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Slovo starosty obce
VáÏení  spoluobãané, mé úvodní slovo

nebude tak optimistické, jak by se v obci
mohlo zdát. Obec je upravená i kdyÏ na
vefiejnû prospû‰né práce nejsou na Mi-
nisterstvu práce a sociálních vûcí peníze
a asi do budoucna ani nebudou. Podafii-
lo se nám udûlat vlastními silami ãást
stoky „B“ kanalizace v Aromû, kde je stá-
vající kanalizace v havarijním stavu. Oby-
vatelÛm ãp. 55 jiÏ neteãou zapáchající
spla‰ky do sklepÛ.

V obci jsme pofiádali nûkolik tradiãních,
dle odezvy obãanÛ, zdafiil˘ch akcí (ãarodûj-
nice, dûtsk˘ den, rodáci), z nichÏ zvlá‰tû
úãast dûtí na dûtském dnu, potvrdila, Ïe
jsme se vydali správnou cestou, cestou bu-
doucnosti. V roce 2012 jsme se rozhodli b˘-
valou budovu ‰koly pfiestavût na ‰kolu ma-
tefiskou. V 1. etapû jsme pomocí dotace Mi-
nisterstva Ïivotního prostfiedí budovu zatep-
lili, udûlali novou stfiechu a fasádu. Akce
skonãila v roce 2015 a sami mÛÏete posou-
dit, zda se povedla, finanãní rámec byl cca 5
mil. korun ãesk˘ch. 

V roce 2015 jsme zahájili 2. etapu akce
„Stavební úpravy ãp. 66 pro obnovu M· Îi-
dovice“. Zpracování projektÛ na stavbu, mo-
biliáfi, vybavení kuchynû, zahradu, stavební
povolení, zpracování studie proveditelnosti,
v˘bûrová fiízení, a je‰tû mnoho dal‰ích vûcí
nutn˘ch pro poÏádání o dotaci jsme dokon-
ãili v roce 2017, kdy jsme poÏádali o dotaci
v rámci Integrovaného regionálního progra-
mu (IROP). Rozpoãet ke konci roku 2017 na
tuto akci byl, dle nabídky vybran˘ch doda-
vatelÛ, se kter˘mi máme podepsané smlou-
vy o dílo, 8,5 mil. Kã. V bfieznu leto‰ního
roku jsme zahájili stavbu na základû obrov-
ské poptávky rodiãÛ po tomto zafiízení.
Velk˘ tlak byl také ze strany dodavatelÛ
prací, ktefií hrozili odstoupením od smluv
(ceny prací a materiálu se zvedli od roku
2017 o zhruba 30 %). 

SoubûÏnû se stavbou jsme museli zlega-
lizovat toto zafiízení. Matefiskou ‰kolu zapsat

do registru ‰kolsk˘ch zafiízení, uspofiádat
v˘bûrové fiízení na fieditelku a vybranou
uchazeãku jmenovat. Provedli jsme zápis
dûtí pro ‰kolní rok 2019/20, ‰kolku chceme
v záfií otevfiít. Kapacita M· 25 dûtí je plnû vy-
ãerpána a dal‰ích cca 20 zájemcÛ jsme mu-
seli odmítnout.

Zájem rodiãÛ plnû potvrdil správnost na-
‰eho rozhodnutí, tedy sázku na dûti a bu-
doucnost. Velk˘m problémem v‰ak jsou fi-
nance, zatímco ceny prací, díky inflaci, ne-
kontrolovanû rostou, rozpoãet, kter˘ je pfiílo-
hou Ïádosti o dotace, o které nevíme, zda ji
dostaneme, je zafixován na úrovni roku
2017. Matefiskou ‰kolu financujeme z vlast-
ních zdrojÛ pomocí úvûru, kde úroky, díky
vstfiícnosti bank, jsou velmi nízké. V pfiípadû,
Ïe dotaãní peníze obdrÏíme, úvûr rychle
splatíme nebo je pouÏijeme na dal‰í smyslu-
plné investice.

SnaÏil jsem se vám v krátkosti pfiiblíÏit zd-
louhav˘ proces, kdy malá obec s omezen˘m
rozpoãtem chce, na základû obecné poptáv-
ky a slibovan˘ch podpor vlády po tomto za-
fiízení, vytvofiit zázemí pro své obãany i pro
obãany regionu. Chce zrealizovat smyslupl-
n˘ projekt, kdy se chceme postarat o své
dûti, je to na‰e budoucnost. 

Vláda se o budoucnost nestará a je pa-
ralyzována stfietem zájmu svého premiéra.
Krátkodobû rozhazuje finanãní prostfiedky
sv˘m voliãÛm, chybí propracovaná dÛcho-
dová reforma, reforma zdravotnictví,
upadá ‰kolství a svou hamiÏnou dotaãní
zemûdûlskou politikou niãí ná‰ venkov.
Otravuje v‰e Ïivé v ovzdu‰í, na zemi i pod
zemí. ZachraÀme budoucnost.          

