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(Pokraãování na následující stranû)

VARIANTA „HOL̄  VRCH“
VARIANTA „MRCHOV¯ KOPEC“
VARIANTA „POD BULFEM“
SOUVISEJÍCÍ STAVBY

LEGENDA:

SLOVO STAROSTY
VáÏení spoluobãané,
Kromû starostí o Ïivoty lidí zbyteãnû umírajících pod pásy rusk˘ch

tankÛ na Ukrajinû, lidí, ktefií nechtûli nic jiného neÏ svobodnû Ïít
a vychovávat dûti bez vlivu rozpínajícího se, zakomplexovaného
a pomateného bol‰evika. Tûmto svobodn˘m lidem, po bezdÛvod-
ném a neodpustitelném napadení jejich zemû, nezb˘vá nic jiného
neÏ bojovat a hrdinnû zemfiít, a pokud se jim to nepovede, svou
zemi opustit a spoléhat na dobré sousedy, Ïe jim pomohou. Pomo-
ci jim, po sv˘ch zku‰enostech s Rusem, musíme. Musíme jim po-
moci jak˘mkoliv zpÛsobem, penûzi, obleãením ãi poskytnutím pfií-
stfie‰í, nevíme, jak dlouho budou trpût, jde pfiedev‰ím o Ïeny, jejich
dûti a staré rodiãe. Kdyby se Vám nûkdo snaÏil namluvit, Ïe bez
nich by se nám Ïilo mnohem lépe, je to asi moÏné, ale uvûdomte si,
Ïe se velice rychle mÛÏete octnou ve stejné situaci a mÛÏete pak
‰kemrat na hranicích na západ od nás o pfiístfie‰í, slu‰né zacháze-
ní a trochu jídla pro své dûti.    

Proti tûmto problémÛm napaden˘ch UkrajincÛ se jeví problém
s chaoticky navrhovanou vysokorychlostní Ïeleznicí, která, pokud
tuto nesmyslnou trasu, vedenou v tûsné blízkosti na‰ich domovÛ,
Správa Ïeleznic, jako její investor prosadí, negativnû ovlivní na‰e Ïi-
voty na nûkolik generací. (Viz mapka níÏe).

Tuto brutální stavbu za nûkolik stovek miliard korun navrhuje in-
vestor na základû zadání Ministerstva dopravy Babi‰ovy vlády a její
prÛbûh pfiedpokládá stavbu terminálu v centru mûsta Ústí nad
Labem. Mûsta, jehoÏ centrum a jedin˘ bulvár, Masarykovu ulici, si
Ústeãané zbourali za minulého reÏimu. Pokud zvítûzí zdrav˘ rozum
a terminál v centru mûsta obãané odmítnou, trasa v blízkosti na‰í
obce je zbyteãná a bude se hledat varianta jiná. Mûstem Ústí nad
Labem by projíÏdûlo kaÏd˘ den, spí‰e noc, 160 nákladních vlakÛ do
Nûmecka, nevím, zda si obyvatelé Ústí uvûdomují, co by je ãekalo,
nikdo jim totiÏ je‰tû nefiekl, co s hlukem, prachem, otfiesy, emisemi

z pfiilehl˘ch parkovi‰È, Praha se z magistrály nevzpamatovala je‰tû
dnes.

Pokud si zastupitelé mûsta Ústí a Ústeckého kraje zmûnu územní
rezervy navazující na prÛtah mûstem prosadí, Správa Ïeleznic
zaãne projektovat VRT i pfies na‰e území za 250 mil. Kã, pfiiãemÏ
vÛbec není jasné, zda terminál v centru je realizovateln˘.

Co by pfiinesla pfiípadná brutální realizace VRT v tûsné blíz-
kosti na‰ich domovÛ nám, vÛbec nic, pouze trápení, dole na ob-
rázku vidíte o jak brutální stavbu se jedná a pokusím se pojme-
novat co by nás ãekalo a co nám není nikdo schopen fiíci:
• Totální devastace, jak vidíte z dolní fotografie, rozmanité, Ïivotem

kypící krajiny, zneprÛchodnûné stavbou (likvidace zbytku populace
S˘ãka obecného)

• Nadmûrn˘ hluk, jehoÏ intenzitu nikdo nedokáÏe vyãíslit, a to nejen
hluk pÛsoben˘ tfiením kol pfii prÛjezdu, ale i hluk zpÛsoben˘ odpo-
rem vzduchu pfii rychlostech nad 200 km/h.

• Otfiesy pfiená‰ené prÛjezdem rychlovlakÛ na podloÏí a ‰ífiící pÛdou
k na‰im domovÛm
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• Nadmûrn˘ zábor zemûdûlské pÛdy v záfiezu hlubokém aÏ 21
m s minimální kompenzací jejich vlastníkÛm. Mnozí si je‰tû pama-
tujeme bol‰evickou zvÛli a konfiskaci majetkÛ sedlákÛm.

