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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané,
Jak jsme zvládli karanténu?
Poslední dva mûsíce byly extrémnû
nároãné pro nás pro v‰echny. Pﬁedev‰ím chci podûkovat v‰em, kdo pﬁispûli
k tomu, abychom stávající situaci zvládli
co moÏná nejlépe. Kdybych mûla vyjmenovat v‰echny, kdo se podíleli na pﬁípravû a ‰ití rou‰ek, rozváÏeli nákupy seniorÛm a potﬁebn˘m, byl by to hodnû dlouh˘ seznam. Obec spoleãnû s dobrovoln˘mi hasiãi zajistila rozvoz dezinfekce
do kaÏdého domu. Nûkteﬁí z vás se
svého pﬁídûlu vzdali ve prospûch lidí
v první linii. Proto jsme spoleãnû s na‰imi hasiãi odvezli tuto ãást dezinfekce do
Podﬁipské nemocnice na oddûlení Interny. Spoustû z vás jsem stihla podûkovat
osobnû a vûﬁím, Ïe postupnû se dostane
na v‰echny. Pro tuto chvíli tedy aspoÀ
takto:
JSTE SKVùLÍ, MOC DùKUJI!
Dûkuji, Ïe vám není lhostejné, jestli
vá‰ osamûl˘ soused má nûkoho, kdo mu
doveze potraviny nebo vûci z lékárny. Îe
jste vytáhli ‰icí stroje, stﬁíhali látky a ‰ili
rou‰ky pro v‰echny, kdo je potﬁebovali.
Mimochodem, víte, Ïe jsme zvládli
„orou‰kovat“ prakticky celé Vûdomice?
Îe kdyÏ to bylo potﬁeba, chovali jste se
maximálnû zodpovûdnû a dodrÏovali
opatﬁení naﬁízená vládou. VáÏím si vás!
Karanténa nás „pﬁipravila“ o nûkteré
akce, na které jsme se v‰ichni tû‰ili. AÈ
uÏ to byly ãarodûjnice, dûtsk˘ den a ﬁada
dal‰ích. Pro v‰echny z nás je ale nejdÛleÏitûj‰í zÛstat zdrav˘ a fit. V‰echny
akce, které jsme nestihli uspoﬁádat v pÛvodním termínu, si ãasem urãitû vynahradíme a já se moc tû‰ím, aÏ se zase
spoleãnû setkáme.
Prostor kolem RÛÏové ulice se zmûní
Jak uÏ jsme informovali v pﬁedchozích
ãíslech, plánujeme úpravy prostoru
u RÛÏové ulice. Na pojednání celého
prostoru jsme nechali vypracovat urbanistickou studii. Více o prostoru „RÛÏová“ v ãlánku Revitalizace veﬁejného prostoru RÛÏová.

Na‰e mateﬁská ‰kola dostane
novou tﬁídu
Pokraãujeme v pﬁípravách na pﬁístavbû ‰kolky. Projekt máme vybran˘, o podrobnostech dál jednáme s paní ﬁeditelkou ‰kolky a v‰e také konzultujeme
s odborníky tak, aby se pﬁístavba co nejpﬁirozenûji zaãlenila do prostﬁedí a slouÏila svému úãelu.



V¯TISK ZDARMA

PODùKOVÁNÍ
VáÏení, chtûla bych podûkovat paní Janû
Salcmanové, starostce obce Vûdomice za
perfektní starost a organizaci i se sv˘m kolektivem za starost o dÛchodce, ale i ostatní obãany (dezinfekce, nákupy - rou‰ky). Díky i Ivû
Foﬁtové za cviãební program, Janû Do‰kové
za rou‰ky, hasiãÛm, Janû Onderkové za ochotu a sousedÛm, kteﬁí buì pomohli nebo byli
kdykoliv ochotni pomoct.
Moc dûkuji. B. Struková

■

Chtûla bych tímto podûkovat ãlenkám zastupitelstva na‰í obce v ãele s paní starostkou
Janou Salcmanovou a místostarostkou paní
Radkou Luxovou, které v dobû vypuknutí epidemie rozváÏely rou‰ky do v‰ech domácností a v
dobû karantény se staraly o bûÏné nákupy seniorÛ. Souãasnû patﬁí podûkování i dobrovoln˘m hasiãÛm, kteﬁí v dobû svého volna rozváÏeli dezinfekci téÏ do v‰ech domácností. Nemal˘ dík patﬁí knihovnici paní Ivû Foﬁtové, která
rozváÏela sv˘m ãtenáﬁÛm a ãtenáﬁkám knihy,
aby jim tímto zpÛsobem alespoÀ trochu zpﬁíjemnila tu tûÏkou dobu karantény.
Za v‰echny obãany a hlavnû seniory je‰tû
jednou v‰em vﬁelé díky.
J. â.

■

Jedna prosba na závûr
Moc si pﬁeju, aby nikdo z nás nemusel
volat hasiãe nebo „rychlou“. KdyÏ uÏ se
to ale stane... víte, Ïe i „obyãejná“ sanitka se nûjak potﬁebuje dostat na místo urãení? O velkém hasiãském autû ani nemluvû.
Proto prosím, myslete na to, jak parkujete auta na ulici.
Vím, Ïe dopravní problematika v obci
je sloÏitá. V blízké dobû se toto bude
ﬁe‰it a pﬁipravujeme dopravní úpravy
v celé obci. Velká ãást zodpovûdnosti je
i na kaÏdém z nás osobnû.
Jana Salcmanová, starostka obce

Znovuotevﬁení mateﬁské ‰koly
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OKÉNKO místostarostky
VáÏení spoluobãané, dne‰ní Vûdomické noviny nelze zahájit jinak
neÏ tím, co se na nás v minul˘ch dnech valilo ze v‰ech stran. „Koronavirus“. Ano, jedná se o slovo, které vût‰ina z nás sly‰ela poprvé
na zaãátku mûsíce bﬁezna. Od vyhlá‰ení opatﬁení vlády k zabránûní
roz‰íﬁení pandemie se chováme zodpovûdnû, myjeme si ruce, desinfikujeme, co se dá, nosíme rou‰ky, dodrÏujeme odstupy a dûláme
v‰e pro to, abychom chránili sebe i okolí. Mnozí pomáhají potﬁebn˘m. RodiãÛm, prarodiãÛm, seniorÛm, na které situace dolehla nejvíce. Prostû lidsk˘ pﬁístup, kdy spousta z nás pochopila váÏnost situace, a proto neváhala pﬁiloÏit ruku k dílu.
Dûkujeme v‰em Ïenám, které ‰ily rou‰ky, nejen z dodaného materiálu, ale i z vlastních zdrojÛ. Díky nim mohl obecní úﬁad vûnovat
rou‰ku v‰em obãanÛm. Podûkování patﬁí nejen tûmto Ïenám, ale
také jejich rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm (manÏelÛm, babiãkám, dûtem...),
kteﬁí vût‰inou pﬁi ‰ití pomáhali. Podûkování patﬁí také na‰im hasiãÛm, kteﬁí pomáhali pﬁi pﬁedávání dezinfekce na‰im obãanÛm.
Jsme rádi, Ïe v této tûÏké a nelehké dobû drÏíme pﬁi sobû
a jsou mezi námi lidé, kteﬁí pomáhají druh˘m. Moc Vám v‰em
dûkujeme.

Ïité vydrÏet v dodrÏování vyhlá‰en˘ch pravidel a nepolevovat. AÏ to
bude moÏné, tak si v‰e vynahradíme.
Nepodaﬁilo se nám ani uskuteãnit plánovanou akci „Ukliìme
âesko“. Pokud nám to situace dovolí, podzimním úklidov˘m
dnem bude sobota 19. záﬁí.
V mûsíci kvûtnu se nekonalo vítání nov˘ch obãánkÛ. RodiãÛm dûtí
se ozveme hned, jak to bude moÏné, s informací o dal‰ím termínu
konání akce.
Aãkoli se blíÏí konec ‰kolního roku, tradiãní „Louãení s pﬁed‰koláky“ s Mateﬁskou ‰kolou se konat nebude. Pﬁedání dáreãkÛ od Obecního úﬁadu Vûdomice bude po dohodû s rodiãi pﬁed‰kolákÛ.
Pokud to situace dovolí, pﬁi pﬁíleÏitosti oslav otevﬁení Mateﬁské
‰koly v roce 1980 chystáme v mûsíci listopadu den otevﬁen˘ch dveﬁí
na téma „VâERA DNES A ZÍTRA“. V‰ichni pﬁítomní budou mít moÏnost porovnat, jak vypadala ‰kolka pﬁed 40-ti lety a v souãasné
dobû. V rámci nového projektu budou v‰ichni obeznámeni s vizualizací pﬁístavby ke stávající budovû M·.
I pﬁes váÏnou situaci, kdy zastupitelstvo nezasedalo, probûhlo v˘bûrové ﬁízení na v˘mûnu nov˘ch svítidel veﬁejného osvûtlení v ulicích RÛÏová, Ovocná, Kvûtinová a ãást Zahradní. Na základû zaslan˘ch nabídek byla vybrána firma ·infelt s.r.o.
V ulici Vetelská byly v mûsíci dubnu z dÛvodu nedostaãující kapacity pﬁidány kontejnery 1x na papír a 1x na plasty. V souãasné dobû
je v obci umístûno 35 plastov˘ch kontejnerÛ o objemu 1 100 litrÛ,
které jsou umístûny na 7 stanovi‰tích na veﬁejném prostranství
o rozloze 92 m2. V pﬁepoãtu na poãet obyvatel v roce 2019, vychází 26 osob na jeden kontejner. ObãanÛm Vûdomic slouÏí také sbûrn˘ dvÛr o rozloze 395 m2, kter˘ mohou vyuÏívat od roku 2011.
Pﬁehled stanovi‰È kontejnerÛ na papír, sklo a plasty
Stanovi‰tû
Umístûní stanovi‰tû
ãíslo

