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(Pokraãování na následující stranû)

Slovo starosty
VáÏení spoluobãané, je konec roku a svûtlo na konci tunelu je

stra‰nû daleko. Optimistické oãekávání, nadûje, Ïe bude líp, se po
volbách zvolna vytrácí. Dál vládne vláda v demisi, vláda, která je od-
povûdná za smrt tisícÛ spoluobãanÛ, díky nezvládnutí pandemie,
vláda, která zpÛsobila obfií inflaci, vláda chaosu. 

Nová vláda, pfiipravená pfievzít odpovûdnost, vládnout, díky sta-
rému, nemocnému prezidentovi plnému zá‰ti, nemÛÏe. 

Nemohl jsem si odpustit tento pesimistick˘ úvod, kdy jsem po leh-
kém covidu opût v práci a protoÏe je konec roku, je ãas na bilanco-
vání, je ãas Vám sdûlit co jsme v na‰í obci udûlali a co nás je‰tû
ãeká.

Nejvût‰í investiãní akcí byla pfiemûna budovy staré ‰koly na
novou moderní a krásnou Matefiskou ‰kolu s krásnou zahradou,
jejíÏ otevfiení necháme na jaro, kdy se v‰e zaãne probouzet a dou-
fejme, Ïe bez obav z covidu, si budeme moci popovídat a radovat
se ze spoleãného díla. V zahradû dále bude fungovat i letní kino,
kde se budeme spoleãnû scházet. Bez dotace poskytnuté fondy EU
a NPÎP by to nebylo moÏné. 

Kromû této, pro na‰í obec obfií akce, jsme stihli i nûkolik akcí men-
‰ích. Na budovû obecního úfiadu je nová stfiecha a je odizolován

sokl, aby nám vlhkost neponiãila novû zrekonstruovan˘ sál. Poved-
la se nám i rekonstrukce kiosku se spla‰kovou kanalizací. 

Je opravena i kapliãka Na Návsi s vysazenou lípou.                    

V Aromû jsme udûlali vlastními silami ãást spla‰kové kanalizace
a obyvatele ãp. 55 uÏ netrápí spla‰ky ve sklepích.

Máme opravenou ãekárnu a kfiíÏek v parku u Obecního úfiadu.
U Labe jsme vysázeli alej z jedl˘ch ka‰tanÛ a kde se dá, vysazuje-
me staré odrÛdy jabloní. 

V pfií‰tím roce chceme udûlat pfiechody pro chodce u M· a Aromy
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a nové vefiejné osvûtlení po levé stranû Hlavní ulice od rodinného
domu manÏelÛ Pokorn˘ch kolem Obecního úfiadu aÏ po rodinn˘
dÛm manÏelÛ Rajchlov˘ch s odboãkou k fiadov˘m RD proti M·.

Zb˘vá nám udûlat nová spla‰ková kanalizace od OÚ po levé stra-
nû ulice Hlavní a dokonãit Aromu, opravit hasiãárnu a nûkteré drob-
né opravy. 

V‰e máme projekãnû pfiipraveno vãetnû stavebních povolení,
kromû finanãních prostfiedkÛ, které musíme získat ze státem vyhlá-
‰en˘ch dotaãních programÛ popfi. prostfiedkÛ EÚ. 

Z v˘‰e uvedeného vidíte, Ïe toho máme je‰tû hodnû pfied sebou.
Chci mít obec plnou optimisticky naladûn˘ch aktivních lidí, ktefií se
budou mít, kde scházet, sdûlovat si svá trápení a nápady co je‰tû
zlep‰it. 

Pfies mÛj pesimisticky naladûn˘ zaãátek Vám pfieji krásné svátky
proÏité ve zdraví a s vírou, Ïe „Bude líp“.                    Vá‰ starosta

INFORMACE OBECNÍHO Ú¤ADU 

NOV¯ KRONIKÁ¤ OBCE
Od 1.1.2022 má obec Îidovice nového

kronikáfie obce. 
Paní Jifiina Vítová, pÛsobila ve funkci kro-

nikáfie od r. 2015. Této práci se vûnovala
sedm let. Do kroniky obce zpracovala záz-
namy dokonce za období jedenácti let,
neboÈ vypracovala zpûtnû záznamy i za léta
2011 aÏ 2014. Za celé toto období vznikly
samostatnû zpracované záznamy ruãním
písmem. Paní Jifiina Vítová uzavfie svou ãin-
nost na vlastní Ïádost kronikáfie zápisem v
kronice za období roku 2021. 

Vedení obce podûkovalo paní Jifiinû Víto-
vé za dosavadní kronikáfiskou práci.

