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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané,
dne 12. února 2021 poslanci Parlamentu

âeské republiky, vãele s trestnû stíhan˘m
premiérem, fiekli vládû dost a zamítli Ïádost
vlády o prodlouÏení stavu nouze, fiekli vládû
dost v zavádûní drastick˘ch plo‰n˘ch opat-
fiení, která stejnû nefungovala, byla chaotic-
ky mûnûna systémem pokus omyl, nebyla
vyhodnocována, nebyla obãany dodrÏová-
na, protoÏe vláda sama neví, zda fungují ãi
ne. 

KdyÏ se nedafií, premiér âR svádí vinu na
nás, obãany, ktefií jsme, bez ohledu na stát-
ní stav nouze, opravdu v nouzi, finanãní
i zdravotní. V nouzi jsou zdravotnická zafií-
zení, kam se opravdu nemocní, pokud ne-
jsou Covid pozitivní, nedostanou. Vládní pa-
palá‰i nouzi nepociÈují, Babi‰ova dûvãata
v Dubaji, syn v Alpách, Hniliãka na osla-
vách, Primula kuje pikle s Falt˘nkem v jiné
hospodû, naãesaná Schillerová na zbyteã-
n˘ch kontrolách v supermarketech.  Vláda
rozhazuje peníze pln˘mi hrstmi, tu 100 mil.
za zbyteãnou nemocnici v LetÀanech, tu za
pfiedraÏen˘ zdravotnick˘ materiál z âíny,
vÏdy urãitû nûco zbyde pro aktéry podiv-
n˘ch obchodÛ. Nelze se divit zoufal˘m
lidem, Ïe uÏ toho mají dost a nedodrÏují
mnohdy zbyteãná vládní nafiízení, aÈ si
Babi‰ zkusí b˘t zavfien˘ se dvûma mal˘mi
dûtmi ve 2+1 panelákovém bytû s minimem
finanãních prostfiedkÛ.

Poslanci, zleva i zprava, fiekli vládû, které
nedÛvûfiuje 75% obyvatel, dost, vládû, která
není schopná pandemickou krizi zvládnout,
vyslovili nedÛvûru. V normální zemi, která
nemá nesvéprávného prezidenta s trestnû
stíhan˘m kancléfiem za dotaãní podvody, tis-
kov˘m mluvãím házejícím ‰pínu na kdekoho
a zbylou hradní partou napojenou na Rusko,
by premiér, kter˘ nezvládl krizi, odstoupil
s celou svou vládou a prezident by jmenoval
novou vládu, která je schopná krizi zvlád-
nout a nám obãanÛm opravdu pomoci.
Máme, ale prolhaného premiéra, v do nebe
volajícím stfietu zájmu, trestnû stíhaného za
dotaãní podvody, kterému nejde o nás, ale
pouze o svÛj majetek, kter˘ se mu za jeho
vlády utû‰enû rozrÛstá, na ãí úkor, posuìte
sami. Máme vládu, která nezvládá oãkování
a neustále se na nûco vymlouvá, je potom
nucena vydávat stále se zpfiísÀující a obãa-
ny omezující opatfiení v neustále se opakují-

cím a znovu vyhla‰ovaném stavu nouze,
kter˘ stále platí. 

Ministerstvo zdravotnictví nafiizuje po-
stupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst.
2 zákona ã. 258/2000 Sb. k ochranû pfied
zavleãením onemocnûní COVID-19 zpÛ-
sobeného nov˘m koronavirem SARS-
CoV-2 toto ochranné opatfiení, které na-
b˘vá platnosti dnem jeho vydání:

1. V‰em osobám se s úãinností od 1.
bfiezna 2021 od 00:00 hod. do odvolání
tohoto mimofiádného opatfiení zakazuje
pohyb a pobyt bez ochrann˘ch prostfied-
kÛ d˘chacích cest (nos, ústa), kter˘m je
respirátor nebo obdobn˘ prostfiedek
(vÏdy bez v˘dechového ventilu) naplÀují-
cí minimálnû v‰echny technické podmín-
ky a poÏadavky (pro v˘robek), vãetnû filt-
raãní úãinnosti alespoÀ 94 % dle pfiíslu‰-
n˘ch norem (napfi. FFP2, KN 95), zdravot-
nická obliãejová maska nebo obdobn˘
prostfiedek naplÀující minimálnû v‰ech-
ny technické podmínky a poÏadavky (pro
v˘robek) normy âSN EN 14683+AC, které
brání ‰ífiení kapének, a to:
■ a) ve v‰ech vnitfiních prostorech sta-

veb, mimo bydli‰tû nebo místo ubyto-
vání (napfi. hotelov˘ pokoj),

■ b) na v‰ech ostatních vefiejnû pfiístup-
n˘ch místech v zastavûném území
obce,

■ c) na v‰ech ostatních vefiejnû pfiístup-
n˘ch místech mimo zastavûné území
obce, kde dochází na stejném místû
a ve stejn˘ ãas k pfiítomnosti alespoÀ
2 osob vzdálen˘ch od sebe ménû neÏ
2 metry, nejedná-li se v˘luãnû o ãleny
domácnosti.

■ d) opatfiení se nevztahuje na dûti ve
vûku do dvou let

Dle usnesení vlády ã. 196 ze dne
26. února 2021 se dÛraznû doporuãuje
zdrÏovat se v místû trvalého pobytu nebo
bydli‰tû pouze se ãleny vlastní domác-
nosti a osobami, o které ãlen domácnos-
ti peãuje.  

