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Slovo starosty obce
VáÏení obãané,
rok se nám pomalu nach˘lil do podzimního
ãasu a tepl˘ch dnÛ bude
mnohem ménû. Snad
sluníãko je‰tû obãas vykoukne a my se budeme
moci ohﬁát! Venkovní
práce je‰tû nejsou hotové a lépe se pracuje pokud je krásnû! Musíme sklidit úrodu a zazimovat na‰e zahrádky
a pﬁipravit na dal‰í rok. Vinaﬁi mají plné ruce
práce se sklizní vinné révy. SvÛj úspûch jak
se v‰e povedlo a zúroãila se celoroãní dﬁina
nám pﬁedstaví ve formû lahodn˘ch burãákÛ
na vinobraních, které se kaÏdoroãnû koná
v na‰em okolí. Pozdûji ochutnáme i mladá
Svatomartinská vína, ale na to si je‰tû chvilku poãkáme.
Na konci prázdnin jsme dokonãili rekonstrukci na‰eho kulturního domu. Myslím, Ïe
se nám práce povedla a v‰ichni si nov˘ kulturní dÛm uÏijeme. Kompletní cena rekonstrukce sálu a hospÛdky, kde do‰lo k v˘mûnû staré elektroinstalace a nov˘ch podlah

v pﬁilehl˘ch místnostech vy‰la celkovû na
8.786.922,-Kã a obci se podaﬁilo získat dotaci ve v˘‰i 2.041.913,-Kã. Pﬁipravujeme
pro vás prohlídku s poho‰tûním a degustací vín od na‰ich vinaﬁÛ a vinaﬁÛ, kteﬁí pûstují vína na na‰ich stráních. Sami mÛÏete
zkontrolovat, zda se rekonstrukce povedla
a jestli se vám kulturní dÛm líbí.
Dále pokraãuje stavba nové mateﬁské
‰kolky. I zde se bohuÏel promítla situace
COVID a do‰lo ke zdrÏení stavby. Nûkteré
materiály nebyly, dodací lhÛty se protáhly
i o nûkolik t˘dnÛ a nyní se musíme poprat
i s technologick˘mi postupy, aby v‰e bylo
správnû. Pevnû vûﬁím, Ïe i v tak nelehké

dobû se nám v‰e podaﬁí a dûti si v nové
‰kolce jiÏ brzy budou hrát!
Obec má i nov˘ informaãní systém MOBILNÍ ROZHLAS, zaregistrujte se, stáhnûte
si aplikaci do chytr˘ch telefonÛ a pokud
bude nûkdo potﬁebovat s instalací pomoci
neváhejte kontaktovat obecní úﬁad. Dûvãata
Vám se v‰ím rády pomohou.
Informaãní síÈ, kterou vyuÏíváte nyní se
na konci roku vypne.
Dne 8. a 9. ﬁíjna se konají volby do parlamentu âR. Pﬁijìte k volbám a podpoﬁte
svého kandidáta.
Obec poﬁádá zájezd do DIVADLA HYBERNIA na muzikál MEFISTO. Lístky
jsou k zakoupení na obecním úﬁadû.
Cena lístku i s dopravou je 400Kã.
Zdenûk Javorek, starosta obce

P¤IPRAVOVANÉ AKCE DO KONCE ROKU:
29.
30.
31.
25.
28.
05.

10.
10.
10.
11.
11.
12.

STRA·IDLÁK
Kﬁest Kulturního domu
Zájezd na muzikál Mefisto
Posezení se seniory
Rozsvícení vánoãního stromeãku
Mikulá‰ská nadílka - Mikulá‰ domÛ

