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ŽALHOSTICKÝ ZPRAVODAJ
Zpravodaj v novém

V tomto čísle najdete

Petra Mazancová

Zápis do 1. třídy ZŠ
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Držíte v ruce (nebo čtete ne obrazovce) úplně
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nové číslo Žalhostického zpravodaje. Rozhodli

Aktuality
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jsme se Zpravodaj vydávat jinak.

Co, kde a jak?
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Doposud zajišťovala grafické zpracování a tisk

Finanční okénko

Zpravodaje firma a jedno číslo (cca 200 výtisků)

Zastupitelstvo ve škole

10

Z kroniky obce

12

tak vyšlo obec zhruba na 6 000 Kč. Při čtvrtletní

8

frekvenci Zpravodaje se jedná ročně o 24 000 Kč,
které jsme se pokusili ušetřit tím, že Zpravodaj

zvyknete a oceníte jeho výhody – barevné fotky a

zpracujeme vlastními silami a vydáme

jejich větší počet, vyšší počet stran, aktuálnost.

elektronicky.

Rádi bychom, aby se stal opravdu Vaším

Bude vycházet jednou za dva měsíce. Můžete si jej

Zpravodajem a přispívalo do něj více a více občanů

stáhnout ze stránek obecního úřadu a buď přečíst

naší obce.

online nebo vytisknout a číst, jak jste zvyklí.

Pokud je tedy něco, co ve Zpravodaji postrádáte,

Našim seniorům budeme i nadále dodávat

nebo chcete poslat jakýkoli příspěvek, fotku,

vytištěný zpravodaj, a pokud někdo nemá

aktualitu – můžete tak učinit mailem na adresu

tiskárnu, a chtěl by i tak mít papírovou verzi

zpravodaj@zalhostice.cz, popř. můžete své

Zpravodaje, může zajít na obecní úřad, kde mu za

příspěvky přinést na obecní úřad. Věřím, že se nám

poplatek 10 Kč úřednice ochotně Zpravodaj

podaří vytvořit opravdu živý časopis a že se

vytisknou.

budeme společně těšit na každé nové číslo ☺.

Věříme, že si na tuto novou formu Zpravodaje

DĚTSKÝ TÁBOR PRO ŽALHOSTICE!!!
Stanislava Hanková
Obec Žalhostice dojednala spolupráci s rekreačním
střediskem Sever ve městě Mšeno a připravuje pro
rok 2016 pořádání dětských táborů pro naše
místní děti. Na tyto tábory starostka zajistila
finanční podporu společností a.s. Lovochemie a
Preol. Dětské tábory budou určeny dětem
s ukončenou docházkou 1. třídy ZŠ až po žáky 8.
tříd. Od ledna příštího roku budou již přihlášky na
dětský prázdninový tábor k dispozici na našem
webu. Veškeré podrobnosti k pobytu v táboře
budou předmětem schůzky, kterou bude starostka
obce realizovat v průběhu letošního roku. Bude
včas oznámeno prostřednictvím Zpravodaje a
webových stránek obce. V této souvislosti hledáme
dobrovolníky z řad občanů, kteří by se jako
táboroví vedoucí chtěli pobytu zúčastnit. Pobyt
plánujeme v délce 10 – 14 dní. Všichni zájemci
jsou srdečně zváni.
Odkaz: https://www.facebook.com/Tabor.Mseno
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Zápis do 1. třídy ZŠ
Vladimír Fiedler

V pátek 23. ledna proběhl v naší škole
zápis do 1. třídy. V doprovodu často obou
rodičů se dostavilo 16 dětí. Všechny své
první setkání se školou zvládly výborně a
kromě zážitku z úspěchu si odnášely i
spoustu drobných dárků.
Zápis prováděly paní učitelky z I. stupně a
byly potěšeny, jak dobře byly děti
připraveny nejen svými mateřskými
školami, ale i svými rodiči – nestyděly se a
bez rozpaků předvedly své dovednosti.
Rovněž nás velmi potěšilo, že cestu do
naší školy se svými předškoláky našli
nejen naši bývalí žáci a žákyně, ale i

rodiče nově usídlení v našem regionu. Jejich
volbu rozhodně ovlivnilo příjemné prostředí
naší školy, vstřícnost učitelů a skutečnost,
že počet dětí v budoucí 1. třídě umožní paní
učitelce věnovat potřebnou pozornost všem
dětem tak, aby se mohly naplno uplatnit
jejich schopnosti a dovednosti.
Zápisu se tradičně zúčastnily ženy ze Sboru
pro občanské záležitost paní Mgr. Daniela
Kubová, paní Alena Vacková a paní Dana
Rathauská. Děti jim po úspěšném zápisu
nakreslily do kroniky malý obrázek, se
kterým se potkají, až se budou se základní
školou loučit. Nezbývá než našim novým
školákům popřát, ať si ještě užijí
bezstarostné školkovské dětství.

