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...tak uÏ se nám nach˘lil tento rok ke svému konci. JiÏ tradiãnû nastává
nejkrásnûj‰í ãas. Jsou pﬁed námi vánoãní svátky a oslavy Nového roku. Tento rok
byl pro nás v‰echny úplnû jin˘. Pﬁíchodem nemoci COVID-19 a vládním omezení
se nám trochu Ïivot v na‰í obci zastavil. Vûﬁím, Ïe se nám podaﬁí úspû‰nû v‰e
zvládnout a ztracen˘ rok si v‰ichni spoleãnû vynahradíme v tom následujícím.
Chci podûkovat ãlenkám SPOZU, které i pﬁes nastalou situaci obûtavû pokraãovaly
ve své práci a oslavencÛm doruãily balíãky k narozeninám. Podûkování patﬁí
i zamûstnancÛm obecního úﬁadu, kteﬁí se starají o to, aby na‰e vesnice byla
krásná a ãistá. I dûvãata z kanceláﬁe, které informují obãany o v‰em co se u nás
dûje. Díky jejich práci jsme tento rok zvládli tak dobﬁe.
DùKUJI V·EM ZA JEJICH ODVEDENOU PRÁCI!
Co ﬁíci závûrem:
V‰em obãanÛm na‰í krásné malé obce pﬁeji krásné proÏití vánoãních svátkÛ.
Svátky proÏívejte s rodinou, pﬁáteli a vzpomeÀte na lidi, kteﬁí v tento ãas
nemohou b˘t s námi nebo nás opustili.
Do nového roku 2021 Vám pﬁeji hodnû ‰tûstí, lásky, zdraví a aÈ se v‰em splní
co si pﬁejí.
Zdenûk Javorek, starosta obce

Ohlédnutí za rokem 2020
Rok, kter˘ právû konãí, byl zcela jin˘
a zvlá‰tní sv˘m prÛbûhem. Hned na zaãátku
roku zaãaly problémy související s nemoci
Covid-19, které zasáhly do Ïivota nás v‰ech
a tedy i do dûní v na‰í obci. Museli jsme zru‰it naplánované akce, dobrovolníci ‰ili rou‰ky, kter˘ch byl na jaﬁe nedostatek, shánûli
a rozváÏeli jsme dezinfekci do domácností
a snaÏili se pomoci tûm obãanÛm, kteﬁí na to
byli sami. Vládní naﬁízení uzavﬁelo ‰koly
a ‰kolky a z rodiãÛ se stali uãitelé. Pﬁes léto
jsme se mohli trochu nadechnout, aby v záﬁí
znovu nastoupila omezení. I vedení obce
se muselo se zmûnami „poprat“. Spoleãenské akce jsme museli zastavit, ale investiãní
a stavební zámûry jsme se rozhodli uskuteãnit dle plánu.
Komunikace za ‰kolou:
Jedná se o komunikaci vedoucí k ãp. 186
za ‰kolním hﬁi‰tûm. Její ‰tûrkov˘ povrch byl
nahrazen zámkovou dlaÏbou. Bylo vybudováno i místo k vyhnutí protijedoucích vozidel. Stavební úpravy byly v celkové v˘‰i
1.161.683,- Kã, obec na ni získala dotaci
z Ústeckého kraje ve v˘‰i 350.000,- Kã.
Komunikace byla dokonãena v ãervenci
2020 a jiÏ je vyuÏívána. Dnes jiÏ nehrozí

zablokování prÛjezdu vozidel a ani k jejich
po‰kození.

Zde je vidût v˘sledek. Krásná cesta ze
kaÏdého poãasí. Na obrrázku je vidût v pozadí v˘hybna pro vozidla a v pﬁedu umístûna znaãka, která informuje o spolufinancování z krajsk˘ch dotací.
Veﬁejné osvûtlení:
âEZ nám oznámil, Ïe bude pokraãovat
s uloÏením svého vedení do zemû v na‰í
obci a nám nezbylo nic jiného, neÏ se pﬁidat
s na‰ím veﬁejn˘m osvûtlením, které bylo
umístûno na jejich elektrick˘ch sloupech.
Jednalo se o tﬁi poslední etapy (smûr na Pí‰Èany, ke ‰kole a nad tratí). Na základû v˘bû(Pokraãování na následujíí stranû)

Práce na nové komunikaci za ‰kolou

Osvûtlení u hlavní silnice smûr
V. Îernoseky.
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ãena dle plánu a dûti si budou moci nové
‰kolky uÏívat jiÏ od záﬁí 2021.
Náklady na v˘stavbu nové ‰kolky jsou
9 200 000,- Kã.

Napaden˘ nosn˘ trám stropu
houbou a ãervotoãem
Ulice nad tratí a osvûtlení smûr Pí‰Èany

PouÏití armatury do podlah

rového ﬁízení byla dodavatelem stavby vybrána firma Kamil Círus, která mimo jiné zaji‰Èuje servis stávajícího veﬁejného osvûtlení
v na‰í obci. Celkové náklady na tyto tﬁi etapy
byly ve v˘‰i 1 682 874,- Kã. Od kraje z programu POV jsme dostali dotaci 350 000,Kã. Z obce byly odstranûny nevzhledné
sloupy a dráty, lampy jsou ledkové a obec
získá úsporu na spotﬁebû elektriky.
Mateﬁská ‰kolka:
Po zpracování nového projektu, vyﬁízení
v‰ech potﬁebn˘ch povolení jsme letos zahájili v˘stavbu nové mateﬁské ‰kolky v areálu
na‰í ‰koly. V˘bûrové ﬁízení na dodavatele
stavby vyhrála firma Smola-stavby, s.r.o. Litomûﬁice. Stavební dozor zaji‰Èuje ing. ·ebo
a na bezpeãnost práce dohlíÏí ing. Vrabliková. Dle plánu mûla b˘t do konce leto‰ního
roku hotova hrubá stavba, ale i zde zasáhla
opatﬁení spojená s Covid-19. Pﬁesto se na
‰kolce pilnû pracuje, letos bude hotová základová deska a v‰echny pﬁípojky. Vûﬁíme,
Ïe i pﬁes tyto komplikace (dodávky materiálu, nemocnost apod.) bude stavba dokon-

Finální základová deska
Kulturní dÛm:
JiÏ nûkolik let poslouchalo vedení obce,
Ïe je tﬁeba opravit ná‰ kulturní dÛm, hlavnû
stﬁechu, podlahy. Tak jsme se rozhodli va‰i
Ïádosti vyhovût a zahájili jsme potﬁebné pﬁípravy k realizaci. Nebylo to jednoduché
a bylo to i ãasové nároãné, ale podaﬁilo se.
S pﬁípravami, stavebním dozorem a s v˘bûrov˘m ﬁízením nám pomohla a pomáhá i nadále firma Tendra, s.r.o. Dodavatelem stavby je firma Smola-stavby, s.r.o. Litomûﬁice.
Odhad nákladÛ na rekonstrukci byl v ãástce 5,8 milionÛ korun. Bûhem stavby se objevily vícepráce, které pÛvodní cenu nav˘-

‰í o cca 2 miliony korun. Dotace získaná na
tuto akci je ve v˘‰i 2 miliony korun.
V rámci stavebních prací bude provedena
kompletnû nová stﬁecha i s izolacemi (pÛvodní krovy po odkrytí ukázaly, Ïe jsou napadeny plísní), budou vymûnûna stávající
okna za nová plastová, celá budova bude
zateplena a zaji‰tûna proti vlhkosti a hluku,
zateplena bude i podlaha s nov˘m taneãním
parketem, topení bude uloÏeno do podlahy
a tím zmizí „SAHARY“ , které aÏ dosud sál
vytápûly a byly pﬁíli‰ hluãné (hlavnû ru‰ily pﬁi
divadle a koncertech). Nové budou i pﬁilehlé
prostory sálu jako napﬁ. podium, ‰atny, WC,
restaurace. V celém objektu bude nainstalována nová vzduchotechnika. V budoucnu
chceme ná‰ kulturní dÛm vyuÏívat k poﬁádání koncertÛ, divadel, kina, plesÛ a nabídnout
ho i okolním obcím a organizacím k vyuÏití.
Nûkter˘m z vás se moÏná zdá, Ïe se jedná
o velkou investici, ale je tﬁeba si uvûdomit,
Ïe kulturní dÛm byl stavûn v padesát˘ch letech minulého století, za celá léta k Ïádn˘m
velk˘m opravám nedo‰lo a jeho poloha nedovoluje jeho prodej a nemÛÏeme ho nechat
chátrat. Proto se zastupitelé rozhodli k jeho
velké rekonstrukci, aby splÀovat dne‰ní poÏadavky jak kulturní tak i sociální.
(Pokraãování na následujíí stranû)

Betonování základÛ nové mateﬁské ‰kolky
Napaden˘ trám houbou

Rozvod odpadÛ a betonování ztraceného
bednûní
●

2

●

Hniloba nosného trámu

Probíhající demontáÏ stﬁechy sálu
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Pohled shora: obr1. stﬁech v˘ãepu

Pohled na pﬁipraven˘ rastr na
sádrokarton na sále

Na obrázku je vidût Ïelezná nosná
konstrukce stﬁechy. Pﬁíprava na zateplení
a sádrokarton

Zateplení stﬁechy vatou o tlou‰Èce 24cm
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Materiál na stavbu stﬁech musel dopravit
jeﬁáb s ramenem dlouh˘m 21m.

