
I N F O R M A â N Í  L I S T  O B C E  Î I D O V I C E  �  I I I .  â T V R T L E T Í  2 0 2 2  �  R O â N Í K  5 � V ¯ T I S K  Z D A R M A   

SLOVO STAROSTY OBCE
VáÏení spoluobãané,
dostává se k Vám dal‰í ãíslo na‰eho obec-

ního zpravodaje, tfii mûsíce utekly hroznû
rychle a v mém osobním Ïivotû je‰tû rychle-
ji, pro mû byly jedny z nejkrásnûj‰ích. Mûl
jsem zde dceru s vnukem, ktefií trvale Ïijí na
Havaji (USA) a vûfite mi, Ïe to není takov˘
ráj, jak si mnozí myslí. Pfiál bych prorusky
sm˘‰lejícím demonstrantÛm z Václavského
námûstí splnûní jejich snu, odjet a trvale se
usadit v Ruské federaci a pokud se jim to
nepodafií usadit se na Havaji, jistû by se
sv˘mi názory byli pfiínosem pro oba státy.

BlíÏí se konec volebního období a je tfieba
bilancovat a skládat úãty. Nebudu vyjmeno-
vávat co jsme jiÏ udûlali a co se nám po-
vedlo, sami nejlépe vidíte a dokáÏete po-
soudit co se v obci udûlalo a jak se o obec,
tedy i o Vás, staráme a jak obec funguje. 

Spí‰e bych chtûl zmínit co nás v dal‰ím
volebním období je‰tû ãeká a jaké úkoly
pfied námi jsou: 
1. Je tfieba zpracovat energetickou koncep-

ci obce, ze které vyplyne jaká opatfiení
smysluplnû dûlat, zda na stfiechy obec-
ních domÛ instalovat solární panely,
mûnit zdroje vytápûní za tepelná ãerpad-
la ãi zateplovat objekty a mûnit svûtelné
body na vefiejném osvûtlení. Popsat eko-
nomickou stránku investice a její návrat-
nost. Cviãnû jsme si spoãítali návratnost
investice v˘mûny lamp vefiejného osvût-
lení za LED svítidla a vy‰lo nám asi 20 let.

2. Kanalizace po hlavní ulici a v Aromû, kde
je jiÏ ãásteãnû hotová. Zatím jsou domy
podél hlavní silnice odkanalizovány jed-
notnou kanalizací, kde se míchají spla‰ky
s de‰Èovou vodou a dal‰ími balastními
vodami do ní pfiitékajícími. Projekt se sta-
vebním povolením je hotov, v˘‰e investi-
ce cca 10 mil.Kã.

3. Rekonstrukce vefiejného osvûtlení od po-
sledního domu ve „Slávistické ulici“ podél
hfii‰tû dále pak podél hlavní silnice aÏ
k dolnímu zdûnému transformátoru. Pro-
jekt se stavebním povolením je hotov,
v˘‰e investice cca 1,7 mil. Kã.

4. Zateplení a fasáda obecního úfiadu, in-
vestice cca 800 tis. Kã.

5. Hasiãárna - v˘mûna stfie‰ní krytiny a fa-
sáda.

6. B˘valá vodárna pfii silnici na Chvalín -

stfie‰ní krytina a fasáda (do objektu zaté-
ká).

7. Máme pfiislíbenou dotaci na rekonstrukci
fotbalov˘ch kabin (v˘mûna oken, dvefií,
zateplení a nutné opravy interiéru). Kabi-
ny jsou uzpÛsobeny pouze na letní pro-

voz, tlou‰Èka zdí je 30 cm a v zimních mû-
sících se musí vytápût. 

8. Polozapu‰tûné kontejnery, které jiÏ
v hrubé stavbû máme usazeny a od akci-
ové spoleãnosti Meva jsme dostali zdar-
ma, díky.

Na v‰echny investice se snaÏíme najít dotaãní zdroje.
Samozfiejmostí je a bude bûÏná údrÏba obce ve v‰ech roãních obdobích, nehrajeme si na
úfiední hodiny, které jsou zvefiejnûny na webu a obecním úfiadû, kdyÏ jsme pfiítomni, jsme
k dispozici.