INVESTIâNÍ AKCE V NA·Í OBCI: Mateﬁská ‰kola a kulturní dÛm

Vedle rekonstrukce na‰eho kulturního domu se samozﬁejmû usilovnû pracuje také na druhé velké stavbû, kterou je na‰e nová mateﬁské
‰kola. Zatímco kulturák bude jiÏ brzy hostit své první akce, mateﬁská ‰kola si je‰tû chviliãku poãká. Nicménû práce pokraãují a doufáme,
Ïe také na otevﬁení mateﬁské ‰koly vás jiÏ brzy pozveme!
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Letní pohodov˘ veãer se opravdu vydaﬁil
UÏ se Vám to nûkdy stalo?
Zazvoní zvonek, u branky stojí dva pﬁíjemní lidé a pﬁiná‰í pozvání
na letní pohodov˘ veãer. Mile nás to pﬁekvapilo a zaãali jsme pﬁem˘‰let, jak se vypoﬁádat s tak skvûl˘m nápadem. A pak nastal den
D. Se‰li jsme se napﬁíã v‰ech vûkov˘ch kategorií. Poãínaje manÏeli Anto‰ov˘mi, rodinou Kmochov˘ch, aÏ po nejmlad‰í úãastnicí Natálkou Lep‰í. Se‰la se prostû skoro celá ulice. Útoãi‰tûm se stalo
krásné obydlí, plné kvûtin a pohody pﬁívûtiv˘ch manÏelÛ Mal˘ch,
kteﬁí celou akci uspoﬁádali se sv˘m kamarádem Petrem Drahorádem.
A pak to zaãalo. KaÏd˘ pﬁinesl nûco co potû‰ilo v‰echny. Vinaﬁi
víno, hospodyÀky nûco na zub a hlavnû v‰ichni dobrou náladu. Petr
s JoÏkou nás cel˘ veãer provázeli hudbou a zpûvem a tak se i na‰i
senioﬁi pustili do tance. Velice nás pﬁekvapili svou radostí z pohybu,

kterou by jim mohli závidût i mnohem mlad‰í. Tak jsme tancovali,
zpívali, probírali v‰e moÏné i nemoÏné a prokládali kulináﬁsk˘mi
v˘tvory sousedek, dobr˘m gulá‰em a také v˘born˘m vínem p.
Steklého a p. Anto‰e.
Letní pohodov˘ veãer se opravdu vydaﬁil a tak dûkujeme za
skvûl˘ nápad manÏelÛm Mal˘m.
Potvrdilo se to, co ﬁíkám uÏ
dávno. Na‰e ulice nad tratí je plná
pohodov˘ch a pﬁátelsk˘ch lidí.
A tak to prostû je!
Jana Jake‰ová

Odpadové sluÏby pro obãany
Z hlasÛ na veﬁejném zasedání ãasto vypl˘vá skuteãnost, Ïe se na‰i obãané pot˘kají s problémem
kam s pﬁíleÏitostnou sutí, která nemá umístûní
v bûÏn˘ch kontejnerech na tﬁídûn˘ odpad. Dovolujeme si proto informovat obãany, Ïe ve dvoﬁe budovy
obecního úﬁadu je v prÛbûhu pracovní doby pﬁí-
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stupn˘ kontejner na suÈ. Prosím, respektujte kapacitu kontejneru, kter˘ slouÏí pouze pro men‰í
mnoÏství sutû (objem cca jednoho stavebního koleãka), vût‰í mnoÏství bohuÏel v souãasné dobû nejsem schopni pﬁijmout a je nutné jej ﬁe‰it vlastní cestou (napﬁ. soukrom˘ kontejner na suÈ).
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■ Ahoj Petﬁe, i kdyÏ jsem se letos zase neúãastnil tak pﬁedpokládám, Ïe se Îalhobeat
konal a byl opût úspû‰n˘.
ANO
■ Pr˘ se se‰lo stejnû jako v loÀském roce
na tﬁi stovky náv‰tûvníkÛ, poãasí se opût vyvedlo a s organizací va‰eho minifestivalu
nebyly Ïádné problémy.
ANO
■ Také jsem zaslechl, Ïe i mezi zúãastnûn˘mi kapelami vládla v‰eobecná spokojenost, pohoda a nad‰ení. Pﬁedpokládám, Ïe
se vût‰ina kapel rozhodla se spolkem i nadále spolupracovat. Je to pravda?
ANO
■ Ani se nemusím ptát, zda byly odhaleny
nûjaké nedostatky ohlednû obãerstvovacího