Školská rada při ZŠ TGM
Kamil Veselý
V druhé polovině měsíce února proběhla neformální schůzka s ředitelem ZŠ TGM Žalhostice ohledně
fungování školské rady.
S panem ředitelem jsme probírali otázky historie školské rady, formu a způsob volby zástupců rodičů
žáků a pedagogů. Pokud zastupitelstvo obce schválí nový volební řád, rodiče žáků ZŠ a MŠ obdrží od
vedení školy výzvu k případné nominaci jednoho ze zákonných zástupců žáka. Na základě nominací
se sestaví kandidátní listina a proběhne volba dvou zástupců rodičů do školské rady.
Mezi hlavní náplň jednání školské rady budou patřit převážně schvalovací procedury vybraných
dokumentů, dále pak otázky spojené s rekonstrukcí mateřské školy a další operativa související s
běžným provozem školy. Touto cestou bych chtěl vyzvat rodiče žáků, kteří mají zájem spolupodílet
se na rozvoji naší školy, aby zvážili možnost kandidatury do školské rady. Funkční období rady jsou
tři roky. Rada je tvořena z jedné třetiny zástupci zřizovatele (zastupitelé Zdeněk Javorek a Kamil
Veselý), druhou třetinou budou zástupci zvolených rodičů a třetí třetinu tvoří zástupci
pedagogického sboru. Ředitel školy dle školského zákona ve školské radě působit nemůže, nicméně
bude vždy přítomen na jejím zasedání.
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Diskusní fórum obce Žalhostice aneb
kdo se bojí, nesmí do lesa.
Lucie Jebousková
V poslední době se v diskusním fóru na internetových
stránkách obce Žalhostice rozmnožily příspěvky
anonymních/pseudoanonymních lidí, které jsou často
vulgární a napadající ostatní, což mě vedlo k napsání
tohoto článku. Pakliže alespoň občas sledujete
příspěvky na diskusním fóru, jistě víte, o čem
mluvím. Ráda bych na tomto místě uvedla, že já se
hlásím, dá se říci, k bílým vránám, které se nebojí
pod svůj názor se podepsat, protože je až s podivem
kolik lidí se za svůj názor stydí (nebo, že by to bylo
spíše z důvodu, že tak mohou anonymně a takřka
beztrestně urážet a kydat špínu na ostatní?). Protože i
obyčejný pozorovatel si lehce všimne, že právě
anonymní nebo pseudonymní příspěvky na diskusním
fóru obce Žalhostice jsou takového charakteru.
Vskutku hrdinské. Po přečtení vzorku anonymních
příspěvků, nezbývá než konstatovat, že se stydím, že
jsem občanem této obce a nechce se mi věřit, kam
jsem se to přistěhovala, pakliže tyto ubohé
komentáře, pod závojem anonymity skrytých
„hrdinů“, skutečně odrážejí „kvalitu“ zdejších občanů.
Nehodlám konkrétně reagovat na žádný
z anonymních/pseudonymních komentářů, neboť pro
mě nemají váhu, lidí, co kydají veřejně špínu na
ostatní ze svého bezpečného anonymního úkrytu si
nevážím (upřímně, neznám nikoho, kdo ano) a pevně
doufám, že nás slušných lidí, kteří se k něčemu
takovému nesníží, je v této obci daleko víc. Za mě
mohu říci, že by se takoví přispěvovatelé měli řídit
výše uvedeným českým lidovým příslovím, když se
bojí ke svým příspěvkům přihlásit vzhledem k tomu,
že v nich často urážlivě napadají ostatní (a to
konkrétní osoby) a raději nepřispívat.
Nenechme si však kazit náladu takovými příspěvky,
ač i mě dalo malinko práci, jakožto zainteresované
osobě, nereagovat například na jeden z
pseudopříspěvků „pana Honzy“ s ohledem na to, že
se týká mého otce, neboť větší brak jsem dlouho
nečetla :-). Vskutku inteligentní radou, které se od
těchto korespondentů dočkáte, je také rada - tak to
nečti, když se ti to nelíbí! Jak asi zjistím, že se mi
něco nelíbí, když si to prvně nepřečtu? Je cekem
logické, že nejprve si něco musím přečíst a teprve po
přečtení zjistím, zda se mi to líbí nebo nikoliv, však?
:-) Domnívají se snad také, že pakliže si poškozený

příspěvek zveřejněný na veřejných internetových
stránkách nepřečte, jak mu radí, je poškozen méně?
Obávám se, že nikoliv.
Nutno upozornit, že vulgární jednání
anonymních/pseudonymních uživatelů napadající
ostatní lze také označit jako kybernetická šikana.
Kybernetická šikana je, a teď cituji, činnost, jejímž
cílem je někoho poškodit, ať už pomocí počítače či
jiného elektronického zařízení ve virtuální rovině.
Pachatelé v plné míře využívají možnosti naprosté
anonymity, která jim umožňuje konat z pohodlí
vlastního domova s minimálním rizikem odhalení.
Obětí kyberšikany, stejně jako tím, kdo se jí
dopouští, se může stát kdokoliv. Formou
kyberšikany jsou i nahodilé útoky. Internetoví
útočníci si pod rouškou anonymity neuvědomují, že
se svými příspěvky mohou dopustit nejen urážky na
cti dané osobnosti (pozn. § 49 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích), ale též například trestného činu
pomluvy (pozn. § 184 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník). Je na každém z poškozených, zda
se rozhodnou danou situaci právně řešit a dále je
výše uvedené informací pro útočníky, že se mohou
dopouštět protiprávního jednání.
K počtu výše uvedených příspěvků
anonymních/pseudoanymních lidí ve fóru v minulém
období a nyní, je nutno uvést, že s ohledem na
skutečnost, že většina komentářů, na diskusním fóru
obce Žalhostice se nyní nacházejících, je výše
uvedené „úrovně“, minulá starostka měla zřejmě
štěstí, že se v její opozici nacházeli slušní lidé, kteří
by se ke komentářům, které zde zabírají většinu
diskusního prostoru, nesnížili. Současná starostka,
jakožto členka Nové vlny, a její příznivci, jak je
vidno, bohužel takové štěstí na opozici nemají, když
takto anonymní nesympatizanti na fóru reagují.
Příjemný den lidem dobré vůle.
Lucie Jebousková
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Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice

