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Slovo starostky obce
Milí spoluobãané, neÏ jsme se nadáli, léto znovu klepe na dveﬁe. Pﬁed námi jsou
krásné letní dny, ‰kolní prázdniny, proslunûná odpoledne u vody i na zahrádkách, sezóna jahod, tﬁe‰ní, merunûk i cibule, zavaﬁenin a veãerních grilovaãek. A co nového
se dûje v obci?
CYKLISTICKÉ ZÁVODY
Hned na zaãátku prázdnin dostanou
v‰ichni pﬁíznivci cyklistiky ‰anci poﬁádnû si
zafandit. Klub roudnick˘ch cyklistÛ tradiãnû
poﬁádá od 5. do 7. ãervence závody „Giro
de Zavadilka“. Jak název napovídá, konat
se budou na okruhu Zavadilka. Start i cíl
jsou ve Vûdomicích. AÈ uÏ se rozhodnete
závodníky podpoﬁit, anebo se jen v tûchto
dnech budete pohybovat v okolí obce, prosíme o zv˘‰enou opatrnost na pﬁilehl˘ch silnicích, kam bude odklonûná doprava.
NOV¯ OBECNÍ ROZHLAS
ProtoÏe nynûj‰í obecní rozhlas pomalu
dosluhuje a nám na obecním úﬁadû záleÏí
na tom, aby hlá‰ení bylo srozumitelné
a zﬁetelné po celé obci, poÏádala jsem
o dotaci na nov˘ obecní rozhlas. Nové zaﬁízení bude digitální a ze 70 % nám na nûj
formou dotace pﬁispûje OPÎP. V souãasné
dobû se pﬁipravuje projektová dokumenta-

ce a ve‰keré administrativní podklady.
Pokud v‰echno dobﬁe dopadne, uÏ na podzim by mûlo b˘t rozhodnuto a pﬁí‰tí rok na
jaﬁe nám nov˘ rozhlas nainstalují. Novû dostanou svÛj rozhlas i lokality U Hru‰ky
a Rozvojová lokalita.
POZEMEK V ULICI KE STATKU
UÎ JE OBECNÍ
Od nástupu do funkce jsem se zamûﬁila
i na vyjasnûní situace kolem nûkter˘ch do té
doby nevyﬁe‰en˘ch majetkov˘ch otázek
v obci. A v˘sledky se pomalu dostavují. Pozemek ã. 31 v ulici Ke statku u bytového
domu, kter˘ nám Státní pozemkov˘ úﬁad nabídl k odkupu, uÏ patﬁí Vûdomicím. Navíc
bez zbyteãn˘ch v˘dajÛ. Povedlo se mi totiÏ
zajistit bezúplatn˘ pﬁevod ãásti tohoto pozemku do vlastnictví obce. U‰etﬁené prostﬁedky vloÏíme do dal‰ího obecního rozvoje tak, aby se Vám ve Vûdomicích Ïilo co
nejlépe.

Dûtsk˘ den se vydaﬁil... ãtûte na stranû 5



V¯TISK ZDARMA

OHLÉDNUTÍ ZA DùTSK¯M DNEM
Leto‰ní oslava Mezinárodního dne dûtí se
1. ãervna ve Vûdomicích opravdu vydaﬁila.
Moc dûkuji v‰em, kdo se na její pﬁípravû
a zaji‰tûní podíleli. Od organizátorÛ, lidí,
kteﬁí pomohli u soutûÏí, ale i tûm, kdo zajistili skvûlé obãerstvení, napekli a poskytli
ovoce pro na‰e nejmen‰í. Velik˘ dík patﬁí
i na‰im hasiãÛm, bez jejichÏ vodní fontány
by to zdaleka nebylo ono a roudnick˘m hasiãÛm za perfektní pûnu v závûru akce.
INSPIRACE ODJINUD - OBECNÍ KOLO
Îe jsou Vûdomice dlouhé skoro jako Lovosice, asi v‰ichni víme. Co s tím, kdyÏ se
potﬁebujete dostat z jednoho konce na
druh˘, autem nemÛÏete nebo nechcete jet
a pû‰ky je to daleko?
Na setkání se starosty jin˘ch obcí jsem vidûla nûco, co by v takovém pﬁípadû mohlo
fungovat i u nás. V obci podobnû rozlehlé
jako jsou Vûdomice mají na nûkolika místech stojany s volnû pouÏiteln˘mi koly.
Staãí nasednout, dojet na místo urãení
a kolo zaparkovat v nejbliÏ‰ím stojanu.
Pojìme do toho spoleãnû! Tﬁeba zrovna
vám v garáÏi nebo na chodbû stojí zbyteãné
kolo, na kterém uÏ nikdo z rodiny nejezdí.
MÛÏe b˘t i mírnû po‰kozené. Dámské,
dûtské, horské nebo obyãejná Eska. Kolo
mÛÏete darovat pﬁímo na obecní úﬁad, nebo
nám zavolejte a my si pro nûj pﬁijedeme.
A je‰tû nûco. Napi‰te nám nebo pﬁijìte
ﬁíct, kde by se vám stojan na obecní kola
hodil.
UÎIJME SI LÉTO SPOLEâNù
AÈ uÏ pro Vás nadcházející léto znamená
práci na zahradû, ‰kolní prázdniny dûtí nebo
vnouãat, v˘lety do okolí anebo poklidné grilování se sousedy a pﬁáteli, pﬁeji Vám, aÈ je
plné pûkného poãasí a pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ.
Jana Salcmanová, starostka obce

PROVOZ OBECNÍHO Ú¤ADU
O PRÁZDNINÁCH
Z dÛvodu ãerpání ﬁádné dovolené
bude omezen provoz obecního úﬁadu a
to v termínech:
V t˘dnu od 8. 7. - 17. 7. zastoupení
starostkou - úﬁad otevﬁen o úﬁední dny
od 7:00 do 17:00, jen v pﬁípadû náhl˘ch
schÛzek mimo OÚ bude informace na
dveﬁích. V t˘dnu od 22. 7. - 26. 7. zastoupení místostarostkou - úﬁad otevﬁen o úﬁední dny od 15:00 -17:00. Na
telefonu k dispozici kdykoliv.
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OKÉNKO místostarostky
VáÏení spoluobãané, vítám Vás u dal‰ího vydání Vûdomick˘ch novin, které Vám
pﬁiná‰í informace o dûní v na‰í obci.
Dûtem zaãínají prázdniny. Dovolte mi
proto krátké zamy‰lení právû o dûtech. Dûti
nás neustále inspirují. Jsou hladové po
kaÏdé aktivitû, po kaÏdém stromû, na kter˘
mohou vylézt, po skále, kterou mohou zdolat s pocitem doteku nebes. Pﬁedev‰ím
o prázdninách, se dûti uãí, Ïe stromy v lese
a jiné pﬁekáÏky nejsou omotané molitanem,
Ïe kÛra stromu umí po‰krábat, Ïe kopﬁivy
pálí, kolem pﬁevráceného stromu, kter˘ vybízí pﬁeskoãení, není dopadová plocha z kaãírku apod. A to je dobﬁe. Vûﬁme jen, Ïe následující dva mûsíce prázdnin pﬁeÏijí dûti ve
zdraví, bez zlomenin ãi jin˘ch úrazÛ. (·krábance, ‰típance, modﬁiny a odﬁeniny se nepoãítají.)
Na veﬁejném dûtském hﬁi‰ti v‰ak musí b˘t
v‰e podle norem a platn˘ch zákonÛ. Je to
tak i u na‰eho nového hﬁi‰tû „na Sahaﬁe“.
UÏ jste ho s dûtmi vyzkou‰eli?
Projekt „Dûtské hﬁi‰tû
Vûdomice“ byl podpoﬁen Ústeck˘m krajem.
V únoru 2019 byl proveden ze strany obce prÛzkum trhu. Jako nejv˘hodnûj‰í byla vybrána
nabídka dodavatele TR
Anto‰ s.r.o. V únoru 2019 byla dále zpracována a podána Ïádost o dotaci na Ústeck˘
kraj v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 - dotaãní titul 5.
Nárok na dotaci ve v˘‰i 125 000,- Kã vznikl získáním Diamantového ocenûní v soutûÏi Vesnice roku Ústeckého kraje v loÀském
roce. Diamantové ocenûní bylo udûleno poprvé v historii soutûÏe jako cena pro Osobnost Programu obnovy venkova. Tato cena
byla udûlena b˘valému starostovi panu
Václavu Tylovi..
Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 7. 3. 2019. Realizace projektu probûhla v bﬁeznu 2019. Dílo bylo pﬁedáno bez
vad a nedodûlkÛ dne 28. 3. 2019.
V rámci projektu do‰lo k osazení sedmi
nov˘ch herních prvkÛ na dûtském hﬁi‰ti na
p. ã. 171/5 v k.ú. Vûdomice (na Sahaﬁe).
V obci tak do‰lo k modernizaci dûtského
hﬁi‰tû, kde mohou trávit voln˘ ãas obãané
a jejich dûti.
Do‰lo k osazení nov˘ch herních prvkÛ na
dûtském hﬁi‰ti:
1. Xylofon
2. Vahadlová houpaãka
3. Kolotoã
4. Ko‰ basketball
5. ChÛdy
6. Balanãní Ïebﬁík s dvouhrazdou
7. Balanãní lávka
Bûhem realizace projektu se nevyskytly
Ïádné problémy a projekt byl zrealizován
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace ã. 19/SML0539/SOPD/RR.
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V˘‰e celkov˘ch nákladÛ projektu byly 154
516,- Kã. Z toho v˘‰e pﬁidûlená dotace ãinila 125 000,- Kã. Obãané Vûdomic tak mají
moÏnost trávit voln˘ ãas se sv˘mi dûtmi na
novû zrekonstruovaném dûtském hﬁi‰ti.
S létem nastává ãas procházek, grilování
a rÛzné venkovní zábavy. Na upozornûní
obãanÛ na‰í obce bych chtûla pﬁipomenout
nûkolik základních pravidel.
V obci platí Obecnû závazná vyhlá‰ka
obce ã.2/2016 O regulaci hluãn˘ch ãinností. A o co jde? Struãnû ﬁeãeno: V nedûli
a ve svátek má b˘t klid. Îádné ﬁezání dﬁíví
na cirkulárce, sekání sekaãkou, pouÏívání
kﬁovinoﬁezu...
A je‰tû jednu vyhlá‰ku bych zde chtûla
pﬁipomenout. Je to opût Obecnû závazná
vyhlá‰ka obce O stanovení pravidel pro
pohyb psÛ na veﬁejném prostranství
v obci. Opût jen struãnû ﬁeãeno: Jdete-li se
psem na procházku, mûjte ho na vodítku.
Voln˘ pohyb psÛ je v obci zakázán. I kdyÏ
máte sebehodnûj‰ího a sebeposlu‰nûj‰ího
psa, stále je to zvíﬁe. MoÏná jste pﬁesvûdãeni, Ïe Vá‰ pes nikomu nic neudûlá. Ale
i pouh˘ polibek psa dvouletému dítûti, kter˘
jde vedle koãárku, mÛÏe b˘t pro dûcko trauma. A je to, to nejmen‰í, co se mÛÏe stát.

