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(Pokraãování na následující stranû)

Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané,
slavnostnû jsme zahájili provoz matefiské ‰koly v novû zre-

konstruované budovû matefiské ‰koly.
Krátce bych se chtûl zmínit o její historii. Budova byla postavena

v roce 1925 a slouÏila jako vesnická malotfiídka do  konce 70-t˘ch
let minulého století, dále pak jako obecní ‰kolka do roku 2000.
Mnozí z vás ‰kolu ãi ‰kolku nav‰tûvovali a proÏili v ní mnoho ra-
dostn˘ch chvil. Do roku 2015 pak budova bez vyuÏití chátrala. 

To do ãeho se vlastnû pou‰tíme jsme zjistili pfii projektování funkã-
ní matefiské ‰koly, kdy se musel pfiestavût vnitfiek budovy tak, aby
splÀoval ve‰keré poÏadavky na moderní pfied‰kolní zafiízení  vyba-
vené kuchyní a nábytkem. Projekt po vlekl˘ch jednáních s odborní-
ky a dotãen˘mi orgány byl se v‰emi závazn˘mi stanovisky hotov v
1. polovinû roku 2017. V témÏe roce bylo vydáno stavební povolení
a na základû tohoto pravomocného stavebního povolení jsme poÏá-
dali pfies MAS Podfiipsko o dotaci z Integrovaného regionálního
operaãního programu MMR âR. Tomu pfiedcházela v˘bûrová fiízení
na dodavatele stavby, vybavení kuchynû a mobiliáfi. S vybran˘mi
dodavateli jsme podepsali smlouvy v listopadu 2017 v nasmlouva-
né ãástce cca 8,5 mil. Kã.

V bfieznu leto‰ního roku jsme se rozhodli stavbu zahájit s tím, Ïe
provoz matefiské ‰koly bude zahájen 2. záfií. To v‰e bez jistoty, Ïe
nûjaké dotaãní peníze budou, nemohli jsme pfiipustit, aby dodava-
telské firmy odstoupili od smluv. Ceny stavebních a fiemesln˘ch
prací za dva roky vzrostly zhruba o 30 procent, firmy se pot˘kali s
nedostatkem zamûstnancÛ. 

Na stavbu jsme si vzali devítimilionov˘ úvûr, faktury jsou za-
placené a na ty které je‰tû nejsou máme pfiipravené finanãní pro-
stfiedky. 

JiÏ vás nebudu unavovat na‰imi problémy, které jsme museli
fie‰it pfii pfiípravû a bûhem stavby. Dodavatelské firmy dodrÏely
smlouvy jak z hlediska lhÛt tak finanãního objemu, matefiská
‰kola je zkolaudovaná, zapsaná v rejstfiíku pfied‰kolních zafiízení,
máme vybranou paní fieditelku s personálem a zapsan˘ch 25 dûtí
(z toho 12 dvoulet˘ch, podmínka dotace), na dal‰ích cca 20 jiÏ
nezbylo místo.

V tomto roce Zastupitelstvo obce rozhodlo o jejím vyuÏití jako ma-
tefiské ‰koly, preferovalo investici do vzdûlání tûch nejmen‰ích spo-
luobãanÛ obce a blízkého okolí. Po prohlídce budovy posoudíte
sami zda se nám to povedlo ãi ne. âas ukáÏe zda matefiskou ‰kolu
budou opou‰tût dûti dobfie pfiipravené pro dal‰í vzdûlávací proces
se vztahem k rodné vesnici chránící okolní pfiírodu.

V tomto roce jsme pomocí ãtyfimiliónové dotace Fondu Ïivotního
prostfiedí âR budovu zateplili, vymûnili okna, dvefie, stfiechu a udû-
lali novou fasádu. To byla ta lehãí ãást celého projektu. 

Provoz matefiské ‰koly v Îidovicích je slavnostnû zahájen pfie-
stfiihnutím pásky za úãasti Hejtmana Oldfiicha Bubeníãka, senátora
Mgr. Ladislava Chlupáãe a samozfiejmû nové paní fieditelky Karolíny
Mikolá‰ové. 

Na‰e ‰kolka vypadá tak jako na obrázcích, které jsme vám uka-
zovali dfiíve. Dle reakce zúãastnûn˘ch pfii slavnostním otevfiení se re-
konstrukce povedla a ‰kolka je jednou z nejkrásnûj‰ích v ‰irokém
okolí. 
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Co na závûr dodat, tato nemalá investice na malé, ale na‰í ves-
nici má smysl, je to investice do vzdûlání na‰ich dûtí, na‰í budouc-
nosti, vÏdyÈ vzdûlaní lidé jsou oporou národa, nenechají se obala-
mutit sliby populistick˘ch politikÛ a mûli bychom jim vytvofiit takové
zázemí, aby nebyli nuceni republiku opou‰tût, ale naopak pro ni pra-
covat . 

