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VáÏení
spoluobãané,
je tu první ãíslo zpravodaje a jako v kaÏdém pﬁede‰lém roce, tak i v tom leto‰ním
jsme si pro vás pﬁipravili pár informací o dûní
v na‰í obci.
Byla dokonãena stavba nové mateﬁské
‰koly, na kterou jsme dlouhou dobu ãekali.
Na sále byly instalovány akustické panely
a tím do‰lo ke zlep‰ení zvuku a celkového
proÏitku z hudby.
V kulturním domû probûhlo nûkolik akcí,
vzpomeÀme svátek na‰ich Ïen MDÎ, ma‰karní ples a dûtsk˘ karneval. Tyto akce se
velice vydaﬁily, za coÏ patﬁí podûkování dûvãatÛm z obecního úﬁadu, Ïenám ze SPOZU
a místnímu spolku ÎALHOBEAT, kteﬁí se na
kulturních akcích v˘znamnû podíleli.
V souãasnosti Obec podala Ïádost o dotaci na v˘sadbu zelenû. Pokud se nám podaﬁí dotaci získat, bude tato akce realizována v nûkolika místech v obci.
Pro potﬁebu obyvatel obce jsou v souãasnosti jiÏ pﬁipraveny nádoby na v˘voz separovaného odpadu, kter˘ nám umoÏní snadnûj‰í tﬁídûní odpadu. BliÏ‰í informace a ter-

NechÈ jsou Va‰e dny naplnûné ‰tûstím, aÈ si uÏijete svátky v poklidu
a aÈ máte radost ze v‰eho nového, co s jarem pﬁichází. Krásné Velikonoce
pﬁeje starosta, zastupitelstvo obce a pracovníci obecního úﬁadu.
míny v˘vozÛ jsou pro vás pﬁipraveny v samostatném ãlánku tohoto ãísla zpravodaje.
Stále je vût‰ina obyvatel, kteﬁí si je‰tû nestáhli informaãní kanál „MUNIPOLIS“ (pÛvodní aplikace MOBILNÍ ROZHLAS), staÏe-

ním této aplikace Vám jiÏ neujde jediná informace ze strany obecního úﬁadu a budete
o v‰em informováni.
V·EM P¤EJI PEVNÉ ZDRAVÍ!
Zdenûk Javorek, starosta obce

Spolek pro obãanské záleÏitosti informuje
Dobr˘ den v‰em, máme za sebou dal‰í tﬁi
mûsíce a Spolek pro obãanské záleÏitosti
touto cestou pﬁipomíná Ïivotní jubilea na‰ich
obãanÛ. V lednu oslavila své narozeniny
paní Eva Svobodová, v únoru pánové Ivan
Sobotka a Jan Vanûk. V bﬁeznu pak pan
Josef Tich˘ a paní Miloslava Kmochová.
âlenky SPOZ oslavence nav‰tívily, pﬁedaly
dárkov˘ balíãek od obce a poÏádaly o podpis do kroniky. Jsou to vÏdy milá a srdeãná
setkání. Pan starosta se vÏdy pﬁipojuje. Nesmíme zapomenout na paní Renatu Lojkovou, která kreslí a pí‰e kroniku. V‰em oslavencÛm je‰tû jednou velká gratulace.
■ ■ ■

Na konci loÀského roku nás navÏdy opustil pan Milan HrÛza. Jeho smrt nás, kdo jsme
ho blíÏe znali, zaskoãila, i kdyÏ jsme vûdûli,
Ïe se pot˘ká se zdravím. Byl to skromn˘,
pracovit˘ ãlovûk, hodn˘ táta, manÏel, dûdeãek a kamarád. Vzpomínejme na nûj s láskou a úctou.
A.V.
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Mezinárodní den Ïen v novû opraveném kulturní domû
8. bﬁezen, Mezinárodní den Ïen. Po dvou letech, kdy covid nedovolil osobnû podûkovat v‰em Ïenám za to, Ïe jsou, jsme si MDÎ koneãnû v‰ichni uÏili. A navíc v krásném, novû opraveném kulturním
domû. PﬁestoÏe nûkteﬁí pochybovaãi nevûﬁili, Ïe se sál zaplní, byla
v‰echna místa plná. Organizace oslavy se jako jiÏ tradiãnû ujala
obec, ãlenky SPOZu a novû i spolek Îalhobeat. Pﬁi vstupu do sálu
kaÏdou Ïenu pﬁivítal pan Heyna s kytiãkou v ruce. Slovního uvítání
se ujala paní Alena Vacková s Petrem Drahorádem. Spoleãnû
v‰echny pﬁivítali, podûkovali v‰em Ïenám a popﬁáli v‰em krásné odpoledne. Program zahájil sv˘m vystoupením dûtsk˘ sbor Vinohrádek pod vedením Mrg. Vladimíra Fiedlera. Po krat‰í pﬁestávce, kdy

