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(Pokraãování na následující stranû)

Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané,
zima nezima je pryã, jarní sluníãko nás tahá na zahrádky a tak

bych Vás chtûl informovat jaké investice máme pfiipraveny v na‰í
obci pro leto‰ní rok. V‰e se tak nûjak bude motat okolo matefiské
‰kolky a s tím související bezpeãnosti na‰ich obãanÛ. 

V‰echny nás trápí, zvlá‰tû v ranních hodinách, rychle jedoucí
auta, kdy bezohlední fiidiãi nedodrÏují povolenou rychlost a ohroÏu-
jí na‰e dûti pfii cestû do ‰koly a ‰kolky. Proto chceme zfiídit dva
osvûtlené pfiechody pro chodce s ostrÛvky uprostfied vozovky, které
rychle jedoucí auta zpomalí a dûti budou moci bezpeãnû vozovku
pfiecházet. Jeden bude u matefiské ‰kolky a druh˘ u administrativní
budovy akciové spoleãnosti Aroma. 

Pokud jde o ‰kolku, máme pfiipraven projekt na zahradu, kde si
na‰e dûti, po jejím dokonãení, budou uÏívat pfiírody pln˘mi dou‰ky.
Nebude chybût vodní svût, letní tfiída, bylinková zahrádka, amfiteátr
a spousty herních prvkÛ ‰ikovnû rozmístûn˘ch po zahradû, v zeleni
nové v˘sadby ovocn˘ch i okrasn˘ch stromÛ a upraven˘ch trávníkÛ.
Spolu s dûtmi i vedením ‰kolky se na zahradu plnou krmítek
a budek pro ptáãky moc tû‰íme. Na zahradu projekt máme, do
konce bfiezna probûhne v˘bûrové fiízení na dodavatele a jakmile pfii-
jdou peníze z dotací na ‰kolku, coÏ pfiedpokládáme do konce bfiez-
na, pustíme se do díla.  

Matefiská ‰kolka se neobejde bez pfiístupové cesty a parkovi‰tû,
které si po zku‰enostech a za pomoci rodiãÛ udûláme sami. Mlato-
vá pfiístupová cesta v areálu ‰kolky se osvûdãila, po de‰ti na povr-
chu nezÛstávají louÏe a cenná de‰Èová voda se rychle vsákne do
podloÏí a neuteãe do Labe. Dûti s rodiãi nebudou pfii cestû do ‰kol-
ky capat v blátû. 

Zfiízení pfiechodu pro chodce se neobejde bez rekonstrukce vefiej-
ného osvûtlení pfii hlavní silnici do Roudnice nad Labem s nov˘mi
stoÏáry a led lampami. NepÛjde jen o v˘mûnu stávajících lamp, ale
vefiejné osvûtlení bychom chtûli prodlouÏit od ãp. 120 (rodinn˘ dÛm
manÏelÛ Pokorn˘ch) aÏ k novû zrekonstruovanému chodníku do
Aromy k ãp. 110 (rodinn˘ dÛm Toniov˘ch). Nevynecháme ani fiado-
vé domky ãp. 113 - 118. 

Kromû tûchto dÛleÏit˘ch akcí chceme pomocí dotace Krajského
úfiadu vymûnit okna a dvefie ve fotbalov˘ch kabinách s v˘mûnou roz-
padajícího se nábytku a pomocí Nadace âEZ vysadit, jiÏ na jafie, nû-
jaké stromy v extravilánu obce. Na podzim budeme pokraãovat v˘-
sadbou star˘ch odrÛd ovocn˘ch stromÛ.

Pokud jde o stromy, vysazovat mÛÏete i Vy sami na své zahradû
i v okolí svého domu. KaÏd˘ strom, kter˘ vysadíte a budete o nûj pe-
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ãovat, má pro nás v‰echny obrovskou cenu. ChraÀte a vaÏte si i ja-
k˘chkoliv vzrostl˘ch stromÛ, které vysadili na‰i pfiedkové. Zatím se
jen smutnû dívám, jak noví jiÏ bydlící obãané nebo zaãínající sta-
vebníci v obci, byÈ na sv˘ch pozemcích, tyto zdravé staré stromy,
nûmé svûdky historie obce, bezohlednû kácí. Je pfieci hroznû snad-
né posunout plot nebo pfiíjezd k domu udûlat jinde. Zasaìte strom,
starejte se o nûj a zjistíte, Ïe roste stra‰nû pomalu, ze stromu, kter˘
vy vysadíte, se budou radovat a mít uÏitek Va‰e dûti, ale spí‰e vnou-
ãata a pravnouãata, ale jen pokud je dobfie vychováte a budou si
v‰eho Ïivého váÏit.            

Tímto smutn˘m pohledem se s Vámi louãím a pfieji krásné jaro.     
Vá‰ starosta

Nové sbûrné místo na odpad v na‰í obci

Tradiãní dûtsk˘ karneval se vydafiil

V na‰í obci od 1. 1. 2020 bylo zfiízeno pro na‰e obãany nové sbûrné místo na odpad.  Toto místo se nachází v prostorách hasiã-
ské zbrojnice v Îidovicích. Postupem ãasu budeme smûrné místo modernizovat a doplÀovat o dal‰í nádoby na odpad.

NA SBùRNÉ MÍSTO JE MOÎNOST ULOÎIT NÁSLEDUJÍCÍ ODPADY:

Jedlé oleje a tuky  - Jedné oleje
a tuky lze do zvlá‰tní sbûrné nádo-
by s oznaãením „OLEJE A TUKY“.
Vhazovat lze pouze oleje a tuky
v uzavfien˘ch PET lahvích. Do
sbûrné nádoby nepatfií technické
oleje (pfievodové, motorové, tlumi-
ãové) a také tam nepatfií ani mazi-
va a kapaliny. 

