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Veselé vánoce, mnoho úspûchÛ v novém
roce 2014, pﬁeje v‰em obãanÛm Obce
Îalhostice starostka obce, zastupitelstvo
a pracovníci obecního úﬁadu

Slovo starostky
VáÏení obãané, v dobû, kdy budete ãíst tyto ﬁádky,
budou jiÏ vánoce klepat na dveﬁe, budeme pﬁed „zlatou“
nedûlí a do ·tûdrého dne nám bude chybût jen nûkolik
málo dnÛ.
Doma je uÏ témûﬁ v‰e pﬁipraveno na slavnostní chvíle,
v‰ude voní napeãené cukroví, za chvíli budou kynout vánoãky. Dûti chodí spát plné oãekávání, co jim ten JeÏí‰ek pﬁinese, zda se jim splní jejich pﬁání. Jsou snad i trochu hodnûj‰í,
kdyÏ se ten JeÏí‰ek dívá do okna, zda si ty dárky zaslouÏí.
Uplynul rok 2013, pojìme se trochu ohlédnout. Dá se celkem konstatovat, Ïe to byl rok jako kaÏd˘ jin˘, pro nûkoho
lep‰í, pro nûkoho hor‰í. Já sama jsem si cel˘ Ïivot myslela,
Ïe tﬁináctka je ‰Èastné ãíslo, ale po tomto roce nûjak nevím.
Zaãalo to ‰etﬁením policie, zda v na‰í obci v roce 2009 pr‰elo nebo ne a my jsme ãerpali dotaci na cestu nad tratí
oprávnûnû, pak se vyskytly zdravotní problémy a nakonec
pﬁi‰la v ãervnu opût povodeÀ a to témûﬁ v rozsahu roku
2002. Sice jsme povodnû zvládli, ale tûch penízkÛ nebylo
tolik, jako dﬁíve, ale zaplaÈ bÛh za ty, které jsme dostali od
hodn˘ch lidí, chápav˘ch obcí a i od státu. Jen kdyby ty domy
lépe vysychaly, nûjak se jim letos nechce.
Dûkuji je‰tû jednou v‰em zastupitelÛm, kteﬁí se zapojili do
práce, hlavnû Tomá‰ovi Prokopcovi a na‰ich pracovní-

Volební komise obce, která zaji‰Èovala prÛbûh voleb

kÛm, Jiﬁce Malíkové a Gejzovi Ferimu, kteﬁí se ukázali jako
velcí pracanti.
Zase se potvrdilo, Ïe jsou mezi námi skuteãní kamarádi,
lidí, kter˘ch je tﬁeba si váÏit, nechci v‰echny vyjmenovávat,
mohla bych na nûkoho zapomenout a to by mne moc mrzelo, ale nemohu za v‰echny nevzpomenou na EvÏu a Maru‰
Cízovi a dal‰í.
V‰em jsme se snaÏili podûkovat a vyjádﬁit svou úctu pﬁi leto‰ní neckyádû, kdy jsme je povaÏovali za na‰e VIP hosty. V
nouzi pozná‰ pﬁítele a to platí. V‰em moc za v‰echny „plaváãky“ dûkuji. Dnes uÏ jsou domy skoro opravené, obãané
bydlí zpût a doufáme, Ïe uÏ ty velké povodnû byly skuteãnû
poslední, Ïe uÏ se koneãnû zodpovûdní lidé pouãí a budou se
patﬁiãná opatﬁení dûlat vãas, aby ‰kody a následky byly minimální.
I v na‰í obci probûhly volby do Parlamentu âR, v ãele
státu stojí lidé, které jsme si zvolili, ale hlavnû se domnívám,
Ïe tyto volby jasnû ukázaly, Ïe lidé chtûjí zmûnu, chtûjí nápravu a nevûﬁí velk˘m stranám. Tak uvidíme, jak to dopadne.
Ve ‰kole máme 15 dûtí v 1. tﬁídû, plnou druÏinu a mateﬁinku. Jen aÈ se rodí nová generace. 29. listopadu jsme rozsvítili ná‰ vánoãní stromeãek, zazpívaly nám k tomu dûti ze
‰koly a zahrál Kamil Vesel˘ (sice z repra, ale i tak to bylo moc
fajn). Dali jsme si svaﬁák nebo hork˘ ãaj a v pﬁíjemné atmosféﬁe se vánoãnû naladili. Pﬁeji Vám, VáÏení obãané, aby jste
vánoãní ãas proÏili v klidu a pohodû sv˘ch rodin, dûtí, vnouãat a hodn˘ch lidí, pﬁátel a kamarádÛ. Zastavte se po tom celoroãním blázinci, sednûte si, nalejte si sklenku dobrého vína
a nebo nûãeho, co máte rádi a jen tak poseìte, popovídejte
si, uÏijte si sv˘ch blízk˘ch. Pod stromeãkem nemusejí b˘t
dary za tisíce, ale ani za stovky, dÛleÏité je pﬁece, Ïe Vás má
nûkdo rád a vzpomnûl si tﬁeba maliãkostí, kterou sám udûlal.
Podívejte se na pohádky, jsou tak krásné, pravdivé a ze Ïivota.
Do nového roku 2014 Vám pﬁeji ‰tûstí, lásku v‰eho druhu,
práci bez které je to tûÏké, nûjaké ty penízky, které jsou potﬁeba k Ïivotu, ale hlavnû zdraví, které kdyÏ není, nebude nic,
zdraví, které se nedá koupit za Ïádné peníze, zdraví a pár
pﬁátel, kteﬁí Vás podrÏí, kdyÏ Vám bude nejhÛﬁe, neptají se
proã a zaã, ale zkrátka tu jsou a chtûjí Vám pomoci, protoÏe
Vás mají rádi takové, jací jste. Krásné a ‰Èastné vánoce! Va‰e
starostka
Alena Vacková

