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SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení obãané
Srdeãnû Vás zdravím a opût Vám pﬁiná‰ím pár zpráv.
V první ﬁadû bych Vám rád podûkoval za
zvládnutí nouzového stavu a pﬁíkladnou
spolupráci a pomoc V‰em, kdo to potﬁebovali. Snad v budoucnu jiÏ nebudeme muset
ãelit takovéto situaci, ale pokud ano vûﬁím,
Ïe v‰e zvládneme stejnû dobﬁe jako teì.
Co se t˘ãe plánÛ na realizaci staveb,
které zastupitelé slíbili plnit, mÛÏu s klidn˘m svûdomím ﬁíct, Ïe dûláme co jsme slíbili. V pátek 5.6. bylo otevﬁeno dûtské hﬁi‰tû, které nám tu tolik chybûlo. Dûti byly nad‰ené a plnû si uÏívaly v‰echny houpadla,
kolotoã, prolézaãku a klouzaãku s houpaãkou. Star‰í dûti byly nad‰ené z lanové
dráhy.
Dále se pracuje na komunikaci za ‰kolou,
která se zmûní z bahnité cesty na krásnou

dláÏdûnou cestu. Pokraãují i práce na opravû kulturního domu, které by mûly b˘t dokonãeny do konce roku. Bylo dodûláno i veﬁejné osvûtlení a podle Va‰ich reakcí se
osvûtlení libí.
V‰ichni vidíte v televizi co stát s obcemi
dûlá, co zam˘‰lí a jak se je snaÏí pﬁipravit
o peníze! Nûkteré obce jsou na pokraji finanãního krachu. Starostové se snaÏí ve‰keré své finanãní prostﬁedky, které se jim
podaﬁí na‰etﬁit s rozumem investovat, ale
v této situaci jsou nuceni své projekty zastavit odsunout ãi dokonce zru‰it. I my máme
nelehk˘ úkol a musíme ãelit s odebráním
znaãné ãástky z rozpoãtu. SnaÏíme se vyﬁe‰it danou situaci, jak to jen jde. Nechceme
se vzdát jediného projektu, kter˘m chceme
zkrá‰lit na‰i obec!
Na závûr Vám V‰em chci popﬁát hodnû
‰tûstí, spokojenosti a v dne‰ní dobû hlavnû
hodnû zdraví.
Zdenûk Javorek, starosta obce

Dûti se doãkaly. Máme své vlastní dûtské hﬁi‰tû.

o letech shánûní finanãních prostﬁedkÛ,
kdy obec zkou‰ela dotace z MMR (ministerstva), Kraje, ale i organizací jako je
napﬁ. âEZ se rozhodla, Ïe zainvestuje vlastní prostﬁedky. A tak se v pátek 5. ãervna
slavnostnû pﬁestﬁihla páska a dûti si mohly
poprvé vyzkou‰et herní prvky na na‰em dûtském hﬁi‰ti.
Prostor byl vybrán jiÏ dávno, nevhodnûj‰ím místem byl pozemek proti ãp. 90. Zastupitelstvo schválilo projekt, vybraly se herní
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prvky, firma a akce se rozjela. Dneska stojí
houpaãky, prolézaãky, lanovka, provazov˘
jehlan a dûti mohou ﬁádit. Pan starosta bedlivû dohlíÏel na instalaci a zaji‰tûní doskoãi‰È. V‰e muselo b˘t dle hygienick˘ch pﬁedpisÛ, se ﬁádnou certifikací.
Obec zainvestovala do hﬁi‰tû cca 500 tisíc
korun z vlastních zdrojÛ a vûﬁí, Ïe hﬁi‰tû
bude slouÏit na‰im ratolestím a ohlídáme si,
aby ho nikdo neniãil.
(Pokraãování na následující stranû)
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lavnostního otevﬁení se úãastnili témûﬁ v‰ichni zastupitelé obce,
pracovníci úﬁadu vyãistili a upravili terén, Renãa Lojková
a ZdeÀka Javorková se ujaly malého obãerstvení pro dûti, které vûnovali na tuto akci pan Tomá‰ Prokopec a Zdenûk Javorek. Nechybûlo ani nûco sladkého na zub pro dûti. Starosta po krátkém pﬁivítání slavnostnû zahájil provoz dûtského hﬁi‰tû, konstatoval, Ïe
úpravy budou je‰tû pokraãovat, kdy zde obec chce vysadit stromy
a instalovat pár laviãek, odpadkové ko‰e apod., ale musíme postupnû dle finanãních moÏností. V‰e zdokumentoval Petr Tich˘
a pár fotek pﬁikládáme.
Závûrem mi, milé dûtské hﬁi‰tû, dovol ti popﬁát, abys nám dlouho
slouÏilo, aby tû nikdo neniãil, dûti si tû uÏívaly a hlavnû, aby zde bylo
poﬁád veselo a Ïivo. Tak vzhÛru na hﬁi‰tû.
A.V.
FOTO: PETR TICH¯
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Mmimoﬁádné jednání
finanãního v˘boru obce
Starosta obce svolal mimoﬁádné jednání
finanãního v˘boru obce (Vacková, Prokopec, Rotter), aby projednali finanãní situaci,
která nastala a nastane v dÛsledku koronaviru. V‰ude se o tom mluví a pí‰e a samozﬁejmû se to nevyhne ani na‰í obci. Obec
dokonãila opravu veﬁejného osvûtlení, na
které dostaneme od Kraje 350 tisíc. Oprava
byla vyvolána akcí âEZu, kdy ukládali kabely do zemû. V bûhu je velká rekonstrukce
na‰eho kulturního domu, kter˘ jiÏ po opravách „volal“ hodnû dlouho. Odhadnutá cena
opravy je cca 5,5 milionu korun.
Dále obec dokonãuje opravy komunikací
okolo ‰kolního hﬁi‰tû a má naplánovanou
v˘stavbu nové mateﬁské ‰kolky. JiÏ pﬁi plánování a schvalování rozpoãtu na leto‰ní rok
zastupitelstvo poãítalo s úvûrem ve v˘‰i 14
milionÛ korun.
Starosta spolu s finanãním v˘borem shrnul v‰echny pﬁedpokládané v˘daje, vzali