Stavba nov˘ch krovÛ

MAS âESKÉ ST¤EDOHO¤Í P¤IPRAVUJE NOVOU STRATEGII
MÁTE CHUË SE ZAPOJIT DO ROZVOJE NA·EHO REGIONU?
Místní akãní skupina âeské stﬁedohoﬁí z.s. se sídlem Ploskovice
50, Iâ: 27036952 (dále je MAS) zahájila pﬁípravu Strategie komunitnû vedeného místního rozvoje (CLLD) v programovém období 2021 - 2027. V následujícím období probûhnou setkání místních aktérÛ veﬁejného, podnikatelského a neziskového sektoru s
cílem získat informace o stavu, potﬁebách a projektov˘ch zámûrech
na spravovaném území. Strategie je tvoﬁena pro správní území obcí
zaﬁazen˘ch v Mikroregionech âeské stﬁedohoﬁí, Porta - Bohemica,
Svazku obcí Ú‰tûcko, na území mûst Litomûﬁice, Terezín a obcí
Chodouny, Chudoslavice, Kﬁe‰ice, Libû‰ice, Mlékojedy, Polepy,
Prackovice n.L., Vrbice a Vrutice.
MAS financuje rozvoj regionu jiÏ od roku 2009. Za tuto dobu rozdûlila do území více neÏ 150 milionÛ korun z Programu rozvoje venkova, Integrovaného operaãního programu a Operaãního programu

zamûstnanost prostﬁednictvím 189 zrealizovan˘ch projektÛ. Podpoﬁeny byly projekty místních samospráv, neziskového a podnikatelského sektoru. Dotaãní prostﬁedky jsme zejména smûﬁovali na
úpravy veﬁejn˘ch prostranství, dûtská hﬁi‰tû, opravy památek, rekonstrukce ‰kolních uãeben, komunitních center a podporu sociálních sluÏeb. Podnikatelé ãerpali nemalé prostﬁedky na modernizaci
sv˘ch podnikÛ, zpracování a uvádûní na trh zemûdûlsk˘ch produktÛ a sluÏby v cestovním ruchu.
Obrátit se na nás mÛÏete i v pﬁípadû, kdy plánujete modernizaci
podniku, zmûny v chodu neziskové organizace ãi projekty smûﬁované do oblasti ochrany Ïivotního prostﬁedí. Uvítáme kaÏdého, kdo by
se chtûl zapojit a pﬁispût k rozvoji na‰eho regionu. Lze to udûlat prostﬁednictvím formuláﬁe, kter˘ je umístûn na webov˘ch stránkách
https://www.mascs.cz/sclld-2021-2027 nebo nás mÛÏete kontaktovat na emailu administrativa@mascs.cz nebo na tel. 417 639 613.

Zmûna v˘‰e nájmu obecních pozemkÛ

Informace finanãního v˘boru obce

S platností od 1.1.2021 dochází rozhodnutím zastupitelstva obce,
ke zmûnû nájemného obecních pozemkÛ, které ãasto slouÏí jako
zahrady ãi tzv. ostatní plochy, slouÏící pﬁeváÏnû pro v˘kon podnikatelské ãinnosti. Nové v˘‰e nájemného jsou uvedeny pﬁehlednû v pﬁiloÏené tabulce.
DÛvodem pro úpravu nájemného je skuteãnost, Ïe se nájmy
v na‰í obci dlouhodobû neupravovaly a stávající v˘‰e je hluboko pod
prÛmûrem podobn˘ch pozemkÛ, které bûÏnû pronajímají obce
âeské republiky. Nové ceny platí od novû uzavﬁen˘ch smluv a nemají dopad do zpÛsobu rozhodování o urãení pronájmu. DÛleÏitou
zprávou pro stávající nájemníky je pﬁihlédnutí zastupitelstva k historickému uÏívání, tedy preferujeme prodlouÏení nájmu se stejnou
osobou. Samozﬁejmû pokud zájem ze strany nájemníka bude trvat.
Pevnû vûﬁíme, Ïe se úprava nájemného setká s pochopením.
Stále se jedná o velmi malou sumu, které se neblíÏí trÏním (komerãním) nájmÛm.
Typ pozemku

Cena za 1m2

Zahrada

5 Kã

Ostatní plocha

10 Kã

Poznámka
Plocha, vyuÏívaná zejména
podnikatelsk˘mi subjekty,
kdy úãelem je generování zisku

Finanãní v˘bor zastupitelstva obce se v leto‰ním roce scházel
k ﬁe‰ení a projednání finanãních operací. Obec v souãasné dobû realizuje dvû velké investiãní akce, tj. rekonstrukci kulturního domu
a v˘stavbu nové mateﬁské ‰kolky.
Zastupitelstvo se rozhodlo po peãlivém zváÏení, Ïe bude ﬁe‰it finance úvûrem ve v˘‰i 17 milionÛ korun. Hlavním dÛvodem byla nejistá situace a pﬁípadné dopady nemoci Covid-19 na finanãní prostﬁedky státu a tím potaÏmo na obce a pak také proto, Ïe nechce vyãerpat vlastní prostﬁedky na úãtech (3,5 milionu) a tím ohrozit plynul˘ chod obce.
Se stejnou peãlivostí byl sestaven rozpoãet obce na rok 2021, kdy
je pﬁedpoklad, Ïe velké náklady spojené s investicemi pokryjeme
plnû z úvûru a vlastní prostﬁedky budou slouÏit jako rezerva. Nebudeme proto muset omezovat Ïivot a poﬁádání akcí, pokud nás
k tomu nedonutí jiné okolnosti. Rozpoãet je vyvû‰en a jeho schválení naplánováno na pondûlí 21. prosince. Ráda bych touto cestou podûkovala ãlenÛm FV - panu Prokopcovi a Rotterovi za jejich aktivní
pﬁístup k ﬁe‰ení finanãní situace. Vám v‰em pﬁejí ZDRAVÍ, krásné
Vánoce a hlavnû v roce 2021 klid, pohodu a ‰tûstí.
AV
●
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·kolní ohlédnutí za rokem 2020
Pﬁi hodnocení konãícího roku 2020 není
tﬁeba chodit kolem horké ka‰e. Nezaﬁadí se
urãitû mezi roky, na které vzpomeneme
s úsmûvem. Koronavirová epidemie jako
novodobá zkou‰ka odolnosti na‰í spoleãnosti a schopnosti jejích vÛdcÛ pﬁeházela
na‰e Ïivotní priority. Nastavila jiná pravidla
na‰eho souÏití, zpomalila na‰e Ïivoty. Její
razantní nástup na jaﬁe vyvolal do té doby
nevídaná opatﬁení a omezení. Zasáhla ekonomiku, kulturu a také ‰kolství. O tom, jak
se na‰e ‰kola vypoﬁádávala s nov˘mi zpÛsoby vzdûlávání, jsem uÏ ve zpravodaji psal.
Témûﬁ ãtyﬁmûsíãní zku‰enost se ukázala
velmi cennou pﬁi nástupu druhé vlny v polovinû ﬁíjna. Zakoupení poãítaãÛ a jejich poskytnutí dûtem, které patﬁiãné vybavení nemûly nebo se musely dûlit se sourozenci,
vyﬁe‰ilo ten nejpalãivûj‰í problém, totiÏ moÏnost vzdûlávat se na dálku prostﬁednictvím
internetu. Oproti jaru se zlep‰ila pracovní
morálka ÏákÛ, jejich pﬁístup k plnûní povinností, schopnost organizovat si svÛj denní

