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Slovo starosty
Dobr˘ den,
Tak se nám rok ch˘lí ke konci a nastává nejkrásnûj‰í období z celého roku. Tento vánoãní ãas jsme zahájili rozsvícením vánoãního
stromeãku a zapojením se do celorepublikové akce „âESKO ZPÍVÁ
KOLEDY“, která je jiÏ podruhé.
V‰em zúãastnûn˘m dûkuji, Ïe si na‰li chvilku v té na‰í uspûchané dobû a se‰li jsme se spoleãnû v tento ãas. Díky patﬁí i na‰im zamûstnancÛm, kteﬁí se snaÏí na‰í vesniãku udûlat krásnou. A také
dûvãatÛm vedoucí krouÏek Hastrmánek. Jejich snaha vytrhnout
na‰e malá dûcka od spárÛ telefonÛ, tabletÛ, poãítaãÛ a ukázat jim,
Ïe se mÛÏou zabavit i jinak.
A v neposlední ﬁadû nesmím zapomenou na ãlenky SPOZu, kteﬁí
se cel˘ rok schází a myslí na v‰echny na‰e seniory.
V‰em moc a moc dûkuji, váÏím si Va‰í práce a doufám, Ïe i nadále v ní budete pokraãovat. Dûkuji.
Ohlédneme-li se za leto‰ním rokem musím ﬁíct, Ïe byl úspû‰n˘.
Obec poﬁádala spoustu akcí pro nás.
Zmíním alespoÀ pár, které jsou jiÏ tradiãní jako napﬁ. MA·KARNÍ
PRO DùTI I DOSPùLÉ, PÁLENÍ âARODùJNIC, NECKYÁDA
A ÎALHOSTICK¯ STRA·IDLÁK.
V leto‰ním roce uÏ podruhé jsme se zapojili do programu Ukliìme
âesko. PokaÏdé se do akce zapojí více lidí. Jsem tomu rád. Je vidût,
Ïe to tu chceme mít krásné a není nám lhostejné jak to kolem nás
vypadá.
V leto‰ním roce jsme mûli i jednu premiéru Retro PRÒVOD
1. MÁJE. Akce byla vydaﬁená. Neãekal jsem, Ïe se zúãastní tolik
lidí. Dûkuji paní Jake‰ové a paní Dopité za jejich nápad. Nesmím
opomenout ani Jaroslava Barto‰e, kter˘ nám na tuto akci uvaﬁil vynikající gulá‰.
Musím vzpomenout i na na‰í nejvût‰í událost v tomto roce. Bylo to
v˘roãí na‰í obce. Oslavili jsme krásn˘ch 700 let. Program byl bohat˘, poãasí nám pﬁálo. ¤ekl bych, Ïe kdo pﬁi‰el, odcházel spokojen˘.
A to je úãel v‰ech akcí poﬁádan˘ch obcí. Zastavme se v‰ichni
na chvilku, sejdeme se, popovídáme si a alespoÀ na chvilku si
vydechneme od této hektické doby a vûﬁte, urãitû nám bude
líp.
Musím zmínit i stavební ãinnost. Koneãnû se nám povedlo opravit
plot a chodník u na‰í ‰koly. Chodník je dostateãnû ‰irok˘ a hlavnû
rovn˘. Ulevilo se i na‰im krásn˘m lipám a vznikne tam i zelen˘ pás
oddûlující silnici. Postavili jsme i oplocení od vinice kudy k nám chodila ãerná zvûﬁ na hﬁi‰tû. V polovinû prosince byla dokonãena ll.
etapa veﬁejného osvûtlení smûr Pí‰Èany. V pﬁí‰tím roce v lednu
budou dokonãeny i etapy l. smûr ‰kola a lll. cesta nad nádraÏím.
Co ﬁíci závûrem:

Pﬁeji Vám krásné proÏití vánoãních svátkÛ a do Nového roku
spoustu ‰tûstí, lásky,
zdraví a spokojenosti.
Zdenûk Javorek, starosta obce
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Rozsvícení vánoãního stromeãku a v˘teãn˘ svaﬁák!