Vá‰ starosta

Ukliìme Îidovice
V sobotu 16. 3. 2019 obecní úfiad ve spolupráci s hasiãi z HrobcÛ

uklízeli Îidovice v rámci celorepublikové akce Ukliìme âesko. I pfies
de‰tivé poãasí se akce zúãastnila skoro ãtyfiicítka obãanÛ Îidovic.
S Va‰í pomocí se povedlo v obci a jejím pfiilehlém okolí posbírat 600
kg odpadu. Tímto bychom chtûli V‰em dobrovolníkÛm velmi podû-
kovat za to, Ïe jim není ãistota v na‰í obci lhostejná a rádi pfiiloÏí
ruku k dílu.

Dûti byly za pomoc odmûnûny diplomem a malou plastovou po-
pelnicí, ve které se ukr˘valo sladké pfiekvapení. Dospûlí si odnesli
dobr˘ pocit, Ïe na‰e vesnice je zase uklizená.

Mysleme i do budoucna na to, Ïe odpadky patfií do ko‰e, pfiípad-
nû do pfiíslu‰ného kontejneru na tfiídûn˘ odpad a ne na zem. Vzpo-
meÀme si na to vÏdy, kdyÏ budeme na procházce (napfiíklad
u Labe), Ïe není tak tûÏké odnést si v kapse obal od su‰enky nebo
v ruce PET láhev od pití a vyhodit ji aÏ doma. Nebojte se to uãit

i Va‰e blízké okolí - dûti, rodiãe, kamarády. I nám samotn˘m nebylo
pfiíjemné po nûkom cizím sbírat kapesníky, nedopalky od cigaret,
plechovky, sklenice a dal‰í odpadky.          Bc. Katefiina Pro‰ková
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Vpofiadí uÏ deváté volby do Evropského
parlamentu se konaly od 23. - 26. kvût-

na 2019. âe‰tí obãané jiÏ po ãtvrté mûli
moÏnost si zvolit své zástupce.  âesko za-
znamenalo historicky nejvy‰‰í úãast. 

Úderem 14 hodiny se v âesku uzavfiely
volební místnosti. O tom, kdo obsadí 21 kfie-
sel ãesk˘ch poslancÛ, bylo rozhodnuto. 

Volební komise zaãaly sãítat odevzdané
hlasovací lístky. V˘sledky hlasování v‰ak
mohly b˘t zvefiejnûny aÏ po uzavfiení voleb-
ních místností v EU, coÏ bylo v Itálii v nedû-
li ve 23: 00 hodin. 

Jak se volilo v na‰í obci?
Evropsk˘ch voleb se z poãtu 296 voliãÛ v

na‰í obci zúãastnilo 101 voliãÛ, coÏ je
34,12%. 

Podrobné v˘sledky naleznete na voleb-
ních stránkách âeského statistického
úfiadu.

Platné hlasy v procentech

Dûkujeme v‰em voliãÛm za jejich úãast a pfiedev‰ím ãlenÛm komisí za odvedenou práci,
kterou pfiispûli k hladkému prÛbûhu leto‰ních evropsk˘ch voleb.           Bc. Radka Luxová

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Pfiivítali jsme nové obãánky  
V sobotu 18. kvûtna 2019 jsme v na‰í obci pfiivítali nové obãánky. Od ãer-

vence 2018 se nám v obci narodilo ‰est nov˘ch dûtí, a to dvû holãiãky a ãtyfii
kluci. 

Vítání obãánkÛ probíhalo na obecním sále, kde se se‰li pfiíbuzní a blízcí mi-
minek, aby tento slavnostní akt spoleãnû s jejich rodiãi oslavili. Novopeãen˘m
rodiãÛm a jejich miminkÛm zarecitovaly básniãky dûti z Îidovic, tímto jim je‰tû
jednou velice dûkujeme. Obãánky pfiivítal pan místostarosta Marek Beránek.
Rodiãe potvrdili sv˘m podpisem do kroniky pfiijetí miminka do obce a odnesli si
pro nûj dáreãek. Samozfiejmû nechybûlo ani tradiãní focení v kolébce s celou ro-
dinou. O fotografie se postaral Zdenûk Vokálek. 

Nov˘m obãánkÛm a jejich rodiãÛm pfiejeme, aby se jim v na‰í vesnici líbilo
a aby se jim zde krásnû a spokojenû Ïilo.                  Bc. Katefiina Pro‰ková

Josefovská zábava
Obec Îidovice pofiádá vût‰inu kulturních akcí pro dûti.
Nezapomíná se v‰ak ani na na‰e dospûlé obãany a
jejich pfiátelé z okolí, ktefií dostali pfiíleÏitost k tanci a
pobavení v sobotu 23. 3. 2019, kdy se konala tradiã-
ní Josefovská zábava. 
Zábava zaãala ve 20 hodin a díky kvalitní hudební

