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Slovo starosty obce
VáÏení spoluobãané,
dostává se Vám do ruky zpravodaj v dobû, která pro kaÏdého
z nás není lehká, kdy vládními zákazy do‰lo ke zmrazení ekonomiky a mnoho lidí, zvlá‰tû mal˘ch podnikatelÛ, bojuje o pﬁeÏití, kdy
vláda uÏ ani neví co zakázala a co zase povolila. Na tiskov˘ch konferencích prostﬁednictvím médií vesele ‰íﬁí paniku mezi obãany bijíc
se v prsa, jak je úspû‰ná, na prvním místû na svûtû ve slibech a na
jednom z posledních ve skuteãné pomoci obãanÛm. Mezi zákazy
v poãátcích pandemie vláda vydala chaotické naﬁízení o no‰ení rou‰ek bez rou‰ek, které zoufale chybûly, a tak obãanÛm republiky nezb˘valo nic jiného neÏ si, bez vûdomí premiéra, rou‰ky pro sebe
a ostatní spoluobãany u‰ít. Nejinak tomu bylo i v na‰í obci, kdy si ‰ikovné spoluobãanky pﬁinesly na obecní úﬁad, kter˘ se na krátkou
dobu stal manufakturou, své ‰icí stroje a z darovaného plátna na‰ily rou‰ky pro celou vesnici. Tûmto ãinorod˘m lidem patﬁí má hluboká úcta a velik˘ dík.

Mezi zákazy, pﬁíkazy, rozhodnutí vlády, zru‰ení zákazÛ, které
vláda vydává ve stavu nouze, jak na bûÏícím pásu, se ztrácí jiná závaÏná rozhodnutí, kdy vláda rozhoduje za obãany na nûkolik desítek let dopﬁedu a zavazuje je nést odpovûdnost za dluhy, které sv˘m
populistick˘m rozhodnutím uãiní. V dobû, kdy se vláda chystá zkrátit rozpoãty obcí o cca 20 % a ty budou muset jiÏ pﬁipravené investiãní akce, tolik potﬁebné pro obãany, zastavit, vláda schválila pochybnou dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, chystá stavbu zby-
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teãn˘ch pﬁehrad na mal˘ch vodních tocích a dal‰í stavby z premiérova notesu.
O rozhodnutí vlády o v˘chodní variantû vysokorychlostní trati
Praha-DráÏìany jsme se dozvûdûli z oznámení geodetÛ o vstupu
na pozemky.
To, jaká to bude pro ná‰ region hrÛza jsme pochopili ze zákresu
trasy v topografické mapû.

V dobû, kdy se ministr Ïivotního prostﬁedí Brabec bije ve svá stranická prsa, jak úspû‰nû bojují se suchem, se pot˘kají na‰i obãané
s vyschl˘mi studnûmi a z lánÛ polí oset˘ch ﬁepkou jim Ïlut˘ pyl zasypává zahrady a domy, pesticidy otravují zbytky spodních vod a v‰e
Ïivé pohybující se nad a uprostﬁed lánÛ má jen malou ‰anci na pﬁeÏití. V dobû, kdy kaÏd˘ strom má pro nás obrovskou cenu a poloprázdné osobní vlaky projíÏdûjící kolem na‰ich vesnic, v dobû, kdy
obyvatelstvo je suÏováno koronavirovou krizí a s tím související narÛstající inflací se vláda rozhodla plnit premiérÛv investiãní plán
a mezi jin˘mi pﬁipravovan˘mi mega investicemi pﬁipravovat stavbu
vysokorychlostní tratû. To v‰e v dobû obrovského zadluÏování re(Pokraãování na následující stranû)
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publiky a za cenu nevratného po‰kození Ïivotního prostﬁedí. Obãané Ole‰ka, RohatcÛ,
HrobcÛ a Libotenic budou Ïít v tûsné blízkosti budoucí trati s problémy, které s sebou
tato stavba pﬁinese, vãetnû sníÏení hodnoty
jejich nemovitostí.
Zatím jde pouze o dvû ãervené ãáry zakreslené v mapû vymezující dvousetmetrov˘
pruh vyznaãující budoucí prÛbûh trati. Z podrobnûj‰ích zákresÛ víme, Ïe mezi Îidovicemi a Rohatcemi projde traÈ tunelem. Do dal-
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‰ího tunelu se vnoﬁí „U Holuba“ v Ole‰ku
a projde pod trávãick˘m lesem. Není zpracována EJA (vliv stavby na Ïivotní prostﬁedí)
ani proveden geologick˘ prÛzkum. To,
k jaké devastaci krajiny a vykácení stromÛ
v jediném souvislém lese uprostﬁed hustû
osídlené krajiny dojde, se mÛÏeme jen domnívat.
Vysokorychlostní traÈ se v na‰em regionu
má zaãít stavût v roce 2030, souãasná
vláda, vzhledem k vûku premiéra, zde s vel-

