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Nová starostka se pﬁedstavuje
VÁÎENÍ OBâANÉ, VZHLEDEM K TOMU, ÎE JSEM PRO MNOHÉ Z VÁS NEPOZNANOU TVÁ¤Í, DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PROST¤EDNICTVÍM
ZPRAVODAJE VE STRUâNOSTI P¤EDSTAVILA.
Jmenuji se Stanislava Hanková, je
mi 37 let a v Îalhosticích Ïiji s rodinou
od roku 2012, kdy jsme koupili dÛm od
manÏelÛ Poperov˘ch, takÏe bydlím
hned vedle obecného úﬁadu. Mám dva
syny Karla a Dominika, oba ‰kolou povinné. Vystudovala jsem gymnázium
v Litomûﬁicích, 10 let jsem pracovala ve
vazební vûznici v Litomûﬁicích a 8 let
jsem pracovala jako manaÏer obchodní
spoleãnosti Wüstenrot. Nyní jsem majitelkou obchodu v Litomûﬁicích. Zajímám se o ekologii, o kulturu a do nedávna jsem ‰kolila firmy v oblastech finanãní gramotnosti. V na‰í obci jsem
se skupinou obãanÛ v tomto roce organizovala kulturní akce - Pálení ãarodûjnic, Dûtsk˘ den, Rej stra‰idel, Rozsvícení vánoãního stromeãku a Mikulá‰e.
Vzhledem k tomu, kolik na akce pﬁi‰lo
lidí, mÛÏeme spoleãnû ﬁíci, Ïe to byly
akce vydaﬁené. A chystáme dal‰í
a dal‰í.
Mnohé z Vás zajímá, proã jsem kandidovala a proã za hnutí Nová vlna.
Kandidovala jsem proto, Ïe se chci aktivnû podílet na rozvoji obce, mám
zájem o dûní v obci, pociÈuji nutnost
podílet se na zlep‰ení kvality a bezpeã-

nosti Ïivota v obci, kde vychováváme
na‰e dûti. Prostû mám chuÈ podílet se
na zmûnû Ïivota v obci, kde chceme
s rodinou strávit zbytek Ïivota.
A proã za hnutí Nová vlna? To je jednoduché, protoÏe mne prostû oslovili.
Po zji‰tûní, jaké mají s obcí úmysly, jak
obec vnímají, jak usilují o její pokrok
a co mají za cíle, ‰la jsem do toho
s nimi a za nû.
A co v novû zvolené funkci starostky
plánuji pro rok 2015. Je toho pomûrnû
dost, vyberu alespoÀ ãást ze sv˘ch vytyãen˘ch aktivit.
V prvé ﬁadû postarat se o to, aby se
v obci vyﬁe‰ilo projíÏdûní vozidel, které
poru‰ují max. povolenou rychlost. Aby
se mohly koneãnû doﬁe‰it chodníky,
které trápí obyvatele Îalhostic asi nejvíce. Také, aby se budova ‰kolky, která
je v nevyhovujícím technickém stavu
koneãnû dostala na ﬁadu, a aby se splnila slova zastupitelÛ z minulého volebního období, kdy spoleãnû plánovali její
pﬁemístûní do budovy ‰koly, ãi jiné
opatﬁení, které vyﬁe‰í její dlouhodob˘
nevyhovující stav. Dále vybudovat zázemí pro dûti, jak venku formou dûtského hﬁi‰tû a sportovi‰tû, tak i zﬁízením

dílniãek ãi klubovny v budovû obecního
úﬁadu. Vyhledávat a podporovat aktivity pro dûti, samozﬁejmostí jsou i kulturní akce a programy pro seniory. Dále
zapojit do dûní v obci je‰tû více místních obãanÛ, roz‰íﬁit na‰e moÏnosti vyuÏíváním grantÛ a podpor z kraje, zapojit se do kulturního dûní napﬁíã republikou. B˘t vÛãi vám obãanÛm transparentní, v‰echna rozhodnutí zastupitelstva s vámi ﬁe‰it, zapojit do projektÛ
v obci veﬁejnost, realizovat spoleãné tematické workshopy. To je v hrubé kostce základ a smysl mé práce ve funkci
starostky, samozﬁejmû nad rámec povinností vypl˘vajících z titulu starosty
obce.
V souvislosti s tím pﬁipomínám, Ïe
kaÏd˘ první ãtvrtek v mûsíci se s vámi
budu potkávat na na‰em setkání se
s obãany „Na slovíãko se starostkou“, v ãase od 18. - 20. hod. na sále
v kulturním domû restaurace U Tﬁí Lip.
Tohoto setkání se úãastní rovnûÏ zastupitelé, kteﬁí o setkání s vámi projeví
zájem, budeme zvát i hosty, kter˘ch
se budou na‰e probíraná témata dot˘kat.
Na‰e první setkání probûhlo 4.12.,
úãastnilo se jej na 30 obãanÛ. Dal‰í
bude 2.1.2015 následující den po státním svátku. Jste srdeãnû zváni.

SLOVO ZÁVùREM NOVù ZVOLENÉ STAROSTKY OBCE NA USTAVUJÍCÍM
VE¤EJNÉM ZASEDÁNÍ Z 6. 11. 2014, STANISLAVY HANKOVÉ
VáÏené paní zastupitelky, váÏení
páni zastupitelé, váÏení obyvatelé obce
Îalhostice, dámy a pánové, zaãínají
ãtyﬁi roky v Ïivotû na‰í obce, které mi
dovolte nazvat jedním slovem: zmûna.
Zmûna pﬁedev‰ím v tom, Ïe spolu budeme více mluvit. Více bude mluvit
obecní úﬁad s obyvateli, chci, aby více
mluvili obyvatelé Îalhostice se sv˘m
starostou. Obec totiÏ nepatﬁí jen zastupitelstvu, obec je nás v‰ech, kteﬁí zde

Ïijeme, pracujeme a vychováváme své
dûti.
Zmûna bude vidût. Jsem pﬁipravena
pracovat tak, abychom za 4 roky poznali na první pohled, Ïe na‰e obec je
hezãí, pohodlnûj‰í a bezpeãnûj‰í.
VáÏení zastupitelé, za posledních 20
let se v zastupitelsk˘ch Ïidlích vystﬁídaly desítky osobností na‰í obce, byli to
také na‰i pﬁedchÛdci v uplynulém volebním období. Tûm v‰em patﬁí mé

velké podûkování za to, co pro ná‰
spoleãn˘ domov udûlali. Poslední
dobou jsem velmi ãasto poslouchala
stesky... dovolím si poznámku, uji‰tûní
pro ty z vás, kteﬁí mají o mne pochybnosti, Ïe m˘m cílem nebylo a není ru‰it
‰kolu, není odprodat obecní majetek,
nepodporovat aktivity svazu Ïen, nepoﬁádat kulturní akce pro seniory... Dámy
a pánové jsem kreativní ãlovûk, tudíÏ
(Pokraãování na následující stranû)

v‰e fungující budu posilovat a v‰e nové
budu prosazovat. Jsem aktivní
a v tomto smûru bych chtûla zahájit
novou éru. A ta zaãíná právû dnes.
Z mé strany to bude éra loajality, spolehlivosti, úsilí, notné dávky vÛle a pokory. Oãekávám t˘movou spolupráci od
v‰ech zastupitelÛ.
Oãekávám, Ïe slib, kter˘ jsme v‰ichni sloÏili, nebude nikdo z nás brát jako
frázi, Ïe budeme plnit jeho poslání.
Oãekávám, Ïe nadﬁadíme budoucnost
na‰í obce nad zájmy jednotlivcÛ i sku-

pin, Ïe udûláme tlustou ãáru za v‰ím,
co není pro obec konstruktivní, oãekávám, Ïe se v‰ichni spoleãn˘mi silami
zapojíme do rozvoje obce, kde chceme
v‰ichni v klidu a míru spoleãnû Ïít. Od
zítﬁka máte u mû otevﬁené dveﬁe, tak,
jak jsem jiÏ uvedla. KaÏd˘ první ãtvrtek
v mûsíci se na sále v restauraci u tﬁí lip
setkáme, abychom si o na‰í spoleãné
práci povídali. Zaãínáme jiÏ 4. prosince
od 18.hodin a tímto vás v‰echny zvu.
Nyní mi dovolte, abych jménem v‰ech
zastupitelÛ pﬁedala odstupující starost-

ce paní Vackové, za dvacetiletou práci
pro obec vûcn˘ dárek jako podûkování
za v‰echno úsilí a nervy, které do toho
vloÏila.
Vám kolegové, kteﬁí jste byli zvoleni
pro následující volební období v‰em
samozﬁejmû blahopﬁeji ke zvolení
a pevnû vûﬁím, Ïe aÏ se obrousí urãité hrany, budeme schopni spoleãnû
fungovat ve prospûch na‰í obce,
a kdyÏ ne my, tak tato obec a jeho
obãané za to rozhodnû stojí. Dûkuji za
pozornost.