produkci  byl jiÏ brzy po prvních hudebních tónech taneãní parket zapl-
nûn. Zahrát nám pfiijela opût skupina Bízaband, tedy pan Václav Bízek,
kter˘ bydlí aÏ v âeském Brodu, v doprovodu se zpûvaãkou. V‰ichni ta-
neãníci se opût dobfie bavili do pozdních noãních hodin. Budeme rádi,
kdyÏ se na dal‰í zábavû potkáme nejen s pravideln˘mi náv‰tûvníky, ale i
s dal‰ími obãany na‰í obce. V‰ichni jste zváni na Posvícenskou zábavu,
která se uskuteãní 5.10. 2019.                            Mgr. Simona Kr‰ová
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Den otevfien˘ch dvefií na levandulové farmû
Ve druhé polovinû ãervna se koná v ne-

dalek˘ch Îidovicích jiÏ ãtvrt˘ roãník akce
Dny otevfien˘ch dvefií. Místní malá levandu-
lová farma, jinak celoroãnû vefiejnosti nepfií-
stupná, touto formou nabízí moÏnost pro-
hlédnout si rozkvetlá levandulová políãka,
osázená nûkolika tisíci rostlinami mnoha le-
vandulov˘ch kultivarÛ z rÛzn˘ch ãástí svûta,
li‰ících se vzrÛstem, velikostí nebo barvou
kvûtÛ - najdete zde levanduli bílou, rÛÏovou
a hlavnû levanduli nejrÛznûj‰ích odstínÛ fia-
lové. Zatímco první víkend 22. - 23. ãervna
bude ve znamení nejbûÏnûj‰í levandule lé-
kafiské, bûhem druhého víkendu bude na-
kvétat i levandulov˘ kfiíÏenec - tzv. lavandin
- znám˘ z ikonick˘ch fotografií francouzské
Provence. Náv‰tûvníci mohou kaÏd˘ den od
10.00 do 17.00 hodin mezi levandulí relaxo-
vat, pofiádat piknik, malovat i fotografovat.
Bûhem dne budou pofiádány komentované
prohlídky, pfii nichÏ bude moÏné zodpovídat
i dotazy vûnované pûstování a zpracování

levandule. Souãástí akce budou prodejní
stany s nabídkou nejrÛznûj‰ích levandulo-
v˘ch produktÛ farmy a stan s obãerstvením,
zaji‰Èovan˘m roudnickou kavárnou a cukrár-
nou Dortletka. Akce je vhodná pro v‰echny
vûkové kategorie, cesta k políãkÛm vede od
silnice vi‰Àov˘m sadem, kter˘ lze projet

vhodn˘m koãárkem, ale mÛÏe b˘t pfiekáÏ-
kou pro invalidní vozík. PejskÛm vstup po-
volen pouze na vodítku. Vstup bûhem v‰ech
dnÛ je zdarma a není nutné si jej rezervovat.
Více informací na www.levandulepodri-
pem.cz nebo https://www.facebook.com/le-
vandulezidovice/.                       Petr Nov˘

V obci se uskuteãnil sraz rodákÛ a pfiátel obce
V pátek 7. ãervna se na sále obecního úfiadu pofiádalo pravidelné setkání rodákÛ a pfiátel obce Îidovice. Pfiítomné pfiivítal pan starosta

Ing. Miloslav Krejn˘. V programu bylo vzpomínání rodákÛ a pfiátel obce. O zábavu se postaral p. Pavel Erich. Úãast byla hojná, akce
se vydafiila.     Bc. Radka Luxová

Novû otevfiená matefiská ‰kola
VáÏení ãtenáfii, ráda bych vás informovala o celkovém dûní kolem nové matefiské ‰koly v Îido-

vicích. Ve‰keré stavební úpravy vrcholí, dokonãují se vnitfiní prostory a v‰ichni se jiÏ tû‰íme na
ZÁ¤Í !!!  ??  Dne 14. 5. 2019 probûhl zápis k pfied‰kolnímu vzdûlávání dûtí, kter˘ se konal na OÚ
v Îidovicích. K zápisu se dostavilo velké mnoÏství dûtí, jak místních, tak z okolních vesnic, i z
Roudnice nad Labem.

Vzhledem k zafiízení budovy a kapacitû ‰koly bylo pfiijato 25 dûtí ve vûku 2 - 5 let, coÏ umoÏ-
nují ve‰keré stanovené hygienické pfiedpisy. Tím byla kapacita matefiské ‰koly naplÀena.

Pro lep‰í informovanost vefiejnosti a rodiãÛ, byly spu‰tûny nové webové stránky M· -
www.mszidovice.cz. Na tûchto internetov˘ch stránkách budete prÛbûÏnû v rÛzn˘ch rubrikách in-
formováni o dûní z M·. 

V˘bûrová fiízení na personál matefiské ‰koly jsou ukonãena. Myslím, Ïe s kolektivem budete
v‰ichni spokojeni. Pfii v˘bûru zamûstnancÛ jsem se fiídila rozumem i citem a rozhodovala zku‰e-
nost a praxe v oboru. Vûfiím, Ïe své dûti budete vkládat do rukou odborníkÛ a zároveÀ lidem, ktefií
v prostfiedí plném dûtí budou pracovat s láskou.                   Karolína Mikolá‰ová, fieditelka M·
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Tfiiìte odpad, vyplatí se to...
VáÏení obãané, vítám Vás u tfietího dílu

„Tfiiìte odpad“.
Jak dlouho se rozkládají odpadky?
Znáte ten okamÏik, kdy se procházíte

krásn˘m lesem a najednou najdete lahev,
plechovku nebo v pfiíkopu obal od su‰enky?
Víte, jak dlouho se nejrÛznûj‰í odpadky roz-
kládají? 