Od 1.1.2022 se do funkce kronikáfie obce
ujímá paní Bc. Michaela Hrubá. 

Pfiejeme nové kronikáfice vytrvalost a ne-
strann˘ pohled na dûní v obci.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z NEMOVITÉ VùCI

Nyní naváÏu na záfiijovou informaci, kte-

rou byla zvefiejnûna jedna z pfiipravovan˘ch
zmûn v odpadovém hospodáfiství obce.
Jedná se o pfiípravu nezbytn˘ch zmûn, vy-
volan˘ch schválen˘m balíãkem odpadov˘ch
zákonÛ. Z nich vypl˘vají dva základní úkoly
pro v‰echny obce v âR: 

1. SniÏovat mnoÏství smûsného komunál-
ního odpadu a velkoobjemového odpadu
ukládaného pfiímo na skládky, protoÏe cena
za uloÏení odpadu se bude zvy‰ovat. 

2. Zvy‰ovat vytfiídûnost recyklovateln˘ch
sloÏek komunálního odpadu, pfiiãemÏ pokud
v roce 2025 nebude ãinit vytfiídûnost min. 60
%, bude obec penalizována (a v intervalu
pûti let se bude procento vytfiídûnosti zvy‰o-
vat). Toho je moÏné dosáhnout jednodu-
ch˘m zpÛsobem. Primární separací odpadÛ
pfiímo obãany, k ãemuÏ slouÏí dostupn˘
systém jednotliv˘ch sbûrn˘ch nádob roz-
místûn˘ch na území obce. Zpût ale k nejdÛ-
leÏitûj‰í pfiipravované zmûnû, která v˘znam-
nû ovlivní uvedené úkoly obce. Jedná se o
zpÛsob budoucího svozu smûsného komu-
nálního odpadu a platby za nûj. Zde si do-
volím velké podûkování v‰em, a jsem oprav-
du velice ráda, za tak aktivní pfiístup k vypl-
nûní a vrácení rozdan˘ch dotazníkÛ. To
svûdãí o zájmu drtivé vût‰iny obãanÛ, jak co

nejlépe naloÏit se sv˘m odpadem. Správnû
vyplnûné dotazníky slouÏí ke kvalitní eviden-
ci sbûrn˘ch nádob.

Îádn˘ systém platby za odpady, kter˘
zákon umoÏÀuje, není stoprocentnû spra-
vedliv˘. Systém platby za hmotnost skuteã-
nû odvezeného smûsného komunálního od-
padu se jeví jako nejspravedlivûj‰í, a záro-
veÀ vede k plnûní úkolÛ stanoven˘ch obcím.
Obecnû mají ve v‰ech obcích náklady na
odpadové hospodáfiství v prÛbûhu let stou-
pající tendenci. (Ostatnû kde náklady neros-
tou.) Je si proto potfieba uvûdomit, Ïe pfii-
pravované zmûny nám tyto náklady nesníÏí.
Cílem je, aby zvy‰ování nákladÛ nebylo pro
obec a obãany tak razantní, jako kdybychom
nedûlali vÛbec nic. 

VáÏení obãané, pfies v‰echny ty
nepfiíjemné situace, které nám pfiiná‰í sou-
ãasná doba si pfiejme, abychom se s pfií-
chodem chladného a vlhkého poãasí ubrá-
nili nové vlnû koronavirové nákazy, která jiÏ
na mnoha místech republiky zesiluje. Pfieje-
me Vám klidné proÏití nadcházejících svát-
kÛ, zdraví a ‰tûstí v nadcházejících roce
2022.

Za obecní úfiad
Bc. Radka Luxová - úãetní obce

VáÏení 
obãané,

Obcí chodil Mikulá‰
V nedûli 5.12.2021 v podveãer k nám za-

vítal Mikulá‰ s ãertem. Tuto dvojici na jejich
pochÛzce doprovodil místostarosta pan
Marek Beránek. Zastavili se a zazvonili
u kaÏdého domu, kde bydlí dûti do 12 let
vãetnû. Z bezpeãné vzdálenosti se Mikulá‰
pozdravil s dûtmi, s velkou radostí si poslec-
hl básniãky a písniãky a pfiedal dûtem nadíl-
ku v podobû krásného velkého adventního
kalendáfie. âert i pfiesto, Ïe vystrkoval rÛÏky
zpovzdálí, nûkteré dûti tro‰iãku vydûsil, asi
vûdûly proã, a tak slíbily, Ïe budou pfií‰tí rok
hodné. Byly pfiekvapené, jak ãert umí chrlit
oheÀ a ‰Èastné, Ïe si nikoho neodnesl do
pekla v pytli. To vypovídá o tom, Ïe nemáme

v na‰í obci Ïádné zlobivé dûti. Za rok je Mi-
kulá‰ s ãertem a snad i s andûlem opût
zkontroluje. 

