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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané,
koneãnû jsme podepsali smlouvu o dílo na realizaci herních prvkÛ

a zelenû na zahradû matefiské ‰kolky s firmou DT Hnilica s.r.o.,
která vyhrála v˘bûrové fiízení v rámci akce „Obnova Matefiské ‰koly
v Îidovicích“. Koncem prázdnin 2021 by se zahrada mûla probudit
a poskytnout dûtem bezpeãí pfii jejich aktivitách. Doufejme jen, Ïe
stávající vláda se sv˘mi chaotick˘mi a nesmysln˘mi zákazy, i koro-
navir, budou jiÏ minulostí. 

Máme pfiipraven projekt na dva pfiechody pro chodce u matefiské
‰kolky a Aromy, které by mûli zv˘‰it va‰i bezpeãnost a také projekt
na vefiejné osvûtlení pfii silnici od obecního úfiadu ke ‰kolce. Obû
tyto akce bychom mûli zvládnout v pfií‰tím roce a moÏná, Ïe nám
zbudou finanãní prostfiedky i na parkovi‰tû pfied ‰kolkou.

Problémem v‰ak je obrovské zadluÏení na‰í republiky touto vlá-
dou, které má postihnou v pfií‰tích letech obce i kraje, pfii splácení
tohoto nezodpovûdného dluhu. O investicích v roce 2021 máme
jasno a máme i finanãní prostfiedky, s vyuÏitím dotací, na jejich rea-
lizaci. Od roku 2022 máme o finanãní prostfiedky váÏné obavy, prav-
dûpodobnû se bude muset drasticky ‰etfiit a nebude na investice do
obecního majetku.       

akce, jsme stihly odstranit vlhkost, která vzlínala ze základÛ zdí
obecního úfiadu a váÏnû naru‰ovala jiÏ opravené vnitfiní prostory.
PoÏádali jsme téÏ o dotaci na jeho rekonstrukci, která bude spoãí-
vat v zateplení budovy s fasádou, rekonstrukci sociálního zafiízení
v hospodû a na OÚ, v˘mûnû nûkter˘ch oken a dvefií a dal‰ích drob-
n˘ch úprav. 

Letos, kromû toho, Ïe se nám koneãnû podafiilo vysoutûÏit do-
davatele na zahradu matefiské ‰koly, abychom mohli doãerpat do-
taci ve v˘‰i 1,9 mil. korun a pfiipravit projekty na v˘‰e uvedené

Jako vánoãní dárek jsme pro vás vysadili nad obcí 20 star˘ch
odrÛd jabloní a u Labe deset jedl˘ch ka‰tanÛ.   

S pfiáním krásn˘ch Vánoc vá‰ starosta

Veselé Vánoce 
a ‰Èastn˘ nov˘ rok 
pfieje starosta obce a pracovníci obecního úfiadu
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VáÏení obãané, leto‰ní rok byl kvÛli koronavirové pandemii mimo-
fiádnû obtíÏn˘, pfiedev‰ím v jarních mûsících s nedostatkem ochran-
n˘ch pomÛcek. Druhá vlna byla a je také obtíÏná, ale spí‰e sv˘m
rozsahem a dopadem, nikoliv pak strachem z úplnû neznámého. 

ROU·KY PRO OBâANY NA·Í OBCE
Obecní úfiad má k dispozici omezené mnoÏství látkov˘ch rou‰ek.

Kdo z obãanÛ má o rou‰ky zájem, mÛÏe pfiijít a rou‰ky si vyzved-
nout v Po a St v úfiedních hodinách nebo po tel. dohodû dopravíme
k vám domÛ. 

Prosím, abyste si uÏ pfii vyzvednutí chránili nos a ústa napfi. ‰át-
kem, ‰álou a dodrÏovali odstupy. Dûkujeme.

ZMùNA CENY ZA SAMOLEPKY NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU PRO R. 2021

VáÏení obãané, dovolte, abychom Vás informovali o zmûnû
cen za svoz smûsného komunálního odpadu pro následující rok
2021.

Do nav˘‰ení cen se promítá zejména zv˘‰ení cen za uloÏení
smûsného komunálního odpadu na skládce SONO PLUS s.r.o.

a zmûny legislativních pfiedpisÛ související s probíhajícím procesem
schvalování nového zákona o odpadech. Ceny jsou kalkulovány na
základû ceníku od svozové firmy za komunální odpad bez dal‰ích
úprav.

Samolepka bude vydána aÏ po uhrazení smluvní ãástky za odvoz.
Úhradu je moÏné uhradit od 4. 1. 2020 hotovû na pokladnû úfiadu
nebo na bankovní úãet obce Îidovice • ã. 1387693204/2700 • pod
variabilním symbolem ã. ãíslo popisné • a specifick˘m symbolem ve
tvaru: 37222111, do zprávy pro pfiíjemce: ã. p. + jméno poplatníka,
u nemovitosti vlastníka. Prosíme obãany, aby upfiednostÀovali
bezhotovostní platbu. 

Se svozovou firmou bylo domluveno, Ïe v pfiípadû fiádného nale-
pení samolepky za leto‰ní rok, bude nádoba vyvezena v novém ka-
lendáfiním roce je‰tû na starou samolepku. Platí pouze pro první
14denní svoz. Dal‰í v˘voz bude pouze na novou samolepku.