A na úpln˘ závûr pfieji v‰em dûtem, které kdy toto zafiízení nav‰tí-
ví, kvalitní a radostnou pfiípravu pro Ïivot.

Slibuji jim, Ïe urychlenû dodûláme i okolí ‰kolky, projekt na nád-
hernou zahradu v hodnotû cca 3 miliónÛ jiÏ máme.    Vá‰ starosta

Tradiãní Labská neckyáda
Je tomu jiÏ nûkolik let, kdy se pfiedsta-
vitelé na‰í obce a sousedské obce
Hrobce domluvili na pofiádání spoleãné
letní akce.

A tak se letos v sobotu 3. srpna konal jiÏ
9. roãník Labské neckyády. UÏ dopoledne
zaãaly pfiípravy, kdy na místo startu v Îi-
dovicích byly dopraveny stoly a lavice pro
pohodlí divákÛ a také byl postaven stánek

s obãerstvením, o které se postaral Obecní úfiad v Îidovicích. 
Poãasí nám letos moc nepfiálo, celé dopoledne bylo provázeno

de‰Èov˘mi pfieháÀkami a i kdyÏ zápis posádek byl jiÏ od 12 hodin,
tak je‰tû krátce pfied 14 hodinou to vypadalo, Ïe se letos snad nikdo
ani nezúãastní. Krátce pfied 14 hodinou pfieci jen vykouklo sluníãko
a na start se postavily 4 odváÏné posádky originálních plavidel na
vlastní pohon. 

V‰ichni si pfiijeli klidnou plavbu po Labi hlavnû uÏít, nikdo do cíle
nespûchal, a pokud mûla nûjaká posádka problém, neváhala jiná
pomoci. Je‰tû pfied startem dorazilo také mnoho pfiíznivcÛ a divákÛ,
ktefií se vydali po levém bfiehu Labe, aÈ uÏ pû‰ky nebo na kole,
podél plovoucích plavidel a mûli tak moÏnost sledovat plavbu celou
dobu aÏ do HrobcÛ. 

Plavidla na vodû také doprovázel ãlun SDH Roudnice nad Labem
s dvouãlennou posádkou, kdy jedním z nich byl Bohdan Nitsch ml.,
ãlen SDH Hrobce - Îidovice. Hasiãi tak byli pfiipraveni kdykoliv po-
moci posádkám, kdyby se dostaly do nesnází, za coÏ jim patfií na‰e
podûkování.  

Do cíle v Hrobcích dopluly úspû‰nû v‰echny posádky, kdy jako
první to bylo plavidlo Apalucha, druzí byli doktofii ze Sanitky, tfietí
Matterhorn a na závûr dopluly My‰ky Minnie. V plavbû v‰ak ne‰lo
o rychlost a umístûní, ale hlavnû o zábavu. Odmûnûny drobn˘mi ce-
nami a gratulací paní starostky Ing. Katefiiny Hlaváãové a pana sta-
rosty Ing. Miloslava Krejného  tak byly v‰echny posádky. 

Zábava dále pokraãovala u Labe v Tropicana baru, kde se v‰ich-
ni mohli osvûÏit v˘born˘mi drinky. Nûkoho posléze odradil odpoled-
ní dé‰È a nûktefií úãastníci i diváci se bavili aÏ do pozdního veãera.
Dûkujeme v‰em úãastníkÛm za krásná plavidla. A jelikoÏ nás pfií‰tí
rok ãeká 10. jubilejní roãník neckyády, tak doufáme, Ïe leto‰ní malá
úãast bude pfiekonána.                                Mgr. Simona Kr‰ová

T¤IëTE ODPAD! - VYPLATÍ SE TO!
VáÏení ãtenáfii, dne‰ní ãtvrt˘ díl se jenom okrajovû dotkne bi-

ologicky rozloÏitelného odpadu, se kter˘m se v popelnicích
setkáváme.