program. Samozﬁejmû opût patﬁí veliké
uznání a obdiv rodiãÛm, pﬁípadnû dal‰ím
ãlenÛm rodin.
Pochopitelnû jsme s úlevou pﬁivítali návrat
prvÀákÛ a druhákÛ do ‰kolních lavic, i kdyÏ
byl spojen s nutností pouÏívat rou‰ky, coÏ je
pro malé ‰koláky veliká zátûÏ. Na co se
nesmí zapomenout, je fakt, Ïe pﬁi podzimní
„koronû“ nebyl ani na chvíli pﬁeru‰en chod
na‰í mateﬁské ‰koly a ‰kolní jídelny. O tom,
Ïe si na‰e kolegynû v „první linii“ vedly
dobﬁe, svûdãí i fakt, Ïe se ve ‰kolce nevyskytnul ani jeden pﬁípad nakaÏení. DÛkladná
a úãinná opatﬁení byla podpoﬁena i tou potﬁebnou trochou ‰tûstí... Dûvãata, ze srdce
vám dûkujeme!
Dal‰í uvolnûní opatﬁení pﬁivedlo do ‰koly
dal‰í Ïáky a pﬁineslo v˘razné zlep‰ení v‰eobecné ‰kolní nálady. Tak vûﬁme, Ïe brzy uÏ
budeme kompletní a Ïe uÏ dal‰í omezení
na‰í práce nenastane!
Kromû zvládání distanãní v˘uky muselo
vedení ‰koly ﬁe‰it bûÏné provozní záleÏitosti -
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malování ‰kolních prostor, v˘mûnu oken.
Krátce po nuceném pﬁechodu na domácí
vzdûlávání byla zahájena pﬁestavba fyzikárny na moderní multifunkãní pﬁírodovûdnou
pracovnu. Nepﬁítomnost dûtí ve ‰kole pﬁi
hluãn˘ch stavebních pracích, to byla asi jediná v˘hoda, kterou omezení v˘uky pﬁineslo.
ZároveÀ zaãala rekonstrukce poãítaãové pracovny. Budou do ní poﬁízeny nové poãítaãe,
ty pÛvodní se pﬁestûhují do tﬁíd a budou vyuÏívány pﬁi bûÏné v˘uce. Obû v˘znamné akce
jsou financovány z prostﬁedkÛ MAS (místní
akãní skupina) se spoluúãastí obce. Zde je
pﬁíleÏitost na‰emu zﬁizovateli podûkovat!
Nastal Advent jako ãas zklidnûní, sebrání
se, ãas pﬁíprav na ãas vánoãní. Snad se na
nás ‰koláky nebude nikdo zlobit, Ïe tak klidní nebudeme, Ïe pﬁedvánoãní ãas vyuÏijeme k pilné ‰kolní práci. Pﬁece jenom máme
nûco k dohánûní! Tak nûjak jsme si ten advent vybrali pﬁedem uÏ v listopadu...Pﬁesto
pﬁejeme v‰em klidné proÏití adventu a krásné Vánoce. Do nového roku pﬁejeme ‰tûstí,
pevné zdraví a radost z dûtí! Ta je pﬁeci pro
nás v‰echny nejdÛleÏitûj‰í!
Mgr. Vladimír Fiedler, uãitel

Projekt MAP II na podporu vzdûlávání v regionu je v plném proudu
Na‰e základní a mateﬁská ‰kola jsou zapojeny od roku 2016 do
projektu Místní akãní plán I (MAP) od jejího poãátku v roce 2016.
Jeho druhé pokraãování je nyní za svou druhou polovinou realizace.
Má za sebou ﬁadu zrealizovan˘ch workshopÛ a semináﬁÛ jak pro
pracovníky ‰kolsk˘ch zaﬁízení, tak i pro rodiãe a jejich dûti, které
nav‰tûvují ‰koly a ‰kolky na Litomûﬁicku.
Projekt MAP podporuje ãtenáﬁskou gramotnost ve spolupráci
s Mûstskou knihovnou Litomûﬁice. Koordinátorka pro ãtenáﬁskou
gramotnost realizuje programy ãtenáﬁské gramotnosti ve ‰kolkách
a ‰kolách, které se nemohou dostat na programy realizované Mûstkou knihovnou v Litomûﬁicích, nebo mají do knihovny obtíÏnûj‰í dostupnost..
MAP podporuje taktéÏ polytechnickou gramotnost. V ﬁadû mateﬁsk˘ch ‰kol se uskuteãnil workshop s dûtmi pro práci s B-Boty (tzv.
Beebot), coÏ je programovatelná vãelka, která napomáhá osvojovat
si logické my‰lení a tím tak dûti uãí první základy programování. Na
jaﬁe se chystá soutûÏ s Beeboty.
Bûhem jarní koronavirové krize na jaﬁe se t˘m projektu MAP
musel adaptovat na nastalou situaci a pﬁevést témûﬁ v‰echny aktivity do online podoby. Aby t˘m MAP i nadále mohl podporovat ãtenáﬁskou a polytechnickou gramotnost, natoãil spoustu zajímav˘ch
videí, které jsou zveﬁejnûné na facebookov˘ch stránkách projektu
MAP. I. I v souãasn˘ch koronavirov˘ch podmínkách cel˘ t˘m nelení
a pﬁipravuje ve spolupráci s Badatelskou akademií Datel dal‰í sérii
interaktivních videí. Snad se dílo v brzké dobû podaﬁí.
Je toho tedy spousty, co se jiÏ odehrálo, a je‰tû bude odehrávat.
V‰echny tyto aktivity by nebylo moÏné zorganizovat bez vzájemné kooperace realizaãního t˘mu MAP, ¤ídícího v˘boru, pracovních skupin, zástupcÛ ‰kol a dal‰ích dÛleÏit˘ch aktérÛ. Ani
projekt MAP se neobejde bez poﬁádného plánu, kter˘ dává jejich
práci smûr. V projektu MAP vzniká „Místní akãní plán vzdûlávání“
jehoÏ souãástí je anal˘za území, dále Strategick˘ rámec a Akãní
plán aktivit.
Strategick˘ rámec MAP (SR MAP) je jedním z dÛleÏit˘ch dokumentÛ projektÛ MAP. Strategick˘ rámec definuje prioritní oblasti rozvoje ‰kolství, které je potﬁeba na území ﬁe‰it. KaÏd˘ MAP si stanovuje své prioritní oblasti na základû potﬁeb daného ORP.
●
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Ná‰ Strategick˘ rámec MAP je stanoven˘ pro území SO ORP Litomûﬁice. Na základû diskuze s aktéry ve vzdûlávání se vytyãilo 5
prioritních oblastí, ke kter˘m byly stanoveny cíle, a to vãetnû aktivit,
které mají dan˘ cíl naplnit. Souãástí je i seznam investiãních projektov˘ch zámûrÛ, které pomáhají dané cíle naplÀovat. Mezi tyto investiãní zámûry patﬁí napﬁíklad rekonstrukce budov ‰kol, modernizace uãeben, nákup ‰kolních pomÛcek apod.
Strategick˘ rámec plní mimo jiné dal‰í funkci. Schválen˘ Strategick˘ rámec MAP (SR MAP) a jeho aktuální verze se zasílá prostﬁednictvím kraje na Územní dimenzi MMR (Ministerstvo pro místní
rozvoj), která jej zveﬁejní na sv˘ch webov˘ch stránkách. ZároveÀ
pouÏije do‰lé SR MAP k plánování dal‰ích v˘zev tak, aby byly prostﬁedky vynakládány úãelovû, tj. na aktivity, které jsou potﬁeba. Z tohoto dÛvodu kaÏdé ‰kolské zaﬁízení, které chce reflektovat na urãitou v˘zvu musí doloÏit soulad s MAP a to tím, Ïe jeho projektov˘
zámûr je uveﬁejnûn˘ ve schváleném Strategickém rámci MAP.
Aktualizované znûní Strategického rámce je moÏné najít na webov˘ch stránkách projektu MAP.
Ve‰keré informace k projektu najdete na stránkách projektu
www.maplitomericko.cz nebo na Facebookov˘ch stránkách MAP
ORP LITOMù¤ICE. Projekt MAP ORP LITOMù¤ICE II s registraãním ãíslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 je financován z prostﬁedkÛ EU v rámci OP VVV (M·MT).
Pevnû vûﬁíme, Ïe spolupráce se ‰kolami a dal‰ími aktéry se bude
i nadále vyvíjet v pﬁíjemné atmosféﬁe, za coÏ je t˘m MapákÛ, jak si
ﬁíkají, velmi vdûãn˘. Pokud chcete b˘t pravidelnû informování o novinkách, které se dûjí v projektu MAP, neváhejte se pﬁipojit k odbûru novinek na webov˘ch stránkách ãi Facebooku.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiãní fondy
Operaãní program V˘zkum, v˘voj a vzdûlávání
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ROZHOVOR s Vladimírem Fiedlerem
ASI NENÍ NUTNÉ JAKKOLIV DLOUZE ROZEPISOVAT âI KOMENTOVAT, KDO JE
VLÁëA FIEDLER A JAK¯ MÁ K NA·Í OBCI VZTAH. S RESPEKTEM MALÉHO ÎÁâKA,
KTER¯ V SOBù I PO LETECH DRÎÍM, SE SMùLE POU·TÍM DO DOTAZÒ...
■ Má‰ ve svém archívu takovou pﬁíhodu ze ‰koly, která tû dokáÏe vÏdy rozesmát a neomrzí? Ideálnû nûjakou provûﬁenou ãasem?
Za svou dlouho uãitelskou karieru jsem
zaÏil spoustu legrace a rÛzné pﬁíhody. Vût‰ina z nich zaãala jako váÏná záleÏitost, legrace se z nich stala
aÏ ve vzpomínkách... Ov‰em
legendární ‰kolní pﬁíhodu ãasto
vyprávûl b˘val˘, rovnûÏ legendární, ﬁeditel Vladislav Kvapil.
Odehrála se v ‰edesát˘ch letech. Po teoretickém pro‰kolení
zamûstnancÛ ‰koly o bezpeãnosti práce byli tito odvedeni do
‰kolní dílny, kde pﬁi‰la velká
chvíle pana ‰kolníka Fr. Trnky.
Po krátkém proslovu o bezpeãném zacházení s elektrick˘mi
pracovními stroji zapnul okruÏní
pilu, chopil se pﬁipraveného prkénka, které slavnostnû pﬁeﬁízl... Ov‰em i s pﬁívodním elektrick˘m kabelem... Pan Kvapil
byl vynikající vypravûã, já jsem to zestruãnil.
■ DokáÏe tû na tvé práci je‰tû nûco
pﬁekvapit? A pokud ano, co to bylo naposledy?
Dlouho jsem si myslel, Ïe mû uÏ moc vûcí
pﬁekvapit nemÛÏe, ale zaãíná mû pﬁekvapovat, spí‰ zaráÏet, Ïe do ‰koly zaãínají chodit
(nûkteré) dûti, jejichÏ rodiãe si myslí, Ïe
teprve teì bude zahájena jejich v˘chova jsou na ‰kolu nepﬁipravené - sebeobsluha
(oblékání, zacházení s pﬁíborem), respektování autority (neposlouchám rodiãe, proã
poslouchat nûjakou cizí paní?). My se samozﬁejmû takovému dûcku vûnujeme
a snaÏíme se leccos napravit, dohnat...Ale
nûkdy to vypadá, Ïe na‰e pomoc není Ïádoucí. Doufám, Ïe nenastupuje nûjak˘ nev˘chovn˘ trend...A co mû pﬁekvapilo naposledy? Pﬁekvapuji sám sebe, jak jsem se
bûhem relativnû krátké doby „zrestartoval“ do
role uãitele, Ïe mû jako tﬁídního baví se o ty
„unudlánky“ starat a Ïe mû uãení nevyãerpává, naopak mi dává velkou porci energie.
■ Kdybys mûl pﬁidûlit Ïalhostické
‰kole pût pﬁívlastkÛ, jaké by to byly
a proã?
Pﬁátelská - myslím, Ïe celkové prostﬁedí
a atmosféra ‰koly nevyvolávají v dûtech negativní pocity. Takové to ranní bolení bﬁí‰ka
b˘vá spí‰ projevem nechuti opustit domov
a jít plnit ‰kolní povinnosti, ãasto jediné povinnost, kterou dítû má....
Rodinná - to dost souvisí s pﬁedchozím
pﬁívlastkem. Myslím tím, Ïe do na‰í ‰koly
chodí uÏ tﬁeba pátá generace z jedné rodiny.
Nebudu uvádût jmenovit˘ pﬁíklad, nechci
nûkoho opomenout. Není pÛsobivûj‰ího zá-

