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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané, jaro se rychle blíÏí, hﬁejivé sluneãní paprsky nás Ïenou na zahrádky, bohuÏel také nemilosrdnû odhalují spousty odpadkÛ vyházen˘ch, ﬁidiãi ãi posádkami aut, do
pﬁíkopÛ. Budeme muset okolí obce opût uklidit, abychom se
nemuseli za své spoluobãany stydût.

Do polí vyrazili i prÛmysloví zemûdûlci, kteﬁí v honbû za dotacemi,
hnojí a chemicky o‰etﬁují (rozumûj pesticidy otravují v‰e Ïivé) lány
ﬁepky. Nebude dlouho trvat a na‰e dûti ãi vnouãata uvidí mot˘la,
ãmeláka ãi jin˘ hmyz pouze na obrázku. Je otrávená spodní voda,
je zatím jen omezena reprodukãní schopnost ve‰keré zvûﬁe a pravdûpodobnû i lidí a v blízké budoucnosti Ïivoãichové ztratí tuto schopnost úplnû.
VoliãÛm je to zﬁejmû jedno, je jim lhostejn˘ osud jejich dûtí
a vnouãat, vÏdyÈ na klinikách asistované reprodukce mladé Ïeny
oplodní zamrazen˘m spermatem a narodí se jim opût zdravé , ale
neplodné dûti.
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území obce a v jeho blízkém okolí je nûkolik studánek ze kter˘ch vytéká prÛzraãná, ale pravdûpodobnû kontaminovaná pesticidy a dusiãnany, voda, kterou i v takovém stavu pijí zvíﬁata. Pojìme ty studánky spolu opravit.
Bojím se o budoucnost na‰ich dûtí, ve‰keré na‰e úsilí musí smûﬁovat pro záchranu a zachování zdrav˘ch Ïivotních podmínek.
Budou volby do Evropského parlamentu, senátní, parlamentní, krajské a opût komunální, nedopusÈme, aby nûkolik málo velkozemûdûlcÛ nám zniãilo pﬁírodu a obklopilo nás zelenou ﬁepkovou pou‰tí
bez jakéhokoliv Ïivota.

Stavíme mateﬁskou ‰kolku, i kdyÏ je získání dotaãních penûz
znaãnû problematické, ministerstva „nemakají“, máme jiÏ druh˘ rok
poÏádáno o dotace, ale ministerstva mají nedostatek úﬁedníkÛ, na‰i
Ïádost neustále odsouvají. Pﬁesto stavíme a mateﬁská ‰kola by mûla
b˘t do prázdnin hotová, 1.9.2019 otevﬁená a Îidovice oÏijí vesel˘m
kﬁikem ‰Èastn˘ch dûtí, dûtí, které budou chtít Ïít ve zdravé obci,
v obci obklopené zelení, zpívajícími ptáky a drobnou zvûﬁí na polích.
Louãím se s Vámi básniãkou Josefa Václava Sládka, tûm star‰ím
pﬁipomene dûtství, ti mlad‰í se ji mohou nauãit.
LESNÍ STUDÁNKA
Znám kﬁi‰Èálovou studánku,
kde nejhlub‰í je les,
tam roste tmavé kapradí
a vÛkol rud˘ vﬁes.
Tam ptáci, lanû chodí pít
pod javorov˘ kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty lanû v noci jen.

Ve zdravé pÛdû je tolik Ïivota, zdravá pÛda má obrovskou schopnost zadrÏet velké mnoÏství vody, která dnes bez uÏitku rychle odtéká do vodoteãí a uná‰í s sebou obrovsky cenou ornou pÛdu. Na

KdyÏ usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
a nebesa i studánka
jsou plny zlat˘ch hvûzd.