V poﬁadí uÏ deváté
volby do Evropského parlamentu se
konaly od 23. - 26.
kvûtna 2019. âe‰tí
obãané mûli moÏnost si zvolit své zástupce jiÏ po ãtvrté. âesko zaznamenalo
historicky nejvy‰‰í úãast.
V sobotu se úderem 14 hodiny v âesku
uzavﬁely volební místnosti. O tom, kdo obsadí 21 kﬁesel ãesk˘ch poslancÛ, bylo rozhodnuto.
Volební komise zaãala sãítat odevzdané
hlasovací lístky. V˘sledky hlasování v‰ak
mohly b˘t zveﬁejnûny aÏ po uzavﬁení volebních místností v EU, coÏ bylo v Itálii v nedûli ve 23: 00 hodin.
Jak se volilo v na‰í obci?
Volby do Evropského parlamentu se
z poãtu 712 voliãÛ v na‰í obci zúãastnilo 260
voliãÛ, coÏ je 36,52%.
Podrobné v˘sledky naleznete na volebních stránkách âeského statistického
úﬁadu.
Dûkujeme v‰em voliãÛm za jejich úãast.
âlenÛm komise dûkujeme za odvedenou
práci, kterou pﬁispûli k hladkému prÛbûhu
leto‰ních evropsk˘ch voleb.
VáÏení spoluobãané, pﬁeji Vám i Va‰im
dûtem krásné léto a mnoho radostí ze spoleãn˘ch záÏitkÛ.
Bc. Radka Luxová, místostarostka obce

Odpady - upozornûní
Za samolepku za odvoz odpadÛ na II. pololetí 2019 je nutné zaplatit do konce srpna.
Je tak moÏné uãinit buì na Obecním úﬁadû ve Vûdomicích - platba hotovû nebo bezhotovostnû - platba na úãet 14122471/0100 variabilní symbol (ãíslo popisné). Ceny zÛstávají na stejné úrovni jako v minulém období.
Renata Hypská

Kotlíkové pÛjãky - dotace
VáÏení spoluobãané, pﬁed nûkolika t˘dny jste ve sv˘ch po‰tovních schránkách nelezli dotazník t˘kající se Va‰eho pﬁípadného zájmu o kotlíkové pÛjãky a dotace. Zájem v podobû vyplnûní a odevzdání dotazníku nebyl velk˘. Pﬁesto jsme dále shánûli informace o kotlíkov˘ch
dotacích a kotlíkov˘ch pÛjãkách.
BohuÏel se nám dostalo málo pﬁesn˘ch a jasn˘ch informací od Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR i Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR. Narazili jsme na tﬁi oblasti rizik: finanãní
riziko pro obec, koordinátor - specialista a jisté provázání pÛjãky s dotací.
Za této nejisté situace jsme se rozhodli poãkat do vyjasnûní dÛleÏit˘ch okolností a teprve
následnû definitivnû rozhodnout.
Zastupitelé obce
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Jednání ohlednû trasy obchvatu na‰í obce pokraãují
V souladu s vÛlí obãanÛ Vûdomic vyjádﬁenou v místním referendu, zastupitelstvo
obce intenzivnû vyjednává o posunutí trasy
obchvatu co nejdále od zastavûné ãásti na‰í
obce. Dílãím úspûchem bylo neschválení
návrhu vedení trasy obchvatu navrÏené jako
souãást 2. aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) zastupitelstvem Ústeckého kraje
v bﬁeznu leto‰ního roku, která vedla v blízkosti zastavûné ãásti obce a to pﬁedev‰ím v
její severní ãásti. Krajské zastupitelstvo vysly‰elo na‰e pﬁipomínky a zadalo odborn˘m

útvarÛm úﬁadu pokyn na pﬁepracování trasy
obchvatu dále od na‰í obce.
V návaznosti na rozhodnutí zastupitelÛ
Ústeckého kraje probûhlo dne 20.5.2019 na
odboru Územního plánování jednání s projektanty ZÚR. Za na‰í obec se jednání
úãastnila starostka Jana Salcmanová a zastupitel Tomá‰ Hájek. Na jednání jsme zopakovali na‰e argumenty a opûtovnû vznesli poÏadavek na posun trasy obchvatu.
Obojí se setkalo s pozitivní reakcí ze strany
projektantÛ, snad i pochopení na‰ich pﬁed-

stav a bylo pﬁislíbeno jejich zapracování do
nového návrhu trasy obchvatu.
Ten bude veﬁejnû projednáván v prÛbûhu
záﬁí 2019, kde budeme mít, jako dotãená
obec, moÏnost se vyjádﬁit.
Jedná se o dal‰í dílãí úspûch, kter˘, pevnû
vûﬁíme, ve svém dÛsledku povede ke splnûní na‰eho cíle odsunutí trasy obchvatu co
nejdále od zastavûné ãásti na‰í obce.
DrÏme si palce.
Ing. Tomá‰ Hájek, MBA
zastupitel obce, ãlen finanãního v˘boru

Z bohaté ãinnosti obecní knihovny
Otevﬁeno máme kaÏdé pondûlí od 9:00 do
11:00 hodin a od 17:00 do 19:00 hodin.
I o prázdninách.
VáÏení ãtenáﬁi Vûdomick˘ch novin. Je
mou milou povinností seznámit Vás
s dûním v knihovnû.
POMÁHÁME KLOKÁNKOVI
Dûkujeme v‰em, kteﬁí se zapojili do na‰eho projektu „Pomáháme Klokánkovi“. ·lo
o sbûr obleãení pro dûti ve vûku od 0 do 18ti
let, o které se starají tety v zaﬁízení Klokánek
(projekt Fondu ohroÏen˘ch dûtí).

Ná‰ projekt sice skonãil, ale pokud nûkdo
z Vás bude chtít upotﬁebitelné obleãení do
Klokánku darovat, mÛÏete kontaktovat paní
knihovnici na tel. 723 824 329. Obleãení
pﬁedáme pﬁímo tetû z Klokánku.
NOCOVÁNÍ V KNIHOVNù
29. bﬁezna probûhl 12. roãník akce Noc
s Andersenem. Jde o celostátní akci na
podporu dûtského ãtenáﬁství. Letos se program nocování nesl v duchu pohádky Princezna na hrá‰ku. S dûtmi jsme tradiãnû
zdobili ná‰ strom Pohádkovník. Letos na
nûm uzrály hrachové lusky ??. Nu coÏ, je to

pﬁece Pohádkovník... Také jsme si vyrobili
královskou korunu. Ov‰em aÏ poté, co jsme
v temné noci na‰li poklad - drahé kameny,
které na korunu patﬁí. Poklad jsme hledali
podle pokynÛ ducha pana H.Ch. Andersena. Ten nás nakonec pouãil, Ïe nikoliv drahé
kamení, ale dûti, jsou tím prav˘m pokladem
pro na‰e rodiãe. Ale drahokamy vypadaly
na korunkách nádhernû. Taky jsme si pﬁipravili veãeﬁi, zpívali jsme, ãetli, hráli hry,
a je‰tû spoustu dal‰ích vûcí. Nocování uteklo jako voda. UÏ bylo jen závûreãné focení
a rodiãe uÏ ãekali za dveﬁmi. Tak: „Za rok
zase nazdárek!“. Jak se zpívá v na‰í hymnû.

SBÍRÁME KORÁLKY
Zahájili jsme novou ãtenáﬁskou soutûÏ. Je
urãena 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. Na konci kvûtna vedla v soutûÏi
Deniska se Sárou. Je to v‰ak tûsné a v pﬁí‰tím vydání Vás budeme o vítûzi této soutûÏe
informovat.