Kovy  - Kovové odpady
lze ukládat do zvlá‰tního
sbûrného kontejneru
s oznaãením „KOVY“.
Do kontejneru nepatfií tla-
kové nádobky od sprejÛ,
obaly zneãi‰tûné zbytky
potravin a obaly zneãi‰-
tûné chemick˘mi látkami.

Elektroodpad - Elektroodpad lze odkládat na
sbûrné místo, po domluvû s pracovníkem obecního
úfiadu. Je moÏnost uloÏit velk˘ i mal˘ elektro-
odpad.

Provozní doba: 1) kaÏd˘ pracovní den od 7.00 do 14.30 hodin*) 
2) kaÏdou první sobotu v mûsíci od 8.00 do 12.00 hodin

*) Po domluvû s pracovníkem obecního úfiadu lze uloÏit také odpad i mimo pracovní
dobu. Kontakt: Nitsch Bohdan +420 732 679 055 •  Marek Beránek

KaÏdoroãnû obec pofiádá pro dûti dûtsk˘ karneval, kter˘ v leto‰ním roce
byl v sobotu 8. února od 16.00 hod.

Sál místního pohostinství se zaplnil dûtmi v zajímav˘ch a vkusn˘ch mas-
kách. Dûti si uÏívaly volnou zábavu plnou soutûÏí, her a tance, pfii kter˘ch
je doprovázela velká Snûhurka. KaÏdá maska se Snûhurce pfiedstavila
a spoleãn˘m tancem se zahájilo zábavné odpoledne. Do her se zapojova-
ly témûfi v‰echny dûti s nad‰ením. Úsmûv na tváfii a radost v dûtsk˘ch
oãích svûdãila o tom, Ïe si akci opravdu uÏívaly.

Lákadlem byla také moÏnost zakoupit si popcorn nebo cukrovou vatu
a nebo si ji vyzvednout za poukázku od Obecního úfiadu v Îidovicích, kte-
rou obdrÏelo kaÏdé dítû pfii pfiíchodu. O pfiípravu této dobroty pfiímo na sále
se postarala paní L. Dlouhá z Roudnice nad Labem, za coÏ jí dûkujeme.
A aby nikomu nebylo líto, Ïe právû jeho maska nevyhrála, byly opût ocenû-
ny masky v‰echny. Drobnou vûcnou cenu si mohl kaÏd˘ vybrat sám. V sou-
tûÏích dûti získávaly hlavnû ovoce a drobné sladkosti.          Jifiina Vítová
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Milí ãtenáfii, zimní období ve ‰kolce konãí
a jaro zaãíná......  

Pfiesto, Ïe si dûti neuÏily snûhu venku,
sportování v zimním období jsme si dokáza-
li vytvofiit i beze snûhu.  

Nov˘ rok jsme v na‰í ‰kolce zaãali prÛvo-
dem Tfií králÛ. V‰echny dûti byly odûny do
bíl˘ch hávÛ s vlastnoruãnû vyroben˘mi krá-
lovsk˘mi korunami a za betlémskou hvûzdou
‰ly prÛvodem do Betléma. Ti nej‰ikovnûj‰í si
mohly vyzkou‰et i jízdu na velbloudovi. 

Pokraãováním zimního období u nás na-
vazovalo téma Ledové království. V‰ech-
ny holãiãky byly rázem Anny a Elsy
a Ïádné z nich se nestalo, Ïe by nûkterá
nemûla doma kost˘m. Garde jim dûlali
kluci v podání Hanse a Kristoffa. Taneãek
z filmu, pfii doprovodu pfiekrásné písniãky
„Najednou“, byl velk˘m potû‰ením pro
v‰echny dûti. 

A muziko hrej!!! Ze ‰kolky se linou tóny 
- libé nebo nelibé? To mohli posoudit jen ko-
lemjdoucí. Nám bylo hej. Dûti si pfiinesly
z domova hudební nástroje, uãily se rozli‰o-
vat druhy nástrojÛ a cel˘ t˘den jsme bubno-
vali, pískali, drnkali a zpívali. A v hudebním
tónu jsme pokraãovali dále. Pfiijeli k nám
kluci - zpûváci a moderátofii Jirka a Martin
z agentury Fast Agency a ‰kolka se promû-
nila v kupu mal˘ch ·moulíkÛ a pfii ·moulí
show jsme celé dopoledne tanãili, zpívali
a soutûÏili. Abychom v tom nebyli sami, po-
zvali jsme si na náv‰tûvu i dûti z matefiské
‰koly z Libotenic, aby se v tento den i ony
mohly radovat s námi.  Radostné dopoledne
se v‰em mal˘m ·moulíkÛm moc líbilo a slí-
bili jsme si, Ïe opût brzy vymyslíme spoleã-
n˘ program.  