Snahou v‰ech smûrnic evropského prostoru, ale i ãeské legisla-
tivy je to, abychom pokud moÏno beze zbytku odstranili biologicky
rozloÏitelné sloÏky odpadu a vyuÏívali je tak, aby se ve sto procen-
tech vrátily do pÛdy a to nejen zahrádek, ale i do orné plochy, parkÛ
atd. Organika zkypfií a zlehãí zemûdûlskou pÛdu, dodá poli nejen Ïi-
viny, ale obrovskou mûrou podporuje udrÏení vláhy a vody v krajinû.
Tímto oslím mÛstkem se dostáváme k dal‰í velice v˘znamné sepa-
raãní ãinnosti a to je oddûlení biologicky rozloÏitelného komunálního
odpadu (BRKO). Co si pod touto kategorií odpadu mÛÏeme pfied-
stavit. Z kaÏdé domácnosti odchází tepelnû nezpracované zbytky
potravin ovoce a zeleniny, rÛzné prostfiihy kvûtin, stromÛ, kefiÛ, po-
sekaná tráva z okrasn˘ch zahrad a dal‰í biologicky rozloÏitelné
sloÏky. Smûrnice evropské komise nafiizuje, Ïe do roku 2030 se smí
v komunálním odpadu vyskytovat maximálnû 10 % tohoto biologic-
ky rozloÏitelného odpadu. Aã se tomu mÛÏe jen tûÏko uvûfiit, na‰e
ãeská popelnice doposud obsahuje dle peãliv˘ch statistick˘ch sle-
dování neuvûfiiteln˘ch 30 - 35 % biologicky rozloÏitelného odpadu.
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí a Státní fond Ïivotního prostfiedí ge-
neruje celou fiadu podpÛrn˘ch programÛ, které napomáhají oddûle-

ní této biologické sloÏky z obsahu popelnice. Vznikem dotace „Svoz
bioodpadu v obci Îidovice“ v r. 2015 obec zajistila odváÏení biolo-
gického odpadu na kompostárnu, kde se z tohoto materiálu vytváfií
kvalitní certifikovan˘ kompost, coÏ je ideální vyuÏití v˘‰e popisova-
ného materiálu organického pÛvodu. Luká‰ Krejn˘, takovouto kom-
postárnu provozuje a umoÏÀuje tím nejen moudrého zbavení se bi-
ologicky rozloÏitelného odpadu z na‰í obce, ale také umoÏÀuje zís-
kat kvalitní kompost.                                        Bc. Radka Luxová
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VáÏení a milí ãtenáfii, druh˘ záfiiov˘ den byl v matefiské ‰kole v Îi-
dovicích pro mnohé velmi dÛleÏit˘m dnem. V tento den totiÏ zaháji-
la nová, krásná a prostorná matefiská ‰kola svÛj provoz, po mnoha
letech uzavfiení. 

Poprvé sem vstoupilo 25 mal˘ch dûtí, které si postupnû zvykají na
své nové paní uãitelky a ostatní zamûstnance ‰kolky. Poprvé  - bylo
i pro novou fieditelku Karolínu Mikolá‰ovou, uãitelku Jessicu Fran-
covou, kuchafiku Hanku Souãkovou, ‰kolnici Ivu Vokálkovou a ve-
doucí ‰kolní jídelny Danu Tomá‰kovou. Ty v‰echny mûly plné ruce
práce, protoÏe rekontrukce se mílov˘mi kroky blíÏila ke konci a po-
slední úklidová ãeta konãila v nedûli veãer. Nejen tyto pracovnice,
ale i kolegynû z b˘val˘ch pracovi‰È a nûkteré maminky, tatínkové a
obãané Îidovic, pfiiloÏili ruku k dílu a podíleli se na tom, aby první
kroky dûtí byly do ãisté, vyzdobené a upravené ‰kolky a aby první
dojem v‰ech rodiãÛ byl takov˘, Ïe své dûti svûfiují do rukou zku‰e-
n˘ch ve svém oboru a oddan˘ch své práci. Vyzdobené chodby,
spousty obrázkÛ, barevné nástûnky s informacemi, jsou dÛleÏit˘m
vodítkem nejen pro rodiãe, ale i dûti v prvních dnech i t˘dnech ‰kol-
kového Ïivota.....

I pfiesto se první den ve ‰koliãce neobe‰el bez slziãek, protoÏe
pro vût‰inu dûtí je krok od maminky, do náruãe uãitelky, velmi ná-
roãn˘. Av‰ak pfiipravené prostfiedí pro dûti je velice podnûtné a po
odchodu poslední maminky ze dvefií, zamáãknutí poslední slziãky ....
se dûti s chutí vrhají do práce :).

Dûti se novû uãí samostatnosti pfii oblékání, pfii stolování i sebe-
obsluze, nûktefií si zaãínají pozvolna hrát se sv˘mi nov˘mi kamará-
dy :). K dispozici jim je spoustu stavebnic, didaktick˘ch her, pûno-
v˘ch kostek apod. To v‰e vyuÏívají v rÛzn˘ch koutcích - koutek ku-
chyÀky vede dûvãátka k nápodovû sv˘ch zku‰en˘ch maminek - ku-

