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AKTUALITY

• Zastupitelstvo obce nově schválilo
pořízení štěpkovače v ceně cca 50 000,Kč. Ušetříme tak nemalou částku z
rozpočtu obce za odvoz větví jako
biologicky rozložitelného odpadu.
Štěpky navíc budeme moci využít jako
mulčovací kůru pro zahrádkářské účely,
tato štěpka bude zdarma poskytována
vám všem bez rozdílu.
• Stálé služby a benefity našim
spoluobčanům: zapůjčení obecního
vozíku za auto, zapůjčení zahradních
stolů a lavic, odběr zahradního
kompostu, odvoz většího množství
zeleného odpadu od domu, uložení
velkoobjemového odpadu, kovového
šrotu a kompletních vysloužilých
elektrospotřebičů do našeho sběrného
dvora, péče o seniory (pořízení nákupu,
zajištění odvozu k lékaři a pro léky),
využití pingpongové herny v budově
OÚ, návštěvu v pohádkovém sklepení –
to vše ZDARMA a dále, příspěvek pro
prvňáčky – 1500,- Kč, příspěvek pro
novorozence -1500,- Kč, příspěvek na
ozdravené pobyty pro všechny naše
děti ve výši 500,- Kč
• Na základě platného usnesení
Zastupitelstva obce z roku 2016 byly
pořízeny branky na házenou, které
budou umístěny na hřiště u školy, nyní
se čeká na vyjádření ředitele školy, kam
budeme moci tyto brány napevno
umístit. Věříme, že dětem, především o
hlavních prázdninách, udělají radost a
zase tak budou mít možnost
chvályhodně a smysluplně využít volný
čas.
• Zastupitelé obce jmenovali kronikáře
obce. Po dlouhých 17. letech tak
konečně budeme mít události v obci
řádně zapsané – navíc nám vedení
kroniky ukládá Zákon. Kronikářem byl
jmenován pan Ivan Sobotka, někteří z
vás pamatují jeho tatínka, který dlouhá
léta vyučoval na naší místní škole.
• Máme hotovu stavbu zídky u
budoucího dětského hřiště, nyní nás
čekají terénní úpravy povrchu hřiště,
posuvná branka a parkovací stání.
Dočkáme se i pořízení herních prvků?

ČÍSLO č. II/2017

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
ŠKOLA dne 27.5.2017 SLAVÍ 90 LET OD SVÉHO
ZALOŽENÍ. PROGRAM ZAČÍNÁ V 15.HOD.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

!!! OJEDINĚLÁ PŘÍLEŽITOST OSLAVY NAŠÍ GENERACE :
700 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI ŽALHOSTICE!!!
To nás, vážení spoluobčané, čeká v roce 2019 – doufám, že se Obci podaří
zorganizovat velkolepou a v dobrém smyslu nezapomenutelnou oslavu.
Máme před sebou dva roky na její přípravu!!
V této souvislosti přivítáme vaše nápady, pomoc při organizaci, váš čas.
Předem moc děkujeme.

Žalhostický zpravodaj

str. 2

INVESTICE A ZÁMĚRY OBCE
CHODNÍK podél silnice od pošty ve směru na Litoměřice a
dále CHODNÍK od železničního přejezdu až ke škole, nové
AUTOBUSOVÉ zastávky u školy, DOPRAVNÍ značení na silnici
s upozorněním na 50km rychlost, žluté vyznačení BUS
ZASTÁVKY, PARKOVACÍ STÁNÍ u nové zídky u placu, nový
PŘECHOD pro chodce u školy včetně jejího nasvícení a v
neposlední řadě nová BUDOVA školky – toto vše jsou již
rozjeté akce, na kterých teď intenzivně pracujeme. Na své
čeká i pomník obětem I. a II. světové války v parčíku Naděje,
hřiště pro děti, odpočívadla u hráze, u skákačky a nad
parkem Naděje, opravy nemovitostí v majetku obce včetně
umístění hromosvodů u těchto budov.