Pﬁíprava dezinfekce

KaÏdodenní zprávy o poãtu nemocn˘ch, ale i zemﬁel˘ch bylo pro
mnohé deprimující. Obec jako by se vylidnila, cel˘ svût jako by se
najednou zastavil. Pﬁesto zÛstával i prostor pro humor v podobû
rÛzn˘ch vtípkÛ; a to je dobﬁe. Smích léãí, takÏe není dobré ho zanedbávat.
ProÏili jsme velmi zvlá‰tní velikonoce bez koledníkÛ s pomlázkami. Byly to smutné svátky jara. Stejnû smutná byla i oslava ãarodûjnic. Ani dûtsk˘ den se v uvedeném termínu nekonal. Je v‰ak dÛle-

2

Papír

Sklo

Plasty

2x

2x

1x

1

Ulice Na PrÛhonu
vedle OÚ

2

Ulice Roudnická

1x

2x

1x

3

Ulice OkruÏní

1x

2x

1x

4

Ulice Lesní

1x

2x

1x

5

Ulice Vetelská

3x

3x

1x

6

Ulice RÛÏová

1x

2x

1x

7

Pod Lipou

1x

1x

1x

8

Sbûrn˘ dvÛr

1x

2x

1x

Kontejner na papír - v obci je umístûno 11
modr˘ch kontejnerÛ, které jsou vyváÏeny
1x t˘dnû. Obãané sem mohou odloÏit napﬁíklad
ãasopisy, noviny, se‰ity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy (bez vazby,
pouze vnitﬁky). Obálky s fóliov˘mi okénky,
zpracovatelé si s tím umí poradit.
Na‰e civilizace vyrostla „ na papíru“. Knihovny plné knih jsou toho
dokladem, a nic na tom nezmûní stále vût‰í mnoÏství poãítaãÛ. Bez
papíru se neobejdeme. Papíry z modr˘ch kontejnerÛ nastupují svou
cestu na dotﬁiìovací linku. Na lince se papír dotﬁiìuje ruãnû, pracovníci z nûj vybírají v‰e, co do suroviny nepatﬁí. Po dotﬁiìûní se
jednotlivé druhy odpadÛ lisují a sváÏou do velk˘ch balíkÛ. Jejich dal‰ím cílem je obvykle papírna.
Kontejner na sklo - v obci je umístûno 8 zelen˘ch kontejnerÛ, které jsou vyváÏeny 1x za
mûsíc. Do zeleného kontejneru se mÛÏe vhazovat ãiré i barevné sklo, napﬁíklad lahve od
vína, alkoholick˘ch a nealkoholick˘ch nápojÛ,
sklenice od keãupÛ, dÏemÛ ãi zavaﬁenin.
(Pokraãování na následující stranû)
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Sklo je materiál, kter˘ nás doprovází uÏ nûkolik století. PouÏíváme ho vlastnû poﬁád. Sklo jde nejdﬁív na dotﬁiìovací linku, kde se
ruãnû vybírají vûci, které tam nepatﬁí (jako jsou tﬁeba kusy porcelánov˘ch hrneãkÛ). KvÛli tomu tﬁídûní je tﬁeba, aby ve skle bylo co nejménû neãistot a nevhodn˘ch pﬁímûsí. Stﬁepy pak jdou do zaﬁízení,
které je dále tﬁídí a upravuje uÏ bez zásahu lidské ruky. Drtí se,
mele na poÏadovanou velikost ãástic, míchá se na danou barevnost, musí mít správnou vlhkost - prostû musí odpovídat poÏadavkÛm skláren.
Kontejner na plast - v obci je rozmístûno 16
Ïlut˘ch kontejnerÛ, které jsou vyváÏeny
1x t˘dnû. Do kontejnerÛ na plasty patﬁí fólie,
sáãky, plastové ta‰ky, se‰lápnuté PET láhve,
obaly z pracích, ãistících a kosmetick˘ch pﬁípravkÛ, kelímky od jogurtÛ, mléãn˘ch v˘robkÛ, balící fólie, obaly od CD a dal‰ích v˘robkÛ z plastÛ.
âlovûk si v bûÏném Ïivotû neuvûdomí, ale je to tak: jsme obklopeni plasty. Je‰tû do nedávna se plastÛm ﬁíkalo „umûlé hmoty“.
Plasty ze Ïlutého kontejneru svozov˘ vÛz odváÏí na dotﬁiìovací
linku. Zde se plastov˘ odpad dále upravuje, tﬁídí a lisuje. Odtud odchází k dal‰í recyklaci. Na dotﬁiìovací lince se z plastov˘ch odpadÛ
vybírají vûci, které do kontejneru nepatﬁí a hrubé neãistoty. Tyto
zbytky jsou vyuÏitelné a jdou vût‰inou na skládku. Tﬁídûn˘ sbûr pracovníci na lince dále tﬁídí podle jednotliv˘ch druhÛ. Jednotlivé druhy
odpadÛ se pak slisují do velk˘ch balíkÛ a odvezou na dal‰í zpracování. Vytﬁídûné sloÏky se kaÏdá zvlá‰È drtí a pak vyperou v tzv.

praãce. V ní se vymyjí zbytky potravin, nápojÛ, lepidel a dal‰ích neãistot.
âím vût‰í mnoÏství odpadu je v na‰í obci vytﬁídûno, tím vût‰í
finanãní obnos obec obdrÏí od spoleãnosti EKO-KOM. Pokud
se v kontejneru na tﬁídûn˘ odpad vyskytuje smûsn˘ odpad nebo je
odpad natolik zneãi‰tûn˘, Ïe není moÏné jeho dotﬁídûní, je cel˘
obsah kontejneru znehodnocen a musí s ním b˘t naloÏeno jako se
smûsn˘m odpadem. Proto je dÛleÏité odpad tﬁídit správnû! Platba
od spoleãnosti EKO-KOM je pﬁíjmem do rozpoãtu obce.
Pro zajímavost: V roce 2019 pﬁi poãtu 908 obyvatel se vytﬁídilo
64 553 kg separovaného odpadu (papír, sklo, plasty). Z toho pﬁipadlo na papírov˘ odpad 23 093 kg, na sklenûn˘ odpad 17 793,5 kg
a na plastov˘ odpad 23 666,5 kg. Z toho v prÛmûru pﬁipadlo na jednoho obyvatele 71,09 kg separovaného odpadu. Za mnoÏství separovaného odpadu byla obec jiÏ nûkolikrát finalistou v soutûÏi „ Sklenûná popelnice“ Ústeckého kraje.
Dovolte mi závûrem, abych touto cestou moc podûkovala v‰em
pﬁispûvovatelÛm na‰ich Vûdomick˘ch novin. Málokdo si uvûdomuje, Ïe jsou to oni, kdo kromû pﬁedávání aktuálních informací o dûní
v jednotliv˘ch organizacích, spolcích, ãi neformálních skupinách, zaznamenávají pro kronikáﬁe cenné podklady pro dûjinné záznamy
z na‰í obce. Dost moÏná, Ïe pomÛÏe i tento ãlánek.
VáÏení spoluobãané, do dal‰ích dnÛ Vám v‰em pﬁeji, abyste postupnû pﬁekonávali ve zdraví toto nelehké období a opût si zaãali
uÏívat krásn˘ch dnÛ pln˘ch Ïivota.
Bc. Radka Luxová, místostarostka obce

