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Slovo starosty
VáÏení spoluobãané, mé povídání nebude pfiíli‰ veselé. Îijeme

v dobû, kdy díky vysoké inflaci, zãásti zavinûné na‰í vládou, zaãíná
b˘t v‰e neúnosnû drahé, kdy nám pfiesto premiér slibuje pfied vol-
bami ráj na zemi. V dobû, kdy nám zemûdûl‰tí oligarchové v ãele
s Babi‰ov˘m Agrofertem servírují rakovinn˘ koktejl z pesticidÛ
a umûl˘ch hnojiv, na polích zabíjí v‰e Ïivé a zamofiují povrchové
i spodní vody, v‰e za ‰tûdré podpory státu, se zneuÏíváním finanã-
ních prostfiedkÛ EU. Sv˘m zpÛsobem hospodafiení zpÛsobují vysy-
chání krajiny a devastují pozemky na kter˘ch hospodafií. Pfiesto se
nám Premiér vysmívá na poslední stranû broÏury vydané VZP na
podporu prevence proti rakovinû a zaplacené z na‰ich penûz, kte-
rou má VZP zaslat sv˘m klientÛm je‰tû pfied volbami.

Pfiesto v této zdevastované krajinû existují ostrÛvky, kde je zdra-
v˘ Ïivot a v‰e Ïivé se má ãile k svûtu. I lidem se v této pestré kraji-
nû, bohaté na Ïivot zalíbilo, postavili si zde na základû schválené
územnû plánovací dokumentace nové domy s pocitem bezpeãí, Ïe
je v budoucnu neohrozí jakékoliv stavby nezanesené v územním

plánu. Dálnice D8 je pomûrnû vzdálená a na hluk zpÛsoben˘ vlaky
dráÏního koridoru Praha - Dûãín si zvykli. PrÛbûh trasy vysokorych-
lostní tratû (VRT) zakreslen˘ ve schválen˘ch zásadách územního
rozvoje (ZUR) Ústeckého kraje jde mimo katastrální území na‰í obce
je naprosto jasn˘.                

Neumím si pfiedstavit jejich zdû‰ení, aÏ se dozví, Ïe schválené
ZUR a územní plán obce jsou pouh˘mi cáry papíru a mÛÏou se
mûnit Ministerstvem dopravy libovolnû ãasto. A tak se stalo, Ïe do-
chází ke zmûnû trasy VRT a ústeck˘ nádraÏní terminál nebude
u Chabafiovic, ale na základû poÏadavku ÚsteãanÛ bude v centru
mûsta Ústí nad Labem. Investorem stavby VRT je Správa Ïeleznic
âR a ti zaãali vym˘‰let, jak se do Ústí dostat. Nejdfiíve nakreslili do
mapy modrou trasu, ãímÏ vydûsili obyvatele postiÏen˘ch obcí (Hrob-
ce, Rohatce, Libotenice a Ole‰ko), pak nakreslili trasu ãervenou
(Ole‰ko je z toho venku, k postiÏen˘m se pfiidali obyvatelé Lounek
a Chodoun) a poslední varianta zelená postihne brutálnû na‰i obec,
Hrobce a âernûves. 

V‰echny návrhy tras jsou zatím pouh˘mi ãarami v mapû a jsou na-
vrÏeny bez jak˘chkoliv racionálních podkladÛ, bez jak˘chkoliv prÛ-
zkumÛ a rozborÛ, bez ekonomického posouzení, bez posouzení na
zdraví a psychiku obyvatel. Neexistují Ïádné hlukové studie, Ïádné
vlivy na ovzdu‰í, faunu i floru v sousedství VRT.

Marnû jsem hledal alespoÀ jednu pozitivní vûc, kterou nám VRT
pfiinese, marnû, nena‰el jsem ani jedinou, negativních v‰ak mnoho.
Pokud se investor rozhodne pro zelenou trasu, budeme Ïít pût let na
staveni‰ti, dojde k brutálnímu znehodnocení nemovitostí (pozemkÛ
i domÛ), nikdo nám nefiekne, co udûlá hluková zátûÏ a co prach.
Dojde k nevratnému po‰kození krajiny a Ïivota v ní. Díky chaotické-
mu rozhodnutí vlády se nám drasticky zmûní na‰e Ïivotní podmínky. 

Nejhor‰í na tom je, Ïe se s námi nikdo nebaví, o stavbû a zmû-
nách tras jsme se dozvûdûli pouhou náhodou. Budeme se bránit,
jsme ãleny spolku RozVRTaná krajina, kter˘ zaloÏily nejvíce posti-
Ïené obce trasou VRT (Chodouny, Hrobce, Îidovice, Kfie‰ice). Sna-
Ïíme se spoleãnû bránit Ministerstvu dopravy a Správû Ïeleznic
pfied nevratnou devastací na‰eho okolí. 

