboru, který se

bìhem roku rozrostl na tøicetièlenné
tìleso, které slavnì dobylo krásnolipsky
festival – nezískali jsme žádná ocenìní,
ale zanechali jsme obrovský dojem. Letos
trváme 25 let a chceme to oslavit
koncertem i spoleènou taneèní zábavou.
Celá akce probìhne na sále U tøí lip 17.
10. 2015 od 17 hodin. Vrcholem koncertu
bude spoleèné vystoupení souèasného
Vinohrádku a jeho bývalých èlenek a
èlenù. Bude to zajímavé setkání a všechny
naše pøíznivce na nìj srdeènì zveme!
Vladimír Fiedler, sbormistr

Žalhostický zpravodaj

Milí obèané, je s podivem, co všechno
musí obyèejný èlovìk ustát, když chce
sloužit obèanùm a podpoøit dobrou vìc.
Musím se s Vámi podìlit o velmi „
podivínské“ názory tìch, kteøí jsou
rozhodovateli všech stavebních a
bezpeènostních poèinù, které ovlivòují
vzhled obce, bezpeènost dopravy, èi
veøejnì prospìšné stavby.
Na prvním slovíèku se starostkou, které už
vìtšina z Vás osobnì, nìkdo i pravidelnì
absolvuje, jsem byla obèany vyzvána k
zajištìní bezpeènosti pro chodce v úseku
silnice nad žel. pøejezdem jednokolejky
nad Waldou, smìrem k místní škole. Po
levé stranì silnice II. tøídy, kde je velmi
namáhána doprava vozidel CS Betonu,
kamenolomu, ale i osobních, je nièím
neoddìlená èást komunikace, která slouží
chodcùm – pøedevším žákùm školy.
Øešením se nabízela možnost oddìlit tento
158 metrù dlouhý nebezpeèný úsek
betonovými svodidly.
Oslovila jsem firmu CS BETON, p. Matìjku o
poskytnutí daru pro naši obec, kde vlivem
znaèného provozu jeho vozidel znaèná èást
našich obèanù trpí. P. Matìjka vyhovìl.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu,
musí být pøíslušným stavebním úøadem
schválena územním souhlasem. Takže
známé koleèko podávání žádostí o
vyjádøení – Správì a údržbì silnic
Ústeckého kraje, ÈD a.s., Správì
železnièních a dopravních cest Ústeckého
kraje, Odboru dopravy a silnièního
hospodáøství Litomìøice, Dopravní policii
ÈR, Telematice ÈD.
Na základì zaslaných žádostí všem
orgánùm vznikl požadavek na nutnost
svolat místní šetøení. To byl v tu dobu
problém, protože se blížila doba letních
dovolených a zajistit si vìtšinu zástupcù
všech orgánù nakonec vyšlo až na mìsíc
záøí.
Vyjádøení všech pøítomných orgánù na
místì :
Správa údržba silnic – ano, schvalujeme. „
Jedinì podporujeme, místo si to zaslouží, je
to tu nebezpeèné“. Šíøi daného úseku si
mìøili metrem. Výsledná šíøe po uložení
svodidla vyhovovala.
ÈD a.s. – v žádném pøípadì, nepovolíme. „
V nìkterých místech je vzdálenost ke koleji
malá cca 2 metry, takže by automaticky
chodci chodili po koleji. Sice tato
jednokolejka nyní leta v provozu, ale mùže
pøijít válka a mùže se zaèít zase používat.
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Tak jedinì dát svodidla také podél koleje,
ale to taky asi nepovolíme. Dejte si sem
zábradlí, to vám dá Matìjka taky urèitì
zadarmo, ne? Ale to ty dìti zase budou na
zábradlí lézt a také spadnou rovnou pod
kola. Já myslím, že pomùže, když si sem
dáte jen znaèku pozor chodci, nebo
namalovat na kraj èáru. A je mi jasné, že lidi
na mì budou zvát televizi, ale já ty svodidla
nepovolím“. Po celou dobu naší debaty se
zástupce drah stále více a více odsouval od
silnice ke koleji, protože kolem nás svištìli
kamiony jedna radost a ten pocit, když tam
stojíte, není úplnì pøíjemný. Aut tam jezdí
opravdu dost a taky dost rychle.
Odbor dopravy LTM – ne, to nepovolíme,
rozhodnì to není možné. „ Ty svodidla
neumožní prùchod v situaci, když dva
vozíèkáøi vedle sebe pojedou a naproti nim
pojede koèárek. To se tam nevejdou. Musí
zùstat po obou stranách 75 cm, to takhle
nejde. Musíte spíše vychovávat dìti, k
tomu, jak se mají chovat, øidièe vozidel také
nìkdo uèí, chodí pøeci do autoškoly, tak je
potøeba pouèit stejnì všechny dìti, které
chodí pìšky. A co byste dìlala, když by díky
tomu, že jste sem dali svodidla, auto na nì
najelo a to svodidlo by pak poranilo dítì. To
byste tìžko obhajovala u rodièù! Tak si
udìlejte nový chodník, s obrubníkem.

Nebo se sem namaluje vodící èára, to bude
dostaèující. Za nás urèitì ne.“ I tento
úøedník si stále hlídal, kde stojí. Dopravní
policie se na místo nedostavila, ale
pøíslušník policie mi pøi jiné pøíležitosti
sdìlil, že svodidla podpoøí.
Nutno podotknout, že jsem tam s nimi
dohadováním se strávila 2,5 hodiny èasu.
Zástupci SUS to po pùlhodinì vzdali a
odjeli. Smutné je, že na tuto pøedmìtnou
komunikaci, která má mít tìch 2 x po 75 cm
navazuje již oddìlený chodník, jehož
celková šíøe nemá ani 50 cm. To je ovšem
pøehlédnuto, protože to je z jiné doby,
kterou neøešíme teï. Ještì smutnìjší je ale
pohled na zaparkovaná vozidla, která tento
úsek pro chodce celý zatarasí, takže jediná
možná cesta pro dìti a ostatní je pøímo
tato hrùzná silnice. Tam by pravdìpodobnì
navrhovaná namalovaná vodící èára byla k
nièemu! Byl to boj s vìtrnými mlýny. Na
všechny jejich argumenty jsem
vysvìtlovala a vysvìtlovala. Šetøení pro
mne bylo hodnì pouèné. Nyní budeme
tuto situaci ještì øešit s dopravním
projektantem, zda-li opravdu není cesty,
jak chodce reálnì a úmìrnì k našim
možnostem a schopnostem uchránit a to
bez dalších èasových odkladù.
p. Matìjkovi tímto dìkujeme za
projevenou podporu, snad se nakonec
povede svodidla umístit, i kdyby to muselo
být cestou odvolání nadøízenému orgánu –
krajskému úøadu.
(Stanislava Hanková)
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Rozhovor se starostkou obce
Celé to odstartoval volební program Nové
vlny za volební období roku 2014/ 2018.
Mimo jiné v nìm zaznìlo, že Nová vlna bude
usilovat o novou budovu mateøské školy.
Proto se starostka tímto tématem zabývala
hned od zaèátku svého zvolení od funkce. Se
zastupitelstvem obce se v první polovinì
tohoto roku sešla na toto téma celkem
tøikrát. Zastupitelstvu se stále nedaøilo
sjednotit vìtšinou hlasù, jakou variantu ze
dvou nabízených zvolit jako nejlepší
(pøestìhování MŠ do školy vs nová budova
MŠ). Z tìchto zasedání vyplynula usnesení,
která povìøila starostku k úkolùm. Jedním z
nich bylo pozvat architekta, který v roce
2010, na zakázku tehdejšího zastupitelstva,
vypracoval studii, jež mìla jednoznaènì
urèit tu nejvýhodnìjší variantu, která
koresponduje s potøebami obce navýšit
kapacitu MŠ, na místní šetøení pøímo na

místo, kde by se mìly jednotlivé varianty
realizovat. Setkání se uskuteènilo, ale z 9
zastupitelù obce se zúèastnili zastupitelé: p.
Hanková, p. Vacková, p. Tichý, p. Veselý. Z
tohoto šetøení vyplynulo, že obì varianty
jsou stavebnì možné, nicménì doporuèení
pro výstavbu nové budovy školky by bylo
samozøejmì nejideálnìjší. Na této schùzce
byli i zástupci školy, aby nám názornì
ukázali, o jaké tøídy a prostory by v pøípadì
schválení varianty pøemístit školkovské dìti
do školy, pøišli.
Na navazujícím zasedání zastupitelstva se i
pøesto opìt nerozhodlo a zastupitelstvo se
usneslo o povìøení starostky zjistit od
okolních obcí zájem o vstoupení do tzv.
sdružení obcí, které by pro variantu nové
budovy školky znamenalo finanèní úsporu
ve smyslu podílu k financování
(pokraèování na další stranì)