• Dal‰í kfiivdu pfii vyvlastÀování zabrané zemûdûlské pÛdy jejich po-
tomkÛm, ktefií na navrácen˘ch pozemcích dnes úspû‰nû hospo-
dafií, podot˘kám, Ïe jde o drobné zemûdûlce Ïijící v obci

• Brutální znehodnocení nemovitostí, pozemkÛ i rodinn˘ch domÛ
postaven˘ch na základû platn˘ch stavebních povolení v souladu
s platn˘m územním plánem ve vazbû na dosud platné zásady
územního rozvoje Ústeckého kraje ve kter˘ch je zahrnuta územní
rezerva pro VRT 

• Prach zvífien˘ pfii prÛjezdech vlakÛ a hlavnû pfii stavbû trati
• Nevratná ztráta vody a pfieru‰ení pramenÛ smûfiujících k obci, hlu-

bok˘mi záfiezy
• Provoz pfii stavbû trati, která se bude stavût pût let, pût let na‰ich

ÏivotÛ na staveni‰ti, kdy budeme obtûÏováni hlukem, prachem. 

Mnozí z Vás, pfii ãtení tûchto fiádkÛ pfiijdou jistû je‰tû na mnoho
dal‰ích problémÛ zpÛsoben˘ch stavbou, investor mele neustále to
samé, budete rychle v DráÏìanech. Stavbû pfies cel˘ ná‰ Roudnic-
k˘ region se bráníme se starosty stavbou postiÏen˘ch obcí spoleã-

nû v rámci spolku Rozvrtaná krajina a neznám nikoho, kdo by
s takto chaoticky navrhovanou stavbou souhlasil. PoÏadujeme ná-
vrat trasy do koridoru, jiÏ Ústeck˘m krajem schválené územní re-
zervy, západnû na‰í obce, poblíÏ dálnice D8, stavba bude daleko la-
cinûj‰í, stavebnû ménû nároãná a dojde opravdu k rychlém propo-
jení evropsk˘ch mûst.                                             Vá‰ starosta

INFORMACE
OBECNÍHO Ú¤ADU 

VáÏení obãané,
Máte v rukou první ãíslo na‰eho zpravo-

daje v roce 2022. Vychází ve sloÏité dobû,
která v˘znamnû omezuje ná‰ Ïivot. To se
odráÏí i v jeho obsahu, kter˘ je ochuzen o
tradiãní ãlánky z akcí. Pfiesto jsme pfiesvûd-
ãeni, Ïe je o ãem psát. Ve spolupráci vás
ãtenáfiÛ - obyvatel na‰í obce, kter˘m je pfie-
dev‰ím zpravodaj urãen, rádi bychom za-
znamenali více pfiíspûvkÛ o tom, co vás za-
jímá, co se vám líbí nebo naopak, co vám
vadí. Své postfiehy mÛÏete zpracovat sami a
zaslat na e-mail ucetni@zidovice.cz nebo
odevzdat na obecním úfiadû, ãi vhodit do
schránky obecního úfiadu. Pokud se na to
necítíte, mÛÏete nás oslovit a my vám po-

mÛÏeme pfiíspûvek zpracovat.  Va‰e pfiís-
pûvky rádi otiskneme.

NEZAPOME≈TE NA SVÉ POVINNOSTI
Je to nemilé, ale rok zaãíná i poplatky.

Proto Vám chceme pfiipomenout a upozornit
na nûkteré termíny.

n Poplatek za psa, kter˘ je
nutné uhradit! Poplatek je
nutné uhradit hotovû na
pokladnû úfiadu nebo
pfievodem na bankovní
úãet obce Îidovice ã.
1387693204 /2700 pod va-
riabilním symbolem ã. po-
pisné a specifick˘m sym-
bolem ve tvaru: 1341.

Poplatek za svoz komunál-
ního odpadu si kaÏdá do-
mácnost vybírá z nabíze-
n˘ch variant zaji‰tûní
svozu. Poplatek se novû
hradí zpûtnû, nejpozdûji
do 30 dnÛ aÏ po skonãe-
ní kaÏdého pfiíslu‰ného
kalendáfiního pololetí.

Vûfiíme, Ïe vût‰ina z vás jiÏ v‰echny po-
vinnosti vÛãi obci má splnûné a poplatky
uhrazeny. Pfiesto se mÛÏe stát, Ïe jste na
nûco zapomnûli. Proto vás v‰echny Ïádáme
- zkontrolujte, zda máte skuteãnû v‰e v po-
fiádku.

V‰em ãtenáfiÛm pfiejeme klidné
velikonoãní svátky. UÏijme si
jara a pár dnÛ sváteãní pohody.

Za obecní úfiad Bc. Radka Luxová,
úãetní obce

Aroma Praha,a.s. - dva roky poté
Jsou tomu právû dva roky, kdy Ïidovická

Aroma zahájila v˘robu v novém provozu
velk˘ch kvant parfémov˘ch kompozic. Pro-
voz byl tehdy slavnostnû otevfien a krátce
nato byla zemû uzavfiena z dÛvodu korona-
virové nákazy. Máme za sebou dva roky
rÛzn˘ch omezení a myslíme si, Ïe zaãneme
Ïít opût normálnû - ale nikoliv, je tu opût
problém, co se t˘ká lidského utrpení je‰tû
dûsivûj‰í, a to válka na Ukrajinû. O této tra-
gédii netfieba se dále rozepisovat, beztak
jsou toho plná média a kaÏd˘ si jistû dove-
de odpovûdût na otázku, kdo je hlavním vi-
níkem. Agresor pÛsobící zmar a utrpení zÛ-
stane agresorem a viníkem bez ohledu na
to, jaká zdÛvodnûní pouÏívá pro obhajobu
zla, které páchá.