Vá‰ starosta
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Ohlédnutí za
Mikulá‰em
PﬁestoÏe uÏ nám venku puãí jaro, vrátíme
se je‰tû na zaãátek adventu a pﬁipomeneme
si Mikulá‰skou nadílku. V sobotu 8.12.2018
odpoledne se nám zaplnil sál dûtmi v doprovodu rodiãÛ a napjatû v‰ichni oãekávali pﬁíchod Mikulá‰e a jeho druÏiny. Nejprve neãekanû do sálu vtrhli dva ãertíci, kteﬁí v mlze
a za stra‰ideln˘ch zvukÛ obûhli sál a obhlédli v‰echny hﬁí‰níky. Podaﬁilo se nám
ãerty zahnat zpût ven a pak uÏ pﬁi‰li pokornû s Mikulá‰em a dvûma roztomil˘mi andûly, kteﬁí sál rozzáﬁili prskavkami. Poté co se
Mikulá‰ s dûtmi pﬁivítal, pﬁed nûj pﬁedstupovaly postupnû v‰echny dûti. Nûkdo vykroãil
sebejistû a s úsmûvem, nejmen‰í na‰i obãánci se pﬁeci jen tro‰ku báli, tak je doprovodili rodiãe. KaÏd˘ se vykoupil ze svého
hﬁíchu básniãkou nebo písniãkou, ãímÏ byl
Mikulá‰ velice potû‰en a andílci kaÏdého
obdarovali balíãkem pln˘m ovoce a sladkostí. Pokud nûkteré dûti byly opravdu maliãké
anebo se hodnû stydûly, zazpívali nám za
nû rodiãe. To se stalo i v pﬁípadû pana Matûje Rupperta, zpûváka skupiny Monkey Business, kterého pojí hudba a pﬁátelství s
na‰ím obãanem panem Pavlem Mrázkem,
za kter˘m do Îidovic obãas zavítá. Tak tomu
bylo zrovna i v den na‰í Mikulá‰ské nadílky.
S potû‰ením jsme Matûje i s dcerkou na
na‰e zábavné odpoledne pﬁizvali, spontánnû a ochotnû nám zazpíval, coÏ bylo pﬁekvapení nejen pro dûti, ale hlavnû pro rodi-

ãe. Tímto mu je‰tû jednou dûkujeme.
Po obdarování v‰ech pﬁítomn˘ch dûtí probûhlo focení spoleãné i jednotlivcÛ. Následnû se Mikulá‰ rozlouãil, kdy slíbil, Ïe za rok
k nám spolu s ãerty a andûly opût zavítá. A
i kdyÏ se ãerti bûhem nadílky snaÏily nûkteré dûti strãit do pytle, nakonec usoudili, Ïe v

Dûtsk˘ karneval
V sobotu 2.3.2019 se
konal na sále místního pohostinství tradiãní dûtsk˘
karneval tentokrát s malou
zmûnou. Nav‰tívila nás ·tûpánka, která ﬁídila cel˘ asi
dvouhodinov˘ program. Dûti
soutûÏily o ceny, uÏily si
bublinek, vyzkou‰ely své síly
pﬁi pﬁetahování lanem a tanãily. Se‰lo se jich kolem 40 a
vût‰ina byla pﬁevleãená v
krásn˘ch maskách. A protoÏe byly v‰echny masky nejkrásnûj‰í, dostaly letos odmûnu v podobû pohádkové
kníÏky v‰echny.
Dûti si odpoledne uÏily a
jejich skotaãení se protáhlo
do pozdních veãerních hodin
i po odjezdu ·tûpánky.
Jiﬁina Vítová
