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(Pokraãování na následující stranû)

Slovo starosty
VáÏení spoluobãané, dostává se vám do ruky 1. ãíslo Obecního

zpravodaje obce Îidovice, obce s více neÏ ‰estisetletou historií
(první zmínka z roku 1390), která díky své poloze poskytuje pfiíjem-
né prostfiedí pro sv˘ch 400 trvale bydlících obyvatel. 

Pro vydávání tohoto zpravodaje, kter˘ bude vycházet ãtvrtletnû,
vÏdy koncem posledního mûsíce ãtvrtletí, jsme se rozhodli po zralé
úvaze. Chtûli bychom vám b˘t blíÏ a touto cestou, snadno a lépe
vás informovat o tom, co jsme udûlali a co pfiipravujeme v na‰í obci
a hlavnû bychom chtûli pfiedejít fámám a dezinformacím.

A teì jiÏ co je k dne‰nímu dni hotovo: 
Z vût‰ích investiãních akcí se nám v roce 2015 podafiilo postavit

na bfiehu Labe cyklostezku, kdy do‰lo k propojení jiÏ hotového hro-
beckého a roudnického úseku. Na tuto stavbu byly vyuÏity dotace
z národních zdrojÛ a to z rozpoãtu Státního fondu dopravní infra-
struktury ve v˘‰i 2 156 000,-Kã. Cyklostezka je cyklisty velmi vyuÏí-
vána a k fiece Labi se opût vrací Ïivot.   

Obec jsem pfievzal a starostou byl zvolen
v fiíjnu 2010, coÏ bylo podtrÏeno i pfievzetím
obecních symbolÛ (obecní znak a vlajka) v po-
slanecké snûmovnû z rukou pfiedsedkynû Po-
slanecké snûmovny paní Miroslavy Nûmcové. 

■ ■  ■

Ihned, na 1. zasedání Zastupitelstva obce jsme udûlali inventuru
a stanovili si co je hotovo a co je tfieba je‰tû udûlat, stanovili si pri-
ority co dfiíve a co je‰tû poãká a hlavnû zaãali s úklidem obce. I kdyÏ
obec hyzdí nûkteré neopravené objekty s fasádami s opadávající
omítkou, musí b˘t uklizená a to nejen v zastavûné ãásti, ale i mimo
zastavûnou ãást obce, kde si obãané pletou pfiíkopy se skládkou ve
Vrbiãanech. To zda se nám to dafií nebo ne, posoudíte nejlépe vy,
a kdyÏ nám je‰tû trochu pomÛÏete a pfiipomenete tûmto obãanÛm,
Ïe se to v na‰í obci nedûlá, pÛjde to snadnûji.

Na ve‰keré investiãní akce v obci bylo nutno vyhotovit projekto-
vou dokumentaci vãetnû získání územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Vytvofiili jsme si zásobník projektÛ, k nûmuÏ jsme se vra-
celi pfii dotaãních v˘zvách z krajsk˘ch, národních i evropsk˘ch zdro-
jÛ. Bez této fáze pfiípravy investic by se s námi nikdo nebavil
a z vlastních zdrojÛ se tyto akce ufinancovat nedají.

Dal‰í zdafiilou akcí, která je  jiÏ dokonãena bylo zateplení chátrají-
cí budovy matefiské ‰kolky vãetnû nové stfiechy a fasády. Tato akce
byla financována s pomocí Operaãního programu Ïivotního prostfie-
dí s dotací ve v˘‰i 3 851 311,- Kã. V zimních mûsících let 2018 - 2019
bude matefiská ‰kolka dodûlána vãetnû vybavení mobiliáfiem a zafií-
zení kuchynû, provoz pak bude zahájen 1. 9. 2019. Stavbu bude
provádût Firma Switelsky s.r.o, která zvítûzila ve v˘bûrovém fiízení
s nejníÏe nabídnutou cenou. Z evropsk˘ch fondÛ prostfiednictvím
MAS Podfiipsko pak dostaneme 7 mil. Kã.  

S pfiispûním Krajského úfiadu Ústeckého kraje, Programu na ob-
novu venkova, jsme dokonãili závlahu fotbalového hfii‰tû vãetnû
35 m hlubokého vrtu. Dokonãili zázemí sportovního areálu (kiosek)
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a opravili kapliãku Na Návsi, ke které jsme zasadili k stému v˘roãí
republiky lípu. I kdyÏ to nebyly velké ãástky, jsme vdûãni i za tuto fi-
nanãní pomoc. Nestavíme aquaparky ani âapí hnízda, snaÏíme se
finanãní prostfiedky investovat smysluplnû ku prospûchu v‰ech ob-
ãanÛ na‰í obce.

