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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané, koncem listopadu jsme se s dûtmi z na‰í

Matefiské ‰kolky rozlouãili s podzimem. Dûti se nenásilnou formou
seznámily s polními pracemi na venkovû jako je sázení a sklizeÀ
brambor, setí obilí a nakládání zelí, tedy s pracemi, které ná‰ ven-
kov jiÏ postrádá, kdy se lidé pfiipravovali na zimu a snaÏili se sklize-
né plodiny, chemicky neo‰etfiené, uskladnit a celou zimu vyuÏívat.
Na závûr akce mohli v‰ichni zúãastnûní ochutnat dobroty pfiiprave-
né v kuchyni M· z produktÛ na‰eho venkova. Je jen ‰koda, Ïe se
této akce, krásnû pfiipravené t˘mem fieditelky matefiské ‰koly, zú-
ãastnilo málo dûtí ve ‰kolce zapsan˘ch, je ‰koda, Ïe mnohé dûti po-
znávají zeleninu a ovoce venkovsk˘ch polí a zahrad pouze v regá-
lech supermarketÛ.

Je obrovská ‰koda, Ïe si mnozí obãané neuvûdomují, Ïe na‰e re-
publika je z hlediska Ïivotního prostfiedí váÏnû nemocná, v‰ichni to
ví a nikdo s tím, z pochopiteln˘ch dÛvodÛ, nechce nic dûlat. Na‰i
velkozemûdûlci, díky evropsk˘m i národním dotacím, zvy‰ují v˘nosy
nûkolika málo plodin pûstovan˘ch na obrovsk˘ch lánech, ale záro-
veÀ hubí ve‰ker˘ Ïivot na nich i v jejich okolí. Evropské, na‰e, do-
taãní peníze se nám vrací zpût formou zamofien˘ch spodních vod
a zamofien˘ch vod povrchov˘ch v potocích fiekách a rybnících. Exi-
stuje nepfiímá úmûra, ãím vût‰í v˘nosy, vût‰í zisky, tím ménû Ïivota.

Zatím to odná‰ejí ptáci a drobná zvûfi. Jak dlouho bude trvat, neÏ to
zaãnou odná‰et lidé, na‰e dûti a vnouãata?

Na‰e vláda i opozice se neustále zab˘vá zjevn˘m stfietem zájmu
a dotaãními podvody premiéra, nefie‰í pfiíãiny katastrofálního sucha
a úbytku v‰eho Ïivého v pfiírodû. Pojìme nûjak zaãít my. 

V první polovinû pfií‰tího roku chceme u matefiské ‰kolky obnovit
zahradu plnou zelenû, bylinek a stromÛ, kombinovanou s vodním
svûtem, herními prvky a krmítky pro drobné ptactvo. Dûti si osahají
pfiírodu pfiímo u ‰kolky. (obr. zahrady) 

Obnovme polní cesty, které stát pronajal zemûdûlcÛm a ti je za-
ãlenili do sv˘ch obrovsk˘ch honÛ, zámûrnû nemluvím o orbû, proto-
Ïe neorají. Pojìme donutit stát k jejich vydání ãi pronájmu obcím
a mûstÛm a fyzicky je do krajiny vraÈme. Velice lacino zmen‰íme
velké hony, zv˘‰íme prostupnost krajiny, a kdyÏ donutíme zemûdûl-
ce, aby nám tyto polní cesty a jejich blízké okolí nezamofiovali po-
stfiiky, vrátí se do krajiny Ïivot. Obnovme mokfiady a historické meze,
vytvofime podmínky pro smysluplné vysazování stromÛ a kefiÛ.

Je to jednoduché a je to cesta, jak s minimem finanãních pro-
stfiedkÛ mÛÏeme krajinu léãit. S Va‰í pomocí to dokáÏeme.

S pfiání krásn˘ch a pohodov˘ch vánoãních svátkÛ se s Vámi louãí 
Vá‰ starosta
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Obecní úfiad Vám pfieje krásné vánoce
VáÏení obãané, vítáme Vás u dal‰ího vydání zpravodaje, vydáva-

ného obcí Îidovice.
První Vánoce proÏije v na‰í obci 11 nov˘ch spoluobãanÛ a 2 na-

rozené deti.
VáÏíme si v‰ech lidí, ktefií se snaÏí, aby se informace o souãas-

ném dûní v obci dostaly ke v‰em obãanÛm. Souãasn˘m, i tûm, ktefií
obec krátkodobû ãi dlouhodobû opustili.

Îivot nûkoho zavál do rÛzn˘ch míst a konãin, my v‰ak vûfiíme, Ïe
v‰ichni se rádi vrací, tfieba jen ve vzpomínkách a v hloubi du‰e jsou
hrdi na svou rodnou ves. Domov je nûco, co lze popsat jen nûkoli-
ka vûtami. Leckdo vnímá rodi‰tû i jako spojení s rodinou a pfiáteli.
Má nezapomenutelné kouzlo spojené s dûtstvím, s prvními ‰kolními
léty a s dospíváním. Tyto vzpomínky jsou pak více umocÀovány krá-
sou krajiny, vesnicí ohraniãenou fiekou.

VáÏení obãané, blíÏí se Vánoce, ãas ‰tûstí a lásky. Vánoce jsou
nejkrásnûj‰ím ãasem v roce, a aby byly dokonalé, probíhají velké
pfiípravy. Zdobíme domy a okna, peãeme vánoãní cukroví a strojíme
vánoãní stromek. Setkáváme se s na‰imi blízk˘mi, na které jsme
bûhem roku nemûli tolik ãasu, kolik bychom chtûli. Je to ãas, kdy ot-
víráme na‰e srdce a my, lidé, máme k sobû o nûco blíÏ. Mnozí z nás
si vzpomenou na svoje dûtství, a na to, jak proÏívali nejoãekávanûj-

Jak správnû krmit ptáky nejen pfies zimu!
Dovolte mi, abych si v tomto ãlánku vzala

slovo za zvífiata, která kolem nás Ïijí. Tím
pfiedev‰ím myslím ptáky (s˘korky, pûnkavy,
kosy, vrabce...), ale i vodní ptáky (labutû,
kachny, lysky...).

