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Slovo starosty obce
VáÏení obãané, srdeãnû Vás zdravím a opût
Vám pﬁiná‰ím pár zpráv. Urãitû jste v‰ichni
nebo alespoÀ nûkteﬁí zaregistrovali stavební
práce u na‰í ‰koly. Zaãala v˘stavba na‰í nové
mateﬁské ‰kolky. Práce by mûly trvat do prázdnin pﬁí‰tího roku. Doufám, Ïe v‰e dopadne
dobﬁe a ve ‰kolním roce 2021/2022 pﬁivítáme
na‰e dûti v nové krásné ‰kolce.
Dále pokraãují stavební práce na na‰em kulturním domû. Stﬁecha je jiÏ hotová a koneãnû
nám do objektu nepr‰í. Jak to b˘vá ,, poãasí neporuãí‰“.
Nyní se pracuje na vnitﬁních prostorách.
Dojde k v˘mûnû topného systému, nové elektroinstalaci jak na sále, tak i ve v˘ãepu. V sále
bude novû nainstalována vzduchotechnika.
Sám ze sebe mohu ﬁíct, Ïe se tû‰ím jak se celá
stavba povede a vûﬁím, Ïe se bude líbit nám
v‰em.
Dne 2. a 3. ﬁíjna se konají volby do zastupi-

telstva krajÛ. Pﬁijìte k volbám a podpoﬁte svého
kandidáta.
Obec poﬁádá zájezd do DIVADLA HYBERNIA na muzikál MEFISTO. Lístky jsou k zamluvení na obecním úﬁadû. Cena lístku
i s dopravou je 450Kã.
Pﬁipravované akce do konce roku:
31.10. STRA·IDLÁK
26.11. Posezení se seniory
29.11. Rozsvícení vánoãního stromeãku
05.12. Mikulá‰ská nadílka - Mikulá‰ domÛ
Doufám, Ïe na‰e zbylé akce nic neohrozí, tak
jako tomu bylo na jaﬁe leto‰ního roku.
V‰em bych Vám rád podûkoval, za va‰i podporu v obecních akcích.
Jsme tu pro Vás a kdyby jste cokoliv potﬁebovali obraÈte se na mne, obecní úﬁad nebo na
kteréhokoli zastupitele.
Zdenûk Javorek, starosta obce

Dne 2. a 3. ﬁíjna 2020
se konají volby
do zastupitelstva krajÛ.
Pﬁijìte k volbám a podpoﬁte
svého kandidáta.

Vítání prvÀáãkÛ
A je po prázdninách a zaãal nov˘ ‰kolní rok. 13 nov˘ch ÏáãkÛ
na‰í ‰koly poprvé pﬁekroãilo práh budovy a usedlo do nazdoben˘ch
lavic v 1. tﬁídû, do které je jiÏ tradiãnû odvedli Ïáci 9. tﬁídy. Vstup do
‰koly tentokráte mûli pouze Ïáci, rodiãe prvÀáãkÛ a hosté. Slova se

ujala paní ﬁeditelka a následnû pﬁedala slovo pﬁítomn˘m starostÛm
obcí, kteﬁí pﬁi‰li dûti pozdravit, ale hlavnû pﬁinesli i dárky. Ti po pronesen˘ch vﬁel˘ch slovech pﬁedali paní tﬁídní uãitelce dárkové poukazy na nákup pracovního materiálu pro v˘uku v hodnotû cca 16
tisíc korun. K tomu pﬁidali i dárky jako napﬁ. podsedáky, podloÏky,
ale i nûco dobrého na zub. Tﬁídní uãitelka Iveta âapková ( dcera
paní Pafelové z V. Îernosek) za dûti i sebe podûkovala. Za SPOZ
pﬁi OÚ Îalhostice také pﬁejeme prvÀáãkÛm, ale i ostatním dûtem a
v‰emu dospûlému personálu ve ‰kole, aby leto‰ní ‰kolní rok probíhal pokud moÏno v klidu a bez komplikací.
A.V.
SBOR PRO OBâANSKÉ ZÁLEÎITOSTI nezahálel ani o prázdninách a schází se dál. Je velice pﬁíjemné, Ïe tentokrát budeme jen
blahopﬁát oslavencÛm:
V ãervenci mûli svá jubilea pan Kuba Drahomír, Danihlík Petr, paní
Danihlíková Marie a Valterová Jarmila. V srpnu pak paní Kejﬁová
Irena, Oncirková Radomíra a pan Vesel˘ Karel, no a v záﬁí oslavili
pan Zahn Jiﬁí, Dopita Stanislav, Waldhauser Petr, Lip‰ Václav, paní
Dufková Marie a Stehlíková Jitka. V‰em jmenovan˘m ãlenky
SPOZu pﬁedaly dárky od OÚ Îalhostice a blahopﬁání pﬁi osobní náv‰tûva oslavencÛ. Moc gratulujeme a pﬁejeme hodnû zdraví a pohody.
A.V.
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·erpování budoucích prvÀáãkÛ M· Litomûﬁice
Na novû otevﬁeném hﬁi‰ti v obci Îalhostice jsme uspoﬁádali ‰erpování budoucích
prvÀáãkÛ M· z Litomûﬁic.
Dûti odehrály muzikálové pﬁedstavení ·ípkové RÛÏenky z pohádky Tﬁi bratﬁi, poté probûhlo ‰erpování a sloÏení pﬁísahy, pﬁedávání
dárkÛ paním uãitelkám a na závûr taneãní vystoupení. Po tomto
emoãním vystoupení a louãení se pﬁi volné zábavû povídalo a dûti si
naplno uÏily nové hﬁi‰tû. Poãasí nám pﬁálo a v‰ichni odcházeli domÛ
spokojení a plní dojmÛ.
Rádi bychom podûkovali panu starostovi ZdeÀku Javorkovi za
umoÏnûní uspoﬁádat tuto akci na místním hﬁi‰ti a na‰ím úÏasn˘m
paním uãitelkám za jejich trpûlivost, péãi a lásku, se kterou k na‰im
dûtem pﬁistupovaly.
Jitka Libichová