INFORMACE
OBECNÍHO Ú¤ADU
POPLATEK ZA PSY
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 symbolem ã. ãíslo popisné a specifick˘m symbolem ve tvaru: 1341. Prosíme obãany,
aby upﬁednostÀovali bezhotovostní platbu.
PLATBA O ÚHRADù
SPLA·KOV¯CH VOD
Îádáme obãany, kteﬁí mají s obcí uzavﬁenou smlouvu za odvedení spla‰kov˘ch vod
vznikl˘ch provozem rodinného domu jednotnou kanalizací ve vlastnictví provozovatele
na âOV Îidovice, aby takto uãinili do konce
mûsíce ãervence. Platbu je moÏné uhradit
hotovû na pokladnû úﬁadu nebo na bankovní úãet obce Îidovice ã. 1387693204/2700
pod variabilním symbolem ã. ãíslo popisné

a specifick˘m symbolem ve tvaru:
23212111. Prosíme obãany, aby upﬁednostÀovali bezhotovostní platbu.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - ZMùNA
Oznamujeme,
Ïe svoz komunálního odpadu
novû probíhá
kaÏd˘
lich˘
pátek. Zmûna
platná od kvûtna 2020. Úhradu je moÏné uhradit hotovû
na pokladnû úﬁadu nebo na bankovní úãet
obce Îidovice ã. 1387693204/2700 pod variabilním symbolem ã. ãíslo popisné a specifick˘m symbolem ve tvaru: 37222111, do
zprávy pro pﬁíjemce: ã. p. + jméno poplatníka. Prosíme obãany, aby upﬁednostÀovali bezhotovostní platbu.
PLATBA PRONÁJMU POZEMKU
NA ROK 2020
Îádáme obãany, kteﬁí mají s obcí uzavﬁenou smlouvu na pronájem pozemku (zahrádky apod.), aby uhradili nájem pozemku

kou pravdûpodobností vládnout jiÏ nebude.
Pokud si obãané zvolí takovou budoucí
vládu, která bude skuteãnû jejich, která se
nebude zab˘vat jen sv˘mi problémy a které
pÛjde o problémy v‰ech obãanÛ, jistû tato
nová vláda pﬁehodnotí v‰echny megalomanské akce nynûj‰í vlády a moÏná, Ïe
spoustu z nich vyhodnotí jako nepotﬁené. Finanãní prostﬁedky zbyteãnû vynaloÏené na
jejich pﬁípravu nám v‰ak uÏ nikdo nevrátí.
Ing. Miloslav Krejn˘, starosta obce
na rok 2020 hotovû na pokladnû úﬁadu nebo
na bankovní úãet obce Îidovice ã.
1387693204/2700 pod variabilním symbolem 36392131 a specifick˘m symbolem ve
tvaru: 2020. Prosíme obãany, aby upﬁednostÀovali bezhotovostní platbu.
ZRU·ENÍ KULTURNÍCH AKCÍ
Z dÛvodu vládního naﬁízení byly zru‰eny
tyto akce:
• Ukliìme âesko zru‰eno. Náhradní termín bude upﬁesnûn.
• Cesta na velikonoãní ostrov - zru‰eno
• Slet ãarodûjnic - zru‰eno
• Vítání obãánkÛ - rodiãÛm dûtí se ozveme
hned, jak to bude moÏné, s informací o
dal‰ím termínu konání akce. Kdo z rodiãÛ
má zájem o pﬁivítání svého dítûte, aÈ se
pﬁihlásí na obecním úﬁadu.
• Sraz rodákÛ - zru‰eno
• Dûtsk˘ den - pokud to situace dovolí, dûtsk˘ den bude pﬁesunut na konec prázdnin
pod názvem „Rozlouãení s prázdninami.“
O nov˘ch termínech Vás budeme informovat na webov˘ch stránkách, facebooku a
mobilní aplikaci SMS InfoKanál obce.
Dûkujeme za pochopení, vût‰inu akcí
udûláme, doufejme v pﬁí‰tím roce s klidnou
organizací.
Bc. Radka Luxová - úãetní obce