S pohledem na záfiijové ráno v zahradû M· a pfiáním snadného proplutí energetickou krizí
se s Vámi louãí                                                                                         Vá‰ starosta
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INFORMACE OBECNÍHO Ú¤ADU 
VáÏení ãtenáfii,
sluneãní paprsky sláb-
nou, dny se zkracují, dûti
se opût vrací do ‰kolních
lavic. Druhá polovina
roku je v plném proudu
a nás ãeká podzim. 

SRAZ RODÁKÒ A P¤ÁTEL OBCE
Sraz rodákÛ, pamûtníkÛ a obãanÛ obce

se konal v pátek 24.ãervna. Po covidov˘ch
letech se v‰ichni mohli opût tû‰it na setkání.
Ve 14 hodin bylo na programu slavnostní
zahájení a pfiivítání panem starostou. Násle-
dovalo posezení s hudbou a malém obãer-
stvením. Nezapomnûlo se i na focení. I pfies
nepfiízeÀ poãasí se setkání rodákÛ a pfiátel
vydafiilo. 

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU 

Máte zaplacen místní poplatek za odpa-

dy? Poplatek se novû hradí zpûtnû, nejpo-
zdûji do 30 dnÛ aÏ po skonãení kaÏdého pfií-
slu‰ného kalendáfiního pololetí. Splatnost
tohoto poplatku jiÏ byla do 31.7.2022.
Pokud si nejste ve své záleÏitosti jisti, mÛ-
Ïete se na nás obrátit.

AKCE MILOSTIVÉ LÉTO
Od 1.záfií do 30. listopadu probíhá akce

Milostivé léto. Po dluÏníky jde o druhou
a zároveÀ poslední ‰anci, jak se v˘hodnû
zbavit exekucí. VyuÏití Milostivého léta II se
vyplatí prakticky v‰em obãanÛm zatíÏen˘m
exekucí. Tato moÏnost se jiÏ nebude opako-
vat. 

KOMUNÁLNÍ VOLBY V ROCE 2022
V leto‰ním roce se uskuteãní v pátek

a v sobotu 23. a 24. záfií 2022. Volební
místnost je umístûna v budovû Obecního
úfiadu. Volit mÛÏete v pátek od 14:00 do
22:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.

■ Jak volit?
Pozor, tady je velk˘ rozdíl oproti ostatním

volbám. Ve volbách do místního zastupitel-
stva NELZE volit na voliãsk˘ prÛkaz! Musíte
tedy volit tam, kde máte trvalé bydli‰tû.
■ Místo krouÏkÛ kfiíÏky

Je potfieba myslet na to, Ïe místo krouÏ-
kování, jako v jin˘ch volbách, se v komunál-
ních volbách kfiíÏkuje! Voliã si mÛÏe vybrat
mezi kfiíÏkováním celé volební strany, nebo
dát hlas pomocí kfiíÏkÛ jednotliv˘m kandidá-
tÛm.
■ Kdy je hlasovací lístek neplatn˘?

HLASOVACÍ LÍSTEK JE NEPLATN ,̄
POKUD VOLIâ NEOZNAâÍ ÎÁDNÉHO
KANDIDÁTA ANI STRANU!!!

Volební lístky Vám budou doruãeny do
schránky. Pokud by Vám z nûjakého dÛvodu
lístky domÛ nedo‰ly, nebo jste je ztratili, pfií-
padnû Vám je poniãil pes, neváhejte jít volit
i tak. Náhradní Vám vydáme ve volební
místnosti. NezapomeÀte obãansk˘ prÛ-
kaz. Volební místnost pro Vás bude samo-
zfiejmû pfiipravená, tak jako vÏdy. 

Za obecní úfiad
Bc. Radka Luxová, úãetní obce

Rozlouãení s prázdninami, letní kino
Obec Îidovice ve spolupráci s SK Îidovice uspofiádaly dne

30.08.2022 rozlouãení s prázdninami. Tato akce se konala na za-
hradû matefiské ‰koly. Brána se otevfiela naveãer pro v‰echny dûti,
rodiãe i dal‰í zájemce o prohlídku zahrady. MoÏnost vyzkou‰et si
v‰echny venkovní herní prvky tak dostaly i dûti, které ‰kolku nenav-
‰tûvují. Nejvíc je asi zaujala pumpa a vodní dráha. Poté, co se dûti
dostateãnû vyfiádily a souãasnû se setmûlo, usedly do letního kina,
kde se promítala filmová pohádka Tajemství staré bambitky 2. Po
celou dobu bylo pro v‰echny zaji‰tûno obãerstvení v podobû slané-
ho i sladkého popcornu a malinovky. Promítání filmu i obãerstvení
bylo pfii této pfiíleÏitosti zdarma. 