AKTUALITY • AKTUALITY • AKTUALITY • AKTUALITY • AKTUALITY • AKTUALITY • AKTUALITY • AKTUALITY •
■ OBEC PODPORUJE NA·E DùTI
• poskytneme pﬁíspûvky na ozdravné
pobyty dûtí ‰kolního vûku - v˘‰e pﬁíspûvku 500 Kã
• plánujeme roz‰íﬁení moÏností ‰koly
úãastnit se projektÛ na podporu ‰kolních aktivit
■ ROZ·I¤UJEME KULTURNÍ PROGRAM PRO NA·E OBâANY - viz Kalendáﬁ akcí v roce 2015
■ OBEC PRO OBâANY P¤IPRAVUJE ·KOLENÍ PRO ROZVOJ VZDùLÁNÍ - finanãní gramotnost, rodinné
právo a základy práce na PC
■ STATISTICKÉ ÚDAJE - v obci Ïije
celkem 529 obyvatel, z toho 93 seniorÛ, dûtí je 91. PrÛmûrn˘ vûk obyvatel je
41 let.
■ SVS vyhlásila ceny vodného a stoãného na rok 2015 - (ceny vãetnû DPH)
voda - 96,-/m3, z toho vodné 49,20 a
stoãné 46,83 Kã tj. nárÛst ceny o 3,9%.
■ Dne 8.12, obec od firmy EZA pﬁevzala stroj na sníÏení pra‰nosti v obci.
Za‰kolit na jeho obsluhu se nechali p.
Plíhal ml., p. Palán.
■ OBEC ZRU·ILA provoz knihovny na
obecním úﬁadû pro nezájem obãanÛ.
Knihovna bude pﬁemístûna do budovy
‰koly, jmenn˘ seznam knih bude rovnûÏ v elektronické podobû zveﬁejnûn
na webov˘ch stránkách obce.
■ OBEC ZADALA firmû Mar‰ík zamûﬁit obecní majetek (7 nemovit˘ch objektÛ) pro vytvoﬁení ‰títkÛ energetické nároãnosti. Cena za jednu nemovitost ãiní
6 500,-.
■ OBEC UHRADILA cenu za poﬁízení
stroje na sníÏení pra‰nosti ve v˘‰i 2
066 000 Kã. Z dotaãního titulu jsme
obdrÏeli finanãní obnos ve v˘‰i 1 719
000 Kã. Koncem února 2015 je‰tû obdrÏíme zb˘vající ãást z celkové dotace
1 860 000, která tvoﬁí 90% spoluúãast
od SFDI na poﬁízení tohoto stroje.
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Obec rovnûÏ uhradila odmûnu za projektovou dokumentaci p. Vranému ve
v˘‰i 29 000 Kã. Dle studie má obec
provoz a údrÏba stroje vyjít na 50 000
Kã/rok. Doba udrÏitelnosti stroje je 5
let.
■ POPLATEK ZA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU se v roce 2015
nemûní. Nálepky jsou jiÏ k dispozici na
OÚ. Stávající platí do 31.1.2015. Od
1.2. musí b˘t popelnice oznaãena
novou nálepkou, jinak nebude vyvezen
odpad. Lze platit roãnû ãi pololetnû.
■ VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ - ZMùNA!!!
Vzhledem o ochranû osobních údajÛ jiÏ
obecní úﬁad nedostává jména novû narozen˘ch dûtí v obci. Pokud mají rodiãe
zájem o Vítání obãánkÛ, mohou se nahlásit na Obecním úﬁadû, buì osobnû
nebo telefonicky na ãíslech 416 737
052 nebo 416 747 154. Obec by velmi
ráda dlouholetou tradici vítání obãánkÛ
zachovala!
■ POLICIE âR P¤IDùLILA OBCI pﬁí-

slu‰níka pana Marka Frimla. V pﬁípadû
ohroÏení ãi pﬁestupku volejte na ãíslo
974 436 651.
■ BETLÉMSKÉ SVùTLO POPRVÉ V
ÎALHOSTICÍCH! 24.12.2014 místní
skauti pﬁivezou do prostoru Obecního
úﬁadu Betlémské svûtlo. Podrobnosti
upﬁesníme rozhlasem a na webov˘ch
stránkách obce.
■ MOÎNOST INZEROVAT VE ZPRAVODAJI - pokud chcete nûco prodat,
koupit, ãi nabízíte nebo poptáváte sluÏby, mÛÏete svÛj inzerát pﬁedat paní Renatû Lojkové (pracovnice místní po‰ty),
která má inzerci na starost.
■ OBECNÍ Ú¤AD BUDE UZAV¤EN
ve dnech 22.12.2014 - 4.1.2015.

Za redakãní t˘m pﬁejeme krásné a
klidné proÏití vánoãních svátkÛ v kruhu
Va‰ich nejbliÏ‰ích a hodnû zdraví, ‰tûstí a pracovních úspûchÛ v novém roce
2015.
Redakce

Zamy‰lení nad diskusním fórem obce
Vûdûli jste, Ïe na‰e obec má své diskusní fórum? Najdete ho na webov˘ch
stránkách obce. V minulosti nebyl tento prostor pﬁíli‰ vyuÏíván, zdá se, Ïe se situace po leto‰ních volbách trochu zmûnila. CoÏ je samozﬁejmû dobﬁe - obãané
mají mít prostor, kde mohou pokládat dotazy starostce a zastupitelÛm, kam
mohou psát své podnûty, pﬁipomínky a názory. Jsme pomûrnû malá obec,
a proto já osobnû vidím problém v tom, pokud nûkdo není ochoten se pod své
názory podepsat. Tím se vystavuje riziku, Ïe nebude brán váÏnû. Pokud i po
upozornûní trvá na tom, Ïe se jmenuje Jan Nováãek (znáte v Îalhosticích nûjakého Jana Nováãka?), a tudíÏ pr˘ není anonymní - nezb˘vá neÏ pﬁestat reagovat.
Starostka i zastupitelé a ostatní na fóru odpovídají pod sv˘m jménem. Jsou to
konkrétní lidé s konkrétními názory, se kter˘mi se dá souhlasit nebo nesouhlasit.
Ale víte, s k˘m mluvíte. Jsou to ti lidé, kteﬁí tu Ïijí s vámi.
V pﬁípadû „pana Nováãka“ jsem se já osobnû rozhodla uÏ nepl˘tvat energií
a ãasem a neodpovídat. Mil˘ pane anonyme, podepi‰te se sv˘m prav˘m jménem,
diskusi to rozhodnû prospûje. Ze stejného dÛvodu jsme se rozhodli nezveﬁejnit vá‰
pﬁíspûvek. Seberte odvahu, podepi‰te ho sv˘m jménem a budu první, kdo se
s Vámi do diskuse pustí. Nebo je‰tû lépe, pﬁijìte na veﬁejné zasedání zastupitelstva obce (16.12.2014), popﬁ. na Slovíãko se starostkou (kaÏd˘ první ãtvrtek v mûsíci - 2. 1. 2015).
Petra Mazancová

Volby 2014
Ve dnech 10. a 11. ﬁíjna 2014 se uskuteãnily volby do zastupitelstva obce. V na‰í obci byly 4 kandidátky:
■ Îalhostice jsou ná‰ domov
■ KSâM
■ Nová vlna I.
■ Nová vlna II.
Nová vlna, která sestavila hned dvû kandidátky získala ve
volbách 55,18% hlasÛ a stala se tak vítûzem voleb. SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ Îalhostice jsou ná‰ domov získalo
29,97 % hlasÛ a KSâM 14,84%.
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ:
■ Za Novou vlnu: Kamil Vesel˘, Lubomír Pánik, Stanislava Hanková, Václav Lip‰ a Petr Tich˘
■ Za Îalhostice jsou ná‰ domov: Alena Vacková, Zdenûk
Javorek, Tomá‰ Prokopec
■ Za KSâM: Jaroslav Stekl˘
První zasedání novû zvoleného zastupitelstva se uskuteãnilo za velkého zájmu obãanÛ 6.11.2014. Starostkou obce
byla v‰emi hlasy ãlenÛ zastupitelstva zvolena Stanislava
Hanková, místostarostou Kamil Vesel˘. Pan Jaroslav Stekl˘
se vzdal svého mandátu, na jeho místo nastoupila paní
Marie Neveãeﬁalová. Pﬁedsedou finanãního v˘boru se stal
Petr Tich˘, kontrolního v˘boru Václav Lip‰. Zápis z úvodního
zastupitelstva obce je k dispozici na webov˘ch stránkách
obce - www.zalhostice.cz. Pﬁí‰tí veﬁejné zasedání obecního
zastupitelstva se uskuteãní 16.12.2014 v 17 hodin - v‰ichni
jsou srdeãnû zváni!
Petra Mazancová
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FINANâNÍ
FINANâNÍ OKÉNKO
OKÉNKO
VáÏení Îalhostiãáci, jak se ﬁíká, o peníze jde aÏ v první
ﬁadû, takÏe pro zaãátek nûkolik citátÛ:
Líbil by se mi Ïivot chudáka se spoustou penûz. (Pablo Picasso).
Îivot nás nejvíce Ïere tﬁi dny pﬁed tím, neÏ se bere.
(rakouské pﬁísloví).
Zlatem se dají vylomit i ocelové brány.
(Lucius Apuleius).
Proto i já bych chtûl vûnovat trochu místa tomuto, pro nûkoho ménû, pro nûkoho více zajímavému tématu. Obecní
peníze, peníze „nás v‰ech“. TakÏe i trochu moje. MÛÏu pﬁijít do „sámo‰ky“ a poÏádat o 20dkg gothaje, 2 rohlíky a 1
pivko za obecní peníze? To zrovna asi ne, ale to svût˘lko, co
mi svítí v noci, kdyÏ se potﬁebuji trefit klíãem do zámku, to uÏ
je nûco jiného. Aby svítilo, musí se vysypat obecní kasiãka.
A jak se sypala za poslední ãtvrtletí, bych vám rád ukázal.
Stav úãtu obce k 6.11.2014
(pﬁedání úﬁadu nové starostce): ..................2 600 000 Kã
Platba za veﬁejné osvûtlení...........................- 1 700 000 Kã
Rej stra‰idel .......................................................- 16 817 Kã
Stavba Betlému .................................................- 10 600 Kã
Vánoãní osvûtlení (girlanda, andûl, hvûzda) ......- 21 744 Kã
Mikulá‰ (kost˘my, balíãky pro dûti)......................- 4 838 Kã
Pﬁíspûvek na láznû (místní obãan).......................- 6 000 Kã
Trvalé platby za ãtvrtletí:
Elektﬁina nad tratí.................................................- 1 500 Kã
Elektﬁina archiv........................................................- 300 Kã
Elektﬁina obecní úﬁad ...........................................- 5 160 Kã
Elektﬁina ã.p. 120 ..................................................-6 390 Kã
Elektﬁina ã.p. 185 ....................................................- 600 Kã

Elektﬁina ã.p. 56 ......................................................- 900 Kã
Elektﬁina restaurace U tﬁí lip.................................- 9 000 Kã
Elektﬁina ã.p. 94 ......................................................- 300 Kã
Elektﬁina ã.p. 126 (‰kola) ......................................- 2070 Kã
Plyn ã.p. restaurace U tﬁí lip.................................- 8 700 Kã
Plyn ã.p. 120 (suterén) ........................................- 1 500 Kã
Plyn ã.p. 94 ..........................................................- 1 500 Kã
Plyn obecní úﬁad ................................................- 46 950 Kã
Voda obecní úﬁad.................................................- 9 360 Kã
Voda ã.p. 185.......................................................- 9 180 Kã
Voda ã.p. 78.........................................................- 2 160 Kã
Voda ã.p. 94.........................................................- 3 000 Kã
Voda ã.p. 56.........................................................- 6 210 Kã
Pﬁíjmy za ãtvrtletí
Pronájem obecních bytÛ ....................................142 142 Kã
Kadeﬁnictví - nájem ................................................1 575 Kã
O2 nájem................................................................1 575 Kã
Pizúrová nájem ......................................................2 931 Kã
Restaurace U tﬁí lip nájem .....................................5 100 Kã
Vstupenky stra‰idla ................................................3 320 Kã
Petr Tich˘, pﬁedseda finanãního v˘boru

