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Slovo starostky
Léto budiÏ pochváleno, ﬁíkali na‰i pﬁedkové, ale já
Vám nûjak nevím. UÏ máme zase ãervenec, ãas prázdnin, dovolen˘ch, sluníãka a uÏívání si vodních radovánek.
Uplynulé ãtvrtletí leto‰ního roku bylo plné zvratÛ, událostí,
ale i pﬁírodních varování. âlovûk je tvor nepouãiteln˘ a poﬁád
si myslí, Ïe pﬁíroda ho bude poslouchat, ale ono ne. âlovûk
si vybuduje pﬁehradní nádrÏe, pÛvodnû pro regulaci vodního
toku, ale nakonec se to stoãí a dÛleÏitûj‰í je chod vodní elektrárny, vy‰‰í hladina vody pro rekreanty, pro uÏivatele „hausbótÛ“ a pro rybáﬁe, aby se jim dobﬁe vytﬁely ryby. A co ãlovûk, obyãejn˘ to tvor, kter˘ si ve své naivitû postavil domek
v blízkosti ﬁeky, protoÏe pﬁi jeho budování mûla ﬁeka jiné koryto a ãlovûk ho nemûnil, protoÏe vûdûl, Ïe to tak asi má b˘t.
âlovûk ale zaãal smûr toku „ﬁídit“, usmûrÀovat k obrazu
svému v domnûní, Ïe ho pﬁehrady uchrání, ale ono je to
jinak. âlovûk je vÛbec zvlá‰tní úkaz pﬁírody. KdyÏ se do ní
podíváme, drtivá vût‰ina zvíﬁat drÏí spolu, ctí rodinu a smeãku, respektuje nastavená pravidla a vÛli vÛdce smeãky. âlovûk, jiÏ od útlého vûku, vtlouká sv˘m mláìatÛm, Ïe jsou
osobnosti, Ïe mají svá práva a nûjak se mu z té v˘chovy vytrácejí povinnosti, respekt vÛãi rodinû a nadﬁízen˘m, úcta ke
stáﬁí a rozumu, ochrana slab‰ích a podání pomocné ruky,
kdyÏ to jin˘ ãlen „smeãky“ potﬁebuje. Na druhou stranu jsou
i situace, kdy ãlovûk dokáÏe, Ïe to s ním není tak ‰patné.
Dost úvah, uplynulé ãtvrtletí nás opût vyzkou‰elo, jen si uÏ
koneãnû v‰ichni musíme uvûdomit, Ïe ne ãlovûk pﬁírodû, ale
pﬁíroda ãlovûku bude urãovat, jak se má chovat, co je správné a co ne. Pﬁíroda si zkrátka nedá porouãet.
Vacková Alena, starostka obce

Léto budiÏ pochváleno...

HOSPODA¤ENÍ OBCE
Zastupitelstvo na svém zasedání 24. ãervna schválilo závûreãn˘ úãet obce Îalhostice vãetnû povinn˘ch pﬁíloha
a zprávu o hospodaﬁení obce za rok 2012, která byla bez
závad. Obec pravidelnû splácí úvûr, kter˘ bude ukonãen v
I. ãtvrtletí 2014, nemá nedoplatky.

CO SE DùLO V MINULÉM âTVRTLETÍ V NA·I OBCI...

Oslava MDÎ se vydaﬁila
Dne 12. dubna v zasedací místnosti
úﬁadu probûhly oslavy Mezinárodního
dne Ïen a Svátku matek. Místostarosta Jaroslav Stekl˘ v‰em pﬁítomn˘m
Ïenám popﬁál hodnû zdraví a ‰tûstí,
aby vypadaly poﬁád tak skvûle jako
dnes.
Po slavnostním pﬁípitku následovalo
vystoupení pûveckého sboru Vinohrádek pod vedením ﬁeditele ‰koly
Mgr. Vladimíra Fiedlera. Nechybûlo
ani pﬁedstavení jednotliv˘ch zpûvákÛ,
(Pokraãování na následující stranû)

Oslavili jsme spoleãnû MDÎ a Den matek.

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
kdy je tﬁeba vÏdy zdÛraznit, kdo je
vlastnû jejich rodiã ãi babiãka. Údiv,
jak ty dûti stra‰nû stárnou, je vÏdy velik˘. Poté vystoupila starostka obce
s informacemi o obci, co bylo a co
bude, co se pﬁipravuje. Odpovûdûla
na dotazy pﬁítomn˘ch, se v‰emi se
pozdravila a také popﬁála v‰e nejlep‰í k jejich svátku.

Zazpíval Vinohrádek babiãkám.

Bylo o ãem si popovídat....