byla podána káva, sladk˘ domácí koláã a obloÏené domácí chlebíãky, popﬁál Ïenám sv˘m vystoupením pan Jiﬁí Knotte se sv˘m Ïákem.
Jejich umûleck˘ pﬁednes hudebních dûl je vÏdy velk˘m záÏitkem.
Cel˘m odpolednem se nesla dobrá nálada. O pití se staral ‰éf baru
Petr Drahorád. Teprve v pozdních odpoledních hodinách se zaãali
v‰ichni rozcházet. Podûkování patﬁí ãlenkám SPOZu za upeãení domácího peãiva, za v˘robu chlebíãkÛ a Renatû, ZdeÀce a Denise V˘bochové za milou obsluhu, kdy ke kávû a pití pﬁidaly i mil˘ úsmûv
a vlídné slovo, zamûstnancÛm obce a spolku Îalhobeat za aktivní
pﬁípravu celé akce. Bez tûchto lidiãek bychom nezaÏili krásné odpoledne pﬁi oslavû MDÎ. Za v‰echny Ïeny (a ne jen za nû), které
tam byly, DùKUJI. UÏ se tû‰íme na pﬁí‰tí rok.
A.V.
●
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Podûkování ãlence SPOZu
V roce 1978 spojila svÛj Ïivot se Sborem
pro obãanské záleÏitosti paní DANIELA KUBOVÁ, která se stala jeho ãlenkou a „velitelkou“. âlenky SPOZu pomáhají s pﬁípravou obecních akcí. Paní Daniela nikdy nestojí stranou. Je stále velmi aktivní ãlenkou,
ale pﬁece jen jedné obecní akce se jiÏ nebude úãastnit tak, jako dosud, a to vítání obãánkÛ. Vítání se zaãala pﬁipravovat a organizovat v cca 1978. Konala se pravidelnû,
jakmile bylo koho pﬁivítat za nového obãana
na‰í obce. Byla to ona, kdo uvítala rodiãe
s miminkem, procítûnû pﬁednesla báseÀ
o pokladu Ïivota v náruãí matky a poÏádala
starostu obce o pﬁivítání nového obãánka.
Jen zvaÏte, kolik miminek ji „pro‰lo“ rukama
za celá ta léta, ﬁada z Vás se houpala v kolébce pﬁi jejich slovech. Nyní se rozhodla, Ïe
jiÏ nebude tou, která má to úvodní slovo, ale
„jen“ tou, která pomáhá pﬁi zaji‰tûní prÛbûhu
slavnosti. Své pomyslné Ïezlo pﬁedala své
dceﬁi, Daniele Heynové. Dá se tak s nadsázkou ﬁíci, Ïe vítání pﬁece jen zÛstává v ru-

kách dûvãat Kubov˘ch. Dovol mi, milá Danielo, podûkovat Ti jménem celého zastupitelstva za tu dlouhou ﬁadu v‰ech pﬁivítan˘ch
dûtí, za v‰echna ta léta, kdy jsi k nim a jejich
rodiãÛm promlouvala, kdy jsi zaji‰Èovala dÛstojnou atmosféru malé slavnosti pﬁivítání
nov˘ch obãánkÛ do obce. Pﬁedáváme Ti
tímto pomyslnou kytici rÛÏí, kdy kaÏdá
jedna rÛÏe je za jednoho
pﬁivítaného
obãana. Je obrovská a zda-li pak ji
vÛbec udrÏí‰?? Dûkuji za sebe, kdy
jsem mûla tu ãest
s Tebou spolupracovat jako starostka obce,
ale i za v‰echny starosty, kter˘m jsi svou
prací pomáhala. Uzavﬁela jsi jednu kapitolu
své aktivity, ale dal‰í jsou je‰tû a hodnû
dlouho budou otevﬁené.
S úctou a pokorou pﬁed Tvou prací,
Alena Vacková