leto‰ním roce byla první adventní nedûle zároveÀ prvním prosincov˘m dnem. A jak je
zvykem, první adventní nedûle patﬁí v na obci rozsvícení vánoãního stromeãku. JiÏ pﬁi svém pﬁíchodu jsem cítil, Ïe letos zazáﬁí stromek pﬁed opravdu velk˘m publikem. VÏdyÈ jsem mûl co dûlat,
abych se protlaãil ke ãlánku s obãerstvením, ãajem
a v˘born˘m svaﬁákem.
Vzhledem k tomu, Ïe by sám stromeãek nedokázal na celou dobu zabavit tak velk˘ dav lidí, pﬁidaly se ke stromeãku dvû dal‰í uskupení, konkrétnû Knotte a Ïalhostick˘ Vinohrádek. Dûkujeme také dûvãatÛm z obecního úﬁadu
a paní ·naidaufové za zaji‰tûní jarmarku, kde se prodávala keramika a v˘robky na‰eho Hastrmánku a CSP Litomûﬁice.
Abych se vrátil k titulku a v nûm
uvedenému „svaﬁáku“. Moc se mi
líbil koncept, kdy si lidé pﬁinesli svoje
hrneãky a díky tomu jsme u‰etﬁili
spoustu plastov˘ch kelímkÛ - ‰etﬁili tím
pﬁírodu a respektovali na‰í snahu b˘t co
nejzelenûj‰í vesnicí :) V‰em dûkuju za
úãast, vytvoﬁení vánoãní atmosféry a tû‰ím se
na vidûnou za rok!
Honza Waldhauser

V

VùDùLI JSTE, ÎE...
• ...JeÏí‰ek se letos nedostavil,
ale pﬁislíbil úãast za rok!
• ...leto‰ní svaﬁák vaﬁil sám pan
starosta?
• ...jsme rozsvítili souãasnû dva
stromky? Pﬁed a za obecním
úﬁadem :-)
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Nostalgie v tomto vánoãním ãase asi
vÛbec nevadí a proto mi dovolte pár slov
Ve stﬁedu 11. prosince probûhla na úﬁadû poslední akce leto‰ního roku, zpívání vánoãních koled. Vybavena zpûvníãkem a „natrénovan˘m“ hlasem jsem dorazila do budovy OÚ a k mému pﬁekvapení zasedaãka témûﬁ zela prázdnotou. Byla nás tam cca 15 a
to poãítám i zamûstnance úﬁadu, kteﬁí podveãer pﬁipravovali. Nakonec nedorazil ani hudební doprovod, ale poradili jsme si. Uchopili
jsme zpûvníãky a zazpívali si koledy zaﬁazené do cyklu „ âesko
zpívá koledy“ a protoÏe jsme zjistili, Ïe jsme skvûl˘ pûveck˘ sbor,
tak jsme i pﬁidali dal‰í. Pan starosta, byÈ tvrdil, Ïe neumí zpívat,
sv˘m syt˘m hlasem doplÀoval na‰e neumûlé alty. Nakonec z toho
byl moc hezk˘ veãer, zazpívali jsme si, popovídali, ale hlavnû se
moc nasmáli. A ta nostalgie: zcela vymizela, jen tro‰iãku zamrzelo,
Ïe si s pﬁípravou akce dá pár lidiãek práci, vûnují tomu svÛj voln˘
ãas a v˘sledek je cca 15 úãastníkÛ. Kdy jindy se více sblíÏit sv˘mi
kamarády a pﬁáteli neÏ v tomto krásném a zcela jedineãném období Vánoc. Tak snad pﬁí‰tí rok.
Závûrem mi dovolte, abych Vám v‰em za sebe popﬁála krásné a
klidné Vánoce, zdraví a pohodu, aby se nám v tûch na‰ich Îalhos-

ticích hezky Ïilo, hodnû úsmûvÛ, zkrátka, jen to hezké ( i kdyÏ po
tom nûjakém Ïivotním karambolu si ãlovûk uvûdomí, jaké jsou ty
správné Ïivotní hodnoty a zaãneme si váÏit toho, co máme).
Tak krásné Vánoce !!! Vacková Alena

Kdo oslavil Ïivotní jubileum v posledním ãtvrtletí?
V chladn˘ch podzimních a zimních mûsících jsme opût mûli moÏnost ohﬁát se
s místními jubilanty na teplou kávou
a ãajem. A musím ﬁíci, Ïe ãlenky SPOZu
mûly napilno, vÏdyÈ oslavencÛ byla celá
kupa. :)

V ﬁíjnu jsme oslavili spoleãnû s paní
SoÀou Hadravovou, listopadu pak s paní Miloslavou Károvou a Janou Jebouskovou.
Prosinec byl také plodn˘ mûsíc, svá jubilea
slavili paní Jana Veselá a pan Rudolf Simba.