(starostka obce, Stanislava Hanková)

POZOR – ZMĚNA. Jak jsem se zmínila v aktualitách, byl
schválen příspěvek ve výši 2 000,- Kč/ osobu a rok za
službu odvoz k lékaři do města Litoměřice a zpět, či jen
pro léky. Tato služba je určena našim seniorům.
Realizuje ji firma OLIVA SANITA. Tímto upravujeme
tuto, již v minulosti využívanou službu.
Pro naše starší občany jsme nově zavedli pomoc při
pořízení nákupu běžného sortimentu potravin a
ostatních potřeb. Za tímto účelem jsme vytvořili
jednoduchou přihlášku, která je dostupná na našich
webových stránkách:
:
http://www.zalhostice.cz/obcan/aktuality/

OBEC ŽALHOSTICE pořádá Den Dětí
Dne 3. 6. 2017 jedeme na výlet
do SAFARI ZOO Dvůr Králové
Děti zdarma, dospělí za cenu 300,V ceně – vstupné a cesta tam a zpět.
Rezervace míst v autobuse je
do 31.5. na OÚ
ODJEZD v 7.30 hod od OÚ.

Žalhostický zpravodaj
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Vážení spoluobčané, vzhledem k posledním událostem a kritice ze strany opozice
ruším některé již naplánované akce. Omlouvám se, ale není v mých silách stále
odolávat tlaku opozičních zastupitelů. Děkuji vám za pochopení.
(starostka obce, Stanislava Hanková)

UPRAVENÝ plán kulturních akcí obce

Žalhostice r. 2017
KVĚTEN ! 20. 5. Poslech ranního ptačího zpěvu (p. Peterka) – ZMĚNA NA 27.5.
27. 5. OSLAVY JARA a KÁCENÍ MÁJE (Obec + skupina občanů přátelé Májky) ZRUŠENO
ČERVEN

3. 6. DEN DĚTÍ – ZÁJEZD - SAFARI ZOO DVŮR KRÁLOVÉ a KÁCENÍ MÁJE
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) – ZMĚNA NA 19.8.

ŘÍJEN

4. 10. Za humny (p. Peterka)
28. 10. ŽALHOSTICKÝ STRAŠIDLÁK IV. ročník (Obec) -ZRUŠENO

LISTOPAD 8. 11. Za humny ( p.Peterka)
26. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU + MIKULÁŠ (Obec)
?

ZÁJEZD DO DIVADLA (Obec)

PROSINEC 4. 12. MIKULÁŠ DOMŮ (Obec) - ZRUŠENO
14. 12. PŘEDVÁNOČNÍ SEZENÍ SE SENIORY (Obec + SPOZ)
24. 12. BETLÉMSKÉ SVĚTLO PRO OBČANY (Obec) - ZRUŠENO
31. 12. SILVESTR NA HŘIŠTI (Obec) - ZRUŠENO

Žalhostický zpravodaj
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Finanční okénko & jak hospodaříme?
Na našich účtech k 16. 5. 2017 disponujeme těmito zůstatky:
Běžný účet u Komerční banky: 2 034 000,- Kč
Účet u ČNB: 497 000,-Kč
Běžný účet ČSOB: 150 000,- Kč
Obci se dále podařilo prodat kanalizační přípojku SVS za 80 000,- a zřídit věcné břemeno pro ČEZ za 216 000,- tyto peníze nad
rámec rozpočtu obce plánuji využít pro pořízení herních prvků pro děti, o které jsme již 3x žádali o dotace. Snad se tento
záměr podaří u zastupitelů prosadit.
Máme již hotovou účetní uzávěrku. Za rok 2016 se nám povedlo ušetřit částku ve výši 1 400 000,-Kč.
Čerpání rozpočtu obce k 30. 4. 2017:

Vinařství pod Radobýlem
Dne 3.května podnikatelé Popovičovi z Teplic v Čechách
definitivně potvrdili, že to s podnikáním v obci Žalhostice
myslí vážně. Za účasti generálního vikáře Biskupství
litoměřického Mons.ICLic. Mgr.Martina Davídka, starosty
Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče a pozvaných hostů se
otevřely brány nového Vinařství pod Radobýlem. Slavnost
otevření nového objektu byla příležitostí k vysvěcení
kapličky sv. Štěpána uprostřed vinohradu, jejíž součástí je i