Víme, Ïe stavbu vysokorychlostní tratû nezastavíme, dfiíve ãi po-
zdûji vlaky budou jezdit (stavba by mûla b˘t dokonãena 2050) otáz-
kou je jaké to budou vlaky a zda budoucí VRT v âR, na kterou je‰tû
neexistuje projekt, jiÏ není zastaralá a Evropa i svût nám stále
utíká.                                  Vá‰ starosta
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INFORMACE OBECNÍHO Ú¤ADU 
VáÏení obãané,

léto je za námi, a i kdyÏ
si s námi poãasí obãas
trochu zahrávalo, vûfií-
me, Ïe jste si ho uÏili
a strávili jste hezk˘ ãas

aÈ uÏ na domácí, nebo zahraniãní dovolené.
Pfiejeme vám, aby pozitivní energie naãer-
paná bûhem voln˘ch dní vydrÏela co nejdé-
le. Energii budou potfiebovat i na‰i ‰koláci,
ktefií se po prázdninách vrátili do tfiíd -
upfiímnû jim drÏíme palce, aby v nich vydr-
Ïeli cel˘ ‰kolní rok.

OBEC POMÁHÁ OBCI
Jistû kaÏd˘ z nás ví o mimofiádné Ïivelné

pohromû, která v ãervnu zdevastovala nû-
kolik obcí na Moravû. Je‰tû jednou chceme
z celého srdce podûkovat v‰em, ktefií se ja-
k˘mkoliv zpÛsobem podíleli na pomoci po-
tfiebn˘m. Dûkujeme v‰em, kdo chtûjí pomá-
hat.

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA
Obce se musejí

v tomto roce pfiipravit
na nov˘ zpÛsob zpo-
platnûní odpadÛ. Dosa-
vadní právní úprava,
která bude zru‰ena

k 31.12.2021, dávala obcím celkem tfii vari-
anty zpoplatnûní odpadÛ.

• Místní poplatek za provoz systému shro-
maÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní a vyu-
Ïívání a odstraÀování komunálních odpa-
dÛ podle zákona o místních poplatcích

• Poplatek za komunální odpad podle záko-
na o odpadech

• Úhradu na základû smlouvy rovnûÏ se zá-
konem o odpadech
Zpoplatnûní nebylo moÏné kombinovat

a obce si byly povinny pouze vybrat jeden
z tûchto tfií zpÛsobÛ zpoplatnûní.

Zastupitelstvo na‰í obce rozhodlo o tfietí
moÏnosti a to byl v˘bûr úhrady na základû
uzavfiení smlouvy s kaÏd˘m potencionálním
poplatníkem v obci. K uzavfiení smlouvy tak
nebylo moÏné nikoho donutit. Nadále samo-
zfiejmû zÛstává moÏnost uzavfiení smlouvy
s podnikajícími fyzick˘mi a právnick˘mi oso-
bami, které se tak mohou na základû smlou-
vy zapojit do systému odpadového hospo-
dáfiství.

POPLATKY OD ROKU 2022
KaÏdá obec, která chce i v roce 2022 vy-

bírat poplatky za odpady musí pfiijmout
novou obecnû závaznou vyhlá‰ku a stano-
vit nûkter˘ z nov˘ch poplatkÛ. Novinkou je,
Ïe jsou v‰echny poplatky obsaÏeny v jedi-
ném zákonû a to o místních poplatcích.
I podle nové právní úpravy platí, Ïe si obce
musejí vybrat pouze jednu variantu zpo-

I pfiesto, Ïe byly prázdniny, my jsme nezaháleli
VáÏení a milí ãtenáfii, 
rádi bychom vás pfiivítali v novém ‰kolním

roce a popfiáli vám, a hlavnû na‰im prvÀáã-
kÛm úspû‰n˘ start. 

I pfiesto, Ïe byly prázdniny, my jsme ne-
zaháleli a peãlivû pfiipravovali ‰kolku pro
dûti. Paní ‰kolnice Ivanka uklízela a dezinfi-
kovala kaÏd˘ kout tfiídy, myla okna, povlíka-
la pefiinky a vybírala ten nejvoÀavûj‰í prá-
‰ek, aby se dûtem krásnû odpoãívalo. Ku-
chafi Ondra pro na‰e mlsné jaz˘ãky pfiipra-
voval jídelníãky a objevoval nová jídla. Paní
uãitelka Evãa pro dûti pfiipravila spoustu no-
v˘ch a zajímav˘ch her, pomÛcek a aktivit,
aby dûti program bavil, byl pro nû pfiínosn˘
a rozvíjel celou jejich osobnost. Paní fieditel-
ka Kája chystala v‰echny dÛleÏité doku-
menty a informace o Covid situaci pro rodi-
ãe, také plánovala projektové dny a v˘lety
pro dûti. Cel˘ kolektiv matefiské ‰koly se
snaÏil pfiipravit prostory a v˘zdobu ‰kolky
tak, aby vyhovovaly nov˘m ale i stávajícím
dûtem a adaptace probûhla co nejklidnûji,
bez vût‰ích slz. 

Celé prázdniny se v reÏii pana starosty
dokonãovala na‰e krásná a velká zahrada.
Av‰ak tak krásnou zahradu bychom nemûli,

platnûní, jednotlivé poplatky nelze kombi-
novat.
• Poplatek za obecní systém odpadového

hospodáfiství
• Poplatek za odkládání komunálního odpa-

du z nemovité vûci
Na základû novely odpadového zákona

musí obec Îidovice od 1.1.2022 pfiistoupit
ke zmûnû systému odpadového hospodáfi-
ství. Jak˘ poplatek bude zaveden se bude
zastupiteli projednávat.

