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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané, zaãínáme spoleãnû dal‰í rok, 2020. Od zvolení nového zastupitelstva obce ubûhlo 17 mûsícÛ. Na zaãátku minulého roku se nûkteﬁí zastupitelé
(vãetnû mû) v nov˘ch funkcích teprve rozkoukávali. Od samého zaãátku jsme ale mûli
jasné priority pro nadcházející volební období. A tûm jsme se cel˘ rok intenzivnû vûnovali. Troufám si ﬁíci, Ïe letos se uÏ nûkteré z projektÛ uskuteãní a vy budete moci
posoudit v˘sledky na‰í práce. O které projekty se jedná?
Pﬁístavba mateﬁské ‰koly
Na zaãátku roku 2020 se zastupitelstvo
setkalo s paní ﬁeditelkou M· nad ãtyﬁmi návrhy pﬁístavby ‰kolky. Vybrali jsme jeden,
kter˘ budeme postupnû doplÀovat jednak
podle na‰ich pﬁedstav, a pﬁedev‰ím samozﬁejmû podle potﬁeb ‰kolky. Co víme uÏ teì:
pﬁístavbu jedné tﬁídy uskuteãníme v prostorách lesíka. Projekt poãítá s co nejmen‰ími
zásahy do prostﬁedí, urãitû pohlídáme, aby
se zbyteãnû nekácely stromy. Podle architektÛ bychom reálnû mohli zaãít stavût letos
na podzim.
Urbanistická studie - pokraãování
V minulém ãísle Vûdomick˘ch novin jste
se mohli doãíst i o urbanistické studii. Na
jaﬁe zaãneme upravovat prostor u hlavní silnice Na Zavadilce a to prostor u RÛÏové
ulice. V souãasné dobû je hotová celá studie úprav areálu U Sumce. Zde zaãneme
s úpravou povrchu v zatáãce Roudnické
ulice. Plánujeme vydláÏdit ji Ïulov˘mi kameny, stejná úprava ãeká i vchod U Sumce.
Pokud máte zájem si celou studii podrobnûji prohlédnout, dejte mi vûdût, ráda v‰e
ukáÏu a vysvûtlím. S dal‰ími plánovan˘mi
úpravami areálu U Sumce vás seznámím
zase v dal‰ím ãísle novin.
Dopravní situace v obci
Îe v obci jsou úzké silnice, víme v‰ichni.
Co to znamená v souvislosti s rostoucím
poãtem na ulici parkujících aut, asi není
nutné podrobnû popisovat. Problematická
situace se t˘ká skoro v‰ech ulic na‰í obce.
Zatímco bûÏné osobní auto se zúÏením
je‰tû protáhne, pokud by mûli takovou
trasu projet tﬁeba hasiãi, hrozí riziko, Ïe nedojedou vãas nebo vÛbec. Spolu s dopravním inÏen˘rem tuto problematiku ﬁe‰íme.
Stejnû jako ﬁe‰íme i zúÏenou komunikaci
u bazénu, která se taky jeví jako hodnû
problematická. O dal‰ích krocích vás budu
informovat.

Nebezpeãná zatáãka smûr
Zavadilka a kﬁiÏovatka ke K˘‰kovicím
Pﬁíslu‰n˘ odbor jsem upozornila na nevyhovující bezpeãnostní situaci na jmenovan˘ch komunikacích a zároveÀ jsem poslala
Ïádost o zaﬁazení v˘stavby okruÏní kﬁiÏovatky silnic II/240 a III/24053 a roz‰íﬁení kﬁiÏovatky III/24052 do plánu investic ústeckého
kraje. Teì nezb˘vá neÏ ãekat, jak se kraj
k na‰í Ïádosti postaví.
Dotace na ProtipovodÀov˘ plán
obce Vûdomice
V roce 2019 jsme Ïádali o dotaci na ProtipovodÀov˘ plán obce doplnûn˘ mimo jiné
i nov˘mi rozhlasov˘mi tlampaãi. Ty uÏ se
budou instalovat i do nov˘ch lokalit (napﬁ.



V¯TISK ZDARMA

U Hru‰ky, Rozvojová lokalita a budoucí lokalita Residence ¤íp). Realizaci projektu
stihneme letos.
Kulturní akce
Máme za sebou leto‰ní první kulturní akci
obce - Masopustní prÛvod. Poãasí nám
pﬁálo, mírné omezení bohuÏel „obstaralo“
probíhající chﬁipkové období. Upﬁímnû doufám, Ïe v‰ichni, kdo se Masopustu nemohli
ze zdravotních dÛvodÛ zúãastnit, se uÏ cítí
líp. Akce se vydaﬁila, masky byly úÏasné
a obãerstvení na hﬁi‰ti perfektní. Dûkuji
v‰em, kteﬁí se zúãastnili a vûﬁím, Ïe pﬁí‰tí
rok se nám sejde je‰tû víc zajímav˘ch a originálních masek.
Pozvánka na závûr: 30. 4. 2020 nás ãekají âarodûjnice. Srdeãnû vás v‰echny zvu
k Sumeãkovi, kde leto‰ní druhou kulturní
akci uspoﬁádáme. Podrobnosti se vãas dozvíte v letáãku do schránek, rozhlasem ãi emaily. Pﬁijìte se potkat a uÏít si spoleãnû
stráven˘ ãas!
A je‰tû nûco: blíÏí se Velikonoce. AÈ uÏ
jsou pro Vás svátky jara, náboÏensk˘m
svátkem nebo prostû jen pﬁíjemnû stráven˘mi dny volna navíc, moc vám pﬁeji, abyste je
proÏili pﬁesnû podle sv˘ch pﬁedstav. Hodnû
zdraví, pohody a lásky vám pﬁeje
Jana Salcmanová, starostka obce

Zimní období ve ‰kolce konãí a jaro zaãíná...

Informace z ãinnosti dûtí z mateﬁské ‰koly ãtûte na stranû 5
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OKÉNKO místostarostky obce
VáÏení spoluobãané, vítám Vás u vydání prvního leto‰ního v˘tisku Vûdomick˘ch novin.
V poslední dobû se ãím dál víc hovoﬁí o odpadech. O shromaÏìování, ukládání, spalování i jejich vyuÏívání. Mnoho lidí si klade otázky spojené s ekologií - s udrÏitelností a budoucností Ïivota na na‰í
planetû.
První jarní sluníãko nekompromisnû odhalí odhozené PET lahve,
plechovky a dal‰í odpadky odhozené do pﬁíkopÛ ãi do lesa. Mûli by
tedy pﬁijít lidské ruce, které pﬁírodu nerozkládajícího odpadu zbaví.
Nejlépe hodnû rukou. To pak „jde práce pûknû od ruky“ a bûhem
jednoho dne mÛÏe b˘t na‰e okolí krásnû ãisté.
A pﬁesnû toto je cílem celorepublikové akce „Ukliìme svût,
ukliìme âesko“, do kterého se v leto‰ním roce pﬁihlásila i na‰e
obec. Smyslem akce je nejen pomoci pﬁírodû, ale i vytváﬁet kladn˘
vztah obãanÛ k prostﬁedí, ve kterém Ïijeme.
Do akce se mÛÏe zapojit naprosto kaÏd˘, kdo je ochoten pomoci
likvidovat odpadky z míst, kam nepatﬁí, aÈ uÏ jde o cyklistické trasy,
pﬁíkopy nebo jen nevzhledná zákoutí v katastru na‰í obce.
Pokud patﬁíte mezi ty, kter˘m není vzhled na‰í obce lhostejn˘,
udûlejte si 4. dubna ãas a pﬁijìte v 9 hodin k obecnímu úﬁadu. Tam
v‰ichni sbûraãi dostanou pytle na odpadky a pﬁípadnû rukavice.
Malé i velké dobrovolníky zveme po skonãení úklidu na opékání
‰pekáãkÛ, a dûti se mohou tû‰it na malou odmûnu.
Pﬁedpokládan˘ konec akce je 12:00

