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ADRESA
OÚ Îalhostice, Îalhostice - 411 01
Telefon + fax: 416 737 052
Mobil - starostka: 602 195 166
e-mail:
ou.zalhostice@cmail.cz
starostazalhostice@seznam.cz
starostka
Vacková Alena
místostarosta
Jaroslav Stekl˘
KONTROLNÍ V¯BOR
pﬁedseda
JUDr. Lubomír Pánik
FINANâNÍ V¯BOR
pﬁedseda
Kamil Vesel˘
kamil@vitamin-music.cz
Ú¤EDNÍ HODINY
pondûlí
úter˘
stﬁeda
ãtvrtek

8.00 - 17.00 hodin
8.00 - 15.00 hodin
8.00 - 17.00 hodin
8.00 - 15.00 hodin

Masarykova základní ‰kola
a mateﬁská ‰kola Îalhostice
Îalhostice 126, PSâ 411 01
Telefony:
·kola + M·: 416 737 095
·kolní jídelna: 416 737 070
e - mail:
skolazalhostice@seznam.cz
Místní knihovna Îalhostice
se nachází v budovû úﬁadu
v 1. patﬁe.
Knihovna pro dospûlé je pro velice
mal˘ zájem ãtenáﬁÛ uzavﬁena
a zájemcÛm o ãetbu jsou knihy
dodávány na základû dohody
a rozná‰ky paní knihovnicí.
Místní knihovnu vede
Mgr. Fiedlerová

Slovo starostky
Ani jsme se nenadáli a je po vánocích, snad uÏ koneãnû i po zimû a bude
tady uÏ i fyzicky jaro a teplo, po kterém
se nám v‰em uÏ moc st˘skalo, hlavnû
po sluníãku.
Do nového roku jsem, bohuÏel, nevstoupila zrovna dobﬁe, byÈ byla „13“
vÏdy m˘m ‰Èastn˘m ãíslem. Jak jste
zaregistrovali urãitû v médiích, koncem
ledna mi bylo pﬁedáno usnesení, Ïe je
zahájeno trestní stíhání pro dotaãní
podvod, t˘ká se cesty nad tratí, kterou
jsme opravili. Dotace na tuto cestu byla
poskytnuta z MMR a finanãní prostﬁedky byly do posledního haléﬁe pouÏity na
cestu. Policie nás viní, Ïe jsme lhali,
kdyÏ jsme v Ïádosti o dotaci tvrdili, Ïe
cesta je niãena pﬁívalov˘mi de‰ti a jejím
pouÏíváním, Ïe je na ni splavována
hlína z pozemkÛ nad ní, Ïe 4. 7. 2009 u
nás nepr‰elo, natoÏ aby zde byl pﬁívalov˘ dé‰È. Máme k dispozici potvrzení
od Meteorologického ústavu Koãkov,
Ïe dne 4. 7. 2009 (v dobû od 19.00
hodin a následnû je‰tû v noci byla
bouﬁka) byly v na‰í lokalitû zaznamenány sráÏky, dle jejich hodnocení „pﬁívalov˘ lijavec“ o intenzitû 51 mm/1 m2.
Sami v‰ichni víte, v jakém stavu cesta
byla pﬁed opravou, kolik aut ‰otoliny
jsme v ní utopili po kaÏdém vût‰ím
de‰ti, byli jsme rádi, Ïe ji mÛÏeme ko-