Tím popisem zoufalé situace vám chci
sdûlit své obavy o tom, Ïe nám nikdo nepo-
mÛÏe, my jsme v nouzi, jsme v nouzi uÏ
rok a obávám se, Ïe díky rozhazovaãné
politice vlády, bude je‰tû hÛfi. Jsme
v osobním stavu nouze a musíme si po-
moci sami, a to zvládneme, budeme-li
zdraví, ve vlastním zájmu dodrÏujte nafií-
zení vydaná vládou. Omezte pohyb na
vefiejn˘ch prostranstvích, zvlá‰tû pak na
dûtském hfii‰ti a sportovním areálu.
Zvlá‰tû pak vyz˘vám mladé matky, které
to nemohou vydrÏet, shlukují se, sundá-
vají ochrany obliãeje, aby lépe sdûlily
sv˘m kamarádkám, co mají na srdci, za-
tímco dûti vesele skotaãí s kamarády
bez jakékoliv ochrany obliãeje. ·koly
a ‰kolky jsou právû z tûchto dÛvodÛ za-
vfiené. ChraÀte sebe, své rodiãe, a zvlá‰tû
pak prarodiãe, dosud nejsou oãkovaní
a díky chaotické vládû asi je‰tû dlouho ne-
budou. 

My, vá‰ obecní úfiad vám, v rámci na‰ich
moÏností, pomÛÏeme, dezinfekci si zdarma
mÛÏete naãerpat na obecním úfiadû, zdar-
ma vám poskytneme i respirátory FFP2.
Prosím pouze, nezneuÏívejte této sluÏby.
Obec je na tom stejnû jako vy, z va‰ich daní
nám, díky nezodpovûdné vládû, pfiijde ménû
finanãních prostfiedkÛ. My jsme skuteãnû
s vámi na jedné lodi, snaÏme se proplout
vládními útesy co nejménû bolestivû. Pokud
nezvládáte registraci k oãkování i s tím vám
pomÛÏeme.                          Vá‰ starosta

pfieje starosta obce a pracovníci obecního úfiadu

Veselé Velikonoce



(Pokraãování na následující stranû)

ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ I. âTVRTLETÍ 2021

2

VÁÎENÍ OBâANÉ,
rok 2021 nás pfiivítal
neãekanou snûhovou
nadílkou. Nastala zi-
ma, jak má b˘t. Dûti
navlékly kombinézy,

nasadily ãepice a rukavice a hurá do snûhu.
Silniãáfii nevûdûli, kde jim hlava stojí. Dalo
by se fiíci, Ïe na rozdíl od pfiekvapen˘ch sil-
niãáfiÛ jsme zaskoãeni nebyli. Pokud jste
byli spokojeni, dejte nám vûdût. A pokud by-
chom nûkde mohli nûco zlep‰it, neváhejte
nás o tom informovat. Vylep‰íme to k va‰í
plné spokojenosti.

SâÍTÁNÍ LIDU
JiÏ od roku 1869 probíhá kaÏd˘ch deset

let sãítání lidu. V leto‰ním roce nastane
dal‰í opakování této v˘znamné události.
DÛleÏitou souãástí projektu je zapojení obcí
pfii jeho pfiípravû a provádûní, protoÏe bez
spolupráce s obcemi se sãítání lidu neobe-
jde. 

Sãítání v leto‰ním roce zaãíná o pÛlnoci
z 26. na 27. 3.2021. V první fázi má kaÏd˘
moÏnost seãíst se online prostfiednictvím
elektronického formuláfie na webu. Kdo se
neseãte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat lis-
tinn˘ sãítací formuláfi. 

Více informací najdete na str. 8. S pfiípad-
n˘mi dotazy se mÛÏete obrátit na pracovní-
ky obecního úfiadu.

POPLATEK ZA PSY 
Îádáme obãany, ktefií dopo-

sud neuhradili poplatek za psa,
aby takto uãinili do konce mûsí-
ce bfiezna. Poplatek je moÏné
uhradit hotovû na pokladnû

úfiadu nebo pfievodem na bankovní úãet
Obce Îidovice: ã. 1387693204/2700 pod
variabilním symbolem ã. ãíslo popisné
a specifick˘m symbolem ve tvaru: 1341. 
Prosíme obãany, aby upfiednostÀovali
bezhotovostní platbu. 

SAMOLEPKY NA POPELNICE
Samolepky na 2. pololetí 2021 jsou jiÏ dis-

pozici na obecním úfiadu. Tuto nálepku ob-
drÏíte po zaplacení poplatku za odpady pro
rok 2021. Kdo jste jiÏ poplatek za odpady
zaplatili a nedostali jste nálepku, mÛÏete se
pro ni zastavit na obecním úfiadu v Po a St
v úfiedních hodinách.

SLUÎBY PRO OBâANY
Obecní úfiad nakoupil pro obãany na‰í

obce respirátory FFP2. Kdo z obãanÛ má
zájem, mÛÏe pfiijít a respirátory si vyzved-
nout v Po a St v úfiedních hodinách nebo po
tel. dohodû dopravíme k vám domÛ. 

Obãané, ktefií mají zájem o dezinfekci, aÈ
pfiinesou plastovou láhev, kterou jim za-
mûstnanci obecního úfiadu naplní.

VáÏení obãané, rok 2021 nezaãal, vzhle-
dem ke koronavirové krizi, právû nejlépe. 

Pfieji nám v‰em, aby co nejdfiíve do‰lo ke
zklidnûní situace, abychom se mohli vrátit
k bûÏnému Ïivotu, na jak˘ jsme byli zvyklí.

Za obecní úfiad
Bc. Radka Luxová, úãetní obce

Pestrá ãinnost na‰ic dûtí v matefiince
Milí ãtenáfii, rádi bychom vás pfiivítali v novém, snad lep‰ím roce

2021, kter˘ jsme zahájili tradiãní stavbou betléma a tfiíkrálov˘m prÛ-
vodem. 