Jak dlouho tedy rozklad trvá?
■ Zbytky jídla - doba rozkladu ohryzkÛ od jablek ãi slupek od banánÛ je
velmi krátká, neboÈ se pohybuje od nûkolika t˘dnÛ do nûkolika mûsícÛ.
Slupky od pomeranãe se mohou rozkládat aÏ jeden rok.
■ Papír - RovnûÏ papírové odpadky jsou biologického pÛvodu.
Proto se vût‰ina z nich, jako napﬁ. papírové kapesníky, noviny ãi
ãasopisy obvykle rozloÏí za nûkolik mûsícÛ.
■ Îv˘kaãka - Odhodit malou Ïv˘kaãku na zem se mÛÏe zdát jako
bezv˘znamné, rozkládat se ov‰em bude 5 i více let.
■ Cigaretové filtry - Kuﬁáci ãasto odhazují nedopalky na zem. Ty
se, ale mohou rozkládat i nûkolik let.
■ Hliníkové plechovky - Vyhazovat tyto nápojové obaly do pﬁírody
rozhodnû nedoporuãuji. NejenÏe se budou rozkládat 200 aÏ 500
let, ale mÛÏe rovnûÏ dojít k poranûní lidí i zvíﬁat.
■ Baterie - Ty se stejnû jako plechovky rozkládají 200 - 500 let, nicménû v jejich pﬁípadû existuje je‰tû vût‰í riziko neÏ poranûní.
UvolÀují se z nich totiÏ nebezpeãné látky!
■ Pneumatiky - Do volné pﬁírody rozhodnû nepatﬁí ani pneumatiky.
Jejich rozklad trvá stovky let.
■ Plastové v˘robky - UÏ v˘roba plastÛ je velkou zátûÏí pro Ïivotní
prostﬁedí a navíc obsahují nebezpeãné látky. Doba jejich rozkladu
se je‰tû k tomu pohybuje v ﬁádech stovek let (napﬁ. PET láhve ãi
plastové ta‰ky), pﬁiãemÏ u polystyrenu se odhaduje aÏ na tisíce
let, ale rozloÏit se nemusí nikdy.
■ Sklo - Také u sklenûn˘ch v˘robkÛ lze dobu rozkladu pouze odhadovat. Aã nûkteré pﬁedpoklady hovoﬁí o tﬁech tisících let, opût existuje moÏnost, Ïe se tento materiál nerozloÏí nikdy.
Pohodové svátky jara a bohatou pomlázku Vám v‰em pﬁeje
Bc. Radka Luxová, místostarostka obce

Upozornûní pro obãany obce
Chtûli bychom pﬁipomenout v‰em spoluobãanÛm základní pravidlo spokojeného spoluÏití mezi obãany.
Zastupitelstvo obec Vûdomice se na svém zasedání dne 7. 12.
2016 usneslo vydat na základû § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní ﬁízení), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, tuto Obecnû závaznou vyhlá‰ku obce ã. 2/2016 O regulaci hluãn˘ch ãinností.
KaÏd˘ je povinen zdrÏet se o nedûlích, státních svátcích a ostatních svátcích pouÏívání strojÛ a zaﬁízení zpÛsobujících hluk (napﬁ.
cirkulárek, motorov˘ch pil a kos, kﬁovinoﬁezÛ, stﬁíhacích nÛÏek, drtiãek vûtví, motorov˘ch sekaãek na trávu, bouracích kladiv, brusek,
vrtaãek apod.) a to:
a) na veﬁejn˘ch prostranstvích v zastavûném území obce - zcela,
b) na jin˘ch místech v zastavûném území obce - jen pokud hluk v intenzitû zpÛsobilé naru‰it veﬁejn˘ poﬁádek pﬁesáhne mimo jím
vlastnûnou (popﬁ. na jiném právním základû uÏívanou) nemovitost.
Dále Ïádáme majitele psÛ, aby pﬁi procházkách po obci uklízeli hromádky, které pejsci za sebou zanechávají. Nehledû na
estetiku, je pﬁi sekání trávy setkání s psím exkrementem velmi nepﬁíjemné.
NA OBECNÍM Ú¤ADU JE MOÎNÉ K ZAPÒJâENÍ
Ceník zápÛjãek majetku obce na dobu krat‰í neÏ 30 dnÛ
(§ 39 odst. 3 zák. ã. 128/2000 Sb.)
Víte, jak dlouho se nejrÛznûj‰í odpadky rozkládají?
Vyhazovat nepotﬁebné vûci na zem bychom nemûli. Aã se nûkteré materiály pﬁirozenou cestou rozloÏí pomûrnû rychle, u dal‰ích se
jedná o celá tisíciletí. Takové zbytky ovoce tedy v pﬁírodû pochopitelnû nadûlají daleko ménû ‰kody neÏ tﬁeba PET láhve. Navíc i stejn˘ materiál se mÛÏe rozkládat mnohem krat‰í ãi mnohem del‰í
dobu, protoÏe záleÏí na místû, kde odpadky leÏí. Nejvíce záleÏí na
vlhkosti, sluneãním svûtle a pﬁístupu vzduchu. NejenÏe pﬁíroda plná
odpadkÛ nevypadá dobﬁe z estetického hlediska, ale do pÛdy se
ãasto v prÛbûhu jejich rozkladu mohou uvolÀovat toxické látky!
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Pﬁedmût
Míchaãka 125 litrÛ
Le‰ení Haki - jedno pole (9 m2)
OkruÏní pila
Traktor Zetor (pouze s ﬁidiãem)
Nákladní pﬁívûs VS - 3
za osobní automobil
V˘suvn˘ kovov˘ Ïebﬁík ZD 12
Kontejner - gril