Nová, krásná matefiská ‰kola zahájila svÛj provoz

chafiek, ve vûdecko technickém koutku dûti poznávají vûci neobje-
vené - krasohledy, mikroskopy, kinetick˘ písek..., ve v˘tvarném kout-
ku budou vznikat první mistrovská díla, v hudebním koutku je k dis-
pozici spoustu hudebních nástrojÛ, které jsou pro dûti velice oblíbe-
né/ ãím hlasitûl‰í hra na bubínek a triangl -  tím vût‰í legrace:)/, v
koutku stolních her budou dûti spoleãnû soupefiit v napínav˘ch
hrách /ãlovûãe, nezlob se/, v koutku stavebním se budou realizovat
první stavafii, v dopravním koutku se pfieváÏnû chlapci nauãí dbát na
bezpeãnost pfii fiízení vozidel a poznávání dopravních znaãek a v
ãistû holãiãím koutku se malé maminky nauãí oblékat, ãesat, krmit a
peãovat o svá malá miminka.

V prvních dnech byly procházky s dûtmi po okolí velmi nároãné. S
úsmûvem jsme mohli vidût, jak ze ‰trÛdlu mrÀousÛ vybíhají dûti -
kaÏd˘m jin˘m smûrem a nechápou, proã musí jít tam, ãi tam, kdyÏ
ony chtûjí prostû jinam. Po stálém vysvûtlování uãitelek v‰ak dal‰í
dny, byly vycházky radostí pro v‰echny. 

KaÏd˘m dnem, po mal˘ch krÛãcích, vidíme na nûkter˘ch dûtech
promûnu. Z malého dûvãátka ãi chlapce se ve tfiídû stává samostat-
n˘ ãlovíãek, kter˘ se snaÏí vychutnat si cel˘ ‰kolkov˘ den. Jiní jsou
stále bázliví a nepfiístupní. MoÏná se jim zalíbí první ‰kolkov˘ v˘let,
kter˘ chystáme s kamarádskou ‰kolkou ve Vûdomicích, v˘let do zá-
bavného centra Méìa Béìa v Bohu‰ovicích. Tento v˘let je takov˘
mal˘ stmelovací kurz pro dûti i paní uãitelky, bez pfiíkazÛ, zákazÛ,
kde i ony bobují s dûtmi po váleãkách, lezou se star‰ími po lanech
do v˘‰ek a dovádûjí v kuliãkách. KaÏd˘ si jistû najde to své a den
bude pln˘ radosti a smíchu.

A to samé pfiejeme v‰em ãtanáfiÛm, aby kaÏd˘ svÛj den radostnû
proÏili a mûli stále úsmûv na tváfii.

Karolína Mikolá‰ová a kolektiv M·
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(Pokraãování na následující stranû)

Ze staré kroniky uloÏené v oblastním archivu v Lovosicích. (r. 1929)
Obecní kronika 1900-1945   

Vyloven˘ jeseter:  
Dûdeãek p. Franti‰ka Bure‰e z. ã. 3 , Franti‰ek Krejza z ã. 6 , byl

rybáfiem. Kdysi (okolo r. 1845) lovil ryby velikou sítí. KdyÏ síÈ zata-
hovali ke bfiehu, ucítili silné ‰kubání v síti. Nûkolikrát pr˘ loìkou ob-
jeli místo, kde byl neoãekávan˘ úlovek a tak jej do sítû zabalili
a s námahou ke bfiehu dopravili. Potom provazy a fietûzy a háky do-
stali jej s námahou na bfieh. Byl to dospûl˘ jesetr (jeseter, pravdû-
podobnû jeseter velk˘ Acipenser sturio;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeseter_velk%C3%BD pozn. autora
ãlánku)  , kter˘ budil v‰eobecn˘ obdiv. Zdaleka pfiicházeli a pfiijíÏdû-
li lidé se na nûj podívat. Maso jesetefií pr˘ tehdá dûdeãek sekal jako
fiezník a za strÏené peníze si koupil vola.

Vypravoval p. Fr. Bure‰

Vzpomínka na císafie Josefa II.:
Kdysi b˘vala na Bulfu vinice. Stopy ohradní zdi jsou pr˘ dosud pa-

trny. Patfiívala také starému Mike‰ovi, statkáfii v Îidovicích ã. 13,
jenÏ se narodil po r. 1814. KdyÏ se stavûl Terezín, pfiijel jednou císafi
Josef II. se svojí druÏinou na Bulf rozhlíÏel se po okolí. Tehdej‰í ma-
jitel vinice, star˘ Machna, tchán Mik‰Ûv, utrhl nûkolik pûkn˘ch zra-
l˘ch hroznÛ a podal je na tácu (podnosu) císafii. Jako odmûnu ob-
drÏel pr˘ od císafie dukát. 