Co dûlá tvoje maminka? âím je tvÛj ta-
tínek? O tom jsme si cel˘ t˘den povídali
a pfiedev‰ím na to hráli. Dûti se pfievtûlily do
lékafiÛ a zdravotních sestfiiãek, ti odváÏ-
nûj‰í se staly pacienty. Davy nemocn˘ch
v ãekárnû, zdravotní sestry a lékafii, o‰etfio-
vání nemocn˘ch, zkoumání rentgenov˘ch
snímkÛ a personál na operaãním sále, zkou-
mající vnitfiní orgány lidského tûla. A v‰ichni
mûli plné ruce práce. Povídáním o zdravém
Ïivotním stylu, o sportování a pfiedcházení
úrazÛm, si dûti zopakovaly velmi dÛleÏité in-
formace. Následující den si dûti zahrály na
policii. Seznámily se s nároãnou prací poli-
cistÛ, fie‰ily závaÏné pfiípady, honily zlodûje,
hledaly stopy, odebíraly otisky prstÛ. Stejnû
nároãnou práci jako mají policisté, vykoná-
vají i hasiãi. V tento den si dûti mohly vy-
zkou‰et záchranu zvífiátka z hofiícího domu
a vyrobily si hasící pfiístroje a uãily se s nimi
zacházet. Sladk˘ den kuchafiÛ se taky v‰em
líbil. S na‰í paní kuchafikou Hankou jsme si
pfiipravili jako malí, ale zku‰ení kuchafiíci
sladké muffiny, které byly odmûnou pro
v‰echny, za cel˘ pracovní t˘den. 

Dal‰í náv‰tûvou v na‰í matefiské ‰kole
byly dûti z M· M‰ené láznû. V t˘dnu „Hurá,

máme karneval“, jsme jim s radostí dali
ochutnat pûknû nadité domácí jaterniãky,
zapíjeli jsme je v‰ichni ãervenou malinovkou
a mohly shlédnout i vesnickou zabijaãku. To

Z ãinnosti matefiské ‰koly

bylo radosti. Odmûnou nám bylo velké spor-
tovní dopoledne ve spoleãenské místnosti,
protoÏe vytvofiení velké pfiekáÏkové dráhy
pro 35 dûtí a hry s padákem, vyÏadovalo vy-
uÏití velkého prostoru.  

Na‰e matefiská ‰kola se zapojila do nûko-
lika projektÛ. My‰lenka prvního projektu
s názvem „CELÉ âESKO âTE DùTEM“ je
o pozitivním vlivu pfiedãítání na emoãní v˘voj
dítûte. V na‰í matefiské ‰kole budeme pofiá-
dat malá i velká ãtení, kdy budou dûtem
pfiedãítat rodiãe i prarodiãe, sourozenci, i ti,
kdo budou mít chuÈ ãíst. âtenáfii dûti sezna-
mují s oblíbenou knihou z jejich dûtství. Jako
první ãetla dûtem maminka Jana. Poutavé
ãtení z oblíbené knihy pfii odpoledním odpo-
ãinku na‰í náv‰tûvy, bylo pro dûti zajímavé.
V‰ichni s napûtím poslouchali, a ti, co neu-
snuli po nároãném dnu ve ‰kolce, vedli dlou-
hou diskuzi o pfiíbûhu . 

Dal‰ím projektem, do kterého jsme se za-
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pojili je „SKUTEâNù ZDRAVÁ ·KOLA“. Vizí tohoto projektu je na-
bízet dûtem jídlo, které je chutné a zároveÀ zdravé. Projekt pomáhá
dûtem získat pfiedstavu o tom, odkud potraviny pochází, jak se plo-
diny pûstují, ãi vyrábûjí. Dûti by si mûly ze ‰koly odnést základy
zdrav˘ch stravovacích návykÛ a dÛleÏité informace do budoucích Ïi-
vota. Díky tomuto projektu nás ãekají v˘lety na blízké farmy, spolu-
práce s místními farmáfii, pûstování vlastního ovoce i zeleniny a spo-
leãné vafiení. 

Velk˘m potû‰ením a ctí bylo pro na‰i matefiskou ‰kolu oslovení
specialistky pro propagaci AÎD Praha s.r.o. p. Marcely Robkové.
V rámci zu‰lechÈování a zútulÀováni vlakov˘ch zastávek jsme byli
jako ‰kolka poÏádáni, abychom namalovali obrázek s Ïelezniãní té-
matikou a typick˘mi znaky na‰í vesnice. Dûti na v˘tvoru pracovaly
nûkolik dní a vûfiíme, Ïe v‰ichni obyvatelé Îidovic poznají, kter˘ ob-
rázek pochází od dûtí z na‰í ‰kolky. 

Jaro, jaro, jaro uÏ je tu....... U nás v matefiské ‰kole uÏ zaãíná v‰e
ra‰it a kvést. V prvním jarním t˘dnu jsme si nechali naklíãit maliãká
semínka a tû‰íme se, co z nich vyroste. VáÏení ãtenáfii, i vy se tû‰te
z jara, radujte se ze sluníãka .... a také sázejte - s láskou .... proto-
Ïe, co zasadíte, to vût‰inou i sklidíte.  

K. Mikolá‰ová - fieditelka M·

Levandule pod ¤ípem - levandule z Îidovic

V na‰í obci je jiÏ mnoho let zvykem, Ïe
kulturní komise blahopfieje sv˘m obãa-
nÛm k v˘znamn˘m narozeninám. âlenky
komise poprvé nav‰tíví jubilanta v ‰ede-
sáti letech a poté o deset let pozdûji. Na
obãany ve vûku 71 - 79 let si vzpomene-
me po‰tovní gratulací. Od osmdesát˘ch
narozenin blahopfiejeme osobnû na‰im
seniorÛm kaÏd˘ rok. Pfii v‰ech tûchto ná-