Sazba vã.21% DPH
121,- Kã /den
121,- Kã / den
121,- Kã / den
242,- Kã / za jednu motohodinu
242,- Kã / den
242,- Kã / den
242,- Kã / den
Zastupitelstvo obce
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Hospodaﬁení na‰í obce v roce 2019
Rok 2019 byl prvním ucelen˘m úãetním
obdobím nového zastupitelstva na‰í obce
a to je tak jiÏ plnû zodpovûdné za jeho strukturu a plnûní jednotliv˘ch kapitol.
Rozpoãet byl na sklonku roku 2018 jednomyslnû schválen jako rozpoãet pﬁebytkov˘.
Celkové daÀové pﬁíjmy, dotace a pﬁíjmy
z poplatkÛ byly naplánovány ve v˘‰i
12.106.200 Kã, pﬁíjmy z prodeje stavebních
parcel v rozvojové lokalitû ve v˘‰i
25.000.000 Kã a celkové v˘daje pak ve v˘‰i
11.929.000 Kã plus splátka bankovního

úvûru ve v˘‰i 20.558.000 Kã. Podíl investic
na celkov˘ch v˘dajích obce byl plánován ve
v˘‰i 27%, konkrétnû 3.280.000 Kã.
Skuteãnost roku 2019 je zobrazená
v tabulce (viz níÏe).
PoloÏkou, která zcela zásadním zpÛsobem pozitivnû ovlivnila pﬁíjmovou ãást rozpoãtu jsou pﬁíjmy z prodeje stavebních pozemkÛ v rozvojové lokalitû.
Prodej pﬁinesl do rozpoãtu o 11.273.237

Kã více neÏ bylo plánováno. Dal‰í poloÏkou,
která mûla siln˘ pozitivní vliv a dalece pﬁedãila na‰e oãekávání, jsou daÀové pﬁíjmy.
Díky dobré v˘konosti ãeské ekonomiky jsme
získali o 1.061.239 Kã více daÀov˘ch pﬁíjmÛ.
Co do v˘‰e je nejv˘znamnûj‰í v˘dajovou
poloÏkou splátka bankovního úvûru, kter˘
obec mûla na financování v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí v rozvojové lokalitû. V souãasné
dobû je na‰e obec bez jakéhokoliv bankovního úvûru. Provozní v˘daje obce jsou oproti plánu niÏ‰í o 981.479 Kã. I v meziroãním
srovnání se jedná o pokles. Vzhledem k posunutí nûkter˘ch investiãních akcí (obecní
rozhlas) nebyla zdaleka vyãerpána kapitola
investice.
První ucelen˘ úãetní rok fungování nového zastupitelstva pﬁinesl, z ãistû ekonomického pohledu, tﬁi zajímavá poznání:
1. BûÏné pﬁíjmy obce, tj. daÀové pﬁíjmy
a poplatky, v˘znamnû pﬁevy‰ují bûÏnou
spotﬁebu obce (provozní v˘daje). Tedy
i v pﬁípadû pﬁípadného budoucího propadu tûchto pﬁíjmÛ, bychom bez problémÛ
zajistili provoz obce a to bez jak˘chkoliv
negativních dopadÛ na obãany.
2. Máme dostatek finanãních prostﬁedkÛ na
plánované investice (dostavba mateﬁské
‰koly, revitalizace centra Zavadilky, úprava areálu u Sumce, atd.).
3. Nemáme Ïádn˘ bankovní úvûr, tzn. jakoÏto velmi bonitní subjekt není problém,
v pﬁípadû potﬁeby, získat dodateãné finanãní prostﬁedky od banky.

Komise pro obãanské záleÏitosti
V mûsících lednu, únoru a bﬁeznu jsme gratulovali tûmto na‰im spoluobãanÛm, kteﬁí oslavili svá Ïivotní jubilea.
v lednu
pan Josef Meduna
paní Vlastimila Rabasová
paní Milena Hricová
pan Zdenûk Janda
pan Josef Málek

v únoru
pan Jiﬁí Brázda
paní BoÏena Struková

v bﬁeznu
paní Drahomíra Horáková
pan Zdenûk Ka‰par
paní Anna Beránková
paní Eva Chládková
paní Jana Matûjková
paní Jana Jindráková
pan Jiﬁí Hartmann

V‰em oslavencÛm je‰tû jednou gratulujeme a pﬁejeme do dal‰ích let mnoho zdraví, ‰tûstí a rodinnou pohodu.
Dne 8. února 2020 se uskuteãnil v na‰í obci Vûdomice „Masopustní prÛvod“. Na‰e ãlenky komise se aktivnû zapojily a do Masopustního prÛvodu vy‰ly v maskách. PrÛvod vycházel ve 14 hod. od Obecního úﬁadu za doprovodu hudebníkÛ a procházel jednotliv˘mi ulicemi aÏ k zázemí - na fotbalové hﬁi‰tû Sahara. Tam bylo pro úãastníky „ Masopustního prÛvodu“ pﬁipraveno poho‰tûní.
V mûsíci kvûtnu na‰e komise spolu s OÚ pﬁipravuje 16. 5. 2020 vítání obãánkÛ
a 22. 5. 2020 setkání seniorÛ s hudebním vystoupením pana Pavla Ericha.
KPOZ - Vlasta Sekerová

Jsem pﬁesvûdãen, Ïe zastupitelstvo jako
celek, v prvním roce svého fungování ekonomicky obstálo. Jsme ekonomicky zdravá
obec s dostateãn˘mi finanãními rezervami.
Vytknout se dá snad jediné a to zatím nedostateãná investiãní aktivita zpÛsobená absencí pﬁipraven˘ch investiãních projektÛ.
Vûﬁím, Ïe tento dílãí nedostatek bude jiÏ
v tomto roce napraven.
Ing. Tomá‰ Hájek, MBA
zastupitel obce,
ãlen finanãního v˘boru