UZAV¤ENÍ OBECNÍHO Ú¤ADU
Z dÛvodu inventur bude Obecní úfiad uzavfien od 28. 12. 2020 do

3. 1. 2021

VáÏení obãané, kaÏd˘ z nás má svá vá-
noãní pfiání. Dûti se tû‰í na pfiíchod JeÏí‰ka.
Jsou nedoãkavé a napjaté, aÏ usly‰í zvuk
zvoneãku a pod stromeãkem najdou dáreã-
ky, které si pfiály. Dospûlí pak chtûjí vidût
své pfiátele s oãima pln˘ma lásky, ‰tûstí
a porozumûní. Ve vánoãním ãase vzpomí-

náme i na na‰e blízké, ktefií jsou nûkde daleko. Také si pfiipomíná-
me ty, ktefií jiÏ bohuÏel nejsou mezi námi. Na‰ím vánoãním snem
ãasto b˘vá krajina zabalená do bílé pefiiny, klid, pohoda. A hlavnû
proÏití vánoãních svátkÛ v plném zdraví. 

Do nového roku Vám v‰em pfiejeme pevné zdraví, mnoho ‰tûstí
a osobních i pracovních úspûchÛ v roce 2021.

Za obecní úfiad Bc. Radka Luxová

Samolepka - svoz 1 x 14 dní  / rok 1 x mûsíc / rok

Sbûrná nádoba 
110 L, 120 L 1 460,- Kã 700,- Kã

Sbûrná nádoba 
240 L 2 390,- Kã 1 110,- Kã

INFORMACE
OBECNÍHO Ú¤ADU 

Informace z Matefiské ‰koly v Îidovicích
Milí ãtenáfii, pomalu ale jistû se s námi

louãí krásné podzimní barvy a nastupují
zimní mrazíky. Také u nás v matefiské ‰kole
se zaãínáme pfiipravovat na adventní ãas
a s ním spojené tradice.

Nov˘ ‰kolní rok u nás zaãal trochu netra-
diãnû, a to hlavnû díky nastalé situaci s epi-
demií Covid - 19, která zkou‰í na‰i zodpo-
vûdnost zejména v podobû no‰ení rou‰ek

mohou dûti kreativnû vyfiádit kfiídami po cel˘
rok. 

První fiíjnov˘ t˘den byl ve znamení JABL-
KOHRANÍ. S dûtmi jsme si ve ‰kolce vyro-
bily prodejní stánek „Jableãn˘ ráj“, ve kte-
rém prodávaly nejrÛznûj‰í dary podzimu.
Také si vyzkou‰ely, jak nároãné je se o ta-
kové jablíãka starat a jak to chodí pfii jejich

(Pokraãování na následující stranû)

nebo vût‰í ostraÏitosti pfii nachlazení.
Av‰ak i pfies rÛzné komplikace jsme pro
dûti pfiipravily zábavn˘ a barevn˘ program
pln˘ netradiãních ãinností. ProtoÏe, co je
nejdÛleÏitûj‰í v takové tûÏké situaci? ZÛstat
pozitivní, mít nadhled a rozdávat úsmûv
a dobrou náladu.

Pro zpfiíjemnûní pobytu na zahradû jsme
si vyrobily dvû velké tabule, na které se
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sbûru v sadu. Z natrhan˘ch jablek jsme ochutnaly mo‰t a upekly si
voÀav˘ a ‰Èavnat˘ ‰trÛdl, kter˘ dûti vzaly ochutnat také rodiãÛm. 

Po víkendovém odpoãinku na nás ve ‰kolce ãekala nová posila
paní uãitelka Eviãka, která do rozbûhnutého ‰kolního roku skoãila
rovn˘ma nohama a rovnou si s námi vyzkou‰ela sklízení zeleniny
z polí s ãímÏ nám pomohli také rodiãe a zásobovali matefiskou ‰kol-
ku spoustou nádherné domácí zeleniny, za coÏ moc dûkujeme. Sk-
lizenou zeleninu si farmáfii vystavili v krámku a po seznámení se
s nov˘mi odrÛdami si zeleninu mohli koupit a nakrájet si jí tfieba ke
svaãince. Na závûr t˘dne si dûti vyzkou‰ely krouhat a následnû ‰la-
pat zelí, které si pak odnesly domÛ.

Dal‰í t˘den jsme proÏily v KOUZELNÉM LESE, ten si pro nás
pfiipravil spoustu pfiírodního materiálu, se kter˘mi jsme pofiádaly
rÛzné soutûÏe a kreativní ãinnosti, jako tfieba v˘robu podzimníãkÛ
nebo stavûní domeãkÛ. V tomto t˘dnu také mûly svátek v‰echny
stromy, a tak jsme si na jejich oslavu vytvofiily listové koruny a na
procházce jsme pár stromÛ objali, samozfiejmû jsme si nezapomnûli
fiíct, proã jsou pro nás stromy tak dÛleÏité a potfiebné. Pro zlep‰ení
fyziãky jsme si zacviãili jógu a foukáním do listÛ posílily plíce.

