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V¯TISK ZDARMA

Ve zkratce

Slovo starostky obce
VáÏení a milí spoluobãané,v minul˘ch
dnech a t˘dnech se událo mnoho pro
nás velmi dÛleÏit˘ch vûcí, o kter˘ch vás
budeme podrobnûji informovat na následujících stránkách.
Prvním velk˘m úspûchem je udûlení kolaudaãních souhlasÛ k ve‰ker˘m inÏen˘rsk˘m sítím v rozvojové lokalitû. Z toho dÛvodu jsme 27. 2. 2019 na Veﬁejném zastupitelstvu schválili zaãátek prodeje 38 stavebních
pozemkÛ pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ.
Zámûr prodeje, kter˘ vyz˘vá zájemce
o koupi pozemku, je vyvû‰en na úﬁední
desce obce a je také veﬁejnû pﬁístupn˘ na
stránkách obce, kde také najdete Pravidla
pro prodej pozemkÛ s návrhem kupní
smlouvy.
Dal‰í pro Vûdomice zásadní vûcí, které
jsme se vûnovali, je Severozápadní obchvat
Roudnice nad Labem - Vûdomice. Od zaãátku bylo jasné, Ïe bude nutné v této vûci
udûlat je‰tû mnoho, pokud chceme docílit
posunutí obchvatu mimo katastr Vûdomic.
A proto v zastupitelstvu dûláme maximum schÛzky s vedením Roudnice nad Labem,
pozvali jsme krajského radního p. Andrta do

Vûdomic, kde byl s celou problematikou seznámen. Poté jsme oslovili v‰echny krajské
radní a nakonec osobnû pﬁednesli na‰e stanovisko na Veﬁejném zastupitelstvu Ústeckého kraje, které se konalo 4. 3. v Ústí nad
Labem. Za podpory 38 radních byl zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen návrh
varianty trasy 2 s úpravou.
Toto je první malé vítezství a máme díky
tomu prostor na dal‰í jednání o nové trase
obchvatu.
Ráda bych se je‰tû zastavila u dûní
v obci, ze kterého mám velkou radost - a to
jsou kulturní akce.
Jsem ‰Èastna, Ïe to ve Vûdomicích zaãíná
Ïít! I kdyÏ je ãas kaÏdého z nás velmi cenn˘,
je skvûlé, Ïe si najdeme ãas sami na sebe,
a Ïe jsem schopni se dát v‰ichni dohromady a dûlat akce „vûdomick˘ pro vûdomick˘“
to je motto, kterého se chci drÏet.
Letos máme za sebou Zábavu pro dÛchodce a první Masopust. Obû akce byly
velmi vydaﬁené a chci podûkovat v‰em, kteﬁí
se na nich podíleli. Odmûnou nám je, Ïe jste
se zúãastnili a vím, Ïe nás bude ãím dál víc.
Jana Salcmanová,
starostka obce

Vûdomick˘ Masopust se vydaﬁil... ãtûte na str. 5

■ ÚVODNÍK
Dovolte nám, pﬁedstavit první leto‰ní ãíslo
Vûdomick˘ch novin v novém grafickém
vzhledu. Doufáme, Ïe se Vám bude líbit.
V pﬁípadû nápadÛ, dotazÛ a pﬁipomínek
s vydáváním na‰ich novin nás kontaktujte
na adrese: mistostarosta@vedomice.cz.
Zastupitelé obce

■ KÁCENÍ A OBNOVA LESA
V tûchto dnech probíhá na území obce
Vûdomice v lokalitû „u hﬁi‰tû“ ﬁádnû ohlá‰ená tûÏba lesního porostu. Správcem místních lesÛ je spoleãnost FINE Dream, s.r.o.
Kácí se suché stromy, které by mohly zaãít
ve zv˘‰ené míﬁe ohroÏovat bezpeãnost náv‰tûvníkÛ lesa.
MÛÏeme obyvatele obce ujistit, Ïe není
dÛvod k Ïádn˘m obavám, les na místû zÛstane. K novému zalesnûní pﬁistoupí spoleãnost FINE Dream s.r.o. v nejkrat‰ím moÏném termínu.
Vzhledem k ãast˘m dotazÛm obãanÛ bylo
na Veﬁejné zastupitelstvo obce, které se konalo 27. 2. 2019 od 19:00 hod. pozván p. Jiﬁí
Hanã, kterému dûkujeme za vyãerpávající
informace.
Bc. Radka Luxová, místostarostka

■ UPOZORNùNÍ NA NEKALÉ
PRAKTIKY
VáÏení spoluobãané, dovolte, abychom
vás upozornili na nekalé praktiky, které se
bohuÏel dûjí i u nás. Zahraniãní dûlníci objíÏdí rodinné domy a nabízí rÛzné stavební a
opravárenské práce.
Následnû zapﬁedou rozhovor s majitelem
nemovitosti a pod rÛznorodou záminkou se
snaÏí dostat do domu. Hrozí odcizení cenn˘ch vûcí.
Chceme na toto upozornit, aby si pﬁedev‰ím star‰í spoluobãané dali velk˘ pozor.
Radek ·mejkal

■ ZÁKAZ VYPALOVÁNÍ STARÉ
TRÁVY
VáÏení spoluobãané, odbor Ïivotního prostﬁedí MûÚ v Roudnici n. L. upozorÀuje na
zákaz vypalování staré trávy, kter˘ je kaÏdoroãnû poru‰ován. Tráva je zakázána vypalovat podle mysliveckého zákona ã. 449/2001
Sb. a podle poÏárního zákona ã. 133/185
Sb.., v platném znûní.
Bc. Radka Luxová, místostarostka
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OKÉNKO místostarostky
VáÏení spoluobãané, dovolte mi, abych
Vás pozdravila v prvních dnech jarního období.
Rok se s rokem se‰el a máme pﬁed sebou
velikonoãní svátky. Dny se prodluÏují, pﬁíroda se probouzí, a i kdyÏ nás zima letos pﬁíli‰ nepotrápila, jsme rádi, Ïe je za námi a Ïe
si bûhem nadcházejících svátkÛ uÏijeme jiÏ
skuteãného jara.
A s jarem a hezk˘m poãasím vyjíÏdí na
kole stále více cyklistÛ. Nejen obãanÛ Vûdomic, ale i turistÛ, kteﬁí obcí projíÏdûjí po „Labské cyklostezce“. Právû jim jsou urãeny uvítací cedule (znaãky), které obec nechá osadit na cyklostezce pﬁi vjezdu a v˘jezdu
z obce. Na ceduli bude znak na‰í obce. Pﬁispûje to, mimo jiné, i k zapamatovatelnosti
místa a známosti symbolu.
V ãeské republice má uÏ více neÏ 85 %
mûst a obcí schválen k oficiálnímu uÏívání
svÛj obecní znak a vlajku. Od roku 2000
k nim patﬁí i obec Vûdomice, pro kterou vyhotovil návrhy symbolÛ heraldik p. Stanislav
Kasík.
Pojìme se podívat na skuteãnosti, které
byly pro v˘bûr heraldick˘ch figur do znaku
inspirující.
Znak obce Vûdomice odpovídá následujícímu popisu:

V zeleném ‰títû nad
sníÏen˘m stﬁíbrn˘m
vlnit˘m
bﬁevnem
zlaté slunce s tváﬁí
a dvanácti paprsky,
stﬁídavû pﬁím˘mi a vlnit˘mi. Stﬁíbrné vlnité
bﬁevno je symbolem
ﬁeky Labe, na jehoÏ
pravém bﬁehu obec leÏí. Obec samotnou
symbolizuje znamení slunce, zastupující
pojem v‰evûdomost, vûdomost. Zelené pole
‰títu symbolizuje zemûdûlsk˘ charakter
obce.
Podoba praporu obce Vûdomice je odvozena od podoby obecního znaku a odpovídá
následujícímu popisu:
Zelen˘
list
s bíl˘m vlnit˘m pruhem s
tﬁemi vrcholky
a dvûma prohlubnûmi, vycházející
z
dvanácté a tﬁinácté ‰estnáctiny Ïerìového a vlajícího
okraje listu. Nad první prohlubní Ïluté slunce

s tváﬁí o dvanácti paprscích stﬁídavû rovn˘ch
a plamenn˘ch.
V loÀském roce se na‰e obec zúãastnila
soutûÏe „Vesnice roku 2018“. Získali jsme
Diamantové ocenûní - je to cena pro Osobnost Programu obnovy venkova. Tato cena
patﬁí pﬁedev‰ím b˘valému starostovi panu
Václavu Tylovi, kter˘ na‰i obec dovedl
dvakrát k celkovému vítûzství v krajském
kole soutûÏe a pod jeho vedením získala
obec mnoho dal‰ích ocenûní, jak za práci
s mládeÏí, tak za spoleãensk˘ Ïivot a dal‰í
ocenûní v podobû diplomÛ ãi ãestn˘ch uznání.
Se ziskem Diamantového ocenûní je spojeno i finanãní ohodnocení ve formû dotace
ve v˘‰i 125 tisíc korun. Nové zastupitelstvo
obce rozhodlo, aby dotace byla pouÏita na
osazení 7 nov˘ch herních prvkÛ na dûtském
hﬁi‰ti na p. ã. 171/5 v kú. Vûdomice. Parcela pﬁiléhá k fotbalovému hﬁi‰ti. V obci tak
dojde k modernizaci dal‰ího dûtského hﬁi‰tû, které je hojnû vyuÏívané. Obãané Vûdomic tak budou mít moÏnost trávit voln˘ ãas
se sv˘mi dûtmi na novû zrekonstruovaném
dûtském hﬁi‰ti.
VáÏení spoluobãané, závûrem svého
ãlánku Vám v‰em pﬁeji krásné jarní mûsíce
a hodnû sluníãka. Vûﬁím, Ïe nás v‰echny
ãeká rok pln˘ práce, ale i zábavy a krásn˘ch
záÏitkÛ.
Bc. Radka Luxová, místostarostka