Kompostárna Îidovice
Je tomu jiÏ pût let, kdy nás katastrofální sucho je‰tû nesuÏovalo,
ale obrovské lány oseté ﬁepkou a p‰enicí nás jiÏ obklopovaly, kdy
renomovaní odborníci nás pﬁed tímto suchem dÛraznû varovali.
Pﬁedpovídali, Ïe obrovské lány oseté monokulturami ﬁepky a p‰enice utuÏené pojezdy tûÏké zemûdûlské techniky, bez dodání humusu,
hrozící sucho v˘raznû podpoﬁí. SráÏková voda po takto zdevastovan˘ch pozemcích rychle uteãe, aniÏ by se vsákla a zv˘‰ila tak hladinu podzemní vody, která v letech následujících bude zoufale chybût.
Po sledování, kdy organická hmota, poseãená tráva, vûtve
a shrabané listí, se bez uÏitku vyhazují do smûsného komunálního
odpadu a mizí na skládkách, jsme se v roce 2015 rozhodli, Ïe postavíme kompostárnu.
Jako základ jsme se rozhodli poÏít b˘valé siláÏní Ïlaby v na‰em
areálu P‰trosí farmy, které jsou izolované a odpadní v˘luhové vody
ze zrajícího kompostu mohou b˘t svedeny do bezodtokov˘ch jímek
a voda z nich se dá zpûtnû pouÏít ke zvlhãování kompostovacích
hromad. Dodávky bioodpadu jsme si pﬁedem nasmlouvali se sousedními obcemi s krátk˘mi dojezdov˘mi vzdálenostmi. Po získání
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v‰ech potﬁebn˘ch souhlasÛ a rozhodnutí (územní souhlas, vypracování provozního ﬁádu z hlediska odpadÛ a ovzdu‰í, rozhodnutí odboru zemûdûlství a rozhodnutí odboru Ïivotního prostﬁedí Krajského
úﬁadu v Ústí nad Labem) jsme vyuÏili dotaãního programu Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR a po doloÏení v‰ech potﬁebn˘ch dokumentÛ, dotaci získali. Po absolvování v˘bûrového ﬁízení na dodávku
strojÛ potﬁebn˘ch k chodu kompostárny jsme stroje nakoupili.
(Pokraãování na následující stranû)
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Na podzim 2015 jsme zahájili provoz, obce zaãali naváÏet bioodpad, po nadrcení a promíchání jsme zaloÏili první kompostovací hromady, kde probíhá kompostovací proces a kde je teplota v prvních
dnech aÏ 70 °C a jsou niãena v‰echna semena plevelÛ a trav. Kompostovací hromady jsou pravidelnû pﬁekopávány (provzdu‰Àovány)

a zvlhãovány, teplota postupnû klesá a zmen‰uje se objem. Zhruba
po tﬁech mûsících, kdy teplota uvnitﬁ hromady klesne pod 40 °C, je
kompostovací proces ukonãen.
Kompost se pﬁeveze k dozrávání na hromadu a po odebrání vzorku Ústﬁedním kontrolním a zku‰ebním ústavem zemûdûlsk˘m
(ÚKZÚZ) v Praze k laboratornímu rozboru. Po prohlá‰ení ÚKZÚZ,
Ïe v‰e je v poﬁádku se kompost stává certifikovan˘m hnojivem
a mÛÏe se aplikovat na zemûdûlské pozemky.
Je mal˘m zázrakem, Ïe se ze surového bioodpadu, kter˘ dﬁíve
skonãil na skládce komunálního odpadu stává bûhem krátké doby
kvalitní organické hnojivo, které po aplikaci vylep‰í kvalitu orné pÛdy
tak, Ïe je opût schopna sráÏkové vody nasáknout a vytvoﬁit podmínky pro zdrané pûstování plodin.
Sousední obce, které si díky kompostárnû vytvoﬁily vlastní systém
likvidace odpadu se vybavily speciální technikou pro svoz bioodpadu ‰etﬁí, díky krátk˘m svozov˘m vzdálenostem, náklady na likvidaci
odpadÛ.
Ing. Miloslav Krejn˘, starosta obce

ÚVAHA: Co bych dûlala, kdybych mûla kouzelnou hÛlku?
Mnohokrát jsem pﬁem˘‰lela nad tím,
kdyÏ jsem jako malá sledovala v televizi
pohádky, jaké by to asi bylo, vlastnit kouzelnou hÛlku, která by mi umûla splnit pár
m˘ch pﬁání. Jako malá jsem mûla pﬁání
velice jednoduchá. Kdo by nechtûl b˘t
krásn˘, mít dlouhé vlasy ãi krásné ‰aty se
stﬁevíãky. B˘t princeznou, tanãit v komnatách a Ïít si bezstarostn˘ Ïivot s princem,
kter˘ pﬁijel na bílém koni.
âlovûk se ale vûkem mûní - jak fyzicky,
tak i psychicky, a proto je zcela pﬁirozené
mûnit své názory. Komu z vás se chce
kaÏd˘ den vstávat brzy ráno do ‰koly
nebo do práce? Kdo z vás dûlá rád velké