¤íjen jsme zakonãili jak jinak neÏ stylovû, a to v maskách, neboÈ
nás nav‰tívil americk˘ svátek HALLOWEEN. Oslavily jsme ho pfie-
hlídkou stra‰ideln˘ch masek a stezskou odvahy, pfii které se linula
stra‰idelná hudba doprovázená kulisami ãarodûjnic, duchÛ, pavou-
kÛ a my‰í. Také jídelníãek byl upraven˘ podle stra‰ideln˘ch norem
a dûti tak mohly ochutnat zelen˘ Ïabinec, zombie oãi, my‰í ocásky,
upífií krev a spousty dal‰ích pochutin. ·kolku jsme si vyzdobily dla-
ban˘mi d˘nûmi. Samozfiejmû jsme nezapomnûli na ná‰ ãesk˘ svá-
tek a to du‰iãky, s dûtmi jsme porovnaly rozdílnosti svátkÛ a zapáli-
ly svíãku za své blízké.

BohuÏel pro velkou nemocnost dûtí a minimální docházku jsme
museli matefiskou ‰kolu na dva t˘dny uzavfiít. Bûhem tûchto dvou
t˘dnÛ byla rodiãÛm a dûtem nabídnuta prostfiednictvím webov˘ch
stránek ‰kolky distanãní v˘uka. V tûchto pfiípravách byly napsány
aktivity, básniãky, písniãky, cviãení, v˘tvarné a pracovní ãinnosti
a pracovní listy na témata, která bychom mûly pfii normálním provo-
zu matefiské ‰koly.

V prvním t˘dnu bylo téma USPÁVÁNÍ BROUâKÒ, kde jsme pro
dûti pfiipravily v˘robu lucerniãek, stavûní domeãkÛ, pozorování
brouãkÛ na zahradû, taneãek, kter˘ si mohly pustit prostfiednictvím
Youtube a samozfiejmû nesmûly chybût omalovánky a pracovní listy
pro rozvoj grafomotoriky. 

V druhém t˘dnu se dûti mohly tû‰it na téma LISTOPAD, LISTO-

PAD, LÍSTEâEK MI NA DLA≈ SPAD, zde je ãekalo zopakování po-
ãasí, v˘roba kalendáfie, pomocí rozfoukávání tuÏe si vyrobily strom,
také nesmûla chybût v˘roba draka, u kterého si vyzkou‰ely vázat
ma‰liãky. U kaÏdé ãinnosti bylo napsáno, co ãinnost u dítûte rozvíjí-
me. Tímto bychom chtûly velice podûkovat rodiãÛm, ktefií se této
v˘uky úãastnili a jako zpûtnou vazbu nám zaslali fotografie.

I pfiesto, Ïe byla ‰kolka zavfiená my nezaháleli a pfiipravovali ji pro
pfiíchod dûtí. Jako nejvût‰í pfiekvapení pro nás pfiipravila obec, která
nám do matefiské ‰kolky koupila nov˘ data projektor, kter˘ budeme
vyuÏívat pro zpestfiení v˘uky v na‰ich zábavn˘ch dnech.

Po pfiíchodu dûtí do ‰kolky je ãekal t˘den zamûfien˘ na SVATÉHO
MARTINA. Jako správní rytífii se dûti vyrobily koruny a meãe. Pfii v˘-
robû meãe si dûti rozvíjely technické dovednosti, v podobû smirko-
vání dfieva a zatloukání hfiebíãkÛ. AÏ si rytífii svÛj meã vyzdobily nic
uÏ je nedrÏelo okovat si koníka a jet na projíÏìku.

S Martinem jsme se pomalu pfiesunuli do zimního poãasí a teì uÏ
nás ãeká jen ranní ‰krábání oken, krátké dny a dlouhé noci, ale hlav-
nû se budeme pfiipravovat na nejkrásnûj‰í období roku, a to na Vá-
noce, které mají b˘t provonûny cukrovím, protkané krásn˘mi pohád-
kami a strávené s nejbliÏ‰í rodinou, která je to nejdÛleÏitûj‰í, co v Ïi-
votû máme. A proto i pfies tento nelehk˘ ãas, usmûjme se, zahoì-
me v‰echny malichernosti za hlavu a uÏívejte zdraví a pfiítomnosti
sv˘ch blízk˘ch. 

Krásné a klidné proÏití adventního ãasu a Vánoc ve zdraví a ro-
dinném kruhu pfieje t˘m matefiské ‰koly Îidovice. 

Karolína Mikolá‰ová, fieditelka M· 
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Mikulá‰ nakonec pfii‰el...
VáÏení spoluobãané, máme za sebou ve-