Plánujete v leto‰ním roce v˘let za levan-
dulí? I letos pfiipravujeme v Îidovicích oblí-
bené Dny otevfien˘ch dvefií. Fialovû kvetou-
cí kefiíky bude moÏné obdivovat bûhem po-
sledního ãervnového víkendu (27. - 28. 6.).
Dny otevfien˘ch dvefií nabízí jedineãnou
moÏnost prohlédnout si a oãichat desítky
kultivarÛ dvou druhÛ levandule. MÛÏete pfii-
jít jen tak pouze na prohlídku, mÛÏete si
s sebou vzít i deku a opájet se omamnou
vÛní spolu se stovkami bzuãících ãmelákÛ
a vãel. U stánku spfiátelené roudnické cuk-
rárny a kavárny Dortletka najdete sladké
dobroty s v˘bornou kávou, samozfiejmû ne-

bude chybût levandulová limonáda. Na pa-
mátku si mÛÏete koupit nejrÛznûj‰í levandu-
lové v˘robky, málokdo v‰ak odejde bez ãer-
stvû nafiezaného svazku voÀavé levandule.
Vstup je stále voln˘! Dny otevfien˘ch dvefií
jsou ale je‰tû daleko, takÏe není moÏné
pfiedstavit v‰echny detaily této akce nebo
pfiípadné akce doprovodné. Doporuãujeme
proto sledovat levandulové sociální sítû. 

Je‰tû zpátky k levanduli. Levandulová se-
zóna obvykle zaãíná v první polovinû ãerv-
na. Rozmary poãasí posledních let v‰ak
zpÛsobují nepfiíjemné v˘kyvy. Loni pozdní
mrazíky popálily nakvétající kefiíky, pfiedloni

vlivem vysok˘ch teplot a sucha nûkteré kul-
tivary dokonce povadly. Nevíme, jaká pfie-
kvapení mÛÏeme oãekávat letos. Jedno je
jisté, na konci ãervna levandule pokvete.
Levandule úzkolistá (lékafiská) nakvétá
první a bûhem dnÛ otevfien˘ch dvefií jiÏ bude
v plném kvûtu. Oproti ní levandule prostfied-
ní (lavandin) v této dobû vût‰inou kvést za-
ãíná. Z tohoto dÛvodu je tûÏké naplánovat
pfiesn˘ termín tak, aby náv‰tûvníci vidûli
kvetoucí v‰echny kefiíky. Ale dosud se to da-
fiilo a pevnû doufáme, Ïe se nám to povede
i v leto‰ním roce.   

Petr Nov˘ & Anna Nová Kuãerová

www.levandulepodripem.cz

v‰tûvách pfiedávají zástupci obce oslavenci
dárek v podobû poukázky na nákup do Kau-
flandu v hodnotû 400 Kã a nechybí ani kvû-
tina. VÏdy je to velice milé setkání. 

V roce 2019 oslavili v˘znamné
narozeniny tito na‰i obãané:
• pan Milo‰ Kozák - 60 let
• paní Jitka Toniová, paní Zlatica

Kostková, pan Milan Motejl, pan

Vladimír Kr‰, pan Jifií Klaboch - 70 let
• pan Jifií Janák - 81 let
• paní Kvûtu‰e Jirou‰ková - 82 let
• paní Alena Chládková - 83 let
• paní Olu‰e Jirou‰ková - 85 let
• paní Vûra Atanasová, paní Danu‰e

Jirou‰ková - 87 let
• pan Jifií Procházka - 93 let.

Minul˘ rok jsme se museli s lítostí rozlouãit
se ‰esti na‰imi obãany. BohuÏel i s nûkte-
r˘mi z loÀsk˘ch oslavencÛ. 

Mgr. Simona Kr‰ová

Jubilanti v minulém roce
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Hasiãi musí b˘t aktivní po cel˘ rok
Hasiãina se vût‰inou neptá, co je zrovna za roãní období. Lidé

u sboru musí b˘t aktivní po cel˘ rok. Zaãátek roku 2020 byl za po-
slední léta ten nejaktivnûj‰í a to nám zaãíná teprve tfietí mûsíc.

JiÏ 4.1.2020 se konala brigáda zamûfiena na pfiedûlání regálu
v hasiãárnû, jelikoÏ ten stávající jiÏ nevyhovoval potfiebám a poÏa-
davkÛm. TéhoÏ dne na‰e v˘jezdová jednotka byla nápomocna HZS
a JPO Roudnice n/L pfii nahlá‰eném vzníceném komínu v Îidovi-
cích. Novinkou bylo také za velkého pfiispûní Obecního úfiadu Hrob-
ce povû‰ení nového hasiãského znaku mezi vraty na budovû hasi-
ãárny. V sobotu 11. ledna 2020 se konala Valná hromada, tentokrát
v Kulturním domû v Hrobcích. Na zaãátku této v˘roãní schÛze byl
pfiedán starostkou obce Hrobce a starostou obce Îidovice nov˘ ha-
siãsk˘ automobil Ford Tranzit, kter˘ byl zakoupen za pfiispûní tûch-
to obcí, Ústeckého kraje a Ministerstva vnitra. Auto bylo posvûceno
libotenick˘m faráfiem Mgr. Wolfgangem Karlem Horákem. Poté se
v‰ichni pfiemístili na sál, kde po zahájení v˘roãní schÛze probíhalo
hlá‰ení v˘boru, volba nového v˘boru, udûlení ocenûní, podûkování
sponzorÛm, vystoupení mlad‰ích ÏákÛ, byl pfiednesen plán na rok
2020 a do‰lo i na historické vzpomenutí, jelikoÏ je to letos 110 let od
zaloÏení sboru.

První únorov˘ den se po 17 letech konal Hasiãsk˘ ples ve spolu-
práci s obecním úfiadem. Po 20.00 hodinû ples uvedl velitel sboru
Jaroslav Jelínek a starostka obce Ing. Katefiina Hlaváãová. Násled-
nû se promítalo video sestavené z fotek z minul˘ch dob aÏ po sou-

ãasnost. O pfiedtanãení se postaraly dva taneãní páry z taneãní
‰koly Tapos z Litomûfiic a poté uÏ zábavu zajistila hudební skupina
Bíza Band. Souãástí plesu byla také bohatá tombola. Velice dûkuje-
me sponzorÛm, bez kter˘ch by tombola nemohla b˘t. Moc doufáme,
Ïe se tento ples stane tradicí, a Ïe to bude ãas setkání jak hasiãÛ,
tak místních lidí.