neãnû opravit, Ïe se k nám pﬁidaly i Litomûﬁice a zafinancovaly svou ãást
cesty (to by také urãitû neudûlaly,
kdyby to nebylo potﬁeba), takÏe dnes
uÏ nemusí nikdo chodit v holinách a
pak se u silnice teprve pﬁezouvat, nemusíme se bát, Ïe si urveme nûco na
spodku auta. Pro mne to celé znamená
stra‰nou „‰kolu“ , pﬁedstava, Ïe mne
nûkdo nûkdy obviní, Ïe jsem po‰kodila
obec, je pro mne hrozná a budí mne v
noci. Po celou dobu mé pÛsobnosti na
radnici, jsem vÏdy brala obec jako svou
vlastní, a také jsem se snaÏila k ní tak
pﬁistupovat. Je‰tû mám jednu prosbu,
pokud máte k dispozici nûjaké fotky
cesty nad tratí, prosím, poskytnûte nám
je, mÛÏou nám pomoci, musíme pﬁece
dokázat, Ïe ta cesta byla zniãena a potﬁebovala opravu.
Zaãátek roku tedy nebyl moc ‰Èastn˘, je‰tû se pﬁidaly soukromé zdravotní
problémy, jak se ﬁíká, nikdy není pﬁi jednom. Na druhou stranu se ãlovûk trochu pouãí a pﬁehodnotí Ïebﬁíãek hodnot
a zjistí, Ïe nejvíce si musíme váÏit zdraví a rodiny, hodn˘ch lidí okolo sebe.
Moc mi pomohlo, Ïe se na‰lo dost Vás,
obãanÛ, kteﬁí mne podpoﬁili a i zastupitelé, kteﬁí stojí za mnou a nebo alespoÀ
ne proti mnû. Za to Vám v‰em dûkuji.
Vacková Alena, starostka

CO SE DùLO V OBCI
Hned v lednu probûhly volby prezidenta republiky, kdy i na‰i obãané vyuÏili moÏnosti pﬁímé volby. Volební úãast
byla v 1. kole 62,86 % a ve 2. kole
63,81 %. Obû kola vyhrál Ing. Milo‰
Zeman.
V únoru probûhla kontrola hospodaﬁení obce za rok 2012. Kontrolu provedly pracovnice Krajského úﬁadu Ústeckého kraje. V˘sledkem kontroly byl
závûr, Ïe nebyly shledány Ïádné nedostatky a ani chyby.
Nov˘ rok jsme zaãali jiÏ tradiãnû plesem na‰í ‰koly, kter˘ se konal 16.
února. Pﬁípravu a organizaci zajistili zamûstnanci ‰koly s uãiteli a Ïáky. PﬁestoÏe byla pomûrnû malá úãast (cca 60
lidí), ples se líbil a v‰ichni se dobﬁe bavili.
Dne 23. 2. na sále následoval karneval pro dûti, kdy cel˘m odpolednem
provázel Zdenûk KaÀka. Dûti se vyﬁádily jak pﬁi soutûÏích, tak na parketu,
kde si zatanãily i s rodiãi. Masky byly
krásné a dûti roztomilé. Malá úãast dûtí
mne velice mrzela, snad to bylo zapﬁíãinûno „pohodlností“ rodiãÛ a nebo
‰patn˘m poãasím, zrovna napadlo cca
15 cm snûhu.
Hned v nedûli 24. 2. na sále byl zahájen „Îalhostick˘ divadelní festival“
poﬁádan˘ pod patronací mikroregionu
Porta Bohemica, kterého jsme ãleni. Tﬁi
víkendy po sobû se pﬁedstavili ochotníci z Libochovan - pohádka „Princezna
se zlatou hvûzdou na ãele“, z Michalovic - pohádka „Strach má velké oãi“ a z
Velk˘ch Îernosek - pohádka „Mrazík“.
Moc mne potû‰ilo, Ïe sál byl na v‰ech(Pokraãování na následující stranû)

Na plese ‰koly se v‰ichni dobﬁe pobavili.

Velk˘ dík patﬁí v‰em, kteﬁí nelitovali námahy a vyrobili si krásné a velice nápadité masky.
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Tak se tanãí v Îalhosticích kankán....

B¤EZEN BYL ZAKONâEN VELIKONOâNÍM
JARMARKEM VE ·KOLE,
kter˘ se pravidelnû koná pﬁed velikonoãními svátky a bereme ho jako takové vítání jara. Dûti v‰ech tﬁíd a mateﬁské
‰kolky si pﬁipravily v˘robky s tématikou jara a velikonoc,
které nabízely za symbolické ceny. V˘tûÏek zÛstává ‰kole.
Úãast byla pûkná, rodiãe a náv‰tûvníci se mohli obãerstvit ve
‰kolní jídelnû. Pﬁíjemné odpoledne zakonãil sv˘m vystoupením sbor Vinohrádek, kter˘ jiÏ po dobu 22 let vede ﬁeditel
‰koly, Mgr. Vladimír Fiedler.