·kolka obdrÏela dary
Kandidáti, kteﬁí kandidovali v leto‰ních obecních volbách
jako Nová vlna, se rozhodli finanãní zÛstatek z volební kampanû vûnovat mateﬁské ‰kole v Îalhosticích. Po dohodû
s paní uãitelkou Vûrou Illnerovou byla pﬁedána hotovost ve
v˘‰i 7.100 Kã, za které byly nakoupeny nové hraãky, didaktické pomÛcky a v˘tvarné potﬁeby.
Dal‰í prostﬁedky vûnovala obec Îalhostice, Pí‰Èany a rodiãe. Dûti z M· moc dûkují. :)
PM

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ
VáÏení obãané, od ledna 2015 vstupuje v platnost nov˘ zákon o odpadech. Tímto zákonem nastává povinnost na likvidaci i bio-odpadÛ. Obec
s pﬁedstihem jiÏ zaãala pro své obãany
tuto sluÏbu zaji‰Èovat prostﬁednictvím
hnûd˘ch popelnic na bio -odpad.
V rámci místního poplatku za likvidaci
odpadÛ v obci Îalhostice platí obãané
s trval˘m pobytem ãástku 400,- Kã na
hlavu a rok. Tato ãástka sice nepokr˘vá celkové náklady na likvidaci odpadÛ, ale obec se tak snaÏí sv˘m obãanÛm trochu ulehãit od povinn˘ch plateb. V rámci tohoto poplatku je zaji‰tûn
pro na‰e obãany odvoz komunálního
odpadu, bio-odpadu, tﬁídûného odpadu
(sklo, papír, plasty), 2 x roãnû nebezpeãného odpadu a 2 x roãnû velkoobjemného odpadu od domu. Po obci je
rozmístûno celkem 22 kontejnerÛ na
tﬁídûn˘ odpad tak, aby vzdálenost od
domÛ byla pﬁijatelná a „pohodlná“ pro
doná‰ku vytﬁídûného odpadu. Nemusíte si tak lámat hlavu s otázkou „kam
s ním“. Abychom nemuseli zvy‰ovat
poplatek za odpady, znovu na Vás
v‰echny apeluji, separujte, tﬁiìte, udrÏujte poﬁádek nejen na sv˘ch pozemÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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cích, ale i na veﬁejném prostranství. Je
to pﬁece nás v‰ech, tak si to dûlejme
hezké. To, Ïe budeme ﬁádnû tﬁídit
a odpad ukládat do tûch správn˘ch
kontejnerÛ, nebude-li nám za tûÏko
udûlat pár krokÛ navíc k tomu správnému kontejneru, pﬁinese to obci peníze
ze zpûtného odbûru a tím i poníÏí na‰ich nákladÛ na likvidaci odpadÛ celkem. MÛÏeme pak tyto finanãní prostﬁedky pouÏít na zvelebení obce, na
nové dûtské hﬁi‰tû, na poﬁádání pﬁíjemné akce, kde se pobavíme. Myslím, Ïe
je to dobr˘ dÛvod a hlavnû, zajistíme
na‰im dûtem a vnouãatÛm svût a pﬁírodu bez hromad odpadkÛ. VáÏení obãané, k odpadÛm patﬁí také odklízení po
na‰ich miláãcích, pokud s nimi chodíte
na procházky po obci a k Labi. Myslete
na to, Ïe v tûchto prostorách se pohybují na‰e dûti, na‰i star‰í obãané
a nikdo z nás si nechceme domÛ pﬁinést na botû „zlato“ od na‰ich pejskÛ. Ti
za to nemohou, udûlají jen to, co jim
velí pﬁíroda, ale jejich pániãek musí dohlíÏet na to ostatní, na to, aby to po
nûm uklidil.
Máme sice pracovníky obce, kteﬁí dohlíÏejí na poﬁádek, myslím, Ïe to je i na

vzhledu obce znát a za to jim patﬁí mÛj
dík, ale je urãitû lep‰í, aby se vûnovali
zvelebování a vysazování zelenû
a kvûtin, neÏ aby po nás uklízeli nepoﬁádek, kter˘ bychom si mûli uklidit
sami. ProtoÏe vím, Ïe drtivá vût‰ina
z Vás, dbá na své okolí a chová se jako
správn˘ hospodáﬁ, pﬁipomínám jen, Ïe
poplatek za odpady je moÏno jiÏ uhradit prostﬁednictvím banky na ã.ú.
2623471/0100 nebo osobnû na pokladnû úﬁadu, zde si také jiÏ mÛÏete vyzvednout nálepky na popelnice pro rok
2015. Staré nálepky na rok 2014 platí
jen do 31. ledna 2015, pak jiÏ bude v˘váÏen popelnice opatﬁené nálepkou
roku 2015. V˘‰e poplatku je stejná, tj.
400,- Kã na hlavu a rok. Tûm z Vás,
kteﬁí jste z nûjak˘ch dÛvodÛ pozapomnûli uhradit poplatek za leto‰ní rok
pﬁipomínám, Ïe je tﬁeba jej zaplatit
a vyhnout se tak zbyteãn˘m nepﬁíjemnostem (je to stejn˘ postup vymáhání
jako u nezaplacené danû a i s penále)
nejpozdûji do 20. prosince 2014.
VáÏení obãané, pﬁeji Vám krásné vánoãní svátky, klid a pohodu, poseìte
s pﬁáteli. Jsme zde jen na malou chvilku, tak si ji nekaÏme zlobou, zá‰tí, respektujme jeden druhého. Krásné vánoce a zdraví, ‰tûstí a mír ve svûtû, ale
i na‰ich srdcích v roce 2015.
Vacková Alena,
zastupitelka obce

OCHRANA VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ
Nová právní úprava zákonem 89/2012
Sb. (nov˘ obãansk˘ zákon) posiluje moÏnosti nabytí vlastnického práva od neoprávnûného, tedy od toho, kdo není vlastníkem a to tak, Ïe pÛjde o pÛvodní nabytí. MÛÏe tedy dojít k praktické situaci, kdy
bude uzavﬁena smlouva o pﬁevodu nemovitostí, aniÏ skuteãn˘ vlastník o takovém pﬁevodu vûdûl, tento pﬁevod projde
katastrálním ﬁízením, takÏe se vlastníkem
stane ten, kdo vûc od nevlastníka zakoupil v dobré víﬁe.
Proto je tﬁeba, aby si kaÏd˘ svoje
vlastnictví ochránil, a to tím, Ïe sleduje pﬁípadné zmûny údajÛ zapsan˘ch
v katastru. K tomu v souãasné dobû
slouÏí sluÏba sledování zmûn údajÛ o nemovitostech, kterou poskytuje âesk˘
úﬁad zemûmûﬁiãsk˘ a katastrální osobám, které mají vlastnické právo k dotãen˘m nemovitostem nebo úãastníkÛm ﬁízení o takovém právu. Îádost o zﬁízení
sluÏby mÛÏe podávat vlastník, zástavní
vûﬁitel, oprávnûn˘ z vûcného bﬁemene,
a dal‰í. SluÏbu zﬁizuje Katastrální úﬁad za
poplatek. SluÏba funguje tak, Ïe bude
uÏivatele automaticky informovat o tom,
zda dochází u sledované movitosti ke
zmûnû v katastru nemovitostí. Je ov‰em
tﬁeba dát pozor na to, Ïe stavba, která je
podle nové právní úpravy uÏ souãástí pozemku, není samostatnû sledovanou nemovitostí, ale informace jsou podávány
o pozemku, aniÏ by zvlá‰È ﬁe‰ily stavbu
a pozemek. Zmûnou se rozumí vyznaãe-

ní upozornûní, Ïe právní vztahy jsou dotãeny zmûnou (tedy zaplombování), provedení vkladu, záznamu, zápis poznámky, tedy Ïe probíhá k nûjakému návrhu ﬁízení a do tohoto ﬁízení uÏ mÛÏe skuteãn˘
vlastník zasáhnout tím, Ïe se prokáÏe
skuteãn˘m vlastnictvím event. jinak, to Ïe
pﬁevodu od vlastníka zabrání.
Informace o zmûnách jsou uÏivateli
sluÏby zasílány na jeho Ïádost jedním ze
zpÛsobÛ, kter˘m je do datové schránky,
nebo elektronickou po‰tou nebo krátkou
textovou zprávou (SMS). UÏivatelé s vût‰ím poãtem sledovan˘ch nemovitostí
mohou informace o zmûnách odebírat
webovou sluÏbou.
O zﬁízení sluÏby se Ïádá tak, Ïe pokud
zájemce o sluÏbu má datovou schránku,
mÛÏe si sluÏbu zﬁídit pﬁes webovou aplikaci bez nutnosti náv‰tûvy Katastrálního
úﬁadu. V ostatních pﬁípadech lze o zﬁízení sluÏby zaÏádat osobnû na kterémkoliv
Katastrálním úﬁadu. Podle informací
âÚZK jsou Ïádosti o sluÏbu vyﬁizovány
na poãkání a sluÏba je aktivní ihned po
zaplacení úplaty. Îádost o zﬁízení lze zaslat také písemnû na adresu âeského
úﬁadu zemûmûﬁiãského a katastrálního.
Informace o zmûnách jsou zasílány
pouze na odbûrn˘ telefon a pouze do
zemí Evropské Unie, ov‰em v pﬁípadû
zvolení SMS jsou poslány zprávy pouze
obsahující spisovou znaãku pod kterou je
vûc vedena Katastrálním úﬁadem
a odkaz na internetovou aplikaci, ve které