nová zvonička. Nakolik v novém vinařství najdou zaměstnání
občané obce je jen otázka jejich zájmu, protože podnikatelé
jasně deklarovali, že místní budou jen a jen vítáni. V této
souvislosti je jen velká škoda, že se této pro obec tak
významné akce nezúčastnil nikdo ze zastupitelstva.
O m l u v e n a b y l a p o u z e s t a r o s t ka , k t e r á b y l a v
inkriminovaném týdnu hospitalizována v nemocnici v
Litoměřicích.
Ivan Sobotka
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Žalhostice včera,
dnes a zítra
(Něco málo o kronice)
Domov není jen stavení, řeka, kopec či
dvě železniční tratě a silnice uprostřed
domovů, ze které se skládá vesnice.
Jsou určitě pro oko poutavější místa s
přírodou a okolím, než je třeba naše
obec. A přesto nás sem něco táhne.
Něco, co ani nedokážeme pojmenovat,
ale co je – jednoduše – v nás.
Pravda... Tady se mnozí z nás narodili,
prožili tu část svého mladí, odešli „do
světa“, aby se – eventuálně – kajícně
vrátili zpět. Nebo se nevrátili, nebo…?
Nebo z vesnice „ani nevytáhli“ paty.
Nebo ani nenarodili, ani dříve nežili, ale
najednou, div se, tady ten domov našli.
Předávat něco tak cenného, jako
vzpomínky na všechno, co s domovem
souvisí, je také jeden z důvodů, proč
psát kroniku. Místo, kde žijeme, je náš
domov, naše dědictví, naše bohatství,
které si předáváme z generace na
generaci.
Novodobá definice KRONIKY uvádí:
Úlohou kroniky je chronologicky, tedy
dle časového pořadí, v jakém se děj
skutečně odehrál, popsat jednotlivé
historické události. Popis těchto
událostí je ale důsledně strohý.
Nepopisují se žádné příčiny, souvislosti. Události nebo jejich aktéři se
nehodnotí.
Kronika obsahuje pouze fakticky popis
událostí.
Minimálně 16 let se obecní kronika
„nepsala“. Události a děje jakoby
„nebyly“. Samozřejmě byly, ale nebyl
nikdo, kdo by je evidoval a zapsal. Do
obecní KRONIKY.
Je pro mě ctí, že se toho mohu ujmout.
To ale samozřejmě dost dobře nepůjde
bez vás, kteří jste v obci v podstatě
všechno prožili, zažili, uskutečnili a
vybudovali. Nebo zažít chcete…
počítejte s tím, že se budu snažit být
tam, kde se něco děje, počítejte s tím,
že za vámi přijdu a budu chtít
vědět…očekávám, že mi pomůžete a že
„povedeme“ (v přeneseném slova
smyslu) KRONIKU spolu. Obec, generace a dějiny si to zaslouží…
Těším se na spolupráci.
Ivan Sobotka, kronikář
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JARNÍ PTAČÍ
ZPÍVÁNÍ
tentokrát v podvečer
27. května 2017

v podvečer v
19:00 hodin
“na hrázi” slepého
labského ramena
...dalekohled, oblečení podle toho,
jak bude přes den, dobrou
náladu...
...noční program v televizi určitě
stihneme...

Vítáme mezi nás nové žalhostické občánky.
Slečnu Karolínku Stuchlou,
která se narodila dne 16. 11. 2016
a slečnu Valerii Machovou, narozenou
1. 4. 2017. Rodičům přejeme mnoho sil
a trpělivosti v jejich výchově a dětičkám
krásné dětství, moře lásky a hlavně
zdravíčka.
Ať se vám v naší obci dobře žije!

Žalhostický zpravodaj

Kurz zdobení kraslic
s mistryní lidové umělecké
tvorby paní Kokešovou
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Srbská Kamenice 99
407 15 Srbská Kamenice
Česká Republika

ODJEZD: Doprava AUTOBUSEM 2. 7. ve 14.00 hod PŘED BUDOVOU OÚ (SRAZ VE 13.30HOD), jízda TRVÁ 1,20 MIN.
Před odjezdem předat vedoucímu pobytu:
·
·
·
·

Prohlášení o bezinfekčnosti s datem odjezdu
Zdravotní průkaz
Kartu pojištěnce
Podepsané léky s popisem užívání