Ïitku, neÏ kdyÏ se po ‰kolních chodbách pﬁi
oslavû v˘roãí ‰koly vedle sebe procházejí
prarodiãe, rodiãe a jejich dûti. Dûdeãek ukazuje vnukovi, ve které tﬁídû sedûl v první lavici a vnuk mu ﬁíká: „Dûdo, teì tam sedím
já... ale máme asi jiné lavice!“

Tradiãní (pﬁesto moderní) - zastáváme tradiãní v˘chovné hodnoty - slu‰nost, zdvoﬁilost, respekt k rodiãÛm, prarodiãÛm a následnû k lidem, kteﬁí jsou oprávnûni se podílet na utváﬁení nové osobnosti. Pﬁitom na‰i
uãitelé vykazují netradiãnû velkou míru pochopení a respektu k dûtem, máme nadstandardní vztahy se Ïáky, v hodnocení chování se zhor‰ená známka (maximálnû „dvojka“) objevuje v˘jimeãnû. Vymizela agresivita mezi dûtmi, drobné náznaky poãínající ‰ikany (pﬁeváÏnû ve verbální rovinû) jsem
okamÏitû ﬁe‰eny. Pﬁi v˘uce pouÏíváme zajímavé vyuãovací metody, bûÏné je projektové vzdûlávání.
Vybavená - od roku 2007 se na‰e ‰kola
stala jednou z nejhezãích ‰kol v okrese.
Nové odborné pracovny v podkroví (pro hudební v˘chovu, v˘tvarnou v˘chovu, cizí jazyky, kabinety). V souãasné dobû probíhá rekonstrukce poãítaãové pracovny a stará fy-
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zikárna se promûÀuje v multifunkãní pﬁírodovûdnou pracovnu.
Perspektivní - v‰echny v˘‰e zmínûné
úpravy nám umoÏní poskytovat je‰tû kvalitnûj‰í vzdûlávání na‰ich ÏákÛ. Plnû kvalifikovan˘ pedagogick˘ sbor má v‰echny pﬁedpoklady úspû‰nû provést na‰e dûti základním
vzdûláním a pﬁipravit je na dal‰í kariéru.
Ekonomicky nev˘hodn˘ nízk˘ poãet ÏákÛ ve
tﬁídách je ale lze ﬁíci luxusním pﬁedpokladem
k zabezpeãení v˘‰e uveden˘ch v˘hod. Neumím si pﬁedstavit, Ïe bychom byli rodinní,
pﬁátel‰tí, vstﬁícní v souãasné vysoké kvalitû,
kdybychom mûli tﬁídy
„nabouchané“ na 30
ÏákÛ. Individuální pﬁístup
pomáhá dûtem se vzdûlávacími potíÏemi i pro
v‰echny je dostatek prostoru uplatnit svou osobnost. Vûﬁím, Ïe v‰eobecné sniÏování poãtu ÏákÛ
ve tﬁídách pomÛÏe zlep‰it kvalitu celého ãeského ‰kolství.
■ Co bys vzkázal
na‰im ãtenáﬁÛm, obãanÛm Îalhostic?
Za dlouhou dobu mého
„ﬁeditelování“ jsem se
setkal s mnoha názory
na na‰í ‰kolu. I s názorem, Ïe ‰kolu obec
nepotﬁebuje, vÏdyÈ do mûsta je to kousek...
Sly‰el jsem mnohá srovnání s mûstsk˘mi
‰kolami t˘kající se vybavení pomÛckami,
aprobovanosti
uãitelÛ,
nároãnosti
v˘uky...Nebudu se pou‰tût do rozvlekl˘ch
rozborÛ. Na‰e ‰kola dnes nabízí plnohodnotné základní vzdûlávání, na‰i Ïáci jsou úspû‰ní u pﬁijímacích zkou‰ek, u maturit, studují na vysok˘ch ‰kolách. Pﬁitom proÏili pohodové dûtství se sv˘mi kamarády z nejbliÏ‰ího okolí. Jsou souãástí na‰eho nûkolikageneraãního spoleãenství. Patﬁíme k sobû.
Proto mám jen jeden vzkaz - dopﬁejte sv˘m
dûtem to, co jste mnozí sami zaÏili. Klidné,
pohodové dûtství bez stresÛ a strachu z neúspûchu a vzdûlávání ve ‰kole, kde budou
vnímány jako vlastní!
Pﬁeji v‰em pevné zdraví!
Mgr. Vladimír Fiedler
a Honza Waldhauser

