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AKTUALITY
·
N a o b e c n í m ú řa d ě m áte
možnost nově zakoupit krásnou knihu
Průvodce po vinařství na Litoměřicku,
autorem je pan Michal Závada. Kniha
obsahuje poutavý výklad o životě všech
regionálníchvinařů, o pěstování vína, o
jejich odrůdách a je doplněna krásnými
fotografiemi vinohradů z naší malebné
oblasti. Knihu zakoupíte za 250,- Kč.

A zde malá ochutnávka z knihy přímo
od jejího autora:
Vinařství pod Radobýlem je nejmladší
společností, kterou v knize
představujeme. Vzniklo v roce 2012 se
z á m ě re m s t á t s e i n o v a t i v n í m
vinařstvím. Vznikem vinařství si
zakladatel a velký milovník vína splnil
svůj sen. Záliba ve vínu přerostla z
celoživotního koníčku až do podoby
ambiciózního projektu vinařství. Po
získání 3ha starší vinice jde vinařství
náročnou cestou výsadby nových
vinohradů na zanedbaných plochách
na úpatí Radobýlu. V mnohém je
vinařství tradiční, například v
odrůdové skladbě, v mnohém také
inovativní. Jsou to například skleněné
uzávěry lahví nebo moderní budova
společnosti. Vinařství patří Radku
Popovičovi, který působí také v
lázeňství.
Kdo nebo co vás přivedlo k vinařství?
Okolo vína jsem se pohyboval celý
život. K vinařství jsem se prakticky
přivedl sám. Víno mám rád. Zjistil
jsem, že v tomto regionu se dají vyrábět
fenomenální vína, pak už to byla jen
otázka času.
Proč právě Žalhostice?
Beru to jako jeden region společně s
Velkými Žernoseky a Michalovicemi. Je
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ZDARMA

OBEC MÁ SVÉ
FACEBOOKOVÉ
STRÁNKY, STAŇTE
SE PŘÁTELI A
SLEDUJTE
AKTUÁLNÍ DĚNÍ V
OBCI.

ODKAZ NA NAŠICH
WEB.STRÁNKÁCH, KDE SE
DOZVÍTE, JAK ZASTUPITELÉ
HLASUJÍ, JAK SE ÚČASTNÍ
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ A
JAKÉ PODKLADY K JEDNÁNÍ
SE BUDOU PROJEDNÁVAT
NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
to právě tento region, kde je úžasné podloží, jsou tu skvělé podmínky pro pěstování
vína a řekl bych i krásná příroda jako celek. Například u nás, když se podíváte, je
krásná budova vinařství, vinohrad a nad tím vším Radobýl. To je moc pěkné.
Osazujete neudržované stráně pod Radobýlem, likvidujete letité nálety.
Obnovujete původní viniční plochy. Bylo těžké získat pozemky? Nebo byli
majitelé rádi, že se jejich pozemkům vrátí původní účel?
Je krásné, že se pozemkům vrací původní užitek. Pozemky, které jsou vedeny jako
vinice, ale vypadají jako prales. My je čistíme a vracíme sem révu. Získat pozemky
však nebylo vůbec jednoduché. Vše, co jsem koupil, bylo po maličkých kouscích a
pomalu jsme parcely scelovali. Není to tak jako dříve, kdy bylo možné za nízkou
cenu koupit velký kus pozemku. Nyní je to naopak. Za velké peníze se prodávají
malé pozemky.

(pokračování na straně 2)
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Kolik hektarů obhospodařujete? Na
kolik se chcete dostat?
V současné době máme 33 ha půdy, ale
většina je v takovém stavu, že tam ještě
nejsou vybudované vinohrady. To
znamená, že v současné době máme
zhruba 3 ha staré výsadby, to jsou starší
vinice, které se nám podařilo získat. Už
jsme vysadili zhruba tři hektary, které
budou poprvé plodit v roce 2016. Na
jaře 2016 vysazujeme dalších 8 ha.
Potom se chceme nadechnout a
pokračovat v dalších letech. Možná
každým rokem jeden až dva hektary. Je
to běh na dlouhou trať.
Jaké odrůdy jste vysadili?
Na staré vinici je Ryzlink rýnský,
Rulandské bílé, potom máme terasu,
kde je více odrůd. Odsud pochází
kupáž, která se jmenuje Medard. A nová
výsadba je Fratava, Pinot noir a Mopr.
Výsadba, která nás čeká v roce 2016, je
Rulandské šedé, Tramín a další Pinot
noir. Zajímavá je Fratava, je to uznaná
odrůda od roku 2008, dává velice pěkné
červené víno, pevné, ovocité, s
mimořádnou strukturou. Většina lidí
ani nevěří, že tak pěkné víno je možné
udělat v této lokalitě.
Jaká je filozofie podniku?
Věříme, že víno z Čech má velkou
budoucnost a oblast pod vrchem
Radobýl obrovský potenciál.
Vytváříme jeho novodobou vinařskou
historii, abychom se o zdejší víno
mimořádné kvality podělili se světem.
Vyrábíme kvalitní suchá vína. Naše
víno chutná tak, jak má víno z tohoto
regionu chutnat. Zakládáme si na čisté
chuti révy vinné. Vína necháváme
prokvasit dosucha, což jim dává skvělý
předpoklad k použití v gastronomii.
Čistá chuť našeho vína je v tomto
směru unikátní a nechá vyniknout jeho
eleganci.
Jakou nejkrásnější a naopak nejhorší
chvíli jste s vínem zažil?
Nejkrásnější doufám teprve zažiji v
roce 2016, až nám budou plodit nové
vinice, a zatím se nepřihodilo nic tak
hrozného, abych to mohl uvést jako
špatnou chvíli.
Preferujete tradiční odrůdy a postupy
a technologie?
Je to kombinace. Mám velkou úctu k
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tradicím a zároveň obdivuji nové
technologie. Není to ani jeden extrém.
Zřejmě jako jediní v regionu
používáte unikátní skleněný uzávěr
láhve…
Jde o skleněný uzávěr Vino-lok.
Vino-lok je v současnosti nejlepším
způsobem, jak víno uchránit před
p ro n i k á n í m v z d u c h u a j e h o
následným znehodnocením.
Skleněný uzávěr s logem našeho
vinařství je též barevně sladěn s
barvou vína. Bílá vína jsou opatřena
průsvitným uzávěrem, zatímco růžové
víno má uzávěr růžový. Výjimkou je
víno červené, které je uzavřené
korkovým špuntem.
Co můžete prozradit o nové,
zajímavé budově vinařství?
Chtěli jsme, aby víno mělo svůj
důstojný domov. Bude to krásná
stavba, která zapadne do zdejšího
krajinného rázu. Myslím si, že její
nadčasový styl je velice vkusně
zvolený vzhledem k prostředí. Stavba
obdélné dispozice je výrazně delší
stranou situována po vrstevnici
svahu. Dům je dvoupodlažní.
Funkční rozdělení na část výrobní a
část prezentační se promítá i do
vnější formy. Pultové zastřešení má
dvě orientace spádu, vždy dle funkce
a provozu, který chrání. Rovina
setkání pultů je zároveň místem
oddělení funkcí. Tvar domu je
zásadně podřízen záměru
harmonického začlenění stavby do
terénu a okolí. Není to továrna. Není
to zemědělská hala. Je to vinařství.
Budou zde výrobní prostory, sklep,
zázemí pro zaměstnance a
samozřejmě prezentační
ochutnávková místnost.
Máte nástupce? Myslíte na
budoucnost?
Říká se, že když se buduje vinařství,
tak je to na generace. Mám dvě děti.
Samozřejmě, i když jsou ještě velice
malé, už se hlásí, že chtějí pracovat na
vinici. Dokonce můj syn Medard má
po sobě pojmenováno jedno z našich
vín a je na něj moc pyšný. Dcera se
pro změnu hlásí k Fratavě, prý je to
její víno.