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na‰í obci Ïijí samé hodné dûti, a ode‰li s
prázdnou. Dûtem se atmosféra po Mikulá‰ské nadílce na sále líbila, takÏe si uÏily je‰tû
tancování a oblíbené soutûÏe. Dûkujeme
hlavním aktérÛm Mikulá‰ské nadílky, kter˘mi byli Tomá‰ Fogl, Martin Kapoun, Martin
Hosnedl, Anna Melicharová a Klaudie Kr‰ová.
Dûtské akce poﬁádané obecním úﬁadem
jsou hojnû nav‰tûvované. Velice nás tû‰í
zájem lidí i z okolních vesnic, ale musíme
pﬁipomenout, Ïe tyto akce jsou primárnû urãené na‰im obãánkÛm, potaÏmo dûtem s
pﬁíbuzensk˘m vztahem k obãanÛm Îidovic
a vzhledem k omezené kapacitû sálu mají
tedy vÏdy na‰e dûti pﬁednost.
Pﬁí‰tû se budeme na v‰echny tû‰it v sobotu 13.4.2019, kdy nás ãeká první leto‰ní
venkovní akce a to hledání velikonoãního
zajíãka a následnû v úter˘ 30.4.2019 tradiãní pálení ãarodûjnic. V‰ichni jste srdeãnû
zváni.
Mgr. Simona Kr‰ová
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Závodní kamiony staví MKR Technology
v Îidovicích uÏ deset let
Îidovice - Letos je to pﬁesnû 10
let, co se v Îidovicích usadil t˘m
MKR Technology, úspû‰n˘ konstruktér závodních kamionÛ. Nejprve se sestava kolem ‰éfa projektu
Maria Kresse prosadila v evropském ‰ampionátu závodních tahaãÛ, ve kterém získala i tzv. „Poháru
konstruktérÛ“, následnû pﬁesedlala
do terénu. Se sv˘mi speciály Renault Trucks t˘m v lednu absolvoval
svÛj pát˘ Dakar. PﬁestoÏe nûkolik vítûzství v men‰ích rallye závodech
uÏ na svém kontû mají, na dakarského beduína konstruktéﬁi stále ãekají.
„Leto‰ní Dakar byl úplnû jin˘ neÏ
ty pﬁedchozí. Prakticky cel˘ se jel na
písku. Technika byla pod neskuteãn˘m náporem. Pﬁedãasnû skonãila
ﬁada favorizovan˘ch posádek a ani
u nás ‰tûstí nebylo zrovna naklonûno na na‰i stranu. VÛbec se nebojím ﬁíci, Ïe jsme byli dobﬁe pﬁipraveni. NeÏ jsme na Dakar vyrazili, absolvovali jsme velké mnoÏství testÛ,
snaÏili se nic nepodcenit a v pﬁípravû byli hodnû precizní. Jak ale leto‰ek opût potvrdil, Dakar je hodnû
o ‰tûstí,“ poznamenal Mario Kress,
kter˘ letos slaví tﬁicet let konstruování závodních kamionÛ.
Îidovick˘ t˘m poslal do soutûÏe
trojici speciálÛ, kterou pilotovali holand‰tí jezdci Martin van den Brink
a Janus van Kasteren z t˘mu Mammoet Rallysport a Gert Huzink z Riwald Dakar. Jen poslední jmenovan˘ nakonec dojel úspû‰nû do cíle,
tzv. „malého“ Dakaru, kdy poﬁadatelé dali pro druh˘ t˘den ‰anci tûm,
kteﬁí nedokonãili první. Posádky pﬁi-