ÎALHOSTICKÉ ÎENY
Ani Covid-19 nezastavil ãas a tak i v tomto ãtvrtletí jsme popﬁáli
na‰im jubilantÛm. V ﬁíjnu to byli paní Steklá Marie, Pucková Miloslava, Hadravová SoÀa a páni ·naidauf Petr, V˘boch Jiﬁí, Stehlík
Jaroslav a Neveãeﬁal Jiﬁí, v listopadu pan Kuãaba Karel a Alena
Vacková a Anto‰ová Erika a v prosinci jsou to pan Oncirk
Bohumil, Mikovec Ferdinand a KuÏelka Václav. V‰ichni oslavenci obdrÏeli blahopﬁání a dárkov˘ balíãek. Dárky jsme pﬁedávali osobnû, jak to nouzov˘ stav dovolil. V‰em jubilantÛm blahopﬁejeme.
BohuÏel i smrt patﬁí k Ïivotu a zasáhla v na‰í obci ãtyﬁikrát. Zemﬁela paní Libu‰e
VaÀková, Marie Martínková, Marie Lep‰í a ZdeÀka Palánová. ZdeÀka byla ãlenkou
na‰eho spolku, vÏdy obûtavá, plná energie a plánÛ. Moc nám bude chybût. V‰ichni ti,
kteﬁí nás opustili, si zaslouÏí na‰i tichou vzpomínku a úctu. Za SPOZ
AV

●

5

●

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

•

I V. â T V R T L E T Í 2 0 2 0

SONO (SdruÏení pro nakládání s odpady) a odpady v roce 2021
Od roku 1994 funguje na na‰em okrese
SONO, jehoÏ vlastníkem je celkem cca 90
obcí. Obce pronajímají skládku firmû SONO
PLUS s.r.o., která skládku provozuje. Vlastníkem firmy je SdruÏení obcí. Hlavním cílem
je zajistit moÏnost ukládky odpadu a pomoci obcím s odpadovou problematikou. A Ïe jí
není málo.
Od ledna 2021 platí nov˘ zákon o odpadech a tím dochází k velk˘m zmûnám v evidenci odpadÛ pro obce. Zákon navy‰uje poplatek za uloÏení odpadu do zemû, ale je tu
moÏnost, kdy obec mÛÏe platit niÏ‰í sazbu.
K tomu ale musíte pﬁispût Vy, obãané. DoloÏí-li obec, Ïe díky separaci produkuje komunální odpad v limitu do 200 kg na obãana za
rok, bude platit pouze 500,-Kã za tunu, pﬁekroãí-li limit, bude platit 800,- Kã za 1 tunu.
To se v‰e samozﬁejmû promítne do ceny poplatku pro Vás. Zatím platíme poplatek ve
v˘‰i 500,- Kã na obãana a rok (ve srovnání
s okolními obcemi a Litomûﬁicemi je to
opravdu málo), coÏ je celkem cca 205 tisíc
do rozpoãtu obce. Obec ale zaplatí jen za likvidaci komunálního odpadu (ãerné popelnice) 410 tisíc za rok a k tomu je‰tû hradí
v˘voz separovaného odpadu (Ïelezo, papír,
plast, sklo, jedlé oleje, textil), bioodpadu,
velkoobjemného odpadu a v‰e, co odloÏíte.
Roãnû tak vydá cca 900 tisíc za likvidaci odpadu. Svoz nebezpeãného odpadu hradí

pro své ãlenské obce SONO.
Od ledna dojde k nav˘‰ení ceny za v˘voz
komunálního i separovaného odpadu od
svozové firmy o cca 7 % proti leto‰nímu
roku. Proã tento dlouh˘ úvod? Prosím, odkládejte do popelnice skuteãnû jen to, co
tam patﬁí, dávejte ji k v˘vozu, kdyÏ je skuteãnû plná. Svozová firma vyveze popelnici
i kdyÏ je ji jen pÛlka, úãtuje nám stejnû, jako
by byla plná. Separujte, kontejnerÛ je po
obci dostatek a ten kousek k nim pﬁece
kaÏd˘ dojde. Jen pro informaci, po jednání
zastupitelstva 23. 11. jsme jen namátkou
nakoukli do pﬁipraven˘ch popelnic. Ze
sedmi popelnic nebyla ani jedna plná, dvû
maximálnû do 3/4, ale ve v‰ech byl odpad,
kter˘ patﬁil do separátu a nebo bioodpadu.
Kdyby se poﬁádnû vytﬁídil, byla by popelnice

PAPÍR

KAM S NÍM?
S odpadem, kam vlastnû ty na‰e odpadky vyhazovat?
My v tom máme jasno, tﬁídíme o 106, ale musím pﬁiznat, Ïe motivace ponûkud chybí. Tím chci ﬁíct, Ïe na‰e rodina to má uÏ zaÏité
a bereme to jako normální. Ov‰em, pokud by s tﬁídûním chtûl nûkdo
zaãínat, tak k tomu v podstatû nemá moc motivaci. Platí za odpad
jako kaÏd˘ obãan a za dva t˘dny tak akorát naplní svou popelnici
i kdyÏ tam hází papír, plasty i sklo... tak co, proã by vlastnû mûl o tﬁídûní uvaÏovat?
Na to nedokáÏu jednodu‰e odpovûdût. Má se od pﬁí‰tího roku
odpad opût zdraÏovat, ale protoÏe ná‰ „netﬁídiã“ pﬁí‰tí rok vyprodukuje stejné mnoÏství odpadkÛ, tak se pro nûj nic nezmûní, bohuÏel
v tuto chvíli pro nûj není dÛvod tﬁídit.
Situace je odli‰ná pro víceãlennou domácnost, jako jsme tﬁeba
my. KdyÏ bychom mûli do popelnice strkat v‰echen odpad, co za 14
dní vyprodukujeme, tak bychom potﬁebovali... vlastnû nám by staãila asi i ta jedna, kdyÏ neuvaÏujeme biologick˘ odpad, kter˘ dáváme na kompost, ãi popel z krbu. TakÏe my jsme vlastnû spojili pﬁíjemné s uÏiteãn˘m. Ale poãkat, je pﬁeci jedno kolik máme popelnic,
vÏdyÈ stejnû platíme za hlavu a ne za nádobu - to by se v‰ak mûlo
do budoucna mûnit a pak uÏ tam ta motivace bude vy‰‰í.
Na druhou stranu tu je i demotivace, ãi spí‰ alibismus, proã vlastnû netﬁídit. Mezi nejãastûj‰í dÛvody a v˘mluvy patﬁí, Ïe jsou popelnice daleko, poﬁád jsou plné a Ïe to doma není kam dávat, není ãas
s tím nûkam chodit a v neposlední ﬁadû také, ono alibistické: je to
moc sloÏité, co já vím kam mám vlastnû ten papír hodit, kdyÏ má na
sobû kus plastu.
Zkusme si to postupnû probrat. Za prvé, popelnice jsou tam, kde
na nû je v obci místo a kam mÛÏou popeláﬁi dojet sv˘m vozem,
jinde b˘t nemÛÏou. Dokonce jich na onûch místech ani moc víc b˘t
nemÛÏe. V tomto smûru by se snad dalo do budoucna uvaÏovat
●
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stûÏí poloviãní. A to je ten kámen úrazu - netﬁídíme dostateãnû.
Prosím, dejme si pﬁedsevzetí do nového
roku, Ïe se polep‰íme a budeme opravdu
tﬁídit tak, jak to vyÏaduje zákon, ale hlavnû
pﬁíroda. Nechceme pﬁece, aby se na‰e dûti
a vnouãata „brouzdala“ v odpadcích, odpadky aby plavaly v moﬁi a byly do nich zamotány ryby. Samozﬁejmû, hledají se technologie na dal‰í zpracování (spalovny, granulace
apod.), ale hlavní je na nás v‰ech! Jen pro
Va‰i pﬁedstavu, v na‰í obci se za jedin˘ rok
vyprodukuje a vyveze cca 213 tun komunálního odpadu ( poãítáno jenom z Va‰ich ãern˘ch popelnic), tj. 415 kg odpadu na kaÏdého obãana na‰í obce. Stra‰né ãíslo.
Udûlejme v‰e proto, aby bylo na konci
roku 2021 men‰í.
AV