Zaãala ‰kola
·kolní rok jsme zahájili tradiãním nástupem v‰ech ÏákÛ, pedagogÛ, rodiãÛ a pozvan˘ch hostÛ na ‰kolním dvoﬁe. Paní ﬁeditelka Mgr. Alena KrchÀavá v‰echny pﬁivítala
a pﬁedstavila nové Ïáky a uãitelsk˘ sbor.
DeváÈáci se s kytiãkou v ruce ujali prvÀáãkÛ
a odvedli je do jejich tﬁídy. Zde byli malí
Ïáãci obdarováni pﬁítomn˘mi starostkami a
starostou. Tito pronesli pár povzbudiv˘ch
slov. Základní informace rodiãÛm a jejich
dûtem podala paní ﬁeditelka a hlavnû tﬁídní
uãitelka paní Mgr. Ivana Vítová.
Ostatní Ïáci se seznámili se základními
pravidly bezpeãného chování pﬁi dopravû do
‰koly a pﬁipomnûli si ‰kolní ﬁád.
Leto‰ní ‰kolní rok bude urãitû nároãnûj‰í
neÏ uplynul˘. Pﬁed uãiteli i Ïáky stojí hlavní
úkol - doplnit ve‰keré vzdûlávací mezery
vzniklé uzavﬁením ‰kol na dlouhé mûsíce.

zaﬁízení a personálu Bistra u koníka,
protoÏe vím, Ïe ne. Je to tak?
ANO
■ Urãitû chce‰ v této ãásti ãlánku podûkovat kamarádÛm, sponzorÛm, dobrovolníkÛm a zejména spolku Îalhobeat, Ïe?
ANO
■ Co kdybych chtûl pﬁijít za rok, mám
se opût tû‰it na víkendy kolem ãerven-

cov˘ch svátkÛ? I kdyÏ je mi jasné, Ïe termín
mi upﬁesní‰ na zaãátku pﬁí‰tího roku...
ANO
■ Dûkuji za rozhovor. Mohu je‰tû poslední
otázku?
ANO
■ Umí‰ odpovûdût jinak neÏ jedním slovem?
NE ??
Petr Drahorád a Honza Waldhauser

Bude to vyÏadovat zv˘‰ené úsilí nejen od
pﬁímo zúãastnûn˘ch, ale ãásteãnû i od rodiãÛ. Velmi si váÏíme jejich práce v dobû distanãní v˘uky, pﬁesto je prosíme, aby je‰tû
nepolevovali a na své dûti ohlednû domácí
pﬁípravy dohlédli. Rozhodnû nechceme dûti
zahltit „dohánûním“ uãební látky, spí‰ jim
chceme obnovit pracovní návyky a dobr˘
pﬁístup k plnûní ‰kolních povinností.
V prÛbûhu ‰kolního roku nás ãeká nûkolik
v˘znamn˘ch událostí. UÏ v loÀském roce
mûl slavit své „tﬁicátiny“ dûtsk˘ sbor Vinohrádek. Ze znám˘ch dÛvodÛ se oslava nemohla konat. V‰e by mûlo b˘t napraveno v
bﬁeznu roku 2022 slavnostním koncertem a
následnou oslavou nejlépe v sále renovovaného kulturního domu.
A aby oslav nebylo málo, v kvûtnu probûhne oslava 95. v˘roãí postavení ãeské ‰koly.
Vûﬁíme, Ïe souãinností se zﬁizovatelem i
ostatními „pﬁi‰kolen˘mi“ obcemi uspoﬁádáme
dÛstojnou oslavu tohoto v˘znamného vlaste-