Odpadové hospodáﬁství
Likvidace odpadÛ je nekoneãné téma k diskusi, a protoÏe na
posledním zasedání ZO byly odpady na pﬁetﬁesu, znovu si dovolím pﬁipomenout nûkteré informace:

v roce 2022 byl nav˘‰en poplatek za komunální odpad (ãerná popelnice) na ãástku 700,- Kã na osobu za rok. Znovu zdÛrazÀuji, Ïe
je potﬁeba, aby obãan dával popelnici k v˘vozu v momentû, kdy je
skuteãnû plná (pﬁipomínáme opakovanû napﬁ. zpravodaj 2020)
a hlavnû naplnûná odpadem, kter˘ do ní patﬁí, tj. ne plasty, papírem,
bio apod. Obci se vyvezen˘ komunální odpad sãítá a v momentû,
kdy pﬁekroãí stanoven˘ limit (letos je to 190 kg komunálního odpadu na obãana) se ji navy‰uje poplatek za uloÏení na skládku. Proto
je nutné, aby obãané tﬁídili. Obec platí za kaÏdou vyvezenou popelnici (kapitaãní platba), aÈ je plná nebo poloprázdná, proto je
nutné, nevyváÏet vzduch. ·etﬁíme si tím svoje vlastní peníze, protoÏe poplatek se poãítá z prokázan˘ch nákladÛ na v˘voz odpadu, ale
i ty obecní, obec zaplatí ménû. V souãasné dobû si kaÏd˘ obãan
mÛÏe vyzvednout popelnice na separovan˘ odpad (papír a plast) na
obci a bude je mít doma k dispozici. Staãí jen v urãen˘ den popelnice dát pﬁed dÛm. Vûﬁím, Ïe se zapojí do separace více obãanÛ.
Velké nádoby na separovan˘ odpad budou postupnû staÏeny z veﬁejn˘ch prostranství.
V˘voz nádob s papírem a plastem bude probíhat v sudé kalendáﬁní t˘dny vÏdy ve stﬁedu. První v˘voz bude realizován ve
stﬁedu dne 20. dubna 2022. Konkrétní termíny v˘vozÛ v roce 2022
jsou následující:
20. dubna
4. kvûtna
18. kvûtna
1. ãervna
15. ãervna

Prosíme obãany, aby si nádoby
na tﬁídûn˘ odpad vyzvedli
v co nejkrat‰í dobû. Dûkujeme!

29.
13.
27.
10.
24.

ãervna
ãervence
ãervence
srpna
srpna

7. záﬁí
21. záﬁí
5. ﬁíjna
19. ﬁíjna
2. listopadu

16.
30.
14.
28.

listopadu
listopadu
prosince
prosince

SdruÏení SONO, kterého je na‰e obec ãlenem, v souãasné dobû
realizuje zku‰ební svoz komunálního odpadu s moÏností váÏení jednotliv˘ch popelnic na základû instalovan˘ch ãipÛ. Úãastníky projektu jsou obce Lukavec, Budynû n. Ohﬁí a Brozany n. Ohﬁí. První v˘sledky budou k dispozici cca v kvûtnu. Rada SdruÏení je pﬁesvûdãena, Ïe je to správn˘ krok k úspoﬁe finanãních prostﬁedkÛ jak obcí,
tak obãanÛ. Bude jasnû vidût, kdo jak separuje a likviduje odpad
a podle toho bude moci obec nastavit i platbu od obãanÛ. Prosím,
vûnujte odpadové problematice pozornost, nechceme mít z planety
smeti‰tû.
A.V.
●
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Revitalizace vrtÛ na Richardu
Na zaji‰tûní bezpeãnosti úloÏi‰tû Richard se podílí
mnoho faktorÛ a systémÛ. Jedním z nich jsou speciální vrty, které se nacházejí na úloÏi‰ti i v jeho okolí.
V pravideln˘ch intervalech zde probíhají odbûry a mûﬁení podzemních vod. Aby ale vrty správnû fungovaly i nadále, musí projít procesem pravidelné revitalizace.
Od prosince roku 2021 do konce bﬁezna 2022
budou v bezprostﬁedním okolí vrtÛ probíhat terénní
práce, jejichÏ cílem je provedení regenerace vybran˘ch pozorovacích hydrogeologick˘ch vrtÛ v okolí