Vyhazovat nepotfiebné vûci na zem by-
chom nemûli. Aã se nûkteré materiály pfiiro-
zenou cestou rozloÏí pomûrnû rychle, u dal-
‰ích se jedná o celá tisíciletí. Takové zbytky
ovoce tedy v pfiírodû pochopitelnû nadûlají
daleko ménû ‰kody neÏ tfieba PET láhve.
Navíc i stejn˘ materiál se mÛÏe rozkládat
mnohem krat‰í ãi mnohem del‰í dobu, pro-
toÏe záleÏí na místû, kde odpadky leÏí. Nej-
více záleÏí na vlhkosti, sluneãním svûtle a
pfiístupu vzduchu. NejenÏe pfiíroda plná od-
padkÛ nevypadá dobfie z estetického hledis-
ka, ale do pÛdy se ãasto v prÛbûhu jejich
rozkladu mohou uvolÀovat toxické látky!

Jak dlouho tedy rozklad trvá? 
■ Zbytky jídla - doba rozkladu ohryzkÛ

od jablek ãi slupek od banánÛ je velmi krát-
ká, neboÈ se pohybuje od nûkolika t˘dnÛ do
nûkolika mûsícÛ. Slupky od pomeranãe se

mohou rozkládat aÏ jeden rok. 
■ Papír - RovnûÏ papírové odpadky jsou

biologického pÛvodu. Proto se vût‰ina z
nich, jako napfi. papírové kapesníky, noviny
ãi ãasopisy obvykle rozloÏí za nûkolik mûsí-
cÛ.

■ Îv˘kaãka - Odhodit malou Ïv˘kaãku na
zem se mÛÏe zdát jako bezv˘znamné, roz-
kládat se ov‰em bude 5 i více let.

■ Cigaretové filtry - Kufiáci ãasto odhazu-
jí nedopalky na zem. Ty se, ale mohou roz-
kládat i nûkolik let.

■ Hliníkové plechovky - Vyhazovat tyto
nápojové obaly do pfiírody rozhodnû nedo-
poruãuji. NejenÏe se budou rozkládat 200
aÏ 500 let, ale mÛÏe rovnûÏ dojít k poranûní
lidí i zvífiat.

■ Baterie - Ty se stejnû jako plechovky
rozkládají 200 - 500 let, nicménû v jejich pfií-
padû existuje je‰tû vût‰í riziko neÏ poranûní.
UvolÀují se z nich totiÏ nebezpeãné látky!

■ Pneumatiky - Do volné pfiírody rozhod-
nû nepatfií ani pneumatiky. Jejich rozklad
trvá stovky let.

■ Plastové v˘robky - UÏ v˘roba plastÛ je
velkou zátûÏí pro Ïivotní prostfiedí a navíc
obsahují nebezpeãné látky. Doba jejich roz-
kladu se je‰tû k tomu pohybuje v fiádech
stovek let (napfi. PET láhve ãi plastové
ta‰ky), pfiiãemÏ u polystyrenu se odhaduje
aÏ na tisíce let, ale rozloÏit se nemusí nikdy. 

■ Sklo - Také u sklenûn˘ch v˘robkÛ lze
dobu rozkladu pouze odhadovat. Aã nûkte-
ré pfiedpoklady hovofií o tfiech tisících let,
opût existuje moÏnost, Ïe se tento materiál
nerozloÏí nikdy.

Na ãtvrt˘ díl „Tfiiìte odpad“ se mÛÏete
tû‰it v pfií‰tím ãísle na‰eho zpravodaje. 

Bc. Radka Luxová

Akce pro dûti: Cesta na Velikonoãní ostrov
Témûfi padesátka dûtí v sobotu 13. 4.

2019 se zúãastnila velikonoãní akce na-
zvané Cesta na Velikonoãní ostrov. Na
dûti ãekalo sedm stanovi‰È, na kter˘ch pl-
nily nejrÛznûj‰í úkoly. Hledaly poztrácená
papírová vajíãka, skládaly velikonoãní ob-
rázky, uãily se správnû tfiídit odpad, kres-
lily velikonoãní vajíãka a spousty dal‰ích
úkolÛ. Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol dûti dostaly
razítko. Na konec dûti hledaly poklad,
kter˘ stráÏil sám velikonoãní zajíãek. Po-
klad si dûti na‰ly v proutûném ko‰i plném
slámy. De‰tivá pfiedpovûì se nevyplnila,
poãasí se vyvedlo. A tak se uÏ tû‰íme na
pfií‰tí Velikonoce.