Problematika obchvatu a mostu
Problematika nového mostu a obchvatu
na‰í obce se posunula pozitivním smûrem
a to pﬁedev‰ím díky aktivnímu jednání nového zastupitelstva.
Zastupitelka paní MUDr. Vlasta Svobodová iniciovala schÛzku s panem Ing. Miroslavem Andrtem (zastupitel na‰eho kraje
a ãlen krajské rady), abychom pﬁi pro jednávání ZÚR Ústeckého kraje (zásady územního rozvoje) mûli ‰anci vyjednat takovou
trasu obchvatu, která by vyhovovala obãanÛm Vûdomic (s ohledem na platné místní
referendum). Následná schÛzka na obecním úﬁadû a pﬁímo na místû moÏn˘ch tras
dala ‰anci zastupitelÛm v ãele s Ing. Pavlem
·rytrem, kter˘ má tuto problematiku
v na‰em zastupitelstvu na starosti, pana
krajského zastupitele ‰iroce informovat
o problematice trasy vedení mostu a obchvatu.
Pan Ing. Miroslav Andrt se z celou problematikou seznámil a pﬁislíbil aktivní spolupráci. Následnû jsme domluvili schÛzku s vedením mûsta Roudnice n. L. a opût za úãasti
pan Ing. Miroslava Andrta a na‰ich 10 zastupitelÛ si s vedením mûsta vymûnily názory na tuto problematiku. Dal‰í klíãové jednání jsme absolvovali s pracovníky Odboru
územního plánování Krajského úﬁadu v Ústí
nad Labem.
Trasa mostu a obchvatu Vûdomic je ﬁe‰ena ve tﬁech variantách. Na základû na‰ich

2

jednání jsme dospûli k rozhodnutí dále prosazovat variantu 2, ale s doplÀující úpravou
v ãásti Zavadilka tak, aby do‰lo k oddálení
od zastavené ãásti obce a trasa vedla mimo
katastrální území na‰í obce. S tímto cílem
jsme se zúãastnili veﬁejného jednání Krajského zastupitelstva dne 4. 3. 2019. Po veﬁejn˘ch vystoupením paní starostky Jany
Salcmanové a pana Ing, Pavla ·rytra jsme
se doãkali rozhodnutí krajsk˘ch zastupitelÛ.
Krajské zastupitelstvo odsouhlasilo návrh
Vûdomic a schválilo variantu 2 s dal‰í úpravou. Zde mÛÏeme konstatovat na‰e dílãí ví-

tûzství. V‰ichni si uvûdomujeme, Ïe tímto
krokem jsme se pﬁiblíÏili ke stanovenému
cíli.
Nyní nás budou ãekat dal‰í jednání a vyjednávání na úrovni kraje, popﬁípadû dotãen˘ch ministerstev.
Dûkujeme za Va‰i podporu, kdyÏ se chce,
tak to jde.
Dovolte, abychom na závûr tohoto ãlánku
podûkovali krajsk˘m zastupitelÛm za aktivní
pomoc a spolupráci Ing. Miroslavu Andrtovi
a PaedDr. Jiﬁímu Kulhánkovi.
Radek ·mejkal

Stav zpûvného ptactva
VáÏení pﬁátelé pﬁírody, aby jsme udrÏeli klesající stav zpûvného
ptactva v na‰ich zahradách, parcích a v‰eobecnû v pﬁírodû
kolem nás, tak jim musíme nûjak pomoci, touto pomocí se momentálnû na jaﬁe myslí vyvû‰ení co nejvût‰ího poãetu ptaãích
budek, pro jak˘koliv druh, âSOP a LS s velkou pomocí ing.
Radka ·mejkala, nechali nûkolik ptaãích budek zhotovit a rozvûsit do zahrad a lesa, kvÛli chladnému poãasí, je je‰tû ãas, nûkolik ptaãích budek zhotovit a rozvûsit, bylo by potﬁeba je‰tû
budky na strakapouda velkého, datla ãerného, kteﬁí v na‰ich lesích kolem Vûdomic Ïijí, ale nemají kde hnízdit, samozﬁejmû,
kaÏdá ptaãí budka musí mít své rozmûry a vletov˘ otvor, kdo by mûl s obãanÛ nebo
mládeÏe zájem zhotovit nûjakou budku, mÛÏe se obrátit na pana Víta, kter˘ vám poskytne pﬁesné rozmûry jak˘koliv ptaãí budky, je‰tû jednou dûkují panu ·mejkalovi za
pomoc pﬁi v˘robû budek.
LS. VM.
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Rozpoãet obce na rok 2019 schválen jako pﬁebytkov˘
Zastupitelstvo obce Vûdomice usnesením ã.24/3/2018 dne 19.12.2018 schválilo
jednomyslnû návrh rozpoãtu na rok 2019
a to v následující struktuﬁe:
Pﬁíjmy (tﬁ. 1 - 4):
V˘daje (tﬁ. 5 - 6):
Financování:

37.106.200,- Kã
11.929.000,- Kã
-25.177.200,- Kã

Toliko struãná fakta. Pojìme si pﬁiblíÏit,
jaká je struktura schváleného rozpoãtu, jak˘ch zásad jsme se pﬁi jeho tvorbû drÏeli
a jak se do nûj promítá investiãní akce v˘stavby a prodeje stavebních pozemkÛ v rozvojové lokalitû na‰í obce (dále jen „ROLO“).
Pro správné pochopení struktury rozpoãtu je
nezbytné rozli‰it v˘daje/pﬁíjmy spojené
s bûÏn˘m provozem obce a v˘daje/pﬁíjmy
spojené s jednorázovou investiãní akcí
ROLO.
Viz tabulka.
Jednou ze základních zásad, kterou jsme
se pﬁi tvorbû rozpoãtu ﬁídili, je striktní oddûlení v˘dajÛ a pﬁíjmÛ t˘kajících se ROLO od
bûÏn˘ch pﬁíjmÛ a v˘dajÛ obce. Na rok 2019
odhadujeme pﬁíjmy z prodeje pozemkÛ
ROLO ve v˘‰i 25.000.000 Kã. Tyto pﬁíjmy
budou pouÏity v˘hradnû na úhradu bankovního úvûru, kter˘ obec v minulosti ãerpala
na financování v˘stavby zmiÀovan˘ch pozemkÛ. Nutno podotknout, Ïe se jedná
o pomûrnû konzervativní odhad v˘‰e tûchto
pﬁíjmÛ pﬁipadající na leto‰ní rok. Celkové
pﬁíjmy z ROLO odhadujeme na 60.000.000
Kã v horizontu let 2019 - 2020. Ve‰keré pﬁíjmy pﬁesahující hodnotu ãerpaného bankovního úvûru budou uloÏeny na bankovním
úãtû obce a o jejich efektivním vyuÏití povedeme veﬁejnou diskuzi. Rozpoãet 2019 je
proto koncipován tak, Ïe na krytí bûÏn˘ch
v˘dajÛ obce slouÏí pouze bûÏné pﬁíjmy
obce bez zapojení v˘nosÛ z ROLO. Této
zásady se samozﬁejmû budeme drÏet i do
budoucna.
Dal‰í zásadou bylo, Ïe alespoÀ 20% v˘dajÛ bude investiãního charakteru. A v˘sledek? Podíl investic na celkov˘ch v˘dajích
obce je 27%. Pro úplnost je potﬁeba dodat,
Ïe nejvût‰í plánovanou investiãní akcí obce
je obnova a roz‰íﬁení místního rozhlasu
v celkové v˘‰i 1.750.000 Kã. Tato investice
v‰ak bude realizována pouze v pﬁípadû, Ïe
se nám podaﬁí získat dotaci, jejíÏ v˘‰e by
mûla b˘t aÏ 75% z celkové hodnoty investiSalcmanová Jana, starostka obce
416 838 245, 602 483 423
Luxová Radka, Bc., místostarostka obce
416 838 243, 602 673 180
Adresa Obecního úﬁadu Vûdomice:
Na PrÛhonu 270
413 01 Roudnice nad Labem
IâO: 00264598
ID datové schránky: tnfbus7
âíslo úãtu: 14122471/0100

ce. Celkov˘ dopad na rozpoãet by tedy byl
maximálnû 437.500 Kã (byÈ aktuálnû je
v rozpoãtu celá ãástka 1.750.000 Kã), coÏ
dodateãnû zv˘‰í pﬁebytek rozpoãtu. Mezi
dal‰í plánované investice patﬁí dobudování
dûtského hﬁi‰tû „Sahara“, projektová pﬁíprava budoucích investiãních akcí a zpracování
urbanistické studie obce.
Tﬁetí zásadou byla snaha dosáhnout pﬁebytkového rozpoãtu. V dobû bezprecedentní
ekonomické konjunktury, kdy HDP âeské
republiky stabilnû roãnû roste o 3-4%, kaÏd˘
rozumn˘ hospodáﬁ tvoﬁí pﬁebytky a chystá
rezervy na hor‰í dobu. Proto i rozpoãet na‰í
obce na rok 2019 byl schválen jako rozpoãet pﬁebytkov˘. Po zapoãítání dotace na obnovu a roz‰íﬁení místního rozhlasu plánujeme celkov˘ pﬁebytek ve v˘‰i 1.489.700 Kã,
tedy nûjak˘ch 12%.
Struktura pﬁíjmÛ a bûÏn˘ch v˘dajÛ v zásadû kopíruje skuteãnost roku 2018. Na stranû

daÀov˘ch pﬁíjmÛ do‰lo k mírnému nav˘‰ení
v souladu s predikcí v˘voje HDP a daÀov˘ch
v˘nosÛ âR. Nav˘‰ení pﬁíjmÛ nám umoÏnilo
zachovat místní poplatky na stávající úrovni
a zároveÀ adekvátnû nav˘‰it v˘daje vybran˘ch kapitol rozpoãtu resp. pokr˘t zv˘‰ené
náklady na ceny vstupÛ. Mezi kapitoly s nejv˘znamnûj‰ím nárÛstem v˘dajÛ patﬁí:
■
■
■
■

opravy a údrÏba komunikací
péãe o vzhled obce a veﬁejnou zeleÀ
v˘daje za energie
v˘daje na odvoz a likvidaci komunálního
odpadu