ZÁPIS DO MŠ
Zveme rodiče na zápis do školky pro školní rok 2015 - 2016,
který bude probíhat dne 17. března 2015 od 10,00 hod. do
12,00 hod. v budově Mateřské školy Žalhostice.
Vezměte si k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte.
Jiný termín zápisu po telefonické domluvě s upřesněním času
na tel.: 731 588 909.

Jste finančně gramotní?
Petra Mazancová
V úterý 24. února se v budově Obecního úřadu
uskutečnila přednáška z cyklu “Finační
gramotnost”. Musím přiznat, že předčila moje
očekávání, byla opravdu velmi dobře připravená,
pan přednášející měl nesporný pedagogický
talent a dokázal vše dobře vysvětlit. Došlo i na
zodpovězení všech dotazů.
Je velká škoda, že se přednášky zůčastnili jen tři
občané – patrně za to mohl nevhodně zvolený
čas přednášky (14 – 17 hod)? Pokud byste měli
zájem o další pokračování tohoto bezplatného
cyklu přednášek, můžete se doptat na obecním
úřadě.
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AKTUALITY
•

Zametací stroj poprvé v našich ulicích!!!
Děkujeme panu Plíhalovi a Palánovi za
obsluhu a přikládáme fotografii.

•

•

•

•
•

•

•

Děkujeme občanům za poskytnutí použitého
ošacení pro Diakonii Broumov – celkem 30 kilo
oděvů!
Veřejné zasedání ZO se uskuteční 12.3.2015 od
18 hodin.
Starostka podala žádost o dotaci z programu
MMR na herní prvky pro plánované dětské
hřiště na plácku u Májky – jedná se o lanovku,
domeček se skluzavkou a houpadla a
prolézačka. Držme si palce, ať dětské hřiště
najde svou cestu i k nám do Žalhostic.
V budově obecního úřadu lze po předchozí
domluvě s panem Hiekem na telefonu
602 468 521 hrát stolní tenis – je nutné
přinést si vlastní pálky a míčky a řídit se
provozním řádem vyvěšeným v herně.
Starostka obnovila žádost o odkoupení
pozemku ČD, přes který vede cesta na nádraží
Žalhostice. To by umožnilo efektivně řešit i
osvětlení dané lokality, které naše občany
často trápí.

•

•

•

•
•

Starostka obnovila řízení ve věci automatizace
závor u železničního přejezdu.
V březnu dojde k přemístění zasedací
místnosti do přízemních prostor obecního
úřadu, kde bude umístěna i knihovna a
klubovna pro seniory. Prostory v patře budou

•

využívány pro sportovní a volnočasové aktivity
občanů.
Na webu obce je možno hlasovat o výběru
muzikálového představení, které navštívíme
v druhé polovině letošního roku. Hlasujte pro
svého favorita!
Obec vyzvala školu, aby se zapojila do
grantového programu na podporu bezpečných
cest do škol. Jedná se o bezpečnostní semafor
před přechodem pro chodce u školy. Zároveň
byla škola vyzvána k podání žádosti o dotaci
MŠMT, určenou na zajištění budov škol a
školských zařízení – výše dotace je 100%. Bližší
informace na webových stránkách obce.
Starostka jednala s odborem životního
prostředí o škodách způsobených
přemnoženou černou zvěří. V lednu bylo
odstřeleno 95 kusů. Vedoucí odboru životního
prostředí Měú v LTM doporučuje občanům
Žalhostic oplotit své pozemky. V nejbližší
době se neplánují žádné výrazné změny, které
by zamezily volnému pohybu černé zvěře.
Naší obcí probíhala jedna z etap běhu
Drážďany – Praha. Borce se podařilo vyfotit při
občerstvení. Za zaslanou fotografii děkujeme paní
Šnaidaufové.

