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Slovo starostky obce
VáÏení a milí spoluobãané,
leto‰ní letní prázdniny definitivnû patﬁí minulosti, a nás zase ãeká pracovní a ‰kolní
frmol. Upﬁímnû doufám, Ïe jste mûli ãas
a prostor nabrat nové síly, uÏít si sluníãka,
volna, spoleãné akce s rodinou a pﬁáteli.
OHLÉDNUTÍ ZPùT NA „NOVÉ“
ZASTUPITELSTVO
Uteklo to jako voda - ãtyﬁi roky vedení
obce jsou za námi. Pojìme se spoleãnû ve
struãnosti ohlédnout, co v‰echno pro nás
znamenaly.
KdyÏ jsme na podzim roku 2018 usedli
v novém sloÏení do zastupitelstva obce,
byla to pro spoustu z nás situace plná v˘zev
a nové zodpovûdnosti. Nûkteﬁí ze zastupitelÛ vãetnû mû totiÏ zastávali tuto roli poprvé.
Obec jsme pﬁevzali do péãe v poﬁádku
a s „ãist˘m stolem“. Na druhé stranû to ale
znamenalo pﬁipravit plán rozvoje na dal‰í
roky od nuly, ujasnit si, ﬁíci si jak˘m smûrem
chceme, aby se na‰e obec rozvíjela.
Vût‰ina z nás vnímala Ïivot v obci jako
stagnující, aÈ uÏ co do kulturního a spoleãenského dûní, ale pﬁedev‰ím z hlediska
dal‰ího rozvoje.
Investiãní plány a vût‰í úpravy v obci jsme
museli na prvních schÛzkách zodpovûdnû
naplánovat a prodiskutovat. Byla jsem velmi
vdûãná, Ïe na vût‰inû zásadních vûcí jsme
se jako zastupitelé shodli, aÈ uÏ jsme zastávali jakékoliv politické preference. Toho si
hodnû váÏím. O v‰em jsem zastupitele informovala, spoleãnû jsme vedli nûkdy i dlouhé diskuze, ale v otázkách, které jsou pro
obec a obãany dÛleÏité a potﬁebné, jsme
byli vÏdycky jednotní.
Mezi na‰e hlavní my‰lenky bylo posunout
a dál rozvíjet Vûdomice, zachovat jim renomé „VIP“ obce. Z prÛzkumÛ a statistik vypl˘vá, Ïe právû u nás bydlí víc dobﬁe zaji‰tûn˘ch lidí, pozemky jsou u nás jedny z nejdraÏ‰ích, máme u obce les, Labe, atd. Shodli jsme se na zásadních vûcech, jako je pﬁístavba mateﬁské ‰kolky (kaÏdoroãnû jsme
ﬁe‰ili nedostatek kapacity pro na‰e dûti), revitalizaci veﬁejného prostranství - v krásné a upravené obci chce bydlet kaÏd˘,
a navíc to dodává vy‰‰í hodnotu domÛ a po-