Abych ov‰em nebyl pouze negativní - po-

slední dva roky se Aromû dafií jako nikdy
pfiedtím, zejména potom co se t˘ká v˘roby
a prodeje parfémov˘ch kompozic. Zde napl-
no vyuÏíváme právû zmiÀovan˘ provoz vel-
k˘ch kvant, bez kterého si díky narÛstajícím
zakázkám jiÏ ani nedovedeme pfiedstavit
na‰e fungování. âelili jsme a ãelíme, tak
jako mnoho dal‰ích firem, problémÛm s fiád-
n˘m personálním zaji‰tûním nûkter˘ch pra-
covních pozic, aÏ by si ãlovûk vzpomnûl na
obvyklou vûtu z dob minulého reÏimu „ne-
jsou lidi“. Uvedené potíÏe se v‰ak dafií pfie-
konávat dílem i tak, Ïe pruÏnû vyuÏíváme
pracovníky spoleãnosti na základû aktuální
vytíÏenosti pfiíslu‰n˘ch úsekÛ. Dále je
moÏno pozorovat, Ïe se situace i v této ob-
lasti, tj. na trhu práce, zfiejmû normalizuje
a v‰emoÏné koronavirové dotace, na jedné

stranû pomáhající, na stranû druhé ale v˘-
raznû kfiivící trh, pomalu odeznívají. V oblas-
ti v˘roby vlastních syntetick˘ch vonn˘ch
látek finalizujeme registraci jiÏ druhé látky
dle zákona REACH. âtenáfii Îidovického
zpravodaje si moÏná vzpomenou, jak jsem
v jednom z pfiedchozích vydání zmiÀoval
spor, kter˘ jsme vyhráli nad nejmenovanou
zahraniãní obfií firmou z na‰í branÏe t˘kající
se jiné látky, pro nás v registraci první. Nyní
tedy látka druhá, proces se obe‰el bez
soudního sporu, ale opût díky tûÏkopádné
evropské legislativû a zákonu ‰itému na
míru velk˘m firmám trvalo celé toto mart˘ri-
um 8 mûsícÛ. 

Nezb˘vá neÏ si pfiát, Ïe se vûci vrátí ales-
poÀ ãásteãnû do normálu, jestli se to tak dá
nazvat - z dne‰ního pohledu do doby, která
byla právû pfied více neÏ dvûma lety.

Ing. Pavel Foret,
generální fieditel Aroma Praha,a.s.
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V˘znamné narozeniny na‰ich obãanÛ
v roce 2021 a plán akcí na jaro 2022

ZACHRA≈ME  S¯âKA, JINAK BRZY VYHYNE
(VOLNù P¤EVZATO Z âASOPISU 
PRIORITA - ZPRAVODAJE SFZP)

S˘ãek obecn˘ (Athene Noctua) patfií mezi
nejohroÏenûj‰í druhy ptákÛ v âR. Je‰tû na
zaãátku minulého století byla tato drobná
soviãka ‰iroce roz‰ífien˘m druhem, a dokon-
ce nejbûÏnûj‰í sovou s velikostí populace ãí-
tající nûkolik desítek tisíc párÛ. Za posled-
ních 60 let do roku 2003 byl zaznamenán
v˘razn˘ populaãní pokles o 59 % a tento po-
kles se nezastavil. V souãasné dobû se jeho
celková populace na na‰em území  odhadu-
je na ménû neÏ 100 párÛ z nichÏ vût‰ina Ïije
v Ústeckém kraji a nûkolik jedincÛ pfiímo
v na‰í obci. 

Hlavním dÛvodem dramatického úbytku
s˘ãka obecného je intenzifikace zemûdûl-
ského hospodafiení a s ní úzce spojené
zmûny ve struktufie krajiny. V zemûdûlské

ãek nenajde dostatek hnízdních ani lovec-
k˘ch stanovi‰È. U mal˘ch a izolovan˘ch
populací pak mohou b˘t kritické i dal‰í fak-
tory, nedostateãná nabídka bezpeãn˘ch
míst pro hnízdûní, vysoká míra predace
(kuny a koãky), kontaminace prostfiedí bio-
cidy a trávení my‰í ãi úmrtí sov v rÛzn˘ch
technick˘ch pastech (svislé roury a komí-
ny, sudy s vodou a vodní nádrÏe).

Co mÛÏeme udûlat my? Zejména se za-
mûfiíme na podporu bezpeãného hnízdûní
v zemûdûlsk˘ch areálech, nebudeme zby-
teãnû kácet staré uschlé stromy se spous-
tou dutin, mÛÏeme obnovovat historické
polní cesty s v˘sadbou stromÛ, zabezpeãí-
me technické pasti, kde hyne aÏ tfietina po-
pulace s˘ãkÛ, mnohdy staãí dát do sudu
s vodou prkénko, do napajedel králiãí pleti-
vo, po kterém se s˘ãek vy‰krábe.   