Žalhostický zpravodaj
(pokraèování z pøedcházející strany)
prostøednictvím dotace. Mìly být osloveny
obce: Michalovice, Malíè a Píšany. Jen
Píšany projevily zájem a na svém veøejném
zasedání se za úèasti p. Hankové usnesli o
podpoøe pøi realizaci nové budovy školky do
výše cca 300 000 Kè. Starosta obce Píšany
navíc osobnì vyjednal i úèast na finanèní
podpoøe od spoleènosti Lovochemie.
Na následujícím veøejném zasedání, i pøes
všechna tato opatøení, pro novou budovu
školky hlasovali pouze 3 zastupitelé
(Hanková, Veselý, Javorek), tzn., že
pøednesený protinávrh na pøemístìní dìtí z
MŠ do budovy ZŠ prošel 5 hlasy a byl tak
schválen.
**********************************
Paní starostko, po schválení pøesunu
provozu mateøské školy do budovy
základní školy, jste se netajila velkým
zklamáním a rozèarováním z volby
zejména kandidátù Nové vlny, která má v
ZO vìtšinu hlasù. Pøekvapila Vás jejich
volba?
Abych øekla upøímnì – neèekala jsem
takový výsledek. A už vùbec ne od vìtšiny
zastupitelù. Byla jsem hodnì zklamaná, i
marností z veškeré mé související èinnosti.
Nevìdìla jsem, jestli budu schopna dodržet
povinnost danou zákonem, plnit vùli
zastupitelù, která je v tomto pøípadì v
absolutním rozporu, jednak se slibem
zastupitelù pøi našem zvolení do funkce a
zároveò jde proti vùli obèanù, kterou
opakovanì projevovali na veøejných
zasedáních ZO a Slovíèkách se starostkou a v
neposlední øadì byla tato varianta
negativnì hodnocena zástupci vedení školy,
samotné školky a samozøejmì rodièi dìtí z
MŠ.
Mùžete pøipomenout nìkteré argumenty
podporující pøesun MŠ do školy?
Z tìch zásadních, které se stále opakovaly,
to byly zejména:
- Dotace není jistá
- Výsledek dotace bude pro obec
nevýhodný
- Budova školy není kapacitnì zcela
využívaná
- Obava z možnosti vrácení dotace za cestu
nad tratí vèetnì sankce
- Pøi novostavbì by se stejnì dìti pøemístily
po dobu stavby do školy
- Marná úhrada projektu, který by se po
nepøijetí dotace nerealizoval (cca 200 000
Kè)
- Nevíme, kdy bude vyhlášen dotaèní titul a
školka v mezièase spadne
- Jako správný hospodáø musíme být opatrní
a myslet na to, že nám v obci chybí další vìci,
které je tøeba realizovat
Jak jste na tyto argumenty reagovali?
Co se týká otázky pochyb okolo dotací,
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nutné pøipomenout, že vše, co se doposud
nákladnìjšího v obci realizovalo, bylo
prostøednictvím dotací. Kdybychom se mìli
obávat hrozby z možného vracení dotace,
nebudeme v obci, za celé volební období,
dìlat vùbec nic. Proè nenaplnìnou kapacitu
školy doplòovat dìtmi ze školky? Škola byla
navržena a rovnìž za investici 32 milionu Kè
zrekonstruována, pro potøeby žákù. Navíc
bychom škole zcela zrušili tøi využívané
tøídy, z toho dvì kmenové. Varianta
pøestìhování bude navíc stát obec ve
finálních èíslech mnohem vìtší investici,
jelikož na pøesun školky do školy není možné
èerpat dotaci a obec by ji musela celou
hradit ze svého – tzn., musela by se s
nejvìtší pravdìpodobností zatížit úvìrem.
Také je zde otázka, stavebního povolení –
zda by pøestavbì èásti školy na školku bylo
vùbec udìleno. Pøestìhováním školky do
školy si zavíráme možnost kapacitnì navýšit
poèet dìtí jak ve školce, tak ve škole… Také
by nám zbyl další problém v podobì
nevyužité a dále chátrající budovy školky,
která je již dnes v havarijním stavu. A v
neposlední øadì finanèní podpora obce
Píšany a závodu Lovochemie byla za
pøedpokladu výstavby.
Co vás pøimìlo k tomu, abyste se s
výsledným rozhodnutím ZO nesmíøila a boj
za novou budovu MŠ nevzdala? Bydlíte v
obci krátce, zájem o existenci školky jako
takové, by se spíš èekal od zastupitelù
starousedlíkù, kteøí si vìtšinou stojí za
tradicemi a k té nepochybnì školka patøí –
nebylo by tedy jednodušší pøijmout
schválené rozhodnutí ZO?
Urèitì ano, ale svùj slib smìrem k volièùm
prostì beru vážnì, je to závazek, kdo jiný by
mìl dostát slibùm, když už ani starosta,
pøedstavitel obce, ne! Pøišlo mi to vùèi
lidem nefér, vzdát to bez boje. Nejedná se o
krátkodobý výhled, ta budova pro dìti tu
bude po mnoho generací, nìco tu po nás
zùstane. Vždy tu nic jiného nemáme, jen tu
školu a školku, proè se o to takhle lehce
pøipravit? Ztratila bych tím motivaci a chu
cokoliv pro obec dalšího dìlat. Byla nám
dána taková pøíležitost, jak si zhodnotit svùj
obecní majetek, zvýšit si prestiž, být i pro
mladé lidi zajímavou obcí, kde je hezká a
èistá budova školky pro jejich dìti. Možnost,
která se už nenaskytne, a rozhodnutí, které
mùže mít pro život v obci fatální následky.
Ne, to bych nedokázala pøijmout.
Jaká byla cesta ke zmìnì názoru
zastupitelù?
Dùležité pro mne bylo, že alespoò
m í sto sta ro sta p . Ve s e l ý m ì p l n ì
podporoval. Svolala jsem grémium Nové
vlny a na toto téma jsme nìkolikrát dlouze
diskutovali. I pøesto tato setkání nepøinesla
zmìnu názoru zastupitelù z našich vlastních

øad. Zastupitelù, kteøí disponují vìtšinovým
poètem hlasù.
Rozhodla jsem se tedy pro poslední pokus,
jak vyvrátit argumenty zastupitelù, kteøí
rozhodli proti nové budovì školky. Svolala
jsem pracovní poradu, zakoupila jsem si
flipchart, vyhledala a pozvala na jednání
specialisty z oboru:
-Zástupce stavební firmy se zkušeností
výstaveb pøedškolních zaøízení
-Dotaèní specialisty, kteøí mají zkušenost s
žádostmi o dotace na pøedškolní zaøízení
-Manažerku strategie Místní akèní skupiny
Èeské støedohoøí, jejíž jsme èlenem.
Také byli pøizváni: Zástupci vedení školy,
uèitelka z místní školky, zástupce z øad
obèanù a všichni èlenové investièní a
dotaèní komise obce Žalhostice. Na návrh
zastupitelù byli pozváni i zastupitelé obce
Píšany. Z celého pracovního jednání byl
(pokraèování)
poøízen i videozáznam.

Žalhostický zpravodaj
(pokraèování z pøedcházející strany)
Podaøilo se na tomto jednání rozhodnutí
zastupitelù zmìnit?
Vzhledem k tomu, že to byla informativní
pracovní porada, nezjišovala jsem, do jaké
míry se podaøilo zastupitele pøesvìdèit.
Nechala jsem pracovat èas. Výsledek této
pracovní porady se mìl projevit až na
veøejném zasedání ZO, které se uskuteènilo
týden po té. Zaøadila jsem tento bod
programu jako první. Když jsem pøednášela
návrh na zrušení pùvodního a pøijetí
nového usnesení, mìla jsem knedlík v krku.
Ve výsledku ze 7 pøítomných zastupitelù
nás 6 hlasovalo PRO. Až když pøítomní
obèané následným potleskem vyjádøili
svou radost, uvìdomila jsem si, že má smysl
bojovat.
Musela jste mít z výsledku své snahy
ohromnou radost, nicménì tím zaèíná
další èást vaší práce. Jaké kroky je nyní
tøeba uèinit a v jakém èasovém horizontu?
V tuto chvíli je èas nepøítel. Pravdou je, že se
musím hodnì ohánìt. Nová výzva na
podporu výstavby nových MŠ má být
vyhlášena již v listopadu tohoto roku, což
znamená, že musíme urychlenì nechat
vypracovat projekt, mít stavební povolení.
Vzhledem k výši nákladu na projekt,
budeme vypisovat výbìrové øízení a firmu
vybírat formou veøejné zakázky, která s
sebou nese povinnost zadavatele dodržet
zákonné lhùty, tj. zakázka musí být
vystavena po dobu 15 dnù a teprve poté se
schází výbìrová komise a formou otevírání
obálek urèí vítìznou firmu. Musí se
vyhotovit zápis o výbìrovém øízení,
výsledek øízení musí schválit zastupitelstvo
na svém veøejném zasedání a teprve poté
se vyzve vítìz výbìrového øízení k sepsání
smlouvy o dílo. Vypracování projektové
dokumentace trvá 2-3 mìsíce i déle.
Dá se to vùbec stihnout?
Nyní jsme tøetí den po zasedání
zastupitelstva a už bìží výbìrové øízení.
Vìøím, že se nám to povede! A i kdyby ne
nyní, výzvy na pøedškolní zaøízení nejsou
výjimeèné. Opakují se, mohou mít sice již
jiné podmínky, ale budeme vìøit, že to
dobøe dopadne.
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* Krom podpory dìtí v naší obci, se snažíme
i o náplò volného èasu pro naše starší
obèany. Jak jste již v minulých letech byli
zvyklí na posezení k pøíležitosti MDŽ a k
oslavì vánoèních svátkù, souèasná paní
starostka obì tyto tradice zachovala a
zmìnou je nyní hlavnì místo, kde se obì
akce poøádají – novì tedy v budovì
kulturního domu na sále U tøí lip, kde je
vìtší prostor pro tanèící páry i pro
jednotlivce. Letos se tak poprvé konalo
MDŽ již na kulturním sále a vìtšina
pøítomných žen tuto zmìnu pøivítala.
Stejnì tak se i v pøedvánoèním èase
mùžeme tìšit na oslavu tìchto svátkù
oblíbenou hudbou i tancem. K tìmto
pravidelným akcím se ještì pøidaly zájezdy
za kulturou. Obec již v tomto roce
realizovala zájezd do divadla v Praze na
krásné pøedstavení hry Tanèírna a nyní nás
èeká zájezd na vítìzné muzikálové
pøedstavení, z anketního hlasování z øad
obèanù, Mýdlový princ, na který se pojede
v listopadu. A to ještì není všechno. V dobì
letních prázdnin se povedlo sestavit
projekt nazvaný „ SENIORFEST“, který je
urèený právì vám. Co za sebou tento název
skrývá? Jedná se o zábavnì pouèný
program, který má v prvé øadì preventivní
charakter. Na tento festival, který se bude
konat až zaèátkem pøíštího roku (nutné
projednání a podpora krajským úøadem),
již nyní pøijali pozvání významné osobnosti,
které budou zajímavým zpestøením mezi
debatami o : péèi o zdraví, osobní
bezpeènosti, o formách peèovatelských a
sociálních služeb a ochranì pøed
zneužíváním dùvìry našich starších
obèanù. Po celodenním programu je pro
vás pak pøipravena dechovka Vinšovanka a
vìøím, že nebude litovat èasu stráveného
ve spoleènosti pøíjemných a laskavých lidí.
* Další ne zcela novou službou pro vás, je
zajištìní dopravy k lékaøi, èi kamkoliv za
úèelem léèby. Tuto službu pro vás zdarma
zajišuje tzv. NOVODOBÁ SANITA, která
funguje za podpory Obce. Tato služba již
nìkolik mìsícù bìží a øada našich obèanù ji
již využila. Tìší se velké oblibì. Pan Oliva,
který zajišuje tuto dopravu je vítaným
pomocníkem od nás a pro Vás, naše
obèany, a to od vìku 65 let.
*Dále soubìžnì s touto službou
zajišujeme našich obèanùm dovoz obìdù
až do vašeho domova. Obìd je po dohodì v
cenì 55,- Kè vèetnì polévky. Dovoz je
zdarma. Pokud byste rádi tuto službu
uvítali, dejte nám to vìdìt na úøadì, èi na
tel. 602 195 166 – tel. paní starostky S.
Hankové.