Îalhostick˘ Hrozen
Ani v nepﬁíjemn˘ch covidov˘ch dobách se zaãátek ‰kolního roku
neobe‰el bez tradiãního bûhání o Îalhostick˘ Hrozen. Za krásného
poãasí ‰kolní i pﬁed‰kolní dûti pomûﬁili své síly. Nejlep‰í bûÏci byli
odmûnûni diplomem a hroznov˘m vínem. Bylo úÏasné, jak v‰ichni
zabojovali a snaÏili se o co nejlep‰í v˘kon. KaÏdému závodníkovi se
dostalo hlasité podpory v‰ech pﬁítomn˘ch. ·koda jen, Ïe se z pochopiteln˘ch dÛvodÛ nemohli na‰ich závodÛ zúãastnit Ïáci ze základky v Polepech, kteﬁí by pﬁijeli do Îalhostic uÏ potﬁetí. Tak snad
za rok v lep‰ích ãasech!
Mgr. Vladimír Fiedler
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ÎalhocykloTour 2020
Bylo krásné slunné sobotní odpoledne a dle instrukcí od paní Lojkové z obecního úﬁadu jsme se se‰li, my zaregistrovaní cyklisté, v
ohradû Bistra u koníka. Cíl byl jasn˘: Dojet kolmo od Koníka aÏ do
Velkého Bﬁezna a pﬁeÏít!
Cesta se podaﬁila na v˘bornou. V cíli na nás ãekal pﬁedem objednan˘ motoráãek „Hurvínek“, kter˘ nás bezpeãnû dopravil k nám
na nádraÏí.
MoÏná si ﬁíkáte, Ïe se jednalo o vcelku klidnou a bezpeãnou akci,
ale nenechte se zm˘lit! Celému v˘letu pﬁedcházela pﬁípravná, takﬁka pilotní akce, která mûla zmapovat hladkou proveditelnost.
Celou akci peãlivû plánovalo nejuÏ‰í vedení spolku Îalhobeat,
které mapovalo v‰echna potenciální rizika po cestû. A Ïe jich nebylo málo! Tﬁeba zákeﬁn˘ch obãerstvení je víc neÏ prstÛ na jedné
ruce. O pﬁípravné fázi kolují témûﬁ legendy, více se dozvíte v ulicích
na‰í vesnice.