A protoÏe je leden mûsícem zimy, i kdyÏ to tak v posledních letech
nevypadá, pfiipravili jsme si pro dûti téma „Zimy uÏ se nebojíme“,
které bylo propletené spoustou pokusÛ.  Napfiíklad pokus ·umící le-
dové kostky, získal takovou oblibu, Ïe jej dûti chtûly vyzkou‰et
i s maminkami. Na procházkách jsme obdivovali kouzla pfiírody,
zkou‰eli jsme, jak tvrd˘ mÛÏe b˘t led, zda nás udrÏí zamrzlá louÏe
a jak velká mÛÏe mít andûl kfiídla. Poté na‰í ãeské zimû - nezimû
jsme se vydali prozkoumat „Severní pól“. Eskymáci nás nauãili, jak
postavit správné základy na iglú, z jakého dfieva vytesat pofiádnou

kánoe nebo kde berou potravu, kdyÏ je v‰echno pod ledem. Samo-
zfiejmû jsme nesmûli zapomenout na pofiádné polární obleãení, aby-
chom neumrzli. 

„Co dûláme cel˘ den?“ Tuto otázku jsme si kladli cel˘ t˘den,
a zji‰Èovali, jak je vlastnû ten t˘den dlouh˘, kolik má rok mûsícÛ a jak
poznáme, Ïe je zrovna teì zima a ne léto. Zkoumali jsme, jak po-
známe, Ïe máme jít spát a kdy máme vstávat. UÏ víme, Ïe na celém
svûte není stejnû hodin jako u nás, Ïe nûkde zapadá sluníãko dfiíve,
nûkde pozdûji a dokonce, Ïe v Austrálii mají den, kdyÏ my máme
noc. A jak maminky ví, kdy mají dûlat obûd? Milí ãtenáfii, to si dûti
názornû vyzkou‰ely, kdyÏ se z nich staly hodiny. 

INFORMACE OBECNÍHO Ú¤ADU 



ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ I. âTVRTLETÍ 2021

3

Únor je ve znamení radosti, pfied blíÏícím se pÛstem, a i pfiesto Ïe
nemÛÏeme nikam na plesy nebo koncerty my z toho nesmutnili
a udûlali si vlastní kapelu. V t˘dnu, kdy jsme se stali „Muzikanty“.
Svoje mimické svaly jsme procviãili na velmi záludném rytmickém
cviãení z dálné Indie, hudební nástroje a jejich zvuky nám pomohl
rozpoznat dataprojektor. Po základní hudební nauce not, nám ne-
zb˘valo nic jiného, neÏ si rozebrat nástroje a zaãít jamovat. BohuÏel
nám chybûl pofiádn˘ bubeník, a tak jsme si vyrobili bubny své a roz-
jeli to v plné parádû. Av‰ak po kaÏdé zábavû pfiichází povinnosti,
v podobû dal‰ího tématu „âím budu, aÏ vyrostu?“ Myslím si, Ïe to
uÏ dûti ví a tato tfiída velmi posílí mûstské stráÏníky a vojsko. I pfie-
sto, Ïe dûti mají jasn˘ plán do budoucnosti, nám to nedalo a pfiipra-
vili jsme si pro nû t˘den pln˘ pfiekvapení. Den jsme odstartovali, kde
jinde neÏ v cukrárnû, ve které byly pfiipraveny ty nejlahodnûj‰í dor-
tíãky a oku lahodící muffiny. Samozfiejmû nesmûla chybût zmrzlina
nebo ledová tfií‰È. Tyto dobroty nám pfiipravil ná‰ nov˘ ãlen t˘mu, ve-
lice ‰ikovn˘ kuchafi Ondra, kter˘ uÏ má zku‰enosti s vafiením pro
malé jedlíky z jin˘ch matefisk˘ch ‰kolek. Dûti si ho hned oblíbily a za
své skvûlé jídlo sklízí velké pochvaly. Po dobré svaãince jsme se ‰li
zkrá‰lit do luxusního kosmetického salónu, kde si dívky nechaly
udûlat manikúru, pedikúru, make-up a úães, kluci se ‰li oholit
a ostfiíhat do Barber shopu. Poslední zastávka nás ãekal autosalon,
kde nám zku‰ení automechanici zkontrolovali a opravili auto, zadû-
lali ‰krábance a umyli v jedineãné Ïidovické myãce aut.

Na závûr t˘dne jsme si vyzkou‰eli v˘robu a práci s nepeãen˘m
slan˘m tûstem, vykrajovali z nûj rÛzné tvary, ozdobili a odnesli domÛ
jako památku pracovního t˘dne. U povolání v‰ak je‰tû zÛstaneme,
teì pfiijdou na fiadu záchranné jednotky, bez kter˘ch by nám nebylo
moc do zpûvu. Dûti si vyzkou‰ely, jak nároãná práce je ha‰ení ohnû,
zjistily, Ïe se nesmí v‰echno hasit vodou a teì uÏ ví, co musíme
dûlat, kdyÏ nám zaãne houkat poplach ve ‰kolce. StráÏníkÛm jsme
pomáhali vyfie‰it jeden velmi komplikovan˘ a zapeklit˘ pfiípad, na-
‰tûstí dûti jsou hlaviãka a v‰e se jim podafiilo rozlu‰tit a zloãince do-
padnout.

Zima také pfiiná‰í rÛzné chfiipky a nemoci, této problematice jsme
pfii‰li na kloub a stali se z nás lékafii, sestfiiãky, ale i pacienti. UÏ
víme, jak se dává první pomoc, kdy a komu ji musíme dát, co dûlat,
kdyÏ máme ka‰el, r˘mu nebo teplotu a jaké lékafie vlastnû máme.
Tímto t˘dnem jsme zakonãili seznamování s povoláními a celkovû
s únorem. V bfieznu nás ãekalo uzavfiení, av‰ak my nesmutníme,
neboÈ se s dûtmi setkáváme alespoÀ v podobû distanãní v˘uky,
která jim je nabízena kaÏdé pondûlí na stránkách matefiské ‰koly.
Tato forma setkávání je urãena pfiedev‰ím pro pfied‰kolní dûti, ale
vûfiíme, Ïe zaujme a pobaví i dûti men‰í. Velice si ceníme zasílání
videí a fotografií va‰ich prací, dûkujeme. A abyste si nemysleli, Ïe