Schválen˘ rozpoãet na rok 2019 povaÏuji,
co do jeho v˘‰e a struktury, za vyváÏen˘
a podporující hlavní priority na‰í obce.
Ing. Tomá‰ Hájek, MBA
zastupitel obce, ãlen finanãního v˘boru

Co by mûl vûdût kaÏd˘ obãan obce
Telefonní kontakty a mejlová adresa:
Tel.: 416 837 240
fax: 416 837 240
e-mail: podatelna@vedomice.cz
Úﬁední hodiny:
Pondûlí 7:00 - 17:00 hod.
Stﬁeda 7:00 - 17:00 hod.

DÛleÏité odkazy a kontakty:
Obecní úﬁad doporuãuje obãanÛm níÏe
uvedené kontakty pro ﬁe‰ení rÛzn˘ch Ïivotních situací.
■ Policie âR - volejte 158
■ Mûstská policie - volejte 156
■ Záchraná sluÏba - volejte 155
■ Hasiãsk˘ záchran˘ sbor - volejte 150
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Kompostéry na BIO odpad zdarma
VáÏení spoluobãané, koncem loÀského roku se svazku obcí
POD¤IPSKO, jehoÏ ãlenem je i na‰e obec, podaﬁilo získat dotaci
z Operaãního programu Îivotní prostﬁedí na zefektivnûní na‰eho
systému nakládání s odpady. Tím poﬁídili vybavení, které pﬁispûje
k pﬁedcházení vzniku bioodpadu a textilního odpadu v celkové hodnotû 2,828 mil. Kã a Evropská unie jim pﬁispûla ãástkou 2,404 mil.
Kã. Z rozpoãtu svazku obcí bylo na tento projekt uhrazeno pouze
424 tis. Kã, coÏ odpovídá 15 % spolufinancování.
V rámci celého projektu bylo poﬁízeno 2 000 kusÛ kompostérÛ
o obsahu 800 m3 a 7 nádob na textil. Obec Vûdomice dostala celkem 200 tûchto kompostérÛ. ZájemcÛm z ﬁad na‰ich obãanÛ, kteﬁí
ZÁSADY KOMPOSTOVÁNÍ (2. ãást)
Co je vhodné ke kompostování
• posekaná tráva, listí, drnové ﬁezy, vûtviãky
• ovocné a zeleninové odpady, nevaﬁené
zbytky z kuchynû
• kávové a ãajové zbytky
• nepoti‰tûn˘ papír, lepenka, papírové ruãníky, ruliãky od toaletního papíru
• mléãné produkty
• tﬁísky, piliny, hobliny, kÛra
• trus hospodáﬁsk˘ch i drobn˘ch domácích
zvíﬁat (ne v‰ak masoÏrav˘ch)
• popel ze dﬁeva, ale nesmí b˘t Ïhav˘!
• rozdrcené vajeãné skoﬁápky a skoﬁápky z
oﬁechÛ

se pﬁedem pﬁihlásili, bylo jiÏ zdarma propÛjãeno po dvou kusech
kompostérÛ (2 ks z dÛvodÛ del‰ího a kvalitnûj‰ího zrání kompostu).
Poãet objednan˘ch kompostérÛ pro potﬁeby na‰í obce byl nav˘‰en oproti pÛvodnímu poãtu pﬁihlá‰en˘ch zájemcÛ z dÛvodÛ
nové v˘stavby v obci. Proto pﬁípadní dal‰í zájemci z ﬁad na‰ich
obãanÛ o kompostování bio odpadÛ z va‰í zahrady a kuchynû
se mohou o nû pﬁihlásit na Obecním úﬁadû Vûdomice.
Díky domácímu kompostování BIO odpadu máme v‰ichni moÏnost ‰etﬁit Ïivotní prostﬁedí a zároveÀ sníÏit náklady odpadového
hospodáﬁství celé obce. A hlavnû tím získáme kvalitní kompost pln˘
humusu, kter˘ zkvalitní pÛdu na va‰í zahradû.
Renata Tylová

Základní podmínky pro kompostování
• vstupní materiál musí obsahovat organické látky pro v˘Ïivu mikroorganismÛ (pÛdních bakterií, hub, ãervÛ, ÏíÏal atd.) a to v
pomûru C:N (uhlíku a dusíku) = 30:1
• míchejte vÏdy vlhké materiály se such˘mi,
nebo také zelené s hnûd˘mi (tedy napﬁíklad poseãenou trávu s pilinami).
• vlhkost materiálu je nutno udrÏovat na
50 - 60 %

• hrub‰í suroviny je vhodné podrtit na malé
ãásti
• pro urychlení procesu kompostování je
moÏno pﬁidat v malém mnoÏství pÛdy ãi
hotového kompostu, dobﬁe poslouÏí i nûkteré byliny jako je tﬁeba kopﬁiva, heﬁmánek nebo pampeli‰ka (pﬁípadnû lze zakoupit „urychlovaã kompostu“ v obchodû)
Zdroj: www.dumabyt/zahrada
Renata Tylová

BIOODPAD - BIOLOGICKY ROZLOÎITELN¯ ODPAD

Co není vhodné ke kompostování
• kosti, odﬁezky masa, tuky
• chemicky o‰etﬁené materiály
• rostliny napadené chorobami, jiÏ napadené plody
• slupky z tropického ovoce, pecky
• popel z uhlí, cigaret
• ãasopisy
• oddenkové plevele
• plasty, kovy, sklo, kameny