Z vlastních prostfiedkÛ jsme vymûnili krytinu na budovû Obecního
úfiadu, pfií‰tí rok chceme udûlat novou fasádu. V novû zrekonstruo-
vané autobusové ãekárnû je radost ãekat na autobus, zahrádka
u novû pronajaté restaurace, kde se i vafií, téÏ prokoukla.  

Co nás je‰tû ãeká a musíme to udûlat:
Chodníky Îidovice stfied a Aroma - 8. 6. 2018 jsme pfiedali stave-

ni‰tû, 12. 6. 2018 vítûz v˘bûrového fiízení firma Swietelsky s.r.o za-
hájila stavbu. Z evropsk˘ch fondÛ prostfiednictvím MAS Podfiipsko
jsme dostali dotaci 4 mil. Kã. Dokonãení prací 31. 8. 2018.

Spla‰ková kanalizace po levé stranû komunikace od Obecního
úfiadu a spla‰ková kanalizace v Aromû, s rozpoãtem cca 8,5 mil. Kã,
na kterou máme projekt i stavební povolení. Stávající, jednotná ka-
nalizace je zatím v pronájmu SVS, vodné a stoãné vybírá SâVK.
Zatím nevíme, kde sehnat finanãní prostfiedky.

S pohledem na rozkvetlou Lípu svobody u obecního úfiadu, kterou
v fiíjnu 1928, na poãest 10. v˘roãí vzniku republiky zasadili Ka‰par
Hautke a Jarka âmejla se s vámi louãím a pfieji dûtem nádherné
prázdniny a Vám krásnou dovolenou.                         Vá‰ starosta

Co poskytuje Czech POINT
■ V˘pis z insolvenãního rejstfiíku
■ V˘pis z katastru nemovitostí
■ V˘pis snímku z katastrální mapy
■ V˘pis z vefiejného rejstfiíku (obchodní

rejstfiík, spolkov˘ rejstfiík, nadaãní rejs-
tfiík, rejstfiík ústavÛ, rejstfiík spoleãen-
ství vlastníkÛ jednotek a rejstfiík obecnû
prospû‰n˘ch spoleãností)

■ V˘pis ze Seznamu kvalifikovan˘ch do-
davatelÛ

■ V˘pis z Îivnostenského rejstfiíku
■ V˘pis z Rejstfiíku trestÛ
■ V˘pis z Rejstfiíku trestÛ právnick˘ch

osob

■ Registr úãastníkÛ provozu modulu autov-
rakÛ ISOH

■ Registr Ïivnostenského podnikání pro fy-
zickou osobu

■ Registr Ïivnostenského podnikání pro
právnickou osobu

■ Zprostfiedkovaná identifikace
■ Datové schránky /evidence/
■ Základní registry
■ Autorizovaná konverze z listinné do elek-

tronické podoby dokumentu
■ Autorizovaná konverze z elektronické do

listinné podoby dokumentu
■ V˘pis z bodového hodnocení fiidiãe

UPOZORNùNÍ
V˘pisy, které získáte na kontakt-

ních místech Czech POINT, jsou pri-
márnû urãeny pro pouÏití na území
âeské republiky. PouÏití listin v za-
hraniãí se fiídí rÛzn˘mi pravidly a v pfií-
padû, Ïe budete pro va‰i listinu vyÏa-
dovat tzv. superlegalizaci nebo apo-
stilizaci, je nutné získat ji u vlastníka
dané agendy (napfiíklad, v˘pis z KN
na pfiíslu‰ném katastrálním praco-
vi‰ti, v˘pis z RT pfiímo na Rejstfiíku
trestÛ). M. Beránek

Czech POINT je pro Vás k dispozici v úfiedních hodinách také na na‰em obecním úfiadû v èidovicích
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ZNAK A VLAJKA OBCE 
Zaãátkem roku 2010 byly zahájeny práce na fie‰ení 
znaku a vlajky obce. 

Zastupitelé povûfiili starostu, p. Du‰ana Polláka, aby projednal
s heraldikem návrh obecního znaku a vlajky. Na svém zastupitel-
stvu, kam se dostavil heraldik p. Stanislav Kasík a podrobnû sezná-
mil s návrhy znaku a vlajky obce dle historick˘ch pramenÛ. Zastupi-
telé vybrali a schválili návrh znaku ã. 5. Tento návrh byl odeslán do
Parlamentu âeské republiky.