Revitalizace veﬁejného prostoru RÛÏová
Jak jste si jistû mnozí z vás v‰imli, ve druhé polovinû kvûtna zaãala plánovaná revitalizace veﬁejného prostoru na rohu ulic RÛÏová
a Na Zavadilce.
Jedná se o první projekt v rámci dlouhodobé koncepce úpravy
jednotliv˘ch veﬁejn˘ch prostorÛ v na‰í obci. Ty byly vytipovány a následnû zapracovány architekty do urbanistické studie. Hlavním
smyslem této aktivity je vytvoﬁit esteticky pﬁíjemné a hlavnû funkãní
veﬁejné prostory.
Revitalizaci veﬁejného prostoru RÛÏová chápeme jako pilotní projekt, vzorové místo, na kterém chceme ukázat v jakém stylu, duchu
a kvalitû by mûla b˘t následnû upravena i v‰echna ostatní veﬁejná
prostranství v na‰í obci. Vsadili jsme na kvalitní, moderní a snad

i nadãasov˘ design, kter˘ vtiskne na‰í obci nezamûniteln˘ architektonick˘ styl. Rozhodli jsme se pro pouÏití kvalitních pﬁírodních materiálÛ (kámen, dﬁevo, kov) s dlouhou Ïivotností a pokud moÏno bezúdrÏbovû koncipovanou zelení. Chceme b˘t vnímáni jako svébytná
a sebevûdomá obec, která si uvûdomuje, jak dÛleÏité je mít kvalitní
veﬁejné prostory.
Veﬁejn˘ prostor RÛÏová jsme pro pilotní projekt vybrali zámûrnû.
Jedná se o pozemek v majetku na‰í obce, kter˘ není zatíÏen˘ Ïádn˘m dotaãním titulem, znemoÏÀujícím jeho úpravu. ZároveÀ se nejedná o velk˘ ani sloÏit˘ prostor a tudíÏ vlastní realizace úprav je relativnû rychlá a technicky jednoduchá.
Vlastní revitalizace spoãívá v optickém skrytí nevzhledn˘ch kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad, v˘stavbû nového chodníku, rozmístûní nového mobiliáﬁe, v˘sadbû vzrostlého stromu, zaloÏení nového trávníku a v neposlední ﬁadû umístûní dominantního nápisu „Vûdomice“.
V souladu s celkovou koncepcí revitalizace obce chceme i na tomto
relativnû malém prostoru vytvoﬁit pﬁíjemn˘ a hlavnû funkãní veﬁejn˘
prostor s dominantním prvkem (nápis Vûdomice).
Po dokonãení tohoto pilotního projektu bychom rádi otevﬁely veﬁejnou diskuzi a zároveÀ získaly zpûtnou vazbu od vás obãanÛ, jak
novû koncipovan˘ veﬁejn˘ prostor RÛÏová vnímáte, co se vám líbí,
co byste naopak udûlali jinak, pﬁípadnû jak hodnotíte kvalitu pouÏit˘ch materiálÛ a provedení díla.
Va‰e postﬁehy, námûty, ale i konstruktivní kritika budou pro nás
dÛleÏité pﬁi pﬁípravû a následné realizaci úprav dal‰ích veﬁejn˘ch
prostranství v obci.
Zastupitelé obce

Dopad pandemie COVID-19 na hospodaﬁení na‰í obce
Pandemie zpÛsobená koronavirem zasáhla v‰echny ekonomické subjekty, obce nevyjímaje. Praktické zastavení ekonomiky na
nûkolik t˘dnÛ a její následné postupné rozjíÏdûní, má a do budoucna je‰tû bude mít v˘znamn˘ negativní dopad na tvorbu HDP
a s ní pﬁímo související daÀové pﬁíjmy státu.
JelikoÏ mezi nejdÛleÏitûj‰í zdroje financování

samospráv patﬁí daÀové pﬁíjmy, bude mít
oãekávané niÏ‰í inkaso daní pﬁím˘ dopad na
v‰echny obce bez v˘jimky. BohuÏel, dal‰í negativní dopad na rozpoãty obcí budou mít vládou vyhlá‰ená podpÛrná opatﬁení na zmírnûní dopadÛ pandemie COVID, která mají b˘t
ãásteãnû financována právû z tûch daÀov˘ch
titulÛ, které se t˘kají financování obcí.

DaÀové pﬁíjmy jsou rozdûlovány na základû Zákona o rozpoãtovém urãení daní. Dobrou zprávou je, Ïe zde Ministerstvo financí
ani vláda v tuto chvíli nenavrhuje Ïádnou
úpravu rozpoãtového urãení daní v neprospûch územních samospráv. Jako obec se
tak zatím nemusíme obávat o své zákonem
(Pokraãování na následující stranû)
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dané pﬁíjmy. Dle vyjádﬁení Ministerstva financí, by jejich konkrétní v˘‰i mûla ovlivÀovat v˘hradnû v˘konnost ãeské ekonomiky.
SníÏení daÀov˘ch pﬁíjmÛ obcí v dÛsledku vyplacení podpÛrn˘ch programÛ na zmírnûní
dopadÛ COVID, by mûlo b˘t obcím kompenzováno v podobû nov˘ch dotaãních titulÛ.
Tak zní alespoÀ plán z Ministerstva financí.
Z aktuálních predikcí Ministerstva financí
vypl˘vá, Ïe meziroãní pokles sdílen˘ch daÀov˘ch pﬁíjmÛ obcí by se mohl pohybovat
kolem 10%. Oproti tomu stojí predikce
Svazu mûst a obcí, která pracuje s propadem 20-30%. Konkrétnû v na‰í obci tvoﬁí daÀové pﬁíjmy pﬁibliÏnû 95% celkov˘ch pﬁíjmÛ.
SníÏení o 10% pﬁedstavuje niÏ‰í daÀov˘ pﬁíjem pro obec o cca. 1,2 mil Kã.

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe na‰e pﬁíjmy
jsou dlouhodobû vy‰‰í neÏ bûÏné v˘daje na
provoz obce, nemûl by mít 10-ti % propad
pﬁíjmÛ prakticky Ïádn˘ dopad na bûÏn˘
chod na‰í obce.
Naopak propad v rozmezí 20-30% by jiÏ
znamenal, Ïe v bûÏném roce nebudeme
schopni dodrÏet vyrovnan˘ rozpoãet z pohledu bûÏn˘ch v˘dajÛ obce, které jsou na
úrovni cca 10,0 mil Kã.
Bez ohledu na v˘‰e uvedené, pﬁebytky
let minul˘ch a v˘nosy z prodeje stavebních
parcel ROLO umoÏnují pokraãovat v zam˘‰len˘ch investiãních akcích bez omezení (obecní rozhlas, rekonstrukce veﬁejného
prostoru RÛÏová, dostavba mateﬁské ‰koly,
dobudování areálu u Sumce, kruhov˘ ob-

Vûdomické odpady v ãíslech
Víte, kolik odpadu vyprodukuje na‰e obec
a jak jeho likvidace zatûÏuje obecní rozpoãet?
V roce 2019 zaplatila obec za likvidace
odpadÛ celkem 1 193 690 Kã a bylo odvezeno 389,226 t ve‰kerého odpadu. Celkové
náklady byly poníÏeny o 758 404 Kã (pﬁíjmy
od obãanÛ za samolepky na popelnice a za
suÈ a pneumatiky odloÏené do sbûrného
dvora, odmûnu za vytﬁídûné suroviny - plast,
papír, sklo a novû i kov, za Ïelezn˘ ‰rot
a elektroodpad). KdyÏ obû ãísla odeãtete,
zjistíte, Ïe z obecního rozpoãtu likvidace od-

padÛ v loÀském roce byla dotována ãástkou
435 286 Kã (tj. 36,47% z celkov˘ch nákladÛ
za odvoz a likvidaci odpadu). K tomu je je‰tû
potﬁeba pﬁidat i náklady za samotn˘ provoz
sbûrného dvora (reÏie, obsluha, seﬁízení
vah). KdyÏ stejné údaje vezmeme z roku
2018, tak zjistíme, Ïe v˘daje vystoupaly na
1 095 158 Kã, pﬁíjmy 742 899 Kã a dotovaná ãástka na‰í obcí byla 352 259 Kã (tedy
32,17%).
BohuÏel neustál˘m zdraÏováním dopravy
i nákladÛ na samotnou likvidace odpadÛ se
dotace obce rok od roku zvy‰uje. Pro po-

jezd na kﬁiÏovatce do Ky‰kovic, rekonstrukce centra Zavadilky, parkování v obci, atd.).
Ostatnû k pokraãovaní v investiãních akcích vyz˘vá samo Ministerstvo financí,
neboÈ to je ten nejlep‰í zpÛsob, jak pomoci
znovu nastartovat ãeskou ekonomiku.
Jak˘ bude skuteãn˘ ekonomick˘ dopad
pandemie COVID na pﬁíjmy na‰í obce
ukáÏe aÏ ãas. Obec na‰í velikosti nemá
mnoho moÏností, jak vykompenzovat oãekávané propady v daÀov˘ch pﬁíjmech a tak
jsme prakticky plnû odkázáni na daÀové
pﬁíjmy a dotaãní tituly. Nezb˘vá neÏ vûﬁit,
Ïe odhad Ministerstva financí je pﬁesnûj‰í,
neÏ odhad Svazu mûst a obcí...
Ing. Tomá‰ Hájek, MBA
zastupitel obce, ãlen finanãního v˘boru
rovnání - v roce 2015 obec dotovala odpadové hospodáﬁství jen 22,27%. V leto‰ním
roce se zase zvedl poplatek, tentokrát za
uloÏení objemného odpadu na skládku a to
o 16%, takÏe ãekejme opût vy‰‰í náklady.
K 1. 1. 2020 bylo evidováno ve Vûdomicích 909 obyvatel. KdyÏ si pohrajeme s ãísly,
tak vypoãítáme, Ïe likvidace 1 kg odpadu
stojí 3,066 Kã. PrÛmûrnû kaÏd˘ obãan Vûdomic v loÀském roce vyprodukoval 428,19
kg celkového odpadu za 1313,19 Kã. Obec
tedy dotuje kaÏdého obãana 478,86 Kã
roãnû. Zkuste porovnat, kolik zaplatí Va‰e
rodina za likvidaci odpadÛ a kolik ta likvidace ve skuteãnosti stoji.