VOLBY
Závûrem pfiipomínáme, Ïe na zaãátku

fiíjna probûhnou volby do Poslanecké snû-
movny Parlamentu âR. UpozorÀujeme
v‰echny voliãe, aby si pfiekontrolovali plat-
nost obãanského prÛkazu, vzhledem k blíÏí-
címu se termínu voleb. Volební místnost
v Îidovicích pro vás bude samozfiejmû pfii-
pravená, tak jako vÏdy :) 

·kolákÛm,   rodiãÛm   a uãitelÛm   pfieje-
me úspû‰n˘ vstup do nového ‰kolního roku
a v‰em ostatním je‰tû trochu toho babího
léta, hodnû slunce a dobré nálady.

Za obecní úfiad
Bc. Radka Luxová - úãetní obce

kdyby obec nezafiídila dotace, za coÏ velice
dûkujeme. Nejvût‰í dík patfií panu starostovi
Ing. Miloslavu Krejnému, za obûtavost pfii
jednání s firmami, za práci v terénu s tûÏkou
technikou a neustál˘ dohled, zda v‰e fungu-

je, jak má. Nemal˘ dík patfií vám, obãanÛm
Îidovic, za pomoc pfii brigádách na zahra-
dû. 

Záfií je ve znamení pfiíchodu nov˘ch dûtí.
A aby pro dûti pfiíchod do ‰kolky nebyl tak
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velk˘ ‰ok, pfiipravili jsme pro nû rÛzné akce jak v prostorách matefi-
ské ‰koly, tak i mimo nû. Tento mûsíc nás ãekaly akce tfii a to: 

·moulí show - do ‰kolky pfiijeli animátofii z Fast Agency, Jirka
a Martin, ktefií si pro dûti pfiipravili zábavné dopoledne plné soutûÏí,
tance a zábavy. Celou akci vedl ply‰ov˘ ·moula nadmûrn˘ch roz-
mûrÛ, kter˘ dûti okamÏitû upoutal a vzbudil velk˘ zájem. 

Dopravní hfii‰tû v Litomûfiicích. Zde nás pfiivítal policista a vy-
svûtlil nám, jak se správnû pohybovat po komunikaci jako chodec,
ale i jako fiidiã kolobûÏek a kol. Zopakovali jsme si, co jaká doprav-
ní znaãka znamená a proã jsou tak dÛleÏité. 

Zábavné dopoledne si pro nás pfiipravila herna Méìa Béìa, kde
si dûti vyzkou‰eli své motorické dovednosti, koordinaci a fyzickou
zdatnost. 

Vût‰ina tûchto programÛ byla hrazena v rámci dotací a byla do-
provázena odborníkem, kter˘ mûl pro dûti pfiipraven v˘chovnû vzdû-
lávací program, tak aby byl pro dûti zábavn˘, ale zároveÀ si odnesly
nové poznatky a zku‰enosti. Doufáme, Ïe nám situace dovolí a bu-
deme takov˘chto akcí a v˘letÛ pofiádat bûhem celého roku více.

Mimo tyto akce jsme samozfiejmû mûli ve ‰kolce tematické t˘dny,
jak jsme zvyklí. Záfií se neslo v duchu adaptace na matefiskou ‰kolu,
uzavírání pfiátelství, pravidel slu‰ného chování a povídání o rodinû
a její dÛleÏitosti.

První záfiijov˘ t˘dny nás ãekala témata: 
Otvíráme dvefie ‰kolky, vítáme vás kluci, holky - poprvé ve

‰kolce. Téma se zamûfiilo na seznamování se s nov˘mi kamarády
ale i s prostory ‰kolky a zamûstnanci, s hraãkami, s pravidly tfiídy
a pravidly správného chování. JelikoÏ bylo málo dûtí, rozhodli jsme
si téma ponechat i dal‰í t˘den, kdy uÏ do ‰kolky pfii‰la vût‰ina no-
v˘ch dûtí a mohla zaãít pozvolná adaptace, se kterou nám velmi po-
mohli kluci z Fast Agency - Jirka a Martin, ktefií do ‰kolky pfiijeli se

‰moulí show a se kter˘mi jsme si uÏili spoustu zábavy. 
MÛj nejlep‰í kamarád, v tomto t˘dnu se dûti uãili, jak se chovat

ke kamarádÛm a proã je pfiátelství dÛleÏité. U tohoto tématu jsme
velmi diskutovali a procovali s rÛzn˘mi pfiíbûhy, kdy dûti poznávaly,
co na pfiíbûhu bylo ‰patné a jak by se zachovali oni. Dal‰í t˘den byl
v˘jimeãn˘, protoÏe dûti do ‰kolky pfiinesly ukázat své nejlep‰í ka-
marády v podobû své oblíbené hraãky. 

Téma Moje oblíbená hraãka bylo u dûtí velice oblíbené, nejen
proto, Ïe si mohli do ‰kolky pfiinést hraãku ale také proto, Ïe vidûli
nejoblíbenûj‰í hraãky i sv˘ch kamarádÛ. Se‰lo se nám zde spoustu
ply‰ákÛ, aut a panenek. Uprostfied t˘dne jsme nav‰tívili dopravní
hfii‰tû v Litomûfiicích, pro dûti byl velk˘ záÏitek, uÏ jen to, Ïe jeli hro-
madnou dopravou. Na místû nás ãekal pan policista, se kter˘m jsme
si povûdûli pár základních pravidel o chování na dopravním hfii‰ti
a jak se chovat na silnici. Samozfiejmû nesmûla chybût projíÏìka na
kole/kolobûÏce. 