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
ny tﬁi pohádky pln˘, ohlas velice dobr˘ a tak máme dÛvod
celou akci pﬁí‰tí rok zopakovat, vûﬁím, Ïe by se snad mohlo
najít i pár nad‰encÛ u nás ve vsi a tﬁeba budeme mít i my
svého zástupce v divadelním festivalu. V na‰í obci se hrálo
divadlo a jaké!
Dne 23. bﬁezna se konal jiÏ tradiãní ma‰karní ples pro dospûlé poﬁádan˘ „Májkou“. Úãast velmi dobrá, zábava skvûlá,
spousta legrace, a jiÏ moÏná zárodek nového divadelního
souboru, vystoupení „taneãnic“ s kankánem.

Na parketu bylo Ïivo...

Velikonoãní jarmark
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Jak v obci hospodaﬁíme
Zaãátek roku je vÏdy ve znamení uzávûrek, úãetních v˘kazÛ a plánování nového roku. Ani v na‰í obci tomu není
jinak. V‰echny uzávûrky, hlá‰ení a statistiky jsme odevzdali
v termínu. Starostka obce pﬁipravila a zpracovala návrh rozpoãtu na rok 2013, kter˘ je vyvû‰en na stránkách obce a
úﬁední desce obce, nikdo zatím nemûl k návrhu pﬁipomínky.
Dovolím si napsat základní ãísla:

Na konci roku jsme mûli na úãtech zÛstatky:
KB Litomûﬁice-provozní úãet ........................299 131,33 Kã
úãet DEZA (splátky podnikatelÛ) ..............1 066 387,83 Kã
âSOB provozní .............................................48 058,39 Kã
Rozpoãet na rok 2013
Pﬁíjmy:...........................................................5 729 000,- Kã
V˘daje: .........................................................5 762 000,- Kã

Bûhem bﬁezna obec dle zákona zﬁídila úãet u âNB v Ústí nad Labem. „Podnikatelsk˘“ úãet u KB Litomûﬁice bude zru‰en.

Spoleãenská kronika
V prvním ãtvrtletí roku 2013 jsme byli blahopﬁát:
Václavu Nekvasilovi, Marii Martínkové, Libu‰i VaÀkové,
Emílii Jaro‰ové, ZdeÀce LaÀkové, Václavu Jaro‰ovi,
Kvûtoslavû Klecandové, BlaÏenû I‰tvánkové,
Karlu Dryákovi, Josefu Tichému a Jaroslavu Boﬁíkovi.
Paní
KVùTOSLAVA BùLINOVÁ
oslavila 91. narozeniny ve
skvûlé kondici. V‰em moc
blahopﬁejeme a pﬁejeme
zdraví a hodné lidi okolo
sebe. V‰echny oslavence
nav‰tívily ãlenky Sboru pro
obãanské záleÏitosti pﬁi
Obecním úﬁadu v Îalhosticích. Starostka se touto cestou omlouvá, Ïe se neúãastnila osobnû, dÛvody byly
zdravotní.

Pﬁipravujeme a zveme na akce...
■ Dne 30. dubna tradiãní „Slet ãarodûjnic“, 1. kvûtna stavûní máje a
1. ãervna odpoledne dûtsk˘ den pln˘
soutûÏí a her a v podveãer kácení
máje a posezení pﬁi sklence a dobré
náladû. Plakáty s upﬁesnûním ãasu a
programu budou vãas vyvû‰eny.
V‰echny Vás srdeãnû zvou poﬁadatelé
uveden˘ch akcí: Májka, Obec a Z· Îalhostice. Pﬁejme si krásné teplé poãasí
a hojnou úãast.
■ Dne 17. srpna 2013 se bude konat
„Îalhosticá neckyáda“, takÏe jiÏ nyní
si pﬁipravujte svá soutûÏní plavidla. UÏ
nyní se tû‰ím na nápaditost soutûÏících
plavcÛ.
V Masarykovû základní ‰kole v Îalhosticích v prvním ãtvrtletí kromû poﬁádaného plesu a jarmarku probûhl zápis
do první tﬁídy a zápis do mateﬁské
‰koly. Sbor Vinohrádek si pﬁipravil program pro Ïeny a pilnû nacviãoval na
soutûÏ.
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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VáÏení obãané, od tohoto ãísla Vám budeme pﬁedkládat statû z historie na‰í obce, informace ãerpáme z na‰í kroniky. Tohoto bodu informací se ujal Jiﬁí Jebousek a pﬁipravil první
ãást. Znovu pﬁipomínám, Ïe uvítáme zájemce o vedení obecní kroniky, zajistíme ‰kolení a i
odmûna je moÏná. Zatím v‰ichni, kteﬁí projevili zájem, ani nezaãali.