V následujícím grafu mÛÏete porovnat pomûr odpadÛ v roce 2018 a 2019 (v tunách):

2018
Pozitivní je, Ïe odpad tﬁídíme stále víc a víc. Také nepﬁibyl odpad
v popelnicích, ale obãané stále více vyuÏívají sbûrn˘ dvÛr. NárÛst
odevzdaného objemného odpadu v loÀském roce je aÏ zaráÏející.
Trochu mû zklamal i narÛst BIO odpadu, pﬁestoÏe se koncem roku
2018 bezplatnû zapÛjãilo do na‰ich domácností 200 ks kompostérÛ. Ty byly dotované z Operaãního programu Îivotní prostﬁedí na
zefektivnûní na‰eho systému nakládání s odpady pﬁes svazek
obcí Podﬁipsko, jehoÏ je na‰e obec ãlenem a mûly sníÏit podíl bio
odpadu odevzdávaného do sbûrného dvora. Samotná likvidace
bio odpadu není tak nákladná, jelikoÏ z ní vzniká tak potﬁebn˘
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2019
humus, ale pﬁemísÈování - doprava je v dne‰ní dobû velice drahou záleÏitostí. Proto kompostování pﬁímo na zahrádkách domÛ, mûlo tento
podíl v˘dajÛ sníÏit.
Nejlep‰ím zpÛsobem nakládání s odpady je prevence jejich vzniku, pﬁípadnû jejich opûtovné vyuÏití. Na stránkách âeského statistického úﬁadu jsem na‰la alarmující ãísla. V roce 2002 byl prÛmûr
vyprodukovaného komunálního odpadu na obãana âR 279 kg
a v roce 2018 jiÏ 351 kg. Kam ten odpad budeme stále dávat? Na
to bychom mûli myslet v‰ichni.
Renata Tylová, ãlenka ZO

2020

INFORMAâNÍ LIST OBCE VùDOMICE

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatek je splatn˘ nejpozdûji k 30.6. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku. Poplatek mÛÏete hradit bankovním pﬁevodem, na úãet ãíslo 14122471/0100, ke kaÏdé zasílané platbû je nutno pﬁipojit Vá‰ variabilní symbol (ãíslo popisné).
Dal‰í moÏnost je uhradit poplatek v kanceláﬁi OÚ Vûdomice v úﬁedních hodinách: Po- St od 7.30 -17.00 hodin
Sazba poplatku: Poplatek za kalendáﬁní rok je stanoven dle druhu (objemu) nádoby, do které je ukládán komunální odpad, a dle ãetnosti v˘vozu této nádoby:
Objem nádoby

T˘denní v˘voz

åtrnáctidenní v˘voz

Mûsíãní v˘voz

Kombinovan˘ v˘voz

110 a 120 litrÛ

2640 Kã

1320 Kã

600 Kã

2140 Kã

240 litrÛ

4200 Kã

2120 Kã

930 Kã

3480 Kã

Nezvolil-li plátce poplatku pﬁi pﬁidûlení nádoby obci, druh (objem) nádoby a ãetnost v˘vozu, má se za to, Ïe zvolil mûsíãní v˘voz a nádobu
o objemu 110 a 120 litrÛ, která mu bude následnû pﬁidûlena.
Obecní úﬁad

Knihovna v dobû „koronavirové“
Milí ãtenáﬁi, v kaÏdém vydání Vûdomick˘ch novin Vás
seznamuji s tím, co
se v‰echno v knihovnû událo od pﬁedchozího vydání.
Tak teì nic. Noc s Andersenem nebyla.
Kavárniãka zavﬁená. Dûti zavﬁené doma.
Knihovna prázdná.
Pﬁesto se nûco dûlo. Hned po vyhlá‰ení
nouzového stavu jsem prohledala na‰e
skladové zásoby. (To jsou vûci, které mi
spoluobãané nanosili do knihovny, aby bylo
s dûtmi z ãeho tvoﬁit.) Vybrala jsem látky,
vhodné na ‰ití rou‰ek a ty jsme pak skuteãnû na rou‰ky upotﬁebili.
První t˘den jsem nedûlala nic jiného, neÏ
‰ila rou‰ky. Ale od 25. bﬁezna jsem zaãala
na na‰e webové stránky pﬁidávat kaÏd˘ den
návod na nûjaké jednoduché tvoﬁení pro
dûti. Nebylo to snadné, protoÏe (pﬁi zavﬁen˘ch obchodech) jsem se snaÏila pﬁidávat
jen v˘robky z materiálu, kter˘ má doma

kaÏd˘. Z novin, ruliãek od toaletního papíru... Pro registrované ãtenáﬁe taky fungoval
rozvoz knih ke vrátkÛm. A 23. dubna dorazil
dal‰í v˘mûnn˘ soubor knih z litomûﬁické knihovny. Ke znovuotevﬁení knihovny do‰lo 27.
dubna. Byla otevﬁena jen pro ãtenáﬁe k vracení a pÛjãování knih. Za pﬁísn˘ch hygienick˘ch opatﬁení - rou‰ky, dezinfekce rukou,
knihy musely na dva dny do karantény...
Îádné kafíãko ani v˘tvarné dílny. Tak byl ãas
na dÛkladnou desinfekci v‰ech cviãebních
pomÛcek a hraãek.
Dne 25. kvûtna jsme se koneãnû doãkali.
Opût mohou b˘t v provozu kavárny, a tak
i na‰e kavárniãka v knihovnû pomalu oÏívá.
Uvidíme, jak to bude s postupn˘m uvolÀováním opatﬁení, aby mohly b˘t i v˘tvarné
dílny.
Ale uÏ se moc tû‰ím, aÏ se v‰e vrátí
do normálních kolejí a zase bude knihovnou znít dûtsk˘ smích a obvykl˘ ruch
na‰í kavárniãky.
Ing. Iva Foﬁtová, knihovnice

Spolek Babí Léto
Spolek Babí Léto tentokrát neinformuje o ãinnosti, ale protoÏe
v‰ichni víme, Ïe pandemie koronaviru nám nedovolila, abychom se
scházely, nacviãovaly nové taneãky, zúãastnily se soustﬁedûní
v Karlov˘ch Varech. Místo toho jsme ‰ily rou‰ky, pracovaly pilnû na
zahrádkách a vûnovaly se ãinnostem, na které v bûÏném chodu Ïivota nezb˘vá ãas. A tak jedna z na‰ich ãlenek RÛÏenka skládala
i básniãky.
Jedna z básniãek se pojí k na‰í tradiãní ¤ipské pouti, která se
letos nekonala a ve druhé popsala právû koronavir:
Nedaleko od Roudnice stojí hora ¤íp.
Chtûla bych Vám vyprávûti, jak to bylo dﬁív.
Z Vûdomic na ¤íp se pû‰ky chodilo, tam i zpátky.
S rodiãi na pouÈ jsme kaÏd˘ rok chodili a moc jsme se tû‰ili.
Pû‰ky se nám dûtem moc chodit nechtûlo,
Maminka nám to vÏdy zdÛvodnila: penûz je málo,
KdyÏ chcete na kolotoã a houpaãky jít a sladkosti mít, musíte se
také uskromnit.
Tak nebrblejte, vykroãte a budem tam dﬁív.
Cesta vedla z Vûdomic do Roudnice,
pﬁes Bezdûkov, okolo sadÛ pana KoÀase,
kde kvetly broskvonû, bzuãely vãeliãky,

PTÁâCI Z NOVIN
Budete potﬁebovat:
• papír A4
• staré noviny nebo ãasopis
• tuÏku
• nÛÏky
• lepidlo
• ãern˘ fix
Postup:
• na noviny si pﬁedkreslíme tvary
• vystﬁihneme
• nalepíme na papír
• dokreslíme detaily
Máme hotovo. Hezké tvoﬁeníãko!