Bc. Katefiina Pro‰ková



ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ 2. âTVRTLETÍ 2019

5

Tento rok se ãarodûjnice se‰ly v úter˘,
neboÈ zvyk pálení ohÀÛ pfiipadá vÏdy v pfied-
veãer prvního máje, tedy 30. 4. Kolem 18.00
hodiny doletûly na sv˘ch ko‰Èatech malé
i velké ãarodûjnice k budovû matefiské
‰koly, kde si daly sraz. Nejprve se v‰echny
srdeãnû pozdravily mezi sebou a pfiivítaly se
i s obãany obce, ktefií se pfii‰li zapojit do prÛ-
vodu. Po spoleãném focení se za doprovo-
du hudby z obecního rozhlasu v‰ichni vyda-
li na fotbalové hfii‰tû. Dominantou prÛvodu
byla ãarodûjnice, kterou i letos vyrobil Jan
Pleticha, kterému za to velice dûkujeme.
Mezi obãany samozfiejmû byly nepfiehléd-
nutelné v‰echny ãarodûjnice, kter˘ch se
se‰lo opravdu hodnû. Nûkteré kost˘my byly
tak dokonalé, Ïe nebylo ani poznat, kdo se
pod nimi skr˘vá.

Na hfii‰ti uÏ ãekali dal‰í na‰i obãané, ktefií
mohli shlédnout tanec kolem ohnû a po-
slechnout si zafiíkadlo pfiipravené jednou
z ãarodûjnic. Nejen ty nejmen‰í ãarodûjnice,
ale i ty dfiíve narozené, se zapojily do soutû-
Ïe o nejdel‰í hod ko‰tûtem. Poté byl zapá-
len oheÀ. Uhofiela na‰tûstí pouze vyrobená
ãarodûjnice, na coÏ dohlíÏeli i hasiãi JPO
Hrobce - Îidovice. Následovala volná zába-
va pfii reprodukované hudbû, opékání ‰pe-
káãkÛ a jin˘ch dobrot, a i pfies nepfiíznivé
poãasí, kdy sice nepr‰elo, ale bylo chladno,
se v‰ichni dobfie bavili. Nûktefií vydrÏeli

u ohnû aÏ do pozdních veãerních hodin.
PrÛbûh tradice pálení ãarodûjnic v na‰í obci
tak odpovídá tomu, Ïe pÛvodní sociální,
ochrann˘ a náboÏensk˘ v˘znam tohoto

zvyku byl nahrazen funkcí zábavnou a spo-
leãenskou. Dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m
ãarodûjnicím a doufáme, Ïe za rok nás bude
je‰tû víc.                   Mgr. Simona Kr‰ová

Den dûtí se vydafiil

Pálení ãarodûjnic

KdyÏ se fiekne „Dûtsk˘ den“, kaÏd˘ si pfiedstaví spoustu roze-
smát˘ch a natû‰en˘ch dûtí.

A jinak tomu nebylo ani 1. 6. 2019  od 15.00 hodin u nás v Îido-
vicích. Krásné sluneãné poãasí pfiilákalo dûti z celého okolí. Na
místním hfii‰ti je ãekala spousta atrakcí se sladkou odmûnou. Také
dûti mohly získat krásnou omalovánku nebo pastelky, které dodal p.
Dan Havlík. Nechylo ani letadlo fiízené p. Josefem Pémem, ze kte-
rého se sná‰ely k zemi bombony s fáborkem, pfietahování lanem,
vodní bomby, chÛdy, slalom s míãem......a mnoho dal‰ích.

Velkou zajímavostí bylo stfiílení airsoftovou pistolí na terã. Stfielbu
obstarali manÏelé Kostkovi spolu s p. Romanem Peterkou a Jánem
Hru‰íkem. Také si dûti mohly nechat vytetovat vybran˘ vzor nebo
obrázek  nebo si pochutnat na cukrové vatû. Hodnû zajímavá a pou-
tavá byla názorná ukázka vypro‰Èování zranûného z auta zásaho-
vou jednotkou hasiãÛ JPO Hrobce - Îidovice s v˘kladem a pouÏitím
techniky. Velitelem zásahu byl profesionální hasiã z Roudnice n.
Labem, p. Michal Fujera.

Ze v‰eho nejvíc se dûti tû‰ily asi na pûnu od hasiãÛ. Igelitov˘
tunel, kter˘m pûna procházela pfiipravil v‰em pûknou podívanou
v podobû vysokého gejzíru a dûtem neskuteãn˘ záÏitek.

Na závûr nechybûlo ani posezení u ohnû. V‰em patfií velké podû-
kování za spolupráci.                                               Jifiina Vítová
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Akce hasiãÛ v první polovinû roku 2019
MÛÏeme fiíci, Ïe první polovina roku byla

pro Jednotku poÏární ochrany Hrobce - Îido-
vice, co se t˘ãe v˘jezdÛ, obdobím celkem klid-
n˘m. Nicménû jednotka byla i tak velmi aktiv-
ní. Rok zaãal tím, Ïe hned v mûsíci lednu se
hasiãi úãastnili vyklizení budovy matefiské
‰koly pfied rekonstrukcí. Práce spoãívala
mimo jiné v demontáÏi a vynesení ze sklepa
dvou velk˘ch star˘ch nefunkãních kotlÛ.
S jarem se blíÏila nutnost technick˘ch kontrol
na poÏárních vozech. Bylo tedy potfieba pro-
vést na autech nûkteré opravy, coÏ dûlali ha-
siãi svépomocí a technické kontroly tak mohly
probûhnout v pofiádku. Dále hasiãi v období
vegetaãního klidu odstranily v Hrobcích ne-
bezpeãnû vzrostlé stromy, které ohroÏovaly
pádem obytn˘ dÛm.

