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ŽALHOSTICKÝ ZPRAVODAJ
Vítáme vás u čtení nového čísla
Zpravodaje
Držíte v ruce (nebo čtete ne obrazovce) úplně
nové číslo Žalhostického zpravodaje.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jej
opět nacházíte v tištěné verzi ve Vaší schránce. I
nadále si jej můžete vyzvednout na obecním
úřadě, nebo stáhnout jako soubor formátu pdf na
webových stránkách obce – www.zalhostice.cz
Přejeme Vám příjemné čtení spousty zajímavých
informací a věříme, že si krásně užíváte
nadcházejícího léta a kromě nikdy nekončící
práce na zahradě si najdete i chvilku času,
abyste se dozvěděli novinky o místě, kde žijete.
Příjemné čtení a to nejkrásnější léto Vám přejí
všichni, kdo toto číslo Zpravodaje připravili.
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BUDOUCNOST NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Stanislava Hanková

Ve dnech 29. 4. a opětovně 28. 5. zastupitelstvo obce Žalhostice na svém programu veřejného zasedání
diskutovalo o současném stavu budovy mateřské školy.
Za bývalého vedení, v roce 2010 byla vypracována studie technicko- ekonomického porovnání variant
rozšíření prostor MŠ. Zpracovatelem byl architekt ing. Dalibor Andrejs. Navrhované varianty byly tři:
• Přemístit školku do budovy obecního úřadu
• Přemístit školku do budovy ZŠ
• Rekonstrukce a přístavba stávající budovy MŠ
Na základě této studie první varianta odpadla.
Nyní se po pěti letech nové ZO k této studii vrací, neboť stav budovy MŠ je alarmující a nevyhovuje
současným potřebám dětí a personálu školky.
Z jednání ze dne 29. 4. vyplynula potřeba členů zastupitelstva seznámit se s celou situací podrobně
přímo v budově MŠ a ZŠ, jelikož pro většinu zastupitelů přicházela v úvahu varianta přemístit budovu
školky do budovy ZŠ. K tomuto řešení se postavila proti starostka obce Stanislava Hanková a
místostarosta Kamil Veselý. A tak se za účasti ředitele školy pana Vladimíra Fiedlera, zástupkyně
ředitele paní Aleny Krchňavé, učitele pana Musila a pozvaného architekta pana Andrejse, zastupitelé
S. Hanková, K. Veselý, A. Vacková a P. Tichý měli možnost důkladně seznámit s prostory v budově ZŠ,
kde byla studií navrhovaná varianta umístění MŠ. Názory přítomných zastupitelů se rozcházejí.
Pokračování na straně 2
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BUDOUCNOST NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pokračování ze str. 1

Za sebe mohu říci, že byť není zcela naplněna kapacita ZŠ, do této budovy se investovala částka ve
výši 32 milionů, z toho 11 milionů hradila obec, kdy byla nucena částku ve výši 6 milionů investovat
prostřednictvím bankovního úvěru. Když se podíváme na naši obec objektivně, jediné co tu máme, co
nám zbylo, je právě budova školy a budovy mateřské školy. Myslím si, že je nesmyslné investovat další
peníze do budovy ZŠ, aby se tak přizpůsobila potřebám školky. Navíc by se na takovou investici
nemohla vztahovat dotace, tzn., že bychom ji celou hradili z vlastních prostředků, které budeme
těžko v rozpočtu hledat. Znamenalo by to také jít proti škole, která nechce narušit chod fungující
školy chodem školky, stejně tak školka by raději uvítala samostatnou budovu, kde budou mít děti lepší
zázemí a nebude je rušit hlučný provoz v době přestávek ve škole, což se mi opravdu nezamlouvá.
Naše školka musí každoročně odmítat nově přihlášené děti, jelikož jí to její současná kapacita
nedovoluje. V tomto roce, dle sdělení státních úředníků budou vyhlášeny dotace na výstavbu,
rekonstrukci či přístavbu budov MŠ. Tuto bychom v případě navrhované varianty řešení samostatné
budovy mohli využít. Je nutno si uvědomit, že naše obec nemá jiné možnosti, jak hradit nákladnější
investice, než přes poskytované dotace!
Na dalším jednání zastupitelstva obce ze dne 28. 5. 2015, kde se znovu nerozhodlo o žádné
z navrhovaných variant, byli zde opět přítomni zástupci ZŠ, padl návrh o založení sdružení spádových
obcí, jehož prostřednictvím lze schůdněji žádat o dotaci na výstavbu nové budovy školky. Byly tak
osloveny obce Píšťany, Malíč a Michalovice, které vlastní školku nemají. Návrh pro výstavbu nové
budovy školky za účasti sdružení obcí z přítomných zastupitelů krom starostky a místostarosty podpořili
i zastupitelé Alena Vacková a Tomáš Prokopec. Ovšem k přijetí návrhu bylo nutno pěti hlasů, takže
tímto se tedy bod jednání o budoucnosti naší školky přesouvá na příští jednání (11. 6. 2015).
Vedení obce učiní veškeré kroky k tomu, aby se v tomto roce konečně rozhodlo a mohl se začít
zpracovávat projekt.
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OSLAVA MDŽ
Stanislava Hanková

Dne 8. 3. oslavily žalhostické ženy v místním
kulturním domě Mezinárodní den žen. V úvodu
této akce starostka Stanislava Hanková všechny
přítomné ženy přivítala a seznámila s historií
tohoto svátku, který pochází z USA.
Následovala zábava, kterou oživila skupina
staročeských heligonkářů – hráli k tanci i
k poslechu. Na této akci byl vyhlášen první
ročník soutěže o titul ŽENA ROKU.
Za rok 2014 tento titul získala paní Daniela
Kubová - a to za dlouholeté vedení místního
SPOZu a obětavou a nezištnou práci pro obec.
Toto ocenění umožňuje výherkyni po celý
následující rok volné vstupné na všechny
kulturní akce pořádané obcí.
Všechny zúčastněné ženy dostaly milý dárek petrklíč jako pravou předzvěst jara a
připraveno bylo i pohoštění, které vlastními
silami připravily místní ženy ze SPOZu. Za
výborné víno, tímto děkujeme vinaři panu
Jaroslavu Steklému.

