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V¯TISK ZDARMA

Slovo starosty
VáÏení spoluobãané, pﬁipravili jsme pro vás druhé vydání
zpravodaje. âíslo takﬁka pﬁedvolební, opravdu je tomu tak, blíÏí
se volby do obecních zastupitelstev, které se budou konat 5. aÏ
6. ﬁíjna 2018. Nebojte se, nebudu vás unavovat volební propagandou, v‰echny kandidáty na volebních lístcích osobnû znáte
a je na vás, jak budete volit. To jak máte volit, aby vá‰ hlas byl
platn˘, si pﬁeãtete v pokynech pﬁiloÏen˘ch k volebním lístkÛm.
Vûﬁím, Ïe vámi zvolení zastupitelé budou pracovat s pln˘m nasazením, po celé volební období, pro blaho va‰e i obce.
Tento volební rok je i rokem, kdy oslavíme sté v˘roãí vzniku republiky a místo honosn˘ch oslav, které probíhají v sousedních obcích, vûnujte prosím tichou vzpomínku na‰im padl˘m spoluobãanÛm, kteﬁí za republiku poloÏili své Ïivoty v 1. svûtové válce.
Na poãest tohoto v˘roãí bychom pod „Lípu svobody“ osadili solitérní kámen s pamûtní deskou s datem v˘sadby a jmény na‰ich
spoluobãanÛ, kteﬁí ji zasadili. To v‰e bude korunováno malou obecní zabijaãkou, na kterou vás v‰echny srdeãnû zvu. Termín vám sdûlíme obvykl˘m zpÛsobem.

Jistû jste si v‰imli, Ïe stavba chodníkÛ se s men‰ími ãi vût‰ími problémy ch˘lí k závûru a mûla by b˘t dokonãena koncem záﬁí.

Nové chodníky zv˘razÀují stav nûkter˘ch chátrajících objektÛ, ve
vlastnictví majitelÛ, kteﬁí v na‰í obci nemají trvalé bydli‰tû a pravdûpodobnû nikdy nebudou mít. BohuÏel tyto majitele nemÛÏeme Ïádn˘m zpÛsobem donutit k nûjakému ﬁe‰ení vedoucímu ke zlep‰ení situace. Sami vidíte, o které dal‰í objekty se jedná.
Dal‰í investiãní akcí zimy 2018/2019 bude rekonstrukce mateﬁské
‰kolky, kterou bychom chtûli otevﬁít 1.9. 2019, ãímÏ bude korunováno na‰e ãtyﬁleté úsilí s pﬁípravami projektu, stavebním povolením a
shánûním penûz. Mnozí z vás si jistû pamatují stav budovy pﬁed rekonstrukcí (viz porovnání foto na stranû 2).
To v‰e ﬁe‰íme s firmami, které uspûly ve v˘bûrovém ﬁízení s nejniÏ‰í nabídkou, po zku‰enostech víme, Ïe to není vÏdy to nejlep‰í ﬁe‰ení. Máme sice dotaãní peníze, ale s firmou, která odvádí nekvalitní práci, se zpoÏdûním nemÛÏeme nic dûlat. Nezb˘vá nic jiného neÏ
ji donutit a neustále hotové vûci, nekvalitnû provedené, pﬁedûlávat.
Poslední akcí leto‰ního roku, bude stavba ãásti spla‰kové kanalizace - stoka C v Aromû, kterou realizujeme vlastními silami. Stáva(Pokraãování na následující stranû)
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Sav budovy pﬁed rekonstrukcí a na snímku vpravo stav po rekonstrukci.
jící kanalizace, která má odvádût spla‰ky z
ãp. 55 a 56, je zcela nevyhovující a pokud
nechceme, aby obyvatelé tûchto objektÛ trpûli neustál˘m zápachem vytékajících
spla‰kÛ do sklepÛ, musíme to tímto zpÛsobem udûlat.