Tak vypravoval p. Fr, Bure‰ z ã. 3, kter˘ to sly‰el od starého
Mik‰e. 
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Star˘ hrob:
Asi v r. 1883 zvûtráním  a sesuvem pÛdy v úvozu k Roudnici na-

proti domku ã.p. 63, ale asi 30m dále k Roudnici, odhalen byl hrob.
Pan Alois Klement, nyní jiÏ zemfiel˘, odkopal opatrnû kolem hlínu
a hrob odkryl. Byla v nûm dubová deska as 60cm dlouhá, 35 cm ‰i-
roká a 2,5 cm tlustá, úplnû ztrouchnivûlá. Na ní leÏela skrãená kost-
ra osoby spí‰e mlad‰í. Usoudili tak podle velikosti zubÛ, jeÏ byly
dosti zachovalé. Uschovati se nic nedalo, protoÏe se v‰e rozpadlo. 

Tak to vypravoval p. V. Klement, kováfi z ã. 10, bratr jmenované-
ho Aloise Klementa.

Bronzov˘ náramek:
Na parc. 81/1 nad domkem ã. 10 nalezl kdysi p. V. Klement  (z ã.

10) bronzov˘ náramek a bronzovou jehlici a na jiném místû zase Ïe-
lezn˘ hrot ‰ípu. Náramek a jehlici daroval p. prof. Rozumovi v Roud-
nici.

Lebka: 
Jako hoch hrával si p. Klement s hochy u skalního srázu nad tratí

dráhy u parc. 82/2 a 84, a jednou pr˘ tam vyhrabali na samém kraji
zkamenûlou lidskou lebku a kosti. 

Popelnice:
Letos v ãervnu (rok 1929) kopal pan Hunûk v cukrovaru (dne‰ní

v˘robní areál Aroma a.s. - pozn. Autora ãlánku)  strouhu vodovodu
a vykopal popelnici. Kopal velmi opatrnû, ale pfiece jen se na dva
kusy zlomila. Dána byla do muzea v Roudnici. Také na parc. 141/2
pfiikopání chmelnice vykopal p. Bure‰ popelnici.

U kfiíÏku 
BlíÏe obecního domu u silnice stojí kfiíÏek. Je to zdûn˘ sloup na-

hofie s v˘klenkem a kamenn˘m kfiíÏem. Paní DoleÏalová z ã. 48, na-
rozená v r. 1847 fiíká, Ïe její babiãka vypravovala, jak kdysi tudy táhli
Francouzi a jeden pr˘ tu padl. Otec p. Klementa (ã. 10) vypravová-
val, Ïe pr˘ v tûch místech co je kfiíÏek, asi b˘val hfibitov. Kdysi pr˘
v tûch místech pálívali vápno a pfii kopání jam vykopali spoustu lid-
sk˘ch kostí. Lidé pr˘ je kupovali jako hnojivo do polí. Pak pr˘ to bylo
zakázáno a kosti se musely odvést na hfibitov do Roudnice. Star˘ p.
Klement soudil, Ïe pr˘ musel tu b˘ti mor a Ïe tam mrtvé hromadnû
pochovali.

Vypravoval p. Klement, kováfi z ã. 10           Bc. Miroslav Bure‰

Nov˘ systém sbûru smûsného odpadu
Od nového roku 2020 na‰e obec Îidovice pravdûpodobnû

pfiejde na nov˘ systém sbûru a platby za smûsn˘ komunálního
odpad. 

Tento systém je jiÏ pouÏíván i v nûkter˘ch okolních obcích, jako
napfi. Vûdomice, Du‰níky, Chodouny atd. Systém se v tûchto obcích
osvûdãil.

Jen pro Va‰í informaci, jak bude sbûr (systém) fungovat.
KaÏdá domácnost si pfiedem urãí velikost popelové nádoby, poãet

popelov˘ch nádob a termín v˘vozu (1x za t˘den, 1x za 14 dní). 
Na základû tûchto informací bude vystavena smlouva ve smyslu

zákona o odpadech s kaÏd˘m vlastníkem nemovitosti. Na základû
tûchto informací bude také i stanovena pfiesná ãástka za svoz ko-
munálního odpadu.

KaÏdá domácnost obdrÏ samolepku nebo i více samolepek (podle
mnoÏství popelov˘ch nádob). Na základû tûchto samolepek bude
svozová firma (PTS Lovosice) i nadále provádût svoz komunálního
odpadu.

Cílem této zmûny je zv˘‰ení tfiídûní odpadu, ale také i sníÏení ná-
kladÛ na svoz, kter˘ na‰e obec s komunálním odpadem má. Systém
bude spravedlivûj‰í pro obãany, ktefií v na‰í obci tfiídí odpad. 

Doufáme, Ïe s nov˘m systémem budete spokojeni. O v‰em pod-
statném k tomuto novému sytému budete samozfiejmû v dostateã-
ném pfiedstihu vãas informováni.

