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Volby do senátu a do zastupitelstev obcí
VáÏení obãané, ve dnech 5. a 6. ﬁíjna 2018 probûhnou
volby do Senátu âR, kdy budeme volit jednoho zástupce na‰í oblasti z celkem devût kandidátÛ.
Ve stejném termínu se konají volby do zastupitelstev
obcí na‰í republiky. Volební místnost bude v zasedací
místnosti OÚ Îalhostice, ãp. 120, v pﬁízemí.
Volit mÛÏete pﬁijít v pátek 5. 10. v dobû od 14.00 hodin do
22.00 hodin a nebo v sobotu 6. 10. od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Vezmûte si platn˘ obãansk˘ prÛkaz nebo cestovní doklad, volební lístky, které jste dostali do sv˘ch schránek,
v pﬁípadû, Ïe je z nûjakého dÛvodu nemáte, dostanete ve
volební místnosti náhradní.
Pokud nebudete v dobû voleb doma, na Senát jste si
mohli zajistit voliãsk˘ prÛkaz, na komunální volby to nelze,
volba je moÏná pouze v místû trvalého bydli‰tû voliãe.
Pokud se nemÛÏete dostavit osobnû do volební místnosti,
napﬁ. hlavnû ze zdravotních dÛvodÛ a chcete volit, poÏádejte o náv‰tûvu volební komise na telefonu 416 737 052 nebo
602 195 166. Komise Vás nav‰tíví v sobotu 6. 10. v dopoledních hodinách. Volby do zastupitelstva probíhají tﬁemi rÛzn˘mi zpÛsoby, které jsou popsané na informaãním letáku,
ten dostanete s volebními lístky.
UpozorÀuji, Ïe v na‰í obci budeme mít i nadále devût

ãlenÛ zastupitelstva. V Îalhosticích máme dvû kandidátky,
celkem 18 zájemcÛ o práci v zastupitelstvu. Zájem o práci
pro obec projevilo dost mlad˘ch z nás, coÏ je velmi dobﬁe.
Teì uÏ záleÏí pouze na Vás, aby jste pﬁi‰li k volbám a hodili
do volební urny hlasy pro ty, kter˘m dáte dÛvûru po dal‰í ãtyﬁi
roky.
Vzor hlasovacího lístku a dal‰í zajímavosti o volbách
najdete na stranû 2.

Do obce pﬁijela náv‰tûva z ministerstva
Na‰e obec má jiÏ 16 let svého zástupce (Alena Vacková) v Radû
SdruÏení pro nakládání s odpady na
Litomûﬁicku (SONO).
Jednání se konají pravidelnû 6 x do
roka, podle potﬁeby i ãastûji. V souãas-

né dobû se rada SONO velmi intenzivnû zab˘vá otázkou likvidace odpadÛ po
roce 2024 a moÏností, jak zajistit na‰im
obcím a tím i obãanÛm likvidovat odpad
za únosnou cenu.
Díky kontaktu na‰eho zástupce ve