Mûsíc jsme uzavfieli povídáním o rodinû a domovû. Dûti si na téma
Moje rodina, mÛj domov pfiinesly fotky sv˘ch rodiãÛ, sourozencÛ
a prarodiãÛ. Povídali jsme si o tom, jak je rodina dÛleÏitá, Ïe není
kaÏdá rodina stejná, jak se jmenují ãlenové rodiny...Abychom vûdû-
li, jak ostatní dûti bydlí, mûli za úkol namalovat svÛj dÛm, pfiedstavit
nám ho a zkusit popsat cestu do ‰kolky. 

Tímto tématem bychom se s vámi chtûli rozlouãit a popfiát vám
krásn˘ a proslunûn˘ podzim. I my uÏ se pomalu chystáme na pod-
zimní radovánky plné barev, chutí a vÛní. 

Karolína Mikolá‰ová, fieditelka M·

TIP NA V¯LET: POHÁDKOV¯ LES BÍLINA A TEPLICE
Dal‰ím místem k vyuÏití na v˘let s dûtmi je nedalek˘ les pln˘ pohádkov˘ch postav.

Je umístûn ve volné krajinû, proto nemá Ïádnou otevírací dobu ani vstupné a je volnû
pfiístupn˘. Nachází se v Bílinû v blízkosti sídli‰tû Za Chlumem a vznikl v roce 1974.
Tehdy zaãal pan J.Sekyra vyrábût pohadkové postaviãky ze dfieva a vytvofiil jich cca
130. Do souãasnosti se jich zachovala asi tfietina. O les se nyní stará spolek Pohád-
kov˘ les Bílina, kter˘ má velké plány a v‰e postupnû revitalizuje. K vidûní je zde napfi.
Rumcajs, Manka, Cipísek, víla Amálka, mot˘l Emanuel, Kfiemílek a VochomÛrka, Bob
a Bobek a dal‰í. Je to velmi pûkná procházka.

A komu by to nestaãilo, mÛÏe se pfiemístit o kousek dál do Teplic do dal‰ího po-
hádkového lesa. V Janáãkov˘ch sadech mÛÏete najít jedenáct velk˘ch dfievûn˘ch po-
hádkov˘ch postav s lehkou hádankou pro dûti. V parku potkáte ãerta, draka, vodníka
...a u kaÏdé postavy najdete nûjak˘ úkol. Nechybí zde ani dûtské prolézaãky. Krásné
podzimní v˘letování.                                                                   Jifiina Vítová
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âervnov˘ dûtsk˘ den jsme vzhledem k vládním opatfiením
sice uspofiádat nemohli, ale uÏ v tu dobu jsme si moc pfiáli,
aby se situace alespoÀ trochu zlep‰ila a mohli jsme pro

dûti pfiipravit rozlouãení s prázdninami. A tak se i stalo. Vzhledem ke
komplikaci s termínem jsme nakonec naplánovali tuto akci na sobo-
tu 4.9.2021. Pfiípravy pro mû a Dominika zaãaly ale minimálnû o dva
t˘dny dfiíve. Bylo potfieba v‰e obtelefonovat, zajistit a nakoupit.
Pfiedcházející pondûlí jsem poÏádala místní maminky o pomoc s na-
vazováním bonbonÛ. Se‰ly jsme se ve velkém poãtu, ruku k dílu pfii-
dal i jeden tatínek, pár vût‰ích dûtí a samozfiejmû celá kulturní ko-
mise.  ·lo nám to tak v dobré náladû rychle. V‰em za tuto pomoc
velice dûkujeme! To, Ïe jsme zvolili termín, kdy uÏ dûti chodily do
‰koly, takÏe vlastnû ne‰lo o rozlouãení s prázdninami ale o pfiivítání
nového ‰kolního roku, se ukázalo jako dobr˘ tah, neboÈ poãasí
oproti pfiedchozí sobotû vy‰lo na jedniãku. Dal‰í plus se ukázalo, Ïe
se dopoledne na hfii‰ti odehrával mistrovsk˘ zápas místního fotba-
lového klubu a nûkolik hráãÛ po skonãení neodjelo domÛ, ale po-
mohlo nám s pfiípravami. Vyzdobili jsme hfii‰tû barevn˘mi fáborky
a nafukovacími balónky a nachystali soutûÏe. V 15 hodin za krás-
ného letního poãasí to v‰e vypuklo. Dûti v‰eho vûku mûly moÏnost
ukázat své dovednosti pfii zábavn˘ch soutûÏích. Na hfii‰ti bylo pfii-
praveno nûkolik stanovi‰È. Dûti pomûfiily své síly jak pfii klasickém
skákání v pytlích nebo na míãích, v házení míãkÛ na cíl, v chÛzi na
chÛdách, pfielézání pfiekáÏky, lovení rybiãek, probûhnutí fotbalové
dráhy zakonãené stfielbou na branku, namotávání autíãek a dal‰ích,
tak i v netradiãních soutûÏích, jako sestavení velké skládaãky, chÛze
po lajnû a v neposlední fiadû stfiílení vzduchovkou na terã, kdyÏ mu-
sely nejprve zdolat pfiekáÏkovou dráhu. V‰echny soutûÏící dûti, bez
ohledu na to, jak se jim dafiilo splnit úkol, byly vÏdy na kaÏdém sta-
novi‰ti odmûnûny sladkostí. 

