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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané,
ve stínu Covidu, kdy zbyteãnû zemfieli, mezi desítkami tisíc obãa-

nÛ na‰í republiky, i obãané na‰í obce, mnozí v produktivním vûku,
kter˘m se chtûlo moc Ïít a pracovat. Dal‰í desetitisíce lidí zbyteãnû
umírají na Ukrajinû, kterou nesmyslnû napadl pomaten˘ blázen
dychtící po moci a jeho vinou zemfiou hlady dal‰í statisíce lidí v Afri-
ce a jin˘ch zoufale chud˘ch regionech. V‰em tûmto lidem chci vû-
novat tichou vzpomínku a podûkování za to co dobrého stihli udûlat
pro spoleãnost.

Na‰i Ukrajinci, ktefií jsou ubytováni na Obecním úfiadû, se úspû‰-
nû zapojili do Ïivota v obci a muÏská ãást nám pomáhá pfii rekon-
strukci Obecního úfiadu a nutn˘ch opravách restaurace, která je od
1. dubna leto‰ního roku uzavfiena a nájemci se nehrnou. 

Pro záchranu spoleãenského Ïivota v obci fotbalov˘ klub SK Îi-
dovice, na základû Ïivnostenského oprávnûní, zprovoznil kiosek ve
sportovním areálu s drobn˘m obãerstvením, kter˘ je otevfien pfii fot-
balov˘ch zápasech, v‰ech spoleãensk˘ch akcích pofiádan˘ch
Obecním úfiadem, a kaÏd˘ den ve veãerních hodinách. PfiestoÏe se
sedí venku, je hojnû obãany nav‰tûvován.

Po dvouleté covidové odmlce se spoleãensk˘ Ïivot v obci úspû‰-
nû rozjíÏdí (velikonoãní ostrov, pálení ãarodûjnic, dûtsk˘ den, uklidí-
me âesko), splnili jsme i covidov˘ dluh a pfiivítali osm nov˘ch ob-
ãánkÛ, vãetnû jednoho Ameriãana s vírou v jejich ‰Èastn˘ a spoko-
jen˘ Ïivot, kter˘ není v dne‰ní dobû samozfiejmostí. Sejdou se 24.
ãervna i rodáci a pfiátelé Îidovic a jistû bude o ãem debatovat. 

Závûrem bych chtûl v‰em, ktefií ve zdraví pfieÏili, moc podûkovat a vûfite, Ïe je za co, vÏdyÈ kaÏd˘ nûjakou maliãkost pro své spoluobãa-
ny a obec udûlal.                                                                                                                                                      Vá‰ starosta
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Témûfi na den pfiesnû jsme uspofiádali po tfiech letech tolik oãe-
kávané vítání nov˘ch obãánkÛ na‰í obce. Tato událost se konala
v sobotu dne 28.5.2022 pro osm miminek a batolat narozen˘ch od
léta 2019 do jara 2022. Po mém úvodním slovu nastoupily dûti
z Matefiské ‰koly Îidovice a pfiedvedly program, kter˘ si pfiipravily
s paní fieditelkou a paní uãitelkou. Po tomto velice roztomilém a do-
jemném pfiedstavení plného písniãek, taneãkÛ a básniãek promluvil
k rodiãÛm na‰ich nejmen‰ích pan místostarosta Marek Beránek. Po
jeho proslovu jsme rodiãÛm poblahopfiáli a pfiedali dárek od obec-

Pfiivítali jsme nové obãánky na‰í obce

INFORMACE OBECNÍHO Ú¤ADU 
VáÏení ãtenáfii,
v rukou máte nové
vydání obecního
Zpravodaje, kter˘
Vám pfiiná‰í horké
novinky v tomto let-

ním období. Máme pro Vás fiadu aktualit
a informací. Nûkteré jste uÏ moÏná zazna-
menali, protoÏe od posledního vydání na-
‰ich novin uÏ nûjak˘ ãas ubûhl. Vûfiíme ale,
Ïe tu najdete dost zpráv, které budou pro
Vás nové a hlavnû pozitivní. 

Rekonstrukce obecního úfiadu
V únoru leto‰ního roku jsme pfiistoupili

k dlouho plánované rekonstrukci prostor bu-
dovy obecního úfiadu. V loÀském roce byla
podána Ïádost o dotaãní titul k tomuto úãelu. 

Rekonstrukce je rozdûlena na dvû etapy,
pfiiãemÏ v první etapû (celé první patro) jiÏ
byly opraveny prostory archivu obecního
úfiadu a sociálního zafiízení. âást prostoru
jsme upravili jako doãasné ubytování pfii fie-
‰ení tûÏk˘ch Ïivotních situací. 