Jednotka se téÏ podílí na akcích pofiáda-
n˘ch obcemi, jako bylo napfiíklad vyfiezání ná-
letov˘ch porostÛ a vyãi‰tûní okolí tzv. Hrobec-
ké studánky nebo také úãast v Îidovicích na
akci Ukliìme âesko. Hasiãi byli také pfiítomni
30.04. na pálení ãarodûjnic v Hrobcích, Ro-
hatcích a v Îidovicích jako poÏární dozor.
V sobotu 04.05. se ãást jednotky zúãastnila
Xboje v Polepech pofiádaného tamní jednot-
kou hasiãÛ, se kterou na‰e jednotka blízce
spolupracuje. Jedná se o soutûÏ druÏstev ha-
siãÛ okolních obcí ve zvládnutí krizov˘ch situ-
ací, napfiíklad záchrana osob z hofiícího domu,
záchrana tonoucí osoby, zásahy pfii dopravní
nehodû, v˘‰kové práce (záchrana z lanovky),
zdravovûda a dal‰í. Samotná akce není
pouze soutûÏ, ale také ‰kolení pro v‰echny
zúãastnûné, jak tomu bylo i u na‰ich hasiãÛ.
Ti se podíleli na této akci jako rozhodãí a figu-
ranti. Fotky mÛÏete shlédnout na webov˘ch
stránkách https://cemisek.rajce.idnes.cz. Jed-
nou z velk˘ch akcí první poloviny tohoto roku
byla úãast jednotky na dûtském dni v Îidovi-
cích. Dûti i dospûlí si mohli prohlédnout hasiã-
ská auta. Je‰tû pfiedtím neÏ hasiãi pfiipravili
osvûÏení v podobû pûny, bylo moÏné shléd-
nout ukázku hasiãského zásahu. Jednalo se
o vypro‰tûní zranûného z havarovaného
vozu. Za velice teplého poãasí ãlenové jedno-
tky v zásahov˘ch oblecích vystfiíhávali pomo-
cí hydraulické techniky zranûného fiidiãe - fi-

guranta z auta. Ukázku v‰ichni sledovali s vel-
k˘m zájmem. 

V prÛbûhu celého období probíhá také pra-
videln˘ servis a údrÏba poÏární techniky
a sportovního vybavení pro závodní t˘my. Vy-
bavení hasiãské jednotky bylo letos roz‰ífieno
o oblek proti bodavému hmyzu, kdy se jedna-
lo o sponzorsk˘ dar. Dále byl od hasiãÛ Libe-
reckého kraje pofiízen stroj Turbon na v˘robu
lehké pûny. U tamní jednotky byl jiÏ vyfiazen
a na‰i hasiãi ho provedením oprav uvedli opût
do provozu. 

âlenové hasiãské jednotky dále fungují
také jako vedoucí závodních druÏstev.
Letos jsme se úãastnili tûchto závodÛ:

■ Podfiipská liga ·tûtí - poÏární útok -
Ïeny 2x 1. místo, star‰í Ïáci 1. místo, mlad‰í
Ïáci A 3. místo, mlad‰í Ïáci B 2. místo  

■ Podfiipská liga Chloumek - muÏi 3. a
9. místo, Ïeny 1. a 4. místo

■ Dorostenky vyhrály Okresní kolo Lito-
mûfiice a krajské kolo Ústeckého kraje.
DruÏstvo bude reprezentovat na‰i jednotku na
Mistrovství âR ve Svitavech.

■ Îeny vyhrály Okresní kolo Litomûfiice
a na krajském kole skonãily na 2.  místû.

■ Závod Stimax - 60 m s pfiekáÏkami -
první kolo se konalo ve Lhenicích u Teplic. V˘-
sledky: dívky 6 - 8 let Sofie Edita Chvojková
7. místo, dívky 8 - 11 let Katefiina Nováková
4. místo, Eli‰ka Nitschová 5. místo, chlapci
8 - 11 let Elijá‰ Chvojka 7. místo, Tomá‰ Pefii-
na 31. místo, Karel Janou‰ek 33. místo, dívky
11 - 15 Eli‰ka Jelínková 2. místo, Katefiina
Malá 10. místo, Zuzana Jelínková 14. místo,
chlapci 11 - 15 Václav Dolej‰í 29. místo, dívky
13 - 16 let Blanka Nagyová 6. místo, Petra
·a‰ková 9. místo, dívky od 17 let Olga ·tûr-
bová 21. místo, chlapci od 17 let Pavel Novák
3. místo.

■ Vûdomická tráva 1. Roãník - 60 m s pfie-
káÏkami - Katefiina Nováková 3. místo, Eli‰ka
Nitschová 5. místo, Sofie Edita Chvojková 9.
místo, Elijá‰ Chvojka 3. místo, Karel Janou‰ek
6. místo, Tomá‰ Pefiina 16. místo, Václav Do-
lej‰í 3. místo (star‰í kategorie).        

