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Slovo starosty
VáÏení spoluobãané,
dostává se vám do ruky poslední leto‰ní ãíslo obecního zpra-

vodaje, které by mûlo v tomto adventním ãase pfiispût k va‰e-
mu radostnému oãekávání blíÏících se Vánoc. JiÏ potfietí jsme
se se‰li 15. 12. 2018 u vánoãní jedliãky pfied na‰í novû budova-
nou matefiskou ‰kolkou, kterou, kdyÏ v‰e dobfie dopadne, otev-
fieme v záfií 2019. Nûkter˘m z vás moÏná vadilo zvolené datum
setkání, kdy do ·tûdrého dne bylo je‰tû daleko, mûli jste v‰ak
více ãasu na pfiípravu a moÏná, Ïe jste byli nûkter˘mi vánoãní-
mi dobrotami, které jste ochutnali, inspirování a ocitnou se i na
va‰em vánoãním stole.  

BlíÏí se konec roku, ãas bilancování a vy nejlépe víte a vidíte, co
se nám povedlo a co je‰tû musíme udûlat, aby na‰e obec uÏ neby-
la popelkou mezi obcemi v roudnickém regionu. Pokud se vám co-
koliv nelíbí, pfiijìte nám to sdûlit na zasedání zastupitelstva obce,
které se koná kaÏd˘ mûsíc a je vefiejné. Rádi si poslechneme va‰e
názory a moÏná, Ïe i vy mÛÏete pomoci.

Je‰tû bych se v krátkosti chtûl vrátit k, dle mého, povedené akci,
kdy jsme spoleãnû oslavili sté v˘roãí vzniku republiky a sté v˘roãí
konce 1. svûtové války. Nûktefií obãané nás kritizovali kvÛli zvolené-
mu datu oslav, tedy 3. listopadu 2018 a moÏná, Ïe si pfiedstavovali
prÛbûh oslav trochu jinak. Jak jistû víte, uznávan˘m dnem vzniku re-
publiky je 28. fiíjen 1918 a 1. svûtová válka skonãila 11. 11. 2018
v 11 hodin. Tento den je i dnem váleãn˘ch veteránÛ. Pfii oslavách
jsme uctili minutou ticha a poloÏením vûnce i na‰e padlé spoluob-
ãany.

A protoÏe nejen oslavami a proslovy Ïiv je ãlovûk, cel˘ den jste si
mohli pochutnávat na dobrotách ze staroãeské zabijaãky, které
jsme pro vás pfiipravili. K tomu v‰emu vám Pavel Erich vyhrával na
harmoniku a pokud vám byla zima, mohli jste se bavit v novû re-
konstruovaném sále obecního úfiadu. 

Mnoh˘m spoluobãanÛm tak zachutnalo, Ïe si odná‰eli jelítka
i domÛ. 

Vysadili jsme na poãest
v˘roãí vzniku republiky je‰tû
jednu lípu a to u kapliãky
Na Návsi. Nazvali jsme jí
Lípou nadûje doufaje, Ïe
se lidi probudí a zabrání de-
vastaci pfiírody nûkolika je-
dinci, ktefií pro svÛj osobní
prospûch neomalenû vyuÏí-
vají dary, které nám zane-
chali na‰i pfiedkové. Dran-
cují nerostné bohatství, zpÛ-
sobem hospodafiení che-
micky zamofiují prostor
kolem nás, pÛdu, vodu, niãí
hmyz, ptáky a v neposlední
fiadû i lidské bytosti. Na‰e
republika je váÏnû nemoc-
ná, zachraÀme jí. 

Dosti lkaní, louãím se s vámi básní váleãn˘ch veteránÛ. 

BÁSE≈ NA FLANDERSK¯CH POLÍCH
John McCrae
Na polích flandersk˘ch vlãí máky kvetou,
tam mezi kfiíÏi, fiada za fiadou.
Zde hrob je ná‰. V‰ak mezi ãervánky,
na nebi modrém sly‰te skfiivánky,
kdyÏ dole kanóny tu svoji píseÀ fivou.
My mrtví zÛstanem - a je to moÏná zdání,
Ïe vãera Ïili jsme a byli milováni,
kdyÏ nyní leÏíme na polích flandersk˘ch.
Ná‰ boj teì jiní pfievezmou:
do va‰ich rukou vkládáme teì svou
hofiící pochodeÀ a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeÀte na ná‰ Ïal.