Kronika obce Žalhostice I.
1. VYBRANÁ âÁST
V dobû pobûlohorské patﬁila obec
k panství Velké Îernoseky, které získala katolická ‰lechta po konfiskaci r.
1626. Majitelka Vilemína z Vﬁe‰ovic za
65.397 kop a 37 gro‰Û. Panství zároveÀ s na‰í obcí pﬁe‰lo na hrabata Hoztitze, pak na Nostitze - Rhynecky v Trmicích. Îalhostice mûly tehdy 31 ãísel.
V r. 1833 mûl na‰í obec s panstvím
i hrabû Nostitz - Rhinek. Je‰tû v téÏe
dobû byla na‰e obec nejvût‰í vinaﬁskou
obcí po Litomûﬁicích. V r. 1668 mûly
Îalhostice 101 vinic a 19 vinic pust˘ch.
(V. Îernoseky 90 vinic). Rok 1844 mûly
Îalhostice 63,73 ha vinic a roku 1894
46 ha. V. Îernoseky v téÏe dobû 46 ha
a 44 ha. Celkem bylo v Labském údolí
v labském povodû, bez Litomûﬁicka
pﬁes 300 ha vinic.
V r. 1780 mûla na‰e obec je‰tû 31
ãísel, v r. 1830 36 ãísel a 190 lidí, 1
ml˘n a 1 hostinec, zapsána jako nûmecká, aã rozhodnû byla obyv. národností smí‰en˘ch.
V r. 1900 mûla obec jiÏ 500 obyv.,
mezi nimiÏ bylo soukromû napoãteno
70 âechÛ, ãísel bylo 73 a ml˘n, zru‰en˘ pﬁi regulaci Labe.
Nûmecká ‰kola byla zﬁízena aÏ v r.
1915, budova pro ní postavena v r.
1916 - dne‰ní kult. dÛm a MNV.
âeské dûti byly nuceny docházet do
matiãní ‰koly v Litomûﬁicích, vydrÏované ã. spolkem „Ústﬁední matice ‰kolská“, protoÏe ani v Litomûﬁicích, kde
bylo ãesk˘ch ‰kolních dûtí nûkolik set,
nebyla rakouskou vládou ani zemsk˘m
úﬁadem pro odpor nûmeck˘ch mû‰ÈákÛ povolena ani postavena ãeská
‰kola.
Do této matiãní ‰koly chodily ze Îalhostic dûti tûchto vût‰inou dûlnick˘ch
rodin: Renã (7 dûtí), Knespl, ·koda,
Kalina, Novák, Cíz, Nicbauer. Za první
svûtové války i tato nuzná a chudá
‰kola byla zru‰ena a nûjak˘ ãas dûti
tûchto vûrn˘ch âechÛ musily chodit do
‰koly nûmecké.
Práci místním lidem dávala hlavnû
koÏeluhna Ïidovské rodiny TausigÛ.
Národnostních potíÏí âechÛm neãinili,
protoÏe si hledûli hlavnû svého zisku.
V˘dûlek koÏeluha v jejich továrnû ãinil
t˘dnû 12 zl. 50 krejcarÛ (1 zl. = 2 koru-

