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Slovo starosty obce
VáÏení obãané,mûsíc ãerven se
ch˘lí ke konci a zaãíná letní období
leto‰ního roku. Léto je vhodné k odpoãinku, ãerpání dovolen˘ch, cestování a ke v‰em radostem, na které si
jen vzpomenete a u kter˘ch si odpoãinete.

Neckyáda, letos jiÏ po ‰estnácté!
Zapojte se se sv˘m plavidlem a nebo
se jen pﬁijìte pobavit.
Dal‰í akce se bude konat aÏ po
prázdninách. V leto‰ním roce jiÏ po
druhé 14.9. se zúãastníme prohlídky
vinic v Roudnici nad Labem ve vinaﬁství

Také zaãínají letní prázdniny, na
které se nejvíce tû‰í na‰e dûti. UÏívejte
krásné poãasí a pohodu, které nám
nadcházející období pﬁinese.
I o prázdninách máme pro vás pﬁipraven˘ program:
Dûtsk˘ tábor v Srbské Kamenici, na
kter˘ dûti odjíÏdûjí 29.6. a vrátí se nám
5.7.. JiÏ po ãtvrté se na‰e dûti zúãastní
dûtského tábora pod vedením dûvãat
z obecního úﬁadu. Dûkuji jim za péãi
a trpûlivost a jejich odhodlání dûtem
zpﬁíjemnit ãást letních prázdnin.
Dne 5.7. Se bude konat 1.roãník Îalhobeatu, kter˘ probûhne v okolí stánku
U Koníka. DrÏíme jim v‰em palce, aby
se akce vydaﬁila a poãasí jim pﬁálo.
V sobotu 17.8. se koná jiÏ tradiãní

Lobkowicz, kde si pro nás pan Líbal pﬁipraví prohlídku vinohradu a degustaci
vín.
Jinak i o prázdninách jsme tu pro Vás
a kdyby jste cokoliv potﬁebovali, obraÈte se na mne, obecní úﬁad nebo na kteréhokoli zastupitele. Dal‰í informace,
co v‰e se nám podaﬁilo pﬁes prázdniny,
Vám pﬁineseme v dal‰ím ãísle zpravodaje, kter˘ vyjde v záﬁí.
Zdenûk Javorek

PODPORA ÚSTECKÉ ZOO
Obec Îalhostice pﬁispûla
na v˘stavbu nového pavilonu
v ZOO v Ústí nad Labem.
Novû jsme partnerem nadace Folivora v rámci programu „Klub lenochoda Lubomírka“
Pﬁíspûvek byl schválen zastupitelstvem obce a poloÏení základního kamene se
zúãastnil Zdenûk Javorek
a Honza Waldhauser.
Celková ãástka, kterou
jsme pﬁispûli, je 8 tisíc korun.

700 let od první písemné zmínky o obci Îalhostice
V sobotu 18. kvûtna oslavila obec 700 let od první písemné zmínky v kronikách. V zasedací místnosti obecního
úﬁadu byly vystaveny kroniky a tabla s fotografiemi z historie
obce. Velká náv‰tûvnost této na‰i v˘stavky nás mile pﬁekvapila. Lidé se zastavovali u fotek a vzpomínali na záÏitky,
které jim je pﬁipomínaly. Tabla si je moÏné prohlédnout i nyní

po dohodû s pracovníky úﬁadu. V rámci oslav byla vysazená
lípa, ná‰ národní strom. Hlavní oslavy probíhaly v prostoru „
u kapliãky“. Na podiu se stﬁídali hosté a úãinkující, ve stáncích bylo moÏné zakoupit obãerstvení a u dûvãat z úﬁadu
upomínkové pﬁedmûty, trika, klíãenky apod..
(Pokraãování na následujíí stranû)
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Na hrázi mûli své kolbi‰tû ‰ermíﬁi, zájemci si mohli vyzkou‰et stﬁelbu z luku. Oslavy byly zakonãeny zábavou na
sále, k tanci hrála skupina Vitamín. Sluníãko a poãasí nám
pﬁálo, oslavy se vydaﬁily. Velké podûkování patﬁí v‰em, kteﬁí
se podíleli na pﬁípravách a následnû na úklidu.
Alena Vacková
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VODOU PORTOU 2019
Dne 8.6. a 9. 6. 2019 probûhl 5. roãník akce „VODOU
PORTOU“, kter˘ podporuje a za‰tiÈuje na‰e ‰kola Îalhostice. Neopomenuteln˘m partnerem této akce je Mikroregion
Porta Bohemica. V˘prava je pﬁipravována pro dûti z Mikroregionu Porta Bohemica a úãelem této akce je pﬁiblíÏit na‰e
krásné prostﬁedí âeského stﬁedohoﬁí a místa, která dûti znají
z cest do ‰koly a z ní i jin˘m pohledem a to pohledem z ﬁeky
Labe a proplutím Brány âech.
Tento rok se zúãastnilo 48 dûtí z na‰í ‰koly a mikroregionu. Cestou na nû dohlíÏelo 8 vodákÛ a 10 uãitelÛ ãi pﬁátel
‰koly jako pedagogick˘ dozor.
Na‰e putování zaãíná na Malém Labíãku v Îalhosticích,
kde se dûti rozdûlí do t˘mÛ, které se nalodí do sedmiãkov˘ch
kánoí. Takto vzniklá skupina v prÛbûhu cesty plní úkoly tématicky zamûﬁené na na‰e okolí âeského stﬁedohoﬁí. V bezpeãí slepého ramena ﬁeky Labe si dûti osvojí vodácké do-