Ing. Miloslav Krejn˘

krajinû s velk˘mi a intenzivnû obhospoda-
fiovan˘mi lány, kde je nedostatek extenziv-
nû obhospodafiovan˘ch luãních porostÛ
a pastvin ãi krajinn˘ch prvkÛ, jako jsou
meze, polní cesty, aleje a stromofiadí, s˘-

V loÀském roce oslavili nûktefií na‰i spoluobãani svá v˘znamná jubilea.
V nelehké kovidové dobû jsme museli setkání pfii takové události opût
omezit a tak kulturní komise pouze formálnû pfiedávala dárek a kvûtinu.
Je‰tû jednou tedy blahopfiejeme v‰em oslavencÛm touto cestou. 

Ráda bych Vás také informovala o akcích, které
pfiipravuje kulturní komise na jarní mûsíce. 

Z dÛvodu ukonãení ãinnosti nájemce restaurace
se nekonal dûtsk˘ karneval, coÏ se pokusíme na‰im
nejmen‰ím vynahradit hned v pfiedvelikonoãním
ãase. 

Na den 9. 4.2022 je naplánovaná „Cesta na veliko-
noãní ostrov“ a tak doufáme, Ïe nám poãasí tuto ven-
kovní akci umoÏní uskuteãnit. Poslední dubnov˘ den
se sejdeme na pálení ãarodûjnic a poslední víkend
v kvûtnu pfiivítáme na‰e nové obãánky narozené od
mûsíce kvûtna roku 2019. Prosíme tedy rodiãe dûtí,
kter˘ch se to t˘ká, aby na obecním úfiadu udûlili sou-
hlas s pozváním na tuto slavnost. Termíny dal‰ích akcí
budou postupnû zvefiejnûny. Máme radost, Ïe mÛÏe-
me po tak dlouhé dobû udûlat nûco pro na‰e dûti
a moc se tû‰íme nejen na nû.

Mgr. Simona Kr‰ová

V roce 2021 oslavili v˘znamné narozeniny tito na‰i obãané:
Pan Antonín Vokálek, pan Franti‰ek Kocsis, pan Jifií Pro‰ek 60 let
paní NadûÏda Pletichová, pan Vladimír ·esták, pan Petr KfiíÏ 70 let
paní Jana Kupková 81 let
paní Kvûtu‰e Jirou‰ková 84 let
paní Alena Chládková 85 let
paní Olu‰e Jirou‰ková 87 let
paní Danu‰e Jirou‰ková 89 let.



ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ I. âTVRTLETÍ 2022

4

(Pokraãování na následující stranû)

Zimní období v matefiince konãí
a jaro zaãíná ukazovat své pfiednosti....

Milí ãtenáfii, zimní období pomalu ale jistû konãí a jaro zaãíná uka-
zovat své pfiednosti. NeÏ se nám v‰ak ukáÏe v celé své kráse vrá-
tíme se o pár mûsícÛ zpût...

Pfiíchod nového roku jsme oslavili tradiãnû, prÛvodem Tfií králÛ za
kometou do Betléma, kde jsme zazpívali na‰emu JeÏí‰kovi koledu
„My tfii králové jdeme k vám“. S dûtmi jsme si také povídali o dÛle-
Ïitém tématu, proã je dÛleÏité pomáhat rodiãÛm, kamarádÛm nebo
lidem ktefií zrovna pomoc potfiebují.

A protoÏe se zaãátek roku nesl hlavnû ve znamení zimních olym-
pijsk˘ch her, rozhodli jsme se téma „Zimní hrátky“ zamûfiit pfiede-
v‰ím na zimní sporty. Z dûtí se stali bruslafii, snowboardafii, lyÏafii
a sáÀkafii. A co by to bylo za olympijské hry bez pofiádné poroty? Na
zimním stadionu prodávali vstupenky, brusle ale i obãerstvení v bu-
fetu. Na svahu zase nezapomnûli na bezpeãnou jízdu na vleku - ale
i po sjezdovce.

BohuÏel jak to v zimních mûsících b˘vá, ani nám se nevyhnuly
nemoci. I pfies ve‰keré hygienické opatfiení jsme matefiskou ‰kolu
museli na dva t˘dny uzavfiít, neboÈ vût‰inu dûtí ale také personálu
postihl Covid -19.  

Mûsíc leden jsme uzavfieli tématem „Hádej, ãím budu, aÏ vyros-
tu“. S dûtmi jsme si povídali, co dûlá maminka, tatínek a ãím by chtû-
li b˘t oni, aÏ vyrostou...A uÏ se nemusíme bát o své bezpeãí a zdra-
ví, protoÏe skoro v‰ichni chtûli b˘t policisté nebo lékafii, ale také
máme mezi sebou osobního pilota vrtulníku, kter˘ nás pr˘ bude
vozit na dovolené.?? Mimo jiné si také dûti vyzkou‰ely práci policis-
tÛ, hasiãÛ, záchranáfiÛ ale také pekafiÛ a automechanikÛ. Také jsme
debatovali o krizov˘ch situacích, jako je ztráta rodiãe v obchodû/ na
v˘letû, poÏár a jak mu pfiedcházet, co dûlat, kdyÏ je tfieba autone-
hoda.... Úkolem tûchto simulací bylo upevnit si dÛleÏitá telefonní
ãísla IZS. 