V následujících fiádcích budou zmínûny pfiedev‰ím skuteãnosti,
které byly pro v˘bûr heraldick˘ch figur do znaku obce inspirující.

Znak obce 
V zeleném ‰títû vlevo stfiíbrn˘ vlnit˘
kÛl, vpravo kníÏecí koruna nad zla-
t˘m vinn˘m listem. Stfiíbrn˘ vlnit˘ kÛl
symbolizuje fieku Labe. Jeho poloha
ve ‰títû vlevo umoÏÀuje ve vztahu
k zb˘vajícím figurám interpretací, Ïe
obec leÏí na levém bfiehu fieky. Kní-
Ïecí koruna má vztah ke kníÏatÛm
z Lobkowicz, dominantním vlastní-
kÛm obce. Zlat˘ list ukazuje k zanik-
lé tradici pûstování vinné révy. Zele-
n˘ ‰tít má barvu, kterou lze spojit

s pfiírodou, venkovem, zemûdûlstvím - tedy charakteristikami, s kte-
r˘mi se lze setkat i v Îidovicích.

Vlajka obce 
List tvofií tfii svislé pruhy, zelen˘, bíl˘ a zelen˘, v pomûru 2 : 1 : 3. 
V Ïerìovém pruhu kníÏecí koruna nad Ïlut˘m vinn˘m listem.

Pomûr ‰ífiky k délce listu je 2 : 3. Vlajka do jisté míry opakuje podo-
bu znaku. 

Na základû návrhu heraldika pana Stanislava Kasíka byl 6. pro-
since 2010 v Poslanecké snûmovnû âeské republiky její pfiedsed-

kyní Miroslavou
Nûmcovou pfiedán
zástupcÛm obce
dekret na právo uÏí-
vat obecní symboly
(znak a vlajku) Obcí
Îidovice.
Za obec dekret pfie-
vzal jiÏ nov˘ staros-
ta, Ing. Miloslav
Krejn˘.
Pfiedávajícího cere-
moniálu se zúãast-

nili zástupci dal‰ích 43 obcí z celé âeské republiky.       R. Luxová
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Vystfiihnûte si

Nové mûfiiãe rychlosti mají
zklidnit dopravu v obci

Na základû ãast˘ch stíÏností od obãanÛ ohlednû pfiekraãované
rychlosti v na‰í obci bylo rozhodnuto na zastupitelstvu obce v loÀ-
ském roce, Ïe pro vût‰í bezpeãnost v na‰í obci budou nainstalová-
ny dva mûfiiãe okamÏité rychlosti, které upozorní fiidiãe, ktefií pfiekra-
ãují v obci povolenou 50 km rychlost, Ïe mají zpomalit. 

Prvním krokem pro pofiízení mûfiiãÛ rychlosti bylo schválení zastu-
pitelstvem. Instalaci mûfiiãÛ na místech, kde jsou nejvíce tfieba, pfied-
cházela domluva s majitelem komunikace, kter˘m je Ústeck˘ kraj a
také s dopravní policií. V‰e nakonec skonãilo úspû‰nû a pfies drob-
né komplikace je‰tû pfied vánoci zaãali fiidiãi ‰lapat na brzdy. 

Ve v˘bûrovém fiízení byla vybrána firma Gemos dopravní systémy
a.s. Praha. 

Celková investice na pofiízení tûchto mûfiiãÛ byla zhruba 120 tisíc
korun. Tyto mûfiiãe obsahují modul, kter˘ vyhodnocuje a zazname-
nává rychlost, poãet vozidel s rozli‰ením na osobní i nákladní v obou
smûrech. BliÏ‰í informace o systému naleznete na www.gemos.cz. 

Nûkteré statistiky a zajímavosti z mûfiení uvedeme v dal‰ích ãís-
lech na‰eho zpravodaje.

Mûfiiãe rychlosti mají v˘razn˘ psychologick˘ efekt na fiidiãe. První
v˘sledky mûfiení ukázali, Ïe nûktefií fiidiãi jezdí i 90 km v hodinû tam,
kde je padesátka.  

Vedení obce vûfií, Ïe tento krok pomÛÏe k vy‰‰í bezpeãnosti na sil-
nici v na‰í obci.                                                          M. Beránek

Informace k platbû komunálního odpadu
Platba za svoz komunálního odpadu je stanovena Obec-
nû závaznou vyhlá‰kou Obce Îidovice ãíslo 1/2017 o
místním poplatku za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komu-
nálních odpadÛ.