ZÁJEZD ZA DIVADLEM DO PRAHY
21. 3. 2015 obec Žalhostice pro své občany
zajistila výlet do Prahy za divadlem Radka
Brzobohatého na hudební představení Tančírna.
Bylo to první divadelní představení, které se
povedlo zorganizovat pod vedením starostky
obce. Hned napoprvé se podařilo naplnit téměř
celý autobus, a to částečně i za účasti obce
Píšťany. Tato hra dalece předčila očekávání
všech zúčastněných. Důkazem toho byla i krátká
herecká vsuvka přidaná po standing ovation.
Z divadla jsme všichni odcházeli plni emocí
dokonalého kulturního zážitku a někteří z nás si
odnesli i autogramy herců.
V současné době probíhá na našich webových
stránkách anketa o výběru muzikálového
představení v Praze. Vybrány byly muzikály:
Mýdlový princ, Mata Hari, Sněhová královna a
Vánoční zázrak. Z výsledků ankety je patrné, že
naše obec za kulturním zážitkem na podzim
tohoto roku vyrazí na muzikál Mýdlový princ.
O přesném termínu a výši zvýhodněné ceny
budete včas informováni prostřednictvím
zpravodaje a místního rozhlasu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 15. 3. 2015 obec Žalhostice oficiálně přivítala
své nové občánky:
Elišku Barusovou, narozenou v září 2014, Vojtu
Kejře, narozeného v listopadu téhož roku a
prosincovou Viktorku Chlupsovou.
Občánky a rodiče přivítala starostka obce
Stanislava Hanková, krátké vystoupení si připravila
naše mateřská škola pod vedením paní učitelky
Věry Illnerové. Noví občánci si odnesli pamětní list
obce Žalhostice a dárkovou poukázku na nákup
drogistického zboží v hodnotě 500 Kč.
Pod rukou šikovného fotografa byly tyto vzácné
okamžiky zachyceny a popsány v kronice naší
obce. Nyní se připravujeme na uvítání našich
dalších dvou nových občánků.
Těší nás, že se stále můžeme této krásné tradici,
díky našim ženám, věnovat.
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PLES MÁJKY
21. 3. 2015 Přátelé Májky jako každý
rok uspořádali maškarní ples. Opět
byl plný sál, masek i nemasek.
Některé masky byly opravdu
originální! Přátelé Májky se
prezentovali jako charleston
tanečnice, všem to moc slušelo. Pro
návštěvníky byl připraven bohatý
kulturní program, tombola praskala
ve švech. Hudbu zajistila country
kapela. Dalším bodem programu byl
tanec o tyči, který si vyzkoušeli i
návštěvníci plesu. Jako minulý rok
nejlepší maskou byl vyhlášen Evžen
Cíz, který opět předvedl svou
kreativitu a na sál nakročil jako
Socha svobody. Další místo obsadili
Bonbónky (manželé Vlčkovi).
Poslední místo patřilo litoměřickým,
Včelce Máje a Berušce.
Nezbývá nám než poděkovat za
výbornou organizaci celé akce a
těšíme se na další zase za rok!

Mšice napadly smrky
Majka Nevečeřalová

Myslím, že si většina našich spoluobčanů všimlo mizejícího jehličí, opadávání a reznutí ze stříbrných a
pichlavých smrků. Na spodní straně jehlic je pouhým okem vidět černá mšice, která tyto stromy
napadá, jehlice vysává, které hnědnou a opadávají.
Napadené stromy se nedají bez chemického prostředku zachránit. Je-li již napadnutá víc než polovina
stromu, nedá se zachránit. Konce stromu jsou sice zelené, ale starší jehlice opadávají. Jehličnaté
stromy, kromě modřínů, jehlice neshazují, ani jim proto nemůžou narůst nové. Nemají čím dýchat,
dusí se. Zdravé stromy je třeba chemicky ošetřit insekticidním prostředkem. Je to prostředek na savý
a žravý hmyz. Prostředek namícháme podle předepsané koncentrace. Strom postříkáme nejen na
vrchní straně, ale i spodní straně větví od kmene směrem na vnější okraj stromu. Tento postřik je
třeba opakovat 2 - 3 krát po 14 dnech. Oslabené stromy přihnojte a hodně zalévejte.
Není-li možné stromy zachránit, pokácejte je a spalte. Odstranit stromy můžete i v době vegetace,
není třeba čekat. Silnější stromy (v 1 m mají obvod kmenu 80 cm) podléhá ohlášení starostce, která
vydá povolení. Jedná se pouze o tuto kalamitní situaci. Ošetření stromů, prořez a kácení se i nadále
provádí v době vegetačního klidu. Zatím nebylo zaznamenáno napadení jiného stromu, než smrku.

ŽALHOPONG 2015
28. 3. obec Žalhostice poprvé vyhlásila turnaj
zdejších machrů ve stolním tenise.
Turnaje se účastnilo na 15 hráčů. Postaveno
bylo nejen mužské, ale i ženské a dětské
družstvo.
Nepodařilo se nám pohár získat, putoval na
Knoblošku. Doufáme, že příští rok se vrátí do
Žalhostic.
Vítěze jednotlivých kategorií představujeme na
přiložených fotkách. Všem gratulujeme a
stolnímu tenisu zdar!!

4

Noc s Andersenem
Martina Tichá

Naše obec se letos poprvé zapojila do celorepublikového projektu Noc s Andersenem, který
spočívá v tom, že děti stráví noc v knihovně, kde je pro ně připraven zajímavý program
podporující čtení a lásku ke knížkám.
Noc ze 3. na 4. dubna 2015 – celkem 17 žalhostických dětí školou povinných strávilo na Obecním
úřadě 15. ročník Noci s Andersenem a knihou Jana Drdy Hastrmani, který by právě oslavil sté
narozeniny.
Děti na obecním úřadě přivítal sám pan H. Ch. Andersen a seznámil je se svým životním
příběhem. S dětmi jsme se v podvečer vypravili k řece pozorovat vodní živočichy a pak si opekly
první letošní buřtíky. Následovaly skokanské závody a výroba papírových žabek. Naše děti jsou
opravdové šikulky!

Přišel mezi nás i pan Peterka a dětem představil svoji poutavou prezentaci. Vysvětlil, jak
poznají vodníka – hastrmana, z jakých vodních živočichů mohla lidská fantazie stvořit tuto
pohádkovou bytost. Tak: rosnička má charakteristické prsty s bambulkami na konci prstů,
sumec vousky a libuje si stahováním jiných živočichů pod vodní hladinu a skokan skřehotavý
propůjčil vodníkovi hlas.
Děti si společně vyrobily lucerničky a světlem z nich rozháněly tmu, to aby děti strávily noc
mimo domov bez nočních mur… Na dobrou noc paní Kubová malým nocležníkům velmi barvitě
přečetla ze své skoro stoleté knihy právě Andersenovy pohádky. A četla krásně, děti pořád volaly
po přídavkách, takže jsme před usnutím u krásných pohádek zabloudili do světa princezen,
čarodějnic, a jiných bytostí.
Ráno jsme posnídali kakao, buchtičky a koláčky od maminek a babiček. A než jsme se rozešli do
svých domovů, skamarádili jsme se s novými komiksovými kamarády z hradu Brada, Bertíkem a
Bibi, dětmi barona Barnabáše a baronky Berty.
I příští rok se připojíme k ostatním nocležníkům z České republiky i ze světa. Už teď se moc
těšíme!
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HRAD OPARNO A KONRÁDŮV MLÝN
Lubomír Peterka