ZAHÁLIJI JSME ADVENT
Dne 29. listopadu jsme u budovy úﬁadu zahájili advent
vánoc 2013. Stromeãek byl v leto‰ním roce jiÏ bohat‰í (loni
jsme mûli jeden svítící ﬁetûz a je‰tû pÛjãen˘, nevûdûli jsme,
zda se bude akce líbit), na‰i zamûstnanci se ujali role „ãí‰níkÛ“ a nalévali svaﬁák (víno opût vûnoval pan Stekl˘) a
hork˘ ãaj.

K tomu v‰emu bylo vánoãní cukroví, zazpíval Vinohrádek a
o doprovodnou hudbu se postaral pan Vesel˘ Kamil. Pomohly i na‰e Ïeny. Dûti, kter˘ch bylo letos více neÏ loni, se
poﬁádnû vybûhaly a vÛbec jim nevadila zima. Starostka popﬁála obãanÛm krásn˘ advent a vánoãní ãas. V‰em, kteﬁí pomáhali, dûkuji.

Dûti zazpívaly pﬁi rozsvûcení vánoãního stromku

Úsmûvy na tváﬁích svûdãí o dobré náladû

Svaﬁák a cukroví v‰em chutnalo

Svaﬁák, cukroví a nakládané vi‰nû

Byla zima, ale nám to nevadilo

Na‰i zamûstnanci v roli obsluhy tekutin
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CO SE DùLO V OBCI
Obec Îalhostice dokonãila opravy bytov˘ch domÛ po povodních a nájemníci se mohli nastûhovat zpût do sv˘ch bytÛ.
V ãp. 56 byly pﬁidûleny dvû bytové jednotky a to panu Janu
Sukovi a panu Romanu Hadravovi, kterému jsme se snaÏili touto cestou pomoci vyﬁe‰it sloÏitou situaci. V ãp. 185
pak byla pﬁidûlena bytová jednotka paní Janû Siãákové.
Pﬁejeme nov˘m nájemníkÛm, aby se jim v na‰ich bytech líbilo a zaÏili zde jen pﬁíjemné chvíle.
Zastupitelstvo schválilo veﬁejnoprávní smlouvu o pﬁestupcích, kdy mûsto Litomûﬁice za nás ﬁe‰í pﬁestupky na‰ich obãanÛ a nebo pﬁestupky spáchané na na‰em katastru. Za
1 pﬁestupkové ﬁízení obec mûstu hradí 1 500,- Kã. Za leto‰ní rok (poplatek byl 1 000,-Kã) jsme zaplatili na na‰e „nehodné“ obãany 4 tisíce korun. I takto se dají „zbyteãnû“ odãerpávat finance z rozpoãtu.
Dal‰í veﬁejnoprávní smlouvou je smlouva s obcí Velké Îernoseky, kdy pro na‰e obãany, kteﬁí mají v na‰í obci trval˘
pobyt, zaji‰Èujeme v˘kon sociální pomoci tj. dováÏku obûdÛ,
zaji‰tûní náv‰tûvy lékaﬁe, dovoz lékÛ, zaji‰tûní vût‰ích nákupÛ, pﬁípadnû zaji‰tûní vût‰ích úklidÛ tam, kde to nelze zajistit jinak, ani rodinou, nastupujeme my. V‰echny sluÏby jsou
poskytované zdarma, náklady na nû hradí obec.