vednosti a v doprovodu zdatnûj‰ích star‰ích dûtí a nás dospûl˘ch se vydáváme smûrem na Labe do Lovosick˘ch
komor. Proplujeme na Pí‰Èanské jezero, kde t˘my hledají ‰ifrované zprávy, které skupinovû ﬁe‰í. Za kaÏd˘ správnû vyﬁe‰en˘ úkol dostane t˘m kousek klíãe k pokladu. Poté se naobûdváme a hurá zpût na vodu, kde zaÏíváme vypeãené vodácké hry. Pokraãujeme do Velk˘ch Îernoseky, kde na nás
ãeká obãerstvení a dal‰í indicie k pokladu. Proplouváme Bránou âech a kotvíme v Libochovanech, kde je pﬁipraveno táboﬁi‰tû, stavûní stanÛ, ﬁízeãky a opût dal‰í indicie. U táboráku se zpívá, pokﬁtíme v‰echny zúãastnûné a hurá do hajan,
protoÏe dal‰í etapa konãí druh˘ den aÏ na Stﬁekovû. V nedûli
po deváté vyplouváme a kocháme se pﬁekrásnou pﬁírodou.
Sluníãko hﬁeje do obliãeje, voda krásnû chladí. Dûti si vodu
poﬁádnû uÏívají. Je tu krásnû. Zastávka v Sebuzínû na svaãinku a indícii a hurá pod Stﬁekov. Tam se louãíme s vodáky
vodáck˘m Ahoooj a pﬁemisÈujeme se na hrad Stﬁekov, kde
ãeká obûd, prohlídka hradu a vytouÏen˘ poklad. Povedlo se.
V‰ichni své dobroty na‰li a spokojenû se pﬁemístili na Stﬁekovské nádraÏí. Vlak nás unavené, ale ‰Èastné dovezl domÛ.
(Pokraãování na následujíí stranû)
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Dûkujeme za pomoc a podporu v‰em, kteﬁí pﬁidali ruku
k dílu a pomohli nám s organizací takto velké a nároãné
akce.
Pﬁedev‰ím dûkujeme obcím Îalhostice, Pí‰Èany, Velké
Îernoseky, Libochovany a Malé Îernoseky, vodáckému
oddílu TOM Ústí nad Labem, Jitce Pane‰ové, Alenû
Pokorné, Davidu KrchÀavému, Markétû Li‰kové,

•
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1. TP· - plavecká ‰kola Litomûﬁice, Eduardu ·ífovi a Ivû
Háãkové, firmû UNIMIK s.r.o., DK Beton s.r.o.
A já velice dûkuji pedagogickému dozoru, kter˘ se staral
o bezpeãnost a pomáhal s péãí o na‰e dûti.
Alena KrchÀavá, ﬁeditelka ‰koly
Masarykova základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Îalhostice,
okres Litomûﬁice, pﬁíspûvková organizace