Provoz letního kina v zahradû matefiské ‰koly byl zahájen po po-
fiízení ve‰keré techniky v mûsíci záfií minulého roku, kdy jsme mûli
moÏnost zhlédnout film Prvok, ·ampón, Teãka a Karel a dále film
Matky. V tradici ãesk˘ch filmÛ se pokraãovalo i v leto‰ní sezónû, kdy

se promítalo celkem ‰est filmÛ a to Vy‰ehrad: Fylm, Îeny a Ïivot, Po
ãem muÏi touÏí 2, Hádkovi, Prezidentka a Zátopek. Nûkdy nám plán
zkazilo poãasí, a tak muselo b˘t promítání odloÏeno. Kapacita kina
je pfiibliÏnû 70 míst k sezení. Vstupné je dobrovolné, na nûkteré filmy
mÛÏe b˘t podmínka minimálního vstupného, coÏ urãuje distributor
filmu. 

Na dobrovolném vstupném se vÏdy vybrala men‰í ãástka, neÏ
obec hradí za „pÛjãení“ filmu. Náv‰tûvnost byla rÛzná. Promítání je
primárnû urãeno pro obãany Îidovic, ti ale kapacitu kina plnû neob-
sadili, takÏe jsme rádi uvítali i diváky z okolí. Pan místostarosta
Marek Beránek zaji‰Èoval i rezervace míst. Také je zfiízen faceboo-
kov˘ profil letního kina „Letní kino Îidovice“ a emailová adresa
kino@zidovice.cz. Dûkujeme za pfiízeÀ a budeme se tû‰it na pfií‰tí
letní filmovou sezónu u nás v Îidovicích.     

Mgr. Simona Kr‰ová

Podûkování
KdyÏ mi Jifiinka (paní Vítová) pfied pár mûsíci oznámila, Ïe mi musí nûco fiíct, netu-

‰ila jsem, co oãekávat. Následnû mi sdûlila, Ïe jiÏ nebude v nadcházejících volbách
do zastupitelstva na‰í obce kandidovat. Chtûlo se mi breãet, a to doslova. Tolik let
spoleãné spolupráce, kdy jsem vûdûla, Ïe se na ni mohu kdykoliv spolehnout. Práce
s dûtmi je její celoÏivotní poslání nejen v kulturní komisi, ale hlavnû profesnû. Do
v‰ech obecních akcí pro dûti se aktivnû zapojovala a pfiiná‰ela nové nápady. Doká-
zala pfiipravit vûdomostní a tvofiivé úkoly, i zabavit rÛzn˘mi soutûÏemi na‰e nejmen‰í
tfieba po celé karnevalové odpoledne. Nemilují ji v‰ak jen dûti. Na‰e spoleãné ná-
v‰tûvy u pfiíleÏitosti Ïivotních jubileí, vyvolaly vÏdy úsmûv na tváfii na‰im seniorÛm.
KaÏd˘ si s Jifiinkou rád popovídá. Nebyla pfiínosem jen posledních osm let, kdy pÛso-
bila dvû volební období v na‰em zastupitelstvu. Byla aktivní ãlenkou kulturní komise
jiÏ mnoho let pfiedtím, kdy vykonávala tuto ãinnost zcela dobrovolnû a bez nároku na
odmûnu. Vûnovala tak na‰í obci a obãanÛm spoustu svého volného ãasu. Pfii‰lo v‰ak
období, kdy se chce více soustfiedit na svÛj soukrom˘ Ïivot, na rodinu a své záliby.

Milá Jifiinko, dûkuji velice za Tvou obûtavost, trpûlivost, práci, za shodu, ke které
jsme vÏdy spolu do‰ly. Dûkuji Ti za v‰e a pfieji hodnû ‰tûstí v soukromém Ïivotû! 

Mgr. Simona Kr‰ová
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NECKYÁDA
P¤ÍLEÎITOST
UÎÍT SI LEGRACI

V sobotu 06.08.2022 se uskuteãnil dal‰í
roãník Neckyády. Na start v Îidovicích se
postavilo 10 posádek se sv˘mi plavidly. Po
15. hodinû bylo odstartováno a v‰ichni
úãastníci Neckyády mohli vyrazit na vodu.
Jsme rádi, Ïe Neckyádu soutûÏící nebrali
jako soutûÏ v rychlosti, ale pfiíleÏitost si uÏít
trochu legrace a vody. 