Celá akce vlastnû zákeﬁn˘m obãerstvením také konãí, dûkujeme
tímto zákeﬁnému Kaldovi, kter˘ se o nás v samotném cíli s láskou
postaral.
Pro velk˘ úspûch chystáme jarní verzi cyklotouru, nechte se
pﬁekvapit. Spolek nikdy nespí!
Petr Drahorád a Honza Waldhauser
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Uzrál ãas na Îalhostickou neckyádu
Jako kaÏd˘ rok, i letos uzrál ãas na Îalhostickou neckyádu. Pro mû byl leto‰ní roãník ale v nûãem jin˘, protoÏe jsem se rozhodl, zúãastnit se i samotné „plavby“ a z pohledu soutûÏícího se s vámi podûlím o záÏitky.
Co je potﬁeba ﬁíct, je fakt, Ïe k úãasti v
soutûÏi, musí mít kaÏd˘ své plavidlo, které
jsem si tedy v pﬁedstihu vyrobil. Úskalí v˘roby, technologické postupy a zhodnocení
konstrukãních ﬁe‰ení, bych nechal na jindy prostû plavidlo bylo hotové a tak jsem jej
(je‰tû rozebrané) odvezl na vozejku na hráz,
kde jsem ho pﬁemístil na vodu a tûsnû pﬁed
startem se‰rouboval.
M˘m plavidlem byla „PETka“, loì z Euro
palety, OSB desky, nadná‰ena více jak 50ti
PET lahvemi, s kolesy taktéÏ z PET lahví,
pohánûna AKU vrtaãkou.
NeÏ zaãal závod, dûlal jsem si nadûje na
dobré umístûní, ov‰em uÏ pﬁi nalodûní
(které jsem do té doby nemûl moÏnost zkou‰et), jsem zaãal tu‰it zradu... kde konstruktéﬁi z Îalhostic udûlali chybu?
TakÏe bylo odstartováno, podaﬁilo se mi
vy‰krábat se na palubu a udrÏovat loì celkem v rovnováze, ale ãekal jsem to daleko
jednodu‰‰í. Ostatní, ve sv˘ch, daleko stabilnûj‰ích plavidlech, mû uÏ zaãali pﬁedjíÏdût.
Spustil jsem AKU vrtaãkov˘ pohon a loì se
skuteãnû pohnula vpﬁed. To jsem si oddechl, Ïe alespoÀ toto jsem vymyslel dobﬁe, jenomÏe jsem se radoval pﬁedãasnû. Ozubená kola (ze staré ﬁetûzové pily), nebyla pﬁipevnûna poﬁádnû a postupn˘m nadskako-
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váním pﬁevodu se zaãaly vylamovat zuby.
Aby toho nebylo málo, jedno koleso se mi
ohnulo a tím se cel˘ systém zadrhnul. Na‰tvan˘, Ïe jsem podcenil konstrukci, jsem z
kolesa vytrhnul jednu PETku a snaÏil se ji
pouÏívat jako pádlo. Bylo to k niãemu. Stál
jsem témûﬁ na místû. Ostatní plavidla byla
daleko pﬁede mnou, vedly se tam urputné
boje mezi posádkami Necek, plovoucího
Vûzení a krveÏíznivého Krokod˘la, Víly a
Bohové mezi tím v‰ím volnû proplouvali, jen
já, já tam trãel jak bójka vzadu. Rezignoval
jsem na dobré umístûní a pokusil se otestovat, zda-li je moÏné se na tom plavidle postavit, jestli se nepﬁevrátí. MoÏné to bylo,
nûkolik desítek sekund jsem balanc skuteãnû udrÏel, ale pak se celá loì pﬁevrátila a já
skonãil ve vodû, AKU vrtaãka pod hladinou
(tu jsem tedy rychle vytáhl a po vysu‰ení
funguje). Takto ve vodû, se mi uÏ podaﬁilo