Ve druhé etapû (pfiízemí) dochází k rekon-
strukci, vstupní chodby, prostory úfiadu a so-
ciálního zafiízení.

Tfiídí‰, tfiídím, tfiídíme
V obci se nachází nûkolik kontejnerÛ na

tfiídûn˘ odpad v plastovém provedení o veli-
kosti 1 100 l a polozapu‰tûn˘ch o velikosti
3 m3, které jsou umístûny na tfiech stanovi‰-
tích vefiejného prostranství. Pokud v‰ak uvi-
díte, Ïe je kontejner pln˘ a vy v dobrém
úmyslu stojíte s PET - lahvemi nebo s papí-

rovou krabicí a vûci se kutálí ven, nebo je
tam ani nemá smysl zkou‰et dávat, zkuste
popojít nûkam do vesnice na jiné kontejne-
rové místo. Urãitû najdete jin˘ kontejner,
kam se je‰tû vá‰ odpad vejde.

Parkování a údrÏba chodníkÛ
Parkování na chodníku je zakázáno!

Chodníky jsou urãené pro pohyb chodcÛ
a na tuto zátûÏ jsou i vybudované. Stání na
chodníku zpÛsobuje po‰kození chodníku
a nutnost vynakládat peníze na jejich opra-
vu. Nehledû na situaci, kdy musí maminka
s koãárkem obcházet auto po silnici. Pro-
sím, neparkujte na chodnících, a to ani
z ãásti vozidla. Dûkujeme

Neprojedeme, stûÏují si popeláfii
Îlutá ãára na silnici není jen na okrasu!

¤idiãi popeláfisk˘ch aut musejí ãasto i nûko-
lik minut manévrovat, neÏ se jim podafií
kolem nevhodnû odstaven˘ch aut projet na
poÏadované místo. Vodorovné dopravní
znaãení na silnicích, tedy ty „ãáry“ na silnici
mohou mít rÛzné barvy i podoby. Znaãí jízd-
ní pruhy, parkovací oblasti, ale také zákazy
stání nebo zastavení. A právû ty, omezující
stání vozidel, jsou Ïluté a li‰í se grafick˘m
zobrazením. 

Poplatek za psa
Îádáme obãany, ktefií doposud neuhradili

poplatek za psa, aby takto uãinili do konce
mûsíce ãervna. Poplatek je moÏné uhradit
hotovû na pokladnû úfiadu nebo pfievodem
na bankovní úãet obce Îidovice ã.
1387693204/2700 pod variabilním symbo-

lem ã. ãíslo popisné a specifick˘m symbo-
lem ve tvaru: 1341. Prosíme obãany, aby
upfiednostÀovali bezhotovostní platbu.
Dále Ïádáme majitele psÛ, aby pfii procház-
kách po obci uklízeli hromádky, které pejsci
za sebou zanechávají. Nehledû na estetiku,
je pfii sekání trávy setkání s psím exkremen-
tem velmi nepfiíjemné.

Poplatek za svoz komunálního 
odpadu 

Samolepky na 2 pololetí 2022 jsou jiÏ
k dispozici na obecním úfiadu v Po a St
v úfiedních hodinách. KaÏdá domácnost si
vybírá z nabízen˘ch variant zaji‰tûní svozu.
Poplatek se novû hradí zpûtnû, nejpozdûji
do 30 dnÛ aÏ po skonãení kaÏdého pfií-
slu‰ného kalendáfiního pololetí. Úhradu
je moÏné uhradit v mûsíci ãervenci hotovû
na pokladnû úfiadu nebo na bankovní úãet
obce Îidovice ã. 1387693204/2700 pod va-
riabilním symbolem ã. ãíslo popisné a speci-
fick˘m symbolem ve tvaru: 37222111, do
zprávy pro pfiíjemce: ã. p. + jméno poplatní-
ka, u nemovitosti vlastníka. Prosíme obãa-
ny, aby upfiednostÀovali bezhotovostní
platbu. Dûkujeme

Nenechte si ujít novinky z na‰í obce
Pfiihla‰te se do aplikace Mobilní rozhlas

https://zidovice.munipolis.cz a budou vám
bezplatnû chodit SMS ãi e-maily.

Teì uÏ nezb˘vá nic jiného neÏ si pln˘mi
dou‰ky uÏít proslunûnou oblohu s úsmûvem
na tváfii, protoÏe s úsmûvem jde v‰echno líp.
Pfiejeme Vám v‰em krásné prázdniny a po-
hodovou dovolenou. 