V˘sledky ankety
Nejhezãí vánoãní strom v roce 2019
mûli na námûstí v Libochovicích. V anketû Litomûﬁického deníku o tom sv˘mi
hlasy rozhodli ãtenáﬁi, kteﬁí hlasovali na
webové stránce.
Libochovick˘ strom od nich získal dohromady 4430 hlasÛ. Na krásném druhém místû se s 4143 hlasy umístil
vánoãní strom ve Vûdomicích. Stromek v Tﬁebívlicích získal od ãtenáﬁÛ
1267 hlasÛ a vybojoval tak tﬁetí místo.
V anketû mohli lidé vybírat z celkem
18 stromÛ z mûst a vesnic z Litomûﬁicka a Podﬁipska.
Bc. Radka Luxová, místostarostka
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V sobotu 8. 2. 2020 se pﬁed budovou obecního úﬁadu se‰li pﬁíznivci ãesk˘ch tradic k oslavû masopustního veselí. Ve Vûdomicích
se totiÏ konal 2. roãník Vûdomického masopustu. Strakat˘ pﬁevzal
z rukou starostky symbolick˘ klíã a povolení projít obcí pro v‰echny
ma‰kary a potom s Ïenu‰kou provedl ulicemi cel˘ masopustní prÛvod. âtyﬁi Turci tancovali svÛj taneãek, aby byl úrodn˘ rok. Medvûd
vyzval hospodyÀky k tanci plodnosti. A v‰ichni nûco pojedli, popili
a hlavnû si zatancovali pﬁi harmonice pana Ericha s doprovodem.
Na hﬁi‰ti SK Sahara byla symbolicky na 40 dní pohﬁbena basa
a potom se jiÏ ochutnávaly zabijaãkové dobroty a zapíjely pivem ãi
nûãím ostﬁej‰ím.
Chtûla bych podûkovat v‰em, kteﬁí se jak˘mkoli zpÛsobem zaslouÏili o poﬁádání této akce. V‰em, kdo se úãastnil prÛvodu v maskách, kdo si svou originální masku vyrábûl, kdo nûco sladkého upekl
a hlavnû v‰em, kteﬁí cel˘ prÛvod hostili pﬁed sv˘m domem. Také velik˘ dík patﬁí pánÛm ZdeÀku Kubínkovi a Tomá‰i Pillerovi za darování pomazánek a v˘peãkÛ k poho‰tûní v‰ech zúãastnûn˘ch.
Za KK Renata Tylová
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Zimní období ve ‰kolce konãí a jaro zaãíná...
Pﬁesto, Ïe si dûti neuÏily snûhu venku,
sportování v zimním období jsme si dokázali vytvoﬁit i beze snûhu. V lednu probûhla ve
tﬁídû zimní olympiáda. Teplé obleãení, lyÏe,
snowboardy, sánû, brusle i hokejky - to byla
celá v˘stroj pﬁi t˘denním tématu „zimní sporty“. I bez snûhu jsme s dûtmi dokázali sáÀkovat, bruslit, lyÏovat, nûkteﬁí dokonce podnikli i skok na lyÏích z mÛstku. Celá ‰kolková olympiáda byla zakonãena slavnostním
ceremoniálem, velkou koulovaãkou a rozdáním medailí v‰em zúãastnûn˘m :).
V t˘dnu „hudebních nástrojÛ“ se ze ‰kolky
stále linuly tóny....jestli libé nebo nelibé, to
mohli ohodnotit jen kolemjdoucí. Dûti si do
‰kolky pﬁinesly hudební nástroje a cel˘
t˘den jsme bubnovali, pískali, drnkali a zpívali. Stali jsme se i souãástí i koncertu malého flétnisty Tadeá‰ka, kter˘ z domova pﬁi-

‰el vybaven i stojanem na noty a pﬁedvedl
dûtem své umûní, které získává docházkou
do ZU·. Jeho snaha byla ocenûna bouﬁliv˘m potleskem celého publika.
Kdo by nemûl rád Ïelatinu. Tu jsme si vyrábûli pﬁi povídání o vesmíru. Dûti si sestavovaly rakety, vytváﬁely souhvûzdí, prohlíÏely encyklopedie a seznamovaly se se Ïivotem kosmonautÛ. Na závûr jsme vyrobili Ïelatinu pro kosmonauty, aby jim pﬁi letu
v kosmické lodi nevyhládlo.
Ná‰ lékaﬁsk˘ t˘den, kter˘ jsme plánovali,
byl trochu posmutnûl˘. Velká nemocnost zasáhla i dûti na‰í mateﬁské ‰koly a tak si na
lékaﬁe a pacienty hrála jen malá hrstka dûtí.
I pﬁesto byly spokojené, protoÏe záchrana
Ïivota, operace ãi kapaãka od p. uãitelek,
byla mnohem pﬁíjemnûj‰í, neÏ o‰etﬁení
a pobyt v opravdové nemocnici.

A velká nemocnost dûtí stále trvá. Termíny Ekologického programu „Malujeme - ãarujeme“ i v˘let do Toulcova dvora jsme museli posunout, protoÏe jiÏ 4. t˘dnem je docházka dûtí do mateﬁské ‰koly minimální
a poãet dûtí nepﬁekroãí 10.
S radostí jsme pﬁivítali moÏnost, reprezentovat na‰i mateﬁskou ‰kolu v Keni, které
jsme poskytli video o práci s pﬁed‰kolními
dûtmi. Tímto jsme jim pﬁiblíÏili program
a náplÀ vzdûlávací práce v ãesk˘ch mateﬁinkách. Abychom udûlali radost na‰im
mal˘m keÀsk˘m kamarádÛm, poslali jim
na‰e dûti pár drobn˘ch dárkÛ. Tím jsme jim
vykouzlili velk˘ úsmûv na tváﬁi.
VáÏení ãtenáﬁi, dûlejte i vy radost lidem
kolem sebe, sv˘m chováním nebo jen pouh˘m úsmûvem.....a budete mít hezãí den!!!!!
M. Paﬁíková a kolektiv M·

Mateﬁská ‰kola Vûdomice pomáhá africk˘m dûtem
Mateﬁská ‰kola Vûdomice se zapojila do charitativního projektu nadaãního fondu Kipepeo na pomoc
dûtem z mateﬁské ‰koly ve slumu Likoni nedaleko
Mombasy v Keni. Africké dûti dostaly od tûch Vûdomick˘ch hraãky, vzdûlávací pomÛcky, psací potﬁeby
a se‰ity. Radost a nad‰ení v oãích místních mal˘ch
dûtí pﬁi pﬁebírání dárkÛ se dá tûÏko popsat slovy.
Opravdu staãí málo, abychom udûlali radost druh˘m
a alespoÀ ãásteãnû pomohli tûm, kteﬁí si zdaleka nemohou dovolit to, co my. Na oplátku poslaly africké
dûti do Vûdomic obrázky, které sami namalovaly.
Velké podûkování patﬁí paní ﬁeditelce Marcele Paﬁíkové za zorganizování sbírky a zakoupení hraãek.
Nadaãní fond Kipepeo: (https://kipepeofoundation.org.uk/cs/)
je malá rodinná charita pomáhající AfriãanÛm zlep‰it
úroveÀ vzdûlávacích a sportovních zaﬁízení pro sirotky a dûti bez prostﬁedkÛ. Spolupracuje s místní
komunitou a sponzoruje pouze projekty, které zaãnoua spravují Afriãané sami. 100% vybran˘ch darÛ
konãí u pﬁíjemcÛ pomoci, v‰ichni dobrovolníci
a partneﬁi pracují zadarmo.
Ing. Tomá‰ Hájek, MBA
zastupitel obce, ãlen finanãního v˘boru
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Krátké zprávy z knihovny

dem k tomu, Ïe dûti do zaﬁízení ãasto pﬁicházejí napﬁ. jen v pyÏamku, jsou tety vdûãné za jakékoliv dûtské obleãení.