tom zaãaly velmi opatrnû, kdyÏ
v úvodní etapû pﬁijely v‰echny tﬁi kamiony ve druhé desítce s minimální
ztrátou na vítûzného Rusa Nikolajeva s kamazem, loÀského a pﬁedloÀského ‰ampiona Dakaru. První komplikace ale pﬁi‰ly hned ve druhé
etapû. Ty potkaly Martina van den
Brinka, kter˘ se po potíÏích s motorem ãtyﬁikrát skutálel z duny a kamion se stal v tu chvíli na daném místû
neopraviteln˘. Sen o dobrém v˘sledku se rozplynul i pro nejmlad‰ího
úãastníka Dakaru, kter˘m byl pilotÛv
‰estnáctilet˘ syn Mitchel, jeÏ pro
místo palubního mechanika získal

pro svÛj premiérov˘ start celou ﬁadu
v˘jimek. Pozici lídra pak pﬁevzal t˘mov˘ parÈák Janus van Kasteren,
kter˘ se na následující dvû etapy probojoval celkovû do elitní desítky.
V etapách si pak dvakrát vyjel ‰estou
pozici - své osobní dakarské maximum. UÏ to navíc vypadalo, Ïe dvaatﬁicetilet˘ Holanìan nejprestiÏnûj‰í
rallye svûta úspû‰nû zdolá, ale technika ho zastavila v pﬁedposlední
etapû. Do cílové Limy se tak nako(Pokraãování na následující stranû)
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nec „po sv˘ch“ dostal pouze Gert Huzink,
kter˘ z hlavního závodu vypadl s dírou v motoru pﬁesnû v polovinû závodu pﬁed vytouÏen˘m dnem volna. Díky nûmu ale mechanici z MKR Technology dokázali motor vymûnit a Huzink pokraãoval v „malém“ Dakaru aÏ do hlavního mûsta Peru jako tﬁetí nejlep‰í kamion. „To s ãím jsme bojovali loni, se
nám podaﬁilo odstranit a vychytat, ale ony
se objevily zcela nové potíÏe. Mûli jsme radost, jak v‰e ‰lapalo, ale nakonec nás zaskoãilo nûco nového. Sice se stále zlep‰ujeme, ale chybí nám zku‰enosti, které má
Kamaz nebo de Rooy. VÏdyÈ oni jsou v terénu pﬁes ãtvrt století. Pro ná‰ kamion to byl
teprve pát˘ Dakar, ale pﬁesto nepochybuji
o tom, Ïe bychom nedokázali konkurovat.
Dokonce si troufám ﬁíci, Ïe v Maroku bychom takové potíÏe s velkou pravdûpodob-
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ností nemûli,“ podotkl Mario Kress, kdyÏ
ihned vysvûtlil své domnûnky: „Letos byl
Dakar velmi extrémní. Byl sloÏen prakticky
z písku a dun, coÏ je oproti marocké rallye
právû ten rozdíl. Nám totiÏ dûlalo problém
sjíÏdûjí dun. Na tom musíme zapracovat,
protoÏe jinak byla s auty spokojenost. Udûlali jsme velk˘ pokrok,“ vûﬁí sv˘m strojÛm Ïidovick˘ konstruktér.
Îe se o nároãnosti leto‰ního roãníku neplete, svûdãí pouh˘ pohled do v˘sledkové
listiny. Z více neÏ ãtyﬁiceti kamionÛ na startu
se do cíle dostalo pouh˘ch ãtrnáct. Z celkového vítûzství se nakonec radoval Rus Eduard Nikolajev, kter˘ získal tﬁetí zlato v ﬁadû.
„V‰ichni jsme vûﬁili v lep‰í v˘sledky, ale pro
nás je to velká motivace jít dál. Celou dobu
skvûle fungoval ná‰ t˘m. Kluci makali na
tisíc procent. Dali do toho v‰echno,“ dívá se

Mario Kress na vûc pozitivnû.
Leto‰ní 41. roãník rallye Dakar byl cel˘
pﬁipraven pouze v dunách Peru. V souãtu
na posádky ãekalo v jedenácti dnech deset
etap, pﬁes pût a pÛl tisíce tûÏk˘ch peruánsk˘ch kilometrÛ a tﬁi tisíce kilometrÛ mûﬁen˘ch speciálek. Ze sedmdesáti procent
trasu tvoﬁilo píseãné podloÏí a zrádné duny.
PﬁestoÏe leto‰ní Dakar pro t˘m MKR Technology nedopadl zrovna podle pﬁedstav,
dal‰í v˘voj jen silnû podpoﬁil. „Nesmíme zÛstat stát se svû‰enou hlavou. VÏdyÈ jsme
získali ﬁadu nov˘ch zku‰eností, které teì
zase uplatníme. Pracujeme na stavbû ãtvrtého kamionu a tû‰íme se na dal‰í v˘zvy,
které budeme spoleãnû pﬁekonávat. Jedeme dál,“ uzavﬁel s typicky bojovnou dikcí
hlavní konstruktér Mario Kress.
Patrik Pátek

V Îidovicích se natáãel klip
Dne 18.10.2018 na území na‰í obce a v
blízkém okolí operovala diverzní skupina,
která zﬁejmû mûla za úkol zmapovat Ïivot
na ãeském venkovû, sledovat v˘dobytky na‰eho hospodáﬁství a sbírat informace o obyvatelstvu. V‰e se odehrálo pod taktovkou
nepﬁátelsk˘ch imperialistick˘ch sil, pro které
je dolar alfou i omegou. Akce byla vydávána
za natáãení klipu k písni Cpt.Pheromone
and Sgt.Nicotine pro nechvalnû známou hudební skupinu Monkey Business. Jak se
nám podaﬁilo zjistit z dobﬁe informovan˘ch
zdrojÛ z ﬁad loajálních obãanÛ, zvlá‰tû nebezpeãnû a drze se chovali velitelé této jednotky, dÛmyslnû namaskovaní za pﬁední
ãeské herce: Matûje Hádka, Adama Vaculu
a Kateﬁinu Klausovou, navíc nûkteﬁí obleãeni v stejnokroj na‰í státní policie. Také zbytek jednotky, rafinovanû pﬁestrojen za filmov˘ ‰táb, vyzbrojen nejmodernûj‰í filmovou
technikou, drony a akãními kamerami, odvádûl dobﬁe svou ‰pinavou práci za svÛj mrzk˘
peníz. Celá akce trvala zhruba dvû hodiny
na lokacích u Labe a na cestû na Chvalín.
Poté, co ‰kÛdci dokonãili své zrádné dílo,
zaplatili v místním hostinci za ﬁízky fale‰n˘mi penûzi a odjeli, patrnû za úãelem dal‰í
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‰pionáÏe a diverzní ãinnosti, smûrem na
Bﬁízu. Byli spatﬁeni téÏ v Lounkách v bistru
U Trumpetky, v mûlnickém pﬁístavu, na
roudnickém leti‰ti i v Praze na Strahovû.
Toto zrádné a protistátní jednání v‰ak ne-