Za obecní úfiad
Bc. Radka Luxová, úãetní obce

ního úfiadu a to zlat˘ pfiívûsek znamení zvûrokruhu. Nechybûly ani
pamûtní listy a kvûtiny pro maminky. Na závûr probûhlo fotografo-
vání dûtí v kolébce. Celá tato slavnost se udála na krásnû vyzdo-
beném sále. Dûkujeme velice paní fieditelce ‰kolky Karolínû Miko-
lá‰ové nejen za vystoupení dûtí, ale také za pÛjãení rekvizit a pomoc
pfii v˘zdobû sálu.  Mgr. Simona Kr‰ová



(Pokraãování na následující stranû)
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Dûtsk˘ den se vydafiil
Na sobotu 4.6.2022 si kulturní komise

obce spolu s fotbalov˘m klubem Îidovice
pfiipravila dûtsk˘ den. Dûti spolu s rodiãi se
se‰li v 15 hodin na vesele vyzdobeném hfii‰-
ti barevn˘mi fáborky a balónky, kde je pfiiví-
tal pan místostarosta Marek Beránek a se-
známil je s odpoledním programem.

Pro dûti bylo pfiipraveno 11 dovednost-
ních soutûÏí. Na jednotliv˘ch stanovi‰tích
dûti pfiedvedly svÛj um v chÛzi na chÛdách,
pfii skákání v pytlích nebo na míãích, v háze-
ní míãkÛ na cíl, pfielézání pfiekáÏky stíÏené
drÏením lÏíce s pinkponkov˘m míãkem, dále
stfiílely lukem na terã, lovily rybiãky a dal‰í.
Nechybûla ani fotbalová dráha zakonãena
kopem na branku a stfiílení ze vzduchovek.
KaÏd˘ si téÏ mohl vyzkou‰et chÛzi na lajnû.
V‰echny soutûÏící dûti byly vÏdy za svou

CESTA NA VELIKONOâNÍ OSTROV

V sobotu 9. dubna se desítka dûtí se‰la i pfies nepfiízeÀ poãasí na dûtském hfii‰ti v Îidovicích, kde pro nû byl pfiipraven zábavn˘ program
s velikonoãní tématikou. Dûti fie‰ily nejrÛznûj‰í úkoly na stanovi‰tích (hledání vajíãek, rozpoznání velikonoãních tradic, malování vajíãek,
skládání velikonoãních motivÛ...), za splnûn˘ úkol získaly razítko a na konci na nû ãekala sladká odmûna v podobû velikonoãního perníã-
ku. Pfied krátkou de‰Èovou pfieháÀkou jsme se schovali do obecního sálu, kde dûti dofie‰ily úkoly a zahfiály se ãajem. Cesta na velikonoã-
ní ostrov byla tedy zdárnû dokonãena.  Dûkujeme V‰em dûtem za úãast a snad pfií‰tí rok na vidûnou.             Ing. Katefiina Pro‰ková

PÁLENÍ âARODùJNIC
Po dvouleté pauze jsme se koneãnû doãkali oblíbené akce „Pálení ãa-

rodûjnic“, která pfiipadla na sobotu 30. dubna 2022. Sraz úãastníkÛ byl
v 17hod pod lipami u matefiské ‰koly. PrÛvod masek a ostatních smûfioval
k fotbalovému hfii‰ti za doprovodu hudby z místního rozhlasu. V ãele se
nesla ãarodûjnice pfiipravená k upálení H. Pletichou.      

âarodûjnic se sice nese‰lo hodnû, ale pfiipraven˘ asi hodinov˘ program
si uÏily hlavnû ty nejmlad‰í. Probûhly se kolem postaveného ohni‰tû a há-
zely ko‰tûtem do dálky. SnaÏily se o prasknutí balónku zasednutím, ve kte-
rém byl schovan˘ bonbón/ balónky nám bohuÏel praskaly dfiív, neÏ jsme
chtûli/. Dal‰í z úkolÛ byl pro dvojice. Ty závodily v pfiená‰ení sklenûného
oka na lÏíci. Asi nejzajímavûj‰í soutûÏí byla „OCHUTNÁVKA  POSLEPU“.
Nikdo nevûdûl, co ho ãeká, a tak dûti otevíraly pusy s velk˘mi obavami.
Musely poznat jednu ze tfií ochutnávek, které byly oãíslované. âíslo si nej-
prve vylosovaly. Pod ãísly se skr˘vala ãokoláda, citron nebo ofiech. Ús-
mûvné bylo, Ïe si vût‰ina vylosovala právû ãokoládu a tu bez zaváhání po-
znal kaÏd˘. Posledním úkolem bylo kreslení kfiídou na zem. Za jednotlivé
soutûÏe dostávaly dûti sladkost a na závûr si mohly v kiosku vyzvednout
toãenou malinovku.                                 