• Stále máme v prodeji turistické
známky za pořizovací cenu 21,- Kč,
turistické nálepky za 8,-Kč a nově
také odznáčky se znakem obce, ty
pořídíte za 27,-Kč.

• Obec pořídila nový kontejner šedé
barvy pro odkládání drobného
kovového odpadu. Kontejner je
umístěn na sběrném místě u
stáčírny.
• Nově budete u nás moci zakoupit i
pohlednice. Nyní se připravují do
tisku. Takto budou vypadat:

• Naši senioři dostali kalendáře obce na
rok 2017. V případě Vašeho zájmu je
lze u nás objednat za 140,- Kč

• Nově jsme umístili na budoucí
dětské hřiště první herní prvek pro
naše děti. Vzhledem k nízkému
rozpočtu obce nelze vybavit celé
dětské hřiště kompletně naráz.
Zastupitelstvo již potřetí žádalo o
dotace, ovšem bezúspěšně. Proto
jsem se rozhodli pořizovat herní
prvky postupně, dle našich
možností. Těšit se nyní můžete z
domečku se skluzavkou.

Žalhostický zpravodaj
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AKTUALITY - POKRAČOVÁNÍ:
• Nově naleznete na našich webových stránkách
VIDEOGALERII, kde naleznete reportáže k většině
kulturních akcí, které naše obec pořádá
• Obec nechala provést digitalizaci všech kronik, nyní
jsou vám kroniky plně k dispozici a můžete v nich
libovolně listovat. Kroniky, kde jsou uvedeny osobní
údaje, jsou k dispozici až po zadání hesla, to vám
sdělíme na základě podané písemné žádosti v naší
podatelně. Kroniky naleznete na našich webových
stránkách na uvedeném odkazu http://www.zalhostice.cz/obcan/kronika/
• Na našem webu v levém sloupku také nově najdete
KALENDÁŘ AKCÍ, kde naleznete veškeré schválené akce
obce na celý rok. Stejně tak i kalendář SVOZ ODPADŮ,
kde se vám zobrazí veškeré svozy na celý rok.

• Připomínáme všem občanům povinnost
uhradit do konce ledna 2017 poplatky za
svoz odpadu a za psy. Poplatek je 450,/osobu, pes pak 100,- druhý pes 150,-Kč.

KONDIČNÍ CVIČENÍ

PRO ŽENY
Budova OÚ ŽALHOSTICE

PONDĚLÍ A ČTVRTEK
od 18. – 19.hod
Cvičebné – 50,- Kč.

ZÁKAZ SKLÁDKY:
ODPADY SE MOHOU UKLÁDAT POUZE DO KONTEJNERŮ,
JAKÉKOLIV VOLNÉ ULOŽENÍ ODPADU MIMO KONTEJNERY A
ZNEČIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SE POVAŽUJE ZA ČERNOU
SKLÁDKU. OBEC JE OPRÁVNĚNA PŮVODCE TAKOVÉHO ODPADU
POKUTOVAT AŽ DO VÝŠE 200 000,- KČ. ZAZNAMENÁTE -LI JAK SE
NĚKDO NELEGÁLNĚ ZBAVUJE ODPADU, ZAPIŠTE SI JEHO SPZ,
V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ POŘIĎTE FOTOGRAFII NEBO VIDEOZÁZNAM
(AVŠAK S OHLEDEM NA SVOJI BEZPEČNOST). KONTAKTUJTE
POLICII ČR (158). DEJTE NÁM TAKÉ VĚDĚT NA LINCE 602 195 166.
DĚKUJEME ZA VAŠI VŠÍMAVOST.

Žalhostický zpravodaj
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Jak Obec hospodařila s finančními prostředky?

Zastupitelstvo obce schválilo nový
dokument: Strategický rozvojový
dokument obce na období od roku
2016 – 2030. V dokumentu jsou
obsaženy plánované rozvojové
aktivity, včetně předpokladu jejich
realizace a výše investice. K
dispozici je na www. zalhostice.cz,
či u nás na úřadě.

Žalhostický zpravodaj
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ROZPOČET NA ROK 2017
Ke dni 31. 12. 2016 byl na našich obecních účtech zůstatek: Komerční
banka: 1 722 000,- Kč, Poštovní spořitelna: 73 200,- Kč, Česká národní
banka – 364 000,- Kč. Celkový zůstatek byl 2 159 200,- Kč

PŘÍJMY

VÝDAJE

Na dalším veřejném zasedání obce naplánovaném na den 13. 2. od 18.hodin budeme projednávat návrh rozpočtu
na tento rok. Kontrolní výbor obce navrhl snížení o více než polovinu finanční prostředky na pořádání kulturních
akcí, naopak navrhl navýšení položky pro školu o 200 tis. Kč.