Komise pro obãanské záleÏitosti informuje
VáÏení spoluobãané, rády bychom vás informovaly o tom, Ïe v
mûsících lednu, únoru a bﬁeznu oslavili svá v˘znamná Ïivotní jubilea nûkteﬁí na‰i spoluobãané.
NA·I JUBILANTI:
V mûsíci lednu:
pan Josef Meduna,
pan Blahomír Berná‰ek,
pan Zdenûk Janda,
pan Jaroslav Panocha
V mûsíci únoru:
paní Libu‰e Voboﬁilová,
paní Miroslava Jedliãková,
paní Jitka Málková
V mûsíci bﬁeznu:
paní Drahomíra Horáková,
paní Jana Pánková,
pan Ladislav Va‰ák,
pan Josef Such˘,
pan Lubomír Vete‰ník,
pan Milan Zástûra
Touto cestou na‰im oslavencÛm pﬁejeme mnoho zdraví do dal‰ích
let, spokojen˘ Ïivot a lásku sv˘ch bliÏních.
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10. února 2019 se konal v na‰í obci „Masopustní prÛvod“. Na‰e
ãlenky komise se prÛvodu aktivnû zúãastnily a ‰ly za masky. Aã Masopust v na‰í obci nemá dlouholetou tradici, nebylo to na prÛbûhu
masopustních oslav znát.
V masopustním prÛvodu byly zastoupeny tradiãní masky jako
slamûn˘, ãtyﬁi turci, strakat˘ se Ïenu‰kou, kominíci, medvûd s
myslivcem, bába s nÛ‰í, ‰a‰ci, Ïid, jepti‰ka, nevûsta se Ïenichem,
kat a dal‰í masky, dále prÛvod doprovodilo mnoho obãanÛ bez
masek.
Masopustní prÛvod ‰el od obecního úﬁadu aÏ ke sportovnímu
zázemí SAHARA. Zde bylo pﬁipraveno tradiãní masopustní poho‰tûní a hrála hudba pana Pavla Ericha, která cel˘ prÛvod obcí doprovázela.
Na‰e komise KPOZ ve spolupráci s OÚ pﬁipravuje na tﬁetí bﬁeznovou sobotu (23. 3. 2019) vítání nov˘ch obãánkÛ. Tentokrát budeme vítat
tyto nové obãánky Viktorii Tolde, Veroniku
Kropáãkovou, Lucii Kropáãkovou, Karla
·tûpánka a Elinu Medunovou.
Na‰im mil˘m spoluobãanÛm pﬁejeme sluneãné
jaro, dobrou náladu a Ïivotní pohodu v jarních
mûsících.
âlenky Komise pro obãanské záleÏitosti
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Vûdomick˘ Masopust
âlenky Kulturní komise (KK) a Komise pro obãanské záleÏitosti
(KPOZ) dlouho pﬁem˘‰lely, jak zpestﬁit kulturní dûní v na‰í obci.
Návrh uspoﬁádat novodobû první roãník Vûdomického Masopustu
se setkal se v‰eobecn˘m nad‰ením a vût‰ina ãlenek se pustila do
shánûní informací a pozdûji nákupu a ‰ití masek.
A co vlastnû Masopust znamená? Oslavy Masopustu zaãínají po
svátku Tﬁí králÛ, tedy 7. ledna a trvají aÏ do Popeleãní stﬁedy, která
je vypoãítaná 46 dní pﬁed Velikonoãní nedûlí. Délka Masopustu je
kaÏd˘ rok jiná, podle data Velikonoãních svátkÛ (datum se mûní
v závislosti na datu prvního úplÀku po jarní rovnodennosti). âtvrtek
pﬁed Popeleãní stﬁedou se naz˘vá Tuãn˘, kdy se poﬁádaly zabijaãky. V nedûli potom zaãínaly masopustní oslavy formou zábav a veselic, které trvaly aÏ do úter˘. V ten den se konal prÛvod ma‰kar
konãící také zábavou, ale ta trvala jen do pÛlnoci a byla zakonãena
zatroubením ponocného. Potom nastalo 40 denní období pÛstu, kdy
lidé se postili nejen od masa a pﬁejídání, ale i svûtsk˘ch radostí jako
jsou bály a tancovaãky. Nûkde se symbolicky na 40 dnÛ pohﬁbívala
basa, jinde se odsuzovala k smrti kobyla ãi Masopust za nezﬁízen˘
Ïivot. Ale nakonec byli vÏdy oÏiveni jako symbol, Ïe nûco konãí
a jiné zaãíná.
SnaÏila jsem se dohledat informace o tradici Masopustu u nás na
Podﬁipsku. BohuÏel v obecní kronice o nûm není ani slovíãko. Spojila jsem se s Podﬁipsk˘m muzeem a dokonce i s Národním ústavem
lidové kultury ve StráÏnici, ale i tam je dochovan˘ch informací o na‰í
oblasti pomálu. Oslava Masopustu i její zakonãení se vÏdy li‰ila oblast od oblasti. A tak jsme si základní ma‰kary vypÛjãily od asi nejznámûj‰ího prÛvodu ma‰kar v Hlinsku, kde kaÏdá ma‰kara má svÛj
v˘znam a úkol. PrÛvod ma‰kar vede Strakat˘ (jinde má jméno Laufr
nebo Masopust ãi Bakchus) s Ïenu‰kou. âtyﬁi Turci tancují svÛj taneãek pﬁed domem kaÏdé hostitelky, aby byl dal‰í rok úrodn˘. Slamûn˘ rozdává klásky do kaÏdého hospodáﬁství, aby se zde drÛbeÏi
daﬁilo. Medvûd je symbolem plodnosti a má za úkol se zatanãit
s kaÏdou hospodyní. Nesmí chybût rozverná kobyla (jinde klibna
a právû na Podﬁipsku je známá variace BRÒNY), Ïenich s nevûstou, kominíci, bába s nÛ‰í, kramáﬁi a Ïidi, medvûdáﬁ ãi myslivec
a dal‰í masky.
Vûdomické ma‰kary se se‰ly pﬁed radnicí OÚ v nedûli 10. 2.
v hojném poãtu. Tradiãní masky doplnili ‰a‰ci, kat, jepti‰ka, cikánka,
rodinka vodníkÛ i pirátÛ, Asterix, faraoni, medvûd Panda, zajíãci,
dráãek, noc a den, fotbalové druÏstvo a jiné a jiné. Po pﬁevzetí povolení a symbolického klíãe od obce z rukou starostky, se cel˘ prÛvod masek i pﬁihlíÏejících, za veselého doprovodu harmoniky, klarinetu a vozembouchu, dal do pohybu. Pro‰el ulicemi obce a v nûkter˘ch domech byl srdeãnû poho‰tûn koblihami a jin˘mi sladkostmi a také „‰topeãkou nûjakého destilátu“. Vedle podûkování a popﬁání pevného zdraví byl hospodyním odmûnou kruhov˘ tanec
TurkÛ, pﬁipomínající pohyb slunce a také tanec s medvûdem. PrÛvod byl ukonãen na hﬁi‰ti na Sahaﬁe, kde si v‰ichni mohli pochutnat
na zabijaãkov˘ch dobrotách. Nechybûla spousta sladkostí, které na
akci vûnovaly ãlenky KPOZ a KK. Harmonikáﬁ i nadále hrál k tanci
i potû‰ení, soutûÏilo se v pojídání koláãe a byly vyhlá‰eny nejlep‰í

masky v kategorii dûtí i dospûl˘ch. Nakonec byla pohﬁbena basa
jako symbol 40 denního pÛstu.
Na závûr bych chtûla podûkovat v‰em, kteﬁí se jak˘mkoli zpÛsobem zaslouÏili o poﬁádání této zdaﬁilé akce. V‰em, kdo se úãastnil
prÛvodu v maskách, kdo ‰il a vyrábûl svou originální ma‰karu, kdo
nûco sladkého upekl nebo v‰em, kteﬁí cel˘ prÛvod pohostili pﬁed
sv˘m domem. A uÏ nyní se tû‰ím na dal‰í roãník Vûdomického Masopustu a vûﬁím, Ïe masek bude zase o nûco více.
Renata Tylová

NAPSALI NÁM...
VáÏená paní starostko,
chci Vám podûkovat za pûkné proÏití odpoledne ve Vûdomicích
na Va‰em 1 Masopustu. Moc se nám to s kamarádkou líbilo a taky
jsme se zúãastnily jako masky. Já KA·PAR a ona jako medvûd
PANDA. Já jsem taky 2,5 rokÛ bydlela ve Vûdomicích a tak mám k
Va‰í vesnici vﬁel˘ vztah. Moc se to povedlo, pûkné poãasí, hodnû
masek, dobrá hudba a bylo veselo.
Také lidé na chodnících mûli na co koukat, jíst a pít a Vûdomice
oÏily. Urãitû to byl pûkn˘ nápad, kter˘ se povedl.
Tû‰ím se na pﬁí‰tí rok na dal‰í Masopust, kter˘ by mohl b˘t zakonãen masopustnou zábavou.
Hodnû zdaru. S pozdravem Venu‰e Kala‰ová
Roudnice n. L. - 26. 2. 2019
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Z ãinnosti místní knihovny Vûdomice
Otevﬁeno máme kaÏdé
pondûlí od 9:00 do
11:00 hodin a od 17:00
do 19:00 hodin.
Knihovna ve Vûdomicích je uÏ od roku
2008 plnû automatizovaná. V praxi to znamená, Ïe kaÏdá kniha je oznaãena ãárov˘m
kódem a pÛjãování i vracení knih je provádûno skenováním tûchto kódÛ. Základem
dobré knihovny je (kromû knihovníka ??) automatizovan˘ knihovní systém, kter˘ dokáÏe
propojit knihovnu s cel˘m informaãním svûtem.
PÛvodní systém Clavius byl v listopadu
loÀského roku nahrazen knihovním systémem KOHA. âtenáﬁi zavedením tohoto
systému získali nov˘ moderní on-line katalog, kter˘ nabízí hledání podle nejrÛznûj‰ích
kritérií, správu ãtenáﬁského konta, moÏnosti
vytváﬁet si seznamy atd. Knihovnick˘ch sluÏeb tak lze vyuÏívat i mimo prostory knihovny z pohodlí svého domova.
ON-LINE KATALOG
K vyhledávání není nutné pﬁihlá‰ení do
ãtenáﬁského konta. Vyhledávat v knihovním
fondu lze vyuÏitím jednoduchého vyhledávání ve v‰ech polích nebo pomocí roz‰íﬁeného vyhledávání ve vybran˘ch polích. Katalog je navíc propojen s âeskou bibliografickou databází. To znamená, Ïe si mÛÏete
prohlédnout informace o knihách vãetnû jejich hodnocení ostatními ãtenáﬁi.
Pﬁihlá‰ení do ãtenáﬁského konta umoÏÀuje ãtenáﬁi rezervaci dokumentu i prodlouÏení v˘pÛjãek. Pro pohodlnou správu svého
konta je moÏné zmûnit uÏivatelské nastavení, hodnotit vypÛjãené dokumenty a doporuãit knihovnû dokument k zakoupení. UÏivatelské jméno je ãíslo Va‰í prÛkazky do knihovny. O heslo je tﬁeba poÏádat knihovnici.
Rezervace dokumentÛ on-line lze vyuÏít,
pokud poÏadovaná kniha právû není v knihovnû k dispozici. O tom, Ïe je objednaná
kniha v knihovnû pﬁipravena k vyzvednutí, je
ãtenáﬁ vyrozumûn SMS zprávou nebo prostﬁednictvím e-mailu. Dokumenty je moÏné

zamluvit on-line prostﬁednictvím katalogu
KOHA nebo osobnû v knihovnû.
A jak se k on-line sluÏbám knihovny
dostanete?
Jednodu‰e. Podívejte se na stránky knihovny http://knihovnavedomice.cz
Najdete tam jak vstup do On-lin katalogu,
tak i pﬁihlá‰ení do ãtenáﬁského konta.
Kromû toho tam najdete i aktuální informace
o dûní v knihovnû. Máme i facebookové
stránky - https://fb/knihovnavedomice