VELKÁ PUNTÍKOVÁ SOUTùÎ
Se zaãátkem prázdnin spou‰tíme novou
soutûÏ. Tentokrát sbíráme puntíky do prázdninové prÛkazky. Poãítají se knihy pÛjãené
od 1.7.2019 a vrácené do 31.8.2019. SoutûÏ je urãena v‰em ãtenáﬁÛm. Tedy dûtem
i dospûl˘m. SoutûÏ bude v záﬁí vyhodnocena a nejlep‰í ãtenáﬁi v obou kategoriích získají krásnou puntíkovanou odmûnu.
A NA ZÁVùR JE·Tù JEDNA PROSBA.
Máte doma jiÏ nepotﬁebné hraãky? Nevyhazujte je. Pﬁineste je do knihovny, kde si
s nimi je‰tû dal‰í dûti rády pohrají. A o co
máme zájem? Dﬁevûné koleje, vláãky, stavebnice Lego (i rÛzné zbytky), autíãka...
Knihovna uÏ dávno není jen místo k pÛjãování knih. Jsme takov˘m mal˘m kulturním
centrem, kde se setkávají lidé v‰ech generací. Od tûch nejmen‰ích, které chodí do
knihovny s maminkami, aÏ po seniory.
Pro seniory je otevﬁena pondûlní kavárniãka (od 9:00 hodin). Funguje i o prázdninách!
O prázdninách pokraãujeme i ve cviãení
na Ïidlích. Pokud se k nám chcete pﬁidat,
kontaktujte knihovnici.
V˘tvarné dílniãky o prázdninách nejsou.
Dûti (i s rodiãi) mohou pﬁijít v obvyklou dobu
- pondûlí 17:00 -19:00. Bude otevﬁena jak
knihovna, tak herna pro dûti. K dispozici
jsou stavebnice (maxi kostky, lego, vláãkodráha, stolní hry) i v˘tvarné potﬁeby pro volnou tvorbu (pastelky, fixy, papíry, barevné
papíry...).
V‰echny informace o knihovnû naleznete
i na na‰ich webov˘ch stránkách http://knihovnavedomice.cz.
S tûmito stránkami jsme se zúãastnili leto‰ního roãníku soutûÏe BIBLIOWEB, kterou poﬁádá Svaz knihovníkÛ a informaãních
pracovníkÛ âR (SKIP) pod zá‰titou Asociace krajÛ âeské republiky. Jedná se o soutûÏ
o nejlep‰í webovou prezentaci knihovny.
V konkurenci 42 knihoven jsme se umístili
celkovû na 19. místû. CoÏ povaÏuji za velk˘
úspûch vzhledem k tomu, Ïe do soutûÏe
byly pﬁihlá‰eny vût‰inou profesionální knihovny krajÛ a mûst.
Ing. Iva Foﬁtová, knihovnice
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Dûti se v mateﬁince nenudí
VáÏení a milí ãtenáﬁi, opût k nám dorazilo
/pro nûkoho/ nejoblíbenûj‰í roãní období.
NejenÏe nás slunce ﬁádnû prohﬁeje sv˘mi
paprsky a koupání pro zmûnu ochladí na‰e
horké hlavy :), ale co je pro v‰echny nejkrásnûj‰í, dûti budou mít prázdniny a my, rodiãe, koneãnû zaslouÏenou a dlouho oãekávanou dovolenou. Proto, hoìte starosti za
hlavu, nohy na stÛl a uÏívejte si ãtení nad
událostmi z na‰í mateﬁské ‰kolky.
S pomalu konãícím ‰kolním rokem zaãínáme hodnotit, co se nám povedlo, co ménû,
nebo co zopakovat pro velk˘ úspûch :).
Do na‰eho kolektivu pedagogÛ jsme pﬁijali novou asistentku p. Danu Tomá‰kovou,
která od února nahradila b˘valého p. asistenta P. Meixnera.
V rámci ‰ablon OPVV jsme dûtem poﬁídili
tablety. Ty jsou vyuÏívány 1 hod t˘dnû, pro
zpestﬁení vzdûlávacích nauãn˘ch ãinností.
Dûti tak mohou ve svém malém vûku plnit
rÛzné úkoly - skládají puzzle, procviãují logopedii, ﬁe‰í rÛzné kvízy, labyrinty a pﬁiﬁazují obrázky k sobû. ZároveÀ s tablety máme
i projektor na pﬁenos rÛzn˘ch videoprojekcí. Ten nám slouÏí pﬁedev‰ím pﬁi pohybové
v˘chovû a nacviãování taneãkÛ na rÛzná vystoupení, ale i pro názorné ukázky pﬁi vzdûlávacích ãinnostech.
V druhé polovinû roku jsme organizovali
spoustu akcí - sportovních, hudebních,
v˘tvarn˘ch i nauãn˘ch.
Velice pûkná byla náv‰tûva Planetária
v Praze. Zde si dûti nejdﬁíve pohrály v pﬁedsálí ve svûtû vûdy, poté se pﬁi videoprojekci
dozvûdûly spoustu zajímavostí o nebi,
o hvûzdné soustavû a nakonec shlédly pohádku „O rozpÛlené hvûzdû“.
Do ‰kolky nám zavítala kultura - Divadlo
·ikulka - nás vÏdy pobaví pohádkou, ze
které máme pokaÏdé ﬁádné ponauãení.
Kouzelník Waldini nám zase pﬁedvedl
spoustu zajímav˘ch kouzel a nakonec nás
obdaroval zvíﬁátky z nafukovacích balónkÛ.
Rádi a pravidelnû zveme do ‰kolky na‰e
známé zpûváky a moderátory, kteﬁí nám
sv˘mi písniãkami a prÛvodním slovem umí
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zpestﬁit kaÏdou akci /napﬁ. pálení ãarodûjnic, karneval, dûtsk˘ den/.
KaÏd˘ rok v dubnu - mûsíci bezpeãnosti,
si uÏíváme náv‰tûvu dopravního hﬁi‰tû
v Litomûﬁicích. Opût se z nás na dvû hodiny
stali vzorní a opatrní ﬁidiãi odráÏedel, kol
i kolobûÏek a ãást dûtí vytvoﬁila skupinku
chodcÛ, která s trpûlivostí sledovala pﬁíkazy
semaforÛ a nachodila nemálo krokÛ po vyznaãeném chodníãku pro pû‰í.
Velice úspû‰né jsou na‰e tvoﬁivé dílny,
které poﬁádáme pro rodiãe. Spoleãné vyrábûní pomazánek /celerová, tuÀáková,
z ãervené ﬁepy, cottage, avokádová/ z pﬁedem pﬁipraven˘ch ingrediencí bylo úÏasné.
Vzhledem k velikonoãnímu období si udûlali
ãas i tatínkové a bravurnû nám pﬁedvedli
pletení velikonoãních pomlázek.
Dal‰í spoleãná dílniãka, byla na téma
malby na látku. Dûti za pomoci maminek
vyrábûly nákupní i frajerské ta‰ky, tiskaly
a následnû dokreslovaly dle své bujné fantazie fixem na látku. V‰ichni odcházeli spokojeni, protoÏe kaÏdá ta‰ka byla - co kus, to
originál a takovou nemá kaÏd˘.
V malém pﬁehledu akcí z na‰í ‰kolky nesmíme opomenout, jak je jiÏ tradicí, náv‰tûvu knihovny ve Vûdomicích, ale i v Roudnici n/L, potlesk kamarádÛm na koncertu
v Zu‰ v Roudnici n/L, náv‰tûvu budoucích
prvÀáãkÛ v Z· Jungmannova.
V kvûtnu probûhl zápis nov˘ch dûtí do
mateﬁské ‰koly. Dostavilo se celkem 14
dûtí, ale pﬁijat˘ch bylo pouze 6 na‰ich budoucích kamarádÛ.
V‰ichni máme rádi akce, kde rozdáváme
radost, smích, dobrou náladu a nám je za to
odmûnou velk˘ potlesk a nûkdy i slzy dojetí.
A právû toto se nám povedlo pﬁi zorganizování zahradní slavnosti. Dûti mûly moÏnost
pﬁedvést tance, které se nauãily bûhem
roku, ale i kulisy, na nichÏ se pﬁi vyrábûní
také podílely. Bûhem celého programu bylo
k dispozici obãerstvení v podobû osvûÏujících dezertÛ od na‰í p. kuchaﬁky, nápoje
s bylinkami, citrónem ãi pomeranãem a popcorn rÛzn˘ch chutí do kornoutu :). Pro malé