SdruÏení pﬁijel do na‰í obce ministr Ïivotního prostﬁedí, Richard Brabec.
Tématem porady byla likvidace odpadÛ, technologie jeho likvidace po
roce 2024, likvidace bio-odpadu a návrat tûchto dÛleÏit˘ch Ïivin zpût do
pÛdy, zadrÏení vody v krajinû a zamezení eroze pÛdy, která je zvlá‰tû po leto‰ním suchu velmi v˘razná a viditelná.
Proto také na‰e obec zajistila kompostéry pro své obãany, aby bio-odpad
nekonãil na skládce (mimochodem do
tûlesa skládky komunálního odpadu se
jiÏ ani nesmí ukládat), kde obec musí
platit za jeho zpracování na kompostárnû, ale aby si kaÏd˘ obãan ze svého
zeleného odpadu v kompostéru „vyrobil“ svÛj vlastní kvalitní kompost a následnû ho vrátil svému pozemku, zahrádce apod.
Jednání se úãastnilo pﬁedsednictvo
Spolku pro obnovu venkova ÚK, Rada
SONO a ãást starostÛ mikroregionu
Porta Bohemica.
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Co kdyÏ nevím, kam jít
volit?
ObraÈte se pﬁed volbami
nebo i v den hlasování na
svÛj obecní úﬁad.
Mohu volit v zahraniãí?
Ne. Voleb do Senátu se
sice mohou zúãastnit
i âe‰i Ïijící v zahraniãí,
musí ale pﬁijet do âeska.
Co v‰echno si s sebou
vzít k volbám?
Staãí doklad totoÏnosti.
V prvním kole senátních
voleb si mÛÏete pﬁinést
i sadu sv˘ch hlasovacích
lístkÛ, které dostanete do
schránky. Stejnou sadu ale
mÛÏete obdrÏet i od okrskové komise pﬁímo ve volební místnosti. Lístky pro
pﬁípadné druhé kolo voliãi
nedostanou pﬁedem, ale
obdrÏí je aÏ ve volební
místnosti.
Co vás ãeká ve volební
místnosti?
ProkáÏete se dokladem totoÏnosti - obãansk˘m prÛkazem nebo pasem.
Pokud máte voliãsk˘ prÛkaz, nezapomeÀte ho
pﬁedloÏit. Komisaﬁ si vás
pak od‰krtne v pﬁíslu‰ném
seznamu a vydá vám
rÛznû barevné úﬁednické
obálky pro senátní a komunální volby, pﬁípadnû
i hlasovací lístky, které
jsou také barevnû odli‰eny.
Musím jít za plentu?
Ano. KdyÏ si u komise vyzvednete úﬁednickou obálku, musíte se odebrat za
plentu. AÏ tam do ní vloÏíte hlasovací lístek. Nesmíte jej do obálky dát pﬁed
volební komisí ani nik˘m
jin˘m. Hlasování musí b˘t
tajné. JestliÏe neodejdete
za plentu, komise vám neumoÏní hlasovat.
MÛÏe se mnou jít za
plentu nûkdo dal‰í?
Ne. Musí zÛstat zachováno právo na tajné hlasování. Pokud ale máte zdravotní potíÏe nebo neumíte
ãíst a psát, mÛÏe jít s vámi
za plentu jin˘ voliã, kter˘
vám s hlasováním pomÛÏe. NemÛÏe to b˘t ale ãlen
volební komise.
●
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VÍTE TO? Ústava âeské republiky, která nabyla úãinnosti dne 1. ledna 1993, svûﬁila zákonodárnou moc Parlamentu âeské republiky, kter˘ má dvû komory: Senát a
Poslaneckou snûmovnu.
Senát je ústavní institucí trvalou, nemÛÏe b˘t rozpu‰tûn a kaÏdé dva roky je z jedné tﬁetiny obnovován. Senát
sídlí na Malé Stranû v Praze, ve Vald‰tejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském paláci. První volby
do Senátu byly vyhlá‰eny v roce 1996 a 18. prosince
téhoÏ roku se v Hlavním sále Vald‰tejnského paláce.

18 KANDIDÁTÒ NA·Í OBCE

VOLÍ SE 9 âLENÒ ZASTUPITELSTVA
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Ukliìme âesko
JiÏ na jaﬁe se na‰e obec zapojila do
programu „Ukliìme âesko“, kdy byla
úãast velmi slabá.
Nyní, kdy 15. záﬁí probûhla druhá úklidová
akce „Ukliìme svût“, jsme neponechali propagaci náhodû a vãas jsme informovali obãany jak na úﬁední desce, místním rozhlasem a prostﬁednictvím internetu. Proto byla
i úãast znatelnû lep‰í. Zamûﬁili jsme se na
lokalitu okolo b˘valé koÏeluÏny smûrem
k CS Betonu.
Pomûrnû velkou ãást této „ãerné skládky“
se nám podaﬁilo uklidit, vyãistili jsme úsek
cca 300 m, ale i tak tam toho je‰tû dost
zbylo. Budeme se ve‰ker˘ odpad snaÏit odstranit a nadále budeme tento problémov˘
úsek kontrolovat, aby nedocházelo k dal‰ímu hromadûní odpadu. V‰e záleÏí jen na
nás, jestli si necháme ve své obci dûlat takov˘ nepoﬁádek.
Touto cestou dûkujeme rodinû Honzy
Ka‰para,
Honzovi
Waldhauserovi,
Daniele Kubové, Katce BoÏíkové, Lucce
Mare‰ové, Rudovi Simbovi, kter˘ zajistil
dopravu, rodinû Zdenka Javorka a v‰em,
kteﬁí si hledí svého okolí a není jim lhostejné,
jak to u nás vypadá.
Sebralo se celkem cca 1 500 kg odpadu,
nejvíce tam byly pneumatiky, zbytky od aut,
autosedaãky apod. S úklidem a likvidací odpadÛ souvisí i plánovan˘ sbûr nebezpeãného odpadu, kter˘ je v na‰í obci v sobotu
6. ﬁíjna a 13. ﬁíjna sbûr velkoobjemného odpadu od domu. Letáãek bude doruãen do
kaÏdé domácnosti. Velkoobjemn˘ odpad lze
i nadále odvést do na‰eho „sbûrného dvora“
u „horního“ nádraÏí, kde bude následnû obcí
zlikvidován a odvezen na skládku. V sou-