ny, 1 koruna = 50 krejcarÛ) pﬁi desetihodinové denní práci a v˘konu, kter˘
se asi rovná v˘konu dne‰nímu. Pomocn˘ dûlník vydûlal „na ‰tokách“ rovnûÏ asi 12 zl., truhláﬁsk˘ 8 aÏ 9 zl.
t˘dnû. Obyãejn˘ dûlník na jamách vydûlával téÏ asi 12 zl. t˘dnû.
Nezamûstnanost nebyla v obci patrná, a to z toho dÛvodu, Ïe ocitl-li se kdo
bez práce, ode‰el hledat práci jinam na
t. zv. „vandru“.
Politicky bylo dûlnictvo organizováno
dosti ucelenû v sociální demokracii,
ãeské a nûmecké, které spolu dobﬁe
spolupracovaly. Stávek v obci nebylo.
Napﬁíklad v Litomûﬁicích v‰ak trvala
stávka truhláﬁÛ o zv˘‰ení platu 2 mûsíce, které se jako odborov˘ funkcionáﬁ
zúãastnil téÏ Pav. ·najdauf st. Z na‰í
obce. Stávka byla vítûzná.
Dûlnická levice v tûchto dobách hledala radikálnûj‰í politickou práci a z nedostatku jiné pﬁíleÏitosti tíhla k anarchismu. Místní anarchisté mûli spojení
se skupinou anarchistÛ v Mostû. Tyto
skupiny byly v kaÏdém hornickém
mûstû na ãeském severu. Nûmecké
ãasopisy anarch. docházely ze ·v˘carska a v ãe‰tinû vycházely neperiodicky
na pﬁ. krásnû ti‰tûné a ... dokonalé májové listy s cenn˘mi ilustracemi. âleny
této skupiny byli ze vsi soudr. Najman,
Niebauer, Fiala, Nûmci Veber - Sinke
a dal‰í, dále âech LaÀka. Vût‰ina
z nich pozdûji pﬁi rozpadu sociální demokracie pﬁe‰la do strany komunistické.
O pﬁevratu v r. 1918 nebylo moÏno
dostat mnoho informací. Dosti dlouho

po 28. ﬁíjnu 1918 a je‰tû déle v Teplicích, Liberci (do bﬁezna 1919) , Mostû,
Chomutovû vládla zdánlivû samostatnû
Lodgmanova „vláda“ a její „Volkswehr“,
které byly postupnû a s mal˘mi obûtmi
likvidovány.
Je‰tû v této dobû trvala pro dûlnictvo
nesmírnû tûÏká doba hladu. Za první
svûtové války i po ní jezdily i z na‰í vsi
Ïeny pro brambory aÏ na ãeskomoravskou vysoãinu. VymûÀovaly hlavnû
petrolej, tabák a tﬁeba poslední ‰atstvo
a kabáty svleãené z tûla. Sl˘chaly nejednou nestoudné v˘roky „Mléko?
VÏdyÈ ho nemáme ani dost pro prasata!“
Chléb a margarín bylo moÏno volnû
dostat aÏ ve druhé polovici roku 1921 doklad neschopnosti proti sociálnosti
a sobectví tehdej‰í vlády i velkého rolnictva a statkáﬁÛ.
Po r. 1918 ãe‰tí obãané Îalhostic,
Pí‰Èan, Michalovic a Îernosek v poãtu
asi 200 osob, uspoﬁádali akci pro zﬁízení ãeské ‰koly v této oblasti. Zvlá‰È
silnû vystupovali nûmeãtí zamûstnavatelé proti sv˘m ãesk˘ch zamûstnancÛm
od nich závisl˘m. Jmenovitû proti deputátníkÛm. Budova zaãala se stavût
v roce 1919 (zákl. kámen z roku 1924).
První tﬁída ãeské ‰koly byla v dne‰ním
kulturním domû (pozn. redakce: dne‰ní
obecní úﬁad). âeské Ïactvo vzrostlo na
60 ve dvou tﬁídách, dûtská ‰kolka opatrovala asi 30 dûtí. Dokud byla ãeská
‰kola v budovû nûmecké ‰koly, bil ﬁiditel nûmecké ‰koly za ãesk˘ hovor nebo
za hluk na chodbách.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

Îalhostice na historickém snímku z roku1920.
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ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ
Poplatek za likvidaci odpadÛ jsme
nezv˘‰ili a zachovali jsme ãástku
400,- Kã na obãana a rok. Pro zahrádkáﬁe, kteﬁí mají chatky, platí povinnost
úhrady 400,- Kã na rok. PﬁestoÏe jsme
cenu zachovali, poﬁád ﬁe‰íme nepoﬁádek, ãerné skládky a „hovínka“ na
chodnících. Copak nám nezáleÏí na
prostﬁedí, ve kterém Ïijeme? A je i pár
takov˘ch, kteﬁí „zapomnûli“ dosud poplatek zaplatit.
Pochopím je‰tû, i kdyÏ?, Ïe nûkdo
nûco vyhodí ke kontejneru, uÏ je pro
nûho velk˘ problém odpad hodit dovnitﬁ, ale kdyÏ pravidelnû vyhazuje
odpad napﬁ. u „vinárny“, k b˘valé koÏeluÏnû, do ‰karpy a nebo se ne‰títí ho
vysypat u Labe, na ostrov, kde se pohybují dûti, lidi s pejsky apod., tak nad
tím zÛstává rozum stát. VÛbec mu nevadí, Ïe vlastnû odãerpává naprosto
zbyteãnû finanãní prostﬁedky z rozpoãtu obce, která je musí vynaloÏit na li-