Je toho je‰tû mnoho, co bychom mûli
udûlat, chystáme zmûnu územního plánu,
kde by mûlo b˘t popsáno, co obec nejvíce
ohroÏuje s hlediska Ïivotního prostﬁedí.
Chtûli bychom vás ochránit pﬁed devastujícími úãinky prÛmyslového zemûdûlství, kdy

dochází ke kontaminaci spodních vod pesticidy a následnému vymírání vãel a ostatního
savého hmyzu, kter˘ se pase na chemicky
o‰etﬁené ﬁepce. Vláda toto hospodaﬁení
podporuje, pﬁi volbách do senátu to mÛÏete
zmûnit.
Vá‰ starosta

Vzpomínka na Îidovické rychtáﬁe, pﬁedsedy a starosty
Cílem tohoto ãlánku je pﬁiblíÏit historii rychtáﬁÛ, pﬁedsedÛ a
starostÛ obce Îidovice. Jak se dochovalo v místních kronikách
se budeme staletími ubírat aÏ do souãasnosti.
V dobû, kdy se mohly slouãit dvû a více osad, Îidovice byly spojeny do katastrální obce spolu s nedalekou obcí Hrobce. Katastrální
obec mûla právo voliti si rychtáﬁe a dva kon‰ely.
Rychtáﬁi:
Jiﬁí Mike‰
Kon‰el:
Jiﬁí Novák a Tomá‰ Strnad.
Obû místní obce, Îidovice i Hrobce tvoﬁily spolu jednu politickou
a katastrální obec aÏ do r. 1904 a mûly jeden v˘bor a jedno zastupitelství se starostou v ãele. Úãty obecní byly do r. 1904 spoleãné
pro obû obce.
Starostové:
1858 - 1864 Franti‰ek Novák
1865 - 1869 Josef Basaﬁ
1870 - 1873 Václav Kuchaﬁ
1874 - 1876 Franti‰ek Novák
1877 - 1879 Jan Podolsk˘
1880 - 1895 Franti‰ek Rezler
1896 - 1904 Franti‰ek Novák

1919 - 1936 Nedochovalo se Ïádn˘ch zpráv
1937 - 1948 Antonín Palivec
Pﬁedsedové MNV:
1949 - 1951 Franti‰ek Zuckerstein
1951 - 1952 Josef Novák
Zápis od roku 1952 do roku 1985 je veden v duchu velmi zkráceného zápisu o nejdÛleÏitûj‰ích událostech v tûchto letech. Pﬁedsedové MNV za tyto léta byli:
Josef Novák
Pﬁemysl Neuman
Václav Fengl
Josef Kostka
Martin ·varc
Vladimír Praiss
Ing. Antonín Pejchar
V letech 1985 -1990 byla Obec Îidovice souãástí mûsta Roudnice nad Labem, p. Ing. Antonín Pejchar byl pﬁedsedou uliãního v˘boru pod Mûstsk˘m národním v˘borem v Roudnici nad Labem.

V r. 1904 byla místní obec Hrobce propu‰tûna ze spoleãného
svazku politické obce. Úãty obecní od r. 1905 se t˘kaly pouze obce
Îidovice.
1905 - 1918 Franti‰ek Novák

Starostové:
1990 - 2010 Du‰an Pollák
2010 - 2018 Ing. Miloslav Krejn˘
Bc. Radka Luxová

VÍTE TO...?
RYCHTÁ¤, neboli ‰ulc, fojt nebo ‰oltys,
byl v období stﬁedovûku pﬁedstaven˘m
mûstské ãi vesnické obce (obdoba dne‰ního
starosty). Bûhem 15. a 16. století se obsah
funkce zmûnil, od roku 1547 v mûstû dosazen˘ královsk˘ rychtáﬁ reprezentoval jen
zájmy panovníka. Funkce královského rychtáﬁe byla zru‰ena v roce 1783.
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Ve stﬁedovûku rychtáﬁ mohl b˘t do své
funkce buì dosazen vrchností, resp. panovníkem, obec si mohla vlastního rychtáﬁe volit
nebo se mohlo jednat o pozici dûdûnou v
jednom rodû. âasto tento rod vlastnil i práva
na voln˘ prodej rychtáﬁství. Za své sluÏby
mûl rychtáﬁ obvykle podíl na vybran˘ch pokutách, odveden˘ch dávkách, mohl vlastnit

krãmu, masné krámy nebo byla ãást jeho
polností osvobozena od povinn˘ch berní.
Mezi povinnosti a práva rychtáﬁe patﬁilo
niÏ‰í soudnictví ve vesnici, správní funkce,
zastupoval obec vÛãi okolí a ãasto také byl
reprezentantem vrchnosti a ruãil jí za dodrÏování povinností a pﬁíkazÛ a vybírání daní,
poplatkÛ a úrokÛ.
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Andrea Kiss
V obci Îidovice bydlím jiÏ 10 let a od té doby se zajímám o její dûní.
Chtûla bych své zku‰enosti naãerpané prací pro tuto obec vyuÏít
jako zastupitelka v novém volebním období pro blaho v‰ech spoluobãanÛ.