Pokud se rozhodnete nás (nejen v zimním
období) pfiikrmovat, tak prosím buìte ohle-
duplní k na‰emu zdraví. Znáte to sami od
sebe, ne v‰e, co vám chutná vám prospívá.
A proto i s dobr˘m úmyslem nám pfiilep‰it,
nám naopak mÛÏete u‰kodit. 

Vût‰ina vodních ptákÛ (volavka, morãák,
potápka...) pfiikrmovat nepotfiebují, vystaãí si
s rybami. Labutû, kachny, potápky a dal‰í
jsou pfii tuh˘ch zimách rádi za pfiikrmení, ale
musí b˘t správné. 

Jak je to s peãivem? Pro ptáky je pouze
jako snadno dostupn˘ zdroj energie. Ptáci
ho pfiijímají s chutí, mají plné Ïaludky, ale trpí
podv˘Ïivou. Nemají dostatek minerálÛ a vi-
tamínÛ. Je to nebezpeãné hlavnû pro mlá-
ìata, která potfiebují k dobrému v˘vinu

v‰echny dÛleÏité Ïiviny. Pokud mládû pfiijí-
má pouze peãivo, mÛÏe docházet k v˘vojo-
v˘m poruchám a v nejhor‰ím pfiípadû
to mÛÏe konãit tím, Ïe ptáci nemohou
létat. 

Co nám dát do krmítka?
Ostatní ptáci v zimû urãitû pfiikrmování

ocení. V zimû je pro nû daleko tûÏ‰í hledat
potravu. Pokud si doma pofiídíte krmítko pro

ANO NE

Obiloviny (p‰enice, Ïito...) ZBYTKY JÍDLA

Odfiezky, slupky zeleniny KO¤ENùNÉ, MASTNÉ JÍDLO

Vafiené brambory, salát, listová zelenina PEâIVO (CHLÉB, ROHLÍKY APOD.)!!!

Hrách, cizrna, kukufiice (mraÏen˘, PLESNIVÉ, ZKAÎENÉ POTRAVINY

ale rozmrazen˘ - nemusí se vafiit)

Speciální granule pro vrubozobé ptáky CUKROVÍ, BUCHTY, SU·ENKY, 

âOKOLÁDA

R˘Ïe (vafiená i syrová) CHIPSY, POPCORN

Hroznové víno (rozpÛlené)

ptáky, urãitû doporuãuji jeho umístûní dosta-
teãnû vysoko, aby do nûj nemûly pfiístup
koãky (urãitû tedy ne na strom). Krmítko je
dÛleÏité nejen doplÀovat, ale minimálnû jed-
nou t˘dnû celé vyãistit. Ptáci jsou nositeli
spousty nemocí, proto si nezapomínat po
doplnûní ãi ãi‰tûní vÏdy pofiádnû um˘t ruce.
Vodu ptákÛm radûji nenabízejte. Rádi se
koupají a pfii chladn˘ch zimách rychle pro-
chladnou a mohli by uhynout. 

Zde je to o trochu jednodu‰‰í. Jen mys-
leme na to, Ïe ptáci jsou malí, proto potfie-
bují men‰í kousky potravy. âím pestfiej‰í
skladbu v krmítku budete mít, tím více
druhÛ ptákÛ vás nav‰tíví. Nejlep‰í jsou slu-
neãnice a vla‰ské ofií‰ky. MÛÏeme zavûsit i
hovûzí lÛj. Nûktefií ptáci mají rádi jablka a
plody jefiabin nebo rakytníku. Samozfiejmû
v dne‰ní dobû máme mnoho moÏností a lze
koupit pfiímo speciální smûsi pro krmení
ptákÛ. 

Opût prosím, vynechte peãivo a zbytky
jídla.

KdyÏ uÏ jsme zaãali se zvífiecí fií‰í nemû-
li bychom opomenout ,,Ïidovickou zoo’’,
kam ãasto chodíme krmit kozy a ovce. Zde
zvífiata mají kaÏd˘ den pfiísun potravy
(seno, aj.). Jedná se o b˘loÏravce. TakÏe
pokud se je vypravíme nakrmit, jsou pro nû
ideální slupky a odfiezky zeleniny. U tûchto
zvífiat je povoleno peãivo, ale jen tvrdé, ne-
plesnivé. Také by se to s ním nemûlo pfie-
hánût. Prosím myslete na to a neházejte
plné ta‰ky tvrdého peãiva, zbytky jídla nebo
zkaÏené jídlo zvífiatÛm. 

Bc. Katefiina Pro‰ková

‰í den v roce. Budeme v‰ak vzpomínat i na ty, ktefií jiÏ bohuÏel ne-
jsou mezi námi, ale zÛstávají v na‰ich srdcích a vzpomínkách.

Pfiejieme Vám krásné proÏití vánoãních svátkÛ a vánoãní pohodu.
Do nového roku hlavnû ‰tûstí a zdraví celé va‰í rodinû, Va‰im pfiá-
telÛm, mnoho osobních i pracovních úspûchÛ v celém roce. AÈ je
nov˘ rok rokem pln˘m radostn˘ch chvil a splnûn˘ch snÛ.