Svaz Ïen jiÏ tradiãnû pﬁipravil obãerstvení z vlastnoruãnû pﬁipraven˘ch pomazánek, nechybûla ani káva a zákusek. V‰echny pﬁítomné Ïeny dostaly
mal˘ dárek. Po slovû starostky se chopil kytary pan ﬁeditel ‰koly a spolu s Ïenami si v‰ichni zazpívali krásné ãeské
písniãky.
Po celé odpoledne panovala dobrá
nálada, ke které jistû pﬁispûl i p.Stekl˘,
kter˘ pﬁinesl nûkolik lahví svého skvûlého vína. Po pﬁíjemném odpoledni starostka rozvezla Ïeny do jejich domovÛ.
Jen je velká ‰koda, Ïe z cca 75 pozvan˘ch seniorÛ dorazilo cca 25, pﬁestoÏe
jim v tom nebránily zdravotní podmínky.
Svaz Ïen v‰e pﬁipraví, obec zajistí program a dárky, starostka je sveze
autem, tak pak uÏ jen zb˘vá se úãastnit, vyuÏít moÏnosti si popovídat a zavzpomínat.
Tak snad pﬁí‰tû. Îenám, které ze
zdravotních dÛvodÛ nemohou pﬁijít,
jsou dárky rozneseny domÛ.
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I se sborem.

A pak pan ﬁeditel.

SloÏítá dopravní situace se nelep‰í

Dopravní nehoda - buìte na sebe opatrní.

Dopravu v na‰i obci ﬁe‰íme snad jiÏ sto let, alespoÀ mi to tak
pﬁipadá. Obec nainstalovala dva radary, které informují ﬁidiãe
o jejich aktuální rychlosti a zablikají, kdyÏ jedou moc rychle.
BohuÏel nám také potvrdily skuteãnost, Ïe prÛjezdnost na‰í
obcí je velmi vysoká. Dle statistiky na radarech je to cca 4600 aut
dennû. I kdyÏ poﬁád pﬁipomínáme nebezpeãí provozu, stala se
dopravní nehoda 2. kvûtna.
„Dvojkou autobusem“ pﬁijel Tomá‰ Oncirk ze ‰koly, vystoupil
z autobusu a bez rozhlédnutí vybûhl za autobusem a bohuÏel rovnou pod kola projíÏdûjícího náklaìáku.
Velmi pohotovû se zachovala spoluÏaãka Tomá‰e, Lucka Konyariková, která pomohla Tomá‰ovi na chodník, to uÏ pﬁibûhla
starostka s Monikou âápovou a zajistily zbytek.
Po pﬁíjezdu sanitky byl Tomá‰ o‰etﬁen a sanitou pﬁevezen na
‰kolní hﬁi‰tû a následnû vrtulníkem do nemocnice v Ústí nad
Labem. Zde podstoupil operaci nohy.
Na‰tûstí v‰e dopadlo dobﬁe, ﬁidiã dobﬁe odhal, Ïe by mohl
nûkdo vybûhnout a tak jel pomalu a Tomá‰, co by sportovec, „‰ikovnû“ upadl. Pﬁesto je to drahé pouãení, jak se pﬁechází silnice.

Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm...
■ Ve druhém ãtvrtletí roku 2013 jsme byli blahopﬁát: Jiﬁinû Famfulíkové, Jaroslavû Nekvasilové,
Vlastû Ka‰parové, Václavu Valterovi, Elenû Oncirkové, Jiﬁímu Dorazilové, Karlu Voﬁí‰kovi,
Franti‰ku Hájkovi, Vûﬁe Hotové a Annû Jake‰ové. Aby se na Ïádného oslavence nezapomnûlo si
vzala za své Dana Kubová a na‰e Ïeny. VÏdy 1.
úter˘ se sejdou spolu se starostkou, v‰e naplánují
a rozdûlí.
■ Dne 13. kvûtna oslavila 101. narozeniny paní
Anna Jamborová. S kytiãkou a dárkem ji popﬁála
se Ïenami i starostka. Paní Jamborová je plná
elánu, zlobili ji hokejisté, kteﬁí nehráli dle jejich pﬁedstav na mistrovství svûta. V‰em oslavencÛm moc
blahopﬁejeme.
■ V tomto roce nás na vÏdy opustili na‰i blízcí,
pﬁátelé, kamarádi: Jaroslav BlaÏej, Vojtûch Neubert, Marie P‰eniãková, RÛÏena Kracíková a Bohuslav Strejãek. Nezapomeneme.

101. let paní Jamborové.