neckého poãinu. O podrobnostech této události budete v‰ichni podrobnû informováni!
VraÈme se v‰ak k právû se rozbíhajícímu
‰kolnímu roku. Na‰e ‰kola se neustále modernizuje. Vybavuje se dal‰ími uãebními pomÛckami (nov˘ velkoplo‰n˘ displej v jazykové pracovnû), organizuje pro dûti aktivity,
které je mohou pﬁivést ke smysluplnému trávení volného ãasu. Konkrétnû se jedná o zapojení do nabízen˘ch zájmov˘ch krouÏkÛ.
Pûveck˘ sbor a nástrojov˘ soubor, v˘tvarn˘
krouÏek, sportovní krouÏek, krouÏek nûmãiny a angliãtiny, melodramatick˘ krouÏek, to
jsou zdroje inspirace, jak trávit voln˘ ãas
nejen po dobu ‰kolní docházky. Velmi dÛleÏitou roli hrají rÛzné formy pomoci dûtem,
které potﬁebují nápravu ﬁeãi nebo mají v˘ukové obtíÏe.
âeká nás nároãn˘ ‰kolní rok pln˘ práce.
KéÏ se nám povede proÏít jej bez jak˘chkoli „neobvykl˘ch“ komplikací!
Mgr. Vladimír Fiedler
●
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NECKYÁDA 2021 - z pohledu závodníka
Neckyády jsem se, jakoÏto závodník,
úãastnil podruhé v Ïivotû. A cíl byl jasn˘ pﬁinejmen‰ím porazit dlouholetou ‰ampionku Jaru‰ku, coÏ by v podstatû znamenalo
vyhrát. Plavidlo jsem si vyrobil z PET lahví
a sebe jsem rovnou tituloval králem PETek,
ov‰em diváci mû titulovali i úplnû jinak. Loni
jsem podcenil pohon - pﬁíli‰ jsem se spoléhal na techniku, takÏe jsem pro tento roãník
zvolil klasické pádlo... které jsem ale pﬁedimenzoval... bylo tûÏk˘ jak kráva... mûl jsem
co dûlat, abych se vÛbec nûkam doplavil,
ale nebudu pﬁedbíhat.
Onu sobotu odpoledne pﬁed tﬁetí hodinou
jsme se pﬁipravili se sv˘mi plavidly na pomyslnou startovní ãáru a bylo odstartováno
- vypluli jsme. Pﬁesnû ﬁeãeno,v‰echna
ostatní plavidla vyrazila jako o závod, jenom
já zaãal posilovat horní polovinu tûla, neboÈ
s tím tûÏk˘m pádlem to vÛbec nebylo jednoduché. Svaly nabíhaly, Ïilky témûﬁ praskaly,
ale plavidlo, má PETková polokoule, se dala
do témûﬁ neznatelného pohybu. No co vám
budu povídat, ostatní se bavili v dáli na
vodû, zatímco já se spí‰ mohl bavit v klidu s
diváky, protoÏe jsem jim stále byl na dosah.
AÏ, teprve, kdyÏ jsme byli povoláni zpût,
jsem se s ostatními úãastníky koneãnû mohl
setkat tváﬁí v tváﬁ na otevﬁené hladinû,
ov‰em takto namáhavou cestu zpût se mi
absolvovat nechtûlo, proto jsem radûji své
plavidlo opustil do kaln˘ch vod Labského

náhonu a jal se testovat vlastnosti PET záchranné vesty, kterou jsem byl z bezpeãnostních dÛvodÛ vyzbrojen. Svûte div se,
ale tûch pár PETek na provázku kolem
mého tûla, slouÏilo velice dobﬁe a já tak uÏ v
klidu mohl dotlaãit své plavidlo, spí‰ bójku,
zpût na hráz.
(Pokraãování na následujíí stranû)

●
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Nakonec jsem i pﬁes v‰echny tyto peripetie skonãil na druhém
místû, za coÏ dûkuji mému fanklubu a pﬁí‰tí rok si pﬁipravím zas
nûco z PETek. Docela mû zaujala posádka, která vyrazila pﬁed
sedmi lety na lodi z PET lahví do Hamburku. Tak se máte na co
tû‰it.
V. Rotter