uniklo bdûl˘m oãím na‰ich orgánÛ a ty jiÏ
uãinily pﬁítrÏ ﬁádûní a rejdÛm tûchto nenasytn˘ch chapadel imperialismu, kter˘m se
po zásluze dostane spravedlivé odplaty.
Pavel Mrázek • Foto: Michal Kohout
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T¤IëTE ODPAD!
VáÏení obãané, vítám Vás u dal‰ího dílu „Tﬁiìte odpad“.
T¤ÍDùN¯ ODPAD - PAPÍR, SKLO, PLASTY
KAM PAT¤Í?
Na tﬁídûn˘ sbûr odpadu jsou vût‰inou urãeny barevné nádoby o
objemu od 240 l do 3m3, nûkdy i více. PouÏívají se plastové popelnice, kontejnery s upraven˘m víkem, polozapu‰tûné kontejnery
nebo zvony. Obvykle jich stojí na jednom místû nûkolik pohromadû
- to jsou tzv. tﬁídící hnízda, kde mÛÏete nejãastûji vytﬁídit papír, sklo,
plasty. Co barva, to specifick˘ druh odpadu, kter˘ do nûj tﬁídíme.
V první ﬁadû je pro dal‰í pouÏití jistû urãen papír. Dále ho zpracovávat je moÏné jen v pﬁípadû, pokud ho doneseme do vyhrazeného
kontejneru. Papír nesmí b˘t zama‰tûn˘, ten patﬁí do smûsného odpadu. Dal‰ím materiálem je sklo, které se mÛÏe opakovanû roztavit
pﬁi teplotû 1500 °C, aniÏ by utrpûlo v˘raznou ztrátu kvality. Dále vyuÏitelné jsou také plasty, které se recyklují podle druhu. Nûkteré se
roztaví a znovu zpracují, jiné se smíchají s ostatními plasty a pouÏívají se k vylisování napﬁíklad laviãek.
CO SE DO KONTEJNERÒ SMÍ HODIT, NA TO ODPOVÍ NÁLEPKY NA KONTEJNERECH.

I OBEC ÎIDOVICE POUÎÍVÁ RECYKLAâNÍ
KONTEJNERY
V obci se nachází nûkolik kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad v plastovém provedení o velikosti 1 100 l a polozapu‰tûn˘ch o velikosti 3
m3. Jedná se konkrétnû o sedm kontejnerÛ, které jsou umístûny na
tﬁech stanovi‰tích veﬁejného prostranství.