Za povzbuzování divákÛ jdoucích po cyk-
lostezce a v cíli nakonec vyhrála posádka
Kalovi na Yukonu, druhá byla posádka s ná-
zvem âeskotureckoslovenské pfiátelství
a na tfietím místû se umístili kluci z Libotenic
Správná ãtyfika. V‰ichni získali zaslouÏenou
odmûnu ve formû poukázek do Tropicany
a dle pofiadí ‰ampaÀské a sladkosti. V‰ech-
ny dûti, které se zúãastnily Neckyády, do-
staly také sladkou odmûnu. Nyní ale musí-
me tro‰ku vyzdvihnout originalitu nûkter˘ch
plavidel. Posádka plavidla Vánoce naruby
mûla skvûle nazdobené plavidlo s vánoãním
stromeãkem, sáÀkami, dokonce i snûhuláky.
Skvûle mûli sladûné i doplÀky ve formû zim-
ních ãepic, ‰ál a rukavic. Nechybûly ani hra-
jící koledy. 

Dal‰í zajímav˘m plavidlem byla PobfieÏní
hlídka, kde si její ãlen ozdobil paddleboard
jako vûÏ pobfieÏní hlídky na pláÏi. Nechybûl
stoleãek ani pohodlné kfiesílko. BohuÏel toto
plavidlo bylo dost vratké a cvaklo se. Hasiãi
z SDH Hrobce, ktefií na celou akci dohlíÏeli,
jeli plavidlu na pomoc. Snad posádce Po-
bfieÏní hlídky pfii tomto karambolu neuplava-
lo jeho vybavení. 

Jako poslední bychom chtûli vyzdvihnout
nejoriginálnûj‰í plavidlo a to nejen sv˘m ná-
padem, ale i provedením. A tím bylo obojÏi-
velné kolo posádky Kolo. Na start se posád-
ka dopravila po vlastní ose, po krátké pfií-
pravû bylo kolo schopné jít na vodu. Plavba
na kole byla urãitû nároãná, ‰lapat celou
cestu bylo vysilující, ale posádka sklidila za
svou originalitu i za nesobeckost a celkov˘
pfiístup k duchu Neckyády velk˘ obdiv a klo-
bouk dolÛ. 

U Tropicana baru byl pfiipraven stánek se
zaplétáním copánkÛ a malování na obliãej,
dûti si pak mohly zatanãit na dûtské písniã-
ky a následnû DJ Mirek hrál aÏ do veãera
pro vût‰inou dospûlé obecenstvo. A nesmí-
me zapomenout ani na podûkování ohlednû
této akce. 

Moc dûkujeme v‰em posádkám, SDH
Hrobce, Tropicana baru, Kátû Bajgarové
a Honzovi Zajíãkovi a tû‰íme se zase
pfií‰tí rok na originální plavidla.

Petra Pefiinová
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I my máme své hrdiny, jednotka pomáhala
pfii poÏáru v Hfiensku

Pfii srpnovém poÏáru v oblasti âeského ·v˘carska zasahovala
i Jednotka poÏární ochrany Hrobce-Îidovice. Jednotka, jejíÏ ãleno-
vé jsou také na‰i obãani Bohdan Nitsch st., Dominik Chvojka
a Bohdan Nitsch ml., vyjela jako posila na doha‰ení poÏáru u Hfien-
ska. PoÏár byl rozsáhl˘, proto byla potfieba kaÏdá pomocná ruka.
Na‰e jednotka byla nejprve pfiidûlena na doplÀování nádrÏí, ze kte-
r˘ch nabíraly vodu vrtulníky, a poté se podílela pfiímo na ha‰ení po-
Ïáru lesa v okolí tohoto stanovi‰tû. 

O nûkolik dní pozdûji odjeli opût na‰i hasiãi na celé tfii dny do
Hfienska. Tentokrát jim byl pfiidûlen urãit˘ rozsáhl˘ úsek v ‰patnû
pfiístupném terénu, kde mûli za úkol sledovat situaci ve dne v noci
a pfiípadná zji‰tûná loÏiska poÏáru doha‰ovat. Nûkolik takov˘ch lo-
Ïisek objevili a zlikvidovali. Tato akce byla pro jednotku jednou vel-
kou provûrkou. 