KdyÏ rozkvétá lán mákÛ ãerven˘ch,
my spíme dál na polích flandersk˘ch.
(ãesk˘ pfieklad Jindra Svitáková)

Pfieji vám krásné a klidné Vánoce 
a v roce 2019 pevné zdraví.      Vá‰ starosta
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OSLAVY 100 LET ZALOÎENÍ REPUBLIKY
Na‰e obec oslavila toto krásné v˘roãí v sobo-

tu 3. listopadu 2018 ve 14.00 hod. odhalením
pamûtního kamene pod „LÍPOU SVOBODY“
pfied obecním úfiadem. Lípa byla vysazená na
poãest 10. v˘roãí vzniku republiky 28. fiíjna
1928 Ka‰parem Hautkem a Jarkou âmejlou.

Slavnostní fieã pfiednesl starosta obce Ing.
Miloslav Krejn˘, ãestnou stráÏ stáli ãlenové ha-
siãského sboru Hrobce a Îidovice a v‰e dopro-
vodil ÏesÈov˘ kvintet z Roudnice nad Labem.
Zaznûla i oblíbená píseÀ prvního prezidenta T.
G. Masaryka „Ach synku, synku.“ a cel˘ cere-
moniál byl zakonãen hymnou âR.

A slavilo se cel˘ den. Program byl zahájen
mistrovsk˘m utkáním mezi domácími SK Îido-
vice a TJ Dynamo Podlusky. Hra byla napínavá
a skonãila v˘hrou domácích 4:3.

Nechybûla ani pravá staroãeská zabíjaãka.
V prÛbûhu celého dne se podával zdarma
gulá‰, ãerná polévka, jitrnice, jelítka, ‰kvarky
a smaÏené fiízky. Na sále místního pohostin-
ství zahrál odpoledne k tanci a poslechu oblí-
ben˘ harmonikáfi p. Pavel Erich a po setmûní
byl na hfii‰ti krásn˘ ohÀostroj. Veãer pokra-

V rámci oslav se uskuteãnil slavnostní ohÀostroj. Obecní
úfiad by chtûl dodateãnû je‰tû touto cestou podûkovat v‰em
podnikatelÛm z na‰í obce, ktefií se podíleli finanãnû na usku-
teãnûní tohoto ohÀostroje. Podûkování patfií firmám Jifií Mo-
tejl - topení, Moderní podlahy - bratfii ·vecové, MKR -
Mario Kress,  UniCredit Bank - Martin Reharik, Firma
Geovia - Krejn˘ Milan a Îidovick˘ pivovar - Miroslav
Bure‰. Je‰tû jednou v‰em moc dûkujeme.

ãoval zábavou na sále s DJ p. Pokorn˘m.
Obãané pfii‰li v hojném poãtu, poãasí se vy-

dafiilo a den byl pfiíjemn˘. Na stránkách obce
mÛÏete shlédnout krátké video z této akce,
které pro vás pfiipravil Zdenûk Vokálek.

Jifiina Vítová

Podûkování sponzorÛm za ohÀostroj

Podûkování
Rádi bychom touto cestou podû-
kovali paní

IVù VOKÁLKOVÉ,
dlouholeté ãlence sociální komi-
se Obecního úfiadu v Îidovicích,
za její práci pro obãany. 
Paní Iva Vokálková práci v komi-
si ukonãila.

Díky Vám v‰em ostatním, ktefií
jste se zúãastnili akcí slouÏících
k rozvoji na‰í obce.

DùKUJEME.
Kolektiv obecního úfiadu

Posvícenská zábava POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
v lednu se je‰tû vyváÏí na starou samolepku!

Od 2. 1. 2019 budou na obecním úfiadû pfii-
praveny k vyzvednutí samolepky na svoz komu-
nálního odpadu na I. - II. pololetí 2019

Samolepku budete moci zaplatit od 2. 1. 2019
buì v hotovosti na obecním úfiadû nebo bezho-
tovostnû na ã. ú. 1003725319/0800 variabilní
symbol (ãíslo popisné) a to do 31. 1. 2019.