kvidaci takov˘chto ãern˘ch skládek, Ïe
to po nich nûkdo musí fyzicky uklidit. V
dobû, kdy u kaÏdého domu je popelnice, na kaÏdém roku stojí kontejnery na
separovan˘ odpad, ale i na komunální
odpad, kdy se 2x do roku sbírá nebezpeãn˘ odpad a 2x do roka organizujeme sbûr od domu, kdy kaÏd˘ jen pﬁed
svÛj dÛm vyhodí, co nepotﬁebuje a svozová firma to odveze, pak je opravdu

nad lidské chápání, Ïe je‰tû se najdou
lidé, kteﬁí to zahodí, kde se jim namane.
Je to smutné, je to k pláãi. Takovému
„ãistotnému“ bych s chutí nasypala popelnici do ob˘váku a psí „hovínko“ bych
si otﬁela o jeho rohoÏku , snad by pak
pochopil, kam patﬁí odpad. A je‰tû
jeden ne‰var mne tíÏí. Nikomu nezazlívám, kdyÏ si niãí své zdraví kouﬁením,
je to jeho rozhodnutí, ale prosím v‰echny kuﬁáky v obci, neházejte nedopalky
na zem, ‰patnû se to sbírá a uklízí, vypadá to hroznû a dlouho se s tím pﬁíroda pere, neÏ to zmizí. Prosím, házejte
je do ko‰e, popelnice, tam kam patﬁí.
Sbûr nebezpeãného odpadu v na‰í
obci probûhne v sobotu 4. kvûtna na
dvou stanovi‰tích, u ‰koly a u vinaﬁství.
Svoz komunálního odpadu „od
domu“ následující sobotu, tj.
11. kvûtna. VyuÏijte moÏnosti zbavit se
nepotﬁebn˘ch a vyslouÏil˘ch vûci v
uveden˘ch termínech.

INFORMACE PRO OBâANY VE ZKRATCE • INFORMACE PRO OBâANY VE ZKRATCE

Îernoseck˘ ko‰t
Mikroregion Porta Bohemika poﬁádá 18. kvûtna dal‰í roãník „Îernoseckého ko‰tu“, pﬁehlídky malovinaﬁÛ. Zde je moÏnost ochutnat a pﬁípadnû zakoupit jejich dobrá vína.

PﬁemnoÏení divok˘ch prasat

Informace pro majitele ãtyﬁnoh˘ch
mazlíãkÛ
V sobotu 4. kvûtna probûhne pravidelné oãkování proti
vzteklinû:
U ‰koly v dobû od 10.45 do 11.00 hodin, u budovy OÚ od
11.05 do 11.40 hodin a následnû, kdo to nestihne v Pí‰Èanech. Bûhem náv‰tûvy veterináﬁe bude moÏnost zakoupit
pﬁípravky proti blechách a klí‰ÈatÛm.

Co se dûje za kolejemi
âasto se setkávám s dotazy, co se dûje v nemovitosti za
kolejemi (po p. Pi‰lovi). Nemovitost koupila v draÏbû firma Vinaﬁství pod Radob˘lem, s.r.o. Teplice, dÛm chtûjí opravit a
vybudovat tam byty a rodinné vinaﬁství. Doufejme, Ïe se to
povede a bude mít i na‰e obec dal‰ího vinaﬁe ve svém katastru.
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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JiÏ ﬁadu let se obãané bydlící pod Radob˘lem pot˘kají se
‰kodami, které zpÛsobují divoká prasata. V souãasné dobû
se opût potvrzuje, Ïe jsou pﬁemnoÏená (jak jste jistû zaznamenali i z médií), jejich snaha o potravu je zbavuje ostraÏitosti a tak není v˘jimkou, Ïe se objeví i v zahradách u hlavní
silnice.
Obec Îalhostice se pﬁipojila k vinaﬁÛm z na‰eho okolí,
kteﬁí Ïádají odbor Ïivotního prostﬁedí o ﬁe‰ení této situace.
Máme k dispozici fotografie ‰kod zpÛsoben˘ch prasaty, ale
rádi bychom pﬁípadnû získali i dal‰í.