„Není mi jedno,
co se dûje
za m˘m plotem.“
Pﬁijìte mû podpoﬁit v komunálních volbách ve dnech 5. - 6. 10. 2018
Andrea Kiss

Patronát 1 hlavy vinné révy
Obec Îidovice je patronem jedné hlavy vinné révy na novû vzniklé vinici pﬁed zámkem v Roudnici nad Labem v blízkosti Karlova námûstí. Lobkowiczké zámecké vinaﬁství, které vinici nadále spravuje,
tak navazuje na nûkolik set let starou tradici, kdy byla réva pûstována pﬁímo ve mûstû Roudnici nad Labem.
Slavnostní „ pokﬁtûní“ nové vinice probûhlo dne 11. 6. 2016. Slavnosti se zúãastnila ﬁada hostÛ v ãele se starostou Vladimírem Urbanem, kter˘ se po krátkém úvodu se zámeck˘m pánem Williamem
Lobkowiczem zhostil vysazení drobné sazenice vinné révy.
Takto vypadá sazenice dnes...
Bc. Radka Luxová

Setkání rodákÛ
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe Obecní úﬁad poﬁádá setkání rodákÛ, které
se konalo dne 8. ãervna na sále místního pohostinství. Spolu s rodinn˘mi pﬁíslu‰níky se se‰li lidé, kteﬁí se zde narodili, nebo tu bydleli jako dûti. Pan starosta slavnostnû pﬁivítal pﬁítomné rodáky a pﬁíznivce obce Îidovice a po zahájení seznámil pﬁítomné o plánech
a zámûrech obecního úﬁadu na dal‰í léta. Hlavním programem bylo
povídání a vzpomínání. Pro náv‰tûvníky byly pﬁipraveny fotografie
a malé obãerstvení. Odpoledne bylo zpestﬁeno hrou na harmoniku,
kterou skvûle doprovázel p. Pavel Erich. Tato velmi pﬁíjemná akce
konãila volnou zábavou. Jako kaÏdoroãnû byla bájeãná nálada
a pro náv‰tûvníky pﬁíjemnû proÏité odpoledne.
Bc. Radka Luxová
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Labská neckyáda u ﬁeky Labe pﬁinesla radost

kce, které pobaví a potû‰í v ideálním pﬁípadû jak diváky, tak samotné jejich aktivní
úãastníky, jsou u veﬁejnosti vût‰inou natolik
oblíbené, Ïe se jejich poﬁádání stává tradicí. Stejnû
tak je tomu v pﬁípadû sportovnû - humorné akce
„Labské Neckyády“, kterou si zájemci letos uÏívali
jiÏ osm˘m rokem. „Na startu se v tomto roce objevilo dvanáct originálních plavidel, coÏ je ãíslo, s
nímÏ, mÛÏeme b˘t spokojeni,“ konstatovali s radostí hlavní organizátoﬁi akce, starostové obou obcí
Ing. Miloslav Krejn˘ a Bc. Petr KﬁíÏ, kteﬁí se úãastnili programu zábavného odpoledne.
Leto‰ní roãník Neckyády se konal 4. 8. a jeho
dûji‰tûm se tradiãnû stala rozlehlá hladina ﬁeky
Labe, která poskytuje dostateãn˘ prostor pro pﬁehlídkovou jízdu úãastníkÛ. Po cel˘ den panovalo
krásné teplé a sluneãné poãasí.
První soutûÏní posádky zaãaly svoje plavidla pﬁiváÏet k ﬁece Labe v obci Îidovice pﬁed 14. hodinou, na níÏ byl stanoven oficiální zaãátek Neckyády.
Pak uÏ byla v‰echna plavidla spu‰tûna na vodu
a po odstartování závodu se posádky vypravily po
proudu smûrem na Hrobce, kde byl stanoven cíl.
V boji nerozhodovala jen rychlost, ale také ‰ikovnost a obratnost posádek.
Kdo tedy v souboji nakonec zvítûzil? Po dlouhém rozhodování se porota i hlavní organizátoﬁi
rozhodli odmûnit v‰echny posádky. Skuteãn˘mi vítûzi celého odpoledne se ale stali v‰ichni aktivní
úãastníci Neckyády i kaÏd˘ z divákÛ, kter˘ neváhal
pﬁijít k ﬁece Labi a pobavit se spolu s posádkami.
Vzhledem k velkému ohlasu, kter˘ tato akce
mezi obyvateli jiÏ osm˘m rokem sklízí, je pravdûpodobné, Ïe se obdobn˘ souboj strhne také v pﬁí‰tím roce a to první sobotu v mûsíci srpnu. JiÏ nyní
tedy lze zaãít pﬁem˘‰let o podobû plavidla, kter˘m
bude moÏné v roce 2019 ozdobit alespoÀ na nûkolik desítek minut ﬁeku Labe a získat si pozornost
a hlasy divákÛ.
Bc. Radka Luxová

