ZPRAVODAJ
INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO Ú¤ADU V ÎALHOSTICÍCH • ROâNÍK 6 • IV. ãtvrtletí 2017 • ZDARMA

Slovo starosty

Dovolte mi, abych i já Vám
popﬁál krásné proÏití
vánoãních svátkÛ, vánoãní
pohody, hodnû dárkÛ pod
stromeãkem a v‰e krásné,
co jen si pﬁejete, aby jste
byli ‰Èastní a spokojení.
Do nového roku hodnû
‰tûstí, zdraví celé Va‰í
rodinû, Va‰im pﬁátelÛm,
mnoho osobních
i pracovních úspûchÛ
v celém roce. Vá‰ starosta,
Zdenûk Javorek.

Zastupitelstvo obce nezahálelo
Zastupitelstvo obce nezahálelo. Pravidelnû se schází na
sv˘ch pracovních poradách, dvakrát probûhlo veﬁejné zasedání. Poslední leto‰ní nás ãeká je‰tû 28. prosince, kdy hlavním bodem jednání bude uvolnûní starosty a rozpoãtové
zmûny leto‰ního roku.
Podaﬁilo se nám koneãnû dokonãit pﬁechod pro dûti u základní ‰koly, ZO schválilo nov˘ územní plán obce, schválilo
podání Ïádosti o dotaci na dûtské hﬁi‰tû, dokonãilo opravu
vzduchotechniky ve ‰kole.
Ve ‰kole probûhla následná kontrola ‰kolní inspekce. Tato
kontrola shledala v‰e v poﬁádku, Ïádné nedostatky nena‰la.
Projektanti pracují na projektu na novou mateﬁskou ‰kolku,

na uloÏení elektriky do zemû a tím i nového osvûtlení v úseku
nad tratí a ve smûru ke ‰kole.
Spolu s obcí Velké Îernoseky pﬁipravujeme realizaci chodníku od ‰koly k V. Îernosekám a dokonãení zámûru nov˘ch
chodníkÛ v obci jak ke ‰kole , tak na Litomûﬁice. Zastupitelé
rádi pﬁijmou podnûty z Va‰ich ﬁad.
Probûhly volby do Parlamentu âR a v lednu nás ãekají
volby nového prezidenta âR. Volební místnost bude zase
v budovû úﬁadu. O podrobnostech k volbám bude ﬁádnû informováni.
Starosta s místostarostkou zaãali pracovat na rozpoãtu
obce pro rok 2018.

Dûkujeme obãanÛm, kteﬁí obûtavû pracují pro na‰i obec
VáÏení obãané, toto je ná‰ poslední zpravodaj roku 2017, proto mi dovolte pár slov.
Vedení na‰í obce v leto‰ním roce zaÏilo pár kotrmelcÛ, ze kter˘ch jsme se
jiÏ vzpamatovali a v dobré náladû a víﬁe
v‰eho dobrého pracujeme dál. Z vedení odstoupili dva ãlenové zastupitelstva, paní Hanková a pan Vesel˘, nahradili je pan Hamerník Jan a Barto‰
Jaroslav.
Ráda bych nyní podûkovala jmenovitû nûkter˘m z nás.
V první ﬁadû dûkuji za nás v‰echny
ãlenkám Sboru pro obãanské záleÏitosti, jmenovitû Kubové Daniele, Kalcovské Vûﬁe, Rathauské Danu‰i, Velesé Annû, HrÛzové Kvûtû, Palanové

ZdeÀce za jejich práci pro obãany.
Jsou to totiÏ ony, které zaji‰Èují a dohlíÏejí, abychom na nikoho nezapomnûli,
kdyÏ má narozeniny nebo jiné dÛleÏité
Ïivotní v˘roãí, jsou to ony, které pﬁipravují ve svém volném ãase obãerstvení
a hladk˘ prÛbûh spoleãensk˘ch akcí.
Patﬁí mezi nû i paní Hotová Vûra, LaÀková ZdeÀka a Famfulíková Jiﬁina.
DùKUJEME.
Panu Petru Tichému, Ïe si udûlá ve
svém nároãném pracovním vytíÏení
ãas a zajistí z na‰ich akcí fotodokumentaci. DùKUJEME.
Panu Jiﬁímu Jebouskovi a jeho
dceﬁi Lucii, Ïe pﬁipravují zajímavé ãlánky z na‰í historie a do zpravodaje pﬁipravují v˘taÏky z na‰ich kronik. V‰ichni