lice zvlá‰tní rok. Rok, kdy jsme se museli
v‰ichni omezit ve prospûch zdraví svého
i ostatních. Stejnû tak musel obecní úfiad
omezit konání spoleãensk˘ch akcí. V sobo-
tu 8.2.2020 si je‰tû dûti stihly uÏít karneval.
Následné akce jiÏ musely b˘t zru‰eny. Ne-
konaly se Valné hromady Mysliveckého
spolku a Sportovního klubu Îidovice, ani Jo-
sefovská zábava. Nemohli jsme se sejít ke
spoleãnému úklidu na‰í obce v rámci akce
„Ukliìme âesko“ a ani tradiãnû pálit ãaro-
dûjnice poslední dubnov˘ den. Co nás v‰ak
asi mrzelo úplnû nejvíc, bylo zru‰ení dûtské-
ho dne. V té dobû do‰lo sice k rozvolnûní si-
tuace, ale i tak bylo tfieba dodrÏovat urãitá
opatfiení. Rozhodnutí, zda dûtsk˘ den uspo-
fiádat ãi nikoliv, bylo velmi sloÏité. Mûli jsme
pfiipraven˘ program, domluvené atrakce
a soutûÏe, ale nebylo v na‰ich silách uspo-
fiádat takovou akci a pfiitom dodrÏet, aby

mûli v‰ichni mezi sebou pfiedepsané roze-
stupy nebo na obliãeji rou‰ky. BohuÏel ne-
bylo moÏné ani uspofiádat Sraz rodákÛ
a pfiátel obce Îidovice. Nakonec se nám
pfieci jen podafiilo jednu letní akci uskuteãnit
a to Labskou neckyádu. Po letním rozvolnû-
ní v‰ak zaãal v mûsíci záfií opût rÛst poãet
pfiípadÛ onemocnûní Covid-19, které se vy-
skytlo i v na‰í obci. Následovalo znovu nafií-
zení opatfiení a omezení. TudíÏ jsme si ne-
zatanãili ani na Posvícenské zábavû. Neby-
lo nám pfiáno pfiivítat na‰e nové obãánky, je-
jichÏ rodiãÛm se omlouváme a doufáme, Ïe
budeme moci tuto akci brzy uskuteãnit. Chy-
bûly nám i akce pofiádané pro dûti spoleãnû
s matefiskou ‰kolou.

Na konci roku jsme pravidelnû pfiipravo-
vali pro na‰e dûti Mikulá‰skou nadílku na
obecním sálu. Tato akce se jiÏ spousty let
setkávala s velk˘m zájmem. Letos jsme
v‰ak byli donuceni i tuto tradici pfieru‰it.

Na‰e nejmen‰í jsme v‰ak o nadílku nepfii-
pravili. âást mé rodiny se zmûnila v Miku-
lá‰skou druÏinu a vyrazili jsme v sobotu
5.12.2020 za soumraku obdarovat mal˘m
dáreãkem od obecního úfiadu kaÏdého ob-
ãánka do 12 let vãetnû, kter˘ se nebál otev-
fiít dvefie. Vûfiíme, Ïe si i touto formou dûti
uÏily Mikulá‰e, ãerta a andûla. 

S nejvût‰í pravdûpodobností se nebude-
me moci spoleãnû setkat ani u rozsvíceného
stromeãku v zahradû matefiské ‰koly, zazpí-
vat si spoleãnû koledy a ochutnat cukroví.
Dovolte mi tak popfiát Vám v‰em klidné pro-
Ïití vánoãních svátkÛ a v novém roce hlavnû
hodnû zdraví a veselou náladu. A jestli i já si
mohu nûco pfiát, tak aÈ se pfií‰tí rok mÛÏeme
v‰ichni setkat na na‰ich spoleãensk˘ch
i sportovních akcích.    

Mgr. Simona Kr‰ová
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Z pivovaru rozdíl od USA) bojujeme a zvládáme ji, v ti-
chosti sedli do letadla a odletûli. Nevûfiím,
Ïe zdarma. Opût drah˘ pokus.  

Je tu pár prost˘ch otázek, které mezi ko-
legy pivovarníky, hoteliéry a hostinsk˘mi,
s kter˘mi se znám rezonují:
1) Proã se opatfiení proti C-19 nevztahují

pouze na osoby potenciálnû ohroÏené,
pfieváÏnû dÛchodce a váÏnû nemocné
lidi?

2) Proã není moÏno se spolehnout na soud-
nost a normální uvaÏování obãana v âR ?
Toto v‰ak není ani otázka na vládu, ale na
zamy‰lení kaÏdého z nás, kdyÏ je ten Ad-
vent.

3) Systém PES. Kdy dojde k rozvodnûní ta-
kového v˘znamu, Ïe se v pohostinstvích

otevfie na 100% bez urãujících a zákazní-
ka odhánûjících omezení? 

UvaÏte, Ïe napfiíklad jedna várka
500l 12% piva trvá jeden den. Dal‰ích 7-14
dní otevfieného kva‰ení (spilka) a dal‰ích
minimálnû 30 dní zrání pfii 2-3°C (leÏáck˘
tank). 

Jako náruÏiv˘ „pejskafi“ samozfiejmû
chápu, Ïe se vláda âR do svého PSA zami-
lovala, ale je to hloup˘, rozmazlovan˘ PES,
kter˘ si dûlá, co chce. VÏdyÈ ani ministr
zdravotnictví nemá dle zpráv z BBC Prima
News z 28.11.2020 jasno, jaká opatfiení
budou od 3.12.2020 platit. Jen aby ho ne-
kousl PES! 