Opravené byty po povodních v ãp.56
V pﬁípadû zájmu anebo potﬁeby se obraÈte na starostku
obce (416 747 154, 602 195 166).
■ Zastupitelstvo schválilo pronájem ãp. 78 („U tﬁí lip“)
paní Ilonû âejkové a vûﬁíme, Ïe bude spolupráce její a obce
fungovat.

Obec nav‰tívili ãert, Mikulá‰ a andûl

Nejistota kouká dûtem z oãí, jen aby mne neodnesl

âerti ve v‰ech podobách

Koneãnû pﬁi‰la chvilka, kdy na‰e dûti zaãaly zpytovat své svûdomí, zda je ten ãert odnese nebo ne. Nejdﬁíve se naladily
dûti pﬁi pﬁedstavení pohádky a pak uÏ následovala cesta peklem, kdy buì skonãily v kotli nebo pytli a nebo byly hodné a pak
dostaly certifikát, se kter˘m mohly za Mikulá‰em a andûlem. Tam uÏ na nû ãekala sladká odmûna. Celou pﬁípravu „mikulá‰ské nadílky“ zajistila ‰kola pod taktovkou Mgr.KrchÀavé a Ïáci vy‰‰ích tﬁíd. Nadílku zasponzorovala obec, firma Prokopec a
Vacek Îalhostice. Je to podivné, ale v‰echny na‰e ratolesti peklem pro‰ly, u nûkter˘ch se tomu obzvlá‰tû divím.

Rodiãe museli asistovat i u Mikulá‰e, co kdyby se ãert objevil

Tady uÏ je to veselej‰í
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SETKÁNÍ SENIORÒ SE VYDA¤ILO

K tomu hrály „Fidorky“
Dne 21. listopadu se se‰li na‰i senioﬁi nad 65 let s vedením obce k vánoãnímu posezení pﬁi kávû.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti starostka informovala dﬁíve narozené obãany o prÛbûhu
leto‰ního roku v obci, o tom, co nás
je‰tû ãeká, co se pﬁipravuje na pﬁí‰tí
rok. Ná‰ Svaz Ïen jiÏ tradiãnû pﬁipravil

V‰ichni se dobﬁe bavili
obloÏené chlebíãky, ke kávû nebo ãaji
byl zákusek.
Pﬁípitek a pﬁání do roku 2014 pronesla starostka obce. Aby mûli v‰ichni
plné skleniãky dobrého vína, se staral
místostarosta Stekl˘, nalévalo se vítûzné víno leto‰ního „Îernoseckého
ko‰tu“, kter˘ pan Stekl˘ se sv˘m

Úãastníci setkání pozornû poslouchají, co je v obci nového

Hospodaﬁení obce
Zastupitelstvo obce schválilo rozpu‰tûní SdruÏení - kanalizace. Obec získá je‰tû 30 tisíc ze zÛstatku finanãních
prostﬁedkÛ, které zbyly na úãtu. Obec zaãala budovat kanalizaci v roce 2001, stavba byla zahájena v roce 2003 a
kolaudována v roce 2005. Obec vloÏila do spoleãn˘ch financí SdruÏení 2,5 miliónu korun a 70 tisíc na provozní náklady. Zpût po dokonãení dostala 1,7 miliónu korun a nyní
je‰tû 30 tisíc z provozních nákladÛ. Vidíte sami, Ïe jsme
se opravdu moc snaÏili, aby náklady na kanalizaci byly co
nejmen‰í a myslím, Ïe se to povedlo (bûÏné náklady na
1 m kanalizaãního ﬁádu jsou 4,5 tisíce korun a my máme
cca 5 tisíc metrÛ).
Schválilo 3. Rozpoãtové zmûny a v souãasné dobû provádí inventuru majetku obce.
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vínem vyhrál. K dobré náladû pﬁi‰ly
seniorÛm zahrát „Fidorky“, hudební
skupina na‰í ‰koly spolu s ﬁeditelem
Mgr.Fiedlerem.
Îe byla nálada dobrá a akce úspû‰ná svûdãí fakt, Ïe se v‰ichni úãstníci tohoto setkání rozcházeli aÏ po 18. hodinû veãer.