nákupy v obchodních centrech? Která maminka s radostí vaﬁí kaÏdodenní teplou veãeﬁi po namáhavém pracovním dni a po veãerech je‰tû s dûtmi pomáhá pﬁi ‰kolních
povinnostech a úkolech? A najednou se
v‰em lidem Ïivot zastavil. Svût je ohroÏen
zrádn˘m a nevyzpytateln˘m virusem, pﬁi
kterém umírají dennû tisíce nevinn˘ch lidí.
A náhle jsme zpomalili a zaãali pﬁem˘‰let.
Vím, je to nelehká doba pro nás, pro
v‰echny, ale chtûla bych, abychom si uvûdomili, jak je Ïivot krásn˘. Teì bych s pﬁáním pro kouzelnou hÛlku rozhodnû nemrhala. Moc bych si pﬁála, aby byly vynalezeny léky na vyléãení v‰ech nemocn˘ch,

chtûla bych, aby v‰ichni kolem nás zase
mûli úsmûvy na tváﬁi. Myslím si, Ïe nejvût‰í obdiv by mûli mít v souãasné dobû
lidé od policie, lékaﬁi, hasiãi a ve‰keré
zdravotní sloÏky. A proto vás prosím, pomáhejme.
Pojìme v‰ichni s pokorou, kázní i respektem dodrÏovat pravidla, která nám
souãasná situace ve svûtû pﬁikazuje. Nebuìme lhostejní k na‰emu Ïivotu i ostatních.... a hÛlka? UÏ jsem velká a vím, Ïe
neãaruje a bohuÏel zázraky nedûlá. Teì
uÏ vím, Ïe v‰echno je jen a jen na lidech.
Magdaléna Paﬁíková,
studentka pedagogické ‰koly
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Aroma Praha, a.s. - v‰e co voní a chutná
Aroma Praha, a.s. jako souãást v˘robní skupiny AROCO AROMA patﬁí mezi v˘robce vonn˘ch a chuÈov˘ch látek s více neÏ
stoletou tradicí. Jsme stﬁednû velikou firmou se zhruba 80 zamûstnanci a jak vÏdy s hrdostí uvádím, mezi na‰imi konkurenty lze tûÏko
nalézt nûkoho dal‰ího, kdo by pﬁi dané velikosti pokr˘val v‰echny tﬁi
v na‰em oboru základní ãinnosti, tedy mixáÏ látek vonn˘ch, chuÈov˘ch a také vlastní v˘robu základních surovin. Sídlem spoleãnosti

Otevﬁení nového provozu v˘roby velk˘ch mnoÏství parfémov˘ch
kompozic dne 2. 3. 2020. Pásku pﬁestﬁihává (zleva): ing. Hynek Strnad-pﬁedseda pﬁedstavenstva Aroma Praha,a.s., Alena Kaiserováﬁeditelka OHK Litomûﬁice, ing. Jiﬁí Aster-pﬁedseda KHK Ústí nad
Labem, ing. Oldﬁich Bubeníãek-hejtman Ústeckého kraje, ing. Miloslav Krejn˘-starosta obce Îidovice, ing. Marek Strnad ml. - ãlen
pﬁedstavenstva Aroma Praha,a.s., ing. Kateﬁina Hlaváãová-starostka
obce Hrobce, ing. Pavel Foret-generální ﬁeditel Aroma Praha, a.s.