je uloÏeno úplné znûní zprávy. Podmínkou zﬁízení sluÏby je prokázání totoÏnosti, v pﬁípadû kdy je Ïádost podána procesní webové aplikací se totoÏnost ovûﬁuje pﬁes zadanou datovou schránku,
v listinné podobû osobnû prostﬁednictvím
katastrálního pracovi‰tû ovûﬁí totoÏnost
katastrální pracovi‰tû podle dokladu totoÏnosti a v pﬁípadû zaslání na adresu
Úﬁadu musí b˘t Ïádost opatﬁena úﬁednû
ovûﬁen˘m podpisem Ïadatele. Pﬁi zﬁízení
sluÏby se uÏivateli zakládá zákaznick˘
úãet, ve kterém jsou ukládány v‰echny
zprávy, které uÏivateli byly zaslány na jím
zvolen˘ kontakt, a kter˘ je moÏné obsluhovat pﬁes aplikaci dostupnou na internetové adrese, prostﬁednictvím zvoleného
hesla.
Státní správa zemûmûﬁiãství a katastru
pak má podrobnûj‰í informace na sv˘ch
internetov˘ch stránkách a stránkách
âÚZK. Jak uÏ jsme uvedli praktick˘ dÛsledek je zejména v tom, Ïe pokud je
podán návrh na ﬁízení t˘kající se pﬁedmûtné nemovitosti, uÏivatel sluÏby dostane vyrozumûní o probíhajícím ﬁízení a mÛÏe reagovat tak, Ïe si zji‰Èuje
bliÏ‰í údaje o takovém ﬁízení, pokud
sám není úãastníkem nebo má pochybnosti o tom, co se s jeho nemovitostí dûje.
Z hlediska právní jistoty lze tuto sluÏbu
jen doporuãit, aby se vlastník nemovitosti
nedoãkal pﬁípadného nepﬁíjemného pﬁekvapení spoãívajícího v tom, Ïe uÏ vlastníkem není.
JUDr. Lubomír Pánik
Mgr. Helena Pániková
advokátní kanceláﬁ Ústí nad Labem

Obec Îalhostice a obec Velké Îernoseky uzavﬁela v roce 2013 smlouvu o poskytování peãovatelské sluÏby.
Této terénní sluÏby nyní vyuÏívá 7 obãanÛ na‰í obce. Pﬁípadní zájemci, hla‰te se na obecním úﬁadû.
Smlouva o poskytování peãovatelské
sluÏby mezi obcemi.
âl. 1 - Smluvní strany
1) Poskytovatel sociální sluÏby - Obec
Velké Îernoseky, zastoupené starostkou
Ludmilou Pafelovou, Velké Îernoseky 63,
41201 Velké Îernoseky a 2) Obec Îalhostice , zastoupené starostkou Alenou
Vackovou, Îalhostice
âl. 2 - Smluvní rozsah peãovatelské
sluÏby
1) Podle § 40, od. 1 a 2, zákona o sociálních sluÏbách ã. 108/2006 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ bude obec
Velké Îernoseky poskytovat terénní sociální sluÏbu , a to zájemcÛm o sluÏbu, z
obce Îalhostice.
2) Terénní sociální sluÏba bude zájemcÛm poskytovaná na základû písemné smlouvy mezi zájemcem o sluÏbu a
obcí Velké Îernoseky dle §90, zákona o
sociálních sluÏbách ã. 108/2006 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
3) ZájemcÛm o peãovatelskou sluÏbu
bude sluÏba poskytovaná bezplatnû.

4) Náklady spojené s dojíÏdûním peãovatelky z obce Velké Îernoseky do
obce Îalhostice , bude hradit obec Îalhostice.
âl. 3 - Úhrada nákladÛ
1) Obû smluvní strany se dohodly na
platbû úhrady v˘dajÛ spojen˘ch s v˘lohami za dopravní sluÏby peãovatelky. Obec
Îalhostice bude povinna uhradit stanovené v˘lohy bankovním pﬁevodem na ã.
úãtu 6421471/0100, Komerãní banka Litomûﬁice vÏdy do 15.dne v mûsíci následujícího po v˘konu sluÏby a na základû
vydané faktury - daÀového dokladu.
2) âástka spojená s v˘lohami za poskytovanou sluÏbu je sjednaná v korunách a tato ãástka ãiní 630,- Kã za
mûsíc, za jednoho zájemce o sociální
sluÏbu. K datu uzavﬁení smlouvy je celkov˘ poãet zájemcÛ z obce Îalhostice :
7. Celková ãástka k fakturaci : 4 400,/mûsíc
3) Tato ãástka se mÛÏe mûnit na základû sniÏování nebo zvy‰ování cen pohonn˘ch hmot a nebo zmûnou poãtu kli-

entÛ. Tuto zmûnu je povinen poskytovatel sociálních sluÏeb oznámit obci Îalhostice.
âl. 4 - Doba trvání smlouvy
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu
neurãitou a je uzavﬁena dnem podpisu
obou smluvních stran.
2) Tuto smlouva bude ukonãena vzájemnou dohodou pokud v obci Îalhostice nebude Ïádn˘ zájemce o v˘kon sociální sluÏby.
3) Smlouvu lze také ukonãit písemnou
v˘povûdí, kterou obec Îalhostice podá
nejménû mûsíc pﬁed plánovan˘m ukonãením smlouvy.
âl. 5 - Spoleãná ustanovení
1) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou
stejnopisech, které mají platnost originálu pﬁiãemÏ jedno vyhotovení obdrÏí
obec Îalhostice a jedno si ponechá obec
Dne 3.5.2013
Velké Îernoseky.
Alena Vacková,
starostka obce Îalhostice
Ludmila Pafelová,
starostka obce Velké Îernoseky
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Rozsvícení vánoãního stromeãku
O první adventní nedûli dne 30. 11. 2014 obec uspoﬁádala
pro své obãany poslední akci v tomto roce. Rozsvícení vánoãního stromeãku, kdy obec zainvestovala do nákupu svûtelné hvûzdy na vrchol stromku, obﬁího svûtelného andûla a
dﬁevûného betléma. Program nabízel nev‰ední podívanou.
Vedení ‰koly vyhovûlo pﬁání obce a tak si dûti ze základní
‰koly, pod taktovkou paní uã. Michalcové, v rekordním ãase
pro nás pﬁipravily pﬁedstavení biblického pﬁíbûhu o narození
JeÏí‰ka. Paní starostka v‰em pﬁítomn˘m obãanÛm popﬁála
krásné svátky - rovnûÏ formou pﬁedstavení místních dûtí. Poãasí nám sice pﬁálo, ale i tak se v‰ichni rádi ohﬁáli svaﬁákem,
dûti ãajem, degustovalo se tradiãnû cukroví a letos i vánoãka, jablíãka a koláãky, které mezi nás rozná‰ely dûti z prÛvodu z mûsta Betléma - v‰em to moc slu‰elo, mûly krásné „ladovské“ kost˘my. Pﬁitom v‰em nám vánoãní atmosféru doplnily reprodukované koledy, které si vzal pod palec ná‰ místostarosta, hudebník Kamil Vesel˘. Dûti mohly vyuÏít schránku pro po‰tu k JeÏí‰kovi, která stála pod vánoãním stromem.
Venkovní program byl zakonãen zvonûním rolniãek a zvoneãkÛ, které si dûti s sebou donesly, a tím jsme spoleãnû pﬁivolali vánoãního andûla, kter˘ nám rozsvítil ná‰ místní stromeãek. Tím ale celá akce neskonãila. V budovû obecního
úﬁadu jiÏ rozsvícené lucerny a vÛnû franti‰kÛ zvaly pﬁíchozí k
prohlídce v˘stavy betlémÛ, které nám zapÛjãili místní obãané
a ochutnávce Ïalhostick˘ch perníãkÛ, které nám napekly
místní Ïeny i dívky pro posezení u kávy. Dûti se uvelebily v
klubovnû, kde pro nû bylo pﬁipravené promítání pohádky Polární expres. A jak se akce vydaﬁila?
Z diskusního fóra:
Chtûl bych za sebe i celou rodinu podûkovat za krásn˘ záÏitek zahájení Adventu. Zásluhu na tom mûli v‰ichni, kteﬁí se
na pﬁípravû i realizaci podíleli. Nejvût‰í zásluhu ale samozﬁejmû mûli organizátoﬁi akce, v první ﬁadû nespornû novû
zvolená starostka obce. Poprvé v polistopadové (i pﬁedlistopadové) historii nám bylo v‰em veﬁejnû pﬁipomenuto, proã se
tato tradice udrÏuje a k ãemu se váÏe.

Îiv˘ betlém s programem, v˘stava betlémÛ, obãerstvení,
ozvuãení, rozsvícení stromu a andûla, ..v‰e super. Jen „maliãkost“ chybí k dokonalosti. Prostranství vedle OU urãitû potﬁebuje urãitou pﬁemûnu. Ale v‰echno nejde najednou. Jsem
v‰ak pﬁesvûdãen, Ïe nová starostka Stanislava Hanková má
tolik potﬁebné organizaãní schopnosti, coÏ právû pﬁedvedla,
Ïe stavební a zahradní úprava tohoto prostranství je jen jedním z milníkÛ na cestû k lep‰ímu vzhledu obce a tudíÏ i lep‰ímu pocitu nás místních.
Jiﬁí Jebousek
RE: Jsem za v‰echny moc ráda, Ïe se akce líbila, a Ïe jsou
i tací, kteﬁí snahu ocení. Dûkujeme! Pﬁipojuji se k podûkování v‰em, kteﬁí se na akci podíleli - firmû ·torkán za instalaci
svûtel na ná‰ vánoãní stromek a osazení andûla na veﬁejné
osvûtlení, paní uãitelce Michalcové s dûtmi z místní základní
‰koly za ukázku biblického pﬁíbûhu, na‰im pracovníkÛm VPP
za technické zázemí, panu Steklému za dodávku vlastního
vína, na‰í Jiﬁince za vynikající svaﬁák, paní Kubové za pﬁípravu pochutin, Petrovi Tichému za krásné zdokumentování,
Kamilu Veselému za parádní ozvuãení, Terezce a Violce Kejﬁové, Terezce Lojkové a Karolínce V˘bochové za pﬁedstavení v˘znamu svíãek na adventním vûnci, v‰em 17ti vystavovatelÛm nádhern˘ch betlémÛ a 12ti Ïenám a dívkám za vynikající a voÀavé perníãky pro místní mlsouny. V neposlední
ﬁadû mému manÏelovi za dodání oveãky Viktorky a kozlíka
Toníka a za shovívavost, kterou se mnou v dobû pﬁíprav má.
Stanislava Hanková.
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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Dûti vyprávûly o adventních zvycích