jsme vÏdy zvûdaví, jak bude „dûj“ na‰ich pﬁedkÛ pokraãovat. DùKUJEME.
Podûkování patﬁí Renãe Lojkové,
Denise V˘bochové a ZdeÀce Javorkové za vedené dûtského krouÏku
Hastrmánek. Nejen Ïe s dûtmi pracují,
rozvíjejí jejich fantazii, vedou je k lásce
k obci a domovu, jezdí s nimi na v˘lety
(Pokraãování na následujíí stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
a letní pobyty, dávají jim i kus svého já,
svého srdce. Práce s dûtmi je moc,
moc dÛleÏitá. VáÏíme si toho a DùKUJEME.
Podûkování touto cestou posíláme
i Mgr. Vladimíru Fiedlerovi, kter˘ jiÏ
témûﬁ 30 let vede ná‰ dûtsk˘ pûveck˘
sbor Vinohrádek. VáÏíme si toho
a DùKUJEME.
Chci touto cestou podûkovat i na‰im
zamûstnancÛm - Jiﬁince, Jaru‰ce
a Jardovi, kteﬁí se rádi a ochotnû podílejí na pﬁípravách, v˘zdobách a zaji‰tûní na‰ich akcí. DùKUJEME.

Na závûr nesmím zapomenou ani na
Vás, obãany, kteﬁí jste ochotni ubrat ze
svého pohodlí a volna a vûnovat ho ve
prospûch nás v‰ech, aÈ je po organizace ma‰karního plesu, kácení máje, neckyády apod. DùKUJEME.
Co ﬁíci závûrem. Venku to sice moc
zimnû a bíle nevypadá, ale pﬁesto jsou
tu jiÏ Vánoce. Na ·tûdr˘ den se rozsvítí vánoãní stromeãky a já Vám pﬁeji,
aby jste pod nimi na‰li dárky, které jste
si pﬁáli. Kdyby to náhodou nebyl ten
prav˘, nevadí, byl Vám darovan˘
z lásky a od srdce. Pﬁeji Vám rodinnou
pohodu, klid a ‰tûstí, aby jste byli v‰ich-
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ni spokojení.
Do nového roku 2018 Vám pﬁeji
lásku, ZDRAVÍ, ‰tûstí, aby jste mûli
vÏdy v dosahu nûkoho, kdo bude stát
pﬁi Vás v dobrém i zlém, kamaráda, pﬁítele, rodinu. Abychom mohli i nadále Ïít
v míru a v nûm i vychovávat své dûti
a vnouãata. Jak se budeme chovat my
ke svému okolí, tak se bude na‰e okolí
chovat k nám. Pﬁeji Vám, aby jste se
zde, v na‰í obci, cítili dobﬁe, spokojenû,
byli zda doma. Vykroãmû v‰ichni tou
správnou nohou, jdûme po cestû ‰tûstí, lásky a porozumûní do roku 2018.
Va‰e Alena Vacková,
místostarostka obce

Zastupitelé schválili novou OZV o likvidaci odpadÛ
V kaÏdém zpravodaji vûnujeme kousek likvidaci odpadÛ, nebude tomu ani
dnes jinak. Odpady jsou jednou z velk˘ch starostí, která tíÏí nás v‰echny,
jednak stojí spoustu penûz a je s ním
i mnoho starostí. Zastupitelé schválili
novou OZV o likvidaci odpadÛ a s tím
i spojené nav˘‰ení poplatku za jeho likvidaci. Poplatek za osobu, která má trval˘ pobyt v na‰í obci, od 1. ledna 2018
je 500,- Kã na cel˘ rok. Sly‰ím, jak se
to nûkter˘m z Vás nelíbí, ale nejsme
tak bohatá obec, abychom mohli od poplatku upustit, jako to dûlají nûkterá
velká mûsta.
Od roku 2024 bude platit zákaz ukládání komunálního odpadu do zemû,
proto bude uloÏení znaãnû drahé,
jedna popelnice pak mÛÏe vyjít i na
1500,- Kã. Proto se snaÏíme stále na
Vás apelovat a prosit Vás, aby jste
poctivû pﬁídili, do popelnice ukládali
pouze komunální odpad, na vyvezení
dávali opravdu plné poplenice. I za ná-

dobu, která je naplnûna jen do pÛlky,
zaplatíme plnou cenu. To v‰echno pak
navy‰uje náklady na odpady jako takové.
V lednu budeme stahovat hnûdé nádoby na bioodpad. Zastupitelstvo se
rozhodlo jít jinou cestou, pro obec levnûj‰í. Obec bude disponovat nûkolika
kontejnery, kam bude moÏné bioodpad ukládat.

