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Drazí spoluobãané,
Tento rok se nám jiÏ nach˘lil ke svému
konci. Jsou pﬁed námi vánoãní svátky
a oslavy Nového roku. I tento rok jsme byli
nuceni pot˘kat se s omezením, které zasáhlo do na‰eho obecního Ïivota. Pár akcí jsme
museli zru‰it, ale jsem rád, Ïe nûkteré akce
se nám podaﬁilo letos uskuteãnit a mohli
jsme spolu strávit spoleãné chvíle. Snad
pﬁí‰tí rok bude jin˘ a my se budeme vidût na
spoleãn˘ch akcí ãastûji!
V‰e ukáÏe ãas.....
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 opût dobﬁe.
DùKUJI V·EM ZA JEJICH
ODVEDENOU PRÁCI!

pf 2022

Co ﬁíci závûrem: V‰em obãanÛm na‰í 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 2022 Vám pﬁeji hodnû ‰tûstí, lásky, zdraví a aÈ se v‰em splní co si pﬁejí.
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ Zdenûk Javorek, starosta obce

Sbor pro obãanské záleÏitosti informuje o své ãinnosti
A je tu ãtvrté ãtvrtletí leto‰ního roku a s ním i poslední gratulace v na‰i obci. Jsou jimi tentokrát
samé Ïeny a to: v ﬁíjnu paní Hadravová SoÀa a Zálabská Helga, v listopadu KoÀáková Helena
a Anto‰ová Erika (sice zde nemá trval˘ pobyt, ale je na‰e) a v prosinci pak Marie Heﬁmánková. V‰em oslavenkyním moc blahopﬁejeme, hlavnû aÈ se tû‰í pevnému zdraví.
Na na‰em posledním setkání v prosinci jsme zavzpomínaly (jsme samé Ïeny) na leto‰ní trochu tak zvlá‰tní
rok, i kdyÏ uÏ druh˘ a pevnû vûﬁíme, Ïe snad uÏ i poslední.
PﬁestoÏe panovaly obavy, byla na‰e pﬁání vítána a my
jsme z toho mûly vÏdy velikou radost.
Také nás moc potû‰ilo uznání pana starosty a dûvãat
z úﬁadu, kdy nám podûkovali za na‰i práci (my to bereme jako radost) a jejich uznání si váÏíme. My v‰echny
vám pﬁejeme krásné a klidné Vánoce, nemusí b˘t hora
dárkÛ, ale musí b˘t objetí z lásky, úcty a z radosti.
Do roku 2022 bychom si moc pﬁály, aby bylo lépe,
bez karantén, pln˘ch nemocnic, bez rou‰ek uÏ to asi
nebude, ale vûﬁíme, Ïe bude zase spousta akcí, kde se
uvidíme, popovídáme si, ale hlavnû budeme zase Ïít
jako dﬁíve. Krásné, moÏná i bílé a pokojné Vánoce
a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2022 bez nemocí, stresu ale hlavnû
v míru, vám pﬁejí „dûvãata ze SPOZu“.
A. V.
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Dal‰í ãást chodníku je dokonãena
V podzimním sychravém poãasí do‰lo v tichosti k dokonãení nového úseku chodníku.
Tentokrát se jedná o úsek, kter˘ je pro na‰i
obec velmi dÛleÏit˘ a je v bezprostﬁedním
okolí na‰í základní ‰koly.
Ve spolupráci s obcí Velké Îernoseky
a spoleãností CS Beton, byl vybudován
chodník, kter˘ pomáhá pû‰ím pﬁekonat
cestu právû mezi Îernosekami a na‰í obcí,
zejména ‰kolou. Od chodníku si slibujeme
zv˘‰ení bezpeãnosti pﬁi pohybu ÏákÛ základní a mateﬁské ‰koly a obecnû zlep‰ení
komfortu chodcÛ.
Spoleãnost CS Beton dodala pro ná‰ projekt zdarma stavební materiál, obec Velké
Îernoseky se pak aktivnû postavila k zaji‰tûní projektové dokumentace a zaji‰tûní
v‰ech potﬁebn˘ch povolení, to v‰e v hodnotû 240.968,- Kã. Na‰e obec následnû realizovala samotnou stavbu projektu, kdy bylo

z na‰ich prostﬁedkÛ vynaloÏeno celkem
225.388,- Kã.
Za celé Ïalhostické zastupitelstvo dûkuji
partnerÛm, kteﬁí se na celém projektu podíleli, tedy obci Velké Îernoseky, spoleãnosti
CS Beton a firmû SMOLA STAVBY, s.r.o.,
za vybudování chodníku.
.
Honza Waldhauser