Poãasí se vydafiilo a zábava pokraãovala upálením ãarodûjnice a opé-
káním bufitÛ.  A malé i velké ãarodûjnice odcházely spokojené.                  

Jifiina Vítová 

snahu odmûnûny drobnou sladkostí.
Následnû se dûti i dospûlí shromáÏdili

uprostfied hfii‰tû, kde mûly moÏnost sledovat
profesionálnû vycviãeného psa, jak plní
úkoly své paniãky paní Gabriely Kuãerové.
V˘cvik je zamûfien na vyhledávání tabáku,
coÏ nám hlavní hrdina neomylnû pfiedvedl.
Byla to velice zajímavá podívaná a tato
skvûlá dvojka byla odmûnûna nad‰en˘m
potleskem. Poté byly dûti vyzvány, aby sle-
dovaly oblohu, oãekával se totiÏ tolik oblíbe-
n˘ pfiílet letadla, které se také záhy objevilo.
V‰ichni nad‰enû vyhlíÏeli, kdy se zaãnou
sná‰et barevné fáborky s navázan˘mi bon-
bony. Letadlo takto pfieletûlo celkem tfiikrát,
takÏe se bonbony dostaly snad na kaÏdého.
Najednou se ozvala siréna, coÏ v‰echny
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zaujalo a s nad‰ením upfieli zrak k silnici, kde pfiijíÏdûla hasiãská
technika. V‰em bylo jasné, co se chystá. Tolik oblíbená pûna! Hasi-
ãÛm se podafiilo vytvofiit opravdu velk˘ a vysok˘ bíl˘ kopec, takÏe na
fiádûní byl prostor pro v‰echny dûti. Na‰i hasiãi pouÏívají v posled-
ních letech pro tuto zábavu koupelnovou pûnu, takÏe bonusem byla
vÛnû snad po celém hfii‰ti. Nechybûla ani závûreãná sprcha pfiímo
ze stfiechy hasiãského auta.

Po celé odpoledne byly k dispozici skákací hrady, kter˘ch dûti
s radostí vyuÏily. Dále bylo moÏné povozit se na koni, o tento záÏi-
tek byl téÏ velk˘ zájem. Od zaãátku odpoledne byly také na hfii‰ti
pfiistaveny auta MKR TECHNOLOGY s.r.o., které byly stále plné
dûtí, které asi nejvíce zaujaly klaksony, coÏ bylo neustále sly‰et.
K veãeru byla moÏnost pro v‰echny odváÏné vyzkou‰et si i rodeo
na b˘kovi, ãehoÏ se nebáli ani nûktefií rodiãe. Nechybûla ani cukro-
vá vata, která se nabízela opût v ‰esti pfiíchutích. S pfiicházejícím ve-
ãerem se sladk˘ den promûnil v jiné chutû a opékaly se ‰pekáãky
na oh˘nku. Dûti fiádily na hfii‰ti aÏ do soumraku a rodiãe si mohli
v pfiíjemné atmosféfie popovídat. Nakonec se nechali zlákat je‰tû
jednou aktivitou a to pfietahování lana. Na jednu stranu se postavili
tatínkové a na druhou maminky s dûtmi. Nebudete vûfiit, ale tátové
byli poraÏeni. AÏ na pár kapek de‰tû jsme proÏili krásn˘ tepl˘ den,
pln˘ záÏitkÛ a radosti, kter˘ si v‰ichni náramnû uÏili. O oblíbenosti
na‰eho dûtského dne vypovídá i to, Ïe ho nav‰tûvuje fiada pfiespol-
ních z ostatních obcí a dokonce i z Roudnice n. L.

Na závûr mi dovolte vyjádfiit podûkování v‰em, bez kter˘ch by se
tento den neuskuteãnil. Pfiedev‰ím spoluobãanÛm a fotbalistÛm,
ktefií asistovali dûtem pfii soutûÏích a podíleli se na pfiípravách, ma-
minkám, které nám pomohly navázat bonbony, manÏelÛm Klárce
a Mariovi Kress za pfiistavení automobilÛ, paní Gabriele Kuãerové
za ukázku v˘cviku psa, sleãnû Karolínû Luka‰ovské za jízdu na
koni, hasiãÛm JPO Hrobce - Îidovice za pfiipravení pûny a zapÛjãe-
ní vzduchovek a úÏasn˘ pfielet letadlem se shozem bonbonÛ prove-
dl pan Josef Pém. V neposlední fiadû patfií dík i panu Tomá‰ovi ¤e-
záãovi za pofiízení fotodokumentace celého odpoledne. Moc v‰em
dûkujeme!                                                 Mgr. Simona Kr‰ová
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·kolní rok v matefiince se ch˘lí ke konci
Milí ãtenáfii, 
léto uÏ zaãíná vystrkovat paprsky, a to znamená jediné, ‰kolní rok