jsou Îidovice u Roudnice nad Labem, ale nebylo tomu tak vÏdy
i pﬁesto, Ïe v˘robní závod Aromy, pﬁed rokem 1989 jako souãást tzv.
Tukového prÛmyslu, je v Îidovicích jiÏ mnoho let. Spoleãnost mûla
totiÏ dﬁíve jednotky na více místech s vedením v Praze. Reorganizace s cílem koncentrace do jednoho místa-Îidovic- byla zahájena
v roce 2004 a dokonãena v roce 2007 pﬁesunutím celého v˘robního
závodu z Dûãína, kter˘ vyrábûl nosn˘ program ãinnosti spoleãnosti
- parfémové kompozice. Vzhledem k v˘znamu a finanãní nároãnosti v˘roby parfémov˘ch kompozic byla této reorganizaãní fázi vûnována zv˘‰ená pozornost s tím, Ïe jsme úspû‰nû ãerpali dotaãní prostﬁedky pro realizaci této nároãné akce. Od té doby tedy Aroma
Praha, a.s. sídlí v Îidovicích a spoleãnosti se daﬁí dále rÛst. TrÏby
jenom za parfémové kompozice byly v roce 2019 dvojnásobné ve
srovnání s rokem 2007. Stávající prostory v‰ak pﬁestaly staãit a to
vedlo k nutnosti dal‰í Ïádosti o dotaci na roz‰íﬁení v˘roby parfémov˘ch kompozic a toto roz‰íﬁené stﬁedisko v˘roby velk˘ch mnoÏství
kompozic jsme otevﬁeli 2. bﬁezna leto‰ního roku za úãasti pozvan˘ch hostÛ. Rozvíjíme se a investujeme i v dal‰ích oblastech - zprovoznûna byla dal‰í, v poﬁadí jiÏ tﬁetí, su‰árna pro v˘robu sprejovû
su‰en˘ch aromat na úseku v˘roby chuÈov˘ch látek, zintenzivÀujeme
v˘robu extraktÛ pro potravináﬁsk˘ prÛmysl. Kladné znaménko mají
i tedy tyto aktivity a to pﬁesto, Ïe po dlouhá léta Aromou úspû‰nû vyrábûn˘ rumov˘ ether pro v˘robu tuzemáku byl pﬁed nûkolika lety orgány EU omezen a posléze zakázán. Na‰e spoleãnost je silnû proexportnû orientována, námi vyrábûné vonné látky produkované
úsekem v˘roby syntetick˘ch vonn˘ch látek vyváÏíme do celého
svûta, parfémy a potravináﬁská aromata potom dodáváme na podstatnou ãást tuzemského a slovenského trhu a rovnûÏ je vyváÏíme
zejména do zemí stﬁední Evropy a Balkánu. V nastoupeném trendu
plánujeme pokraãovat se zamûﬁením na dal‰í rozvoj spoleãnosti zejména v oblasti technologické tak, aby Aroma byla stále v˘znamnûj‰ím hráãem v oblasti na‰eho elegantního pﬁedmûtu podnikání
a zároveÀ dÛleÏit˘m regionálním zamûstnavatelem.
Ing. Pavel Foret, generální ﬁeditel Aroma Praha, a.s.

Novinky z pivovaru
Od ledna leto‰ního roku jsme si zmûnili
název z pivovaru PánÛ z RÛÏe na Pivovar Îidovice, graficky nechali upravit
logo, a ve spolupráci s Pacovsk˘mi strojírnami a.s., jedním z pﬁedních ãesk˘ch
v˘robcÛ pivovarského vybavení, jednali
o návrhu, konstrukci a dodávce chlazení pro leÏácké tanky v na‰em pivovaru.
Vzhledem k poslednímu v˘voji poãasí v âeské republice a zejména hork˘m a dlouh˘m létÛm bez v˘znamnûj‰ího ochlazení se nám
vodní chlazení zdálo jiÏ nedostateãné. Po posouzení na‰í situace
v˘vojov˘m oddûlením Pacovsk˘ch strojíren nám bylo dáno zapravdu.
Jako technické ﬁe‰ení bylo jejich pﬁedeními technology dÛraznû
doporuãeno chlazení na bázi smûsi vody a glykolu, technologicky
obûhov˘m ãerpadlem do sekundárních chladících plá‰ÈÛ leÏáck˘ch
tankÛ. Po objednání technologie a sloÏení zálohy v‰ak pﬁi‰la celosvûtová koronavirová krize.
Teprve v posledním kvûtnovém t˘dnu a urãitém uvolnûní pﬁísn˘ch
bezpeãnostních podmínek bylo moÏno pﬁejít k samotné instalaci.
Chlazení typu VCHG 10 bylo umístûno do samostatné strojovny,
aby bylo zabránûno jakémukoli styku glykolu a piva.
Po spojení nerezov˘mi zaizolovan˘mi armaturami s jednotliv˘mi
tanky (pro na‰i firmu dodává firma Zámeãnické práce Josef Vít Îidovice) bude moÏno chladit pivo pﬁi leÏení v jakémkoli poãasí aÏ na
0,5°C. Po instalaci a zku‰ebním provozu bylo zji‰tûno, Ïe v pod-
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mínkách provedení izolací objektÛ a dosahové vzdálenosti obûhového ãerpadla glykolu bude moÏné chladit aÏ 70 tisíc litrÛ piva v leÏáck˘ch tancích na teplotu okolo 1°C.
To nám umoÏní, snad jiÏ do konce pﬁí‰tího roku, pﬁejít na ãtyﬁnádobovou 10 hl varnu s PLC ovládáním (ze souãasné dvojnádobové
5 hl s ruãním ovládáním), roz‰íﬁením spilky na 6000 l (ze souãasn˘ch 2x 1000 l) a roz‰íﬁení kapacity leÏáckého sklepa na (zatím) cca
30 000 l (ze souãasn˘ch 6000 l). Takto by se nám mûlo podaﬁit zcela
(Pokraãování na následující stranû)
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Velmi si váÏíme Va‰í pﬁíznû a stálého zájmu. Jsme rádi za jakékoli pﬁipomínky a dal‰í nápady na zlep‰ení na‰ich sluÏeb a tû‰íme
se na Vás. Dûkujeme za jakoukoli propagaci a zmínku o nás (zaujala nás krásná relace s reportáÏí od Jiﬁiny Vítové, na rádiu Impuls,
z konce kvûtna - moc dûkujeme, Jiﬁino). Pro dal‰í aktuality, akce
atd. prosíme, sledujte ná‰ web www.pivovarzidovice.cz a profil na
Facebooku www.facebook,com/pivovarzidovice .
Na závûr bych si Vám jménem celého t˘mu pivovaru dovolil popﬁát pﬁíjemné a sluneãné léto bez jak˘chkoli nepﬁíjemností.
D pivovarsk˘m Dej BÛh ‰tûstí!
Za pivovar Îidovice, Míra Bure‰, sládek