ÚRAO Richard. Tyto opravné práce spoãívají pﬁedev‰ím v mechanickém vyãi‰tûní stûn vrtÛ a dal‰ích ãinnostech s tím spojen˘ch. Díky nim je zaji‰tûna dokonalá funkãní zpÛsobilost v‰ech vrtÛ tak, aby SÚRAO
nadále splÀovala vysoké nároky na bezpeãnost úloÏi‰tû Richard.
Podrobné informace a zajímavosti t˘kající se nejen
monitorování úloÏi‰tû bychom rádi pﬁedstavili i na Dni
otevﬁen˘ch dveﬁí, kter˘ máme letos v plánu opût
uspoﬁádat a pozvat na nûj zájemce z Litomûﬁic
a okolí.

Na‰e Ïelezniãní stanice a revitalizace
Plné nasazení techniky pro úpravu Ïelezniãního svr‰ku i úpravy bezprostﬁedního
okolí Ïelezniãní tratû mÛÏete v souãasnosti
vidût nejenom v prostoru na‰í Ïelezniãní stanice.
Rekonstrukce pokraãuje na celém úseku
aÏ do âeské Lípy. V Îalhosticích se zaãalo

7.bﬁezna a úsek do Ú‰tûka by mûl b˘t pﬁipraven ke kolaudaci do konce ãervna.
V Îalhosticích bude nové celé nástupi‰tû,
závory na obou pﬁejezdech nebudou obsluhovat závoráﬁi, osobní vlaky se zde budou
ãastûji kﬁiÏovat a provozní zabezpeãení dopravy bude pﬁipravené na budoucí automa-

tick˘ provoz osobních vlakÛ bez strojvedoucích a v˘pravãích.
S rekonstrukcí nádraÏní budovy a s úpravou pohodlnûj‰í dostupnosti pro cestující i s úpravou pro parkování osobních
automobilÛ se nepoãítá.
Ivan Sobotka

Oficiální aplikaci Munipolis/Mobilní rozhlas na‰í samosprávy do mobilu si mÛÏete stáhnout pﬁímo na App Store nebo Google Play, poté staãí
pﬁidat na‰i obec a budete mít informace vÏdy po ruce. Pokud nemáte chytr˘ telefon mÛÏete se registrovat zde:
https://zalhostice.munipolis.cz/registrace nebo osobnû na na‰em obecním úﬁadû-rádi vám pomÛÏeme.

●

4

●

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎALHOSTICE

•

1. âTVRTLETÍ 2022

V‰eobecn˘ sjezd masek aneb
„Nikdo není dost divnû obleãen˘ pro ná‰ ples!“
Po velmi dlouhé dobû, lemované starostmi a omezeními, zpÛsobené na‰im
nov˘m spoluobãanem koronavirem,
mûly Îalhostice moÏnost sejít se, pojíst,
popít a zejména hlasitû zasmát a pobavit.
Tím dne „D“ byl pátek 18.3. a v‰e zaãalo
slavnostním otevﬁením ve 20:00 hod., kdy
pan starosta svojí úvodní ﬁeãí otevﬁel slavnostní ma‰karní bál. Úãast byla hojná a dávala tu‰it, Ïe nás to doma s tím kovidov˘m
parÈákem uÏ zaãalo tro‰ku nudit. VÏdyÈ se
se‰lo témûﬁ na 150 hostÛ, z nichÏ drtivá vût‰ina byla vybavena slu‰ivou (nûkdy tedy dûsivou aÏ hrÛzostra‰nou) maskou.
Hudební skupina Impulz, která naladila ty
správné pecky, které si vût‰ina masek pamatovala z dobr˘ ãasÛ minul˘ch, byly dobrou volbou. Znáte ty chvíle, kdy se zaãne
hrát a v‰ichni ãekají, kdo bude tím prvním taneãníkem. To se zde nekonalo a s prvními
tóny byl parket narvan˘ k prasknutí. A nutno
ﬁíci, Ïe Îalhostice nemají jen hromadu tra-