NÁVRAT: Doprava VLASTNÍ či AUTOBUSEM 9. 7. kolem 13.00 hod
VÝBAVA:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Pláštěnku či nepromokavou bundu
Přezůvky, Holínky, Sandály, Pevnou obuv, Sportovní obuv
2 x Teplákovou soupr avu
2 x Mikina
Osuška, ručník, plavky
Hygienické potřeby, Kapesníky
Pyžamo, Plyšáka, Polštářek
Teplý svetr a teplé ponožky
3 x Kraťasy, 5 -6 Tričko kr. rukáv, 2 x Triko dlouhý rukáv
BÍLÉ TRIKO HOLÉ + STARÉ BÍLÉ PROSTĚRADLO ČI BÍLÝ UBRUS + BAVLNĚNÝ ŠÁTEK
Spodní prádlo a ponožky dle potřeby
Bavlněný sáček na špinavé prádlo!
Pokrývka hlavy (kšilt), sluneční brýle, Opalovací krém, Sluneční brýle, REPELENT x
klíšťatům!!!! (budeme často v lese)
Kapesné dle vašeho uvážení - doporučujeme max. 500,- Kč/ dítě (vstupy, lodičky,..)
Baterku
PRACOVNÍ POTŘEBY: NŮŽKY, LEPIDLO V TUBĚ, ČERNÝ FIX, KRUŽÍTKO, SEŠIT
S LINKOU I BEZ FORMÁT A4, PROPISKU, PASTELKY, KORESPONĎÁK, ČI DOPISNÍ
PAPÍR, POHLED NA PRVNÍ PSANÍ RODIČŮM, poštovní ZNÁMKA
NEZBYTNÉ POMŮCKY: SÁDLO, ZAVAŘOVACÍ SKLENICE MALÁ, ATLAS ROSTLIN A
ATLAS HUB, ENCYKLOPEDIE O PŘÍRODĚ (pokud není, lze zapůjčit v knihovnách)
Sladkosti – s mírou
SPOLEČENSKÉ HRY, karty, kostky, člobrdo, apod.

Do batůžku na cestu:
·
·
·
·

Svačinku, která nepodléhá rychlé zkáze
Láhev s pitím (pevnou láhev - budeme využívat celý pobyt)
Igelitový pytlíky 4 ks
Přezůvky

NEZAPOMEŇTE NA PODÁNÍ LÉKU PROTI NEVOLNOSTI
BUDEME PRAVIDELNĚ NA FACEBOOK OBCE VKLÁDAT FOTOGRAFIE Z POBYTU
NEDÁVEJTE DĚTEM S SEBOU CENNOSTI, VĚTŠÍ FINANČNÍ HOTOVOST, ELEKTRONIKU A
MOBILNÍ TELEFONY. V KONTAKTU BUDETE S NÁMI, O DĚTI BUDE DOBŘE POSTARÁNO!

TEL. KONTAKTY NA VEDOUCÍ TÁBORU:

RENATA LOJKOVÁ: 731 819 038

Žalhostický zpravodaj

str. 8

Maškarní bál se Sváťou

Pěvecké vystoupení sboru Vinohrádek a mexického dívčího sboru Ninõs Cantores

Žalhostický zpravodaj
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Závazná přihláška na dětský pobyt, Srbská Kamenice:
termín 2.7.– 9. 7. 2017
Cena pobytu : 2 400,- Kč

Registrační

Platba bude uhrazena: hotově na OÚ/ převodem

č.

úhrada na splátky: ano/ ne

splátky: A/ B/ C (dokument obce)

Jméno, příjmení dítěte : …………………………………………………………………

plavec / neplavec

Datum narození, rodné číslo:……………………………………………………………… Ukončená …… třída ZŠ
Adresa bydliště:…………………………………………………………………………………
tel. kontakt na rodiče + email. adresa
:………………………………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………….
UPOZORNĚNÍ: Účastník musí mít: zdravotní průkaz (očkovací), kartičku pojištěnce, prohlášení
(viz.níže), zdravotní kartu účastníka (dokument obce)
Toto vše odevzdá zákonný zástupce vedoucímu dětského pobytu v den odjezdu na místo. Dále
upozorňujeme, že účastník není při pobytu pojištěný, doporučujeme proto dát účastníka pojistit
individuálně. Každý účastník pobytu podléhá řádu prázdninového pobytu a podrobí se všem pokynům
vedení pobytu. Nedodržení řádu pobytu může vést až k vyloučení z pobytu bez finančního nároku na
vrácení nevyužitých služeb. Rodiče se zavazují uhradit případné škody způsobené svými dětmi. Pokud
dítě na pobytu onemocní, jsou jeho rodiče povinni zajistit jeho okamžitý odvoz domů.
V …………………………………… dne…………………… Podpis zákonného zástupce*…………...……………..………
Zde odstřihnout
PROHLÁŠENÍ : (Odevzdejte společně se zdravotním průkazem, kartičkou pojištěnce, zdravotní
kartou a všemi léky, které vaše dítě užívá v den odjezdu na pobyt vedoucímu pobytu).
Prohlašuji, že ……………………………………………………je zdráv (a) a může se účastnit všech činností na
dětském pobytu 2016. Oblastní hygienik ani žádný lékař nenařídil výše uvedenému karanténní
opatření, zvýšený dozor ani lékařský dozor a není mi tímto známo, že by výše jmenovaný
přišel (a) v posledním týdnu do styku s osobou, která onemocněla přenosnou chorobou.
Prohlašuji též, že výše jmenovaný účastník t. č. nejeví známek náhlého či nově vzniklého
onemocnění (horečka, průjem, atd.), nebo úrazu a není mi známo nic, co by bylo překážkou
účasti na dětském pobytu.
Souhlasím s poskytnutím osobních dat, které budou použity pro potřeby OÚ Žalhostice v době
dětského pobytu a poté uloženy v archivu OÚ Žalhostice a dále s publikováním fotografií
mého dítěte a nevyžaduji autorizaci u jednotlivých fotografií.
V …………………………………… dne…………………………Podpis zákonného zástupce *………………………………………………..
*Podpisem vyjadřuji souhlas se smluvními podmínkami, které jsem četl a zavazuji se je akceptovat.
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Oslava mezinárodního dne žen pro naši starší generaci