KONTEJNER NA SKLO
V obci je umístûn jeden zelen˘ kontejner, kter˘ je vyváÏen 1 x za
mûsíc. Do zeleného kontejneru se mÛÏe vhazovat ãiré i barevné
sklo, napﬁíklad lahve od vína, alkoholick˘ch i nealkoholick˘ch nápojÛ, sklenice od keãupÛ, dÏemÛ ãi zavaﬁenin. POZOR! Sklenûn˘
odpad nikdy schválnû nerozbíjejte. Dá se totiÏ recyklovat a znovu
vyuÏívat do nekoneãna.
Sklo je materiál, kter˘ nás doprovází uÏ nûkolik století. PouÏíváme ho vlastnû poﬁád. Sklo jde nejdﬁív na dotﬁiìovací linku, kde
se ruãnû vybírají vûci, které tam nepatﬁí (jako jsou tﬁeba kusy porcelánov˘ch hrneãkÛ). KvÛli tomu tﬁídûní je tﬁeba, aby ve skle bylo
co nejménû neãistot a nevhodn˘ch pﬁímûsí. Stﬁepy pak jdou do
zaﬁízení, které je dále tﬁídí a upravuje uÏ bez zásahu lidské ruky.
Drtí se, mele na poÏadovanou velikost ãástic, míchá se na danou
barevnost, musí mít správnou vlhkost - prostû musí odpovídat poÏadavkÛm skláren.
KONTEJNER NA PLAST
V obci jsou umístûny ãtyﬁi Ïluté kontejnery, které jsou vyváÏeny 1
x t˘dnû. Do kontejnerÛ na plasty patﬁí fólie, sáãky, plastové ta‰ky,
se‰lápnuté PET láhve, obaly od pracích, ãistících a kosmetick˘ch
pﬁípravkÛ, kelímky od jogurtÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ, balící fólie, obaly
od CD diskÛ a dal‰í v˘robky z plastÛ.
âlovûk si v bûÏném Ïivotû neuvûdomí, ale je to tak: jsme obklopeni plasty. Je‰tû do nedávna se plastÛm ﬁíkalo „umûlé hmoty“.
Plasty ze Ïlutého kontejneru svozov˘ vÛz odváÏí na dotﬁiìovací
linku. Zde se plastov˘ odpad dále upravuje, tﬁídí a lisuje. Odtud
odchází k dal‰í recyklaci. Na dotﬁiìovací lince se z plastov˘ch odpadÛ vybírají vûci, které do kontejneru nepatﬁí a hrubé neãistoty.
Tyto zbytky jsou vyuÏitelné a jdou vût‰inou na skládku. Tﬁídûn˘
sbûr pracovníci na lince dále tﬁídí podle jednotliv˘ch druhÛ. Jednotlivé druhy odpadÛ se pak slisují do velk˘ch balíkÛ a odvezou
na dal‰í zpracování. Vytﬁídûné sloÏky se kaÏdá zvlá‰È drtí a pak
vyperou v tzv. praãce. V ní se vymyjí zbytky potravin, nápojÛ, lepidel a dal‰ích neãistot.
JEN PRO ZAJÍMAVOST
V na‰í obci v roce 2018 pﬁi poãtu 392 obyvatel se vytﬁídilo 14 439
kg separovaného odpadu (papír, sklo, plasty). Z toho pﬁipadlo na papírov˘ odpad 4 413 kg, na sklenûn˘ odpad 4 659 kg a na plastov˘
odpad 5 367 kg. Z toho v prÛmûru pﬁipadlo na jednoho obyvatele
36,83 kg separovaného odpadu.
âím vût‰í mnoÏství odpadu je v na‰í obci vytﬁídûno, tím vût‰í finanãní obnos obec obdrÏí od spoleãnosti EKO-KOM. Pokud se v
kontejnerech na tﬁídûn˘ odpad vyskytuje smûsn˘ odpad nebo je
odpad na tolik zneãi‰tûn˘, Ïe není moÏné jeho dotﬁídûní, je cel˘

P¤EHLED STANOVI·Ë KONTEJNERÒ NA PAPÍR, SKLO A PLASTY
Stanovi‰tû ãíslo
1

Umístûní stanovi‰tû

Papír

Sklo

Plasty

Obecní úﬁad

1x

1x

1x

2

Aroma

3

P‰trosí farma

2x
1x

KONTEJNER NA PAPÍR
V obci jsou umístûny dva modré kontejnery, které jsou vyváÏeny
1x t˘dnû. Obãané sem mohou odloÏit napﬁíklad ãasopisy, noviny,
se‰ity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky. Obálky s fóliov˘mi
okénky, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Na‰e civilizace vyrostla „na papíru“. Knihovny plné knih jsou toho
dokladem, a nic na tom nezmûní stále vût‰í mnoÏství poãítaãÛ. Bez
papíru se neobejdeme. Papíry z modr˘ch kontejnerÛ nastupují svou
cestu na dotﬁiìovací linku. Na lince se papír dotﬁiìuje ruãnû, pracovníci z nûj vybírají v‰e, co do suroviny nepatﬁí. Po dotﬁiìûní se
jednotlivé druhy odpadÛ lisují a sváÏou do velk˘ch balíkÛ. Jejich dal‰ím cílem je obvykle papírna.