Místostarosta se ujal role hostitele
Dne 4. prosince probûhla kontrola hospodaﬁení obce k
30. záﬁí 2013, nebyly shledány Ïádné závady, nebylo doporuãeno Ïádné opatﬁení ani oprávky. 20. února 2014
bude koneãná kontrola za rok 2013.
Obec provedla opravu stﬁechy nad restaurací ãp. 78,
opravu provedl pan Danihlík.
Obec odevzdala závûreãné vyhodnocení a vyúãtování
za dotaci na v˘mûnu oken na úﬁadu, probûhla první kontrola ze SZIFu (poskytovatel dotace), dále závûreãné vyhodnocení a vyúãtování za dotaci na náhradní ubytování
pﬁi povodních, za dotaci na opravu bytov˘ch jednotek po
povodních (jedna rodina finanãní prostﬁedky nedoãerpala
a obec vracena 21 tisíc), obû na Ministerstvo pro místní
rozvoj, dotace na volby do Parlamentu âR a finanãního
daru od Kraje, vyúãtování prvotních nákladÛ na odstranûní ‰kod po povodních. V souãasné dobû probíhají inventury majetku obce za rok 2013.

Blahopﬁejeme...
V tomto posledním ãtvrtletí leto‰ního roku oslavili své „kulaté“
narozeniny pan Miroslav Krejãí , Wolfgang Waldhauser, Jaromír Pilnaj a paní Daniela Kubová, Ludmila Vávrová a budou
je‰tû slavit paní Marie Vo‰ická a Ludmila Pla‰ilová. Sice nekulaté, ale pﬁesto své narozeniny oslavil i pan Pavel Novák, kter˘
nûkolik let pracoval v zastupitelstvu obce a to i na postu místostarosty. V‰em moc blahopﬁejeme.
Dne 26. ﬁíjna 2013 oslavili manÏelé Vûra a Václav Kalcovsk˘
nádherné Ïivotní v˘roãí, „zlatou“ svatbu, 50 let spoleãného Ïivota.
Blahopﬁát pﬁi‰ly starostka obce a paní Nekvasilová s mal˘m dárkem a kytiãkou.

Vûra a Václav Kalcovsk˘ - „zlatí manÏelé“

Podûkování v‰em, kteﬁí pﬁispûli na pomoc pﬁi povodních 2013

Zástupci Stﬁední ‰koly Most
■ Finanãní pomoc do 2000 Kã: Martina Ottová, Jebousek Jiﬁí, Prokopec Tomá‰, HrÛzová Kvûtoslava, Marie Dekojová Svûtice, Ale‰ Komárek, Ing. Václav
KﬁíÏ, Ing. Karel Rozsypal - Svaz vinaﬁÛ,
Rathouská Danu‰e, Alena Vacková
■ do 10 000 Kã: Michálek Jan, Stﬁední odborná soukromá ‰kola Most, Ing.
Petr Tich˘, Ing. Milan Singer, obec
Branky, obec Nesovice
■ do 20 000 Kã: firma Smola Jan Litomûﬁice, manÏelé Kaufmanovi Jirny

Dobrovolní hasiãi Slavûtín

(chatiãka na sloupech u Labe), obec
Suchá Loz, obec Merklín, obec Metylovice, veﬁejná sbírka obãanÛ obce Libina
■ 30 000 Kã a víc: obec Zb˘‰ov, obec
RadÀovice, obec Svûtice
■ 50 000 Kã: obec ·títná nad Vláﬁí,
mûsto Studénka, obec Chotíkov , obãané Ústeckého kraje, obec Volevãice,
obec Libina
■ Obec Modlany u Teplic vûnovala
na‰í obci 200 000 Kã.
■ Obec Pﬁí‰ov vûnovala finanãní pro-

stﬁedky 29 000 Kã pﬁímo jedné rodinû
na‰í obce.
■ Materiálová pomoc: Stﬁední odborná ‰kola Most, firma Smola Jan Litomûﬁice, firma ZAVA Îalhostice Zdenûk
Vacek, firma Pronto Îalhostice - Tomá‰
Prokopec, Václav Pucek ml., Dobrovolní hasiãi Slavûtín.
V‰em, kteﬁí pomáhali, dûkujeme a
pﬁejeme jim krásné a klidné vánoce
a rok 2014 bez katastrof a kalamit,
zdraví a ‰tûstí.