V sobotu 11. dubna 2015 v dopoledních hodinách proběhla již tradiční akce pořádaná společností Hrady
Českého středohoří ve spolupráci se Správou CHKO České středohoří. Tyto společné akce probíhají již
třetím rokem, vždy jedna jarní a jedna podzimní. Jde o to seznámit zájemce s historií většinou
unikátních opevňovacích staveb a zároveň ukázat zajímavosti přírody Českého středohoří.
Tentokrát se přátelé a obdivovatelé přírody a historie sešli na hradě Oparno, kde byli provedeni zbytky
samotného hradu, udělali si přehled o tom, jak hrad vypadal a jaké plnil úkoly, např. hlídání obchodní
stezky. Výklad pokračoval i mimo zdi hradu v jeho okolí, kde je mnoho stop po opevňovacích pracích.
Zástupce CHKO seznámil účastníky s geologickou minulostí údolí (v údolí se mimo jiné těžila i hornina
křemenný porfyr, ze kterého se sekaly mlýnské kameny – žernovy – odtud i místní názvy Malé a Velké
Žernoseky) a ukázal i tzv. „opilý les“, kde kmeny vlivem pomalého sesouvání svrchní vrstvy nerostou
kolmo vzhůru, ale šikmo ke svahu. Po cestě ke Konrádovu mlýnu se výklad stočil k typickým rostlinám a
živočichům, kterým vyhovuje mikroklima Oparenského údolí.
V poslední části vycházky provedli zástupci Asociace Turistických oddílů mládeže (TOM) účastníky
celým rekonstruovaným mlýnem, doplněným výkladem o historii mlynářství i obyvatel mlýna. Zájemci
si také prohlédli revitalizovaný náhon, nápustní rybníček a nakonec bylo spuštěno i mlýnské kolo.
Další akce se uskuteční na podzim, ale ještě není vybráno místo, kterého by se vycházka měla týkat.
V hledáčku je oblast okolo Borče a Košťálova.

DOTACE PRO NAŠI OBEC
V tomto roce obec Žalhostice získala dotaci z SFDI na
výstavbu chodníků – I. Etapa. Tato etapa se týká
prostoru před budovou obecního úřadu. V rámci výstavby
bude realizovaná i nová autobusová zastávka a nový
přechod pro chodce, který budou z obou stran osvětlen.
Náklady této akce činí 1 100 000 Kč, z toho 85% bude
poskytnuto z dotačního titulu.
Na zhotovitele této stavby byla vypsána veřejná zakázka,
které se účastnilo 5 stavebních firem: Reader & Falge,
s.r.o., RAVEK, s.r.o., CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., STAVBY
KÜHN, s.r.o. a DAPS, s.r.o.
Dle hodnotících kritérií zvítězila firma CHLÁDEK &
TINTĚRA. Stavba bude zahájena v měsíci červenci,
dokončena by měla být nejdéle do 30. 11. 2015.
Členy hodnotící komise byli: A. Vacková, K. Veselý, J.
Jebousek, ing. A. Vrbová a ing. Dominik Hanko.
Obci Žalhostice bohužel nebyla schválena žádost o dotaci
z MMR na výstavu dětského hřiště. V rámci vyhlášené
výzvy se přihlásilo 1042 žadatelů, dotaci obdrželo pouze
118 z nich, z Ústeckého kraje uspělo pouze 5 žadatelů.
Ale nezoufejme, žádost je připravena, a jakmile bude
vypsána nová výzva, zkusíme štěstí znovu.
NEVZDÁME TO!
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ČARODĚJNICE
30. 4. se v obci Žalhostice na filipojakubskou noc sešlo stejně jako loni na 200 účastníků. Pro děti byly
připraveny čarodějnické lumpárny, kde si děti otestovaly své dovednosti a odvahu. Mohly si namíchat
čarolikéry z havraního trusu, myšího prdu, žabího hlenu či netopýří moči, se zavázanýma očima lovily
myší ocásky a překusovaly žížalky, poznávaly lesní houby u perníkové chaloupky, kde od další místní
ježibaby dostaly perníček (dar od p. Šnaidaufové, děkujeme!), motaly pavoučí síť, ochutnaly lektvar
zdraví od místní čarodějnice Hegy, mohly využít magie síly přání filipojakubské moci, otestovaly si svoji
odvahu v nádobách hrůzy, kde se nacházeli červi a jiné potvory a další a další… Dětské tváře rozesmál
Sváťa se svým dividlem a vrcholem večera byl středověký průvod mnichů s odsouzenými čarodějnicemi,
které se provinily těžkými hříchy a za řinčení bubnů byly odsouzeny k upálení. Celé představení bylo
pro děti i dospělé silným emočním zážitkem, a proto se panovnice z řádu šlechtického rozhodla udělit
čarodějnicím milost. Na místo toho, pro výstrahu všech, nařídila upálit Bertu Žalhostickou, která se na
plameni ohně spálila i se všemi chmury, které si děti přály sprovodit ze světa. Magická moc tohoto ohně
má všem přáním přinést jejich naplnění.
Zbytek večera provázely příjemné country tóny skupiny Dalton Brothers. A na úplný závěr vystoupila
skupina Ohnivé růže se svoji světelnou show.
O občerstvení se letos poprvé výtečně postaral nový provozovatel restaurace Cik Cak pan Evžen Cíz.
Skupina nadšenců, která se na akci podílela, chystá na příští rok další překvapení.
Všechny hříšnice, střežte se!!! Zábava zaručena ☺.

KÁCENÍ MÁJE
Přátelé Májky pozvali místní občany na
tradiční májovou veselici. Veselilo se, tančilo,
pilo a jedlo.
Za dobré jídlo a pití vděčíme restauraci CIK
CAK. Májka úspěšně odolala pokusům o krádež
(zejména prackovickým lupičům) a tak mohla
být slavnostně s celým ceremoniálem
pokácena.
Májka se nakonec vydražila za 2 200 Kč. Novým
šťastným majitelem se stal pan Evžen Cíz.
Báječnou atmosféru vidíte na přiložených
fotografiích.

7

NAUČNÁ STEZKA SKŘÍTKA PORTÁŠE
Mikroregion Porta Bohemica získal dotaci na turistický rozvoj našeho regionu a zřídil naučnou
stezku napříč Českým středohořím, jejíž součástí a zároveň posledním stanovištěm skřítka
Portáše je naše obec. Informační tabule naučné stezky jsou v naší obci umístěny u slepého
ramene řeky Labe a pod úpatím kopce Radobýl. K těmto dvěma dominantám se vztahují místní
pověsti, které tvoří základ naučné stezky.
Slavnostní otevření stezky proběhlo dne 15. 5. v obci Velké Žernoseky u Tří křížů. Tímto zveme
všechny turisticky založené občany k absolvování celé stezky v délce 30 km. Zaručuji dobrodružný
zážitek, který pobaví především děti.

Vítání ptačího zpěvu v Žalhosticích
Lenka Veselá, Kája Veselý

Víte, jak zpívá budníček, zvonohlík nebo například ťuhýk? My, co jsme se v sobotu 15. května
zúčastnili akce Vítání ptačího zpěvu aneb co nám zpívá za humny, to víme. Pan Lubomír Peterka
nás ochotně zasvětil do tajemství ptačího zpěvu a celkově nám dal nakouknout do ptačího světa.
Za to mu patří náš velký dík.