a neposedné diváky byl pﬁichystán skákací
hrad s klaunem.
V tûchto dnech uÏ se velice tû‰íme na celodenní v˘let do Mirákula, kde si uÏijeme
spoustu prolézaãek, skluzavek, obﬁích trampolín a pro odváÏlivce provazové stezky ve
stromech, které budou poﬁádnou zatûÏkávácí svalovou zkou‰kou pro paní uãitelky :).
V ãervnu se rozlouãíme s na‰imi 7 pﬁed‰koláky - tentokrát v jiném stylu, neÏ b˘valo zvykem, a to na zahradû mateﬁské ‰koly,
na ãerveném koberci, za doprovodu studentské hymny. Konãí jim krásné bezstarostné období. Mimo pﬁání p. ﬁeditelky
a spoleãného slibu pﬁed‰kolákÛ vÛãi v‰em
rodiãÛm, jim p. místostarostka Bc. Radka
Luxová, také popﬁeje a pﬁedá drobné dárky
za OÚ Vûdomice, které se jim budou hodit
pro jejich ‰kolní léta.
âeká na nû více povinností a úkolÛ, uãení,
ale dûti z na‰í ‰kolky, jsou vÏdy vzornû na
‰kolu pﬁipraveny a nic je nezaskoãí :).
Aby toho louãení nebylo málo, budeme
se louãit i s na‰í p. uãitelkou Karolínkou
a p. ‰kolnicí Jitkou.
Karolínka odchází po dvou akãních, tvoﬁiv˘ch, blázniv˘ch, kamarádsk˘ch, pracovních a protanãen˘ch letech z na‰í ‰kolky
a od záﬁí bude paní ﬁeditelkou v mateﬁské
‰kole v Îidovicích. V‰ichni ji pﬁejeme, aby si
vychovala chytré, pilné, snaÏivé, uãenlivé
a bezprostﬁední dûti, jako jsou dûti v na‰í
‰kolce a setkávala se chápajícími a mil˘mi
rodiãi, které mûla moÏnot poznat tady, ve
Vûdomicích. Jitka odchází ze ‰kolky po 10-ti
letech, vyzkou‰et si vytouÏenou funkci p.
uãitelky, do jedné z praÏsk˘ch ‰kolek.
Obûma jim dûkujeme za pracovní nasazení a píli a pﬁejeme hodnû úspûchÛ v nov˘ch pracovních pozicích.
V neposlední ﬁadû patﬁí podûkování v‰em,
kteﬁí se nám poskytují dary pro dûti, aÈ uÏ
v podobû líhnutí kuﬁátek, jízd na ponících,
poskytnutí dﬁevûn˘ch cívek do lesní kuchyÀky aj.
A Vám v‰em - uÏívejte sluníãka, prázdnin,
dovolen˘ch u moﬁe i doma, nebo jen tak,
v‰ichni spolu dohromady.
A hlavnû, uÏívejte si sv˘ch dûtí, malé jsou
jen jednou.
M. Paﬁíková, ﬁeditelka M·
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Dûtsk˘ den ve Vûdomicích se vydaﬁil
V sobotu 1. 6. 2019 probûhla tradiãní oslava Dûtského dne. Poãasí bylo nádherné. Sportovnû - rekreaãní areál U Labe v‰em poskytl pﬁíjemn˘ stín a na‰i dobrovolní hasiãi vodní osvûÏení pro
v‰echny odváÏné. Akci poﬁádala Obec Vûdomice za pomoci Kulturní komise, Komise pro obãanské záleÏitosti, Klubu seniorÛ, Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ Vûdomice, Mysliveckého sdruÏení „Na Ladech“ a mnoha dobrovolníkÛ.
Tentokrát jsme chtûli dûti nejen pobavit, ale i nûco nauãit. Zvolili
jsme téma: „Ten dûlá to a ten zas tohle“ a stanovi‰tû s úkoly jsme
pﬁipravili ve znamení ﬁemesel. A tak si dûti mohly vyzkou‰et u pekaﬁky uplést housku, u zahradníka zasadit kytiãku, u hostinské natoãit si malinovku, u ‰vadleny pﬁi‰ít knoflík nebo vy‰ít kﬁíÏek, u zedníka postavit zeì ãi na improvizovaném dopravním hﬁi‰ti ﬁídit auto
a poznávat znaãky. Na stanovi‰ti u záchranáﬁÛ dávaly dûti první
pomoc, u popeláﬁÛ správnû tﬁídily odpadky, myslivec je uãil poznávat paroÏí i samotná zvíﬁata, u rybáﬁe musely zase poznat ryby
a potom si je ulovit z vody a u hasiãÛ si dûti vyzkou‰ely, jak je tûÏké
udrÏet tryskající hadici ãi pﬁelézt pﬁekáÏky. Za splnûné úkoly v‰echny dostaly malé dáreãky, párek v rohlíku a ovoce. A Ïe se jich se‰lo!
Napoãítali jsme 115 nad‰en˘ch dûtí.
Po skonãení úkolÛ si v‰ichni zatancovali pﬁi reprodukované hudbû

a potom se uÏ tû‰ili na velkou pûnovou koupel, kterou pro nû pﬁipravili SDH Roudnice nad Labem. Po celé odpoledne si kaÏd˘ mohl
ochutnat dobroty s láskou napeãené od na‰ich dobrovolnic.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí vûnovali kousek ze svého volného ãasu
a pomohli zorganizovat toto krásné odpoledne, v‰em, kteﬁí nûco darovali a hlavnû v‰em, kteﬁí pﬁi‰li strávit spoleãné odpoledne.
Za KK, Tylová Renata

SLET VùDOMICK¯CH âARODEJNIC
Jako kaÏd˘ rok se i letos na konci dubna slétly v‰echny ãarodûjnice z Vûdomic. Sraz byl pﬁed Obecním úﬁadem a spoleãn˘m prÛvodem se pﬁe‰lo do areálu U Labe, kde byly pro ty
nejmen‰í pﬁipraveny ãarodûjnické úkoly. Za splnûní dûti dostaly sladkosti a buﬁty. Symbolicky se upálila ãarodûjnice a potom
se uÏ v‰ichni pochutnávali na opeãen˘ch buﬁtech. K tanci i poslechu hrála hudební skupina Melodie.
Chtûla bych Vás v‰echny pozvat na dal‰í akci a to na
LOUâENÍ S LÉTEM, které se koná v sobotu 31. 8. 2019. Pozvánky dostanete vãas do po‰tovních schránek.
Za KK, Tylová Renata

Vûdomice - to jsou také z Babího léta taneãnice
âlenky souboru country tancÛ o sobû daly
ve Vûdomicích vûdût naposledy na silvestrovské zábavû pro seniory na Obecním
úﬁadû. Nacviãily nov˘ tanec, kter˘ zaﬁadily
do programu jako premiéru. JelikoÏ je v poﬁadí jiÏ devát˘, je z ãeho vybírat a na‰e vystoupení mÛÏeme obmûÀovat a vytváﬁet z
nich rÛzná pásma. Jako novinku jsme v poslední dobû zaﬁadili i recitaci básní z dílny
na‰í básníﬁky RÛÏenky. Jejich obsah se
váÏe hlavnû k ãinnosti souboru nebo prezentaci celé obce. Dal‰í vystoupení souboru
byla v okolí, kam jsme nepﬁijeli poprvé.
V kavárniãce pro seniory v klubu Pod
Mevou jsme vlastnû pﬁed pûti lety poprvé pﬁi-

pravili program pro roudnické seniory. Letos
jsme sem zavítali v bﬁeznu a sestavili jsme
tzv. Jarní pásmo. S men‰í obmûnou bylo
dobﬁe pouÏitelné i v roudnické Korunû, kde
mûsto uspoﬁádalo zábavu pro roudnické seniory u pﬁíleÏitosti Mezinárodního dne Ïen.
Dne 15. ãervna jsme byly pozvány na RadouÀskou pouÈ, kde jsme pﬁedvedly na‰e
pásmo tancÛ a básní, stejnû jako vloni.
Vysvûdãení za pát˘ roãník ãinnosti souboru je uÏ napsané a v ãervnu se bude rozdávat. Tím ukonãíme ‰kolní rok. Na konci
prázdnin nás ale ãeká pﬁíprava na dal‰í dvû
akce, na které jsme pﬁislíbili úãast. Na podzim plánujeme dal‰í zmûnu v podobû no-

v˘ch kost˘mÛ. Na nûkterém vystoupení urãeném pro vûdomickou veﬁejnost i vy uvidíte, jak nám to slu‰í a co nového umíme.
A tady je ukázka nové básnû, která poslouÏila jako hlavní text na‰í dal‰í písnû:
My jsme holky z Vûdomic,
cestujeme do v‰ech míst.
Tancujeme po v‰ech krajích,
nûkde nás uÏ dobﬁe znají.
My jsme holky z Vûdomic,
tancÛ známe víc a víc.
Nûkteré vám zatanãíme,
nejsme vÛbec holky líné...
Alenka Löwová, vedoucí souboru
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Komise pro obãanské záleÏitosti informuje
VáÏení spoluobãané rády bychom vás seznámily s ãinností na‰í komise pro obãanské záleÏitosti.
Dne 30. dubna 2019 jsme se zúãastnily
akce „Pálení ãarodûjnic“, vypomáhaly jsme
zde u soutûÏních disciplín napﬁ. natáãení pavoukÛ na niti, slalomov˘ bûh mezi ãarodûjnicemi, no‰ení oka na lÏíci a u jin˘ch. Dûti
soutûÏe postupnû splnily a byly odmûnûny
bonbóny a buﬁty, které si opekly na ohni.
V 19:00 hodin místní hasiãi zapálili „Vûdomickou ãarodûjnici,“ potom zaãala hrát
k tanci i k poslechu kapela Melodie.
Dne 17. 05. 2019 uspoﬁádala na‰e komise ve spolupráci s Obecním úﬁadem „Setkání seniorÛ.“ V úvodu veãera pﬁivítala pﬁítomné seniory paní starostka Jana Salcmanová
a popﬁála jim pﬁíjemnou zábavu. Na‰e ãlenka pﬁednesla program veãera a vyzvala dûti
z místní mateﬁské ‰koly, paní ﬁeditelku
a paní uãitelku k vystoupení.