●
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Pﬁivítali jsme nové obãánky na‰í obce
Jistû se shodneme na faktu, Ïe dobr˘ch
zpráv není nikdy dost a v souãasné dobû to
platí jistû dvojnásob. Bylo nám proto velk˘m
potû‰ením pﬁivítat dva nové obãany - obãánky, kteﬁí roz‰iﬁují na‰í obec, navíc o tradiãní Ïalhostická jména??
Dovolte nám proto je‰tû jednou pﬁivítat
ZdeÀku Sukovou, která nav˘‰ila poãet na‰ich obãanÛ pﬁesnû 25. 5. 2021 a Victorii
Svobodovou, která k poãtu obãanÛ pﬁipoãetla dal‰í ãíslici 25. 9. 2020. Celé zastupitelstvo pﬁeje ‰Èastné vykroãení do Ïivota
a rodiãÛm posílá vﬁelé gratulace!
Honza Waldhauser

âlenky SPOZ popﬁály spoluobãanÛm
Léto je za námi a zaãíná podzim. âlenky SPOZu se scházely i v tomto období a proto
mÛÏeme je‰tû jednou touto formou popﬁát na‰ich obãanÛm.
V ãervenci to byli paní Anna Mazánková a pan Drahomír Kuba.
Srpnov˘mi oslavenci byli paní Kejﬁová Irena, Karafiátová Marie, Siãáková Jana
a Hoﬁej‰í Jarmila a pan Lep‰í Václav.
V záﬁí pak Marie Dufková, Jana Nováková, Jana Waldhauserová a pan Milan
HrÛza. V‰em moc blahopﬁejeme, pﬁejeme zdraví, spokojenost a hodné lidi okolo
sebe.
A.V.

●
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Îijeme tady a spolu
CHATA¤KA PATRICIE.
Doma je rodina Velãevov˘ch v paneláku v Rumburku. Maminka
v tomto pﬁíhraniãním mûstû provozuje kosmetick˘ salon, táta je námoﬁník a Patricie studuje UJEP v Ústí nad Labem.
Do Îalhostic zaãala Patricie jezdit uÏ jako mimino s rodiãi pﬁes
léto díky tomu, Ïe tady dûdeãek - vá‰niv˘ rybáﬁ - koupil chatu. Jednak kvÛli pﬁírodû a pokud znáte rybáﬁe, ty „tich˘ blázny“, tak...a Labe
bylo vÏdycky rybonosná ﬁeka. Plno ryb dûdeãkem vyloven˘ch skonãilo na grilu.
„Trávíme tady od konce bﬁezna prakticky celé léto. My si dost zakládáme na tradicích. Je to i kvÛli dûdovi pro nás památeãní místo
a i kdyÏ tady s námi dûdeãek jiÏ fyzicky není, tak jako kdyby tady
stále byl. Kromû toho Îalhostice jsou na relax pﬁíjemné místo, mÛÏete si tady relativnû dûlat co chcete.“
KaÏd˘ chataﬁ bude velebit místo, kde tu chatu má. Patricii se tady
líbí i kvÛli blízkosti pí‰Èanského jezera na koupání, zajímav˘ch Litomûﬁic. Kopci Radob˘lu pﬁisuzuje magickou sílu tím, Ïe podle ní rozráÏí mraky a tak tady málo pr‰í A jako dítû se vÏdycky tû‰ila na Neckyádu hlavnû kvÛli pestrosti plavidel a posádek.
„Jezdíme si sem s mámou na to léto pﬁedev‰ím odpoãinout.
Máme to tady opravdu velmi rády. Vzhledem k mé povaze mi tady
ale chybí vût‰í pospolitost, upﬁímnûj‰í a intenzivnûj‰í sousedské
vztahy. A tro‰ku tady cítím „propast“ mezi stál˘mi obyvateli a námi
chataﬁi. CoÏ by se dalo napravit tﬁeba nûjak˘mi spoleãn˘mi „grilovaãkami“. Prostû jen tak. Pro poznávání se navzájem. Velmi dobrou
akcí byl tﬁeba „Îalhobeat“. Tû‰ím se, Ïe opût bude. Vím, Ïe jinde na
vesnicích dûlají tﬁeba spoleãná malování kraslic nebo rÛzné recesistické akce. Îalhostice jsou vinaﬁská oblast. Vinaﬁi tady jsou a vinic
kolem dokola je také dost. Tak proã ne Vinobraní v Îalhosticích?“
Nedá se s Patricií nic neÏ souhlasit. A dal‰í zku‰enosti?