V prÛbûhu celého odpoledne mûly dûti moÏnost vyfiádit se ve ská-
kacím hradu a na obfií skluzavce, prohlédnout si hasiãskou techni-
ku, nechat si namalovat obliãej anebo usednout za volant závodní-
ho speciálu z dílny MKR TECHNOLOGY s.r.o. Po celou dobu byla
pro dûti pfiipravena cukrová vata a to dokonce v ‰esti pfiíchutích.
V‰ichni také netrpûlivû vyhlíÏeli, kdy se na obloze objeví letad˘lko
s pfiekvapením. Netrvalo dlouho a opravdu pfiiletûlo a z nebe se tak
zaãaly sná‰et krásné barevné fáborky s navázan˘mi bonbony. Le-
tadlo takto pfieletûlo celkem tfiikrát, takÏe se bonbony dostaly snad
na kaÏdého. Pilotovi se letos pfielety obzvlá‰È povedly a pfiipravil tak
záÏitek nejen dûtem, ale i dospûl˘m. Následnû se dûti shromáÏdily
v pÛlce hfii‰tû, kde mûly moÏnost sledovat profesionálnû vycviãené-
ho psa, jak plní úkoly své paniãky paní Gabriely Kuãerové. Po tomto
zajímavém pfiedstavení se dûti chopily pfiipraveného lana a zaãala
pfietahovaná. Poprvé holky a kluci v‰ichni dohromady, podruhé
zmûfiili své síly holãiãky s tatínky proti klukÛm s maminkami a nako-
nec hasiãi vyzvali k souboji v‰echny dûti. âtyfii chlapi, byÈ silní, ne-
mûli proti tolika dûtem ‰anci a ty za své vítûzství byly odmûnûny su-

permanovsk˘mi k‰iltovkami. Zábavné odpoledne se ch˘lilo ke konci,
coÏ znamenalo jediné. Pfiípravy velice oblíbené pûny se ujali jak
jinak neÏ na‰i hasiãi a velká zábava pro dûti mohla zaãít. Pûna se
hasiãÛm moc povedla, o ãemÏ svûdãily rozzáfiené dûtské oãi a sko-
taãení, dokud se pûna nerozplynula. Po usu‰ení a pfievleãení mohly
dûti zasednout na sál, kde pro nû bylo pfiipravené promítání pohád-
ky, zatímco rodiãe u oh˘nku opékali bufity. Vûfiím, Ïe v‰ichni si tento
den moc uÏili. 

Na závûr mi dovolte vyjádfiit podûkování v‰em, bez kter˘ch by se
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tento den neuskuteãnil. Pfiedev‰ím spoluobãanÛm a fotbalistÛm,
jenÏ se podíleli na pfiípravách a asistovali dûtem pfii soutûÏích, paní
Ladislavû âuãkové, která malovala dûtem obrázky na obliãej, man-
ÏelÛm Klárce a Mariovi Kress za pfiistavení dakarského speciálu,
paní Gabriele Kuãerové za ukázku v˘cviku psa, panu Tomá‰ovi ¤e-
záãovi za pofiízení fotografií, se skákacím hradem, skluzavkou
a cukrovou vatou byl u nás pan Ivan Nagy, zábavnou dráhu a stfiel-
bu ze vzduchovky pfiipravil pan Marek Kostka a krásné k‰iltovky pro
dûti zajistila jeho manÏelka Zdena, hasiãskou techniku a pûnu pfied-
vedli hasiãi JPO Hrobce - Îidovice a úÏasn˘ pfielet letadlem se sho-
zem bonbonÛ provedl pan Josef Pém a to zcela na své vlastní ná-
klady. Moc v‰em dûkujeme!                         Mgr. Simona Kr‰ová

Labská neckyáda, to je tradiãní letní akce
Tradiãní letní akce se konala i letos a to

v sobotu 24.7.2021, jednalo se jiÏ o 11. roã-
ník Labské neckyády. PfiestoÏe poãasí bylo
pfiívûtivé, úãast byla velice slabá. KaÏd˘ rok
na tuto akci dohlíÏí hasiãi, ktefií jsou na místû
s pfiedstihem. KdyÏ mi Dominik pár minut
pfied 15 hodinou zavolal, Ïe na startu je pfii-
pravena pouze jedna posádka, zaãal závod
pfiedãasnû i pro mû. Doslova ve vtefiinû

jsme se s Mí‰ou Stuchlou telefonicky do-
mluvily, Ïe to prostû nûjak splujeme a tuto
akci improvizaãnû podpofiíme. Rychle jsem
doma oblékla plavky, popadla „plameÀáka“
a utíkala k Labi. Tam uÏ na mû ãekala Mí‰a
se sv˘m „hotdogem“. S úsmûvem a dobrou
náladou jsme se vydaly ke studené vodû.
Mezitím dorazili je‰tû jedni soutûÏící. Nako-
nec se tedy na start na náplavce v Îidovi-
cích postavily 4 posádky. I kdyÏ v‰echna
plavidla byla pohánûna pouze lidskou silou,
ale ani jedno nebylo po domácku vytvofiené,
za coÏ jsme si vyslouÏili i kritiku, pfiesto jsme