* Nìkteøí z Vás zaznamenali psaní z obce
Velké Žernoseky od p. Pafelové, které bylo
obèanùm rozneseno až do jejich domovù
osobnì a to na základì mého èlánku z
minulého èísla našeho zpravodaje. Co k
tomu øíci, tento dopis je jen emotivní reakcí
paní starostky. Jde o pomluvu, která mùže
být trestným èinem. Vzhledem k tomu, že
tak zde vznikla i škoda obci, pøipravujeme
pøíslušné právní kroky, o kterých budeme
informovat.
* A protože všechno zlé je k nièemu dobré,
ukonèená smlouva o poskytování služeb s
obcí Velké Žernoseky mì pøivedla na
myšlenku, jednak uspoøádat již
zmiòovanou akci Seniorfestival, ale
zároveò navštívit litomìøickou Charitu,
která se mimo jiné zabývá poskytováním
sociálních a peèovatelských služeb.
Pøekvapením bylo zjištìní, na co všechno
mají senioøi bezplatný nárok a rovnìž, jaké
mají možnosti pøíspìvkù, které jim
poskytuje stát a to podáním Žádosti o
pøíspìvek na mobilitu + Žádosti o pøíspìvek
na poskytování peèovatelské pomoci. Již
jsme navštívili v obci nìkolik seniorù, o
kterých víme, že by mohli splòovat
podmínky pro uznání tìchto pøíspìvkù.
Tímto Vás informujeme o nové službì,
kterou pro vás na našem úøadì, èi pøímo ve
vašich domovech, poskytujeme. Celou
žádost s vámi vyplníme a následnì
doruèíme na patøièný úøad, kde se žádosti
podávají. Po té následuje osobní návštìva
sociální pracovnice, která zhodnotí
podanou žádost na místì a rozhodne.
Pokud budete splòovat podmínky, bude
vám následnì chodit od státu dávka, která
je vyplácena do dožití. Pokud bude
pøíspìvek uznán ve spodní hranici, dá se
pøi zhoršení vašeho zdravotního stavu
navyšovat. Co se týká pøíspìvku na
mobilitu – èesky na cestovné, ten je pro
všechny stejný a nemìnný: 400,- Kè/
mìsíènì. A to každý mìsíc na ulici
nenajdete, takže nás informujte a my vše
na OÚ za Vás zaøídíme.
(Stanislava Hanková)

Pøipomínáme, v budovì OÚ
mùžete využít tìchto služeb:
• kadeønictví, p. Èápová – objednání na
tel. 603 549 487
• manikúra, p. Krumbholc – obj. tel. 722
479 167
• masáže tìla, p. Gajdošová – obj. tel.
604 774 608

Žalhostický zpravodaj
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Pøestože mnozí z Vás nevìøili, že by firma CS Beton naši
obci poskytla dar, který by nám pomohl v rozvoji obce, èi
by èásteènì kompenzoval útrapy, která nám firma
zpùsobuje, ale povedlo se. Jednání s majitelem p.
Matìjíèkem probìhlo v pøátelském duchu a tak po
pøedložení seznamu stavebního materiálu (vyèísleného na
èástku 160 000,- Kè), firma ihned zahájila všechny kroky,
které v brzké dobì znamenaly dovoz požadovaného
materiálu (tvárnice, trávníkové lemy) až na místo urèení.
Zaèátkem pøíštího roku od firmy ještì obdržíme svodidla,
ovšem zde bude záležet hlavnì na výsledku odvolacího
øízení na krajském úøadì, o kterém jsem vás již informovala
v èlánku o svodidlech.
Nyní se ale mùžeme tìšit plánované výstavbì obezdìní prostoru na place u májky, kde bude pro naše dìti zøízeno høištì. CS Beton nás
vybavil štípanými tvárnicemi, které jsou již na místì a èekají na vydání územního souhlasu nutného pro stavbu zídky. S našimi obèany jsme
se již podvakrát sešli na místì samém, kde se vymìøovalo, plánovalo a rozhodovalo, jak bude stavba nejlépe vyhovovat. Musím zmínit p.
Václava Lepšího, který si vzal na starost veškeré technické záležitosti, bez kterých bychom se neobešli. Rozhodli jsme se totiž øešit celou
stavbu tzv. AKCÍ ZET. Naši místní obèané i firmy (pø. f. Waldhauser) se tak zapojují do stavby, která je prvním krokem k realizaci dìtského
høištì. Až budeme mít termín, kdy zaèneme stavìt tvárnice, vyzvu rozhlasem všechny místní šikulky muže, kteøí budou ochotní pøiložit
ruku k dílu a podílet se tak na stavbì roku. Jak se øíká, hurá do toho a pùl je hotovo.
(Stanislava Hanková)

Z historie:
Na realizaci úseku Velké Žernoseky, pøívoz
– Žalhostice – Litomìøice ÈOV (cca 4,5 km),
bylo vydáno pravomocné stavební
povolení a v roce 2013 požádáno o dotaci z
ROP Severozápad. Pøestože byl projekt
schválen, nebyla smlouva o poskytnutí
dotace uzavøena. Kvùli digitalizaci katastru
nemovitostí, která probìhla v dobì podání
žádosti o dotaci, došlo o posunu hranic
pozemkù oproti stavu katastru v dobì
zpracování projektové dokumentace a tím i
ke zmìnì záborù pozemkù dotèených
stavbou cyklostezky, resp. okruhu
vlastníkù pozemkù dotèených stavbou. Z
tohoto dùvodu nebylo možné doložit
majetkoprávní vypoøádání dotèených
pozemkù dle podmínek ROP Severozápad.
Stále se nedaøí naši cyklostezku smìr
Litomìøice dát prozatímnì do stavu, který
bude vyhovovat všem uživatelùm.
Nedávno jsme vás informovali o daru od
firmy READER & FALGE, s.r.o., díky nìmuž
se podaøilo recyklátem alespoò vyrovnat
výmoly a nesrovnalosti, které zvláštì po
dešti znemožòovaly cyklistùm i pìším
prùjezd. Tato 3. etapa Labské cyklostezky je
pøedmìtem žádosti o dotaci, o kterou žádá
Ústecký kraj. Dne 9. 4. 2015 probìhlo
spoleèné jednání Rady Mikroregionu Porta
Bohemica s hejtmanem Ústeckého kraje,
p. Bubeníèkem.