v klidu pokr˘t poptávku místního trhu a umoÏnit patﬁiãné rozleÏelá
piva dodávat i do vzdálenûj‰ích destinací.
Není bez zajímavosti, Ïe se Îidovické pivo pravidelnû ãepuje
v Karlov˘ch Varech (speciální várky po 1000 l Starorolské desítky
a Starorolského jantaru vaﬁeného na‰ím pivovarem pro hostinec
Stará hospoda v Karlov˘ch Varech), v Lipsku
a napﬁ. v Îacléﬁi. AÏ tak daleko se vozí pivo
ze Îidovic. ZároveÀ je na‰e pivo moÏno
koupit v ãím dál oblíbenûj‰í síti ﬁeznictví BÛÛãek uzen˘.
Na léto tohoto roku pro vás pﬁipravujeme zejména várky ãím dál
oblíbenûj‰í Îidovické jedenáctky
(4,5% alc.) a pro horké letní dny
Îidovické sedmiãky (2,4% alc.).
ZároveÀ v‰ak i nadále budeme
vaﬁit Îidovickou dvanáctku, jantarového Furianta (5,3% Alc.) a
4x chmeleného Bulfa (4,8% alc.). Ze
speciálních piv pak pﬁipravujeme za studena americk˘mi dvûma chmely ochmelen˘
American Pale Ale (4,9% Alc.), letní Summer Ale
(3,2% Alc.) a nûmeck˘ p‰eniãn˘ Weizen Hell (5,3% Alc.). Zkrátka,
myslíme si, Ïe je na co se tû‰it.
UÏ nyní, po odeznûní koronavirové krize, je moÏné v hezkém poãasí si sednout na na‰í zahrádce a posedût si v na‰í ãím dál oblíbenûj‰í hospÛdce. Aktuální otevírací doba je pá, so a ne od 16:00 hodin do zavírací doby :).
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Informace z Mateﬁské ‰koly v Îidovicích
Milí ãtenáﬁi, jarní mûsíce jsme si v na‰í ‰kolce moc neuÏili. Velká
nemocnost dûtí i v prÛbûhu bﬁezna pokraãovala. Nicménû jsme
i pﬁesto pokraãovali v na‰ich zábavn˘ch v˘ukov˘ch t˘dnech.
V polovinû bﬁezna se jakoby Ïivot /nejen ve ‰kolce/ zastavil.
V‰ichni napjatû sledovali média, která nás informovala o tom, jak
svût ohrozil zrádn˘ a nevyzpytateln˘ virus - COVID 19, pﬁi kterém
umíralo dennû tisíce nevinn˘ch lidí.
Najednou se v‰em lidem Ïivot zastavil. V‰ichni zpomalili a zaãali
pﬁem˘‰let. Strach o zdraví v‰ech sv˘ch blízk˘ch byl tak velik˘, Ïe
i na‰e ‰kolka zÛstala od 11. bﬁezna uzavﬁena.
MoÏná kaÏdého z nás v tu chvíli napadlo, co dûlat - jak pomoci.
Pomoci tûm, kteﬁí si v té dobû zaslouÏili nejvût‰í obdiv - policie, lékaﬁi, hasiãi a ve‰keré zdravotní sloÏky. Jako prvotní pomoc na‰í mateﬁské ‰koly, bylo ‰ití rou‰ek. V‰echny „holky z na‰í ‰kolky“ se s láskou a vírou vrhly na ‰ití, aby pomohly - mal˘m, velk˘m, star˘m, mlad˘m....prostû v‰em obãanÛm Îidovic.
Po rou‰kách jsme nezaháleli a vytvoﬁili pro dûti „·kolku na dálku“.
Dûti mûly moÏnost plnit zadávané úkoly, malovat, vystﬁihovat, vyrábût....ãi jen tak sv˘mi v˘tvory potû‰it kolemjdoucí. Podûkování za
práce patﬁí v‰em dûtem, zejména místním... i kdyÏ bylo mil˘m pﬁekvapením, Ïe se aktivit úãastnily i mimo‰kolkové dûti.
V zavﬁené ‰kolce probûhl elektronicky i zápis na‰ich nov˘ch kamarádÛ. Pﬁihlá‰ku podalo 17 zájemcÛ, proto nás velice potû‰ilo, Ïe
zájem je o na‰i ‰kolku velik˘.
Vzhledem k tomu, Ïe zﬁizovatel /Obec Îidovice/ rozhodl o uzavﬁení mateﬁské ‰koly aÏ do konce prázdnin, bude tato situace vyuÏita k rÛzn˘m opravám, reklamacím, ãi dodûlávkám, které se ukázaly v provozu v prÛbûhu roku.
A my, paní uãitelky, jsme se rozhodly, Ïe vykroãíme ve vzdûlávání s dûtmi nov˘m smûrem.
Od záﬁí bude ve ‰kolce fungovat nov˘ vzdûlávací systém - Zaãít
spolu. Tento program klade
dÛraz na individuální pﬁístup
k dítûti, partnerství rodiny, ‰koly
a ‰ir‰í spoleãnosti v oblasti v˘chovy a vzdûlávání. Prosazuje
a umoÏÀuje inkluzi dûtí se speciálními vzdûlávacími potﬁebami.
VyuÏívá projektového uãení

