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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané, jsou za námi dlouhé koronavirové prázdniny, kdy vláda sv˘m zmrazením ekonomiky udûlala radost snad jen
dûtem a sv˘m voliãÛm, kdy vláda sv˘m chaotick˘m rozhodováním
zpÛsobila existenãní potíÏe sv˘m nevoliãÛm. Koronavirus nezmizel,
‰íﬁí se nûkolikanásobnû rychleji neÏ na jaﬁe, chytrá karanténa nefunguje a vláda se bojí cokoliv udûlat, aby nena‰tvala své jiÏ rozhodnuté voliãe a dal‰í, které si pﬁikoupí z napÛjãovan˘ch penûz. Panuje zde hluboká ekonomická krize, ze které se proinvestovat, dle
A. B. (Andreje Babi‰e) spí‰e proutrácet, bude velice tûÏké. ¤emeslníci a malé stavební firmy, které je‰tû nezkrachovaly, nemají o zakázky zájem, dÛvodem je nedostatek zamûstnancÛ (cizinci zde nejsou) a firmy se bojí, Ïe zakázky nezvládnou.

Proã takov˘ úvod, léto je pryã a musíme toho je‰tû mnoho udûlat,
koronavir navíc zpÛsobuje mnohdy neﬁe‰itelné problémy, nevíte
odkud vir pﬁilétne, kdo bude najednou pozitivní a kdo v karanténû.
Je zﬁejmé, Ïe nás neschopná vláda neochrání, a tak jako na jaﬁe, si
musíme pomoci sami. Vir nevir, ãas nezastavíme, nemÛÏeme se vymlouvat a se vznikl˘mi problémy se musíme vypoﬁádat.
Máme rozdûlanou zahradu M·, kterou do léta 2021 musíme dodûlat. Jedno v˘bûrové ﬁízení na dodavatele prací jsme zru‰ili, z ‰esti
osloven˘ch se pﬁihlásily dvû firmy, kdy obû sv˘mi nabídkami pﬁekroãily rozpoãet o dost vysoké ãástky. Po úpravû projektu a odsouhlasení zmûny ministerstvem vyhlásíme bûhem záﬁí nové v˘bûrové
ﬁízení.
Dal‰í dÛleÏitou akcí, kterou pﬁipravujeme, jsou dva osvûtlené pﬁe-
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chody pro chodce,
u mateﬁské ‰kolky
a u Aromy, které by
mûli zajistit bezpeãné pﬁecházení
komunikace na‰imi obãánky a zklidnit dopravu, to zn.
zpomalit projíÏdûjící auta pﬁekraãující
povolenou rychlost.
Projektová
dokumentace je
hotova, dokonãení
odhadujeme
do
08/2021. Ve stejném ãasovém horizontu dodûláme
i parkovi‰tû a pﬁíjezdovou
cestu
k M·. Problémem
v‰ak jsou stavební
firmy, které nezvládají pﬁetlak zakázek, budeme si
muset
spoustu
vûcí, i s Va‰í pomocí, udûlat sami.
Dal‰í investicí je
veﬁejné osvûtlení. PrÛbûÏnû mûníme staré poruchové lampy za
nové ledkové a zcela nové osvûtlení udûláme na hlavní ulici s roz‰íﬁením mezi ﬁadové domky proti M·. Projektová dokumentace bude
hotova do poloviny ﬁíjna leto‰ního roku.

PrÛbûÏnû pak budeme provádût údrÏbu obecního úﬁadu. V havarijním stavu je sociální zaﬁízení restaurace „Na Rychtû“ a je tﬁeba
úpravou vzduchotechniky odstranit zápach jídla, kter˘ proniká z kuchynû do restaurace a sálu. Je tﬁeba provést rekonstrukci topení OÚ
a propojit ho s horními prostorami b˘valého bytu. V havarijním stavu
je i západní zeì od které vlhne i sál restaurace.
(Pokraãování na následující stranû)
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Z v˘‰e uvedeného vidíte, toho máme pﬁed sebou ve
velmi krátkém ãasovém horizontu mnoho. Znovu opakuji,
Ïe nejvût‰ím problémem jsou firmy - dodavatelé stavebních
prací, které z jiÏ uveden˘ch dÛvodÛ nemají o zakázky
zájem, a dokonce ani nereagují na v˘zvy k zaslání cenové
nabídky.
Nespoléhejte se na populistické sliby vlády, jsme tady my
a pomÛÏeme. Pokud Vám budou chybût rou‰ky ãi dezinfekce, zdarma vám je poskytneme.
OchraÀujte sebe a své blízké, berte ohled na své star‰í
nejvíce ohroÏené spoluobãany. ProÏijte je‰tû mnoho let ve
zdraví v na‰í zdravé obci.
Krásn˘ podzim Vám pﬁeje Vá‰ starosta

INFORMACE OBECNÍHO Ú¤ADU
VáÏení obãané, opût
Vám pﬁiná‰íme informace z úﬁadu a ze spoleãenského dûní v obci.
Léto za námi a pro mnohé z nás bohuÏel nejist˘ podzim, stra‰ák jménem koronavirus.
Nikdo neví, jaká opatﬁení a naﬁízení budou
kdy vstupovat v platnost a jak ovlivní na‰e
Ïivoty.
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
vyzvednout 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. ‰átkem, ‰álou a dodrÏovali odstupy. Dûkujeme.

ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ
V obci vychází 4x roãnû Îidovick˘ zpravodaj. Je distribuován do v‰ech schránek
v obci. I vy mÛÏete do zpravodaje pﬁispívat.
Rádi otiskneme va‰e pﬁíspûvky.
NESVÍTÍ VÁM NA ULICI VE¤EJNÉ
OSVùTLENÍ?
V pﬁípadû, Ïe svûtlo nesvítí nebo je jin˘m
zpÛsobem po‰kozené volejte na telefonní
ãíslo: 412 871 032 nebo po‰lete e-mail:
ucetni@zidovice.cz, kde staãí nahlásit
ãíslo popisné, kde se sloup veﬁejného osvûtlení nachází. Dûkujeme.
MOBILNÍ ROZHLAS
Obec zavedla sluÏbu Mobilní rozhlas,

Opu‰tûné koãky v Îidovicích
Rozmohl se nám zde takov˘ ne‰var.
U nás ve vesnici se ãím dál tím více objevují toulavé koãky.
âlovûk pﬁed 10 tisíci lety domestikoval
koãku, pro lovení ‰kÛdcÛ, proto by mûl dostát svého slibu a o koãky se i v dne‰ní dobû
postarat. Co je v na‰ich silách? Kromû patﬁiãn˘ch krokÛ, které by mûl uãinit obecní
úﬁad (odchytávání koãek, kastrace - zﬁízení
kastraãního programu ãi jiné alternativy). My
obãané mÛÏeme velkou mûrou pomoci a to
tím, Ïe své koãky budeme kastrovat. Nedopou‰tût to, Ïe jedna samice má bûhem roku
aÏ 10 bezprizorních koÈátek, která pak bojují o svÛj Ïivot. Stává se i to, Ïe pûtimûsíãní
kotû je bﬁezí, a takto mladé kotû není schopno se samo postarat o svá mláìata a ty
potom v tichosti nûkde trpí a hynou krutou
smrtí.
Kastrace nezabraÀuje zvíﬁátkÛm jen se
dále mnoÏit, ale napomáhá jim k lep‰ímu Ïivotu. Vykastrovaná koãka netrpí na zánûty
dûlohy, sniÏuje se riziko vzniku rakoviny vajeãníkÛ ãi rakoviny na mléãné li‰tû. Koãky
jsou klidnûj‰í, mazlivûj‰í a kocouﬁi se ménû
toulají. DrÏí se na svém území, které si brání
pﬁed ostatními koãkami, ãímÏ se také redukuje poãet divok˘ch koãek. Nedochází tak
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k migraci a rozmnoÏování koãek mezi vesnicemi ãi mûsty. Vykastrovaní kocouﬁí doma
neznaãkují. A i vykastrovaná koãka loví
my‰i.
Odchyt a kastrace toulav˘ch koãek je dÛleÏitá, a to i pro va‰e domácí zvíﬁátka. Nevykastrované koãky se více perou a mohou
tak vykastrované koãce více ublíÏit a ãasto
jsou i pﬁena‰eãi nejrÛznûj‰ích nemocí ãi parazitÛ.
V dne‰ní dobû je spousta moÏností, jak
koãku nechat vykastrovat. Existují nejrÛznûj‰í kastraãní programy, které finanãnû pomáhají lidem s kastrací jejich koãek.
Tímto ãlánkem VÁS ROZHODNù NE-

staãí se jen zaregistrovat. Více v samostatném ãlánku na stranû 8.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV
KRAJÒ
Krajské volby se konají kaÏdé ãtyﬁi roky.
Poslední se konaly v roce 2016, kdy uspûlo
pﬁedev‰ím hnutí ANO. V leto‰ním roce se
uskuteãní v pátek a v sobotu 2. a 3. ﬁíjna
2020. Volební místnost je umístûna v budovû Obecního úﬁadu. Volit mÛÏete v pátek od
14:00 do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 do
14:00 hod. NezapomeÀte obãansk˘ prÛkaz.
Volební lístky budou voliãi doruãeny do
schránky.
VáÏení obãané, dovolte mi, abych Vám
v‰em popﬁála zejména v této dobû, pevné
zdraví. Pﬁeji taktéÏ v‰em zdárné rozhodnutí
v následujících krajsk˘ch volbách.
Bc. Radka Luxová,
úãetní obce