Opûtovn˘ úklid Îalhostic, tedy vlastnû úklid âeska!
Pozvánka formou sms, která nám pﬁi‰la na registrované
mobily, znûla: „S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice
a pevnou obuv“. Já lajdák jsem si samozﬁejmû vzal pouze tu
dobrou náladu a ostatní jsem
moc neﬁe‰il. I pﬁesto jsem
byl, doufám, platn˘m uklízeãem a obec mne na mojí roli
dobﬁe vybavila. Jen pevné
boty jsem v mojí velikosti nedostal :)
Jednalo se o sobotní ráno
13.4. a musím uznat, Ïe tentokrát se pro silnou úãast obãanÛ tﬁásly odpadky, schované podél cyklotrasy aÏ do
Litomûﬁic a také v okolí
plácku u b˘valé rybeny.
V‰em zúãastnûn˘m moc dûkujeme, stejnû tak obecním
zamûstnancÛm, kteﬁí na‰e úlovky odváÏeli.
Pﬁátelé uklízeãi, díky, Îalhostice jsou va‰ím pﬁiãinûním
zase „o fous“ hezãí!
Jan Waldhauser
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Dûtsk˘ den se vydaﬁil
Tento rok se Îalhostice rozhodly uspoﬁádat první ãervnov˘ dûtsk˘ den pﬁímo na dvoﬁe ‰koly. Na programu byla taneãnû-herní skupina KOMIX.
Dívky a chlapec z této sympatické muzikálové party dokázali i v odpoledním paﬁáku pobavit v‰echny pﬁítomné diváky,
divaãky a divaããata :) - hlavnû pro nû bylo jejich vystoupení
urãené.
Skupina mûla na programu zpûv, tanec i pár zajímav˘ch
hereck˘ch vystoupení. Nûkolik ãástí programu bylo pﬁímo
muzikálov˘ch, a to jim ‰lo opravdu dobﬁe, jak herecky, tak
zpûvem. Holky z KOMIXu zapojovaly i dûtské diváky a divaãky, v nûkolika zajímav˘ch,
zábavnû pouãn˘ch soutûÏích
za které dostaly sladkou odmûnu. Nakonec se pﬁipojili v‰ichni,
protoÏe poslední ãástí programu byl voln˘ tanec nejen
v rytmu diska (z dálky, z blízka...).
Abych nezapomnûl, mimo toto vystoupení jste si mohli nechat pomalovat obliãej od sliãn˘ch obliãejo-malíﬁek. TakÏe
se nám pak po ‰kolním dvoﬁe pohybovalo hned nûkolik BatmanÛ, Mot˘l(e)Û a víl. ProtoÏe nás sluníãko ne‰etﬁilo, bylo
pro v‰echny pﬁipravena obãerstvovací stanice s limãou, pro
dospûláky tu byla samozﬁejmû i pípa. A na zub si dûti mohly
dát cukrovou vatu, klobásy a po vystoupení KOMIXu se rozdûlal oheÀ a opékaly se buﬁty. Mám pocit Ïe u ohnû nebylo
takové teplo, jako v ten den na pﬁímém slunci. Ale buﬁt se mi
sluncem (na rozdíl od ohnû) opéct nepodaﬁilo.
Dle úsmûvÛ na tváﬁích v‰ech divákÛ (a Ïe jich nebylo
málo) si myslím, Ïe se ceolá akce vydaﬁila a pﬁí‰tí rok si ji
mÛÏeme klidnû zopakovat. Podûkování zaslouÏí pan starosta (Kapitán Amerika), kter˘ pomáhal s pﬁípravou celé akce.
Václav Rotter
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Ze základní ‰koly
ZÁPIS DO 1. T¤ÍDY
V pátek 26.4. probûhl ve ‰kole zápis dûtí do 1.tﬁídy. Budoucí prvÀáci pﬁedvedli své znalosti a dovednosti, za svou ‰ikovnost dostali nûkolik pûkn˘ch dárkÛ a mohou se tû‰it na
svÛj v˘znamn˘ Ïivotní krok - zahájení povinné ‰kolní docházky.
Celkem bylo zapsáno 17 dûtí. Nûkteﬁí rodiãe po poradû
s pﬁítomn˘mi uãitelkami a paní ﬁeditelkou Mgr. Alenou KrchÀavou poÏádali o odloÏení ‰kolní docházky svého dítûte. Po
pﬁedloÏení v‰ech potﬁebn˘ch dokladÛ jim bude urãitû vyhovûno.
Vladimír Fiedler

VINOHRÁDEK SOUTùÎIL NA LITOMù¤ICKÉ NOTIâCE
O prvním dubnovém pátku probûhlo v Litomûﬁicích krajské
kolo soutûÏní pﬁehlídky dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ. Hostitelem pﬁehlídky byla Základní ‰kola v ulici BoÏeny Nûmcové.
Celkem se zúãastnilo pﬁes 20 sborÛ v kategoriích zahrnujících dûti od nejmen‰ích prvÀákÛ aÏ po dûti konãící základní
‰kolní docházku. Kategorie se dále dûlily na sbory z jedné
základní ‰koly a na sbory v˘bûrové.
V‰echny sbory prokázaly vysokou kvalitu a porota nemûla
snadnou práci. Je skvûlé, Ïe ve tvrdé konkurenci obstály oba
na‰e sbory. V mlad‰í kategorii jsme obdrÏeli bronzové
pásmo, ve star‰í dokonce pásmo stﬁíbrné! Pﬁedev‰ím jsme
ale pﬁedvedli v˘borné pûvecké a instrumentální v˘kony.
Vladimír Fiedler