se ch˘lí ke konci a ãekají nás dva mûsíce plné zábavy a letních ra-
dovánek. I pfies v‰echny rÛzné komplikace si dûti tento rok uÏily,
na‰ly si nové kamarády, objevily spoustu neznám˘ch míst a dozvû-
dûly se i nûjaké nové a zajímavé informace, které jim roz‰ífiily ob-
zory. Av‰ak, neÏ se s vámi úplnû rozlouãíme, nabídneme vám na-
hlédnout do programu, kter˘ jsme na tûch zb˘vajících pár mûsícÛ
pro dûti pfiipravili.

Na konec dubna se tû‰íme v‰ichni, neboÈ mÛÏeme pustit uzdu
své fantazii a pfiedvést ten nejlep‰í ãarodûjnick˘ oblek, kdo, kdy
vidûl. Také my jsme nezahálely a ve ‰kolce jsme si v rámci tématu
„âáry a kouzla“ pro dûti pfiipravily ãarodûjnickou stezku plnou ta-
jupln˘ch úkolÛ a vafiení lektvarÛ z nejprapodivnûj‰ích ingrediencí.
Dûkujeme rodiãÛm, za pfiípravu krásn˘ch kost˘mÛ a dobrot. 

„Co si to ptáãkové ‰tûbetají? No pfiece, Ïe mámy svátek
mají....“  V kvûtnu slavíme lásku, ale nejen tu mezi zamilovan˘mi
páry ale také tu mezi dítûtem a maminkou. Na‰e dûti ji oslavily pro-
stfiednictvím dárku pro maminky, které jako pfiekvapení dostaly plá-
tûnou ta‰ku se sv˘m portrétem nakreslen˘m právû dûtmi. Samo-
zfiejmû nesmûla chybût kytiãka a velká sladká pusa. 

„Co to bzuãí kolem u‰í?“ To jsme zjistili podrobn˘m prozkou-
máním na‰í zahrady, na které jsme pomocí lupy na‰li spoustu rÛz-
n˘ch brouãkÛ, beru‰ek, housenek, mot˘lÛ a vãel. A protoÏe nám
bylo líto, Ïe je taková krása pouze venku, udûlali jsme si vlastní
louku ve ‰kolce, kde se nám zabydleli rÛznobarevní mot˘li, hou-
senky, beru‰ky i ‰neãci. Z prostfiedí louky jsme se rovnou pfiesu-
nuli k vodû a Ïivotu kolem ní. Dûti zkoumaly vodní Ïivoãichy
v encyklopediích a podle nich zkusily kreslit Ïáby nebo ryby, ze
kter˘ch vznikla krásná koláÏ rybníka. Tento t˘den nás také ãekal
velmi zajímav˘ projektov˘ den. Pfiijel k nám na náv‰tûvu policista,
kter˘ dûtem pfiedvedl a ukázal v˘bavu, kterou kaÏd˘ policista
musí mít. Dûti si vyzkou‰ely, jak tûÏká je helma, vesta, maska
nebo taková zbraÀ, zapeklit˘m úkolem pro dûti bylo vymanit se
z policejních pout nebo mluvit do vysílaãky. Na závûr dûti pro‰-
mejdily policejní auto a o pozdviÏení na vesnici se postaraly poli-
cejní sirény. 

Pfiedposlední kvûtnov˘ den nás ãekala náv‰tûva základní umû-
lecké ‰koly v Roudnici nad Labem. Tam jsme si poslechli nádhern˘
koncert ÏákÛ, nav‰tûvujících tuto instituci. Dûti mûly záÏitek nejen ze
samotného koncertu, ale také z cesty na nûj, neboÈ jsme ji celou ab-

(Pokraãování na následující stranû)
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Hasiãi mûli od zaãátku roku opravdu napilno
MÛÏeme i napsat, Ïe kdyby nebyl sbor tak vnitfinû a organizaãnû

siln˘, tak se tolik aktivit nemÛÏe ani zvládnout. Jak se lidovû fiíká
,,V‰e je o lidech“. Ve sboru a v jednotce se se‰li lidé, ktefií chtûjí táh-
nout rozvoj sboru po pfiedchozích generacích a tím i pomáhat ostat-
ním.