Poslední únorov˘ den se konalo ve spolupráci s Obecním úfiadem
Hrobce zvelebování prostoru okolo studánky na Bulfu, kde se pro-
fiezávaly staré stoleté vrby.

Na‰e dûtská druÏstva se od ledna zaãínají opût pfiipravovat a to
pfiedev‰ím v rohatecké tûlocviãnû. Na konci února ãekalo star‰í
Ïáky spaní v hasiãárnû, kde se druÏstvo stmelovalo a trávilo svÛj
voln˘ ãas spolu pfii hrách. Mlad‰í Ïáci zase podnikli procházku, byli
se podívat u studánky pod Bulfem a pak na pohádkové cestû v Ro-
hatcích.

âas stráven˘ na brigádách, pfiípravou Valné hromady, Hasiãské-
ho plesu a pfiípravou dûtí stojí nûkolik lidí hodnû úsilí. Za to jim moc
dûkujeme.

Dále nás ãeká 16. 5. 2020 pofiádání Okresního kola v poÏárním
sportu, které bylo naposledy cca pfied 21 lety a 27. - 28. 6. 2020 se
bude konat dal‰í závod Podfiipské hasiãské ligy v kategoriích muÏi,
Ïeny, mlad‰í a star‰í Ïáci. Moc doufáme, Ïe si místní lidé udûlají tro-
‰ku ãasu na obû soutûÏe a pfiijdou podpofiit na‰e druÏstva, která se
budou snaÏit bojovat o pfiední pfiíãky. Pavel Novák
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Hybrid od MKR Technology má za sebou dakarskou premiéru
Îidovice - Leto‰ní 42. roãník nejprestiÏ-

nûj‰í dálkové rallye svûta zaÏil mnoho pre-
miér. Dakar se totiÏ poprvé odehrál v Saud-
ské Arábii, Ïidovick˘ t˘m MKR Technology
pro nûj postavil první hybridní kamion na
svûtû a poprvé do cíle úspû‰nû dojely také
v‰echny nasazené speciály z místního tech-
nologického centra. ·éf t˘m Mario Kress byl
viditelnû spokojen˘.

„Spokojen˘ ãlovûk b˘t vlastnû nikdy
nesmí,“ zamítnul tvrzení s úsmûvem vyhlá-
‰en˘ konstruktér a ‰éf Ïidovického t˘mu
MKR Technology Mario Kress, kdyÏ souãas-
nû dodal. „Ale pravda je, Ïe leto‰ní Dakar se
nám povedl tak, jak jsme chtûli, takÏe urãitû
mÛÏeme mluvit o celkové spokojenosti. Je-
diné, co se nám nepovedlo, bylo pódium.
Na druhou stranu, to nebylo na‰ím cílem.
Dakar byl letos úplnû jin˘ a z mnoha pohle-
dÛ zcela nov˘, takÏe jsme se museli v‰ichni
udrÏet na uzdû, neudûlat zbyteãné chyby,
a naopak se pouãit z tûch pfiedchozích,
a právû to se na sto procent podafiilo. Cel˘
t˘m ‰lapal naprosto skvûle a jak posádky,
tak cel˘ mechanick˘ t˘m pfiedvedli fantastic-
kou souhru, ze které mám upfiímnû velkou
radost. Je to v˘borná investice do budouc-
na. Máme na ãem stavût a ukázali jsme, Ïe
se s námi musí poãítat, byÈ se nám pódium
letos vyhnulo,“ shrnul spokojenû lednov˘
Dakar Mario Kress.

Severoãesk˘ t˘m MKR Technology do le-
to‰ního 42. roãníku vÛbec poprvé nasadil
ãtvefiici závodních kamionÛ Renault Trucks,
z nichÏ jeden se pfiímo zapisuje do historie
jako první hybrid, kter˘ v tûÏké soutûÏi od-
startoval, ale souãasnû ji také celou úspû‰-
nû absolvoval. „Hybrid pro nás byl velkou
v˘zvou, ale také velkou neznámou. Nemûli
jsme za sebou tolik potfiebn˘ch testÛ v tûch
nejtvrd‰ích podmínkách, takÏe Dakar byl ze-

‰ími dvûma napraskl˘mi. Etapu pfied voln˘m
dnem pak poznamenala ne‰Èastná kolize
kamionu Martina van den Brinka s automo-
bilem Tomá‰e Oufiedníãka. Rozjet˘ van den
Brink se vyh˘bal stojícímu ãeskému jezdci
a v momentû, kdy se znovu vracel do vyjeté
stopy, se mu do ní rozjel právû i vÛz Oufied-
níãka a kolize byla na svûtû. Po prvních
emocích na místû si ale oba piloti v bivaku
situaci vysvûtlili a t˘m navíc pomohl rozbit˘
vÛz opravit.