Dominik Chvojka 

6
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BlíÏí se nám léto a k nûmu patfií lehãí de-
zerty. Dnes jsem si pro Vás pfiipravila v po-
slední dobû oblíben˘ dezert Pavlova. 

Pavlova pochází z Austrálie, anebo z No-
vého Zélandu, obû zemû se o pÛvod dezer-
tu dodnes pfiou. Dort je pojmenován podle
slavné ruské baleríny Anny Pavlovové. Po-
prvé Pavlovu pfiipravil ‰éfkuchafi v hotelu
Wellington. Nechal se inspirovat Anninou
baletní sukní ze svûtlezeleného hedvábí.
Snûhov˘ korpus se ‰lehaãkou má napodo-
bovat baletãinu sukni, a aby ‰éfkuchafi docí-
lil zelené barvy, tak Pavlovu ozdobil kiwi. 

8 porcí
pfiíprava: 15 min; peãení: 1 hodina
INGREDIENCE
snûhov˘ základ:
4 bílky
125 g krupicového cukru
125 g tfitinového cukru
1 lÏiãka octa
1 lÏiãka kukufiiãné mouky
NáplÀ:
300 ml smetany ke ‰lehání
ovoce dle chuti
POSTUP P¤ÍPRAVY
Troubu si pfiedehfiejeme na 150°C.
Ve velké míse ‰leháme bílky do té doby,

neÏ zaãnou tvofiit pevné vrcholky. Postupnû

za‰leháme oba cukry (lze pouÏít jen samot-
n˘ krupicov˘ cukr). S poslední dávkou cukru
pfiidáme do snûhu ocet a kukufiiãnou mouku
(ocet zajistí, Ïe bude snûhov˘ korpus stabil-
nûj‰í a pfii peãení se nezbortí, kukufiiãná
mouka zachová charakteristick˘ mûkk˘
stfied).

JiÏ bûhem zimy jsme zmûnili název z Pivovaru PánÛ
z RÛÏe na Pivovar Îidovice. V prÛbûhu léta u nás bude otev-
fieno ve ãtvrtek od 16:00 - 22:00, v pátek 15:00 - 24:00, v so-
botu 12:00 - 24:00 a v nedûli 12:00-21:00.

V této dobû bude také probíhat prodej lahvového piva
v PET (nejãastûji v 1,5 litru  bûÏná piva do stupnovitosti 12%
EPM a 1 litr pro speciální piva ) a v 0,5 litrov˘ch sklenûn˘ch
lahvích.

Vedle oblíben˘ch Desítky z Roudnicka budeme v letních
mûsících vyrábût lehké pivo Îidovické svûtlé v˘ãepní (7%
EPM)  a oblíbené Îidovickou jedenáctku a dvanáctku. Mimo
tyto je‰tû Summer Ale Alenku  a ãyfiikrát chmelen˘ Svûtl˘
leÏák Bulf.

Mimo v˘‰e uvedeného  máme pro na‰e náv‰tûvníky pfii-
pravené sezónní speciály k rÛzn˘m v˘roãím. Jsou to:

■ 1. ãervence Hefeweizen, p‰eniãná 110, svûtlé pivo
■ 1. srpna Witbier 120, belgické pivo s koriandrem a pome-
ranãovou kÛrou speciálnû vafiené pro Îidovickou Neckyádu  
■ 11. záfií The twins, double apa 160, s kukufiicí a Ïitem
■ 28. záfií KníÏe, porter 140, klasick˘ porter
■ 1. listopadu Dunkel hefeweizen 140, polotmavé p‰eniãné
z bavorského sladu
■ 20. prosince Mesiá‰, vánoãní speciál, red ale 140, skofiice,
pomeranã, med

V souãasné dobû je z tûchto speciálÛ na ãepu Omaha
Beach 13% RED ALE, vafiená ve spolupráci s kolegy sládky

Bc. Miroslav Bure‰

S pfiicházejícím létem jsme pro obãany obce Îidovice
pfiipravili nûkolik novinek v na‰em pivovaru

Omaha Beach
■ polotmav˘ pivní speciál, amerického typu, AIPA, 130

■ fermentace svrchním kva‰ením
■ americké chmely Citra a Ariana, IBU 45
■ karamelové slady dodávají pivu charakteristickou vÛni a naãerve-

nalou barvu
■ vafieno k v˘roãí invaze spojeneck˘ch armád v Normandii a zahá-

jení koupací sezóny na HliÀáku a Labi
■ vafieno v pivovaru Îidovice

0,5 L sklo       1,0 L PET

Oblíben˘ dezert Pavlova

Sníh rozprostfieme do kruhu na pfiiprave-
n˘ plech vyloÏen˘ peãícím papírem. MÛÏe-
me udûlat jednu velkou Pavlovu, anebo více
mal˘ch. Upravíme stûny a uprostfied utvofií-
me malou prohlubeÀ. Peãeme asi hodinu,
dokud sníh nebude kfiupav˘. Snûhov˘ kor-
pus necháme úplnû vychladnout ve vypnuté
troubû. 