pohled byl krásn˘ celiãk˘.
Bylo to úÏasné, v‰e tam vonûlo.
Je‰tû dnes ve vzpomínce cítím tu vÛni.
PouÈ byla pro dûti podívaná,
Cesta zpût s trumpetkou, sladkostmi, rychle nám ubíhala.
Tehdy v‰e bylo jiné, vzpomínka na dûtství nepomine.
Tohle kouzlo z pû‰í túry uÏ nikdy nebude.
Dnes dûti jezdí autem ãi autobusem.
Ani my star‰í- staﬁí uÏ nepÛjdem klusem.
Babiãka, dûda vnouãkÛm vypráví, co a jak bylo za jejich mládí.
Miluji Podﬁipsko, svou rodnou ves,
Své rodné âechy.
————————————————————————
V bﬁeznu pﬁi‰el nevítán, koronavir naz˘ván.
Je to frajer ãil˘, pochází aÏ z âíny.
Podmanil si cel˘ svût kﬁíÏem kráÏem,
Tak i k âesku si cestu na‰el.
Cel˘ národ, cel˘ svût proti nûmu bojuje,
Ale on ten hajzlík stále vzdoruje.
Holky ve vsi proti nûmu rou‰ky ‰ijí,
a pﬁece nic ho nezabíjí.
Je to parchant odoln˘.
Cel˘ svût uÏ nakazil, aniÏ by se unavil.
Snad se brzy unaví a cel˘ svût se uzdraví.
Spolek Babí Léto
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Jarní mûsíce jsme si v na‰í ‰kolce moc neuÏili
VáÏení ãtenáﬁi, jarní mûsíce jsme si v na‰í
‰kolce moc neuÏili. Velká nemocnost dûtí
i v prÛbûhu bﬁezna pokraãovala. Nicménû
jsme i pﬁesto pokraãovali v na‰ich zábavn˘ch v˘ukov˘ch t˘dnech.
V polovinû bﬁezna v‰ak jakoby se Ïivot
(nejen ve ‰kolce) zastavil. V‰ichni napjatû
sledovali média, která nás informovala
o tom, jak svût ohrozil zrádn˘ a nevyzpytateln˘ virus - COVID 19, pﬁi kterém umíralo
dennû tisíce nevinn˘ch lidí.
Najednou se v‰em lidem Ïivot zastavil.
V‰ichni zpomalili a zaãali pﬁem˘‰let. Strach
o zdraví v‰ech sv˘ch blízk˘ch byl tak velik˘,
Ïe i na‰e ‰kolka zÛstala od 16. bﬁezna uzavﬁena. Nemûli jsme moÏnost uÏít si t˘den
s domácími mazlíãky, malování kraslic o velikonoce, ãi podniknout v˘let na dopravní
hﬁi‰tû, jako kaÏd˘ rok v dubnu. Ani ãarodûjnici jsme spolu neupálili a nemûli moÏnost
vaﬁit ãarodûjné lektvary, pít léãivé nápoje
lásky a zlosti nebo házet holínkou do smrdutého moãálu.
MoÏná kaÏdého z nás v tu chvíli napadlo,

co dûlat - jak pomoci. Pomoci tûm, kteﬁí si
v té dobû zaslouÏili nejvût‰í obdiv - policie,
lékaﬁi, hasiãi a ve‰keré zdravotní sloÏky.
Jako prvotní pomoc na‰í mateﬁské ‰koly, byl
dar vyﬁazen˘ch bavlnûn˘ch povleãení na ‰ití
rou‰ek pro dûti do zdravotnick˘ch zaﬁízení.
V té nelehké dobû, moÏná i rou‰ka s dûtsk˘ch obrázkem udûlala velkou radost.
A opu‰tûn˘ personál ‰kolky zÛstal bez
dûtí. Nezaháleli jsme. Dotváﬁeli jsme dekorace do jednotliv˘ch koutkÛ, vyzdobili zdi
nov˘mi fotografiemi dûtí, vytváﬁeli kulisy pro
dal‰í nová témata, vym˘‰leli vzdûlávací
plány pro nov˘ ‰kolní rok a celkovû jsme se
o posmutnûlou ‰kolku bez dûtí, starali.
Ale aby i dûti nezahálely, vytvoﬁili jsme pro
dûti „·kolku za plotem“. Dûti mûly moÏnost
v pracovních listech trénovat ãíslice, písmenka, rÛzné doplÀovaãky, malování maminky, ale i kresba kﬁídou s vlastním podpisem, nám bylo velk˘m potû‰ením. V‰echny
vypracované úkoly odevzdávaly zpût a tím

Komise KPOZ informuje
VáÏení spoluobãané, rády bychom Vás informovaly o nastalé situaci, která je nyní
u nás a ovlivÀuje ve‰keré dûní.
Virus COVID - 19 zásadnû zmûnil
a znaãnû omezil fungování celé na‰í spoleãnosti. Vláda se sv˘mi naﬁízeními se snaÏila zabránit vût‰ímu roz‰íﬁení viru mezi obãany na‰í vlasti, zda se jí to povedlo, posoudíme aÏ teì, kdy se zaãínají rozvolÀovat zavedená opatﬁení. Usnesením Vlády
âR byl vyhlá‰en nouzov˘ stav, zakázán byl
pohyb obãanÛ jen na nezbytné cesty do zamûstnání, na nákupy a k lékaﬁi. Byly zakázány v‰echny kulturní i spoleãenské akce,
v‰e bude tedy posunuto na pozdûj‰í termíny.
Pﬁijatá opatﬁení mûla zásadní dopad také

6

na ãinnost na‰í Komise pro obãanské záleÏitosti. V mûsících bﬁeznu dubnu a kvûtnu
na‰e ãlenky z dÛvodu nastalé situace nemohly pogratulovat na‰im spoluobãanÛm,

vytváﬁely barevn˘ plot v na‰í „·kolce za plotem“.
A jak nejlépe oslavit den dûtí??? Návratem ke kamarádÛm, k paním uãitelkám
a tam, kde to máme v‰ichni rádi - do na‰í
vûdomické ‰kolky. ·kolka se otevﬁela prozatím s omezen˘m provozem, protoÏe strach
maminek s nakaÏením COVIDEM 19, zatím
nedovolil vût‰inu dûtí pustit do kolektivu.
Jsme v‰ak rádi, Ïe jsme se po dlouhé dobû
s nûkter˘mi setkali. Sice musíme dodrÏovat
pﬁísná hygienická pravidla, ale jsme tu,
v‰ichni kamarádi. Spoleãnû si hrajeme, zpíváme, cviãíme a radujeme se.
A tak pojìme v‰ichni, i vy, milí ãtenáﬁi,
s pokorou, kázní i respektem dodrÏovat pravidla, která nám souãasná situace pﬁikazuje. Nebuìme lhostejní k na‰emu Ïivotu i k Ïivotu ostatních..... jen tak se pomal˘mi kroky
vrátíme k normálnímu a ‰Èastnému Ïivotu,
takovému, jak˘ si v‰ichni pﬁejeme.
M. Paﬁíková, ﬁeditelka M·

kteﬁí v dan˘ch mûsících slavili svá Ïivotní jubilea. AÏ to stav v na‰í vlasti dovolí, v‰em jubilantÛm dodateãnû pogratulujeme. Také
naplánované akce jako „Vítání obãánkÛ“ 16.
05. 2020 a „Setkání seniorÛ“ 22. 05. 2020 se
budou konat v náhradních termínech. Termíny tûchto akcí vám vãas oznámíme.

V mûsících duben, kvûten a ãerven oslavili svá Ïivotní jubilea tito spoluobãané:
Duben
paní Danu‰e Nerglová
pan Franti‰ek Cvekl

Kvûten
paní Kvûtu‰e Haklová
paní Marie Smejkalová
paní Vûra Sedláãková
pan Josef Paták
paní Emilie Semschová

âerven
paní Jaroslava Koppová
paní BoÏena Bou‰ková
paní Jana Zajíãková
paní Jana Chládková
paní BoÏena Koãovská

V‰em oslavencÛm touto cestou pﬁejeme hodnû zdraví, ‰tûstí a rodinnou pohodu.
Na závûr pﬁeji nám v‰em, aÈ se bez vût‰ích následkÛ s nastalou situací vypoﬁádáme co nejlépe a brzy se opût sejdeme na spoleãn˘ch akcí poﬁádané na‰í obcí.
Vlasta Sekerová, pﬁedsedkynû KPOZ
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Znovuotevﬁení Lesní ‰kolky jinak
„Hurá! Ahoj! Jdeme si hrát!“ Koneãnû jsme se mohli s dûtmi sejít,
na ãerstvém vzduchu, s kamarády, po strachu a izolaci. Navíc zaãínají nejkrásnûj‰í ‰kolkové dny, pﬁi kter˘ch je radost sledovat dûti, jak
oÏívají spoleãnû s pﬁírodou, pozorují rodící se Ïivot rostlin i ÏivoãichÛ
kolem zázemí u maringotky i v pﬁilehlém lese. Zaãali jsme se scházet opatrnû, s rou‰kami, dva dny v t˘dnu, koronavirová krize nás pﬁipravila o jednoho prÛvodce, ale nevzdáváme to a jedeme dál. Staﬁí
‰kolkoví patrioti ukázali nov˘m zvûdav˘m dûtem i rodiãÛm trasu
k maringotce. Na stál˘ch stanovi‰tích si povídáme, cviãíme, hrajeme
hry, lezeme po stromû, nûkdy ani na svaãinku nestihneme dojít
k maringotce. Proto dûti s sebou v batÛÏku nosí podloÏky, na které
si pﬁi jídle nebo aktivitách v kruhu mohou posadit a jsou chránûny
pﬁed vlhkem i chladem.
Po tom, co si dûti dosyta vyhrály s kamarády za dohledu prÛvodcÛ, pozvolna rozjíÏdíme program k tématÛm stanoven˘ch tak, aby
se bûhem celého ‰kolního roku pokryly v‰echny vzdûlávací oblasti
vedoucí k rozvoji klíãov˘ch kompetencí. V zimû více tvoﬁíme v maringotce, venku spí‰e bûháme pro zahﬁátí, pﬁi teplej‰ím poãasí vyuÏíváme k tvorbû nejãastûji pﬁírodniny a celé dny trávíme v lese a na
louce. Proti lehkému de‰tíku nás ochraÀuje mark˘za, kterou jsme
loni instalovali nad venkovním sezením.
Nejvût‰ím benefitem lesního klubu je neustál˘ kontakt s pﬁírodou,
ãas na volnou hru a pilování sociálních dovedností v bezpeãí malé
skupiny rÛznû star˘ch dûtí.