V˘jezdová jednotka pofiád zlep‰uje svou pfiipravenost na mimo-
fiádné situace, a to jak technickou stránkou, tak i cviãením nebo do-
konce tzv. ostr˘mi v˘jezdy. DÛkazem toho je jiÏ úãast na samém
konci roku 2021 pfii likvidaci drÛbeÏe zasaÏenou ptaãí chfiipkou v Li-
botenicích, nûkolikrát jednotka vyjíÏdûla na spadlé stromy kvÛli po-
vûtrnostním podmínkám, na poÏár lesa, na fiezání nebezpeãn˘ch
dfievin v zahradách, na technické zásahy k odstranûní ropn˘ch látek
v Hrobcích a na silnici v Rohatcích a ãi‰tûní odpadu v Îidovicích.

Aby jednotka byla k nûkter˘m v˘jezdÛm pfiipravena, musí projít
i cviãením, které jí pomÛÏe v rozhodujících situacích. V únoru pro-
bûhlo ,,Hledání zranûné osoby v neznámém prostoru a její tran-
sport“, konalo se ‰kolení motorov˘ch pil a hlavní cviãení jednotky ãe-
kalo v podobû soutûÏe X-boj, která se konala v Polepech. V˘jezdo-
vé jednotky plnily na 8 stanovi‰tích úkoly, které provûfiují jejich ak-
ceschopnost. Na‰e jednotka se zúãastnila takové akce poprvé
a musíme podotknout, Ïe se její ãleni dostali do takov˘ch situacích,
které je‰tû nezaÏili. Zmíníme nûkterá stanovi‰tû - poÏár trávy, poÏár
v˘‰kové budovy, otevírání dvefií, záchrana topících se osob, poly-
gon, záchrana zranûné osoby z v˘‰ky, záchrana osob z naboura-
n˘ch automobilÛ a záchrana zranûné osoby ze zasypaného prosto-
ru. V posledních dnech se kluci zúãastnili stavûní a bourání stanÛ
v rámci Hasiãsk˘ch slavností v Litomûfiicích. 

Spolupráce mezi Obecními úfiady Hrobce a Îidovice funguje
velmi dobfie. Na‰e jednotka byla oslovena na hasiãskou ukázku pro
pfied‰kolní dûti, k vytvofiení pûny na Dûtsk˘ch dnech v obou vesni-
cích nebo k ãi‰tûní kalu v Rohatcích. 

Sbor pofiádal ve spolupráci s Obecním úfiadem Hrobce Hasiãsk˘
den, kdy na‰e jednotka ukázala vystfiihávání zranûné osoby z osob-
ního automobilu a následné ha‰ení poÏáru automobilu. K vidûní byla
technika místní jednotky Hrobce - Îidovice. Hasiãská dûvãata zase
byla na stanovi‰tích, kde si dûti mohly zasoutûÏit a zaslouÏily si tím
sladkou odmûnu.

DÛleÏitou zmûnou je v˘mûna techniky v podobû prvo-v˘jezdové-

solvovali pû‰ky. Za tento den dûtem patfií
velká pochvala, neboÈ jej i ti nejmen‰í dûti
zvládly parádnû. 

„V‰echny dûti mají svátek!!!“ Ten
jsme oslavili netradiãnû o den dfiív na v˘-
letû. S dûtmi jsme se vydali na dobrodruÏ-
nou cestu autobusem do parku Miraku-
lum. Dûti si cel˘ den uÏívaly v nejrÛznûj-
‰ích lanov˘ch bludi‰tích, jak ve vzduchu,
tak i v podzemí. Projely se na speciální
skluzavce s pneumatikou nebo si zaská-

kaly na obfiích trampolínách. Samozfiejmû
nesmûlo chybût obãerstvení v podobû
fiízkÛ nebo palaãinek. Myslím si, Ïe si svÛj
den uÏily na maximum, a pro ty co tam
byly poprvé, to byl o to vût‰í záÏitek a ra-
dost. A my jsme také úkol splnili, dûti jsme
zabavili, unavili a pfiivezli v pofiádku. Tak
zase za rok. 

S koncem roku také pfiichází louãení
s pfied‰koláky. Toto dopoledne je pro nû
slavnostní a velmi dÛleÏit˘ okamÏik, neboÈ

se z pfied‰kolákÛ stávají ‰koláci a zaãínají
se pfiipravovat na dal‰í kapitolu svého Ïivo-
ta. My jim tímto pfiejeme úspû‰n˘ vstup do
první tfiídy, spoustu úspûchÛ ‰kolních ale
také Ïivotních a spoustu dobr˘ch kamarádÛ.
Budeme moc rády, kdyÏ se na nás pfiijdete
nûkdy podívat a pozdravit. Ostatním ãtená-
fiÛm pfiejeme krásné, sluncem provonûné
proÏití letních dnÛ a tû‰íme se na vás a novû
pfiíchozí dûti zase v záfií.