Vánoãní setkání se seniory
Ve ãtvrtek 25. listopadu probûhlo vánoãní setkání seniorÛ se starostou obce. Obec pﬁivítala cca 20 obãanÛ ve vûku nad 65 let. Malé
obãerstvení a vystoupení Jiﬁího Knotte s Ïákem ZU· v‰echny moc
potû‰ilo. Pro kaÏdého byl pﬁipraven i mal˘ vánoãní dárek.
Starosta obce v‰em popﬁál krásné vánoãní svátky a hodnû zdraví do Nového roku spolu s pﬁípitkem. Pﬁátelská atmosféra panovala
aÏ do veãerních hodin. Poho‰tûní pﬁipravily ãlenky Sboru pro obãanské záleÏitosti a pomazánky paní Kubové mají vÏdy velk˘ úspûch.
V‰ichni odcházeli spokojeni a uÏ se tû‰í na pﬁí‰tí rok.
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Mikulá‰ Îalhostice neminul...
V nedûli 5.12.2021 v pﬁedveãer dne svátku svatého Mikulá‰e obcházeli Îalhosticemi
tﬁi nadpﬁirozené bytosti Mikulá‰, andûl
a ãert.
âert trochu postra‰il zlobivé a neposlu‰né
dûti. Mikulá‰ si od dûtí vyslechl písniãku

nebo básniãku se slibem, Ïe se polep‰í
a v pﬁí‰tím roce budou hodné. Andûl dûtem
nadûlil nûjak˘ ten dárek. V‰e v duchu tradice spojené s legendou sv. Mikulá‰e. Náv‰tûvu nadpﬁirozen˘ch bytostí si uÏili malí i ti
dﬁíve narození.
Václav Lep‰í

Znovuotevﬁení kulturního domu U tﬁí lip
Jak jiÏ nadpis napovídá, tak se 30.10. tohoto roku v 15 hodin nejednalo o otevírání novû vystavûné budovy, ale o opûtovné otevﬁení
na‰eho stávajícího kulturního domu.
Ale abych nezaãínal od konce....v‰ichni jsme registrovali shon,
kter˘ rekonstrukce na‰eho „kulturáku“ provázela v posledních mûsících, vlastnû letech. Není divu, ne‰lo pouze o nov˘ nátûr fasády,
nová okna ãi v˘malbu vnitﬁku sálu. Obec Îalhostice se do rekonstrukce pustila skuteãnû poctivû a z pÛvodní stavby zbylo
prakticky jen obvodové zdivo.
Je to ale v poﬁádku, vÏdyÈ
kdyby ty zdi mohly vyprávût,
byl by to zajímav˘ a dojemn˘
poslech. Ale zpátky k rekonstrukci. Opravená budova, jak
jste se mohli sami pﬁesvûdãit,
je nejen pﬁíjemná pro oko, ale
splÀuje také celou ﬁadu energetick˘ch ãi bezpeãnostních
norem. Budova je díky zateplení a chytré rekuperaãní ventilaci velmi úsporná a je schopna
udrÏet teplo s minimálními ná-

klady. Na zv˘‰ení energetické efektivnosti byla vyuÏita dotace, která
nám pomohla rekonstrukci zafinancovat. Souãasnû do‰lo k v˘mûnû
stﬁechy, podlahy, elektroinstalace a v˘sledn˘ dojem z celého sálu
stojí za to.
No a co Ïe se vlastnû v této „staronové“ budovû odehrálo v sobotu 30. ﬁíjna? Jednalo se o první akci, kdy se pﬁestﬁiÏením stuhy odstartovala nová éra budovy U tﬁí lip. Navzdory nepﬁíznivé covidové
situaci se se‰la poãetná skupina Ïalhostick˘ch obãanÛ, kteﬁí si otevﬁení nenechali ujít.
Celá slavnost se nesla v duchu oslav vína, které k Îalhosticím historicky patﬁí. Svojí produkci tak nabízela celá ﬁada vinaﬁÛ s vazbou
na Îalhostice ãi nejbliÏ‰í okolí. Dovolím si jmenovat, Ïe nám své
moky nabídli tradiãní vinaﬁi, kter˘mi jsou pan Stekl˘, pan Anto‰ ãi
pan Kára. Z vût‰ích vinaﬁství se bl˘sklo Vinaﬁství pod Radob˘lem a
Agrofrukt Kam˘k pana Po‰íka. Nutno podotknout, Ïe se otevírání
protáhlo a nikomu se moc nechtûlo domÛ. Touto cestou je‰tû jednou
dûkujeme ochotn˘m vinaﬁÛm, kteﬁí se touto cestou rozhodli podpoﬁit nejen kulturní dÛm a obec, ale také spoleãensk˘ Ïivot v obci.
Na závûr si dovolím zasnûn˘ pohled do budoucna. Vidím tam
nejen kulturní dÛm, kterému vítûzství nad covidovou epidemimí
umoÏní co nejvíce podobn˘ch akcí, ale vidím také obnovení vinaﬁské
tradice, která má v Îalhosticích opravdu hluboké koﬁeny.
TakÏe...IN VINO VERITAS!
●
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Do na‰í obce zavítala stra‰idla
Dne 29. ﬁíjna po soumraku se nad Îalhosticemi zaãaly dít divné
vûci, do obce zavítala stra‰idla. Po dvouleté pﬁestávce se opût
konal Stra‰idlák. Dûti v doprovodu rodiãÛ a nebo prarodiãÛ (ti odváÏnûj‰í i bez doprovodu) se shromáÏdily u ml˘na, kde se nejprve
musely zapsat v kanceláﬁi ãertice, ta jim dala plán trasy, kterou musejí celou projít a splnit zadané úkoly. Skupinky dûti se vydávaly na
cestu postupnû a na ní je jiÏ oãekávali pohádkové bytosti s úkoly
a malou odmûnou za splnûní.