Naskytla se tak pøíležitost k dotazu, jak to
vlastnì s výstavbou cyklostezky aktuálnì
vypadá?
„ V termínu listopad - prosinec 2015 bude
pøedložena žádost o dotaci na dokonèení 3.
etapy. Následnì bude zadána veøejná
zakázka na zhotovitele stavby. Pøedpokládá
se, že pøi bezproblémovém prùbìhu veøejné
zakázky by mohla být pøibližnì v polovinì
pøíštího roku zahájena stavba, která potrvá
asi 12. mìsícù.“ Tak snad se všichni koneènì
doèkáme!
(Stanislava Hanková)
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Dne 6.11. slavnostní SÁZENÍ LIP ( sraz v 10.30 na školním høišti)
Dne 7.11. Drakiáda ( sraz v 14.00 hod na OÚ a odchod na kopec, po
pøíchodu opékání buøtíkù)
Dne 8.11. - Zájezd do Prahy – muzikál Mýdlový princ
Dne 29.11. – Pøedvánoèní posezení seniorù + Rozsvícení vánoèního
stromeèku
Dne 5.12. – Mikulášká nadílka (družina z pekla za høíšníky i andílky
do jejich domovù)
Dne 31.12. – Silvestr - ROK V OBCI ( akce na školním høišti)
a Silvestr ve stylu 80. let (veèer v KD U tøí lip)
POZOR : mimo jiné Vás ÈEKÁ taneèní vystoupení skupiny Boney M,
vystoupení Žalhostických Venuší – kokosový tanec a soutìž MISS
LAMBADA, takže nacvièujte, vybírejte taneèní partnery, protože cena,
ta bude hodnì zajímavá.

Žalhostický zpravodaj

V pátek 2. 10. probìhl na školní zahradì projektový den
„Indiánské léto“. Po celotýdenních pøípravách, kdy se dìti
problematikou životního zpùsobu severoamerických
indiánù zabývaly ve všech vyuèovacích pøedmìtech,
slavnostnì nastoupily školní kmeny, aby se vzájemnì
podìlily o zkušenosti a zážitky nasbírané ve dnech
pøedcházejících. Ochutnaly indiánskou marmeládu,
zastøílely si z luku, rozdìlaly oheò pomocí køesadla, vyzdobily
a postavily totem a tee-pee. Rovnìž si zkusily tkaní koberce a
pletení ozdob, projevily znalosti léèivých bylin. Velký
Manitou nám zajistil krásné poèasí už jen proto, že jsme na
zaèátku indiánského projektu zakopali na školním høišti
váleènou sekeru. Na závìr jsme si u ohnì zazpívali
indiánskou ukolébavku a rozešli jsme se do svých moderních
wigwamù.
(Mgr. Vladislav Fiedler)
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Téma, které mi nedá spát. Ano, øeè je o
místní dopravì. Zatím co jiné trápí èerná
zvìø pod Radobýlem, další sužují
povodnì u Labe, my u silnice trpíme
dopravní zátìží, která nám rovnìž
znepøíjemòuje život. Rychlá jízda aut,
znaèná frekvence nákladní dopravy
(víkendy, svátky, noèní hodiny),
bezohlednost øidièù, nerespektování
pravidel silnièního provozu, parkování na
zastávkách, na chodnících, extrémní
prach z vozidel, nebezpeèné padající
kamení z korby nákladních aut, znaèná
hluènost, trpící statika domù…Vìdìli jste
napøíklad, že firma CS Beton dennì naloží
250 vozidel? To jsou významné ukazatele,
které se hlásí o svou pozornost, nelze je
pøehlížet. Musíme zaèít øešit tento
problém spoleènì a jako celek. Sice se
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podaøilo pøesvìdèit zastupitele k poøízení
zpomalovacích semaforù, ale pøeci jen to
je øešení jen úsekové a z celkového
pohledu nedostateèné. Stejnì se najdou i
tací, kteøí projedou obcí i na èervenou a
èasem se tento bezohledný poèin mùže
stát pravidlem. Navíc jsou další úseky v
obci, které musíme øešit a èím døíve, tím
lépe. Chybí nám pøechodová místa,
bezpeèné zóny pro chodce, parkovací
místa pro vozidla, chtìlo by to zaèít
pracovat se žlutou barvou, vyznaèit stání
pro autobusy, opticky zúžit šíøi silnice,
vyznaèit optické brzdy, instalace
retardérù na silnice III. tøídy, doplòkové
dopravní oznaèení, atd…Jsem tedy pro,
øešit tento problém komplexnì jako
celek. Navrhuji otevøenou diskuzi u
kulatého stolu s vámi obèany, zastupiteli

Nelze si nevšimnout, že naše obec aktuálnì prochází bouølivým
stavebním obdobím. Sešlo se nìkolik stavebních zámìrù, které se
realizují souèasnì. Jedná se o:
• Opravy na obou železnièních pøejezdech s úplnou uzavírkou
(bližší info uvedeny na našich web.stránkách)
• Rekonstrukce železnièních tratí a mostù, jejichž investorem je
SŽDC.
Stavbu provádí firma Chládek a Tintìra. Vzhledem k èastým
stížnostem našich obèanù na probíhající práce, které jsou
realizovány i v noèních hodinách, na hluk, na prašnost, byla firma
vyzvána k nápravì a k uklidnìní situace v naší obci. Firma Chládek a
Tintìra vyjádøila omluvu k nastalé situaci. Zaslali nám omluvný
dopis, který je k nahlédnutí na našich webových stránkách.
• Další probíhající stavbou je prostor pøed budovou obecního
úøadu, kde se realizuje stavba nového zálivu pro autobus, vèetnì
zastávky, pøesunutí pøechodu pro chodce, jeho nové osvìtlení a
další stavební úpravy. Tato akce byla naprojektována a schválena
zastupitelstvem pøedešlého volebního období. Celkový náklad je

a dále s odborníky, kteøí se zabývají
dopravou, s dopravní policií, s odborem
dopravy a zástupcem firmy CS Beton.
Cílem této pracovní porady bude
zmapování míst v naší obci, která jsou
nebezpeèná, èi riziková a vytvoøit
dopravní strategický dokument, který
bude podkladem pro zpracování studie,
která se bude tímto dokumentem øídit.
TÍMTO VÁS VŠECHNY ŽÁDÁM O POØÍZENÍ
FOTOGRAFIÍ Z MÍST, PØESTUPKÙ, KTERÉ
VÁM VADÍ, A CHTÌLI BYSTE JE V RÁMCI
DOPRAVNÍ STUDIE ØEŠIT. POSÍLEJTE MI JE
NA ADRESU STAROSTA@ZALHOSTICE.CZ .
Pøedem dìkuji za vaši loajalitu a ochotu
podílet se na zkvalitnìní života v naší
(Stanislava Hanková)
obci.
Fotografie k èlánku na str. 18

èásteènì dotován z prostøedkù SFDI. Tato etapa oprav chodníkù
probíhá jako první v poøadí, a to vzhledem k nárokùm na
bezpeènost dopravy. Následovat by mìly další dvì etapy a to
výstavba chodníkù od budovy OÚ až k poslední nemovitosti
smìrem na LTM a tøetí etapa má øešit stavbu chodníku od budovy
OÚ až k poslední nemovitosti na Velké Žernoseky. Nutno dodat, že
jsou to obì nákladné stavby, vyžadují spousty pøíprav a nutných
dokumentù, schválení a poskytnutí dotace, takže doba skuteèné
realizace mùže trvat celý rok.
Podél celé silnice, která vede naší obcí, nás trápí nerovná vozovka
plná výmolù a to zejména v místech kanalizaèních šachet. Tyto
opravy zajišuje SÈVK. Jezdìte opatrnì, trpìlivì a dávejte pozor.
Vìøíme, že odmìnou za naši trpìlivost nám budou nové tratì, snad
i dlouho avízované digitalizované závory, nové železnièní pøejezdy,
bezpeènìjší pøechod pro chodce a pìkná autobusová zastávka a
snad nìjakou dobu vydrží i úpravy silnice, které SVÈK provádí.
(Stanislava Hanková)

Žalhostický zpravodaj

Letos již podruhé probìhlo vítání
obèánkù, kde jsme pøivítali miminka
narozená v naší obci.
A to Lucase Korouse, Štìpánka Hondla a
Toníka Suchého.
Vítání oživily dìti z naší mateøské školky,
které potìšily a dojaly pøítomné
pøednesem milých básní. Stejnì tak
pøedsedkynì Svazu pro obèanské
záležitosti p. Kubová pøednesla velmi milý
projev. Náš pravidelný místní fotograf,
zastupitel p. Tichý opìt všem pøítomným
navždy uchoval vzpomínku na tento
sváteèní den a vytvoøil krásné fotografie.
Jako obvykle jsou vždy tentýž den všem k
dispozici na našich webových stránkách.
Noví obèánci si odnesli pamìtní knihu,
poukázku na nákup drogistického zboží a
maminky pro potìšení a jako podìkování
za nové pøírùstky do øad našich
spoluobèanù dostaly kvìtinu.
Novopeèeným rodièùm moc
blahopøejeme, pøejeme jim mnoho
trpìlivosti a lásky, dìtem pøejeme hlavnì
hodnì zdraví a pøedevším klidnou,
laskavou a milující rodinu.
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Obdivuhodných 60 let spolu žijí manželé
Dorazilovi. Svùj manželský slib mohli
obnovit na obecním úøadì v kruhu svých
nejbližších. K oslavì jejich diamantové
svatby významnì pøispìli pan
místostarosta Kamil Veselý a paní Danuše
Kubová ze SPOZu. Pøipojujeme se k
projevu pana místostarosty a pøejeme
„ n o v o m a n že l ù m“ m n o h o d a l š í c h
spoleèných let, v pevném objetí, hlavnì
hodnì zdravíèka a život naplnìný klidem a
s úsmìvem.