Po cestě i necestě naše sedmnáctičlenná skupina vnímala krásy přírody, kochala se výhledy po
okolí, navštívila strom oskeruši a mohla se občerstvit u studánky. Pan Peterka trpělivě odpovídal
na různorodé dotazy ohledně života ptactva a všeho, co se týká přírody. Sice jsme leckdy místo
jednotlivého ptačího sóla slyšeli spíše celý ptačí orchestr, ale určitě to v nás zanechalo stopy a
budeme se těšit na další takovou zajímavou akci.
A jak se to líbilo dětem?
Z mého pohledu to bylo pěkné. Nejdříve jsme šli k vlakovému přejezdu. Pak jsme šli ve směru
Radobýl. Pan Peterka nám všecko vysvětlil. Drali jsme se křovím a už jsem chytřejší. Ti co tam
nebyli, o hodně přišli.
Kája Veselý (8 let)
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INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN
Stanislava Hanková

30. 5. 2015 obcí Žalhostice duněla kopyta bizonů,
ozýval se válečný pokřik indiánů, v údolí Bílého
vlka se objevilo indiánské tábořiště týpí a všemu
dominoval pravý indiánský totem. Malí Apači za
doprovodu hudebně taneční skupiny spontánního
bubnování „SUANÉE“ úžasně dotvořili indiánskou
atmosféru dětského odpoledne. (Video
z bubnování je možné shlédnout na FB stránkách
obce). Pro děti si skupina indiánek a indiánů
připravila zábavná stanoviště, kde Apači plnili
různé úkoly.
Dětský den očima Dominka
Hanka, 9 let: „Tak nejlepší na tom bylo, jak děti
mohly házet oštěpem do Tatanky. To zatloukání
hřebíků bavilo hlavně kluky, ale ty falešný
píšťalky jsou alespoň na památku. To bubnování
bavilo asi jenom Františka, ty lapače snů byly
dost složitý, ale fungujou! Líbil se mi ten
náhrdelník, to si myslím bavilo všechny. To
stavění totemu spíš někoho nebavilo, ale zvuky,
ty byly taky dobrý, poznal jsem je všechny na
poprvé, byly srandovní. Nejvíc mě bavila asi ta
košíkovaná, protože jsem si tam zasportoval.
Jedna ta síťka byla dobrá, ale ta druhá byla
hodně hluboká, takže míček nevyletěl ven. A
dostal jsem dva nanuky… Moc se mi to líbilo.“
Věříme, že si děti odnesly krásný zážitek,
originální výrobky a na příští rok se na děti bude
těšit posádka Pepka námořníka!
Tak AHÓJ!
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AKTUALITY
Stanislava Hanková, Petra Mazancová

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

na květnovém zasedání ZO měli naši občané
možnost poprvé se seznámit s novými
prostory zasedací místnosti v přízemí
budovy obecního úřadu. V těchto prostorách
je vybudována zároveň i obecní knihovna a
připravuje se i dětská herna. Místní knihovnu
můžete navštívit každou středu v čase od 16
do 17 hodin. Jsou pro vás připraveny nové
knižní publikace.
Od 1. 5. zahájil provoz místní restaurace U tří
lip, pan Evžen Cíz. Návštěvníkům místní
restaurace – nyní nově pod názvem CIK-CAK
p. Cíz nabízí rozšířený sortiment, výborné pivo
zn. Kozel, čisté a útulné prostředí a milou
obsluhu.
Obec Žalhostice pro své občany zajistila
kompost, který je volně k odběru u budovy
obecního úřadu. Stejně tak je i zde možnost
volného odběru recyklátu na zpevnění cest
Starostka obce si jako iniciativní a poradní
orgán zřídila komise: komisi pro pořádek
v obci (členové: V. Kalcovská, H. Zahnová, J.
Plíhal, Z. Palán), komisi pro zeleň (členové:
M. Nevečeřalová, pan Peterka, pan Steklý) a
sportovní komisi (členové: F. Hieke, J.
Waldhauser, D. Hanko).
Vedení obce se soustavně zabývá řešením
dopravní situace v naší obci. V současné době
se projednává možnost zřízení zpomalovacích
semaforů, úsekového radaru, častějšího
monitoringu Policie ČR, zřízení obecní policie
v rámci mikroregionu.
Starostka obce navrhla zastupitelům namísto
pracovních zasedání tzv. spanilé jízdy. Kdy
členové zastupitelstva naší obce vyrazí do ulic
mezi své voliče a budou tak moci objektivně
posuzovat aktuální potřeby obce a nejednat
tak o záležitostech obce jen od stolu. Někteří
zastupitelé tuto změnu vítají
V budově OÚ jsou k dispozici knižní publikace
vyřazené z naší knihovny. Je jich mnoho,
přijďte si je vzít, třeba tam najdete poklad do
své vlastní sbírky
Obyvatelé čp. 56 se konečně dočkají
rozšířeného parkování
V budově OÚ probíhá sběr prošlých
autolékárniček, které poslouží k charitativním
účelům pro africké státy
Obec pořídila nové odpadkové koše, včetně
sáčků na psí exkrementy

•

•

•

•
•

•

Připravujeme se na další obecní akce – dne
1. 8. na ostrově proběhne Trampská noc
pod širákem. Máme zajištěnou polní
kuchyni, ve které nám naše ratolesti
předvedou svůj kuchařský um a připraví
nám, rodičům, chutný gulášek. Budeme
opékat buřtíky, poslechneme si trampské
písně u ohně a vychutnáme si noc pod
širým nebem. Dále nás na konci prázdnin
čeká další ročník Neckyády, kterou
tradičně organizují Přátelé Májky, tímto
vás všechny vybízíme ke tvorbě
originálního plavidla, kterým obohatíte náš
kulturní prožitek ☺
Mezi naše pracovníky VPP nastoupil nový
člen p. František Horyna, mezi úřednice
pak pí. Stanislava Holčáková. Oběma
přejeme šťastný vstup do našeho
pracovního kolektivu, ať se jim v nové
práci líbí a nechť je spokojenost na obou
stranách
Vedení obce se nyní zabývá legalizací
veřejné sbírky na výstavbu obecní
zvoničky. Zvon máme vlastní. Veškeré
podrobnosti o realizaci a zahájení sbírky
vám dáme včas na vědomí
U budovy OÚ bude již možné na novém
stojanu zaparkovat i jízdní kola
Od září letošního roku obec pod vedením
Martiny Tiché zakládá tvořivý kroužek pro
děti VODNÍČEK. Vodníček je kroužek
určený dětem školního věku, které
nejenom rády malují, ale také vyrábí. Děti
se naučí základy práce s barvami, nůžkami,
lepidlem, a modelovacími hmotami a
postupně se v těchto výtvarných
dovednostech zdokonalují. Kroužek je
zaměřen na rozvoj fantazie, kreativity a
jemné motoriky. Děti si vyzkoušejí práci
s různými materiály, osvojí si základy
výtvarné techniky. Zájemci se mohou již
nyní přihlašovat na OÚ. Kroužek bude
každé úterý od 16. – 17.30 hod. v budově
OÚ v přízemí. Členský příspěvek činí 600,Kč na školní rok
V budově OÚ v patře bude nově možnost
využívat masérské služby a služby
manikérské.
Pokračování na str. 11
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Aktuality – pokračování ze str. 10