Bûhem mûsíce bﬁezna a dubna obec
získá z dotace (ve spolupráci s mikroregionem Porta Bohemica) kompostéry, které si budete moci zapÛjãit a kompostovat tak zelen˘ opad na sv˘ch zahradách. Tento druh odpadu patﬁí vracet do zemû a ne aby konãil nûkde na
skládkách. UÏ i na‰i pﬁedkové hnojili
na zeleno, aby obohatili pÛdu a nemuseli tak pouÏívat chemická hnojiva.
V obci jsou rozmístûny kontejnery na
sklo, plasty a kartonáÏ, na papír, kov
a textil. 2 x do roka je provádûn sbûr
nebezpeãného odpadu, a následnû
velkoobjemného odpadu od domu. VyslouÏilé elektro zaﬁízení (poãítaã, telefon, fén, apod.) je moÏné odevzdat na
úﬁadû.
Budeme-li v‰ichni poctivû separovat,
tﬁídit a likvidovat odpad jak se má, více
finanãních prostﬁedkÛ budeme moci
pouÏít do kultury, pro dûti, na zvelebení
na‰i obce. Vûﬁím, Ïe v tomto jsme
v‰ichni za jedno.

Mûsíc ﬁíjen byl pro na‰í obec ve znamení kulturních záÏitkÛ
Vystoupila zda celkem ãtyﬁi pûvecká tûlesa. V‰echna vystoupení
byla pod taktovkou Masarykovy základní ‰koly a jejího kolektivu.
První vystoupení se uskuteãnila
v prostorách ‰koly. Tûlocviãna byla zaplnûna k prasknutí, nebylo volné místeãko. Jako první vystoupil ná‰ dûtsk˘
sbor Vinohrádek. Poté následovalo vystoupení hosta na‰i ‰koly sboru
„Suasu Agrupacion Coral Chía Colombie“ pod vedením Andrea Ocampo T.
Jejich vystoupení bylo jiÏ ve stylu váÏnûj‰í hudby, lidové hudby Kolumbie
a jejich tradiãních písní. V‰ichni pﬁítomní byli nad‰ení. Na závûr vystoupily oba
●
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soubory souãasnû jako jedno tûleso
pod taktovkou Mgr. Fiedlera. Bouﬁliv˘
a nekonãící potlesk vyjádﬁil pocity divákÛ.
Sbor z Kolumbie byl hostem dûtí
a uãitelÛ na‰í ‰koly, pﬁipravili jim program a ukázku na‰eho okolí. Jejich vystoupení bylo zpeãetûním jejich vzniklého pﬁátelství.
Druh˘ kulturní záÏitek byl uspoﬁádán
v kulturním domû obce „U tﬁí lip“. I zde
vystoupily dva soubory, nejprve Ïensk˘
soubor „Gaga-vaice“, kter˘ má sídlo
v Povrlech. Îeny zazpívaly nûkolik
písní upraven˘ch pro jejich trochu svérázn˘ styl. Moc se to obecenstvu líbilo.

