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Slovo starostky obce
Milí spoluobãané,
vítám Vás u vánoãního vydání Vûdomick˘ch novin.
Z celého srdce v‰em dûkuji za to, jak
v této tûÏké dobû drÏí vûdomiãtí obãané pospolu. Nesmírnû si toho váÏím. Je cítit obrovská soudrÏnost mezi námi v‰emi. Je
úÏasné vidût, jak lidé, kteﬁí v této situaci potﬁebují obãas pomoci, mají u sebe buì své
blízké, nebo své sousedy, kteﬁí jim pomÛÏou. A jsme tu pro Vás samozﬁejmû i my na
obecním úﬁadû a na‰i dobrovolní hasiãi.
Vûﬁím, Ïe i kdyÏ letos se vûci vyvíjejí jinak,
neÏ jsme byli zvyklí, spoleãnû to nakonec
zvládneme. Právû i díky vám v‰em!
Asi se shodneme na tom, Ïe slovo koronavirus nás provází v leto‰ním roce mnohem déle, neÏ jsme ãekali. PﬁestoÏe se uÏ
zdálo, Ïe tohle slovo budeme moci vymazat
z na‰eho slovníku dﬁív, neÏ se tam usadí,
opak je pravdou. Virus nezmizel a my s ním
znovu svádíme boj bûhem podzimních dní
a obávám se, Ïe se s ním budeme muset
poprat i bûhem vánoãních svátkÛ. Za co
Vám chci v‰em speciálnû podûkovat, je
zodpovûdnost v tomto boji. Naﬁízení se
v na‰í obci dodrÏují. A navíc máme proti
mûstÛm obrovskou v˘hodu, Ïe rovnou „za
humny“ máme v obci krásná a klidná místa,
kam mÛÏeme v klidu a bez omezení vyrazit,
vyãistit si hlavu, protáhnout tûlo, nadechnout se ãerstvého vzduchu - zkrátka posílit
svoje zdraví.

Ani v tûchto sloÏit˘ch ãasech ale Ïivot
v obci neustal. Pokraãujeme v budování zapoãat˘ch projektÛ, které nám v‰em zjednodu‰í Ïivot. Které to jsou?
MATE¤SKÁ ·KOLKA
Pan projektant p. Benda pilnû pracuje na
projektové dokumentaci. Dbáme na to, aby
v‰echno bylo perfektní a mohlo se postupovat dál podle plánu.
CHODNÍK NA PRÒHONU
Jistû jste si v‰imli, Ïe zaãala oprava chodníku Na PrÛhonu. Jde o novou pokládku
stávajícího chodníku, kter˘ uÏ potﬁeboval
opravu jako sÛl. Proto zastupitelstvo rozhodlo o opravû. Ve v˘bûrovém ﬁízení získala zakázku firma Ale‰ Cikánek z Terezína.
Vzhledem k tomu, Ïe chodník po celé délce
lemuje lipová alej, od poãátku jsem spolupracovala s arboristkou, která alej odbornû
prohlédla a zná ji, v minulosti jsme spolu ﬁe‰ily i oﬁezy jednotliv˘ch stromÛ. Seznámila
i firmu p. Cikánka s nutn˘mi postupy. I pﬁes
ve‰kerá preventivní opatﬁení do‰lo k po‰kození jednoho koﬁene zarostlého do betonového obrubníku. Po konzultaci s paní arboristkou jsme koﬁen odbornû o‰etﬁili a strom
nadále sledujeme.
Co mû opravdu mrzí? Po‰kození si v‰iml
nûkdo z na‰ich spoluobãanÛ a místo toho,
aby pﬁi‰el nebo zavolal a ﬁe‰il celou vûc se
mnou, kontaktoval âeskou inspekci Ïivotního prostﬁedí. Ta celou vûc provûﬁila a shle-
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dala, Ïe po‰kození není pro strom fatální.
Pﬁitom jen staãilo pﬁijít a zeptat se.
VáÏím si toho, Ïe Vám záleÏí na Ïivotním
prostﬁedí, ale pokud by do‰lo k zastavení
stavby, která i tak je velmi ãasovû napjatá,
pocítili bychom to v‰ichni. Na‰tûstí v‰echno
pokraãuje, jak má a stavba by mûla b˘t do
20. prosince hotová.
V‰em obãanÛm v ulici, kde se oprava
koná, moc dûkuji za obrovskou trpûlivost
a pochopení.
P¤ÍPRAVA ÚPRAVY PROSTRANSTVÍ
NA ZAVADILCE + P¤EVOD CHYBùJÍCÍCH POZEMKÒ
Zastupitelstvo obce se rozhodlo o moÏné
úpravû prostranství Na Zavadilce. K tomu je,
ale potﬁeba vyrovnat majetkoprávní vztahy
se Správou a údrÏbou silnic Ústeckého
kraje, protoÏe tuto hlavní komunikaci lemují
rÛznû velké pozemky, o které se obec stará,
pﬁestoÏe reálnû patﬁí ústeckému kraji. Pro
dal‰í pﬁípadné kroky s úpravou prostranství
Na Zavadilce bylo nutné vlastnictví pozemkÛ doﬁe‰it. Proto jsem uÏ v polovinû roku
2020 poÏádala ústeck˘ kraj o bezúplatn˘
pﬁevod dan˘ch pozemkÛ. Vûﬁím, Ïe v‰echno dobﬁe dopadne a my se pak spoleãnû
budeme moci pustit do úprav. V dal‰ím ãlánku ohlednû moÏné úpravy prostoru Zavadilka se doãtete v ãlánku Budoucí podoba
centra Zavadilky.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
NA ROZ·Í¤ENÍ
KOMUNIKACE U BAZÉNU
Dal‰í prostorem, kter˘ trápí vût‰inu obyvatel star˘ch Vûdomic, je zúÏená silnice
k bazénu. ProtoÏe zúÏení navazuje hned na
napojení k hlavní silnici do Roudnice, je tato
silnice velmi nebezpeãná. Oslovila jsem do(Pokraãování na následující stranû)