Hasiãi mûli moÏnost v praxi zuÏitkovat ve‰keré znalosti a doved-
nosti, které získávají na jednotliv˘ch ‰koleních a zároveÀ provûfiili
vût‰inu vybavení a hasiãská vozidla, na kter˘ch sami provádûjí pra-
videlnou údrÏbu a opravy. I kdyÏ si hasiãi sáhli chvilkami na dno,
svou práci odvedli na sto procent. Riskovali své zdraví, ne-li Ïivoty
a to zcela dobrovolnû.

Jednotka zároveÀ prokázala velkou mobilitu. Ve stejné dobû, kdy
vût‰ina ãlenÛ zasahovala v Hfiensku, byl vyhlá‰en poplach v na‰em
regionu. Ostatní ãlenové jednotky se dokázali mobilizovat a pomoci
profesionálním hasiãÛm pfii likvidaci ropn˘ch látek na silnici v Hrob-
cích. Dûkujeme, jsme na vás hrdí!                 Mgr. Simona Kr‰ová
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Dobré ráno dobr˘ den, do ‰kolky jdem s úsmûvem...
VáÏení a milí ãtenáfii, dny se pomalu zkracují a sluneãní paprsky

ztrácejí na síle, to neznamená nic jiného, neÏ Ïe nám léto dává sbo-
hem a pfiedává Ïezlo podzimu. Doufáme, Ïe jste si krásné, teplé
letní dny uÏili a nabrali dostatek energie na pfiicházející zimu. My
jsme si léto uÏili náramnû, odpoãali si a nabrali spoustu sil a inspi-
race na nov˘ ‰kolní rok. Také ‰kolku jsme nenechali jen tak ladem
a udûlali v ní pár zmûn, aby se zde
dûtem líbilo je‰tû více. Na‰e Ivanka
dûtem pfiipravila ty nejvoÀavûj‰í pefiin-
ky, aby se jim zdály jen krásné sny
a dobfie odpoãívalo. Kuchafi Ondra si
s paní fieditelkou lámal hlavu s inova-
cemi jídelníãkÛ a objevováním nov˘ch
receptur, aby udûlali radost chuÈov˘m
buÀkám na‰ich nejmen‰ích. Paní uãi-
telka Eviãka pro dûti vym˘‰lela nové
hry, chystala pomÛcky a ladila tfiídu
a v˘zdobu, tak aby se ve ‰kolce dûti cí-
tily dobfie, byly spokojené a maximálnû
rozvíjely svou osobnost. Paní fieditelka
Kája chystala rÛzné dokumenty pro novû pfiíchozí dûti a domlouva-
la doprovodné programy s agenturami, které pfiijedou do ‰kolky
udûlat dûtem zábavn˘ dopolední program.

Prvního záfií jsme v plné síle otevfieli dvefie matefiské ‰koly pro
v‰echny dûti.  Tento rok jsme pfiivítali i pár nov˘ch dûtiãek, které do
kolektivu zapadly, jako by k nám chodily uÏ nûkolik let. Star‰í dûti si
je vzaly pod ochranitelská kfiídla, ukázaly jim prostory ‰kolky
a v‰echny hraãky, které zde máme. Nejvût‰í ohlas mûla u dûtí ku-
chyÀka, paní uãitelka si zahrála na porotce Masterchefa a v‰echny
jídla peãlivû ochutnávala a chválila jejich v˘borné provedení a ser-
vis. V koutku pokusÛ a objevÛ dûtem pfiibyly nové kádinky, pipety
a lupy, se kter˘mi mohou snáze objevovat svût. Jako velké pfiekva-

pení jsme si pro nû pfiipravili herní stÛl, jehoÏ obsah se bude mûnit
podle dan˘ch témat. Také chceme více zdokonalit a propojit hudeb-
ní ãinnosti s logopedick˘mi chvilkami a dûtem jsme pofiídili flétny,
díky kter˘m se nauãí lépe vyuÏívat svÛj dech. Tento ‰kolní rok by-
chom se rádi zapojili do programu OP JAK, coÏ je program, kter˘ch
usiluje o modernizaci cílÛ, metod a forem ve vzdûlání, propojení
vzdûlávacích systémÛ v âR. 