Žalhostický zpravodaj
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Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě
V listopadu tohoto
roku 2016, za
pomoci finanční
p o d p o r y
z
Programu pro
obnovu venkova Ústeckého kraje, obec
realizovala celkovou rekonstrukci
sociálního zařízení v budově našeho
kulturního domu. A jak se
rekonstrukce, kterou prováděla firma
Evžena Cíze povedla, posuďte sami z
přiložených fotografií. Jsme rádi, že

Před rekonstrukcí:

se daří postupně dávat nemovitosti v
našem vlastnictví pomalu do pořádku.
Nyní je na řadě budova mateřské školy
– tu budeme realizovat
prostřednictvím úvěru, neboť většina
zastupitelů obce nechce vstupovat do
financování za pomoci dotačních
titulů. Vedení obce vzetí úvěru od
Komerční banky všemi hlasy podpořilo,
díky tomu se můžeme těšit na novou
budovu, však už bylo na čase. Úvěr
budeme čerpat také na nové oplocení

celého areálu školy, které je již v
dezolátním stavu a na některých
úsecích chybí oplocení zcela. Rovněž
budova školy a to konkrétně stará
část, vyžaduje další investici –
potřebuje vyměnit okna za plastová a
stejně tak tělocvična nutně vyžaduje
nový kabát. O celkové výši úvěru
zatím nemáme jasno, to budeme mít
až v momentě, kdy získáme rozpočty
na všechny výše jmenované akce.

Po rekonstrukci:

Žalhostický zpravodaj
Před rekonstrukcí:
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STATISTIKA DAT OBYVATEL
KE DNI 31. 1. 2017
Ze statistických údajů má obec Žalhostice ke dni 31. 1. 2017 celkem
527 obyvatel, z toho 216 mužů a 207 žen. Počet dětí je celkem 54
chlapců a 50 dívek. Průměrný věk je 41,7 let. V roce 2016 se narodilo
celkem 4 děti (3 holčičky a jeden chlapec) a zemřelo 6 občanů (4 ženy
a 2 muži).

Po rekonstrukci:

Po rekonstrukci:

Žalhostický zpravodaj

Sociální služba je poskytována seniorům od 65 let
věku. Zařízení je vhodné i pro manželské nebo
partnerské páry.
Služby neposkytujeme imobilním osobám.
Poskytujeme pobytové služby a sociální péči v klidném
a příjemném prostředí těm, kteří vzhledem ke svému
věku a snížené soběstačnosti potřebují podporu nebo
pomoc druhé osoby. Tyto poskytované sociální služby i
péče vycházejí z individuálních potřeb uživatelů, při
zachování jejich důstojnosti a možnosti o své osobě
sami rozhodovat v prostředí, které co nejvíce vyhovuje
jejich potřebám a které maximálně podporuje jejich
soběstačnost.
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ZÁJMOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST
Uživatelé si mohou podle svých zájmů a schopností
vybírat z různých nabízených aktivit, např. kondiční
cvičení, sportovní hry, soutěže, vycházky do okolí,
ruční práce, muzikoterapie, návštěvy divadel, výstav,
přednášek, besed apod. Dlouholetou tradici má náš
pěvecký sbor „Bábinky“. Tuto činnost organizuje a
zajišťuje odborná pracovnice s dlouholetou praxí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální pracovnice zajišťuje poradenskou činnost,
pomoc s finančními, úředními i osobními záležitostmi,
pomoc při vyřizování žádostí o sociální dávky,
kompenzační pomůcky apod.

Našim dlouhodobým cílem je pomoci uživatelům vést
aktivní, plnohodnotný a důstojný život.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování poskytujeme v 53 bytech, 37 bytů 2+kk a
16 bytů 1+kk.
Každý uživatel má k dispozici svůj vlastní pokoj
s přístupem na balkón. Všechny byty mají vlastní
hygienické zařízení a kuchyňský kout s jídelnou.
Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem včetně
lůžkovin.
Uživateli je umožněno vyzdobit si svůj pokoj drobnými
předměty k jeho zútulnění i používat svoji televizi či
rádio.
Uživatelé mají k dispozici společné prostory v halách
na jednotlivých patrech, tělocvičnu, klubovnu
s internetem, jídelnu, dílnu a dva osobní výtahy.
STRAVOVÁNÍ
Pro uživatele zabezpečujeme celodenní stravování 5 x
denně, včetně diet dle jejich zdravotních potřeb.
LÉKAŘSKÁ, OŠETŘOVATELSKÁ, OBSLUŽNÁ
A REHABILITAČNÍ PÉČE
Veškerá péče o uživatele je zajišťována týmem
kvalifikovaných, zkušených zaměstnanců.
Do zařízení dochází 1 x týdně praktický lékař.
Zdravotní sestry poskytují odbornou péči 12 hodin
denně. Obslužnou péči poskytujeme nepřetržitě 24
hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků.
Na doporučení lékaře poskytujeme 2 x týdně
rehabilitační službu.

OSTATNÍ SLUŽBY
Pro uživatele jsou v domově zajištěny kadeřnické
služby, pedikúra, kosmetika, mohou si nakoupit
pečivo, drogerii i oděvy. Zabezpečujeme vyzvednutí
léků a zdravotnických pomůcek. V objektu je
k dispozici přístup k internetu.
CENY SLUŽEB
Byt pro jednoho uživatele: 175,- Kč/den
Byt pro dva uživatele typ B: 170,- Kč/den (okno
v kuchyni)
Byt pro dva uživatele typ A: 165,- Kč/den (bez okna
v kuchyni)
Strava celodenní: 145,- Kč/den
Dietní strava: 148,- Kč/den

Všechny zájemce o naše služby, jejich rodinné
příslušníky i ostatní občany zveme k prohlídce
zařízení, kde rádi zodpovíme na případné dotazy.
Domluvte si schůzku na uvedených kontaktech.
Těšíme se na Vás.

Žalhostický zpravodaj
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Domov U Trati Litoměřice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové
organizace, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, tel: 416 535 075. Zřizovatelem organizace je Ústecký
kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Domov se nachází v klidné části města Litoměřice, v sousedství areálu Městské nemocnice.
Zařízení je obklopeno rozsáhlým parkem s lavičkami, pergolou a odpočinkovou zónou, který je
využíván i méně pohyblivými uživateli k posezení, k procházkám a dalším aktivitám. Nedaleko
Domova U Trati se nachází krytý plavecký bazén, zastávka městské autobusové dopravy a
v dosahu je i autobusové a vlakové nádraží (cca 15 minut chůze).
Kapacita Domova je 90 lůžek.