V˘mûna oken v budovû obecního úﬁadu
Obec získala dotaci z MAS âS, SZIF Ústí nad
Labem na v˘mûnu oken v budovû obecního úﬁadu.
Probûhlo v˘bûrové ﬁízení na dodavatele díla. Pﬁihlá‰eny byly celkem tﬁi firmy. Vítûznou firmou, se kterou
byla následnû podepsána smlouva o dílo je firma:
Pavel Kozumplík, Litomûﬁice. V souãasné dobû se
okna vyrábûjí a pﬁedpoklad, Ïe v druhé polovinû
srpna probûhne v˘mûna oken. Logicky se nabízí
i malování úﬁadu. Pﬁesné termíny budou sdûleny
v dostateãném pﬁedstihu na úﬁední desce a internetov˘ch stránkách obce. Prosím o pochopení a trpûlivost pﬁi vyﬁizování Va‰ich pﬁání v tomto ãase.
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Îalhostice: Návrat tradice v˘borného vína
Dne 18.kvûtna se ve Velk˘ch Îernosekám konal jiÏ 8 roãník „Îernoseckého ko‰tu“, kter˘ poﬁádá mikroregion Porta
Bohemica (Îalhostice jsou ãleny). V dopoledních hodinách
probûhlo vyhodnocení vzorkÛ „malovinaﬁÛ“ z na‰eho regionu, které posoudili odborníci. I na‰e obec mûla své zástupce
a vedli si velice dobﬁe.

Vítûz „Îernoseckého ko‰tu“.

Na‰i vinaﬁi s v˘sledky své pûstovatelské práce.

Hlavní cenu Îernoseck˘ ko‰t 2013 opût vyhrál Jaroslav
Stekl˘ se sv˘m vínem - Tramín 2011. Ocenûní si odnesl
i Zdenûk Anto‰ a vinaﬁi otec a syn Singerovi.

Pﬁedstavujeme podnikatele v obci...
V na‰í obci jiÏ ﬁadu let podniká paní Libu‰e
Pizúrová. V prostorách obecního úﬁadu ‰ili bundy
z pﬁírodní kÛÏe.
Tato firma se stala jiÏ témûﬁ souãástí na‰i obce
a aktivnû se zapojuje do dûní. ManÏel se nyní vûnuje jiné sféﬁe a paní Pizúrová finanãní mu podnikání. Ve spolupráci s financemi pro Ïivot „Gepard“
v souãasnosti nabízí pro Vás zv˘hodnûné pÛjãky
pro obyvatele postiÏené povodnûmi bez poplatkÛ,
s nízkou úrokovou sazbou.
Pokus Vás to zaujalo, staãí dojít na obecní úﬁad,
zatelefonovat na 777 644 425 a nebo napsat:
libuse.pizurova@gpf.cz.
Setkáte se s milou a ochotnou podnikatelkou,
která Vám nabízí svou pomoc.
Pomoc nabízí v‰em.
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Firma která se stala souãástí na‰i obce...

SVATOJAKUBSKÁ NOC V NA·Í OBCI
Dne 30. ãervna nastala Svatojakubská noc, v‰echny jsme oprá‰ily
svá ko‰Èata a vyrazily na nejbliÏ‰í místo
s pﬁipravenou hranicí. V na‰em pﬁípadû
na „plácek“.
Potû‰ilo mne, kolik se se‰lo ãarodûjnického dorostu. Májka pﬁipravila zajímavé soutûÏe, krásné prostﬁedí, hranici s babou jagou. „Nejkrásnûj‰í“ ãarodûjnice byly vyhodnoceny a odmûnûny,
nechybûly odmûny ani pro dospûlácké
exempláﬁe. Po zapálení ohnû si v‰ichni
opekli ‰pekáãka a po posilnûní jiÏ kﬁepãili za zvuku hudby aÏ do ranního kuropûní za úãasti cca 70 lidí a vÛbec nám
nevadilo, Ïe poãasí nebylo zrovna nejlep‰í.
Touto cestou dûkuji sponzorÛm akce:
Petru Drahorádovi, ZdeÀku Vackovi
a Tomá‰i Prokopcovi, kteﬁí pﬁispûli na
obãerstvení a odmûny.
Hned druh˘ den Májka postavila
májku za vydatné pomoci firmy Waldhauser, autodoprava, dûkujeme. Ke
kácení máje nedo‰lo hned z nûkolika

No ﬁeknûte... nejsou to krásné ãarodûjnice?
pﬁíãin: jednak bylo tak chladné a de‰tivé poãasí, Ïe se akce nakonec zru‰ila,
za druhé se nám zaãala nehezky zve-

To je to dobr˘, ale ãarodûjnice uÏ nechci vidût.

dat hladina ﬁeky a za tﬁetí nám májku
nûkdo ukradl, tak Ïe nebylo co kácet.
Tak aÏ pﬁí‰tû.

Zauãování dorostu.