Kdo by je chtûl vidût znovu, budou hostem na reprezentaãním plese na‰í
‰koly a obce v únoru 2018.
Hlavním hostem byl sbor „Ozvena“,
jehoÏ úãastníci jsou uãitelé, kteﬁí se
scházejí z celého Slovenska. O kvalitû
jejich zpûvu svûdãil velk˘ potlesk
a ovace. Oba soubory musely na Ïádost pﬁítomn˘ch pﬁidávat dal‰í písnû.
V‰ichni pﬁítomní si odnesli opravdu
kvalitní kulturní záÏitek a pocit pohody
ve své du‰i.
Dûkujeme na‰í ‰kole za zaji‰tûní
tûchto vystoupení.
Fotogalerie z tûchto akcí
vidíte na následující stranû.
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Pan starosta podûkoval za krásné vystoupení.
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Dal‰í kulturní a spoleãenské akce
V¯LETY ZA HRANICE KATASTRU
Obec v tomto ãtvrtletí uspoﬁádala 2 zájezdy pro své obãany a to první za kulturou a druh˘ na vánoãní trhy do Polska.
Dne 15. listopadu jsme nav‰tívili pﬁedstavení muzikálu
„MuÏ se Ïeleznou maskou“ v Divadle Broadway v Praze.
V‰ichni jsme si odvezli domÛ nádhern˘ záÏitek. Provedení,
skladby Michala Davida a kost˘my nemûly chybu.
Dne 9. prosince jsme si pﬁivstali a vyrazili na vánoãní nákupy do Polska. Nakoupili jsme potraviny na vylep‰ení vánoãní tabule, ale i dárky, které je‰tû chybûly. Byla sice zima
a bylo to nároãné, pﬁesto se nám v˘let líbil.
TRADIâNÍ STRA·IDLÁK SE VYDA¤IL
Dne 28. ﬁíjna se na‰í obcí prohnal „·tra‰idlák“. Dûti s rodiãi vyrazili na stra‰idelnou cestu okolo „Malého Labe“. Poãasí nám sice moc nepﬁálo, bylo chladno a foukal studen˘ vítr,
ale na dobré náladû nám to neubralo. PﬁestoÏe jsme museli u masek trochu zaimprovizovat (museli jsme na rychlo
udûlat a zajistit nové masky), myslím, Ïe se i tak povedly.
Dûti splnily své úkoly na jedniãku, v cíli na nû ãekala sladká
odmûna. Pro v‰echny byly pﬁiparaveny teplé nápoje a malé
obãerstvení. Podûkování za zdaﬁilou akci patﬁí v‰em, kteﬁí
pomohli pﬁi organizaci.
Obec obdrÏela písemné podûkování od paní Zahnové.
MIKULÁ· S âERTEM PROCHÁZELI OBCÍ
I v leto‰ním roce nav‰tívil na‰i obec Mikulá‰ s andûlem
a ãertem. Nejdﬁíve provûﬁili poslu‰nost na‰ich dûtí v nedûli
3. 12. u nich doma, hlavnû ty men‰í dûti mûly oãka plná
obavy, aby je neodnesl do pekla, ale protoÏe máme hodné
dûti, v‰echny to pﬁeãkaly,. Mikulá‰ovi ﬁekly a zazpívaly
pûkné básniãky a písniãky a andûl jim za to dal bálíãky plné
dobrot. Na ukázku jedna pûkná básniãka:
Tû‰ila se Terka na‰e, Ïe uvidí Mikulá‰e.
Dﬁíve neÏ se nadûla, spatﬁila i andûla.
Terezce i na‰í Anãe, pﬁinesli tﬁi pomeranãe.
Na to sousedovic Berta, nemohla se doãkat ãerta.
Zmizela v‰ak pod dﬁezem, kdyÏ zachrastil ﬁetûzem.
Podruhé se pﬁi‰el Mikulá‰ podívat do na‰í ‰koly, kde bylo
i jiÏ známé peklo se sv˘mi ãerty. I tady ãekala na dûti sladká
nadílka.

●
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VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ
V sobotu 2. prosince se konalo slavností odpoledna v zasedací místosti úﬁadu. Starosta obce pﬁivítal do Ïivota dva
nové obãánky. Rodiãe i dûti si odnesli mal˘ dárek a kytiãku
a doufejme, Ïe i pﬁíjemn˘ záÏitek. Provázela Dana Kubová
úvodním slovem, následovalo vystoupení dûtí z Hastrmánku,
slovo starosty (mimochodem to byla i jeho premiéra), pﬁedání dárkÛ a focení v kolébce. V oãích rodiãÛ a prarodiãÛ se objevila i slza dojetí.

●
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ROZSVÍCENÍ STROMEâKU
V pátek 1. prosince jsme se se‰li, abychom spoleãnû
v prvním adventním víkendu rozsvítili vánoãní stromeãek
a nasáli atmosféru blíÏících se Vánoc. Zamûstnanci na‰í
obce ozdobili stromeãek, pﬁipravili svaﬁák a ãaj, obec „napekla“ cukroví a vánoãku, Tomá‰ Prokopec vûnoval dûtem
cca 10 kg jablíãek. Pﬁichystan˘ program zahájil dûtsk˘ sbor
Vinohrádek pod vedením Mgr. Fiedlera, následovalo vystoupení dûtí z Hastrmánku pod vedením Renãi Lojkové a koledy zahráli Roudniãtí trubaãi. V‰ichni si mohli koupit za velmi
pﬁíznivé ceny v˘robky na‰ich dûtí z Hastrmánku (svícny
a malované hrníãky) a nebo podpoﬁit Charitu Litomûﬁice zakoupením jejich v˘robkÛ (svícny, vûci z keramiky). Dûti spolu
s místostarostkou zavolaly na JeÏí‰ka a ten jim rozsvítil ná‰
stromeãek.
Byla sice zima, ale to uÏ k JeÏí‰kovi patﬁí a v‰ichni se na
nûj jiÏ moc tû‰íme.
SETKÁNÍ SE SENIORY
Poslední pátek v listopadu probûhlo pravidelné setkání seniorÛ s pﬁedstaviteli obce. Slavnostnû pﬁipravena zasedací
místnost uvítala cca 40 obãanÛ ve vûku nad 65 let. Malé obãerstvení, vystoupení dûtí ze ‰koly - Vinohrádek a dûtí ze
skupiny Hastrmánek v‰echny moc potû‰ilo. Starosta obce
spolu s místostarostkou v‰em popﬁáli krásné vánoãní svátky
a zdraví do novûho roku i s pﬁípitkem. Pﬁátelská atmosféra
panovala aÏ do veãerních hodin. Hostitelé se v‰em vûnova-