KdyÏ máme korpus vychladl˘, opatrnû
sloupneme z peãícího papíru a pfiendáme
na servírovací podnos. 

·lehaãku u‰leháme do tuha a naplníme s
ní stfied snûhového korpusu. Na ‰lehaãku
poklademe libovolné ovoce. 

Bc. Katefiina Pro‰ková
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Fotbalové okénko OBEC ÎIDOVICE 
PLÁN SPOLEâENSK¯CH

AKCÍ NA ROK 2019 
PODZIM - ZIMA 

■ ãervenec / 2019 
Den otevfien˘ch dvefií „Levandulová
Farma“ / LV 

■ 3. srpen 2019 
Labská Neckyáda / OÚ 

■ 1. záfií 2019 
Den otevfien˘ch dvefií Matefiská
‰kola / M· 

■ 13. záfií 2019 
Den pro zamûstnance firmy 
MEVA / MEVA 

■ 22. záfií 2019 
âesk˘ pohár v silniãní cyklistice 
/ SLAVOJ TEREZÍN 

■ 5. fiíjen 2019 
Posvícenská zábava / OÚ 

■ 02/09. listopad 2019 
AKCE hasiãi / HAS 

■ 16. listopad 2019 
Fotbalová dokopná /podzimní ãást/
/ SK 

■ 30. listopad 2019 
Poslední leã Mysliveckého spolku
/ MS 

■ 7. prosinec 2019 
Mikulá‰ská nadílka pro dûti / OÚ 

■ 21. prosinec 2019 
Vánoãní zpívání / OÚ 

PO¤ADATEL:
/ OÚ Obecní úfiad Îidovice 
/ SK Sportovní klub Îidovice 
/ HAS Hasiãi Hrobce - Îidovice 
/ LV Levandulová farma 
/ MS Mysliveck˘ spolek 
/ M· Matefiská ‰kola 

Zmûna termínu vyhrazena

V˘sledkov˘ servis:
Pfiípravné zápasy na novou sezónu:
23. 3. 2019 âernuc /UMT Hrobce/ 6:4 /1:1/ Branky: Beránek ml. 3x, Chvojka ml, 
Mistrovské zápasy /Jaro 2019 - Okresní soutûÏ - skupina B/
23. 3. 2019 Lounky Chodouny /V/ 0:2    /0:0/
30. 3. 2019 Raãice /D/ 0:1    /0:0/
06. 4. 2019 VraÏkov /V/ 4:0    /1:0/ Branky: Fogl 4x
13. 4. 2019 Pfiedonín /D/ 6:3    /4:1/ Branky: Fogl 3x, Broft 2x, Jirásek
20. 4. 2019 StfiíÏovice /V/ 5:3    /3:1/ Branky: Adamec 2x, Broft, Friã, Fogl
27. 4. 2019 Budynû /D/ 3:6    /1:4/ Branky: Jirásek 2x, Lauko
04. 5. 2019 Vrbice - Vetlá /V/ 6:1    /2:1/ Branky: Broft 2x Fogl 2x, Jirásek, vlastní
11. 5. 2019 Ho‰tka /D/ 3:0    /2:0/ Branky: Adamec, Jirásek, Fogl
19. 5. 2019 Rovné „B“ /V/ 2:3 p /1:1/ Branky: Fogl, Lauko
25. 5. 2019 Ploskovice /D/ 3:2    /1:1/ Branky: Broft, Fogl, Havli‰
01. 6. 2019 Podlusky /V/ 10:3    /4:1/ Branky: Broft 5x, Fogl 4x, Lauko
08. 5. 2019 Kleneã /D/ 2:0    /2:0/ Branky: Fogl, Broft

D - domácí zápas, V - venkovní zápas                                                     Marek Beránek

TABULKA P¤ED POSLEDNÍM KOLEM

Informace k platbû
komunálního odpadu

Poplatek je splatn˘
jednorázovû do 31. 1.
pfiíslu‰ného kalendáfi-
ního roku. Poplatek
lze zaplatit i ve dvou
stejn˘ch splátkách, a
to nejpozdûji do 31. 1.
a do 31. 7. pfiíslu‰né-
ho kalendáfiního roku.

BliÏ‰í informace na 
www.zidovice.cz/odpady

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
LETNÍ OBDOBÍ 2019

T̆ den Datum Den
19 7. 5. 2019 úter˘
21 21. 5. 2019 úter˘
23 4. 6. 2019 úter˘
25 18. 6. 2019 úter˘
27 2. 7. 2019 úter˘
29 16. 7. 2019 úter˘
31 30. 7. 2019 úter˘
33 13. 8. 2019 úter˘
35 27. 8. 2019 úter˘
37 10. 9. 2019 úter˘
39 24. 9. 2019 úter˘

Pfievod na úãet ã. 1003725319/0800      
Hotovû - pokladna OÚ  

Bc. Radka Luxová

Skvûlou náladu zaÏijete na v‰ech
obecních kulturních a spoleãensk˘ch
akcích.