A co na nû ãekalo? Celkem asi 10 stanovi‰È, nejdﬁíve duchové,
bludiãky, obû‰enec, následoval vodník a rusalky, ãarodûjnice nebo
umrlec v rakvi, kter˘ sice nabízel mlsky, ale jen odváÏní si pro nû
sáhli do misky, kterou drÏel ve sv˘ch kostnat˘ch spárech. A nakonec na dûti ãekali ãerti i s hromobitím. Tady museli v‰ichni ukázat
svou zruãnost a bylo opravdu veselé pozorovat, jak nûkterá dûvãata jsou ‰ikovnûj‰í neÏ kluci (dûti musely zatloukat hﬁebíky).
Od ãertÛ uÏ zb˘valo jen dojít k posledním stra‰idlÛm, kde uÏ na
dûti ãekala odmûna za stateãnost a zdolání kouzelné ãarovné stezky. Pﬁechodem hráze pﬁes Labe skonãil kouzeln˘ svût pohádkov˘ch
bytostí a na ﬁadû byl hork˘ ãaj, pro dospûlé v˘born˘ svaﬁák, vlastnoruãnû opeãen˘ ‰pekáãek a skvûlá atmosféra z proÏit˘ch záÏitkÛ.
Obrovsk˘ dík patﬁí v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû a zaji‰tûní, ale
následném úklidu po ukonãení celé akce. Vûnovali tomu svÛj voln˘
ãas, nápad a hlavnû srdíãko, bez kterého to urãitû nejde. Dûkujeme
v‰em. Za v‰echny babiãky s vnouãaty.
A. V.
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Îijeme tady a spolu
ZPOVùë EXSTAROSTKY ALENY VACKOVÉ
Narodila se v roce 1955 v Mostû, rodiãe
tam bydleli léta. Po základce absolvovala
Stﬁední ekonomickou ‰kolu. V Mostû poznala ZdeÀka a tak to vzali zkrátka - v Mostû se
sice vdávala, ale v Îalhosticích bydlel Zdenûk. V porodnici v Litomûﬁicích se narodily
obû jejich dcery.
Práci v Ïalhostické Rybenû n.p. sehnala
bez problémÛ a vydrÏela tam nejdﬁíve jako
plánovaãka a pozdûji mistrová v˘roby 17
a pÛl roku. KdyÏ v roce 1989 do‰lo ke
zmûnû politického reÏimu, tak se jí „politikaﬁení“ a v‰elijaké zmûny v Rybenû pﬁestaly
líbit a vzala místo v KoÏeluÏnû n.p. prakticky
za rohem. Nejdﬁíve pracovala jako dûlnice
na „vakuovce“ a potom jako skladnice hotov˘ch usní, kdy zaji‰Èovala i jejich prodej.
KdyÏ po Rybenû a poté v roce 1994 skonãila i KoÏeluÏna, tak se naplno dala na podnikání. V obci byla zavﬁená jednoÈácká prodejna potravin a dal‰ího, paní Alenû se nûjak˘m zpÛsobem líbila a tak si ji nejdﬁíve
s manÏelem v roce 1992 pronajali a nakonec byla pﬁíleÏitost ji koupit. Nezaváhali
a zaãali definitivnû opravdu podnikat - na
svém a po svém. AÏ do roku 2015...
POLITIKA
„Nikdy jsem nebyla ãlenkou Ïádné politické strany, spolku a sdruÏení - tady politického. Tedy kromû âeského svazu Ïen. A i tam
jsem se dostala díky paní Hoﬁínkové, která
mne mezi místní Ïeny pozvala a já pozvání
pﬁijala. Zaãala jsem i poslancovat v kulturní
a sociální komisi je‰tû za b˘valého Národního v˘boru. Po „Sametové revoluci“ to samozﬁejmû padlo. Já s manÏelem podnikala.
V létû 1994 za mnou pﬁi‰el Petr Waldhauser
jestli nechci kandidovat do Obecního zastupitelstva. Tak mu ﬁíkám prosím tû proã já?
Ale kupodivu jsem se do Zastupitelstva dostala a vlastnû mû pozdûji pﬁemluvili
s panem Tich˘mi na starostování. Celkem
5x jsem starostování ve volbách obhájila,
po‰esté se mi jiÏ kandidovat nechtûlo.“