BIO

PLAST

o nûjakém tﬁídûném odvozu pﬁímo od domÛ, ale to je zatím spí‰
zboÏné pﬁání. Kontejnery pak b˘vají plné protoÏe je odpadu ãím dál
víc ale místo na kontejnery se nûjak zvût‰it nechce. Pokud by se vyváÏelo ãastûji, asi by to tento problém vyﬁe‰ilo... ov‰em aby se pak
nemuselo v budoucnu vyváÏet i 2x dennû. Îe nemáte v dne‰ní dobû
ãas na tﬁídûní? Kdo ho dneska má nazbyt. No a v posledním bodû
musím sám uznat, Ïe nám to v˘robci obalÛ nijak neusnadÀují, alespoÀ nûkteﬁí. Pokud nejsem schopen rozli‰it, jestli je to z papíru,
nebo z plastu, tak to bohuÏel musím hodit do komunálního odpadu,
jinam to nepatﬁí. A v˘robci obalÛ, ale vlastnû obecnû v‰ichni v˘robci by mûli své v˘robky umoÏnit jednodu‰e recyklovat.
Nejlep‰í a nejjednodu‰‰í by samozﬁejmû bylo odpady vÛbec neprodukovat, o coÏ se doma v‰ichni snaÏíme, ale nûco bez obalu prostû sehnat nejde. Pokud trh nenabídne ﬁe‰ení bez obalÛ - myslím
cel˘ trh, ne jenom lokální obchÛdky bez obalÛ, ve kter˘ch pravidelnû
také nakupujeme, tak se moc nezmûní a my se v tûch odpadcích budeme koupat, tak jak se to uÏ dûje v nûkter˘ch ãástech svûta.
A proã vlastnû platit za odpady pﬁí‰tí rok zas víc? No protoÏe odpadov˘ prÛmysl je teì v koncích. Má se pﬁestat skládkovat, uÏ bude
jen spalovat, ale nikdo nové spalovny u mûsta mít nechce a je to
celé postavené na hlavu, prostû to spálit a ‰up, jak pûknû jsme se
toho zbavili - tím neobhajuji skládky, tam je my‰lenka stejnû zvrhlá,
prostû to zahrabat a ‰up, jak pûknû jsme se toho teì zbavili...
Ne, opravdu jediná rozumná cesta je odpady neprodukovat, to
málo odpadu musí jít buì zrecyklovat, nebo zkompostovat, jiné v˘chodisko nevidím. VÏdyÈ si staãí spoãítat, Ïe pokud kaÏd˘ dennû vyhodí tﬁeba 100g libovolného odpadu, je to pro zemi pﬁínos 7,5 miliardy (lidí) x 100g = 750tisíc tun odpadu.... dennû! Za rok tak 273 milionÛ tun - to je sakra velká hromada. Pak se není ãemu divit, Ïe se
nám to tu zaãíná hromadit a nezaãneme-li jednat hned, zahrabeme
se v odpadcích aÏ po u‰i.
Doufám, Ïe jsem tímto ãlánkem dokázal nûkoho pﬁesvûdãit, Ïe tﬁídit odpad je‰tû smysl má.
V. Rotter
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Spousta vzpomínek na léta proÏitá v Îalhosticích
HANA KUBÁNKOVÁ, ROZENÁ SOBOTKOVÁ - 3. âÁST
Na‰i si v roce 1957 koupili mal˘ domek, je
to ãíslo popisné 67, kter˘ táta neustále zveleboval a upravoval. Byla to vlastnû b˘valá
hospÛdka a vinárna. Pr˘ bylo v minulosti ve
vsi aÏ 5 takov˘ch hospod a vináren, kde podávali nejen pivo, ale samozﬁejmû i domácí
víno. Tak se mí rodiãe vlastnû v Îalhosticích
usadili natrvalo.
Nemohu nevzpomenout na léto roku
1968. V srpnu jsme právû malovali. V‰e bylo
vystûhováno ven pﬁed dÛm, kdyÏ nás pﬁekvapila dlouhá, nekoneãná ﬁada tankÛ, které
se ﬁítily za hrozného rachotu dál na Prahu.
Ve vûÏích kaÏdého tanku voják, kter˘ tﬁímal
v rukách nûjakou zbraÀ, vût‰inou samopal.
Není to milá vzpomínka, ale nemohu na ni
nikdy zapomenout. Mlad˘ Oncírek pr˘ byl
jedním z tûch, kteﬁí namalovali na viadukt
dole v zatáãce nápis o tom, aby Rusové táhli
domÛ. Byl pak pr˘ za to dva roky ve vûzení.
Já a bratr jsme po maturitû na litomûﬁickém gymnáziu ode‰li studovat do hlavního
mûsta, já jsem se tam vdala a natrvalo zÛstala bydlet v Praze. Narodili se nám na‰i tﬁi
synové, i kdyÏ musím pﬁiznat, Ïe nejmlad‰í
Ondﬁej se narodil v litomûﬁické porodnici.
Byla jsem s dûtmi u rodiãÛ a uÏívali jsme si
sluníãko na na‰í pûkné zahradû. Mûla jsem
se ten den pﬁesunout do Prahy. A najednou
to pﬁi‰lo prostû tak rychle, Ïe uÏ jsem do
Prahy ani nevyjela. Na porodnici v Litomûﬁicích mám velmi hezké vzpomínky, bylo to
v srpnu 1983, dnes pr˘ je v tom místû seniorsk˘ dÛm. Ale v té dobû tam byla porodnice, zrovna po rekonstrukci, a péãe o maminky a miminka byla daleko lep‰í neÏ ve
vyhlá‰ené praÏské porodnici v Podolí, kde
se narodili na‰i star‰í synové. Se v‰emi
tﬁemi syny jsme si pak pobyt u rodiãÛ na zahradû v Îalhosticích pûknû uÏívali.
Bratr se pak po sv˘ch rÛzn˘ch Ïivotních
peripetiích usadil nejdﬁíve v Trenãíne, jako
sportovní psycholog armádního stﬁediska
Dukla Trenãín, pak se s manÏelkou a synem
pﬁestûhoval do Prahy. Nakonec se po sv˘ch

dal‰ích rÛzn˘ch Ïivotních peripetiích vrátil
pﬁed zhruba 5 lety do Îalhostic, usadil se
v na‰em domku na okraji obce a ná‰ dÛm
pﬁevzal do své péãe.
Já jsem se po del‰í mateﬁské dovolené,
na‰i tﬁi synové mají celkov˘ rozestup jen 5
let, vrátila jako redaktorka zahraniãního filmového vysílání do tehdej‰í âeskoslovenské televize. V televizi pracoval vût‰inu
svého profesního Ïivota i mÛj manÏel, jako
‰éfproducent hudebního vysílání. V televizi
jsme se vlastnû i seznámili. Synové nám teì
uÏ odrostli. Jsou velmi úspû‰ní, nejstar‰í
Petr je profesionální vûdec, astrofyzik, momentálnû má tﬁílet˘ kontrakt v JiÏní Americe
v Chile na druhé nejvût‰í observatoﬁi na
svûtû, kde se buduje obrovsk˘ areál s nejmodernûj‰ím a nejvût‰ím pozemsk˘m dalekohledem. Ten bude mít speciální úkoly. Napﬁíklad pozorování celé oblohy, která na‰i
zemûkouli od severu k jihu a od v˘chodu
k západu obklopuje a poﬁizování fotografick˘ch snímkÛ dûní ve vesmíru. Tﬁeba bude
Petr jedním z první lidí na Zemi, kteﬁí uvidí
opravdového mimozem‰Èana. Petr je Ïenat˘
a má se Ïenou Martinou krásnou holãiãku.
Prostﬁední syn Jan Ïije v Praze, má krásnou
rodinu se tﬁemi dûtmi a nejmlad‰í syn Ondﬁej Ïije uÏ dlouhodobû v PaﬁíÏi, kde si na‰el
i svou Ïivotní partnerku a jak se zdá, ve
Francii uÏ asi zÛstane. UÏ jsme se s tím
skoro smíﬁili.
MÛj táta se i v dÛchodu vûnoval svému
koníãku, zahradniãení a sklízel sv˘m umem
a pûstitelsk˘m ‰tûstím ocenûní jako bylo
napﬁ. pﬁi soutûÏi O nejlep‰í jablko na litomûﬁickém v˘stavi‰ti v rámci Zahrady âech.
S maminkou jsem se velmi sblíÏila po
narození dûtí, maminka byla úÏasná babiãka, a protoÏe uÏ byla v dÛchodu, mûly
jsme na sebe dost ãasu. Maminka ‰ila,
pletla a vÛbec si babiãkovství velmi uÏívala. Trávily jsme spolu hodnû ãasu, maminka a táta své vnuky milovali, tû‰ili se z kaÏdého jejich úspûchu tak, jak se jen praro-