Bez fiádn˘ch informací a plánu vlády na
rozvolÀování s pfiedstihem minimálnû jeden
mûsíc dojde k tomu, Ïe restauratéfii nebudou
vûdût a budou mít strach nakoupit potraviny
podléhající zkáze (PES mÛÏe kdykoli zavfiít),
pivovarníci nebudou vafiit  pivo, dle v nor-
mální situaci platn˘ch varn˘ch plánÛ, a rov-
nûÏ se budou bát vafiit na pln˘ v˘kon varen,
aby nemuseli pivo vylévat. Tato situace jiÏ
teì ohroÏuje velkou ãást na‰ich hospod
a restaurací aÈ s vlastním pivovarem nebo
bez nûj. Îádná pomoc neexistuje a nebude.
PodnikatelÛm v pohostinství tak nezb˘vá nic
jiného neÏ umrtvit své podnikání, spolehnout
se na rozvoz, stálou klientelu a almuÏnu,
spoãívající v 50% otevfiení od 3.12.2020.
Tento segment podnikání, jiÏ tak dost naru-
‰en˘ EET a plo‰n˘m zákazem koufiení,
a dal‰ími experimenty Vlády âR, tak veselé

MÛj Ïivot v karanténû
Kdo by fiekl, Ïe se v jednadvacátém století setkáme s virem, kter˘ je

schopen ovlivnit cel˘ svût? V dobû, kdy stojíme u zrodu fantastick˘ch vy-
nálezÛ. V dobû, kdy jsme si mysleli, Ïe nás uÏ nic nedokáÏe vyvést z míry.
Myslím, Ïe tato situace zmûnila Ïivot nám v‰em. Pojìme se na ni podívat
trochu s nadhledem.

Oãima studentky stfiední ‰koly jsem karanténu uvítala s mnohem vût‰ím
nad‰ením, neÏ by se patfiilo. O pfiestávku pfied úterní fyzikou nûkdo z na‰í
tfiídy objevil ãlánek, kter˘ fiíkal, Ïe se ‰koly uzavfiou. Moc jsme tomu nevû-
fiili. Ani na‰e profesorka fyziky nám nemohla informace potvrdit. Po hodi-
nû nám paní profesorka tfiídní oznámila, co se vlastnû dûje. Následující den
ve stfiedu zaãaly pfiicházet první úkoly domÛ. Musím se pfiiznat, Ïe jsem jim
nevûnovala moc pozornosti. Pak pfii‰ly dal‰í a uvûdomila jsem si, Ïe to
musím brát váÏnû. MÛj nejvût‰í problém je, Ïe kdyÏ jsem doma, nedokáÏu
se na ‰kolu moc soustfiedit. Napfiíklad stále nemám hotové v‰echny úkoly,
bezmocnû sedím u poãítaãe a uÏ nevím, jak mám pokraãovat dál. Vedle
mû leÏí rozeãtená kníÏka. S pfiísn˘m v˘razem si fieknu, Ïe dnes jen jednu
kapitolu. Dopadá to doãtenou kníÏkou a nedodûlan˘mi úkoly. Na druhou
stranu musím fiíct, Ïe je to pohoda. Moje ráno najednou probíhá v klidu.
Zaãala jsem hrát více na klavír. JelikoÏ máme doma florbalovou branku,
vûnuji se nûkdy i tomuto sportu. Nedávno jsem nav‰tívila s kamarádkami
Roudnici. Bylo to po dlouhé dobû, co jsem byla v civilizaci a pfiipadala jsem
si dost zvlá‰tnû. Také se snaÏím nezbláznit se z mlad‰í sestry. 

Nakonec chci fiíct, Ïe ze zaãátku se lidem karanténa dost pfiíãila. Na‰li
se i tací, co ji poru‰ili. Myslím si, Ïe dost pomohla nejen pfied ‰ífiením CO-
VIDU-19, ale také se lidstvo nûjak˘m zpÛsobem zklidnilo. Dala nám ãas
se zamyslet nad tím, jak Ïijeme a co bychom mohli zlep‰it.                      

Kamila Kr‰ová
(Slohová práce studentky 2. roãníku stfiední ‰koly - úkol z mûsíce dubna 2020)

Co mi karanténa dala a vzala 
Karanténa je nûco, co zatím nikdo z nás asi nezaÏil a do

této doby moc nevûdûl, co to je.
Karanténa mi napfiíklad dala to, Ïe kdyÏ jdu na zahradu, tak

si to tam pofiádnû uÏiji. Kdyby tohle nebylo, tak bych na ni ne-
chodila tak ãasto. 

Teì tam kaÏd˘ den trénuji florbal, skáãu na trampolínû
nebo nûco pomáhám. Také mi dala to, Ïe se snaÏím uãit se
nové vûci, napfiíklad jsem se zaãala uãit jezdit na koleãko-
v˘ch bruslích, dále se také zkou‰ím nauãit hrát nové sklad-
by na klavír atd. ProtoÏe nemÛÏeme chodit do ‰koly, musí-
me se víc uãit doma sami, coÏ je také pro mû nové. Nám
v‰em dala karanténa to, Ïe si budeme váÏit maliãkostí
a doufám, Ïe se k sobû budou v‰ichni chovat hezky. Já jsem
si tfieba váÏila moc toho, kdyÏ jsem po mûsíci a pÛl jela do
Roudnice, kde jsme se se sestrou chvilku pro‰ly a koupily si
po dlouhé dobû zmrzlinu. Také trávíme více ãasu s rodinou,
více spolu komunikujeme a pomáháme si. Jsem ráda, Ïe
bydlím na vesnici a máme tu pfiírodu, kam mÛÏeme chodit na
procházky. 