CHCI NABÁDAT, ABYSTE SE KOâEK
ZBAVOVALI A UBLIÎOVALI JIM. Topení,
stﬁílení, a i dal‰í vraÏdûní koãek je trestn˘
ãin!
Zvíﬁata kolem nás volají o pomoc a my
lidé jim mÛÏeme pomoci, proto se dívejte
kolem sebe a nenechávejte zvíﬁátka trpût.
Dûkuji dobﬁiÀskému koãiãímu útulku Koãiãí domov Sluníãko, z.s., kter˘ pomáhá toulav˘m koãkám nejen v na‰í obci. Pokud máte
moÏnost buìte tak hodní a pﬁispûjte jim finanãnû ãi hmotn˘m darem pro koãiãky.
Od roku 2015 bylo do útulku pﬁijato více
neÏ 50 koãek a koÈat z Îidovic. KoÈátka vût‰inou mají ‰tûstí a naleznou nov˘ domov.
Dospûlé plaché koãky, jsou vykastrovány
a vráceny zpût do své lokality, kde je dále
o nû postaráno (jsou krmeny a kontrolovány). KoÈátka, která byla nyní odchytávána
v „ulici Slávistická“ mûla ‰tûstí, netrpûla Ïádn˘mi zdravotními problémy (r˘ma, ulepené
oãi aj.) a velká vût‰ina uÏ nalezla svÛj nov˘
domov. V útulku ov‰em ãekají i dal‰í krásná
koÈátka ãi dospûlé koãky, které si zaslouÏí Ïít
hezk˘ Ïivot.
Ze srdce Vám dûkuji. Dívejte se kolem
sebe a nebuìte lhostejní k Ïiv˘m tvorÛm.
Pokud si nebudete vûdût rady, co s divok˘mi koãkami ve va‰em okolí, nebojte se kontaktovat mû, obecní úﬁad nebo pﬁímo koãiãí
útulek.
Ing. Kateﬁina Pro‰ková
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Informace z mateﬁské ‰koly
Milí ãtenáﬁi, pomalu se louãíme s létem
a nám zaãíná nov˘ ‰kolní rok 2020 - 2021.
Aby se dûti cítily v na‰í ‰kolce je‰tû lépe,
poupravili jsme s kolektivem vnitﬁní prostory.
Ve tﬁídû jsme vytvoﬁili centra aktivit a spoleãenskou místnost jsme promûnili na místnost pro rozvoj sportu a pohybu. Spousta
barevn˘ch dekorací na stûnách a nakoupen˘ch cviãebních pomÛcek jistû mnohé dûti
pﬁi louãení s maminkou zaujme natolik, Ïe
se s radostí vrhne do ranního víru ‰kolkového dûní.
První dny ve ‰kolce pro nové dûti nebyly
aÏ moc nároãné. Odlouãení od maminek
zvládaly celkem hravû a pﬁes mnoÏství kamarádÛ, ãinností, her i aktivit, nemûly ãas si
po rodiãích st˘skat.
Hned první t˘den jsme si zatanãili a zasoutûÏili pﬁi hudebním programu moderátorÛ Jirky a Martina ve stylu Havajské show.
Dûti, vyzdobené kvûtinov˘mi dekoracemi,
se bûhem dopoledne ocitly na Havaji, ochutnávaly havajské drinky a ukusovaly melounová lízátka. V‰em, kteﬁí se zúãastnily, zÛstanou v mysli veselé záÏitky.
Na první v˘let v tomto roce jsme vyjeli do
Toulcova dvora na ekologick˘ program s názvem „ Hebká ou‰ka, mûkké tlapky“. Dûti se
seznámily s pojmem zooterapie a mûly
moÏnost si pochovat zvíﬁátka v domácím zookoutku. Pochopily, Ïe i zvíﬁata jsou Ïivé cítící bytosti a Ïe mají své nálady, které je potﬁeba respektovat. Pﬁi hlazení hada byly
mnohé dûti velmi bojácné a ostraÏité, protoÏe nikdo netu‰il, jakou náladu had právû
má:).
Dal‰í v˘letov˘ den a zároveÀ voÀav˘, nás
ãeká ve vesniãce Dﬁevãice u Dubé, kde se
budeme seznamovat s 80 ti druhy léãiv˘ch
a aromatick˘ch rostlin. V Zahradû „Levan-

dule“ si oãicháme spoustu bylinek, pomÛÏeme pﬁi osazování kvûtníkÛ a vlastnoruãnû
vyrobíme zdrav˘ a lahodn˘ nápoj.
Jako kaÏd˘ rok, i tentokrát nás ãeká tzv.
stmelovací kurz na sportovním dopoledni
v zábavném centru Méìa Béìa v Bohu‰ovicích. Stmelovací proto, Ïe i pﬁi sportu musíme pomáhat slab‰ím i neznám˘m kamarádÛm, zvlá‰tû tehdy, pokud s námi jede i kamarádská ‰kolka z Vûdomic, se spoustou
maliãk˘ch a nov˘ch dûtí. Vzhledem k tomu,
Ïe dûti jsou mr‰tné jako opiãky, nejnároã-