Kdo vlastnû byl Svat˘ Mikulá‰ a kde se
vzala tato tradice? Svat˘ Mikulá‰ se narodil
kolem roku 280 v antickém mûstû Myra
v dne‰ní jihoturecké provincii Antalya. Ve
velmi mladém vûku se stal biskupem. SvÛj
Ïivot zasvûtil pomáháním chud˘m a nábo-
Ïenskému kázání. UÏ za svého Ïivota byl
oblíben˘ a proslul˘ svou ‰tûdrostí. Také se
zasazoval o spravedliv˘ pfiístup k cizincÛm
a dohlíÏel na spravedliv˘ chod soudÛ. Nej-
spí‰e moudfie, neboÈ se stal znám˘m téÏ
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Milí ãtenáfii, rok 2021 se nám pomalu ale jistû ch˘lí ke konci,
av‰ak je‰tû, neÏ nám dá úplné sbohem ãekají nás ty nejkrásnûj‰í
svátky v roce, svátky plné pohody, lásky a chvíle strávené s tûmi
nejbliÏ‰ími. I my tady ve ‰kolce se na Vánoce peãlivû pfiipravujeme,
ale je‰tû pfied tím bychom vás rádi provedli podzimními mûsíci
a ukázali vám, kolik legrace si ve ‰kolce uÏijeme. 

Hned na zaãátku fiíjna jsme si spoleãnû s Vûdomickou ‰kolkou
proÏili dopoledne plné zábavy, protoÏe k nám pfiijeli kluci z Fancy
Agency, Martin a Jirka, ktefií pro nás pfiipravili Mickey Mouse show

plnou her, tance a soutûÏí. Cel˘m programem nás provázel ply‰ov˘
Mickey Mouse v Ïivotní velikosti. Pro dûti byl také mimo jiné pfii-
chystán fotokoutek, kde se jako malí my‰áci mohli vyfotit se sv˘mi
kamarády. 

Dal‰í t˘den nás ãekal v˘let do ZOOPARKU v Chomutovû. Vyrazi-
li jsme brzy ráno autobusem, abychom toho stihli co nejvíce. Ondra
nám pfiichystal sladkou svaãinku v podobû buchty a na obûd jsme
jako správní v˘letníci dostali sekanou v housce. I pfiesto, Ïe nám po-
ãasí moc nepfiálo, dûti byly z v˘letu nad‰ené. Nejvût‰í záÏitek bylo
krmení lachtanÛ, ktefií nám ukázali i pár sv˘ch nauãen˘ch trikÛ a od-
mûnou jim byla rybka. Obû tyto akce byly financovány z dotací mi-
nisterstva ‰kolství. 

V tématickém t˘dnu Podzimní zahrádka si dûti do ‰kolky mohly
pfiinést zeleninu, kterou jsme postupnû objevovali pomocí v‰ech
smyslÛ. Nejvût‰í záhadou byl pro dûti zázvor, kter˘ vût‰ina vidûla
poprvé. V tomto t˘dnu se dûti pfievlékly do kuchafisk˘ch zástûr
a zkusily si uvafiit obûd. Jejich úkolem bylo nakrájet suroviny pro pfií-
pravu leãa. Kupodivu nejvíce Ïádanou surovinou ke krájení byla ci-
bule. Na‰tûstí, po dlouh˘ch debatách a doporuãeních dûtí nebyly
potfieba ani sluneãní ani potápûãské br˘le a krájení se obe‰lo bez sl-
ziãek. Téma jsme uzavfieli pohádkou, kdy se z dûtí se stali herci
a zkusili si dramaticky ztvárnit pohádku O veliké fiepû. 

A protoÏe k podzimu neodmyslitelnû patfií draci - Není drak, jako

Ve ‰kolce se na Vánoce peãlivû pfiipravujeme

jako ochránce nespravedlivû obvinûn˘ch.
Stal se také patronem rybáfiÛ a námofiníkÛ.
Díky zázrakÛm, které ho doprovázely na
kaÏdém kroku, dostal dokonce pfiezdívku
DivotvÛrce. I kdyÏ nebyl nikdy oficiálnû pro-
hlá‰en svat˘m, jeho uctívání se stalo sou-
ãástí víry ‰irok˘ch vrstev. Za svatého ho
uznávají v‰echny kfiesÈanské církve, které
úctu ke svat˘m praktikují, u pravoslavn˘ch
je po Pannû Marii nejuctívanûj‰ím svat˘m. 