Marek Beránek, místostarosta obce

POZVÁNKA NA POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
Obecní úfiad Îidovice srdeãnû zve v‰echny pfiíznivce tance, hudby a spoleãen-

sk˘ch akcí na Posvícenskou zábavu, která se bude konat v sobotu 5. fiíjna od 20.00
hodin na sále hospody Na Rychtû. Vstupné je 100 Kã a hrát nám bude opût kapela
Bízaband. 

Tû‰íme se na Vás!                                                                       Obecní úfiad

SMùSN¯ ODPAD: VÍTE O NùM V·E DÒLEÎITÉ?
KaÏd˘ âech vyprodukuje kaÏdoroãnû velké mnoÏství smûsného

odpadu. V této oblasti se sice mÛÏe zdát v‰e jasné, pfiesto neu‰ko-
dí, pokud si alespoÀ ve zkratce pfiipomeneme nûkteré základní in-
formace, které se jí t˘kají.

Co je smûsn˘ odpad a kam patfií?
Smûsn˘ odpad je takov˘ odpad, kter˘ vám zÛstane po vytfiídûní

recyklovateln˘ch, nebezpeãn˘ch a objemn˘ch odpadÛ a také v˘rob-
kÛ podléhajících zpûtnému odbûru. Jedná se tedy o materiály, jeÏ
zbydou po oddûlení vyuÏiteln˘ch a nebezpeãn˘ch ãástí, proto se jim
nûkdy také fiíká „zbytkov˘“ odpad. Aktuálnû pfiitom tvofií cca 60 %
celkového objemu komunálního odpadu, pfiiãemÏ samozfiejmû patfií
do bûÏn˘ch popelnic ãi kontejnerÛ a následnû konãí na skládkách ãi
ve spalovnách.

KaÏd˘ vlastník objektu ãi provozovny musí zároveÀ zajistit, aby
nádoby na smûsn˘ odpad mûly objem, jenÏ bude postaãovat v‰em
dotyãn˘m osobám. RovnûÏ v domácnosti pfii nákupu ko‰e ãi jiné ná-
doby dbejte na to, aby mûly dostateãn˘ objem. Je‰tû dodejme, Ïe
svoz a likvidaci smûsného odpadu mají na starosti konkrétní svozo-
vé firmy.

Pochopitelnû je enormnû dÛleÏité, abyste do pfiíslu‰né popelnice ãi
kontejneru vhazovali jen to, co tam skuteãnû patfií. V opaãném pfiípa-
dû nejenÏe skonãí na skládce ãi ve spalovnû materiály, které tam ne-
mají co dûlat, ale pokud pracovníci svozov˘ch firem zjistí, Ïe je v ná-
dobû odpad, jenÏ tam b˘t nemá, nemusí b˘t obsah vÛbec vyvezen.
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STROUHAN¯ KOLÁâ
pfiíprava: 
10 min; mraÏení: 60 min; peãení: 30 min
INGREDIENCE
tûsto:
400 g hladké mouky
150 g cukru krupice
30 g kakaa
250 g másla
1 Ïloutek
1 prá‰ek do peãiva
3 lÏíce mléka

náplÀ:
4 bílky
3 Ïloutky
3 tvarohy
300 g mouãkového cukru
1 lÏíce solamylu

Peãící okénko

Pfiijìte fandit na‰im fotbalistÛm

POSTUP P¤ÍPRAVY - V‰echny suroviny na tûsto smícháme. Vypracované tûsto rozdûlíme
na dvû stejné ãásti a dáme na hodinu do mrazáku (aby bylo tûsto tvrdé).

Na náplÀ si smícháme tvarohy, cukr, Ïloutky a solamyl. Bílky vy‰leháme do tuhého snûhu
a opatrnû vmícháme do tvarohové smûsi. Po hodinû tûsto vyndáme z mrazáku. Jednu ãást
nahrubo nastrouháme na plech vyloÏen˘ peãícím papírem. Na nastrouhané tûsto vylijeme
v‰echnu tvarohovou smûs a na ni nastrouháme zb˘vající zmrzlé tûsto. Peãeme v pfiedeh-
fiáté troubû na 160 °C asi 30 minut. Dobrou chuÈ.                                Katefiina Pro‰ková

V¯SLEDKOV¯ SERVIS:
Mistrovské zápasy /Jaro 2019 - Okresní soutûÏ - skupina B/
15. 6. 2019 TJ Sokol Bfiíza /V/ 5:1 /3:1/ Branky: Fogl 2x Broft, Krejn˘, Str˘hal 

Pfiípravné zápasy na novou sezónu:
13. 8. 2019 SK Libotenice /V/ 2:13 /1:7/ Branky: Fogl, Beránek ml.