„Obãas mám z hovorÛ se stál˘mi obyvateli pocit, Ïe nás chataﬁe
tady berou spí‰e jako turisty, kteﬁí místem jenom „proletí“ nebo ty,
kteﬁí si kus tûch Îalhostic v podstatû vymohli jen pro sebe. Já sama
bych tﬁeba chtûla více poznat sousedy, kteﬁí tady Ïijí trvale. BohuÏel
prostû chybí pár poﬁádn˘ch akcí, které by tady v‰echny obyvatele
více sbliÏovaly, spojovaly. Na druhou stranu co se mi ale opravdu
velmi líbí je to, jak tady obãané tﬁídí odpady. Sama jsem velk˘ zastánce této aktivity. Mrzí mû, podle toho, co mám odpozorováno, Ïe
se nûjak v obci aktivnûji neprojevují mladí lidé. Jsou tady vÛbec? Nevídám je...nesdruÏují se asi i proto, protoÏe tady nemají nûjak˘ pﬁedev‰ím zájmov˘ klub nebo poﬁádné sportovní teenagerovské vyÏití.“
Tolik vnímavá a sympatická chataﬁka Patricie. Zajímav˘ pohled na obec... Nemyslíte?
(si)

Kdo za to mÛÏe?
Obec Îalhostice je na Ïití celkem pﬁíjemné místo v centru Zahrady âech. Péãe o ni
je ale minimální. Kvûtiny v oknech a na vût‰inû veﬁejn˘ch míst nebo na parapetech
domÛ chybí. Ulice nemají jména.
Obãané nemají zájem o obecní dûní - nechodí na veﬁejná zasedání obecního zastupitelstva. Zájem o nabídku „pojìme, dáme
dohromady pût spoluobãanÛ pro úãast v TV
zábavné soutûÏi Co na to âe‰i“ nulová. A Ïe
by chtûli jen tak muzicírovat tﬁeba jako amatérské trio ãi kvarteto? Nezájem... Hospoda
celoroãnû Ïádná, v létû pouze bistro „ U koníka“. Snad jen sezonní podnikatelsk˘

pokus u b˘valé Rybeny n.p. jako dal‰í „náplast“. Kulturní dÛm se snad jiÏ brzo zpﬁístupní, ale co vím, tak kromû poﬁádání dvou
ãi tﬁí plesÛ se dal‰í vyuÏití neplánuje. Jeden
pingpongov˘ turnaj, minifestival Îalhobeat a
Neckyáda je opravdu málo. Obec prostû
NEÎIJE !!!
A pﬁitom by staãilo ...
Dát ulicím jména. Investovat obecní peníze do zkrá‰lení venkovních obecních prostor
(b˘valá náves) tﬁeba do kvûtinového superkvûtináãe - kdyÏ se nebude realizovat
kdysi zbyteãnû odstranûná „Kapliãka“. A realizovat pietní místo pro dÛstojné si pﬁipo-