vlastními silami loì dotlaãit zpût ke bﬁehu.
Ve vodû jsem neskonãil sám, v podstatû
v‰ichni úãastníci bitvy (uÏ za m˘mi zády)
také okusil vod toho na‰eho Labského toku
a vraceli se (ov‰em na sv˘ch plavidlech a se
vztyãenou hlavou) zpût ke bﬁehu.
Diváci podél vody se i tak dobﬁe bavili, pomohli nám v‰em na bﬁeh. Následovalo vyhlá‰ení nejlep‰ího plavidla, jeÏ byl krveÏízniv˘ Krokod˘l, líbil se nám v‰em. Plavbou program ov‰em nekonãil, pokraãovalo se soutûÏemi v pojídání koláãÛ, melounÛ, hasiãÛ...
Ba ne, hasiãi z Îernosek pﬁijeli zpestﬁit program pro dûti pûnovou koupelí a veãer je‰tû
zahrála kapela.
Nesmím opomenout, Ïe bylo pﬁipravené
obãerstvení (lango‰e mi moc chutnaly), posezení a také na nás dohlíÏel místní vodník.
Letos to pro mû byla nová zku‰enost, i
premiéra koupání se v Labi, pﬁí‰tû uÏ snad
nové plavidlo „PETka II“ bude stabilnûj‰í,
uvidíme za rok.
Václav Rotter
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Îalhobeat 2020
■ Ahoj Petﬁe, moÏná uÏ tû trochu ‰tvu, ale jdu za tebou s tradiãním tématem, tedy Îalhobeatem. Jak festival tentokrát dopadl, samozﬁejmû i s ohledem na epidemii?
¤ekl bych, Ïe nad oãekávání dobﬁe, a to po v‰ech stránkách.
Letos to poprvé poﬁádal, jiÏ dﬁíve zmínûn˘, Ïalhostick˘ spolek Îalhobeat, kter˘ navázal na zku‰enosti prvního roãníku.
■ Napadá mû trochu provokativní otázka, v ãem je v˘hoda
toho, Ïe letos nûjak˘ spolek existuje?
(Trochu udivenû) No ono organizování spoleãensk˘ch akcí obecnû by mûlo mít právní rámec, coÏ nám zaloÏení spolku splÀuje.
■ No a budu pokraãovat - proã by nûjak˘ právní rámec mûl
b˘t?
Jako spolek po roce ãinnosti mÛÏeme Ïádat o dotace a mÛÏeme
také oslovovat sponzory.
■ Dobﬁe, je‰tû poslední r˘pnutí, je to oslovování k nûãemu?
Samozﬁejmû, leto‰ní roãník podpoﬁilo devût sponzorÛ, kteﬁí nám
oproti ﬁádné smlouvû na festival pﬁispûli, a to vnímáme jako první
úspûch!
■ Dobﬁe, nechme peníze, kapely taky známe. Kdybys mû mûl
ve dvou vûtách pﬁesvûdãit k úãasti na dal‰ím roãníku, co bys
mi ﬁekl?
Má‰-li rád dobr˘ bigbít, studené pivo, témûﬁ rodinné prostﬁedí a
pohodovou atmosféru, tak tû zvát nebudu. Akce tû totiÏ vcucne
sama.
Petr Drahorád a Honza Waldhauser

Îalhobeat se otevírá nov˘m ãlenÛm!
Po pÛl roce ãinnosti je spolek Îalhobeat pﬁipraven pﬁijmout
nové ãleny. Ptáte se, co ãlenství ve spolku obná‰í a nabízí? Zejména dobrovolnickou ãinnost pﬁi pﬁípravách akcí poﬁádan˘ch
spolkem a pomoc pﬁi zaji‰Èování jejich hladkého prÛbûhu. Chtûli
bychom pﬁiná‰et radost a zábavu obãanÛm na‰í vesnice. Nov˘
ãlen by mûl pﬁijmout ná‰ cíl, kter˘m je setkávání lidí. Chceme se
vidût, mluvit spolu, bavit se spolu. Pokud vám to dává smysl,
ozvûte se nám!
Jsou zde také podmínky a je fér je zmínit. Nutná je plnoletost
a sloÏení ãlenského pﬁíspûvku ve v˘‰i 200 korun za rok. Na
oplátku nabízíme to nejsilnûj‰í, tedy pocit z dobﬁe odvedené
práce a spoustu legrace. Máte-li zájem, nav‰tivte www.facebook.com\zalhobeat
Kamil Vesel˘

Rozhovor s...
Musím ﬁíci, Ïe mû rozhovory zaãaly
velmi bavit. Nejenom, Ïe jsem ãasto zjistil napﬁíklad to, co kolegové zastupitelé
dûlají ve volném ãase, ale také jsem nakoukl do kuchynû jin˘ch obcí a mûl moÏnost diskutovat se sousedními starosty
ãi starostkami :)
Tentokrát v‰ak pﬁiná‰ím rozhovor
ménû tradiãní - nejedná se o zastupitele
z na‰í ani jiné vesnice. Sv˘ch pár otázek
jsem poloÏil ﬁeditelce z na‰í „vlajkové
lodi“, tedy Masarykovy základní ‰koly
Îalhostice, paní Alenû KrchÀavé. Rád
bych ﬁekl, Ïe se s Alenou znám od dûtství
a velmi si váÏím jí a její ãinnosti pro na‰í
‰kolu.
■ Alenko, jsi ﬁeditelkou na‰í základní
‰koly, kterou v zastupitelstvu vnímáme
jako vlajkovou loì na‰í obce! Kdybys

mûla ﬁíct, co tû na práci nejvíce baví a co
je naopak nejménû atraktivní?
To je krásná otázka. Moc mû baví rozmanitost, kterou tato funkce vyÏaduje. Jsem
ráda, Ïe zde mÛÏu uplatnit nejen pedago-