Bﬁezen - mûsíc ãtenáﬁÛ
V mûsíci bﬁeznu
probíhají
v knihovnû
mimoﬁádné akce
1. Amnestie v knihovnû
V˘pÛjãní doba u knih a ãasopisÛ je jeden
mûsíc. Îádám ãtenáﬁe, kteﬁí mají doma
knihy del‰í dobu, aby je vrátili zpût do knihovny. V˘mûnné soubory z knihovny v Litomûﬁicích máme na 3 mûsíce. Knihy si chtûjí
pﬁeãíst i dal‰í ãtenáﬁi!
Zkontrolujte, prosím, své knihovny, zda se
tam nenachází kniha z vûdomické ãi litomûﬁické knihovny. Pokud ano, pﬁineste ji do
knihovny nebo na obecní úﬁad. Za navrácení takové knihy Vám nebude úãtován
Ïádn˘ poplatek.
2. Noc s Andersenem
V na‰í knihovnû probûhne 12. roãník akce
Noc s Andersenem.
Jde o celostátní akci na
podporu dûtského ãtenáﬁství. Dûti v knihovnû
ãtou, vyrábûjí, soutûÏí
a proÏívají rÛzná dobrodruÏství. Letos tato kouzelná noc pﬁipadá na
29. bﬁezna. Pﬁi pﬁíleÏitosti této akce se také
vysazuje strom „Pohádkovník“. I my ho
máme. JiÏ od roku 2008. Je to KATALPA

a roste na dvorku u obecního úﬁadu. KaÏd˘
rok o kouzelné noci dûti pohádkovník zdobí.
Nûkdy sv˘mi pﬁáníãky, nûkdy lístky s názvy
oblíben˘ch knih ãi pohádkov˘ch hrdinÛ.
Letos se program nocování ponese v duchu
pohádky Princezna na hrá‰ku.
3. Zimní ãtenáﬁ
První bﬁeznové pondûlí byly ãtenáﬁÛm
slavnostnû pﬁedány diplomy „Zimní ãtenáﬁ“
za nejvíce pﬁeãten˘ch knih v období od listopadu do konce února. Pﬁedání diplomÛ
v kategorii dospûl˘ch probûhlo v kavárniãce
v knihovnû. V‰echny tﬁi ocenûné ãtenáﬁky
totiÏ kavárniãku v knihovnû pravidelnû nav‰tûvují.
Blahopﬁeji RÛÏence, Vlastû a Miladû
a doufám, Ïe budou stejnû pilnû ãíst i nadále.
Dûti své diplomy dostaly pﬁi odpoledních
v˘tvarn˘ch dílnách. Klárka, Honzík i Bója
dostali navíc i drobn˘ dáreãek.
4. Sbíráme korálky
Právû zahajujeme novou ãtenáﬁskou soutûÏ. Tentokrát pro dûtské ãtenáﬁe. Za kaÏdou vypÛjãenou a pﬁeãtenou knihu navlékáme jeden barevn˘ korálek. Poãítají se
i knihy, které dûtem-neãtenáﬁÛm ãtou maminky nebo jiní ãtenáﬁi. Na konci ‰kolního
roku korálky spoãítáme a ãtenáﬁe odmûníme pûkn˘mi dárky.
5. Náv‰tûva dûtí z mateﬁské ‰koly
Ve stﬁedu 6. bﬁezna jsme v knihovnû pﬁivítali milou náv‰tûvu. Dûti z vûdomické mateﬁské ‰koly. Dûti si poslechly pohádku
O princeznû na hrá‰ku, nauãily se poznat
dûtskou pohádkovou kníÏku, pohrály si v tûlocviãnû, a nakonec namalovaly obliãej
„hrá‰ku“, kter˘ si odnesly domÛ. Nûkteré
dûti byly v knihovnû jako doma. Knihovnu jiÏ
dobﬁe znají.
Chodí sem od mala s maminkou a nûkteré nav‰tûvují pondûlní v˘tvarné dílny. Máteli zájem, pﬁijìte se podívat také. U nás jsou
dûti vítány...
Ing. Iva Foﬁtová, knihovnice

Pomáháme Klokánkovi
Klokánek je projekt Fondu ohroÏen˘ch dûtí, jehoÏ cílem je nabídnout dûtem namísto ústavní v˘chovy pﬁechodnou rodinnou péãi na dobu, dokud se nemohou vrátit zpût do své rodiny, nebo dokud pro nû není nalezena trvalá náhradní rodinná
péãe (osvojení, pûstounská péãe, svûﬁení do v˘chovy tﬁetí osoby). Klokánky pﬁijímají dûti bez ohledu na vûk. Od tûch ãerstvû narozen˘ch aÏ po osmnáctileté. Dûti
ãasto pﬁicházejí v krizov˘ch situacích - bez jakéhokoli vybavení, nûkdy tﬁeba jen
v noãní ko‰ilce.
Je na Klokánkovi, aby se o dûti postaral. Mimo jiné, aby je oblékl. A tady se nabízí pﬁíleÏitost pro nás, jak Klokánkovi pomoci.
Máte doma je‰tû pûkné obleãení po sv˘ch dûtech? Je Vám líto vyhodit ho do
kontejneru? Darujte ho Klokánkovi. AÏ do konce dubna budeme v knihovnû sbírat
obleãení pro Klokánka. Na velikosti obleãení nezáleÏí. Dûti jsou ve vûku 0-18 let.
Pokud se chcete zapojit, kontaktujte paní knihovnici na tel. 723 824 329.
Obleãení pﬁedáme pﬁímo tetû z Klokánku.
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Zima v lesní ‰kolce jinak...
Teploty venku klesají pod bod mrazu a dûti ze ·kolky jinak, lesního klubu fungujícího na principech lesní mateﬁské ‰koly, se scházejí venku na rohu ulice Ovocné a Zahradní ve Vûdomicích pﬁipraveny
vyrazit vstﬁíc nov˘m záÏitkÛm. Koneãnû napadl sníh! Skr˘vá tolik
moÏností. Dá se do nûj malovat, stavût pevnost, vy‰lapat obrazce,
hrát stopovanou, nechat ho roztát a pak zase zmrznout, válet se
v nûm a koulovat se.
V chladném poãasí je potﬁeba udrÏet dûti v suchu a v teple. K zahﬁátí slouÏí rÛzné pohybové hry, ãaj v termosce a v neposlední ﬁadû
zrekonstruovaná a zateplená maringotka. Díky zásobám dﬁeva,
které dûti pomáhaly na podzim nachystat, je v maringotce bûhem
pÛl hodiny pﬁíjemn˘ch 15°C, a tak tvoﬁíme, svaãíme a povídáme si
o emocích. Uãíme se je pojmenovat, zjistit, co pﬁi které cítíme, jak se
projevují a Ïe k Ïivotu patﬁí, protoÏe ho dûlají pestr˘m. Dûti vzpomínají, kdy byly veselé, rozzlobené, smutné, Ïárlivé ãi zvídavé. Právû
pohádka o zvídavosti nás dovede k novému slovu „‰ifra“. A protoÏe
jsme v lesní ‰kolce, uãíme se proÏitkem. VyráÏíme druh˘ den vláãkem motoráãkem na v˘let, pﬁi kterém dûti plní rÛznorodé úkoly, za
nûÏ získávají indicie, a lu‰tí ‰ifru. Podle tajenky se vydáváme dál, aÏ
na farmu za na‰í kamarádkou, kde na nás ãeká nejen tepl˘ ãaj, ale
i kozy, ovce, berani a jehÀátka, kachny, slepice a pﬁítulná koãka
Koãka.
Jaro uÏ je cítit ve vzduchu, míza proudí lesem, pﬁíroda se probouzí. Dûti vyrábûjí hmyzí hotel - domeãek pro vãely samotáﬁky, slunéãka sedmiteãná a dal‰í hmyz, jehoÏ rozmanitost je pro pﬁírodu klíãová. V rámci polytechnického vzdûlávání se dûti uãí ﬁezat, vrtat, ‰roubovat i stloukat. V˘sledek stojí za to. UÏ se tû‰íme na první hmyzí
náv‰tûvníky.
Zapojili jsme se do osvûty ‰íﬁené âesk˘m svazem ochráncÛ pﬁírody a k oficiálním informacím o ochranû snûÏenek pﬁidali vlastní
malované letáky srozumitelné i dûtem, které je‰tû neumí ãíst. Na‰e
dûti uÏ vûdí, Ïe je potﬁeba tyto krásné kvûty pﬁedjaﬁí chránit, i pﬁesto, Ïe jsou jich v lese doslova koberce.
Jaro jsme pﬁivítali tradiãní Jarní slavností u na‰í maringotky. Dûkujeme v‰em pﬁátelÛm ·kolky jinak za dÛvûru a podporu. V souvislosti s rostoucím zájmem o vzdûlávání v pﬁímém kontaktu s pﬁírodou
bychom rády od nového ‰kolního roku roz‰íﬁily provozní dobu.
V souãasné dobû intenzivnû hledáme do na‰eho t˘mu nového PEDAGOGA / PRÒVODCE. A co takov˘ prÛvodce dûlá? Má na starost
skupinu dûtí, se kterou tráví ãas primárnû venku, pﬁípadnû v maringotce. Pﬁipravuje a realizuje program v souladu se ·VP a pﬁizpÛsobuje ho aktuálnímu poãasí i náladû ve skupinû. PrÛvodci provázejí
dûti bûhem dne, jsou jim oporou, vzájemnû se uãí komunikovat a respektovat se, pomáhají dûtem pﬁi oblékání, jídle a dal‰ích samoob-