zemkÛ starousedlíkÛ. Jednodu‰e jsme chtûli - a chceme to dál - aby se tu na‰im lidem
dobﬁe Ïilo.
K tomu patﬁí i roz‰íﬁení silnice u bazénu,
tak, aby tu bezpeãnû projela dvû auta. Získání pozemku pro dal‰í rozvoj - napﬁ.
stavbu základní ‰koly, kulturního domu, ãi
domu pro seniory atd... obnova chodníkÛ,
komunikací, v˘sadbu a udrÏení zelenû ãi
na‰ich krásn˘ch lesÛ, které lemují obec.
Oddálit pﬁipravovan˘ obchvat z Roudnice
a mít pod kontrolou tûÏbu ‰tûrkopísku. Bezpeãnost na na‰ich silnicích.
Troufám si ﬁíci, Ïe v‰e podstatné se mi povedlo splnit a chci na tom spolu se zastupiteli pracovat dál. Jak nûkteﬁí z vás tu‰í,
velké projekty ãi jednání o dÛleÏit˘ch vûcech
ve veﬁejné správû nelze vyﬁe‰it do mûsíce
(nûkdy to zabere i víc neÏ rok, neÏ se vûci
trochu „pohnou“). V‰e je jednáním na dlouhou dobu, a navzdory maximální snaze to
jde jen málokdy uspí‰it. Proto i nûkteré vûci,
které jsme si dali za cíl pro toto volební období, nejsou je‰tû 100% hotové. Ale pracujeme na nich. Jde napﬁ. o doﬁe‰ení kruhové kﬁiÏovatky u Ky‰kovic, která je ve stádiu pﬁípravy studie. Odkup velkého po-
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zemku mezi rozvojovou lokalitou PrÛhonem. Obnova veﬁejného osvûtlení a bezpeãn˘ prÛjezd Zavadilkou.
Bûhem uplynul˘ch let jsme se navíc museli popasovat s nûãím, co jsme zatím neznali - s pandemií covidu. Moc si váÏím
toho, co - hlavnû na zaãátku, kdy to byla pro
nás v‰echny opravdu velká neznámá - jak
vût‰ina z nás drÏí „pospolu“. Mezi sousedy
byla obrovská solidarita. Za obecní úﬁad
jsem se snaÏila zajistit potﬁebné vûci pro
nás v‰echny. MoÏná si je‰tû vzpomenete na
zaãátky a ‰ití rou‰ek, kdo mohl, tak pomohl,
zaji‰tûní dezinfekcí, a poté zdravotnické
rou‰ky. V‰ichni jsme vûﬁili, Ïe tato nepﬁíjemnost za chvilku zmizí, ale bohuÏel se tak nestalo. Obec to nejvíc omezilo v jednáních
s úﬁady, organizacemi, kde najednou nebylo
s k˘m jednat... Nemohly se konat kulturní
akce, kde bychom se v‰ichni se‰li a odpoãinuli od bûÏn˘ch starostí... Pﬁes v‰echny ty
pﬁekáÏky jsme to ale nakonec spoleãnû
zvládli. Za to vám chci i touhle cestou upﬁímnû a z celého srdce podûkovat.
Jako starostka ale dûkuji i v‰em, kteﬁí mi
pomáhali a pomáhají. V‰em zastupitelÛm
patﬁí mÛj obrovsk˘ dík za nûkdy nároãné,
ale i krásné ãtyﬁi roky.
Pﬁeji nám v‰em hlavnû hodnû zdraví, pohody. AÈ se nám tady ve Vûdomicích spokojenû Ïije a mÛÏou tu bezpeãnû a spokojenû
vyrÛstat na‰e dûti. AÈ jsme obcí, kam se
právû na‰e dûti budou rády vracet.
Jana Salcmanová, starostka obce

Hasiãi na mistrovstvích âeské republiky
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Obecní finance, vûc veﬁejná
Jako ﬁadov˘ obãan jsem si vÏdy pﬁál, aby
veﬁejné finance byly skuteãnû veﬁejné, aby
se nic netajilo v sekretariátech ministerstev,
krajÛ, státních organizací a ani obcí, aby v‰e
bylo maximálnû transparentní a zkontrolovatelné. Po celé ãtyﬁi roky volebního období
jsem Vás proto ve Vûdomick˘ch novinách
pravidelnû informoval o stavu financí na‰í
obce, o plnûní na‰eho rozpoãtu a o investiãních akcích. Vûﬁím, Ïe jsem alespoÀ trochu
pﬁispûl ke zlep‰ení reputace ohlednû správy
veﬁejného majetku.
Jsem rád, Ïe jsme se jako zastupitelé jednomyslnû shodli na základních principech
ekonomického fungování na‰í obce a celé

volební období jsme se jich drÏeli. Mezi
hlavní principy patﬁí cíl provoznû pﬁebytkového rozpoãtu a fungování bez dluhÛ. Oba
dva hlavní cíle se nám po celou dobu volebního období podaﬁilo naplÀovat. KaÏd˘ rok
jsme konãili s pﬁebytkem, a to i po zapoãítání investic. V˘jimku bude tvoﬁit aÏ rok leto‰ní, kdy realizujeme dvû finanãnû velmi nákladné investiãní akce - Dostavba mateﬁské
‰koly a Revitalizace volnoãasového areálu
u Sumce. Díky tûmto investiãním akcím
skonãí leto‰ní rok v plánovaném schodku ca
28 mil Kã. Financování je zaji‰tûno právû
z pﬁebytkÛ let minul˘ch a z v˘nosÛ z prodeje stavebních pozemkÛ v rozvojové lokalitû.

ZároveÀ doufáme, Ïe se podaﬁí získat dotaci ve v˘‰i 6 mil Kã na dostavbu mateﬁské
‰koly, která by v˘sledn˘ schodek sníÏila.
Na základû na‰ich prognóz oãekáváme,
Ïe leto‰ní rok zakonãíme se zÛstatkem ca
17 mil Kã na bûÏném úãtu obce (bez dotace
na M·). To je mimochodem ãástka, která by
staãila na 1,5 roku bûÏného fungování na‰í
obce.
Závûrem bych chtûl podûkovat v‰em
ãlenÛm finanãního v˘boru, kteﬁí nejen pravidelnû kontrolovali hospodaﬁení obce
a mateﬁské ‰koly, ale zároveÀ aktivnû pomáhali vedení obce s pﬁípravou rozpoãtÛ,
inventurami dlouhodobého majetku a investiãními projekty.
Tomá‰ Hájek,
místostarosta obce