my zahálíme, tak vám fieknu pár novinek, které jsme bûhem uza-
vfiení matefiské ‰koly pfiipravili. Paní fieditelka Karolínka a paní uãi-
telka Eviãka si vzaly do parády v˘zdobu ‰kolky, kreslily, stfiíhaly a la-
minovali rÛzné obrázky, aby vám zvedli náladu, aÏ kolem ‰kolky bu-
dete procházet. Paní ‰kolnice Ivãa pere, Ïehlí a ãechrá pefiinky, aby
se dûtem po návratu krásnû spalo. A pan kuchafi Ondra sestavuje jí-
delníãky a vym˘‰lí nová jídla pro na‰e mlsné jaz˘ãky ?? .... Jak vidí-
te, my jsme plnû pfiipraveni a moc se tû‰íme na nové záÏitky a zku-
‰enosti s vámi.

Na závûr vám chci popfiát za cel˘ kolektiv matefiské ‰koly pevné
zdraví a krásnû proÏité Velikonoãní svátky, plné pohody, lásky a vÛní
jara.                                       Karolína Mikolá‰ová, fieditelka M·
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Rozhovor s velitelem Jednotky poÏární ochrany
Hrobce - Îidovice Jaroslavem Jelínkem

V˘jezdová jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ je skupina lidí, ktefií mají
stále pfii ruce telefon, aby mohli ve dne v noci vybûhnout a pomá-
hat. Nemají za to honoráfie ani plakety. Ani o jednom bûhem rozho-
voru nepadne jediné slovo, protoÏe b˘t hasiãem je zkrátka smyslem
Ïivota. „Baví mû pomáhat lidem a baví mû v krizov˘ch situacích
vûdût, jak je fie‰it. Vím, jak se zachovat pfii první pomoci, pfii poÏáru
nebo dopravních nehodách“, vysvûtluje Jarda Jelínek.
■ Jak jste se k tomu dostal?

U hasiãÛ jsem asi 14 let, jako mlad˘ kluk jsem zaãal kvÛli závo-
dûní a potom jsem ‰el k v˘jezdové jednotce. Nyní jsem její velitel
a navíc závodím s dûtmi v rámci Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH). 
■ Co tam dûláte?

SDH je skupina lidí, která se vûnuje zájmov˘m ãinnostem, jako je
poÏární prevence, závodûní, pfiíprava dûtí atd. V˘jezdová jednotka
(JPO - Jednotka poÏární ochrany) je skupina lidí, která se speciali-
zuje a ‰kolí ãistû na zásahy v‰eho druhu - pila, ãerpání, bodav˘
hmyz, poÏáry, udrÏování a provozuschopnost techniky. Pár let
máme i nûkolik radiostanic, coÏ je v˘borná vûc, ale je to nároãné.
Vysílaãka nefunguje jako mobil, ale vÏdy mÛÏe mluvit jen jeden.
Jakmile je pfii zásahu 30 vysílaãek na jednom místû, je tfieba vûdût,
kdy kdo mÛÏe mluvit a co pfiesnû má fiíkat. 
■ Jaké jsou starosti velitele celé jednotky?

Starám se o v˘jezdu schopnost jednotky, pfiípadnû hlásím, kdy
nejsme v˘jezdu schopní a starám se o ‰kolení ãlenÛ jednotky. Hlí-
dám, aby v‰ichni mûli v˘stroj, aby byly pfiipravené stroje, bylo na-
tankováno apod. U v˘jezdu je to dost rozsáhl˘ proces a funguje to
podobnû jako v armádû. KdyÏ pfiijedeme k zásahu, tak se dobrovol-
né jednotky fiadí v pofiadí, ve kterém pfiijely. Záhy, kdyÏ pfiijede pro-
fesionální jednotka, automaticky pfiebírá velení. KaÏd˘ ví, kdo má
komu velet a kdo komu podléhá.
■ Jak˘ je vá‰ rajon? 

Patfiíme do skupiny „5“, coÏ je v praxi nejniÏ‰í a máme místní pÛ-
sobnost. Automaticky tak vyjíÏdíme v katastru obcí, které máme pod
sebou - Îidovice, Hrobce, Rohatce. 
■ Krom obãasn˘ch záplav...

Máme tu celkem klid, ale fie‰íme i v˘jezdy okolo, od kter˘ch se
uãíme. Napfiíklad pfiedminul˘ rok byl nepfiíjemn˘ v˘jezd, kter˘ byl
i v médiích. Jednotka byla povolána do lesa na spadl˘ strom, kdyÏ
ho zaãali fiezat, pfii‰el velitel a v‰echny hasiãe stáhnul. O pár vtefiin
pozdûji tam spadlo asi 30 stromÛ. Pohotovost tohoto velitele za-
chránila hodnû ÏivotÛ. KdyÏ je siln˘ vítr, je tfieba se zamyslet, zda je
nutné fie‰it danou situaci nebo ne. Je dÛleÏité se z takov˘ch situací
pouãit. 
■ Je pravda, Ïe to tu je klidnûj‰í. Jak˘ jste mûli nejzajímavûj‰í
zásah?

Urãitû loÀské zásahy na skládce, které byly obrovské, asi nejvût-
‰í, ke kter˘m jsme se dostali. Mezi nejdel‰í zásah patfiil ten v Ro-

hatcích, kdyÏ pfii‰el pfiívalov˘ dé‰È. Povoláni jsme byli v pÛl 8 veãer,
v pÛl 3 jsme mûnili ãerpadla a konãili jsme asi ve 4 hodiny ráno. Bylo
to technicky nároãné, protoÏe se nám ãerpadla ucpávala. Vzniklo
tam jezírko, které mûlo moÏná 100 m2, museli jsme pouÏít silné ãer-
padlo, které má v˘kon 2 400 l/min. 
■ Jaké dal‰í vybavení máte?