Karanténa mi hlavnû vzala st˘kání s lidmi, které mám ráda.
Také kvÛli ní nemÛÏeme nikam chodit, do ‰koly, na krouÏky,
ven s kamarády nebo tfieba do kina. KdyÏ uÏ jdu ven, tak
musím mít na obliãeji rou‰ku, pfies kterou se vzájemnû chrá-
níme. Letos jsme mûli letût do ¤ecka, ale bohuÏel kvÛli koro-
naviru nikam cestovat nemÛÏeme.

Doufám, Ïe uÏ to brzy skonãí a my budeme mít zase nor-
mální Ïivot.                                               Klaudie Kr‰ová
(Slohová práce Ïákynû 7. tfiídy základní ‰koly - úkol z mûsíce dubna 2020)

VáÏení pfiátelé na‰eho piva a pivovaru,
váÏení spoluobãané. Jen co se ekonomická
situace po uvedení republiky do nouzového
stavu na jafie trochu stabilizovala a pivovary
a minipivovary se znovu trochu „oklepaly“
a zaãaly vafiit, pfii‰la opût zlá zpráva. âesko
znovu vyhlásilo nouzov˘ stav!  

Vládou a jejími odborníky na nákazu
COVID 19 nám je podsouván jasn˘ viník.
Mohou za to pfieci lidé, ktefií se chtûjí bavit
a scházet! Opravdu?! Na jafie, kdyÏ po nou-
zovém stavu do‰lo k rozvolÀování a k urãi-
tému uklidÀování situace, byly (tou samou
vládou a jejími odborníky) stanoveny pod-
mínky, za kter˘ch je moÏno provozovat hos-
tinské sluÏby (a tím pádem i sluÏby pivova-
ru). Jak je moÏné, Ïe jejich modely a kfiivky
(chce se mi zde spí‰e napsat kfiivule) nefun-
gují? A oproti tomu napfiíklad ve ·panûlsku,
jsou bary a restaurace bûÏnû otevfieny do
pÛlnoci? 

Nevím. Nejsem lékafi. Ale podle mého ná-
zoru to nevûdí ani oni. Rozhodnû nejsou ve
sv˘ch názorech jednotní. Strach z této ne-
moci, její smrtnosti a obecnû nebezpeãnos-
ti, je v druhé rozhodnû vlnû niÏ‰í neÏ v té
první. V‰ude je dostatek rou‰ek, dezinfekã-
ních prostfiedkÛ, UV lamp a dal‰ího vybave-
ní. Polní nemocnice v LetÀanech, postavená
z na‰ich daní a poplatkÛ, je v tichosti roze-
brána a uloÏena zpût do skladÛ, kam také
patfií. Drah˘ pokus. Lékafii americké a brit-
ské armády, po zji‰tûní Ïe s pandemií (na

OKÉNKO NA·ICH DùTÍ
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Prvním covidov˘m rokem
Po pfiivítání nového roku a tradiãní ná-

v‰tûvû Harrachova se Ïidovick˘ fotbalov˘
t˘m chystal na start jarní ãásti sezony. Stej-
nû jako kaÏd˘ rok a bez v˘razn˘ch zmûn.
K pfiípravû vyuÏil umûlou trávu v Hrobcích,
kde sehrál tfii pfiípravné duely. Následnû
ov‰em jako by se obrátila rovnováha, ale
i zpÛsob ÏivotÛ. Na pfielomu února a bfiezna
se do ãesk˘ch krajin dostal pozdûj‰í „feno-
mén“ zbytku roku, a to Covid-19. V tu chvíli
sport zamrzl a v‰echny kluby, vãetnû tûch
profesionálních musely svoji ãinnost pfieru-
‰it. V pfiípadû tûch amatérsk˘ch, vãetnû na-
‰eho, pfii‰lo v dubnu nelítostné rozhodnutí
o ukonãení soutûÏí. V tom okamÏiku prázd-
né Ïivotní chvíle nedostaly ani odmûnu v po-
dobû na‰eho nejvût‰ího potû‰ení, nefal‰o-
vaného fotbalového klání s diváky za kland-
ry. S pfiíchodem letních mûsícÛ ale dûní v tu-
zemsku nasvûdãovalo tomu, Ïe by se mohlo
opût fungovat tak, jako tomu bylo dfiíve.

A skuteãnû se i tak stalo. Na fiadu tedy pfii-
‰ly klasické starosti pfied zaãátkem sezony,
a tím je pfiestupové období. Klub musel totiÏ
opustit dlouholet˘ hráã Tomá‰ Fogl, kter˘
z rodinn˘ch dÛvodÛ opustil nejen t˘m, ale
také zdej‰í prostfiedí a vydat se vstfiíc ná-
strahám nevyzpytateln˘ch moravsk˘ch kra-
jin a nástrah. Dále ode‰el i zku‰en˘ Tomá‰
Lauko, jehoÏ cesty smûfiovaly do novû
vzniklého C t˘mu praÏské Dukly. Obûma
hráãÛm a dlouholet˘m oporám klub dûkuje
za odvedené v˘kony!