Den otevﬁen˘ch dveﬁí v na‰í „nové„
mateﬁské ‰kole - 18. záﬁí 2022 od 18:00 hodin
Pomalu, ale jistû se blíÏíme do finále dostavby a modernizace na‰í mateﬁské ‰koly.
V souãasné dobû probíhá hlavní stavební
ãinnost uvnitﬁ staré a nové budovy. Provádûjí se keramické obklady, kompletuje se
vzduchotechnika, elektro a sanita. Byla zahájena dodávka nového gastro vybavení do
kuchynû. V nejbliÏ‰í dobû se pﬁistoupí k pokládce finálních podlahov˘ch krytin. V prÛbûhu záﬁí zapoãnou také finální úpravy okolí
budovy - nové chodníãky a venkovní terasy.
Následnû bude zahájena dodávka truhláﬁsk˘ch v˘robkÛ - vestavné skﬁínû a velk˘
herní prvek. V‰e se snaÏíme smûﬁovat
k tomu, aby stará budova ‰kolky mohla b˘t
pro na‰e dûti otevﬁena v pondûlí 19.9.2022.
Nová budova by mûla b˘t stavebnû dokonãena nejpozdûji do konce ﬁíjna, v prÛbûhu listopadu bude finalizována dodávka truhláﬁsk˘ch v˘robkÛ.
Od zaãátku ledna 2023 plánujeme zahájení provozu v nové budovû a nástup nov˘ch dûtí.
Abyste se mohli sami seznámit s podobou
na‰í nové ‰kolky, pﬁichystali jsme pro vás
den otevﬁen˘ch dveﬁí, kter˘ se bude konat
v nedûli 18.9.2022 od 18:00 hodin. V‰ichni jste srdeãnû zváni.
Tomá‰ Hájek, místostarosta obce
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Z ãinnosti knihovny ve Vûdomicích
pondûlí od 9 hodin. Vaﬁíme dobrou kávu
a pÛjãujeme knihy.

Na‰e knihovna fungovala i o prázdninách.
Jen v˘tvarné dílniãky jsme pﬁeru‰ili a vracíme se k nim opût v záﬁí.
První dílniãka bude 5. záﬁí. Tvoﬁení je
vhodné pro dûti od ãtyﬁ do dvanácti let.
Mlad‰í dûti mohou pﬁijít s doprovodem, kter˘
jim bude pomáhat. Zaãínáme v 17 hodin.
Práce trvá 30 aÏ 45 minut. Potom si dûti
mohou v knihovnû hrát. Konãíme v 19
hodin. Bûhem této doby pÛjãujeme i knihy
a ãasopisy. Na nûkteré z na‰ich v˘robkÛ se
mÛÏete podívat na na‰ich internetov˘ch
stránkách www.knihovnavedomice.cz.
Od záﬁí máme také novou sadu knih z v˘mûnného souboru. Knihy pÛjãujeme kaÏdé
pondûlí dopoledne od 9 do 11 hodin a odpoledne od 17 do 19 hodin.
Vzhledem k tomu, Ïe v na‰í malé tûlocviãnû pﬁechodnû sídlí dûti z rekonstruované
vûdomické mateﬁské ‰koly, cviãení pro seniory jsme doãasnû pozastavili. O zahájení
cviãení Vás budeme informovat. Máte-li
zájem s námi cviãit, ozvûte se cviãitelce na
tel. 723 824 329.
Cviãení je snadné, rehabilitaãní, orientované na protaÏení celého tûla, udrÏení svalové síly i prevenci bolestí zad.
Nav‰tívit mÛÏete také seniorskou kavárniãku v knihovnû. Otevﬁeno máme kaÏdé

SRDÍâKOVÁ SOUTùÎ PRO âTENÁ¤E
Pro dûtské ãtenáﬁe v záﬁí vyhla‰ujeme
novou soutûÏ.
Za kaÏdou pﬁeãtenou knihu (poãítá se
i kniha, kterou ãte maminka dûtem) dostanou dûti na prÛkazku jedno srdíãko. Srdíãka
pak budou moct vymûnit pﬁed Vánoci za odmûny v na‰em vánoãním obchÛdku.