Máme 3 poÏární stfiíkaãky a v˘jezdová auta Ford, Avia a Tatra.
Dále motorovou pilu, elektrocentrály, stroj na pûnu, plovoucí ãer-
padla a jiné. Také máme v˘bavu na odchyt hmyzu a prostfiedky k li-
kvidaci ropn˘ch havárií. KvÛli poÏárÛm na skládce jsme pofiídili i d˘-
chací pfiístroje, protoÏe nám pfiedtím chybûly. KvÛli koronaviru nám
ale nechtûli dovolit setkání s profesionální jednotkou, která nás vy-
‰kolí. PouÏíváme je zatím u generátoru ozonu pfii dezinfekci uzavfie-
n˘ch prostor a pfii tréninku, abychom si zvykli a nauãili se s nimi
správnû fungovat. V neposlední fiadû máme velkou radost z nového
ãlunu, coÏ nám roz‰ífiilo rajon. Je dÛleÏit˘ hlavnû z dÛvodu povodní. 
■ S ãím dal‰ím mÛÏete lidem pomáhat?

V podstatû s ãímkoliv, napfi. pfii likvidaci bodavého hmyzu a ãer-
pání vody. Lidé na to nevolají profesionály, ale automaticky pfiímo
nás. Také jsme v Hrobcích pomáhali pfii koronakrizi napfi. s rozná-
‰ením rou‰ek anebo pravidelnû v Hrobcích zaji‰Èujeme instalaci
a ozdobení vánoãního stromeãku a následnou likvidaci. Tyto ãinnosti
dûláme automaticky dohromady jako SDH a JPO.
■ JPO zfiizuje obec, ale ãlenové nejsou jen místní, Ïe?

To je pravda. Jednou z nepfiíjemností je, Ïe máme málo ãlenÛ
z obce a docela mû mrzí, Ïe nemáme nikoho z Rohatec. Nûktefií
jsou z Lovosic, Liberce, Raãinûvse, Bohu‰ovic n.O., Roudnice n.L.
Ale ta akãní jednotka, která jezdí na vût‰inu v˘jezdÛ a ‰kolí se, tak
je místní. Urãitû bych pochválil kluky ze Îidovic. Podle mého názo-
ru bylo spojení na‰ich jednotek to nejlep‰í, co ‰lo vymyslet. Nemys-
lím si, Ïe by se nûkdy stalo, Ïe bychom kvÛli jedné obci nejeli do
druhé. I pfii ãerpání pfii povodních jsme naddimenzováni. Problém
nebudou ãerpadla, ale spí‰ nedostatek lidí. Kdybychom ale nebyli
spojení, tak bychom nemûli tolik techniky. Je tfieba fiíci, Ïe nás ve-
dení obou obcí podporuje, za coÏ jim patfií velké podûkování. 
■ Kam se chcete posouvat?

Jedna z vûcí je rekonstrukce nové budovy, na kterou se shání do-
tace. Jde o to, Ïe nemáme techniku soustfiedûnou na jednom místû
a to nás zdrÏuje pfii v˘jezdu. Mûli bychom vyjet do 10 minut. Napfií-
klad pfii poÏáru Tropicany jsme byli na místû za 13 minut. Kdyby-
chom mûli Tatru blíÏ, tak bychom tam byli dfiív. Pro Tatru musíme do-
bûhnout, otevfiít dvoje vrata, která se pak musí zavfiít a kdyÏ jde o mi-
nuty, tak to trvá. Navíc pfii silném vûtru, bûhem kterého se ãasto vy-
jíÏdí, musí ta vrata drÏet 2 chlapi. V hasiãárnû tam staãí dobûhnout,
první vyjede ven a první 3 obleãení mohou jet hned na zásah. Ta
nová budova by nám pomohla. A kdyby se k nám chtûl nûkdo pfii-
dat, aÈ se mi ozve.

Jaroslav Jelínek, Karina Kratochvílová, Petra Pefiinová
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„V ústecké nemocnici pomáháme bez obav, zdravotníkÛm
v ochrann˘ch oblecích není co závidût“, fiíká velitel Jaroslav Jelínek
■ Proã právû ústecká nemocnice?

S prosbou o pomoc nás oslovil Ústeck˘ kraj. A protoÏe Ústeck˘
kraj v minulosti pomohl nám, kdyÏ podpofiil na‰i ãinnost, neváhali
jsme. Na onkologickém oddûlení Masarykovy nemocnice jsme vy-
pomáhali nûkolik dní pfiímo u vstupu. DohlíÏeli jsme na to, aby v‰ich-
ni pfiíchozí mûli ochranné prostfiedky, mûfiili jsme jim teplotu a ne-
zfiídka jsme také pomohli s vyplnûním dotazníku o zdravotním stavu. 
■ Nemáte obavy z nákazy?

Rozhodnû ne. V nemocnici jsme se cítili naprosto bezpeãnû. Vy-
bavili nás ochrann˘mi obleky a v‰emi dostupn˘mi pomÛckami. KdyÏ
stojím ve frontû v obchodû, strach, Ïe se nakazím, je mnohem vût‰í.
Tímto se skláním pfied v‰emi zdravotníky a hlavnû pfied tûmi na
covid jednotkách. Nikdo, kdo si to nezkusil, si nedokáÏe pfiedstavit,
kolik nepohodlí musí v ochrann˘ch oblecích sná‰et. A to nemluvím
o ve‰keré bezpochyby nároãné péãi o pacienty. 
■ Budete pomáhat v ústecké nemocnici i nadále?

Urãitû ano, bude-li potfieba. Jsem rád, Ïe jsme mohli pomoci
a doufám, Ïe jsme personálu nemocnice alespoÀ trochu ulevili. Je-
din˘ problém je, Ïe ne kaÏd˘ ãlen na‰eho sboru mohl pomáhat. Nû-
komu to prostû nedovolily pracovní povinnosti. V‰ichni ale posílali
pozitivní energii a fandili nám. A to nejen nám, ale i ostatním jedno-
tkám z Ústeckého kraje, které v nemocnici téÏ vypomáhali.