nûj‰í dopoledne, pﬁi zdolávání provazov˘ch
prÛlezek a skluzavek, budou mít jako vÏdy
paní uãitelky :).
Velice se tû‰íme na podzimní tematické
t˘dny napﬁ. moje rodina, mÛj domov, podzimní poãasí, tvoﬁivou dílniãku pro rodiãe
s dûtmi, ãi „Cestu za pravûk˘mi zvíﬁaty“.
Vûdomiãtí „Andílci v koÏí‰ku“ nav‰tíví na‰i
mateﬁinku se zbrusu nov˘m programem
s pravûk˘mi zvíﬁátky.
Velice bychom chtûli podûkovat na‰im
sponzorÛm, kter˘m není lhostejná na‰e
novû zrekonstruovaná mateﬁská ‰kola
a stále pﬁispívají finanãními ãástkami ãi
hmotn˘mi dary na zkrá‰lování a dovybavování prostor - vnitﬁních i venkovních - pro
na‰e nejmen‰í /zahradní domeãky, stoleãky
i Ïidliãky, kreslící tabuli atd.
Pro dal‰í nové záÏitky a nové zku‰enosti
jsme také vyuÏili zapojení do projektu V˘zvy
M·MT ·ablony III a získali jsme finanãní
prostﬁedky z Evropsk˘ch strukturálních a investiãních fondÛ v celkové v˘‰i 237 714,Kã. Na‰emu projektu jsme dali název „Pomal˘mi krÛãky objevíme svût“. Tímto získáme moÏnost nakoupit ICT pro vzdûlávání
dûtí, absolvovat projektové dny v M· i mimo
M·....zároveÀ budeme prohlubovat spolupráci s rodiãi formou besed s rÛzn˘mi odborníky.
Na
na‰ich
webov˘ch
stránkách
www.mszidovice.cz se mÛÏete tû‰it záÏitky
ãi videi z na‰ich pracovních ãi taneãních
‰kolkov˘ch ãinností.
Máme rádi v˘zvy ... posouvají nás ... proto
se snaÏíme, aby na‰e mateﬁská ‰kola byla
svou prací a pestrostí zajímavá nejen pro rodiãe, ale pﬁedev‰ím pro malé dûti, které jsou
nám s dÛvûrou a vírou svûﬁovány ke vzdûlávání.
Pﬁejeme v‰em krásné babí léto a uÏívejte
ho s radostí tak, jako my v‰ichni v mateﬁské
‰kole. Karolína Mikolá‰ová, ﬁeditelka M·
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Z ãinnosti na‰ich hasiãÛ
STIMAX CUP
Dne 12.9.2020 se konal tﬁetí a tím i leto‰ní poslední závod Stimax Cupu 2020 v disciplínách 60m a 100m s pﬁekáÏkami. Po
pﬁedchozích závodech v Ústí nad Labem
a Meziboﬁí se klání vrátilo opût na mûstsk˘
atletick˘ stadion do Ústí nad Labem. Na‰e
úãast byla opût hojná v mnoha kategoriích,
coÏ dokazuje, Ïe je ná‰ sbor velmi aktivní.
Tento závod byl nejvíce vidût Va‰ek Dolej‰í,
kdy byl pﬁed tﬁetím závodem na celkovém 2.
místû. I pﬁes dûsiv˘ jeho pád na kladinû
v prvním pokusu se dal Va‰ek hlavnû psychicky dohromady a sv˘m nejlep‰ím ãasem
v druhém pokusu v‰em ukázal, Ïe si celkové 1. místo v leto‰ním roce opravdu zaslouÏí. Neztratila se ani Katka Nováková, která
tento závod vyhrála a v celkovém hodnocení skonãila na hezkém 3. místû. Karel Janou‰ek vybojoval také sympatické 4. celkové místo, coÏ bylo uÏ krÛãek od pomyslného
stupnû vítûzÛ. Musíme ale pochválit v‰echny na‰e závodníky a závodnice, jelikoÏ jejich bojovnost a odhodlanost skonãit co nejlépe, byla veliká.
Celkové v˘sledky Stimax Cupu 2020
(Ústi n/L, Meziboﬁí, Ústí n/L):
kategorie mlad‰í dívky 9-11 let
3místo - Kateﬁina Nováková
7místo - Eli‰ka Nitschová
20místo - Denisa Jelínková
24místo - Edita Sofie Chvojková
28místo - Tereza Dolej‰í
mlad‰í chlapci 6-8 let
16místo - Martin Peﬁina
mlad‰í chlapci 9-11 let
4místo - Karel Janou‰ek
19místo - Tomá‰ Peﬁina
star‰í chlapci 11-15 let
1místo - Václav Dolej‰í
25místo - Tomá‰ Netolick˘
37místo - Elijá‰ Chvojka
dorost dívky 13-16 let
4misto - Blanka Nagyová
6místo - Eli‰ka Jelínková
9místo - Ludmila Honzíková
Dále se alespoÀ jednoho závodu zúãastnil-a - Zuzana Jelínková, Petra ·a‰ková,
Kateﬁina Malá a Pavel Novák
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HASIâSK¯ VÍKEND
Tent˘Ï den po závodu Stimax Cupu byl
sraz na fotbalovém hﬁi‰tí v Hrobcích, kde si
dûti postavily s vedoucími stany. KaÏd˘ rok
mají dûti „Stanování“, které je velmi oblíbené
a pﬁispívá ke stmelování kolektivu. Po hrách
a aktivitách následovalo opékání vuﬁtÛ
a pﬁedávání pamûtních medailí a diplomÛ.
O pÛlnoci pﬁi‰lo velké probuzení v podobû
sirény. Dûti musely rychle vstávat, jelikoÏ si
pro nû v˘jezdová jednotka pﬁipravila nûkolik
bojovek v podobû poÏární ochrany. Byla
udûlána 4 stanovi‰tû, kdy dûti musely po
skupinkách plnit úkoly - 1. urãování poÏárního materiálu, 2. ha‰ení skuteãného ohnû
pomocí dÏberovek, 3. hledání pohﬁe‰ované
osoby a plnûní první pomoci, 4. hledání ztracené osoby v podobû ply‰áka v zakouﬁeném prostoru. Na v‰ech stanovi‰tích se dûti
nûco nového nauãily, coÏ jen prospívá k jejich rozvíjení. Druh˘ den se po snídani dûtí
odebraly na exkurzy na p‰trosí farmu do Îidovic, kde byla na‰e skupinka velmi pﬁívûtivû provedena i s v˘kladem. Moc bychom
chtûli i podûkovat za umoÏnûní se vÛbec na
takovou farmu podívat.
POD¤IPSKÁ LIGA
Leto‰ní sportovní sezona se nám blíÏí ke
konci a my mÛÏeme zrekapitulovat prÛbûh
Podﬁipské hasiãské ligy. Musíme podotknout, Ïe to byl nejsmolnûj‰í rok, protoÏe 4krát potkala na‰e druÏstva prasklá hadice
B a 1-krát po‰kozen˘ stroj bûhem útoku.
I pﬁesto na‰e druÏstva bojovala aÏ do posledního závodu, aby dohnala ztráty a umístila se v horních patrech tabulky.
Novû poskládané muÏské druÏstvo ukázalo svou sílu a po nûkolika zbyteãn˘ch chybách skonãilo v kategorii TOP (útok na 3B)
na celkovém 4. místû a v kategorii ¤ÍP (útok
na 2B) na 6. místû. DruÏstvo se na postech
od béãek dopﬁedu velmi omladilo, kdy nejmlad‰ím ãlenem se stal Va‰ek Dolej‰í, kterému je nyní 15 let.
DûvãatÛm z Áãka se vedlo o poznání
lépe, kdy skonãila na hezkém celkovém 3.
místû v kategorii TOP (útok na 2B) a na 3.
místû v kategorii ¤ÍP (útok na 2B s vypnutou
ma‰inou).
DruÏstvo H mile pﬁekvapilo a skonãilo
v TOP-ce na celkovém 4. místû a v ¤ÍPU na
2. místû.

ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ

Musíme pochválit v‰echny druÏstva za
velkou bojovnost a psychickou odolnost, jelikoÏ je provázely jiÏ zmiÀované technické
problémy. BohuÏel to vedlo i ke zranûní nûkolika dûvãat. Na‰tûstí jsou jiÏ v‰echny
v poﬁádku.
Star‰ím ÏákÛm se letos nepodaﬁilo obhájit 1. místo, pﬁiãemÏ tréninky tomu pﬁed sezonou nasvûdãovaly. BohuÏel se projevilo
omlazení t˘mu, coÏ nakonec staãilo na celkové 3. místo. Nejvût‰ím leto‰ním úspûchem se mohou py‰nit mlad‰í Ïáci. Poprvé
toto druÏstvo vyhrálo Podﬁipskou ligu a dokázalo, Ïe umí útoky pod 19s.
Slavností vyhlá‰ení Podﬁipské hasiãské
ligy se bude konat dne 3.10.2020 na fotbalovém hﬁi‰ti v Hrobcích, kde budou tyto úspû‰ná druÏstva ohodnocena.
AKCE
19.9.2020 se konala akce,, Ukliìme
âesko 2020’’ aneb uklízíme Hrobce. Poﬁadatelem této akce byl Obecní úﬁad a jsme
rádi, Ïe se zúãastnily i na‰e hasiãské dûti.
Je moc smutné, Ïe se akce jinak zúãastnilo
pouze 5 dal‰ích pomocníkÛ z obce. To není
moc zdárn˘ pﬁíklad dûtem, které se akce zúãastnily. Snad bude úãast pﬁí‰tí rok o mnohem vût‰í. Hasiãská skupinka chodila po ulicích obce, uklidila park, dûtské hﬁi‰tû, fotbalové hﬁi‰tû a pﬁíkopy u silnice aÏ do RohatcÛ. Mimochodem se na‰la na nádraÏí injekãní stﬁíkaãka.
Po akci „Ukliìme âesko 2020“ se hasiãská skupinka pﬁemístila do RohatcÛ, kde se
na‰i 3 hasiã‰tí odváÏlivci Jarda, Va‰ek
a ·árka zúãastnili akce „Kotlíkování’’.
V˘jezdová jednotka mûla jaro i léto velmi
perné. Zaãneme tím nejménû oblíben˘m,
a to souãasnou celkovou situací. Jednotka
se velmi aktivnû podílela na rozná‰ení
ochrann˘ch prostﬁedkÛ a dezinfekce na‰im
spoluobãanÛm. Zaji‰Èovala také dezinfekci
obecních prostorÛ. V tomto období se také
na‰e jednotka dvakrát úãastnila likvidace
poÏáru a následného dohledu na skládce
v Siﬁejovicích.
Jednotka byla téÏ povolána k poÏáru kiosku Tropicana v Hrobcích. Dále hasiãi dûlali dûtské pûny v Hrobcích, Rohatcích, Libotenicích a v Nov˘ch Dvorech. Nelehk˘m
úkolem jako kaÏd˘ rok je organizace parkování automobilÛ na akci „Dny otevﬁen˘ch
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dveﬁí na Levandulové farmû“. Tohoto úkolu
se jednotka jako vÏdy zhostila na jedniãku
a proto byla také oslovena poﬁadateli cyklistick˘ch závodÛ, které probûhly v obci Îidovice. Dále v˘jezdová jednotka pﬁipravila
pÛlnoãní bojovku pro dûti na Stanování
2020.
HISTORIE DRUÎSTVA
MLAD¯CH HASIâÒ
První zmínka o zaloÏení druÏstva mlad˘ch
hasiãÛ je v roce 1958. Dne 22.10.1958 byla
ustanoveno druÏstvo ÏákÛ. SloÏení druÏstva
bylo: Majer Václav, Zavadil K., Job Jaroslav,
BrÛna, Job Zdenûk, Hrabánek Zdenûk, Kos
Jiﬁí, Elefant Jaroslav, Uher Lumír.
Dal‰í kolektiv mlad˘ch hasiãÛ byl znovuzaloÏen 6.10.1979 a zanikl pravdûpodobnû
v roce 1990.
Mladí hasiãi si zaloÏili 3 kroniky, kam si
zapisovali jakékoliv aktivity druÏstev.
Kolektiv se úãastnil rÛzn˘ch besídek, exkursí, schÛzí, v˘letÛ, táborÛ, Mírov˘ch manifestací, brigád, v˘stav, ale i soutûÏe Plamen
(branného závodu, okresního a krajského
kola). Právû v soutûÏi Plamen patﬁili hrobeãtí v osmdesátilet˘ch letech mezi jedny z nepﬁekonateln˘ch druÏstev v okrese. Okresního kola se úãastnilo okolo 35 druÏstev,