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Stanislava Hanková

•

Masérské služby bude poskytovat p. Vladimíra
Gajdošová, od 1. 7. 2015. Namasírovat se
můžete přijít každou středu v čase od 14. – 17.
hod. Našim občanům bude ze základní ceny
poskytnuta sleva ve výši 30%. Doporučujeme
se předem objednat na tel. č. 604 774 608.
Nabídka masáží:
SPORTOVNĚ REKONDIČNÍ MASÁŽ, 15 min. 100,RELAXAČNÍ MASÁŽ, 30 min. 200,HAVAJSKÁ MASÁŽ – ALOHA, 60 min. 400,KOUZLO DOTEKU, 60 min. 500,MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY, 40 - 45 min. 300,LYMFATICKÁ MASÁŽ – RUČNÍ, 60 min. 500,OŠETŘENÍ A MASÁŽ BAŇKAMI, 20-25 min. 200,MEDOVÁ MASÁŽ, 30-35 min. 300,-

23. 5. SPORTOVNÍ KOMISE OBCE Žalhostice
v čele s Františkem Hiekem uspořádala
nohejbalový turnaj na sportovišti ve
Velkých Žernosekách.
Hrálo se ve trojicích a přihlásilo se celkem
6 mužstev. Po perném souboji se na
třetím místě umístili hráči ze Žalhostic,
druhé místo obsadilo družstvo
z Michalovic a vítězi celého turnaje se
stali litoměřičtí hasiči.
Hráči si odnesli výjimečná ocenění a ceny
v podobě vtipných dárkových košů, které
skvěle připravila Martina Tichá.
Hoši, děkujeme!!!

INZERCE
KOUPÍM opuku. Nabídněte, cena dohodou, vlastní odvoz. Tel.: 724 518 929
SHÁNÍM staré železniční pražce, levně nebo za odvoz. Tel: 608 448 978
Pokud chcete inzerovat ve Zpravodaji, obraťte se prosím na vedoucí pošty
paní Renatu Lojkovou.
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Ukončena smlouva o poskytování terénní pečovatelské služby s obcí
Velké Žernoseky
Stanislava Hanková
V posledních týdnech velmi diskutované téma.
Bývalé zastupitelstvo v roce 2013 s obcí Velké Žernoseky podepsalo smlouvu o poskytování pečovatelské služby
na smluvně daný počet 7 klientů. Za tuto smluvní pečovatelskou službu si obec Velké Žernoseky účtovala
měsíčně 4 400,-Kč. Za jednoho klienta obec Žalhostice tak měsíčně hradila částku 630,-Kč.
Až na základě ohlášení naší občanky bylo zjištěno, že tato služba se účtuje, i když se fakticky u všech
nasmlouvaných klientů neprovádí. U některých se služba účtovala jen za to, že se občanům buď denně, či
jinak dopravoval oběd z naší místí základní školy! S těmito ani neexistoval žádný smluvní vztah.
Tímto se zahájilo jednání o skutečných službách, které má obec Velké Žernoseky, na základě smlouvy s obcí
Žalhostice, provádět. Starostka obce VŽ tedy doložila seznam 7 klientů, za které si částku dle smlouvy
fakturuje a tím to začalo. Z doloženého seznamu se pouze 2 občanům poskytovala pečovatelská služba a
v plném rozsahu jen u jednoho z nich. Další 3 občané bez smlouvy a pouze dovoz oběda, zbývající dva – u
prvého smlouva připravena a druhého smlouva je, ale žádná služba poskytnuta nebyla. Takže z toho vyplývá,
že obec sice platí za každého občana ze seznamu 630,-/měs, ale nejedná se o soustavnou péči. Paní starostka
V. Žernosek se k tomuto vyjádřila s tím, že obec platí za to, že máme možnost využívání pečovatelské služby,
a že i dovoz oběda ze školy stojí peníze, provoz vozidla není zadarmo. Tato smlouva byla proto zařazena do
programu jednání na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 29. 4. a padlo usnesení tuto smlouvu zrušit.
Pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé obce Žalhostice. Toto usnesení bylo následně doručeno paní
starostce L. Pafelové a smlouva tak byla ke dni 31. 5. 2015 ukončena. Pí. Pafelová byla za svůj podnět
pozvána na pracovní zasedání zastupitelstva naší obce, ale nedorazila.
Starostka obce Žalhostice obešla klienty služby a o všem je informovala.
Těm, kterým se pouze vozil oběd, se od 1. 6. zajistila firma MK GASTRO Ústí nad Labem, která vyšla obci
vstříc a oběd včetně polévky vyjde naše seniory na 55,- Kč. Je pravda, že doposud platili za oběd ze ZŠ 43,-Kč
+ k tomu ještě obec platila za jejich přepravu obci V. Žernoseky 630,-/měs za jeden ks, ale nemusíme tak
řešit náhradní stravování v době, kdy má škola prázdniny. Obec za dopravu oběda neplatí nic.
Těm, kteří využívali pouze odvoz k lékaři, či
vyzvednutí léků obec zajistila firmu NOVODOBÁ
SANITA. Tato služba se specializuje na přepravu
k lékaři, k vyzvednutí léku, apod. Je s nimi
dohodnuta cena ze Žalhostic do LTM a zpět ve výši
140,- Kč. Sanita určena k převozu klientů je plně
vybavena, p. Oliva, který tuto službu zajišťuje má
velmi milé jednání, je ochotný a s klienty zachází
s úctou. Tuto službu občanům nad 60 let věku
včetně zajišťuje obec Žalhostice bezplatně. Jedná
se tedy o odvoz k lékaři a zpět, odvoz na
vyšetření, dovoz léků. To se tedy týká zajištění
stravy a zajištění dopravy k lékaři.
Jelikož jedna klientka z řad našich občanů využívala
pečovatelskou službu v plném rozsahu – nákupy,
zajištění knih z knihovny, vynášení odpadů, poštovní
služby, apod. jednáme pro tyto účely s obcí V.
Žernoseky o nových podmínkách poskytování této
služby. Doposud jsme ale neobdrželi návrh nové
smlouvy, kterou bychom mohli podepsat a začít tak
našim občanům službu hradit.
Dnes 2. 6. se nám byla představit Farní charita
Litoměřice, která poskytuje ošetřovatelskou a
terénní pečovatelskou službu na Litoměřicku. I s ní
zahájíme jednání a o výsledku Vás budeme
informovat. Do té doby nabízíme možnost využít
pomoci z řad našich obětavých občanů. Více info na
OÚ, na tel. 416 747 154.