6

a podnûtné prostﬁedí ve
tﬁídû - centra aktivit.
Na‰e ‰kolka jiÏ centra
aktivit má vytvoﬁena /pokusy a objevy, dopravní
v˘chova, dílna, manipulaãní a stolní hry, domácnost, mal˘ veterináﬁ,
mal˘ myslivec, ateliér..../.
Aby se nám lépe program Zaãít spolu realizoval, zapojili jsme se do
V˘zvy ministerstva ‰kolství OPVV, která by
mûla umoÏnit zlep‰ení
vzdûlávacích podmínek
dûtem. Jedná se také
o podporu mateﬁské
‰koly v oblasti personální, osobnostnû profesního rozvoje pedagogÛ
M·, spoleãného vzdûlávání, v aktivitách rozvíjejících ICT a v podpoﬁe spolupráce s rodiãi. Tento projekt bude probíhat do 31. 8. 2021.
A v‰ichni se jistû tû‰íme, aÏ se spoleãnû sejdeme v na‰í mateﬁské
‰kole. Tû‰íme se na návrat - ke kamarádÛm, k paním uãitelkám,
k na‰im oblíben˘m ‰kolkov˘m hraãkám.
AÏ opadne strach z obávaného nakaÏení neznám˘m virusem,
jistû se sejdeme v hojném poãtu. Jenom musíme dodrÏovat pﬁísná
hygienická pravidla - s pokorou, kázní i respektem. Pravidla, která
nám souãasná situace pﬁikazuje. Proto nebuìme lhostejní k na‰emu
Ïivotu i k Ïivotu ostatních... jen tak se pomal˘mi kroky vracíme k normálnímu a ‰Èastnému Ïivotu, takovému, jak˘ si v‰ichni pﬁejeme.
Karolína Mikolá‰ová, ﬁeditelka M·
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LED≈ÁâEK ¤ÍâNÍ
LedÀáãek ﬁíãní (Alcedo atthis) patﬁí jako jedin˘ druh do ãeledi ledÀáãkovit˘ch. Je o nûco málo vût‰í neÏ vrabec. Poznáme ho podle
jeho typického zbarvení: kobaltovû modré peﬁí, skoﬁicová spodní
strana a bílé chomáãky u u‰í. MÛÏeme se s ním setkat na vût‰inû
území Evropy. Aã jeho zbarvení pﬁipomíná tropického ptáka, ledÀáãkovo území spadá aÏ do Skandinávie.
Hlavní potravou pro ledÀáãka jsou malé ryby, které loví díky svému
dlouhému ostrému zobáku. Nepohrdne ani kor˘‰i, obojÏivelníky
a hmyzem. Nejãastûji ho mÛÏete vidût v oblíbeném pozorovacím posedu (viz foto). Strm˘m stﬁelhbit˘m pádem se ponoﬁí pod hladinu (do
25 cm) a uloví rybu. Jeho pﬁirozená vzná‰ivost a prudk˘ úder kﬁídel
smûrem dolÛ ho rychle vynese na hladinu. S ulovenou rybou se vrací
zpût na své pozorovací místo, kde s rybou opakovanû udeﬁí, neÏ ji
spolkne hlavou napﬁed.
Ke svému Ïivotu potﬁebuje ãisté ﬁeky, potoky a jezera s vodorovn˘mi bﬁehy, kde si vyhrabává své hnízdi‰tû. V âeské republice Ïije
celoroãnû. V posledních letech do‰lo ke zv˘‰ení jeho poãtu, av‰ak
i tak je ﬁazen mezi silnû ohroÏené, a tak se ﬁadí mezi pﬁísnû chránûn˘ druh.
Aãkoli je pro ptactvo typick˘ pohlavní dimorfismus (obû pohlaví vy-