A je‰tû návod na jednoduchou záloÏku
do knihy. Budete potﬁebovat dﬁívko od nanuka, barevné papíry, nÛÏky a lepidlo. Jednotlivé tvary vystﬁihnete, slepíte dohromady
a nalepíte na dﬁívko. MÛÏete také pouÏít vy-

stﬁiÏené obrázky z krabic
napﬁ. od cereálií.
Tak aÈ se Vám záloÏka
podaﬁí a knihu si pﬁijìte pÛjãit k nám, do knihovny ve
Vûdomicích. Najdete nás
v pﬁízemí budovy obecního
úﬁadu. Vchod je ze dvora.
A knihy pÛjãujeme bezplatnû!
Ing. Iva Foﬁtová,
knihovnice

Dûkujeme touto cestou v‰em pﬁíbuzn˘m, pﬁátelÛm, sousedÛm a znám˘m, za úãast, kvûtinové dary a projevenou soustrast na posledním rozlouãení s na‰í drahou zesnulou,
paní BOÎENOU KOâOVSKOU.
Za zarmoucenou rodinu dûkují dcery Milena a Zdena

Dobr˘ den, váÏení spoluobãané, pﬁátelé
Dovolte mi, abych i já krátk˘m pﬁíspûvkem
do Va‰eho vûdomického zpravodaje Vás
v‰echny jménem místních chovatelÛ pozdravil, a pﬁednû Vám v‰em popﬁál mnoho
a mnoho zdravíãka. Leto‰ní rok byl pro nás
chovatele, dá se ﬁíci, rokem stabilním, jak po
stránce kvality, tak i po stránce mnoÏství na‰ich chovÛ. Samozﬁejmû ani nás neminula
nynûj‰í, velmi nepﬁíjemná energetická krize,
postupné aÏ nehorázné zdraÏování, coÏ se
u nás projevuje hlavnû v cenách nákupu krmiva, poãínaje obilím, tak i v ostatních komoditách, které jsou v chovatelství nepostradatelné, jako je podest˘lka, sláma, seno
apod. Samozﬁejmû toto v‰e se promítá
i v nákupu nov˘ch chovn˘ch zvíﬁat, a to
hlavnû pro chovatele zaãínající.
Co se t˘ãe na‰í chovatelské farmy snaÏíme se neustále, v rámci moÏností, provádût
svépomocí opravu betonov˘ch obvodov˘ch
sloupkÛ a pletiva. I zde se samozﬁejmû zv˘‰ila finanãní nároãnost, ale velk˘m úsilím
na‰eho pﬁedsedy ZO a zároveÀ správce
farmy pﬁ. Tou‰ka, rodiny ·paãkov˘ch

a ostatních se i toto daﬁí. Co nás trápí velice,
je usychání star˘ch, pﬁeváÏnû borovic, které
se musí po vydání souhlasu Obecního
úﬁadu, opût finanãnû velice nároãnû odstranit, vzhledem k jejich ‰patné manipulaãní
dostupnosti. Samozﬁejmû tyto staré stromy
jsou okamÏitû nahrazovány v˘sadbou mlad˘ch stromÛ, a to bukÛ, dubÛ a pﬁeváÏnû
lip. V leto‰ním roce se nám do ZO pﬁihlásili dva mladí ãlenové se zájmem o chovatelsk˘ dvorec zde na farmû, coÏ nás velice
potû‰ilo a shodou okolností jsme jim mohli
okamÏitû vyhovût. Jedním z nov˘ch ãlenÛ
je pﬁ. Tomá‰ Kupka zde z Vûdomic, kter˘,
jak se ﬁíká, zapadl pﬁíkladnû do na‰eho kolektivu, a kter˘ zaãal pﬁidûlen˘ dvorec okamÏitû rekonstruovat a do dne‰ního dne odvedl ohromn˘ kus práce v této ãinnosti.
Opravdu mu patﬁí z na‰í strany velké podûkování.
VáÏen˘ spoluobãane, chtûl bych téÏ vyuÏít tohoto ãlánku do Va‰ich „Vûdomick˘ch
novin“ a v‰echny Vás co nejsrdeãnûji pozvat
na na‰í tradiãní v˘stavu, která se bude