12

KRÁTCE ZE ŠKOLY
Vladimír Fiedler

Atletika – na tradičním okresním kole Poháru rozhlasu naši školu reprezentovala 2 družstva. Starší
žáci obsadili 3. místo v hodnocení venkovských škol, starší žákyně byly dokonce na 2. místě!
V hodnocení všech škol jsme za sebou nechali i velké městské školy z Litoměřic a ze Štětí. Nejlepšího
individuálního umístnění dosáhla Karolína Pejšková – 3. místo ve vrhu koulí.
Učitelům tělocviku díky za přípravu a dětem za reprezentaci školy!
Testování 4. a 9. třídy – dne 15. 5. 2015 proběhlo online testování žáků 9. třídy v oboru
společenských věd. 20. 5. 2015 byla testována 4. třída v oboru přírodních věd. Testy osobně zadávala
pracovnice České školní inspekce. Paní inspektorka si pochvalovala pracovní nasazení našich čtvrťáků
i příjemné prostředí školy.
Atletika nejmladšího žactva – 21. 5. 2015 jsme vyslali na okrskové kolo v atletice nejmladších žáků
(1. až 5. třída) tým, ve kterém byly zastoupeny všechny třídy z I. stupně. V konkurenci litoměřických
škol se naše děti neztratily, výborně závodily a odnesly si cennou zkušenost a skvělý zážitek.
Velkým úspěchem je 1. místo Viktorie Pilařové v kategorii 4. tříd. Jako nejvšestrannější závodnice ve
třech disciplínách (běh 50 m – skok do dálky – hod míčkem) postoupila do okresního kola!
Velká gratulace a dík učitelkám i dětem!
Litoměřická notička – 22. 5. 2015 vystoupil Vinohrádek na tradičním festivalu dětských pěveckých
sborů na „Boženě“. Vedle několika sborů z pořádající školy vystoupil host z Prahy (DPS Osmikvítek),
lovosická Koťata, sbor ze školy v Brozanech a sbor z Velkého Března Březňáček.
Náš Vinohrádek dostal ocenění za krásné využívání hudebních nástrojů (xylofon, metalofon, flétny,
djembe, cajon, baskytara, kytara). Ostatně to je pro náš sbor typické už léta.

Uklidili jsme kolem sebe!

Naše škola na facebooku!
Naše základní a mateřská škola se rozhodla jít s dobou a
zřídit si profil na sociální síti facebook. O publikování
příspěvků se stará paní Jana Kočová, které tímto patří
velký dík.
Téměř každý den se na profilu objevují zprávy o tom, co
děti ve škole dělaly, co měly k obědu a jak si hrály venku.
Nechybí samozřejmě ani fotografie (přikládáme jeden
oběd z naší školní jídelny).
Nenechte si ujít tento nevšední pohled do školního zákulisí
a sledujte naši základku a mateřinku na FB!

V pátek 10. dubna jsme se zapojili do celostátní
akce Ukliďme Česko. Vybavili jsme se
ochrannými pomůckami a pytli na odpad, obé
nám poskytly obecní úřady i ústředí výše
zmíněné akce. Naši žáci vyrazili po určených
trasách nejen posbírat plastový odpad, ale i
zdokumentovat problematická místa, která
cestou do školy procházejí nebo projíždějí na
kole. Největší úsek „zpracovali“ sedmáci, kteří
vyčistili cyklostezku z Velkých Žernosek do
Libochovan. Nasbírali 15 pytlů plastového
odpadu.
Snažili se i naši nejmenší, kteří ošetřili nejbližší
okolí školy. Nezaháleli samozřejmě ani ostatní
třídy a tak se počet nasbíraných pytlů zastavil na
čísle 32. Chci poděkovat nejen dětem a jejich
učitelům, ale také rodičům, kteří pochopili smysl
a poslání celé akce. Rovněž děkujeme
starostkám a pracovníkům obecních úřadů
(Žalhostice, Velké Žernoseky) za odvoz
nasbíraných pytlů.
Akce splnila naše očekávání – udělali jsme
užitečnou věc, poučili jsme se, jak se chovat po
cestě do školy a ještě ke všemu bylo krásné
počasí.
------------------------------------
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PARKOVÁNÍ V OBCI ŽALHOSTICE
Stanislava Hanková

Za minulého vedení obce byl zpracován pasport komunikací, ze kterého vyplývá, jaké komunikace
v obci jsou určeny k parkování. Podél silnice II. třídy č. 261 ze směru Litoměřice je pasportizací
vymezena komunikace k parkování po pravém kraji silnice. Ačkoli tato část komunikace vypadá
jako chodník, ve skutečnosti se jedná o ostatní plochu pro potřeby parkování obyvatel přilehlých
nemovitostí. V současné době vedení obce projednává umístění vhodného dopravního značení.
Naproti tomu levá část této komunikace je vedena jako chodník. Tím pádem NENÍ MOŽNÉ na
této straně jakkoli parkovat vozidlo. Ani majitelé přilehlých nemovitostí nemají právo zde
parkovat. To se týká především prostoru před místním koloniálem, kde se parkuje v podstatě
nepřetržitě. Je to v přímém rozporu s pravidly silničního provozu, a proto vyzýváme občany, aby si
uvědomili, jaké nebezpečí hrozí chodcům, kteří jsou nuceni takto zaparkovaná vozidla obejít
vstupem do frekventované vozovky. Ohrožujeme tak zdraví a životy především našich seniorů a
dětí. Bohužel jsme nuceni tento nepříjemný zlozvyk řešit ve spolupráci s dopravní policií.
Obec vám velmi děkuje za pochopení a vstřícnost a za uvědomění si nebezpečné situace, které
svou pohodlností vystavujete nevinné chodce. Nerada bych, aby k tomuto uvědomění došlo až
vlivem nehody, která může znamenat ztrátu na zdraví, ale bohužel i na životě. Těžko by se pak
usínalo s myšlenkou, že díky své libosti přinejhorším, zemřel člověk.

ZNAK OBCE
Obec zadala vypracování návrhu obecního znaku Žalhostic Heraldické kanceláři „Dauphin“ pana
Stanislava Kasíka z Roudnice nad Labem,
Na základě zadání vznikly čtyři návrhy možného znaku obce Žalhostice, o jehož výsledné podobě
mohli občané hlasovat do 30. 5. 2015. A výsledky byly následující:
Pro znak č. 1 nehlasoval nikdo.
Pro znak č. 2 hlasovalo 5 občanů.
Znak č. 3 získal 17 hlasů.
A vítězem se stal znak č. 4 s 25 hlasy!!!
Hlasování o volbě znaku bylo umožněno i návštěvníkům kulturní akce pálení čarodějnic, kde se stal
jednoznačným vítězem také znak č. 4 s počtem 45 hlasů.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 11. 6. 2015 hlasovali zastupitelé o znaku č. 4, který
nezískal dostatečnou podporu a nakonec byl odhlasován znak č. 3. Jednání se zúčastnil i autor
návrhů, pan Stanislav Kasík, který překrásně vyprávěl o historii obce a okolí. Škoda, že se
veřejného zasedání zúčastnilo jen deset občanů.
Odhlasovaný znak a vlajka poputují do Parlamentu ČR ke schválení a už se těším, až jej začneme
používat.
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STROM ROKU 20??
Lubomír Peterka