v úvahu pravidelné mûsíãní náklady na chod
obce a úﬁadu, provozní prostﬁedky pro Z·
a v˘sledkem bylo doporuãení zastupitelstvu
k pﬁijetí spoﬁivého opatﬁení pro rok 2020
a 2021. Z· byly poníÏeny pﬁíjmy o 150 tisíc
pro rok 2020, neuvolnûní zastupitelé obce
nebudou pobírat odmûny za v˘kon mandátu
(v‰ichni souhlasili) - úspora 112 tisíc, starosta vûnuje obci finanãní dar, neplánovat
Ïádné akce bez pﬁedem stanovené kalkulace, pﬁedkládat vyúãtování a provádût kontrolu v˘dajÛ a pﬁíjmÛ po ukonãení kaÏdého
mûsíce ( odpovídá starosta a FV).
Opravy kulturního domu je nutno dokonãit dle harmonogramu, obec je zde vázana
dotací ( 3,5 milionu korun), v˘stavbu M·
rozdûlit do etap i na rok 2021. Tato v‰echna úsporná opatﬁení jsou v dÛsledku pﬁedpokládaného v˘padku financí od státu
(RUD) ve v˘‰i cca 2 milionÛ korun. Za FV
obce
A.V.

Odpadové hospodáﬁství v obci
Pan Josef Tich˘, jako starosta na‰í obce
v roce 1994, stál s nûkolika dal‰ími kolegy
u zrodu my‰lenky zaloÏit SdruÏení pro nakládání s odpady na Litomûﬁicku. Já mûla tu
ãest po nûm pokraãovat v jeho zapoãaté
práci. SdruÏení vzniklo na pomoc obcím likvidovat odpad, vyvíjelo se a dnes je uznávanou organizací, která v rámci státu nemá
moc napodobitelÛ.
Odpady jsou, bohuÏel, souãástí na‰eho Ïivotu, ale my máme tu moc a sílu s nimi pracovat. Proã je to nutné? V nedávné dobû
jsme zaÏili karanténu koronaviru a asi pﬁed
t˘dnem jsem zaregistrovala ve zprávách, Ïe
na dnû moﬁe se na‰ly pytle s pouÏit˘mi jednorázov˘mi rou‰kami a rukavicemi. Nevûﬁíte.
Jedete po silnici, obdivujete krásnou krajinu
na‰í zemû a najednou vám na skle auta pﬁistane „vajgl“, nebo odhozen˘ papír z vozu
pﬁed vámi. PROâ? Je skuteãnû ãlovûk
pánem tvorstva, kdyÏ se takto chová? UÏ nûkolik let se v obcích tﬁídí odpad, obce do toho
investují nemalé peníze, ale stejnû v ãern˘ch
popelnicích skonãí více jak polovina odpadu,
kter˘ tam nepatﬁí. V na‰í obci se likvidaci odpadu vûnujeme opravdu intenzivnû, máme
nûkolik sbûrn˘ch míst s kontejnery na sepa-

rát, kontejner na zeleÀ, na olej, Ïelezo.
Pﬁipravujeme projekt na zﬁízení sbûrného
místa, SdruÏení SONO pro nás zdarma zaji‰Èuje 2 x roãnû svoz nebezpeãného odpadu (ten bude probíhat jiÏ brzy a prosím, doneste odpad osobnû , nenechávejte ho leÏet
bez dohledu a nebo pﬁes noc, je to nebezpeãn˘ odpad a tak se k nûmu tak chovejme), sbíráme elektroodpad. Jsou pﬁistavovány kontejnery na velkoobjem.
SdruÏení SONO v leto‰ním roce koupilo
drtiã právû na likvidaci velkoobjemu (za 15
milionÛ), aby zajistilo úsporu místa na skládce, lep‰ího zhutnûní a odstranûní rizika zahoﬁení skládky. Nevûﬁili by jste, co v‰echno
dokáÏí lidé hodit do kontejneru, aniÏ by respektovali tﬁídûní. Vím, Ïe v na‰í obci jsou
slu‰ní a inteligentní lidé, kteﬁí si váÏí svého
prostﬁedí, ve kterém Ïijí. S v˘chovou k pﬁírodû se zaãíná jiÏ v mateﬁinkách, dûti se uãí,
co kam vyhodit a jak ‰etﬁit pﬁírodu.
Je pak smutné, kdyÏ jdu s vnouãaty na
procházku a vidíme zahozené papíry, lahve,
plechovky. Máme pﬁed sebou prázdniny
a ãas dovolen˘ch, jezdíme na místa, kde si
chceme odpoãinout, tak aÈ je máme hezká
a ãistá. Krásn˘ letní ãas.
A.V.
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Dûtsk˘ tábor
V sobotu 27. ãervna v 9.00 hodin odjedou
i letos dûti na dûtsk˘ tábor do Srbské Kamenice. Je to jiÏ po páté, co se vydají za
dobrodruÏstvím do krásné pﬁírody Dûãínska.
Letos se úãastní cca 15 dûtí a doprovázet
je budou zamûstnankynû obce paní Jaru‰ka Novotná, ZdeÀka Javorková a Renãa
Lojková. Je to sehraná trojice náãelnic,
které mají jiÏ nyní pﬁipraven program, soutûÏe a ãasov˘ plán celého t˘dne, kdy budou
se svûﬁen˘mi dûtmi sbírat nové zku‰enosti a záÏitky z pobytu v Srbské Kamenici.
Cena poukazu za tábor je 2 400,- Kã,
obec pﬁispívá 1 000,- Kã, domÛ se vrátí v sobotu 4. ãervence. A co jim popﬁát na cestu?
Pﬁece sluníãko, teplo a hlavnû dobrou náladu a spoustu záÏitkÛ.
A.V.