Kontakty
Domov U Trati Litoměřice, U Trati 2041/3, 412 01 Litoměřice
Sociální pracovnice : tel: 416 735 294-6
Vedoucí : Mgr.Karel Reissmüller, 416 735 295, 602 880 215
Email: dut.litomerice@csplitomerice.cz

Poděkování

14.9.2016
Žalhostice

Bývalo dobrým zvykem, že se dráhy o své pozemky staraly. Už to tak ale
dlouho není. Lebeda a roští ohrožující cyklisty se velice dobře rozrůstá.
Chtěla bych touto cestou poděkovat našim děvčatům:„ Jarušce a Jiřince“,
které se s požehnáním paní starostky pustily do úklidu u sice pěkného, ale
téměř neviditelného viaduktu.
Děkuji – Děkuji

Zahnová Helena

Žalhostický zpravodaj
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Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je jednou z akcí,
kterou české knihovny svádí v konkurenci
populárnějších médií boj o zájem dětí a
dětské čtenářství. Všichni víme, že
dnešní způsob života dětské četbě příliš
nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními
lákadly od bezduchého vysedání před
televizní obrazovkou k počítačový hrám.
Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám
všem se zdá, že dnešní děti nečtou.
A přitom existuje docela jednoduchá
cesta - dát dětem osobní příklad a ukázat
jim, že číst je veliké dobrodružství. V
rodině, kde čtou rodiče, nemají děti
závažné problémy se čtením.
V dubnový podvečer se opět prostory
zasedací místnosti OÚ zaplnily malými
čtenáři. Pomáháme tak oslavit
Mezinárodní den dětské knihy, který se
připomíná každoročně 2. dubna na
celém světě, v den narození známého
dánského pohádkáře. Děti měly možnost
setkat s panem Andersenem a jeho
pohádkami. Obec Žalhostice se již
podruhé zapojila do celorepublikové
akce na podporu čtení knih., kterou
Vedle četby a plnění úkolů této
pohádkové noci, se vykouzlily i skvělé
vafle. Večer se linul v příjemné a klidné
atmosféře nočního dobrodružství. A na
závěr slovy Zdeňka Svěráka: Všechny děti
potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou
pro dětskou duši.“

ZLATÁ SVATBA
Dne 19. 3. 2016 oslavili manželé Pavel a Lenka Novákovi Zlatou svatbu.
U nás na Obecním úřadě si opět po padesáti letech řekli své „ ANO“.
Obřad byl krásný a dojemný. Ještě jednou moc gratulujeme a přejeme
mnoho šťastných okamžiků ve Vašem zralém manželství.
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Za Humny
Tak se jmenuje výpravné naučné
povídání pana Peterky. Chtěli bychom
mu touto cestou poděkovat za jeho
zájem a čas, který věnuje našim
místním vyprávěním o přírodě a
zajímavostech Českého Středohoří.
Letos svoji činnost zahájil akcí – Zimní
vycházka s pozorováním vodního
ptactva, která se konala v lednu. Pane
Peterko, děkujeme, jste nám velkým
přínosem a vaše poutavé vyprávění se
těší stále větší oblibě.

V novém roce 2017 Vám
přejeme pevné zdraví, mnoho
chuti do života, častá objetí a
rozumné činy…ŠTĚSTÍ NECHŤ
VÁM DĚLÁ SPOLEČNÍKA…

Obecní úřad Žalhostice
Žalhostický Strašidlák
III. ročník proběhl trochu netradičně. Ke strašidelné atmosféře pomohlo nově
vytvořené pohádkové sklepení, které se zaplnilo nejrůznějšími strašidly. U vstupu
děti přivítala bílá paní, a dále bludička, čarodějnice a čerti ze záhrobí. Dětem se
otevřela i nová atrakce v podobě strašidelného domu vedle Cik Caku, kde děti
čekaly krvelačné jezinky a jeptiška s umrlcem. Největším strašidlem byl letos
ohromný Zombík, který děti doprovodil do strašidelného doupěte, kde již čekalo
Štěpánčino divadlo. Děti získaly sladké odměny, zatančily si a zasoutěžily a těm,
kterým se podařilo vydlabat i dýni, pak čekaly zajímavé ceny. Všem strašidlům
v e l i ké
d í k y !
A
o p ě t
v i d e o r e p o r t á ž :
http://www.zalhostice.cz/obcan/videogalerie/rok-2016/zalhosticky-strasidlak/
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Žalhostice včera, dnes a zítra
Vinařství pod Radobýlem
„Celý ten nápad pustit se do tak
ambiciózního projektu vzešel od
manžela. Ovšem vzhledem k tomu,
že on má svých starostí v
zaměstnání dost, tak jsem vznik
Vinařství pod Radobýlem „dostala“
na starost já. A mě to baví. Nemám,
bohužel, vinařské vzdělání,já jsem
studovala cestovní ruch, ale k vínu
mám blízko jako konzument.
Chápu, že pro vinařskou odbornost
to je dost „málo“, proto máme v
oboru vzdělaného a zkušeného
v i n a ř e p a n a S t e j s ka l a . A l e
rozhodnutí manželovo a mé bylo
směrem k vínu jednat, po
intenzivním hledání jsme našli
tradiční vinařský region v
Žalhosticích a velmi se nám tady
líbí. Základ máme – odborníka na
pěstování a zpracování révy vinné a
pracovité kolegy. V budoucnu
zřejmě vznikne prostor i pro další
zaměstnance. Poté bychom rádi
zaměstnali hlavně ty, kteří mají
vztah k révě, tomuto regionu, této
půdě, tomuto krásnému kraji. A já
dělám všechno pro to, abych se
maximálně pracovně i odborně
stala součástí péče o růst,
obhospodařování a zpracování této
úžasné plodiny.“
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Tak to jsou na úvod slova paní Lucie
Popovič, nejzodpovědnější z
odpovědných v soukromé firmě
Vinařství pod Radobýlem. Již
zkolaudovaná provozní budova stojí
na hranici jedné z vinařských „tratí“
neboli vinic přímo naproti hradlu
železniční stanice Velké Žernoseky a
za nejbližšího souseda má firmu
pana Waldhausera. Bývala by
sousedila s Koželužnou nebo
Rybenou, kdyby…Ale nechme
minulost minulostí. Stejně to nikam
„nevede“.
Záchrana bývalých viničních ploch.
Dobře. Zmizel domek u
železničního přejezdu lokální tratě,
vybrala se zemina, zpevnily svahy,
založily nové vinice, postavil se
o b j e kt v i n a řst v í . Po p o v i čo v i
radikálně změnili tuto část
žalhostického území a je nutné
podotknout, že jen a jen k jeho
prospěchu. V současnosti v objektu
dokončují specializované firmy
ko m p l e t a c i c e l é h o s y s t é m u
zpracování hrozna révy vinné a v
objektu je i místo pro degustaci a
prodej tekutého vinného produktu.
Slavnostní otevření se plánuje již na
jaro příštího roku…

„Nemáme v plánu momentálně
v i n a řst v í rozš i řovat . B u d ova
vinařství byla projektována a
postavena tak, aby „pobrala“
sklizeň vysázených vinohradů. V
současnosti vlastníme 3 hektary
starých, 3 hektary námi nově
vysázených a letos jsme na jaře
vysázeli 8 hektarů dalších vinic.