li s náleÏitou péãí. Poho‰tûní zajistila finanãnû obec, manuálnû ãlenky Sboru pro obãanské záleÏitosti. Podûkování patﬁí
panu Jaroslavu Steklému za dobré víno. Na‰e dûti z Hastrmánku pﬁedaly v‰em vánoãní svíãku a vlastnoruãnû vyrobeného andílka pro ‰tûstí. Krásné odpolednne.
LOUâENÍ SE STAR¯M ROKEM
UÏ potﬁetí se spoleãnû rozlouãíme se star˘m rokem a to
v sobotu 30. prosince v 15.30 hodin na hrázi u Labe. Bude
pﬁipraveno malé obãerstvení, tepl˘ ãaj i nûco ostﬁej‰ího pro
dospûlé. Zavzpomínáme na Ty, kteﬁí nás v leto‰ním roce
opustili, pﬁivítáme Ty, kteﬁí pﬁibyli. Tû‰íme se na Vás.
VÍTE TO...?

âeská ‰kola v Îalhosticích byla otevﬁena v roce 1919
Nemûla v‰ak svou budovu a musela se spokojit s nepﬁíli‰ vyhovujícími podmínkami v budovû ‰koly nûmecké.
Ve Velk˘ch Îernosekách byly ãeské ‰kole vyhrazeny
sklepní prostory na zámku (dnes Îernosecké vinaﬁství).
Proto stavba nové ‰koly v Îalhosticích (otevﬁena v roce
1927) byla pﬁínosem nejen z hlediska vlasteneckého
(posílení ãeského vlivu v pohraniãí), ale i nutn˘m ﬁe‰ením ze zdravotních a hygienick˘ch dÛvodÛ. Pﬁi ‰kole
byla zﬁízena i mateﬁská ‰kola. Ve ‰kole se vyuãovalo
malotﬁídním zpÛsobem. Stoupající poãet dûtí hlavnû po
II. svûtové válce vyvolal potﬁebu pﬁistavit dal‰í budovu.
V létech 1959 - 1961 se tak stalo a v záﬁí 1961 jiÏ
v nové budovû byla zahájena v˘uka. Po 45 letech byla
‰kola zrekonstruována s vyuÏitím státní dotace a za
znaãné finanãní spoluúãasti obce.
●
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Kronika obce Îalhostice - 15. vybraná ãást
OSÍDLENÍ ÎALHOSTIC V R. 1945
POKRAâOVÁNÍ:
â.p. 80 (pÛvodní majitel Peschke) je
patrov˘ dÛm u silnice a pÛvodnû ho obsadila poãetná rodina Steigerov˘ch,
která pÛvodnû bydlela v „Malé pevnosti“ v Terezínû. Po smrti rodiãÛ se rodina
rozstûhovala z obce a zÛstala zde jen
vdaná vnuãka. DÛm nyní ob˘vá St. Dopita, dﬁíve tajemník na‰eho MNV, se
svou rodinou.
â.p. 81 (pÛvodní majitel Klemisch)
dostal Jan Aliger z Brné, okr. Rychnov
nad KnûÏnou. Pﬁe‰el odtud do ¤epnice
na zemûdûlskou usedlost a dÛm dostal
Jos. Pi‰l. Jeho druh˘ syn zemﬁel po
zranûní pﬁi havárii auta a druh˘ bydlí se
svou matkou v jejím rodinném domû.
Dcera je vdána v Ústí nad Labem, a tak
majitel bydlí v ã.p. 81 sám jako dÛchodce.
â.p. 82 (pÛvodní majitel Nietch Venzel) zÛstal v majetku MNV, protoÏe je
dvoupodlaÏní a s podstﬁe‰ními místnostmi. Byl ob˘ván stﬁídajícími se rodinami (Straub, Dou‰a, Dobrovolná,
·vec, Jirát) a nákladnû opraven MNV.
Nyní zde bydlí tﬁi rodiny a MNV bude v
nájemném dlouho dostávat úhradu za
opravu domu.
â.p. 83 (pÛvodní majitel Haudek
Venzel a Novak Venzel) mûl více uchazeãÛ (Vymlátil, Cimpl), ale získal ho volyÀsk˘ reemigrant Jiránek Miloslav,
kter˘ tam dosud bydlí.
â.p. 84 (pÛvodní majitel Fuksa) získal Jos. Mozhal jako zemûdûlec. Usedlost ale po jeho smrti jako jiná ã.p. v
na‰í obci koupily âs. st. statky pro své
zamûstnance. Do pûkného bytu nastûhovan˘ nájemník pak pﬁe‰el do místní
továrny, ale statky nemají moÏnost ho
vystûhovat. Podobn˘ch pﬁípadÛ je tu
více.
â.p. 85 (pÛvodní majitel Siegert) dostal s dílnou Frant. Benák, krejãí z Tepl˘Ïovic. Po zru‰ení soukrom˘ch ﬁemeslníkÛ se stal vedoucím Modûvy a po
roce 1968 téÏ pﬁedsedou KSâ. Po jeho
smrti se vdova odstûhovala do Litomûﬁic a dÛm prodala zamûstnanci âs st.
statkÛ J. Neveãeﬁalovi, kter˘ musil odejít jako mnozí z uhelného revíru na
Mostecku, kde jeho ves byla pro tûÏbu
zbourána jako desítka jin˘ch vsí. Dûti
rodu BenákÛ bydlí jinde.
â.p. 86 (pÛvodní majitel Wawra Vávra Václ.) Majitel Ïil ve smí‰eném