Bc. Radka Luxová, úãetní obce



(Pokraãování na následující stranû)
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Mikulá‰ská nadílka
Mûsíc prosinec je asi kromû letních prázdnin nejoblíbenûj‰ím roã-

ním obdobím dûtí. Zatímco na konci mûsíce jsou vánoce, zaãátkem
obchází obce Mikulá‰. A tak v sobotu 7. prosince bylo v podveãer
na sále v Îidovicích i pfies pár slziãek veselo. Konala se zde leto‰ní
poslední akce pro dûti. Po roce nás opût nav‰tívil Mikulá‰, ãerti
a andûlé. 

Dûti napjatû oãekávaly jejich pfiíchod. Nejprve ty nejmen‰í v náru-
ãí rodiãÛ poplakávaly a to i pfiesto, Ïe na‰i ãertíci nebyli o‰kliví, ale
spí‰e roztomilí. I vût‰í dûti, které pfies rok obãas zlobily, se pekelní-
kÛ s fiinãícími fietûzy tro‰ku bály, kdyÏ je‰tû pfied pfiíchodem Mikulá-
‰e neãekanû vtrhli do sálu, kde byla díky mlze, tmû a ãerven˘m svû-
t˘lkÛm atmosféra jako v pekle. Hodné dûti se zase tû‰ily na vousa-
tého svûtce v ãerveném plá‰ti, se zlatou berlou v ruce a mitrou na
hlavû, doprovázeného andûly. Mikulá‰ pfii‰el pevn˘m krokem za
zvuku zvoneãku a v doprovodu dvou krásn˘ch andûlÛ se záfiícími
prskavkami. Nejprve se s dûtmi pfiivítal a poté se zájmem poslou-
chal básniãky a písniãky v‰ech hfií‰níkÛ. âerti moc dobfie vûdûli,
koho mají postra‰it nebo dokonce odnést a kdy mají naopak zÛstat
stranou. Svat˘ Mikulá‰ je znám svou ‰tûdrostí, proto ani tentokrát
nechybûlo obdarování dûtí prostfiednictvím andûlÛ. KaÏd˘ si odnesl
balíãek s ovocem a nechybûly ani sladkosti. Pfii této tradici jde v‰ak
hlavnû o záÏitek. Laskavé slovo Mikulá‰e i hroziv˘ pohled ãerta
patfií k nejsilnûj‰ím dûtsk˘m okamÏikÛm.

Po rozdání balíãkÛ v‰em pfiítomn˘m dûtem se mohli zájemci se

vzácnou náv‰tûvou je‰tû vyfotit. Následnû se Mikulá‰ rozlouãil a slí-
bil, Ïe za rok spolu s ãerty a andûly k nám opût zavítá. ZároveÀ v‰ak
zdÛraznil, Ïe si moc dobfie pamatuje, kdo letos zlobil a Ïe doufá
v nápravu v‰ech hfií‰níkÛ.

I po odchodu Mikulá‰ské druÏiny v podání Luìka ·pinera, Marti-
na Kapouna, Martina Hosnedla, Anny Melicharové a Klaudie Kr‰o-
vé, zÛstala na sále pfiíjemná atmosféra a dûti uÏ se tû‰ily na pfiipra-
vené soutûÏe, písniãky a tanec. V‰em, kdo se podílel na této akci,
moc dûkujeme. Budeme se tû‰it na na‰e malé obyvatele i v pfií‰tím
roce, kdy akce pro dûti zahájíme ma‰karním karnevalem. 

Mgr. Simona Kr‰ová

Matefiská ‰kola pofiádala „Rozlouãení s podzimem“
V sobotu 23. listopadu se konalo rozlouãení s podzimem, které

pofiádala Matefiská ‰kola Îidovice ve spolupráci s obecním úfiadem.
Akce zaãala na místním hfii‰ti po 16. hodinû, kde starosta obce

Ing. Miloslav Krejn˘ pronesl uvítací proslov. Poté zaãala akce sa-
motná. Dûti z matefiské ‰koly a dal‰í dûti z obce, pod vedením fiedi-
telky Karolíny Mikolá‰ové, pfiedvedly taneãek „Kamarád“. Dále slav-

nost pokraãovala procházkou po cestû lemované rozsvícen˘mi svíã-
kami aÏ k budovû ‰kolky. Postupnû jsme se seznamovali s brouãky
(Lísteãek, Brambofiík, Houbín, Klásek, ZelÀáãek), ktefií nám prozra-
dili nûco o podzimu. Po kaÏdém povídání, které mûla na starosti
moje maliãkost, dûti pfiedvedly taneãek nebo zarecitovaly básniãku.
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Mohli jsme vidût, jak dûti sely obilí, stra‰ideln˘ rej,
anebo sly‰et básniãku o bedlách. 

Osvícená cesta nás provedla sedmi zastávkami,
které byly tématicky ozdobené vyroben˘mi kulisa-
mi ze ‰kolky (pytle brambor, houby, traktor, stra‰i-
deln˘ dÛm a dal‰í) a dovedla nás aÏ pfied ‰kolku,
kde byla k vidûní v˘stava PodzimníãkÛ, které vy-
tváfiely dûti ze ‰kolky spoleãnû se sv˘mi rodiãi.
Celou cestu nás doprovázel podzimní stra‰ák (Do-
minik Chvojka).

Na závûr byl pfiipraven˘ jarmark v podobû stán-
kÛ, kde na nás ãekalo podzimní obãerstvení d˘Ào-
vá polévka, brambory s dipem, jableãn˘ závin, d˘-
Àové fiezy. Pro zahfiátí nechybûlo svafiené víno, ãaj
ãi káva. O poho‰tûní se postarali zamûstnanci ma-
tefiské ‰koly (Hana Souãková a Ivana Vokálková).
U ‰kolky uÏ byla volná zábava, byla také pfiiprave-
ná prohlídka M·.              Bc. Katefiina Pro‰ková

PEâÍCÍ OKÉNKO
BlíÏí se nám nejhezãí období v roce, Vá-

noce. âeká nás opût shon - uklízení, peãe-
ní, vafiení a spousta dal‰ího. NezapomeÀme
v‰ak, Ïe vánoãní svátky jsou svátky KLIDU
A MÍRU. Mûli bychom zpomalit a uÏít si
volno a atmosféru se sv˘mi blízk˘mi. K vá-
noãní atmosféfie neodmyslitelnû patfií vÛnû
domácího cukroví. Minul˘ rok jsem Vám pro-
zradila recept na oblíbené a tradiãní Sádlov-
ky.