Není tﬁeba komentáﬁ
ãasné dobû obec nemá moÏnost odvozu, ale jiÏ byl starosta povûﬁen zastupitelstvem k nákupu vhodného
vozidla, abychom opût mohli zajistit
pro své obãany sluÏbu svozu.

Moc dûkujeme touto cestou
v‰em, kteﬁí neváhají uklidit své
okolí domu a pﬁilehlé veﬁejné
prostranství, dûlají to pro nás
v‰echny.

●
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16. roãník Îalhostické neckyády

Jediné plavidlo.
Dne 25. srpna se na hrázi u Labe
konal 16. roãník „Îalhostické neckyády“. Nebe se nám sice trochu zatáhlo, ale nepr‰elo a alespoÀ nebyla
ta dûsná vedra.
BohuÏel, na start se doplavilo pouze
jediné plavidlo. Symbolicky znázorÀovalo domek paní âíÏkové, které pﬁi povodních v roce 2002 z jejího domku

Îalhostick˘ vodník.
●
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Vítûz se starostou.
koukal pouze komín a asi 40 cm stﬁechy.
Jinak lze konstatovat, Ïe divákÛ bylo
jiÏ tradiãnû hodnû, k dobré pohodû
hrála country kapela, bylo co dobrého
k zakousnutí a napití.
Probûhly i jiÏ osvûdãené soutûÏe
v pojídání koblih a koláãÛ, slalom, bûh
s lÏící apod. Nesmûl ani letos chybût

To je to dobré a je‰tû vyhraju...

ná‰ zelen˘ muÏíãek - vodník, kter˘ z titulu své moci nad vodou dohlíÏel na
prÛbûh celé neckyády. Dûkujeme
na‰im zamûstnancÛm za pﬁípravu
a následn˘ úklid.
Tomu, kdo nám ukradl popelnici,
která byla u stánku na odpad, pﬁejeme,
aby si ji uÏil a alespoÀ uÏ neházel odpadky po zemi.

Dûti se skvûle pobavily...

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

•

III. âTVRTLETÍ 2018

INFORMACE PRO OBâANY
Od pondûlí 17. 9. 2018 se Vás v návaznosti na informace od spoleãnosti TD BUS a.s. snaÏíme informovat o spojích, které nejsou tímto dopravcem z dÛvodu nedostateãného personálního zabezpeãení zaji‰Èovány v okresech Litomûﬁice a Louny.
Jsme si vûdomi, Ïe k informacím na internetu se
kaÏd˘ z cestujících nemÛÏe dostat. Z tohoto dÛvodu
jsme hledali i jin˘ kanál pro informování a dnes jsme
spustili informace prostﬁednictvím SMS.

M· se louãila a pasovala ‰koláky

SluÏba funguje následujícím zpÛsobem:
■ cestující po‰le SMS ve formátu „DUK ãíslo linky“
na tel. ãíslo +420 776 250 609 („DUK“ musí b˘t velk˘mi písmeny) a následnû obdrÏí informaci, zda jsou
na lince omezení a pﬁípadnû jaká konkrétnû. Informaci nelze poskytnout v jiném formátu, protoÏe jsme
omezeni rozsahem SMS; za ãíslo linky se povaÏuje
poslední trojãíslí;
■ cena za odeslanou SMS je dle tarifu tazatele,
pﬁijatou SMS tazatel neplatí.
Pﬁíklad dotazu (textu SMS) na linku 552625 Litomûﬁice-Polepy-Ho‰tka-·tûtí, Hnûvice:
DUK 625
Cílem je informovat cestujícího, kter˘ ví, kam /
jakou linkou pojede, zda je na jeho lince v daném
nebo nadcházejícím dni nûjaké omezení.
Stále platí, Ïe mÛÏeme podat pouze takové informace, které obdrÏíme od dopravce. Prosíme, v rámci
Va‰ich moÏností, o roz‰íﬁení této informace mezi
Va‰e obãany.
Odbor dopravy a silniãního hospodáﬁství