Ejsíci

MA·KARNÍ PLES 2022 VE ZKRATCE
• 18.3.2022 v kulturním domû U tﬁí lip
• Tandem akcí spoleãnû s dûtsk˘m karnevalem
• Skupina Impulz a bohatá tombola
• Vítûzné masky Vãelaﬁi, Indiáni, Ufoni
• Speciální cena pro Mouchu na .....
• Desítky dal‰ích sexy masek
• Skvûlá zábava aÏ do ranních hodin
• Kreativní fotky v profi „fotokoutku“

Moucha a její hnûd˘ parÈák

diãních vinaﬁÛ a ﬁemeslníkÛ, ale také stejnû
poãetnou skupinu skvûl˘ch taneãníkÛ!
O tom, Ïe k plesu patﬁí v˘herní ceny asi
nikdo nepochybuje. Na Ïalhostickém ma‰karním v‰ak byly luxusní a je‰tû dnes vzpomínám na t˘den, bûhem kterého jsem jedl
asi nejvíce knedlíkÛ v‰ech typÛ ve svém dosavadním Ïivotû. Ano, i to byla jedna z v˘her
a musím ﬁíci, Ïe pro mû (kter˘ neumí nic
uvaﬁit) naprosto luxusní. Velké díky patﬁí
v‰em, kteﬁí tombolu pomohli naplnit, a to
nejen pomocí knedlíkÛ.
Cel˘ ples se samozﬁejmû toãil kolem
masek a volba vítûzÛ, tedy nejpovedenûj‰í
masky ãi masek nabyla vÛbec jednoduchá.
Tﬁetí místo brali zaslouÏenû ufoni (omlouvám se, neuvádím konkrétní rasu ãi domovskou planetu), jejichÏ stÛl mûl mÛj obdiv od
samého zaãátku. Indiáni z druhého místa
pÛsobili na celé osazenstvo kulturního domu
velmi vûrohodnû a vybudovali si svÛj respekt. Nicménû na absolutní vítûze, tedy
vãelaﬁe a jejich svûﬁenkynû vãely to nestaãilo! Gratulujeme!
(Pokraãování na následujíí stranû)

Liga v˘jimeãn˘ch
●
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Nutno zmínit, Ïe velké pozornosti si zaslouÏila také zvlá‰tní cena,
kterou bralo duo zosobÀující mouchu se svou hnûdou kratochvílí
(lep‰í pojmenování mne nenapadlo
). V‰echny vítûze, aÈ jiÏ ze
stupínkÛ úspû‰n˘ch ãi zvlá‰tní cenu je moÏné nalézt na okolních fotografiích.
Dovolte mi na závûr zmínit spolek Îalhobeat, kter˘ se jako hrd˘
partner na‰í obce postaral o hladkou dodávku obãerstvení v‰em
maskovan˘m i tûm, kteﬁí pﬁi‰li prostû sami za sebe.
Maskám sláva! - Honza Waldhauser