Tato celostátní anketa vychází z myšlenky, že v každé obci roste alespoň jeden strom, který je
neodmyslitelnou součástí historie i života obyvatel. Strom, o který máme starost, chceme o něj
pečovat a vyprávět jeho příběh ostatním. Hledáme vlastně jakési „genium loci“, kterým může být
i strom, ke kterému si obec (obyvatelé) vytvoří přátelský a vstřícný vztah.
Nad naší obcí (dovolím si použít tento termín, i když jsem ve středohoří tzv. „náplavou“ a v obci
jsem teprve třetím rokem) pod Radobýlem roste zhruba stoletý jeřáb oskeruše – úžasný solitér,
patrný i z okolních kopců.
Oskeruše k nám údajně přišly v dobách římských výbojů, jako léčivka (ale i jako hraničník), nebo
v časech tureckých válek z Balkánu, ale určitě v době Karla IV., jako strom vinařů, který jim
poskytoval tvrdé dřevo na součástky k lisům a používali při výrobě vína i jeho chemické látky
v plodech – třísloviny.
Dokážu si představit pod naší oskeruší jednoduché posezení kam si, úzkou pěšinkou, zajdu, se v
klidu podívat do krajiny, vychutnat si klid, poslechnout zpěv ptáků, nebo vychutnat svěží vzduch po
bouřce. Mohlo by to být i místo náhodného, či plánovaného setkávání sousedů napříč obcí. Pokud se
urodí plody „oskerušky, nechá se z nich uvařit výborná marmeláda a soutěž o nejchutnější
marmeládu, by zpříjemnila např. vánoční období. Určitě by se dala i vypálit velice vzácná, ale
chutná „oskerušovice“ obecní. Umím si představit koncert Vinohrádku v teplém červnovém večeru,
či jinou komorní hudební produkci, nebo autorské čtení, … Zastavení u oskeruše by mohlo být
jedním z bodů obecní naučné stezky. Rozumným nápadům se meze nekladou…
Jsem, za sebe, ochoten se připojit k ostatním a napsat s nimi „příběh stromu“. Ukázat, že i strom
může být pomyslným obyvatelem obce, jeho součástí a výhledově jej přihlásit do celostátní ankety
„Strom roku“.

A proto máme radost, že jste letos do ankety přihlásili 70 takových stromů.
Z došlých 70 nominací porota v průběhu května vybere 12 finálových stromů, které budou mít díky
zpoplatněnému hlasování příležitost získat peníze na odborné ošetření, propagaci (informační
tabule, brožura, pohlednice) nebo na nové výsadby stromů.
Vítězný Strom roku 2015 navíc získá arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postoupí
do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku.
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VODOU PORTOU – I. ROČNÍK
Ve dnech 23. – 24. 5. 2015 byla v rámci Mikroregionu Porta Bohemica uspořádána akce, kterou
zaštítila místní základní škola, VODOU PORTOU 2015. Myšlenku k uspořádání této vodácké akce vložil
starosta obce Píšťany – Pavel Krejčík. Tímto jemu a všem pomocným dobrovolníkům za naše místní
dětské účastníky skládám hold, jak se bravurně povedl nápad zrealizovat a se silnou posádkou v čele
s Alenou Krchňavou, Ivou Hyšplerovou, partou vodáků, záchranářů, starostkou Mirkou Venclákovou a
dalšími nezbytnými nadšenci tak připravit nevšední zážitek dobrodružné výpravy po řece Labe.

Této akce se účastnilo na 45 dětí. Čtyři děti byli z naší obce. Bohužel se na všechny zájemce
nedostalo. Vodácká výprava svoji plavbu zahájila na Labíčku u nás v obci, pokračovali na Píšťanské
jezero, kde je čekal oběd. Následovala zastávka ve Velkých Žernosekách, kde jim starostka Ludmila
Pafelová připravila zábavný koutek. Děti již mírně znavené absolvovaly ještě plavbu do Libochovan,
kde již pro ně bylo připraveno tábořiště, volná zábava, guláš, buřty, kytara v režii ředitele školy V.
Fiedlera a konečně nocleh pod stanem. Ovšem hřebem večera bylo pasování plavčíků na opravdové
vodáky. Ráno po snídani výprava razila směr Brná, Vaňov a Střekov – kde byla pro děti připravena
exkurze na zdymadlech.
Tady vodácká výprava skončila, děti již z Ústí nad Labem domů odcestovaly v podvečer vlakem.
A na závěr mohu říci, že z řad dětí, doprovodu a nakonec i rodičů zněla jen slova chvály a příští rok
bude těžké odolat náporu dalších zájemců. Počet zájemců o tuto vodáckou výpravu zůstává na hranici
45. Nezapomeňte se včas přihlásit a zatím ahóój zase za rok touto dobou!!!

Kanalizační stoka
Obec Žalhostice vyhověla žádosti občanů - pana Holemého, pana Nováka, ing. Kuželky a pana
Káry o výstavbu kanalizační větve k jejich nemovitostem a zařadila náklady na její výstavbu do
rozpočtu obce pro rok 2015. Starostka obce zahájila úkony nutné k realizaci stavby. Bylo nutné
k vydanému stavebnímu povolení obnovit již propadlá vyjadřovací stanoviska dotčených orgánů,
veřejnou zakázkou zahájit výběrové řízení a po schválení výsledků výběrového řízení
zastupitelstvem obce na svém veřejném zasedání bylo teprve možné zahájit stavbu.
Dne 11. 5. v budově obecního úřadu za účasti hodnotící komise (A. Vacková, K. Veselý, J.
Jebousek, ing. A. Vrbová a ing. M. Jeřábek) proběhlo otevření obálek s nabídkami. K veřejné
zakázce se přihlásilo 8 stavebních firem: RAVEK, s.r.o, CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., VHS, s.r.o,
SMOLA STAVBY, s.r.o., LEN-SERVIS, s.r.o., TELKONT, s.r.o., KOKOŠKA, s.r.o. a DAPS, s.r.o. Na
základě hodnotících kritérií zvítězila firma SMOLA STAVBY, s.r.o. Výsledek výběrového řízení dne
28. 5. schválilo zastupitelstvo obce Žalhostice.
Na základě tohoto rozhodnutí ZO vyzvala starostka obce vítěznou firmu k sepsání smlouvy o dílo.
Firma SMOLA STAVBY, s.r.o. se podáním nabídky ve výběrovém řízení zavázala zhotovit stavbu za
4 týdny. První jednání s firmou za účasti stavebního dozoru p. Machatého proběhlo 3. 6. 2015,
s firmou SMOLA, s.r.o. byla podepsána smlouva o dílo a nyní se čeká na dodání materiálu na
výstavbu.
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Poděkování našim sponzorům
READER & FALGE s.r.o. věnovala obci
recyklát na rekonstrukci poničené
cyklostezky (viz fotografie níže), zároveň
průběžně recyklátem zásobuje obecní
úřad pro potřeby našich občanů.
LOVOCHEMIE věnovala obci na pořádání
kulturních akcí pro děti finanční dar ve
výši 20 000 Kč.
Firma PREOL věnovala 5 000 Kč.
Pan Drahorád věnoval obci na akci pálení
čarodějnic buřty na opékání.
BEC odpady s.r.o. věnovala obci
sladkosti pro děti v hodnotě 2000,- Kč
Paní Valentová věnovala obci sazenice
jiřin.
Pan Steklý daroval obci několik litrů
výborného vína.
Pan B. Jerych věnoval obci u příležitosti
Dětského dne nanuky.
Firma Waldhauser věnovala obci zemní
práce na vyrovnání povrchu plácku u
májky.
Za všechny naše malé i velké občany
Vám všem děkujeme za projevenou
důvěru k nám, budíš vám odměnou
spokojení občané a dobré vztahy s obcí!
Vážíme si vašich darů a budeme s nimi
zacházet hospodárně.
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Radostně ze školy!!!
Pan ředitel Fiedler obdržel následující poděkování, které s radostí otiskujeme!
Rodiče na naší škole mají již třetí dítě a čtvrté sem přijde také. Pán je cizinec (Albánie), paní Češka
– tolik vysvětlení k pravopisu. ☺ Pan ředitel nám napsal, že jej slova chvály překvapila a velmi
potěšila. Proto se s námi chtěl o tyto pocity podělit. ☺