Sazba poplatku pro poplatníka:
500,00 Kã za kalendáfiní rok
Dûti do 15 let:
400,00 Kã za kalendáfiní rok
Vlastník nemovitostí (chata, chalupa):
500,00 Kã za kalendáfiní rok
Osvobození jsou obãané star‰í 80 let

Poplatek je splatn˘ jednorázovû do 
31. 1. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku. Poplatek lze zapla-
tit i ve dvou stejn˘ch splátkách, a to nejpozdûji do 31. 1. a 
do 31. 7. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku.
Platbu je moÏno uhradit v hotovosti pfiímo v pokladnû
Obecního úfiadu Îidovice anebo bankovním pfievo-
dem na úãet 1003725319 / 0800.

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

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
LETNÍ OBDOBÍ 2018

T̆ den Datum Den
19 8. 5. 2018 úter˘
21 22. 5. 2018 úter˘
23 5. 6. 2018 úter˘
25 19. 6. 2018 úter˘
27 3. 7. 2018 úter˘
29 17. 7. 2018 úter˘
31 31. 7. 2018 úter˘
33 14. 8. 2018 úter˘
35 28. 8. 2018 úter˘
37 11. 9. 2018 úter˘
39 25. 9. 2018 úter˘

Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatn˘:
na 1. pololetí do 31. 1. na 2. pololetí do 31. 7.

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

Tfiídûní
odpadu
se vyplatí
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Zajímavost: V na‰í obci Ïije fena, která pfiiná‰í radost

Tradiãní Dûtsk˘ den na fotbalovém hfii‰ti
V sobotu 2. 6. 2018 uspofiádala sociálnû-kulturní komise obce Îi-

dovice ve spolupráci s SK Îidovice na fotbalovém hfii‰ti tradiãní Dût-
sk˘ den. Po de‰ti, kter˘ se nad námi pfiehnal v dobû pfiíprav hodinu
pfied zahájením, se krásnû vyjasnilo a zábavné odpoledne pro dûti
mohlo zaãít. Nejprve dûti prokazovaly své dovednosti pfii soutûÏích.
Na hfii‰ti bylo pfiipraveno 13 stanovi‰È. Dûti pomûfiily své síly jak pfii
klasickém skákání v pytlích nebo na míãích, v házení míãkÛ na cíl,
v chÛzi na chÛdách, pfielézání pfiekáÏky, lovení rybiãek, kopu fotba-
lového míãe na branku a dal‰ích, tak i v netradiãních soutûÏích, jako
je pumpování vody z dÏberovky a stfiíkání vody na cíl, sestavení
velké skládaãky, chÛze po lajnû a v neposlední fiadû stfiílení airsof-
tovou pistolí na terã, kdyÏ musely nejprve zdolat pfiekáÏkovou
dráhu. V‰echny soutûÏící dûti, bez ohledu na to, jak se jim dafiilo spl-
nit úkol, byly vÏdy na kaÏdém stanovi‰ti odmûnûny sladkostí. 

Po soutûÏích se dûti i rodiãe shromáÏdili na druhé stranû hfii‰tû,
kde jiÏ byly pfiipraveny pfiekáÏky. Ty v‰ak nepfiekonávaly dûti, z nich
se naopak staly diváci. Nad‰enû sledovaly králiãí hop, kter˘ nám se
sv˘mi mazlíãky pfiijela pfiedvést Anna Kfiepínská. V‰ichni si mohli
králíky také pohladit a prohlédnout si poháry, které Aniãka pfiivezla
ukázat, neboÈ je se sv˘mi svûfienci velice úspû‰ná na celorepubli-
kov˘ch i mezinárodních závodech v rÛzn˘ch disciplínách králiãího
hopu. 

Najednou se zraky v‰ech upfiely na nebe, neboÈ se k nám blíÏilo
ultralightové letadlo, z kterého se pro radost v‰ech sná‰ely krásné
barevné fáborky s navázan˘mi bonbony. Takov˘to pfielet nad hfii‰-
tûm uãinil pilot Josef Pém celkem tfiikrát a byla to opravdu krásná

podívaná. Pepovi za to patfií velké podûkování, neboÈ velice ochot-
nû tímto dûlá na‰im dûtem radost jiÏ nûkolik let. Poté uÏ v‰echny
zaujalo velké hasiãské auto, kter˘m právû pfiijeli ãlenové JPO Hrob-
ce - Îidovice, ktefií si pfiipravili pro dûti hasiãskou pûnu. Po velkém
nad‰ení a radovánkách v pûnû se mûly dûti moÏnost om˘t ãistou
vodou stfiíkanou z hasiãského auta. Toto bylo pfiíjemné osvûÏení pro
v‰echny po sluneãném horkém odpoledni a bystré oko mohlo spat-
fiit i duhu.