Zájezd
za kulturou
Jak bylo uvedeno v Kalendáﬁi akcí, v listopadu
obec poﬁádala zájezd za
kulturou v podobû náv‰tûvy
satirické komedie z prostﬁedí galerie, s názvem „Instalace“. Vyrazili jsme do Divadla U HasiãÛ v Praze.
Díky za úãast a spoleãnost na cestû :)

V‰em oslavencÛm je‰tû jednou gratulujeme, pﬁejeme co nejteplej‰í zimu
a samozﬁejmû krásné nadcházející svátky.
Jan Waldhauser

Opustili nás...
S hlubok˘m zármutkem si dovolujeme informovat, Ïe nás v uplynulém
období navÏdy opustili: dne 2. ﬁíjna
2019, ve vûku nedoÏit˘ch 80 let paní
Marie Boﬁíková, 5.ﬁíjna pak ve vûku
89 let paní ZdeÀka LaÀková a 6. listopadu paní Marie Vo‰ická, ve
vûku nedoÏit˘ch 94 let.
Upﬁímnou soustrast pozÛstal˘m.
Zastupitelstvo obce Îalhostice
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Podzimní vítání nov˘ch obãánkÛ obce
V tomto vydání Zpravodaje je nám opût milou povinností krátce napsat o pﬁivítání nov˘ch obãánkÛ.
To se uskuteãnilo 30.11. a mûli jsme tu ãest pﬁivítat hned dva velmi vitální obãánky, konkrétnû
Janiãku Vrabcovou a Jakuba Bláhu.
Ti se v doprovodu rodiãÛ stateãnû zhostili své role a bez zaváhání se roz‰íﬁili Ïalhostickou populaci
Tradiãnû slovem provázela paní uãitelka Daniela Kubová a spoleãnû s panem starostou, ZdeÀkem Javorkem, se postarala o slovní pohlazení na‰im pﬁírÛstkÛm.
Pﬁejeme na‰ím mil˘m a mal˘m obãánkÛm hodnû ‰tûstí do nakroãeného Ïivota. Dûkujeme ta tu moÏnost, Ïe o nich mÛÏeme psát a tû‰íme se na dal‰í pﬁivítání!

●

4

●

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

•

4. âTVRTLETÍ 2019

Mikulá‰ská a po ãertech pekelná zábava

eto‰ní Mikulá‰ se nám, co do rozsahu,
lehce vymykl standardu. VÏdyÈ nás
nav‰tívila samotná vûhlasná skupina.....ale
nepﬁedbíhejme, pûknû popoﬁádku.
Mikulá‰sk˘ veãer startoval jiÏ v 16 hodin
za lehkého a mrazivého pﬁítmí, které pﬁíjemnû rozzáﬁilo ·tûpánãino divadlo, na které
navazovalo dûtské volání Mikulá‰e. Asi uÏ
mÛÏeme odtajnit, Ïe za maskou Mikulá‰e se
skr˘val ná‰ kamarád, Va‰ek Lep‰í. Málokdo
ho poznal (alespoÀ si to myslím :)). Va‰ka,
(pardon, Mikulá‰e) doprovázel mil˘m úsmûvem andûl v podání Daniely Heynové a trochu ménû mil˘ ãert, Robert Heyna. Na celou

L

skupinu ãekalo asi 50 dûtí s posilami rodiãÛ
a prarodiãÛ.
Ale, pﬁi v‰í úctû k Robertovi (tedy na‰emu
ãertovi), to, co peklo poslalo následnû, nebylo jen „trochu ménû milé“! No posuìte
sami, zdají se Vám ãerti ze skupiny Krampus milí? Jak se lidovû ﬁíká, potkat je na ulici
v poledne, tak uteãu! A to aÈ uÏ je veãer ãi
pravé poledne. âertÛ Krampus byla osmiãlenná pﬁesila, navíc je doprovázela jedna
neménû dûsivá „Zloba“, kterou mÛÏete také
vidût na fotkách okolo.
Odreagování a setﬁesení strachu nabídla
skupina Vitamín bûhem veãerní zábavy. Dû-