Pokud byste se chtûli podívat, jak si venku hrajeme a uãíme se,
jaké máme zázemí, kdo se na realizaci podílí, jste srdeãnû vítaní 1.6.
a 9.6., kdy bude probíhat zápis na ‰kolní rok 2020/2021 a zároveÀ
Den otevﬁen˘ch dveﬁí maringotky. Sraz je na kﬁiÏovatce ulice
Ovocná a Zahradní v 8:30 ve Vûdomicích. Poãet voln˘ch míst je
omezen˘. Pokud se nemÛÏete v dané dny dostavit a pﬁesto máte
o zápis do ‰kolky zájem, kontaktujte nás mailem.
Jestli máte chuÈ se aktivnû zapojit do chodu ‰kolky, pi‰tû prosím
na skolka.jinak@seznam.cz.
Více informací najdete na www.lesniskolkajinak.cz
TáÀa Chládková
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Tajemství medu
Mil˘ ãtenáﬁi, je‰tû pﬁed 3 mûsíci by
málo koho napadlo, jak se nám zmûní
Ïivot. Zmûnil ho koronavirus. ¤ádí prakticky po celém svûtû. Viry útoãí nejen na
ãlovûka. Dokonávají také zkázu na
vãelstvech napaden˘ch varoázou. Proto velmi záleÏí na dodrÏování základních zásad
léãení vãelstev. Vãely totiÏ
do karantény dát nelze.
V souãasné dobû se u nás
spotﬁebuje na jednoho obyvatele za rok pﬁibliÏnû 200 aÏ
300 gramÛ medu, coÏ je v porovnání s vyspûl˘mi státy, napﬁ.
Nûmeckem, aÏ pûtkrát ménû. Pﬁitom se med ﬁadí mezi ãisté pﬁírodní
produkty, odpovídá zdravé v˘Ïivû, zvy‰uje
pﬁirozenou odolnost organismu a neobsahuje Ïádné konzervaãní pﬁípravky. Na rozdíl od
ﬁepného cukru, kter˘ obsahuje 98 procent
sacharózy, 1,5 aÏ 2 balastních látek a do 0,5
procenta vody, obsahuje med 17 -20 procent vody, 30 - 38 fruktózy, 26 - 33 glukózy
a pouze 1 -10 procent sacharózy. Kromû
toho jsou v nûm enzymy, vitamíny, minerální
látky, organické kyseliny, aminokyseliny,
rostlinné hormonální látky a barviva. Proto
je med, zejména kvûtinov˘, velmi vhodn˘
doplÀkem dûtské v˘Ïivy. Doporuãuje se
i v léãení nûkter˘ch alergií.

vhodné jako vysoce hodnotn˘ doplnûk v˘Ïivy dûtí, rekonvalescentÛ a sportovcÛ. Obsahují pylová zrna rostlin, na kter˘ch vãely sbírají nektar a obohacují tím med o v˘znamné
látky pﬁírodního charakteru s povzbuzující úãinky.
Lesní medy jsou z pravidla
tmav‰í, coÏ zpÛsobují rostlinná barviva obsaÏená
v míse rostlin. V porovnání
s kvûtinov˘mi medy obsahují vût‰í mnoÏství minerálních látek a stopov˘ch
prvkÛ. Zv˘‰en˘ obsah vy‰‰ích cukrÛ a niÏ‰í obsah glukózy a fruktózy znamená pro
organismus pﬁi trávení vy‰‰í energetickou nároãnost. V˘Ïivná hodnota kvûtinov˘ch a lesních medÛ se jinak pﬁíli‰ neli‰í.
Nûkteré medy krystalizují hned po vytoãení, jiné za mûsíc nebo i pozdûji. ¤adu lidí,
krystalizace nebo-li cukernatûní medu odpuzuje a domnívají se, Ïe je med fal‰ován cukrem. Opak je pravdou, neboÈ ãím je v medu
více sacharózy, tím je tekutûj‰í. Kvûtinové
medy cukernatûjí zpravidla dﬁíve, neÏ medy
lesní. Jejich krystalizace je zpÛsobena vût‰inou vy‰‰ím obsahem glukózy, která má specifickou vlastnost vytváﬁet krystaly. V lesních
medech pﬁevaÏuje fruktóza (ovocn˘ cukr)
a tím zÛstávají del‰í dobu v tekutém stavu.

Kter˘ med je kvalitnûj‰í?
Kvûtinové medy mají vût‰inou svûtlej‰í
barvu. Jsou vysoce stravitelné díky vy‰‰ímu
obsahu glukózy (hroznového cukru) a tím

Jakost nedotãena
Krystalizace v Ïádném pﬁípadû neznamená zhor‰enou jakost. Je to pﬁirozená vlastnost kvûtinov˘ch medÛ, pﬁitom zcukernatûl˘

med si uchová v‰echny cenné látky a vlastnosti. Pokud ho chceme ztekutit, je moÏné
ho zahﬁívat ve vodní lázni teplé 45 stupÀÛ.
Pﬁi pﬁehﬁátí, kdy vodní lázeÀ má více neÏ 50
stupÀÛ, se niãí nûkteré hodnotné látky, jejichÏ ztráta má negativní vliv na jakost.
Vysok˘ obsah cukrÛ v medu má samo
konzervaãní úãinky. I pﬁesto je nutné dodrÏovat urãitá pravidla skladování. Med skladujeme v˘hradnû v uzavﬁeném obalu,
v suché tmavé místnosti pﬁi teplotû kolem 15
stupÀÛ a relativní vzdálené vlhkosti 60 procent. Negativnû pÛsobí pﬁímé sluneãné paprsky. Sladit ãaj medem aÏ po ãásteãném
zchladnutí.
A nakonec, kde med kupovat? pﬁímo, od
vãelaﬁe. Zde je záruka jeho vysoké kvality.
Na tzv, fal‰ování medu se totiÏ ve vût‰inû
pﬁípadÛ podílejí pﬁekupníci podél silnic ãi
v trÏnicích, kter˘m jde pﬁedev‰ím o velk˘
zisk a ménû jiÏ o spokojenost zákazníkÛ.
VáÏení pﬁátelé a ãtenáﬁi, pﬁejeme v‰em,
aby se nám a na‰im vãelám viry vyh˘baly
a abychom se co nejdﬁíve mohli vrátit ke
sv˘m bûÏn˘m ÏivotÛm.
M + F Nováãkovi

Krásn˘ den pﬁeji a vítám vás u zpráv z klubu volejbalu!
Teplo je sice aÏ pár posledních dní, ale pilní jsme letos uÏ od brzkého jara. U nás na Sahaﬁe probíhaly práce na hﬁi‰ti pláÏového volejbalu. Byly odstranûny betonové obrubníky, které byly pﬁíli‰ blízko
hracího prostoru a znamenaly nebezpeãí pﬁi pﬁípadném neopatrném
do‰lapu. Místo nich byla vloÏena geotextilie a do vzniklého prostoru
po betonu byl dosypán písek. Pevnû vûﬁíme, Ïe se nám bude letos
hrát mnohem lépe a za tento dar velice dûkujeme obci Vûdomice!
Plány na leto‰ní rok rozhodnû máme, uvidíme co z toho, vzhledem k nelehké situaci s Koronavirem, se uskuteãní. První vût‰í událostí volejbalové sezony by mûl b˘t 6. roãník turnaje v pláÏovém volejbale trojic. Pokud to pÛjde, bude se konat v nedûli 14. 6. 2020.