Pokud nebudete mít novou samolepku na ko-
munální odpad uhrazenou a nalepenou do
konce ledna, nebude Vám svozovou firmou
odpad od 1. února vyváÏen. Ceny zÛstávají stejné, jako v roce 2018. 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSÒ
Poplatek je splatn˘ nejpozdûji do 28. 2. pfií-
slu‰ného kalendáfiního roku.
Poplatek budete moci zaplatit od 2. 1. 2019 buì v
hotovosti na obecním úfiadû nebo bezhotovostnû
na ã. ú. 1003725319/0800 variabilní symbol (ãíslo
popisné) a to do 28. 2. 2019    

Radka Luxová

V sobotu 22.09.2018 veãer se konala na sále na‰í
obce tradiãní Posvícenská zábava. Tento datum
byl zvolen zámûrnû, neboÈ svátek Václava letos
vy‰el na pátek a nûktefií pravidelní náv‰tûvníci na-
‰ich zábav rádi vyuÏívají den volna navazující na
víkend a odjíÏdûjí na pobyty mimo své domovy.
Úãast na Posvícenské zábavû by tak byla slab‰í
a nepodafiilo by se sál naplnit tak jako ve zvolen˘
datum. 
Zábava zaãínala jako vÏdy ve 20.00 hodin a jiÏ

o hodinu pozdûji byl pln˘ parket. O profesionální hudební produkci
se opût postarala skupina Bízaband, tentokrát ve sloÏení Václav
Bízek a Josef Macháãek. Pánové opût hráli a zpívali moderní ãeské
i zahraniãní písniãky, pomalé i rychlé, ale pfiíleÏitost k tanci poskytli
i milovníkÛm polky a valãíku. Nechybûla ani tradiãní „rybiãka“. 

Tato Posvícenská zábava byla poslední obecní akcí pfied rekon-
strukcí sálu. Následnû probûhla v˘mûna podlahy, instalace oblo-
Ïení a nového osvûtlení a v˘malba. Sál je také vybaven pohodl-
n˘m nov˘m nábytkem. MÛÏeme tudíÏ kulturní akce pofiádat v pfií-
jemnûj‰ím prostfiedí a to nejen díky sálu, ale i útulné Restauraci
Na Rychtû. Zveme v‰echny obãany a jejich pfiátelé na 23. 3.
2019, kdy se uskuteãní Josefovská zábava.

Simona Kr‰ová 
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T¤IëTE ODPAD! - Vyplatí se to...
Proã mám tfiídit odpad, ptáte se sami sebe? Oddûlování od-

padu není rozhodnû nic nového. Dfiíve se jen tak nûco nevyha-
zovalo a spí‰e se hledaly zpÛsoby, jak danou vûc pouÏít znovu.
O recyklaci uÏ se pfiem˘‰lelo dávno pfied tím, neÏ se tento
pojem zaãal tak ãasto objevovat v‰ude kolem nás. Ono se tûch
dÛvodÛ, proã nûktefií lidé netfiídí, najde pofiád dost. I pfies ve‰-
kerou osvûtu t˘kající se problematiky tfiídûní odpadu, ale
v podstatû je to velmi jednoduché.

Netfiídíme, protoÏe jsme pohodlní.
Tfiídûní odpadu zaãíná u nás doma. Komunální odpad produkují

pfiedev‰ím domácnosti, tedy my. KdyÏ se „netfiídiã“ podívá do od-
padkového ko‰e, najde v nûm v‰echno pûknû pohromadû: láhev od
keãupu, reklamní leták, skleniãku od pfiesnídávky, plechovku od
pa‰tiky, slupky z o‰krábané zeleniny. S tím co je vyjmenované se dá
i poté, co to skonãí v ko‰i, je‰tû nûco uÏiteãného udûlat, kdyÏ bude-
me tfiídit. Je velmi dÛleÏité, aby se odpad od sebe oddûloval a vha-
zoval do správn˘ch kontejnerÛ. 

V dne‰ním ãísle zpravodaje se zamûfiíme 
na smûsn˘ komunální odpad.

V˘voj produkce a struktury komunálního odpadu v obci Îidovice
bylo nakládání s ve‰ker˘mi odpady ne‰etrné k Ïivotnímu prostfiedí.
Obãané si ve‰ker˘ odpad odváÏeli na nefiízenou skládku, která byla
na katastrálním území obce. Prvním systémem v historii obce Îido-
vice ve svozu odpadÛ byl systém lístkÛ, kdy si kaÏdá domácnost
mohla na obecním úfiadu zakoupit lístky dle potfieby. Lístek se pfii-
vázal na popelnici a ta byla vyvezena. Od roku 2004 byl vzhledem
k v˘voji produkce komunálního odpadu zvolen systém poplatku na
osobu. 