Noc s Andersenem - I. část

Žalhostický zpravodaj
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Zdravotní karta účastníka pobytu v přírodě
Jméno a příjmení dítěte, věk, zdrav. pojišťovna …………………………………………………………………………………………
Diagnóza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zdravotní omezení …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Používané léky, jejich podávání:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Alergie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fobie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Doporučená preventivní opatření:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Noc s Andersenem - pokračování
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OBEC ŽALHOSTICE
IČO: 264709
Žalhostice 120, 411 01 Žalhostice
Tel.: +420 416 747 154
E-mail: starosta@zalhostice.cz
Web: www.zalhostice.cz
DS: dvqaq4f

SDĚLENÍ LÉKAŘE K OZDRAVNÉMU POBYTU PRO DĚTI Z OBCE ŽALHOSTICE
PRO PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 500,- KČ POSKYTNUTÝM NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

MÍSTO POBYTU – SRBSKÁ KAMENICE, ČESKÉ ŠVÝCARSKO
TERMÍN POBYTU – 2. – 9. 7. 2017

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:

……………………………………………………..

DATUM NAROZENÍ:

……………………………………………………..

DOPORUČUJI/ NEDOPORUČUJI

PODPIS A OTISK RAZÍTKA OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE

Žalhostický zpravodaj
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Stavění májky

Basnička ke dni dětí
Chtěl jsem projít lesem domů,
nevěřil jsem vůbec tomu,
co vše jsem tam uviděl,
to nikdo z vás neviděl!

Na ty šperky z papíru
a každému na míru.
Každému, kdo lesem šel
a skřítky tam uviděl.

Skřítkové a princezničky
tahali se za tkaničky.
Zajíci a veverky
malovali na šperky.

Divil jsem se, co se děje,
že se každý na mě směje.
Vždyť je dneska Dětský den!
Šup do lesa – jdeme ven!

Žalhostický zpravodaj
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Upálení čarodějnice žalhostické
& filipojakubská noc 30.4.
Tuto tradici mám snad nejraději. Zná-li
někdo z vás původ tohoto pohanského
zvyku, pochopí. Věřím, že si děti tuto
akci vždy náramně užijí, no, řekněte,
kde mají v obci vybudované pohádkové
sklepení, plné kouzelných bytostí,
které dětem zpestří tyto akce, na
chvilku je zavede do jiného světa a v
dobrém ustane v paměti. Děti tento
svět fascinuje a my jim jej můžeme
dopřát. To naše sklepení, které se
podařilo vloni vybudovat, se těší velké
návštěvnosti a chvále.
(Škoda jen, že zastupitelé to tak nevidí,
děti už mají odrostlé a tak je tento svět
již nijak neoslovuje a sklepení se stává
terčem jejich neutichající kritiky).
Na děti zde číhá drakem Mráčkem
vězněna královna Zapomětlilka;
rusalky s Vodníčkem Brčálníčkem, baba
Jaga od perníkové chaloupky; čarodějnice a čertiska. Letos dětem zase
přičarovali plno drobných dárečků.
Drahokamy, kouzelné fazolky, řády bílé
mušličky, pohádkové perníčky (moc
děkujeme paní Šneidalfové za jejich
tvorbu) a čertovský groš. Na děti také
ale čekala další kouzla – pojídání
žížalek, motání pavoučků, klohnění „
polýfky z hadích ocásků“ (děkujeme
panu Jerychovi za zapůjčení polní
kuchyně), a čarodějná pohádka z dílny
Sváťova dividla. Večer po upálení naší
žalhostické Berty, kdy si děti díky
laskavosti a štědré ruce Péti Drahoráda
opekly výborné buřtíky, pak patřil
dospělým. Přijela k nám kapela Veselí
lidi, která společně s Evženovým
občerstvením, doladila k plné spokojenosti všech tento krásný den.
Všem pohádkovým bytostem - rodině
Výbochových, Vimrových, Heynových,
Jiřince, Jarušce, Katce Oncirkové, mé
rodině a především Renče Lojkové
moc děkuji za jejich čas a zájem o dění v
obci a ujmutí se jejich role. Byli jste
všichni výborní a tleskám Vám. Věřím,
že vaši obětavost nejen děti ocení. P.
Rotterovi moc děkuji za pořízení
úžasných fotografií.