sluÏn˘ch ãinnostech, je-li to potﬁeba. V neposlední ﬁadû prÛvodci
spolu s dûtmi hospodaﬁí v maringotce, rozdûlávají oheÀ, myjí nádobí, starají se o zahrádku a podobnû. Zájemci o tuto pozici nechÈ za‰lou motivaãní dopis a Ïivotopis na skolka.jinak@seznam.cz nejpozdûji do 31. 3. 2019.
A co dál? MÛÏete se tû‰it na dubnov˘ den otevﬁen˘ch dveﬁí
a v kvûtnov˘ zápis do ‰kolky.
Pﬁesné termíny najdete na www.skolkajinak.webnode.cz.
Dana Skoﬁepová
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Taneãní country soubor „Babí léto“ z Vûdomic oslavil 4. narozeniny
Jak název napovídá, jsme seniorsk˘ soubor ze 16 „bab“. Vznik souboru vlastnû odstartovalo vystoupení, kter˘m jsme pobavily
ostatní seniory z vûdomického Klubu dÛchodcÛ na jejich tradiãní silvestrovské oslavû.
Proto pﬁíprava byla sice tajná, ale peãlivá.
Pﬁekvapením tak pro nû byly na‰e první dva
country tance. Nic jsme nenechaly náhodû.
Opatﬁily jsme si stejné ko‰ile a klobouky,
rozdûlily jsme se do párÛ, ve kter˘ch tanãíme dodnes. Vybraly jsme hudbu a trénovaly
první kroky podle vlastní choreografie. V‰e
se vydaﬁilo a my mûly velk˘ úspûch. Bylo
nám líto, Ïe uÏ v‰e konãí, a tak jsme se hned
v lednu rozhodly pokraãovat. Tím odstartovala éra vûdomick˘ch country tancÛ jako
zájmová ãinnost. Od té doby se scházíme
jednou t˘dnû pﬁi nácviku dal‰ích tancÛ. Pﬁi-

pravujeme program i pro seniory z jin˘ch
obcí a mûst. Napﬁíklad v domovech dÛchodcÛ, v klubech a kavárniãkách, na rÛzn˘ch
oslavách a setkáních máme své hlavní obecenstvo.
S programem, kter˘ nabízíme, se také pojí
na‰e úvodní hymna Holky z Vûdomic, u
které jsme samy sloÏily text i hudbu. Taneãní repertoár postupnû roz‰iﬁujeme, kost˘my
si vût‰inou ‰ijeme samy. Pokud nás ãeká
více vystoupení, musí b˘t tréninky intenzivnûj‰í. To potom vyjíÏdíme na tﬁídenní soustﬁedûní. A tak jsme vystupovaly ve vzdálené Tﬁeboni, Telãi, Îìáru nebo Jaromûﬁicích.
Doma v ústeckém kraji tancujeme napﬁ. na
mosteckém námûstí na oslavách Dne seniorÛ, v Lounech na Mezinárodních oslavách
seniorÛ nebo na litvínovském stadionû na
Sportovních hrách seniorÛ. âinnost na‰eho

souboru je v‰ak je‰tû pestﬁej‰í. Do Litvínova
jsme dokázaly z t˘Ï ãlenek vytvoﬁit i sportovní druÏstvo. Nebojíme se konkurovat i
jin˘m sportovcÛm, a tak se umíme pﬁedvést
jako druÏstvo cyklistek na domácím závodû
poﬁádaném pod názvem Giro de Zavadilka.
Víme, Ïe i jiní senioﬁi se, jako my, sdruÏují ve sv˘ch klubech a souborech. Proto jsme
se staly zatím podvakrát jejich hostiteli a
uspoﬁádaly soutûÏe pro seniorská sportovní
druÏstva. Tento nápad se promûnil v tradiãní akci BA-BA-LÉ (BA víme se s BAbím
LÉtem). KaÏdé takové setkání mívá svoje
téma. Pﬁedloni jsme se zab˘valy zdravovûdou. Vloni vznikla parodie na ãeskou komedii Slunce, seno. Jako taneãnice jsme se ale
pﬁece jen projevily a nacviãily jsme taneãek
Trnky, brnky. Pﬁi spoleãné rozcviãce ho
zvládly v‰ichni soutûÏící.
Na‰e aktivita nezná mezí, brzy nás ãeká
na‰e 60. vystoupení, proto je na‰e kronika
jiÏ dost silná kniha a vysvûdãení, které na
konci ‰kolního roku dostáváme, nás dále
motivuje. Pochvala ale pﬁichází i z vy‰‰ích
míst. Mezi diplomy máme i ocenûní v rámci
soutûÏe Vesnice roku za ãinnost dámského
klubu „Babí léto“. Ceníme si také loÀské Nominace na titul Senior roku (SenSen) z nadace Charty 77.
Dûkujeme. VáÏíme si podpory minulého i
souãasného vedení obce a finanãní podpory
na‰ich sponzorÛ:
Mondi ·tûtí a.s., Mondi Bags ·tûtí a.s.,
Mondi Coating ·tûtí a.s., S.B.CH.instal
J.Sovadina Roudnice n.L.a KIMA Transport
Kikal a Málek Dûãín. Bez nich by na‰e moÏnosti tak velké jistû nebyly.
za Babí léto Ála L., vedoucí souboru

Pﬁeji vám krásné jarní dny a podávám zprávu z volejbalového klubu
I pﬁesto, Ïe nás není vidût na venkovním
hﬁi‰ti, jsme stále zde :). Tak, jako kaÏdou
zimu v posledních letech, jsme rozpt˘leni v
rÛzn˘ch volejbalov˘ch skupinách po okolních tûlocviãnách. Tû‰íme se dobrému zdraví a netrpûlivû vyhlíÏíme pﬁíchod tepl˘ch
dnÛ, abychom mohli zamést hﬁi‰tû a vyrazit
si zahrát zase k nám, do Vûdomic na Saharu, kde to máme nejradûji.
V loÀském roce jsme poﬁádali dva tradiãní turnaje - v beach volejbale trojic a ‰estkovém volejbale, a úãastnili jsme se Dne zdraví, kter˘ poﬁádala Podﬁipská nemocnice.
Doufáme, Ïe tato vydaﬁená akce se nekonala naposledy!
V tomto roce máme za cíl:
zachovat ãi roz‰íﬁit stálou ãlenskou základnu
■ zachovat tréninky jednou t˘dnû na Sahaﬁe
■ zachovat poãet pravideln˘ch akcí organizovan˘ch dlouhodobû volejbalov˘m klubem
■ aktivnû se úãastnit akcí poﬁádan˘ch SK
■
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Saharou Vûdomice ãi jin˘mi institucemi a
kluby
■ udrÏovat kontakt s okolními volejbalov˘mi
skupinami
Stále si drÏíme pﬁíjemnû rekreaãní úroveÀ
hry a pohodovou atmosféru a zveme i neãleny klubu, aby si s námi pﬁi‰li zahrát. Vítá-

me i nepravidelné hráãe. Termín tréninkÛ
bude uveden v dal‰ím ãísle Vûdomick˘ch
novin nebo se informujte u mne:
medkova.tereza@gmail.com.
Za volejbalov˘ klub
Tereza Tolde (Medková)
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Fotbal Ïen Sahary v sezonû 2018-19
Jarní kola fotbalové sezóny 2017-2018
Ïen Sahary Vûdomice v soutûÏi Divize
Ïen A byly poznamenány jak nízk˘m
poãtem hráãek na hﬁi‰ti, tak stﬁídav˘mi v˘sledky. Hlavním problémem byl
nízk˘ poãet hráãek, které byly k dispozici na jednotlivá utkání. Jarních kol se zúãastnily vzhledem k vysoké marodce a pracovního vytíÏení jen tyto hráãky : Mayerová Andrea (ãíslo dresu 1) - brankáﬁka, Platilová Andrea
(2), Podrazová Eva (4), Cankáﬁová Barbora (5), Phillipová Denisa
(7) - kapitánka, nová hráãka Hájková Vûra (8), Bení‰ková Eli‰ka
(10), Králová Jana (12), Lobo Kateﬁina (13), Veselá Krist˘na (14),
Volavková Jana (15), Reinová Michala (16), Hoffmannová Tereza
(17), obãas vypomohla Olková Nikola (19), Sekerová Petra (9)
a Bednáﬁová Zuzana (3 a 1). Îeny Sahary zaãínaly s obhajobou
3.místa v tabulce po 7 podzimních kolech, z 8 úãastníkÛ Divize.
Dohrávané utkání z podzimu s t˘mem v Postoloprtech zvládly
Ïeny Sahary jen s 8 hráãkami a uhráli remízu 1:1. Jedinou branku
utkání dala Králová, Bednáﬁová a Podrazová stﬁíleli jen do tyãky.
Dal‰í kolo odehrály Ïeny jiÏ v 11 hráãkách na domácím hﬁi‰ti s FK
Mûlník a to v˘hrou 2:1 po gólech Olkové a Reinové. Na soupeﬁovo
hﬁi‰tû FK Teplice „B“ odjely Ïeny zase ve sníÏeném poãtu. Jen v 9
hráãkách se jim podaﬁilo uhrát pﬁes velk˘ tlak domácích, remízu 1:1
díky vyrovnávací brance Králové v 52’. Následovalo dal‰í utkání
venku a to s t˘mem Sou‰e, kde Sahara nastoupila opût jen v 9 hráãích. Soupeﬁ byl tentokrát opravdu siln˘ a tak byl v˘sledek znát, prohra 0:4. Dal‰í utkání probûhlo opût venku a to na hﬁi‰ti Horní Bﬁíza.
V 11 hráãkách se Ïenám Sahary podaﬁilo vyhrát 1:0, gólem Reinové z trestného kopu.
Následovala utkání na domácí pÛdû, kdy Sahara v plném obsazení 11 hráãek, porazila t˘m BrÀan 3:1 a to 2 brankami Kateﬁiny
Lobo a 1 brankou Králové. Poslední utkání s Postoloprty si Ïeny
uÏily a v horkém odpoledni zvítûzily vysoko 8:1 a to brankami
4x Králové, 2x Lobo a po jedné brance Podrazové a Phillipové.
Tímto v˘sledkem Ïeny Sahary obhájily koneãné 3. místo v tabulce. Obhájily tak i své místo v tabulce na konci podzimní sezóny a stejnou pozici jako v minulém fotbalovém roãníku.
Vzhledem k tomu, Ïe t˘my Pavlíkova a Teplic nechtûli ãi nemohli
postoupit do 2.ligy fotbalu Ïen âechy, byla tato moÏnost nabídnuta
Ïenám Sahary. Museli jsme to v‰ak odmítnou, protoÏe by bylo nezodpovûdné s nízk˘m poãtem hráãek postoupit a jezdit po cel˘ch
âechách na utkání s neúpln˘m t˘mem.
V˘chodiskem ze souãasné situace v t˘mu Ïen bylo vyuÏít nové
moÏnosti ve fotbalu Ïen Divize - vytvoﬁit spoleãné druÏstvo s jin˘m
úãastníkem této soutûÏe. Nabízela se moÏnost s FK Teplice ãi FK
BrÀany, ale oba kluby to odmítly. Vedení Sahary sice podalo opût

Zúãastnûné Ïeny na turnaji SK Sahara Vûdomice 2018.