V záfií jsme s dûtmi dozvûdûli nûkolik základních, dÛleÏit˘ch a za-
jímav˘ch informací prostfiednictvím tûchto témat: Otvíráme dvefie
‰kolky, vítáme vás kluci, holky - poprvé ve ‰kolce. Téma bylo za-
mûfieno na adaptaci nov˘ch dûtí, zapojení dûtí do kolektivu, sezná-
mení s pravidly tfiídy, chodu dne v matefiské ‰kole a pravidly správ-
ného chování.  MÛj nejlep‰í kamarád, v tomto t˘dnu se dûti uãily,
jak se chovat ke kamarádÛm, prostfiednictvím rÛzn˘ch pfiíbûhÛ, zji‰-
Èovaly, co je ‰patnû a jak se zachovat lépe. Jako dal‰í, dûtmi oblí-
bené téma bylo Moje oblíbená hraãka. V tomto t˘dnu si dûti mohly
do ‰kolky pfiinést svou oblíbenou hraãku a v‰em ji ukázat. Uãili jsme
se, jak se k hraãkám chovat, proã je musíme ukládat na dané místo
a co se stane, kdyÏ na hraãky nebudeme opatrní. Mûsíc jsme uza-
vírali tématem Moje rodina, mÛj domov. Dûti do ‰kolky pfiinesly
fotky sv˘ch rodin, které nám pfiedstavily. Povídali jsme si o rodiãích
a sourozencích, o tom, jak spolu tráví ãas a kde bydlí. 

Mezi tûmito tématy nás ãekaly dvû parádní náv‰tûvy, a to Balón-
ková Eviãka, která si pro dûti pfiipravila dopoledne plné zábavy pro-
stfiednictvím balónkÛ. Dûti byly nad‰ené, neboÈ jim vytvofiila z ba-
lónkÛ jakékoli pfiání. Jako druhou náv‰tûvu jsme ve ‰kolce pfiivítali
animátory z Fast Agency, ktefií si pro nás pfiipravili Havajskou
párty. Bylo to dopoledne plné zábavy, hudby, soutûÏí, bublinek
a dobrého jídla. Ondra nám pfiichystal tématickou svaãinu v podobû
rÛznû zdoben˘ch jednohubek a velkou ‰kálu ovoce.

Tímto bych se s vámi za cel˘ kolektiv chtûla rozlouãit, popfiát vám
krásn˘ podzimní ãas a ‰kolákÛm úspû‰n˘ ‰kolní rok. 

Karolína Podr, fieditelka M·
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Aroma Praha, a.s. - v‰udypfiítomné zákonitosti 
Zaãnûme definicí pojmu zákonitost z nad-

pisu dne‰ního pfiíspûvku - zákonitosti jsou
existující obecné, podstatné a nutné souvis-
losti v pfiírodû i spoleãnosti. KdyÏ to tedy
pfievedeme do praxe, zákonité je napfi. to,
Ïe se Ïidovické Aromû dafií, protoÏe má
schopné a pracovité zamûstnance. Jde tedy
o jak˘si pomalu automatick˘ jev, i kdyÏ tfieba
v pfiípadû v˘sledku snahy AromákÛ nejde
o nic automatického nebo samozfiejmého,
za v˘sledkem stojí velké úsilí a práce lidí.

Studoval jsem chemii a potom také eko-
nomii. Na chemii jsem mûl vÏdy rád to, Ïe
jde o pfiírodní vûdu se sv˘mi jasnû dan˘mi
pravidly a zákonitostmi - napfi. co se t˘ká re-
aktivity prvkÛ ve vztahu k jejich elektronové-
mu obalu. Tuto zákonitost objevil rusk˘ ge-
niální vûdec Dmitrij Ivanoviã Mendûlejev
a sestavil známou periodickou soustavu
prvkÛ, kde dokonce v jeho dobû neexistující
prvky pfiedpovûdûl. Ekonomie na druhou
stranu exaktní moc není, odborníci se ne-
jsou schopni shodnout ani na skuteãn˘ch
pfiíãinách inflace. Pfii studiu ekonomie mû

vÏdy pobavilo, jak je neexaktnost tohoto
oboru potvrzována vysvûtlením pfiíãin a ná-
sledkÛ jevÛ jednotliv˘mi ekonomick˘mi
proudy, nebo chcete-li ‰kolami. Prostû jedna
‰kola fiíká, Ïe kdyÏ se ekonomick˘ parametr
A nûjak zmûní, tak v˘sledek B se zmûní jeho
nárÛstem, druhá ‰kola v‰ak tvrdí opak. Tím
v‰ak není fieãeno, Ïe v ekonomii zákonitosti
neexistují.