(starostka obce, Stanislava Hanková)
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Sběrný dvůr v obci
Ode dne 15. 5. 2017 bude pro vás opět
otevřen sběrný dvůr. Otevírací doba je
pondělí a středa v čase od 15.00 –
17.00 hod. Lze zde odevzdat vysloužilé
elektrospotřebiče – pouze kompletní,
dále velkoobjemový odpad a kovový
šrot. Nebezpečné odpady i nadále
bude obec řešit svozovou firmou FCC
BEC, která tento odpad vyváží 2 ročně
(jaro a podzim). Vývoz probíhá na dvou
místech – u školy a u stáčírny. Obec
zajistí odvoz velkoobjemového odpadu
přímo z našeho sběrného dvora 1x za
rok, tímto oproti předešlému systému
ušetříme cca 10 000,- Kč.
Ráda bych apelovala na občany –
šetřete prosím naše peníze – kdo má
možnost, především ti, kteří mají u

nemovitostí zahrádky, založte si
komposty a ukládejte do nich veškerý
zelený odpad, i ten z kuchyně. A co za
to? Jednak kvalitní substrát pro vaše
pěstitelské účely, ale i uspoření
nemalých finančních částek obci, která
pak může ušetřené peníze poukázat
pro své investiční záměry a navíc ten
dobrý pocit…
.
V předešlém roce jsme sice jako
členská obec mikroregionu Porta
Bohemica požádali o dotaci na pořízení
kompostérů, ale zatím nemáme žádné
vyhodnocení úspěšnosti naší žádosti.
Co ale můžeme udělat nyní je založení
vlastního kompostu, stačí i malý
prostor.
Dále je nutné, aby se zastupitelstvo

Stavba nové zídky

zaobíralo otázkou zkvalitněním služeb
odpadového hospodářství a poplatkové povinnosti občanů za komunální
odpad. Stávající systém, krom toho, že
je pro obec velmi nákladný a ztrátový,
je již zastaralý a je nutné se mu lépe
věnovat.
Možnosti se nám již rýsují, nyní je
potřeba doladit některé nesrovnalosti
a v příštím roce by zastupitelstvo mělo
najet na zbrusu nový, finančně vylepšený a především šetrnější systém.
Věřím, že kvalitnější služba vám
přinese nejen uspořené peníze, ale i
zbavení pohledu na shromaždiště
odpadů v místech, která jsou nejen
těm žalhostickým dostupná.
(starostka obce, Stanislava Hanková)
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Mikroregion Porta Bohemica a
Masarykova ZŠ Žalhostice
pořádají víkendovou vodáckou výpravu

VODOU PORTOU
Termín konání : 10.6.2017 od 8:00 do 11.6.2017
cca 18:00 hodin.
Trasa: 10.6. Píšťany – Vaňov 1 4 km
11.6. Vaňov–Děčín 19 km
Přihlášky: v Masarykově ZŠ Žalhostice do 2.6.
Při přihlášení je nutné složit zálohu 250,-Kč na
osobu a vyplněný zdravotní dotazník.
Popis: Výprava vyrazí z pláže kempu Píšťany
přes jezero na Labe a skrz Potru Bohemicu po
proudu dolů. Vodácké posádky 6+1 pojedou opět
nalehko (věci k přenocování budou dopraveny
autem) s obědem na trase.
Přenocování s ohněm a muzicírováním je
zajištěno ve vodácké základně Vaňov. K večeři si
každá posádka uvaří svůj BUŘTGULÁŠ –
proběhne hodnocení odbornou komisí!! Ráno se
vyrazí přes zdymadla Střekov směr Děčín.
Návrat busem s loděmi přes Vaňov do Píšťan.
Podrobný rozpis, činnosti a časy celé akce
dostanete na všech přihlašovacích místech. J!
Těšíme se na vaši účast a doufáme, že se akce
bude líbit. AHÓÓÓJ ………