VÍTE, ÎE:
■ Bﬁezen je mûsíc ãtenáﬁÛ. Od roku 2009
tuto akci organizuje Svaz knihovníkÛ a informaãních pracovníkÛ âeské republiky
(SKIP). Jde o celostátní akci podporující
ãetbu. MoÏná si je‰tû pamatujete na akci
„Bﬁezen - mûsíc knihy“ z druhé poloviny 20.
století. Tehdy se kaÏd˘ ãtvrtek stály dlouhé
fronty na novû vydané knihy v knihkupectvích. Dnes nabídka knih pﬁevy‰uje poptávku, a tak se stﬁedem zájmu stává ãtenáﬁ.
I pﬁes nabídku jin˘ch médií si stále ti‰tûná
kniha své ãtenáﬁe najde.
■ V bﬁeznu oãekáváme v knihovnû náv‰tûvu dûtí z místní mateﬁské ‰koly. UÏ se
moc tû‰íme.
■ Vyvrcholením bﬁeznov˘ch akcí je kaÏdoroãnû akce na podporu dûtského ãtenáﬁství,
Noc s Andersenem. O leto‰ním roãníku Vás
budeme informovat v pﬁí‰tím vydání novin.
■ Do Místní knihovny ve Vûdomicích
kaÏdé tﬁi mûsíce dorazí cca 150 nov˘ch
knih. Jedná se o takzvané v˘mûnné soubory, které pro nás zaji‰Èuje Knihovna
K.H.Máchy v Litomûﬁicích. Soubor obsahuje
jak dûtskou literaturu, tak romány v‰ech
ÏánrÛ pro dospûlé. NejbliÏ‰í termín je 16.
dubna.
■ Knihovna ve Vûdomicích je plnû automatizovaná. To, mimo jiné, znamená, Ïe se
kdykoliv a odkudkoliv mÛÏete podívat, jaké
knihy si v knihovnû mÛÏete zapÛjãit (on-line
katalog), pﬁípadnû, jaké knihy máte zapÛjãené. Staãí nav‰tívit na‰e webové stránky

www.knihovnavedomice.cz. Pro pﬁístup do
osobního konta musíte poÏádat knihovnici
o pﬁidûlení hesla.
■ Pro dûti od 4 do 12ti let je kaÏdé pondûlí
od 17:00 hodin pﬁipravena v˘tvarná dílna.
■ Knihovna je vybavena mnoÏstvím stavebnic, her a hraãek pro dûti.
■ Knihovna je místem setkávání. KaÏdé
pondûlní dopoledne od 9:00 do 11:00 je
v knihovnû otevﬁená kavárniãka.
■ V knihovnû také cviãíme. Speciální cviãení je urãeno seniorÛm. První skupina cviãí
na Ïidlích. Druhá skupina na cviãebních
podloÏkách. U nás mohou cviãit v‰ichni.
Prostû: „Cviãit mÛÏe‰, i kdyÏ nemÛÏe‰.“ Je
to pouze o tom chtít. Pokud to chcete zkusit,
pﬁijìte kterékoliv pondûlí do kavárniãky,
nebo se informujte na tel. 723 824 329. Informace o cviãení jsou také na na‰ich webov˘ch stránkách.
■ V rámci projektu „Putovní harlek˘nka“
sbíráme od obãanÛ tyto kníÏeãky a posíláme
je dál do domovÛ dÛchodcÛ a léãeben.
■ PÛjãujeme témûﬁ v‰echny mluvící knihy
z edice Kouzelné ãtení od Albi. Nejoblíbenûj‰í jsou samozﬁejmû Dinosauﬁi.

Zpráva z Koãiãího

Babí Léto je tu i v zimû

Co je pozdrav...

domova Sluníãko, z.s.

Spolek Babí Léto je tu s Vámi uÏ 5 let. Zakládající ãlenky zde pÛsobí dodnes. Postupnû se jich pﬁidalo dal‰ích pût a nacviãily
jsme více tancÛ. Taneãní pásma prokládáme i básnûmi od na‰í ãlenky RÛÏi. Z jejich
mnoÏství si mÛÏeme vybírat. Ta nejnovûj‰í
poslouÏila i jako text k nové úvodní písni:

Pozdrav je nejjednodu‰‰í spoleãensk˘
kontakt a nejzákladnûj‰í projev zdvoﬁilosti.
Pozdravit je slu‰nost, odpovûì povinnost.
Své dûti se snaÏíme vychovávat, aby umûly
pozdravit a ﬁíci, dûkuji. KdyÏ potkáme dûti,
mládeÏ a dospûlé v obci, kde anonymita není
tak vysoká, v‰imneme si, Ïe nezdraví, koho
neznají, ale ãasto i koho znají. Je to neúcta
a neslu‰nost. Zásadou je, Ïe pozdravem bychom nemûli ‰etﬁit. Pozdrav je dÛleÏit˘ ve
vztahu mezi lidmi, tak dÛleÏit˘, Ïe ovlivÀuje
úplnû základní vztahy. Dítû, které pozdraví cizího, vypadá mile, uãí se základÛm slu‰nosti.
Proto apelujeme na rodiãe, aby uãili dûti slu‰nému chování a ‰li jim ve zdravení pﬁíkladem.
Obec by mûla b˘t jako velká rodina. Jde
o bûÏné situace, míjení se s lidmi na ulici,
venkovské cestû nebo na kole, v lese, kde by
mûl b˘t pozdrav samozﬁejmostí.
Asi pﬁed rokem se stala taková úsmûvná
situace. Tatínek ráno vedl svou dcerku do
mateﬁské ‰kolky a holãiãka pozdravila hlasitû „dobr˘ den“, tak dostala odpovûì pozdravem, ale tatínek ani slovo. Otoãila jsem se
na holãiãku a ﬁekla „ty, ale umí‰ krásnû zdravit“. Pozdrav byl upﬁímn˘, protoÏe je to uãí
v mateﬁské ‰kolce a rodina by v tom mûla
pokraãovat a jít pﬁíkladem. Proto si myslíme,
Ïe by si kaÏd˘ mûl uvûdomit, Ïe pozdrav
nás nic nestojí.
JK a MH