Do cíle v Qiddiyi se ale po v‰ech peripeti-
ích dostaly úspû‰nû v‰echny ãtyfii severo-
ãeské kamiony. V koneãném hodnocení tfii-
náctá pozice patfiila Richardu de Grootovi.
Martin van den Brink byl klasifikovan˘ tfiia-
dvacát˘ a hned za ním s hybridem Gert Hu-
zink. Pascal de Baar byl jako úãastník Mini-
dakaru jen souãástí v˘sledkÛ jednotliv˘ch
etap, ale v celkovém ranku pfiirozenû chy-
bûl. V souãtu Ïidovick˘ kamion tfiináctkrát
dojel v nejlep‰í desítce, ãtyfiikrát pak v elitní
pûtce. „Klobouk dolÛ pfied v‰emi. Dakar je
o velkém ‰tûstí. Jedna nehoda, jeden vût‰í
technick˘ problém a rázem jste bez ‰ance
na solidní celkové umístûní. Obrovské pod-
pofie a velkému t˘mu a zázemí, které má
Kamaz, je konkurovat velmi tûÏké, ale my
v‰ichni jsme ukázali, Ïe na‰e auta i piloti
jsou konkurenceschopní, takÏe uÏ teì se
tû‰ím na dal‰í spoleãné akce. Máme na ãem
stavût a t˘mov˘ duch, kter˘ u nás celou
dobu vládnul, je velkou pfiedností, ve které
se skvûle pracuje a já vûfiím, Ïe nám vydrÏí,
protoÏe právû on je tím hlavním motorem,
kter˘ nás nutí se nevzdávat i ve velmi tûÏ-
k˘ch situacích,“ uzavfiel s typickou bojov-
ností leto‰ní 42. Dakar Mario Kress z Ïido-
vického t˘mu MKR Technology, kter˘ se
s hybridním speciálem chystá na dubnovou
Morocco Desert Challenge.     Patrik Pátek

jména velk˘m testem, bûhem kterého jsme
získali cenná technická data, která nyní mÛ-
Ïeme pouÏít k jeho dal‰ímu v˘voji. Radost
mi dûlá skuteãnost, Ïe na celém systému
jsme museli fie‰it vlastnû jen dûtské nemo-
ci,“ podotkl Mario Kress.

Kvartet severoãesk˘ch renaultÛ vedli ho-
land‰tí piloti tfiech t˘mÛ, které spolu vzájem-
nû spolupracovaly. Na palubû ostfie sledo-
vaného hybridu oznaãeného C 460 Hybrid
Edition za volantem sedûl Gert Huzink
z t˘mu Riwald Dakar. Jeho t˘mov˘ parÈák
Pascal de Baar usedl do trambusového re-
naultu K520, stejnû jako Richard de Groot
ze stáje Firemen Dakar. Rud˘ speciál Re-
nault CBH 4x4 s „ãumákem“ pfiezdívan˘
Sherpa uÏ tradiãnû vedl Martin van den
Brink z Mammoet Rallysport. ·anci na ús-
pûch mûl kaÏd˘ z vyrovnan˘ch pilotÛ. V prÛ-
bûhu závodu v elitní desítce nechybûl Ïádn˘
z nich. Pódium ale uniklo hned nûkolikrát.
Nejlep‰ím místem tak zÛstaly ãtvrté pfiíãky
Gerta Huzinka a Richarda de Groota. 

Leto‰ní Dakar byl zcela jin˘. Závodní trasy
se po devíti letech pfiesunuly z JiÏní Ameri-
ky právû do Saudské Arábie. Na programu
bylo dvanáct etap a jeden den volna. Závod
odstartoval v DÏiddû a skonãil po dvou t˘d-
nech v Qiddiyi. V souãtu posádky kamionÛ
musely zdola témûfi sedm tisíc devût set ki-
lometrÛ, na kter˘ch bylo pfies pût tisíc mûfie-
n˘ch. Z více neÏ poloviny je tvofiil písek
a zrádné píseãné duny. I pfiesto se Dakar
fiadil k tûm nejrychlej‰ím. I tentokrát pfiinesl
mnoho napínav˘ch a emotivních momentÛ.
Hned v první etapû Gert Huzink ztratil ‰anci
na celkové solidní umístûní, kdyÏ ho na nû-
kolik dlouh˘ch hodin Huzinka zastavil po-
‰kozen˘ simerink na zadní nápravû a dlou-
ho se netu‰ilo, zda posádka vÛbec bude po-
kraãovat. V páté etapû to pak pfii jednom
sjezdu píseãné duny Huzinkov˘m kamio-
nem neãekanû prudce trhlo tak ne‰Èastnû,
Ïe v zádech „luplo“ mechanikovi Martinu
Roesinkovi. Posádka pomalu etapu sice do-
konãila, ale mechanik musel závod pfied-
ãasnû ukonãit se zlomen˘m obratlem a dal-
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■ Únor je druh˘ mûsíc v roce. Má 28 dní, v pfiestupném roce 29
dní. Tfiikrát v historii mûl únor i 30 dní. KaÏdé ãtyfii roky tak únor na-
roste o jeden den. Namísto 28 dní má únor 29.

■ Únor zaãíná vÏdy stejn˘m dnem v t˘dnu jako bfiezen a listopad,
s v˘jimkou pfiestupného roku. Tehdy zaãíná ve stejn˘ den jako
srpen. Únor zaãíná vÏdy stejn˘m dnem v t˘dnu jako loÀsk˘ ãerven.

■ 30. únor - Teì si fiíkáte, takové datum pfiece neexistuje. Kdy
a kde do‰lo k tomu, Ïe 30. únor skuteãnû existoval? Poprvé to údaj-
nû mûlo b˘t v ãase starovûkého ¤íma. V tomto pfiípadû v‰ak jde
o nedoloÏené tvrzení. 