byla úﬁednicí obce a státní správu ovládala.
Tak jsem se do toho pustila, nikdy od rozdûlené práce neodcházím. Nemám to v povaze.“
STAROSTOVÁNÍ
Na starostování jsem si velmi rychle zvykla, mûla jsem tady opravdu dobré zázemí
a okolo sebe lidi, na které jsem se mohla
spolehnout. Do roku 2000 jsem pracovala
jako neuvolnûná, ale kdyÏ jsme zaãali pﬁipravovat kanalizaci obce zastupitelé rozhodli, Ïe budu uvolnûnou. Tak jsem zaãala
se starostováním naplno. Druhá etapa plynofikace byla dokonãena v roce 1995, ta mû
zamûstnala opravdu na sto procent hlavnû
proto, protoÏe jsem se uãila a sbírala zku‰enosti. Následovala tﬁetí a ãtvrtá etapa
a dnes je obec plnû plynofikována. Ani jsme
se nestaãili nadechnout a od Odboru Ïivotního prostﬁedí okresu jsme dostali nabídku,
zda nechceme koneãnû dûlat tu kanalizaci.
SdruÏili jsme se s dal‰ími 7 obcemi a myslím, Ïe to byla jedna z nejlep‰ích akcí, která
se tady povedla. No a zaãala pﬁestavba
‰koly. NesplÀovala optimální podmínky pro
existenci. Na tu jsme sehnali dotaci 27,5 milionÛ od ministerstva financí. Byly dokonce
návrhy ‰kolu prodat a dûti vozit mikrobusem
do ‰kol v Litomûﬁicích. Rekonstrukce trvala
tﬁi roky a udûlalo se tam opravdu spousta
práce. Konãila v roce 2007.
A do toho pﬁi‰ly povodnû. A to byla ‰kola
Ïivota nejenom pro mû jako starostku, ale
pro celou obec. Kdo si jimi nepro‰el, vÛbec
neví, co to je opravdu pracovat pro obec.
Povodní za mû tady bylo celkem 5. A to
jsme je‰tû pomáhali obcím na Moravû.
Obec nejvíce zasáhla ta v roce 2002 - tak
jako ostatní v republice - 13. srpna byla na
okrese porada starostÛ obcí podle Labe,
kde nám oznámili, Ïe do na‰ich obcí pﬁijde
hned druh˘ den povodÀová vlna a jak vysoko nás zasáhne. Prostû ‰ok. No jo, ale vysvûtlete to lidem v dotãen˘ch domech je‰tû
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v deset ten veãer, Ïe ráno v pÛl osmé budou
stûhováni do evakuaãního centra ve ‰kole.
ProtoÏe v jejich domech bude voda.
A pûknû vysoko. A mohou si s sebou vzít
jenom doklady a cennosti. Stihla jsem to se
zastupitelem Prokopcem jen tak tak.
Víte, popisovat v‰echno to, co pﬁi‰lo s velkou vodou, by bylo na kníÏku. Já jsem nejvíce oceÀovala tu spolupráci obyvatel, kdy
bylo úplnû jedno kdo bydlel nahoﬁe nebo
uprostﬁed obce. Jak si obãané i mezi sebou
pomáhali a nic za to nechtûli... Opravdu to
byla ‰kola Ïivota. AlespoÀ pro mû jako starostku.“
STAROSTOVÁNÍ DO ROKU 2014
„Na základû toho, jak se obãané pﬁi povodních dali dohromady, vzniklo uskupení
Májka. Májka bylo velmi ‰Èastné uskupení
obãanÛ, kteﬁí byli velmi aktivní pﬁi organizování aktivit v obci. Vznikla akce Neckyáda.
·koda, Ïe se ty lidi dali dohromady jenom
kdyÏ byl prÛ‰vih. Ale jelo se dál...VyuÏili
jsme peníze od státu a rÛzn˘ch darÛ na obnovu obce a v‰echny finance jsme smûrovali k lidem. TakÏe se zrekonstruovaly komunikace, opravily domy, vybudovala cyklostezka. Pravda - demolici jsme mûli jenom
jednu a to domek Walterov˘ch - takov˘ ten
stráÏní domek.
STAROSTOVÁNÍ VE âTY¤LET¯CH
CYKLECH - PROBLÉM
„No právû. Nûco rozdûláte, jste úspû‰ní
a pﬁijdou volby a... Ale zase - pokud jste úspû‰ní, lidé to ocení! VÛle lidí tady a podpora
pro mû byla. A já skuteãnû nerada utíkám
od rozdûlané práce. Na obci je stále co
dûlat. No a starostování...V roce 2010 se
tady uskupila skupina lidí, kteﬁí sice nikdy
nepﬁi‰li za mnou nebo na Zastupitelstvo
s tím, Ïe se jim tady nûco nelíbí, ale zaãali
„kout pikle“. ¤íkali si „Nová vlna“. A ‰íﬁili po
obci názor, Ïe bych jiÏ mûla skonãit, Ïe jsem
brzda a podobnû a ãtyﬁi se prostﬁednictvím
voleb dostali do zastupitelstva. A uÏ to nebylo to nad‰ení a spolupráce jako pﬁed tím.
Víte, já nemám proti nikomu zá‰È a jsem
schopná se s kaÏd˘m bavit normálnû. Ale
kdyÏ vám na veﬁejném zasedání ãtou dopis,
a kter˘ je ostatnû souãástí zápisu ze schÛ(Pokraãování na následujíí stranû)