Pøikládáme osobní podìkování Obecnímu
úøadu od manželù Dorazilových „Rádi
bychom touto cestou moc podìkovali za
krásné a dojemné chvíle v náš svatební den,
který jsme díky Obecnímu úøadu mohli v
kruhu rodinném znovu po 60. letech zase
prožít! „
Dalšími manželi, kteøí rovnìž spolu tvoøí
manželský pár již celých 60 let jsou pan a
paní Nekvasilovi. I jim byla osobnì
pogratulovat p. starostka a p. Kubová. Také
se pøipojujeme k blahopøání, pøejeme ještì
moøe krásných a klidných spoleèných let!

K významnému životnímu jubileu jsme
popøáli nìkolika seniorùm z naší obce. S
osobním a milým blahopøáním a dárkem
pøišly naše ženy ze SPOZu a paní starostka.
Mnoho dalších spokojených let a hodnì
(Stanislava Hanková)
zdraví!

Zaèátek školního roku vrací životu dìtí i
jejich rodin øád a pravidelný rytmus.
Prázdniny naplnìné rùznými
aktivitami, èi jen tak prolenošené
rychle utekly a naši žáci zasedli do lavic,
aby si osvìžili probrané uèivo,
pøipomnìli nìkteré dovednosti, aby
pozvolna najeli na plný výkon a
pokraèovali ve svém vzdìlávání. Pro
prvòáèky nastal školní život se všemi
jeho radostmi i starostmi. Nové a èasto
nezvyklé povinnosti, vytváøení nových
návykù, poznávání nového prostøedí,
to klade znaèné nároky na jejich
mentální i fyzické síly. Bude jistì hodnì
záležet na jejich rodièích, aby jim v
jejich startu pomohli, aby je podpoøili,
když se nebude vše hned daøit. Nejvìtší
úkol však èeká jejich paní uèitelku.
Nejen nauèit každého to
nejzákladnìjší, rozvíjet jeho
individuální schopnosti, ale také
vytvoøit pracovitý, tvoøivý tým. Start
ovšem mìli prvòáci náramný. Devááci
je ze školního dvora odvedli de jejich
tøídy, kde je pøivítal pan øeditel a milými
slovy také starostky obcí Žalhostice,
Velké Žernoseky, Libochovany a také
starosty obce Píšany. Nepøišli s
prázdnou! Dìti dostaly mnoho dárkù i
užiteèných vìcí a paní tøídní uèitelka
dostala výraznou finanèní pomoc, aby
mohla dìtem poøídit další pomùcky a
potøeby. Velký dík za tuto podporu! Po
prvním mìsíci školní docházky tøídní
uèitelka Mgr. Miroslava Fiedlerová
neskrývá spokojenost a radost. Naši
prvòáci jsou velmi šikovní a školu mají
rádi. Tak a jim to vydrží celých devìt
let!
(Mgr. Vladislav Fiedler)

Žalhostický zpravodaj

Nechvalnì známá stodola u Jantaèù – od prosince loòského roku
øeší starostka stížnost obèanù na havarijní stav støechy stodoly, kde
padající tašky ze støechy, ohrožují kolemjdoucí, ale i místnì
zaparkovaná vozidla. Vlastníkem této parcely je dle výpisu z
katastru Státní pozemkový úøad (SPÚ). Stavba jako taková není v
katastru zapsána, nemá èíslo popisné.
Obec podala SPÚ žádost o zajištìní opravy na této stavbì. Úøad
odmítl, s tím, že se máme s žádostí obrátit na správce
neevidovaných staveb, kterým je Úøad pro zastupování státu ve
vìcech majetkových. Vyzvali jsme tedy tento úøad, ten dlouho
nereagoval a až po naší urgenci uvedl, že vlastnictví stavby
nepotvrzují a vyzvou Státní pozemkový úøad o uznání vlastnictví.
Pravdìpodobnì stát nemá o tyto zdevastované stavby zájem, nemá
zøejmì dostatek finanèních prostøedkù na to, aby stavbu mohl
zdemolovat. O výsledku jsme mìli být následnì informováni. Ale
zase se dlouho nic nedìlo. Opìt jsme tedy vyzvali oba úøady, jak se
ve vìci uznání vlastnictví rozhodlo. Oba úøady držely bobøíka
mlèení. A to se již píše srpen, když k nám do obce, na jinou žádost ohlednì údržby pozemkù ve vlastnictví SPÚ, pøijel na místní šetøení
úøedník, shodou okolností ten, který ve vìci „ stodola“ vyøizoval
žádosti naší obce. Po jadrné výmìnì názorù na lhostejnost a laxní
pøístup úøadù a neteènost vùèi našemu problému, který mùže ve
finále zpùsobit opravdu nemalou škodu, se nám dostalo vyjádøení,
že SPÚ stodolu nechce, protože také nemají peníze na její demolici,

Na úvod bych chtìla podìkovat všem, kteøí podporují
výstavbu nových prostor mateøské školy. Jsem velmi ráda, že si
naše dìti budou moci hrát a vzdìlávat se v moderním, dùstojném
prostøedí a my, jako zamìstnanci, zde jistì nalezneme odpovídající
zázemí pro svou práci.
Myslím, že jsme potìšili všechny zájemce o místa v naší
školce. V prvním pololetí školního roku se nìkolik dìtí odhlásilo z
MŠ z dùvodu stìhování. Mohli jsme proto uvolnìná místa
nabídnout tìm, které jsme museli na jaøe pøi zápisu odmítnout. Po
tìchto zmìnách je v tomto školním roce ve školce zapsáno celkem
24 dìtí. Z toho 8 dvou až ètyøletých, 10 ètyøi až pìtiletých a 6
pøedškolákù.
Pøi nástupu do MŠ se dìti seznamují s novými kamarády,
novým prostøedím a vštìpují si školkovská pravidla soužití.
Napøíklad – želvièkové ( ve školce se nebìhá), pusinkové (ve školce
se nekøièí), košátkové (uklízíme si po sobì) apod. Tìmito pravidly,
opakujícími se èinnostmi a každodenními rituály u dìtí
navozujeme pocit bezpeèí a odpovìdnosti. Malé dìti mají rády,
když ví, co pøijde, co je èeká. Záøijový adaptaèní, seznamovací
mìsíc se obešel i u nejmenších dìtí bez pláèe. Všechny malé dìti
byly opravdu stateèné a odlouèení od rodièù snášely dobøe. V záøí
se dìti seznámily i s prostorami základní školy, byly v knihovnì,
pozdravily bývalé ,, spolužáky“ v první a druhé tøídì. I letos se
pøedškolní dìti seznamují v základní škole s anglickým jazykem a
mohou s rodièi docházet na logopedii. Pro podporu rozvoje školní
zralosti se pøedškoláci navíc pøipravují na školu plnìním úkolù v
pracovních sešitech KuliFerda .
Dìti si zabìhaly pøi závodu O žalhostický hrozen,
odmìnou jim bylo slaïouèké hroznové víno a diplomy. Školka se
také zapojila do indiánského týdne – projektu základní školy.
Vyrobili jsme si èelenky a obleky, dìti si daly indiánská jména napø.:
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která by byla, vzhledem k jejímu stavu, jediným možným øešením.
Vyjádøili Úøadu pro zastupování státu (ÚZSVM) požadavek na
odvolání proti jejich výzvì k uznání vlastnictví. Takže nyní je míè
opìt na stranì ÚZSVM.
Je smutné a tristní, že obce nemají v tìchto pøípadech žádné
kompetence. Zbývá nám jen doufat, že se do doby, než si úøady
pøestanou pohazovat s uznáním vlastnictví jako s horkou
bramborou, stav nemovitosti nezpùsobí žádné škody. A p. starostce
trpìlivost, protože s tou se prý nejdál dojde. (Stanislava Hanková)

Silný lev, Paví královna, Bílý èáp, Modrooèko, Divoèák. V MŠ jsme si
postavili totem a za doprovodu indiánské hudby, ozvuèných døívek
a bubínkù jsme si po indiánsku zatancovali. Vrcholem indiánského
týdne byla úèast dìtí na opravdovém stavìní totemu, tee-pee.,
rozdìlávání ohnì, støelbì z luku, ochutnávce marmelády,
poznávání rostlin, malování na oblièej. Všem dìtem se tato akce na
zahradì moc líbila.