pobavili nejen sebe, ale vûfiím, Ïe i v‰echny
pfiihlíÏející. A o to pfii takové akci pfiedev‰ím
jde. DivákÛ bylo opravdu hodnû a já vûfiím,
Ïe jsme snad nûkoho inspirovali k úãasti
v pfií‰tím roãníku. Do cíle k Tropicana baru
dorazili v‰ichni v pofiádku a za svou odvahu
pfievzali milé dárky od starostky a místosta-
rostky Hrobec. Odpolední zábavu následnû
zpestfiili hasiãi, ktefií svezli po Labi na svém
novém ãlunu v‰echny dûti, které o to mûly
zájem. Zábava pro dospûlé probíhala ve
skvûlé atmosféfie aÏ do noci.

Mgr. Simona Kr‰ová
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Hasiãi informují o své ãinnosti
PoÏární sport spojuje atletiku s urãit˘mi

prvky a úkony z práce hasiãÛ. Pro jeho
zvládnutí je nutné spojit rychlost a obrat-
nost, nebát se pfiekáÏek, ani ohnû, ani
v˘‰ek. PoÏární sport se skládá ze ãtyfi dis-
ciplín, dvû jsou t˘mové a dvû individuální.
Bûh na 100 metrÛ s pfiekáÏkami je individu-
ální disciplína, ve které závodník pfiekonává
2 m vysokou bariéru, pak sbírá dvû hadice,
se kter˘mi bûÏí pfies kladinu (dlouhá 8 m, ‰i-
roká 18 cm a vysoká 1,2 m). Dal‰ím úkolem
je spojení hadic, napojení jedné z nich na
rozdûlovaã a nakonec po napojení proudni-
ce probûhnutí cílem. Druhou individuální dis-
ciplínou poÏárního sportu je v˘stup do 4. po-
dlaÏí cviãné vûÏe pomocí hákového Ïebfiíku
váÏícího 8,5 kg. âlenové ‰tafety 4x100
metrÛ musí pfiekonávat na trati rÛzné pfie-
káÏky a uhasit skuteãn˘ oheÀ. Úkolem je
v co nejkrat‰ím ãase donést do cíle hasiã-
skou proudnici, která slouÏí jako ‰tafetov˘
kolík. Poslední disciplínu poÏární útok plní 7
ãlenÛ t˘mu. Jejich úkolem je v co nejkrat‰ím
ãase propojit zdroj vody (nádrÏ), motorovou
stfiíkaãku, hadice, rozdûlovaã a proudnice,
dobûhnout ke dvûma terãÛm vzdálen˘m 90
metrÛ a pak se do nich trefit proudem vody. 

Tímto si vás dovolíme seznámit s celkov˘-
mi v˘sledky této sezóny a zároveÀ podûko-
vat v‰em, ktefií mají na tûchto v˘konech zá-
sluhu. Vedoucím, trenérÛm, rodiãÛm a hlav-
nû ãlenÛm reprezentujícím ná‰ sbor.

Stimax Cup 2021
mlad‰í dívky 9 - 11 let
2. místo Kaãka Nováková
13. místo Deniska Jelínková
22. místo Terezka Dolej‰í
25. místo Sofinka Chvojková
mlad‰í chlapci 6 - 8 let
6. místo Martínek Pefiina
mlad‰í chlapci 9 - 11 let
15. místo Tomá‰ek Pefiina
star‰í dívky 11 - 15 let
20. místo Eli‰ka Nitschová
star‰í chlapci 12 - 15 let
17. místo Elijá‰ Chvojka
21. místo Karel Janou‰ek
dorost dívky 17 a více let
9. místo KáÈa Malá
19. místo Blanka Nagyová
24. místo Petra ·a‰ková
26. místo Lída Honzíková
28. místo Eli‰ka Jelínková
dorost chlapci 13 - 16 let
1. místo Václav Dolej‰í

muÏi 17 a více let
16. místo Luká‰ Váchal
31. místo Pavel Novák
âesk˘ pohár na 100 m s pfiekáÏkami
Václav Dolej‰í v kategorii stfiední dorost
skonãil na celkovém 8. místû
Podfiipská liga
muÏi TOP - 3. místo
muÏi ¤ÍP - 5. místo
Ïeny A TOP - 4. místo
Ïeny A ¤ÍP - 3. místo
Ïeny H TOP - 2. místo
Ïeny H ¤ÍP - 2. místo
star‰í Ïáci - 2. místo
mlad‰í Ïáci A - 3. místo
Mlad‰í Ïáci B - 12. místo

Mistrovství republiky dorostu v poÏár-
ním sportu dne 5.7.2021 v Zábfiehu se zú-
ãastnilo na‰e druÏstvo dorostenek. Dûvãata
obsadila celkové 11. místo z 15 druÏstev.

Mistrovství republiky v poÏárním útoku
dne 8.8.2021 v Hradci Králové se zúãastni-
lo na‰e druÏstvo dûvãat, které skonãilo na
22. místû z 30 druÏstev.