Zahájení ‰kolního roku a pﬁivítání prvÀáãkÛ
Dne 3. záﬁí se v‰echny dûti ‰kolou
povinné vrátily do ‰kolních lavic. Na‰e
‰kola zahájila slavnostním nástupem
a pﬁivítáním nov˘ch ÏáãkÛ do I. tﬁídy.
Letos jich máme celkem 15 a tﬁídní uãitelkou je Mgr. Miroslava Fiedlerová.
Nejprve v‰echny Ïáky a uãitele pﬁivítala nová paní ﬁeditelka, Mgr. Alena
KrchÀavá, která se na základû konkurzního ﬁízení stala ﬁeditelkou 1. 8.
2018 (Mgr. Vladimír Fiedler se jiÏ do
konkurzu nepﬁihlásil, ‰kolu vedl od roku
1990, coÏ je 28 let. Ve ‰kole zÛstal uãit
dál. Za jeho práci a v˘chovu na‰ich dûtí
mu dûkujeme). Souãasnû v‰em paní
ﬁeditelka pﬁedstavila nového pana ‰kolníka, pana Luká‰e Pelcla, kter˘ vystﬁídal pana âápa (pÛsobil v na‰í ‰kole
jako ‰kolník 39 let), kter˘ ode‰el do dÛchodu.
Îáci 9. tﬁídy odvedli prvÀáãky do
tﬁídy, nejprve je pﬁivítala paní ﬁeditelka,

následnû i jejich tﬁídní. Pár slov k nim
pﬁednesli i zástupci okolních obcí, kteﬁí
pravidelnû pﬁicházejí i s dárky pro nové
Ïáãky.
Na‰e obec vûnovala dûtem podsedáky a batÛÏky na obuv a pár drobností, aby to mûly veselej‰í. Souãasnû

v‰ichni rodiãe, kteﬁí mají doma prvÀáãka a ten má trval˘ pobyt v na‰í obci, dostali na základû pﬁedloÏeného dokladu
za nákup pomÛcek do ‰koly 1500,- Kã.
Za na‰i obec se zahájení ‰koly
úãastnil starosta obce a ãlenka SPOZu
Daniela Kubová.

Sbor pro obãanské záleÏitosti gratuloval
Tﬁikrát se se‰ly ãlenky Sboru pro
obãanské záleÏitosti, aby se domluvily na gratulacích pro na‰e jubilanty.
V tomto ãtvrtletí to byli:
Pániková Marie, Hamerník
Vladimír, Vondráãková Emílie,
Tesaﬁ Pavel, Zahnová Helena,
Dufková Marie a Vacek Zdenûk.
I za nás v‰em blahopﬁejeme.

●
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Letní tábor pod patronací na‰í obce
3. letní tábor pod patronací Obce Îalhostice vyrazil do Srbské Kamenice
v sobotu 30. ãervna. Leto‰ními „tábornicemi“ byly Jaru‰ka Novotná, Renãa
Lojková, Zdenka Javorková a Terka
Lojková a 15 dûtsk˘ch úãastníkÛ. Cel˘
pobyt a prÛbûh tábora je zaznamenán
v kronice, která je vedena od roku
2016, kdy se vyrazilo poprvé. Z kroniky
vyãteme, Ïe na pobyt byl peãlivû pﬁipraven program, kter˘ obsahoval hry,
zábavu, vzdûlávání, soutûÏivost dûtí,
kulturu a sportovní aktivity. Hned první
den v‰ichni vyrazili do „skalního divadla“ na pohádku „Sólo pro ãerta“, v dal‰ích dnech pak nav‰tívili mydlárnu Rubens v obci RÛÏová, kterou si prohlédli, zajeli si do indiánské vesnice, vylezli
na rozhlednu RÛÏenka. Nechybûly procházky lesem, sbírání hub (celkem asi
v poãtu 1 ks), sportovní soutûÏe, v˘roba obrázkÛ, lapaãÛ, loìky, které pak
pou‰tûli po vodû. Volba miss byla uÏ
samozﬁejmostí. DomÛ se vrátili v‰ichni
zdraví, plní nov˘ch záÏitkÛ a uÏ dnes se
tû‰í na 4. roãník letního tábora. Velké
podûkování patﬁí tábornicím, které odvedly obrovsk˘ kus práce.