Dûti pﬁednesly pásmo písniãek a básniãek
a na konci svého vystoupení rozdaly seniorÛm dáreãky, které samy vyrobily. Vystoupení dûtí se v‰em pﬁítomn˘m moc líbilo a na‰e
komise i OÚ je‰tû jednou dûkují dûtem i paní
ﬁeditelce a paní uãitelce za milé vystoupení.
Po vystoupení dûtí z M· jsme seniorÛm
pﬁipravily obãerstvení a od 18.00 hodin zaãala hrát k poslech i k tanci hudební kapela
z Litomûﬁic „No Name“ se zpûvaãkou Madiou (paní Vûra Kube‰ová).
Pﬁíjemn˘ kvûtnov˘ podveãer se skvûle vydaﬁil, panovala zde dobrá nálada a nebylo
nikoho, kdo by si s radostí nezazpíval a nezatanãil.
Dne 1. ãervna 2019 ãlenky na‰í komise
vypomáhaly na dûtském dnu, kter˘ se konal
v areálu u Labe.
Dûtsk˘ den se konal na téma „ Ten dûlá to
a ten zas tohle“, dûti po pﬁíchodu se zaregistrovaly u startu a dostaly kartiãky, kde

mûly vypsány soutûÏe - napﬁ. ‰vadleny, záchranáﬁi, hasiãi, myslivci, zahradník, popeláﬁi, pekaﬁi, zedníci, rybáﬁi, ãí‰nice. Po splnûní
úkolÛ na dûti za odmûnu u startu ãekal balíãek.
Pro dûti a rodiãe bylo pﬁipraveno obãerstvení - nakrájené melouny , jablka a napeãené mouãníky a dûti dostaly nápoj zdarma.
Na závûr dûtského dne pﬁijeli hasiãi
z Roudnice n/L a vyrobili dûtem pûnu, zde
se dûti do sytosti vydovádûly. Poãasí nám
pﬁálo, sluníãko hﬁálo a dûti se mohly koupat
v pûnû bez strachu, Ïe nastydnou.
Dne 19. ãervna 2019 na OÚ ve Vûdomicích probûhlo „ Louãení s pﬁed‰koláky“ . Na
akci poﬁádané Mateﬁskou ‰kolou ãlenka komise na závûr slavnostního aktu vyzvala rodiãe pﬁed‰kolákÛ a jejich dûti k podpisÛm do
kroniky a spoleãnû s paní místostarostkou
pﬁedala dûtem dárky za OÚ.
KPOZ Vlasta Sekerová

Na‰i gratulanti
V mûsících dubnu, kvûtnu a v ãervnu oslavili
svá Ïivotní jubilea tito na‰i spoluobãané:
■ DUBEN: paní Jaroslava Cinibulková,
paní Jaroslava DoleÏalová,
paní Vûra Beránková,
paní Hana Cveklová,
■ KVùTEN: paní Marie Smejkalová,
paní Eva Vacurová,
pan Zdenûk RÛÏiãka, paní Jana Sennová,
paní Hana Kaãírková, pan Jaroslav Ryba,
pan Vladimír Hubálek, pan Josef Paták,
pan Karel Panocha
■ âERVEN: paní BoÏena Legnerová, pan Franti‰ek Nováãek,
paní Janka Tylová, paní BoÏena Koãovská
V‰em oslavencÛm pﬁejeme do dal‰ích let pevné zdraví,
Ïivotní pohodu a lásku sv˘ch bliÏních.

Setkávání v klubu dÛchodcÛ
Mil˘ ãtenáﬁi, jak uÏ se stalo tradicí, usedám k napsání pár slov do
na‰eho zpravodaje. V naprosté vût‰inû pﬁípadÛ mû totiÏ do tûchto
chvil nenapadne nic kloudného, o ãem bych mûla psát.
Léto uÏ je tu a s ním i brzy zaãnou prázdniny. Na ty se nejvíce tû‰í
dûti a s nimi i my senioﬁi.
S vnouãaty a pravnouãaty si uÏíváme hodnû radostí. Rádi pro nû
vaﬁíme v‰elijaké dobroty a také pﬁipravujeme rÛzné kompoty a marmelády.
TéÏ se v kvûtnu konalo setkání seniorÛ, které poﬁádal SPOZ. Na
tomto setkání vystoupily dûti z mateﬁské ‰kolky, které bylo moc
hezké, také nám pﬁedaly dárky, které nás moc potû‰ili. Moc dûkujeme.
V leto‰ním roce jsme se se‰li ãtyﬁikrát. VÏdy to bylo moc príma.
Pﬁi hudbû pana Barvy jsme si zatanãili a pobavili se. Také jsme popﬁáli v‰em, kdo mûl v pﬁíslu‰ném mûsíci svátek nebo narozeniny.
Oslavenci, kteﬁí slavili kulaté nebo pÛlkulaté narozeniny dostali mal˘
dárek, pﬁáníãko a také si zatanãili sólo.
O prázdninách se na‰i senioﬁi scházet nebudou. Dal‰í setkání
bude aÏ v záﬁí. Byli bychom rádi, kdyby mezi nás pﬁi‰lo co nejvíce
obãanÛ.
V‰em pﬁejeme krásné, teplé léto a hodnû zdraví.
Za klub dÛchodcÛ Marta Nováãková
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Vzpomínka na Franti‰ka La‰ka
V mûsíci kvûtnu nás zastihla smutná zpráva, Ïe nás
navÏdy opustil ná‰ pﬁítel, kamarád a dlouholet˘ ãlen
zastupitelstva obce pan FRANTI·EK LA·EK.
Louãím se s Vámi, pﬁátelé milí,
ruky stisk Vám jiÏ nemohu dát,
srdce mi dotlouklo, ode‰ly síly,
mûl jsem Vás v‰echny, mûl jsem Vás rád.
Tak znûl jeho poslední ver‰, na jednom z nejsmutnûj‰ích
oznámení. Îádná slova nenahradí jeho ztrátu pro jeho nejbliÏ‰í, kamarády a známé. S Franti‰kem jsme se znali dlouhá léta.
Od roku 1976 byl pﬁedsedou tehdej‰ího Národního v˘boru, pozdûji zástupcem starosty obce. Za jeho pﬁiãinûní, byla zahájena v˘stavby Mateﬁské ‰koly v obci, budování hﬁi‰tû na Sahaﬁe, stavba kanalizace a vodovodu a dal‰ích akcí, které pﬁispûly ke spokojenému Ïivotu v‰ech obãanÛ obce. Jeho obûtavost a odhodlání pracovat ve svém volném ãase pro ostatní,
byla pﬁíkladná. Byl dlouholet˘m ãlenem Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ, aktivním ãlenem mysliveckého sdruÏení a v neposlední ﬁadû mûl hlavní podíl na zaloÏení Klubu dÛchodcÛ, kterého
byl dlouhá léta pﬁedsedou.
Nesmazatelnû jsi se zapsal do na‰ich srdcí, svojí bohatou
znalostí textÛ ãesk˘ch písniãek, kamarádskou povahou, smyslem pro upevÀování pﬁátelství a kamarádství.
âest Tvojí památce Franti‰ku.
Václav Tyl
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Zpráva z ãinnosti SDH
Vûdomice a oddílu
mlad˘ch hasiãÛ
Mladí hasiãi se bûhem jarní ãásti sezóny zúãastnili mnoha soutûÏí na rÛzn˘ch úrovních od
místních závodÛ pﬁes okresní a krajské soutûÏe aÏ po celorepubliková klání, a to v t˘mov˘ch i individuálních disciplínách. SoutûÏní sezóna zaãíná kaÏdoroãnû jiÏ zaãátkem bﬁezna
národními halov˘mi individuálními závody na pﬁekáÏkové dráze a ve v˘stupu na vûÏ (viz minulé ãíslo Vûdomick˘ch
novin). II. kolo ãeského halového poháru (60 m pﬁekáÏek) probûhlo 23. - 24. bﬁezna (Ïákovské kategorie) a 6. dubna (dorostenecké
kategorie) v lehkoatletické hale v Jablonci n. Nis. V kategorii mlad‰ích dívek (6-11 let) dosáhla skvûlého v˘sledku na‰e vûdomická Denisa Hodková, kdyÏ v obrovské konkurenci 101 startujících obsadila
2. místo. Neztratila se ani Melinda Javorãáková (45. místo). Ve stejné chlapecké kategorii dobûhl Michal Jindrák na 14. místû (ze 107
startujících). V kategorii star‰ích chlapcÛ (12-15. let) skonãil Zdenûk
Sazeãek na 14. místû (ze 108 startujících). O 14 dní pozdûji na stejném místû podala trojice na‰ich stﬁedních dorostencÛ (100 m pﬁekáÏek) rovnûÏ stateãné v˘kony a v konkurenci 83 závodníkÛ dobûhl
Zdenûk Sazeãek (star‰í Ïák startující i v dorostenecké kategorii) na
19. místû, Vojta âecho na 27. místû a Matûj Berky na 57. místû.
Obdobn˘ typ závodÛ, ov‰em pod ‰ir˘m nebem, probíhá i na krajské úrovni jako seriál 4 závodÛ Stimax Cup (letos jiÏ ‰est˘ roãník),
kterého se úãastní vût‰ina na‰ich mlad˘ch hasiãÛ. Jeho I. kolo probûhlo, jako jiÏ tradiãnû, ve Lhenicích pod Mile‰ovkou 4. kvûtna. Pro
maximálnû nepﬁíznivé poãasí (zima, dé‰È) byl závod zredukován