Starostka podala podnět dopravní policii
k řešení parkování v místě autobusové
zastávky u školy a k častějšímu měření
rychlosti vozidel projíždějících naší obcí. Dle
sdělení por. Mgr. Jana Ponrta, komisaře DI
v Litoměřicích proběhlo v naší obci měření
rychlosti v lednu 2015 již 3x a bylo zjištěno
celkem 13 řidičů, kteří překročili povolenou
rychlost.
Na webových stránkách obce bude
zveřejňována elektronická verze kroniky obce.
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CO, KDE A JAK?
Ivan Sobotka
Určitě se shodneme, že v Žalhosticích toho ke spokojenému bydlení chybí dost. Anketou, kterou
inicioval Obecní úřad – proč ne zastupitelstvo? – chce starostka, (chvályhodně) zjistit, co chybí ze
sportu a kultury. V minulém vydání Zpravodaje ale o tom již psal její manžel. Napsal to jasně…
ale dobře, více hlav, více ví.
Tak tedy.
Určitě v obci chybí hřiště na minifotbal, minibasket, menší lanové centrum prostě jakékoliv mini
hřiště. Také pískoviště, venkovní trampolína, venkovní hrazda, různé prolézačky, překážky z klád,
klidně i kladka na laně nebo venkovní stůl na stolní tenis. To všechno mají děti rády a dost firem
se na stavbu právě těchto zařízení specializuje. K tomu lavičky, stolek a nějaké jednoduché židle
pro rodičovský dohled. A také místnost pro správce – nemusí tam být stále, ale někdo by dohlížet
měl…
A také oplocení a provozní řád a toalety. A kohoutek s pitnou vodou a odpad pod ním. A mělo by
to být v centru obce a snadno dostupné. Všem na očích možná také jako místo pro setkávání
většiny občanů – všichni o to určitě zájem mít nebudou.
Budova stále ještě obchodu s potravinami je zbytečně veliká. Navrhoval bych ji v interiéru zkrátit
na polovinu a druhou předělat na příjemnou kavárničku (minirestauraci). Parčík před budovou
vybagrovat, stěnou zabezpečit břeh a před obchodem klidně udělat jednoduchý přístřešek pro 45 venkovních stolů obsluhovaných z kavárničky. Od silnice prostor uzavřít jednoduchou zídkou.
Kolem obchodu je prostoru dost – jedním by se přivážely zásoby (stačilo by „zacouvat“), druhý by
mohl sloužit jako přístup k minihorolezecké stěně zřízené na západní straně objektu. A
nezapomenout na stojany na kola, vždyť obcí prochází cyklostezka.
Hřiště u školy bych zrušil. Škola má dost nevyužitého prostoru přímo ve svém areálu. Pozemek
bych doporučil prodat na stavební parcely, část by mohla sloužit pro vjezd a otočení linkového
autobusu – stačí rozšířit (upravit) boční vjezd podél školy a rodiče by nemuseli trnout kvůli
přecházení dětí přes vozovku (někdo navrhoval zřídit dokonce semafory na přechodu pro
chodce).
A sport pro dospělé? V Píšťanech i ve ve Velkých Žernosekách (ani ne kilometr) mají sportovní
areály. Vybavené, podle mě málo využívané, příjemné. Určitě by se i v rámci regionálního
programu Porta Bohemica s žalhostickými domluvili…
A co tak všechno ještě jinak? Třeba samoobsluhu zbourat a celé to využít jako venkovní náves s
prostorem pro pohybové aktivity dětí, mládeže a pro setkávání všech ostatních třeba při
Vinobraní…

BYTOVÁ KOMISE V AKCI
Stanislava Hanková
V posledních týdnech v únorovém měsíci
provedla bytová komise v čele
s předsedkyní Renatou Lojkovou,
s pověřením starostky obce kontrolu
nájemních bytů.
Nájemníkům bylo předáno vyúčtování vody,
byli seznámeni s energetickými štítky
budov, které obec v prosinci obdržela. Měli
možnost předat komisi své požadavky a
připomínky, nahlásit závady. Všem
nájemníkům byly zkontrolovány vodoměry,
aktuálnost domovních řádů. Z kontrol byl
pořízen podrobný zápis. Bytová komise se
setkala s pozitivním ohlasem a nyní se
bude zabývat plněním reálných požadavků,
které naše nájemníky sužují.

VINAŘSTVÍ POD RADOBÝLEM. s.r.o.
HLEDÁ zatím na dohodu o provedení práce,
jednu ženu a dva muže na pozici dělníků ve
vinohradu, s nástupem od 1.3.2015.
Občané se na uvedených tel. číslech mohou na
pracovní příležitost ptát celoročně.
Dalibor Mikulenka, tel. 774 001 890
Petra Mikulenková Handlířová, tel.
777 153 743
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DĚTSKÁ MAŠKARÁDA
Stanislava Hanková
Dne 25.1.2015 se na sále kulturního domu konala
Maškaráda pro děti. Nabitý sál hovořil za vše.
Zábavu pro celé odpoledne zajistilo Štěpánčino
divadlo, děti soutěžily, tančily, chvíli se děti brodily
bublinami, chvíli zase odolávaly sněhové kalamitě
ani o bonbonky nebyla nouze.
Všechny masky byly opravdu krásné, nápadité a
velice kreativní. Potkali jsme se s princeznami
všech věkových kategorií, čarodějnicemi, malými
skřítky, vílami, zvířátky všech druhů, loupežníky,
pistolníky, indiány, no masek bylo jako máku.
Obec Žalhostice do soutěže o nejkrásnější masku
věnovala tablet Prestigio, takže souboj o první
místo byl skutečně perkelný.
Přišlo tolik dětských masek, že byl pro porotu
skutečně oříšek vybrat ze všech tu NEJ. O třetím
místě rozhodla sama starostka, umístila se krásná
roztomilá 2,5 letá Červená karkulka společně se
3.letým Šášulkou. Vyhráli set hudebních nástrojů a
skládací domeček. Ovšem rozhodnout o výherních
místech nebylo v moci jedince, nominovat je
musela náhoda. Ze všech masek byly vybrány ty
nejoriginálnější – Květina, Bělohlavý orel, Marfuša,
Hranolky MC Donald, Hrací automat, Sponge Bob,
Dědeček hříbeček a Kosmonaut, ze kterých se
losovalo o 1. a 2. místo. Na 2. místo los umístil
Hranolky McDonald a na to první, nejlepší se losem
dostala maska Sponge Boba. Doufejme, že ceny
všechny masky potěšily, děti si domů krom
sladkostí a věcných dárků odnesly i veselé a osobní
upomínkové listy. Velice gratulujeme našim
vítězům a budeme se těšit zase za rok!
A poděkování, akce by se neobešla bez zdatné
pomoci našich dobrovolnic, tímto našim děvčatům
– Heleně Lepší (tedy i s manželem), Renatě Lojkové,
Denise, Janičce Veselé, Martině Tiché, Daně
Heynové a Monice Čápové moc děkuji za vaši
loajalitu a čas investovaný do dění v obci a našim
dětem.