A co spoleãenské vûdy, chování lidí? Je
zde mnoho aspektÛ, mnoho faktorÛ do hry
vstupujících - lidské povahy, zbabûlost, od-
vaha, ziskuchtivost a dal‰í. V souvislosti
s válkou na Ukrajinû zde najdeme zákoni-
tostí spoustu, stejn˘ch jako byly ty neblaze
spojené v na‰ich dûjinách s mnichovskou
zradou v roce 1938. (Ne)spojenci  tehdej‰í-
ho âeskoslovenska agresorovi ustoupili
a to zpÛsobilo zákonitû celosvûtov˘ konflikt.
Zákonité na druhou stranu bohuÏel také je,
Ïe existují snahy zev‰eobecÀovat a tak jako
po druhé svûtové válce byla pomalu zaká-
zána nûmãina jako odveta agresorovi, tak
i nyní mnozí „bojovníci“ chtûjí zakazovat âaj-

kovského a moÏná i v˘‰e uvedeného Men-
dûlejeva. 

Jako kaÏd˘ ve svûtle dne‰ních událostí
pfiem˘‰lí i Aroma o zaji‰tûní energií zejména
pro v˘robu a hledá alternativní zdroje ener-
gií tak, aby spoleãnost i nadále prosperova-
la, lidi mûli práci a v˘dûlali si. K pravdûpo-
dobnû nedostatkovému a zcela jistû drahé-
mu zemnímu plynu bylo jiÏ vybráno jiné
energetické medium, které pro zaji‰tûní pro-
vozuschopnosti budeme na upraveném kotli
spalovat. K zaji‰tûní dostatku cenovû pfiija-
telné elektrické energie se potom vydáváme
cestou v˘stavby solární elektrárny na na‰ich
pozemcích. 

DÛleÏité je zachovat zdrav˘ rozum obec-
nû pfii rozhodování a vedle toho také pojme-
novávat vûci prav˘mi jmény - tfieba Ïe agre-
sor pÛsobící zmar a utrpení zÛstane agreso-
rem a viníkem bez ohledu na to, jaká zdÛ-
vodnûní pouÏívá pro obhajobu zla, které
páchá. Nic ménû, ale také nic více.

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

Novinky z na‰eho SK Îidovice
Po del‰í odmlce se znovu ve vydání ma-

gazínu obce Îidovice podíváme i do dûní
v na‰em místním fotbalovém klubu. Je‰tû
neÏ zaãnete ãíst, jak se fotbalistÛm dafiilo
v soutûÏi, je potfieba si pfiipomenout jednu
z nejv˘raznûj‰ích zmûn v prostorách areá-
lu. Pro nûkteré diváky moÏná nebude úpl-
nou novinkou, neboÈ na‰e hfii‰tû nav‰tûvo-
vali i bûhem pandemie. AÏ bûhem jarní
ãásti se novinka doãkala svého vyuÏití. Jde
o nové stfiídaãky. Do konce podzimní ãásti
totiÏ bylo jejich místo aÏ u pfiilehl˘ch zahrad
obyvatel obce. Od startu jarní ãásti je uÏ
místo hrstky náhradníkÛ na druhé stranû,
tedy pfiímo pod ulicí, jeÏ spojuje obec s roz-
cestím na Chvalín, Rohatce a Roudnici.
I znám˘ boufilivák Petr Rada by si u nás pfii-
‰el na své. Samotné umístûní stfiídaãek sli-
buje nejen bezprostfiední kontakt s diváky,
n˘brÏ i pfiímo s aktéry na hrací plo‰e. Krom
pevn˘ch základÛ nechybí ani sedaãky v bar-
vách klubu. 