Ve druhém pololetí 2019 dostala na‰e nezisková organizace Koãiãí domov Sluníãko,
z.s. dotaci z obce Vûdomice ve v˘‰i 5000,Kã. Dotace byla pouÏita na péãi o koãky bez
domova, které byly pﬁijaty do na‰eho útulku.
Do péãe o koãiãky je zahrnuta léãba, odãervení, odble‰ení, kastrace, oãkování a ãipování. Po tûchto potﬁebn˘ch úkonech a uzdravení je koãiãkám hledán vhodn˘ domov.
Z obce Vûdomice jsme v roce 2019 pﬁijali
15 koãek. Mezi nimi byli i koãiãky po tragicky zesnulé obãance, které zÛstaly opu‰tûné,
bez domova.
Dûkujeme za úÏasnou spolupráci s obcí
Vûdomice a to nejen ohlednû ﬁe‰ení opu‰tûn˘ch koãek, tak i v osvûtû kastrací. Spoleãná spolupráce dává záruku, Ïe v obci nebudou Ïivoﬁit zvíﬁata bez domova a nebudou
zde pﬁib˘vat opu‰tûná a nemocná koÈata.
Do na‰eho útulku bylo v loÀském roce pﬁijato z okolí Roudnicka celkem 346 koãek,
226 koãek ode‰lo do nového domova, 79
plach˘ch koãek bylo vykastrováno a vráceno do pÛvodní lokality, 12 koãek bylo vráceno pÛvodnímu majiteli, 32 koãek zemﬁelo
v dÛsledku ‰patného zdravotního stavu.
Za Koãiãí domov Sluníãko, z.s.
Milana Petrásková, pﬁedsedkynû
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NÁPAD Z V¯TVARNÉ DÍLNIâKY:
Jednoduchá dekorace ze dvou koleãek
filcu (nebo jiné látky) a jednoho chlupatého
drátku.
1. Vystﬁihneme 2 koleãka rÛzné velikosti
2. Na velk˘ ‰pendlík nabereme jedno koleãko
3. Nabereme druhé koleãko
4. Obtoãíme drátkem
5. Vytvarujeme tykadla
6. MÛÏeme pouÏít na sponku nebo pﬁidat
‰pejli a vytvoﬁit zápich
Ing. Iva Foﬁtová, knihovnice

Je‰tû jednou dûkuji v‰em obãanÛm, kteﬁí
pﬁispûli obleãením do Klokánku (zaﬁízení pro
dûti vyÏadující okamÏitou pomoc). Pokud se
Vám doma zase nûco nahromadilo, mÛÏete
to opût pﬁinést do knihovny. Pﬁedáme to Klokánku v Litomûﬁicích. Pﬁipomínám, Ïe se
jedná o vûci pro dûti od 0 do 18ti let. Vzhle-

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.
V rámci silvestrovsk˘ch oslav, jsme pﬁijaly
pozvání od kapely Evergreen a jako hosté
jsme se staly souãástí programu Silvestra
naneãisto pro roudnické seniory.
Od ledna pilnû trénujeme, abychom mohly
brzy pﬁedvést nov˘ tanec. âlenky spolku
Babí Léto se v únoru zúãastnily v maskách
masopustního prÛvodu a také napekly dobroty, které na trase prÛvodu nabízely.
V období oslav MDÎ jsme letos pﬁijaly pozvání OÚ Kﬁe‰ice. Pro místní seniory jsme si
pﬁipravily krátk˘ jarní program. O t˘den pozdûji pojedeme vystupovat do Litomûﬁic.
Svaz postiÏen˘ch civilizaãními chorobami
zde poﬁádá V˘roãní schÛzi a my jim také
rády zatancujeme.
Babí Léto dûkuje v‰em, kteﬁí na‰i ãinnost
v roce 2019 podpoﬁili.
A. Löwová
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Praktick˘ lékaﬁ pro dospûlé v Roudnici nad Labem, Chelãického 448
(po MUDr. Marii Rathouské)

Bc. Radka Luxová, místostarostka

Klub
dÛchodcÛ
informuje
Mil˘ ãtenáﬁi, zima je
v plném proudu, ale pﬁece
jen uÏ povûdomû cítíme,
Ïe se pomalu, ale jistû blíÏí jaro. Tû‰íme se,
Ïe uÏ brzy budeme opût pracovat na zahrádkách a úpravách kolem domeãkÛ.
Ná‰ klub dÛchodcÛ se letos se‰el dvakrát.
Ráda bych vás chtûla pozvat na dal‰í setkání, které se uskuteãní 20. 3. od 19 hodin
a dal‰í 24. 4. od 20 hodin. Setkání se konají na obecním úﬁadu v zasedací místnosti.
Na tyto na‰e setkání zveme v‰echny obãany.
Tû‰íme se na vás.
Klub dÛchodcÛ, Marta Nováãková

Zpráva z ãinnosti SDH Vûdomice a oddílu mlad˘ch hasiãÛ
Stejnû jako kaÏd˘ rok se vûdomiãtí hasiãi neuloÏili s koncem soutûÏní sezóny k zimnímu spánku, ale svou ãinnost v poklidnûj‰ím reÏimu pﬁesunuli pod stﬁechu, do pﬁívûtivûj‰ího prostﬁedí haly fotbalové farmy nebo do jednacích místností. V hale se mladí hasiãi chystali
na nadcházející nároãnou sezónu, dospûlí zase ﬁe‰ili nezbytné náleÏitosti chodu celého sboru. Oddíl mládeÏe se jiÏ od loÀského roku
roz‰íﬁil o vûkovou kategorii dorostu, která je sloÏena z velké ãásti
z vlastních odchovancÛ. Aby byla zachována úroveÀ tréninkÛ odpovídající jednotliv˘m vûkov˘m kategoriím, bylo jiÏ nutno rozdûlit tréninky do více dnÛ. Star‰í Ïáci a dorostenci pak mûli navíc kromû tréninkÛ v hale i venkovní fyzickou pﬁípravu. Po pﬁedchozích úspû‰n˘ch soutûÏních sezónách, korunovan˘ch úãastí na mistrovství
âeské republiky, a pﬁedev‰ím titulem Mistra âR v bûhu na pﬁekáÏkové dráze (Zdenûk Sazeãek) jsou i cíle do nové sezóny vysoké,
uvidíme, do jaké míry se je podaﬁí naplnit.
Chod oddílu mládeÏe ve stávající podobû je z velké ãásti závisl˘
i na úspû‰ném ãerpání dotací Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy a na sponzorsk˘ch darech privátních dárcÛ. Díky nim se
daﬁí postupnû dovybavovat oddíl nezbytn˘m tréninkov˘m a soutûÏním materiálem a ãím dál lépe tak dûti pﬁipravovat na jednotlivé hasiãské soutûÏe.
V individuálních soutûÏích se budou letos mladí hasiãi úãastnit
pﬁedev‰ím: âeského halového poháru (4 závody v bûhu na pﬁekáÏkové dráze), Stimax Cupu (4 závody v bûhu na pﬁekáÏkové dráze),
âeského poháru ve v˘stupu na vûÏ. V t˘mov˘ch soutûÏích se
v‰echny Ïákovské kategorie zúãastní pﬁedev‰ím Hry Plamen, která
je pro star‰í Ïáky postupová, s moÏností probít se pﬁes okresní
a krajské kolo na Mistrovství âeské republiky, které bude letos hostit Jihlava. Kategorii dorostencÛ ãekají také klání v postupové soutû-