Informace a formuláře jsou k vyzvednutí v ZŠ
Žalhostice a na OÚ obcí Mikroregionu Porta
Bohemica.
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Přihláška na vodáckou výpravu Vodou Portou 10.6. – 11.6. 2017
Pořádanou Masarykovou ZŠ Žalhostice a Mikroregionem Porta Bohemica
Program výpravy:
Sobota 10.6.: Plavba z Píšťan (pláž v kempu) přes, Velké Žernoseky, Libochovany do Vaňova –
stavění stanů, příprava večeře (soutěžní buřtguláš), pasování nových vodáků, večer u ohně a
přenocování v objektu vodácké základny Vaňov - Pražská 127/53, Ústí nad Labem – Vaňov.
Neděle 11.6.: Plavba z Vaňova přes Zdymadlo Střekov, Ústí nad Labem do Děčína. Ukončení
plavby nejpozději v 15.hodin, naložení lodí a návrat autobusem přes Vaňov a M. Žernoseky na
parkoviště kempu Píšťany do 18.00 hod.

Strava a pití na oba dny budou zajištěny (oběd, večeře, snídaně, oběd + svačiny). Možnost zakoupit
svačinu cestou. Každé dítě dostane 1,5l balené vody na den.
Závaznou přihlášku, vyplněný zdravotní dotazník a zálohu 250,- Kč je potřeba doručit
nejpozději do 2.6. 2017 do Masarykovy ZŠ v Žalhosticích.
Počet míst je omezen – rozhoduje pořadí odevzdaných přihlášek!
Věkové omezení – žáci 4. až 9 ročníku ZŠ.
Při odjezdu se odevzdává kartička pojištěnce a prohlášení o bezinfekčnosti s datem odjezdu.
Doporučuje se sjednat si navíc i úrazové pojištění dítěte.
Co s sebou:
·
Karimatka (lze zapůjčit), spací pytel, hygienické potřeby
·
staré boty do vody, plavky, ručník, tričko a kraťasy k namočení
·
náhradní obuv, teplé ponožky, teplé oblečení na ven a večer k ohni + oblečení na spaní
·
čepice proti slunci, opalovací prostředky s faktorem
·
malé příruční zavazadlo do lodi – bude uloženo ve vodotěsném sudu (batůžek pro pěší)
·
věci na nocleh budou dopraveny autem do Vaňova,
·
Co nebrat: cenné předměty, elektroniku, šperky, vyšší hotovost
%---------------------------------------ZDE-----ODSTŘIHNOUT-------------------------------------Přihláška na vodáckou výpravu Vodou Portou 2017
Přihlašuji svého syna (dceru) na vodáckou výpravu Vodou portou pořádanou
Masarykovou základní školou Žalhostice a Mikroregionem Porta Bohemica
…………………………………………………………………………………………..
Jméno ………………………… Rod. číslo ………………………..
Adresa ……………………………………………………………….
Zdravotní stav dítěte (alergie, léky, jiné potíže) …………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Telefon na rodiče: ……..………………………
Chci/Nechci zaslat SMS o čase příjezdu 11.6.
Souhlasím s evidencí a užíváním těchto dat pro organizaci a hladký průběh výpravy.
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A na závěr mé působnosti
ve funkci starosty obce
Milí spoluobčané, především mí voliči.
Po delších úvahách a s ohledem na mé
nastávající vážné zdravotní problémy
jsem došla k závěru již déle nebojovat a
přestat se trápit lidskou omezeností.
Od doby mého zvolení do funkce jsem
v podstatě nepřetržitě odolávala tlaku,
který byl ze strany především opozice
strategicky vyvíjen. Největším zklamáním a věřím, že nejen pro mne, byl
přístup některých členů koalice, kteří
se chovají opozičně. Je mi nepochopitelné, že vlastní členi naší kandidátní
listiny, především její leader, se
postavili do role vytrvalých kritiků
práce pro obec. Tak jak byla kritizována
protistrana zastupitelstva obce z
předešlého volebního období v čele s
paní Vackovou, a kvůli které se dala
dohromady volební strana Nová Vlna I.