Mistrovství republiky v disciplínû 100
m s pfiekáÏkami dne 21.8.2021 v Ostravû
se zúãastnila Katefiina Malá (80. místo)
a Václav Dolej‰í (44. místo).

Mistrovství republiky v TFA (Toughest
Firefighter Alive - Nejtvrd‰í hasiã pfieÏije)
28.8.2021 ve Svitavách se zúãastnil Pavel
Novák, kter˘ skonãil na 19. místû v katego-
rii nad 35 let. 

Je‰tû jednou dûkujeme a blahopfiejeme
k v˘sledkÛm. 

Dominik Chvojka, Pavel Novák
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Ani v˘jezdová jednotka, co se aktivity t˘ká, nezÛstává
v Ïádném pfiípadû pozadu

To, Ïe se vyráÏí k událostem jako je tfieba
likvidace bodavého hmyzu, dopravní neho-
dy, ãerpání vody a dal‰í, coÏ je samozfiej-
mostí, velkou míru ãasu vûnuje jednotka
také v˘cviku a rÛzn˘m ‰kolením. V‰ude pfií-
tomná zdravovûda, ovládání techniky, tak
i leto‰ní rok velmi zajímavé a nároãné ‰kole-
ní nosiãÛ d˘chací techniky a je‰tû nároãnûj-
‰í v˘cvik na vodû. A ten bychom vám rádi
krátce pfiiblíÏili.

Dne 10. a 11. záfií 2021 probûhl ve vo-
dáckém kanálu v Roudnici nad Labem v˘-
cvik „Ovládání plavidla, záchrana a sebezá-
chrana na tekoucí vodû“. Tento v˘cvik pro-
bûhl pod zá‰titou Vodní záchranné sluÏby
ââK Ústí nad Labem. V˘cviku se zúãastnilo
8 jednotek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ (Îdár
nad Sázavou, Vestec, ·tûtí, Po‰ovice, Pole-
py, Klap˘, Hrobce - Îidovice, Bene‰ov nad
Plouãnicí) a mûstská policie z Ústí nad
Labem v celkovém poãtu 38 úãastníkÛ.

Samotn˘ v˘cvik byl rozdûlen do dvou
blokÛ. První den, respektive podveãer, byl
vûnován teorii - pouÏívání bezpeãnostních
a ochrann˘ch prostfiedkÛ, pozice na ãlunu
a povely. Následovala cca hodina praxe,
která se zamûfiila na ovládání plavidla na
klidné vodû, obrácení pfievrÏeného raftu
a nasedání do raftu z vody. Zde se úãastní-
ci utvrdili, Ïe ovládání raftu je t˘mová práce,
Ïe loì má minimálnû jednoho a maximálnû
jednoho „kapitána“. Pfies „divok˘“ zaãátek,
se jednotlivé posádky nakonec slu‰nû se-
hrály a byly pfiipravené na druh˘ den. 

Ten zaãal krátkou teoretickou ãástí, která
popisovala hydrologii tekoucích vod. Potom
zaãala ta pravá „zábava“. V˘hodou roudnic-
kého kanálu je, Ïe se zde dá korigovat
mnoÏství vody, která do kanálu pfiitéká. Díky
tomu mohl v˘cvik zaãít nácvikem brodûní,
pohybem zachraÀujících v proudu, byla
moÏnost si vyzkou‰et chování vody ve vod-
ním válci.

Po této „zahfiívací disciplínû“ následovala
pro nûkteré nekoneãná pasáÏ v podobû se-
bezáchrany, pohyb / plavba v proudu (bez
raftu), pfiíãné pfiekonávání proudu. Zde si

nûktefií cviãící opravdu sáhli na dno a Labe
pfii‰lo o nûkolik litrÛ vody (potom co je vypi-
li). Pár jedincÛ v˘cvik vzdalo, nûktefií dal‰í
k tomu nemûli daleko, ale skvûlí instruktofii
jim dodali odvahy a dal‰í síly k pokraãování. 

Po této opravdu nároãné fázi v˘cviku ná-
sledovalo samotné splouvání kanálu na raf-
tech, jeho ovládání, vyuÏívání ti‰in a vracá-
kÛ. Toto uÏ nebylo tak fyzicky namáhavé,
ale po pfiedchozí fázi uÏ to pro nûkteré bylo
vydání se z posledních sil.

Následovalo krátké shrnutí v˘cviku, spo-
leãná fotka, sbalení materiálu a odjezd
domÛ.

Myslím si, Ïe v˘cvik splnil to, co bylo oãe-
káváno. âlenové JSDH si vyzkou‰eli co je
voda za Ïivel, získali k ní respekt a lehce
„ochutnali“ jak se v ní chovat.

Dominik Chvojka, âestmír Mal˘
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Tip na rychlou sladkou snídani. 
FRANCOUZSKÉ TOASTY

PEâÍCÍ OKÉNKO

Ingredience:
4 plátky toastu (star‰ího chleba)
3 - 4 vajíãka 
1 polévková lÏíce mléka
‰petka skofiice

2 polévkové lÏíce cukru
Dozdobení:
‰lehaãka/zakysaná smetana
ovoce
ofií‰ky 

Postup: V misce rozkvedláme vajíãka, pfiidáme mléko, cukr a ‰petku skofiice. V takto pfii-
pravené smûsi namáãíme chleba, na mírnû rozpálené pánvi smaÏíme na másle. Staãí z
kaÏdé strany chvilku. 