konat na na‰í chovatelské farmû a to ve
dnech:
• v pátek 23.9. 2022 (9,00 - 17,00 hod.)
• v sobotu 24.9. 2022 (9,00 - 13,00 hod.)
Pﬁátelé, dovolte mi na závûr Vás v‰echny
je‰tû jednou pozdravit, popﬁát Vám, jak jiÏ
jsem na zaãátku napsal, moc zdraví. BlíÏí se
téÏ Va‰e volby zastupitelstva a napadá mû,
Ïe tak trochu i ty na‰e, jelikoÏ vÏdy zvolené
zastupitelstvo v ãele v posledních letech starostou panem Tylem a nynûj‰í paní starostkou Salcmanovou, bylo k na‰í ZO velice
vstﬁícné a opravdu vÏdy pﬁátelské, a na‰ím
velk˘m pﬁáním je, aby tomu tak zÛstalo i do
budoucna.
Pﬁejeme, aby jste zvolili zastupitelstvo
z tûch nejschopnûj‰ích, hlavnû co nejspravedlivûj‰ích obãanÛ, aby Va‰e krásná Obec
nadále vzkvétala.
Za âSCH ZO Roudnice n. L. farma Vûdomice jednatel:
Antonín Kubovec
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Mateﬁská ‰kola - pﬁímûstsk˘ tábor
V‰ichni jistû víte, Ïe ve Vûdomicích probíhá pﬁístavba mateﬁské
‰kolky. Vzhledem k tomu, Ïe zaãátkem ãervna bylo tﬁeba vyklidit budovu staré ‰kolky kvÛli navazujícím stavebním pracím, nastala otázka, co bude s dûtmi, jelikoÏ prázdniny a dovolená rodiãÛ byly zatím
v nedohlednu.
Aã zaji‰tûní náhradní ‰kolky nebylo povinností obce, pﬁi‰la paní
starostka s nápadem, jak s touto situací pomoci rodiãÛm: otevﬁít náhradní ‰kolku v budovû obecního úﬁadu. BohuÏel tento nápad narazil na tvrdé pﬁedpisy hygieny, takÏe se hledalo jiné ﬁe‰ení, kter˘m
bylo nakonec zorganizování pﬁímûstského tábora v prostorech
obecní tûlocviãny a spoleãenské místnosti. Pro dûti byl zaji‰tûn
obûd z roudnické ‰kolní jídelny a nakonec to byla pro dûti pﬁíjemná
zmûna, jelikoÏ je ãekala spousta v˘letÛ a zajímav˘ch akcí.
Pﬁímûstsk˘ tábor ve stejném duchu je‰tû plynule naváÏe na letní
prázdniny, a to zhruba na dva t˘dny, aby se po pﬁedání dokonãené
mateﬁské ‰kolky stihlo v‰e uklidit a pﬁipravit na bezproblémové zahájení nového ‰kolního roku.
Martina Baltaretu, za obec Vûdomice
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Vûdomická úãast na mistrovstvích âeské republiky
Tentokrát bychom chtûli ná‰ hasiãsk˘ pﬁíspûvek vûnovat úãasti
na‰ich t˘mÛ na mistrovstvích âeské republiky, která se postupnû
bûhem léta konala, a na které si musely na‰e t˘my star‰ích ÏákÛ,
dorostencÛ, dorostenek a Ïen svou úãast vybojovat postupem (vítûzstvím) v okresních a krajsk˘ch kolech.
Jako první, se konalo Mistrovství âR Hry Plamen (25. ãervna
v Hradci Králové), coÏ je klání nejlep‰ích ãesk˘ch druÏstev star‰ích ÏákÛ. Pro na‰e „star‰í“ to byla jiÏ ãtvrtá úãast na MâR v ﬁadû.
Po tûsn˘ch vítûzstvích v okresním a pﬁedev‰ím v krajském kole
této komplexní hasiãské soutûÏe, se na mistrovství neoãekával od
na‰eho t˘mu pﬁíli‰ oslniv˘ v˘sledek. T˘m byl totiÏ na zaãátku sezóny, citelnûji neÏ jiné roky, oslaben odchodem star‰ích a zku‰enûj‰ích borcÛ do vy‰‰ích vûkov˘ch kategorií. SDH Vûdomice reprezentovali Eli‰ka Nováková, Daniel Hodek, Melinda Javorãáková, Adam Horálek, Tomá‰ Marek, Denisa Hodková, Michal Jindrák, Jan Marek, Jan ·ulc, Jiﬁí Nov˘ (v˘pomoc z SDH Lhenice,
kter˘ nahradil tûsnû pﬁed mistrovstvím Matûje ·ámala, jenÏ si zlomil ruku). Îel pﬁedpoklady se naplnily a ná‰ t˘m po rozpaãit˘ch v˘konech témûﬁ ve v‰ech disciplínách skonãil aÏ jako poslední a nedokázal tak navázat ne pûkné v˘sledky z pﬁedchozích let. Získané
zku‰enosti ale jistû budou pro na‰e mladé hasiãe do budoucna velice cenné.
1. ãervence se v Ústí nad Labem konalo Mistrovství âeské republiky dorostenek (t˘mové). Na‰e dûvãata se na nûj probojovala
vÛbec poprvé, navíc s t˘mem narychlo a letos prvnû sestaven˘m.
V Ústí dívky soutûÏily jako domácí reprezentanti Ústeckého kraje
a na‰í Lucii Abrtové tak byla svûﬁena i ãestná povinnost pﬁednést za
v‰echny zúãastnûné sportovce slib Fair play. DruÏstvo soutûÏilo ve
sloÏení Kateﬁina Malá, Denisa Hodková, Petra Tu‰ínská (posila
z SDH Lhenice), Anna Abrtová, Lucie Abrtová, Barbora Marková,