1x
obsah znehodnocen a musí s ním b˘t naloÏeno jako se smûsn˘m
odpadem. Proto je dÛleÏité tﬁídit odpady správnû. Platba od spoleãnosti EKO-KOM do místního rozpoãtu je pﬁíjmem do rozpoãtu obce.
Na tﬁetí díl „Tﬁiìte odpad“ se mÛÏete tû‰it v pﬁí‰tím ãísle na‰eho
zpravodaje.
Bc. Radka Luxová

5

ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ

1. âTVRTLETÍ 2019

SOUTùÎ O NEJLEP·Í VÁNOâNÍ CUKROVÍ Z ÎIDOVIC 2018
VraÈme se je‰tû na chvíli do pﬁedvánoãního ãasu, kdy jsme strávili pﬁíjemn˘ veãer pﬁi tradiãní akci Zpívání u stromeãku. Loni nám k
této akci pﬁibyla i vánoãní soutûÏ o nejlep‰í Vánoãní cukroví z Îidovic. Tímto bych ráda podûkovala V‰em zúãastnûn˘m a poblahopﬁála Barboﬁe Vrbkové k v˘hﬁe za POPRASKANÉ CUKROVÍ.
Tû‰íme se na Va‰e cukroví ve druhém kole zase v prosinci u stromeãku.
Bc. Kateﬁina Pro‰ková

Zleva (Kateﬁina Pro‰ková, Radka Luxová, Barbora Vrbková, Andrea Kiss).

PEâÍCÍ OKÉNKO
Dnes tu mám pro Vás tradiãní recept, kter˘ je spjat˘ s obdobím masopustu
a Velikonocemi. Jedná se o sladké smaÏené peãivo naz˘vané BoÏí milosti.
Toto peãivo se peãe jiÏ ﬁadu let, tradiãní recept mÛÏeme nalézt uÏ u Magdalény Dobromily Rettigové.

BOÎÍ MILOSTI
cca 20 ks
pﬁíprava tûsta: 5 min; smaÏení: 10 min; dozdobení: 5 min
INGREDIENCE
250 g hladké mouky
50 g krupicového cukru
50 g másla
2 Ïloutky
1 celé vejce
3 lÏíce vína
3 lÏic smetany ke ‰lehání
‰petka soli a olej/máslo
Domácí vanilkov˘ cukr (na obalení) = 100 g mouãkového cukru + 1 vanilkov˘ lusk (Vanilkov˘ lusk rozﬁízneme a vy‰krábeme zrníãka, pﬁidáme do mouãkového cukru, poﬁádnû promícháme. Lze pouÏít
i mixér, aby se zrníãka dobﬁe oddûlila. Uchováváme v uzavﬁené dóze, doporuãuji nechat i vy‰krában˘ vanilkov˘ lusk v dóze, pro pﬁíjemnou vanilkovou
vÛni. Cukr mÛÏete pouÏít na obalování, posypání aj. Je to snadné a lep‰í neÏ
kupovan˘.)

POSTUP P¤ÍPRAVY
Na vál si pﬁipravíme mouku a máslo na kostiãky. Uprostﬁed udûláme dÛlek a
pﬁidáme dva Ïloutky a jedno celé vejce, tﬁi lÏíce smetany, tﬁi lÏíce vína, cukr a
sÛl. Vypracujeme hladké tûsto. Tûsto rozválíme (3-4 cm)
a vykrajujeme ãtvereãky nebo trojúhelníãky (dle libosti), rád˘lkem do tûsta
udûláme je‰tû kﬁíÏ. SmaÏíme dozlatova v rozpáleném oleji/másle. Je‰tû teplé
obalíme v cukru (domácí vanilkov˘ cukr je nejlep‰í, ale mÛÏete nahradit mouãkov˘m cukrem smíchan˘m s vanilínov˘m). MÛÏete podávat na stÛl.
Bc. Kateﬁina Pro‰ková
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FOTBALOVÉ OKÉNKO
V¯SLEDKOV¯ SERVIS:
Pﬁípravné zápasy na novou sezónu:
3.3.2019
TJ Sokol Jevinûves /UMT Hrobce/
9.3.2019
FK Bechlín /UMT Hrobce/
D - domácí zápas • V - venkovní zápas

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

Branky: Adamec 3x, Fogl 2x, Jirásek, Broft, Hosnédl, Krejn˘
Branky: 3x Chvojka ml., Jirásek 2x, Broft, Friã

Marek Beránek
OMALOVÁNKY PRO NEJMEN·Í

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 Îidovicích, elektronickou po‰tou:
ucetni.zidovice@email.cz, zidovice@email.cz
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