DO VE¤EJN¯CH FUNKCÍ
SE „CHODÍ“ S IDEÁLY ZMùNÍM, ZLEP·ÍM, PROSPùJI...
„Samozﬁejmû, to mi nechybûlo. Ale hlavnû - tehdy jsem stﬁídala pana Tichého.
Hodnû mi ze zaãátku spolu s Petrem Waldhauserem pomáhali, hlavnû po technické
stránce. RozjíÏdûla se II. etapa plynofikace
v hlavní silnici, pﬁipravovala se tﬁetí a následnû provádûla ãtvrtá. Postupnû jsem zaãala pronikat do dal‰ích a dal‰ích starostensk˘ch „vûcí“ a pan Tich˘ mi v „tichosti“ pﬁedal úﬁad docela. Mûla jsem velkou pomoc
v Petrovi Waldhauserovi, kter˘ dûlal místostarostu a Olince Baãinové, která v té dobû
●
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ze, ve kterém se praví, Ïe kdyÏ budete opût
zvolena, tak Ïe se obec vrátí o deset let zpût
?!?!“ JenomÏe pak Vám stejní lidé ﬁeknou,
Ïe jsem - po rezignaci Stáni Hankové - jediná, kdo mÛÏe dotáhnout obec do pﬁí‰tích
voleb. Srdce sice zaplesá, ale ?!?! Podivná
doba...“
CO DùLÁ EXSTAROSTKA
PO STAROSTOVÁNÍ?
„Tak já se samozﬁejmû snaÏím dál pracovat pro obec jako ﬁadová zastupitelka. Obec
je zkrátka „moje miminko“, to se nedá vymazat naráz. Jsem ãlenka finanãního v˘boru a ‰kolské rady na Z· a mateﬁské ‰koly.
Obec zastupuji ve SdruÏení obcí pro nakládání s odpady jako ãlen rady, jsem pﬁedsedou dozorãí rady SONO PLUS, s.r.o. âlenkou Spolku pro obnovu venkova jako fyzická osoba a jsem pﬁedsedou správní rady
Místní akãní skupiny âeské stﬁedohoﬁí za
dobrovoln˘ spolek Porta Bohemica - Brána