Kateﬁina âvanãarová, Nikole KubizÀáková (posila z SDH Kﬁe‰ice).
Dûvãata si s vût‰inou disciplín poradila skvûle a sv˘m umístûním na
koneãném 8. místû pﬁedãila ve‰kerá oãekávání. Pﬁi svém prvním
startu v soutûÏi tak dosáhly na v˘sledek, o kterém se dosud nesnilo Ïádnému t˘mu dorostenek z Ústeckého kraje.
2. ãervence pokraãovalo Mistrovství âR v Ústí nad Labem zápolením t˘mÛ dorostencÛ. Ani na nûm nechybûlo na‰e chlapecké druÏstvo, které se zde pokou‰elo vylep‰it svá umístûní z MâR 2019
a 2021, kdy obsadili ve Svitavách ãtrnácté místo a v Zábﬁehu 6.
místo. Letos jako na domácí t˘m reprezentující Ústeck˘ kraj pﬁipadla stejnû jako u dûvãat ãestná povinnost pﬁednést slib Fair play,
ãehoÏ se dÛstojnû zhostil Václav Dolej‰í. Ná‰ t˘m soutûÏil ve sloÏení Jan Marek, Daniel Pecháãek, Zdenûk Sazeãek, Václav Dolej‰í
(tradiãní v˘pomoc z SDH Hrobce), Dominik Petrlík s Janem Vlãkem
(tradiãní v˘pomoc z SDH Lhenice) a Daniel Urban (v˘pomoc z SDH
MojÏíﬁ, kter˘ nahradil tûsnû pﬁed mistrovstvím Matûje ·ámala, jenÏ
si zlomil ruku). Na‰e druÏstvo jiÏ soutûÏí v tomto sloÏení del‰í dobu,
a chlapci vytvoﬁili dobrou partu, která si závody dokáÏe uÏívat, coÏ
dávalo nadûji, Ïe by leto‰ní mistrovství nemûlo dopadnout ‰patnû.
Ho‰i nakonec opravdu v‰echna oãekávání naplnili a skonãili celkovû na 6. místû, tedy stejnû jako vloni. Av‰ak na rozdíl od loÀského
roku, kdy pﬁi nich stála velká dávka sportovního ‰tûstí, letos tuhle
dÛleÏitou okolnost naopak naprosto postrádali. Zvlá‰tû skvûlé ãasy
ov‰em neplatn˘ch pokusÛ pﬁi ‰tafetû 4 x 100 m a 100 m pﬁekáÏek
je stály je‰tû podstatnû lep‰í umístûní. Prostû ‰tûstûna je vrtkavá
a 6. místo je i tak velkou radostí.
26.-28. srpna hostily Pardubice úãastníky spoleãného Mistrovství
âR profesionálních a dobrovoln˘ch t˘mÛ v poÏárním sportu. Také
sem si úãast vybojovaly i na‰e Ïeny, které ve sloÏení Kateﬁina Malá,
Lucie Abrtová, Daniela Vernerová, Simona Zatloukalová, ·tûpánka
(Pokraãování na následující stranû)
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Pauzová, Petra Tu‰ínská, Nikola KubizÀáková, Barbora Marková, Nikola Cinibulková podaly solidní v˘kony a obsadily v celkovém
hodnocení 10. místo ze 17 zúãastnûn˘ch
t˘mÛ (14 krajÛ, Stﬁedoãesk˘ kraj 2 t˘my,
navíc je‰tû t˘m âeské hasiãské jednoty
a Moravské hasiãské jednoty). Pﬁi své první
úãasti na téhle prestiÏní akci, tak dokázaly
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porazit t˘my s mnohem vût‰ími zku‰enostmi.
Pardubického mistrovství se zúãastnil
jako ãlen celkovû stﬁíbrného t˘mu mezi
(dobrovoln˘mi) muÏi i ná‰ Zdenûk Sazeãek,
kter˘ bûhem roku poctivû dojíÏdûl na tréninky s muÏi spﬁáteleného SDH Lhenice.
Dobré jméno na‰emu sboru dûlal bûhem
prázdnin i Michal Jindrák, kter˘ se zúãastnil

v dorostenecké kategorii závodÛ v bûhu na
100m pﬁekáÏek (Jihoãesk˘ pohár v â. Budûjovicích), kde dokázal zvítûzit. Je‰tû vût‰ího úspûchu v‰ak dosáhl na Mistrovství âR
ve v˘stupu na vûÏ v ·irokém Dole u Poliãky,
kde mezi nejlep‰ími vrstevníky z celé âR
obsadil druhé místo.
Milo‰ Marek, za SDH Vûdomice