Po celou dobu konání dûtského dne mûly dûti moÏnost nechat si
namalovat na obliãej krásn˘ obrázek od paní Michaely Bednafiíkové,
která vlastní v Praze umûleck˘ ateliér. Dále bylo moÏné prohlédnout
si techniku spoleãnosti MKR TECHNOLOGY s.r.o., kdy nejen dûti si
s nad‰ením vyzkou‰ely, jaké to je, sedût za volantem závodního
speciálu, kter˘ se zúãastnil i slavné rallye Dakar. Za toto dûkujeme
manÏelÛm Kláfie a Mariu Kress. I letos nás jako kaÏd˘ rok na dûtsk˘
den pfiijel potû‰it na svém koni také pan Jaroslav Sochr, kter˘ ochot-
nû svezl v sedle malé i velké zájemce. V uplynul˘ch letech ho vÏdy
doprovázel také pan Jifií Jonák. Jim obûma patfií téÏ podûkování. Na
závûr krásného odpoledne si dûti opekly bufity na ohni. 

Vûfiím, Ïe si dûtsk˘ den uÏili nejmen‰í dûti i star‰í dûti ‰kolního
vûku. Obecní úfiad Îidovice velice dûkuje v‰em, ktefií se na konání
dûtského dne podíleli. Hlavnû tedy SK Îidovice, JPO Hrobce - Îi-
dovice, Airosoftové skupinû Litomûfiice, MKR TECHNOLOGY s.r.o.,
Michaele Bednafiíkové, Annû Kfiepínské, Josefu Pémovi, Jaroslavu
Sochrovi a v neposlední fiadû obãanÛm, ktefií pomohli s pfiípravami
dûtského dne a asistovali u soutûÏí.                       Mgr. S. Kr‰ová

MoÏná mnoho z vás neví, Ïe v na‰í obci Ïije fena, která pfiiná‰í radost nejen sv˘m majite-
lÛm, ale i ‰iroké vefiejnosti v podobû dûtí. Témûfi pûtiletá Bearded kolie Uli, která má canis-
terapeutické zkou‰ky, se úãastní se svou paniãkou od fiíjna 2017 kaÏd˘ mûsíc âtení pejsko-
vi v Mûstské knihovnû Ervína ·pindlera v Roudnici nad Labem. Do knihovny pfiichází kaÏdou
první stfiedu v mûsíci jedna tfiída dûtí z prvního stupnû základních ‰kol v Roudnici nad Labem
a pfiedãítají pejskovi. Dûtem se líbí, Ïe je pfii ãtení nikdo neopravuje, nehodnotí jejich v˘kon a
je to pro nû zábava. Odborníci se shodují na tom, Ïe ãtou-li dûti psÛm, má to pozitivní vliv na
jejich v˘voj, zvy‰uje se u nich poãet pfieãten˘ch knih a získávají jistotu ve svém projevu. Dûti
do ãtení nejsou nuceny, mohou ãíst jen ty, pro které hlasité ãtení není stresující záleÏitostí.
Vût‰inou v‰ak se i jinak ost˘chavé dûti rády zapojí, neboÈ ãtoucí dítû má Uli jen pro sebe,
bûhem ãtení ji mÛÏe pohladit a odmûnit pamlskem za trpûlivost. Pfiedãítání se mohu zúãast-
nit i maminky s dûtmi do ‰esti let. 

Canisterapie je léãebná metoda, na níÏ jsou psi odbornû pfiipraveni. Svou pfiítomností pfii-
ná‰ejí radost, ãasto i zlep‰ení psychického a zdravotního stavu klientÛ rÛzn˘ch zafiízení. Uli
se jiÏ úãastnila terapií napfi. v domovû dÛchodcÛ.                                     Mgr. S. Kr‰ová
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JPO: Jednotka poÏární ochrany 
SDH: Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY OBCE
VáÏení obãané, v souvislostí s novou právní úpravou ochrany osobních

údajÛ Vás informujeme o tom, Ïe je potfieba provést vyjádfiení souhlasu se
zpracováním osobních údajÛ za úãelem informování o ãinnosti obce a je-
jích orgánÛ prostfiednictvím sluÏby SMS InfoKanál. Tento souhlas mÛÏete

vyjádfiit novou registrací formou SMS, pomocí webového formuláfie anebo
osobnû na Obecním úfiadû v Îidovicích. Dal‰í informace na www.zidovice.cz. 
Pokud nevyjádfiíte souhlas, budeme nuceni Vás ze systému SMS InfoKanálu obce Îido-
vice vyfiadit.                                                                                               M. Beránek

Co je JPO?
Jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

obce je sloÏena z fyzick˘ch osob, které ne-
vykonávají ãinnost v této jednotce poÏární
ochrany jako své zamûstnání.
K ãemu slouÏí JPO?