Poèátkem øíjna dìtem zkontrolovala firma Prima Vizus zrak v rámci
projektu – Dívají se na nás správnì. Jedná se o preventivní
vyšetøení zraku digitální kamerou. Pozitivem tohoto preventivního
vyšetøení zraku je, že vady odhalené v raném vìku jsou lépe
léèitelné. V øíjnu budeme mít v MŠ Štìpánèino divadélko a
podzimní dílnièku s rodièi, pod vedením maminky pí. Mansfeldové.
Tentokrát si pro dìti, mimo jiné, pøipravila vyrábìní strašidýlek a
netopýrù z pìnového papíru.
(Pokraèování na další stranì)

Žalhostický zpravodaj
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(Pokraèování z pøedchozí strany)
Také dìkujeme maminkám paní Bartošové a Veselkové za
darování dýní. Jednu obrovskou jsme už s dìtmi vydlabali v rámci
dopoledního programu. Hlídá vchod do školky.
V listopadu se mùžeme tìšit na Sváovo divadlo a pak už budeme
tvoøit na vánoèní jarmark a následnì budeme chystat vystoupení
na vánoèní besídku a èekat co nám nadìlí Ježíšek.
Vìøíme, že kromì hraèek novou, krásnou školku. Pøejeme si
úspìšný školní rok a všem ještì lepší rok nový.
(V. Illnerová)

Øeditel: Mgr. Vladimír Fiedler
Zástupkynì ØŠ: Mgr. Alena Krchòavá (ekonom
pøíspìvkové organizace)
Mgr. Dagmar Komárková, uèí na I. a II. stupni
Mgr. Iveta Èapková – asistentka pedagoga
Paní Kvìta Pátková – asistentka pedagoga
1.tø. Mgr. Miroslava Fiedlerová
(logopedická asistentka pro MŠ a ZŠ)
2.tø. Mgr. Ivana Vítová (vedoucí dyslektické
ambulantní poradny)
3.tø. Iva Hyšplerová
4.tø. Mgr. Miluše Ladòáková (výchovná poradkynì)
5.tø. Mgr. Adéla Nerglová (metodièka prevence)
6.tø. Mgr. Radek Voženílek
7.tø. Mgr. Dana Michalcová
8.tø. Ing. Petr Musil (preventista BOZP)
9.tø. Mgr. Bohumila Dušková

Žalhostický Hrozen je tradièní bìžecký
závo d , k te r ý p o øá d á ka žd o ro è n ì
žalhostická škola. Každá tradice má
samozøejmì svùj poèátek a málokdo v naší
obci ví, jak to vlastnì s Hroznem bylo. Ve
školní kronice je tento pøespolní bìh
poprvé zmínìn panem øeditelem Ladou,
p í š e o „ k a ž d o r o è n í a k c i “. J e h o
pøedchùdkynì Jana Borovcová se o bìhu
nezmiòuje vùbec. Po rozhovoru s
pamìtníky jsem se pøesného termínu, kdy
se konal 1. roèník poøádáný školou, také
nedopátral...Co však vím bezpeènì, je to,
že jméno tomuto sportovnímu podniku dal
pan Miroslav Krása, mùj spolužák z 1. tøídy.
V roce 1975 se obrátil na místní
mládežnickou organizaci s žádostí o pomoc

pøi organizaci dálkového pochodu. On sám
byl náruživý chodec a úèastnil se mnoha
pochodù po celé republice. Po usilovných
pøípravách se podaøilo celou akci dobøe
zajistit. Je potøeba si uvìdomit, že veškerá
korespondence (pozvánky úèastníkùm,
komunikace s turistickým svazem atd.)
probíhala pouze klasickou poštou a
semtam telefonicky z pošty nebo z
místního národního výboru. První roèník
byl velmi úspìšný, úèastníkù se sjelo kolem
stovky. Spali na sále U tøí lip a na ostrovì.
Pochodu se úèastnili i místní obèané, byly
pro nì pøipraveny i kratší trasy (15 a 10 km),
takže se zapojily i celé rodiny. Po akci bylo
sezení v hospodì U Puckù, hrála
countryová kapela Grošáci. Celý podnik se
opakoval i v roce 1976,
pak už ale pøevzala
organizaci škola a
místo turistiky se
zaèalo bìhat. Proè se o
tom vlastnì rozepisuji?
Letos nás Mirek Krása
(námi pøezdívaný
Bubík) opustil. Témìø
pokaždé pøi našem
setkání se zeptal: „ Tak,
co, øediteli,
nespácháme nìco...?“
M y s l e l
t í m
samozøejmì dálkový

pochod. No, už se mì nezeptá, ale
vzpomínka na nìj mi vnukla myšlenku.
Pøíští roèník se bude konat pod názvem
“Žalhostický Hrozen – memoriál Mirka
Krásy“ a pokusíme se úèast obohatit o žáky
jiných škol. Vkrádá se i myšlenka na
obnovení dálkového pochodu. No,
uvidíme, co se nám do roka a do dne
povede udìlat.
(Mgr. Vladislav Fiedler)
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Letošní léto se povedlo, sice bylo horko,
které bylo mnohdy nesnesitelné, ale dìti si
užívaly prázdniny plnými doušky. Málokdo
celé dny netrávil v bazénech, byla to jediná
možnost, jak vydržet pobyt venku. Obec tak
využila horkého poèasí pro uspoøádání nové
dìtské akce – Trampská noc pod širákem. Na
první srpnový den se u skákaèky (bývalé
koupalištì) sešly dìti, které zrovna trávily
prázdniny doma. Pan Jerych, který již pro
naše dìti na indiánském dni zajistil nanuky,
ani tentokrát nevynechal pøíležitosti, jak
pøiložit ruku k dílu. Díky nìmu si naši kluci a
holky mohli vyzkoušet vaøení guláše v pravé
vojenské polní kuchyni. Pan Jerych vìnoval
horu masa, buøty, obøí tály a pravé
nefalšované kuchaøské uniformy. No a náš
øeznický mistr p. Petr Drahorád dodal ještì
celou bednu buøtù, a tak se mohlo zaèít.

naplánoval až na záøijový mìsíc, dìti se
mohly radovat i z vodních atrakcí, které
jsou v parku nejoblíbenìjší.

A

Celý proces, od pøípravy surovin, až po
naložení guláše do ešusù, byl plnì v režii
místních dìtí. Kuchtíci a kuchaøinky si mezi
sebou rozdìlili úlohy (nejvìtší boj nastal u
polní kuchynì, každý sám chtìl totiž míchat
guláš obr vaøeèkou). Obèas pøiložili ruku k
dílu i rodièe, to aby práce pìknì odsýpala.
V ý s l e d e k s p o l e è n é h o ko n á n í b y l
fenomenální. Guláš byl tak chutný, že po
chvilce halasného mlaskání všech úèastníkù
tábora, koukalo z hrnce jen prázdné dno.
Kdo chtìl, mohl se ještì odrovnat buøtíkem
opeèeným nad ohnìm, ke kterému nám
pøišla zahrát a zazpívat celá rodina
Fiedlerových. Krásnì se nám to sedìlo a
krásnì pak taky usínalo. Dnes již i naši malí
obèánci poznali, a na vlastní kùži zakusili, že
není krásnìjšího rána, než –li se probudit
nad širou oblohou, kde vás pøivítá ještì nocí
vlahá pøíroda a èerstvý vzduch. Trampové mazáci i branci, budeme se na vás tìšit zase
za rok v létì!
(S. Hanková)

J

ako teèku za koncem prázdnin Obec
dìtem pøipravila zájezd do zábavného
parku Mirakulum. O trefné volbì, jaký
v y b ra t d ì te m p ro g ra m , svì d è i l a
skuteènost, že po vyhlášení pøipravené
akce obecním rozhlasem, se bìhem dvou
dnù po lístcích doslova zaprášilo. Výprava
za zábavou èítala na 45 úèastníkù.
Vzhledem k tomu, jak je park rozsáhlý a
kolik má druhù atrakcí, bylo nutné, aby s
pøihlášeným dítìtem jel i dospìlý. Úžasné
bylo také to, jaké krásné a teplé poèasí nám
bylo dopøáno. Pøestože se termín zájezdu

le POZOR!!! Paní starostka ještì
dìtem v autobuse stihla vyhlásit
soutìž o nejhezèí obrázek, který
mohou namalovat a pøinést na obecní úøad
nejpozdìji do 15.10. Zadaným tématem je:
JAK BY MÌLO VYPADAT DÌTSKÉ HØIŠTÌ
aneb, CO SE MI NEJVÍCE V MIRÁKULU
LÍBILO. Ale zadání se netýká jen tìch dìtí,
které byly úèastni na tomto zájezdu.
Obrázek mùže namalovat kdokoliv chce.
Vìk dìtí rovnìž nerozhoduje. Každého
dìtského malíøe èeká odmìna a ten
nejlepší z Vás bude ještì navíc odmìnìn
zvláštní cenou, která se bude vyhlašovat na
naši další kulturní akci „ Žalhostický
strašidlák II. roèník. A že to byl pro všechny
dìti „ nároèný“ hrací maraton, svìdèí
pøiložené fotografie poøízené pøi zpáteèní
(Stanislava Hanková)
cestì domù.
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OBEC ŽALHOSTICE
Adresa: èp. 120, 411 01 Žalhostice, IÈ: 264709, DIÈ: není
ban.spojení: 2623471/0100, telefon: 416737 052,416 747 154 www.zalhostice.cz
DS: dvqaq4f
starosta@zalhostice.cz
Vaše znaèka:
Ze dne: 30. 9. 2015
È. j.: 515/15
Sp.zn.
Žadatel: Chládek & Tintìra a.s., Závod kolejových staveb, Nerudova 1022/16, 41201,
Litomìøice
Žalhostice dne 1. 10. 2015
Vyjádøení – k žádost o schválení doèasné uzavírky, pøejezdu P2964 V žel. km 411,815 na
trati Všetaty – Dìèín východ a doèasného dopravního znaèení, souhlas s vedením objízdné
trasy.
Obec Žalhostice