Neúspû‰nûj‰í stﬁelkynû turnaje KáÈa Ulbrichová a vítûzové
turnaje Ïen v Brozanech.
pﬁihlá‰ku do dal‰ího roãníku této soutûÏe, ale nepodaﬁilo se v ãervnu
2018 sehnat 4-5 hráãek na pﬁestup, naopak dal‰í hráãka ohlásila odchod za prací do ciziny. Nezbylo tak nic jiného neÏ 23.6.2018 tuto pﬁihlá‰ku stáhnout a v novém roãníku 2018-19 v soutûÏi Ïen po 13 letech nepokraãovat.
Vût‰ina hráãek, aby si zahrály, byla na tento roãník dle Stanov
FAâR pﬁevedena k t˘mÛm Ïen a to do FK Ústí n.L. - 4 hráãky a SK
·vermov (Kladno) - 3 hráãky.
S hráãkami bylo dohodnuto, Ïe se pﬁihlásíme do nového roãníku
futsalu Ïen - Divize A (listopad 2018 - bﬁezen 2019). Tato divize v‰ak
pro tento rok nebyla vÛbec otevﬁena, protoÏe se pﬁihlásili jen dva
t˘my. ZÛstaly nám tak jen úãasti na turnajích.
Îeny tak absolvovaly turnaj poﬁádan˘ v záﬁí 2018 SK Sahara ve
Vûdomicích, kde byly rovnocenn˘mi soupeﬁi dal‰ích 4 t˘mÛ muÏÛ
(Stará garda a „A“ Vûdomice, t˘my âEPRO a DobﬁíÀ) a dále
29.12.2018 ve dvou halách v Kladnû za úãasti 12 t˘mÛ muÏÛ i 12
t˘mÛ Ïen. Zde Ïeny Sahary postoupily do ãtvrtfinále, do kterého postoupilo 8 t˘mÛ. Zde v‰ak první zápas prohrály a tím pro nû dal‰í
úãast skonãila. Obsadily tak pouze 7.místo.
Dále jsme se zúãastnili turnaje poﬁádaného FK BrÀany v hale
v Brozanech a to za úãasti 5 t˘mÛ - 2x BrÀany, FK Teplice a FK Ústí
n.L. Tento turnaj na‰e Ïeny s pﬁehledem a bez poráÏky vyhrály.
Zájem na‰ich hráãek o úãast v divizních utkáních Ïen v dresu Sahary nadále trvá a tak dle domluvy pﬁedpokládáme, Ïe bychom soutûÏ zase v kvûtnu 2019 pﬁihlásili. Bude záleÏet jak se nám do té doby
povede sehnat nové hráãky a potvrdit definitivnû zájem stávajících
hráãek Sahary. Zatím pﬁedbûÏnû jednáme se tﬁemi moÏn˘mi nov˘mi
hráãkami a to ze Stra‰kova a Kﬁe‰ic. Doufáme, Ïe se nám podaﬁí zajistit k dispozici na nov˘ roãník 14-15 hráãek.
Oldﬁich Bednáﬁ
VÍTE TO? ... Poãátky Ïenského fotbalu v Evropû
Na britsk˘ch ostrovech, kde Ïensk˘ fotbal zaãal, vznikl i první evropsk˘ Ïensk˘ fotbalov˘ klub. V roce 1894 v Anglii zaloÏila Nettie Honeyballová první fotbalov˘ klub pro nûÏné pohlaví nazvan˘ British
Ladies’ Football Club. Za první svûtové války musely Ïeny zastoupit
muÏe v tûÏkém prÛmyslu a zaãaly se ve vût‰í míﬁe vûnovat i fotbalu.
Pro zamûstnankynû zbrojaﬁsk˘ch továren vznikl The Munitionettes’
Cup: uskuteãnily se dva roãníky. V roce 1917 byl zaloÏen t˘m Dick,
Kerr’s Ladies z Prestonu, kter˘ v dubnu 1920 sehrál historicky první
mezistátní zápas s Francií a zvítûzil 2:0. Popularita Ïenského fotbalu rostla, na zápasy chodilo aÏ padesát tisíc divákÛ.
Po roce 1921 v‰ak Anglická fotbalová asociace zakázala Ïenám
trénovat a hrát na fotbalov˘ch stadionech, takÏe byly donuceny hledat útoãi‰tû v parcích ãi ragbyov˘ch stadionech.
Îensk˘ fotbal v‰ak nezanikl.
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Zpráva z ãinnosti SDH Vûdomice a oddílu mlad˘ch hasiãÛ
Mladí hasiãi a hasiãky se bûhem vût‰í ãásti
zimy scházeli ke sv˘m páteãním tréninkÛm
v tûlocviãnû fotbalové farmy VO·.
Chlapci a dûvãata, kteﬁí se bûhem roku
úãastní navíc i individuálních závodÛ na
pﬁekáÏkové dráze ãi na vûÏích, mûli je‰tû
stﬁedeãní porci tréninkÛ, pokud poãasí dovolilo, pod ‰ir˘m nebem. Nabírali tak nezbytnou
fyzickou kondici, základní pﬁedpoklad úspûchu.
Halov˘ seriál individuálních závodÛ na pﬁekáÏkové dráze totiÏ zaãal
jiÏ v nedûli 10. bﬁezna v Ostravû. Vypravila se sem trojice na‰ich závodníkÛ: Denisa Hodková, Michal Jindrák a Zdenûk Sazeãek. Mezi
137 mlad‰ími dívkami obsadila Denisa 6. místo, Michal byl také
‰est˘ ze 145 mlad‰ích chlapcÛ a Zdenûk pát˘ mezi 189 star‰ími
chlapci. Je‰tû do konce bﬁezna bude halov˘ pohár pokraãovat
v Jablonci n. Nisou.
Zbylé dva závody se pak uskuteãní aÏ na podzim v Praze a opût
v Ostravû. SvÛj republikov˘ halov˘ pohár má i soutûÏ ve v˘stupu na
vûÏ, která klade na závodníky je‰tû vût‰í nároky neÏ pﬁekáÏková
dráha. První leto‰ní závod ve v˘stupu na vûÏ se konal 3. bﬁezna

v Pﬁíbrami. Tﬁi na‰i zástupci se neztratili a obsadili: Zdenûk Sazeãek
5. místo, Vojta âecho 8. místo a Matûj Berky 9. místo.
Seriál individuálních, venkovních závodÛ na pﬁekáÏkové dráze na
krajské úrovni Stimax Cup bude letos jiÏ tradiãnû zahájen ve Lhenicích pod Mile‰ovkou na zaãátku kvûtna, kam se vypraví na‰i mladí
hasiãi v co nejpoãetnûj‰í sestavû, aby nováãci sbírali cenné zku‰enosti a ostﬁílení borci potvrdili svá pûkná umístûní z pﬁedchozích roãnících. Leto‰ní Stimax Cup se bude skládat opût ze ãtyﬁ závodÛ.
Co se t˘ãe t˘mov˘ch závodÛ v poÏárním sportu je leto‰ní sezóna
opût velmi nabitá a jednotlivé soutûÏe budou probíhat v podstatû
kaÏd˘ víkend od dubna do konce ãervna a od záﬁí do poloviny ﬁíjna.
Tréninky mlad˘ch hasiãÛ se budou od dubna do ﬁíjna konat na
novém hﬁi‰ti poÏárních sportÛ v sousedství veﬁejného sportovního
a rekreaãního areálu U sumce.
Dospûlí ãlenové SDH se 11. ledna se‰li na kaÏdoroãní lednové
valné hromadû, která probûhla v zasedací místnosti obecního úﬁadu.
Zhodnotili ãinnost za pﬁedchozí rok a odsouhlasili si nezbytné náleÏitosti pro ﬁádné fungování sboru bûhem roku nadcházejícího.
V leto‰ním roce bude na‰e SDH také spolupoﬁádat spolu s Okresním sdruÏení hasiãÛ Litomûﬁice okresní kolo dorostu ve Hﬁe plamen, které se uskuteãní v sobotu 18. kvûtna na na‰em hﬁi‰ti poÏárních sportÛ U sumce. Je‰tû dÛleÏitûj‰í pro nás bude na‰e poﬁadatelství závodu na pﬁekáÏkové dráze hned následující nedûli 19. kvûtna
na stejném místû. Chtûli bychom touto cestou poÏádat pﬁípadné
sympatizanty o pﬁíspûvek na ceny pro soutûÏící dûti.
K 1. lednu 2019 ãítal Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Vûdomice 75
ãlenÛ, z toho 29 dospûl˘ch ãlenÛ a 46 mlad˘ch hasiãÛ od 4 do 18 let.
Jednotka Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ (JPO V) zﬁízená Obcí Vûdomice je sloÏená z tûchto deseti muÏÛ: velitel JSDH - Václav Sazeãek;
strojníci - Milo‰ Marek, Milan Novák, Martin ·ámal, Petr ·vejda;
muÏstvo - Robert Dudi-Surmaj, Jaroslav Hakl, Pavel Hodek, Miroslav KﬁesÈan, Zdenûk Tolde.
Milo‰ Marek