Sbûr a svoz komunálního odpadu se fiídí podle obecnû závazné
vyhlá‰ky obce. Ta stanoví systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ. Obec uzavfie
smlouvu se svozovou firmou a v ní definuje frekvenci a ãetnost
svozu.

Co je smûsn˘ komunální odpad?
Smûsn˘ odpad je takov˘ odpad, kter˘ vám zÛstane po vytfiídûní

recyklovateln˘ch, nebezpeãn˘ch a objemn˘ch odpadÛ a také v˘-
robkÛ podléhajících zpûtnému odbûru. Jedná se o materiály, jeÏ
zbydou po oddûlení vyuÏiteln˘ch a nebezpeãn˘ch ãástí, proto se jim
nûkdy také fiíká „zbytkov˘“ odpad.

Kam patfií?
Smûsn˘ komunální odpad patfií do sbûrné nádoby. 

Zaji‰tûní sbûrné nádoby je povinností kaÏdého vlastníka nemovi-
tosti. Ty jsou umístûny mimo vefiejná prostranství na pozemcích pfií-

slu‰n˘ch k bytov˘m nebo rekreaãním nemovitostem. Nádoby lze na
stanovi‰tû sbûrn˘ch nádob umístit 1 den pfied svozem a je nutné od-
stranit nejpozdûji následující den po svozu. Na nádoby je nutné na-
lepit samolepku na pfiíslu‰né období (pololetí), jinak by nebyla vyve-
zena. Termíny placení poplatkÛ na pfiíslu‰né období a jejich v˘‰e
jsou vÏdy s pfiedstihem vyhlá‰eny. Stejnû tak i termíny svozÛ. Sa-
molepku mohou obãané zaplatit jak v hotovosti na obecním úfiadu,
tak bezhotovostnû na bankovní úãet obce.

Co se s tímto odpadem dûje?
Obec Îidovice je ãlenem SdruÏení obcí pro nakládání s odpady se

sídlem v âíÏkovicích, katastrální území Îelechovice, která má za cíl
nakládat s odpady ve vztahu k provozování fiízené skládky odpadÛ.
Svozová spoleãnost smûsn˘ komunální odpad odváÏí na vybudova-
nou skládku SONO plus s.r.o. Svoz a likvidaci smûsného odpadu
z na‰í obce provádí svozová spoleãnost Podnik technick˘ch sluÏeb
Lovosice s.r.o. a to v úter˘ 1x za 14 dní. Pokud pracovníci svozové
firmy zjistí, Ïe je v nádobû odpad, jenÏ tam b˘t nemá, nemusí b˘t
obsah vÛbec vyvezen. Znaãnou úsporou finanãních prostfiedkÛ je,
Ïe popelnice pfiistavíte k v˘vozu plné. V opaãném pfiípadû platí obec
za odvoz poloprázdn˘ch popelnic, coÏ je obrovská ‰koda.

Dle informací pracovníkÛ skládky, ve‰ker˘ odpadov˘ materiál,
kter˘ se na skládku pfiiváÏí, probíhá procesem váÏení. V prÛbûhu vá-
Ïení dochází ke kategorizaci odpadu, jeho pfiesné zafiazení a urãení
kam bude odpad uloÏen. Zji‰Èuje se pfiesná váha a zároveÀ ukládá
v digitální podobû snímek SPZ vozidla a obsahu odpadového mate-
riálu na korbû. V˘sledkem váÏení procesu je evidenãní lístek, váÏní
lístek a pfiesné urãení, na které místo bude odpad uloÏen. 

Jak to bude se smûsn˘m odpadem 
v budoucnosti?

Jak uÏ jsem zmínila, smûsn˘ odpad konãí na skládkách. To by nic-
ménû v budoucnu mohla zmûnit nová odpadová legislativa, kterou
vypracovalo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí (MÎP). Podle ní by
v âeské republice mûlo v roce 2024 dojít k zákazu skládkování
smûsného odpadu. Uvidíme tedy, jaké bude nakládání se smûsn˘m
odpadem v budoucnosti. Aktuálnû nicménû platí to, co je uvedeno
v˘‰e.

Budeme-li v‰ichni poctivû separovat, tfiídit, likvidovat odpad
jak se má, více finanãních prostfiedkÛ budeme moci vyuÏít na
zvelebení na‰í obce, pro dûti nebo do kultury. Vûfiím, Ïe v tomto
jsme v‰ichni za jedno.