gické zku‰enosti, ale i zku‰enosti ekonomické a manaÏerské. KaÏd˘ rok pﬁijdou
nové dûti a je krásné vidût, jak pod rukama
zku‰en˘ch a kvalitních pedagogÛ vyrostou
dûti, studenti, kteﬁí mají uplatnûní nejen na
uãili‰tích a stﬁedních ‰kolách, ale i gymnáziích a hlavnû v Ïivotû. Nebereme jim dûtství,
uãíme je kritickému my‰lení a praxi. Baví
mû, Ïe kaÏdé dítû je jiné, drÏí vás to v napûtí a to je fajn. Mám ráda hledání nov˘ch
cest a v˘zev. ·kola umí získat finanãní prostﬁedky. Za dva roky ãerpala dva evropské
dotaãní tituly a v ﬁíjnu zaãne ãerpat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na revitalizaci poãítaãové uãebny a pﬁírodovûdné
uãebny v hodnotû 3 931 280,- Kã. Obec
nám velice pomáhá. Jako její vlajková loì
se cítíme., vnímáme to jako velkou odpovûdnost. Dûlá mi radost, kdyÏ v‰e do sebe
zapadá a dává smysl. Je to cesta a cesta je
cíl.
Jako ménû oblíbené bych oznaãila nekoneãnou papírovou agendu, která provází
(Pokraãování na následujíí stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
snad v‰echny oblasti, které se kolem ‰koly
toãí. Nûkdy bych potﬁebovala, aby den mûl
více hodin neÏ jen 24.
■ Kdybys mûla v maximálnû pûti vûtách nalákat nového Ïáka do na‰í ‰koly.
Jaké vûty by to byly?
Nabízíme nadstandardní klidné, podnûtné a rodinné prostﬁedí. Moderní vybavení
uãeben. Mal˘ kolektiv. Kvalitní pedagogy.
Vysokou úspû‰nost pﬁi pﬁijímacích ﬁízeních
na stﬁední ‰koly. Angliãtinu od mateﬁské
‰koly, nûmãinu od 6. tﬁídy. Nové metody
v˘uky.

•
■ Existují nûjaké vlastnosti, které mají
ãerství prvÀáãci na‰í ‰koly spoleãné
s tebou, tedy ﬁeditelkou?
Myslím, Ïe ano....Ráda si hraju :)
■ Je nûco, co bys ráda vzkázala na‰ím
obãanÛm? Pokud ano, vzkaÏ...
Pokuste se nám více vûﬁit. Letos zaãínám
v ãele na‰í ‰koly tﬁetí rok. Za dva roky se
obmûnil pedagogick˘ sbor. Vymûnili jsme
zb˘vající stará okna za nová, doplnili jsme
kuchyÀ o dal‰í komponenty. Vybavili tﬁídy,
uãebny a druÏinky technikou a nábytkem,
hraãkami, douãovali dûti, shánûli peníze,
prali se s Covidem a distanãní v˘ukou....
Mám vizi, kterou pomalu spoleãnû se
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v‰emi kolegy, spolupracovníky a obcí naplÀujeme. V‰echno chce zapálené lidi, ãas
a peníze. Chtûla bych dostat do ‰koly více
aktivit jak pro dûti, tak pro dospûlé v odpoledních hodinách. Dotáhnout ‰kolní hﬁi‰tû,
vybudovat venkovní uãebny. Obec nám postavila nov˘ plot, kter˘ ãeká je‰tû na dokonãení, obec zaãala stavût novou mateﬁskou ‰kolu. Vypadá to, Ïe se nám daﬁí
a jsem moc ráda, Ïe u toho mÛÏu b˘t.
Na‰ím cílem je spokojené dítû i rodiã,
chceme pracovat v souladu a jako partneﬁi.
Tahle práce mû prostû baví a naplÀuje...
Alena KrchÀavá
a Honza Waldhauser