Podûkování
Chtûla bych touto cestou podûkovat starostovi obce panu ZdeÀku Javorkovi,
Renãe Lojkové, Zdence Javorkové
a v‰em zamûstnancÛm úﬁadu za zvládnutí
karantény, za zaji‰tûní dezinfekcí, rou‰ek,
poskytování informací, ale hlavnû za jejich
vstﬁícnost, ochotu a pﬁipravenost pomoci,
kdyÏ to bylo potﬁeba. Podûkování v‰em,
kteﬁí pﬁiloÏili jak˘mkoliv zpÛsobem ruku
k dílu a pomohli obci situaci zvládnout.
Dûkuji.
A.V.

Místní akãní skupina
âeské stﬁedohoﬁí
Obec Îalhostice je ãlenem Místní akãní
skupiny âeské stﬁedohoﬁí, která pÛsobí na
na‰em okrese. Mám tu ãest b˘t v souãasné
dobû pﬁedsedkyní SR MAS âS jako zástupce zájmového sdruÏení Porta BohemicaBrána âech. MASka je organizace, která
mapuje potﬁeby svého území a snaÏí se pomoci obcím, zemûdûlcÛm a podnikatelÛm
s jejich rozvojem. Zaji‰Èuje na základû zpracované Strategie finanãní prostﬁedky a následnû vyhla‰uje fiche (oblasti podpory) pro
své ãleny. Na‰e obec díky tomu mohla provést v˘mûnu oken v budovû obecního úﬁadu
a nyní bude mít na‰e ‰kola moÏnost vybudovat nové uãebny pro své Ïáky.
Pokud SR MAS âS schválí v˘bûr projektÛ
dle návrhu v˘bûrové komise, obdrÏí na‰e
‰kola ãástku 3 miliony korun. Dojde tím
k dal‰ímu zkvalitnûní zázemí pro na‰e
Ïáky tak i podmínek pro v˘uku.
A.V.
■ VyuÏíváme moÏnosti na‰eho zpravodaje a chceme podûkovat v‰em, kteﬁí
nám v dobû karantény nabídli, ale i pomohli ﬁe‰it vzniklou situaci. Velk˘ dík
patﬁí paní Jaroslavû Lahovské, která
nám pravidelnû nakupuje a pomáhá
i v domácnosti. Moc dûkujeme a jsme
rádi, Ïe máme okolo sebe takové lidi.
Marta a Jiﬁí Dorazilovi
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Pût dobr˘ch zpráv pro Îalhostice
To, Ïe je aktuální doba nároãná pro nás v‰echny a to, Ïe se na
nás valí spousta více ãi ménû ‰patn˘ch zpráv, se stává skoro tradicí. Nedalo mi to tedy, sundal jsem si ãerné br˘le a zkusil se na svût
podívat tak, aby mi neutíkaly také ty dobré zprávy. Obãas se budu
opakovat, nûkteré novinky jiÏ zmínil pan starosta, ale na druhou
stranu - proã si dobré vûci nepﬁipomenout. Mám jich pro vás
hned pût!
První krásnou zprávou je dokonãení realizace dûtského
hﬁi‰tû. Pﬁijde mi aÏ neskuteãné,
Ïe se nám tento projekt podaﬁilo dokonãit a nedávno hﬁi‰tû
slavnostnû otevﬁít. VÏdyÈ to není
tak dávno, co jsme sedûli nad
Ïádostmi o dotace, popisovali
sloÏitou situaci na‰í obce, tûÏkou dopravu apod.. I pﬁes velké
úsilí, kdy jsem osobnû doná‰el
Ïádosti na pﬁíslu‰né ministerstvo, jsme neuspûli a stejn˘ osud ãekal tzv. oranÏovou dotaci. Nevzdali jsme to a tenkrát si zastupitelstvo v ãele s panem starostou
ﬁeklo, Ïe hﬁi‰tû bude stát za v‰ech okolností...a nyní stojí. Pojìme si
ho uÏít!
Druhou dobrou zprávou je ustupování koronavirové nákazy. Hlavní dobrou zprávou je zde to, Ïe se obec úÏasn˘m zpÛsobem
semkla, obecní úﬁad, jeho zamûstnanci a zastupitelstvo pracovalo
pﬁesnû tak, jak se od nich v podobn˘ch situacích oãekává. Jmenovitû velké díky patﬁí Honzovi Hamerníkovi, kter˘ ze sv˘ch vlastních
prostﬁedkÛ nakoupil pro obãany dávkovaãe na desinfekci a ty následnû rozvezl po domácnostech. Skoro bych pro na‰i obec zaãal
pouÏívat heslo, které vám moÏná bude povûdomé: „pomáhat
a chránit“. Dûkuji v‰em!
Tﬁetí dobrou zprávou je to, Ïe snad poãasí dostalo rozum
a zaãne nám padat více vody do zahrad, nádrÏí a trávníkÛ. KdyÏ se
nyní pﬁi psaní ãlánku podívám z okna a vidím, kolik vody padá, tak
mám chuÈ popﬁát pÛdû na zdraví!
Dal‰í, nyní uÏ ãtvrtou dobrou zprávou je to, Ïe ve v‰ech tûch omezeních a finanãních ‰krtech dokáÏeme dûlat silné skutky. To, Ïe se
neuvolnûní zastupitelé dobrovolnû vzdali sv˘ch odmûn, není
standardem a pravidlem i v dal‰ích obcích, je to naopak znakem
sounáleÏitosti a patriotismu. Obecnímu rozpoãtu to velmi pomÛÏe.
Pﬁátelé zastupitelé, dûkuju za to. Ostatní obce nám mÛÏou tuto
partu tro‰ku závidût!
No a koneãnû pátou (a ne poslední!) dobrou zprávou je vznik