menutí zaslouÏil˘ch obãanÛ obce. Tlaãit na
Zastupitelstvo obce, aby pﬁinutilo pﬁíslu‰né
státní orgány konat ve vûci dopravního zklidnûní provozu na jediné prÛbûÏné komunikaci v obci. A proã tady nejsou Ïádné zájmové
kluby (Skauti, rybáﬁi, motoristi, zahrádkáﬁi)?
ProtoÏe obec nepodporuje ani sportovní aktivity zejména mládeÏe !!! I kdyÏ - víte, Ïe v
obci existuje parta dam (turistek) kolem sedmdesátky, které jsou spolu minimálnû dvakrát do mûsíce na v˘letû?
Ale jinak - jsme pohodlní, pasivní obãané
s nezájmem o AKTIVNÍ SOUSEDSTVÍ. Îijeme tady ale ne SPOLU.
Kdo za to mÛÏe?
Pasivní Zastupitelstvo obce a my sami.
Ivan Sobotka
●
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ento ãlánek by mohl zaãít nadávkou na poãasí a informací
o zru‰ené akci. Ale musím konstatovat, Ïe i pﬁes velmi nepﬁíznivé poãasí se spolku Îalhobeat podaﬁilo zorganizovat jiÏ
druh˘ roãník cyklo v˘letu spojeného s jízdou historickou Ïeleznicí.
Akce se zúãastnilo celkem 19 jezdcÛ na jednostopém ‰lapacím prostﬁedku, kteﬁí si projeli trasu, vedoucí ze Îalhostic aÏ do Roudnice
nad Labem a následnû z Libochovic zpût do Îalhostic. Zvídavému
ãtenáﬁi jistû neunikne, Ïe se v popisu trasy ztratilo nûkolik kilometrÛ.
Tomuto ãtenáﬁi prozradím, Ïe tato ãást v˘letu byla zaji‰tûna historick˘m motorov˘m vlakem ﬁady M262 spoleãnosti KÎC, která nám
vy‰la maximálnû vstﬁíc pﬁi organizaci celé akce.
Technick˘ doprovod si zajistil spolek Îalhobeat vlastními silami
a v‰e klapalo jako na drátkách. Cílem cesty bylo Bistro u koníka, kde
nás ãekal v˘born˘ gulá‰, studené pivo a spousta úsmûvÛ.
Kamil Vesel˘ a Honza Waldhauser

T

Na‰lapali jsme témûﬁ 50 pﬁátelsk˘ch kilometrÛ, nejprve po
cyklostezce Îalhostice - Roudnice nad Labem (stihli jsme zmrzlinu, vinobraní i burãák), a zpût jak se dalo po vedlej‰ích komunikacích, Libochovice (mlsné pusinky si za‰li na dortíky a káviãku) - Úpohlavy (zdravé hru‰ky pro kaÏdého kdo jede kolem) Lovosice pﬁívoz (mil˘ pﬁevozník, velk˘ dík) - Îalhostice (nezapomenuteln˘ PetrÛv v˘born˘ gulá‰ek). Vyhlídková cesta vlakem
na‰eho mládí byla okouzlující, pﬁi vzpomínkách na ‰kolní léta,
jsme nûkteﬁí tak jako za mlada, usnuli. Velk˘ dík patﬁí celému
Spolku Îalhobeat, jste prostû boÏí.
MÛj apel smûﬁuje k celému zastupitelstvu obce Îalhostice.
Prosím, na nejbliÏ‰ím zasedání obce vûnujte velkou pozornost
panelovému úseku cyklostezky Îalhostice smûr Litomûﬁice. Je
to nejhor‰í úsek cyklostezky a ostuda na‰í obce, pﬁi jízdû na
tomto tankodromu jde o zdraví.
Pﬁejeme v‰em krásn˘ zbytek léta a pﬁí‰tí rok Ahoj na kole.
Iva a Pepa Mal˘ch.

Îalhostice hledají provozovatele hospody a kulturního sálu
Konãící rekonstrukce kulturního domu nabízí otázku, kdo bude hospodu a pﬁípadnû i související sál provozovat. Jedná se o jedno ze zásadních témat, kter˘m se zastupitelstvo vûnuje. Samozﬁejmû plánujeme je‰tû v tomto roce oslovit regionální tisk, kde umístíme inzerci,
která bude lákat nové zájemce, ale... budeme také rádi, pokud zájemce nalezneme pﬁímo
zde v obci. V pﬁípadû dotazÛ ãi zájmu o provoz hospody „doma“ v obci, neãekejte na v˘‰e
uvedenou inzerci a kontaktujte obecní úﬁad ãi zastupitele napﬁímo.
ModelÛ a podmínek pﬁípadné spolupráce je celá ﬁada, v‰e záleÏí na domluvû obce a jejího budoucího partnera. Tû‰íme se, Ïe si brzy pﬁipijeme na zdraví nejen v novém prostﬁedí,
ale také s pﬁíjemnou obsluhou.
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