diãe mohou ze sv˘ch vnouãat tû‰it.
S maminkou jsme jezdívaly na mûsíãní
pobyty do Harrachova , ona se starala o kuchyÀ a já o vyvûtrávání potomkÛ. Pak, kdyÏ
uÏ se synové mohli sami o sebe postarat
a kdyÏ uÏ bylo moÏné vycestovat, brávala
jsem maminku na krat‰í poznávací i pobytové zájezdy do ciziny. Byly jsme spolu napﬁíklad v PaﬁíÏi, v Lond˘nû, na poznávacím zájezdu v Holandsku a Belgii, na francouzské
Riviéﬁe, maminka také byla v dobû prázdnin
u manÏelovy sestry v Savojsk˘ch Alpách
a s námi nûkolikrát v Chorvatsku nebo pﬁi
na‰em putování po zemích ãesk˘ch.
KdyÏ táta v roce 1999 zemﬁel, byla maminka nûkolik let sama v na‰em domku, ale
kvÛli hrozící trombóze jsem si ji pak vzala do
Prahy. Maminka u nás zÛstala deset let,
na‰i synové dospûli a ode‰li do sv˘ch nov˘ch domovÛ.
Maminka se pak po deseti letech stráven˘ch u nás v Praze vrátila zpût tam, kde proÏila vût‰inu svého Ïivota. Do Îalhostic.
VáÏení obãané Îalhostic, vím, Ïe vá‰
dne‰ní Ïivot je úplnû jin˘, va‰e dûti mají
spoustu pﬁíleÏitostí, jak se vyﬁádit ve spoustû akcích, které pro nû pravidelnû pﬁipravujete. Dozvídám se to z webov˘ch stránek
va‰í obce a dovolte mi, abych va‰i starost
a péãi ve prospûch obce, ve které Ïijete
a kterou pomáháte budovat, brala jako pokraãování úsilí a snah nejen m˘ch rodiãÛ
a lidí, kteﬁí v ní bydleli a Ïili pﬁed vámi, protoÏe stejnû jako oni i vy jistû chcete, aby se
zde lidem dobﬁe a spokojenû Ïilo.
Proto prosím pﬁijmûte v souvislosti s úmrtím mé maminky, paní Zdenky Sobotkové
koncem dubna 2020 mou vzpomínku na dva
obãany Îalhostic, kteﬁí pomáhali budovat
tuto krásnou obec po stra‰livé svûtové
válce, pﬁi‰li do ní se sv˘mi ideály a byli zde
‰Èastní. Ve vesniãce pod Radob˘lem, kde
proÏívali své dny radostné i ty, které nebyly
pﬁímo zalité sluncem. Takov˘ je Ïivot. Îalhostice je ale na oplátku nikdy nezklamaly.
S úctou,
Hana Kubánková, rozená Sobotková

Îalhostice, zastupitelstvo, zpravodaj a moje sestra
Obec Îalhostice je celkem pﬁíjemná obec,
kde chybí (na‰tûstí) vût‰í obytné sídli‰tní
komplexy. Celá je prakticky „pﬁich˘lená“
k dominantnímu kopci Radob˘l, dÛleÏité
ﬁece Labi, k velmi frekventované silnici z Litomûﬁic do krajského mûsta. Obec protínají
dvû dÛleÏité Ïelezniãní tratû. B˘valy zde
i prosperující provozy prÛmyslového charakteru i provoz pro zpracování vinn˘ch hroznÛ.
V padesát˘ch a ‰edesát˘ch letech ﬁezník,
‰vec, obecní prádelna, pekárna, tﬁi obchody
s potravinami (jedna z toho mlékárna) a dvû
hospody plus Vinárna pod Radob˘lem. Samozﬁejmostí byla a je ‰kola (pro nûkolik

okolních obcí), nádraÏí, knihovna, taneãní
sál a bylo tady dokonce i obecní koupali‰tû
s taneãním parketem na Ostrovû.
Ostatnû - na to vzpomínala jiÏ sestra...netﬁeba se k tomu vracet.
Co je tady teì?
Nûkolik autoservisÛ, firma se stavební autodopravou a zemními stroji bratrÛ Waldhauserov˘ch, nové soukromé Vinaﬁství pod
Radob˘lem, vût‰í pﬁepravní firma s nákladními vozy. Novû zasíÈované pozemky pro
bytovou v˘stavbu. Objekty jako ‰kola, nádraÏí, jeden obchod a taneãní sál. A pár penzionÛ...ale také nûkolik záhadn˘ch firem

u Ïelezniãního viaduktu smûrem na Pí‰Èany,
o kter˘ch - myslím si - ani obãané obce nevûdí, ãím se zab˘vají .
Zastupitelstvo a obãané...
Souãasné námi obãany zvolené zastupitelstvo v ãele se starostou - podle mû - nûjakou pﬁíli‰nou aktivitu nevykazuje. Obec
neprosperuje.
Stagnuje...
Staãí se tﬁeba podívat na webové stránky
a kulturní program na rok 2020. Chybí novûj‰í informace a je vidût, Ïe se o stránky
(Pokraãování na následujíí stranû)
●
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nikdo nestará. Nejsou aktuální, jsou zastaralé (dokonce je‰tû z roku 2019). Pokud
vím, tak se ani nijak zastupitelé neprojevují
na tûch spor˘ch obecních akcích jako jsou
ples, pﬁedvánoãní ãi úklidové aktivity. Docela rád bych vûdûl, jaké jednotlivé úkoly od
starosty dostali na starost...a Ïe tûch problémÛ je v obci dost.
Nás, co bydlíme smûrem od obecního
úﬁadu smûrem na Litomûﬁice napﬁíklad stále
otravuje to, Ïe nemáme slibované chodníky
a pﬁed auty musíme opravdu „uskakovat“.
A to, Ïe se kolem nás a v obci zásadnû nedodrÏuje zákonem omezení rychlosti v obci
a poﬁádají se tady - hlavnû mezi motocyklisty - dokonce i závody??? Nûkolik jich tady
pravidelnû k veãeru jezdí urãitû více neÏ
stovkou..Pﬁed rokem a pÛl mû místostarosta
na moji stíÏnost ve vûci nedodrÏován rychlosti v obci odpovûdûl - kdyÏ jsem chtûl, aby
zastupitelstvo konalo - Ïe jednali na PâR
i s majitelem CZ Beton. A Ïe budou jednat
dál... Od té doby tady ani jednou PâR rychlost vozidel nemûﬁila. MÛÏu vûdût, proã?
Zastupitelstvo neﬁe‰í jiÏ minimálnû 25 let
ten doslova a do písmene „bordel“ ve vûci
b˘valé Rybeny n.p. ? Ty trosky... To je tedy
„vizitka“ obce! A ten pohled z vlaku, kdyÏ jedete kolem b˘valé „Lany“. To si tam nemohou ty záhadné firmy pozemky, na kter˘ch
podnikají, alespoÀ uklidit? KdyÏ uÏ tam nechtûjí vybudovat tﬁeba parãík? Co na to zastupitelé?
Vím, Ïe nûkteﬁí obãané jsou stále je‰tû aktivní. Ale není jich moc - coÏ je ‰koda.
A hlavnû mladí se v obci - podle mû - nijak
zvlá‰tû neprojevují. V aktivitách ve prospûch
obce i pro sebe...‰koda - podle mû na nû
nikdo ze zastupitelÛ nemá vliv a ani se nesnaÏí je pro práci pro obec získat neﬁku-li
nadchnout....A tûch pár akcí, které pﬁetrvávají? Neckyáda? Není pro ni prostﬁedí. Turnaj ve stolním tenise? Dobﬁe. Ale nevím,
proã nás pan Hamerník informoval o stolním
tenise ve svûtû?!?! Hastrmánek a Stra‰idlák? Akce existující, ale jen díky obrovské
obûtavostí stále stejn˘ch nad‰encÛ. Oslava
(parodie?) 1.máje v loÀském roce? Pro
koho? Co vím, tak v Îalhosticích se oslavy
„Svátku práce“ nikdy nekonaly. Senzace by
byla, kdyby se Ïalhostiãtí jako prÛvod - tak
jako v minulosti - vypravili do Litomûﬁic. To
bych bral. A tam, na Mírovém námûstí, „manifestovali“...to by byla „pecka“ - a byli by
nesmrtelní. A mûli by davy pﬁihlíÏejících
k dispozici. Dobﬁe - pochodovali si sami pro
sebe. Smysl mi ale chybí...
Zpravodaj.
Kde jsou jsou ty ãasy, kdy bylo ve Zpravodaji pﬁíspûvkÛ opravdu dost. A rÛzn˘ch.
Informace o ‰kole a podûkování obûta-