„My se zimy nebojíme“, a tak jsme si ve ‰kolce pûknû v teplíã-
ku udûlali válecí, PyÏamov˘ den. A kdyÏ válecí, tak se v‰í parádou.
Dûti pfii‰ly obleãeny v pyÏamech, Ïupanech, huÀat˘ch baãkorách

nebo ponoÏkách a v batÛÏku si kaÏd˘ pfiinesl svého ply‰áka na
spaní. Ze tfiídy se stal ráj pol‰táfiÛ a dek, ale ne na dlouho, protoÏe
kluci si udûlali bunkr a zaãala pol‰táfiová bitva... Na posilnûní jsme
si udûlali palaãinky a pi‰kotové burgery prokládané nutelou a mar-
meládou. 

Následující t˘den byl ve znamení lásky, neboÈ „svátek slavil Va-
lent˘n“. ·kolku jsme oblékli do ãerven˘ch barev, pln˘ch srdíãek.
Na dûti ãekala VIP restaurace, kde se kaÏd˘ den podávalo jiné va-
lent˘nské menu a vybran˘ pár si tak mohl vyzkou‰et, jak to v tako-



ÎIDOVICK¯ ZPRAVODAJ I. âTVRTLETÍ 2022

5

vé restauraci chodí. Také jsme vyzkou‰eli
pokus s krystalizací soli, kdy jsme si udûla-
li slan˘ roztok, do kterého jsme ponofiili sr-
díãka a pár dnÛ pozorovali, jak se s postup-
n˘m vypafiováním na srdíãka usazují krys-
talky soli. 

„Masopustní veselice, masopustní rej,
za tu ‰vandu hospodyÀko, koláãek nám
dej!“ Masopust je období od tfií králÛ do po-
peleãní stfiedy, kterou konãí období radová-
nek, plesÛ, zabíjaãek a hostin a zaãíná ob-
dobí ãtyfiicetidenního pÛstu jakoÏto pfiíprava
na Velikonoce. Masopust se ukonãoval, tra-
diãním prÛvodem v dobov˘ch maskách po
vesnici, kdy v ãele prÛvodu ‰el medvûd
a hrála basa, která se veãer na tancovaãce
pochovala, jako symbol ukonãení plesové
sezóny. Ve ‰kolce jsme období masopustu

ukonãili povídáním si o typick˘ch dobov˘ch
tradicích, zhlédli jsme, jak vypadá prav˘ ma-
sopustní prÛvod a vyrobili si jitrnice. Na
závûr t˘dne si dûti upekly koblíÏky, které si
odnesly domÛ na svaãinku.

A protoÏe s koncem masopustu také po-
malu konãí zima, rozhodli jsme se také ‰kol-
ku pfievléknout do jarního kabátku v podobû
nové v˘zdoby oken, tfiídy, ‰atny a chodby.
Rodiãe i dûti se mohou tû‰it na veselé a ba-
revné jarní kytky, rozkvetlé kefie, ãápy, be-
ru‰ky nebo zajíãky. 

Bfiezen se nesl ve znamení zahradniãení,
kdy jsme s dûtmi zkusili zasadit bylinky,
u kter˘ch budeme pozorovat procese rÛstu
od semínka po úplnou rostlinku. Také uÏ se
moc tû‰íme, aÏ si budeme moct natrhat ãer-
stvou paÏitku nebo jahÛdky z na‰í nové za-

hrádky a dát si je ke svaãinû. Av‰ak tento
mûsíc není pouze první mûsíc jara, ale je to
také mûsíc knih. Do tohoto tématu, „Moje
oblíbená kníÏka“ jsme zapojili také rodiãe,
ktefií dostali spoleãnû s dûtmi za úkol, pfie-
ãíst si svou oblíbenou kníÏku a namalovat
o ní obrázek. Tento obrázek spoleãnû
s danou kníÏkou pfiinesou na konci bfiezna
do ‰kolky, kde svou oblíbenou kníÏku dûti
pfiedstaví ostatním ve tfiídû, nûco nám o ní
poví, anebo si ji mÛÏeme pfieãíst spoleãnû.
Obrázky spolu s knihami budou k vidûní
v na‰i galerii, aby rodiãe mohli naãerpat
novou inspiraci k veãerní ãetbû. 

Tímto bych se s vámi za cel˘ kolektiv ma-
tefiské ‰koly chtûla rozlouãit, a popfiát vám
krásné proÏití Velikonoãních svátkÛ.              

K. Mikolá‰ová, fied. M·

VáÏení spoluobãané, milí ãtenáfii, 
takovou pfiíleÏitost dûkuji nejen obecnímu
úfiadu, ale také Vám, protoÏe jakákoliv in-
formace od Vás obohacující na‰í obecní
kroniku je vfiele vítána. Do obecní kroniky
tak mÛÏete kdykoliv nahlédnout na obec-
ním úfiadû. 

Do budoucna bych ráda zavedla kroni-
ku také v elektronické podobû, aby se
stala dostupnûj‰ím zdrojem pro Vás
a byla tak volnû k nahlédnutí na na‰ich
webov˘ch stránkách. 

Do dal‰ího vydání se budu opût
tû‰it s dal‰ím ãlánkem a zÛstávám
tak s pozdravem, 

Bc. Michaela Hrubá, kronikáfika 

Dovolte mi, abych pronesla pár vût jako
nová kronikáfika obce Îidovice. 