Pokud všechno vzroste a zaplodí,
tak sklizeň z letos vysázených
v i n o h ra d ů b u d e za t ř i ro k y.
Provozně jsme již teď na úrodu
připraveni. Pozemkově se nám
podařilo získat dalších 20 hektarů,
ale jsou z vinařského hlediska velmi
zanedbané a teprve budoucnost
ukáže, kdy je - eventuálně - pro
pěstování révy vinné použijeme. V
této souvislosti budeme případně
firmu rozšiřovat.“
Vyrábět budeme pouze „suché“
víno.
Paní Popovič je mladá, vitální,
energická a rázná žena. Okamžitě
Vás přesvědčí, že Popovičovi si –
ačkoliv to zní jako klišé – v
Žalhosticích svůj „domovský“
prostor našli, milují to tady a
nekriticky se jim tady líbí. Mám
pocit, že kdyby manžel neměl
zaměstnání v Teplicích, kdo ví, zda-li
by nestavěli v Žalhosticích i rodinný
dům. Nebo některý nekoupili. Ale
vraťme se k vínu.

„Žalhostický region pod Radobýlem
je ideální pro pěstování révy.
Podmínky pro tuto produkci jsou
zde fantastické. Je tu celá řada
faktorů, které tomu pomáhají. Je tu
opuka - vhodné podloží, čedičový
Radobýl, který vám celý produkční
prostor vinic krásně prohřeje, sklon
v i n i c j e d n oz n a č n ě n a j i h a ž
jihozápad. V českých krajích není
produkce suchých vín příliš obvyklá.
Věříme, že je to správná cesta i když
půjdeme trošku proti proudu, ale
těch vín, kde vinaři záměrně
nechávají v produkci zbytkový cukr,
je v nabídce tolik, že nemáme
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„Žalhostický region pod Radobýlem
je ideální pro pěstování révy.
Podmínky pro tuto produkci jsou
zde fantastické. Je tu celá řada
faktorů, které tomu pomáhají. Je tu
opuka - vhodné podloží, čedičový
Radobýl, který vám celý produkční
prostor vinic krásně prohřeje, sklon
v i n i c j e d n oz n a č n ě n a j i h a ž
jihozápad. V českých krajích není
produkce suchých vín příliš obvyklá.
Věříme, že je to správná cesta i když
půjdeme trošku proti proudu, ale
těch vín, kde vinaři záměrně
nechávají v produkci zbytkový cukr,
je v nabídce tolik, že nemáme
ambice se do takto zpracovávaných
vín pouštět.“

Samé jedničky pro nové vinařství a
nové vinaře.
Areál nového vinařství krásně a
přímo navazuje na vinice, které ho
doslova a do písmene obklopují.
Ostatně byla to podmínka pro
architekta od majitelů. Většina
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Mikuláš

vinařů to nemívá. Celý takto
příjemný celek se majitelé rozhodli
rozšířit o kapličku. Ta bude stát ve
vinohradu. Vše je to již zobrazeno
na logu vinařství.
Shrnuto a podtrženo. Žalhostice
nové podnikatele potřebují.
Popovičovi žili delší dobu v
zahraničí a dle slov paní Lucie /
koho jiného/ , protože opravdu mají
rádi víno, rozhodli se ho sami
pěstovat. Znali mnohá a měli
možnost poznat i žernosecká vína.
Ale nechtěli být jedni z mnoha
žernoseckých a tak se rozhodli pro
Žalhostice. Zhodnotili zanedbané
pozemky, nabídnou práci místním,
chtějí být přirozenou součástí obce
třeba i tím, že by v obci obnovili
tradiční ale zaniklé žalhostické
vinobraní. Ať se jim daří! A
zhodnocení? Prostě samé jedničky.
/si/

Letos chodil Mikuláš se svou
družinou o den dříve, to aby měli
rodiče možnost využít i akce - Peklo,
kterou pořádá místní škola a to v
den D. Svatý Mikuláš zavítal do
domovů místních rodin již potřetí a
bylo zase živo. Jsme rádi, že se tento
český zvyk dostal i k nám do
Žalhostic a můžeme tak dětem
rozzářit, leckdy i rozplakat jejich
očička. V tomto roce budeme
chodit již v tradiční den, tj. 5. 12.
Těšíme se na Vás! Mikuláš, anděl a
parta ďábelských čertů a čertic z
Nemanic
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PLÁN INVESTIC OBCE ŽALHOSTICE PRO ROK 2017
VÝSTAVBA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U ŠKOLY 300 TIS. (39 TIS.
+DPH – PROJEKT)
PŘECHOD PRO CHODCE U ŠKOLY – 250 TIS.
FOTBALOVÉ BRANKY A HERNÍ PRVEK PRO DĚTI – 62 TIS.
STAVEBNÍ PROJEKT CHODNÍK SMĚR LTM – 161 TIS.
STAVEBNÍ studie CHODNÍK WALDHAUSER – 48 tis.+DPH
STAVEBNÍ PROJEKT VÝSTAVBA ŠKOLKY – 200 TIS.
NÁBYTEK OÚ – 50 TIS.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – 20 TIS.
ZÍDKA – HŘIŠTĚ – 111 TIS.
HROMOSVODY NA NEMOVITOSTI – 50 TIS.
starosta obce, Stanislava Hanková

ZDE ODSTŘIHNĚTE
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Žalhostice r. 2017
LEDEN 21. 1. – Zimní vycházka za vodním ptactvem (p. Peterka)
ÚNOR

18. 2. PLES ŠKOLY (Obec + škola)

BŘEZEN

5. 3. Maškarní se Sváťou (Obec)
8. 3. MDŽ pro seniory (Obec + SPOZ)
18. 3. PLES MÁJKY (Obec + skupina občanů přátelé Májky)
25. 3. ZÁJEZD DO DIVADLA PRAHA: Adéla ještě nevečeřela (Obec)
31. 3. NOC S ANDERSENEM (Obec)

DUBEN 30. 4. UPÁLENÍ ČARODĚJNICE ŽALHOSTICKÉ (Obec)
KVĚTEN 27. 5. OSLAVY JARA a KÁCENÍ MÁJE (Obec+skupina občanů přátelé Májky)
ČERVEN

3. 6. DEN DĚTÍ – ZÁJEZD - SAFARI ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
10. - 11. 6. VODÁCKÁ VÝPRAVA VODOU PORTOU
(ŠKOLA + mikroregion Porta Bohemica)