takÏe je vidût dobrá pﬁipravenost i vedení
na‰ich ÏákÛ. Následnû se 7x za sebou zúãastnili krajského kola (v letech 1981-1987).
Hrobeãtí hasiãi dokonce 4x poﬁádali okresní
kolo soutûÏe Plamen a to v letech 1980,
1981, 1985 a 1989.
DruÏstvo se scházelo i 4 t˘dnû, kdy si plnilo své povinnosti i záliby mladého hasiãe.
Zprvu byly zaloÏené dvû druÏstva (mlad‰í
a star‰í Ïáci). Tímto i pﬁedstavuji zahajovací
ãleny tûchto druÏstev.
Seznam ãlenÛ: Bolfová Markéta, âmejlová Stanislava, Horáãková Jaroslava, Jauerniková Iveta, Kondorferová Renata, Kutzlerová Romana, Mrázová Danu‰e, Novotná
Petra, ·ulcová Bohuslava, ·ulcová Iveta,
Veselá Hana, Vonostránská Vûra, âmejla
Martin, Frída Jiﬁí, KﬁíÏ Jiﬁí, Kutzler Martin,
Mráz Martin, ¤ípa Jaroslav, ¤ípa Miloslav,
¤ípa Pavel, ¤ípa Petr, Sekera Jiﬁí, ·a‰ek
Libor, Burzík Libor, Krahulík Tomá‰.
Dal‰í kolektiv mlad˘ch hasiãÛ byl obnoven v roce 2016.
Zakladateli byli Pavel Novák a Jaroslav
Jelínek.
Nejvût‰í úspûchy od roku 2016:
Mlad‰í Ïáci 1x 1. místo a 2x 3. místo v Podﬁipské lize,
Star‰í Ïáci 2x 1. místo a 1x 3. místo v Podﬁipské lize
ROK 1909
Bylo to roku 1909, kdy se se‰el Obecní
v˘bor a jednal o zakoupení ruãní stﬁíkaãky
a postavení skladi‰tû na její uloÏení. Povûﬁeni ke koupi stﬁíkaãky byli páni Klement
Josef a pan starosta Hrdliãka Josef. Za úkol
nemûli jen stﬁíkaãku zakoupit, ale mûli po
okolních obcích shlídnout stﬁíkaãky v ãinnosti. Pak Obecní úﬁad svolal novou schÛzi
v‰ech obãanÛ, kde se zaloÏil Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Hrobcích s prozatímní vedoucí silou. Koupila se nová ruãní stﬁíkaãka od
firmy âenûk Tyl‰ z âeské Skalice. Skladi‰tû
bylo téÏ postaveno a stﬁíkaãka do nûho uloÏena. Jako první valná hromada byla dne
24. února 1910. Tak zaãala dlouholetá éra
hasiãÛ v Hrobcích.
V následujícím vydání zpravodaje se vám
pokusíme pﬁiblíÏit historii Îidovického hasiãského sboru.
Pavel Novák, Dominik Chvojka