K.Mikolá‰ová, fied.M·
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ho vozidla, kdy Avia byla nahrazena více variabilní cisternou Liaz.
Na vozidle kluci strávili mnoho a mnoho hodin, kdy byl vymûnûn
úloÏn˘ prostor, natfiena nádrÏ na vodu, probûhla v˘mûna rukojetí
rolet a jiné vûci. Tento pomocník o mnohem více zlep‰í pfiipravenost
jednotky a zv˘‰í rozpûtí zásahÛ.

Dal‰í v˘bornou zprávou je nyní probíhající rekonstrukce nádraÏní-
ho skladu, kde by se mûla uskladnit velká ãást v˘jezdové techniky.
Rampu pfied skladem v minulosti provûfiily i tanky, kdy na tomto
místû sjíÏdûly a najíÏdûly na vagóny. 

Nedílnou souãástí sboru je i v˘chova dûtí a soutûÏní druÏstva,
která velmi dobfie reprezentují na‰e obce. Na konci kvûtna probíha-
lo Okresní kolo v poÏárním sportu, které se konalo právû v Hrobcích.
Na‰e dorostenky nakonec skonãily na 2. místû a Ïeny taktéÏ na 2.
místû. Dále se Ïeny druÏstva H zúãastnily Kru‰nohorské ligy ve ·tr-
bicích, kde skonãily ve dvou poÏárních útocích na 2. a 5. místû. Ve
velmi silovém víceboji TFA - Nejtvrd‰í hasiã pfieÏije, skonãil v Ústí
nad Labem Pavel Novák na 4. místû v kategorii nad 35 let a v Ho-
stomicích na 7. místû. Aneta Nováková skonãila ve stejném závodû
na 3. místû v dorostenkách. Oba závody jsou zafiazeny do Ligy se-
veru TFA. 

Dûti na zaãátku roku podnikly v˘lety, a to na horu Boreã, Lovo‰
a ¤íp, kde byly vytvofieny i bûhem cesty úkoly. Dále si vedoucí pfii-
pravili ‰ipkovanou po obci a spaní v hasiãárnû se star‰ími Ïáky kvÛli
stmelování kolektivu.  

Na jafie se rozjely jiÏ soutûÏe, na které se dûti dost tû‰í. SoutûÏní
sezóna byla zahájena brann˘m závodem v Klap˘m, kde skonãily
na‰e hlídky následovnû - mlad‰í Ïáci 5. místo, star‰í Ïáci A 11. místo
a B 9. místo. 

Zaãala i oblíbená série dûtské Podfiipské ligy v poÏárním útoku,
dûtem se moc nepovedl první závod ve Ctinûvsi, kdy skonãili star‰í
Ïáci A na 4. a 10. místû a star‰í Ïáci B na 8. a 9. místû. Ztráta byla
jiÏ velmi rychle dohnána, protoÏe na závodu v Pfiedonínû skonãilo
jiÏ druÏstvo A na 1. a 2. místû a druÏstvo B se také zlep‰ilo a v˘-
sledkem bylo 5. a 10. místo. 

V Jablonci nad Nisou se konal halov˘ pohár v disciplínû 60
m s pfiekáÏkami, kde skonãila ve star‰ích Ïákyních Katefiina Nová-
ková na 41. místû a Eli‰ka Nitschová na 107. místû ze 164 zúãast-
nûn˘ch. Na 100 m s pfiekáÏkami skonãil Václav Dolej‰í na skvûlém
3. místû v republikové konkurenci. Jinak se Va‰ek úãastní i âeské-
ho poháru v této disciplínû, coÏ podpofií dal‰í jeho v˘konnostní rÛst. 

JiÏ probûhly dva závody Stimaxu Cupu 60 m a 100 m s pfiekáÏ-
kami v Ústí nad Labem a v Mariánsk˘ch Lázní. V‰echny v˘sledky
jsou k dispozici na facebookov˘ch stránkách SDH. V Ústí n/L skon-
ãila Kaãka Nováková na 4. místû, Karel Janou‰ek na 7. místû a Te-
rezka Dolej‰í na 8. místû atd.