Je mi obrovskou ctí, Ïe tato zodpovûd-
ná ãinnost byla svûfiena do rukou mladé
generace, jako jsem právû já. B˘vá ne-
psan˘m pravidlem, Ïe kronikáfiem je
ãasto osoba, které v obci Ïije jiÏ nûkolik
let, nebo je místním rodákem. Velmi si
této svûfiené funkce váÏím a jsem potû-
‰ena, Ïe pfiesto, Ïe zde Ïiji s rodinou 5 let,
mohu se zapojit do této zodpovûdné
funkce, a mohu tak pomáhat na‰í obci se
zachycením zpráv o dÛleÏit˘ch a pamûti-
hodn˘ch událostech, které budou slouÏit
pro informaci i pouãení na‰im budoucím
generacím. 

NeboÈ právû kronika je dÛleÏit˘m doku-
mentem, která mapuje nejen aktuální dûní
v obci, ale je také zrcadlem spoleãnosti. Za
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(Pokraãování na následující stranû)

Leto‰ní Dakar ovlivnily tfii nehody, t˘m MKR

Îidovice - Rallye Dakar, nejslavnûj‰í dálková soutûÏ svûta, letos
napsala svou 44. kapitolu. A byly u ní i kamiony z dílny severoães-
kého t˘mu MKR Technology. Mario Kress se sv˘mi mechaniky pro
ni letos pfiipravil dva speciály renault jedoucí v barvách holandské-
ho t˘mu Riwald Dakar. Cíl byl dojet v elitní desítce. To se sice kvÛli
nehodám nepovedlo, ale ãesko-holandská formace je pfiesto v cíli
spokojená.

„Byla vidût tvrdá práce celého t˘mu, na kter˘ jsem sakra hrd˘.
Jsem py‰n˘ na kluky za to, ãeho byli bûhem etap schopní. I samot-
ní piloti chvílemi nevûfiili, ale spoleãnû jsme fungovali naprosto fan-
tasticky. Máme na ãem stavût, máme v˘bornû fungující t˘m, auta
letos také ‰lapala v˘bornû, ale je tfieba si uvûdomit, Ïe Dakar je pro-
stû Dakar. Je nastaven˘ tak, Ïe ne kaÏd˘ se dostane do cíle. Je to
zatracenû tûÏká soutûÏ, pfii které zásadní roli hraje ‰tûstí. V‰echno
se musí sejít ideálnû a nás mÛÏe tû‰it, Ïe se nám vyhnuly jakékoli
zásadní technické potíÏe. Nejsme zklamaní. Dojeli jsme do cíle
a máme opût plno zku‰eností, technick˘ch dat i nápadÛ toho, co
zlep‰it,“ shrnul leto‰ní 44. roãník Mario Kress, ‰éf t˘mu MKR Tech-
nology a hlavní konstruktér závodních kamionÛ renault.

T̆ m Ïidovického konstruktéra pfiipravil na leto‰ní Dakar dva mo-
dely Renault Trucks C460. Jeden s hybridním pohonem, tedy první
hybridní speciál v celé historii Dakaru, pro pilota Gerta Huzinka,
a pak klasickou verzi pro Pascala de Baara. Na posádky letos ãe-
kalo dvanáct ostr˘ch závodních dnÛ, jeden den volna a v souãtu
pfies osm tisíc kilometrÛ, které zaãínaly a konãily v saudsko-arabské
DÏiddû. Více neÏ polovina pak tvofiila mûfienou ãást. „Auta ukázala,
Ïe jsou schopna bojovat o pátou aÏ sedmou pfiíãku. Technika ale
ukrutnû trpí, to opotfiebení je markantní. Celoroãní v˘voj, rozsáhlé
testování, práce na odpruÏení a spolehlivosti motoru se vyplatila
a teì jsme ho naplno zuÏitkovali. Leto‰ní Dakar byl ale opût mimo-
fiádnû nároãn˘ a potvrzují to i namûfiená data. Je aÏ neuvûfiitelné, co
musela posádka vydrÏet a samozfiejmû s tím i technika,“ pozname-
nal Mario Kress.

A jak se tedy Dakar pro severoãeské stroje, které vedli holand‰tí
piloti, vyvíjel? UÏ samotn˘ zaãátek ukázal, Ïe stanoven˘ cíl mÛÏe
b˘t reáln˘. Úvodní rozfiazovací 1A etapu zajely posádky v ‰estém
a desátém ãase. Po ní ale Dakar odstartoval naplno a pfiinesl i první
trable. Zatímco Pascal de Baar pfiijel jen tûsnû za elitní desítkou,
Gert Huzink se sv˘m hybridním speciálem na nûkolik hodin „zakuf-
roval“ v pou‰ti. Zastavila ho prasklá hliníková trubka mezi turbem
a mezichladiãem. V tu chvíli také zhasly nadûje na solidní celkové
umístûní. „Na‰tûstí se ale ukázalo, jací jsou v t˘mu bojovníci a jak
v˘hodn˘ v tu chvíli byl hybridní systém. Za normálních okolností by

s takov˘m po‰kozením posádka nemûla ‰anci dojet do cíle, ale
elektromotor zafungoval jako skvûlá podpora naftovému agregátu,
kter˘ ztratil svÛj v˘kon,“ sdûlil Mario Kress.