pouze do jednoho pokusu pro kaÏdého závodníka (normálnû dva),
coÏ bylo pro mnoho závodníkÛ kruté rozhodnutí, neboÈ pﬁi bûhu na
hranû rizika je pomûrnû velk˘ podíl neplatn˘ch nebo pokaÏen˘ch
pokusÛ zpÛsoben˘ch nepﬁesn˘m zapojením hadic apod. Ve lhenické plískanici bojovalo 18 na‰ich dûtí. V kategorii mlad‰ích dívek
(6-8 let) vybojovala Eli‰ka Nováková 2. místo, Antonie Hy‰plerová
3. místo, Terezka Cinibulková 6. místo a Kateﬁina Strachová
10. místo. V kategorii mlad‰ích dívek (9-11 let) získala Denisa Hodková 1. místo, Melinda Javorãáková 3. místo a Bára KﬁíÏková
12. místo. V nejmlad‰í kategorii chlapcÛ (6-8 let) doplatil ná‰ favorit
Daniel Hodek na zru‰ení druh˘ch pokusÛ a díky neplatnému pokusu zÛstal na konci startovního pole. V kategorii mlad‰ích chlapcÛ
(9-11 let) dobûhl Michal Jindrák na 1. místû, Kry‰tof Keﬁ na
16. místû, Mikolá‰ Grund na 21. místû, Martin Sazeãek a Matûj
·ámal rovnûÏ díky neplatn˘m pokusÛm na konci poﬁadí. V kategorii
star‰ích chlapcÛ (11-15 let) skonãil Jan Marek na 11. místû, ‰ampiona ZdeÀka Sazeãka stála nemoÏnost druhého pokusu také lep‰í
umístûní, neÏ bylo jeho 19. místo po nezdaﬁeném jednom pokusu.
Kategorii dorostencÛ ovládl Vojta âecho a odvezl si zlatou medaili
a Matûj Berky skonãil ‰est˘. V dosavadní historii této velice oblíbené soutûÏe vesmûs vÏdy úãastníkÛm poãasí pﬁálo, lhenick˘ závod
tak byl první, kde nepﬁízeÀ poãasí soutûÏ silnû ovlivnila. Stimax Cup
bude pokraãovat na konci ãervna ústeck˘m kolem, na zaãátku záﬁí
lovosick˘m kolem (SDH Vûdomice jako spolupoﬁadatel) a zakonãen
bude na konci záﬁí v Krupce.
Ve v˘ãtu individuálních závodÛ na pﬁekáÏkové dráze nelze nezmínit 1. roãník „Vûdomické trávy,“ kterou jsme se rozhodli uspoﬁádat na na‰em travnatém hﬁi‰ti poÏárních sportÛ. Název závodu byl
zvolen coby charakteristika podmínek, kdy naprostá vût‰ina obdobn˘ch závodÛ se koná na tartanu, nikoliv na trávû. Voln˘ termín pﬁipadal na nedûli 19. kvûtna, coÏ se sice ukázalo pro druÏstva z jin˘ch
okresÛ jako ménû vhodné (kolize s okresními koly Hry Plamen), nicménû pro zaãátek nám skoro stovka zúãastnûn˘ch závodníkÛ pﬁi‰la
jako dostateãná. Úspû‰nou snahou o zaji‰tûní sponzorÛ se podaﬁilo
pﬁipravit nejen pûkné ceny pro nejlep‰í závodníky, ale i drobné dárky
(Pokraãování na následující stranû)
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pro v‰echny zúãastnûné. Díky pﬁíznivému
poãasí, poﬁadatelskému vypûtí, a hlavnû v˘konÛm dûtí lze závody povaÏovat za vydaﬁené. Je tak velice pravdûpodobné, Ïe si
„Vûdomickou trávu“ v pﬁí‰tích letech zopakujeme. Na‰i mladí hasiãi dosáhli v domácím prostﬁedí tûchto v˘sledkÛ: v kategorii
pﬁípravka (spoleãná pro chlapce i dívky):
Daniel Hodek 1. místo, Antonie Hy‰plerová
2. místo, Kateﬁina Strachová 3. místo; mlad‰í dívky: Denisa Hodková 1. místo, Melinda
Javorãáková 3. místo; mlad‰í chlapci: Michal Jindrák 1. místo, Matûj ·ámal 2. místo;
star‰í chlapci: Zdenûk Sazeãek 1. místo,
Jan Marek 8. místo; dorostenci: Matûj Berky
9. místo, Vojta âecho 10. místo.
T˘mové soutûÏe se jako kaÏd˘ rok skládají z místních závodÛ poﬁádan˘ch nûkter˘mi sbory (letos Klap˘, Terezín, ·tûtí, Litomûﬁice, Kﬁe‰ice, âernouãek), jejich souãástí
jsou vÏdy nûkteré z disciplín Hry Plamen,
nejãastûji poÏární útok v kombinaci s jednou
ze ‰tafet. Úspû‰ná vystoupení na‰ich druÏstev se stala na tûchto závodech skoro pravidlem. Tyto závody slouÏí vût‰inû t˘mÛ jako
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prÛprava na okresní kolo Hry Plamen (soubor v‰ech t˘mov˘ch disciplín poÏárního
sportu mládeÏe). Letos soutûÏ poﬁádalo
Okresní sdruÏení hasiãÛ Litomûﬁice znovu
v Polepech (25. - 26. kvûtna), kde se na‰im
dûtem tradiãnû daﬁí. V kategorii mlad‰ích
i star‰ích ÏákÛ se na‰e druÏstva stala opût
nejlep‰ími na okrese, coÏ pro star‰í Ïáky
znamenalo i postup do krajského kola
(u mlad‰ích ÏákÛ není je‰tû soutûÏ postupová). Obdobn˘ poãin se podaﬁil i na‰emu
druÏstvu dorostencÛ, kteﬁí okresní kolo (konalo se na na‰em hﬁi‰ti ve Vûdomicích 18.
kvûtna) rovnûÏ vyhráli a postoupili do kola
krajského.
Na‰e okresní ‰ampiony (druÏstva star‰ích
ÏákÛ a dorostencÛ), tak ãekala nároãná konfrontace s vítûzn˘mi t˘my ostatních okresÛ
Ústeckého kraje v rámci krajského kola,
které probûhlo 7. - 8. ãervna v Dûãínû. Napínavé dvoudenní klání se rozhodovala vÏdy
aÏ v závûreãné disciplínû, poÏárním útoku.
Star‰ím ÏákÛm se v nûm nakonec podaﬁilo
pﬁedãít svého nejvût‰ího rivala, t˘m Domou‰ic (okres Louny), v obdobné situaci doká-

zali i dorostenci porazit dotírající druÏstvo
Duchcova (okres Teplice). Oba na‰e t˘my
tak postoupily na mistrovství âeské republiky, které se bude konat na zaãátku prázdnin
ve Vla‰imi (star‰í Ïáci) a ve Svitavách (dorostenci). Star‰í Ïáci startovali ve sloÏení:
Nikola Cinibulková, Denisa Hodková, Eli‰ka
Jelínková, Zuzana Jelínková, Daniel Hodek,
Michal Jindrák, Jan Marek, Zdenûk Sazeãek, Matûj ·ámal, Jan Vlãek, Václav Dolej‰í; dorostenci ve sloÏení: Matûj Berky, Vojta
âecho, Zdenûk Sazeãek, Václav Dolej‰í,
Jan Hlaviãka, Martin Opava, Radek Sibera,
Milan ·mejkal. Postup obou druÏstev je obrovsk˘m úspûchem, díky nûmuÏ se Vûdomice stávají známûj‰ími nejen v Ústeckém
kraji, ale také v celé âeské republice. Za
skvûl˘mi v˘sledky hasiãské omladiny stojí
v první ﬁadû nezi‰tná práce jejich trenérÛ
Václava Sazeãka, Pavla Hodka, Martina ·ámala, Aleny a Petra KﬁíÏkov˘ch a dále také
ménû viditelná, pﬁitom také dÛleÏitá, podpÛrná ãinnost Martiny Sazeãkové, Markéty
Markové, Simony Hodkové a dal‰ích ãlenÛ
SDH.
MM