Dal‰í závod se konal v Kfie‰icích, kdy se soutûÏilo v disciplínû
TFA, coÏ je více silová disciplína. V˘sledky ve sv˘ch vûkov˘ch ka-
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CINIBULKOVA NAUâNÁ STEZKA NA KOKO¤ÍNSKU
Stezka vede krásnou pfiírodou pfies les, pole, pískovcové skalna-

té útvary i po klidnûj‰ích lesních cestách a patfií mezi nejhezãí
v kraji. Je dlouhá asi 9 km Ïlutû znaãená a budete potfiebovat asi
3hodiny. Zaãátek trasy je u Mûstsk˘ch lázní ve M‰enû nebo si mÛ-
Ïete udûlat krat‰í, ménû nároãn˘ okruh z Romanova na vyhlídku
a prozkoumat „Bludi‰tû“.

Stezka byla pojmenovaná po uãiteli a nejvût‰ím propagátorovi tu-
ristiky na Kokofiínsku J. B. Cinibulkovi ze M‰ena. Na trase je mnoho
zajímavostí a skalních útvarÛ napfi. PrÛseãná skála, Obfií hlava
a Îába a asi nejzajímavûj‰í skalní mûsto „ Bludi‰tû“. Nedaleko od
stezky se nacházejí i M‰enské Pokliãky. Doporuãuji v‰em zastávku
ve M‰enû na námûstí na dobrou zmrzlinu. Pfieji krásné prázdninové
toulky pfiírodou.                                                             J. Vítová

TIP NA V¯LET

PEâÍCÍ OKÉNKO

NEPEâEN¯ CHEESECAKE
Ingredience:
260 g máslov˘ch su‰enek
100 g másla
400 g krémového s˘ra (Philadelphia)
230 g Ïervé
200 g creme fraiche (zakysaná smetana s minimálnû 30 %)
200 g prá‰kového cukru (jemnûj‰í neÏ mouãkov˘)
vanilka

Postup: Na korpus si pfiipravíme rozdrcené su‰enky, máslo ne-
cháme rozpustit a smícháme dohromady. Rovnomûrnû nanese-
me do formy, mÛÏeme vytvofiit i okraje a upûchujeme rukama.
VloÏíme do lednice minimálnû na hodinu.

Krémov˘ s˘r a Ïervé ‰leháme na nízké otáãky ruãním ‰leha-
ãem/balonovou metlou, do krémovû nad˘chané konzistence.
Trvá to asi 5 minut. Pfiidáme creme fraiche, vanilková
zrníãka/esenci a pro‰leháme je‰tû asi 1 minutu. Nakonec osladí-
me, nemusíme pfiidat v‰echen cukr, oslaìte podle své chuti.

Takto pro‰lehanou smûs naneseme na ztuhl˘ su‰enkov˘ kor-
pus, stûrkou uhladíme a vloÏíme zpût do lednice. Necháme ztuh-
nout ideálnû pfies noc, minimálnû 3 hodiny.

Podáváme s ãerstv˘m ovocem. Doporuãuji si svafiit ovoce s tro‰kou
cukru (podle sladkosti ovoce) na omáãku (takzvané coulis) a cheese-
cake pfii podávání omáãkou polít. V˘bornû se pojí s malinami nebo bo-
rÛvkami. Dobrou chuÈ                                   Ing. Katefiina Pro‰ková

tegoriích: 9. místo - Tomá‰ek ¤ezáã, 3.
místo - Sofinka Chvojková, 10. místo - Elka
Motejlová, 12. místo - Klárka ¤ezáãová, 16.
místo - Terezka Dolej‰í. 

V bfieznu se konala v ·irokém Dole
a v Sádku u Poliãky druhá ãást kurzu ,,Tre-
nér poÏárního sportu“ III. tfiídy. Osvûdãení
této prestiÏní kvalifikace dostali i na‰i ãleno-
vé Pavel Novák, SoÀa Nováková a Robert
Pánek. Toto osvûdãení je prestiÏní záleÏi-
tostí, kdy jejich ãleni mohou konat trenér-
skou ãinnost na vy‰‰í úrovni. Pavel Novák
prodlouÏil v Pfiibyslavi nejvy‰‰í úroveÀ Roz-
hodãího - instruktora poÏárního sportu. 

Co nás ãeká v nebliÏ‰ích dnech:
19.6. - Podfiipská liga (muÏi,Ïeny)
25.6. - TFA (Nejtvr‰í hasiã pfieÏije) - silov˘
víceboj
26.6. - Podfiipská liga (star‰í a mlad‰í Ïáci)
konec ãervna - dokonãení nádraÏního skla-
du

Pavel Novák, Dominik Chvojka