Pétanquisté jiÏ mají nová hﬁi‰tû
Po leto‰ní poﬁadatelské pﬁestávce jsme se pustili do finální úpravy plochy pro poﬁádání velk˘ch turnajÛ v pétanque. Cesta k úspûchu tohoto zámûru nebyla a není jednoduchá.
Moc a moc dûkujeme obci Vûdomice za dotaÏení revitalizace této
ãásti prostoru u Labe. Bylo to na hranû, ale v‰e se stihlo.
Povedlo se uspoﬁádat tﬁi
velké turnaje. MâR jednotlivcÛ
2022, dále MâR ve stﬁelbû na
pﬁesnost 2022 a turnaj kategorie prestige GRAND PRIX
LABE 2022.
Celkem si uÏ nové plochy vyzkou‰elo 400 hráãÛ pétanque.
Zdálo se, Ïe stavební pﬁestávka, která zastavila i tréninky, zniãí na‰e ‰ance soutûÏit.
Nestalo se tak úplnû, a to díky
hﬁi‰tím u Domu Sportu, kde
jsme trénovali. Gratulace patﬁí
v‰em, co pomohli ve finální
ãásti prací, a dali tak koneãnou
podobu novému areálu.
Pro dal‰í roky byl nov˘ areál
nazván BOULODROM LABE
ARÉNA Vûdomice. PlánÛ na

plné vyuÏití hﬁi‰È máme mnoho, tak snad dojde i k jejich schválení a
pomoci od asociace pétanque.
A CO HRA NA·ICH HRÁâÒ?
První turnaj MâR 1 x 1 2022 a následující MâR ve stﬁelbû na
pﬁesnost 2022 bylo poznamenáno nervozitou z pﬁíprav prvního turnaje na nov˘ch hﬁi‰tích. To asi poznamenalo v‰echny na‰e hráãe.
(Pokraãování na následující stranû)
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V‰ichni se více starali o spokojenost a dobré
jméno nového areálu. My to urãitû doÏeneme pﬁí‰tí rok.
Na turnaji GRAND PRIX LABE 2022 si
v‰ichni uÏili poﬁádnou koupel. Cel˘ den vytrvale pr‰elo a padlo 60 mm sráÏek. Pﬁesto
se na‰e druÏstvo ve sloÏení Kocourek
Pavel, Gröschl Zdenûk, Kulhánek Milan
propracovalo aÏ do 8-ky.

Tento víkend jsme mûli tradiãní v˘jezd na
turnaj CC Slovensko. Turnaj je souãástí evropské soutûÏe CENTROPE CUP. Hrálo 98
trojic. Na‰e trojka, kterou musel doplnit
jeden hráã ze Slovenska, se dostala do 32ky. Podûkování za reprezentaci patﬁí Simonû
Horáãkové a Milanovi Lapihuskovi ml. Ani
ostatní na‰e trojice úplnû nepropadly a jednu
tﬁetinu druÏstev jsme nechali za Saharou.

PLÁNY?
Vyjednat termíny velk˘ch turnajÛ pro rok
2023. Vûﬁíme, Ïe se nám podaﬁí prosadit do
kalendáﬁe akcí, a vyuÏít tak nové plochy pro
turnaje.
A nakonec je‰tû pozvání pro v‰echny, kdo
by si chtûli zahrát. Pravidelnû v nedûli ve14
hodin.
Koulím zdar. Tomá‰ Piller,
oddíl Sahara-pétanque

SK SAHARA Vûdomice z.s. - fotbal
Dobr˘ den, VáÏení pﬁátelé, dovolte, abych
Vás seznámil s dûním v SK Sahara Vûdomice z.s. od posledního vydání Vûdomick˘ch
novin.
V¯KONN¯ V¯BOR - Bûhem letní pﬁestávky v˘konn˘ v˘bor ﬁe‰il nûkolik dÛleÏit˘ch úkolÛ.
Vzhledem k nárÛstu poãtu nov˘ch ãlenÛ
díky náborové akci v mládeÏnick˘ch kategoriích, jsme museli zajistit dal‰í trenéry mládeÏe. Ke stávajícím trenérÛm mládeÏe Honzovi Vrbovi, Ondrovi ·imánkovi, Káje ·iknerové a Davidu Drobnému pﬁi‰li noví kolegové Jakub Ulrych, Jan Kordaã, Alois Kostík
a Luká‰ Jakl. Díky tomu jsme pﬁihlásili do
nového roãníku ãtyﬁi druÏstva mládeÏe: minipﬁípravku, mlad‰í pﬁípravku, star‰í pﬁípravku a star‰í Ïáky, coÏ je nejvíce mládeÏnick˘ch druÏstev v historii klubu. Slibujeme si
od toho dal‰í rozvoj a zv˘‰ení úrovnû kvality
pﬁípravy hráãÛ a hráãek, kteﬁí by v budoucnu v del‰ím ãasovém horizontu mûli postupnû doplÀovat muÏstva dospûl˘ch.
Tû‰í nás to také proto, Ïe i pﬁestoÏe v sousedním SK Roudnice n.L, získali statut tréninkového stﬁediska mládeÏe, mají daleko
vût‰í finanãní moÏnosti pro zaji‰tûní muÏstev a realizaãních t˘mÛ, jsme sami schopni
roz‰iﬁovat ãlenskou základnu a vûﬁím, Ïe
i zlep‰ovat fotbalové dovednosti v‰ech na‰ich mlad˘ch hráãÛ a hráãek.
Bylo také nutné rozhodnout, zda i v dal‰ím roãníku bude pokraãovat druÏstvo Ïen,
které se na konci jara pot˘kalo s nedostatkem hráãek z rÛzn˘ch dÛvodÛ (ukonãení
ãinnosti, pracovní vytíÏení, apod.) Nakonec
se podaﬁilo získat devût hráãek z klubu TJ
BrÀany, kde bylo druÏstvo Ïen zru‰eno,