Spolku Îalhobeat. KdyÏ jsem strávil veãer se zakladateli, kde mi
o spolku detailnû vyprávûli, cítil jsem z nich ohromn˘ zápal. Padala
ﬁada plánÛ, a to nejen v podobû plánovaného festivalu, ale také dal‰ích sportovních a kulturních akcí. Pokud Spolek Îalhobeat naplní
oãekávání a bude tím tmelícím prvkem obce, tak jsem nad‰en˘ uÏ
nyní. Petﬁe, Kamile, Stando a Jardo, máte na‰i plnou podporu a tû‰íme se na spolupráci a spoleãnou zábavu! O festivalu a spolku více
hovoﬁíme v samostatném ãlánku.
Na závûr mi dovolte popﬁát dal‰í dlouhou ﬁadu dobr˘ch ãi je‰tû
lep‰ích zpráv a pﬁijìte se za námi podívat tﬁeba na veﬁejné zasedání zastupitelÛ. Tû‰íme se na vás!
Honza Waldhauser

Byla dokonãena první etapa komunikace mezi ‰kolou a vinicí
Na tuto komunikaci obec získala dotaci
od Ústeckého kraje ve v˘‰i 350.000,-Kã.
V tûchto místech se dûlala i nová pﬁípojka
pro novou mateﬁskou ‰kolku.
Zpevnûním této komunikace nebude
docházet pﬁi de‰tích k sesuvu bahna
a celkovû se zlep‰í prÛjezdnost pro místní obãany, kteﬁí bydlí v ãp.186 a v ulici nad
‰kolou. Komunikace byla naprojektována, aby byla prÛjezdná z obou stran.
Práce budou pokraãovat aÏ ke kﬁiÏovatce, kde dojde k napojení na nov˘
chodník kolem na‰í základní ‰koly a na
chodník propojující obce Îalhostice
a Velké Îernoseky, kter˘ by mûl byt dokonãen v srpnu tohoto roku.
●
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·kola bez dûtí a dûti bez ‰koly
Koronavirová epidemie nám pﬁinesla situaci, kterou mÛÏe zpÛsobit snad jenom
válka. Zavﬁená ‰kola, tûÏi‰tû vzdûlávání pﬁeneseno do domácností. KdyÏ jsem zde na
stránkách Zpravodaje nastiÀoval, jak v‰e bude probíhat, netu‰il nikdo, jaká bude realita. Po cel˘ch 13 t˘dnÛ uãitelé zadávali dûtem práci v‰emoÏn˘mi cestami. Internetem, mailem, vyvû‰ením úkolÛ na ‰kolní vchodové dveﬁe i osobním pﬁedáním u vrátek. Stejn˘mi cestami se vypracované úkoly vracely zpátky, aby je uãitelé mohli ohodnotit. Hodnotili pﬁedev‰ím ochotu pracovat, odpovûdn˘ pﬁístup k sebevzdûlávání. Pﬁedev‰ím u mlad‰ích dûti byl úspûch domácí práce podmínûn aktivitou rodiãÛ, nûkde
star‰ích sourozencÛ a prarodiãÛ. V‰em patﬁí velk˘ obdiv a uznání, bez nich by to prostû ne‰lo!
Star‰í dûti musely odpovûdnost za sebevzdûlávání vzít na sebe, rodiãÛm zÛstala
pﬁedev‰ím role kontrolní a motivaãní. V plnûní povinností se objevily velké rozdíly, lze
v‰ak ﬁíci, Ïe naprostá vût‰ina ÏákÛ pracovala samostatnû a kvalitnû. Uãitelé velmi oceÀovali pﬁedev‰ím soustavnost v práci, vãasné odevzdávání úkolÛ a i pravidelnou komunikaci s pedagogy. Ta probíhala nejãastûji formou tzv. meetÛ, videokonferencí, pﬁi
kter˘ch se konzultovalo hlavnû nové uãivo, obtíÏnûj‰í látka, mimoãítanková ãetba.
Nûkteﬁí uãitelé posílali dûtem i osobnû nahraná v˘uková videa.
Od 12. kvûtna mohli ‰kolu nav‰tûvovat deváÈáci za úãelem pﬁípravy na pﬁijímací
zkou‰ky ke studiu na stﬁedních ‰kolách. Tuto moÏnost vyuÏili v‰ichni, kter˘ch se
zkou‰ky t˘kaly. Intenzívní práci pﬁi procviãování matematiky a ãe‰tiny zúroãili 8. ãervna, kdy se pﬁijímací zkou‰ky konaly.
25. kvûtna se ‰kola otevﬁela pro Ïáky I. stupnû. K dobrovolné docházce se pﬁihlásilo 24 dûtí, které byly rozdûleny do dvou pracovních skupin. Obû skupiny pracovaly oddûlenû a pedagogové k nim pﬁidûlení se nemûnili. Péãe o dûti byla zaji‰tûna aÏ do 16.
hodiny. Samozﬁejmû ve‰kerá ãinnost vãetnû stravování podléhala pﬁísn˘m hygienick˘m pravidlÛm. Jejich v˘ãet by vyÏadoval samostatnou stránku. Za celé zabezpeãení
této v˘uky patﬁí velké uznání vedení ‰koly a provozním zamûstnancÛm!
Epidemie byla (je) po del‰í dobû od velké povodnû 2002 dal‰í velkou zkou‰kou tentokrát s celoplo‰n˘m dosahem. Provûﬁila charaktery, organizaãní schopnosti lídru ve
v‰ech mysliteln˘ch oblastech a úrovních. Uãitelé i Ïáci si rychle osvojili jin˘ styl práce,
nauãili se úãelnû vyuÏívat moderní komunikaãní technologie. DÛleÏité pro dûti i pedagogy bylo zji‰tûní, Ïe se sice mohou bez sebe chvíli obejít, ale dlouhodobû jsou vzájemnû nepostradatelní. KaÏdodenní souÏití, v˘mûna názorÛ, osobní kontakt, úsmûv to nenahradí poãítaã, chytr˘ telefon ani internetové aplikace. Tû‰íme se na pﬁí‰tí ‰kolní rok. Vûﬁíme, Ïe ve‰keré pozitivní zku‰enosti se promítnou do práce uãitelÛ i dûtí.
Závûrem lze ﬁíci, Ïe v koronavirové zkou‰ce na‰e ‰kola se ctí obstála, udûlala cennou zku‰enost. Buìme za ni rádi!
Mgr. Vladimír Fiedler