Spousta vzpomínek na léta proÏitá v Îalhosticích
HANA KUBÁNKOVÁ, ROZENÁ SOBOTKOVÁ - 2. âÁST
Pro mû ve ‰kolních letech byla ale, kromû
na‰eho domu, budovou nejdÛleÏitûj‰í Ïalhostická ‰kola. Zpoãátku byla sice první
tﬁída v dne‰ním domû Obecního úﬁadu, ale
do té jsem uÏ já nechodila. Nejsem si teì
tak úplnû jistá, jestli tam byla jen jedna tﬁída.
Byla tam také mateﬁská ‰kolka a hlavnû knihovna v prvním patﬁe. To byla moje velmi
oblíbená zastávka. Jako dûti jsme si hrály
hodnû u nádraÏí, rodina Jebouskova, která
na nádraÏí bydlela, byla vÏdycky velmi pohostinná a Maru‰ka nás hodnû ãasto brávala k nim domÛ. V zimû, kdy b˘val sníh, byla
na‰ím rejdi‰tûm cesta, která vede pﬁes závory se stráÏním domkem nahoru na Radob˘l. Tam jsme vÏdy s nad‰ením sáÀkovaly.
Mé dûtství je spojeno se Îalhosticemi
v míﬁe vrchovaté. A s kamarádkami a spoluÏáky jako byla Alenka ·mejkalová, Maru‰ka
Jebousková, Jiﬁinka Jirátová, Petr ·naidauf,
Pavel KoÈan a jiní.Táta Maru‰ky Jebouskové
byl náãelník stanice. Ale byl to mil˘ a váÏen˘ pán, vÏdycky moc hodn˘ a její maminka
také. Na‰imi nejbliÏ‰ími sousedy byli ·naidaufovi. Paní ·naidaufovou si pamatuji
velmi dobﬁe. Byla to jedna z mála pÛvodních
obyvatelek Îalhostic, která v obci Ïila uÏ
pﬁed válkou. Blízcí sousedé byli i ·vecovi ,
kteﬁí mûli jedinou dceru a to paní uãitelku
Pánikovou. Pan ·vec byl vá‰niv˘ a vynikající profesionálnû vystudovan˘ vinaﬁ, pûstoval
na své zahradû víno a sám si ho pak doma
po sklizni zpracovával. Vínu moc dobﬁe rozumûl, absolvoval vinaﬁskou ‰kolu v Mûlníce. Hodnû mi o vínu vyprávûl a mnû hlavnû
chutnalo jeho víno Malaga, pro které jsem
obãas chodila. ¤íkalo se, Ïe pÛvodnû bydleli v domku na zaãátku Terezína, hned vedle
nechvalnû známé terezínské pevnosti. Ale
kdyÏ nacisté udûlali z Terezína gheto, museli se odtamtud vystûhovat. Nemohu nevzpomenout i na Jirátovi, kteﬁí byli na‰imi
pﬁím˘mi horními sousedy. Mûli dvû dcery,
Jarku a Jiﬁinku. Ta velmi milovala koãiãky.
Dokonce je oblékala do miminkovsk˘ch ‰atiãek a vozila je v koãárku. I tohle patﬁí
●

6

●

Pﬁi pﬁíleÏitosti otevﬁení koupali‰tû byl
pozván král komikÛ Vlasta Burian.
Iustraãní foto.
k m˘m vzpomínkám na vesnici, ve které
jsem vyrÛstala.
Vzpomínám i na Ïalhostické koupali‰tû,
které je ve slepém rameni Labe i na pﬁilehl˘
poloostrov. Tam bylo velmi dlouho volejbalové hﬁi‰tû na kterém docházelo k urputn˘m
volejbalov˘m kláním. I za úãasti mládeÏe
z druhého bﬁehu Labe, z Prosmyk. Ale hlavní dominantou Îalhostic je bájemi a povûstmi opﬁeden˘ Radob˘l, nerozluãnû spojen˘
s K.H.Máchou. Tam jsme jako dûti vyráÏely
v touze po dobrodruÏství. Byla tam spousta
rÛzn˘ch úkrytÛ, kvetly tam na jaﬁe snûÏenky,
pak fialky, byla tam spousta netﬁeskÛ
a z vr‰ku jsme mohly pozorovat Ïivot tam
dole pod námi. Dokonce jsme si tam aÏ nahoru chodily i hrát. Nahoﬁe na kopci byl takov˘ polorozpadl˘ betonov˘ domek s kamennou laviãkou a kamenn˘m stolkem. Pohnutou nedávnou historii tohoto místa jsme
tehdy nevnímaly. Kovov˘ mohutn˘ kﬁíÏ v nás
vzbuzoval tajemno a stejnû na nás pÛsobila
i ãediãová skála, ve které byl zakryt˘ vstup
do podzemí. AspoÀ tak já vnímám své vzpomínky na dûtství a dospívání.
Ve svém vzpomínání se vrátím je‰tû
k m˘m rodiãÛm a k tomu, jak se hlavnû táta
zaslouÏil o nûkteré vûci, které jsou ve vsi
je‰tû dnes k vidûní.