Znovu pﬁipomínám soutûÏ o cenu starostky o nejlep‰í fotografie obce
VáÏení obãané, jako starostka obce vyhla‰uji soutûÏ o
nejlep‰í foto na‰í obce, je jedno, zda v zimním ãi letním období, a to v tûchto kategoriích:
1) foto od fotografÛ do 10 let
2) foto od fotografÛ do 15 let
3) fotografie od dospûl˘ch
a) pﬁírodní krásy na‰í obce a jejího okolí
b) zajímavosti, unikáty, Ïivot v obci
Termín soutûÏe: 1. 11. 2013 aÏ 30. 6. 2014. Vyhodnocení bude provedeno na 10. roãníku neckyády. Vítûzové

obdrÏí „pﬁíjemné“ ceny. Z fotografií udûláme v˘stavu, podmínkou je, Ïe poﬁizovatel snímku bude souhlasit s bezplatn˘m pouÏitím pro potﬁeby obce (reklama obce, prezentace apod.) Obec se zavazuje, Ïe k jin˘m úãelÛm nebudou
fotografie pouÏity. JiÏ nyní se tû‰ím na Va‰e povedené
snímky, na skryté talenty. Pokud budete mít i staré fotky,
velice rádi si je ofotíme.
Opakovanû prosím o fotografie z leto‰ní neckyády,
prosím poslat na email:
starostazalhostice@seznam.cz, dûkuji.
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Odpadové hospodáﬁství
Na obci je jiÏ moÏné zaplatit místní poplatek za likvidaci komunálního
odpadu na rok 2014.
Jsou k dispozici nové nálepky na popelnice, jsou opût celoroãní. Poplatek
je moÏné hradit buì na cel˘ rok nebo
pololetnû, je stále ve v˘‰i 400,- Kã na
hlavu a rok, pro osoby s trval˘m pobytem v obci. Osoby, které zde bydlí a nejsou zde trvale hlá‰eny, platí také
400,- Kã, protoÏe v na‰í obci produkují
odpad a my jej za nû hradíme svozové
firmû (v pﬁípadû, Ïe jej neuhradí, nedostanou od nás nálepku a budou povinni nám doloÏit, jak odpad likvidují a kam
- vypl˘vá ze zákona, moÏná pokuta do
v˘‰e 10 tisíc korun). Poctiví obãané ne-

mohou doplácet na neplatiãe. Pﬁipomínáme touto cestou , Ïe nemají uhrazen
místní poplatek za komunální odpad
obãané bydlící v ãp.: 12, 14, 69, 135,
141 a 192. Jistû si svou chybu uvûdomují a provedou nápravu je‰tû do
konce leto‰ního roku, aby nebyli vedeni v inventuﬁe jako neplatiãi a nebylo s
nimi zahájeno správní ﬁízení. Je jiÏ
moÏné si vyzvednout nové nálepky na
v˘voz komunálního odpadu na rok
2014 a uhradit místní poplatek.
Staré nálepky na rok 2013 platí
pouze do 31. ledna 2014, po tomto
datu jiÏ nebudou popelnice bez nové
nálepky vyváÏeny.
V pﬁí‰tím roce bychom rádi roz‰íﬁili

stání na separovan˘ odpad, pﬁidáme
kontejnery na plasty a papír. Pokud má
nûkdo z na‰ich obãanÛ zájem o likvidaci bioodpadu, je tﬁeba tak písemnû
oznámit na úﬁadu, nejlépe pﬁi placení
odpadu komunálního, abychom mohli
zajistit nádoby. Jedná se o „popelnici
speciálnû upravenou na bioodpad, kterou zájemci obdrÏí do domácnosti a
v˘voz bude realizován 1 x za 14 dní.
ZájemcÛ musí b˘t minimálnû 20, jinak
to není moÏné zajistit. Jedná se o dal‰í
sluÏbu pro na‰e obãany.
A tak jako v kaÏdém zpravodaji dûkuji touto cestou v‰em, kter˘m není
lhostejn˘ vzhled na‰í obce a dbají na
její poﬁádek a ãistotu. Podûkování patﬁí
i na‰ich pracovníkÛm, kteﬁí se snaÏí
(ale nejsou v‰emocní), jsou k dispozici
na telefonu, kdyÏ je potﬁeba i o víkendu.

RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ • RÒZNÉ
■ Obec Îalhostice pﬁipravuje terénní úpravy prostoru „u májky“, kde
by mûlo vzniknout zázemí na konání
spoleãensk˘ch akcí typu ãarodûjnice
apod., ale i prostor, kde si budou moci
maminky s dûtmi a nebo senioﬁi posedût, zacviãit si a pohrát. Chceme zde
vytvoﬁit pﬁíjemné prostﬁedí klidu a odpoãinku.
■ Jak jsme jiÏ informovali v posledním zpravodaji, âeské dráhy
oslovily na‰i obec se Ïádostí o vyjádﬁení k zam˘‰lené realizaci vybudování
nového nástupi‰tû vlakÛ pod úﬁadem,
vedle pﬁejezdu u pí.Bûlinové. Následnû
pak zru‰ení zastávky „Velké Îernose-

ky“. Stanovisko obce je jasné, v Ïádném pﬁípadû nesouhlasíme se zru‰ením zastávky „Velké Îernoseky“. Zastávka „Velké Îernoseky“ je pro nás
klíãová v souvislosti se ‰kolou, kdy
zde vystupují dûti, které si zde plní povinnou ‰kolní docházku a nebo dojíÏdûjí do stﬁední ‰koly a uãili‰È. Probûhlo dal‰í jednání s Krajem, odborem
dopravy a s âesk˘mi drahami, kdy âD
moc stojí o vybudování nové zastávky
(asi nevûdí, co s penûzi), ale zastávka
V. Îernoseky se „upraví“ tak, aby byla
zachována osobní doprava, budou
zde i nadále stavût vlaky s dûtmi
apod.

Obecní úﬁad Îalhostice
bude v dobû
od 23. prosince 2013
do 5. ledna 2014
uzavﬁen z dÛvodu
ãerpání dovolené.
V pﬁípadû nutnosti
volejte starostku.
Autorem celého textu zpravodaje
je Alena Vacková, starostka

Pﬁedstavujeme na‰e podnikatele
Dal‰ím na‰im podnikatelem je pan Petr Kalcovsk˘, kter˘ má svou autodílnu u Ïelezniãní tratû pﬁi sjezdu k „ml˘nu“ pod
domkem sv˘ch rodiãÛ. I on je velmi ochotn˘, spolehliv˘ a takzvanû na telefonu, kdyÏ je potﬁeba.

Petr Kalcovsk˘ v plném nasazení
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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I pﬁi práci s úsmûvem

Dûti pﬁivítaly na vánoãní besídce rodiãe, babiãky a dûdeãky

Tﬁi oﬁí‰ky pro Popelku v podání dûtí M·
12. prosince pﬁipravila na‰e mateﬁinka vánoãní besídku pro rodiãe,
babiãky a dûdeãky. Nazvala ji „Tﬁi
oﬁí‰ky pro Popelku“, kdy kaÏd˘ oﬁí‰ek byla jedna nastudovaná pohádka.
Dûtiãky se moc snaÏily i ty nejmen‰í,
nejdﬁíve si zatanãili na plese princezny
a princové, pak pﬁibûhli ãertíci z pekla a
nakonec se narodil JeÏí‰ek. Jako
bonus dostali rodiãe pohádku o zapo-

Besídka pokraãuje ...

menuté rukavici v lese a o zvíﬁátkách.
Pak uÏ v‰echna ou‰ka poslouchala, aÏ
usly‰í zvoneãek a objeví se dáreãky. A
bylo jich hodnû.
Dûti se na nû hned „vrhly“, aby je
vyzkou‰ely, zapojili se i rodiãe a byl z
toho poﬁádn˘ chumel na hrací plo‰e.
Snad nejvût‰í úspûch mûly masky
zvíﬁátek a motorky. Na stoleãcích
bylo vánoãní cukroví, dobrá nálada a
radost dûtí z dárkÛ byla tím nejlep‰ím

podûkováním v‰em sponzorÛm. I ná‰
úﬁad se zapojil a pﬁidal dûtem na
dárky. Trvalo dost dlouho, neÏ se
v‰ichni roze‰li domÛ, ani se jim moc
nechtûlo.
Uãitelkám na‰í M· touto cestou dûkuji za pﬁipravenou vánoãní besídku,
za trpûlivost, kterou musí b˘t ozbrojeny
pﬁi péãi o na‰e ratolesti a za to, Ïe dûti
do na‰í ‰kolky chodí rády. I jim pﬁeji
krásné a klidné vánoce.