Svat˘ Mikulá‰ zemfiel pravdûpodobnû 6.
prosince, proto na tento den pfiipadá jeho
svátek. U nás je v dne‰ní dobû pfii tzv. miku-
lá‰ské nadílce Mikulá‰ pfiedstavován v bis-
kupském odûvu s dlouh˘m bíl˘m vousem

a je doprovázen andûly a ãerty. Tato skupin-
ka obchází domácnosti s dûtmi 5. prosince
v pfiedveãer svátku svatého Mikulá‰e po
setmûní, které znamenalo ve staroãeské
tradici jiÏ poãátek nového dne. Andûlé s Mi-
kulá‰em rozná‰ejí dárky, ãerti se starají
o symbolické stra‰ení a trestání zlobiv˘ch
dûtí. Celkovû je Mikulá‰ jakousi pfiípravou
na Vánoce, kdy se nerozdávají pfiíli‰ hod-
notné a trvalé dary, ale spí‰e jen nûjaké pa-
mlsky nebo malé dárky pro ‰tûstí, v‰ak
v dobû, ze které tento zvyk pochází, tedy
v dobû kdy byly podobné laskominy a nû-
které druhy ovoce ménû dostupné, toto bylo
oceÀováno více neÏ dnes. Ve v‰ech dobách

v této tradici v‰ak ‰lo pfiedev‰ím více o záÏi-
tek neÏ o dary. 

VáÏení spoluobãané, dovolte mi popfiát
Vám v‰em klidné proÏití vánoãních svátkÛ
a v novém roce hlavnû hodnû zdraví a ve-
selou náladu. Dûtem aÈ se splní jejich pfiání,
vÏdyÈ i ten nejmen‰í dárek darovan˘ s lás-
kou mÛÏe b˘t nejkrásnûj‰í. My uÏ jeden dar
dostali a to v podobû financí. 

âástku 10 000 Kã vûnovali na‰í obci
manÏelé Anna a Petr Noví - Levandulová
farma Îidovice, za coÏ jim velice dûkuje-
me! Za tyto finanãní prostfiedky byla po-
fiízená Mikulá‰ská nadílka.  

Mgr. Simona Kr‰ová
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drak, rozhodli jsme se jít pou‰tût draky, bohuÏel nám na první pokus
zrovna nefoukal vítr, a tak jsme alespoÀ nasbírali krásné listy a vy-
robili si draka ve ‰kolce. Ná‰ druh˘ pokus uÏ byl úspû‰n˘ a barevní
draci vyletûli aÏ k oblakÛm. 

Na konci fiíjna nás ãekala „oslava podzimu“. Letos se nejvíce na
Halloween kreativnû vyfiádili rodiãe, ktefií dûtem chystali kaÏd˘ den
jin˘ kost˘m a na hlavní halloweensk˘ rej pfiipravili do ‰kolky spous-
tu peãen˘ch dobrot, za coÏ vám moc dûkujeme a váÏíme si va‰í
spolupráce. V tomto t˘dnu jsme pustili uzdu fantazii také my, a pfie-
vlékli jsme ‰kolku do stra‰idelného hávu. Na dûti ãekaly uÏ od vrat
stra‰idelné lucerny v podobû duchÛ, ve ‰kolce je poté ãekaly krysy
na schodech, pavouci a pavuãiny, ãarodûjnice a stra‰idelné d˘nû. 

Co umí vítr a dé‰È? To jsme se snaÏili zjistit v podobû pokusÛ
s duhou nebo de‰Èov˘m mrakem, ukázali jsme si, jak funguje kolo-
bûh vody, jak se z krásného mráãku stane mrak boufikov˘ nebo
snûÏn˘ a co mÛÏe zpÛsobit taková vichfiice. Dûti si vyzkou‰ely práci
rosniãky a moderovaly poãasí v na‰í Îidovické televizi. Na závûr se
dûti nauãily prav˘ de‰Èov˘ tanec, kter˘ obná‰el pasáÏe, jak dé‰È pfii-
volat ale také jej odvolat.  

Pfiicházející zimu jsme pfiivítali spoleãnû s pfiíjezdem svatého
Martina. S dûtmi jsme si povídali o tradicích a o tom, jak dÛleÏité je
pomáhat ostatním, tfieba i cizím lidem. Napekli jsme si rohlíãky
a udûlali si pravé svatomartinské hody. Zjistili jsme, Ïe i kÛÀ má své
boty, o které se stará kováfi. Jeho práci v podobû kování podkov si
dûti mohly vyzkou‰et jako polytechnickou ãinnost. S vyroben˘mi
lampiony jsme uspofiádali svatomartinsk˘ prÛvod po zahradû ‰kolky
v ãele se svat˘m Martinem. Také dûti ãekala rytífiská zkou‰ka: „se-
dmero rytífisk˘ch ctností“, kterou ve stfiedovûku musel skládat
kaÏd˘, kdo se chtûl stát rytífiem. 