Mistrovské zápasy /Podzim 2019 - Okresní soutûÏ - skupina B/
17. 8. 2019 TJ Sokol M‰ené Láznû /D/ 1:4 /1:1/ Branky: Fogl
24. 8. 2019 FK Bechlín /D/ 2:4 /0:1/ Branky: Hosnédl, Str˘hal ml.

1. 9. 2019 TJ Sokol B˘ãkovice /V/ 2:1 /0:1/ Branky: Lauko, Hosnédl
7. 9. 2019 TJ Sokol Bfiíza /D/ 10:1 /4:1/ Branky: Adamec 3x, Jirásek 2x, Broft, ·piner, 

Hosnédl, Fogl, vlastní

D - domácí zápas • V - venkovní zápas           Marek Beránek
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Tfiináct rad, co byste mûli udûlat na podzim na zahradû
Sázení ovocn˘ch stromkÛ, poslední

posekání trávníku nebo zastfiihávání rÛÏí.
To jsou jen nûkteré práce ãekající na va‰í
zahradû. NezapomeÀte také pfied zimou
zahradu zalévat. 

■ 1. Naposledy posekejte trávník. Není
ale dobré ho sekat pfiíli‰ blízko u zemû.
TakÏe zvy‰te pojezd va‰í sekaãky. Pfied
zimou by mûl mít i ten anglick˘ paÏit trochu
vy‰‰í stfiih. Také je na místû chemická
ochrana. Trávník postfiíkejte proti zimním plí-
sním. Nakonec mu pfiilep‰ete poházením
kompostu. Samozfiejmû, Ïe kompost by mûl
b˘t proházen˘ pfies síto, aby se po zahradû
neválely vût‰í kusy.

rostliny na zimní období, kdy zelené ãásti
rostlin stále odpafiují vodu, ale zem je jiÏ za-
mrzlá, a kofieny rostlin proto vodu nemohou
pfiijímat.

Musíte b˘t velmi opatrní se zálivkou, protoÏe
pfii nadbytku vody by mohlo dojít k uhnití ko-
fienÛ ãi ‰ífiení houbov˘ch chorob. Po pfiene-
sení dovnitfi je hluboce sefiíznûte.

■ 9. Po leto‰ním suchém létû je pfiíli‰
my‰í, aplikujete proto do nor jedovaté ná-
strahy.

■ 10. Opatfiete si netkanou textilii na
ochranu choulostivûj‰ích rostlin proti zim-
ním mrazÛm. Je‰tû ji ale nepouÏijte. Po-
ãkejte, aÏ nastanou silnûj‰í mrazy. Je tu ne-
bezpeãí, Ïe byste tím pfiipravili vhodné zi-
movi‰tû pro ‰kÛdce, ktefií by se vám pod
textilii nastûhovali. Na stromy nyní mÛÏete
pfiipevÀovat lepové pásy, na které se vám
‰kÛdci uchytí.

■ 2. Pravidelnû shrabujte listí. To pak mÛ-
Ïete uloÏit do kompostu. Ale pozor. List z
ofie‰áku v Ïádném pfiípadû nekompostujte,
protoÏe obsahuje pfiíli‰ mnoho ‰kodliv˘ch
látek. Stejnû tak na kompost nepatfií nahni-
lé ovoce (na podzim to b˘vají vût‰inou jabl-
ka), pfiedcházíte tím ‰ífiení houbov˘ch ne-
mocí. Nahnilé plody zásadnû házejte do
kontejneru. 

■ 3. Zryjte v‰echny záhony po sklizni ze-
leniny a zaryjte i drobné zbytky rostlin.
Máte-li, pfiidejte i chlévsk˘ hnÛj tam, kam
budete dávat rostliny první tratû (napfi. raj-
ská jablka, okurky, zelí, kvûták, celer,..)
Pozor, pro mrkev nesmíte hnojit chlévsk˘m
hnojem, mohla by se vám objevit pochmur-
natka mrkvová (mrkev by byla ãervivá).

■ 4. Na zimu  zahradu dokonale odple-
velte. U‰etfiíte si tím práci v pfií‰tím roce.

■ 5. Zahradu ãasto zalévejte. Pro va‰e
rostliny je to velice dÛleÏité. Pfiipravujete tím

■ 6. Podzim je ãas na sázení ovocn˘ch
stromkÛ, bobulovin a rÛÏí. Jámy pro ovocné
stromky dûlejte dostateãnû hluboké. Nejdfií-
ve je prolijte vodou, dna dno dejte kvalitní
zeminu a pomalu rozpustné hnojivo (napfi.
rohosku) a po nasázení stromek znovu zalij-
te. Velkou pozornost vûnujte v˘bûru vhod-
n˘ch odrÛd. Nemáte-li tolik ãasu na o‰etfio-
vání stromkÛ ãi chcete-li sníÏit chemickou
ochranu, volte radûji vy‰lechtûné rezistentní
odrÛdy. Pfii nákupu dejte pozor na stav rost-
lin, zda nemají zaschlé kofieny ãi poranûn˘
kmínek. Angre‰ty a rybízy sázejte hloubûji
(tzv. je topíme cca 10 cm hluboko od místa
rozvûtvení), naopak pfii v˘sadbû ovocn˘ch
stromkÛ dávejte pozor, aby oãko roubu bylo
nad zemí.