Saudskou Arábii ale postihly silné de‰tû, a tak se posádkám ve 2.
etapû vyhnula naplánovaná maratonská ãást. Konvoj tak rovnou za-
mífiil do dal‰ího bivaku v Al Qaisumah. Gert Huzink se toho dne pro-
pracoval na tfiináctou pfiíãku, Pascal de Baar dojel dvû pozice za
ním, av‰ak hned ve 3. etapû se je‰tû zlep‰il. Zatímco Huzink byl
opût tfiináct˘, de Baar uÏ atakoval top ten. Natû‰eného de Baara ale
ve 4. etapû zastavila velmi nepfiíjemná nehoda, po které uÏ nevûfiil
v dal‰í pokraãování. Pfiitom ve stejném dnu se HuzinkÛv hybridní ka-
mion dokázal poprvé probojovat do nejrychlej‰í pûtky. Na jednu
stranu velká radost, na druhou de Baarovo zklamání a osmihodino-
vá ztráta. „Poniãené rameno fiízení ale dokázali mechanici nad
ránem opravit a Pascal mohl zcela neãekanû vyrazit do dal‰í etapy.
Vidûl jsem u nûj slzy radosti. V tu chvíli prostû Ïádná slova nejsou
potfieba, takhle funguje t˘m. Jeden se odevzdá pro druhého. Pokra-
ãovali jsme dál,“ popsal momenty napûtí Mario Kress.

V 5. etapû de Baar pokraãoval po pfiedchozích zku‰enostech
velmi opatrnû, ale pfiesto se dokázal ze zadních pozic propracovat
na jednadvacátou pfiíãku. To Gert Huzink naopak musel opravovat
protékající olejovou vanu a cílem projel ‰estnáct˘. Do volného dnu
vstupovaly posádky obou kamionÛ s velkou spokojeností. Gert Hu-
zink totiÏ 6. etapu projel opût v nejlep‰í pûtce, de Baar byl klasifiko-
van˘ tfiináct˘. Nad‰ení byli i mechanici, ktefií díky nastavení etap
strávili v bivaku v Rijádu hned nûkolik dní a v‰ichni se mohli co nej-
více soustfiedit na pfiípravu kamionÛ pro druhé dûjství. A druhou pÛli
oba speciály odstartovaly na v˘bornou. Gert Huzink v 7. etapû dojel
‰est˘, Pascal de Baar dvanáct˘. V 8. etapû ale jeho kamion kvÛli
vadnému snímaãi teploty dojíÏdûl do cíle v nouzovém reÏimu sedm-
náct˘, tfii pozice za Pascalem. Ten uzavíral nejlep‰í desítku hned
v nadcházející 9. etapû, ve které byl Huzink dvanáct˘. Zásadní mo-
ment pro hybridní speciál ale pfii‰el pouhé tfii etapy pfied závûreã-
n˘m fini‰em. V 10. etapû do Bi‰i se ukázala zrádnost saudsko-arab-
sk˘ch dun, vysokého sluníãka a praktické absence stínu. „Posádka
neodhadla jednu z dun hned na zaãátku etapy. Ta ji pfiekvapila na-
tolik, Ïe do ní vlítla ve stokilometrové rychlosti. Po následném tvr-
dém nárazu prasklo ‰asi hned za kabinou. PfietíÏení v kabinû bylo
více neÏ osm gé. Byla to obrovská rána,“ sdûlil Mario Kress s tím,
Ïe v‰ichni byli rádi, Ïe se nikomu nic nestalo. „Ta nehoda jen uká-
zala, jak bezpeãnû je speciál postaven, protoÏe i pfies siln˘ náraz

je ale spokojen˘
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zÛstala kabina netknutá a posádka z ní na‰tûstí vystoupila bez ja-
kékoli újmy,“ oddechl si Mario.

V soutûÏi tak pokraãoval uÏ jen Pascal de Baar, kter˘ byl toho dne
dvanáct˘. V dal‰ích etapách se ale zlep‰il - pfiedposlední 11. pro-
vûrku dojel opût v top ten, tu závûreãnou 12. uzavfiel jen tûsnû za
ní. V koneãném ranku se dokázal vy‰plhat na ãtrnáctou pfiíãku.

Leto‰nímu Dakaru opût kralovaly kamazy, kter˘m patfiilo první
kvarteto pozic s nejrychlej‰ím Rusem Dmitry Sotnikovem. T˘my se
s rallye louãily tradiãním v˘jezdem na závûreãnou slavnostní rampu
pfiipravenou na závodním okruhu Formule 1 v DÏiddû. „KvÛli v‰em
opatfiením jsme si závûreãnou rampu nemohli uÏít tak slavnostnû,
jak jsme byli dfiíve zvyklí. To byla ‰koda, protoÏe to je moment, na
kter˘ se v‰ichni tû‰í - Ïe jsme koneãnû dojeli zdárnû do cíle,“ po-
znamenal Mario Kress, kdyÏ zaãal rovnou bilancovat: „Dakar ovliv-
nily tfii velké nehody - dvû Gertovy a jedna Pascalova. Jinak bychom
opravdu mohli b˘t ve vysnûné desítce. Îe to tak nebylo, se nedá nic
dûlat. To k Dakaru prostû patfií. Proto nejsme zklamaní,“ dodal Mario
Kress.