Sbor pro obãanské záleÏitosti

Skonãila karanténa a ãlenky SPOZ se zase pravidelnû scházejí, aby si popovídaly, zavzpomínaly ,
ale také aby si naplánovaly náv‰tûvy na‰ich obãanÛ s pﬁáním a dárkem u pﬁíleÏitosti Ïivotních v˘roãí.
V mûsíci dubnu to byli dámy a pánové: Lenka
Nováková, ZdeÀka Palánová, Jaroslava Nekvasilová a Jaroslav Matou‰ek, v kvûtnu pak Václav Kejﬁ, Jana Pániková, Zdenûk Kracík, Vlasta
Ka‰parová, Jaroslav Jantaã, Hedviga Danielová a Dana ·naidaufová a nyní v ãervnu jsou to
Jiﬁí Dorazil, Jitka Tichá, Marta Dorazilová, Vûra
Holemová a Jaroslav Stekl˘. V‰em jmenovan˘m
jsme pﬁedali pﬁání a dárek, pﬁejeme jim hodnû
zdraví, ‰tûstí a aby s námi proÏili je‰tû spoustu
krásn˘ch a spokojen˘ch let.
BohuÏel, k Ïivotu patﬁí nejen narození ãlovûka,
ale i jeho smrt. NavÏdy nás opustili pan Karel Voﬁí‰ek, nejstar‰í obãanka na‰í obce paní ZdeÀka
Sobotková, která by se nyní doÏila 98 let. Tragicky zemﬁel pan Jiﬁí Jebousek, kter˘ se vrátil do
na‰í obce, postavil zde dÛm, byl jedno volební období ãlenem zastupitelstva a pravideln˘m pﬁispívatelem do na‰eho zpravodaje, kdy se vûnoval kronice na‰í obce. V‰ichni tﬁi si zaslouÏí na‰i vzpomínku, respekt a úctu. Upﬁímnou soustrast jejich
rodinám.
A.V.
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Rozhovor s...
Do aktuálního vydání Zpravodaje se nám podaﬁilo vmûstnat
hned dva rozhovory se zajímav˘mi lidmi, kteﬁí mají k na‰í obci
velmi blízko. Jedním z nich je PETR TICH¯, dnes jiÏ zastupitel
s inventárním ãíslem, kter˘ je také dvorním fotografem obce :)

Rozhovor s...
Po Pí‰Èanech a Îernosekách pﬁiná‰ím
opût jeden rozhovor z oblasti mimo na‰i
obec. Troufám si moÏná ﬁíct, Ïe nejsem
aÏ tak úplnû „mimo“, zajel jsem si totiÏ
do Libochovan za zdej‰í starostkou Miroslavou Venclákovou.
■ Na jaké oblasti v Ïivotû obce se spolu
se zastupiteli aktuálnû zamûﬁujete?
V posledních dvou letech jsme maximum
sv˘ch sil vûnovali pﬁípravû projektu Kanalizace, âOV - Libochovany, ¤epnice. Projekt
máme hotov˘, stavební povolení je platné,
ale dostali jsme se do slepé uliãky s financemi. Získali jsme dotaci, jenÏe celková
cena díla se vy‰plhala na témûﬁ dvojnásobek pÛvodního pﬁedpokladu a tak máme
velk˘ problém se spoluúãastí. Pﬁesnûji ﬁeãeno s v˘‰í úvûru a vlastními zdroji. TakÏe
hledáme cestu jak projekt rozdûlit a kde
získat penízky. Dal‰ím plánovan˘m úkolem
je zasíÈování stavebních pozemkÛ a jejich
následn˘ prodej. Tam snad situaci dotáhneme ke zdárnému konci. Kdysi mi pan „ﬁídící“ (soudruh ﬁeditel) napsal do památníãku „Îivot je boj, kdo v nûm chce‰ zvítûzit k
ãinu se stroj“ ... tak se strojím.
■ Co tebe osobnû na práci v zastupitelstvu nejvíce baví?
V poslední dobû mnû na práci nejvíce baví
práce s dûtmi. Oproti kantorÛm musím ﬁíci,
●
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■ Petﬁe, pÛsobí‰ na mû jako stálice obecního úﬁadu, jsi zastupitelem jiÏ nûkolik období. MÛÏe‰ nám ﬁíct nûco o sobû, tﬁeba
jak relaxuje‰ po nároãném pracovním dni?
Já se vût‰inou jen tû‰ím a plánuju, Ïe budu relaxovat, ale dopadne
to tak, Ïe s hrÛzou zjistím, co v‰echno mám mít na zítﬁek hotov˘, tak
se tomu tu s vût‰í, tu s men‰í chutí vûnuju. No, kdyÏ se náhodou podívám na zahradu, tráva neposekaná atd. KdyÏ bych pﬁes v‰echno to
shora popsan˘ na‰el trochu ãasu, rád bych vzal do ruky foÈák, ale...
■ Dostává‰ se jako zastupitel je‰tû nûkdy do situace, která je
pro tebe nûãím nová a dokáÏe tû pﬁekvapit?
Já myslím, Ïe Ïivot není jako pﬁímka, ale spí‰ sinusovka, takÏe se
v‰ichni stále dostáváme do neobvykl˘ch situací (nûkdy si to tﬁeba
ani neuvûdomíme). Pﬁekvapen jsem v tom lep‰ím slova smyslu a to
lidmi, kteﬁí se snaÏí pomoci druh˘m a to i na svÛj úkor.
■ Pro obec také vede‰ ·kolskou radu. MÛÏe‰ nám pﬁiblíÏit, jaké
je poslání tohoto orgánu a co se v rámci komise typicky ﬁe‰í?
·kolská rada je orgán, kter˘ se povinnû zﬁizuje pﬁi kaÏdé ‰kole.
âleny jsou jednak zástupci zﬁizovatele (zastupitelstva obce), rodiãÛ
ÏákÛ (popﬁ. zletil˘ch ÏákÛ - studentÛ, to ale není pﬁípad na‰í Z·) a
pedagogÛ. ·kolská rada se zab˘vá oblastí vzdûlávání. Vyjadﬁuje se
ke ‰kolním vzdûlávacím programÛm, schvaluje v˘roãní zprávu, ‰kolní ﬁád. Kontroluje práci ﬁeditele (ale nemá moÏnost ho odvolat). Na
kaÏdé schÛzce na‰í ‰kolské rady byl pﬁítomen ﬁedidel (nyní ﬁeditelka), kter˘ radu informoval o Ïivotû ‰koly, problémech, plánech.
■ Je nûco, co bys rád obãanÛm vzkázal?
Souãástí Ïivota jsou i problémy a trable. Nedûlejme si je je‰tû
vût‰í. Pravda je nûkdy pro kaÏdého jiná. Souãasnû jsem rád, Ïe
sousedské hádky „na noÏe“, o kter˘ch nûkdy ãteme v novinách
nebo na internetu, se na‰í obci vyh˘bají.
■ Petﬁe, moc díky za rozhovor, pﬁeji více ãasu na focení pﬁípadnû na sekání zahrady!
Petr Tich˘ a Honza Waldhauser