Poslední téma pfied ãasem adventním jsme zasvûtili ekologii
a rozhodli se s dûtmi probrat tfiídûní odpadu. Z dûtí se stali popelá-
fii, ktefií tfiídili odpad, zopakovaly si barvy a funkce rÛzn˘ch kontej-
nerÛ a zjistily, jak se musíme o na‰i planetu starat, aby nebyla ne-
mocná. 

Období adventu jsme odstartovali tématem Vánoãní objevování.
Hned v pondûlí jsme zapálili první adventní svíãku a vyprávûli si
s dûtmi, jak mají nazdobené domy, proã se zapalují svíãky a jestli uÏ
psali JeÏí‰kovi. A protoÏe doma uÏ v‰echny dûti dopis JeÏí‰kovi po-
slaly, zaãali jsme psát i tady ve ‰kolce, co by si dûti pfiály, aby JeÏí-
‰ek pfiinesl do ‰kolky. 

Koneãnû je tady ten nejoãekávanûj‰í t˘den v roce, kdy jsou dûti
nejhodnûj‰í. ·koda Ïe je tak krátk˘!! ?? ...

âertí rejdûní dûti milují, sice jsou tro‰ku vystra‰ené a ukápne pár
slziãek, ale za ty dobroty to stojí. JelikoÏ je stále ‰patná situace, ne-
mohl k nám do ‰kolky pfiijít ãert, ale my jsme si to vynahradili a udû-
lali dûtem peklo ve tfiídû a ãekalo je malé pfiekvapení i ve sklepû,
protoÏe kaÏdé malé dítû ví, Ïe ãerti lezou ze sklepÛ a schovávají se
na pÛdû za komínem. Cel˘ t˘den byl ve znamení „lumpáren“, her,
tancování, zábavy a trochu té ãertí ‰koly, protoÏe i ãerti musí mít za
u‰ima. 

Cesta vánoãním snem nás obklopila vánoãní náladou, s dûtmi
jsme si povídali o tradicích, které jsme si také vyzkou‰eli. Nesmûlo
chybût nazdobení vánoãního stromeãku, aby nás JeÏí‰ek na‰el
a pfiinesl nám nûjaké dáreãky. I pfiesto, Ïe se ve ‰kolce slaví vánoã-
ní nadílka dfiíve, JeÏí‰ek se o nás dozvûdûl a pfiinesl nám spoustu
krásn˘ch dárkÛ, které dûti vyuÏijí jak ve voln˘ch chvílích, tak i k roz-
voji jejich dovedností a schopností. Na oslavu nám maminky napek-
ly cukroví a kuchafi Ondra pfiipravil k obûdu vinnou klobásu s bram-
borovou ka‰í a samozfiejmû nesmûla chybût hrachová polévka,
která je pro ‰tûdroveãerní tabuli typická. 

Nyní bychom vám uÏ jen chtûli za cel˘ kolektiv matefiské ‰koly po-
pfiát krásné a pohodové proÏití Vánoãních svátkÛ. My se na vás bu-
deme tû‰it v novém roce, do kterého vám pfiejeme hodnû zdraví
a úspûchu.                                        K.Mikolá‰ová, fieditelka M· 



ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ IV. âTVRTLETÍ 2021

5

Aroma Praha,a.s. - jak zajistit pokraãování
rozvoje v perspektivû nejistot

Jak jsem psal v tuto dobu minul˘ rok, Ïi-
dovické Aromû se dafiilo a dafií pfies ve‰kerá
úskalí, která s sebou doba pfiiná‰í. Ze v‰ech
stran skloÀovan˘m koronavirem obtûÏovat
jiÏ nebudu, i kdyÏ i v tomto roce, a v mûsí-
cích na zaãátku a ke konci roku obzvlá‰È,
jde o v˘znamné téma. Jsou zde v‰ak dal‰í
v˘znamné faktory, které zásadnû ovlivÀují
a zfiejmû budou ovlivÀovat chod a prosperi-
tu nejenom firmy, ale budou mít vliv také na
Ïivot v‰ech obãanÛ - jsou to cena a dostup-
nost energií a inflace.

Energie potfiebná k v˘robû je klíãovou zá-
leÏitostí pro realizaci stanoven˘ch cílÛ kaÏdé
v˘robní firmy. Pro Aromu, která spotfiebová-
vá jak velké mnoÏství elektrické energie, tak
i zemního plynu, to platí dvojnásob. JiÏ
v prÛbûhu tohoto roku jsme sledovali se
znepokojením nárÛst ceny energií a zvaÏo-
vali, kdy a zda vÛbec zasmluvníme jejich do-
dávky od na‰ich dodavatelÛ s nadûjí, Ïe se
ceny a podmínky alespoÀ pfiiblíÏí pÛvodním
hodnotám. 