T̆ m roz‰ífiili tfii noví mladí hráãi Jakub
·vimbersk˘, Libor ·vehla a Patrik Samko.
Sportovní management souãasnû vyhlíÏí
i Marka Beránka mlad‰ího, ale ‰ikovn˘ uni-
verzál prozatím zÛstal vûrn˘ Roudnici??. 

V novém roãníku ov‰em t˘m bojoval ve
druhé polovinû tabulky. Posílily ale i ostatní
t˘my, a tak dfiíve zoufalá Ho‰tka mûla ve
vzájemném utkání pfieci jen navrch. Ani ak-

tuální roãník se nedoãkal tradiãní pfiestávky.
Druhá vlna Covidu-19 donutila nejvy‰‰í
pfiedstavitele státu znovu zastavit cel˘
ãesk˘ sport a v˘raznû zmûnit priority popu-
lace. V polovinû fiíjna se tak soutûÏ zastavi-
la a o mûsíc pozdûji jiÏ bylo jasné, Ïe pod-
zimní ãást se nedohraje a do konce kalen-
dáfiního roku budou t˘my vÛbec rádi za po-
volen˘ trénink v poãtu fotbalovém, nikoliv
mariá‰ovém. 

Aãkoliv vzhledem k nejasn˘m pravidlÛm
a také nûkter˘m nepochopiteln˘m rozhod-
nutím visí ve vzduchu i konec této sezony,
tak momentálnû stále vyhlíÏíme jarní ãást.
Pokud tedy i vás chytla karanténa do pasti
a po Vánocích budete hledat moÏnosti ko-
lektivního pohybu a odreagování od poslou-
chání mûnících se opatfiení, neváhejte se
ozvat a pfiijít mezi nás. Odmûna v podobû
zlatavého moku a kvalitního jídla v místní
restauraci je samozfiejmostí!     Jan Str˘hal

Îidovické Aromû se v roce 2020 dafiilo z hlediska dosahova-
n˘ch hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ snad nejlépe v dosavadní historii
firmy navzdory komplikacím zpÛsoben˘ch pandemií koronaviru -
uvedené lze konstatovat jiÏ nyní a bez úãetních v˘kazÛ potvrze-
n˘ch auditorem. Nosn˘ program spoleãnosti, v˘roba a prodej par-
fémov˘ch kompozic, zaznamenal v leto‰ním roce dal‰í nárÛst,
a to nejenom díky v bfieznu roz‰ífienému provozu na v˘robu vel-
k˘ch mnoÏství kompozic a navázané v˘robû desinfekcí, ale i dal-
‰ím prohloubením obchodních akvizic v tuzemsku a zahraniãí.
Dafiilo se i v oblasti potravináfisk˘ch aromat a zejména pfii souvi-
sející v˘robû extraktÛ, která se dynamicky rozvíjí. Nedávnou po-
zitivní novinu máme potom v rámci vlastní v˘roby vonn˘ch látek,
kde jsme po více jak dvou letech vyhráli spor o pfiístup k regist-
raci jedné látky ve smyslu svazující evropské chemické legislati-
vy s tzv. hlavním registrantem dané látky, daleko vût‰í firmou ze

zahraniãí. ·lo skuteãnû o souboj Davida s Goliá‰em, bylo ale
dobfie, Ïe jsme do nûj pfii hájení na‰ich zájmÛ ‰li. Nebyla to ale
jenom byrokracie podkopávající skuteãn˘ v˘kon a prosperitu,
která  nám komplikovala Ïivot - stejnû jako v‰ichni jsme  museli
b˘t schopni ãelit v‰udypfiítomné hrozbû virové nákazy vhodnû
nastaven˘mi opatfieními a chránit zejména v˘robní provozy. Ne-
zb˘vá neÏ v nastaven˘ch opatfieních pokraãovat a vûfiit, Ïe se si-
tuace v pfií‰tím roce zlep‰í a nebude ohroÏovat lidi ani hospo-
dáfiství. Aroma má v plánu v roce 2021 fiadu investic, které by
mûly dále posilovat v˘znam a postavení spoleãnosti, ze kterého
mohou v koneãném dÛsledku profitovat i místní obãané. âtená-
fiÛm Îidovického deníku a v‰em obãanÛm pfieji pûkné Vánoce,
v‰e dobré v roce 2021 a hlavnû pevné zdraví.

Ing. Pavel Foret  
generální fieditel Aroma Praha,a.s.

Vánoce a ‰Èastn˘ rok 2021 neãekají. NemÛ-
Ïou si za to sami. Jsou v tom nevinû. 

Pfiejme si jen ten Vánoãní zázrak, aby
COVID-19 zmizel, nalezl se lék, nebo ales-
poÀ vakcína, která lidi nezabíjí, ale promofiuje.

Na závûr svého, dnes ne pfiíli‰ veselého
a optimistického ãlánku, bych Vám v‰em
chtûl popfiát krásn˘, a vûfiím Ïe i klidn˘, Ad-

vent bez jak˘chkoli nemocí a stresu. Dále
Vám touto formou pfieji krásné proÏití Vá-
noãních svátkÛ se svou rodinou, sv˘mi blíz-
k˘mi, pfiáteli a kamarády.