Ïe s tûmi mal˘mi lumpy
relaxuji. Ale jinak je to
jak na houpaãce, kdyÏ
se daﬁí, tak tû baví v‰echno a pak staãí
jeden nespokojen˘ obãan (prudiã) a nebaví
tû vÛbec nic.
■ Îalhostice a Libochovany spojuje
vedle blízkého umístûní také tﬁeba spoleãná ‰kola.
Îaãkou Ïalhostické ‰koly jsem byla i já, i
kdyÏ je to uÏ neuvûﬁiteln˘ch 40 let (fúj to je
hrÛza). A tak si nedovedu pﬁedstavit, Ïe by
tu ta ‰kola nebyla, jak nám pﬁed ãasem
málem hrozilo. ·kola spojuje jiÏ nûkolik ge-

nerací lidí, kteﬁí ji nejenom s úspûchem absolvovali, rádi na ni vzpomínají a získali i
perfektní základ ke skvûlé budoucnosti. Vûdomosti a pﬁátelské vztahy = poklad.
■ Chystá se u vás v Libochovanech v dohledné dobû nûjaká zajímavá akce, kterou by si nemûli nechat ujít také obãané
Îalhostic?
Pﬁí‰tí sobotu 27. 6. 2020 poﬁádáme u
Labe turnaj v beach volejbale, je pﬁihlá‰eno
deset t˘mÛ, coÏ je na jeden den pomûrnû
dost, alespoÀ bude dÛvod k oslavû. Pﬁijìte
se podívat.
Mirka Vencláková a Honza Waldhauser
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ÎALHOBEAT - víc neÏ jen spolek
Ahoj Petﬁe, vidím, Ïe tû koronavirus u‰etﬁil,
coÏ mû tû‰í! :) s tím souvisí otázka, která mû pálí
celou cestu k tobû...
■ ...bude vloni slibovan˘ Îalhobeat?
S obrovskou úlevou a s ohledem na postupné
uvolÀování opatﬁení mÛÏu ﬁíct, Ïe BUDE!
■ Hele tak to mû zajímá, neÏ mi poví‰ kdo tam
bude, tak chci vûdût, jak se ti to povedlo...povídej!
¤ekl bych to asi takhle, za normálních okolností
se taková akce plánuje urãitû od zaãátku roku, pﬁiãemÏ zvukaﬁe a podium nasmlouvávám jiÏ rok pﬁedem. Pﬁedstav si situaci, Ïe má‰ v‰e domluvené,
ãasto i zaplacené a najednou se ocitá‰ ve státem ﬁízené totální nejistotû. K tomu není co dodat, prostû
zaãíná‰ od zaãátku.
■ TakÏe kdy a kde?
Stejnû jako vloni, tedy v koÀském v˘bûhu v bistru
„U koníka“, a to v sobotu 4. ãervence od 15:00
a tentokráte do pÛlnoci.
■ Díky a na co se mÛÏeme tû‰it?
Kapel bude pro tentokrát sedm, tedy o dvû více
neÏ v prvním roãníku. Nejsou to Ïádní zaãáteãníci
a pokud to vezmu zkraje, tak to rozjedou roudniãtí
„Tydle vidle“ dále „Krle‰“, „Beru‰ka“, „Stará ‰kola“
aÏ po „Mazec“ a legendární „Existenci“ a cel˘ roãník
tradiãnû uzavﬁe takﬁka místní „Vitamín“
■ To vypadá bájeãnû, tﬁeba Krle‰ a Existence zní
hodnû dobﬁe i pro mû jako lajka :). Jsou oproti
loÀsku nûjaké organizaãní zmûny?
Tak pﬁedev‰ím letos akci poﬁádá novû vznikl˘
„Spolek Îalhobeat“, o kterém více hovoﬁí Kamil Vesel˘ v pﬁiloÏeném boxíku. Dále bychom rádi pﬁede‰li nedorozumûním s cyklisty, kter˘m zajistíme
dobﬁe znaãenou objíÏìku tak, aby je akce co nejménû obtûÏovala. Co se naopak nezmûnilo je v˘‰e
vstupného spolu s plnou slevou pro dÛchodce a dûti
a obãerstvení, které opût zajistí spolehliv˘ a jedineãn˘ KaldaTeam.
■ K tomu asi není co dodat, nebo má‰ opaãn˘
názor?
Tradiãnû mám opaãn˘ názor a dodávám: V·ICHNI JSTE SRDEâNù ZVÁNI A P¤EJI SKVùLOU
ZÁBAVU!