Pﬁipravujeme
a zveme...
Dne 17. srpna 2013 se bude konat „Îalhosticá neckyáda“, tentokrát na suchu.
Sejdeme se v‰ichni v 17.00 hodin na hrázi
u májky, kde spoleãnû podûkujeme za
pomoc pﬁi leto‰ních povodních v‰em, kteﬁí
pomáhali, dáme si nûco dobrého na zub
a pﬁi hudbû se budeme dobﬁe bavit. Jsme
nuceni vzhledem k leto‰ní vysoké vodû
upustit od závodÛ plavidel po ﬁece a jen
symbolicky uspoﬁádat „suchou neckyádu“,
abychom nenaru‰ili jiÏ zabûhnut˘ cyklus.

Plakátek s pozváním na tuto oblíbenou akci najdete
na poslední stranû tohoto vydání zpravodaje.

ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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POVODNù âERVEN 2013
KdyÏ jsme v srpnu 2003 sedûli na
plácku a vzpomínali na srpen 2002,
naivnû jsme si mysleli, Ïe uÏ to nezaÏijeme, Ïe to bylo ojedinûlé, ale
chyba. Po roce 2002 hned v lednu
byla voda znovu, v roce 2006 byla
zase v domech, hrozila v 2010 a teì,
v ãervnu 2013, pﬁi‰la skoro stejná
jako 2002, chybûlo jen cca 70 cm do
vlnovky na ml˘nû (ãp. 56). Ani ve
snu by mne nenapadlo, Ïe budeme
malovat dal‰í vlnovku. 2. ãervna ve
14.00 hodin byl vyhlá‰en II. stupeÀ,
v 17.00 hodin jiÏ III. a uÏ jsme ne‰li
domÛ.
První pﬁedpoklad byl 10 m, coÏ pro
nás znamená evakuaci obãanÛ celé
spodní ãásti obce. Je‰tû v nedûli jsme
evakuovali ãp. 56, 117 a 39. Následoval velmi rychl˘ postup. V‰ichni vyklízeli, odváÏely se lednice, vymontovávaly
plynové kotle. Pak pﬁi‰lo to nejhor‰í,
ãekání, kam aÏ ta voda doteãe. Zastavila se 6. ãervna na 10,72 m (podle
Stﬁekova). Následovalo uklízení, mytí,
zji‰Èování ‰kod.
Hned od zaãátku vyhlá‰ení povodÀové pohotovosti se bez vyzvání zapojili
p. Lip‰, Stekl˘, Kára a Waldhauser.
¤íkám na rovinu, Ïe bez Tomá‰e Prokopce bych situaci tûÏko zvládala a je
fakt, Ïe uÏ jsme za tu dobu sehraní
a máme stejné my‰lenkové pochody.
Od nedûle aÏ do kulminace jsme nepﬁetrÏitû drÏeli sluÏbu a provádûli kontroly jednak hladiny vody, zatápûn˘ch
domÛ a firem, ale i spolupracovali s Policií âR a armádou. Komunikovat a b˘t
stále s „plaváãky“ jsme povaÏovali za
samozﬁejmost. JiÏ v prÛbûhu prvních
dnÛ se zaãali oz˘vat známí, kamarádi,
kolegové starostové, Ïe zaji‰Èují
pomoc, finanãní dary apod. Zaãali jsme
naváÏet ãistící prostﬁedky (chudinka citronek, je‰tû Ïe má tak velk˘ kufr), aby
bylo ãím uklízet.
Starostka s pﬁedstihem zajistila
z Kraje 20 ks vysou‰eãÛ, které dovezl
Zdenûk Vacek spolu s Ferim a Martinem Hübnerem.
Dnes, je „skoro“ uklizeno, jsou seãteny ‰kody, víme, co nám voda zniãila,
po‰kodila a i trvale vzala. Co nám ale
nemohla vzít je pocit, Ïe v tom nejsme
sami. Tak jako pﬁi kaÏdé mimoﬁádné
události se ukáÏe charakter ãlovûka,
poznali jsme, Ïe tu máme mezi sebou
KAMARÁDY. Nechci nikoho zapomenout, to by mne moc mrzelo, ale nemohu nejmenovat EvÏena a Maru‰ku Cí(Pokraãování na následující stranû)
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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Takto nám voda zniãila místní komunikaci

Dal‰í místní komunikace u Labe.