manÏelství a musil dlouho usilovat o
udrÏení domu s nájemníkem. Jeho synové byli ãeského sm˘‰lení, a tak
jeden zde dále bydlí. V obavû ze ztráty
domu za 2. svût. války se zapsali jako
Nûmci a potom po roce 1945 tyto domy
ztratili (u nás v obci obã. Dvoﬁák, Jochová). V domû zemﬁela nájemnice
Boháãová Anna opu‰tûná sv˘m manÏelem.
â.p. 87 (pÛvodní majitel Patzak, nájemníci Blaschke a Gaube) obsadil K.
Gebhart ml. KdyÏ mûl K. Gebhard t.ã.
voják se odstûhovat, koupil dÛm Mil.
Vondráãek t.ã. po‰tmistr. Po jmenování
J. Vildy po‰tovním ﬁeditelem v Liberci
(za politické zásluhy). Nov˘ majitel M.
Vondráãek koupil dÛm J. Vildy a ã.p. 87
prodal svému pﬁíbuznému Klecandovi
ml., kter˘ tam se svou rodinou bydlí a
dÛm novû upravil.
â.p. 88 (pÛvodní majitel Tietz) bylo
obsazeno pro po‰tovní úﬁad, prvním
vedoucím byl listono‰ Jos. Vilda. Nájemníkem se stal J. Frank z Bohu‰ovic
s rodinou, piln˘ opraváﬁ s pûti dûtmi. Z
rodu nyní zÛstala jejich dcera a vnouãata, nikdo z nich u nás jiÏ nebydlí a jejich byt je uÏ léta prázdn˘. Av‰ak kamenná obruba autobusové ãekárny
MNV a jiná díla Frankova stále dÛkladnû drÏí.
â.p. 89 (pÛvodní majitel Glaser) obsadil K. Gebhart st. z Kololeãe u Tﬁebenic, pracoval zde jako úsekov˘ cestáﬁ,
neÏ toto povolání zaniklo. ManÏelka
jeho smrt dlouho pﬁeÏila, domek jejich
dûdici byl levnû prodán na splátky,
kdyÏ v nûm jeden z dûdicÛ nechtûl bydlet a radûji ãeká na pﬁídûl bytu v litomûﬁick˘ch novostavbách.
â.p. 90 (pÛvodní majitel Johne A.) je
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malé stavení jako ã,p. 89 a dostal je
Emil Hoﬁínek, koÏeluh ZAZ, jenÏ pﬁi náboru se stal ãlenem SNB. Vdova E. Hoﬁínka postoupila domek pﬁíbuzn˘m (V.
Lip‰) av‰ak musila se odstûhovat ke
své sestﬁe na Podboﬁansko. Je to
‰koda pro na‰i obec, protoÏe vedla
Sbor pro obã. záleÏitosti a byla zde oblíbená
â.p. 91 (pÛvodní majitel Friede F.)
získal Jan Jebousek, zamûstnanec
âSD na na‰í stanici s poãetnou rodinou. DÛm ob˘vají jeho pﬁíbuzní a dcera
a pracovit˘ majitel si tam pﬁistavûl nové
obydlí a dal‰í objekty. Spravedliv˘ ná‰
soused zde bydlí, ale jeho ostatní dûti
Ïijí mimo na‰i obec. Rodina pochází z
ChoceÀska.
â.p. 92 (pÛvodní majitel Rothayer.)
osídlil Karel Kleiner, zamûstnanec
âSD, v domû Ïije dosud jeho vdova a
provdaná dcera (Nová K.). K. Kleiner
byl nadan˘ a inteligentní obãan, kter˘ v
dobách duchovního a morálního úpadku po roce 1948 se stranil veﬁejného,
neklidného místního Ïivota, aby si nepopudil místní mocné.
Pokraãování pﬁí‰tû.
Autor zápisu v kronice:
Jaroslav ·vec
(zápis do kroniky jaro 1989)
Autor ãlánku: Jiﬁí Jebousek
Tradiãní poznámka: VáÏení ãtenáﬁi,
promiÀte, prosíme, nûkteré nepﬁesnosti, zejména co se t˘ãe pﬁepisu jmen.
Nepﬁesnosti vznikly buì nesprávn˘m
zápisem v kronice nebo i nesprávn˘m
odhadem pﬁi pﬁepisování psaného
textu autora kroniky. Pﬁes v‰echnu nepﬁesnost se domníváme, Ïe pro mnohé
z nás jsou úryvky z kroniky potû‰ením
a tû‰íme se na dal‰í pokraãování.