Spolek Îalhobeat
Hlavním úkolem Spolku Îalhobeat je poﬁádání kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcí,
pﬁiãemÏ stﬁedobodem je samozﬁejmû minifestival Îalhobeat. S poﬁádáním akcí je spjata
spousta administrativních ãinností, které vyÏadují právní formu poﬁadatele. Co si budeme povídat, jakákoliv aktivita ve finanãní oblasti má
svá pravidla a omezení. Ale abych nepsal jen
formální obraty tak vûzte, Ïe Îalhobeat má nûkolik otcÛ zakladatelÛ, jimiÏ jsou Jarda Vol‰ík,
Standa Mikovec, Kamil Vesel˘ a Petr Drahorád.
Îalhobeat je pﬁipraven pﬁijmout nové nad‰ené
ﬁadové ãleny, které vítáme s otevﬁenou náruãí.
Spolek je moderní a proaktivní, jeho stránka na
Facebooku je facebook.com\zalhobeat.
Kamil Vesel˘
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Spousta vzpomínek na léta proÏitá v Îalhosticích
VáÏení obãané Îalhostic, v souvislosti s úmrtím mé maminky, paní Zdenky Sobotkové, která by se b˘vala 16.ãervna tohoto roku doÏila krásn˘ch 98 let, se mi vyrojila spousta vzpomínek na léta, která jsem v Îalhosticích s rodiãi proÏila. Ráda
bych se s vámi o nû podûlila, ale také vás blíÏeji seznámila se Ïivotem m˘ch rodiãÛ, kteﬁí strávili vût‰inu svého Ïivota právû zde, v Îalhosticích. Vesniãka pod Radob˘lem je a zÛstane mou rodnou obcí a v mém srdci navÏdy. I kdyÏ jsem po maturitû na litomûﬁickém gymnáziu v roce 1968 ode‰la studovat na vysokou ‰kolu do
Prahy. Ale stále se cítím jako její obãan. Je to stále mÛj kraj. MÛj Ïivotní pﬁíbûh se
teì sice odehrává uÏ nûkde jinde, ale já si vybavuji naprosto pﬁesnû své dûtství
v této krásné vesniãce pod horou Radob˘l.

HANA KUBÁNKOVÁ, ROZENÁ SOBOTKOVÁ - 1. âÁST
Oba mí rodiãe, tedy Miroslav a Zdenka
Sobotkovi pocházeli ze Stﬁedních âech,
konkrétnû z Nymburska. Táta se narodil
v dne‰ním okresním mûstû Nymburk a maminka v mûstyse Kﬁinec, coÏ je obec pár kilometrÛ od Nymburka. Oba mûli vÏdycky
blízko k ostatním lidem ve svém okolí a to
nejen sv˘m profesním Ïivotem. Táta byl uãitel a maminka dûtská zdravotní sestra. Jejich snahou vÏdy bylo pomoci tam, kde bylo
tﬁeba. Navíc oba byli nad‰en˘mi vlastenci,
táta byl vá‰niv˘ skaut, jednu dobu mûl dokonce i funkci náãelníka nymburského skautingu. Táta byl urostl˘ a na svou dobu dosti
vysok˘, ve ‰kole mu Ïáci záhy zaãali ﬁíkat
Tyãkin a tato pﬁezdívka mu vydrÏela aÏ do
stáﬁí. Byl synem Ïelezniãáﬁe, prÛvodãího na
dráze a maminka byla dcerou ﬁezníka
a dne‰ními slovy i podnikatele. Ten po úspû‰ném startu jako majitel prodejny a v˘robny masn˘ch v˘robkÛ na námûstí v Kﬁinci,
nechal hned vedle prodejny pﬁistavût hostinec U ãerného orla, kter˘ tam stojí dodnes.
Dûda se vyuãil úspû‰n˘m a oceÀovan˘m
odborníkem ve své profesi. Sám vlastnoruãnû vyrábûl uzeniny a rÛzné dobroty, které
jsme jako dûti mohly mlsat. Své zboÏí prodával nejen v místû, ale rozváÏel i po okolí
a do Prahy. Jak bylo po válce v 50. letech
obvyklé, komunisté mu jeho Ïivnost zabavili
a prodejnu pﬁevedli pod Jednotu. Stroje na
v˘robu uzenáﬁsk˘ch pochoutek mu zaplombovali, takÏe je nemohl pouÏívat. Dûda byl
ale velmi pracovit˘. Bez práce nemohl b˘t.
Tak se nauãil uzenáﬁské lahÛdky vyrábût
s tím co mûl i pro omezen˘ poãet konzumentÛ. Nejlep‰í byly jeho vinné klobásy.
Jeho vá‰eÀ a pracovní nasazení mu vydrÏelo aÏ do smrti. Dûda se dokázal postarat
o rodinu i v pro nûj tûÏké dobû, kdy pﬁi‰el
o svou Ïivnost a majetek, které vybudoval
jen sv˘m vlastním umem a pracovitostí.
Jak jsem jiÏ psala na zaãátku, rodiãe byli
nad‰en˘mi vlastenci a tak jejich rozhodnutí, odejít do pohraniãí po konci Druhé svûtové války bylo opravdu spontánní. Vûﬁili, Ïe
tak pomohou na základû vyhlá‰ení vlády,
znovu vybudovat pohraniãí a pro republiku
budou velmi uÏiteãní. Oba byli vzhledem ke
své profesi pﬁijati v Jáchymovû s otevﬁenou
náruãí. Dostali tam k dispozici byt ve vile po
odsunut˘ch Nûmcích.
Táta tam pomáhal budovat ‰kolu pro