Jezulátko, Marie, Josef a andûl

PrÛvod u jesliãek

Ztvárnûní ãtyﬁ svící na adventním vûnci - Pokoje, Víry,
Lásky a Nadûje

REJ STRA·IDEL
Dne 1.11.2014 na‰e obec zapoãala zcela novou kulturní
akci - I. roãník Îalhostického stra‰idláka pod názvem Du‰iãková noc & Rej stra‰idel.
V 17 hodin se dûti s lampiony a v hrÛzostra‰n˘ch maskách
spoleãnû s rodiãi shromáÏdily pﬁed obecním úﬁadem, kde si
je vyzvedlo vrchní stra‰idlo Eman, Bílá paní a Vochechulka.
S dûtmi se spoleãnû vydali na cestu osvûtlenou d˘nûmi na
stra‰idelÀáckou stezku odvahy, tajemn˘m záhrobním svûtem, kde sbíraly odvahu u Bludiãky Áni, Jepti‰ky ze záhrobí,
tﬁí krvelaãn˘ch Jezinek, Umrlce v rakvi, Kata Domeruse s
obû‰encem, Kostlivce a ‰ílené Mumie.
Vrchní stra‰idlo Eman mûl obrovsk˘ klobouk a prav˘ Îalhostick˘ vozembouch, kter˘m vedl celou první druÏinu odváÏlivcÛ, druhou vedla Bílá paní a tﬁetí nakonec na‰e stra‰id˘lko Vochechulka.
Dûti byly stateãné, ale neb˘t ochráncÛ rodiãÛ, atribut od
stra‰idel by si neodnesly:). Nakonec se v‰ichni ohﬁáli u ohnû
a spoleãnû se vydali do Doupûte stra‰idel, kde v‰echny pﬁivítala dûsivá a pﬁí‰erné zvuky dûlající hlava bubáka, u vstupu ãíhala baba Jaga, úÏasná v˘zdoba doupûte, kde stoly
osvítily lucerniãky a krásné d˘nû - tímto skládáme hold Va‰ku
Puckovi, kter˘ nás jimi dostateãnû zásobil, vzná‰ející se
kostlivci, duchové, tajemné zrcadlo s tﬁíhlav˘m psem, obﬁí
d˘nû z kartonu, které nám vyrobily dûtí z místní základní
‰koly no a SváÈa se sv˘m dividlem, kter˘ dûtem zahrál pohádku. Program zahájila druÏinka ze základní ‰koly Litomûﬁice sv˘m roztomil˘m taneãním vystoupením - od obce dostali v‰echny dûti dárek - ãarodûjnick˘ klobouk. Cel˘ zbytek
programu v doupûti, byl jiÏ v reÏii Sváti a musím ﬁíci, Ïe si to
dûti náramnû uÏili. A aby ne, pﬁi‰lo jich na 70, masku mûli
v‰ichni a jaké! Jmenujme alespoÀ nûkteré - bezhlav˘ rytíﬁ,
upírka, bílé paní, kostlivci, démoni, duchové, stra‰áci do zelí,
zombíci, ãarodûjnice, d˘niãky, atd. D˘ní do soutûÏe bylo za-

Du‰iãkov˘ prÛvod nebral konec.

Krvelaãné Jezinky

Nejlíbivûj‰í maska

Jepti‰ka ze záhrobí

Díky a zase za rok...
registrováno na 18! A ty byly - krásné, nevídané, velice kreativní, prostû fanfárové.
V‰echny dûti si odnesly spousty dáreãkÛ - dûtskou knihu o
stra‰idlech, keramické d˘nû, marcipánkové d˘niãky a pavouãky, velk˘ dort d˘nû, halloweenské bonbonky a brãka s
netop˘rem, omalovánky, bublifuky, no bylo toho spousty.
Dûtem kat Domerus udûlil ﬁád za stateãnost a Bílá paní ﬁád
Bílé paní - to dûtem, které nemûly v‰echny barviãky brãek od
stra‰idel ze stezky odvahy.
To, Ïe akce mûla úspûch, znaãí cel˘ch 250 náv‰tûvníkÛ.
Vzhledem k tomu, Ïe se tato akce dûlala poprvé v historii,
byly vy‰‰í poﬁizovací náklady na dekorace, v˘bavu a kost˘my, které ov‰em budou pouÏity na pﬁí‰tí roãníky. Akce obec
vy‰la na 16 800 Kã z toho se vybralo 3300 Kã na lístkách,
platili pouze dospûláci. Velké DÍK patﬁí Stánû Hankové,
která celou akci zorganizovala a v‰em, kteﬁí do toho s ní s
chutí ‰li. Za stra‰idla - Renata a David Lojkovi, Jarda âáp,
Helena Lep‰í, EvÏen Cíz, Dana Heynová, Janiãka Konyariková, Dominik Hanko, Petra Mazancová, Janiãka Veselá,
Martina Tichá, Alena Vacková a Dagmar Sekalová. Na akci
se finanãnû podíleli na‰i sponzoﬁi - StáÀa Hanková, Václav
Lip‰, firma Zava Vacková. Vûcné dary vûnovali - Renata Lojková, Iveta Jan‰tová, Václav Pucek a kdo nám dekorace naopak odebral jmenovat nelze, protoÏe se jedná o pachatele
neznámého - ten se potû‰il balonky duchÛ plnûn˘ch heliem,
vzal si jich v‰ech 7 ks a cyklistická blikátka uloÏená v útrobách vystaven˘ch d˘ní - budiÏ mu lehk˘ spánek. Ta na‰e
povaha ãeská...
Pﬁikládáme pár fotek pro ilustraci skvûlé atmosféry, odkaz
na fotogalerii najdete na webov˘ch stránkách obce.
Sepsala bludiãka ÁÀa, Petra Mazancová
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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Slovo ﬁeditele Z·
Vítám moÏnost rozepsat se na tomto
místû o na‰í ‰kole. Mnozí z vás do ní
chodili, posílali do ní své dûti, nebo ji
nav‰tûvujete pﬁi akcích, které poﬁádá a
jsou urãené i pro veﬁejnost. Za v‰echny
chci zmínit kaÏdoroãnû poﬁádané akademie i vánoãní a velikonoãní jarmarky.
S Ïáky ‰koly a jejich uãiteli se mÛÏete
potkat i pﬁi akcích, které ‰kola pﬁímo nepoﬁádá, ale na jejichÏ pﬁípravû se podílí. Recitují pﬁi vítání obãánkÛ, hrají a zpívají pﬁi setkání seniorÛ, neobe‰lo se bez
nich ani leto‰ní premiérové pﬁedvedení
Ïivého Betléma o první adventní nedûli.
Není ale m˘m úmyslem uvádût zde
v˘ãet aktivit, kter˘mi ‰kola zasahuje do
Ïivota obce, neboÈ je to pﬁedev‰ím instituce, která má dûtem poskytnout základní vzdûlání a rozvíjet jejich osobnost. Zodpovûdn˘ pﬁístup k plnûní povinností, vytrvalost a píle, schopnost
vyrovnat se s neúspûchem, souÏití v
kolektivu, respekt k autoritû (nejen dospûl˘ch) - to jsou dovednosti pro cel˘
Ïivot. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe tento nároãn˘ úkol se na‰í ‰kole daﬁí plnit. Zajímáme se o dal‰í osudy na‰ich absolventÛ, ãasto jsme jim nápomocni pﬁi jejich startu na stﬁedních ‰kolách, nûkter˘m pomáháme i pﬁi jejich studiu na vysok˘ch ‰kolách. Oni sami nás ãasto ve
‰kole nav‰tûvují, ãerství absolventi za
námi mnohdy pﬁicházejí záhy po zahájení studia na stﬁední ‰kole - Ïertem jim
ﬁíkám, Ïe se pﬁi‰li „du‰evnû ohﬁát“...
Samozﬁejmû, realita uãili‰tû a stﬁední
‰koly je mnohem tvrd‰í, neÏ prostﬁedí
jejich „rodné“ ‰koly. Tato setkání jsou
pro nás cennou zpûtnou vazbou, uvûdomujeme si, v jak˘ch oblastech vzdûlávání máme rezervy, kde je potﬁeba
„pﬁitlaãit“. Zﬁejmû nejlep‰ím vysvûdãením pro nás je, kdyÏ ná‰ b˘val˘ Ïák pﬁivede své dítko k zápisu. To, Ïe to nûkteﬁí na‰i „b˘valí“ neudûlají, nás mrzí, ale
respektujeme jejich rozhodnutí.

Dotknul jsem se citlivého tématu a
tím je poãet ÏákÛ v na‰í ‰kole. Aãkoli
jsme takzvanou spádovou ‰kolou, uÏ
dávno to neznamená, Ïe v‰echny dûti
v okolí automaticky chodí do ‰koly v
Îalhosticích. Poãtem ÏákÛ spadáme do
tzv. v˘jimky. V praxi to znamená, Ïe se
obec rozhodnutím zastupitelstva uvolí,
Ïe bude nadále provozovat ‰kolu a pﬁípadnû bude dotovat i platy zamûstnancÛ ‰koly, které jinak financuje prostﬁednictvím kraje stát. Musím ale okamÏitû
poskytnout uklidÀující informaci, Ïe tohoto opatﬁení nebylo jiÏ nûkolik let zapotﬁebí, v podstatû aÏ na jednu malou
v˘jimku nikdy. Hledáme cesty, jak dosáhnout vût‰ího poãtu dûtí ve ‰kole, ale
je to proces dlouhodob˘ a jeho specifikace pﬁesahuje rámec tohoto pﬁíspûvku. Rozhodnû bude pﬁedmûtem jednání mezi vedením ‰koly a souãasn˘m
vedením obce. Jsme si vûdomi, Ïe je
provoz ‰koly pro obec finanãní zátûÏí.
Asi nejvût‰í zátûÏovou zkou‰kou pro
obecní rozpoãet v‰ak bylo dvouleté období (2006 - 2007), kdy probíhala zásadní rekonstrukce ‰koly. Rozhodnutí
tehdej‰ího zastupitelstva spolufinancovat tuto akci hodnotím jako stateãné.
Îe to ãást veﬁejnosti vnímala jinak,
chápu. Za sebe, za rodiãe a dûti ‰kolou
dotãené dûkuji!
A kdyÏ uÏ jsem u toho dûkování
(mezi námi, toho není nikdy dost!), chci
z tohoto místa podûkovat v‰em zastupitelÛm a starostÛm, se kter˘mi jsem
se za svého „ﬁeditelování“ setkával.
Setkávání se nûkdy mûnila v utkávání,
ale v‰e pﬁeváÏil v‰eobecn˘ zájem o
dobro vûci, zkrátka vÏdy se na‰lo ﬁe‰ení. Nevidím jedin˘ dÛvod pﬁedpokládat,
Ïe i jednání se souãasnou reprezentací
obce budou konstruktivní.
Pﬁed ‰kolou stojí mnoho úkolÛ. Hned
po Novém roce zaãneme pﬁipravovat
zápis do 1. tﬁídy, probûhne 23. ledna