kujeme hospodskému Kaldovi za pomoc se
zaji‰tûním zábavy.
Jistû se ptáte, co s akcí do budoucna. Mikulá‰skou nadílku s podporou obce mÛÏeme jiÏ nyní slíbit, pokud jde o „Krampusáky“,
poãkáme na Va‰e odezvy a podle nich se
rozhodneme.
Hezké a lehce pekelné svátky!
Jan Waldhauser
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Kafe s Petrem Drahorádem...opût na téma Îalhobeat
■ Ahoj Petﬁe, kdyÏ jsi byl naposledy u mû na kávû, tak jsi mi
ﬁíkal, Ïe pﬁipravuje‰ nûjakou malou akci, tu‰ím rockov˘ koncert. Já na nûm osobnû nebyl, dal jsem pﬁednost dovolené, ale
nedá mi nezeptat se zpûtnû, jestli ti akce dala to, co jsi od ní
ãekal?
¤ekl bych, Ïe na tisíc procent! V t˘mu organizátorÛ se nena‰el
nikdo, aÈ uÏ to byl t˘m Kaldova obãerstvení nebo t˘m Technického
zázemí, kdo by mohl pﬁedpokládat, do ãeho se to vlastnû pou‰tíme.
Pro nás pro v‰echny to byla obrovská zku‰enost a osahávání si
praxe v této branÏi.
Pﬁednû - nûkdo mÛÏe ﬁíct, Ïe je to ohrané kli‰é - ale musím vyzdvihnout pﬁístup lidí a hlavnû to, Ïe nikdo z obãanÛ ani nepípl. Pípnutí v tom smyslu, Ïe by mi nûkdo nûco vyãetl nebo mûl negativní
reakci. MoÏná se mi nedoneslo v‰echno, ale v m˘ch oãích byly reakce veskrze pozitivní a pﬁíjemné.
A vím, Ïe má‰ pﬁipravenou dal‰í otázku, ale chci je‰tû dodat, Ïe
si moc váÏím v‰ech místních obãanÛ, kamarádÛ, vrstevníkÛ nebo
sousedÛ, kteﬁí do toho spoleãnû se mnou ‰li. Pro mû to tedy byla,
jak ﬁíkám, nová zku‰enost, ale o to víc mû tohle v‰echno pﬁekvapilo. Lidi tady prostû dokáÏou fungovat!
■ Zase se ptám asi blbû, ale váÏnû jsem tam nebyl, kdo tam
tedy nakonec zahrál?
Vedle toho, Ïe jsem se sám jmenoval organizátorem, tak jsem si
je‰tû pﬁiﬁkl jednu funkci, a to funkci dramaturga a pozval kapely,
mému srdci spﬁíznûné. KdyÏ rockov˘ minifestival, tak poﬁádn˘
náﬁez :) Otvírákem byla kapela z Bohu‰ovic, mladí pankáãi, ﬁíkající
si „PrÛser“, ãímÏ pﬁedznamenali
moÏn˘ v˘voj akce „prÛser“. Nicménû,
kluci byli v˘borní. Pak následovali
ÎALHOBEAT 2019 praÏ‰tí „Death Daniels“, ústecká klaZÁKLADNÍ FAKTA
sika „Stará ‰kola“, lounská „Beru‰ka“
• Poãet kapel: 5
a na závûr kapela, ve které mám to
• Poãet náv‰tûvníkÛ:
‰tûstí a ãest úãinkovat, soubor“Vita350
mín“.
• ÚsmûvÛ: nepoãítanû
• Poãet fotek vyfoce■ A co obãerstvení, nedo‰el vajeãn˘ch Petrem Tich˘m:
Àák?
cca 1000 a za to
Naopak, Kalda a jeho t˘m odvedli
dûkujeme!
nadstandardní sluÏby, takÏe veliká
• Nad‰en˘ Petr
pochvala také jemu.
Drahorád: 1
■ Kdybych se mohl vrátit v ãase a
sedûl s tebou znovu u na‰eho loÀského kafe a ty jsi mûl moÏnost nûco zmûnit, co bys udûlal
jinak?
Co bych rozhodnû nemûnil je mÛj zástupce, kter˘m je Jarda Vol‰ík, a cel˘ mÛj realizaãní t˘m. Ale samozﬁejmû i my máme co zlep-