Ïi v nûkolika poÏárních disciplínách. RovnûÏ v pﬁípadû úspû‰ného
okresního a krajského kola s moÏností postupu na Mistrovství âeské
republiky. Kromû tûchto stûÏejních soutûÏí budou v‰ichni také vyráÏet k lokálním závodÛm, poﬁádan˘ch jednotliv˘mi sbory, vût‰inou
v okrese Litomûﬁice.
Dospûlá ãást ãlenské základny se se‰la 11. ledna ke kaÏdoroãní
valné hromadû, která byla letos, stejnû jako ve v‰ech SDH v republice, volební. Z voleb vze‰li opût staronoví statutární zástupci sboru.
K 1. lednu 2020 ãítal Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Vûdomice 75 ãlenÛ,
z toho 26 dospûl˘ch a 49 mlad˘ch hasiãÛ od 4 do 18 let. Valná hromada odsouhlasila i plán práce na leto‰ní rok, jehoÏ vyvrcholením
by mûlo b˘t poﬁádání 2. roãníku individuálních závodÛ na pﬁekáÏkové dráze „Vûdomická tráva“ (17. kvûtna) na na‰em hﬁi‰ti u Labe.
Aby bylo hﬁi‰tû poÏárních sportÛ co nejlépe pﬁipraveno na novou
sezónu, bylo na nûm nutné provést zemní práce, které v nûkter˘ch
ãástech zarovnaly vût‰í nebo men‰í nerovnosti. S odstranûním tûch
nejvût‰ích nám nezi‰tnû pomohl pan MiÀovsk˘ se svou technikou,
na zaãi‰Èovací práce jsme si spoleãnû s dorostenci udûlali nedûlní
brigádu.
MM
Kromû dal‰ích akcí byl valnou hromadou vybrán i termín
pro kaÏdoroãní, jiÏ tradiãní:

SBùR STARÉHO ÎELEZA V OBCI:
SOBOTA 18. DUBNA 2020 OD 9:00 HOD.
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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 - na poãátku roku probíhá placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ FAâR
a âAPEK, pﬁedání podkladÛ pro kompletaci
roãní úãetní uzávûrky mûsícÛ, pﬁíprava sportovního plesu 6. 3. a svolání ﬁádné Valné
hromady SK Sahary Vûdomice z.s., která se
koná 13. 3. 2020 v klubovnû ZSK.

„A“ muÏstvo - zimní pﬁíprava - Zimní
pﬁíprava zaãala jiÏ v prosinci tréninky v tûlocviãnû SOU a SO· v Roudnici nad
Labem. V lednu se pﬁíprava roz‰íﬁila o zvy‰ování fyzické kondice venkovními tréninky.
Souãástí pﬁípravy jsou tﬁi pﬁípravné zápasy:
1. 3. v Brozanech se stﬁetne Sahara s celkem Sokola Úpohlavy.
8. 3. v Hrobcích nastoupí na‰i hráãi proti
muÏstvu kladenského okresního pﬁeboru TJ
Viktorie âernuc.
Poslední pﬁípravn˘ zápas sehraje Sahara

14. 3. v Lukavci s místním úãastníkem
okresního pﬁeboru.
Mistrovská soutûÏ bude zahájena 21. 3.,
kdy pﬁivítáme celek od 15.00 hodin Podﬁípanu Rovné „B“.
Rád bych jenom pﬁipomnûl, Ïe cílem Sahary v jarní ãásti soutûÏe je vybojovat návrat
do okresního pﬁeboru.
Vûﬁím, Ïe v jarní ãásti soutûÏe zÛstanete
Sahaﬁe vûrni a budete ji i nadále podporovat. Budeme se tû‰it na Va‰i náv‰tûvu.
Jan Sekera, pﬁedseda SK SAHARA

Zimní pﬁíprava t˘mu Ïen SK Sahara Vûdomice
na jarní soutûÏe 2020
Po podzimu 2019 je souãasn˘ vedoucí
celek Divize Ïen A
SK Sahara Vûdomice na vítûzné vlnû. To platilo i v Poháru fotbalu Ïen. Zde dosáhl také neãekan˘ch v˘sledkÛ. Po vítûzství nad
dvûma divizními t˘my Ïen z âech v pﬁedkolech. V 1. kole Poháru zvítûzil vysoko 5:2
nad t˘mem z Rakovníka, ve 2. kole Poháru si neãekanû poradil doma
v sobotu 16. 11. 2019 i s t˘mem FK Teplice, úãastníka 2. ligy Ïen a to
vítûzstvím 3:1. Îeny SAHARY tak postoupily do 3. kola Poháru a mezi
16 nejlep‰ích t˘mÛ fotbalu Ïen âeské republiky. Jejich soupeﬁem se
tak stal prvoligov˘ t˘m Ïen Dukly Praha. Utkání se uskuteãnilo v nedûli 24. 11. 2019 od 10,15 hod opût na hﬁi‰ti SK SAHARA ve Vûdomicích. Celé utkání hráãky Sahary vedly, Dukla vÏdy dotahovala a tak
utkání nakonec skonãilo 3:3. V penaltovém rozstﬁelu byla nakonec
o jednu branku lep‰í Dukla a stala se tak koneãn˘m vítûzem zápasu
se stavem 3:4p.
Po tomto úspûchu se se cel˘ t˘m Ïen zamûﬁil na naplánování, zaji‰tûní a realizaci zimní pﬁípravy. Ta byla zahájena jiÏ halov˘m turnajem ve Stochovû dne 29. 12. 2019. Zde Saharu zastupovaly 2 t˘my,
t˘m A skonãil na pûkném 2. místû a t˘m B na 7. místû z 10 úãastníkÛ
turnaje. Následoval opût halov˘ turnaj poﬁádan˘ FK Mûlník. Zde t˘m
obsadil 3. místo z 5 úãastníkÛ. Následovalo zahájení tréninkové fáze
od 19. 1. 2020 a to na umûlce Sokolu Roudnice (naplánováno na kaÏdou nedûli, mimo úãasti na turnajích). Od ãtvrtka 23. 1. 2020 mûla následovat pﬁíprava v hale 1. Z· Roudnice nad Labem. Tato byla nakonec zru‰ena z dÛvodÛ nemocí a nízké úãasti hráãek. Ze stejného dÛvodu jsme museli zru‰it i úãast na turnajích v Brozanech, v Tﬁeboni
a bohuÏel i naplánované zimní 5 denní soustﬁedûní na ·umavû v Rohanovû.
ZÛstala nám tak jen úãast na Futsalovém turnaji v Kladnû 1. 2., kde
jsme obsadili 4. místo z 5 úãastníkÛ. DÛleÏitûj‰í ale bylo, Ïe se podaﬁilo odehrát pﬁípravná utkání na velkém hﬁi‰ti - umûlce a to 26.1. Pod
Lipou s 1. ligov˘m t˘mem juniorek KF Teplice a 16. 2. v Teplicích s 2.
ligov˘m t˘mem Ïen FK Teplice. I kdyÏ jsme obû utkání vzhledem k neúplnému t˘mu prohráli, dÛleÏité bylo, Ïe se udrÏela „fyziãka a sehranost“ hráãek. Následovat budou je‰tû pﬁípravná utkání na umûlkách 1.
3. s t˘mem FK Mûlník a 8. 3. s t˘mem SVS PlzeÀ.
V pátek 13. 3. zahájíme tréninky jiÏ na trávû Sahary, abychom se
pﬁipravili na první mistrovské utkání jarní ãásti soutûÏe. To se uskuteãní v nedûli 15. 3. 2020 od 13,30 hodin na domácím hﬁi‰ti SK Sahara Vûdomice. Bude to dÛleÏité utkání, protoÏe soupeﬁem bude t˘m Bohemians Praha, kter˘ je na 2. místû tabulky Divize Ïen A, o 1 bod za
námi. Na‰ím cílem pro jaro je udrÏet 1. místo v tabulce. Vûﬁíme, Ïe
nám v tom pomohou i na‰i fanou‰ci hojnou úãastí, tak jako tomu bylo
na podzim.
Oldﬁich Bednáﬁ
âlen v˘konného v˘boru a vedoucí druÏstva Ïen
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Zdá se vám, Ïe petanque v zimû spí. NE to tedy urãitû NE.
Dvakrát t˘dnû se na‰i hráãi schází na tréninku u Domu Sportu SK Sahara Vûdomice
a pﬁipravují se, jak jen to jde.
Dne 22. 2. 2020 jsme poﬁádali první turnaj
leto‰ního roku na novû získaném zimním
pÛsobi‰ti v jízdárnû v Terezínû.
Super prostﬁedí pro ná‰ sport s netradiãním povrchem vyzkou‰elo pﬁizpÛsobivost
v‰ech. Kdo toto nezvládl nezbylo mu jen
nadávat a hledat dÛvody vlastního nezdaru.
Jak dopadla SAHARA? Po finálové skupiny 16 druÏstev se dostali dvû druÏstva
s koneãn˘m poﬁadím na 9. a 10. místû. Dále
jsme obsadili smolná místa za ãarou 17.,
18., 19. o fous a mohlo b˘t pût druÏstev
v 16-ce.
A zde ãást ãlánku jak o turnaji psali na FB
- Pétanque
Terezín - Neubûhl ani pÛlrok a pétanqueﬁi se opût sjeli do Terezína sehrát druhou bitvu o toto mûsto. Zatímco ke konci
roku se z vítûzství tû‰ili Petr Vavroviã
mlad‰í, Tomá‰ Michálek a Vojtûch Luká‰,
tentokrát si nejlépe vedlo vrchlabské trio
Bílek-Bílek-Michaliãka. To ve finále dokázalo porazit právû t˘m se sbûratelem prv-