■ Druh˘ pfiíklad, kdy se v kalendáfii psalo 30. února, v‰ak jiÏ do-
loÏiteln˘ je. Dokonce existuje i zápis kalendáfie s tímto datem. Byl to
rok 1712 a stalo se to ve ·védsku. Poãínaje rokem 1700 ‰védské
království plánovalo pfiechod z juliánského na gregoriánsk˘. A tím
pádem chtûli vynechat pfiestupné dny po dobu následujících ãtyfii-
ceti let. Tak byl ‰védsk˘ kalendáfi jeden den pfied juliánsk˘m kalen-
dáfiem a deset dní za gregoriánsk˘m kalendáfiem. To se ukázalo
jako opravdu nepraktické, ne‰lo plánovat schÛzky s Ïádn˘m jin˘m
státem. V roce 1712 se problém vyfie‰il. Pfiidalo se datum 30. února
a tím se ‰védsk˘ kalendáfi srovnal s juliánsk˘m.

■ V b˘valém Sovûtském svazu, tam se 30. února také doãkali.
Stalo, se to poté, co Sovûtsk˘ svaz v roce 1929 zavedl. tzv. revo-
luãní kalendáfi, v kterém mûl kaÏd˘ mûsíc 30 dní a zb˘vajících 5
nebo 6 dní byly svátky bez pfiíslu‰nosti k urãitému mûsíci. A tak tu
obyvatelé v letech 1930 a 1931 zaÏili dvakrát 30. únor, jiÏ roku 1932
v‰ak mûsíce získaly pÛvodní poãty dní.            Bc. Radka Luxová

PLÁN SPOLEâENSK¯CH 
AKCÍ NA ROK 2020

JARO - LÉTO

Datum Název akce Pofiadatel
08. 02. 2020 Dûtsk˘ karneval OÚ 
21. 03. 2020 Valná hromada Mysliveckého spolku MS
04. 04. 2020 Valná hromada Sportovního klubu Îidovice SK
04. 04. 2020 Ukliìme âesko OÚ, SK, HAS
16. 04. 2020 Den otevfien˘ch dvefií /matefiská ‰kola/ M·
30. 04. 2020 Pálení ãarodûjnic OÚ, HAS

4 / 2020 Cesta na velikonoãní ostrov OÚ, M·
11. 05. 2020 Zápis do matefiské ‰koly M·
30. 05. 2020 Dûtsk˘ den + venkovní veãerní zábava OÚ, SK, HAS
12. 06. 2020 Sraz rodákÛ a pfiátel obce Îidovice OÚ
13. 06. 2020 Fotbalová dokopná /jarní ãást/ SK

6 / 2020 Den otevfien˘ch dvefií „Levandulová Farma“ LV

PODZIM - ZIMA

Datum Název akce Pofiadatel
7 / 2020 Den otevfien˘ch dvefií „Levandulová Farma“ LV

01. 08. 2020 Labská Neckyáda OÚ
04. 09. 2020 Den pro zamûstnance firmy MEVA MEVA
13. 09. 2020 Mistrovství republiky druÏstev 

v silniãní cyklistice Sl. Terezín
9 / 2020 Vítání obãánkÛ OÚ

03. 10. 2020 Posvícenská zábava OÚ
11 / 2020 Fotbalová dokopná /podzimní ãást/ SK
11 / 2019 Poslední leã Mysliveckého spolku MS

06. 12. 2020 Mikulá‰ská nadílka pro dûti OÚ
19. 12. 2020 Vánoãní zpívání OÚ

OÚ Obecní úfiad Îidovice • SK Sportovní klub Îidovice
HAS Hasiãi Hrobce - Îidovice • LV Levandulová farma
MS Mysliveck˘ spolek • M· Matefiská ‰kola              Zmûna termínu vyhrazena

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe 2020
Také na rok 2020 pfiipravil Euroregion Elbe/Labe (EEL) moÏnost

získat slevy na vstup do více jak 50 vybran˘ch sask˘ch kulturních in-
stitucí díky Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe. Nejvût‰ím
magnetem jsou tradiãnû Saské umûlecké sbírky DráÏìany s obra-
zárnami Star˘ch nebo Nov˘ch mistrÛ nebo pevnost Königstein.

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe stojí stejnû jako vloni 30 Kã,
a je urãen ãesk˘m náv‰tûvníkÛm Saska. Zá-
jemci mohou pas zakoupit v informaãních
centrech po celém euroregionu, pfiímo na se-
kretariátu EEL v Ústí nebo si ho nechat poslat
po‰tou. 

V‰echny podrobnosti ke Kulturnímu pasu
Euroregionu Elbe/Labe naleznete na adrese: 

VÍTE ÎE...

Realizace naplánovan˘ch spoleãensk˘ch akcí je závislá 
na dal‰ím v˘voji krizové situace v âR.
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V¯SLEDKOV¯ SERVIS: P¤ÁTELSKÉ ZÁPASY - JARO 2020 
1. 3. 2020 TJ Viktorie âernuc /UMT Brozany/ 5:6 /3:3/ Branky: Chvojka ml. 4, Jirásek
8. 3. 2020 FK Pfiestavlky /UMT Hrobce/  12:3 /4:2/ Branky: Fogl 4x, Beránek ml. 3x, Broft, Friã, ·piner, Mare‰, Jirásek

Marek Beránek

Za mûsíc tu máme Velikonoce (10. 4. - 13. 4. 2020), a proto
jsem si pro Vás tentokrát pfiipravila velikonoãní recept na tva-
rohov˘ vûnec, kter˘ Vám nejen bude chutnat, ale i Vám mÛÏe
potû‰it jako dekorace.