Táta jako uãitel byl totiÏ tahounem kulturního Ïivota v obci, maminka mu obãas vyãítala, Ïe je snad ve v‰ech komisích, které
v obci jsou. Sama byla ãlenkou âerveného
kﬁíÏe a chodila do ‰koly uãit dûti, jak se obvazuje, jak se o‰etﬁí zranûní atd. Taky chodila v rámci Sokola cviãit do ‰kolní tûlocviãny. Táta kromû sv˘ch funkcí v obci „ﬁádil“
i na ‰kole. Doplnil si vzdûlání a tak mohl uãit
i na druhém stupni. Nemohl totiÏ dokonãit jiÏ
zapoãaté vysoko‰kolské vzdûlání na Karlovû Univerzitû v Praze. Byl roãník 1919 a Hitler zavﬁel v‰echny ãeské vysoké ‰koly, jak
v‰ichni víme. Táta ani nestaãil odjet na stipendijní pobyt do PaﬁíÏe, v‰echno pﬁekazily
váleãné události. Uãil biologii a tûlesnou v˘chovu a v jejím rámci propagoval otuÏování
mládeÏe. Chtûl, aby mládeÏ byla otuÏilá,
s dûtmi bûhal i v zimû v tren˘rkách po
snûhu, vedl si o jejich nemocech a nachlazení svou vlastní evidenci. Svou metodu naz˘val OtuÏování vzdu‰nou lázní. Konzultoval ji i s rÛzn˘mi pediatry, psal o ní a chtûl,
aby jeho metoda byla platnou pro celou na‰i
republiku. Byl prostû velk˘ organizátor a inovátor.
Jako jeho nejvût‰í poãin povaÏuji vybudování Ïalhostického koupali‰tû. Myslím, Ïe to
bylo v roce 1963 a bylo na tehdej‰í dobu neb˘vale vybavené. Tﬁeba skokanskou 3 metrovou vûÏí, lanovkou pﬁes slepé rameno
Labe, lodiãkami, pláÏí s pískem, kiosky
a ‰atnami. Koupali‰tû mûlo i svého správce
a pÛjãovnu lodûk. Na rozdíl od velkého Labe
tam byla ãistá voda, protoÏe se tam dostávala pﬁes „Ostrov“, kter˘ ji filtroval: Velké
Labe bylo tehdy silnû zneãi‰tûno z papírny
ve ·tûtí. Pamatuji jak voda byla ãerná a na
ﬁece plavaly velké kusy pûny.
Na „Ostrovû“ byl také vybudován mal˘ pﬁírodní amfiteátr a pﬁi pﬁíleÏitosti otevﬁení koupali‰tû byla pozvána skupina umûlcÛ
z Prahy a to vãetnû tehdy mladinké, dnes
národem zboÏÀované slavné ãeské hereãky
Jiﬁiny Bohdalové a Vlasty Buriana, zvaného
Král komikÛ. To byla ‰ou! Lidé se smáli, bavili se a lodiãky s lampiony dokreslovaly
nádhernou atmosféru.
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Obec Îalhostice poﬁádá zájezd na muzikál Mefisto
Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ìábel, kter˘ je schopen vrátit ãlovûku mládí. Za jist˘ch podmínek. Na v˘hody mládí láká i staﬁiãkého
profesora Fausta, kter˘ hlavnû lituje, Ïe bûhem svého Ïivota nestihl
dokonãit své rozsáhlé dílo. „Budete-li znovu mlad˘, získáte i ãas, jak
své dílo dokonãit!“ vábí Mefisto. „Ale hlavnû proÏijete znovu to, ãemu
jste se kvÛli své posedlosti prací nemûl ãas vûnovat!“ Slibuje lásku,
zdravé tûlo, sílu i moc. Mládí a ãas v˘mûnou za du‰i, která ov‰em s
posledním dnem Ïivota ãlovûka propadne Peklu. Jak se rozhodnout? Ze starého profesora se na zkou‰ku stane mladík, kter˘ proÏívá, na co uÏ dávno zapomnûl. Popíjí se studenty, které kdysi uãil,
uÏívá radostí Ïivota, ale hlavnû znovu proÏívá lásku. A to nejednu.
A kdyÏ kromû lásky, získává i moc a na svûtû se mu v mladém tûle
líbí víc a víc, zaãíná pﬁem˘‰let, jakou lstí se ze svého úpisu Peklu vymanit...
Láska, humor, napûtí, ale hlavnû lákavá ìáblova nabídka v atraktivním pﬁíbûhu na vûãné téma ztraceného a znovu nalezeného
mládí!
Johann Wolfgang von Goethe, libreto: Zdenûk Zelenka, hudba:
Daniel Barták ml., reÏie: Filip Renã, Zdenûk Zelenka, texty písní:
Boris Pralovszk˘, choreografie: Leona Qa‰a Kvasnicová, scéna: Daniel Dvoﬁák, kost˘my: Jan RÛÏiãka.
Hrají a zpívají: Josef Vojtek | Jiﬁí Zonyga, Jan KﬁíÏ | Petr Ry‰av˘,
Ivana Korolová | Karolina Gudasová, Iva Mare‰ová | Dita Hoﬁínková,
Jaromír Dulava | Michal Novotn˘, Tomá‰ Trapl | Rudolf Kubík, Hana
KﬁíÏková | Renata Podlipská, Ladislav Korbel | Luká‰ Randák,
Marco Salvadori | ·tûpán Klouãek, Andrea Holá | Jitka Jirsová, Martin Po‰ta | Jiﬁí Zonyga, Miroslav Babusk˘ | Rudolf Kubík a dal‰í...
Délka pﬁedstavení: 2 hodiny a 50 minut (vãetnû pﬁestávky)