Byl vybrán i termín pro kaÏdoroãní,
jiÏ tradiãní

sbûr starého Ïeleza v obci:

sobota 27. dubna 2019
od 9:00 hodin
10
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SK SAHARA Vûdomice z.s. - V˘konn˘ v˘bor a fotbal
Dobr˘ den, váÏení pﬁátelé, dovolte,
abych Vás seznámil s dûním ve Sportovním klubu Sahara Vûdomice v období od
posledního vydání Vûdomick˘ch novin s
pohledu V˘konného v˘boru a zprávou
„A“ muÏstva.
V˘konn˘ v˘bor - nejdÛleÏitûj‰í událostí v
ãinnosti v˘konného v˘boru bylo svolání
ﬁádné Valné hromady SK Sahary Vûdomice
z.s. konané 8.3. 2018 v klubovnû klubu.
STRUâN¯ V¯TAH ZE ZÁPISU
Z VALNÉ HROMADY:
Ve zprávû o ãinnosti v˘boru byla konstatovaná vût‰inová úãast ãlenÛ v˘boru na celkem 20 schÛzích v˘konného v˘boru v loÀském roce, pﬁi projednávání agendy a organizaãních záleÏitostech jednotliv˘ch oddílÛ
klubu. Byla provedena kontrola splnûní
úkolÛ z usnesení z loÀské valné hromady,
které byly splnûny.
Poãet ãlenÛ SK Sahara Vûdomice z.s. ãiní
k 31.12.2018 ãiní celkem 151 ãlenÛ z toho
37 dûtí ve vûku 5 - 11 let.
V ãásti vûnované hospodaﬁení v roce
2018 a návrhu rozpoãtu na rok 2019 byli
úãastníci valné hromady seznámeni s pﬁíjmov˘mi a v˘dajov˘mi poloÏkami. Celkové
pﬁíjmy klubu byly ve v˘‰i 354.066,- Kã, náklady ve v˘‰i 320.383,- Kã. Návrh vyrovnaného rozpoãtu na rok 2018 byl schválen Valnou hromadou ve v˘‰i 360.000,- Kã na stranû pﬁíjmÛ i v˘dajÛ.
Bylo vysloveno podûkování sponzorÛm
klubu a ãlenÛm klubu za vãasné vybrání
ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ. Po podrobném seznámení s v˘dajov˘mi i pﬁíjmov˘mi poloÏkami byly konstatovány celkové náklady
klubu za rok 2018 ve v˘‰i 371.083,- Kã a
pﬁíjmy ve v˘‰i 358.049,- Kã. Navrhovan˘
rozpoãet na rok 2019 byl schválen Valnou
hromadou ve v˘‰i 315.000,- Kã na stranû
pﬁíjmÛ i v˘dajÛ.
Po zprávách o ãinnosti jednotliv˘ch oddílÛ
(volejbal, pétanque a druÏstev kopané - pﬁípravka, Ïeny, muÏi a stará garda) bylo pﬁedneseno a následnû Valnou hromadou
schváleno usnesení valné hromady na rok
2018.

ve Sloupu, kterého se zúãastnilo 12 hráãÛ
muÏstva. První pﬁípravn˘ zápas byl naplánován na 3.3. kdy nastoupili na‰i hráãi proti
muÏstvu kladenského okresního pﬁeboru

TJ Viktorie âernuc. Na domácím hﬁi‰ti vyhráli na‰i hráãi 4:2 (3:2). Dal‰í zápas byl sehrán 10.3. na umûlé trávû v Hrobcích proti
muÏstvu SK Lukavec, které hraje I. B tﬁídu.
Poslední pﬁípavn˘ zápas je na programu
17.3. od 15.hod. proti celku Sokol Raãice na
jeho hﬁi‰ti.
První kolo jarní ãásti okresního pﬁeboru
zaãíná 23.3. v 15.00 hod. Sahara Vûdomice se v nûm utká ve M‰eném - láznû s doposud posledním muÏstvem tabulky, místním Sokolem. První domácí utkání bude na
programu 30.3. proti celku Sokola Radovesice.
Vûﬁím, Ïe v jarní ãásti soutûÏe zÛstanete
Sahaﬁe vûrni a budete ji i nadále podporovat. Za to Vám v‰em patﬁí velk˘ dík.
Jan Sekera

VYST¤IHNùTE SI

„A“ MUÎSTVO - ZIMNÍ P¤ÍPRAVA
Po podzimní ãásti Okresního pﬁeboru skoãil t˘m Sahary Vûdomice na 13. místû tabulky se ziskem 15ti bodÛ a skórem 24:41.
Vzhledem k plánované reorganizaci okresních soutûÏí, kdy by údajnû sestoupit zhruba
7 celkÛ okresního pﬁeboru, ãeká na‰e fotbalisty hodnû práce se záchranou. Je v‰ak
nutné podotknout, Ïe ztráta na sedmé místo
je 5 bodÛ.
Zimní pﬁíprava zaãala jiÏ v prosinci tréninky v tûlocviãnû SOU a SO· v Roudnici n.L.
V lednu se pﬁíprava roz‰íﬁila o zvy‰ování fyzické kondice venkovními tréninky. Souãástí
pﬁípravy bylo ãtyﬁdenní soustﬁedûní muÏstva

11

2019

INFORMAâNÍ LIST OBCE VùDOMICE

PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEâENSK¯CH
AKCÍ NA ROK 2019
DATUM

NÁZEV AKCE

PO¤ADATEL

25. 01. 2019
10. 02. 2019
01. 03. 2019
15. 03. 2019
23. 03. 2019
29. 03. 2019
30. 04. 2019
17. 05. 2019
01. 06. 2019
âerven - upﬁesníme
31. 08. 2019
Záﬁí - upﬁesníme
¤íjen - upﬁesníme
01. 12. 2019

Zábava Klubu dÛchodcÛ
Masopust
Ples SK SAHARA
Zábava Klubu dÛchodcÛ
Vítání obãánkÛ
Noc s Andersenem
Pálení ãarodûjnic
Setkání seniorÛ
Dûtsk˘ den
Pasování prvÀáãkÛ
Sousedské louãení s létem
3. roãník BABALÉ
Vítání obãánkÛ
Rozsvícení vánoãního stromku

KD
OÚ, KK, KPOZ
SK SAHARA
KD
OÚ, KPOZ
Knihovna
OÚ, KK, KPOZ, SDH
OÚ, KPOZ
OÚ, KK, KPOZ, SDH
OÚ, KPOZ
OÚ, KK, KPOZ, SDH
KD
OÚ, KPOZ
OÚ, KK, KPOZ

Pravidelnû kaÏdé pondûlí
od 9.00 hodin
Kavárniãka
od 10.00 - 11.00 hodin
Cviãení na Ïidlích
od 15.30 - 16.30 hodin
Cviãení senior
od 17.00 hodin
V˘tvarné dílny pro dûti
více informací: www.knihovnavedomice.cz
Vysvûtlivky:
OÚ
obecní úﬁad
KK
Kulturní komise
KPOZ
Komise pro obãanské záleÏitosti

Knihovna
Knihovna
Knihovna
Knihovna

KD
SDH
SK SAHARA

Klub dÛchodcÛ
sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
sportovní klub Sahara

Z historie
O existenci Vûdomic pﬁed rokem 1505 se
bohuÏel nedochoval Ïádn˘ záznam, proto
se o osídlení dne‰ního území na‰í obce v té
dobû mÛÏeme pouze domnívat. Nejstar‰ím
dosud nalezen˘m záznamem v historick˘ch
análech je dûdick˘ zápis, proveden˘ v zemsk˘ch deskách právû roku 1505.
V zápisu se praví, Ïe zástavní právo
k roudnickému panství, které od roku 1497
vlastní PÛta ·vihovsk˘ z R˘zmburka, pﬁechází na jeho dva syny roku 1504. Roudnické panství drÏí oba stejn˘m dílem a poprvé
je uvedeno jméno vsi Vûdomice. Postupné
pﬁejímání práva zástavního pokraãuje a roku
1513 pﬁechází na Buriána z Lípy, roku 1540
na Karla Dubanského z Duban. Tento v‰ak
drÏí jen jednu polovinu panství, druhá je drÏena ãesk˘m králem. Jako poslední zástavní drÏitelé roudnického panství v zemsk˘ch
deskách jsou vedeni polsk˘ hrabû Jan Kry‰tof z Tarnova a od roku 1567 polská kníÏata
z Ostrogu.
Z dostupn˘ch pramenÛ se lze domnívat,
Ïe v zájmu pánÛ, jejich správcÛ i úﬁedníkÛ,
byla snaha v co nejvût‰í míﬁe omezit práva
poddaného lidu. Napﬁ. jiÏ roku 1402 se
usnesl pansk˘ snûm, Ïe ãlovûk úroãn˘ (platící) vrchnosti, nemÛÏe svého pána pohnati
pﬁed zemsk˘ soud. Roku 1487 bylo vloÏeno
do desek zemsk˘ch, Ïe je zapovûzeno poddan˘m stûhovati se bez svolení vrchnosti.

Omalovánky pro na‰e
nejmen‰í
ve Vûdomicích, Na Zavadilce 178
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