Hasiãi ze Slavûtína.

zovi, Martina Hübnera a Danu ·naidaufovou coby hlavní zásobovaãku
potravin, kdy servírovala mezi vlnami,
zrovna tak Jana Jake‰ová a Pepa
Jake‰, opût Maru‰ Cízová, Zdena Dopitová, Lovosiãtí Zahnovi, kteﬁí pomáhali v‰em. Hluboce smekám pﬁed
v‰emi „plaváãky“ kteﬁí makali jako
‰rouby, pomáhali si vzájemnû, podporovali se, zkrátka, byli jeden ãlovûk. Dík
patﬁí i panu Po‰íkovi, kter˘ zapÛjãil
prostory na uskladnûní nábytku. V‰ichni, kteﬁí jste pomohli, máte mÛj, ale
hlavnû od „plaváãkÛ“ velikánsk˘ dík.
Vûﬁte, Ïe Vám to nezapomenou, pﬁijìte
na neckyádu a uvidíte.
Dne 24. ãervna na zasedání zastupitelstva obce jsem v‰echny pﬁítomné
seznámila s prÛbûhem povodní 2013,
ale hlavnû chci touto cestou podûkovat
„plaváãkÛm“ za jejich uznání mé práce
(dostala jsem kytici a nyní si ji su‰ím),
ale i práce Tomá‰e Prokopce, Jardy
Steklého, Jardy Káry, Va‰ka Lip‰e
a Petra Waldhausera. Potû‰ilo nás,
Ïe Va‰e uznání patﬁilo i Ferimu, na‰emu zamûstnanci, kter˘ „makal jak barevn˘“, slouÏil s námi i v noci, ráda
jsem mu to vyﬁídila a vûﬁte, Ïe si Va‰eho ocenûní a podûkování velice váÏí.
Podûkování i Jiﬁinû Malíkové (Krásové).
V polovinû mûsíce srpna se sejde
zastupitelstvo a schválí rozdûlení finanãních darÛ zaplaven˘m obãanÛm.
Nyní, tj. 17. 7., to dûlá cca 600 tisíc
korun. Domnívám se, Ïe pﬁijdou vhod,
hlavnû kdyÏ se leto‰ní pomoc státu nastavena maximálnû 30 tisíc na bytovou
jednotku a ostatní nic.
Autorem celého textu je
Alena Vacková, starostka

U Zahnu... v‰ude voda.

Studenti stﬁední ‰koly v Mostû pﬁivezli peníze, vûci na úklid a hraãky.

Vodní hladina neustále stoupala....

Zatopen˘ viadukt u Vesel˘ch.
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Takto to vypadalo u v Lanû.

Voda opadla.... A teì nás ãeká velk˘ úklid...

Prosíme o poskytnutí Va‰ich foto z povodní na:

starostazalhostice@seznam.cz

Katastrofa na litomûﬁicku.
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Letní ‰kolní akademie
Dne 21. ãervna se v prostorách na‰í základní ‰koly konala „Letní ‰kolní akademie“, na které dûti pﬁedvedly své
umûní a talent. Odpoledne zahájil dramatick˘ divadelní krouÏek s nastudovanou pohádkou pro dûti i rodiãe.
Na nádvoﬁí ‰koly pak následovalo vystoupení tûch nejmen‰ích, na‰í mateﬁinky, dûtiãky zazpívaly, zatancovaly
a po vystoupení se rozlouãily se sv˘m kamarády, z kter˘ch
se po prázdninách stanou Ïáci 1. tﬁídy.
Budoucí ‰koláãci dostali dárky jak od vedení mateﬁské
‰koly tak i od obce, které jim spolu s pﬁáním a nûãím na zub
pﬁedala starostka obce. Následovalo vystoupení jednotliv˘ch
tﬁíd a závûr jiÏ tradiãnû patﬁil sboru Vinohrádek a skupinû Fidorky. Poãasí bylo aÏ moc teplé, ale pﬁesto bylo nádvoﬁí
‰koly plné rodiãÛ a hostÛ. Kávu a malé obãerstvení zajistili
zamûstnanci ‰kolní kuchynû, v‰ichni si mohli pak opéci ‰pekáãka a posedût u ohnû s kytarou. Moc hezk˘ závûr ‰kolního roku.
Úplnou teãkou za ‰kolním rokem ale bylo rozlouãení s absolventy 9. tﬁídy. Po rozdání vysvûdãení a projití cinkající uliãkou spoluÏákÛ do ‰kolní jídelny se ujal slova tﬁídní uãitel Petr
Musil. Nezklamal, jeho ﬁeã jiÏ nyní jeho b˘val˘m ÏákÛm byla
vûcná, nic neskr˘vající, cílená na pﬁedem dan˘ cíl. Pﬁesnû
vûdûl, kam míﬁit a na koho.
Následoval s nûkolika slovy ﬁeditel ‰koly, následnû pﬁítomní hosté. Starostky pﬁedaly „deváÈákÛm“ dárky, které jim
budou pﬁipomínat léta ve ‰kole v Îalhosticích.
Poslední zvonûní, vlastní píseÀ a poslední spoleãné foto.
A jsou z nich témûﬁ dospûlí lidé.

Vystoupení na‰ich nejmlad‰ích z mateﬁinky.

V této dobû to uÏ jsou ‰koláci...