■ TVAROHOV¯ VELIKONOâNÍ VùNEC
pfiíprava tûsta: 10 min; kynutí: 60 min; peãení: 40 min
■ INGREDIENCE: 40 g droÏdí, 100 g krupicového cukru, 250 ml
vlaÏného mléka, 500 g hladké mouky, 1 lÏiãka soli, 2 Ïloutky, 125 g
rozehfiátého zchlazeného másla, citrónová kÛra, rum
NáplÀ: 500 g tuãného tvarohu, 40 g vanilkového cukru, 2 lÏíce va-
nilkového pudinku, 2 Ïloutky, 1 vejce, plátky mandlí na posypání
■ POSTUP P¤ÍPRAVY

Ve velké misce rozdrobíme droÏdí s tro‰kou cukru, rozmícháme
na ka‰iãku. Pfiidáme mouku, zbytek cukru, sÛl, Ïloutky, vlaÏné
mléko, rozpu‰tûné vlaÏné máslo, nastrouhanou citrónovou kÛru z 1
citrónu. Lze také pfiidat rozinky ãi brusinky namoãené v rumu (cca
50 g), já pfiipravovala bez. Vypracujeme vláãné tûsto, které se ne-
lepí na stûny mísy, zaprá‰íme moukou, pfiikryjeme utûrkou a nechá-
me na teplém místû kynout alespoÀ hodinu.

Mezitím si pfiipravíme náplÀ: smícháme tvarohy s cukrem, pudin-
kem a Ïloutky. 

Vykynuté tûsto rozdûlíme na dvû ãásti. KaÏdou ãást rozválíme,
jako na ‰trÛdl/závin (spí‰e uÏ‰í a del‰í). Stfied poklademe tvaroho-
vou náplní, s náplní opatrnû, aby Vám nevytekla, jako mnû :D.
Nûkdy ménû je více. Kraje potfieme
rozkvedlan˘m vajíãkem a zabalíme
do váleãku, konce zatlaãíme. To
samé udûláme s druhou ãástí tûsta.
Oba váleãky smotáme, jako copánek
dohromady a skroutíme do tvaru
vûnce. Konce váleãkÛ pofiádnû spojí-
me a stlaãíme. Do stfiedu vûnce vlo-
Ïíme máslem nebo olejem namaza-
nou formiãku nebo hrnek, aby se
nám tûsto ve stfiedu bûhem peãení
neslilo. Vûnec potfieme vajíãkem a
posypeme plátky mandlí. Peãeme ve vyhfiáté troubû na 170 °C asi
40 minut dozlatova. Zda je vûnec hotov˘ mÛÏete vyzkou‰et ‰pejlí.

Hotov˘ vûnec mÛÏete pocukrovat mouãkov˘m cukrem a ozdobit
kraslicemi. Sladké Velikonoce             Bc. Katefiina Pro‰ková

Rozpis utkání JARO 2019-2020 - soutûÏ dospûlí III tfiída skupina“B“
14. kolo 22.03.2020 ne. 10.15 hod FK Bechlín SK ÎIDOVICE odjezd 9.30 hod.
15. kolo 28.03.2020 so. 10.15 hod SK ÎIDOVICE TJ Sokol B˘ãkovice
16. kolo 04.04.2020 so. 16.30 hod TJ Sokol Bfiíza SK ÎIDOVICE odjezd 15.30 hod.
17. kolo 11.04.2020 so. 10.15 hod SK ÎIDOVICE SK Sahara Vûdomice
18. kolo 18.04.2020 so. 17.00 hod FK Polepy SK ÎIDOVICE odjezd 16.00 hod.
19. kolo 25.04.2020 so. 10.15 hod SK ÎIDOVICE Viktorie Kleneã
20. kolo 02.05.2020 so. 17.00 hod FK Lounky Chodouny SK ÎIDOVICE odjezd 16.00 hod.
21. kolo 09.05.2020 so. 10.15 hod SK ÎIDOVICE TJ Sokol Ho‰tka
22. kolo 17.05.2020 ne. 17.00 hod SK ·tûtí „B“ SK ÎIDOVICE odjezd 16.00 hod.
23. kolo 23.05.2020 so. 10.15 hod SK ÎIDOVICE TJ Podfiipan Rovné „B“
24. kolo 31.05.2020 ne. 17.00 hod TJ Sokol Stra‰kov-Vodochody SK ÎIDOVICE odjezd 16.00 hod.
25. kolo 06.06.2020 so. 10.15 hod SK ÎIDOVICE TJ Sokol Raãice
26. kolo 13.06.2020 so. 17.00 hod TJ Sokol M‰ené Láznû SK ÎIDOVICE odjezd 16.00 hod.

Informace pro hráãe - sraz muÏstva utkání doma 1 hodina pfied v˘kopem
Sraz hráãÛ mÛÏe b˘t zmûnûn trenérem muÏstva

FOTBALOVÉ OKÉNKO

PEâÍCÍ OKÉNKO SOUTùÎ O NEJLEP·Í VÁNOâNÍ CUKROVÍ 2019

Na chvilku se vraÈme do pfiedvánoãní-
ho ãasu, kdy se u nás ve vesnici konalo
tradiãní zpívání u stromeãku. Letos se
také jiÏ podruhé konala soutûÏe o nejlep-
‰í vánoãní cukroví z Îidovic.

Mûli jsme moÏnost ochutnat desítku
cukroví od Vás. Objevovaly se nejrÛznûj-
‰í druhy (karamelové hvûzdiãky, vanilko-
vé rohlíãky, marokánky, ofiechové pusin-
ky, medové kuliãky a dal‰í). 

Vítûzem mÛÏe b˘t v‰ak jen jeden,
tento rok vyhrály karamelové hvûzdiãky
od p. Str˘halové. V˘herkyni je‰tû jednou
moc gratulujeme. Ostatním zúãastnûn˘m
dûkujeme a tû‰íme se na Va‰e cukroví
zase v prosinci na tfietím roãníku.     

Bc. Katefiina Pro‰ková