Letos to bude opût tradiãní recept na vá-
noãní cukroví, kter˘ je oblíben˘ v kaÏdé ro-
dinû. KaÏd˘ má vût‰inou svÛj osvûdãen˘ re-
cept. Dnes Vám prozradím mÛj oblíben˘ re-
cept, kter˘ je roky ozkou‰en˘ a oblíben˘
nejen na Vánoce. Linecké cukroví doporu-
ãuji pfiipravovat dfiíve pfied Vánoci, aby bylo
hezky uleÏelé a vláãné.

LINECKÉ CUKROVÍ 
pfiíprava tûsta: 30 min; odpoãívání 60 min;
peãení: 10 min; slepování 15 min
INGREDIENCE
300 g hladké mouky
100 g krupicového cukru
1x vanilkov˘ cukr
nastrouhaná kÛra z 1 citronu
1 vejce
200 g studeného másla

náplÀ:
rybízová marmeláda

zdobení:
mouãkov˘ cukr na posypání (nemusí b˘t)

POSTUP P¤ÍPRAVY
Mouku s cukry a citronovou kÛrou dáme na
vál. Doprostfied udûláme dÛlek a pfiidáme
vejce. Studené máslo nakrájíme na men‰í
kousky a dáme kolem dokola. Pustíme se
do zpracování tûsta. Nejprve nám vzniknou
hrudky a ty postupnû, nejlépe studen˘ma
rukama, vypracujeme do hezkého tûsta. Ne-

hnûteme moc dlouho, tuk se ohfiívá a tûsto
by se nám mohlo více lepit. Hotové tûsto za-
balíme do fólie a necháme odpoãinout v led-
nici, minimálnû na hodinu. Já doporuãuji ne-
chat tûsto v lednici pfies noc. 

KdyÏ je tûsto odpoãinuté, mÛÏeme se
pustit do vyvalování a vykrajování. Nejprve
si pfiipravíme plechy, které vyloÏíme peãícím
papírem (u cukroví je dobré, Ïe mÛÏete
papír pouÏít vícekrát a nemusíte ho po kaÏ-

dém plechu vyhazovat). Troubu pfiedehfieje-
me na 160 °C (doporuãuji horní a dolní
ohfiev, aby se nám cukroví peklo stejnû
a nespálilo se). Na vál si dáme hladkou
mouku a ufiízneme si kousek tûsta (zbytek
necháme stále v lednici), které vyválíme na
placku (cca 3 - 4 mm silnou.) Poté uÏ mÛÏe-
me vykrajovat. Pokud nemáte vykrajovátka
pfiímo na linecké cukroví, mÛÏete pouÏít ma-
lého panáka a brãkem vÏdy do jednoho ko-
leãka udûlat uprostfied otvor. Takto mÛÏeme
pouÏít i vykrajovátka, ke kter˘m nemáme
dvojici s otvorem. Jen nesmíte zapomenout,
Ïe vykrojené tvary dáváme na plech vÏdy
tak, aby byly k sobû zrcadlovû, aby se nám
lépe slepovaly marmeládou. 

KdyÏ máme plech pln˘, vloÏíme ho do vy-
hfiáté trouby a peãeme cca 9 - 12 minut. Zde
pozor, záleÏí na velikosti cukroví. Na plech
vÏdy dávejte podobnû veliké cukroví (pokud
vykrajujete více vykrajovátky). Cukroví by
mûlo zÛstat hezky Ïluté a ne zlatavé. 

Po upeãení vyndáme na mfiíÏku a nechá-
me vychladnout. Slepovat nemusíme hned
po peãení. Takhle pfiipravené linecké cukro-
ví nám chvilku vydrÏí, kdyÏ ho dobfie usklad-
níme (na suchém místû v dóziãce). 

Slepování uÏ je pak jednoduché. Doporu-
ãuji si vyndat na stÛl a srovnat stejnû vykrá-
jené tvary a namazat dobrou, nejlépe rybí-
zovou marmeládou. Slepené cukroví nechá-
vám je‰tû chvilku zaschnout na mfiíÏce a aÏ
pak skládám do krabiãky a skladuji v suchu.
Pfied podáním mÛÏeme je‰tû pocukrovat
mouãkov˘m cukrem.

No a teì uÏ se mÛÏeme tû‰it na Vánoce,
kdy si cukroví vychutnáme v klidu, pfii sledo-
vání pohádky s blízk˘mi. Ale klidnû se ne-
bojte ochutnat uÏ dfiíve. 

Vy, ktefií se zúãastníte Zpívání u stromeã-
ku budete mít moÏnost linecké cukroví
ochutnat. Doufám, Ïe Vám zachutná a zku-
síte si ho podle mého receptu upéct. 

Pfieji Vám krásné proÏití vánoãních svátkÛ
a tû‰ím se na Vás s dal‰ími recepty v roce
2020.                    Bc. Katefiina Pro‰ková
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Milí ãtenáfii, pfiestoÏe je je‰tû pfiíroda odûna v barevném hávu, ale
u nás, v matefiské ‰kole, se jiÏ zaãíná pomalu mûnit prostfiedí, plné
podzimníãkÛ, d˘ní i stra‰idel do ledov˘ch a mraziv˘ch snûhov˘ch
vloãek a brzy se rozline i vÛnû vanilky. 