Louãení s deváÈáky

Louãení s budoucími ‰koláky.

A na závûr Vinohrádek a Fidorky
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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Tﬁídní jim naposledy promlouvá do du‰e

Poslední louãení, nûkdy i se slzou

Pﬁivítali jsme
nové obãánky na‰í
obce. Pﬁejeme
jim hodnû ‰tûstí
do Ïivota.

Odpadové hospodáﬁství
V mûsíci kvûtnu probûhl svoz nebezpeãného odpadu a následnû
odvoz velkoobjemového komunálního odpadu od kaÏdého domu.
Pﬁesto poﬁád pﬁipomínám, neházejte odpadky na chodníky a ani
nikam jinam, jen do popelnice, kam
patﬁí. Uklízejte po sv˘ch ãtyﬁnoh˘ch
miláãcích, aÈ si to nenosíme na botách domÛ. Neházejte nedopalky na
zem.
UpozorÀujeme v‰echny obãany, Ïe
jiÏ nastalo II. pololetí a je tﬁeba uhradit druhou polovinu místního poplatku
(místní danû) za likvidaci odpadÛ. Poplatek je poﬁád stejn˘, 400,- Kã na
cel˘ rok, pololetnû 200,- Kã na hlavu
v‰ech, kteﬁí mají v na‰í obci trval˘
pobyt. Neuhrazení poplatku podléhá
stejnému reÏimu, jako nezaplacení
jakékoliv jiné danû vãetnû penále.
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Prosím obãany, aby mûli trpûlivost se
sekáním trávy a kde je to moÏné, aby
nám letos pomohli . Feri od 1.7. marodí, zlomil si na 2 x nohu a nebude asi 2
mûsíce. A aby se to nepletlo, rozbily se
oba kﬁovinoﬁezy. V ãervnu jsme sekání
pﬁeru‰ili díky velké vodû a teì ten Feri.
Máme sice poÏadavek na dal‰í VPP,
ale bude aÏ od 1. srpna.
Starostka se úãastnila na odboru Ïi-
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votního prostﬁedí jednání na téma divoká prasata. Ta mají na svûdomí
‰kody hlavnû v lokalitû pod Radob˘lem a u ‰koly. Nezastaví je ani plot,
nepohrdnou bramborami, zeleninou,
vínem (myslím hroznov˘m) , ale ani
slepicí. Jsou jiÏ del‰í dobu znaãnû
pﬁemnoÏená a to nejen v Îalhosticích, ale zﬁejmû v celé republice.
Není pro nû problém urazit cca 30
km za noc, pﬁeplavat Labe apod.
Navíc se nebojí lidí a stále více se
objevují v blízkostí domÛ. Uvedeného jednání se úãastnili vinaﬁi, zemûdûlci, zástupci myslivcÛ, obcí, odboru Ïivotního prostﬁedí Litomûﬁice
a úﬁedník Kraje. Jedin˘ závûr, na kterém se v‰ichni shodli, Ïe jsou prasata pﬁemnoÏená a co s tím??.
Dnes nám bylo oznámeno, Ïe
Rada mûsta Litomûﬁice schválila pobídku pro myslivce za zastﬁelení bachynû. Snad to bude mít nûjak˘ efekt
a prasat trochu ubyde.