•
âech. Za mého pÛsobení v kﬁesle starostky
jsme se navíc zaãali pravidelnû scházet starostové okresu Litomûﬁice a ﬁe‰ili spoleãné
úkoly. Navázali jsme spolu opravdová pﬁátelství. I dnes, kdyÏ uÏ vût‰ina z nás není
starostou, se scházíme pravidelnû. Dobrovolnû a s velk˘m zájmem o dûní v „na‰ich“
obcích“.
OBâANÉ NECHODÍ NA VE¤EJNÉ
SCHÒZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
POJëME ZA NIMI
„Máme za sebou dva hodnû ‰patné roky
s covidem - 19. Nûkteﬁí si nákazou pro‰li,
nûkteﬁí dokonce ztratili nûkoho blízkého. I to
zvládneme, musíme pouÏívat zdrav˘ selsk˘
rozum, nechme se oãkovat aÈ je to jaro jen
lep‰í. Vûﬁím v obãanskou sounáleÏitost,
vzpomeÀte, jak se zaãaly ‰ít rou‰ky. Je
vidût, Ïe aktivní spoluobãané tu jsou - viz
Îalhobeat nebo spoleãná letní akce obãanÛ
v ulici nad tratí...Nikdo nám nesmí vzít spo-

SLOVO ÎALHOBEATU
■ Ahoj Petﬁe, rok 2021 je témûﬁ za námi,
ale na‰e poslední leto‰ní povídání do
Zpravodaje je pﬁed námi...
...bohuÏel je tomu tak. Rok pomalu konãí
a já a samozﬁejmû cel˘ spolek máme velikou radost, Ïe se na‰e snaÏení pozvolna,
ale jistû, dostává do povûdomí na‰í vesnice.
■ Taky jsem si v‰iml...
Samozﬁejmû, Ïe v‰ude a kaÏdému opakujeme, Ïe ná‰ rockov˘ minifestival Îalhobeat je na‰í záleÏitostí ãíslo jedna. Pomalu,
ale jistû, se v‰ak zaãínají objevovat i men‰í
aktivity, kdy jsme spolehliv˘mi partnery
akcím obecním. A aÏ bude, co se t˘ãe koronaviru, v‰e za námi, budou akce jen a jen
pﬁib˘vat.
■ Poslouchám
Jako spolek jsme zakoupili kvalitní v˘ãepní zaﬁízení, máme pojízdnou lednici,
tepl˘ v˘dejní pult, velk˘ gril a solidní uzenáﬁsk˘ potenciál, takÏe se na‰e vesnice
mÛÏe pochlubit absolutní sobûstaãností co
se obãerstvovacího servisu t˘ãe na v‰ech
obecních akcích. Rádi jsem pﬁijali pozvání
na obecní akce jako byly Neckyáda, Stra‰idlák, slavnostní otevﬁení kulturního domu.

Do budoucna se tû‰íme napﬁíklad na stavûní májky, Den otcÛ ãi oblíbené Îalhocyklotoury. Ale nepﬁedbíhejme...
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leãná setkávání na obecních i sousedsk˘ch
akcích, na plesech, zábavách. VÏdyÈ kde
jinde neÏ na obci by mûli mít spoluobãané
k sobû nejblíÏe. Vûﬁím v ãlovûka, v pﬁátelství, v rodinu. A Ïe se to ne vÏdy daﬁí?
VÏdycky se najde nûkdo, kdo bude prudit,
ale co je jeden proti nám v‰em, kteﬁí chceme v Îalhosticích Ïít, radovat se, vychovávat dûti i potomky. Podporovat obec. VÏdyÈ
je to ná‰ domov.“
JSOU P¤ED NÁMI VÁNOCE, POSLEDNÍ
DEN LETO·NÍHO ROKU A NùJAKÉ
P¤ÁNÍ DO TOHO P¤Í·TÍHO...?
„Tak v‰em samozﬁejmû zdraví...Pﬁeji
hodnû energie lidem DOBRÉ VÒLE, protoÏe to tady v obci opravdu hodnû potﬁebujeme. Hlavnû spoluobãany dobré vÛle se potkávat, pomáhat si, zajímat se o povznesení
obce k zajímav˘m cílÛm. Aby nám tady bylo
opravdu dobﬁe...“
Alena Vacková a Ivan Sobotka
■ Oproti minulému vydání Zpravodaje
ses mi nûjak rozpovídal!
Vím, ne kaÏd˘ ten fórek pochopil, ale já
zase nepochopil fórky jin˘ch. Ale váÏnû!
Velmi si váÏíme neustále se zlep‰ujícího
partnerství s obcí, kdy nás obec podporuje
opravdu ve v‰ech smûrech. Pﬁípadné obecní pﬁíspûvky do na‰eho spolku se na‰í vesnici vrátí ve vrchovaté míﬁe.
■ Klidnû pﬁehánûj...
Mám na mysli v‰echny spoleãné akce,
kde se zase budeme moci v‰ichni scházet,
zazpívat si, popít, zdravû si zasoupeﬁit a kde
budou pﬁípadné váleãné sekyrky alespoÀ na
ãas zakopány a bude zase legrace a zábava.
■ A na závûr?
V na‰em spolku Ïijeme t˘movou prací,
ten dûlá tohle, ten umí tamhleto, ale myslím,
Ïe jsme dobr˘ t˘m, kde má kaÏd˘ své místo.
KéÏ by to tak fungovalo vÏdy a v‰ude, i v politice.
TakÏe do nového roku vám i nám pﬁejeme
hodnû, hodnû, hodnû zdraví, radosti, úspûchÛ a optimismu vám pﬁeje vá‰ Îalhobeat,
tedy Kamil, Jarda, Standa a Petr.
P.S.
Jo, a ty kytky z tûch oken uÏ radûji sundejte, jsou od kamionÛ celé zaprá‰ené.