Pokud by jste si náladu pod stromeãkem
chtûli pozvednout na‰ím pivem, bude od
4.12. vÏdy v pátek sobotu a nedûli od 17:00
otevfieno (pokud to PES dovolí). Pfied Váno-

cemi bude v nabídce Îidovická dvanáctka,
Polotmav˘ Furiant, Novozélandská za stu-
dena chmelen˘ leÏák a Alexander IPA. Po
pfiedchozí domluvû lze pfiipravit i jako vánoã-
ní dárek v 0,7 l sklenûn˘ch lahvích ve folii
a s ma‰lí. S pivovarsk˘m Dej BÛh ‰tûstí!

Bc. Miroslav Bure‰, DiS 
jednatel a sládek pivovaru Îidovice

Aroma Praha,a.s. - v˘borné v˘sledky roku 2020 pod rou‰kou pandemie
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Peãící okénko
Pfieji Vám krásn˘ sváteãní ãas. ProÏijte ho

hlavnû ve zdraví, v poklidu a se sv˘mi blíz-
k˘mi. MÛÏete si spoleãnû také pochutnat na
nepeãeném vánoãním cukroví, jako jsou
tfieba moje oblíbené pi‰kotové pralinky. 

Pi‰kotové pralinky
Ingredience:
150 g pi‰kotÛ
50 ml vajeãného likéru
50 g mouãkového cukru
75 g másla
50 g mlet˘ch mandlí
100 g bílé ãokolády
Na zdobení:
hofiká nebo mléãná ãokoláda
zdobení, ofií‰ky
Postup:

Nejprve si pfiipravíme men‰í pekáãek,
kter˘ vymaÏeme olejem a vysypeme mouã-
kov˘m cukrem nebo vyloÏíme peãícím papí-
rem.

Pi‰koty rozemeleme a smícháme s mlet˘-
mi mandlemi, mouãkov˘m cukrem, máslem
a vajeãn˘m likérem. Nakonec pfiidáme roze-
hfiátou bílou ãokoládu, necháme chvíli vy-
chladnout, aÈ se nespálíme. Vznikne nám
kompaktní hmota, kterou rozprostfieme do
pekáãku. Dáme ztuhnout do ledniãky. Ztuh-
lou hmotu vyklopíme z pekáãku a nakrájíme
na men‰í obdélníãky. 

Ve vodní lázni si rozehfiejeme hofikou
nebo mléãnou ãokoládu a namáãíme v ní
pralinky, k tomu nám dobfie  poslouÏí dvû vi-
dliãky. Namoãené pralinky dáme oschnout
na mfiíÏku nebo na peãící papír. Zdobíme dle
libosti, mÛÏeme posypat cukrovím zdobe-
ním nebo plátkem mandle.

Pfieji Vám sladké a Veselé Vánoce, snad
si pfií‰tí rok budeme moci spoleãnû opût za-
soutûÏit o nejlep‰í cukroví z Îidovic.

Ing. Katefiina Pro‰ková

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.cz,
starosta@zidovice.cz   REGISTRACE MK âR E 23493

Kalous u‰at˘
UÏ více neÏ 10 let je moÏné ho vidût v na‰í obci

hlavnû v zimním období. Je to na‰e nejroz‰ífienûj‰í
a poãtem nejhojnûj‰í sova. Je veliká asi jako holub
s rozpûtím asi 90cm.

Má hnûdou a ãernou barvu s v˘razn˘mi péfiov˘mi
ou‰ky. Hnízdí pfieváÏnû v otevfiené zemûdûlské kraji-
nû v prÛbûhu bfiezna - ãervna a pouÏívá opu‰tûná
hnízda jin˘ch ptákÛ (nejãastûji strak, vran, havranÛ
a káÀat), vlastní hnízdo nestaví.

Ve dne odpoãívá v korunách stromÛ a kofiist chytá
pfii stmívání. V zimû ãasto Ïije pospolitû, je moÏné
i v na‰í obci vidût pravidelná místa nocování, kde
pfies den pfiespává na stromech vût‰í mnoÏství
ptákÛ. Nûkdy je moÏné kalouse i sly‰et. Hlas samice
se podobá pískání na hfieben a mláìata se oz˘vají
nafiíkav˘m jeãiv˘m pískáním. V dobû hnízdûní aÏ do
osamostatnûní mláìat nejsou v obci k vidûní. Vrací se aÏ koncem fiíjna a celou zimu nocují
na nûkter˘ch stromech ve vesnici. Jsou to sovy plaché. Chytají pfieváÏnû my‰i a hrabo‰e,
hlodavce a drobné ptáky (napfi. vrabce), hmyz. Nejradûji má tuãné chrousty. DokáÏe ulovit
i potkana nebo men‰ího zajíce. Proto je kalous u‰at˘ na‰í nejuÏiteãnûj‰í sovou. Pod stro-
mem, kde kalous hoduje se ãasto hromadí vrstvy v˘vrÏkÛ. JestliÏe jeho skr˘‰ nûkdo objeví,
lze ho vidût, jak letí rychle nûkam pryã.                                                       Jifiina Vítová
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