●

6

●

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

•

III. âTVRTLETÍ 2018

Rekonstrukce na‰eho kulturního domu fini‰uje
Jak zastupitelstvo obce slíbilo sv˘m obãanÛm, byla
zahájena postupná rekonstrukce na‰eho kulturního
domu ãp. 78.
Byla vymûnûna dlaÏba, opraveno a dokonãeno sociální
zaﬁízení, malování. Velik˘ kus práce odvedli na‰i zamûstnanci, je vidût, Ïe jsou ‰ikovní. To bylo také tak trochu pﬁíãinou, Ïe byli v posledním mûsíci ménû vidût v obci.
Práce fini‰ují a jejich v˘sledek mohl posoudit kaÏd˘, kdo
pﬁi‰el na setkání u pﬁíleÏitosti 100. v˘roãí vzniku âeské republiky, které probûhlo 27. záﬁí.
I na‰e obec se tak pﬁipojila k celostátním oslavám tohoto
v˘roãí. Na‰e základní ‰kola se aktivnû podílela na kulturním
programu.
Velké podûkování pro Jardu Barto‰e, kter˘ sál vymaloval.

●
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DrÏíme palce HastrmanãatÛm aÈ jim to ‰lape
Zaãátkem záﬁí rozjel svou ãinnost i ná‰ Hastrmánek, kter˘
jiÏ tﬁetím rokem vede Renãa Lojková, Denisa V˘bochová
a Zdena Javorková. Hastrmanãata si první odpoledne za-

soutûÏila, zasportovala a nechybûlo ani malé poho‰tûní.
KaÏd˘ zaãátek se pﬁece musí oslavit. DrÏme jim palce, aÈ jim
to ‰lape po cel˘ rok a vedoucím pﬁeji silné nervy a elán.

Hastrmánek zahájil zvesela.

Slovo závûrem
VáÏení obãané, konãí dal‰í volební období. Dovolte mi pár slov. Drtivá vût‰ina z Vás
mne zná osobnû, proto nemá cenu zde vypisovat, co, kdo a kdy. Je to jiÏ páté volební období, které uzavíráme a troufám si ﬁíci, Ïe bylo asi nejhektiãtûj‰í a nejbouﬁlivûj‰í.
V tûch pﬁedchozích, kdy probíhaly velké stavby a v obci byl velmi ãasto znaãn˘ chaos,
asi nebylo tolik ãasu na emoce. Nejdﬁíve plyn, pak kanalizace, ‰kola, do toho celkem
5 x povodnû. Pﬁesto jsem pﬁesvûdãena, Ïe v‰ichni a to zdÛrazÀuji, kteﬁí pracovali
v tomto volebním období, odvedli kus práce. Bûhem tûchto ãtyﬁ let do‰lo ke zmûnû vedení obce, starostou byl 1. ãervna 2017 zvolen Zdenûk Javorek a místostarostkou
Alena Vacková. Není to vÏdy jednoduché stát v ãele obce. Dal‰í slova by byla zbyteãná, jsme rozumní lidé a kaÏd˘, kdo se zajímá o dûní a chod na‰í obce, si umí udûlat svÛj vlastní názor a posoudit, co bylo a nebylo ‰patnû a dobﬁe. 5. a 6. ﬁíjna budeme volit nové zastupitelstvo, neseìte doma a pﬁijìte k volbám. Vyberte si z 18 sv˘ch
spoluobãanÛ, kteﬁí pro Vás chtûjí nûco udûlat v nadcházejícím ãtyﬁletém období.
Tak Vám pﬁeji ‰Èastnou ruku.
Alena Vacková, místostarostka obce

ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ vydává obec Îalhostice. Pﬁíspûvky jsou oznaãeny jménem, neoznaãené pﬁíspûvky - místostarostka obce.
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