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.

●

6

●

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

•

4. âTVRTLETÍ 2021

Novinky v odpadovém hospodáﬁství pro rok 2022
Na pravideln˘ch veﬁejn˘ch zasedání zastupitelstva obce se bavíme o v˘‰i skládkového, o tom kolik stojí uloÏení tuny odpadÛ na
skládku apod. âísel je to celá ﬁada, zásadním je v‰ak zji‰tûní, Ïe ze
souãasné ceny 800,- Kã za tunu v aktuálním roce, dojde k postupnému navy‰ování pﬁes 1.500,- Kã za tunu v roce 2025 aÏ na cílov˘ch 1.850,- Kã za tunu v roce 2030. V‰e se ﬁídí zákonem o odpadech ã. 541/2020 Sb. a jedná se tedy o závazné ceny, kter˘mi se
obec bude muset do budoucna ﬁídit.
Zákon dále upravuje mnoÏství vytﬁídûného odpadu, a pﬁípadn˘ch
sankcích, pokud daná kvóta nebude dodrÏena. Plná detail tûchto
parametrÛ je moÏné vyãíst v daném zákonû, samozﬁejmû se jím budeme zab˘vat také na pﬁí‰tích veﬁejn˘ch zasedáních.
Pro obãany je v‰ak zásadní informace, jak˘m zpÛsobem se mûní
od pﬁí‰tího roku zpoplatnûní svozu komunálního odpady a jakou finanãní zátûÏ tedy poneseme my, obãané obce. Na základû obecnû
závazné vyhlá‰ky, se poplatek za komunální odpad pro rok 2022
zvedá na 700,- Kã. V rámci téÏe vyhlá‰ky byla schválena v˘jimka,
kterou mají obãané nad 70 let vûku. Ti jsou osvobozeni od nav˘‰ení poplatku a budou i pro následující rok platit poplatek ve v˘‰i
500,- Kã.
Plnû si uvûdomujeme, Ïe se jedná o dal‰í zátûÏ, kterou budou ro-

dinné rozpoãty v pﬁí‰tím roce zatíÏeny. Je v‰ak nutné ﬁíci, Ïe k podobnému, ãasto vût‰ímu nav˘‰ení, se uch˘lily také obce napﬁíã
celou republikou a jedná se tedy o plo‰nou úpravu.
Zastupitelstvo obce Îalhostice

Z ãinnosti základní ‰koly
DOPOLEDNÍ „PEKLO“ VE ·KOLE
Peklo ve ‰kole je jiÏ tradicí. Vloni se nám ho díky epidemiologick˘m opatﬁením nepodaﬁilo uskuteãnit. Letos jsme mohli Peklo uspoﬁádat alespoÀ dopoledne bez úãasti rodiãÛ. Udûlat v ‰atnû tmu
bûhem dopoledne, kdy navíc jako jedin˘ den v t˘dnu vysvitlo slunce, bylo trochu nároãnûj‰í, ale na‰e v˘tvarnice spolu s osmáky a deváÈáky pﬁesto dokázali ‰atnu zatemnit. Jsme rádi, Ïe se nám to podaﬁilo realizovat a dûti si uÏily vesel˘ ‰kolní den.
Mikulá‰ s ãertem a andûlem poté zamíﬁili i do ‰kolky, kde rozdali
dûtem balíãky.
Autor: Mgr. Bc. Adéla VoÏenílková, zástupce ﬁeditelky