Dal‰í informace o tfiídûní a recyklaci odpadÛ v pfií‰tím ãísle na‰e-
ho zpravodaje, kde se zamûfiíme na tfiídûn˘ odpad (papír, sklo,
plasty)                                                                  Radka Luxová
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Ohlédnutí za rokem 2018 z pohledu hasiãÛ
Nenávratnû se nám blíÏí konec roku a my se mÛÏeme ohlédnout

za rokem 2018 z pohledu Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ. V dal‰ích
fiádcích se doãtete o aktivitû hasiãÛ a o tom, Ïe tato ãinnost pojme
kaÏdého ãlena tak silnû, Ïe stráví u tohoto spolku kus Ïivota.

UÏ druh˘ rok máme slouãené v˘jezdové jednotky Hrobce - Îido-
vice, kdy obce financují v pomûru 3:1. To Ïe je jednotka aktivní do-
kládá mnoÏství v˘jezdÛ, ukázek, brigád, pomoci obcím aj. Na za-
ãátku roku se také konalo nûkolik ‰kolení pro ãleny v˘jezdové jed-
notky, a to strojníkÛ, velitelÛ a také kurz na pouÏívání motorov˘ch pil.

SloÏení v˘jezdové jednotky je: Jaroslav Jelínek (velitel), David
Îivn˘ (zástupce velitele), Pavel Novák (velitel druÏstva), Dominik
Chvojka (strojník), Viktor Dolej‰í (strojník), Jan âíÏek (strojník) Petr
¤ípa (strojník), Miloslav ¤ípa (strojník), Václav ·ediv˘ (hasiã),
Radka ¤ípová (hasiã), Bohdan Nitsch st. (hasiã), Bohdan Nitsch ml.
(hasiã).

UÏ zaãátek roku hasiãe nabudil nakoupením nové techniky. Prv-
ním a velikostnû i váhovû nejvût‰ím nákupem byla cisterna TATRA
148 CAS, nádrÏ 8500l vody. Dlouhá léta to byla cisterna plná pûny,
ale na‰i kluci ji po nûkolika brigádách pfiedûlali na vodu. První vy-
zkou‰ení probûhlo v Îidovicích u Labe, kde se vyzkou‰el vysoko-
tlak, vodní dûlo, stfiíkání z hadic a i první napu‰tûní cisterny. Dal‰ím
pfiírÛstkem byla koupû auta Avia 30 DA, které vyfiazovali litomûfiiãtí
hasiãi. Avie je pro na‰i jednotku technické vozidlo, které má v sobû
napfi. PPS 12 (poÏární pfienosnou stfiíkaãku), plovoucí ãerpadlo aj.
technické prostfiedky. Na obou vozidlech se finanãnû podíleli obce
Hrobce a Îidovice.

V˘ãet v˘jezdÛ je za cel˘ rok opravdu pestr˘, kdy se napfiíklad vy-
jelo k ãerpání podjezdu v Hrobcích, ãerpání vody ve statku v Rohat-
cích, kde jednotka strávila celou noc, k dopravní nehodû v Hrobcích,
2x k likvidaci vos, 2x k ãi‰tûní kanalizace v Rohatcích, 3x k hofiícímu
porostu v Îidovicích aj.

Jednotka se bûhem roku snaÏila pfiedstavit obyvatelÛm obcí
Hrobce, Rohatce a Îidovice. První pfiedstavení jednotky probûhlo



(Pokraãování na následující stranû)
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v Îidovicích dne 14.4.2018 na akci „Pravá ãeská Îidovická zabijaã-
ka“. Hasiãi ukázali svoji techniku, práci s mládeÏí - uzlování, zdra-
vovûdu aj. V Hrobcích byla ukázka hasiãské techniky v podání na-
‰ich hasiãÛ, ale i hasiãÛ z jin˘ch okolních sborÛ na „Oslavách 100
let od zaloÏení republiky“. Koncem mûsíce fiíjna se zúãastnila
TATRA velké v˘stavy na Letenské plání v Praze u pfiíleÏitosti oslav
100 let od zaloÏení republiky. Díky této ukázce TATRY, bylo na‰í
jednotce udûleno vyznamenání, které bylo pfiedáváno v Národní kni-
hovnû v Praze. Dále se hasiãi zúãastnili jak Sázení stromu svobody
u památníku v Hrobcích, tak PoloÏení kamene svobody u Obecního
úfiadu v Îidovicích. 