5

ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ

III. âTVRTLETÍ 2020

V Îidovicích se jelo Giro
Îidovice se staly na zaãátku prázdnin cyklistick˘m centrem regionu.
Obec totiÏ hostila hned tﬁi sportovní podniky, které zde uspoﬁádal KCR
Roudnice nad Labem. Rekordních 244 závodníkÛ se nejprve v nedûli 5.
ãervence postavilo na start ãasovky jednotlivcÛ (Memoriál ZdeÀka
Bambáska - 18 200 m). V té byl nejrychlej‰í Mathias Vacek (Team Giorgi) ãasem 23:18,71 min. Odpoledne pak byla na programu ãasovka
tﬁíãlenn˘ch druÏstev Giro de Zavadilka. Také ta se jela na cca 9100
metrÛ dlouhém okruhu (pﬁev˘‰ení 73 metrÛ) Îidovice - kﬁiÏovatka
u Roudnice - Rohatce - Hrobce - Îidovice a mûla velmi dobrou úãast
i kvalitu. Pﬁihlásilo se do ní celkem 81 t˘mÛ ze v‰ech koutÛ republiky,
ale pﬁijeli také pravidelní úãastníci z Nûmecka. V absolutním poﬁadí zvítûzili Dukláci (Ka‰par, Zahálka, âepek) 11:00,45 min. Vyhlá‰ena a ocenûna byla ale i spousta dal‰í druÏstev (horská kola, rodinné t˘my, pohlaví, souãet vûku). O den pozdûji pak Îidovice hostily silniãní závod
s hromadn˘m startem - Memoriál Vladimíra Urbana nejst. Více neÏ dvû
stovky cyklistÛ z kategorií juniorÛ, juniorek, Ïen i dospûl˘ch ãekal rÛzn˘
poãet okruhÛ podle vûku - od dvou do dvanácti.
„Pravidelnû poﬁádáme na‰e závody Giro de Zavadilka, jak uÏ napovídá název, na jiném místû, tedy ve Vûdomicích na Zavadilce, ale tentokrát jsme je museli pﬁesunout. Na pÛvodnû zam˘‰lené trati by to z dÛvodu oprav nebylo bezpeãné.
Jsme rádi, Ïe nám vy‰li Îidoviãtí, v ãele se starostou Miloslavem
Krejn˘m, vstﬁíc a zajistili nám u obecního úﬁadu dÛstojné zázemí. Podûkovat musíme i v‰em sponzorÛm a také vstﬁícné obsluze restaurace
Na Rychtû. Myslím, Ïe se to vydaﬁilo a Ïe se pﬁítomn˘m líbila tﬁeba i freestyle show BMX Radka R˘dla, kterou jsme se snaÏili závody zpestﬁit“
dodal prezident KCR Roudnice Vladimír Urban.
Text: LAP, foto: Petr Bauer

Fotbalovou nudu pﬁeru‰il turnaj v malém fotbale
„O pohár starosty obce Îidovice“
Krátce po vypuknutí pandemie koronaviru byly v‰echny amatérské soutûÏe zru‰eny, a tak t˘my ãekaly na moÏnost, kdy se budou
moci vrátit na hﬁi‰tû. Nejen v rámci tréninkÛ, ale také zápasÛ. V sobotu, 19. ãervence se na na‰em hﬁi‰ti uskuteãnil turnaj v malém fotbale o pohár starosty obce Îidovice. Z pÛvodnû zam˘‰len˘ch deseti t˘mÛ se jich nakonec pﬁihlásilo hned ãtrnáct. PﬁiãemÏ jeden nezvládl ukoãírovat nad‰ení z uvolnûn˘ch vládní opatﬁení a po noãním
taÏení v zábavních klubech se nedokázal na turnaj dostavit. Ani
lich˘ poãet t˘mÛ ov‰em nebyl pro hlavního organizátora Marka Beránka mlad‰ího problém, aby si nejen samotní hráãi, ale i nûkolik
desítek náv‰tûvníkÛ mohlo uÏít pravou fotbalovou nedûli.

Sám organizátor figuroval v t˘mu Golden Boys, ale pﬁedstavila se
i DobﬁíÀ a nemohl chybût ani domácí klub SK Îidovice. Harmonogram turnaje sice naru‰ila krátká de‰Èová pﬁeháÀka, ale po ní se
t˘my uÏ vrhly do závûreãn˘ch bojÛ. Do samotného finále postoupily
t˘my Golden Boys s Dobﬁíní a o samotném vítûzi turnaje rozhodly aÏ
pokutové kopy. V rozstﬁelu se dostala do vedení DobﬁíÀ, v poslední
sérii mohl vykﬁesat nadûji na zvrat organizátor Beránek, jenÏe pﬁi
své ‰anci selhal a z prvenství se radoval celek Dobﬁínû.
Velké podûkování patﬁí i v‰em sponzorÛm, kteﬁí se finanãnû podíleli na zdárném zaji‰tûní a prÛbûhu turnaje. Podûkování patﬁí tûmto
partnerÛm: OÚ Îidovice, MKR Technology, Geovia s.r.o., Jiﬁí Motejl
- topení, Hospoda Na Rychtû Îidovice a Pivovar Îidovice.
V‰em zpûtnû dûkujeme za jejich úãast, podporu a vûﬁíme, Ïe se
v brzké dobû na hﬁi‰ti znovu potkáme.
Jan Str˘hal
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Labská neckyáda