Motto: Na ãlovûku hledej to dobré,
to ‰patné má kaÏd˘ z nás.
VáÏení spoluobãané,
dal‰í rok je témûﬁ za námi, advent je v plném
proudu, hektick˘ ãas pﬁed Vánoci se krátí a nás
ãeká závûr roku, s tûmi nejbliÏ‰ími. Vánoce jsou
jedny z nejkrásnûj‰ích svátkÛ, a tak opravdu v‰em
pﬁejeme, aby je pﬁíjemnû proÏili v kruhu rodinném,
tûm nejmen‰ím hodnû dárkÛ a v‰em krásnou vánoãní atmosféru, klid, rodinnou pohodu a hodnû
úsmûvÛ na tváﬁích nejbliÏ‰ích. Do nového roku
v‰echno nejlep‰í, hodnû zdraví, dobré nálady, Ïivotního optimismu a hlavnû vzájemné tolerance
a porozumûní.
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Vánoãní zvyky, které si udrÏely své kouzlo dodnes
Na‰i pﬁedkové pﬁipisovali ·tûdrému dnu i veãeru zvlá‰tní moc. Z toho dÛvodu se udrÏovala ﬁada zvykÛ a magick˘ch úkonÛ, které mûly zajistit pﬁedev‰ím bohatou úrodu, dobrou uÏitkovost domácích zvíﬁat a zdraví a ‰tûstí
rodiny. 24. prosinec si udrÏel své kouzlo dodnes. ¤ada lidí si tento den nedokáÏe pﬁedstavit bez dodrÏování vánoãních zvykÛ a povûr, z nichÏ nûkteré si pﬁipomeneme v následujících ﬁádcích.
Kdo se postí, uvidí zlaté prasátko
Spousta lidí bûhem 24. prosince odolává vÛni vánoãního cukroví i jídlem nabité ledniãce. A to do té doby, neÏ usedne ke ‰tûdroveãerní tabuli. Vûﬁí totiÏ, Ïe
kdyÏ se postí, budou zaslouÏenû odmûnûni - uvidí zlaté prasátko. I kdyÏ ho
je‰tû nikdo nikdy nevidûl.

·tûdroveãerní tabule
Také v dne‰ní dobû bazíruje spousta
lidí na tom, aby u ‰tûdroveãerního
stolu sedûl sud˘ poãet stolovníkÛ. V
pﬁípadû lichého poãtu by se podle povûry mohlo v pﬁí‰tím roce vloudit do
domu ne‰tûstí. U ‰tûdroveãerního
stolu se také ãasto prostírá jedno místo
navíc. Toto místo je urãené pro náhodného osamûlého ãlovûka, anebo je
vzpomínkou na ty, kteﬁí nás opustili a
uÏ nikdy s námi u jednoho stolu nezasednou. Podle povûry je rovnûÏ nepﬁípustné, aby od ‰tûdroveãerní veãeﬁe
kdokoliv vstal. Vûﬁilo se totiÏ, Ïe ten,
kdo od stolu vstane, do roka zemﬁe.
Se ‰tûdroveãerní veãeﬁí je spojen
je‰tû dal‰í vánoãní zvyk: Na‰i pﬁedkové ovazovali nohy ‰tûdroveãerního
stolu provazem nebo ﬁetûzem. Vûﬁili,
Ïe jedinû tak celá rodina zÛstane v
pﬁí‰tím roce pohromadû.
Kapﬁí ‰upiny
·upiny z kapra zásadnû nevyhazovat! Podle vánoãní povûry vám totiÏ