Dále máme na záﬁí naplánovan˘ tradiãní volejbalov˘ Memoriál. Na
hﬁi‰ti se jiÏ tﬁetím t˘dnem pilnû hraje. Letos dle poãasí a státních zákazÛ vÏdy v úter˘ a v pátek od 18.00.
Jak to v‰echno dopadlo se dovíte v pﬁí‰tím vydání Vûdomick˘ch
novin.
Mezitím, pokud máte zájem se k nám na (ne)pravidelné hraní pﬁipojit a tvoﬁit s námi volejbalovou historii :), kontaktujte mne napﬁíklad
mailem na medkova.tereza@gmail.com nebo prostû pﬁijìte aÏ nás
uvidíte hrát a nûjak se domluvíme!
S pﬁáním krásného léta,
Za SK Sahara volejbal, Tereza Tolde
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Zpráva z ãinnosti SDH Vûdomice a oddílu mlad˘ch hasiãÛ
NejdÛleÏitûj‰í zprávou, kterou chceme zahájit ná‰ pﬁíspûvek je, Ïe
ani v dobû dosud nepoznan˘ch epidemiologick˘ch opatﬁení, podstatná ãást mlad˘ch hasiãÛ nezahálela a podle toho jaká zrovna platila shromaÏìovací pravidla, snaÏili se udrÏovat svou dlouhodobû
a pracnû budovanou fyzickou kondici na co nejlep‰í úrovni. V dobû
nejpﬁísnûj‰ích opatﬁení to bylo moÏné jen individuálnû, ãemuÏ odpovídal i zvolen˘ zpÛsob pﬁípravy (viz níÏe v rozhovoru). Ihned
s rozvolÀováním shromaÏìovacích omezení pak zaãali trénovat
v men‰ích skupinkách, aby s ukonãením nouzového stavu zaãali jiÏ
trénovat tak, jak byli zvyklí pﬁed pandemií.
Pomalu se zaãíná rozbíhat i kolotoã soutûÏí v poÏárním sportu,
tedy alespoÀ v tom, Ïe se zaãínají r˘sovat termíny prvních postkoronavirov˘ch závodÛ. Zahájit by je mûlo první kolo dûtmi nejvíce oblíbeného Stimax Cupu v bûhu na 60 a 100 m pﬁekáÏkové dráze. To
by mûlo probûhnout 20. ãervna v Ústí nad Labem. Bûhem prázdnin
by pak mûla tradiãnû fungovat Podﬁipská liga v poÏárních útocích.
Nejnároãnûj‰ím soutûÏním obdobím bude pro mladé hasiãe zﬁejmû
záﬁí a ﬁíjen, kde mezi pÛvodnû plánované závody bude snaha
vmûstnat i nejdÛleÏitûj‰í soutûÏe, které kvÛli pandemii nebylo
moÏné uskuteãnit na jaﬁe.
Ani dospûlí ãlenové SDH bûhem karantény nezaháleli a snaÏili se
alespoÀ svou trochou pﬁispût a pomáhali obecnímu úﬁadu s distribucí dezinfekce do jednotliv˘ch stavení v obci.
Jak se s v˘jimeãnou situací nouzového stavu vypoﬁádávají sportovci nejúspû‰n˘ch sborÛ se vûnovala rubrika hasiãského portálu
www.hasicovo.cz, kter˘ vyzpovídal i vedoucího mládeÏe SDH Vûdomice Václava Sazeãka. Rozhovor, kter˘ byl publikován v dobû vrcholících nouzov˘ch opatﬁení si mÛÏete pﬁeãíst zde.
■ Co nebo kdo Vás pﬁivedl k poÏárnímu sportu?
K poÏárnímu sportu a tím i k hasiãinû mû pﬁivedl mÛj syn, kterého
to od maliãka táhlo tímhle smûrem. A vzhledem k tomu, Ïe v té dobû
vûdomick˘ sbor nemûl funkãní oddíl mládeÏe a dojíÏìka jinam se
neukázala jako ideální, rozhodl jsem se za pomoci pár nejbliÏ‰ích
oddíl zaloÏit. Tím jsem vstoupil do ﬁad dobrovoln˘ch hasiãÛ, ãemuÏ
jsem postupnû propadnul a objem práce se zvût‰oval tak, Ïe dnes
jsem kromû hlavního vedoucího mládeÏe i velitel vûdomické JPO V.

■ Vzpomenete si na své zaãátky? Jaké byly?
Zaãátky byly samozﬁejmû sloÏité, bez obsáhlej‰ích vûdomostí, bez
zku‰eností, bez vybavení, ale o to s vût‰ím nad‰ením jsme se postupnû pﬁes pﬁekáÏky dostávali. Do práce oddílu i SDH se zaãalo zapojovat více podobnû naladûn˘ch lidí, ãímÏ bylo moÏné vytvoﬁit
funkãní dûlbu práce a odpovûdností.
NavÏdy se nám do pamûti zapsaly první absolvované soutûÏe.
Tﬁeba úãast na okresním kole Hry Plamen, teprve po pár mûsících
fungování oddílu, kde jsme pﬁítomné pobavili rekordním poãtem
trestn˘ch bodÛ získan˘ch pﬁi poÏárním útoku CTIF, naopak jsme je
pak pﬁekvapili neãekanû dobr˘m v˘konem v klasickém poÏárním
útoku atd. V‰echny ty tûÏkosti, neúspûchy i obãasné úspûchy nám
ale pomáhaly a posouvaly nás dále.
■ Kolik sportovcÛ ve sboru máte a jak˘ch soutûÏí se úãastníte?
V na‰em sboru dnes pÛsobí 49 dûtí a mládeÏe do 18 let, kteﬁí se
rÛznou mûrou aktivnû zapojují do sportovní ãinnosti, tréninkÛ a soutûÏí. Naprostá vût‰ina z nich absolvuje základní soutûÏe na místní
úrovni poﬁádané jednotliv˘mi SDH v na‰em okrese (vesmûs kombinace disciplín ze Hry Plamen). Jako souãást vÏdy nûkolika na‰ich
druÏstev se pak úãastní okresních kol Hry Plamen (Plamínek, Ïactvo) nebo okresních kol dorostu. A kdyÏ se v daném roce zadaﬁí tak
pak na‰e nejlep‰í star‰í druÏstva zápolí v krajsk˘ch kolech, pﬁípadnû
i na mistrovství âR. V individuálních disciplínách se vûnujeme pﬁedev‰ím bûhu na 60 a 100 m pﬁekáÏek, do kterého se zapojuje také
velká ãást na‰ich mlad˘ch hasiãÛ, pár nejzatvrzelej‰ích pak vyráÏí
i na soutûÏe ve v˘stupu na vûÏ.
■ Máte na svém sborovém kontû dost pûkn˘ch v˘sledkÛ
a umístûní. Které jsou pro Vás ty nejcennûj‰í?
Na‰ím nejcennûj‰ím dosavadním úspûchem je titul Mistra âR
v bûhu na 60 m pﬁekáÏek, pro mû o to cennûj‰í, Ïe ho vybojoval
mÛj syn. Za velké úspûchy povaÏuji také na‰í dÛstojnou úãast dva
roky po sobû na Mistrovství âR Hry Plamen a Mistrovství âR dorostu. Moc nás mrzí, Ïe na‰e druÏstvo star‰ích ÏákÛ, kteﬁí mûli b˘t
letos ve vrcholné formû, nemohlo kvÛli pandemii pﬁedvést své dlouhodobû nabyté schopnosti a pokusit se tak o vût‰í úspûch na MâR.
V pﬁí‰tím roce bohuÏel nûkteﬁí z nich jiÏ opustí tuto vûkovou kategorii.
■ A na které byste nejradûji zapomnûli?
Takové snad ani nejsou, protoÏe i ty závody, na kter˘ch jsme totálnû pohoﬁeli, byly pro nás pouãné a je proto dÛleÏité si je pamatovat. Ale jako pﬁíklad rád uvedu pár na‰ich opravdu tragikomick˘ch
vystoupení. Jedním z nich je Závod poÏární v‰estrannosti v rámci
Mistrovství âR Hry Plamen v Plzni, kde jedno z na‰ich druÏstev obdrÏelo 9 trestn˘ch bodÛ na lanû, coÏ by mû nikdy pﬁedtím nenapadlo, Ïe je takov˘ v˘buch moÏn˘. Druhé druÏstvo pak zase v rámci stejné disciplíny zabloudilo a do cíle dobíhalo v dobû, kdy uÏ ostatní
dávno relaxovali. Druh˘m nezapomenuteln˘m závodem byl PoÏární
útok CTIF v rámci místní soutûÏe v Terezínû. Zde se jednomu na‰emu druÏstvu podaﬁilo získat kuriozních a neuvûﬁiteln˘ch 1 700 trestn˘ch bodÛ, z ãehoÏ jeden nejmenovan˘ jedinec obdrÏel jen 1 200
trestn˘ch bodÛ za mluvení bûhem provádûní disciplíny.
■ Jak se na vás podepsala aktuální situace? Ovlivnila pﬁípravu?
Práce s dûtmi a mládeÏí se pro mû bûhem let stala samozﬁejmou
souãástí Ïivota, takovou vlastnû drogou, která mi v této zvlá‰tní „karanténní“ dobû chybí. BohuÏel na‰e kolektivní pﬁíprava nadobro ustala a je moÏná pouze individuální, fyzická pﬁíprava na‰ich mlad˘ch
sportovcÛ, která je v‰ak závislá na jejich vÛli a pﬁístupu.
■ Jak se udrÏujete v kondici a pﬁipravujete na závody?
O udrÏování kondice se snaÏím alespoÀ u na‰ich nejperspektiv(Pokraãování na následující stranû)
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nûj‰ích jedincÛ, kteﬁí vyuÏívají mobilní aplikace pro bûhaní, která poskytuje nejen sofistikované informace bûhající osobû, ale je moÏné
i pro mû do ní nahlíÏet. Dal‰í metodou je pro nás tﬁeba „systém písmeno - v˘kon“, coÏ funguje tak, Ïe kaÏdému písmenu odpovídá nûjak˘ v˘kon (napﬁ. R je 30 dﬁepÛ). Já pak pravidelnû rozesílám zapojen˘m sportovcÛm tﬁeba jména znám˘ch osobností a oni pak
musí postupnû za urãitou dobu splnit cviky, které jednotliv˘m písmenÛm odpovídají. Pro kontrolu by mi pak mûli svûﬁenci posílat krátká videa z uskuteãÀování zadaného úkolu. Zatím nejvût‰í úspûch
mûlo jméno Josif Visarionoviã Stalin.
■ Co byste vzkázal sv˘m svûﬁencÛm a ostatním úãastníkÛm
poÏárního sportu?
V‰em pﬁeji pﬁedev‰ím pevné zdraví, dostatek protilátek, trpûlivosti a pevné nervy. ZároveÀ doufám, Ïe tahle zoufalá situace rychle
pomine a my se budeme moci vrátit k normálnímu Ïivotu, my tedy