Îhavé novinky z turnaje v beachvolejbale
Zdravím vás u druhého vydání Vûdomick˘ch novin v tomto
roce. ZároveÀ pﬁiná‰ím Ïhavé novinky z víkendového turnaje
v beachvolejbale smí‰en˘ch trojic, kter˘ se konal 8. 6. 2019 na
hﬁi‰ti SK Sahara Vûdomice. Na 5. roãníku turnaje se se‰lo 7
t˘mÛ z okolí. Poãasí se nejprve tváﬁilo velmi odmûﬁenû, ale po
obûdû jiÏ ukázalo velmi pláÏovou tváﬁ, takÏe byl nakonec den
jak malovan˘. Zahájení probûhlo v 9.30 a vzhledem k poãtu zúãastnûn˘ch t˘mÛ trvala akce aÏ do 18 hodiny. Odehráno bylo
21 zápasÛ, kaÏd˘ po dvou setech do 15. Ceny za první místo si
odnesl t˘m „Kudliãky“ z Litomûﬁic. Na druhém místû se umístila
posila z fotbalového t˘mu SK Sahara s na‰í dlouholetou spoluhráãkou Naìou (kluci, aÏ vás pﬁestane bavit fotbal, rádi vás pﬁivítáme v sousedním klubu). Tﬁetí místo obsadila klubová odnoÏ
- ãlen Sahary Bedﬁich se spoluhráãi z Litomûﬁic. MÛÏeme ﬁíci,
Ïe t˘m sestaven˘ z hráãÛ SK Sahara Vûdomice volejbal vyhrál
první a poslední set. VítûzÛm nicménû z celého srdce blahopﬁejeme, uvûdomujeme si na‰e rezervy a prostor pro v˘konnostní rÛst a v rámci tréninku zkusíme vyrazit na písek ãastûji
neÏ doteì :).
Pohodovou atmosféru akce podpoﬁila i pﬁítomnost rodinn˘ch
pﬁíslu‰níkÛ, pﬁátel hrajících a téÏ náv‰tûva b˘val˘ch ãlenÛ
klubu. Rádi jsme vás v‰echny vidûli a pﬁijìte zas! Aby nám
druÏstva nehladovûla, bylo pﬁipraveno obãerstvení na grilu
a Zdeniãka upekla ovocn˘ koláã ke káviãce, dûkujeme! Velmi
vydaﬁen˘ den pak skonãil za zvuku kytar spoluhráãÛ a skvûlého banjolele na‰í Lídy (ano, tento hudební nástroj vskutku existuje, k zaslechnutí bude, pevnû vûﬁím, na pﬁí‰tím Saharském
memoriálu, kter˘ se, kdyÏ uÏ jsme u toho, koná 7. 9. 2019).
Celá událost se mimoﬁádnû vydaﬁila a turnaj si dle zpûtné
vazby úãastníkÛ uÏili v‰ichni. Je‰tû jednou dûkujeme v‰em! Takové dny nám dodávají chuÈ a sílu pokraãovat dál v na‰í ãinnosti!!! Fotky z turnaje jsou k nahlédnutí na na‰em klubovém
Facebooku (https://www.facebook.com/saharavolejbal/), kde je
pﬁehled i ostatních klubov˘ch turnajÛ a ãinnosti. Budeme rádi,
kdyÏ nás zaãnete sledovat.
V plánu je scházet se na hraní volejbalu pﬁes sezónu, dle
poãtu hrajících, v soboty v 17, od ãervence do konce srpna v 18
hodin. Pokud se chcete pﬁipojit, rádi vás uvítáme! Pro bliÏ‰í informace mne kontaktujte buì pﬁes FB profil nebo na mail:
medkova.tereza@gmail.com.
Za SK Sahara volejbal dne 9. 6. 2019 - Tereza Tolde
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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
z pohledu V˘konného v˘boru a zprávou
„A“ muÏstva.
V˘konn˘ v˘bor - Na schÛzích VV byly
projednávány interní záleÏitosti ohlednû termínÛ akcí v areálu Sahary Vûdomice, pﬁestupy hráãÛ, pﬁíprava na opûtovné pﬁihlá‰ení druÏstva Ïen do divize Ïen. Pﬁihlá‰ka byla
nakonec zaslána a nyní se ãeká na termín
losovacího aktivu. Kromû utkání na‰ich
muÏstev v mistrovsk˘ch soutûÏích probûhl
1.5. na hﬁi‰ti turnaj v malé kopané SAHARA
CUP 2019 za úãasti 6 muÏstev. Koneãné
poﬁadí udûlalo radost i domácím hráãÛm „A“
muÏstva, které se umístilo na 3. místû a vybojovalo krásn˘ pohár.
Dal‰í akcí pﬁesahující okresní v˘znam byl
26.5. Fotbalov˘ den pro roãníky 2010
a mlad‰í, poﬁádan˘ na‰í ãlenkou Bárou
Cankaﬁovou - Grassroots trenérka mládeÏe
OFS Litomûﬁice.
Bûhem dne se úãastníci mohli seznámit
s ukázkovou tréninkovou jednotkou, zúãastnit se turnaje a semináﬁe trenérÛ.
Dal‰í akcí poﬁádal oddíl volejbalu byl 8.6.
turnaj trojic v beach volejbalu za úãasti
sedmi druÏstev.
„A“ muÏstvo - jaro 2019
Cílem muÏstva do jarní ãásti okresního
pﬁeboru bylo umístûní do 6. místa, které zaji‰Èuje udrÏení v okresním pﬁeboru i pro pﬁí‰tí sezónu vzhledem k plánované reorganizaci krajsk˘ch a okresních soutûÏí. V kádru
t˘mu do‰lo k nûkolika zmûnám. Na Bezdûkov pﬁestoupil David Stehlík a v˘mûnou na
Saharu pﬁi‰el z Bezdûkova zku‰en˘ defenzivní záloÏník nebo stoper Pavel âermák.
Dále kádr doplnil Petr Minaﬁík z Pﬁedonína
Cesta za udrÏení okresního pﬁeboru nezaãala vÛbec dobﬁe. Po celkem kvalitních
a úspû‰n˘ch pﬁípravn˘ch zápasech pﬁi‰el
ve M‰en˘ch Lázních mdl˘ a nev˘razn˘
v˘kon, kdy se na‰i borci probudili aÏ v po-

sledních 10ti minutách, kdy dvûma góly zkorigovali koneãn˘ v˘sledek na 3:2 (2:0)
V prvním domácím zápase s Radovesicemi jsme sice ztratili dal‰í bod, kdyÏ jsme na
penalty vyhráli 6:5 (1:2), ale dÛleÏit˘m momentem byl obrat na‰eho muÏstva v závûru
utkání, kdy jsme srovnali tﬁígólov˘ náskok
z 2:5 na 5:5.
Následoval pﬁídûl v 8:0 (4:0) Libotenicích,
kde na domácí t˘m neumíme zahrát. V dal‰ím domácím zápase jsme pﬁehráli po vyrovnané hﬁe fotbalisty Stra‰kova 2:1 (0:0).
BohuÏel se nepodaﬁilo potvrdit tﬁi body z domácího utkání v Bechlínû, kde se zlomil
zápas v okamÏiku nepromûnûné penalty ve
48.min. proti domácím. V následujících minutách jsme obdrÏeli dva góly a na koneãn˘ch 2:1 (0:0) pro domácí sniÏoval v 84. min
David BláÏa.
Dramatickou zápletku mûl ná‰ druh˘
zápas po sobû venku v Dobﬁíni, kdy jsme po
cel˘ zápas dotahovali náskok domácích a v
89.min. nakonec rozhodl o tﬁech bodech pro
Saharu krásnou nechytatelnou stﬁelou do ‰ibenice Luká‰ Novák.
Tﬁi body z Dobﬁínû ãásteãnû potvrdili na‰i
hráãi doma opût po divoké pﬁestﬁelce 6:5 na
penalty s kvalitním t˘mem z Polep.
V dal‰ích zápasech jsme stﬁídali hor‰í v˘kony 2:5 (1:2) v Pokraticích s lep‰ími na domácím hﬁi‰ti 4:1 (2:1) s Mile‰ovem.
Zápas 23.kola Ú‰tûk - Sahara Vûdomice
se pro zaplavené hﬁi‰tû v Ú‰tûku po prÛtrÏi

mraãen narychlo, po telefonické dohodû
mezi obûma kluby a OFS Litomûﬁice, odehrál u nás. Ani pﬁes v˘hodu domácího prostﬁedí Sahara na body nedosáhla, zejména
po gólové smr‰ti soupeﬁe ze zaãátku utkání, kdy po 15ti minutách byl stav 4:0 pro
Ú‰tûk. Zápas skonãil nakonec v˘hrou Ú‰tûku 5:2 (4:1).
V posledních dvou zápasech jsme zvítûzili doma nad Velk˘mi Îernoseky zejména
díky vydaﬁenému I. poloãasu 4:3 (3:0)
a stejn˘m rozdílem i prÛbûhem utkání prohráli v Îitenicích 3:4 (0:3), kdy zv˘‰en˘ tlak
ani pﬁevaha v poli nevedla k vyrovnání.
Po 25kolech soutûÏe je Sahara Vûdomice
na 9. místû s 31 body. To bohuÏel na záchranu vzhledem k reorganizaci nestaãí, ale
nutno dodat, Ïe hra muÏstva se na jaﬁe
zkvalitnila a pﬁi normálním prÛbûhu soutûÏe
by bylo 9. místo v klidném stﬁedu tabulky.
Pﬁed námi je je‰tû poslední zápas sezóny.
V sobotu 15.6. pﬁivítáme âFK BrÀany. V zápase pÛjde v úvozovkách jiÏ pouze o uhájení 9. místa v tabulce pﬁed muÏstvy Mile‰ova
a Velk˘ch Îernosek, ale kaÏdé umístûní
v tabulce okresního pﬁeboru je dÛleÏité.
Pﬁijìte se naposledy na jaﬁe pobavit na hﬁi‰tû s jedním z nejlep‰ích trávníkÛ nejen na
okrese Litomûﬁice.
Dûkujeme Vám v‰em za pﬁízeÀ, kterou
jste nám projevovali po celou sezónu a Ïe
zÛstanete Sahaﬁe vûrni i v pﬁí‰tí sezónû.
Jan Sekera

SBùRN¯ DVÒR
Sbûrn˘ dvÛr bude v sobotu
6. ãervence 2019

UZAV¤EN!!!
9

2019

INFORMAâNÍ LIST OBCE VùDOMICE

Obliba pétanque stoupá, Vûdomice jsou pﬁipraveny
Pétanque se mohl stát novou olympijskou disciplínou. BohuÏel to nevy‰lo. I pﬁes tuto skuteãnost,
spolu s mediální propagací, tento dosud u nás
málo znám˘ sport stále více pﬁibliÏuje a zatraktivÀuje veﬁejnosti. V âechách i na Moravû se zakládají nové sportovní oddíly a klubÛm s dlouholetou tradicí se roz‰iﬁuje ãlenská základna. Ruku
v ruce s tímto potû‰ujícím trendem v‰ak narÛstají i nároky, a to pﬁedev‰ím na sportovi‰tû. Pﬁed nûkolika lety staãil park,
nebo dvacet klubov˘ch hﬁi‰È a oddíl mohl uspoﬁádat turnaj. Dnes,
aãkoliv je v kalendáﬁi âeské federace koulov˘ch sportÛ více neÏ
osmdesát turnajÛ roãnû, je kapacita vût‰iny z nich naplnûna dávno
pﬁed termínem a na mnohé hráãe se místo vÛbec nedostane. Vût‰í
dÛraz se samozﬁejmû klade i na kvalitu. Regulérní povrch, kvalitní
osvûtlení, sociální zaﬁízení, moÏnost stravování, to v‰e je dnes vyÏadovan˘m standardem, se kter˘m se musí vypoﬁádat kaÏd˘ klub,
kter˘ se chce ucházet o poﬁadatelskou ãinnost. A jak to vidí prezident pétanque oddílu SK SAHARA Vûdomice, Tomá‰ Piller?
■ Opravdu se pétanque ãasy mûní?
Mûní se hodnû. Pétanque je sice je‰tû
stále men‰inov˘m sportem v porovnání
tﬁeba s fotbalem, a ani se nedá oãekávat, Ïe
by u nás kdy v popularitû mohl s tradiãními
sporty soupeﬁit, ale nachází si stále vût‰í
prostor mezi sportující veﬁejností. A nejen
u nás, ale i ve svûtû. Proto se o nûm váÏnû
uvaÏuje jako o dal‰ím olympijském sportu.
■ âím to je, Ïe se pétanque stává populárnûj‰ím?
Samozﬁejmû dobou. Lidé stále více cestují, poznávají jiné kultury a jsou otevﬁenûj‰í
nûco z toho pﬁijmout, vyzkou‰et, vzít si za
své. Dﬁíve byl pétanque v˘hradnû sportem
FrancouzÛ. Dnes ho hrají lidé po celém
svûtû a to i na sportovní úrovni. Svou roli
hraje i to, Ïe se pétanque mohou úspû‰nû
vûnovat i lidé se zdravotním omezením,
nebo senioﬁi.
■ A co mládeÏ? V‰ude sly‰íme, Ïe mladí
dnes nesportují.
Máme stejné problémy jako v‰echny