mohou v následujícím roce zaruãit dostateãn˘ pﬁísun financí. A to v pﬁípadû,
kdyÏ si je bûhem ‰tûdroveãerní veãeﬁe
schováte pod talíﬁ, nebo je budete po
cel˘ rok nosit v penûÏence.
Zdraví, nemoc, nebo smrt
K nejznámûj‰ím vánoãním zvykÛm,
jeÏ v sobû mají kus lidové povûry vztahující se ke zdraví, nemoci a smrti, patﬁí
rozkrajování jablek. Z rozkrojeného jablka na‰i pﬁedkové vû‰tili, jak to bude
se zdravím jednotliv˘ch ãlenÛ rodiny v
nadcházejícím roce. Pokud mûl jádﬁinec tvar hvûzdy, dotyãn˘ mûl b˘t po
cel˘ pﬁí‰tí rok zdrav˘. Pokud mûl jádﬁinec tvar kﬁíÏe, znamenalo to nemoc
nebo smrt.
Pﬁedkové vû‰tili zdraví, nemoc ãi
smrt také z jader vla‰sk˘ch oﬁechÛ.
Byla-li jádra prvních ãtyﬁ vylouskan˘ch
oﬁechÛ pûkná bílá, znamenalo to zdraví. Bylo-li nûkteré z jader naãernalé,
znamenalo to nemoc. A nakonec, bylali naãernalá v‰echna ãtyﬁi jádra, znamenalo to smrt.

Pou‰tûní lodiãek
Jedním z vánoãních zvykÛ, jenÏ si
udrÏel oblibu aÏ do dne‰ní doby, je
pou‰tní lodiãek vyroben˘ch z oﬁechové
skoﬁápky vla‰ského oﬁechu a svíãky.
Také pou‰tûním lodiãek bûhem ·tûdrého veãera hádali na‰i pﬁedci svou budoucnost. Lodiãky pou‰tûli napﬁíklad
doma v lavoru s vodou. DÛleÏité bylo
zhotovit si svou vlastní lodiãku, která by
pak byla schopná zodpovûdût otázky
t˘kající se budoucnosti, lásky, rodiny ãi
zamûstnání. Otázka se vyslovila v okamÏiku zapálení svíãky, poté se lodiãka
pustila na vodu. JestliÏe lodiãka doplula na druh˘ bﬁeh, plány se mûly vydaﬁit.
KdyÏ zÛstala u bﬁehu, pﬁí‰tí rok mûlo
zÛstat v‰e pﬁi starém. Pokud se potopila, v‰echny snahy o zlep‰ení konkrétní

situace mûly pﬁijít v niveã. Nakonec, lodiãka plující po boku vû‰tila dobré mezilidské vztahy.
Vánoãní povûry pro vdavkychtivé
Svobodné dívky, které touÏily po
vdavkách, dodrÏovaly bûhem ·tûdrého
dne i ·tûdrého veãera spoustu povûr,
jimiÏ si mûly v následujícím roce zajistit
Ïenicha. Po ‰tûdroveãerní veãeﬁi tﬁeba
házely ve svûtnici stﬁevícem pﬁes
hlavu. KdyÏ ‰piãka smûﬁovala ke dveﬁím, dûvãe mûlo nadûji, Ïe se v pﬁí‰tím
roce provdá. Jiné svobodné dívky touÏící po sÀatku zase 24. prosince shromaÏìovaly patky od vánoãek. Povûra
ﬁíkala, Ïe která dívka v tento den sebere celkem devût patek, do roka se vdá.
Nezadané dívky samozﬁejmû vûﬁily i
dal‰ím povûrám. 24. prosince napﬁíklad
zkou‰ely tﬁást bezem - dÛm, u kterého
zaãal jako první ‰tûkat pes, mûl b˘t
domem, ve kterém mûl bydlet také jejich nastávající. Nûkteré dívky zase klepaly stﬁevícem na kurník. Ozvala-li se
jim slepice, mûla dívka zÛstat svobodná. Ozval-li se kohout, dívka se mohla
v pﬁí‰tím roce tû‰it na vdavky.
Závûreãné upozornûní
A pozor! Na‰i pﬁedkové vûﬁili tomu,
Ïe na ·tûdr˘ den se nesmí prát. Pﬁiná‰í to totiÏ smÛlu a ne‰tûstí do domu.

ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ vydává obec Îalhostice. Pﬁíspûvky jsou oznaãeny jménem, neoznaãené pﬁíspûvky - místostarostka obce.
Pﬁíspûvky do zpravodaje lze zasílat na adresu obecního úﬁadu, popﬁ. Obecni.urad@zalhostice.cz • 200 v˘tiskÛ Povoleno MK âR 21890.