P¤EDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKATELE

Ráda bych se v‰em ãtenáﬁÛm pﬁedstavila.
Jmenuji se StáÀa Hanková, s rodinou jsem
se do obce Îalhostice pﬁistûhovala v loni
na konci léta.
Pracuji jako manaÏer a obchodní zástupce spoleãnosti
Wüstenrot, a.s. a v této ãinnosti jsem aktivní 6 let. Nabízím
moÏnosti zaji‰tûní sluÏeb v oblasti poji‰tûní, v oblasti bydlení
a jak jiÏ nûkteﬁí z vás vyuÏili i v oblasti spoﬁení a investic.
Tímto bych chtûla obãanÛm na‰í obce podûkovat za velmi
aktivní zájem o vyuÏití mimoﬁádné akce, která probûhla loni
v srpnu, kdy jsem témûﬁ v celé obci zprostﬁedkovala moÏnost
uzavﬁení limitované smlouvy o stavebním spoﬁení .Tyto
smlouvy byly s v˘jimeãn˘m garantovan˘m v˘nosem 3% a
pﬁedev‰ím bez poplatku za uzavﬁení . Vzhledem k v˘‰i cílové ãástky, ãinila úspora aÏ 5 tisíc korun. Této akce vyuÏilo
11% z celkového poãtu domácností v obci a cel˘ch 35% z
poãtu roznesen˘ch nabídek! Je vidût, Ïe povûdomí lidí neÏít
z dluhÛ, ale z úspor jiÏ vniklo i do ãesk˘ch domácností.
Moji prací je roz‰iﬁovat síÈ obchodních zástupcÛ v oblasti
Litomûﬁicka a âeskolipska. Samozﬁejmostí je i odborná znalost v‰ech na‰ich produktÛ, orientace na finanãním trhu, aktivní pﬁístup ke vzdûlávání, oslovování potenciálních klientÛ a
zaji‰tûní kvalitního servisu pro na‰e stávající klienty. A právû
pro nû spravuji v této oblasti síÈ poboãek a oblastní kanceláﬁ,
kterou máme v Litomûﬁicích v ul. Na Valech 33, hned naproti po‰tû. Zde jsme klientÛm k dispozici od pondûlí do pátku.
Jako jediná spoleãnost na trhu nabízíme ‰iroké spektrum
sluÏeb v jednom, s jednou znaãkou a s jedním poradcem. A
právû v tom jsme v˘jimeãní. AÈ je to potﬁeba bydlení, ãi zabezpeãení se na stáﬁí nebo na studia dûtí, samozﬁejmostí je
zabezpeãení majetku ãi rodiny.
Ve své praxi jsem se asi nejãastûji setkala právû s nelibostí