Peklo ve ‰kole
Omlouvám se za témûﬁ bulvární titulek, ne nebude ﬁeã
o ‰kolních útrapách, které nûkter˘m ÏákÛm (a nûkdy i uãitelÛm) jako peklo pﬁipadají. Mluvím o opravdovém pekle, ve
které se uÏ pomnohokráte promûnily ‰atny Ïalhostické základky v onen magick˘ den, kdy mezi lidi mohou ãerti, aby
pochválili a odmûnili hodné dûti a vystra‰ili dûti, které aÏ tak
hodné nejsou, které neposlouchají své ... no, co vám budu
povídat, znáte to.
Celé to zaãalo v tûlocviãnû známou pohádkou „O perníkové chaloupce“, pokraãovalo to zdramatizovanou básní „Mikulá‰“ - obé si pﬁipravily dûti z dramatického krouÏku (vede
(Pokraãování na následující stranû)
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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2015. Aby se rodiãovská veﬁejnost
(nejen ta) mohla seznámit s prostﬁedím
‰koly a i s pedagogy, plánujeme na 13.
a 14. leden Den otevﬁen˘ch dveﬁí. Náv‰tûvníci si budou moci prohlédnout
‰kolu, budou moci vstoupit i do v˘uky a
podívat se, jak˘mi metodami se dnes
dûti vzdûlávají. Zodpovíme samozﬁejmû i pﬁípadné dotazy.
PﬁíleÏitost setkat se neformálnû s uãiteli se naskytne 7. února 2015 na tradiãním plese, kter˘ jiÏ léta poﬁádá ‰kola
a obec. Souãástí plesového programu
bude i pﬁedtanãení dívek z II. stupnû Z·
a vystoupí i dívãí kapela Fidorky, se
kterou jste jiÏ mûli moÏnost se seznámit. Zachováme i novû zavedenou zvyklost, Ïe na sále se nebude kouﬁit.
Tento trend zaãíná b˘t v‰eobecn˘ a jen
doufáme, Ïe se mu pﬁizpÛsobí i poﬁadatelé dal‰ích akcí pro veﬁejnost, plesy
nevyjímaje. Velikonoãní jarmark, ekologická akce „Uklidíme kolem sebe“, jiÏ
zmínûná v˘roãní Akademie - to jen
mal˘ v˘ãet plánovan˘ch aktivit ‰koly.
Podrobn˘ pﬁehled v‰ech ‰kolních akcí
najdete na webov˘ch stránkách ‰koly.
Budou na nich i fotografie z probûhl˘ch
událostí, stejnû tak i prezentace v˘tvarn˘ch a rukodûln˘ch prací dûtí.
Závûrem malé vyznání. Pocházím ze
Îalhostic, vychodil jsem zdej‰í ‰kolu,
dlouhá léta jsem zde bydlel. Nedávno
jsem s dûtmi z Vinohrádku hrál a zpíval
pro babiãky a dûdeãky na obecním
úﬁadû. KdyÏ jsem hledûl do tûch znám˘ch a mil˘ch tváﬁí, zaÏil jsem siln˘
pocit sounáleÏitosti a uvûdomil jsem si,
Ïe sem patﬁím, Ïe jsem tady doma.
Jsem pﬁesvûdãen, Ïe se tohoto intenzivního a krásného pocitu doãkají i
mnohé dûti, které tam se mnou stály.
Je to stav du‰e a mysli, kter˘ se nedá
nikde koupit ani pÛjãit. K nûmu se musí
ãlovûk proÏít.
Pﬁeji klidn˘ advent a pohodové vánoce!
Vá‰ spolurodák, spoluÏák a uãitel
Va‰ich dûtí a vnouãat
Vladimír Fiedler

paní uãitelka Michalcová). Mladí herci
se okamÏitû po odehrání bûÏeli pﬁevléci a nalíãit, aby v nové roli rejdili
v pekle. Tûlocviãna se s pomocí tatínkÛ i b˘val˘ch ÏákÛ ‰koly pﬁemûnila
v hernu, ve které probíhaly dovednostní soutûÏe pﬁipravené uãitelkami, dûti
si zahrály svou oblíbenou „Ïidliãkovanou“, pokud zrovna nebyly s maminkou (babiãkou, tatínkem, dûdeãkem)
na koláãi a ãaji ve ‰kolní jídelnû. Po-

stupnû se dûti z tûlocviãny vytrácely
smûrem peklo, kde si uÏily ãertíkÛ
a ãertÛ, popovídaly si s nejvy‰‰ím Luciferem (v civilu paní uãitelka KrchÀavá vrchní organizátorka), kter˘ je za jejich
stateãnost odmûnil dárky ze staré truhly. Je‰tû chvíli si pohrály v tûlocviãnû
a pak uÏ pelá‰ily domÛ, aby vyãkaly
Mikulá‰e, kterého za nimi poslali starostky a starostové jejich domovsk˘ch
obcí.

KdyÏ jsme po „ãertování“ s panem
‰kolníkem a dûtsk˘mi pekelníky uklízeli, sdûlovali si dojmy a záÏitky, vidûli jsme, Ïe se nám leto‰ní peklo ve
stylu „s dûtmi pro dûti“ velmi povedlo,
ostatnû dospûlí ne‰etﬁili chválou (a to
v âechách není samozﬁejmost). A samotné dûti? Ty nemusely ﬁíkat nic. Za
nû mluvila jejich nad‰ená oãka.
TakÏe... zase za rok!?
Vladimír Fiedler

Informace z Mateﬁské ‰koly v Îalhosticích
Mateﬁská ‰kola v Îalhosticích je jednotﬁídní mateﬁskou
‰kolou a je souãástí Masarykovy základní ‰koly. Je umístûna
v samostatné pﬁízemní budovû na dvoﬁe ‰koly. I kdyÏ budova není v pﬁíli‰ dobrém stavu, je vybavena nov˘m nábytkem
a kobercem v hernû. K pﬁíjemnému domácímu prostﬁedí pﬁispíváme v˘zdobou, na které se podílejí uãitelky i dûti. Také
vybavení hraãkami a pomÛckami je na dobré úrovni. V leto‰ním roce je zapsáno 25 dûtí a podaﬁilo se nám vyhovût
v‰em Ïádostem o pﬁijetí do M·.
V na‰í mateﬁské ‰kole pracujeme podle ‰kolního vzdûlávacího programu s názvem „AÈ je léto nebo zima, v na‰í
‰kolce je nám prima.“ Pﬁi na‰í práci a plánování ãinností na
toto heslo myslíme a snaÏíme se dûtem vytvoﬁit pﬁíjemné,
podnûtné prostﬁedí.
Plánování aktivit a akcí probíhá také ve spolupráci se základní ‰kolou. Úãastníme se spoleãn˘ch divadelních pﬁedstavení, koncertÛ, sportovních akcí, vystupujeme na ‰kolní
akademii, nav‰tûvujeme 1. tﬁídu a mÛÏeme vyuÏívat tûlocviãnu i dal‰í pracovny. Dûti dochází do Z· na logopedii
a v leto‰ním ‰kolním roce také novû na v˘uku angliãtiny.
Máme pﬁístup i do ‰kolní knihovny.
Mezi dal‰í tradiãní akce patﬁí mikulá‰ská nadílka, vánoãní
besídka s rodiãi, ma‰karní karneval, pﬁedplaveck˘ kurz
a jízda silniãním vláãkem. Spolupracujeme se SváÈov˘m dividlem. V ãervnu oslavujeme Den dûtí a pasujeme pﬁed‰koláky na ‰koláky. Vyrábíme pﬁedmûty k prezentaci a prodeji
na jarmarcích ‰koly a poﬁádáme podzimní, zimní, jarní a letní
v˘lety.
Vûnujeme se také poznávání pﬁírody a proÏitkovému

O nadûji v Îalhosticích
30.11.2014 - v první adventní nedûli - byl rozsvícen vánoãní strom v Îalhosticích. Poprvé, co já pamatuji, s Ïiv˘m
betlémem! Pﬁipomínkou skuteãného dÛvodu slavení
Vánoc, narození JeÏí‰ka - nadûje pro v‰echen lid.
Pod vedením souãasné starostky Stáni Hankové a jejích
pomocníkÛ, byla vytvoﬁena kouzelná atmosféra. Dûti z
místní Z· skvûle pﬁedvedly svatou rodinku a ostatní dûti
byly také úÏasné. Moc se mi líbila i v˘stava betlémÛ, zejména prastar˘ prosklen˘ „CízÛv“ - ten uÏ asi opravdu
hodnû pamatuje a mohl by vyprávût. A vyﬁezávan˘ betlém? Krása. Na‰e maminka, která se narodila v roce 1917
a uÏ není mezi námi, by z toho mûla velkou radost. Tento
prastar˘ zvyk mûl a má v‰em lidem pﬁipomínat, Ïe nejdÛleÏitûj‰í na svûtû je láska a nikoliv ﬁevnivost, závist, sobectví.....
Pﬁejme tedy „Nové vlnû“ hodnû úspûchÛ v její ãinnosti.