Brigád se konal tento rok také rekordní poãet. Mimo jiné to bylo
ãi‰tûní nádrÏe „Kale“ v Rohatcích, pfiedûlání cisternového systému
u Tatry, udrÏování techniky, sbírání vyslouÏilého elektra, pomoc pfii
pofiádání hasiãské soutûÏe, regulování dopravy pfii akci „Den otev-
fien˘ch dvefií levandulové farmy“, postavení vánoãního stromu a jiné
pomoci obcím. âlenové JPO také pomáhají druÏstvÛm mládeÏe,
a to nejen co se t˘ãe údrÏby techniky, ale i pfii pfiípravû tréninkÛ pro
dûti. 

Moc dûkujeme hasiãÛm JPO za celoroãní ãinnost a za velmi
dobré fungování jednotky.

Dále Vás je‰tû struãnû seznámíme s ãinností sportovních druÏ-
stev v leto‰ním roce, která se opût zapí‰e do kronik zlat˘m písmem.
Star‰ím ÏákÛm se splnil vysnûn˘ sen a stali se Mistry Podfiipské ha-
siãské ligy, kdy se ve velkém souboji s t˘mem z Îelíz podafiil na‰im
dûtem hlavnû závûr a rozhodli o svém celkovém vítûzství. Dal‰ím
krásn˘m umístûním bylo celkové 3. místo mlad‰ích ÏákÛ. V druÏstvu
se prostfiídalo aÏ 14 dûtí, coÏ je dal‰ím odrazov˘m mÛstkem pro
pfií‰tí sezonu.

DruÏstva se zúãastnila i dal‰ích pohárov˘ch soutûÏí, v˘letÛ na ko-
lech, v˘letÛ po okolí (hora Lovo‰, ¤íp, zfiícenina Kostomlaty). Pfied-
stavili se na akci v Îidovicích „Pravá ãeská Îidovická zabijaãka“, na
Oslavách 100 let zaloÏení republiky, pfii Sázení stromu svobody
v Hrobcích a u PoloÏení kamene svobody v Îidovicích. 

Dne 15.9.2018 se uskuteãnil poslední závod Stimaxu, kde se sou-
tûÏí v disciplínách 60m s pfiekáÏkami a 100m s pfiekáÏkami. Úspû-
chy jsou opravdu krásné a musíme pochválit dûti, Ïe si posledním
závodem splnily své cíle a i osobní rekordy. V celkovém hodnocení
po ãtyfiech závodech skonãila Kaãka Nováková na 2. místû v kate-
gorii dívky 6-8 let. V dal‰í kategorii star‰í Ïákynû 11-15 let skonãila
na celkovém 5. místû Katka Malá, na 6. místû Petra ·a‰ková a na
7. místû Eli‰ka Jelínková. V kategorii dívky dorost 13-16 let se Blan-
ka Nagyová umístila na 2. místû. Musíme pochválit Eli‰ku Nitscho-
vou, Zuzanu Jelínkovou a Va‰ka Dolej‰ího, ktefií se zúãastnili pouze
dvou závodÛ ze ãtyfi, coÏ se nepoãítá do celkového vyhodnocení
závodÛ Stimax.
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Îidovická ma‰ina mezi aspiranty na postup
Dobré ãasy fotbalu v na‰í obci jsou zpût.

Po dvou sezónách, které skonãily umístû-
ním ve druhé polovinû tabulky, je ná‰ klub
zpût mezi nejlep‰ími v soutûÏi. Po pfiíchodu
nového trenéra, Jifiího Havli‰e, od úvodních
kol Îidovice neopou‰tûly lichotivé pozice.
Sám trenér pomohl sv˘m svûfiencÛm jako
hráã na hrací plo‰e. K v˘bornému podzimní-
mu umístûní pomohlo bezesporu i letní posí-
lení kádru. Zejména sedmnácti gólov˘ novic
v t˘mu, Jan Broft, se podílel na prozatímní
druhé pfiíãce. Za v˘born˘m umístûním je
také nedobytná domácí pÛda, kde uzmula
jedin˘ bod Vrbice-Vetlá za prohru v penalto-
vém rozstfielu. Drama pfiinesl tfieba i duel s