Zaãátek ‰kolního roku v nové matefiské ‰kole, plné nov˘ch a pfie-
váÏnû maliãk˘ch dûtí, probûhl celkem v klidu, bez zbyteãn˘ch slzi-
ãek. Vzhledem k vûkovému sloÏení dûtí, musí paní uãitelky vym˘‰-
let zajímav˘ program, pln˘ her, pfievlekÛ, ale i úkolÛ, aby stesk po
maminkách, byl co nejmen‰í.

Na rozjezd ‰kolního roku si dûti zaãaly hrát na maminky, tatínky
a ty, které jim nemÛÏou b˘t oporou ve velmi krásném, ale pro nû
novém prostfiedí. Vytvofiená nástûnka z fotografií ãlenÛ rodiny byla
zpestfiením celého t˘dne a dûti s radostí diskutovaly nad pfiinesen˘-
mi fotkami z domova.

Dal‰ím rozpt˘lením byl v˘let do zábavného centra Méìa Béìa
v Bohu‰ovicích. Radost z her i pohybu mûli nejen malí a velcí, ale
i paní uãitelky, které byly dûtem nápomocné pfii zdolávání obtíÏnûj-
‰ích pfiekáÏek.

Aby nebyly pracovnû vytíÏeny jen dûti, s radostí jsme zaúkolovali
i rodiãe, ktefií nám pomohli s podzimní
v˘zdobou ‰kolky - v˘robou podzimníã-
kÛ. Radost z v˘stavy byla obrovská,
mnohé maminky se ukázaly velice
kreativnû a se zapojením fantazie
vznikly krásné v˘robky z pfiírodnin,
s ojedinûl˘mi jmény.

V t˘dnu „jablíãkohraní“ pak v˘stavu
podzimníãkÛ doplnila rÛznorodá jab-
líãka, která v‰ak byla rychle zuÏitková-
na, opût dûtmi. Tentokrát jako malí ku-
chafiíci vyrobily zdravé kfiíÏaly a úÏas-
n˘ jableãn˘ závin, kter˘ mûly moÏnost
ochutnat i samotné maminky. Pro
ménû zdatné kuchafiky, mûly dûti pfii-
praven i recept :).

Dal‰í, „dobr˘“ t˘den byl „ t˘den
plodÛ zemû“. Opût se ochutnávalo, poznávalo po ãichu, po chuti ãi
hmatu...a opût se peklo. Tentokrát zeleninová pizza. KdyÏ si dûti po-
krmy samy pfiipravují, nevûfiili byste, jak najednou v‰em zelenina
chutná:).

A jeli jsme na v˘let. V˘let, do Star˘ch HradÛ. Kromû pohádkov˘ch
bytostí ze Zdravosvûta a Draãího království, na nás ãekali víly, draci,
skfiítkové, obfii, ãertíci a vodníci. V prohlídkovém okruhu Hrad
a zámek jsme vidûli unikátní expozici „Jak se Ïilo za císafie pána
Franti‰ka Josefa I“. V dal‰ím prohlídkovém okruhu jsme v prostorách
zámku pro‰li nauãnou stezku do svûta zdraví. Poznali jsme vládce
Zdravosvûta prince Zdrávokaze, vílu Vitamínu a skfiítky baciláky,
ovocÀáky a saláÈáky, draãí porodnici a zuboopravnu, skfiítky z Bom-
bónového království, zdravo‰kolu a mnoho dal‰ího. Tady mohly ko-

neãnû i dûti uplatnit své znalosti z oblasti zdraví a správné Ïivotos-
právy. V‰em se v˘let líbil a dlouhou cestou autobusem se mûlo
o ãem povídat, pokud se ov‰em z tûch siln˘ch záÏitkÛ, neusnulo.

V listopadu, jiÏ mnohé dûti, kaÏdodennû natû‰ené, co se ve ‰kol-
ce bude dít, opût s radostí pfiivítaly stra‰ideln˘ rej, pln˘ masek a pfie-
vlekÛ i stra‰idelné hudby. Nejen dlabání d˘ní, zdobení, ale i pokrmy
/d˘Àová polévka/, byly opût radostn˘m t˘dnem v matefiské ‰kole. Na
závûr si dûti okusily pojídání pavoukÛ, hadÛ, ledov˘ch rukou, oãí, ãi
krvav˘ch usekan˘ch prstÛ. V‰em tyto zvlá‰tnosti velice chutnaly,

protoÏe p. uãitelky Karolínka a Jessica,
p. kuchafika Hanka i ‰kolnice Ivanka,
v‰echny dobroty vyrobily z listového
tûsta s marmeládou nebo ze Ïelatiny. 
Promûny poãasí se projevily v matefiské
‰kolce úbytkem dûtí, díky zv˘‰ené ne-
mocnosti. Velice pfiínosn˘ byl tedy pro
mnohé „t˘den BaciláãkÛ“. Dûti se se-
znamovaly se zdroji, které vyvolávají
nemoce, ãi oslabení organizmu. Uãily
se urãovat, co je správnû - ‰patnû. Mytí
rukou, ãesání, pouÏívání krémÛ, dodr-
Ïování hygienick˘ch zásad, to v‰e jim
hravou formou bylo velk˘m pfiínosem.
Ke hfie na lékafie jim opût byly nápo-
mocny mnohé maminky, které poskytly
prázdné krabiãky a lahviãky od lékÛ a p.

uãitelky vyuÏily k uãení i vyrobené rentgenové snímky. Ve ‰kolkové
„ãekárnû“ u lékafie, se tedy cel˘ t˘den dvefie netrhly a v ordinaci bylo
stále plno :).