Pfievzato z Litomûfiicko24.cz 

Mario Kress pûje po Dakaru chválu
Elitní pûtka, takov˘ byl pÛvodní plán t˘mu MKR Technology pro le-

to‰ní 43. roãník Rallye Dakar. Nejlep‰í kamion z dílny Maria Kresse
byl po dvou t˘dnech nároãné soutûÏe klasifikovan˘ jako osm˘,
av‰ak jako nejlep‰í severoãesk˘ speciál ve své kategorii. PfiestoÏe
se smûl˘ cíl naplnit nepovedlo a závod doprovodilo i nûkolik nároã-
n˘ch momentÛ, je v t˘mu dÛvod ke spokojenosti. Ze tfií renaultÛ vy-
slan˘ch do nejprestiÏnûj‰í dálkové rallye svûta se do cíle dostaly
dva. Jeden v elitní desítce, navíc s roudnick˘m palubním mechani-
kem, a druh˘ jen tûsnû za ní. 

„Vlastnû to byl celkovû úÏasn˘ Dakar navzdory tomu, co potkalo
ná‰ hybridní speciál. Mûli jsme ‰anci si vyzkou‰et, Ïe pokud by nás
nepotkaly technické problémy, bylo reálné na‰e pfiedstavy promûnit
ve skuteãnost. Hybrid se pohyboval mezi tfietím a ‰est˘m místem,
Gert si ho hodnû chválil a byl s jeho v˘konem a chováním spokoje-
n˘. BohuÏel, na kdyby se nehraje, a my se musíme je‰tû více za-

mûfiit na samotn˘ motor, protoÏe v nûm i v autû jako takovém, je po-
tenciál opravdu velk˘,“ sdûlil Mario Kress, hlavní konstruktér t˘mu
MKR Technology.

Severoãeská konstruktérská stáj pro leto‰ní Dakar pfiipravila troji-
ci závodních kamionÛ Renault Trucks pro dvojici holandsk˘ch stájí.
Dva byly pro Riwald Dakar Team, kde právû s jedin˘m hybridním
strojem v soutûÏi postaven˘m na modelu C 460 jel pilot Gert Huzink,
druh˘ kamion K 520 vedl parÈák Pascal de Baar. Tfietí speciál z nové
dílny v severoãeském Chvalínû, kam se t˘m v uplynulém roce pfie-
sunul, koãíroval zku‰en˘ Martin van den Brink z t˘mu Mammoet
Rallysport.

Leto‰ní 43. roãník se podruhé jel v Saudské Arábii. Na posádky
ãekalo po úvodním prologu dvanáct etap a v souãtu témûfi osm tisíc
kilometrÛ, z nichÏ bylo pfies ãtyfii tisíce sedm set mûfien˘ch. Na start
v DÏiddû se postavilo pfies ãtyfiicet kamionÛ. Po dvou t˘dnech se jich
do stejného mûsta, kde byl také cíl, vrátilo dvacet. „Statistiky mluví
jasnû. Leto‰ní Dakar byl opût velmi nároãn˘. I kdyÏ jsme fiíkali, Ïe
chceme b˘t v top pûtce, tak ná‰ v˘sledek mÛÏeme povaÏovat za
velk˘ úspûch. VÏdyÈ celá první ‰estnáctka je velmi schopná a je zde
velká konkurence,“ podotkl Mario Kress.

Závod nejlépe rozjel právû hybridní kamion s Gertem Huzinkem.
V úvodním jedenáctikilometrovém prologu si sedm˘m místem zajis-
til dobrou pozici pro start v 1. etapû. V té si ale lépe vedl Martin van
den Brink s roudnick˘m mechanikem Danielem Kozlovsk˘m na pa-
lubû, ktefií sv˘m osm˘m místem postavili základ svému historickému
úspûchu. Ve 2. etapû ale pfii‰la zásadní rána pro cel˘ t˘m. HuzinkÛv
hybrid zastavila prasklá vloÏka válce. UÏ to vypadalo, Ïe holandská
posádka nebude moci zasáhnout uÏ ani do dal‰ích dûjství v tzv.
Dakar Experience, kdy se do závodu mÛÏe je‰tû do dvou dnÛ vrátit
a následnû se ãtvrthodinovou penalizací pokraãovat bez moÏnosti
zasáhnout do celkového hodnocení. T˘mu mechanikÛ kolem Maria
Kresse se i v tvrd˘ch podmínkách povedl husarsk˘ kousek a citelnû
poniãen˘ motor znovu vrátili do závodní kondice. Huzink se opût po-
hyboval na ãelních pozicích, ale penalizace ho dvakrát odsunuly na
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desátou pfiíãku. Pak pfii‰el skuteãn˘ konec,
kdyÏ opraven˘ motor siln˘ nápor nevydrÏel
a po volném dnu vystavil definitivní stopku.
„Je smutné, Ïe ode‰lo ‰est cylindrÛ. Bûhem
posledních dvou let jsme se zejména na
motor po urãit˘ch historick˘ch potíÏích je‰tû
více soustfiedili a vûnovali mu vût‰í péãi,
abychom se potíÏím vyhnuli. A pak se stalo
tohle. V‰e musíme rozebrat a pfiijít na to,
kde byla opravdu chyba, která se stát prostû
nesmí,“ kroutil hlavou po návratu do âech
Mario Kress. 