A
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Pﬁijìte fandit na‰im fotbalistÛm

FOTBALOVÉ OKÉNKO
V˘sledkov˘ servis:
Pﬁípravné zápasy na novou sezónu:
08.08.2018
SK Sokol Citov /V/
12.08.2018
SK Du‰níky „B“ /D/
Mistrovské zápasy:
19.08.2018
TJ Sokol Bﬁíza /D/
26.08.2018
TJ Lounky-Chodouny /D/
01.09.2018
TJ Sokol Raãice /V/
09.09.2018
SK VraÏkov /D/
D - domácí zápas, V - venkovní zápas

4:1 /2:1/
7:3 /2:1/

Branky: Adamec, Beránek ml., Broft,
Branky: 4x Beránek ml., Fogl, Krejn˘, Adamec

4:0
4:1
1:4
5:1

Branky:
Branky:
Branky:
Branky:

/0:0/
/1:0/
/0:0/
/1:1/

Kapoun 2x, Jirásek, Broft
Fogl, Adamec, Broft, Lauko
Broft
Broft 2x, Jirásek, Friã, vlastní
Marek Beránek

VÍTE TO...?

Dûjiny fotbalového míãe
Dûjiny fotbalového míãe zaãaly mnohem
dﬁíve neÏ vzniklo EURO. Fotbal a podobné
sporty hrané s balonem zpoãátku vyuÏívaly
zcela pﬁírodní materiály, dne‰ním pohledem
moÏná ponûkud nechutné. Jedním z prvních
materiálÛ se stal nafouknut˘ praseãí moãov˘ mûch˘ﬁ. Aby víc vydrÏel, b˘val je‰tû obalen ve vepﬁové kÛÏi. Nejstar‰í takto dochovan˘ míã pochází z roku 1540 a byl nalezen
na britsk˘ch ostrovech.
Nejvût‰í zmûny fotbalu nepﬁinesli sponzoﬁi, hráãi, ani fanou‰ci, ale jeden geniální chemik. V polovinû 19. století vymyslel Ameriãan Charles Goodyear zpÛsob, jak vulkanizovat gumu. Tento vynález pﬁinesl revoluci
do mnoha sfér lidského chování, mimo jiné
také do fotbalu. Roku 1588 vyrobil samotn˘
Goodyear první kulat˘ míã z tohoto materiálu. Zatímco star‰í balóny praskaly, deformovaly se a ve hﬁe díky tomu pﬁedstavovaly
spí‰e prvek náhody, gumov˘ míã se choval
pﬁesnû tak, jak fotbalista chtûl.
Teprve díky kvalitním míãÛm mohly vzniknout elegantní nahrávky, pﬁesné pasy a
vlastnû i fotbal v podobû, v jaké ho známe a
milujeme. A protoÏe se z gumy daly vyrábût

i míãe vÏdy stejné velikosti,
standardizovala se roku 1873
i velikost fotbalov˘ch balonÛ jejich obvod mûl mûﬁit 69-71
centimetrÛ.
Star‰í typy míãÛ mûly tmavou barvu. Ta byla pro kÛÏi
pﬁirozená a aÏ do poloviny 50.
let to nikomu nevadilo. JenÏe
s rozvojem a roz‰iﬁováním televizorÛ se ukázalo, Ïe ãern˘

míã, jenÏ má na ãernobíl˘ch
obrazovkách tmavou barvu,
není na zeleném trávníku
témûﬁ vidût. A tak se roku
1951 zmûnila barva míãe na
bílou - tu uÏ fotbaloví fanou‰ci
pﬁilepení k televizním pﬁijímaãÛm vidûli dokonale.
Na snímku vlevo je nejstar‰í
dochovan˘ fotbalov˘ míã.
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Vzpomínka na loÀské léto