Na‰e ‰kolkové dûti jsou sice malé, ale velice dobfií taneãníci. Ná-
cvik taneãkÛ i básniãek mohly s radostí pfiedvést na podzimní slav-
nosti -“Uspávání brouãkÛ“ v obci. Programem nás provedla Bc.KáÈa
Pro‰ková, která u kaÏdého brouãka vysvûtlila jednotlivé podzimní
tradice v‰em pfiítomn˘m. KaÏdá zastávka u vyroben˘ch kulis byla
zároveÀ doprovázena písniãkou, taneãkem nebo básniãkou. Závû-
reãná zastávka v areálu matefiské ‰koly byla nejdel‰í a zároveÀ
ochutnávkou dovedností i celého úÏasného kolektivu. Pfiipravené
dobroty/d˘Àové polévka, Pro‰kÛv d˘Àov˘ koláã, peãené brambory
s pikantním dipem ala Vokálek, jableãn˘ závin ãi svafiáãek/ a ko-
neãná prohlídka prostor vyzdobené matefiské ‰koly, byla sladkou
teãkou za skoro pÛlroãní prácí dûtí i dospûl˘ch. Spousta divákÛ tak
mohla koneãnû nahlédnout pod pokliãku pedagogické práce s dûtmi
a ocenit nejen dovednosti mal˘ch, ale i v‰ech zamûstnancÛ na‰í
matefiské ‰koly. 

Tímto zároveÀ dûkujeme v‰em, ktefií se podílejí sponzorsk˘mi
dary do novû vytvofien˘ch koutkÛ pro dûti - koutek malého myslivce,
koutek malého veterináfie, koutek pokusÛ a objevÛ.  A dûkujeme
i tûm, ktefií pfiispûli jak finanãními dary, ale i drobn˘mi dary v podo-
bû v˘tvarn˘ch pomÛcek ãi papírÛ k malování. V‰ichni si mohou b˘t
jisti, Ïe se v „ãertovském t˘dnu“ do knihy hfiíchÛ samotného Lucife-
ra urãitû nedostanou.

Pfiejeme v‰em, aby se v této uspûchané dobû umûli zastavit, po-
usmát, zatanãit a uÏít si slavnostní pfiedvánoãní chvíle s úsmûvem
a hravostí tak, jak to umíme my, v na‰í matefiské ‰kole.               

Krásné Vánoce.  K. Mikolá‰ová a kolektiv M·

Matefiská ‰kola
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Nov˘ systém odpadového hospodáfiství v obci
VáÏení spoluobãané,

vzhledem k nov˘m zákonÛm, pfiedpisÛm v
oblasti odpadového hospodáfiství a neustále
zvy‰ujícím se nákladÛm za odvoz odpadu,
jsme byli nuceni zmûnit od nového roku
systém sbûru odpadu v na‰í obci. Byla zru-
‰ena vyhlá‰ka ãíslo 1/2015 a 2/2015. Místo
tûchto vyhlá‰ek byla schválena nová vyhlá‰-
ka ãíslo 2/2019, kterou se stanovuje nov˘
systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfií-
dûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ. Úplné znûní vyhlá‰ky je k dispozici
na internetov˘ch stránkách na‰í obce.

Smûsn˘ komunální odpad
Od nového roku se mûní i systém sbûru

komunálního odpadu. Ru‰í se poplatky za
obãana /vyhlá‰ka ãíslo 2/2015/. Místo toho-
to poplatku bude sepsána s kaÏd˘m vlastní-
kem nemovitosti smlouva, uzavfiená ve
smyslu zákona ãíslo 185/2001 Sb., o odpa-
dech. 

Vlastník nemovitosti si vybere velikost ná-
doby, poãet nádob a frekvenci v˘vozu
nádob. 

Poãty nádob, velikost nádob i frekvenci
svozÛ lze i zmûnit na základû novû sepsané
pfiílohy smlouvy. Samozfiejmû se novû
potom sniÏuje, popfiípadû zvy‰uje platba za
svoz. Zmûna moÏná pouze vÏdy na pololetí.
Na základû tûchto informací bude stanove-
na pfiesná ãástka za svoz komunálního od-
padu pro jednotlivého vlastníka nemovitosti. 

Cílem této zmûny ve svozu smûsného od-
padu je samozfiejmû úspora nákladÛ za
svoz, ale také i zlep‰ení a zv˘‰ení tfiídûní od-
padu. 

V pfiípadû neuzavfiení smlouvy a neza-
placení ãástky za svoz, nebude moÏno

obdrÏet samolepku, a tím nebude umoÏ-
nûn v˘voz svozovou firmou!!! Samolepku
/y/ je moÏno vyzvednou proti hotovostní
platbû do pokladny Obecního úfiadu Îidovi-
ce anebo po pfiipsání ãástky na úãet Obec-
ního úfiadu Îidovice, kter˘ je veden˘ u UniC-
redit Bank, ãíslo úãtu: 1387693204/2700.  

Na základû samolepek nalepen˘ch na
svozovou nádobu bude svozová firma (PTS
Lovosice) i nadále provádût svoz komunál-
ního odpadu podle harmonogramu svozu od
PTS „stávající osvûdãen˘ systém“.

Novû bude také v na‰í obci zfiízeno sbûr-
né místo. 

Sbûrné místo bude k dispozici od 1. 1.
2020 v prostorách hasiãské zbrojnice v Îi-
dovicích. Otvírací doba od 8.00 do 14.00
hodin. Odpad moÏno také i uloÏit mimo otví-
rací dobu, po domluvû s pracovníkem OÚ.

Zde se bude moÏnost uloÏit následující
odpady.

■ Jedlé oleje a tuky: oleje a tuky bude

moÏno zdarma odkládat /vhazovat/ do
zvlá‰tní sbûrné nádoby s oznaãením
„OLEJE A TUKY“. Vhazovat bude moÏno
pouze oleje a tuky v uzavfien˘ch PET lah-
vích.
■ Kovy: kovy bude moÏno zdarma odkládat
do zvlá‰tní sbûrné nádoby s oznaãením
„KOVY“. 
■ Elektroodpad: elektroodpad bude moÏ-
no zdarma odkládat na sbûrné místo, po do-
mluvû s pracovníkem Obecního úfiadu.
Bude moÏno uloÏit velk˘ i mal˘ elektrood-
pad. 