Pohádka o zapomenuté rukavici v lese

Do hry se zapojili i rodiãe

Narodil se JeÏí‰ek ...

a pﬁinesl nám dáreãky, musíme je vyzkou‰et
ÎALHOSTICK¯ ZPRAVODAJ
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Dûti
v mateﬁince
dostaly krásné
masky
zvíﬁátek

Kronika obce Îalhostice I., 4. vybraná ãást
H I S T O R I I O B C E Î A L H O S T I C E P ¤ I P R AV I L J I ¤ Í J E B O U S E K .
Jen chceme uvést na pravou míru: v˘pisky jsou dûlány tak, jak je uvedeno v kronice, aby byl text autentick˘.
25/7 45. byl MNV doplnûn na 12 ãlenÛ a 5 náhradníkÛ po
bouﬁlivé schÛzi v hostinci „U nádraÏí“, velmi ãetnû nav‰tívenou. Doplnûní se stalo novû pﬁistûhoval˘mi usedlíky. Pﬁedsedou zÛstal je‰tû nûjak˘ ãas Jos. Fiedler, místopﬁedsedou
se stal ﬁ. uãitel Frant. Hoﬁãiãko.
Nov˘ v˘bor mûl mnoho práce s pﬁídûlem domÛ, zahrad,
pozemkÛ atd. a vznikajících sporÛ. Nûkterá ãp., která byla v˘stavnûj‰í, na pﬁ. ãp. 109, nûkolikrát zmûnila obyvatele.
První pﬁedpis dodávek obilí, kter˘ do‰el z ONV byl celkem nepatrn˘ vzhledem k dobré úrodû toho roku. âinil 78 q
Ïita a 57 q p‰enice! Byl rozepsán na zemûdûlce i majitele zahrad. Nejvy‰‰í byl 18 q, nejmen‰í 50 kg a byl plnûn za neustál˘ch sporÛ. Zemûdûlec J. Rybensk˘ jménem obce Ïádal
na ONV prominutí dodávek masa pro celou obec. V r. 1945
byla znamenitá úroda merunûk, která snahu usaditi se v obci
je‰tû zv˘‰ila. Pﬁi tom na pﬁ. v okolí Ú‰tûku do nûkter˘ch obcí
pﬁi‰li první usedlíci aÏ po Ïních a v podzimu. V na‰í obci se
ukázalo, Ïe na nûkter˘ch mal˘ch nebo se‰l˘ch usedlostech
nebude moÏno dobﬁe hospodaﬁit, hospodáﬁi se mûnili a nûkteﬁí se pﬁestûhovali do ¤epnice.
28.8.45 bylo aÏ z Prahy t.zv. „Zemskou ‰kolní radou“
schváleno zﬁízení mateﬁské ‰koly a placení uãitelky státní
pokladnou za podmínky, Ïe vydání na udrÏování ponese
M.N.V. Uãitelkou byla ustanovena s. G. Hoﬁãiãková.
Po Ïních byly poﬁádány úspû‰né doÏinky „Svazem ãeské
mládeÏe“, zaloÏeném s. Hoﬁãiãkou. V záﬁí 45 se v obci ustavil rybáﬁsk˘ spolek, ale rybáﬁsk˘ spolek v Litomûﬁicích zaloÏení zru‰il. Staral se v‰ak tento Litomûﬁick˘ spolek, aby
v‰echno rybáﬁské náãiní a loìky byly zabaveny a jemu odevzdány. Podobné zákroky ãinili na pﬁ. okresnû vãelaﬁi, rÛzní
chovatelé atd. Zabavené vûci soustﬁedily se pak v soukromém majetku pﬁedních funkcionáﬁÛ.
Nad ãp. 55 byl z popudu obãanstva zbaven nár. správy V.
Klier z Kﬁivenic. Koﬁistil a místo práce se opíjel a dûlal obci
hanbu.
1.10.45 bylo v obci napoãteno dle seznamu: 2 obuvníci, 1
uhlíﬁ, 1 malíﬁ pokojÛ, 1 holiã, 1 ﬁezník, 1 obchod „Koloniální“,
1 truhláﬁ, 3 hostince, 1 mlékárna, 1 sadaﬁ a zároveÀ v˘robce
baãkor.
Politick˘ Ïivot v obci byl jiÏ v r. 1945 velmi ru‰n˘. První
politická schÛze se konala dne 2. ãervence ve 20 hod. v hostinci u nádraÏí. Jejími svolavateli byli: V. Klecanda, pekaﬁ v
Îalhosticích, Josef Najman, dûlník, M. Pí‰Èany, F. Hoﬁãiãko,
r. uã., Kar. Kleiner, aj. Celkem 20 pﬁítomn˘ch, kteﬁí ustavili
místní organisaci Komunistické strany âS pro Îalhostice a
Pí‰Èany, pﬁedsedou zvolen V. Klecanda, místopﬁedseda J.
Najman, jednatelem F. Hoﬁãiãko, pokladníkem K. Kleiner.