Hybrid s Gertem Huzinkem tak v koneãné
klasifikaci 43. roãníku chybûl. Nepsaného
lídra t˘mu ale skvûle doplnil kolega Pascal
de Baar, kter˘ od samého zaãátku bojoval
o celkovou elitní desítku. PfiestoÏe prolog
zajel desát˘, hned v první kamenité etapû
mûl aÏ neskuteãnou smÛlu co do poãtu de-
fektÛ. Ty ho odsunuly na patnáctou pfiíãku.
O stupeÀ hor‰í pozici uÏ zajel jen v 7. mara-
tonské etapû, kde mu opût prasklá pneuma-
tika dokonce utrhla hlavní vypínaã. De Baa-
rova posádka jinak po celou dobu atakovala
hranici Top Ten. V ‰esté a jedenácté provûr-
ce dojela na deváté pfiíãce, coÏ bylo leto‰ní
maximum. Stabilní v˘kon jí ale umoÏnil od
páté rychlostní provûrky udrÏet si svoji prÛ-
bûÏnou jedenáctou pozici, se kterou se na-
konec s leto‰ním Dakarem rozlouãila. „Pas-

nû. Martin tedy jel rychle, ale nijak nerisko-
val. Já ale fiíkám, Ïe v‰echno zlé je k nûãe-
mu dobré. Martin za to umí vzít. To, Ïe ten-
tokrát nemohl, vnímám, Ïe by se v opaã-
ném pfiípadû mohlo pfiihodit i nûco jiného.
Prostû to tak mûlo b˘t,“ shrnul vystoupení
ãerveného kamionu s ãíslem 506 Daniel
Kozlovsk˘.

Roudnick˘ mechanik a pilot Martin van
den Brink nakonec zaznamenal svÛj histo-
rick˘ v˘sledek na Dakaru. Kozlovsk˘ skonãil
nejlépe dvaadvacát˘ v roce 2015 s kaza‰-
sk˘m pilotem Arturem Ardaviãusem. Van
den Brinkova byla dosud nejlep‰í jedenáctá
pfiíãka. Oba se nyní dostali do vytouÏené
Top Ten. „Mammoetu patfií velká gratulace,
protoÏe kluci odvedli vynikající práci. Od za-

cal pfiedvedl fantastickou práci, ale nemûl
‰tûstí s pneumatikami. Prorazil jich tolik jako
snad nikdo. V nûkolika etapách jich musel
mûnit více, neÏ s sebou vezl na korbû, takÏe
ãekal, aÏ kolem pojede nûkdo, kdo mu pÛjãí
takovou, která mu navíc bude sedût. To byla
velká smÛla, protoÏe jinak jeho „káãko“ ne-
mûlo Ïádné potíÏe. ZdrÏely ho vÏdy jen
drobnosti,“ pfiipomnûl skuteãnost Ïidovick˘
konstruktér Kress. 

Nakonec nejlep‰ím z trojice severoães-
k˘ch renaultÛ byl Martin van den Brink, kter˘
mûl v kabinû roudnického mechanika Dani-
ela Kozlovského. Posádka t˘mu Mammoet
Rallysport do Dakaru vstupovala se zcela
nov˘m speciálem. Po letech v „Sherpû“,
tedy kamionu s ãumákem, sestava naskoãi-
la do trambusové verze motelu C 460, tedy
do totoÏného stroje jako pilot Huzink, av‰ak
bez hybridní technologie. „Martin se
s autem sÏíval, zezaãátku hledal ãumák, tak
volil opatrnûj‰í styl jízdy. To se nakonec
ukázalo strategicky i jako dobr˘ tah, proto-
Ïe jsme jeli stabilnû, a pfiitom postupnû
zrychlovali,“ popsal palubní mechanik Dani-
el Kozlovsk˘.

Holandsko-ãeská posádka se hned po 1.
etapû probojovala na osmou pfiíãku, kterou
dokázala následnû je‰tû dvakrát vylep‰it.
Leto‰ním etapov˘m maximem byla dvakrát
sedmá pozice - nejprve v 7. maratonské
etapû a následnû v deváté provûrce. V 8.
etapû ale pfii‰el moment, kter˘ zásadnû
zmûnil následující v˘voj. Pfii jednom skoku
se navigátor Wouter de Graaff ne‰Èastnû
uhodil do hlavy a zpÛsobil si lehãí otfies
mozku. Bolesti hlavy pfii kaÏdém dal‰ím ná-
razu silnû rezonovaly. „Wouter od té doby
trpûl jako zvífie. Díky interkomu jsme jeho
bolesti prakticky proÏívali s ním. Martin
proto volil úplnû jin˘ styl jízdy, museli jsme
zvolnit, protoÏe jinak by to Wouter jen tûÏko
vydrÏel. Byli jsme ale t˘m, v˘sledek uÏ
nebyl tím, za ãím jsme se hnali. Chtûli jsme
prostû dokonãit kompletní, ale pfiitom solid-
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PEâÍCÍ OKÉNKO
BlíÏí se nám druhé nejvût‰í svátky v roce,

Velikonoce. Asi ani letos nebudou tradiãní,
ale pojìme si Velikonoce uÏít a vychutnat
alespoÀ v kruhu rodinném.

Urãitû jste nûkdy pekli tradiãní mazanec,
beránka nebo nádivku, ale co takové jidá-
‰e? Jedná se o sladké kynuté peãivo poma-
zané medem s máslem. 

Dle lidov˘ch tradic by se jidá‰e mûli péct i
jíst na Zelen˘ ãtvrtek (1. 4. 2021). Tradice
praví, Ïe kdo sní jidá‰e dopoledne, nejlépe
ke svítání, na Zelen˘ ãtvrtek, bude se tû‰it
pevnému zdraví. Sv˘m tvarem mají také pfii-
pomínat provaz, na kterém se obûsil apo‰tol
Jidá‰, poté co zradil JeÏí‰e.

Tak si velikonoãní jidá‰e upeãte také, aÈ
Vám slouÏí zdraví, nejen v této tûÏké dobû.