FIDORKY OPùT NA SCÉNù!
Urãitû si vzpomínáte na ãetná vystoupení dívãí kapely Fidorky. Vyhrávala na vinobraních, na ‰kolních akcích i na verandû Vinaﬁského klubu ve Velk˘ch Îernosekách. Dûvãata
(a jeden mládenec) opustila základní ‰kolu a kapela zanikla.
Ov‰em ne nadlouho. Z ãlenitého muzikantského podhoubí
Ïalhostické ‰koly vykrystalizovala kapela nová, tentokrát sloÏená z dívek i chlapcÛ. Kromû názvu Fidorky pﬁevzala i po(Pokraãování na následujíí stranû)
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Îernoseky) a paní Hy‰plerová (Pí‰Èany). V ãásteãnû vylep‰eném sále s novou obsluhou opût kvalitnû zahrála kapela
BrideBand. Tombola tentokrát mûla jinou podobu, losovaly
se vstupenky, ‰Èastní v˘herci si odná‰eli hodnotné ceny od
mnoha, vesmûs také tradiãních, sponzorÛ. Patﬁí jim velk˘ dík!
Cel˘ ples zahájilo taneãní pﬁedstavení xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Opravdu velmi mladí taneãníci a taneãnice pﬁedvedli zajímav˘ xxxxxxx, se kter˘m se mnozí úãastníci plesu potkali naÏivo moÏná poprvé v Ïivotû. V programu plesu nechybûl ani
vûdomostní kvíz zamûﬁen˘ na stoletou historii na‰í republiky.
Úspû‰n˘mi ﬁe‰iteli byli pﬁedev‰ím dﬁíve narození, neboÈ,
mezi námi, kdo z mlad‰ích ví, co znamenala zkratka OPBH?
Úsmûvné, Ïe?
Vladimír Fiedler

tﬁebné nad‰ení pro muziku. Premiéru si nové Fidorky uÏily
pﬁi vystoupení na pÛdû pedagogické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkynû v Ústí nad Labem. Jejich dal‰í kﬁest
ohnûm probûhl v pátek na nesoutûÏní pﬁehlídce kapel Libereckého kraje, na kterou byly poﬁadatelem pozvány jako
hosté. V koncertním sále (jinak tûlocviãnû) Základní ‰koly v
Îibﬁidicích kapela zahrála ãtyﬁi písnû a sklidila velké ovace
publika. Na základû v˘borného v˘konu byla okamÏitû pozvána na 9. roãník Îibﬁidické Îabky, tak se pﬁehlídka jmenuje.
Fidorek je v souãasné dobû jedenáct! Urãitû se mÛÏete tû‰it
na jejich dal‰í vystoupení, aÈ uÏ to bude vinobraní, ‰kolní
akademie nebo jiná pﬁíleÏitost.
Vladimír Fiedler
·KOLA TRADIâNù PLESALA
Zaãátkem února (9.2.) uspoﬁádala na‰e ‰kola tradiãní ples.
V˘znamn˘mi plesov˘mi hosty byly starostky spﬁátelen˘ch
obcí paní Vencláková (Libochovany), paní Rúfusová (Velké

ODE·LA PANÍ UâITELKA...
V Ïalhostické ‰kole za 92 let její
existence pÛsobilo mnoho uãitelÛ. Nûkteﬁí po krátkém, epizodním snaÏení ode‰li do jin˘ch
‰kol, nûkteﬁí ‰kolství opustili
zcela. Mnozí vytrvali nejen u své profese, ale nadlouho
spojili svÛj kantorsk˘ Ïivot s na‰í ‰kolou. Jednou z nejv˘raznûj‰ích a nutno ﬁíci i z nejoblíbenûj‰ích uãitelek byla
Marie Pániková. Byla to vzdûlaná, seãtûlá a hlavnû
moudrá dáma, která si svou vlídností a skromností dokázala získávat srdce pﬁedev‰ím nás dûtí. Mûl jsem to ‰tûstí, Ïe jsem ji mûl za tﬁídní ãtyﬁi roky na národní ‰kole. Dala
nám potﬁebné znalosti a vûdomosti, pﬁitom pomohla
na‰im rodiãÛm s na‰í v˘chovou, nebyli jsme v‰ichni svatou‰kové...V˘znamn˘m a slavn˘m lidem se stavûjí pomníky. Maﬁenka uÏ jej dávno má v na‰ich srdcích. Nezapomeneme!
Vladimír Fiedler

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.
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