Dynamem Podlusky, kde tfii góly v závûreã-
né desetiminutovce vynesly Îlutomodr˘m
dÛleÏité vítûzství. Dfiívûj‰í obávaní soupefii,

jako Bfiíza ãi Lounky-Chodouny, nemûli
nárok a odvezli si z Îidovic po ãtyfiech gó-
lech.  Zavedení dopoledního v˘kopu domá-
cích duelÛ se tak stalo pro ná‰ milovan˘
celek velmi dobr˘m rozhodnutím.  I samotné
zápasy mûly více divákÛ oproti dfiívûj‰ím od-
poledním termínÛm. Vûfiíme, Ïe si s námi
uÏijete nadcházející jarní ãást, budete nás i
nadále chodit v hojném poãtu podporovat a
spoleãnû proÏijeme v˘bornou sezonu. My
vám na oplátku budeme chtít i nadále pfied-
vádût líbiv˘ fotbal s je‰tû více brankami, neÏ
tomu bylo na podzim. 

Vá‰ fotbalov˘ t˘m Sportovní klub Îidovice.
Jan Str˘hal

DruÏstvo dorostenek letos vybojovalo úãast na Mistrovství republiky dorostu v poÏárním
sportu, které se konalo na zaãátku ãervence v Plzni. DruÏstvo nakonec po ãtyfiech disciplí-
nách skonãilo na 14. místû. 

DruÏstvo Ïen se úãastnilo v‰ech závodÛ Podfiipské ligy a skonãilo na celkovém 5. místû
v kategorii Top a na 6. místû v kategorii ¤íp. Umístûní není aÏ tak dobr˘m v˘sledkem, ale
holky se to budou snaÏit vylep‰it v následujícím roãníku.

Pavel Novák, Dominik Chvojka
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MISTROVSKÉ ZÁPASY:
15. 09. 2018 SK Pfiedonín /V/           4:1 /0:0/ B: Broft 2x, Jirásek 2x
22. 09. 2018      TJ Dynamo StfiíÏovice /D/ 7:0 /5:0/      B: Adamec 2x, Broft, Fogl, Hellebrant, 

Jirásek, Krejza
29. 09. 2018    TJ Viktorie Budynû /V/         4:6 /1:5/          B: Adamec, Broft, Hellebrant, ·piner
06. 10. 2018     TJ Sokol Vrbice-Vetlá /D/      2:2 /0:1/ - PK (4:2) B: Broft 2x
13. 10. 2018 TJ Sokol Ho‰tka /V/ 2:1 /0:1/ B: Adamec, Broft
20. 10. 2018 TJ Podfiipan Rovné „B“ /D/ 1:0 /0:0/ B: Broft
27. 10. 2018 TJ Sokol Ploskovice /V/ 4:2 /2:4/ B: Broft, Fogl, Jirásek, Kapoun
03. 11. 2018 TJ Dynamo Podlusky /D/ 4:3 /1:0/ B: Jirásek 2x, Adamec, Broft
10. 11. 2018 TJ Sokol Kleneã /V/ 5:1 /1:0/ B: Broft 2x, Adamec, Hellebrant, Jirásek 

D - domácí zápas, V - venkovní zápas                                                                                                                        Marek Beránek 

PEâÍCÍ OKÉNKO

FOTBALOVÉ OKÉNKO

BlíÏí se nám vánoãní ãas. K tomu neodmyslitelnû patfií
tradiãní vánoãní cukroví. A proto jsem si pro Vás pfiipravila
jeden recept, na snadné a chutné vánoãní cukroví.

SÁDLOVKY
cca 100 ks/3 plechy
pfiíprava tûsta: 5 min; pfiíprava k peãení: 10 min; peãení: 5 - 10 min;
dozdobení: 5 min

INGREDIENCE
170 g hladké mouky  /  150 g sádla
150 g mouãkového cukru  /  60 g kakaa
marmeláda/jam

POSTUP P¤ÍPRAVY
Z uveden˘ch ingrediencí vypracujeme

hladké tûsto, zabalíme do potravináfiské fólie
a necháme do druhého dne odpoãinout
v lednici. Pfiedehfiejeme si troubu na 170°C.
Z tûsta vytvarujeme malé kuliãky, které po-
kládáme na plech vyloÏen˘ peãícím papírem. 

Do stfiedu kaÏdé kuliãky udûláme jemnû
druh˘m koncem vafieãky dÛlek. Plech vloÏí-
me do trouby a peãeme 5 - 10 minut (záleÏí
na typu trouby a velikosti sádlovek). Po vyn-
dání z trouby se nám sádlovky trochu zvût‰í
a dÛlek zvedne, proto ho mÛÏeme je‰tû
lehce znovu druh˘m koncem vafieãky opra-
vit. Necháme vychladnout. Vychladlé sád-
lovky plníme marmeládou/jamem (doporu-
ãuji rybízovou). 