DùTI Z 1. STUPNù JELY NA V¯LET
DO PLANETÁRIA V PRAZE
Dne 4. 11. 2021 vyjeli Ïáci z celého 1. stupnû na‰í ‰koly do Planetária Praha. Po tom, co si odloÏili svr‰ky do ‰atny, nasvaãili se
a prohlédli si v˘zdobu vstupní haly, za‰li do obchÛdku se suven˘ry
a vyfotografovali se u modelu raketoplánu. A potom uÏ koneãnû
zaãal program Vesmír kolem nás. Pracovnice planetária nejprve povídala dûtem o hvûzdné obloze nad jejich hlavami, a pak následoval
samotn˘ vzdûlávací program zamûﬁen˘ na základní informace
o na‰í sluneãní soustavû a vesmíru. Tento záÏitek jim jistû pomÛÏe
pﬁi osvojování si znalostí z pﬁírodovûdy, kam je právû uãivo o vesmíru zaﬁazeno.
Autor: Mgr. Bc. Adéla VoÏenílková, zástupce ﬁeditelky,
Mgr. Ilona Futerová, uãitelka I. st.

NAHLÉDNUTÍ DO HODINY CHEMIE
Îáci 8. roãníku se bûhem hodiny chemie seznámili s druhy smûsí
a metodami oddûlování jednotliv˘ch sloÏek. Z mleté kávy si uvaﬁili
„turka“ a metodou filtrace získali filtrát = filtrovanou kávu. Vytvoﬁením
nasyceného roztoku kuchyÀské soli budou provádût krystalizaci.
Chromatografii si vyzkou‰eli oddûlováním jednotliv˘ch barev hnûdé
fixy na ‰kolní kﬁídû. V dûlící nálevce oddûlovali smûs vody a oleje.
Jsme velice rádi, Ïe v˘uka mÛÏe probíhat v novû zrekonstruované
a vybavené odborné uãebnû.
Autor: Mgr. Bc. Adéla VoÏenílková, zástupce ﬁeditelky
●
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HO¤ELA NÁM ·KOLA
V pátek dne 12. 11. 2021 do‰lo ve ‰kole k poÏáru, hoﬁel sklad v˘tvarného materiálu sousedící s 1. tﬁídou. PrvÀáãci v té dobû nebyli
ve tﬁídû (mûli tûlocvik). Do dvou minut od zji‰tûní poÏáru bylo v‰ech
88 pﬁítomn˘ch ÏákÛ a 21 zamûstnancÛ evakuováno na bezpeãné
místo mimo budovu ‰koly. Nikdo nebyl zranûn. PoÏár nebyl velk˘,
zvenãí budovy ani uvnitﬁ na chodbách nebyly vidût. Hasiãi poÏár
rychle zdolali a pﬁíãina poÏáru je pﬁedmûtem vy‰etﬁování. Pravdûpodobnû se bude jednat o technickou závadu na osvûtlení ve skladu. V pondûlí ‰li v‰ichni Ïáci normálnû do ‰koly, 1. tﬁída je doãasnû
pﬁestûhována do malé druÏinky.
V souãasné dobû je ukonãena sanace prostor a ve stﬁedu 8. 12.
2021 zaãala firma SANACE PO
s.r.o. s rekonstrukcí zasaÏen˘ch
místností. Celková ‰koda se zatím
odhaduje kolem 1,7 mil. korun
a bude uplatnûna z pojistného plnûní ‰koly a obce Îalhostice.
S tak mimoﬁádnou situací, která
dle pamûtníkÛ naposledy nastala
v roce 1979, se ‰kola vyrovnala
profesionálnû. Uãitelé poskytli
ÏákÛm psychickou a fyzickou podporu. Hezké gesto jsme zaznamenala ze strany rodiãÛ v podobû nabídnuté pomoci s vyklízením prostor, pﬁesunem dûtí do druÏinky
a materiální pomocí. 1. tﬁída se
ocitla bez jakéhokoli materiálního
zázemí, protoÏe ve‰keré materiály, kromû kovu a skla, ve tﬁídû byly
oznaãeny jako kontaminované
a musely b˘t odbornû zlikvidovány. V tuto chvíli ‰kola doplnila

sklad uãebnic a v˘tvarného materiálu a to i díky finanãnímu pﬁíspûvku obce Pí‰Èany. V lednu 2022 by se mohli prvÀáãci pﬁesunout
do zbrusu nové tﬁídy.
Autor: Mgr. Bc. Alena KrchÀavá, ﬁeditelka ‰koly

·KOLKA SI NA DU·IâKY UÎILA STRA·IDELNOU PÁRTY!

D¯≈OVÁNÍ TAKÉ VE ·KOL
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