Kronika obce Îalhostice I., 2. vybraná ãást
âeská tûlocviãná jednota byla zaloÏena v obci r. 1928 jako DTJ pﬁi organizaci sociálnû demokratické strany. Zakládali ji koÏeluhové Podan˘ a Nejedl˘.
Zapoãalo se s dorostem a brzy mûla
jednota 120 ãlenÛ. Akce zaloÏení „Sokola“ se uãiteli Louskému nezdaﬁila.
ProtoÏe cviãenci DTJ mûli ke cviãení
pouze tûlocviãnu místní ãeské ‰koly,
ãinil pak uãitel Lousk˘ pﬁekáÏky pﬁi pÛjãování tûlocviãny („ztratil klíãe“ ap.).
Spolupráce DTJ s nûmeckou tûlocviãnou jednotou nûm. soc. dem., ATUS
‰la dosti dobﬁe. ATUS cviãil v tûlocviãnû nûmecké místní ‰koly. Pﬁi volbách
mûly obû soc. dem. strany spoleãnou
kandidátku, v níÏ byla âechÛm vyhrazena místa podle poãtu voliãÛ. Pozvánky na zábavy se tiskly dvojjazyãnû. Nûmecká soc. demokracie byla aÏ do dob
nûm. nacionalismu celkem loyální ke
vládû a úﬁadÛm první republiky.
Rozpad sociální demokracie v r.
1921 se v na‰í obci projevoval pomûrnû málo, protoÏe národnostní zaujetí
a nebezpeãí nûmeckého tlaku zatlaãovalo sociální uvûdomûní ãeského dûlnictva.
V r. 1933 pﬁi‰lo do na‰í obce asi 20
emigrantÛ, uprchlíkÛ z nûmecké ﬁí‰e,
kteﬁí se ubytovali v podnájmu u ãesk˘ch i nûmeck˘ch sociálních demokratÛ a komunistÛ. Brzy poté byla v na‰í
obci zaloÏena SPD - Sudetendeutschepartei, maskovaná filiálka Hitlerova
reÏimu. Nûmeãtí uãitelé, mû‰Èáci a zámoÏní majitelé byli pﬁitom velice agilní.
Vedoucím strany stal se v obci pensionovan˘ Ïelezniãáﬁ âSD (kter˘ bral pﬁitom znaãnou pensi od státu). âSD totiÏ
pro tuto ãinnost propustila pﬁi restrikci
9-10 NûmcÛ ÏelezniãáﬁÛ, kteﬁí byli
zvlá‰È horliv˘mi ãleny SPD a pensionovala je, mûli-li „definitivu“.
V obci zapoãal tich˘, av‰ak houÏevnat˘ boj mezi soc. demokracií ãeskou
i nûmeckou a komunisty na jedné spoleãné stranû a SPD na druhé stranû.
V r. 1927 byl zaloÏen v obci svaz „Rotenwehr“ ze soc. demokratÛ obou národností a komunistÛ. Nosili rudé pásky
na rukávech a cviãili se polovojensky
se star˘mi pu‰kami vojensk˘mi. Do‰lo
i k potyãkám mezi obûma stranami,
hlavnû mezi mládeÏí, která se cviãila
v DTJ a ATUS.
V r. 1938 se mezi ãesk˘mi Ïelezniãáﬁi ukázalo i nûkolik ãlenÛ fa‰izující strany Stﬁíbrného, jímÏ ãe‰tí dûlníci pﬁezdûli „ÏluÈáci“. Vystupovali jako ochránci
republiky, ale pﬁi pﬁíchodu nûmeck˘ch
vojsk z nich hlavnû se stávali t.zv. „vlaj-

kaﬁi“, spolupracovníci NûmcÛ, udavaãi
a zrádci.
Od r. 1937 bylo moÏno mezi Nûmci
zaslechnouti pozdrav „Heil Hitler“.
SchÛze SPD v Litomûﬁicích na ostrovû
a na hl. námûstí se staly velmi poãetn˘mi srazy celého kraje a naplnily celé
námûstí, zvlá‰tû kdyÏ pﬁijel jejich
„vÛdce“ Henlein, uãitel z kraslicka, vybran˘ Hitlerem za vÛdce NûmcÛ celého
pohraniãí v âSR. Henlein si pak v r.
1945 pﬁestﬁihal Ïíly nÛÏkami, kdyÏ byl
pﬁedtím usmrtil celou svou rodinu s nûkolika dûtmi. Pﬁi srazech SPD mnoÏství
jiÏ vystupovali uniformovaní „Ordneﬁi“
v ãern˘ch kalhotách, hnûd˘ch ko‰ilích
s ﬁemeny a hnûdou ãepicí, v ãern˘ch
holinkách. âs. vojsko s policií mûlo sice
vÏdy pohotovost, ale zároveÀ pﬁísné
rozkazy vyh˘bat se sráÏkám. Nûmci
v Litomûﬁicích sami pﬁedûlali pouliãní
oznaãení dvojjazyãné na nûmecké
a pak na nûmecko-ãeské z ãesko-nûmeck˘ch.
V místních továrnách dennû poustávaly hádky a debaty mezi nacisty (vedoucí Lüsmilich) a ostatními dûlníky.
Majitel koÏeluhny Taussig, zeÈ litomûﬁického Neuburga, maj. koÏeluhny
v Ltm, (oba Îidé) si sporÛ nev‰ímali,
hledûli si spí‰ svého majetku. Napﬁ. továrník Neuburg, majitel nûkolika továren (tov. na obuv „Humanic“ v Mnichovû Hradi‰ti) si v Ltm na Masné hoﬁe postavil vilu za 16.000.000 Kãs (dne‰ní
dûtsk˘ domov).
Pﬁi vyhlásení mobilizace v r. 1938
(záﬁí) byli místní nacisté velmi pﬁekvapení a rázem zkrotli. Do rána byly ãs.
stráÏemi obsazeny v‰echny mosty,
nádraÏí, vjezdy do mûst i obcí, Radob˘l
atd. Bílé punãochy a jiné poznávací
znaky nacistÛ a náznaky uniforem zmizely. Ale znaãná ãást nûmeck˘ch vojákÛ do ãs. armády nenastoupila. Skr˘vali se v lesích a domácích skr˘‰ích, ﬁízení mûli v Sebuzínû. I v místní tov. na
rybí konservy se skr˘valo 20 NûmcÛ.
KdyÏ se blíÏila kapitulace âSR, o níÏ
byli Nûmci dobﬁe spraveni, nastalo tragické stûhování asi 70% âechÛ z pohraniãí i z na‰í obce. Konsum se stûhoval do Terezína. S âechy se stûhovali
téÏ nûkteﬁí Nûmci. Do Terezína se pﬁestûhovaly 4 rodiny nûm. komunistÛ a 2
rodiny sociálních demokratÛ nûm. Odtamtud je ale ãs. úﬁady vrátily zpût
i s rodinami, ‰li ihned do nacistick˘ch
vûzení. Stûhovali se lidé s vozíky, dûtsk˘mi koãárky, nûkde pomáhali stûhovat vojáci s voj.auty a také se stûhovalo na lodích po Labi.
Pﬁi pﬁíjezdu nûm. vojsk, která pﬁijela