Úãelem vytvofiení JPO je zajistit podmínky
pro úãinnou ochranu Ïivota a zdraví obãanÛ
a majetku pfied poÏáry a pro poskytování
první pomoci pfii Ïiveln˘ch pohromách a ji-
n˘ch mimofiádn˘ch událostech. 
Patfií JPO Hrobce - Îidovice do IZS (inte-
grovaného záchranného systému)?

Ano, patfií. Na‰e jednotka patfií do katego-
rie V. s místní pÛsobností v katastrálním
území obce Hrobce a obce Îidovice. Na vy-
Ïádání z KOPIS, mÛÏe jednotka zasahovat i
mimo svojí pÛsobnost. 
Co je KOPIS?

KOPIS je operaãní a informaãní stfiedisko
hasiãského záchranného sboru âR. Podle
plo‰ného pokrytí spadáme pod KOPIS Ús-
teckého kraje, kdy toto stfiedisko sídlí v Ústí
nad Labem. 
Které základní sloÏky tvofií IZS?

• Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor âR
• Jednotky poÏární ochrany,  vãetnû  JPO

Hrobce-Îidovice
• Záchranná sluÏba
• Policie âR

Jak se snaÏíme zaji‰Èovat na‰í budouc-
nost jednotky a co je cílem jednot-
ky?

Cílem je akceschopnost jednotky pfii mi-
mofiádn˘ch událostech, udrÏování a moder-

nizování techniky a neménû dÛleÏitou sou-
ãástí je i v˘chova nov˘ch ãlenÛ. S tímto po-
máhá Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Hrobce, ve
kterém jsou pfiihlá‰eny i mladí hasiãi. Mladí
hasiãi jsou pfiijímáni do na‰eho sboru od 3
do 15 let vûku. 
Proã se spojily obce Hrobce a Îidovi-
ce?

Jednotka JPO je ze zákona povinná.
Pokud ji obec nemá, tak musí finanãnû pfii-
spívat jiné obci na provoz JPO, tudíÏ se
na‰e obce rozhodly v roce 2016, Ïe se v
tomto spojí a budou spoleãnû financovat
jednu jednotku pro obû vesnice. Obec Hrob-
ce jednotku uÏ mûla, ale obec Îidovice se
musela podílet na financování JPO Roudni-
ce nad Labem. 

Ohlédnutí za ãinností na‰ich hasiãÛ
Zaãneme v˘jezdovou jednotkou, která si pfiivezla nové cisternové

auto Tatru 148 s nástavbou Rosenbauer pro 8 500l nyní vody. Tato
nástavba byla pÛvodnû naplnûna pûnou, coÏ nebylo pro na‰í v˘jez-
dovku úplnû optimální hasivo. Dost ãasu, a nejenom na tomto pfie-
dûlání z pûny na vodu, vyvrcholilo 8. 5. 2018  prvním vyzkou‰ením
v Îidovicích u Labe. Video mÛÏete shlédnout na facebookov˘ch
stránkách SDH Hrobce. Dal‰ím pfiírÛstkem je Avia31 DA-12, které je
technick˘m vozidlem pfii mimofiádn˘ch událostech. V˘jezdovka tráví
neskuteãn˘ ãas jak na ‰koleních, rekonstrukcí techniky, tak i pomá-
háním sportovním druÏstvÛm. 

V sobotu 14.4.2018 se konala v Îidovicích akce,, Práva ãeská Ïi-
dovická zabíjaãka“, kde se pfiedstavila na‰e v˘jezdová jednotka
s vozidly i mladí hasiãi. Ukázka tûchto v˘jezdov˘ch aut byla i tako-
vá premiéra. Dûti zase ukazovaly, ãím se zab˘vají na soutûÏích a co
se uãí o poÏární ochranû. 