ních míst Petrem Vavroviãem mlad‰ím.
Bronz v útrpném zápase vybojovala trojice Kore‰-Kauca-Resl.
2. Bitva o Terezín mûla v dodatku svého
názvu „Cena kladrubského vraníka“, která

odkazuje k tradiãnímu zimnímu turnaji ve
SlatiÀanech. Tam se ov‰em letos rekonstruuje místní jízdárna, a proto terezínsk˘ turnaj
pro leto‰ek spojil obû akce tak trochu
v jednu.
Zimní prestiÏe se zúãastnilo 39 t˘mÛ, kapacita tedy byla naplnûna a pro velk˘
zájem uÏ jeden z organizátorÛ turnaje
Milan Miky‰ka plánuje, jak zaﬁídit, aby se
pﬁí‰tû mohlo turnaje zúãastnit je‰tû více
hráãÛ.
Natû‰ení byli po zimní pauze v‰ichni, ne
v‰em se ale zkraje sezóny daﬁilo. AÏ na
pﬁedposledním místû se po ãtyﬁkolovém
‰v˘caru umístil jiÏ zmínûn˘ Miky‰ka s Kateﬁinou FroÀkovou a Petrem Fafkem a do vyﬁazovacích bojÛ se nedostali ani tﬁetí nasazení Slobodová-Palicová-Luká‰, sedmí nasazení manÏelé Luká‰ovi s Ivem Michálkem
nebo dráÏìan‰tí Nûmci Lauche-Riedel-Endler.
S odﬁen˘ma u‰ima se do ‰estnácky z posledního postupového místa dostala trojice
FroÀková-Morávek-Zdobinsk˘ ml. Takové
‰tûstí nemûli loÀ‰tí vítûzové Vraníka manÏelé Pillerovi s Milo‰em Pﬁibylem, kteﬁí skonãili na prvním nepostupovém místû.
Tomá‰ Piller

Sportovní ples se vydaﬁil
Dne 6. bﬁezna se sál v Ky‰kovicích vyzdobil kvûtinovou v˘zdobou. Sportovní klub SK SAHARA od 20 hodin, zde poﬁádal svÛj
tradiãní sportovní ples. O hudbu k poslechu a k tanci se postarala kapela REBEL.
Po úvodní sérii písniãek pﬁivítal pﬁítomné Pﬁedseda sportovního
klubu pan Jan Sekera a popﬁál v‰em dobrou zábavu.
Úãastníci si bûhem veãera mohli prohlédnout vystavenou tombolu. V‰ichni se tû‰ili a mnozí byli spokojeni se svou v˘hrou.
Ples mûl úÏasnou atmosféru od samého zaãátku, úsmûvy
a dobrá nálada panovala po cel˘ veãer.
S druhou ranní hodinou se pak pﬁiblíÏil konec plesu, kter˘
s ohledem na reakce hostÛ lze povaÏovat za velmi vydaﬁen˘. Podûkování a obdiv si získali v‰ichni pﬁítomní hosté za to, jak bájeãnû se dokázali bavit.
Bc. Radka Luxová, místostarostka

ODM 2020 - Olympiáda dûtí a mládeÏe âeské republiky
Karlovarsk˘ kraj byl letos centrem 9. roãníku Zimních olympijsk˘ch her dûtí
a mládeÏe. Konaly se ve dnech 19. ledna aÏ 24. ledna. Do Karlovarského kraje
se sjeli ti nejlep‰í sportovci ze v‰ech ãtrnácti krajÛ v republice. V kaÏdém sportu byli nominováni vÏdy nejúspû‰nûj‰í závodníci kraje ve své kategorii a svoje
zastoupení pﬁi hrách mûla i obec Vûdomice. Do reprezentace Ústeckého kraje
v akrobatickém lyÏování se probojoval Honza Tﬁe‰nák a vedl si skvûle.
V individuálním závodû skikrossu obsadil krásné 2. místo a sv˘mi bezchybn˘mi jízdami pﬁispûl i k 5. pozici v t˘movém závodû za Ústeck˘ kraj, kdyÏ se jen
o bod neprobojovali do velkého finále. Poãasí letos zimním sportÛm nepﬁeje, tréninky lyÏování jsou nároãné. O to cennûj‰í jsou tyto úspûchy.
Pﬁejeme mu hodnû zdaru do dal‰ího závodûní.
J. Tﬁe‰nák
Honzovi Tﬁe‰Àákovi gratuluji k perfektním v˘sledkÛm a pﬁeji do dal‰ích let
mnoho úspûchÛ.
Jana Salcmanová starostka obce
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