klientÛ k uzavírání úrazov˘ch ãi Ïivotních pojistek, jako by se,
v obchodním hovoru s klientem, mluvilo o nûãem hanlivém?!
Jako by vyjádﬁení „Ïivotní poji‰tûní „ bylo sprosté slovo, a tak
se nûkteﬁí poradci schovávají za oznaãení produktu Ïivotního
poji‰tûní za slovní obrat - poji‰tûní na zabezpeãení proti neãekan˘m Ïivotním situacím. MoÏná to na nûkoho pÛsobí
ménû negativisticky, na nûkoho naopak je takové vyjadﬁování typick˘m „mlÏením“ obchodníka. Pﬁeci jen, asi se v‰ichni
shodneme na tom, Ïe nikdo události, jako je dopravní nehoda a její následky na zdraví, dlouhodobá nemoc a hospitalizace, trvalé následky úrazu, dokonce ani smrt, neoãekává a
tím spí‰e se nechce o nich bavit. Ov‰em, poloÏme si otázku,
umíme tyto situace ze svého Ïivota vylouãit? Umíme se jim
dÛstojnû postavit ãelem, tím spí‰e, kdyÏ se nûco takového
stane v rodinû, kde vydûlává jen jeden z partnerÛ, kde je
manÏelka s dûtmi na rodiãovské dovolené, kde má rodina na
krku hypotéku, k ní povinné poji‰tûní nemovitosti, také povinné poji‰tûní auta a co teprve platby za provoz domu nebo
bytu, k tomu v˘daje spojené se ãleny domácnosti a dal‰í a
dal‰í v˘ãet v‰ech bûÏn˘ch v˘dajÛ. Pokud se v takové rodinû
stane neoãekávaná ne‰Èastná událost, b˘vá nejãastûj‰ím ﬁe‰ením uskromnit se, ale hypotéku a jiné závazky vÛãi vûﬁitelÛm platit musíme. PomÛÏe odklad splátek? Ne, protoÏe
banka umoÏní odloÏit pouze jistinu, úroky platit musíme,
navíc si po odkladu splátek banka k bûÏné splátce naúãtuje
odloÏenou jistinu a tak se dostáváme do zaãarovaného
kruhu. V nejhor‰ím pﬁípadû hrozí i exekuce. V mysli se pak
zrodí rÛzná nouzová ﬁe‰ení typu „Provident“ a jiné lichváﬁsky
nechvalnû známé spoleãnosti, které vám pomohou dostat se
do propasti je‰tû hloubûji. Znám klienty, kteﬁí se museli nakonec obrátit na úﬁad a vyhlásit osobní bankrot.
Co poradit...? Pokud v sobû najdeme trochu zodpovûdnosti, namíﬁíme si to správn˘m smûrem a oslovíme odborníka, kter˘ v prvé ﬁadû nemyslí jen na svou pûnûÏenku, ale pﬁedev‰ím hájí zájem klienta, pak se lze prostﬁednictvím vhodnû
sestavené Ïivotní pojistky na tyto rizika pﬁipravit. Ano, sice
nás to bude stát peníze navíc, ale na druhou stranu, mÛÏeme klidnûji spát s pocitem, Ïe pokud se nûco takového
stane, máme jistotu a klid, Ïe je o nás a o na‰e pﬁíjmy, postaráno. Myslím si, Ïe pro takov˘ pocit se vyplatí investovat
(Pokraãování na následující stranû)
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
ãást ze svého pﬁíjmu a naproti tomu jen
neãekat a myslet si, Ïe mû nebo nám
se nikdy nic podobného nemÛÏe
stát...Pﬁála bych nám to v‰em, ale bohuÏel i má praxe mi ukázala, Ïe nemoc
ani smrt se nás nikoho dopﬁedu nezeptá, zda-li ji plánujeme a zda-li jsme
na ni pﬁipraveni. Takov˘ je Ïivot...
Ráda bych se s Vámi podûlila o pﬁíklady z mé praxe, o pﬁíklady, které
ﬁe‰í mnoho z nás. O v‰em, kde vám
mohu b˘t nápomocna a kde mohu poradit.

Na Va‰e dotazy vám budu k dispozici na emailu - stanislava.hankova@obchod.wuestenrot.cz. Odpovûdi na dotazy, které se budou opakovat, ãi
budou tematické, následnû anonymnû
zveﬁejním.
V pﬁí‰tím vydání zacílíme na problematiku úvûrÛ na bydlení. V‰em sv˘m
klientÛm dûkuji za podporu a za pﬁízeÀ.
Paní starostce dûkuji za moÏnost
pﬁedstavení se a za vﬁelé pﬁijetí. Budu
se tû‰it na‰í spoleãné spolupráci.
StáÀa Hanková,
finanãní konzultant

FotoreportáÏ
z vánoãní mateﬁínky...

Nestaãím valit kukadla, co nám ten JeÏí‰ek pﬁinesl.
Dûti si pﬁipravily program pro JeÏí‰ka.

JeÏí‰ek nadûloval ve ‰kolce.

I maminky se zapojily.

Îalhostick˘ zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Îalhostice v nákladu 200 ks • Vychází jedenkrát za ãtvrt roku.
Pﬁíspûvky do zpravodaje zasílejte po‰tou nebo osobnû na Obecní úﬁad v Îalhosticích • V˘tisk pro obãany obce zdarma.