a díky tomu budou Ïeny SK Sahary Vûdomice nadále reprezentovat klub i obec
v ãeské ãásti Divize Ïen skupiny A.
Letní pﬁestávka je vhodnou dobou pro
zlep‰ení hrací plochy. I letos se po ukonãení
sezóny Ïivot kolem trávníku nezastavil. Obnovil se trávník v brankov˘ch územích pomocí travnat˘ch kobercÛ, dosela se tráva na
po‰kozen˘ch místech, trávník se pﬁihnojoval, sekal, ale hlavnû se muselo zalévat. Pﬁi
vysok˘ch denních teplotách a nedostatku
zálivky z nebe se zalévalo hlavnû v podveãer a v noci, pojezdov˘m zalévacím vozíkem, kter˘ uÏ nám slouÏí dlouh˘ch 15 let jen
díky obûtavé práci pﬁi údrÏbû a v˘mûnách
opotﬁebovan˘ch souãástek. O to vût‰í problém nastal, kdyÏ pﬁestalo fungovat ãerpadlo ve vrtu, zásobující sbûrnou nádrÏ na de‰Èovou vodu, ze které jde voda do vozíku.
V dobû, kdy pﬁes den vystupovaly teploty
k 35°C, kaÏd˘ den bez zálivky viditelnû zvy‰oval prosychání hrací plochy. Díky vyuÏití
studny, ze které jsme pﬁes den doplÀovali
nádrÏ, se podaﬁilo udrÏet trávník v relativnû

dobrém stavu. Na zahájení sezóny bude
hrací plocha urãitû perfektnû pﬁipravená.
„A“ muÏstvo - K muÏstvu se vrátil trenér
Petr Chládek, aby ve spolupráci z Honzou
Vrbou pokraãovali v dosaÏení cíle, kter˘m
zÛstává postup zpût do okresního pﬁeboru.
V kádru „A“ muÏstva do‰lo k nûkolika
hráãsk˘m zmûnám. MuÏstvo opustili brankáﬁ Tomá‰ Ortbauer, záloÏník David Stehlík
a útoãník Borek Suk. Naopak do muÏstva
pﬁi‰el obránce Martin Málek z Du‰ník
a brankáﬁ Dominik Herzinger z Pﬁedonína.
Pﬁíprava byla zahájena v polovinû ãervence
a 6. srpna jsme se zúãastnili turnaje ve
M‰en˘ch lázních, kter˘ jsme v posledních
dvou letech vyhráli. Letos jsme na hattrick
nedosáhli, ale i druhé místo je pûkné.
O t˘den pozdûji jsme hráli dal‰í turnaj v âernuci, kde jsme obsadili rovnûÏ druhé místo.
V posledním pﬁípravném pﬁátelském zápase
jsme 23. srpna hostili úãastníka okresního
pﬁeboru muÏstvo Libotenic. Utkání bylo
oboustrannû kvalitní a do posledních dvaceti minut i v˘sledkovû vyrovnané. Díky lep‰ímu závûru nakonec hosté vyhráli 5:2 (2:1).
Urãitû splnilo svÛj úãel kvalitní pﬁípravy.
Vûﬁíme, Ïe v‰ichni hráãi a hráãky SK Sahary jsou na nov˘ roãník dobﬁe pﬁipraveni,
a pﬁedvedou kvalitní a pohlednou hru, která
Vás bude tû‰it a bavit, abyste na zápasy
chodili rádi a v hojném poãtu. A to nejen na
zápasy muÏÛ a Ïen, ale i na zápasy mládeÏe.
Rozlosování v‰ech soutûÏí SK Sahary Vûdomice je pﬁílohou dne‰ního pﬁíspûvku do
Vûdomick˘ch novin.
Jan Sekera, pﬁedseda SK Sahara
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