A co dál? Dakar pfiinesl mnoho nov˘ch informací a zejména tech-
nick˘ch dat, která t˘m hodlá zakomponovat do dal‰ího v˘voje.
„Víme, kde jsou moÏnosti inovací a prostor ke zlep‰ení. Máme na
ãem pracovat a za to patfií i velk˘ dík v‰em na‰im partnerÛm. VáÏím
si toho, Ïe nás sledují a stojí za námi. Spoleãnû je‰tû dokáÏeme
hodnû,“ tû‰í se na dal‰í v˘zvy Mario Kress.

44. Dakar Rallye 2022 - celkové v˘sledky:
1. Sotnikov (RUS) Kamaz 41:37:34
2. Nikolaev (RUS) Kamaz +9:58
3. Shibalov (RUS) Kamaz +1:11:11
4. Karginov (RUS) Kamaz +1:49:55
5. van Kasteren (NLD) Iveco +3:08:30
14. de Baar (NLD) Renault +13:36:25
DNF Huzink (NLD) Renault                                   Patrik Pátek
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TIP NA V¯LET

Zámek Peruc - OldfiichÛv dub
Rokokov˘ zámek je po dlouh˘ch letech

chátrání zrekonstruován a zpfiístupnûn vefiej-
nosti od r. 2020. Pro‰el asi pûtiletou rekon-
strukcí a má soukromého majitele. Od r. 1964
je zámek chránûn jako kulturní památka.

V zámecké zahradû je Muzeum ãeské
vesnice. Uchovány jsou napfi. staré zemû-
dûlské stroje, náfiadí a nástroje, loutkové di-
vadlo a stará ‰kolní tfiída. Pod zámkem roste
OldfiichÛv dub, strom star˘ asi 1000 let, vy-
sok˘ 31m a po obvodu mûfií 760cm. Patfií
k nejznámûj‰ím památn˘m stromÛm
v âesku, je zapsán na seznamu UNESCO.
Dutina stromu byla v minulosti opakovanû
silnû po‰kozena poÏárem zaloÏen˘m van-

daly. Strom pfieÏil díky péãi lidí. O tomto
dubu se pí‰e uÏ v Dalimilovû kronice. Podle
povûsti se u stromu setkal kníÏe Oldfiich
s pradlenou BoÏenou. Pod zámkem najdete
i BoÏeninu studánku. 

Po modré turistické znaãce asi 1,5 km od
dubu lze dojít na Krásnou vyhlídku a dále
tfieba aÏ do Libochovic. Z nedaleké vesnice
Stradonice je pûkná procházka k 6 metrÛ
vysoké rozhlednû  Stradonka, odkud je
pûkn˘ v˘hled na âeské stfiedohofií a pfii
dobré viditelnosti zahlédnete i Kru‰né hory.
Kopce jsou na rozhlednû oznaãené a po-
psané. Zvlá‰tností jsou zde i sluneãní hodi-
ny.                                       Jifiina Vítová

PEâÍCÍ OKÉNKO

PI·KOTOVÁ ROLÁDA
■ tûsto:
4 vejce
50g krupicového cukru
50g polohrubé mouky
■ náplÀ:
1 PL krupicového cukru
125g Ïervé
150ml smetany ke ‰lehání
Vanilka (vanilková esence)
dÏem

POSTUP
V misce vy‰leháme Ïloutky s cukrem do

svûtlé pûny. Opatrnû zapracujeme mouku,
nakonec stûrkou lehce vmícháme vy‰lehan˘
tuh˘ sníh z bílkÛ. Tûsto vlijeme na plech vy-
loÏen˘ peãícím papírem a peãeme ve vyhfiá-
té troubû na 180 °C 12 - 15 minut. Pi‰kot by
mûl zezlátnout, nemûl by b˘t pfiesu‰en˘. 

Upeãené tûsto vyndáme z trouby a pfiikry-
jeme ãistou vlhkou utûrkou - tûsto díky tomu
nevyschne a nepopraská.

Pfiipravíme si náplÀ. Îervé, cukr a vanilku
spoleãnû vy‰leháme, nakonec lehce pfiimí-
cháme vy‰lehanou ‰lehaãku. Dáme vychla-
dit do lednice alespoÀ na 30 minut.

Nyní si pfiendáme plát tûsta na nov˘ peãí-
cí papír a opatrnû z tûsta sundáme peãící
papír, na kterém se peklo. Plát pomaÏeme
silnou vrstvou dÏemu, necháváme prázdné

okraje asi 1 cm (pfii válení se náplÀ bude hr-
nout). Na vrstvu dÏemu nandáme náplÀ
z Ïervé a smetany. Potom pomocí peãícího
papíru, na kterém plát leÏí, srolujeme do ro-
lády. Hotovou roládu pfiemístíme na tác spo-
jem dolÛ a uÏ jen pocukrujeme mouãkov˘m
cukrem.                                  Dobrou chuÈ 

Ing. Katefiina Pro‰ková

Rychl˘ a snadn˘ recept na domácí pi‰kotovou roládu se svûÏí náplní 