ãeské dûti, maminka se vûnovala zdravotnické péãi a podle sv˘ch vzpomínek také
pomáhala s repatriací Ïidovsk˘ch dûtí, pováleãn˘ch sirotkÛ, do Izraele. V Jáchymovû
se narodil v roce 1947 mÛj bratr Ivan. Mamince v‰ak prostﬁedí v Jáchymovû moc nesvûdãilo. Bylo to díky radonu, mûla nález na
‰títné Ïláze a tak se rodiãe ohlédli po dal‰í
moÏnosti, jak budovat pováleãné âeskoslovensko. Tentokrát padla volba na Îalhostice. Na‰i dostali moÏnost bydlet v nájemním
bytû ve vile ãp.109, ﬁíkali jí Stodevítka a to
v prvním patﬁe.
Táta byl zamilovan˘ do zahradniãení a tak
si koupil mal˘ pozemek u Labe, tomu místu
se ﬁíkalo U kamene. Kámen byl opravdu
kámen v ﬁece, ve které jsme se tehdy je‰tû
mohli bez problémÛ koupat. Jako dûti jsme
se na nûm vyhﬁívaly, skákaly do vody a uÏívaly si letních mûsícÛ. V roce 1950 jsem se
narodila v litomûﬁické porodnici (dnes dÛm
u zimního stadionu) já. Táta uãil na základní ‰kole v Îalhosticích, maminka pracovala
nejdﬁíve v litomûﬁické nemocnici na dûtském
oddûlení, doplnila si studium a posléze pﬁijala místo Krajské dûtské sestry v nemocnici v Ústí nad Labem. Mûla napﬁíklad na starosti statistické údaje o porodnosti, umísÈování dûtí do ozdravoven, kontroly dûtsk˘ch
zaﬁízení jako ‰kolek a jeslí. To v‰e v rámci
Severoãeského kraje. Svou práci milovala
a vûnovala se jí s pln˘m elánem a maximální energií. Byla velmi úspû‰ná, oblíbená

a uznávaná. Díky ní jsme s bratrem mûli
také dveﬁe otevﬁené ke v‰em lékaﬁsk˘m kapacitám nejen v Litomûﬁicích, ale i v krajském mûstû. ProtoÏe maminka dennû dojíÏdûla, vstávala prakticky kaÏd˘ den vÏdy v 5
hodin ráno, nasedla na vlak a s pﬁestupem
v Lovosicích se dostala do své kanceláﬁe uÏ
po sedmé hodinû ranní a domÛ se vracela
aÏ k veãeru . Starost o domácnost a o nás
pﬁevedla z vût‰í ãásti na tátu. Pamatuji si
tﬁeba, jak táta kupoval ráno na cestû do
‰koly v pekárnû naproti b˘valé samoobsluze
v dolní ãásti obce je‰tû horké rohlíky, a kdyÏ
jsem za ním pﬁi‰la do jeho biologického kabinetu na Ïalhostické základní ‰kole, dal mi
je je‰tû teplé s roztékajícím se máslem na
vr‰ku.To byla lahÛdka.
Vzpomínám si také, jaké to bylo nakupovat v tehdej‰í dobû. Ve vsi byly dva krámky
s nejbûÏnûj‰ími potravinami, jednomu se ﬁíkalo U Vranejch. To byla rodina, která bydlela v prvním patﬁe domu, kter˘ byl skoro naproti domu U tﬁí lip a v pﬁízemí domu mûla
mal˘ obchod s potravinami a také asi s drogerií. DÛm U tﬁí lip byl kulturní dÛm s velk˘m
sálem, ve kterém se konalo mnoho akcí. Od
plesÛ a tancovaãek po dûtské besídky
a rÛzná pﬁedstavení. Druh˘m obchodem byl
tak zvan˘ konzum, ten zase byl v domû, kde
bydlela rodina Kortusova, takÏe se mu ﬁíkalo U KortusÛ. Ten dÛm byl poslední pﬁed závorami do Pí‰Èan. Naproti konzumu pak byla
mlékárna, kde skoro vÏdycky stála fronta na
mléko a máslo. Mléko se prodávalo nejdﬁíve
do bandasky, pozdûji se prodávalo v plastov˘ch sáãcích. âast˘m problémem byl chléb,
po páté hodinû b˘val uÏ vyprodan˘. V zatáãce vedle hospody bylo ﬁeznictví. Ale
masa bylo tehdy málo a jen v nûkteré dny
a vÏdycky se tam stála dlouhá fronta. Také
jsme v obci mûli ‰evce, byl naproti b˘valé
kapliãce a také mandl, kter˘ byl dole u viaduktu. Tam to vonûlo vÏdycky m˘dlem, bylo
tam takové vlhké teplo a asi tam byla i prádelna, kde se mohlo kolektivnû prát prádlo.
Ale maminka mûla praãku, tak jsme vyuÏívali jen ten mandl.
(Pokraãování v pﬁí‰tím vydání zpravodaje)
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