Svoz dal‰ích sloÏek komunálního odpadu
bude probíhat stávajícím zpÛsobem:

■ papír, sklo a plasty barevnû oznaãené
kontejnery /sbûrná místa/. Sbûrná místa
jsou uvedená na internetov˘ch stránkách
obce / Odpady/tfiídûn˘ odpad
■ bioodpad oznaãené kontejnery  nápisem
BIOODPAD /sbûrná místa/. Sbûrná místa
jsou uvedená na internetov˘ch stránkách
obce /OODPADY/BIO ODPAD.
■ nebezpeãn˘ odpad dvakrát roãnû
bûhem mobilního svozu pfiedáváním na svo-
zové vozidlo. O místu a termínu zastavení
informuje OÚ na své úfiední desce (vãetnû
elektronické), na webov˘ch stránkách obce
a letácích vhozen˘ch do schránek
■ objemn˘ odpad dvakrát roãnû bûhem
mobilního svozu pfiedáváním do kontejnerÛ
s oznaãením VELKOOBJEMOV¯ ODPAD.
O místu a termínu informuje OÚ na své
úfiední desce (vãetnû elektronické), na inter-
netov˘ch stránkách obce.

Doufáme, Ïe s nov˘m systémem budete
spokojeni.                              OÚ Îidovice

Ceník úhrad za svoz komunálního odpadu pro rok 2020
Sbûrná nádoba 110 Lt. /120 Lt./                                              rok                                     pololetí  náklady za svoz 

za nádobu

Modrá samolepka svoz 1x za 14 dní   */ 1.300 Kã / nádobu 650 Kã / nádobu 50 Kã
Îlutá samolepka svoz 1x za mûsíc **/ 660 Kã / nádobu 330 Kã / nádobu 55 Kã

Sbûrná nádoba 240 Lt. 
Modrá samolepka svoz 1x za 14 dní */ 2.210 Kã / nádobu 1.105 Kã / nádobu 85 Kã
Îlutá samolepka svoz 1x za mûsíc **/ 1.140 Kã / nádobu 570 Kã / nádobu 95 Kã

âern˘ pytel na odpad 60 Kã / pytel

*/ 14 dní 26 v˘vozÛ / rok
**/ mûsíãní 12 v˘vozÛ /rok

Samolepky pro sbûrnou nádobu 240 Lt. mají stejnou barvu jako pro sbûrnou nádobu 110 Lt., pouze mají je‰tû i na samolepce oznaãení
240. Uvedené ceny jsou vãetnû DPH

www.zidovice.cz          mistostarosta@zidovice.cz        Tel.: +420603154082               IâO: 00526479



bude reprezentovat na‰í obec i ná‰ kraj na Mistrovství republiky,
které se koná 5.-7.7.2019 ve Svitavech.
■ Îeny vyhrály okresní kolo Litomûfiice a na krajském kole v Dûãí-

nû skonãily na 2. místû.
■ Kfie‰ice - po ‰tafetách, kdy
bylo 2x NP si to star‰í Ïáci
vynahradili poÏárním úto-
kem. DruÏstvo si vytvofiilo
nov˘ rekordní ãas 14,97s.
Nakonec to staãilo na celko-
vé 4. misto z 9 druÏstev po 2
disciplínách. Odmûnou pro
v‰echna druÏstva byla pak
projíÏìka v motorovém ãlunu
kfie‰ick˘ch hasiãÛ po Labi.
■ Stimax - 60m s pfiekáÏka-
mi - první kolo se konalo ve
Lhenicích u Teplic. V˘sledek:
mlad‰í dívky 6 - 8 let Sofie
Edita Chvojková 7. místo,
mlad‰í dívky 8-11 let Katefii-

na Nováková 4. místo, Eli‰ka Nitschová 5. místo, chlapci 8-11
let Eliá‰ Chvojka 7. místo, Tomá‰ Pefiina 31. místo, Karel Ja-
nou‰ek 33. místo, dívky 11-15 let Eli‰ka Jelínková 2. místo,
Katefiina Malá 10. místo, Zuzana Jelínková 14. místo, chlapci
11-15 let Václav Dolej‰í 29. místo, dívky 13-16 let Blanka Na-
gyová 6. místo, Petra ·a‰ková 9. místo, dívky od 17 let Olga
·tûrbová 21. místo, chlapci od 17 let Pavel Novák 3. místo.
■ V nedûli 19.5. se konal 1. roãník Vûdomické trávy v discip-
línû 60m s pfiekáÏkami. V˘sledky: Katefiina Nováková 3. místo,
Eli‰ka Nitschová 5. místo, Sofie Edita Chvojková 9. místo,
Eliá‰ Chvojka 3. místo, Karel Janou‰ek 6. místo, Tomá‰ Pefii-
na 16. místo, Va‰ek Dolej‰í 3. místo a Tomá‰ Netolick˘.    