VELIKONOâNÍ JIDÁ·E
cca 24 kusÛ (2 plechy)
pfiíprava: 30 minut; kynutí: 60 + 20 minut;
peãení: 15 minut

500 g hladké mouky • 70 g másla
2 Ïloutky • 300 ml smetany 12%
25 g droÏdí • vanilkov˘ lusk • ‰petka soli

Na potfiení:
1 vejce • 2 lÏíce smetany
2 lÏíce medu • 1 lÏíce másla

Postup
Vejce a máslo vyndáme cca 2 hodiny

pfied peãením, potfiebujeme, aby mûli poko-
jovou teplotu. 

DroÏdí rozdrobíme do vy‰‰ího hrnku, pfii-
dáme lÏiãku cukru a zalijeme cca 100 ml
vlaÏné smetany (mÛÏeme ohfiát, ale smeta-
na by nemûla mít více neÏ 40°C, jinak by
do‰lo k usmrcení kvasinek v droÏdí a kvásek
by nám nevybûhl). Pfiidáme lÏíci hladké
mouky a promícháme, necháme vzejít kvá-
sek. Mûlo by to trvat 10 - 15 minut (záleÏí
jaké teplo máme v místnosti), pokud se ne-
bude nic dít, musíme zaãít znovu.

Mouku prosejeme do zadûlávací mísy, pfii-

sypeme cukr, sÛl, Ïloutky, vanilku, na kostky
nakrájené máslo pokojové teploty, zbytek
smetany a hotov˘ kvásek. Promícháme a
zaãneme zadûlávat na hladké a pruÏné
tûsto. AÏ nám vznikne kompaktní tûsto, hnû-
teme je‰tû 5 - 10 minut (kdo má robota u‰et-
fií své ruce ??). Hladké tûsto v míse pfiikryje-
me ãistou utûrkou a necháme na teplém
místû kynout cca hodinu, dokud nezdvojná-
sobí svÛj objem. Nenechávejte v‰ak kynout
zbyteãnû dlouho. 

Vykynuté tûsto vyklopíme na pracovní
plochu a prohnûteme. Tûsto rozdûlíme na
24 stejn˘ch kuliãek (klidnû mÛÏeme pouÏít
váhu, jedna kuliãka cca 37 - 40 g). Z kaÏdé
kuliãky vytvarujeme tenk˘ váleãek a stoãíme
do pfiíslu‰ného tvaru. Vkládáme na plech
vyloÏen˘ peãícím papírem. Potfieme roz‰le-
han˘m vajíãkem se 2 lÏícemi smetany. Takto
necháme je‰tû 20 minut kynout. 

Troubu pfiedehfiejeme na 190°C. Vykynu-
té jidá‰e znovu potfieme vajíãkem a mÛÏe-
me posypat plátky mandlí nebo zapícháme
rozinky ãi brusinky. Peãeme po jednom ple-
chu asi 15 minut, neÏ jidá‰e zezlátnou.

Bûhem peãení si rozehfiejeme v malém
rendlíãku 2 lÏíce medu. Odstavíme z plotny
a pfiidáme lÏíci másla, mícháme dokud se
nerozpustí a nevznikne hezká omáãka. 

Jidá‰e po upeãení ihned potfieme medo-
vou omáãkou. Necháme chvilku na plechu,
pak pfiesuneme na mfiíÏku a necháme vy-
chladnout.

Pak uÏ jen dobrou chuÈ a Veselé Veliko-
noce.                    Ing. Katefiina Pro‰ková

ãátku si drÏeli tempo, nevym˘‰leli nic navíc.
Pfiitom jeli s úplnû nov˘m autem, které ne-
mûli dostateãnû otestované. Jsem spokoje-
n˘, jakou si drÏeli lajnu,“ pochválil Mario
Kress sestavu Mammoet Rallysport. Martin
van den Brink tak byl vzorem pro svého
syna, kter˘ v prÛbûhu soutûÏe oslavil své
devatenácté narozeniny a následnû úspû‰-
nû dokonãil svÛj první Dakar. Pilotní premié-
ru ve svém volvu zvládl na v˘bornou, kdyÏ
závod uzavfiel devatenáct˘m místem.

I pfies fiadu komplikací u v‰ech posádek
skonãil 43. roãník vûhlasné dálkové rallye
pro konstruktérsk˘ t˘m MKR Technology ús-
pû‰nû. Do startu samotného závodu se pfii-
tom kvÛli aktuální pandemické situaci mohlo

stát cokoli. „Klobouk dolÛ pfied cel˘m pofia-
datelsk˘m t˘mem. Takovou organizaci a ta-
kov˘ management jsem nikde jinde nezaÏil.
V‰e fungovalo naprosto fantasticky a v‰e
bylo skvûle vymy‰lené - testování, let, ka-
ranténa, dal‰í testy. Díky tomu jsme v‰ichni
byli celou dobu v covid free bublinû. Myslím,
Ïe dal‰í organizátofii by si mohli vzít pfiíklad,“
chválil pofiádající agenturu A.S.O. Mario
Kress, kdyÏ souãasnû nezapomnûl ani na
své. „Mám radost, jaká atmosféra panovala
u nás. Kluci si to uÏívali, byla sranda. V‰ich-
ni Ïili Dakarem a snaÏili se dûlat první po-
slední. Doufám, Ïe stejná skupina lidí, která
tam byla letos, se sejde i na dal‰ích závo-
dech,“ tû‰í se na dal‰í v˘zvy Mario Kress,

kterého nyní s jeho t˘mem ãeká tfiímûsíãní
práce na kamionech a do budoucna se chce
více zamûfiit na elektromobilitu.

43. Dakar Rallye 2021 - celkové v˘sledky:
1. Sotnikov (RUS) Kamaz 48:23:21
2. Shibalov (RUS) Kamaz +39:38
3. Mardeev (RUS) Kamaz +1:14:35
4. Macík (CZE) Iveco +1:45:51
5. Loprais (CZE) Praga +2:00:31
8. van den Brink (NLD) Renault Trucks
+4:23:21
11. de Baar (NLD) Renault Trucks
+8:42:04
DNF Huzink (NLD) Renault Trucks

Patrik Pátek