uãení v rámci pobytÛ venku v okolí Îalhostic a pﬁilehl˘ch obcích. Poznáváme jarní kvûtiny, pozorujeme mraveni‰tû, kuklíme housenky, krmíme kozy a ovce, vyhledáváme stopy zvíﬁat a vytváﬁíme odlitky ze sádry, poﬁádáme exkurzi do vodárny, spolupracujeme s Ptaãí ZOO .
Odmûnou za na‰i práci jsou spokojené tváﬁe dûtí i rodiãÛ
pﬁi spoleãn˘ch akcích. Pﬁíkladem byla podzimní dílna rodiãÛ
s dûtmi, kdy jsme vyrábûli stra‰idla z d˘ní.
Zuzana Kodûrová
Rodiãe a dûti M· Îalhostice moc dûkují paní uãitelce Kodûrové za její práci, gratulují k oãekávanému miminku a pﬁejí
hodnû radosti a jen málo starostí v nové roli maminky. :)

Starostka minul˘ch období Alena Vacková sv˘mi zku‰enostmi a cenn˘mi radami jistû pomÛÏe a pﬁispûje ke zklidnûní ãásti obãanÛ, kteﬁí do budoucna hledí s nedÛvûrou.
VÏdyÈ sama také kdysi zaãínala a ví, jaké to je. Také za to,
jí ãlenové zastupitelstva, na veﬁejné schÛzi pﬁi pﬁedávání
„starostovsk˘ch“ funkcí, podûkovali a pﬁedali jí kytici a
dárek.
Je ãas zmûn, tak jak byl pﬁed léty a nastupuje dal‰í generace, jak pevnû vûﬁím, schopn˘ch mlad˘ch lidí. A my
„star‰í a moudﬁej‰í“ mÛÏeme také pomoci, aby na nás, ve
stáﬁí, mladí také nezapomnûli a „neházeli nám klacky pod
nohy“.
A tomu, co vám v‰em teì ﬁeknu, vûﬁte v‰ichni! Mám to
od Ïivota odpozorované :): z dûtí se stanou mladí dospûlí,
potom stﬁednû dospûlí, star‰í dospûlí a konãí to stáﬁím dospûl˘ch a ãeká to v‰echny, bez v˘jimky! Mûjte se tedy
rádi, zlobte se co nejménû - prospûjete tak nejvíc sami
sobû.
Pﬁeji hezké Vánoce a po v‰ech stránkách úspû‰n˘ nov˘
rok 2015.
Marie Danihlíková
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ory (v KD s poslechem hudby a tancem), Vítání obãánkÛ, Vítání jara. Plánované akce jsou závislé na vnûj‰ích okolnostech a pﬁípadná zmûna je moÏná.
Stanislava Hanková

Kultura v obci...
SPOLEâENSKÁ KRONIKA OBCE
V záﬁí oslavili narozeniny:
Emila Lip‰ová (73 let), Herta Applová (86 let, t.ã. DD Mile‰ov), Marie Dufková (79 let), Ludmila Roãková (83 let),
Jana Nováková (73 let), Blanka Suchanová (68 let),
Václav Lip‰ (74 let), Milan HrÛza (68 let).
V ﬁíjnu jsme blahopﬁáli:
Miloslava Pucková (69 let), Helga Zálabská (73 let),
Václav Vokál (70 let), SoÀa Hadravová (75 let), Miroslav
Krejãí (66 let), Daniela Kubová (66 let), Wolfgang Waldhauser (84 let)
V listopadu oslavila své narozeniny paní Miloslava Kárová (65 let) a v prosinci popﬁejeme: Pavel Novák (69 let),
Jaromír Pilnaj (83 let), Marie Heﬁmánková (73 let), Marie
Vo‰ická (89 let), Anna Veselá (72 let), Ludmila Plá‰ilová
(88 let), Ferdinad Mikovec (69 let)
Daniela Kubová

Kalendáﬁ kulturních
a sportovních akcí v roce 2015
■ ZIMA
24.1. Ma‰karáda pro dûti
7.2. Ples místní základní ‰koly
■ JARO
bﬁezen - MDÎ
21.3. Zájezd na divadelní pﬁedstavení do Prahy
21.3. Ma‰karní ples - organizují pﬁátelé májky
(pro dospûlé)
30.4. Upálení ãarodûjnice Ïalhostické
23.-24.5. Víkend dûtem - souãinnost obcí
(Îalhostice, Pí‰Èany, Libochovany)
30.5. Den dûtí - indiánské léto + stavûní máje
■ LÉTO
7.6. Pozvání na den dûtí do Pí‰Èan
1.8. Trampská noc pod ‰irákem ( pro dûti a rodiãe)
Srpen - Neckyáda - organizují pﬁátelé májky
■ PODZIM
záﬁí - zveme dûti do Mirakula- rozlouãení s prázdninami
31.10. Îalhostick˘ stra‰idlák II. roãník
7.11. Drakiáda
29.11. Rozsvícení vánoãního stromeãku
■ ZIMA
7.12. Mikulá‰ská nadílka
31.12. Silvestr S a BEZ (S obãany a BEZ v˘jimek)
Operativnû dále pﬁipravujeme - Brann˘ závod, PyÏamovou
party pro dûti i maminky, zájezdy do divadla, akce pro seni-

Pozvánka na divadelní
pﬁedstavení
Obec Îalhostice zve obãany dne 21.3.2015 od 15.hod na
divadelní pﬁedstavení divadla Radka Brzobohatého Tanãírna.
Obec hradí cestu autobusem do Prahy a zpût a pﬁispûje na
úhradu vstupného ve v˘‰i 50% ze základní ceny. BliÏ‰í info
doplníme bûhem února 2015. JiÏ nyní lze na obecním úﬁadû
lístky na pﬁedstavení reservovat.
Tanãírna - Svûtovû proslulá divadelní hra Tanãírna vznikla témûﬁ pﬁed 30 lety v paﬁíÏské divadelní spoleãnosti Le
Théatre du Campagnol. Tento námût pozdûji zpracoval pro
svÛj slavn˘ film Tanãírna znám˘ italsk˘ reÏisér Ettore Scola.
Taneãní kavárna - místo, kde se potkávají lidé rÛzného
vûku i charakteru, aby zapomnûli na starosti kaÏdodenního
Ïivota. Z osamûl˘ch du‰í se stávají páry, z lidí, vãera si je‰tû
cizích, partneﬁi nebo milenci. Kolem se ﬁítí dûjiny, pí‰e se historie na‰eho národa, jen v tanãírnû osamûlí taneãníci zÛstávají v kaÏdé dobû poﬁád stejní - se svou touhou, nesmûlostí
i nesplnûn˘m snem. Dle námûtu divadelního pﬁedstavení
Jeana-Clauda Penchenata a Théátre du Campagnol „Le Bal“
napsala Hana Gregorová.
Choreografie: Petr âadek - Tomá‰ Slavíãek • Hudba,
v˘bûr hudby: Ondﬁej Brzobohat˘ • Scéna, kost˘my:
Josef Jelínek • ReÏie: Hana Gregorová
Hrají: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner/ Ondﬁej Brzobohat˘, Petr Oliva, Michal Rone‰, Antonín Hardt, Miroslav
Hrabû/ Jiﬁí Chvalovsk˘, Petr Semerád, Vojtûch Hájek, Pﬁemysl Pálek, Hana Gregorová, Vanda Károlyi, Dagmar âárová, Pavlína Mourková, Vladimíra StrieÏencová, Irena Máchová/ Charlotte Doubravová, Kateﬁina Velebová, Pavla
Procházková.
Délka: 2 hod. 45 min. (vãetnû pauzy). Pauza: 1 (15 min.)
Ceny vstupenek: 1.-9. ﬁada Kã 590,- • 10.-16. ﬁada Kã 550,Stanislava Hanková

âSÎ a SPOZ Îalhostice
■ V záﬁí vítaly na‰e ãlenky nové prvÀáãky v na‰í základní
‰kole.
■ V ﬁíjnu probûhlo vítání obãánkÛ - pﬁivítána byla Vanesa
Vrabcová.
■ V listopadu se uskuteãnila beseda se seniory na Obecním
úﬁadû.
■ KaÏd˘ mûsíc jsou posílána blahopﬁání obãanÛm star‰ím
65 let, pﬁi kulat˘ch v˘roãí obdrÏí oslavenec dárek, kter˘ je
pﬁedán pﬁi milé osobní náv‰tûvû.
Daniela Kubová

Îalhostice na facebooku
V polovinû listopadu 2012 byla zaloÏena stránka obce Îalhostice na sociální síti facebook. Byl tak spu‰tûn dal‰í komunikaãní kanál, kde lze informace nacházet, ale i zanechávat
ãi poÏadovat. Cílem stránky není „suplovat“ oficiální webovou stránku obce, ale vytvoﬁit prostor pro rychlé pﬁedávání a
sdílení informací jak pro obãany, tak pro OÚ. KaÏd˘ pﬁíspûvek lze komentovat, sdílet ãi sledovat a pﬁíspûvkem nemusí
b˘t pouze text, ale i fotka, video, ãi odkaz.
Pokud tedy máte nûjakou my‰lenku, obrázek nebo video, o kterou se chcete podûlit se sv˘mi spoluobãany, nebo
chcete své spoluobãany poÏádat o jejich názor, pﬁispûjte sv˘m pﬁíspûvkem na www.facebook.com/zalhostice. âím více
lidí se pﬁidá na tuto stránku, tím více lidí bude o va‰em pﬁíspûvku a jeho následném „Ïivotû“ vûdût.
Kamil Vesel˘
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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Vybudování zázemí pro volnoãasové aktivity dûtí
VáÏení a milí spoluobãané, nerad bych,
abyste mû vnímali jako manÏela starostky,
ale pﬁedev‰ím jako spoluobãana, kter˘ by
rád pﬁispûl ke sportovnû-kulturnímu rozvoji na‰í obce. Vystudoval jsem fakultu tûlov˘chovy, ke sportu mám velice blízko a
mrzí mû, kdyÏ vidím dûti posedávat u poãítaãe nebo u televize a nudit se. Vzhledem
k tomu, Ïe si zastupitelstvo jako jednu z priorit stanovilo vybudování zázemí pro volnoãasové aktivity
dûtí, rád bych se prostﬁednictvím Zpravodaje vyjádﬁil k my‰lence, jak na to.
Samotnou podobu sportovnû-kulturního rozvoje bych doporuãoval rozdûlit na dvû ãásti:
1. Jednalo by se o velmi pûkn˘ prostor u Z·, na kterém by
bylo moÏné vybudovat multifunkãní hﬁi‰tû a vedle tzv. workout hﬁi‰tû (venkovní posilovna) - vãetnû opravy budovy mateﬁské ‰koly na ‰atny a sprchy. V˘hodou realizace multifunkãního hﬁi‰tû, kde by se dalo provozovat vícero sportovních aktivit, by bylo i zaji‰tûní následného finanãního pﬁíjmu
obce. Tyto sportovi‰tû mohou spolu sousedit stejnû tak s dûtsk˘mi prvky mateﬁské ‰koly. Provoz by mohl zabezpeãovat
‰kolník.
2. Dále jsem pro vybudování dûtského hﬁi‰tû na plo‰e u
OÚ za dráÏní ústﬁednou (návrh pana Jiﬁího Jebouska). Dalo

by se lépe zabezpeãit kamerov˘m systémem a také by nenastal problém se stûhováním májky, nehledû na to, Ïe prostor u májky by se mohl nadále vyuÏívat na letní venkovní
akce s muzikou. Dûtské hﬁi‰tû by mohlo b˘t i souãástí odpoãinkové zóny pro seniory s pﬁíjemn˘m posezení a zﬁízením
okrasné zahrady, taková relaxaãní zóna, kdyÏ zrovna nepojede vlak (bohuÏel místo bez hluku projíÏdûjícího vlaku tady
jen tûÏko najdeme)
fota jsou ilustraãní pro základní pﬁedstavu
s pozdravem a pﬁáním hezkého dne Dominik Hanko