‰ovat. Urãitû bych se víc zamûﬁil na propagaci, jinak ale moc nevím
jak odpovídat. Vidí‰, Ïe se celou dobu usmívám, mû se to prostû
moc líbilo.
■ A co plánuje‰ se znaãkou „Îalhobeat“ do budoucna?
Bude-li podpora kamarádÛ, spoluobãanÛ, Kaldy a obce, tak do
toho jdeme po hlavû! Navíc s poÏehnáním obce se pﬁí‰tí rok bude
konat akce o dvû hodiny del‰í!
■ No tak zaãneme s tou propagací hned, kdy to bude?
To ti ﬁeknu naprosto pﬁesnû, bude to v sobotu, 4.ãervence a budu
rád, kdyÏ znovu U Kaldy. UÏ teì vím o kapelách, které se tû‰í!
■ Petﬁe díky, dovolenou jsem je‰tû neplánoval, tak ãtvrtého na
Îalhobeatu!
Petr Drahorád a Honza Waldhauser
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Îalhostick˘ stra‰idlák 2019
Leto‰ní stra‰idlák byl v˘jimeãn˘, tedy hlavnû pro mû samotného,
neboÈ jsem zaskakoval (zastra‰oval) za místostarostu a tak jsem to
celé proÏil v roli stra‰ného...ale víte co, schválnû jestli uhodnete, za
koho jsem letos stra‰il :)
Akci jsme poﬁádali tentokrát je‰tû v letním ãase a tak hodinu pﬁed
zahájením, kdy se zaãala stra‰idla scházet (nûkteré i slétat), bylo na
pﬁípravy je‰tû pûknû vidût a i díky tomu se v‰echno povedlo zdárnû
nachystat.
Aby se dûti mohly akce zúãastnit, bylo potﬁeba nejprve provést
stra‰idelnou, resp. stra‰idláckou registraci, po které kaÏd˘ obdrÏel
kartu se seznamem stanovi‰È a pak uÏ se mohl kolem úﬁadu vydat
do bran pekeln˘ch a plnit zde pekelnû tûÏké úkoly.
Za budovou úﬁadu, kde se zaãínalo, se na dûti i rodiãe usmíval
obrovsk˘ pavouk, zdobící boudu s obãerstvením.
Stanovi‰tû byla rozdûlena do dvou stra‰ideln˘ch kategorií. Byla tu
pozemská ãást, aãkoli její aktéﬁi mûli uÏ dávno leÏet pod zemí - no
nûkteﬁí asi i dlouho leÏeli a
rozhodli se pﬁijít zpátky. Druhou ãást tvoﬁily podzemní katakomby, temná, vlhká, stra‰idelná sklepení, rozpínající
se pod úﬁadem a moÏná i
nûkam dál. Sklepy jsou navíc
ob˘vané roztodivn˘mi, dûsiv˘mi, ale i neskonale okouzlujícími bytostmi.
Bylo jedno, na které stanovi‰tû jste se s dûtmi vydali
jako první, protoÏe poﬁadí nebylo dÛleÏité. ·lo hlavnû o to
pﬁeÏít v‰echny stra‰idelné
zkou‰ky pokud moÏno bez
újmy na zdraví, zejména na
du‰i.
V katakombách jste mohli
potkat víly, ãerty, ãarodûjnice
(i s chaloupkou) a také princeznu.
Na povrchu jste si moc neodpoãinuli, byl zde k vidûní zkrvaven˘

zombík (ãi snad jen nûkdo po o‰klivé autonehodû pﬁi‰el na úﬁad vyhledat pomoc?), bílé paní s ãarodûjem ãi rej duchÛ, které podporoval mal˘ kostlivec. Dále pak tu byli klauni jak z hororu, brãálovû zelení vodníci, dychtící po va‰í du‰i, svûtélkující bludiãky (na tom je‰tû
budeme muset zapracovat) a i nûjaké ty nemrtvé jepti‰ky s také ne
úplnû mrtv˘m neboÏtíkem, kterému se v rakvi moc nelíbilo.
Neb˘t stateãn˘ch rodiãÛ, asi by nûkteﬁí (hlavnû ti ze ‰kolky ãi je‰tû
mlad‰í) soutûÏící, Ïádné stanovi‰tû nedokonãili, resp. by se hned u
vchodu do katakomb na fleku otoãili a pelá‰ili do zajeãích, schovat
se nûkam hodnû daleko pod peﬁinu.
Po úspû‰ném dokonãení v‰ech úkolÛ ãekala na kaÏdého sladká
odmûna. Pro dospûlé i pak teplá, svaﬁená, koﬁenûná odmûna a nesmíme zapomenout na závûreãn˘ pekeln˘ oheÀ, na kterém jste si
pak v‰ichni mohli opékat buﬁty.
Díky teplému poãasí mûla akce vysokou náv‰tûvnost a dalo by se
ﬁíct, Ïe kdo mûl v okolí dûti, ten tu byl a my jsme ho vystra‰ili. TakÏe
pﬁí‰tû zas za rok si na vás a va‰e dûti poãkáme a pûknû vás vystra‰íme, „hÛÛÛÛ“.
Václav Rotter
●