ČERVENEC 2. – 9. 7. DĚTSKÝ POBYT V PŘÍRODĚ – ČESKÉ ŠVÝCARSKO (OBEC)
SRPEN

26. 8. NECKYÁDA (Obec + skupina občanů přátelé Májky)

ŘÍJEN

28. 10. ŽALHOSTICKÝ STRAŠIDLÁK IV. ročník (Obec)

LISTOPAD 26. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU (Obec)
? ZÁJEZD DO DIVADLA (Obec)
PROSINEC 4. 12. MIKULÁŠ DOMŮ (Obec)
14. 12. PŘEDVÁNOČNÍ SEZENÍ SE SENIORY (Obec + SPOZ)
24. 12. BETLÉMSKÉ SVĚTLO PRO OBČANY (Obec)
31. 12. SILVESTR NA HŘIŠTI (Obec)

Změna termínů možná – pozvánky na akce sledujte na ww.zalhostice.cz
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NECKYÁDA
Akce obce, kterou organizuje a realizuje parta místních – přátel májky. I
letošní ročník byl výtečný, skvělá příprava zajistila nezapomenutelnou
atmosféru, na kterou se k nám sjíždí malí i velcí, jak z naší obce, tak i ze
širokého okolí. Vedle úžasných a nápaditých plavidel – Čapí hnízdo, Labské
bistro, Spidermanské plavidlo, Černá perla, aj., největší úspěch měla hasící
pěna, která pohltila děti i dospělé, tuto atrakci nám dopřáli dobrovolní
hasiči z Chudoslavic. Závěr jako obvykle patřil tanci, zahrát přijela kapela
Veselí lidi. Skvělá zábava – děkujeme!

Napsali o nás:
Litoměřičko 24
NECKYÁDOU SE BAVILI
MALÍ I VELCÍ

Žalhostice - Na hrázi u Labe v
Žalhosticích bylo zase jednou
pořádně živo. Po roce se zde totiž
opět konala tradiční Neckyáda.
Oblíbená soutěž amatérských
plavidel v Žalhosticích proběhla už
po třinácté a příchozím nabídla
odpoledne plné zábavy a
originality.
„Neckyáda se u nás koná od
povodní v roce 2002, kdy do
Žalhostic vtrhla velká voda. Zdejší
parta „Přátel májky“ se rozhodla
povodně připomínat touto akcí, za
což jim já osobně moc děkuji.
Letošní Neckyáda se vydařila. Přálo
nám počasí, přijela country kapela
Veselý lidi a dorazili také hasiči s
pěnou. Dostatek jídla a pití byl
samozřejmě zajištěn. Jen by to
chtělo více plavidel, ale věřím, že
napřesrok bude odvážlivců v lodích
ještě více,“ nechala se slyšet
starostka Žalhostic Stanislava
Hanková.
Přestože Neckyáda v Žalhosticích
s o t v a s ko n č i l a , o b e c u ž s e
připravuje na další akci. Proběhne
sice až na konci října, ale o to bude
velkolepější.
„V předstihu všechny srdečně zvu na
třetí ročník akce „Žalhostického
strašidláka.“ Proběhne 29. října a i
letos se děti mohou těšit na stezku
odvahy a na Sváťu s dividlem.
B u d e m e t r a d i č n ě s o u těž i t o
nejkrásnější vydlabanou dýni a
nejroztomilejší strašidýlko a také o
cenu největšího dětského
odvážlivce. Plakáty a veškeré
informace děti a rodiče včas najdou
na webových stránkách obce
Žalhostice,“ dodala starostka.
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ADVENT
První adventní nedělí jsme
společně oslavili příchod
vánočních svátků. Vinohrádek
pod vedením pana ředitele V.
Fiedlera nám zazpíval krásné
vánoční koledy, dramatický
k r o u že k m í s t n í š ko l y p o d
vedením paní učitelky
Michalcové nás vrátil do časů
narození Ježíška a přišel mezi nás
i svatý Mikuláš, který nadělil
d ě t e m s l a d ké p a m l s k y.
Návštěvníky jsme pohostili
výtečným svařákem, cukrovím,

koláčky a dalšími pochutinami.
Opět zde byly k zakoupení
výrobky z chráněné dílny na
podporu chráněného bydlení,
příspěvkové organizace. Krásnou
vánoční atmosféru doladili
trubači z podřipského žesťového
kvintetu a na závěr nás čekala
píseň Andělé z nebes od
Štěpánky Toutové. Paní Mirce
Kalcovské děkujeme za zapůjčení
jejího jedinečného koníka,
kterého děti s radostí uvítaly.
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BLEŠÍ TRH
Stále nevyužité prostory v patře obecního úřadu se nakonec
podařilo obsadit pro konání bleších trhů. Ty se veřejnosti otevírají
každou třetí neděli v měsíci. Můžete zde nakoupit vše, na co si
vzpomenete, ale také prodat, či jen přijít na výměnný obchod.
Prodejci nic neplatí, jen musejí přijít o hodinu dříve – tj. ve 13. hodin,
aby si stihli připravit své zboží. Na webu obce je k vidění reportáž o
bleším trhu: http://www.zalhostice.cz/obcan/videogalerie/rok2016/blesi-trhy-v-budove-obecniho-uradu/
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Kácení Máje
Přátelé májky již tradičně
uspořádali slavnosti kácení Máje,
který letos spojili i s dětským dnem
a dětem připravili stezku podél
Labíčka plnou různých her a zábavy.
Děti tak na několika stanovištích
vyzkoušely své dovednosti a
z r u č n o st . S ká ka l y v p y t l í c h ,
poznávaly názvy naší květeny,
řezaly pilou přívěsky a jiné poutavé
hry. Děti na konci stezky čekal obr
poklad s dobrůtkami, to bylo
usměvavých tvářiček! Přátelé
májky, děkujeme!