od Ústí n. L. i od â. Lípy, bylo mnoho
oslav. Prapory s hákov˘m kﬁíÏem byly
pﬁipraveny ve vût‰inû rodin dávno pﬁed
15. ﬁíjnem. V „Lanû“ vydávalo nûm. vojsko t.zv. „Eintopf“, jídlo z jednoho
hrnce.
Nov˘ pﬁednostové, ﬁeditelové a úﬁedníci byli jiÏ pﬁedem najmenováni a ujali
se ihned ﬁízení. Pﬁivezli s sebou hotová
nová razítka, tiskopisy a dvojjazyãné
vyhlá‰ky, ba na místní nádraÏí dodali
ihned hotov˘ nov˘ tarifní ﬁád, na kterém
bylo nutno pracovat nûkolik mûsícÛ.
Brzy do místních továren zaãalo dojíÏdût hojnû dûlníkÛ z t.zv. „Protektorátu“,
kter˘ byl zﬁízen za necelého 1/2 roku
po zabrání pohraniãí. âe‰i mûli na lístcích potravinov˘ch, ‰atenkách atd.
ménû zboÏí a bodÛ neÏ Nûmci.
Nastalo silné zat˘kání. Ve V. Îernosekách byl zatãen âech Gudera, jemuÏ
policie bitím oslepila jedno oko. Pﬁi sãítání lidu, zaﬁizeném okupanty pﬁihlásili
se za âechy z celé obce jenom tyto rodiny: Javorsk˘ s rodinou, JÛza s manÏelkou, Niebauer s rodinou, ·najdauf
s rodinou, Ant. Fidler st. s manÏelkou
(dûti jiÏ nikoliv), Ringelová z ãp. 68,
Krastová, Cízová s manÏelem, BrÛna
st. s rodinou, Jochová B. âást âechÛ
byla pﬁes okupaci vystûhována, vyjmenované rodiny se nenechaly zastra‰it
a dobﬁe vytrvaly pﬁi svém národû.
Mnozí âechové a âe‰ky ze smí‰en˘ch
manÏelství se pﬁihlásili za Nûmce a pak
usilovnû po r. 1945 omlouvali a popírali tento ohavn˘ ãin.
První okupaãní rok byl pro âechy
zvlá‰È tûÏk˘. Dosti mlad˘ch NûmcÛ se
hlásilo dobrovolnû do nûm. armády.
Av‰ak první padlí pﬁinesli bezdûky do
obce znaãné rozãarování. Nûmci totiÏ
z velké ãásti vûﬁili, Ïe „vÛdce dostane
v‰e bez války“. Kolem schodÛ u kostela ve V. Îernosekách hrozivû pﬁib˘valy
ãerné tabule, Ïe ten ãi onen obãan
„padl hrdinskou smrtí za vÛdce a vlast“.
Nejvût‰í pak poãet zpÛsobila válka se
sovûtsk˘m svazem a pohroma u Stalingradu. ZÛstaly jen nadûje na V1, V2
a dal‰í slibované tajné zbranû.
Asi 4 Nûmci byli opatﬁeni podle zákona (ﬁí‰ského) o sterilizaci lidí t.zv. ménûcenn˘ch. Syn âe‰ky Jochové byl na
frontû popraven pﬁi pokusu o pﬁebûhnutí k sov. armádû. V té dobû byl obchod silnû roztﬁí‰tûn, v obci bylo 8
kupcÛ, 7 hostincÛ, 2 vinárny a nûkolik
továrních „kantín“. Na nûkolika místech
se ãepovalo víno po domácku z místních vinic.
Historie obce Îalhostice, pﬁipravil
Jiﬁí Jebouseki
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Îalhostick˘ zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Îalhostice v nákladu 250 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.