■ 7. Stfiíhejte rÛÏe. Na fiadu pfiichází pod-
zimní sestfiih, kter˘ umoÏní rÛÏím dobfie pfie-
zimovat.

■ 8. Rostliny, které nesná‰ejí mráz, pfie-
neste do svûtl˘ch bezmraz˘ch místností.

■ 11. Na podzim se sází cibuloviny.
■ 12. Nemocné ãi uschlé stromy vykopej-

te i s kofieny.
■ 13. S prvními mrazíky uzavfiete pfiívody

vody a vypusÈte vodu z kohoutkÛ a hadic.
Pokud máte kde, uskladnûte hadice pfies
zimu na suchém a chladném (bezmrazém)
místû. ProdlouÏí se tím jejich Ïivotnost. 
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Hrát hokej
nebo bûhat Dravec Dlouhé

drÏadlo Mûlãiny Kfiemiãitá
hornina Svolnost

âesk˘
filmafi
(Mario)

Vojensk˘
pakt

Ruské
poãítadlo

Francouz-
ské mûsto

Milenecké
dvojice

Obec
u Pfiíbrami

Odhadem

Zkratka
praÏské

univerzity

Nûmeck˘
satelitní
kanál

Konzervovat

Nûkdej‰í
úãastník
veselky

Tahleta

Oni

Íránsk˘
koãovník
(zastarale)

Adolfína

Stopa

Jméno
norsk˘ch

králÛ

Obraz nahé
Ïeny

Tekutina
nutná

k Ïivotu

Hasnice na
vápno

Zvyky
islámsk˘ch

národÛ

Naftafisk˘
koncern

Tvoje osoba Nûmecky
„vrchní“

·v˘carské
zimní

stfiedisko

NAPOVÍME:

Ilk, SEATO,
Oseã, adat,
Vuk, lydit.

Met

Pfiivadûã
surové
nafty

Hlasov˘
projev

Vodní
Ïivoãich

Rostlinné
máslo

Obvykle
jarní polní

práce

Arabsk˘
vládce

Zbabûlé
Ïeny

Psací
potfieba

Znaãka
abtesly Hmota Boty Fanfáry

StráÀ

Moravsk˘
Oldfiich

Iniciály
italské
hereãky
Mutiové

Svislé
jeskynû

Ten i onen

Golemova
kuliãka

Mûsto na
Teplicku

V˘tvory

Postava ze
seriálu My
z konce
svûta

·kolní
deska

Malá fordka

Hrabav˘
pták

Samovolnû
vytékající

mo‰ty

Sloní zub

Heyerdah-
lÛv ãlun

Proutûná
nádoba

Jméno
Chaãatur-

jana

Vzhledy
Tumá‰

Bomba

Úder nohou

Útok vojákÛ
na koních

âidlo
v obliãeji

Vrstvená
stfie‰ní
lepenka

Anglicky
„inkoust“ Rosol

¤ímsk˘ch
501

AviváÏní
roztok

Druh
je‰tûra

1

Tajenka: Po odstranûní hrubé ãásti lodyhy se musí rychle su‰it.

2

3

4

Zemûd˘m lékafisk˘ je jednoletá, 10-50 cm vysoká popínavá bylina. Listy má zpefiené a fiapíkaté, kvûty uspofiádány v hroznu
rÛÏovû ãervené nebo bûlavû rÛÏové barvy, na vrcholu tmavû purpurové. Kvete od kvûtna do záfií a najdeme ji na polích, rumi‰-
tích, v parcích, na pÛdách hlinit˘ch a kypr˘ch. Sbírá se kvetoucí naÈ sefiezáváním, pfiiãemÏ... (dokonãení tajenka). Urychluje
stfievní peristaltiku, sniÏuje krevní tlak, uvolÀuje kfieãe, zamezuje tvorbû Ïluãov˘ch kaménkÛ, v mal˘ch dávkách podporuje tvor-
bu Ïluãe, pÛsobí moãopudnû a uplatní se i pfii léãbû koÏních chorob. UÏívá se ve formû nálevu (2 ãajové lÏiãky na ‰álek vody,
dennû se pijí 2 ‰álky) nebo zevnû ve vy‰‰í koncentraci na koupele ãi obklady.