Pozvánky na procházky s panem Peterkou
11. 4. 2015 – možnost výletu se společností Hrady ČS - komentovaný výlet do Oparenského údolí
na hrad Oparno a do zrekonstruovaného Konrádova mlýna s prohlídkou mlýna a náhonu a pokud
bude voda jelo by i kolo – bude ještě upřesněno – sledujte webové stránky obce.
Vítání ptačího zpěvu – aneb, co nám zpívá za humny - 16. 5. 2015 nebo 23. 5. 2015
Trasa: sraz – 6:00 hod. u přejezdu pod Radobýlem, výstup k oskeruši(strom chráněný státem) a
zpět mezi vinicemi a zástavbou k druhému přejezdu
Délka: cca 2 km, náročnost: pro každého kdo vstane
Náplň: pozorování ptačí populace v blízkosti obce s výkladem, určování ptáků podle zpěvu,
provokace ptáků pomocí jejich hlasů, pozorování přírody obecně
Doporučení: pevná obuv (v případě mokra holinky, stačí i rosa), dalekohled, termoska s čajem,
lehké rukavice, tmavé oblečení
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Obec Žalhostice v kolotoči dějin
Každá dějinná událost má svoji logiku. A zajímavou. Tu mají také územní celky, místní zástavba, průmyslový,
zemědělský a kulturní potenciál. Chceme se podívat na historický vývoj obce v souvislosti s památkami, které
každý z občanů obce má určitě doma a byl by ochoten je zapůjčit k prezentaci.
Hledáme jakékoliv fotografie (i soukromé - ve vztahu k obci), pohlednice, dokumenty, písemné vzpomínky
nebo zvukové záznamy, které se týkají historie obce. Budeme vděčni za zapůjčení předmětů s logem obce
nebo výrobků prokazatelně vyrobených občany (řemeslníky) obce.
Hledáme vzpomínky na akce, které se odehrávaly v regionu obce – fotografické vzpomínky na Vinobraní,
oslavy tzv. Svátku práce, plesy, budování objektů v tzv. Akci Z, sokolské slety, spartakiády. Hledáme
jakékoliv doklady o migraci občanů po 1. i 2. světové válce. Hledáme profesionální díla nebo i amatérské
pokusy zachytit život v obci na malířském plátně. Uvítali bychom zapůjčení portrétů občanů zpracovaných
malířskou technikou.
Předběžně jsme si stanovili požádat občany ale i příznivce obce o výše uvedené vzpomínky na HISTORII
s datem od roku 1900. Ale mohou být samozřejmě i starší.
Výstava k historii obce se bude konat v prostorách Obecního úřadu. Budeme usilovat o prezentaci akce
minimálně v regionálním tisku, rozhlasovém i televizním vysílání.
Vše, co se podaří shromáždit, bude řádně evidováno, zajištěno proti odcizení a bude pod dohledem
odpovědných osob z OÚ a zastupitelů. Vše bude pojištěno proti odcizení. Předpokládaná doba trvání výstavy
je stanovena na dva měsíce.
Občanům i příznivcům akce „Obec Žalhostice v kolotoči dějin“ se doporučuje provést ve třech výtiscích
(pro výstavu, pojišťovnu a pro sebe) seznam zapůjčených dokladů i předmětů. Všechny budou přijímány
v kanceláři OU a vráceny proti podpisu tamtéž. Rádi bychom zápůjčky obdrželi do konce března letošního
roku. V případě úspěšného shromáždění zápůjček předpokládáme slavnostní otevření výstavy 1. května 2015.
Pořadatel bude výstavu zpracovávat tak, aby bylo známo, kdo je majitelem zápůjčky. Ale může se s
majitelem zápůjčky dohodnout i jinak.
Za organizátory se souhlasem starostky obce
Ivan Sobotka