8

●

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

•

4. âTVRTLETÍ 2019

Informace ze základní ‰koly
VÁNOâNÍ JARMARK VE ·KOLE
K adventnímu dnÛm uÏ mnoho let patﬁí ‰kolní vánoãní jarmark.
I letos si Ïáci se sv˘mi uãiteli pﬁipravili zajímavé v˘robky, které od
16. hodiny prezentovali v pﬁízemí ‰koly. Jsme rádi, Ïe se opût zúãastnili dûti z krouÏku Hastrmánek. Svícny, zápichy, betlémky, pﬁáníãka, nau‰nice, perníãky - to v‰e doplnûné pedigov˘mi ko‰íky urãitû zaujaly náv‰tûvníky. Teãku za poveden˘m jarmarkem sv˘m vystoupením udûlali zpûváci z „malého“ i „velkého“ Vinohrádku.
Vladimír Fiedler

vodily na ukulele, kytary a zobcové flétny. V závûru si senioﬁi zazpívali se sborem Tichou noc a Purpuru.
Pan sbormistr pﬁislíbil, Ïe na jarním setkání Vinohrádek opût rád
vystoupí.
Vladimír Fiedler
VE ·KOLE SE âERTILO
Ve ãtvrtek 5. prosince se ‰kolní ‰atny na nûkolik hodin promûnily
v „opravdové“ peklo. Stejnû jako loni i letos se dûti s rodiãi shromáÏdily nejdﬁíve v tûlocviãnû, kde si uÏily zábavné hry a soutûÏe.
Skládaly puzzle, navlékaly korále, stﬁílely florbalové góly a na kladinû pﬁená‰ely na lÏíci golfov˘ míãek. Za kaÏdou soutûÏ dostaly razítko na vstupenku do Pekla. Postupnû od nejmlad‰ích ‰kolkov˘ch aÏ
po sedmáky vyzkou‰ely dûti svou odvahu, za kterou byly sladce odmûnûny.
Velké podûkování patﬁí nejen uãitelÛm, ale také ÏákÛm z osmé
a deváté tﬁídy, kteﬁí s pﬁípravou pomohli.
Vladimír Fiedler