KOPISem byla zavolána na‰e v˘jezdová jednotka k pomoci
HZS Roudnice nad Labem pfii poÏáru porostÛ v blízkosti Ïelezniã-
ní trati v katastru Îidovic a dále na ãerpání vody v jedné z used-
lostí v Rohatcích po vydatném de‰ti. Dále byla jednotka povolána

místostarostou panem Petrem KfiíÏem na ãi‰tûní kale v Rohat-
cích. 

Sportovní druÏstva jsou také v plné pohotovosti, jelikoÏ se koná
spousta soutûÏí, kter˘ch se úspû‰nû zúãastÀují. Prvních závodÛ se
zúãastnilo druÏstvo Plamínku (3-6let) v Klap˘m a ve Vûdomicích.
Mlad‰í Ïáci zaãali sezonu úspû‰nû 3. místem na Podfiipské hasiã-
ské lize ve ·tûtí. Star‰í Ïáci se zase úspû‰nû umísÈují na pfiedních
pfiíãkách na brann˘ch závodech. Novû sloÏené druÏstvo dorostenek
se zúãastní okresního postupového kola, ve kterém vítûz postoupí
na kolo krajské. Snem tohoto druÏstva je vrcholné kolo a tím je mist-
rovství republiky. První závod Stimaxu na 60 m s pfiekáÏkami bylo
také plné hezk˘ch v˘konÛ. Kaãka Nováková získala 1. místo ve své
kategorii 6-8 let, Katka Malá 7. místo, Petra ·a‰ková 8. místo, Zu-
zana Jelínková 10. místo, Eli‰ka Jelínková 26. místo, v‰echny v ka-
tegorii 11-15 let. 

DruÏstvo Ïen se zúãastnilo prvního závodu Podfiipské ligy ve
·tûtí, kde skonãilo na hezkém 3. místû v kategorii TOP. DruÏstvo
muÏÛ se bohuÏel nepodafiilo sloÏit pro nedostatek aktivních ãlenÛ
v tomto druÏstvu.                                                        D. Chvojka
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DùTSK¯ KARNEVAL - 3. bfiezna 2018
Opût po roce se dûti nejen z na‰í vesnice mohly ukázat a pfiedvést

ve sv˘ch karnevalov˘ch maskách, trochu si zaskotaãit pfii hudbû a
soutûÏit o sladké odmûny.

Nechybûla ani soutûÏ o „O nejkrásnûj‰í masku“. Porota sloÏená ze
ãlenÛ kulturní komise mûla tûÏk˘ úkol vybrat 3 nejhezãí masky ve
dvou kategoriích - dûti do 6 let a dûti nad 6 let. Ma‰karního karneva-
lu se zúãastnilo asi 40 dûtí rÛzného vûku. 

Více neÏ dvû hodiny pak dûti vydrÏely soutûÏit pfii zábavn˘ch
hrách doprovázen˘ch hudbou. Mezi nejoblíbenûj‰í hry patfií ÎIDLI-
âKOVANÁ, NA SOCHY, VY¤AZOVÁNÍ BAREV, SKOKY S BALÓN-
KY MEZI KOLENY, PAPÍROVÁ KOULOVAâKA a dal‰í.    J. Vítová 

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA - 24. bfiezna 2018
Obec Îidovice pofiádá pravidelnû kaÏd˘ rok nemal˘ poãet kultur-

ních a spoleãensk˘ch akcí. PfieváÏná ãást z nich je urãena hlavnû
dûtem. Nezapomíná se v‰ak ani na dospûlé obãany na‰í obce, pro
nûÏ se koná dvakrát roãnû taneãní zábava. První zábava v kalen-
dáfiním roce, která nese název Josefovská, se uskuteãnila dne
24. 3. 2018. O kvalitní hudební produkci se postarala skupina Bíza-
band. Tuto kapelu vede profesionální muzikant Václav Bízek. Vzhle-
dem k velikosti obecního sálu a jeho kapacitû, na kterém se zábavy
pofiádají, je dostaãující dvouãlenné hudební uskupení. Hru na ná-
stroje a zpûv Václava Bízka tak krásnû doplÀuje hlas zpûvaãky Bibi
Kindlmanové a jindy zase nádherná hra na saxofon Vladimíra
Pa‰ka. 