žadateli :
úplnou uzavírku:
v místì :
v rámci akce :
v termínu:
objízdná trasa :

s ch v a l u j e
Chládek & Tintìra a.s., Závod kolejových staveb, Nerudova 1022/16,
41201, Litomìøice
železnièního pøejezdu P2963
žel. km 411,298 na trati Všetaty – Dìèín východ
stavba v TÚ Litomìøice – Ústí n. L. Støekov
20.10.2015 – 25.10.2015 od 07:00 do 23:59
15.11. 2015 – 20.11.2015 od 07:00 do 23:59
po silnici II/261, III/24714 ( Žalhostice – Píšany) a po místní
komunikaci z Píšan k areálu CS Betonu a pøes pøilehlý nadjezd

a
úplnou uzavírku:
v místì :
v rámci akce :
v termínu:
objízdná trasa :

železnièního pøejezdu P2964
žel. km 411,815 na trati Všetaty – Dìèín východ
stavba v TÚ Litomìøice – Ústí n. L. Støekov
27.10.2015 – 31.10.2015 od 07:00 do 23:59
15.11. 2015 – 20.11.2015 od 07:00 do 23:59
po silnici II/261, III/24714 ( Žalhostice – Píšany) a po místní
komunikaci z Píšan k areálu CS Betonu a pøes pøilehlý nadjezd

odpovìdný pracovník : Martin Šotola, tel. 702 057 339
È.j.: 515/15

za tìchto podmínek:
1. Pøedmìtné úseky výše uvedených lokalit v k.ú. Žalhostice budou úplnì uzavøeny
v termínu ohranièeném tímto vyjádøením.
2. Žadatel zajistí øádné osazení pøechodného dopravního znaèení po celou dobu uzavírky,
znaèky budou èitelné, èisté a nepoškozené .
3. Bìhem uzavírky žel. pøejezdù ruèí žadatel za bezpeènost provozu na pozemní
komunikaci, a to až do uvedení èásti komunikace do provozu.
4. Žadatel na vlastní náklady a bezodkladnì zajistí pùvodní, nepoškozený stav povrchu
užívaných komunikací, které budou tvoøit objízdnou trasu pro pøípady jejich poškození
zpùsobených vozidly.
5. Žadatel bude po dobu prací dbát na dodržování zákonných limitù hladin hluku a prachu a
dbát na dodržování noèního klidu.

Za obec Žalhostice :

Hanková Stanislava
starostka

Co by to bylo za léto bez oèekávané
aktivity naší místní party nadšencù „
Pøátel Májky“, kteøí pro našince i cizince
pøipravili již 11. roèník žalhostické
Neckyády, která se tak již stala
neodmyslitelnou souèástí letních akcí v
obci. Letos opìt, díky nekoneèné kreativitì
posádek, zazáøila na bøehu u hráze Labíèka,
úžasná soutìžní plavidla. Obdiv patøil všem
pøítomným - plavidlo Cirkus, Honzo,
vstávej!, ruský koèár Máša, vietnamské
plavidlo, nìmecký trajekt, delfín Winter,
jednooký pirát, èi Marge Simpson. Pro
civilisty bylo pøipraveno spousty soutìží,
kde si úèastníci mohli ovìøit své požírací
dovednosti. Pro dìti byla pøipravena velmi
oblíbená vodní atrakce Aquazorbing, za
kterou vdìèíme Mirce Kalcovské a její
rodinì, dále kladka nad vodní hladinou
Labíèka zdolanou volným pádem, èi
plynulým pøeletem a díky ochotì starosty
obce Kamýk, p. Soldatkovi , se všem
naskytla i pøíjemná podívaná na ukázky
letu jeho vlastním vrtulníkem. P. Soldatek
byl tak hodný a pozorný, že dokonce pøijal
za svého doèasného spolupilota holèièku,
která se za doprovodu tatínka pøijela na
akci podívat z invalidního vozíku. Byl to pro
ni jistì nádherný a velmi nevšední zážitek,
který všechny pøítomné pozorovatele
chytil za srdíèko! „ Petøe, dìkujeme!“,
chválila jej slovy naše paní starostka, která,
v roli námoønického dùstojníka, celou akci
moderovala. (Pokraèování na další stranì)

Žalhostický zpravodaj
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(Pokraèování z pøedchozí strany)
Po náležitém vodním øádìní se všem
nastoupeným plavebním jednotkám
vyjádøila slova chvály a podìkování a za
jejich vynaložené umìlecké i fyzické úsilí a
speciálnì skupinì obèanù „ Pøátel Májky,“
patøilo podìkování za krásnou a
neutichající organizaci celé této, již
tradièní, akce. Všichni si odnesli vtipné
ceny, které s notnou dávkou estetického
umu pøipravila naše úøednice p. Martina
Tichá. Registraci plavidel a zajištìní
hlasování o vítìzných pozicích soutìžních
posádek plavidel se ujala místní
námoønická hlídka v podání Renaty
Lojkové a Denisy Výbochové. Všichni se
celé odpoledne náramnì bavili a veèer, za
zvuku libých tónù kapely Dalton Brothers, i
tanèili. Nekonèící megalomanská fronta u
obèerstvovacího stánku našeho
hospodského p. Evžena Cíze jen
dokazovala, že nálada byla opravdu skvìlá,
jídlo chutné a žízeò neuhasínající, a tak se
návštìvníci letošní Neckyády mohli
zábavou bažit až do pozdních hodin.(S. Hanková)

Jak blízko mají k sobì radost a smutek? To snad nejlépe poznali
naši devááci poslední èervnový den. Na jedné stranì radost z
úspìšnì zvládnuté školní docházky a z pøijetí ke studiu na
støedních školách, na druhé stranì smutné uvìdomìní si, že
skonèilo dlouhé, témìø bezstarostné období jejich života. Strávili
v jednom kolektivu devìt let, bìhem kterých se nejen nauèili
mnoha vìdomostem a získali spoustu dovedností, ale prošli také
nejvýznamnìjšími promìnami mentálními a tìlesnými. To vše
jim pøi louèení øekl nejen pan øeditel a pan tøídní uèitel, v
podobném duchu se nesly i proslovy pøítomných pøedstavitelù
obcí. Povzbudivá i varovná slova doplnily drobné dárky a
dokonce i dort od paní starostky Hankové. Pøejme našim
absolventùm mnoho úspìchù v dalším životì!