Toto se bohuÏel nestalo a naopak, ceny

stále letûly vzhÛru, proto jsme i pfies v˘raz-
n˘ cenov˘ nárÛst zasmluvnili pfiíslu‰né do-
dávky na pfií‰tí období tak, aby bylo moÏno
alespoÀ nûjak plánovat na‰i produkci a v˘-
konnost. Pro firmu disponující ekonomic-
kou silou je tento postup bûÏn˘, navíc si
nárÛsty nákladÛ mÛÏe promítnout do ceny
sv˘ch v˘robkÛ. SloÏitûj‰í situace je ov‰em
u bûÏn˘ch lidí, kdy podobné dramatické v˘-
kyvy v kombinaci se zmiÀovanou inflací za-
sahují v˘raznû do hospodafiení kaÏdého
jednotlivce s omezenou moÏností se úãin-
nû bránit. Bez bliÏ‰í znalosti konkrétní situ-
ace zde v obci doufám, Ïe není mnoho
místních obãanÛ patfiících mezi zhruba mili-
on lidí v této republice, které nejmenovan˘
distributor elektrické energie po nezvládnu-
tí rizik, do kter˘ch na vlastní odpovûdnost
pfii vidinû zisku ‰el, nechal  jak se fiíká na
holiãkách. 

Nejistoty pfiedstavují v konkrétním vyjá-
dfiení pro Aromu rovnûÏ napfi. nastavené
podmínky v registraci vyrábûn˘ch látek dle
tzv. zákona REACH o chemick˘ch látkách.

Tuto záleÏitost jsem v jednom z minul˘ch
ãlánkÛ uvádûl na tehdy aktuálním pfiíkladu
jedné z látek, kterou jako konkurent jisté da-
leko  vût‰í zahraniãní firmy z na‰í branÏe vy-
rábíme - tehdy jsme uspûli ve sporu s danou
firmou, která jako tzv. hlavní registrant dané
látky postupovala vÛãi Aromû doslova proti-
zákonnû, coÏ bylo vzhledem k vûhlasu dané
firmy pomûrnû pfiekvapující. Nyní se uchází-
me o registraci dal‰í látky, konkurujeme jiné,
opût daleko vût‰í firmû ze zahraniãí, a pfií-
bûh se ve smyslu ne zcela férového pfiístu-
pu ze strany velké firmy opakuje. Abych ale
nebyl zcela negativní, tak chci vyjádfiit pfie-
svûdãení, Ïe i v tomto pfiípadû vûc dovede-
me do zdárného konce, nyní snad bez nut-
nosti oficiálního sporu. Zdárné dotahování
podobn˘ch pfiípadÛ do konce by mûlo spolu
s rostoucím odbytem v˘robkÛ Aromy v pfií‰-
tím roce umoÏnit investice do dal‰ího rozvo-
je.

âtenáfiÛm Îidovického deníku a v‰em ob-
ãanÛm pfieji pûkné Vánoce, v‰e dobré
a pevné zdraví v roce 2022 a pokud moÏno
co nejménû nepfiíjemn˘ch nejistot.

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

TIPY NA V¯LET: POHÁDKOVÁ CESTA V ROHATCÍCH
Tentokrát se na v˘let nemusíte vydávat daleko. Hned v soused-

ních Rohatcích najdete tzv. Pohádkovou cestu. Bude to pro vás
a va‰e dûti pfiíjemná procházka po travnaté cestû, kterou lemují po-
hádkové postavy a zvífiátka. Stezka se postupnû rozrÛstá zásluhou
pana Melena, Matefiské ‰koly Rohatce a Klubu rohateck˘ch baráã-
níkÛ. V‰ichni spolu navzájem spolupracují. Dûti ze ‰kolky dostanou
od pana Melena darem so‰ku, kterou pomalují a vymyslí jméno. Pan
Melen s Baráãníky pfiipraví podstavec a ‰títek a so‰ku slavnostnû
usadí. První postaviãka zde byla usazena jiÏ v roce 2014. Na stez-
ku se dostanete ulicí Na Skále v obci Rohatce.