Teì uÏ ale zase k fotbalu. Pfiípravu na
jarní ãást absolvoval Sportovní klub Îidovice
opût v areálu spoleãnosti Area For Industri-
es âesko s.r.o. Narozdíl od pfiedchozích
soutûÏních roãníkÛ absolvovali fotbalisté
pouze jeden pfiípravn˘ duel. K nûmu zavíta-
li na‰i fotbalisté do Bfiízy, kde zvítûzili. Do
mistrovsk˘ch zápasÛ IV. tfiídy skupiny
B vkroãily Îidovice na hfii‰ti Podlusk, kde
nakonec padly 0:2. Nezadafiilo se ani
o t˘den pozdûji na hfii‰ti Du‰ník, kde slavil
domácí B t˘m v˘hru 2:1. Premiérov˘ domá-
cí zápas s Pfiestavlky skonãil ziskem pouhé-

ho bodu, neboÈ hosté byli úspû‰nûj‰í v pe-
naltovém rozstfielu. Venkovní nezdary po-
kraãovaly. Nad síly na‰eho t˘mu byly totiÏ
je‰tû Kostomlaty (1:2). To uÏ byla ale po-
slední kapka. Od té doby uÏ klub, kter˘ za
dva roky oslaví sto let své existence, vyhrál
pût zápasÛ po sobû. První jarní v˘hru si pfii-
psal doma proti t˘mu Vrbice - Vetlá (3:1).
Dále zvládl bitvu v Raãinûvsi (2:0) a doma
jasnû pfiejel StfiíÏovice (5:1). 

Stfieleckou formu neztratil ani na strastipl-
né cestû Roudnicí, a tak si ji z Îidovic odve-
zl aÏ do Ctinûvsi. V˘sledek? Sedm gólÛ
v první pÛli, hattrick Jiráska bûhem ãtrnácti
minut, pfiesvûdãivá v˘hra 7:2. Dojem poka-
zilo pouze druhé dûjství, jeÏ vyhrál domácí
t˘m. Jako poslední odnesl skvostnou formu
na‰eho t˘mu vûãn˘ rival z Bechlína (2:1),

aãkoliv se tentokrát jednalo pouze o B t˘m,
sloÏen˘ pfieváÏnû z mlad‰ích hráãÛ. Teãku
za sezonou 2021/2022, zaplaÈpánbÛh uÏ
kompletnû dokonãenou a bez jak˘chkoliv
omezení a pfieru‰ení, udûlal Sportovní klub
v Îidovice na hfii‰ti rezervy M‰en˘ch lázní. 

Do dal‰ího - právû probíhajícího - roãníku
se t˘m roz‰ífiil o nûkterá nová jména. No-
váãky jsou Matou‰ Krejn˘, Jifií Lafant, Anto-
nino Spinelli a Lubomír Vettl˘. Pfied mistrov-
sk˘mi zápasy se nakonec uskuteãnil pouze
jeden pfiípravn˘ zápas. Konfrontace s Tere-
zínem skonãila jednoznaãn˘m vítûzstvím
na‰eho t˘mu. amotn˘ vstup do soutûÏe se
nepovedl, neboÈ na úvod pfii‰la poráÏka
s B t˘mem M‰en˘ch Lázní (0:3). Následná
dvû domácí utkání ale po‰ramocen˘ dojem
napravila. Pfii domácí premiéfie se o v˘hru
(2:0) zaslouÏil v brance i vychytan˘m ãist˘m
kontem místostarosta Marek Beránek. Ná-
sledovala pak jasná v˘hra (10:0) nad Pod-
bradcem.                                 Jan Str˘hal
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OMALOVÁNKY PRO NEJMEN·Í

âERTOVY HLAVY
Tentokrát se vydáme do obce Îelízy u Li-

bûchova v okrese Mûlník, kde se nachází
volnû pfiístupné unikátní dílo âertovy hlavy.
Dvû obfií hlavy asi 9 metrÛ vysoké jsou nad
obcí vytesané v pískovcové skalní stûnû so-
chafiem z 19. století Václavem Lev˘m. Ke
skále vystoupáme po modré turistické znaã-
ce pomûrnû strmou lesní pû‰inou a dále po-
kraãujeme lesem k umûlé jeskyni Klácelka.
V tomto kraji toho Václav Lev˘ zanechal
k vidûní mnohem více. Napfiíklad Harfenice,
Sfinga, kaple sv. Máfií Magdaleny, nepfie-
hlédnuteln˘ devítimetrov˘ pfieseknut˘ Had,
trpaslíci, ale i ãe‰tí velikáni Jan ÎiÏka a Pro-
kop Hol˘.

Velikostnû jsou âertovy hlavy druhé na
svûtû. Pfiekonalo je pouze souso‰í ãtyfi ame-
rick˘ch prezidentÛ v JiÏní Dakotû. Pfieji pfií-
jemnou podzimní procházku.  Jifiina Vítová