Finanční okénko – jak, kdy, kde a za kolik?
Jitka Sochová
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Pár informací z naší MŠ
Věra Illnerová
Jak už píše Karel Čapek, mimo jiné autor legendární Dášeňky čili života štěněte, ve svém sloupku Ze
života slov, KuliFerda je ferina vykutálený. Ve středověku toto slovo znamenalo vychytralost, ale my se
je snažíme posunout do roviny šikovnosti a předškolní zralosti.
Od letošního školního roku 2014 – 2015 jsme zařazeni v systému KuliFerdova mateřská škola.
Spolupracujeme a využíváme didaktických materiálů z pedagogického nakladatelství RAABE pro kvalitní
předškolní vzdělávání. Kromě jiného děti mají vlastní pracovní sešity KuliFerda, ve kterých si rozvíjejí
svoji grafomotoriku a jemnou motoriku, zrakové a sluchové vnímání, řeč a myšlení, emoční a sociální
zralost, předmatematické dovednosti a poznatky.
Ohlédnutí za vánoční besídkou.
Jako každoročně se mateřská škola zaplnila dětmi, rodiči, prarodiči a jinými hosty při příležitosti
vánoční besídky v prosinci 2014. Děti zahrály pohádku Sedm kůzlátek, zacvičili, zatančili, předvedli
vánoční básničky. Odměnou jim byla bohatá nadílka hraček, her, stavebnic a knih. Ještě jednou za ně
Ježíškovi DĚKUJEME.
S novými hračkami leden 2015 uběhl jako voda a od 3. února, každé úterý, jezdíme s dětmi do
plaveckého bazénu v Litoměřicích na předplavecký kurz. Z 25 dětí jich jezdí plavat 19 a hodně je to
baví. V případě pěkného počasí využíváme čas v Litoměřicích k hrám v novém pohybovém centru
v Jiráskových sadech. Děti se těší i na zdravé svačinky od maminek.
V rámci tématu „Já a moje zdraví“ nám přijelo zahrát pohádku Matěj a Zoubková víla Sváťovo dividlo.
Vždy si objednáme další pohádku, která tentokrát připadne na 23. 3. 2015.
25. února jsme se sešli s rodiči a dětmi na jarní dílničce v mateřské škole. Zde jsme tvořili dílka na
Školní jarmark. Maminky i paní učitelky měly připravenou nabídku výrobků k tvoření. Samozřejmě
pokračujeme ve vyrábění i v rámci dopoledního programu mateřské školy.

Každoročně v březnu – letos dne 17. března 2015 od 10,00 hod do 12,00 hod. bude v budově
mateřské školy probíhat ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. Přednostně musí být přijaty děti 1 rok před
nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky. Přijímáme děti ze Žalhostic a
sousedních obcí, které mateřskou školu nemají. Přesto, že je nyní možné přijímat děti do mateřské
školy od dvou let věku, jsou tyto děti přijímány až po uspokojení žádostí rodičů dětí starších.
CO BY
-

MĚLO VAŠE DÍTĚ ZVLÁDAT PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Znát své jméno a příjmení
Umět si říci co chce nebo potřebuje
Spolupracovat při oblékání a svlékání
Umět nazouvat a vyzouvat obuv
Vysmrkat se a používat kapesník
Držet lžíci a umět se najíst
Při jídle sedět u stolu
Umět pít z hrnečku a skleničky
Používat toaletu (pleny nejsou přípustné)
Umět si umýt ruce mýdlem a utřít do ručníku
Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku.

9

OBEC ŽALHOSTICE OBNOVUJE PRAVIDELNÉ CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY

JSTE ZVÁNY
KAŽDÉ ÚTERÝ A PÁTEK OD 18.00 – 19.00 HOD
NA SÁLE KD U TŘÍ LIP
CVIČENÍ POVEDOU: BLÁŽA A LENKA IŠTVANKOVI CVIČEBNÉ - 50,-
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Zastupitelstvo ve škole

Ples školy a obce

Vladimír Fiedler
V adventním čase se sešlo nové obecní
zastupitelstvo s vedením školy. Setkání mělo přinést
vyjasnění některých názorů a stanovisek, nastínit
formy komunikace a spolupráce mezi školou a obcí.
Vedení školy seznámilo zastupitele s koncepcí práce
školy s výhledem na tři následující školní roky,
s plánem akcí a aktivit školy na probíhající školní
rok. Prioritou školy je poskytnout žákům nejen
kvalitní vzdělání stanovené Rámcovým vzdělávacím
plánem závazným pro základní školství a podrobně
rozpracované ve Školním vzdělávacím programu, ale
i odpovídající péči v oblasti rozvoje jejich osobností.
Důraz klade škola na vytvoření klidného a
podnětného školního prostředí a na intenzívní
komunikaci s rodiči. Ředitel školy představil
přítomným projekt Bezpečně do školy, ve kterém je
již zapojeno mnoho českých škol. Soustavnou
osvětou mezi dětmi i jejich rodiči (nošení reflexních
prvků, neustálé připomínání rizik na komunikacích),
výukou a výcvikem na dopravním hřišti v rámci
dopravní výchovy chceme docílit stavu, kdy dítě umí
vyhodnotit všechna bezpečnostní rizika a podle nich
se zachovat nejen cestou do školy, ale i při ostatních
činnostech probíhajících mimo školu a domov.
V průběhu jednání se přítomní zabývali i otázkami
ekonomickými – rozpočtem školy, platovými poměry
zaměstnanců školy. Současné normativy nastavené
celostátně a specifikované krajským úřadem
vycházejí z počtu žáků ve škole. Ačkoli má škola
udělenu výjimku a počet žáků je nízký, nevznáší
vedení školy vůči obci žádné finanční požadavky na
pokrytí mezd zaměstnanců – vše je pokryto
z krajských prostředků. Nicméně potřebou nárůstu
počtu žáků se bude vedení školy nadále intenzívně
zabývat.
Při jednání, které probíhalo velmi otevřeně a
kultivovaně, bylo nastoleno několik námětů, jak
využívat kapacitu školní kuchyně, jak poskytnout
dětem více možností k volnočasovým aktivitám.
Vedení školy akceptovalo všechny připomínky a
podněty, bude se jim věnovat.
Celé setkání vyznělo jako pozitivní krok k další
spolupráci, jako uspokojivý signál, že obec chce
školu zachovat i jako důležitý činitel spojující
generace.