Pfiendáme na talífi a ozdobíme dle chuti, napfiíklad domácí ‰lehaãkou a ovocem. Nebo mÛ-
Ïete pouÏít ofií‰ky, marmeládu, ãokoládu.

Doporuãuji i domácí ovocnou omáãku. Do rendlíku dáte zmraÏené/ãerstvé ovoce zasype-
te cukrem. Na závûr pfiidáte vanilkov˘ lusk a na mírném ohni svafiíte do husté omáãky, kte-
rou mÛÏete na závûr je‰tû rozmixovat tyãov˘m mixérem ãi pfiepasírovat. Tak vám vznikne
Coulis (ovocná omáãka).                  

Dobrou chuÈ a sladké ráno.Ing. Katefiina Pro‰ková

Poslední zmínka o na‰em fotbalovém od-
díle v obecním zpravodaji se datuje do jeho
„vánoãního“ vydání minulého roku. Tehdy
fotbal ov‰em „spal,“ neboÈ kvÛli pandemii
koronaviru se nejen v âeské republice
témûfi zastavil kompletní spoleãensk˘ Ïivot.
Stovky amatérsk˘ch fotbalov˘ch t˘mÛ, vãet-
nû toho na‰eho, v napûtí ãekaly, co pfiinese
nov˘ rok. Nakonec v‰e skonãilo tak, Ïe k pár
podzimním zápasÛm uÏ nepfiibyl Ïádn˘.
SoutûÏe byly ukonãeny a sezona 2020/2021
defacto vÛbec nebyla. Aãkoliv v âechách se
dlouho Ïivila nadûje na dohrání alespoÀ
podzimní ãásti. To se ov‰em nakonec neko-
nalo. Narozdíl od pfiedchozích let mimofiád-
nû tuhou zimu vystfiídaly mnohem lep‰í kli-
matické podmínky a s nimi se lep‰ila nálada
napfiíã celou spoleãností a v‰emi jejími dal-
‰ími kategoriemi a skupinami. Po uvolnûní
vládních restrikcí tak i ná‰ t˘m nastoupil
alespoÀ k nûkolika pfiípravn˘m zápasÛm,
jimiÏ si v polovinû tohoto roku zpestfiil pro-

gram a témûfi po ‰esti mûsících znovu pfii-
ãichl k fotbalu tak, jak se minimálnû na této
úrovni slu‰í a patfií. 

Bûhem zmínûné dlouhé pfiestávky probû-
hla stavební zmûna také pfiímo na hfii‰ti. Po-
staveny byly nové stfiídaãky, a to na opaãné
stranû hfii‰tû, neÏ jsou je‰tû dnes. Ty budou
novû z betonov˘ch cihel, které doplní je‰tû
tradiãní plastová stfiecha s laviãkou. Po do-
konãení v‰ech zb˘vajících prací tak náhrad-
níci s realizaãními t˘my budou umístûni
pfiímo pod dopravní tepnou mezi na‰í obcí
a kfiiÏovatkou na Chvalín, Rohatce a Roud-
nici nad Labem. 

Dal‰í zmûna se v souvislosti s na‰ím klu-
bem odehrála i pfied rozlosováním soutûÏí
pro roãník 2021/2022. Po dlouh˘ch letech
totiÏ Sportovní klub Îidovice nefiguroval
mezi t˘my, které byly pfiipraveny startovat ve
tfietí tfiídû. Zafiadil se totiÏ k muÏstvÛm ve
ãtvrté tfiídû. Do mistrovsk˘ch utkání vstoupil
tentokrát bez tûch pfiípravn˘ch. Na úvod

jsme si stfiihli derby v Podluskách (2:5),
naãeÏ pfii‰el nevydafien˘ duel s B t˘mem
Du‰ník. Dva neúspûchy zaÏehnalo vysoké
vítûzství v Pfiestavlkách. Velké drama se
odehrálo na na‰em hfii‰ti v pokroãilé polovi-
nû záfií. Po poloãase totiÏ vedly Kostomlaty
o tfii branky, ale po pfiestávce ná‰ t˘m dva-
krát skóroval a do posledních minut sahal
po vyrovnání. BohuÏel tfietí branku uÏ ne-
vstfielil a prohrál. 

Pfiichází lep‰í, ale také hor‰í momenty. Ty
nejlep‰í ov‰em vznikají právû v t˘mu. Ak-
tuální situace stále nahrává klidnému spo-
leãenskému Ïivotu bez velk˘ch nervÛ
z toho, co se bude dít dál a zda by se v‰e
nemohlo znovu obrátit do protismûru.
A navíc, vychlazené pivo chutná nejlépe
vÏdy po aktivním v˘konu. Své místo nalez-
nete právû u nás, kde nic z v˘‰e zmínûné-
ho nechybí. Pfiidejte se také k nám! Mimo-
jiné máme u nás i pivovar. Sami si tak mÛ-
Ïete vybrat, zda si dáte obligátní PlzeÀ,
nebo ochutnáte nûkteré ze sortimentu
piv z oblasti Roudnicka.

Jan Str˘hal

Fotbal znovu na hlavní scénû