ZAJÍMAVOST NA OBLOZE
V posledním dubnovém t˘dnu, kdyÏ se
nûkdo zadíval veãer na bezoblaãnou oblohu, mohl vidût nûco zvlá‰tního.
Nejprve to vypadalo, Ïe letí letadlo nebo
hvûzda. A za ní dal‰í a dal‰í - hvûzdy pluly
po obloze v mal˘ch intervalech. Byly to tzv.
HVùZDNÉ VLÁâKY MUSKOVY. Je to soustava druÏic Starlink, které umoÏÀují globální pﬁístup na internet a zatím jich na obloze
krouÏí asi 360.
Pokud je dobrá viditelnost je tuto zajímavost moÏné uvidût.
âlánek i s videem k tomuto tématu vy‰el
21. 4. 2020 na Novinky.cz.
J. Vítová

Foto: Zdenûk Vokálek

(Instagram: v_o_c_k_o)

padají stejnû), u ledÀáãka neexistuje. Samice a samec spolu Ïijí jen
bûhem hnízdícího období, jinak Ïijí samotáﬁsky. Partneﬁi sedí stﬁídavû na vejcích a peãují spoleãnû o mláìata.
VaÏme si toho, Ïe i u nás v Îidovicích se ledÀáãkÛm líbí a udrÏujme tak nadále nejen pro nû ãistou krajinu. Snad budete mít ‰tûstí
a na ledÀáãka v Îidovicích u Labe narazíte.
Bc. Kateﬁina Pro‰ková

PEâÍCÍ OKÉNKO
nes tu máme peãící okénko s nepeãen˘m dezertem z Itálie. Jedná se o jeden
z nejtuãnûj‰ích dezertÛ na svûtû. Existuje na nûj nespoãet receptÛ, ale vÏdy nesmí
chybût s˘r mascarpone a pi‰koty Savoiardi.
Tento tradiãní italsk˘ dezert je relativnû moderní jeho poãátek se datuje kolem roku 1970
ve mûstû Treviso v severní Itálii.
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■ TIRAMISU
Pﬁíprava: 20 min; chladnutí: 2 hodiny - pﬁes
noc
■ INGREDIENCE
500 g mascarpone • 5 lÏic krupicového cukru •
5 vajec • Espresso (silná ãerná káva) • kakao
(holandského typu) na posypání • cukráﬁské
pi‰koty (Savoiardi) • 2 malé panáky Amaretto,
rum, sladké víno Marsala (volitelnû)

POSTUP P¤ÍPRAVY
Kávu si uvaﬁíme alespoÀ 2 hodiny pﬁed pﬁípravou, aby vychladla. Îloutky vy‰leháme spoleãnû s cukrem do svûtlé pûny. Bílky vy‰leháme do snûhu. Do ÏloutkÛ vmícháme mascarpone, nemícháme moc intenzivnû,
nakonec pﬁidáme sníh z bílkÛ. Do kávy vmícháme vybran˘ alkohol, není v‰ak nutné, i
v Itálii b˘vá Tiramisu podávané bez. Do
kávy namáãíme pi‰koty, ale jen na chvilku, aby se nerozmoãily, necháme okapat, aby v dezertu nebylo moc tekutiny.
Skládáme do formy/skleniãek: pi‰koty krém - pi‰koty - krém. Konãíme krémem,
kter˘ posypeme pﬁes sítko kakaem. Poslední vrstvu krému mÛÏeme udûlat pomocí zdobícího sáãku. Dozdobíme dle libosti. Dáme ztuhnout do lednice minimálnû na 2 hodiny, ale nejlépe pﬁes noc.
Pi‰koty a krém mÛÏeme klidnû proloÏit
sezónním ovocem (jahody, borÛvky, maliny, broskve...).

■

Pﬁeji dobrou chuÈ.
Bc. Kateﬁina Pro‰ková
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