Bc. Radka Luxová
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HÁDANKY PRO DùTI...
Ahoj dûti! KaÏdá veverka si dá ráda ke svaãinû oﬁí‰ek, ta na obrázku by vám mohla vyprávût.
Na rozdíl od lidí nepotﬁebují Ïádn˘ louskáãek, ten si nosí s sebou ve své tlamiãce. Oﬁí‰ek
zvládnou rozlousknout bûhem pár vteﬁin. Veverky si dûlají zásoby ve sv˘ch domeãcích a pak
si na nich pochutnávají. Pomoz veverce najít cestu za oﬁí‰kem.

Poﬁádnû si prohlédni oba obrázky a najdi mezi nimi 5 rozdílÛ.

Bc. Radka Luxová
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UÏanka lékaﬁská je dvouletá brutnákovitá bylina, která v prvním roce vytváﬁí jen listovou rÛÏici. Lodyha je 30-90 cm vysoká,
mûkce chlupatá s velk˘mi eliptick˘mi listy, které po rozemnutí páchnou my‰inou. Kvûty jsou nejprve fialové, pozdûji ãervenohnûdé, nálevkovité. Kvete od kvûtna do ãervence a její plod se rozpadá na 4 tvrdky. Roste podél cest, polí, pasek a rumi‰È. UÏanka obsahuje jedy, které po poÏití zpÛsobují závratû, roz‰íﬁení zorniãek a hlubok˘ spánek, ãinnost srdce se nejprve zrychlí, pozdûji zastaví a smrt nastává zástavou dechu. Su‰ením se v‰ak toxicita rostliny oslabuje, aÏ zcela zmizí. Sbírá se naÈ po odkvûtu a jen... (viz tajenka), na revmatizmus, na vﬁedy, ‰patnû se hojící rány a popáleniny.

❁

Pohádkov˘
mot˘l

4

Kolo

Nûmecky
„v˘chod“

Písmeno N
(obecnû)

❁

Indické
mûsto

Druhá tráva

B˘val˘
ministr
zahraniãí

Nástraha
pytláka

Plachtit

Drav˘ pták

Planeta
soustavy
Slunce

Rusky
„Ïralok“
¤ímská
‰estka

Italsk˘
zápor

V˘zva

Záhrobí
(zastarale)

Rostlina
paznehtník

Zbyteãné
práce
Srbské
muÏ. jméno

JiÏ

V˘robce
náhrobkÛ

Neostﬁe

Mûsto
u Teplic

Pouze
(náﬁeãnû)

Tﬁpyt

Nízká
bed˘nka

Latinsky
„kostky“
Svûtová
zpûvaãka

NAPOVÍME:

KÛÏe ze
Gut, akant, severského
·ula, Otín, paroháãe
Sagar, alea.

Druh
pryskyﬁice

Nervové
otﬁesy

Ochrana
zboÏí

Znaãka
lepidla

Vûty
zvûdavce
(kniÏnû)

Obec na
Tachovsku

Anglicky
„hledût“

Dychtiví
(pﬁenesenû)

·védská
vokální
skupina

Syn
AbrahámÛv
Podstavce
âesk˘ lékaﬁ
a biochemik
(Jan)

Jedovatá
látka

Zkratka
severov˘chodu

Znalost

Postel

Evropsk˘
rekord
(zkratka)

❁

V˘chod
(z latiny)

Pohlavní
Ïivot

Francouzsk˘ tanec

Bájn˘ pták

1

Je moÏno

3

Ostr˘
pﬁízvuk

❁

❁

MPZ aut
Lesotha

Povstání
v Banské
Bystrici
(zkratka)

Obyvatel
Milána

❁

Vidiny
Svoje

Vysoko
zahrané
míãe

Vybrané
chování
¤ímsk˘ch
55

Staroﬁecká
sloupová
síÀ

Moravani
Vﬁení
B˘val˘ ‰éf
ãeského
hokeje
Pﬁitakání

Podlahové
prkénko

Ná‰ zpûvák
(Petr)
·atní
mot˘lek

Pytel
Název
hlásky V

Anglicky
„nebo“

2
Velmi
drobné

Modrozelen˘ polodrahokam

Tajenka: Zevnû se uÏívá na bolavé klouby a také na koÏní choroby.
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