Letos se Josefovská zábava konala dne 24. 3. 2018. Sál byl
témûfi naplnûn na‰imi obãany a jejich pfiáteli z okolí. V‰ichni si za-
tanãili na rÛznorodé melodie, neboÈ kapela v˘bornû zahraje od lido-
v˘ch písní, pfies pop, muzikálovou hudbu aÏ k rocku, tedy napfiíã
v‰em ÏánrÛm. Na zábavû se tak v˘bornû bavili a tanãili náv‰tûvníci
v‰eho vûku do pozdních noãních hodin. Dal‰í pfiíleÏitost se takto po-
bavit budete mít na Posvícenské zábavû dne 22. 9. 2018 od 20.00
hodin, v‰ichni jste srdeãnû zváni.                          Mgr. S. Kr‰ová

âARODùJNICE - 30. dubna 2018
V pondûlí 30. 4. v 18:00 hodin se zaãaly u b˘valé M· scházet ve

sv˘ch kost˘mech Ïidovické ãarodûjnice. Se‰ly se malé i velké a po-
chodovaly po silnici smûrem na hfii‰tû. Máváním ko‰Èat a hlasit˘m
pokfiikováním na projíÏdûjící auta a na pfiihlíÏející spoluobãany, ktefií
postávali u sv˘ch domÛ a na chodníku do‰ly aÏ k pfiipravené hranici.
Tam zapíchly hadrovou ãarodûjnici, chvilku poskakovaly kolem hra-
nice a sedly si na zem do kruhu. Doprostfied kruhu postavila jedna  z

nich sklenici v níÏ bylo „COSI“ a v‰echny zaãaly pfiedfiíkávat formu-
li a ãarovat tak lektvar nesmrtelnosti. 

Po nasypání potravináfiské barvy a jedlé sody do pfiipravené skle-
nice zaãala stoupat a rozlévat se pûna do v‰ech stran. Kouzlo se
povedlo!

Vyvrcholením bylo upálení ãarodûjnice, která má symbolicky
odehnat dal‰í ãarodûjnice. Tento svátek má bohatou historii. Zna-
menalo to odchod temné ãásti roku (zimy) a pfiíchod svûtlé ãásti
(ãas veselení, radosti, svûtla a tepla). Lidé se dfiív oãi‰Èovali pfie-
skakováním ohÀÛ. Dnes si na ohni opékají ‰pekáãky, coÏ bylo
právû i v tento den. Poãasí pfiálo, krásn˘ veãer se protáhl do pozd-
ních hodin.                                                                     J. Vítová

VÍTÁNÍ ·ESTI NOV¯CH OBâÁNKÒ OBCE
27. kvûtna 2018 v 15:00 hod.

V leto‰ním roce bylo pfiivítáno 6 místních obãánkÛ narozen˘ch i v
r. 2017. 7 dûtí pfiedneslo pásmo básniãek, aby tak zahájilo tento
slavnostní den. Po projevu místostarosty obce se rodiãe postupnû
zapsali do pamûtní knihy a pfievzali dárek v podobû poukázky k ná-
kupu zboÏí v hodnotû 1 000Kã v obchodû s dûtsk˘m obleãením v
Roudnici nad Labem. 

Na závûr bylo focení miminek v dfievûné kolébce.         J. Vítová

Kulturní a spoleãenské akce v obci
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CO TO JE? 

ZPRAVODAJ PRO OBEC ÎIDOVICE • Vydává Obec Îidovice, èidovice ãp. 78, 411 83 Hrobce  • Periodick˘ tisk územního samosprávného celku • Vychází ãtyfiikrát roãnû
• Pro obãany obce v˘tisk zdarma •  Náklad 200 v˘tiskÛ • Pfiíspûvky do zpravodaje zasílejte po‰tou nebo osobnû na Obecní úfiad v Îidovcích, elektronickou po‰tou:
ucetni.zidovice@email.cz, zidovice@email.cz                           

HÁDANKY PRO NA·E DùTI

Ví‰, které oko dovede létat? 

■ Mil˘ hadaãi,
pozornû si pfieãti v‰echny hádanky a na linku napi‰ odpovûì. Obrázky ti v pátrání pomohou. 
Podafií-li se ti najít fie‰ení ke v‰em hádankám-má‰ velikou 1.
Zná‰ nûjakou jinou hádanku, která by se hodila k na‰im obrázkÛm?
Zapi‰ si ji a dej uhodnout ostatním dûtem.

Kdo umí psát, aniÏ se to uãil ?  
Kdo se neunaví, i kdyby skákal cel˘ den?  
Kdo má hfiebínek, i kdyÏ se neãe‰e?   
Kdo pfiede a nepotfiebuje pfiízi? 

Kdo nosí svÛj domeãek s sebou ? 
Kdo chodí na procházku jenom v de‰ti? 
Kdo má kabátek z kÛry?   

R. Luxová