VINOHRÁDEK POTù·IL SENIORY
Stalo se hezkou (a dlouholetou) tradicí, Ïe v pﬁedvánoãním ãase
‰kolní sbor Vinohrádek vystupuje na setkání Ïalhostick˘ch seniorÛ.
Ve ãtvrtek 28. prosince sv˘mi písnûmi urãitû pﬁítomné babiãky a dûdeãky potû‰il. Lidové písnû, spirituály a koledy si dûti samy dopro●
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Pokraãování turnaje ve stolním tenisu
VáÏení sportovní nad‰enci,
je to neuvûﬁitelné, ale bude to rok, co jsme se
se‰li na 1. roãníku turnaje ve stolním tenisu. Skoro
pﬁesnû do roka a do dne, tedy 28.12.2019, se
koná pokraãování tohoto turnaje.
Vzhledem k loÀskému obsazení a úãasti si budujeme solidní tradici tohoto klání a já uÏ teì mÛÏu
slíbit, Ïe udûlám v‰e pro udrÏení této vánoãní tradice.
PrÛbûh bude stejn˘ jako v loÀském roce, hrát se
bude na tﬁech stolech a zápis a rozlosování skupin
je v ãase od 8:00 do 9:00 hodin.
Pravidla jsou stejná, pﬁipomenu, Ïe se hraje na
dva vítûzné (tzv. malé) sety do 11bodÛ.
Jediná a pﬁíjemná zmûna je zaloÏení nové kategorie nad 55let. TudíÏ aktuálnû budou tyto kategorie:
■ dûti
■ muÏi
■ Ïeny
■ smí‰ená skupina nad 55let
Ceny a obãerstvení budou zaji‰tûny, pro dûti je
pﬁipraveno obãerstvení zdarma. Na závûr pﬁipomínám obhájce loÀsk˘ch trofejí: K.KruÏíková, J. Mal˘
jr. a J. Mal˘.
Za podpory obce Îalhostice pﬁijìte zabojovat o
putovní pohár, tû‰ím se na sportovní setkání a pﬁíjemnou zábavu.
Za sportovní nad‰ence a obec Îalhostice,
Honza Hamerník
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Rozhovor s...
Vánoãní ãíslo Zpravodaje vûnuje pár
ﬁádek rozhovoru s dal‰ím zastupitelem,
‰kolníkem Ïalhostické ‰koly, panem
Luká‰em Pelclem.
■ Ahoj Luká‰i, dûkuju za ãas, kter˘ sis v
pﬁedvánoãním shonu udûlal. ¤ekni nám,
prosím, krátce nûco o sobû. Kdo je vlastnû Luká‰ Pelcl?
Pocházím z Litomûﬁic a Îalhostice se
staly m˘m nov˘m domovem po smrti mého
dûdy Juraje Straucha. Zdûdil jsem po nûm
domek naproti ‰kole a tam také Ïiju spolu se
svou rodinou. Mám dvû dûti 8 a 12let.Pﬁijal
jsem zde v Îalhosticích práci ‰kolníka.
S touto prací jsem spokojen, manÏelka také
pracuje ve ‰kole.
■ Jak se ti líbí práce v na‰í ‰kole? Jaké
situace jako ‰kolník nejãastûji ﬁe‰í‰?
Honzo, práce ‰kolníka je rozmanitá. âlo-
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vûk je v jednu chvilku truhláﬁ, instalatér,
elektrikáﬁ, zahradník atd., a to mû na té práci
baví, tedy ta rozmanitost.
■ Vedle ‰kolníka jsi také aktivním zastupitelem. Tak jak se ti líbí práce zastupitele?
Funkce zastupitele je pro mû zajímavá
zku‰enost. A jsem velice rád, Ïe se mohu
aktivnû zapojit do dûní v na‰í obci a sv˘m
hlasem k tûmto zmûnám pﬁispût.
■ Poslední otázkou ãi spí‰e v˘zvou, je
vzkaz obãanÛm Îalhostic. Co bys nám
tedy vzkázal?
Chtûl bych touto cestou poÏádat v‰echny
obãany, aby chodili na na‰e zasedání a dávali nápady k rozvoji na‰í obce. Pﬁeji v‰em
krásné Vánoce, hodnû zdraví a pracovních
úspûchÛ v Novém roce.
■ Moc díky Luká‰i, hodnû úspûchÛ
a hezké svátky!
Luká‰ Pelcl a Honza Waldhauser

Nov˘ kronikáﬁ
obce Îalhostice
S radostí oznamujeme spoluobãanÛm, Ïe se nám
podaﬁilo se domluvit se zku‰en˘m kronikáﬁem,
panem Milanem Horou.
Pan Hora je absolventem UMPRUM v Brnû, kde
vystudoval design a grafiku.
Aktuálnû je penzistou a ve své posledním aktivním zamûstnání byl námûstkem primátore mûsta
Ústí nad Labem.
První pﬁíspûvky do kroniky jsou z let 2016 a 2017,
doháníme tedy roky, které nám chybí. Pan Hora
ãerpá jak z veﬁejn˘ch zdrojÛ, ta ze zdrojÛ interních
(Zpravodaj, archivní materiál na obci apod.).
Tû‰íme se na pﬁíspûvky v kronice Îalhostic!

ODPADY
V ROCE 2020
Informace pro obãany
Pro rok 2020 nedojde ke zmûnû ceny
odpadÛ a cena zÛstává
na úrovni roku 2019,
tedy 500 Kã na osobu a rok.
Frekvence svozu je také shodná,
tedy jednou za dva t˘dny,
vÏdy v úter˘.
Známky jsou jiÏ dostupné
na obecním úﬁadû.
V pﬁípadû jak˘chkoliv dotazÛ se obraÈte na obecní úﬁad v úﬁedních hodinách
nebo volejte na telefonu 602 195 166.
●
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