Vodou Portou
Již druhý ročník akce mikroregionu Porta Bohemica, kterou zaštiťuje
místní škola, se opět vydařila. Děti tuto vodáckou výpravu milují a již
nyní máme značný počet zájemců. Vodácká výprava trvá dva dny a
noc strávenou pod stanem. Informace k letošnímu ročníku dostanete
na jaře.
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Srbská Kamenice
Konečně! V loňském roce se naše
místní děti, za finanční podpory
Lovochemie a Preolu, mohly zúčastnit
prvního ročníku tábora, kdy se podařilo
zajistit krásné ubytování v penzionu v
srdci regionu Českého Švýcarska, v
krásném prostředí pohádkových lesů.
Děti se užily výletů, koupání v
nedalekém brodu, plnění bobříků a
spousty sportovních a jiných
společenských her. Celotáborovým
p ro g ra m e m b y l o „ Po z n ává m e
přírodu“, kdy děti měly možnost
vyrobit si vlastní přírodní mýdlo, či
léčivou mast z nasbíraných bylinek. Z
tábora jsme si odnesli spousty
krásných vzpomínek a zážitků. Z celého
devítidenního pobytu je sepsána
táborová kronika, která líčí den po dni.
K vidění je u nás na obecním úřadě. Pro
velký úspěch jedeme letos opět a to v
termínu od 2. 7. do 9. 7. 2017. Přihlášky
jsou již k dispozici na
www.zalhostice.cz. Zastupitelstvo
obce na loňský ročník ze svého
rozpočtu přispělo na každé dítě
částkou ve výši 500,- až 1000,- Kč.
Devítidenní pobyt s plnou penzí, s
výlety a vstupy tak rodiče vyšel na 1
400,- Kč. / dítě. O výši příspěvku pro
letošní ročník bude jednat ZO na svém
veřejném zasedání dne 13. 2.
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Srbská Kamenice

Výlet Ploskovice
Hastrmánek uspořádal jarní výlet na zámek do Ploskovic.
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PODĚKOVÁNÍ ČLENKÁM SPOZ
Vloni v létě Obec odměnila letitou
činnost místního spolku SPOZ
(Sbor pro občanské záležitosti
vznikl v únoru roku 1978) nyní pod
vedením p. Kubové, výletem lodí
do lovosické cukrárny, kam jim na
počest přijela zahrát písničkářka
Štěpánka Toutová skladby o
Českém Středohoří a cestu zpět
jim zpříjemnil výletní vláček. SPOZ
je parta žen, které můžete vidět při
pořádání většiny kulturních akcí,
ale především u Vítání občánků, u
Vítání prvňáčků, u Zápisu do školy,

u slavnostního ukončení povinné
š ko l n í d o c h á z k y, p ř i p rav u j í
pohoštění při jarním a vánočním
setkávání seniorů, a jsou to tyto
ženy, které vedou v patrnosti vás
občany, kteří dosáhnete věku 60.
let a připravují vám blahopřání a
o s o b n í m i l o u n áv š t ě v u p ř i
příležitosti jubilejních narozenin.
Je to naše krásná místní tradice,
které se velmi vážíme. Ženy se
scházejí každý první čtvrtek v
měsíci. Děkujeme Vám všem!

Dětský den

Dětský den

HASTRMÁNEK
Letos kroužek, zřízený při obecním
úřadě, navštěvuje celkem 10 dětí. S
dětmi se scházíme každé úterý od
16. do 18. hodin. Vedle rukodělných
prací učíme děti také kuchařit,
ro z hý b ává m e z t u h l á t ě l a o d
vysedávání u počítačů v tělocvičně v
patře úřadu a také jezdíme na různé
výlety, či jen chodíme na procházky,
kde se učíme blíže poznávat přírodu.
Dveře máme stále otevřené, takže
pokud máte zájem, aby vaše děti
získaly manuální dovednosti a lépe
se začlenily do kolektivu mezi místní
malé občánky, přijďte s vyplněnou
přihláškou k nám na úřad nebo
rovnou na náš kroužek. Budeme se
na vás těšit. Lektorky, S. Hanková, R.
Lojková a D. Výbochová.
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DĚTSKÝ DEN
Dětský den – loňský ročník mezinárodního dne dětí patřil kultuře. Obec pro děti
zajistila výlet do Prahy do muzea voskových figurín, kde se všem moc líbilo, a aby
ne. V životní velikosti a naprosto k nerozeznání od skutečných jsme si osahali
mnoho slavných osobností, jak z naší i světové historie tak i ze současné doby viděli jsme top sportovce, herce, herečky a zpěváky. Každý se vybral toho svého
favorita a zvěčnil se s ním na památku. Po té jsme se nasměrovali do divadla
Hybernia na dětský muzikál Kapka medu pro Verunku, který byl stejně tak poučný
jako zábavný.
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SENIORFESTIVAL

„Pomáháme si žít“
P r v n í l i sto p a d ov ý d e n p at ř i l o s l avě
Mezinárodního dne seniorů. Za finanční
podpory z fondu Ústeckého kraje se podařilo
zrealizovat nevšední akci pro místní starší
občany. Byl připraven bohatý program,
výtečná degustace cukrářských výrobků a
mnoho dalšího. Více info naleznete v
reportáži, která je k vidění na
http://www.zalhostice.cz/obcan/videogaler
ie/rok-2016/senior-festival-pomahame-sizit/.
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SENIORFESTIVAL

„Pomáháme si žít“
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RYCHLOBRUSLAŘSKÉ
ZÁVODY
V neděli 22. 1. 2017 odpoledne se na žalhostickém zimním stadionu U
Koníka konaly rychlobruslařské závody. Dospělí jeli pět žalhostických
okruhů. Děti jeden okruh. Za krásného slunečného a mrazivého počasí jeli
závodníci o čest a slávu a mnozí dosáhli nevídaných, a pro ně samotné
překvapivých, výkonů.
Výsledky dospělí na 5 kol:
Jan Waldhauser 35 let čas: 3min 21vteřin
Petr Waldhauser 37 let čas: 3min 25vteřin
Šmejla Miroslav 39 let čas: 3min 39vteřin
Jiří Zahn 66 let čas: 3 min 55 vteřin
Roman Vohos 17 let čas: 4min 2vteřiny
Václav Lepší 46 let čas: 4min 4vteřiny
Výsledky děti na 1 kolo:
Dominik Kos čas: 0minut 55vteřin
Honza Kos čas: 1min 2vteřiny
Maruška Hadravová čas: 0min 58vteřin
Pepa Lepší čas: 1min 02vteřin
Natálka Lepší čas: 1min 4vteřiny
Terezka Lojková čas: 0min 56vteřin
Nikolka Lojková čas: 1min 8vteřin
Výsledky dospělí 1 kolo:
Jiří Zahn čas: 0min 39vteřin
Václav Lepší čas: 0min 40vteřin