9
.
(Mgr. Vladislav Fiedler)
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V rámci projektu „ Dìti nás baví“, se podaøilo zrenovovat a
upravit prostory v pøízemí obecního úøadu. V tìchto prostorách
vzniklo zázemí pro ètenáøe knihovny, místo pro setkávání spolku
SPOZ, nová zasedací místnost a prostor pro tvoøivý kroužek
HASTRMÁNEK (název vznikl z místní povìsti o vodnických
dìtech).
V záøí jsme tyto prostory slavnostnì otevøeli široké veøejnosti –
malým, velkým, dospìlým i tìm nejstarším. Místní ženy ze SPOZu
všechny pøítomné návštìvníky pøivítaly s domácími, vybranými
pochutinami, po kterých se mžikem zaprášilo. Paní Kubová, paní
Kalcovská V., paní Veselá i paní Rathouská jsou velmi výteèné
kuchaøky, tímto jim ještì jednou moc dìkujeme!
Paní starostka po úvodním slovu pøedstavila vedoucí novì
vzniklého kroužku Hastrmánka, paní Tichou a také Jirku
Krumbholce, který se pøipojil k projektu a pøedstavil další kroužek
pro dìti, který bude zamìøen na výtvarnou techniku. Po
pøedstavení náplnì a èinnosti kroužkù, byly dìti rovnou zapojeny
do rukodìlné èinnosti, která všechny dìti oslovila a nadchla, a tak
si paní Tichá odnesla plnou náruè pøihlášek. Na tento den si udìlal
èas i Sváa se svým dividlem a pøijel nám zcela zdarma zahrát
krásnou pohádku, která se odehrála venku, za obecním úøadem a
všem se moc líbila. Sváo, dìkujeme!
Tyto venkovní prostory budeme rovnìž upravovat. Hastrmánci se
zde budou uèit pìstitelským dovednostem, které oživí jejich èinnost
pøedevším na jaøe a následnì v létì, kdy budou své výplodky
konzumovat. Nad rámec tvoøivých prací, bude pravidelnì èinnost
kroužku doplnìna i zajímavými nauènými projekty. Napø. v tomto
roce je èeká setkání se strážníkem policie, který bude pouènì
vyprávìt o tom, jak doma i venku pøedcházet nepøíjemným
událostem, èi beseda se zástupcem z CHKO, kde se dìti dozví
zajímavosti Èeského støedohoøí - jaké u nás máme chránìné
živoèichy, jaké máme krásné pøírodní dìdictví.
No a jak se celá akce povedla? Posuïte sami z pøiložených
fotografií, které opìt poøídil náš zastupitel, p. Tichý. Dìkujeme
všem, kteøí se na tomto slavnostním otevøení podíleli! (S. Hanková)
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10. vybraná èást
Osídlení Žalhostic v r. 1945 pokraèování:
È.p. 21 (pùv. maj. Ringel ad. 10 osob) je
nepatrné stavení nad obcí pod tratí ÈSD s
jednou obytnou místností zapsané v r. 45
na jméno K. Louka, osídlil je Václ. Vymlátil s
manželkou a dcerou; po smrti manželù
koupil dùm p. Culek z Píšan pro svého
syna. Tento se po neklidném životì obìsil a
dùm koupil chataø, který zatím dùm
neudržuje.
È.p. 22 (pùv. maj. W. Schade) pùvodnì si
zapsala Herta Tomšová z místních Èechù,
avšak èp. pøipadlo Jos. Bílkovi z poèetné
rodiny volyòských Èechù Bílkù a v r. 47
dceøi provdané Slepièkové. Jejich dva
synové, ženatí, u nás nebydlí. Dùm i jeho
okolí je dobøe upraveno, ale jeho
budoucnost je nejistá.
È.p. 23 (pùv. maj. Jos. Weber) mìl ca 2 ha
polí a zahrad v 15-ti parcelách a pùvodní
pøídìlce byl Jan kašpar zemìdìlec z Ès.
Vysoèiny. Když jeho manželka pøi mlácení
obilí v JZD ztratila v mlátièce ruku, nechal
hospodaøení a po krátkém dalším pobytu v
obci se odstìhoval zpìt na Ès. Vysoèinu.
Dùm pak na èas v èlenství JZD mìl V.
Hubený, pøíchozí z Èeøeništì a pøedal Boh.
Jandovi. Nyní je majetkem Milana a Jos.
Jandù. Pøízemí domu je v hlubokém dvoøe,
podsklepní. Dùm obývá M. Jandová,
jednoho èasu i pøedsedkynì místního JZD,
zakladatelka poèetného rodu u nás i v
okolí.
È.p. 24 (pùv. maj. Turmer) pùv. obýval Jan
Veselý, dùchodce a M. Švábová, ale obdržel
dùm Václ. Humhej, náè. tehdejší èetnické
stanice u nás zøízené. Se svou manželkou
b y l d l o u h o vìz n ì n v n ì m e c ké m
koncentraèním táboøe. Po jeho smrti se
manželka s dcerami odstìhovala do
Litomìøic a dùm prodala J. Marouskovi z
Hejnic u Liberce a v prostorném domì nyní
bydlí sama vdova téhož, zatím co její dcera
bydlí v Lovosicích.
È.p. 25 (pùv. maj. Kotzerová M.) bylo malé
a staré stavení, které na zvýšené
pøedzahrádce dosahovalo tìsnì k silnici.
Osídlil ho Ant. Caha, dìlník s manželkou
bez dìtí. Když po manželovi zemøela i jeho
žena, která opatrovala kaplièku na návsi a
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malým zvonkem vyzvánìla klekání i
umíráèkem, bylo stavení zboøeno. Kaple je
navržena ke zbourání pro sešlost a èeká se
jen na dokumentaci pro památkový úøad.
Již døíve byl ukraden zvonek a nìkolik
starých sošek, které Cahová tam uložila.
È.p. 26 bylo zbytkem vìtších budov (pùv.
maj. Joch, Naurel, Pelcl) a obýváno
manžely Chalupných, jejichž dìti bydlí v
Litomìøicích (jeden z nich prý narkoman se
obìsil). Žili nenápadným, osamìlým
životem ve skromnosti. Po jejich smrti bylo
stavení (souèást èp. 32) sbouráno. Zatím po
èp. 25 a 26 zùstává upravovaná mezera,
kterou chtìli zaplnit garážemi majitelé
místních aut, z èehož sešlo pro
nevhodnost.
È.p. 27 patrové stavení mnoha lidských
osudù pùvodnì obýval rod Drescherù
(manž. Barbora ze Pšovky u Mìlníka), kam
se v první svìtové válce k jedné z dcer
pøistìhoval (Filomena D., r. 1881) váleèný
zajatec Jos. Watral z Polska se synem
Vladimírem. Majitelkou po jejich smrti se
stala Anna, provdaná Ringelová, která se
odstìhovala do Litomìøic k dceøi a dùm
koupil za 70. tis. Korndorfer J. z dìdictví po
otci, zemøelém v Nìmecku. Ten po
nezdaøeném manželství se odstìhoval se
tøemi malými dìvèaty na kladensko a dùm
pøenechal své nemanželské dceøi, která
zde dosud nebydlí a tak dùm, jako mnoho
jiných u nás, je dosud prázdný. První majitel
Dreschal, mìl po Radobyle rozestavìno 50
vèelstev, Watral ještì vèelaøil s polovicí z
nich, aby po jeho smrti nezùstalo ani 1
vèelstvo. Poslední Watral pak se pøiženil u
nás jinam a zemøel sebevraždou. To je jen
malá èást osudù lidí z èp. 27.
È.p. 28 (pùv. maj. Wenzel Bartel) je dosud
po opravì ve svém pøízemní velmi starou
klenutou stavbou. Prvním osídlencem byl
po 10 let Jos. Tomášek z Èes. Vysoèiny, èlen
JZD, ve kterém i ve stáøí pracoval. Po
zrušení JZD se odstìhoval k synovi do Ústí
n. L. a dùm osídlil K. Švarc s rodinou ze
Slovenska (tchán Pavel Dusala), který krmil
ve stáji zbylé po JZD pro Ès. státní statky. Po
krátkém pùsobení se odstìhoval jinam k
Ès. s. st. a opuštìný dùm pøevzal Vilibald
Waldhauser s rodinou místního V. Dvoøáka.
Z domu už zanikajícího znaènou pílí a
nákladem zøídil vkusné a úhledné stavení v
nìmž bydlí.

È.p. 29 je stavbou obdobné èp. 28 (pùv.
maj. Seemann Venzel, pak Ernst Nietch).
Dùm obsadil skromný V. Zrzavý z Èes.
vysoèiny, prý spøíznìný se stejnojmenným
malíøem. Ještì jako èlen JZD, nesa kosu na
rameni, byl za kosu zachycen pøi
pøecházení kolejí u závor vlakem a zemøel.
Jeho vdova žije u nás dosud ve vìku 93 let.
V èp. 29 pak bydlili cestáø Najman (jeden ze
zakladatelù JZD, odstìhoval se do úøadu v
Ústí n. L.), dále Bayer F. (pøestìhovaný z
Hradce u Levína a odstìhovaný do Ústí n.
L.) a nyní dùm slouží jako byt pro
zamìstnance St. vinaøství.
È.p. 30 je polosamota znaènì vysunutá do
naší hl. silnice (pùvodní majitel Wenzel
Babinsy s 6ti èlenou rodinou). První
uchazeè byl Frant. Mareš z Nové vsi u Svìtlé
n.S., bydlil jen krátce; po nìm rovnìž krátce
J. Veselý, èlen JZD, který byl pøeds. JZD v okr.
Ústí n.L., kde neuspìl a do domu se
pøistìhoval starý volyòský velký rolník J.
Pluhaø, bezdìtný, který zde zemøel. Jeho
vdova zde dlouhá léta osamìle žila až do
svého 92 roku (+1985).
Prázdného domu se ujala osamìlá
dùchodkynì z Prahy, která chce tento
skromný majetek v jedné obytné svìtnici
udržovat.
Pokraèování pøíštì…
Autor zápisu v kronice: Jaroslav Švec
Autoøi èlánku: Jiøí Jebousek, Lucie
Jebousková
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zápis z jednání Zastupitelstva obce Žalhostice, konaného dne 13.
10. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úøadu
Žalhostice. Zasedání vedla starostka obce Stanislava Hanková.
Pøítomno 5 èlenù zastupitelstva: pí. starostka Hanková, p.
místostarosta Veselý, pí. zastupitelka Neveèeøalová, p.
zastupitel Javorek, p. zastupitel Tichý.
Omluveni jsou: p. zastupitel Prokopec, pí. zastupitelka Vacková, p.
zastupitel Pánik, p. zastupitel Lipš
:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Žalhostice schvaluje ovìøovateli zápisu p.
Neveèeøalovou a p. Veselého.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ :
PRO : 5
PROTI : 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení è.11/15/160 bylo pøijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Žalhostice schvaluje navržený program,
vèetnì zmìny, kdy bodem 4 /bude projednání Smlouvy o
bezúplatném pøevodu vlastnického práva k nemovitým vìcem
è.4891/2015 a bodem 5/ Diskuze.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ :
PRO: 5
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení è.11/15/161 bylo pøijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Žalhostice souhlasí se smlouvou o poskytnutí
nadaèního pøíspìvku è. STR 41_15 ÈEZ a povìøuje starostku k
jejímu podpisu.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ :
PRO: 5
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení è.11/15/162 bylo pøijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Žalhostice souhlasí se Smlouvou o
bezúplatném pøevodu vlastnického práva k nemovitým vìcem
è.4891/2015 ÚZSVM, kterou se pøevádí pozemky p.è. 1394/1 a p.è.
1394/2 zapsané na listu vlastnictví è. 60000 pro katastrální území
Žalhostice a povìøuje starostku k jejímu podpisu.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ :
PRO: 5
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení è.11/15/163 bylo pøijato
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí vyhlášení výzvy k veøejné
zakázce malého rozsahu zveøejnìné na veøejném portále ezakázky a to od 13.10.2015 po dobu 15ti dnù a bere na vìdomí
èleny výbìrové komise. Otevírání obálek s nabídkami probìhne
27.10.2015 od 17.hod.
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ :
PRO : 5
Proti: 0 ZDRŽEL SE : 0
Žalhostický zpravodaj vydává obec Žalhostice. Pøíspìvky jsou oznaèeny jménem, neoznaèené pøíspìvky – redakce. Pøíspìvky do
Zpravodaje lze zasílat na adresu Obecního úøadu, popø. mailem: zpravodaj@zalhostice.cz. Zpracovala Petra Mazancová.
Povoleno MK ÈR 21890