Tradiční ples pořádaný školou a obcí proběhl
7. února na sále U tří lip.
Výzdobou i nezbytným vědomostním testem byl
zaměřen na živočišnou říši. Je nutno říct, že
velkoplošné obrazy vytvořené dětmi, jsou jedním
slovem velkolepé. Pořadatelům se opět povedlo
připravit bohatou tombolu, všem přispěvatelům patří
velký dík!
Program plesu přesně ve 20 hodin zahájila paní
starostka, ředitel školy a dívčí kapela Fidorky.
Pětičlenné uskupení čtyř děvčat a jednoho mládence
na bubenickém postu předvedlo zajímavý repertoár
složený ze současné folkové a rockové hudby. Vše
zakončeno českou bigbítovou klasikou – Snad jsem
to zavinil já od Olympiku. Pak už se pustil do své
práce BrideBand, jen na chvíli přerušený svižným
aerobikem starších školních děvčat, která pod
vedením paní učitelky Krchňavé nenechala nikoho na
pochybách, že mají rytmus v krvi.
Příjemné atmosféře plesu prospělo i nezakouřené
prostředí, nový nábytek a hlavně sami účastníci
plesu. Kapela Brideband ve svém optimálním složení
uváděla přítomné do vytržení svou souhrou a hlavně
repertoárem, ve kterém nechyběly „pecky“ jako Final
Countdown (Europe). Smoke On The Water (Deep
Purple), Black Or White (Michael Jackson) i Wonderful
World (Louis Armstrong) – vše předvedené v téměř
originální kvalitě.
Zkrátka ples se opět vydařil a lze jen doufat, že ten
příští bude ještě lepší. Možná i tím, že si cestu na sál
najde více žalhostičáků. Třeba těch, kteří často
poukazují, že se v obci pořádá málo akcí pro
veřejnost. Snad se jich na dalším a letos posledním
žalhostickém plesu sejde víc. Já se až z Píšťan přijdu
podívat.
Vladimír Fiedler (ředitel školy)
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Kronika obce Žalhostice – 8. vybraná část
Na pokračování chce zaznamenat naše kronika první osídlence jednotlivých č.p. u nás po roce 1945:
Č.p. 1 byl hostinec v místě dnešních cistern Vinařství čs. st. stat., s neobvyklým kamenným sloupem (prům. 1m),
který podpíral část 1. patra s tanečním sálem. Pod domem v hloubce 4m byl velmi rozsáhlý vinný klenutý sklep.
Protože k č.p. 1 patřily pozemky, sady na 25 parcelách, první a jediný uchazeč Emil Hampl z Hluboké č.p. 7 u
Krucemburku, který pro zchátralost domu se odstěhoval do Řepnice. V r. 47 a 48 dům zboural velmi pracně Rudolf
Bém, osídlenec, aby pak záviděný zisk odevzdal při měnové reformě.
Č.p. 2, zem. usedlost obsadil Václav Vondráček, deputátník z Vehlovic okr. Mělník, dobrý hospodář, ale pro nemoc
ho předal Jos. Hejnovi (r. 1950) přišlému z Čeřeniště. Po jeho smrti zde v r. 52 až 58 bydlil Jos. Černý, rovněž
z Čeřeniště a po něm krátce J. Procházka, volyňský Čech. Poté objekt dostaly Čs. st. statky jako byt pro své
zaměstnance. Ze stodoly na čas místní zaniklé JZD zřídilo kravín a dále st. statky moderní lisovnu vína. Zbylé
obytné stavení slouží Čs. statkům jako ubytovna pro traktoristy.
Č.p. 3 (Netsch) usedlost s velkými vinnými sklepy (nyní zatopenými) a zděnou pavlačí obsadil Bohumil Janda
z Kolína se svou velkou rodinou. Po zrušení JZD předal rolník Janda obydlí své vdané dceři a přešel do č.p. 23. Č.p.
3 má stále svou částí památkovou hodnotu. Před domem na návsi stará lípa a vedle u železn. tratě zbytky značek
povodních, též z r. 1845.
Č.p. 4 obýval starousedlík Jos. Benk s rodinou, smíšené manželství (manžel Němec, manželka Češka z Křešic) se
čtyřmi počeštěnými syny, z nichž dva musili nastoupit do německé armády. J. Benk byl koželuh v místní továrně a
mimo toho konal těžké brigády, když došly vagony uhlí. Po opuštění domu bylo stavení, těsně pod žel. tratí,
zbouráno ač mělo být zachováno jako poslední dřevěnice v obci. Dva ze synů Benkových nebyli MNV (s. Vilda)
vpuštěni zpět do obce, když o to žádali a zůstali v NSR, protože sloužili v německé armádě. Manželka Benkova byla
dcerou dělnického českého předáka (dělnictva) v křešické přádelně, který tam vedl též stávku a byl uveden v