MIKULÁ· U NÁS DOMA!
Bylo 5.12.2014, 16 hod a ulicemi na‰í
obce se rozﬁinãely ﬁetûzy a rozburácelo se
peklo pekelné v ãele s Mikulá‰em a andûly.
Letos jsme k vám pﬁi‰li s novinkou. S Mikulá‰em aÏ k vám domÛ, potrestat holotu zlobivou a nadûlit dobr˘m dûtem. A Ïe se jich
v‰ech se‰lo. Ani jsme netu‰ili, kolik dobr˘ch
dûtí v obci Îalhostice Ïije! Nadûlili jsme rovn˘ch 60 nadílek. Dûti dostaly mandarinky,
ãokoládku, oﬁí‰ky a ãokosnûhuláka. Nûkteré
dûti ãerti naloÏili i do pytle, protoÏe cel˘ rok
zlobily maminky, neuãily se ve ‰kole a neuklízely si pokojíãky! Ale rodiãe Mikulá‰i zazpívali, u andûlÛ se pomoci doÏadovali a ãerti
museli úlovky propustit. Tak zase budou
letos ãerti pﬁikládat do kotlÛ sami, ale uÏ se
moc tû‰í na dal‰í rok, protoÏe jak je známo
zlobiv˘ch dûtí pﬁib˘vá a hodn˘ch ub˘vá. Tak
(Pokraãování na následující stranû)

Mikulá‰ a jeho pomocníci
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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aÈ si ãerti pﬁí‰tû neodnesou celou rotu :) To
by bylo v pekle teplo teplíãko.
Ale i andûlé mûli fu‰ku - speciálnû ná‰ obrostl˘ andûl EvÏen poletoval u dûtí, Ïe mu
málem kﬁidélka nestaãila. Mûl se sv˘m andûlsk˘m druhem Danu‰í posvátné kapradí,
kter˘m dûtem ‰tûstí, lásku a zdraví popﬁál.
Mikulá‰, andûlé i ãerti vzkazují, Ïe za rok
zase dorazí a vybaví se vozem bleskov˘m.
To aby se k vám vãas dopravili a noÏiãky je
nebolely.
Tak dûti, teì uÏ vás ãeká koneãnû ten JeÏí‰ek, nazdoben˘ stromeãek, prázdniny, na
stolech cukroví, krásné vánoãní pohádky,
sváteãní veãeﬁe s rodinou. Pﬁeji Vám, aÈ se
Vám nejkrásnûj‰í svátky v roce vydaﬁí, aÈ dostanete od JeÏí‰ka, co si pﬁejete a máte se
rádi!
Stanislava Hanková

Byli tu ti ãerti, ãertov‰tí...

Vzhledem k leto‰nímu jubileu v˘znamné zmûny politick˘ch pomûrÛ v na‰í zemi pﬁiná‰íme vybranou
ãást z Kroniky IV., která se vztahuje k tomuto období a je shodou okolností posledním písemn˘m záznamem kronikáﬁe Jaroslava ·vece v kronice obce.

Kronika obce Îalhostice IV., 1. vybraná ãást
1990 - Po trudném, pﬁetûÏkém pÛlstoletí (jen s krátkou pﬁestávkou) poãíná ãesk˘ národ nov˘ rok a novou dobu
svého Ïivota. Ztracené pÛlstoletí proÏil
i kaÏd˘ jedinec. Jeho osud byl sv˘m
zpÛsobem kaÏd˘ jin˘. Mnozí byli se
sv˘m osudem smíﬁeni, zvyklí, ba i spokojení a nepoãítali se zmûnou, zvratem
a Ïili tak, aby uhájili své Ïivobytí, klid.
Národ si ulevoval hoﬁk˘mi anekdotami,
nasloucháním zahraniãního rozhlasu
a nejistou nadûjí na zmûnu. Svoboda
spadla vpravdû z nebe, protoÏe odbojná skupinka stateãn˘ch byla hlídána tisíci policisty, úﬁady, soudy, vûznicemi
a v‰emocnou KSâ. Teprve kdyÏ cel˘
tento aparát zjistil, Ïe nemÛÏe poãítat
s mocí KSSSSR (pozn. red.: Komunistická strana svazu sovûtsk˘ch socialistick˘ch republik) ﬁízenou inteligentním
a pokrokov˘m Michailem Gorbaãovem,
do‰lo k rozpadu tupé a nemorální diktatury u nás. Po statisícov˘ch shromáÏdûních PraÏanÛ se studenty vysok˘ch
‰kol a malé ãásti inteligentÛ se vládnoucí reÏim rozpadl po pokusech se
surov˘m násilím.
Jak pﬁijímají tyto události na‰i místní
obyvatelé? Ov‰emÏe vût‰inou s úlevou
od opatrného mlãení a strachu z nûkter˘ch místních udavaãÛ a mal˘ch místních diktátorÛ, kteﬁí sv˘mi posudky
shromaÏìovan˘mi od STB a KSâ rozhodovali o studentech, vojensk˘ch
brancích, o funkcích uãitelÛ, vedoucích
pracovníkÛ atd.
Autor zápisu v kronice:
Jaroslav ·vec

Zde, jak i z rukopisu zﬁejmo, konãí
vyprávûní kronikáﬁe, kter˘ch pln˘ch 45
let zapisoval dûní v obci Îalhostice,
Pí‰Èany i okolí. První svazky kronik zaloÏil v roce 1947. ProtoÏe byl ãlovûkem
velice skromn˘m a nikdy se na tûchto
stránkách nezmiÀoval o sobû, je mou
povinností uãinit to za nûj. Snad to
mÛÏe v budoucnu zajímat ãtenáﬁe,
kter˘ si v jeho kronikách bude ãíst.
Jmenoval se Jaroslav ·vec, narodil
se v r. 1898 v NíÏebohách, pod horou
¤íp. Podﬁipanem se cítil b˘t po cel˘
Ïivot, kter˘ nemûl nikterak lehk˘
a snadn˘. Jako 17-ti let˘, po absolvování mûlnické ovocnicko-vinaﬁské
‰koly, jejímÏ byl premiantem, narukoval
do 1. svûtové války. Po návratu v r.
1918 se jako dobrovolník úãastnil bojÛ
na‰í mladinké první ãeskoslovenské armády na jiÏním Slovensku, které napadla maìarská vojska Bély Kuna,
t.zvané Republiky Rad.
Po nûkolika trudn˘ch pováleãn˘ch letech, kdy najít slu‰né zamûstnání nebylo snadné, se vrátil na podﬁipsko. Z putování po âechách (pracoval jako odborník v továrnách na zpracování
ovoce) si z jihoãeského Tábora pﬁivedl
krásnou a hodnou Ïenu, která ho obûtavû provázela cel˘m Ïivotem.
Po skonãení 2. svûtové války se usadil zde v Îalhosticích, jednak proto, Ïe
do mûsta Terezína, kde naposledy pﬁed
válkou bydlel, se pro jeho zniãení
(Ghetto!) nedalo bydlet a jednak také,
protoÏe, jak Ïertem ﬁíkával, ze své stránû nad Labem vidûl jedním okem ¤íp

a druh˘m zﬁíceninu hradu Hazenburku,
blízko nûhoÏ také ãas pob˘val. Jeho
posledním zamûstnáním byla práce
v zemûdûlském oddûlení okresního
úﬁadu. Co o nûm ﬁíci víc. Byl ãlovûkem
ve skrze poctiv˘m, ãestn˘m, pomáhajícím vÏdy tûm slab‰ím, velice vzdûlan˘m, samoukem. Znal velice mnoho
z literatury na‰í i svûtové, z historie
i z umûní, zvlá‰È malíﬁství. V mládí psával zdaﬁilé fejetony a povídky, které
tehdy kritika chválila, ov‰em tato ãinnost by byla jeho a rodinu neuÏivila.
Myslím ale, Ïe ve skrytu své du‰e litoval, Ïe své plány a touhy psát nemohl
naplnit. Kdo ví, moÏná, Ïe by ãeská literatura mûla o jedno dobré jméno
více. AÏ do sv˘ch posledních dnÛ zemﬁel 17. prosince 1990, tedy aÏ do
sv˘ch 92 let, mûl bystr˘ a logick˘ úsudek, jen ruka se uÏ tﬁásla...a srdce neuneslo ztrátu své nejbliÏ‰í, své Ïeny,
která ho o jeden rok pﬁede‰la.
Pro mne, pro jeho dceru, je velice
obtíÏné pokraãovat tam, kde pﬁestal.
Autor zápisu v kronice:
Marie Pániková
Pro Zpravodaj pﬁipravil:
Jiﬁí Jebousek

Dále pﬁipravujeme v˘taÏky z kroniky,
které popisují osidlování na‰í obce po
roce 1945. Dozvíte se mimo jiné, ve
kter˘ch ãíslech popisn˘ch, kdo Ïil
a odkud pocházel.
Pﬁipravil: Jiﬁí Jebousek
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