Tip na závûr, kdyÏ marmeládu/jam roze-
hfiejete v kastrÛlku, bude tekutûj‰í a sádlov-
ky se budou lépe plnit, jen pozor aÈ se neo-
pafiíte. Necháme ztuhnout a uÏ se mÛÏete
tû‰it na JeÏí‰ka.

Krásné Vánoce.         Katefiina Pro‰ková
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VÁNOâNÍ ZVYKY ZNÁMÉ I ZAPOMENUTÉ

VTÍPKY
Jenda pí‰e JeÏí‰kovi: „Mil˘ JeÏí‰ku,
mám malé kapesné a proto mi, prosím,
pfiines pod stromeãek bubínek, trumpetu
a pistoli na vodu. Dûdeãek mi dá peníze,
abych nebubnoval, star‰í sestra mi dá
peníze, abych netroubil a brácha mi dá
peníze, abych po nûm nestfiíkal vodou.“

„Str˘ãku,ví‰ jak˘ vlak má nejvût‰í zpoÏdûní?“
„Nevím.“
„Ten,co jsi mi slíbil loni k VánocÛm.“

Jifiina Vítová

Mezi tradiãní dobroty o Vánocích patfií
bramborov˘ salát, obalovan˘ kapr, fiízek,
vinná klobása a rybí nebo knedlíãková po-
lévka. Samozfiejmû sladká vánoãka, ‰tola a
rÛzné druhy cukroví (pracny, vanilkové ro-
hlíãky, ofiechy, linecké, kokosové, vosí hníz-
da....).

O Vánocích se dodrÏují rÛzné zvyky. Ty
mají vût‰inou nûco spoleãného s vû‰tûním.
Nûkteré z nich stojí za pfiipomenutí:

·TùDROVEâERNÍ VEâE¤E - Na ·tûdr˘
den se aÏ do veãera zachovává pfiísn˘ pÛst.
Ten, kdo vydrÏí, by mûl veãer vidût zlaté pra-
sátko. Ke ‰tûdroveãerní veãefii se sedá, jak-
mile vyjde první hvûzda. Pod talífie se dáva-
jí kapfií ‰upiny, které mají pfiinést v‰em do-
statek penûz po cel˘ rok. Po dobu veãefie
nesmí nikdo vstávat. Prostírá se o jeden talífi
navíc, kdyby nûkdo pfii‰el. Vzpomene se na
ty, ktefií uÏ nejsou mezi námi.

ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK - KdyÏ se v
rozkrojeném jablku objevila hvûzda, zname-
nalo to ‰tûstí.

Pokud se objevil kfiíÏ nebo nûco jiného
neÏ hvûzda, znamenalo to smrt nebo váÏ-
nou nemoc.

LITÍ OLOVA - Nad plamenem se roztaví
kousek olova a pak se opatrnû vlije do pfii-

pravené nádobky s vodou. Odlitek, kter˘
vznikne, vû‰tí dotyãnému jeho budoucnost.
Napfi. tvar hvûzdy zn. úspûch, uznání.

HOD PANTOFLEM - Svobodné a neza-
dané dívky házely za sebe pantoflem. KdyÏ
po dopadu pantofel ukazoval ‰piãkou smû-
rem ke dvefiím, tak se mûla dívka vdát nebo
zasnoubit.

POU·TùNÍ LODIâEK - Do skofiápek ofie-
chÛ se kaÏdému dala krátká svíãka a na-
pustila se mísa vody. Skofiápky se poloÏily

na vodu a podle toho, kam lodiãka doplula,
se urãovala budoucnost.

KdyÏ nûkomu odplula od bfiehu znamena-
lo to, Ïe se dotyãn˘ vydá do svûta. Naopak,
kdyÏ zÛstala u bfiehu zÛstane doma. Pokud
lodiãka zhasla nebo se pfievrátila, znaãilo to
smrt.

ADVENT = ãas dlouh˘ch veãerÛ, poseze-
ní v teple u kamen pfii rozsvíceném advent-
ním vûnci, ãas nákupu dárkÛ, ãas peãení vá-
noãního cukroví, ãas zti‰ení, ãas oãekávání
- to je advent.                       Jifiina Vítová

OMALOVÁNKY PRO NEJMEN·Í