Zvláštní poděkování Petrovi a Mirce Kalcovským za pěkný zimní
stadion. Renatě Lojkové a Heleně Zahnové za časomíru a zápis.
V případě pěkného mrazivého počasí a samozřejmě zájmu závodníků
předpokládáme další kolo závodů příští týden v sobotu nebo neděli
odpoledne.
Václav Lepší
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ZÁJEZD DIVADLO
Obec pořádá pravidelné zájezdy do divadla.
Jezdíme na představení do Prahy. Vloni jsme viděli
muzikál Cyrano, Hello Dolly a v prosinci pak
Vánoční koledu. Letos náš čekají zájezdy dva. První
- muzikál Adéla ještě nevečeřela je již v prodeji,
jedeme 25. 3. a druhý plánujeme na podzim. Cena
lístku je vždy včetně dopravy tam a zpět a je
třetinová od běžné ceny.
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13. vybraná část
O s í d l e n í Ž a l h o s t i c v r. 1 9 4 5
pokračování:
Č.p. 55 dnešní prázdná vinárna na
hlavní silnici. Jako majitel byl zapsán
Kar. Viedemann a vinárník ZSchossig, kterého si nově
ustanovené „Vinařské družstvo“,
vedené starousedlíkem J. Fiedlerem
na nějaký čas ve vinárně ponechalo.
Po něm a po rozchodu družstva se
zde vystřídala řada nájemníků a
budovy bez oprav stále více chátraly.
Malebné polohy využili i filmaři k
natáčení filmů. Nyní vlastní čp.55
podnik RAJ (restaurace a jídelny),
který plánuje přestavbu a obnovení
provozu.

přešel na jiné č.p. V přízemí bydleli K.
Kubížek, Jos. Bílek. Od J. Bílkové dům
koupil V. Kalcovský, volyňský Čech z
Janova u Kravař.
Č.p. 58 (původní majitel Eibicht)
obsadil Ant. Marek, vyhýbkář ČSD,
přistěhovaný z Krucenburku, obce
na Hlinensku, ke konci války
vybombardované. Odtamtud se k
nám přistěhovalo více rodin stejně
postižených. Nájemníkem tam byl
starousedlý Čech J. Palant.
Č.p. 59 patří k budovám ZAZ
Č.p. 60 byl od počátku přidělen
Oldřichu Rosenbaumovi, št.
strážmistrovi. V r. 45 byla v obci u nás
strážnice zv. Četnická, pětičlenná,
která pak byla rozpuštěna novou
úpravou VB (u nás náčelník Humhej,
st. Horáček, Komárek, Šmejkal,
Rosenbaum). Vdova Rosenbaumová
prodala dům našemu tajemníkovi s.
Kubovi, jenž dům pracně přestavěl a
vylepšil. Původní majitel Anna
Pekarek a synové Schbertové

Č.p. 56 tzv. „Starý mlýn“ (původní
majitel Anna Vogelová) je dnes
obecním domem, který dělá MNV
stále dost starostí. Kromě
původního mlýna zde byla
koželuhna, mydlárna a nakonec
činžovní dům, jímž prošly desítky
nájemníků až do dnešní doby. V r. 45
se hlásil v obci o tento majetek jako
majitel N. Kopecký, jenž však sám
odtud odešel. Z počátku byl dům
jako ubytovna pro Němce před
jejich odsunutím. Z prvních českých
nájemníků dlužno jmenovat Němce
V, Losse, jenž sloužil v české
zahraniční armádě (Anglie), rodiny
Vošických, Horákových a
Frankových. Při velkých povodních
dům bývá oblit i labskou vodou.
MNV ze svých financí zde už
spotřeboval značné částky na
zlepšení bytů.

Č.p. 62 je čp. ZAZ.

Č.p. 57 patrový (původní majitel
Berta Standera) byl přidělen Čeňku
Křenkovi, skladníkovi ČSD, jenž pak

Č.p. 63 patří ČSD a byl obýván
českými zaměstnanci ČSD, rod.
Pechánkovou, Černých a nyní rod.

Č.p. 61 (pův. jako obecní dům)
střídal často majitele i nájemníky
(…., Muzika Jiří, Janda Jos.,).
Poslední majitelka , manželka Jos.
J a n d y, r o z . Š v a g r o v s k á s e
odstěhovala do Terezína a prázdný,
malý a těsný dům je na prodej,
dosud prázdný. M. Švagrovská z rodu
roudnického mecenáše malířů má v
majetku některé cenné originály,
snad i od A. Slavíčka

Vaníkovou. Jejich děti zde nežijí.
Č.p. 64 je budova nádraží
Žalhostice, obývaná též
zaměstnanci ČSD.

Č.p. 65 je rozlehlá vila na nákladně
stavěných terasách. Původní majitel
ing. G. Kubelka, továrník (Praha).
Národní správce naší „Rybeny“ E.
Veselka ji zapsal pro …..Rybena, aby
ji konečně převedl jako svůj majetek.
Dům pak prodal V. Vackovi a
odstěhoval se. Rodina Vackova dům
vylepšila a bydlí v naší obci.
Č.p. 66 je bývalý hostinec (původní
majitel J. Mann) jenž získal Pavel
Šnaidauf, když si opatřil vyjímku ze
zákona, protože měl manželku
Němku. Sem přemístil své malé
truhlářství z č.p. 119. Při rušení
živností přešel jako organizátor k
MNV v Litoměřicích. Dům obývá
Petr Šnaidauf jun. po smrti svých
rodičů.
Č.p. 67 bývalý hostinec (původní
majitel Fünfarek Vilhelmine) dostal
Jos. Lanáček, výrobce bačkor, ale
spíše odborný sadař z Třebechovic u
H ra d c e Krá l o vé . D ů m p ro d a l
Miroslavu Sobotkovi, učiteli na naší
škole, agilnímu pracovníku, nyní
předsedovi naší odbočky Čs. svazu
zahrádkářů.
Č.p. 68 je majetkem starousedlé
rodiny Ringelových, kde manželka
Marie R. narozená v Doubravici
s m í š e n é m a n že l st v í i ro d i n u
počeštila, i když její manžel,
železničář, Němec, se češtině plynně
nenaučil. Stavení obývá Jos. Ringel s
manželkou.
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JUDO CLUB

Trenérka a závodnice Judo Clubu Litokan
Litoměřice Margita Kadeřábková se opět
prosadila na mezinárodní scéně a na konci
června se stala v chorvatské Poreči mistryní
Evropy v kategorii masters pro rok 2016.
Skvělými výkony a před časovým limitem
porazila na ippon závodnice z Norska,
Německa a Itálie. Na dvě yuka pak porazila
stříbrnou závodnici Belgie. Svoje skvělé
vystoupení si v Chorvatsku ještě "osladila"

stříbrem v soutěži týmů, když startovala ve
družstvu žen Czech masters judo club.
V letošním roce Margitu čeká ještě
Mezinárodní mistrovství České republiky,
které se bude konat 24.9.2016 v Praze.

Tabulka soupeřek

S manželem Ivanem
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