„Rudém právu“ za první republiky.
Č.p. 37, 38 stavení bylo zbouráno a pozemek připojen k objektu vinařství. Sestávalo se ze dvou dílů. Do návsi ústila
prastará a zchátralá dřevěnice obývaná volyňským Čechem A. Jiránkem a dvorním malým stavením, obývané jeho
manželkou, švadlenou, jemnou, ušlechtilou osobou, která trpělivě nesla kříž – muže alkoholika.
Č.p. 6 (Adalbert Berger z Malíče) bylo t.č. nejlepší usedlost v obci, hojně obdařená hovězím dobytkem, párem koní
i polnostmi. Obsadil ji Václav Klár z Nových Dvorů (okr. Roudnice), ale postupně usedlost upadala, takže osídlenec
byl při výstražném veřejném přelíčení na MNV odsouzen k 10. měs. vězení. Po něm převzal č.p. 6 zemědělec Václav
Morava (z Bořislavi) s početnou rodinou, od které odešel k jiné ženě a po čase výstavné budovy koupil Lad.
Hamerník, otec čtyř synů.
Č.p. 7 (Vengel Koschetan) byl i s přístavkem obýván do r. 1945, ale pro velkou blízkost vlaků nenašel v r. 1945
uchazeče a zůstal v majetku obce. Bydlila zde M. Linková se čtyřmi dětmi a osamělá důchodkyně M. Budínová a
jiní. V r. 1950 zde jako velká vymoženost veřejná prádelna a elektr. mandl, vše v přízemí a v patře dcera bývalého
občana s. Kubíčka, provd. Brožová, která tam bydlí dosud.
Č.p. 8 (maj. Rud. Nowak) obývali 3 nájemníci, hlavně Čech Dvořák, který měl německou manželku a s rodinou byl
přihlášen jako Němec. Proto pozdějc dům byl přiznán Ferd. Mikovcovi, člen JZD, který před tím obýval několik
nevhodných bytů. Jeho zeť obývá dnes toto sešlé stavení, jehož část je nově opravena. Majitelem je dnes s. Bořík,
bydlí sám, jeho dvě dcery jsou vdané.
Č.p. 9 (pův. maj. Osvald Danziger) bylo sloučeno s č.p. 95 a jako velmi sešlá dřevěnice nenašlo v r. 1945 uchazeče.
Stavení se ujal později Boh. Cach, který se vzdal pro nemoc hospodářství v Levíně. Po jeho smrti zde zůstala jeho
manželka, která zde úspěšně rychlila zeleninu. Pro havarijní stav byl dům v r. 1985 zbourán stavební firmou velkým
nákladem.
Č.p. 10 (pův. maj. Josef Blaschke, nájemník Václ. Hieke) a č.p. 11 (pův. maj. Rob. Kühnel) neměla uchazeče a byla
obsazena tehdejším místním „Vinařským družstvem“, které se ustavilo za předsedávání Jos. Fidlera, starousedlíka a
soustředilo některé větší vinice (biskupskou, kubelkovu aj.). Družstvo na krátkou dobu bylo spojeno s pražskými
vinařskými závody a pak připojeno s č.p. 10 a 11 k Čs. státním statkům. Statky pak velkým nákladem a hlubinou
orbou spojilo menší plochy vč. vinice biskupské (dominikánské s renesančním pavilonem, již značně zpustlé). Této
těžké a zdánlivě nemožné činnosti se ujal J. Hrabkovský (příchozí z Moravy). Pro výskyt révokazu dovezeného
nešlechtěnou sadbou a obtížnost obdělávání i nedostatek pracovníků byl jižní svah Radobylu statky opuštěn i
s novým výsazem a z větší části leží ladem. V č.p. 10 se v r. 1945 ucházel Jar. Zábranský z V. Boru č.p. 85, ale
nezůstal trvale. Č.p. 10 bylo v r. 1954 zbouráno. Ve dvorní části bylo patrové stavení č.p. 11 se starými chlévy a
stodolou, kde až do založení hospodařil zdatný J. Rybenský, který se vrátil zpět na Čs. mor. Vysočinu a nechal zde
značnou zásobu sena, která se v katastrofálním suchu r. 1947 novému JZD hodila. Č.p. 10 a 11 pak státní statek
upravil, protože pod budovami jsou dobré menší sklepy vinné, z části i dvoupodlažní.
Pokračování příště…
Autor zápisu v kronice: Jaroslav Švec
Autoři článku: Jiří Jebousek. Lucie Jebousková
Pozn. redakce: Omlouváme se za případné nesrovnalosti zejména ve jménech apod. s ohledem na skutečnost, že
zápisky jsou pořizovány z rukopisu.
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do Zpravodaje lze zasílat na adresu Obecního úřadu, popř. mailem: zpravodaj@zalhostice.cz. Zpracovala Petra
Mazancová. Povoleno MK ČR E 21890.
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