Léto se nám pomalu ch˘lí ke konci a tak si
pﬁipomeneme prázdninovou akci Labskou
neckyádu. Jubilejní 10. roãník neckyády se
uskuteãnil v sobotu 25.7.2020. Pﬁed 14 hodinou se za celkem pﬁíznivého poãasí zaãaly sjíÏdût na místo startu posádky se sv˘mi
plavidly. Je‰tû pﬁed vyplutím se mohli v‰ichni obãerstvit lahodn˘m pivem nebo osvûÏující limonádou u stánku Pivovaru Îidovice.
Pﬁed zraky pﬁíznivcÛ této humornû-sportov-

ní akce byla plavba pﬁedstaviteli obou obcí
odstartována. Celkem 5 plavidel pohánûn˘ch jen lidskou silou se vydalo po Labi ze
Îidovic do Hrobec. Na jejich bezpeãné a pohodové plutí dohlíÏeli pﬁímo na vodû hasiãi
z ãlunu ﬁízeného Jirkou Novákem. Stejnû
tak byl zaji‰tûn hasiãsk˘ dozor i z bﬁehu.
Tímto dûkujeme SDH Hrobce-Îidovice za
dohled a Jiﬁímu Novákovi z Hrobec za
pomoc a zapÛjãení ãlunu. Za doprovodu

a povzbuzování divákÛ dorazily v‰echny posádky po klidné jízdû v poﬁádku do cíle. Jako
první byl pﬁivítán Hydroplán, po nûm následovalo Bezejmenné plavidlo a tﬁetí v cíli bylo
plavidlo SK Rohatce. Po gratulacích a pﬁedání drobn˘ch cen se úãastníci neckyády
i její pﬁíznivci bavili u Tropicany aÏ do veãera.
Mgr. Simona Kr‰ová

OTVÍRACÍ DOBY

Otvírací doba
pro veﬁejnost

PRO VE¤EJNOST

Platnost: od 1.10.2020

PO·TA PARTNER
HROBCE - ZMùNA

Den
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek

Nová otvírací doba
12:00-15:00, 15:30-18:00
10:30-13:30, 14:30-17:00
12:00-15:00, 15:30-18:00
10:30-13:30, 14:30-17:00
10:30-13:30, 14:30-17:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
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PEâÍCÍ OKÉNKO
Dnes si upeãeme nûco rychlého.
Obãas nás pﬁekvapí neãekaná náv‰tûva
a tento dezert je pﬁesnû pro tyto situace.
Rychl˘ a snadn˘, ale pﬁesto velmi lahodn˘ a vláãn˘.
RAFAELO ¤EZY
pﬁíprava tûsta: 10 min; peãení: 20 min
INGREDIENCE
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek krupicového cukru
1 hrnek mléka
2 vejce
1 vanilkov˘ cukr
1 prá‰ek do peãiva
1 hrnek kokosu
1 vanilkov˘ cukr

3/4 hrnku krupicového cukru
250 ml ‰lehaãky ke ‰lehání
POSTUP P¤ÍPRAVY
Cukr, vanilkov˘ cukr a vejce vy‰leháme
a vaﬁeãkou pﬁimícháme prosátou mouku
s prá‰kem do peãiva. Nakonec pﬁidáme
mléko, promícháme dokud nevznikne homogenní tûsto. Nalijeme na plech vyloÏen˘
peãícím papírem. Na tûsto nasypeme smûs
kokosu a cukrÛ. Peãeme ve vyhﬁáté troubû
na 160 °C asi 20 minut, kontrolujeme pomocí ‰pejle. Po vytáhnutí z trouby je‰tû horké
rovnomûrnû polijeme ‰lehaãkou.
A uÏ nás Ïádná náv‰tûva nepﬁekvapí.
Dobrou chuÈ.
Ing. Kateﬁina Pro‰ková

Mobilní Rozhlas
Pojìte s námi zlep‰ovat
Îidovice
VáÏení spoluobãané,
chcete dostávat do svého mobilu ãi mailu
upozornûní na blíÏící se nebezpeãí, odstávky, poruchy a v˘padky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?
Na‰e obec spou‰tí Mobilní Rozhlas, nového lep‰ího pomocníka pro komunikaci s obãany. Mobilní aplikaci je moÏno zdarma
stáhnout do svého chytrého telefonu ... Mobilní Rozhlas (iOS, Android).
Chceme vás více zapojit do kulturního a
sportovního dûní, umoÏnit efektivnûj‰í a modernûj‰í komunikaci mezi vámi a úﬁadem,
ale také napﬁíklad zv˘‰it ãistotu veﬁejn˘ch
prostranství a rychleji a efektivnûji ﬁe‰it vznikající problémy v ulicích a v dal‰ích veﬁejn˘ch prostorech. Chceme Vás, obãany, celkovû více zapojit do dûní v na‰í obci.
Díky Mobilnímu Rozhlasu chceme vybudovat obãanskou infrastrukturu zaloÏenou
na kontaktních údajích získan˘ch od lidí,
kteﬁí v Îidovicích bydlí, pracují a podnikají.
Budeme vám posílat informativní e-mailové
a SMS zprávy, vy nám zase jednodu‰e po‰lete va‰e podnûty. Díky této infrastruktuﬁe a
kontaktním údajÛm, které obci dobrovolnû
poskytnete, budeme schopni zv˘‰it úroveÀ
bezpeãí v obci, operativnûji ﬁe‰it problémy,
které vás tíÏí, rychleji Vám pﬁedávat zprávy
z úﬁadu a informace o obci.
Staãí se jednodu‰e ZDARMA registrovat:
• pﬁes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas
(iOS, Android)
• pﬁes webovou stránku www.zidovice.cz.
UpozorÀujeme obãany, kteﬁí jsou jiÏ na
OÚ v Îidovicích jiÏ registrováni prostﬁednictvím InfoKanálu, není potﬁeba opûtovná registrace.
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
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