pﬁedev‰ím k milovanému hasiãskému sportu a k setkávání na soutûÏích a hasiãsk˘ch akcích.
■ Nûco, na co jsem se nezeptala a vy byste to chtûli
Myslím, Ïe velké ãásti vedoucích mládeÏe, kter˘ch jsem za ty roky
poznal hodnû, se jiÏ opravdu st˘ská po návratu ke kaÏdodenní práci
ve sv˘ch oddílech, po trénincích i tﬁeba po pomoci pﬁi poﬁádání rÛzn˘ch hasiãsk˘ch soutûÏí a akcí. Nám je tﬁeba velice líto, Ïe jsme nemohli letos poﬁádat plánovanou soutûÏ v bûhu na 60 a 100 m pﬁekáÏek „Vûdomická tráva“, která mûla vloni pﬁi svém prvním roãníku
docela úspûch a letos jsme ji chtûli zase trochu posunout dále. A to
i díky zku‰enostem, které jsme nabyli ve spolupoﬁádání jiÏ nûkolika
roãníkÛ stále oblíbenûj‰í obdobné soutûÏe Stimax Cup, která jiÏ
dávno pﬁekroãila svÛj krajsk˘ rámec a je známá v rámci celé âR.
Na‰i mladí, vûdomiãtí sportovci se jí zúãastÀují snad nejrad‰i.
Josef Chroustal

Stav t˘mu Ïen SK SAHARA Vûdomice po koronaviru
Konec zimní pﬁípravy t˘mu Ïen SK SAHARA Vûdomice a zaãátek jarní fotbalové sezony naru‰ila koronavirová opatﬁení. V‰echny fotbalové soutûÏe, pﬁípravy a tréninky
byly zru‰eny. T˘m Ïen tak zÛstal v soutûÏi
Divize fotbalu Ïen A na 1.místû, ale bez postupu do vy‰‰í soutûÏe.
S uvolnûním opatﬁení jsme i my zahájili
pﬁípravu. Îeny mají stále chuÈ hrát fotbal a
pﬁipravit se na dal‰í úãast v soutûÏích Ïen.
Prvním poãinem se tak stalo pﬁátelské utkání dne 17. 5. s t˘mem BrÀany na jejich
hﬁi‰ti. Se‰lo se celkem 14 hráãek. Na‰e
brankáﬁka Mayerová je nemocná a tak nám
vypomohla brankáﬁka juniorky FK Teplice.
Na‰e dûvãata nastoupila odhodlanû a nebojácnû. Projevilo se to v celé první polovinû utkání. První gól padl jiÏ v 7 minutû po
pﬁímém kopu Bení‰kové, druh˘ pﬁidala v
cca 30 minutû Vaníková. V závûru poloãasu, ale domácí sníÏili na 2:1 po chybû v na‰í

obranû. Druh˘ poloãas uÏ byl oboustrannû
hor‰í, na hráãkách byla vidût fyzická nepﬁipravenost, oba t˘my odkopávaly míãe, ze
hry se vytratila sehranost, ná‰ t˘m opustily
Cankáﬁová a Hoffmannová - museli do
práce a zranila se opût Veselá. Domácím
se nakonec podaﬁilo v cca 80 minutû vyrovnat na koneãn˘ch 2:2. I tak to byla dobrá
pﬁíprava.
V té chceme pokraãovat i dále. Naplánovali jsme si úãast v turnajích poﬁádan˘ch
klubem Raptors Praha od 20. 6. - 20. 7., pﬁihlásili se ale jen 3 t˘my Ïen, takÏe turnaje
zru‰ili. Budeme tedy pokraãovat jen v trénincích - vÏdy v nedûli od 14 hod na na‰em
hﬁi‰ti (zaãínáme 31. 5.), pﬁípadnû máme
rozjednané sehrání cca 3 pﬁátelsk˘ch zápasÛ. To v‰e do cca poloviny ãervence. Od
srpna pak jiÏ zahájíme normální tréninky a
pak se 15.8. na‰e 2 t˘my úãastní námi poﬁádaného Sahara Cup v malé kopané

(úãast pﬁislíbily jiÏ 4 dal‰í t˘my Ïen).
Teì v kvûtnu jsme se pﬁihlásili do nového
roãníku Divize Ïen a Poháru Ïen. Zahájení
sezóny, ale nebude vÛbec jednoduché.
Máme 3 zranûné hráãky ze základu (Bednáﬁová, Veselá a Volavková), Králová nemÛÏe hrát z dÛvodu tûhotenství, ale máme
rozjednané nové posily. Jsou to - mladá,
nová hráãka Andrlová z Prahy, rozjednané
jsou pﬁestupy 2-3 zku‰en˘ch hráãek z 2.ligy
Ïen a po maturitû by mûly zaãít hrát i mladé
hráãky - Nováková, Tylová a MusiÀská.
TakÏe postavit alespoÀ 11 hráãek by nemûl
b˘t problém. Doufáme, Ïe i herní styl a v˘kony z podzimu se nám podaﬁí udrÏet.
Vûﬁíme, Ïe nám také pomohou i na‰i fanou‰ci hojnou úãastí, tak jako tomu bylo na
podzim.
Oldﬁich Bednáﬁ,
ãlen v˘konného v˘boru
a vedoucí druÏstva Ïen

T˘m Ïen na pﬁátelském utkání v BrÀanech dne 17.5.2020
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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 - Tak jako cel˘ svût, tak i ãinnost na‰eho klubu
ochromila omezení v rámci opatﬁení vlády v boji s pandemií. Byly
tak ukonãené nebo nezahájené v‰echny soutûÏe, tréninky
a zmrazená ve‰kerá ãinnost. Byla odloÏena plánovaná VH na
7.3.2020 i dal‰í schÛze VV do doby ãásteãné uvolnûní opatﬁení.
Pokraãovala pouze údrÏba hrací plochy a po ãásteãném uvolnûní opatﬁení se, pﬁi dodrÏování hygienick˘ch opatﬁení, podaﬁilo
uklidit a pﬁeorganizovat uloÏení materiálu v garáÏi se zﬁízením
pracovního koutku pro údrÏbu. Nyní se jiÏ vrací Ïivot i na na‰e
sportovi‰tû a zaãaly pravidelné tréninky v‰ech oddílÛ a druÏstev.
Na 29.5. byla svolána odloÏená Valná hromada SK Sahary Vûdomice z.s.
Na valné hromadû byla bilancována ãinnost v‰ech tﬁí oddílÛ: fotbalu, pétanque a volejbalu. Byla provedená kontrola usnesení z minulé valné hromady, âlenové byli seznámeni zprávou o ãinnosti v˘konného v˘boru a plán ãinnosti v˘konného v˘boru na leto‰ní rok
a zprávy vedoucích oddílÛ, druÏstev o ãinnosti v minulém roce a se
zprávou o hospodaﬁení a majetku SK Sahary Vûdomice a návrhu
rozpoãtu na leto‰ní rok.
DÛleÏit˘mi bodem valné hromady byla volba ãlenÛ v˘konného
v˘boru a revizní komise. V dal‰ích ãtyﬁech letech bude v˘konn˘
v˘bor pracovat ve sloÏení Oldﬁich Bednáﬁ, Josef Hoﬁej‰í, EvÏen
Luxa, Tomá‰ Piller, Jan Sekera, Tereza Tolde a Jan Vrba. Revizní
komise je ve sloÏení Luká‰ Hoﬁej‰í, Zdena Medunová a Simona
Horáãková.

„A“ muÏstvo - Po zavedení opatﬁení vlády zÛstala hráãÛm pouze
moÏnost individuálního tréninku.
Proto jsme pﬁivítali po uvolnûní omezení aktivitu okresního fotbalového svazu, kter˘ vyhlásil Turnaj OFS.
Do turnaje se pﬁihlásilo celkem 24 muÏstev, které byly rozdûlené
do ‰esti skupin. Do skupiny C jsme byli nalosováni spolu s t˘my Chemiãky DobﬁíÀ, Viktorie Budynû a Sokola M‰ené - láznû.
První zápasy se odehrály 30.kvûtna. Sahara zvítûzila na hﬁi‰ti Budynû 2:1 po dobrém v˘konu zejména v prvním poloãase. Dal‰í zápas
hraje Sahara 6.ãervna od 17.hod. ve M‰ené - lázních a 13.ãervna
pﬁivítáme na Sahaﬁe celek Chemiãky DobﬁíÀ. První dva celky budou
hrát semifinálov˘ zápas s muÏstvy skupiny D.
Do kádru muÏstva se vrátil z Bezdûkova David Stehlík a na zkou‰ku z Roudnice n.L. nastupuje v muÏstvu Honza Pokorn˘.
DruÏstvo mlad‰ích ÏákÛ se úãastní rovnûÏ Poháru OFS. Hrají
v ‰estiãlené skupinû systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m doma a venku. Svá
utkání hrají po cel˘ ãerven do 27.6.
Tím bych Vás rád pozval opût na Saharu za zábavou s dobr˘m fotbalem.
Jan Sekera, pﬁedseda SK SAHARA

Rozlosování TURNAJ OFS 2020 mlad‰í Ïáci

Omalovánky pro nejmen‰í
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