Pfii cestû domÛ mÛÏete nav‰tívit je‰tû místo zvané Rozhledna Na
Horách. Zásluhou obce Hrobce zde stojí dfievûná vyhlídková plo‰i-
na vysoká asi 3 metry, která poskytuje nádhern˘ kruhov˘ rozhled do
okolí i pfiesto, Ïe je v nízké nadmofiské v˘‰ce - pouh˘ch 221 m. Stojí
na místû b˘valého leteckého navádûcího majáku slouÏícímu praÏ-

skému leti‰ti v Ruzyni. Rozhledna Na Horách se nachází asi 1km od
obce Rohatce po silnici smûr Roudnice nad Labem. Pfied vrcholem
stoupání odboãuje ze silnice vpravo neoznaãená ‰tûrková polní
cesta asi 250 m dlouhá. AÏ k rozhlednû lze zajet autem. Jsou zde
i stojany na kola a laviãka.

Pfieji Vám pfiíjemnû proÏitou procházku.                 Jifiina Vítová



(Pokraãování na následující stranû)
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âinnost hasiãÛ v posledním ãtvrtletí
Rádi bychom Vás seznámili s ãinností hasiãÛ v posledním ãtvrtle-

tí. Dne 2.10.2021 se na‰e jednotka zúãastnila II. setkání hasiãÛ pod
¤ípem.  Celou akci provázel velmi pestr˘ program. Byla zde k vidû-
ní hasiãská technika jak historická, tak i souãasná. Bûhem dne
do‰lo k netradiãní dálkové pfiepravû vody na vrchol ¤ípu, konal se
kfiest knihy s hasiãskou tematikou a náv‰tûvníci se mohli zúãastnit
rÛzn˘ch soutûÏí nebo zhlédnout ukázky hasiãsk˘ch technik jednotli-
v˘ch sborÛ. Dal‰í akcí na‰eho sboru bylo dne 9.10.2021 ãi‰tûní po-
Ïární nádrÏe v Hrobcích. Dne 20.10.2021 se jednotka zúãastnila
spoleãnû s HZS Roudnice nad Labem a HZS Litomûfiice cviãení za-
mûfieného na likvidaci nebezpeãn˘ch látek unikl˘ch do vody. Cviãe-
ní probíhalo v Îidovicích na Labi, kde byl pouÏit i motorov˘ ãlun. Dne
21.10.2021 byl dÛsledkem velmi ‰patn˘ch povûtrnostních podmínek
vyhlá‰en poplach k likvidaci popadan˘ch vûtví, které ohroÏovaly
provoz na vefiejn˘ch komunikacích. Ten den jednotka také zabez-
peãila po‰kozenou stfiechu na jednom rodinném domu. 
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PEâÍCÍ OKÉNKO

UÏ je tu zas pfiedvánoãní ãas. Období úkli-
du, pfiíprav a spûchu. Proto jsem pro Vás
dnes sepsala rychl˘ recept na nepeãené ku-
liãky z tyãinek Margot. Doufám, Ïe Vám
u‰etfií ãas a bude navíc chutnat.

MARGOTKOVÉ KULIâKY
40 ks
pfiíprava kuliãek: 30 min
INGREDIENCE
4 Margot tyãinky (100g)
100 g krupicového cukru
200 g su‰eného plnotuãného mléka
100 g strouhaného kokosu
100 m vody
125 g másla
40 lískov˘ch ãi jin˘ch ofií‰kÛ

kokos na obalení

POSTUP P¤ÍPRAVY
V hrnci s vodou rozpustíme máslo s cu-

krem. Pfiidáme su‰ené mléko, kokos a ro-
zdrobené tyãinky Margot. Mícháme dokud
nevznikne tuÏ‰í lepivá hmota. Pokud je po-
tfieba zahustíme je‰tû kokosem (záleÏí na
kvalitû kokosu). Hmotu necháme zchlad-
nout. 

Tvarujeme kuliãky a do kaÏdé vloÏíme ofií-
‰ek. Kuliãky obalíme ve strouhaném koko-
su. A nyní si uÏ mÛÏeme vychutnávat poho-
du Vánoc.

Sladké pohodové Vánoce
Ing. Katefiina Pro‰ková

Fotbal se koneãnû vrací do sv˘ch kolejí
KdyÏ mûl naposled ná‰ fotbalov˘ oddíl za-

stoupení v Îidovickém zpravodaji, byla pod-
zimní ãást soutûÏe ve své polovinû. Je tomu
uÏ pfies mûsíc, co má ná‰ t˘m podzimní
mistrovské zápasy za sebou. ¤Kâ - cel˘m
názvem ¤ídící komise pro âechy - nastavila
termínovou listinu tak, Ïe ani oãekávané
zhor‰ení situace okolo epidemie COVID-19
neohrozilo fotbal na v˘konnostní úrovni. Aã-
koliv tím zároveÀ vydatnû prodlouÏila zimní
pfiestávku, tak pro tento fotbalov˘ roãník -
vzhledem k pfiedem nastaven˘m pravidlÛm -
zajistila posloupnost soutûÏí v otázce postu-
pÛ a sestupÛ. Letos se koneãnû fotbalové
kluby doãkají posunÛ v˘‰, ãi je tentokrát uÏ
setnou sestupové trable. 