•
v˘m obãanÛm a zpráva o pingpongovém
turnaji - dobﬁe - ale opravdu nevím, co tam
dûlal pﬁíspûvek o historii stolního tenisu ve
svûtû
nebo
zábavn˘
vûdomostní
test...úvaha o práci doma a o jaru u ﬁeky
nebo o atmosféﬁe kolem koronaviru v obci no dobﬁe, napsal to místostarosta...tak proã
ne..kdyÏ nepí‰e nikdo jin˘?!?!
Zpravodaj by mûl informovat - pokraãovat
tﬁeba v tom, o ãem zaãal - jak si pﬁedstavují
práci pro obec dal‰í jednotliví zastupitelé
v ãele se starostou a místostarostou. Informaci o tom, Ïe v obci byl zaloÏen tﬁeba
sportovní oddíl, motoristick˘ klub (autoservisÛ je tady dost) nebo klub chovatelÛ holubÛ... Pﬁihlásil se spolek Îalhobeat, tak se
snad „krok za krokem“ alespoÀ tro‰ku „bl˘ská“ na lep‰í ãasy...
Obãané by urãitû místo obﬁích fotografií
a ti‰tûní na luxusní papír urãitû spí‰e uvítali
dal‰í informace - jak pokraãuje oprava sálu
U tﬁí lip a kde jsou problémy a kdy bude
opraven. A kdo bude provozovat tamní hospodu, kdyÏ já mám informace, Ïe Petr Kalcovsk˘ jiÏ nechce...Proã nepokraãuje seriál
o domech v Îalhosticích, uÏivatelích a majitelích v minulosti a souãasnosti. Jaká firma
obhospodaﬁuje pozemky po b˘valé koÏeluÏnû a jak probíhá prodej - moÏná by obãany
zajímalo, kolik stojí ãtvereãní metr a vÛbec
jaké jsou podmínky pro koupi. A co z toho
má obecní pokladna? Proã se radikálnû neﬁe‰í b˘valá Rybena n.p. Proã se firmy, které
podnikají v regionu více neprezentují ve
Zpravodaji obce? B˘vá tady na chatách dost
mimoÏalhostick˘ch, tak proã se jich nezeptat, jak se jim tady líbí, jak jsou spokojeni...
A vÛbec - proã se ve Zpravodaji nezveﬁejní
anketa o tom, jak se tady líbí nám obãanÛm
- co nám tady chybí - ale to by zastupitelé
museli zajít mezi obãany a ne jen „vysedávat“ na OÚ a lákat obãany na veﬁejné zastupitelské schÛze...Já nechodím a myslím
si, Ïe oproti minulosti nechodí nikdo...Proã
taky...kdyÏ jsem na vlastní oãi vidûl, jak se
zastupitelstvo v ãele se starostou napﬁ.“vypoﬁádalo“ s velmi aktivním a oblíben˘m podnikatelem Cízem?
Spousta vzpomínek na léta proÏitá...
·koda, Ïe na Îalhostice minulosti nevzpomínají obãané zde bydlící, ale nûkdo,
kdo tady jiÏ minimálnû 50 let nebydlí.
A v obci a pro obec ani nebyl nikdy aktivní moje sestra. Na druhou stranu - pravda je,
Ïe hlavnû otec, ale i maminka, byli ti, kteﬁí
se snaÏili toho pro obec udûlat dost - hlavnû
tedy táta, uãitel a patriot obce. Ostatnû, to
vzpomínala sestra a mûla v tom pravdu. BohuÏel v‰ak tak, jak to b˘vá, pﬁi pﬁíleÏitosti v˘roãí historie existence (?) obce si na nûho
ale vÛbec nikdo nevzpomnûl. Nebo na pana
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Vo‰ického, Dopitu, ·vece, Jebouska, dûdu
Franka aj., kteﬁí se snaÏili také...
Moje sestra ve vzpomínkách bohuÏel pﬁekrucuje pravdu. Maminka pÛvodnû nebyla
zdravotní sestra, ale sociální pracovnice.
KdyÏ se v roce 1946 v obci u Nymburka rodiãe brali, tak otec maminky moc nad‰en˘
nebyl - chtûl pro svoji dceru nûkoho „lep‰ího“, ne chudého uãitele. Ale podvolil se
dceﬁí a dokonce chtûl koupit novomanÏelÛm
v Podûbradech vilu. JenomÏe táta z furianství prohlásil, Ïe on se o rodinu postará
a protoÏe v pohraniãí byl nedostatek uãitelÛ
a sociálních pracovnic, tak táta zaÏádal
a obratem oba dostali v Jáchymovû práci
a bydlení...kromû toho táta nemûl uãitelskou
aprobaci a uãil na „ãestné“ slovo. Jinak by
na nymbursku stejnû moc dlouho neuãil,
tam se hlásili po válce o místa aprobovaní
uãitelé...takÏe Ïádné velké vlastenectví.
Táta byl pÛvodnû národní socialista, pak
komunista, máma bezpartijní, ale kariérovû mnohem úspû‰nûj‰í. Táta opravdu Ïil
pro ‰kolu a obec a inicioval tady hodnû
akcí (v pískovnû u Pí‰Èan dokonce tvrdû
prosazoval vybudování pláÏe - je tam
dosud), ale aã se snaÏil tﬁeba b˘t ﬁeditelem
základky - opravdu o to hodnû stál - tak
tady byli vÏdy „lep‰í“ soudruzi a soudruÏky - hlavnû ne ze Îalhostic a tak mu radost neudûlali. Nakonec ho v roce 1972 ze
strany vylouãili - neumûl se obhájit za aktivity kolem roku 1968 a nesouhlasil se
„vstupem“. Nikdo se ho nezastal - dostal
trest - pﬁeloÏili ho doslouÏit do dÛchodu na
Zvlá‰tní ‰kolu v Ú‰tûku...nebyl sám, jezdilo tam z Litomûﬁic více potrestan˘ch uãitelÛ. Sestra vzpomíná, Ïe se o nás - maminka pracovala na KNV v Ústí nad Labem staral pﬁes t˘den hlavnû on. Není to ale
vÛbec pravda - maminka Ïila jenom pro rodinu, táta hlavnû pro ‰kolu a obec (byl
funkcionáﬁem Národního v˘boru a ve Spolku zahrádkáﬁÛ a hlavnû rád schÛzoval).
Pﬁes víkend vaﬁila i do zásoby, vyprala, vyÏehlila, pospravovala vûci, v t˘dnu pﬁipravovala - neÏ odjela vlakem do ÚL - snídanû
a vaﬁila kaÏd˘ den teplé veãeﬁe. To nauãila
i nás, dûti. Táta rozhodnû ne...
Co závûrem?
Rozhodnû by se v Îalhosticích dalo Ïít pﬁíjemnûji a obec má pro to v‰echny pﬁedpoklady. A nebere si pﬁíklad ani z okolních
obcí. Zatupitelstvo Pí‰Èan, Velk˘ch Îernosek, Michalovic, Malíãe, Kam˘ka nebo Libochovan je mnohem aktivnûj‰í a pro obãany
toho opravdu, ale opravdu dûlá mnohem
víc. Ale to by tady museli b˘t opravdoví
(hlavnû mladí) patrioti. A zjistil jsem, Ïe jich
tady je opravdu, ale opravdu velmi málo...
·koda...
Ivan Sobotka

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY OBCE: Od 14.12.2020 dochází k úpravû úﬁedních hodin pro veﬁejnost: Pondûlí: 8:00-17:00 hodin.
Stﬁeda: 8:00-17:00 hodin. • Prioritou je s ohledem na minimalizaci moÏnosti ‰íﬁení nákazy upﬁednostnit písemn˘, elektronick˘
ãi telefonick˘ kontakt pﬁed osobním kontaktem. • Vstup do budovy je umoÏnûn pouze s rou‰kou nebo jin˘m zakrytím úst a nosu. •
U vstupu na obecní úﬁad je pﬁipravena dezinfekce rukou.
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