Plánované akce školy:
10. 6. - preventivní akce Hasičského záchranného sboru na hřišti základní školy
16. 6. - výlet do Zubrnic – historická železnice, děti z I. stupně
16. 6. - „Život bez karambolů“ – preventivní akce policie ČR na výstavišti Zahrada Čech (8. a 9. třída)
18. 6. - výlet do Muzea skla a bižuterie v Jablonci, děti z I. stupně
22. 6. - zájezd do Liberce – IQ park, děti z II. stupně
26. 6. - Jarmark a Akademie aneb Loučíme se se školním rokem (na závěr oheň a buřtíky)
30. 6. - slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy

Děti z naší školky ☺
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Kronika obce Žalhostice – 9. vybraná část
Osídlení Žalhostic v r. 1945 pokračování:
Č.p. 12 ( pův. maj. Venzel Sperlich s velkou rodinou) mínil osídlit Jan Rybenský z Vrbatova Kostelce, ale pak se
patrového rozsáhlého domu ujal Jiří Krása a jeho zeť Z. Novotný. J. Novotný byl zabit nákladním autem při návratu
z práce blízko nádraží. Dnes po smrti J. Krásy zde bydlí jeho vdova a dva synové, kteří stavení udržují.
Č.p. 13 uzavírá naši náves, kdysi původní jádro naší obce, poněmčené v 16. a 17. století. Zde stály tzv. grunty,
uvedené ve vinařské místní knize. Zápisy v této knize jsou psány latinkou a česky, avšak soupis vinic je psán již
německy a kurentem (švabachem) úředním písmem. Č.p. 13 střídalo majitele i nájemníky. Mezi oběma válkami zde
bydlil zam. ČSD Jos. Koníček (Lány u Poděbrad) s rodinou (Volárna u Kolína) a Václ. Černý s rodinou, pozdější
předn. ČSD na nádraží Žalhostice. V r. 1945 zde bydlila A. Lánská, vdova po pekaři, který zde měl pekárnu. Hlavní
byt obývala stará Růžena Bürnerová, Češka ze Mšena u Mělníka, která se zde z obavy před odsunem Němců
oběsila. Její nájemnice měly česká jména. Po r. 45 dům získal J. Podaný (otec Schusterové) a po smrti obou
manželů dům koupil J. Šplíchal (z lesní samoty mezi Úštěkem a Tetčiněvsí). Po smrti manželů Šplíchalových je
dům, jako mnoho jiných u nás, prázdný (dcera bydlí v Lovosicích). Příliš obšírný osud domu uvádíme proto, že je
obdobný osudu nejen domů, ale celých vesnic v našem okresu i Č. středohoří. Smutný osud, s kterým je těžká rada.
Č.p. 14 (pův. maj. Kühnel) je z nejstarších zdejších domů, neudržovaný od r. 1945. Má krásný klenutý vinný sklep.
Původně byl přidělen Ferd. Mikovicovi z Tuklad u Úval (okr. Č. Brod) jako zemědělská usedlost. Po jeho
přestěhování v něm bydlila s. Horáková, později provd. Spousková. Z majetku MNV přešel dům k Čs. st. statkům a
je obýván v majetku rodu Jaroslava Jantače, nyní jeho synem (u ČSD).
Č.p. 15 je patrový dům u silnice (pův. maj. Urban Venzel) s 40a pozemků (z toho 13a vinic) obývá stále Jar. Řehák
z Kamen. přívozu u Jílového.
Č.p. 16 (pův. maj. Jos. Peschke) bylo přiděleno Ladislavu Pohlovi, výhybkáři ČSD, který se odstěhoval pro nemoc
své manželky (nezdravé podnebí) a prodal dům Oldř. Najmanovi. Jednu z jeho tří dcer si vzal Jarosl. Bartoš (zam.
Čs. st. statků), který dům úhledně přestavěl a bydlí tam dosud.
Č.p. 17 je dodnes jedním z původního stavebního typu, znešvařen železnými vraty. Vinný sklep je dvoupodlažní,
původně snad třípodlažní, z části zasypaný starými taškami po opravě střechy. Obyvatelé pro starobylé a těsné
bydlení se často střídali. Pův. maj. Jos. Schubert. První usedlík Alois Král z Davle, čp. 22 odešel vystřídán
volyňskou Češkou Bitrichovou, pak Jar. Boháčem z Prahy (sběrna ovoce), Jar. Němcem (ČSD), Jar. Šedivým (+) a
dnes bydlícím J. Blechšmídem.
Č.p. 18 (pův. maj. Venzel Kühnel) měl 20a pozemků z toho 11a vinice. První uchazeči Jos. Hotový z Hrdel a Jos.
Pavlíček z Krucemburku odešli a dům osadil Jiří Ráž, reemigrant z býv. Pruského Slezka, když je získalo Polsko. J.
Ráž si s velkou pílí postavil u nás velký nový dům a obydlí ne příliš vhodné získal Z. Hejna, syn rolníka
přistěhovaného z Čeřeniště, kterážto velká obec se zcela vyprázdnila a je osídlena jen chataři. Prázdná je pro
odlehlost od města (4km) a vyšší nadm. výšku (400m). V r. 1945-6 obec dodávala 40 vag. angreštu.
Č.p. 19 jedna z pův. starých staveb s těsným bydlením a 30a pozemků (v tom 10a vinice), (pův. maj. Umlaufová
S.), měl prvního uchazeče Boh. Novotného a Krásu, ale skromného domu s vinným sklepem se ujal s početnou
rodinou (5 dětí) E. Paleček, pak zaměstnanec Rybeny. Po jeho úmrtí vdova se odstěhovala k dcerám do Litoměřic a
domek koupila.
Č.p. 20 (pův. maj. Kühnel) bylo velmi chudé a staré stavení nad obcí u tratě ČSD, dřevěnice se sklepem, kterého se
ujal Jan Šťastný z Mělníka. Syn nesplnil naděje rodičů a zemřel po obou rodičích, vdova se vdala a prázdný zpustlý
dům na 2a půdy zbořil Jiří Fiala a založil zde malou vinici. Osud rodu i domu…
MNV v Žalhosticích, tehdy složený ze starousedlíků se dopouštěl mnohých přehmatů. Např. jeden Čech
s německou manželkou, ač neměl proto právo na zabírání, si obsadil 4 č.p. Češce Jochové byl jím konfiskován dům,
který si sama vystavěla.
Pokračování příště…
Autor zápisu v kronice: Jaroslav Švec
Autoři článku: Jiří Jebousek, Lucie Jebousková
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