D I VA D L O

H Y B E R N I A

dne 11.10.2020 od 14.00 hodin.
Odjezd autobusu v 12.00 hodin od Obecního úﬁadu Îalhostice.
Cena 450,- Kã (vstupné + doprava)
Hlásit se mÛÏete na obecním úﬁadû tel.: 416 737 052
nebo osobnû.
Lístky máme do 3, 4 a 10 ﬁady.
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Termíny a typy v˘vozu sbûrn˘ch nádob na komunální odpad
pro zimní období 2020-2021 - ÎALHOSTICE.
Poslední letní v˘voz odpadu bude 40. t˘den v pátek 2. 10. 2020

•

3. âTVRTLETÍ 2020

Svoz nebezpeãného odpadu
probûhne v na‰í obci dne
24. 10. 2020 v tûchto ãasech:
■ 11:50-12:05 hod. u Masarykovy
základní ‰koly Îalhostice.
■ 12:30-12:45 hod. ve stﬁedu obce
„u vinaﬁství“.
Nebezpeãn˘ odpad je takov˘
druh odpadu, kter˘ je zároveÀ nebezpeãn˘m materiálem, tedy se
vyznaãuje negativním vlivem na
Ïivotní prostﬁedí a zdraví lidí nebo
zvíﬁat, nebo pﬁi manipulaci s ním
hrozí nûjaké dal‰í nebezpeãí (viz
níÏe). Nelze s ním proto nakládat
jako napﬁ. se smí‰en˘m komunálním odpadem nebo odpadem urãen˘m k bûÏné recyklaci: Nelze
ho tedy ukládat do otevﬁen˘ch
skládek, ani spalovat v bûÏn˘ch
spalovnách. Likviduje se buì ve
speciálních spalovnách nebezpeãn˘ch odpadÛ, nebo se dále
recykluje ve specializovan˘ch firmách.
Jako nebezpeãn˘ oznaãujeme
takov˘ odpad, kter˘ vykazuje
jednu nebo více z níÏe uveden˘ch vlastností:
• V˘bu‰nost
• Oxidaãní schopnost
• Vysoká hoﬁlavost
• DráÏdivost
• ·kodlivost zdraví
• Toxicita
• Karcinogenita
• Îíravost
• Infekãnost
• Teratogenita
• Mutagenita
• Schopnost uvolÀovat vysoce
toxické nebo toxické plyny ve

styku s vodou, vzduchem nebo
kyselinami
• Schopnost uvolÀovat nebezpeãné látky do Ïivotního prostﬁedí pﬁi odstraÀování
• Ekotoxicita
Mezi nebezpeãn˘ odpad patﬁí:
• Syntetické barvy, laky
• Syntetická ﬁedidla
• Moﬁidla
• Elektrické baterie, Autobaterie
• Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
• Kyseliny, hydroxidy
• Lepidla, pryskyﬁice
• Zdravotnick˘ materiál ( zneãi‰tûné obvazy, jehly apod. )
• Tiskaﬁské barvy, tonery, inkousty
• Chladniãky a mrazáky obsahující freony
• Obrazovky
• Tûkavé látky, fotochemikálie,
pesticidy
• Záﬁivky a jin˘ odpad obsahující
rtuÈ
Nebezpeãn˘ odpad vzniká ve
v˘robní sféﬁe (prÛmyslová v˘roba, zemûdûlství, doprava...), komunální sféﬁe (obchod, zdravotnictví, bydlení...), ale nachází se
také v star˘ch ekologick˘ch zátûÏích (staré skládky, kontaminovaná pÛda apod.).
Zdroj: wikipedie
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