Ma‰karní karneval pro masky velikosti „S“
Den po úspû‰ném konání Ma‰karního plesu pro dospûlé byl ná‰
kulturní dÛm U tﬁí lip urãen opût maskám, tentokrát v‰ak maskám
o nûkolik ãísel men‰ích.
Bystr˘ ãtenáﬁ se jiÏ jistû dovtípil, nejen díky pestr˘m fotografiím
v‰ude kolem, Ïe se jednalo o ma‰karní pro dûti. Celá akce se opût
velmi vydaﬁila a obec si tak pﬁipsala druhou povedenou akci v rozmezí nûkolika hodin.
Cel˘ karneval startoval ve 14.00 hodin a trval nûkolik, zábavou
na‰lapan˘ch, hodin. Samozﬁejmostí byly taneãní aktivity v‰ech
masek a spousta soutûÏí a her. Úãast byla opût velmi hojná a karneval hostil nûkolik desítek aktivních úãastníkÛ (dûtsk˘ch masek).
Velmi pozitivní odezvu mûla pﬁítomnost Kouzelníka, kter˘ maskám, tedy dûtem a jejich rodiãÛm, ukazoval spoustu ãísel ze svého
umu. Pﬁedvedená kreativní ãísla byla ãasto z kategorie „Doma radûji nezkou‰ejte“.
Dûkujeme v‰em náv‰tûvníkÛm, skvûl˘m a promy‰len˘m maskám, rodiãÛm a v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû a realizaci dûtského ma‰karního karnevalu. Dûkujeme!
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Dne 21. kvûtna 2022 bude na‰e ‰kola slavit!
Titulek zní slibnû, kdo by nemûl rád slavnosti a oslavy vÛbec, Ïe? DÛvodem oslav by
mohlo b˘t, Ïe je covid na ústupu a s ním
i mnohá nepﬁíjemná opatﬁení, o jejichÏ úãinnosti se vedou nekoneãné a nikam nevedoucí diskuse. Mohli bychom slavit jaro
a s ním pﬁicházející oteplení nejen poãasí,
ale snad i vztahÛ mezi lidmi. ·kola by mohla
slavit, Ïe probíhající ‰kolní rok uÏ dobûhne
bez pﬁeru‰ení v˘uky, Ïe se dûtem dostavá
plnohodnotného vzdûlávání a v˘chovy...
Tﬁeba, Ïe dûti uÏ mohou vyuÏívat novou pﬁírodovûdnou a poãítaãovou pracovnu, obû
vybudované s vyuÏitím dotací.
Rozestavûná tûlocviãna a dokonãování
v˘mûny oken poslala dûti na tûlocvik do pﬁírody, nyní se jiÏ ãásteãná rekonstrukce blíÏí
ke zdárnému konci.
Chtûli bychom je‰tû v tomto ‰kolním roce
oslavit otevﬁení nové mateﬁské ‰koly, která
zapoãala v roce 2020 a bude v dobû vydání
tohoto zpravodaje jiÏ zkolaudována.
TakÏe - co slavit? Profesionalitu a pracovitost na‰ich pﬁedkÛ, kteﬁí pﬁed 95 lety
bûhem nûkolika mûsícÛ dokázali postavit
budovu ãeské ‰koly! V obci s pﬁeváÏnû nûmeck˘m obyvatelstvem to byl poãin vpravdû
vlasteneck˘, dovr‰en˘ i uvedením jména
prvního prezidenta mladé republiky v názvu
‰koly.
Z povûﬁení vedení ‰koly si dovoluji na
oslavu tohoto v˘roãí pozvat v‰echny, pro
které na‰e ‰kola nûco znamená. Zahradní slavnost probûhne 21. kvûtna od 14.00
hodin. Budete vítáni!
Mgr. Vladimír Fiedler

LETEM SVùTEM Z NA·Í ·KOLY....
■ na pﬁelomu února a bﬁezna probûhl lyÏaﬁsk˘ kurs pro Ïáky 2. stupnû Z· doplnûn˘
i o Ïáky mlad‰ího ‰kolního vûku
■ Vinohrádek se v bﬁeznu soustﬁedil na Lhotsku a je pﬁipraven na krajskou soutûÏní pﬁehlídku v rámci Litomûﬁické notiãky 8. dubna
■ ‰kolní kapela Fidorky bude reprezentovat na tradiãní pﬁehlídce Îibﬁidická Îabka
23. dubna
■ do ‰koly zaãaly docházet dvû ukrajinské dûti, zatím se rozkoukávají, jsou snaÏivé a jejich zapojení do ‰kolního Ïivota vypadá nadûjnû
■ letos uplyne 15 let od radikální rekonstrukce ‰koly. Trvala dva roky a v˘uka byla pﬁeru‰ena jen na pár dní, kdyÏ probíhaly masívní bourací práce. Firmy provádûjící akci uÏ
neexistují, ale v˘sledek jejich práce je patrn˘.
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■ âtvrt˘ roãník rockového minifes-
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tivalu Îalhobeat se koná v sobotu 2. 7. 2022.
Zahájení je plánováno v 15.00
hodin.
Obãerstvení jako vÏdy zajistí
Kalda a jeho Bistro u koníka.
Vstupenky budou k dispozici na
místû.
Pﬁedprodej v Bistru u koníka pﬁibliÏnû od ãervna.
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