ostatní sporty. Sportujících dûtí je ménû neÏ
dﬁív. Ale to neznamená, Ïe by nebyly vÛbec.
Jako klub se stále snaÏíme zaujmout mládeÏ. Sportovní dny na ‰kolách, volné turnaje pro veﬁejnost, to jsou místa, kde mÛÏeme
dûtem i dospûl˘m ukázat, jak aktivnû
a hezky trávit voln˘ ãas sportem. Klub se
nám díky tomu stále rozrÛstá o nové ãleny
a zájem zaãínají projevovat i dûti. Tak snad
budeme jednou mít komu pﬁedat ‰tafetu.
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Pétanque je navíc jedním ze sportÛ, kde dítû
mÛÏe b˘t pomûrnû brzy úspû‰né. Dejte mi
nad‰eného a ‰ikovného kluka, nebo holku
kolem deseti let. Bude mít zázemí dobrého
klubu, moÏnost uãit se od aktivních hráãÛ,
podporu asociace, a pokud bude trénovat
a vydrÏí, klidnû mÛÏe b˘t za tﬁi roky v juniorské reprezentaci. Takov˘ch sportÛ mnoho
není.
■ Tento ãlánek mûl b˘t pÛvodnû o tom,
jak se ve Vûdomicích poﬁádají turnaje.
Jeden opravdu velk˘ máte právû za
sebou...
Máme za sebou dvû mistrovství republiky a jarní „Saharsk˘ pohár“. Poﬁádání kaÏdého turnaje je nároãné, ale ten poslední,
MâR jednotlivcÛ nám dal opravdu zabrat.
Právû na nûm se ukázalo, jak moc se zvy‰uje poãet hráãÛ a tím i nároky na poﬁadatele. Navíc u mistrovsk˘ch soutûÏí nelze
z niãeho slevit. V‰e musí b˘t v souladu
s ﬁády, vÏdyÈ vítûzové tûchto turnajÛ pak
reprezentují na‰i republiku. Na MâR jednotlivcÛ ve Vûdomicích se pﬁihlásilo a pﬁijelo
142 t˘mÛ. UÏ pﬁedem bylo jasné, Ïe jinde
neÏ u nás se turnaj vÛbec poﬁádat nedá.
Máme nejvût‰í „boulodrom“ v republice.
Nicménû takov˘ zájem jak˘ byl letos,
vÛbec nikdo neãekal a pﬁesahoval i kapacitu na‰eho areálu u Labe. Nezb˘valo, neÏ
se pustit do organizaãnû je‰tû nároãnûj‰í
varianty a roz‰íﬁit hrací plochu u sportovi‰tû u Domu sportu. Tady musím vyuÏít moÏnost a podûkovat zastupitelstvu obce
a zvlá‰tû nové starostce obce paní Janû
Salcmanové. Bez jejich spolupráce a podpory bychom vÛbec nemûli ‰anci celou akci
zvládnout. Vy‰li nám vstﬁíc, jak jen mohli
a my si velmi váÏíme jejich pomoci. DÛm
sportu, jeho hﬁi‰tû a zázemí, to byl pro nás
minulou sobotu bez nadsázky dar z nebes.
Trochu jsme se obávali, jak budou hráãi reagovat na nutnost hrát v hlavním areálu
u Labe, kde se neãekanû aÏ pﬁekvapivû
objevila hudební akce - koncert skupiny
Brutus. Klidu bylo málo, ale nakonec v‰e
dopadlo dobﬁe.
(Pokraãování na následující stranû)
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■ A v ãem je vá‰ pﬁínos pro Vûdomice
nebo Roudnici?
Vût‰ina ãlenÛ na‰eho klubu je z Vûdomic,
nebo blízkého okolí. Tím, Ïe vedeme ná‰
klub, nabízíme vlastnû kaÏdému obãanu
obce, od dûtí po seniory, moÏnost aktivního
vyuÏití volného ãasu. Po sportovní, ale i spoleãenské stránce. Nikoho neodmítáme,
kaÏd˘ je vítán. Navíc jsme díky velikosti na‰ich areálÛ v souãasné dobû asi nejvût‰ím
poﬁadatelem pétanque turnajÛ. Do Roudnice a Vûdomic pﬁijíÏdûjí tak i osmkrát roãnû
stovky hráãÛ z celé republiky i ze zahraniãí.
Ti tady samozﬁejmû vyuÏívají ubytování,
stravování, ale i nav‰tûvují památky, chodí
na ¤íp... Hráãi SK Sahary zase vyjíÏdí na
turnaje jinam a reprezentují tak svÛj region
u nás i v zahraniãí. TûÏko byste od Bratislavy po DráÏìany hledali hráãe pétanque,

kter˘ by nevûdûl, Ïe existují Vûdomice.
■ A co dal‰í plány?
Tûch je stále mnoho. Jednak samozﬁejmû, aby ná‰ klub a jeho hráãi dosahovali
i nadále pûkn˘ch sportovních v˘sledkÛ. A co
se t˘ká poﬁádání akcí, potvrdilo se, Ïe SK
Sahara ve spolupráci s obcí, má na tomto
poli velk˘ potenciál. Urãitû se budeme i nadále ucházet o pﬁidûlení velk˘ch prestiÏních
turnajÛ. No a pak je tu jeden velk˘ sen.
Uspoﬁádat kvalitní mezinárodní turnaj za
úãasti svûtové hráãské ‰piãky. Druh˘ roãník
GRAND PRIX LABE s hodnocením prestige
stojí pﬁed námi. Vûﬁíme, Ïe je to sen splniteln˘ a Ïe pod ¤íp jednou pﬁijedou i ti nejlep‰í.
S Tomá‰em Pillerem, prezidentem
pétanque klubu SK Sahara Vûdomice,
si povídala Ajlan.

Vûdomice zase uvidí Ïeny hrát fotbal
PODA¤ILO SE!
Îeny SK SAHARA Vûdomice budou zase
hrát fotbalová utkání v Divizi Ïen âechy na
hﬁi‰ti ve Vûdomicích.
V prÛbûhu zimních a jarních mûsícÛ se
vedení SK podaﬁilo získat nové hráãky a doplnit tak stávající poãet registrovan˘ch hráãek ve Vûdomicích (pﬁed rokem se to nepodaﬁilo a úãast v soutûÏi musela b˘t na poslední chvíli odhlá‰ena).
Z roãního „hostování“ v klubech FK Ústí
n.L. se vrací Veselá, Bení‰ková, Podrazová
a Králová, v jednání je posílení Ulbrichovou, z TJ Baník ·vermov se vrací Cankáﬁová, Hoffmannová a Volavková, dojednán
je pﬁestup od nich u Vaníkové. Dále se do
sestavy vrací po operacích Bednáﬁová
a Stehlíková, znovu projevily chuÈ hrát
Hausnerová a Gallerová. Dále nastoupí
mladá posila z FK Teplice ·iknerová ze
Stra‰kova. Podaﬁilo se posílit t˘m Ïen
o mladé hráãky z TJ Kﬁe‰ice - MusiÀská
a Pavlátová, které ukonãily fotbal po dosaÏení 15 let v Ïákovsk˘ch soutûÏích. Rozjednané jsou je‰tû dvû hráãky a to z BrÀan
a ze Sparty Praha. TakÏe k dispozici na
jednotlivé zápasy by mohlo b˘t aÏ 20 hráãek.
Na základû tohoto potû‰ujícícho stavu
a pro zájem vlastních hráãek Sahary pokraãovat ve fotbalu ve Vûdomicích, podalo vedení klubu v posledním t˘dnu kvûtna pﬁihlá‰ku do nového fotbalového roãníku 20192020. ZároveÀ byl na Ïádost hráãek odsouhlasen i nástup nového trenéra Ïen a to Romana Zeisla, kter˘ v minulosti vedl Ïeny
v Libu‰ínû a nyní ve ·vermovû.
Îeny zahájí pﬁípravu na novou sezónu
v pátek 26.7.2019 na hﬁi‰ti ve Vûdomicích.
Vedle páteãních tréninkÛ by mohlo pﬁed sezónou probûhnout i krátké soustﬁedûní.
Jsou pﬁedbûÏnû dohodnutá pﬁípravní utkání

na mûsíc srpen a pﬁed vlastními soutûÏními
utkáními se t˘m Ïen zúãastní poprvé i utkání v rámci „Poháru Ïen âR“.
SoutûÏní utkání budou hrána na domácím
hﬁi‰ti tradiãnû v nedûli ve 13,30 hod. Vedení
klubu vûﬁí, Ïe se obnoví i hojná úãast oby-

vatelÛ Vûdomic na tûchto zápasem.
V·ECHNY srdeãnû zveme, PODPO¤TE
Ïeny!
Tyto a dal‰í hráãky uvidíte znovu na podzim 2019 hrát fotbal ve Vûdomicích
Oldﬁich Bednáﬁ
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Termíny a typy v˘vozÛ sbûrn˘ch nádob na komunální
odpad na 2. pololetí 2019 Vûdomice