Právû problémy v posledním zmínûném
ãlánku suÏovaly i ná‰ SK Îidovice. Bûhem
úvodních pûti kol totiÏ zvítûzil pouze jednou
a krãil se na spodku tabulky. JenÏe na pfie-
lomu záfií a fiíjna nastal zlom. V‰e zaãalo dr-
tivou v˘hrou nad Raãinûvsí v domácím pro-

stfiedí (8:0), na kterou navázal tfiíbodov˘ im-
port z - na místní pomûry - dalek˘ch StfiíÏo-
vic (2:0). Dal‰í úspûch pfii‰el v domácím
klání se slouãen˘m Ctinûves - Libkovice
(6:3). Nejtûsnûj‰í zápas se odehrál v Bechlí-
nû, ale proti místnímu Béãku ná‰ t˘m bodo-
val naplno (2:1), i kdyÏ rozhodující branka
padla aÏ v závûru utkání. Na povedené sérii
nic nezmûnila ani nevynucená pauza, kte-
rou zpÛsobil lich˘ poãet úãastníkÛ soutûÏe.
Na úctyhodnou ‰ÀÛru se podafiilo navlék-
nout i pát˘ korálek. Podzimní ãást jsme za-
konãili pfiesvûdãiv˘m vítûzstvím nad
B t˘mem M‰en˘ch Lázní (6:2). Díky pûti ví-
tûzn˘m zápasÛm v fiadû - ‰esti celkov˘m -
nakonec SK Îidovice pfiezimuje na tfietí pfiíã-
ce. Na dal‰í mistrovsk˘ zápas si v Îidovicích
budou muset poãkat aÏ do druhého dubno-
vého víkendu. 

JiÏ zmiÀovaná série nepfiinesla jen t˘mo-
v˘ úspûch, n˘brÏ i ten individuální. Podzim-
ním Králem stfielcÛ soutûÏe je totiÏ Luká‰

Adamec s ‰estnácti góly. Postaral se tedy
témûfi o polovinu ve‰ker˘ch gólÛ Îidovic.
Celkem jich nakonec bylo osmatfiicet, coÏ
je - shodnû s umístûním - tfietí nejlep‰í v˘-
sledek celé soutûÏe. Jinak uÏ jsou na tom
Îidovice v tabulce dle inkasovan˘ch bra-
nek. tam jim totiÏ patfií ãtvrtá pozice, kdyÏ
inkasovaly pûtadvacet branek. Jen o dvû
více obdrÏela pátá Raãinûves a osm˘ Be-
chlín B. 

S pfiicházejícím teplotním ochlazením se
ke konci své první poloviny blíÏí také FOR-
TUNA:LIGA, která o posledním pfiedvánoã-
ním víkendu napsala pro rok 2021 svou po-
slední kapitolu. Nyní nastává ãas, kdy fotba-
lové pfienosy na televizních obrazovkách vy-
stfiídají tradiãní tituly z ãeské, ale i zahraniã-
ní, filmové produkce. Sportovní klub Îidovi-
ce pfieje v‰em klidné, av‰ak aktivní, proÏití
vánoãních svátkÛ. Bez stresu, ale v pohodû
a míru stráveného volna, které je kaÏdoroã-
nû vyhlíÏeno.                           Jan Str˘hal

V polovinû listopadu se v˘jezdová jed-
notka seznamovala s nov˘m materiálem,
kter˘ byl zakoupen díky dotaci „Program
na podporu JSDHO a ostatních sloÏek
IZS pro rok 2021“. Jedná se napfiíklad
o zásahov˘ Ïebfiík, pátefiní desku, svítilny,
such˘ oblek do vody, kter˘ byl pfii této pfií-
leÏitosti hned vyzkou‰en v Labi. V sobotu
4.12.2021 se konala jedna z posledních
akcí tohoto roku a tou byl Den otevfien˘ch
dvefií na‰í hasiãské zbrojnice. K vidûní
bylo vybavení nejen v˘jezdové jednotky,
ale i sportovních druÏstev. 

Tento den bylo moÏné zhlédnout ukáz-
ku ha‰ení hofiícího oleje a také ukázku
zdravovûdy, do které se aktivnû zapojily
na‰e dûti. Jednotka se v tomto období téÏ
podílela na rÛzn˘ch akcích, na základû
poÏadavkÛ obcí.

Dominik Chvojka, Pavel Novák
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