Na dal‰í schÛzi 15.7.45 usneseno, aby se Kom. strana domáhala zastoupení ve MNV obce.
28.7. bylo na schÛzi jiÏ 58 osob.
Rok 1945 byl rokem úrodn˘m zvlá‰tû na ovoce. ProtoÏe
vnitrozemí âech a Moravy bylo po sedmi leté okupaci, která
se zdála nekoneãnou, znaãnû vyhladovûné, nastal tam shon
po jídle. Z toho dÛvodu osídlení na‰í obce pro‰lo rychle, Ïe
obec je na okraji b˘valého národnostního rozhraní, Ïe mûla
v místû 2 nádraÏí a prÛmyslu víc neÏ nûkteré mûsto a tedy i
moÏnost zamûstnání. Osídlení dálo se spí‰ Ïivelnû neÏ organisovanû a bylo pﬁi nûm dost rozruchu i sporÛ. Je zajímavé,
Ïe noví obyvatelé nebyli ani tak z blízského okolí, jako spí‰ z
hlub‰ího vnitrozemí. Znaãn˘ poãet pﬁi‰el aÏ z âeskomoravské vysoãiny a byli to obãané skromní a snaÏiví, vesnicky
pracovití.
Pﬁi úrodû ovoce, hlavnû merunûk, jak v r. 1945, tak i v r.
1946, pﬁicházelo do obce mnoho kupujících, aby alespoÀ
ovocem nahradili nedostatek chlebovin, masa i omastkÛ.
TrÏba za ovoce, nûkdy znaãná, nebyla mnoho platná obãanÛm, protoÏe pﬁe‰la v r. 1946 na t. zv. vázané vklady a pozdûji propadla úplnû ve prospûch státu. Málokdo z t.zv. vázan˘ch vkladÛ nûco nakoupil, kromû moÏnosti splácet jimi
nûkter˘ konfiskátní pﬁídûl.
Za rok 1945 spadlo u nás 599 mm vodní sráÏek, nejvíc dne
9. srpna = 45 l na 1 m2. Jaro i zima byly suché, v ãervenci a
v srpnu spadlo víc neÏ 1/2 celoroãních sráÏek. Nejvût‰í mráz
roku: 23/1 - 14°C.
V r. 1946 se stal pﬁedsedou MNV ﬁ. uã. F. Hoﬁãiãko, kdyÏ
se ukázalo, Ïe dosavadní pﬁedseda MNV pﬁihlásil pﬁi sãítání
lidu národnost nûmeckou. Ukázalo se to, kdyÏ ãlenové MNV
vyÏádali si z Liberce v˘tahy o sãítání lidu za nûm. okupace.
Tûchto pﬁípadÛ ‰patného nár. uvûdomnûní bylo v obci víc. Jedinou omluvou tûchto lidí bylo, Ïe se obávali o svÛj majetek
nebo existenci a Ïe podlehli tlaku sv˘ch nûmeck˘ch spolumanÏelÛ a v˘hruÏnému chování nacionálÛ.
15.1.46 MNV sestavil 28 osob, které za okupace Ïily v obci
a Ïádají o vydání osvûdãení o stání a národní spolehlivosti.
10.1.46 Ïádá místní org. nár. sociální strany za paritní (t.j.
stejn˘m dílem jako ostatní 3 strany) zastoupení v M.N.V. Podepsán Rud. ObdrÏálek.
Poãátkem roku postavila se v obci místní oragnisace Komunistické strany âS proti nesocialistickému a nedemokratickému vedení v místní koÏeluhnû. 22.2.46 zahájeno jednání k ustavení org. Ïalhostické koÏeluhnû k obranû dûlnictva
proti úﬁednickému vedení.
Podle v˘vûsky 8/2 46 Ïádalo o osvûdãení o státní spolehlivosti celkem 35 osob Ïijících v na‰í obci za okupace.

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.