a II., jsem nyní obdobným způsobem
lynčována i já a to stejnými představitel i o b c e , s m u t n é a za rá že j í c í … .
Výjimkou je pan místostarosta obce p.
Kamil Veselý, který mne a mou činnost
nezištně po celou dobu maximálně
podporoval, Kamile, děkuju.
Věřte, že jsem svou práci pro obec
dělala srdcem a nejlépe jak jsem uměla
a mohla. Nelze se zavděčit všem naráz,
ale sami můžete posoudit, jak se obec
změnila – a jestli k horšímu, či naopak
lepšímu je na vašem osobním zvážení.
Děkuji Vám všem za důvěru, za zkušenosti a za příležitosti, kterou jsem v roli
starosty mohla dostat. Ti z Vás, kteří
mne podporovali, touto cestou velmi
děkuji a věřím, že vám nový starosta
přinese jen radost a bude za obec dýchat. Držím palce, ať mu zastupitelé

nehází klacky pod nohy a spíše než
kriticky a zpátečnicky se do dění obce
zapojí s úmyslem tvořit, rozvíjet a
konat. Přeji, ať může starosta na úřad
chodit s úsměvem, plný elánu, skvělých
nápadů, které bude moci realizovat a s
pozitivním duchem, který neutichne.
Pak se výsledky brzy dostaví a budou z
toho mít užitek úplně všichni, taková
práce je pak darem a záhy se to projeví
navenek – spokojenými občany a
rozkvétající obcí. Na tom se ale budou
muset podílet všichni zastupitelé bez
výjimky. Věřím, že to zvládnou! Mne už
síly došly a zdraví máme všichni jen
jedno. Těšilo mne, na funkci starosty
obce rezignuji. Zastupitelům držím
palce.
(starostka obce, Stanislava Hanková)

Vyjádření p. Veselý
Vážení spoluobčané,
chtěl bych využít tuto příležitost a
poděkovat paní starostce Stanislavě
Hankové za práci, kterou po dobu
svého působení v zastupitelstvu obce a
ve funkci starostky obce odvedla. Je mi
líto, že pouze málo z nás skutečně ví, co
všechno pro Žalhostice udělala a jaké
oběti musela pro obec přinést. Jsem
přesvědčen, že s odstupem času si i
ostatní uvědomí, že získání člověka
takových kvalit byla v roce 2014 pro
obec Žalhostice výhra. Do zastupitelstva obce jsem v roce 2010 kandidoval
se záměrem přinést do způsobu jejího
řízení "nový a čerstvý vítr" a když byla v
roce 2014 jednohlasně zvolena Stáňa
starostkou obce, přijal jsem funkci
jejího místostarosty, do které mě
zastupitelstvo obce zvolilo. Přijal jsem

ji s nadšením a vírou, že jsme dostali
příležitost uskutečnit to, co jsme před
volbami občanům prezentovali a
slibovali na našich setkáních. Překážky,
které byly a jsou před Stáňu jako lídra
obce kladeny, ovšem dohnaly naše
nadšení a víru až do dnešního stavu,
který je bohužel dlouhodobě neudržitelný. Chtěl bych vám sdělit, že ač je mi
to líto, tak s odstoupením paní starostky souhlasím a i v tomto směru má mojí
podporu a pochopení. Zároveň se
připojuji k její rezignaci a odstupuji k
31.5.2017 z funkce neuvolněného
m í sto sta ro st y o b c e Ža l h o st i c e .
Odstupuji s čistým svědomím a s
pocitem, že jsem pouze nekritizoval,
ale také jsem to zkusil... Děkuji všem,
kteří nás podporovali.
Kamil Veselý

Oznamuje smutné zprávy,
navždy se s námi rozloučili
naši milí
a vážení občané.
Pan Josef Heřmánek
ve věku 76 let,
pan Jaroslav Bořík ve
věku nedožitých 86-ti let
a pan Jaroslav Plíhal
ve věku nedožitých 60ti let.
Všem pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou
soustrast a mnoho sil.
Co život vzal, již nevrátí,
ale v našich srdcích nám je
nikdo nevezme.
Vzpomínáme na Vás
s úctou.

Žalhostický zpravodaj vydává obec Žalhostice. Příspěvky jsou označeny jménem, neoznačené příspěvky – starosta obce. Příspěvky
do Zpravodaje lze zasílat na adresu Obecního úřadu, popř. mailem: zpravodaj@zalhostice.cz. Povoleno MK ČR 21890