Pavel Novák, Dominik Chvojka
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Z âINNOSTI NA·ICH HASIâÒ
Rok 2019 se nám blíÏí nezadrÏitelnû ke konci a hasiãi mají pofiád

co dûlat. Poslední akcí bylo ufiíznutí a postavení vánoãního stromku
v Hrobcích u Obecního úfiadu. Zpûtnû mÛÏeme vyjmenovat dal‰í
akce, u kter˘ch hasiãi nechybûli. Velkou akcí bylo Setkání hasiãÛ na
¤ípu, kdy v‰emu pfiedcházelo poloÏení
vûncÛ u pomníku v Rovném a posléze se
konal prÛvod pod horu ¤íp. Tam v‰echny
pfiicházející nav‰tûvníky ãekala v˘stava ha-
siãské techniky, ale i hrobecko-Ïidovická
Tatra 148 CAS 8500 a Avia 30 DA. Dal‰ím
programem bylo cviãení dálkové vody z
místa v˘stavy do kopce ke kapliãce. Hlav-
ním zdrojem byla právû hrobecko-Ïidovická
Tatra, která s dal‰í cisternou zajistila vodu
pro celé hadicové vedení. Pfii cestû na vr-
chol muselo b˘t je‰tû pfiipojeno 5 poÏárních
stfiíkaãek nûkolika místních sborÛ, aby v‰e
mohlo b˘t úspû‰né a mohla voda v pofiádku
vystfiíknout.

Dal‰ími akcemi bylo zaji‰tûní poÏárního
dozoru pfii natáãení reklamy v Kladnû a ro-
dinn˘ den firmy Meva v
Îidovicích, kde si hasiãi
pfiipravili ukázku vyfiezá-
vání z automobilu, prove-
dení dûtského poÏárního
útoku a vytvofiení pûny
pro dûti.

Na zaãátku listopadu
byl pfiivezen nov˘ auto-
mobil Ford Tranzit DA,
kter˘ je 9-místní a pomÛ-
Ïe jednotce pfii pfiepravû
osob a pfii pfievozu tech-
nického materiálu. Vel-
kou mûrou se na koupi podílel Ústeck˘ kraj,
Ministerstvo vnitra a Obecní úfiady Hrobce a
Îidovice. Dal‰ím materiálem, kter˘ byl pofií-
zen jsou 3 kusy d˘chací techniky.

SoutûÏním druÏstvÛm skonãila Podfiipská
hasiãská liga v poÏárním útoku, která se
skládala z 10 závodÛ pro muÏe i Ïeny a 8
dûtsk˘ch závodÛ. Hrobecká druÏstva splni-
la opût své cíle a tûmi byly stupnû vítûzÛ.
DruÏstvo Ïen skonãilo v kategorii TOP na
celkovém 2. místû a v kategorii ¤ÍP na 3.
místû, star‰í Ïáci obhájili 1. místo a mlad‰í
Ïáci 3. místo. Pokud pfiipomeneme úãast
hrobeck˘ch dorostenek na Mistrovství re-
publiky ve Svitavách, tak mÛÏeme napsat,
Ïe to byla v˘borná sportovní sezona.

V této dobû do sboru dochází 30 dûtí,
které se pfiipravují jak po fyzické stránce,
tak i v poÏární ochranû.  

SOUTùÎE:

■ Podfiipská liga ve ·tûtí - poÏární útok-
Ïeny 2x vítûzství, mlad‰í Ïáci B 2. místo a
mlad‰í Ïáci a 3. místo, star‰í Ïáci 1. místo
■ Podfiipská liga v Chloumku - poÏární útok
- Ïeny 1. místo a 4. místo, muÏi 3. místo a 9.
místo
■ Dorostenky vyhrály okresní kolo Litomûfii-
ce a krajské kolo Ústeckého kraje. DruÏstvo
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Mistrovské zápasy /Podzim 2019 - Okresní soutûÏ - skupina B/

14.   9. 2019 SK Sahara Vûdomice /V/ 0:3 /0:2/
21.   9. 2019 FK Polepy /D/ 0:4 /0:2/
28.   9. 2019 SK Viktorie Kleneã /V/ 3:1 /1:1/ Branky: Broft, Fogl, Jirásek

5. 10. 2019 FK Lounky-Chodouny /D/ 3:0 /1:0/ Branky: Nitsch, Adamec, Fogl
12. 10. 2019 TJ Sokol Ho‰tka /V/ 3:1 /1:1/ Branka: Lauko
19. 10. 2019 SK ·tûtí „B“ /D/ 5:0 /9:0/ Branky: Broft 4x, Fogl 3x, Adamec 2x, Kapoun 2x, 

Nitsch 2x, Jirásek, ·piner
27. 10. 2019 TJ Podfiipan Rovné „B“ /V/ 0:2 /0:2/

2. 11. 2019 TJSokol Stra‰kov /D/ 0:1 /0:0/
9. 11. 2019 TJ Sokol Raãice /V/ 1:2 /0:0/ Branka: Kapoun

D    domácí zápas
V    venkovní zápas

2. roãník soutûÏe
o nejlep‰í vánoãní
cukroví z Îidovic je tu

Vzpomínáme
na na‰eho váÏeného obãana pana
JI¤ÍHO PROCHÁZKU, velikého fanou‰-
ka fotbalového klubu SK Îidovice, kter˘
zemfiel v fiíjnu leto‰ního roku ve vûku
93 let. 

Rodina dûkuje v‰em, kdo jste ho mûli
rádi, za projevenou soustrast a milé roz-
louãení. 

Fotbalové okénko - V˘sledkov˘ servis

Srdeãnû zvu V‰echny pekafie a pekafiky
z na‰í obce, aby se zúãastnili druhého roã-
níku soutûÏe: Nejlep‰í vánoãní cukroví
z Îidovic, která se bude konat bûhem tra-
diãního zpívání u stromeãku 21. 12. 2019.  

Pravidla jsou stejná jako loni. Doneste
jeden druh va‰eho nejlep‰ího vánoãního
cukroví (5ks). Cukroví oznaãte va‰ím jmé-
nem a napi‰te o jak˘ druh se jedná. Odevz-
dejte.

Porota vybere podle chuti a vzhledu jed-
noho vítûze, kter˘ bude ocenûn. Porota: Ka-
tefiina Pro‰ková, Radka Luxová, Andrea
Kiss

Tû‰íme se na Va‰i úãast a cukroví.
Bc. Katefiina Pro‰ková