ÚPRAVA PROSTORU POPELNIC U OBECNÍHO Ú¤ADU - Jsme sice transparentní, ale víme, Ïe nûkteré vûci nemusejí náv‰tûvníky úﬁadu
vítat hned u vchodu. Proto kromû toho, Ïe plánujeme pokládku dlaÏby pﬁed obecním úﬁadem, necháme také postavit ohrádku pro popelnice, která tento prostor zvelebí. Na fotkách se mÛÏete podívat, jak bude v˘sledek vypadat.
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pravní projektantku s Ïádostí o návrh na roz‰íﬁení komunikace tak,
aby se tu bezpeãnû mohly míjet osobní auta s autobusy - coÏ je
nûco, co se tu aktuálnû pravidelnû dûje. V první polovinû pﬁí‰tího
roku by se mohlo zaãít s úpravou.
ODPADKOVÉ KO·E V OBCI
Urãitû jste si v‰imli, Ïe v obci máme nové ko‰e na odpadky. Rozmístili jsme je po celé obci tak, abyste nikdy nemuseli ﬁe‰it, kam
a kdy odhodit plechovku nebo obal od svaãiny, aÏ pﬁí‰tû pÛjdete
tﬁeba s rodinou na procházku. Pokud byste mûli tip, kam ko‰ umístit, a kde Vám chybí, napi‰te mi nebo zavolejte. Kontakt: starosta@vedomice.cz, tel. 602 483 423
ZRU·ENÍ VÁNOâNÍCH TRHÒ A NOVÁ VÁNOâNÍ V¯ZDOBA
ProtoÏe vládní opatﬁení se v tomto roce dotkla i na‰ich kulturních
akcí, vánoãní atmosféru si letos budeme muset navodit jinak. Do poslední moÏné chvíle jsem doufala, Ïe vánoãní trhy spolu s rozsvícením stromeãku i letos „dáme“. Ale zdraví nás v‰ech je pﬁednûj‰í.
Ná‰ stromeãek ale bude. A vûﬁím, Ïe aÏ ho komornû rozsvítíme,
kaÏd˘ z Vás bude mít aspoÀ chvilku se u nûj zastavit a uÏít si bet-

lém a novou vánoãní v˘zdobu na lampách. Tﬁeba na procházce
s rodinou. Ozdobili jsme novû i ná‰ druh˘ stromeãek ve star˘ch Vûdomicích. Tyto stromeãky budou letos jemnou dominantou vánoãního období a poslem nadûje.
Na závûr chci podûkovat sv˘m kolegÛm, zastupitelÛm obce, za
jejich perfektní spolupráci. Za podnûty, které vedou ke spokojenosti nás v‰ech, za to, Ïe jsme schopni se na v‰em domluvit a dotáhnout spoleãné projekty do zdárného konce. Moc si Vás váÏím
a dûkuji za Va‰i podporu. A je‰tû jednou dûkuji v‰em spoluobãanÛm za to, Ïe jste silní, skvûlí a Ïe i tyhle tûÏké ãasy spoleãnû pﬁekonáme.
Loni touhle dobou jsme ﬁe‰ili úplnû jiné vûci - vzpomínáte? Pﬁi pohledu zpátky to vypadá jako absolutnû bezstarostn˘ svût. Pﬁeji Vám
z celého srdce, aby i leto‰ní Vánoce pro Vás mûly jen krásné starosti s tím, kam poschovávat dárky, kolik druhÛ cukroví je je‰tû v poﬁádku a v jaké barvû doladit stromeãek. ProtoÏe právû tyhle krásné
starosti nás spojují k tomu, abychom zvládli i ty ménû hezké. Opatrujte se a buìte hodnû zdrávi.
Jana Salcmanová, starostka obce

Investice na‰í obce v roce 2020
LoÀsk˘ rok 2019 byl ve znamení hledání
investiãních priorit na základû podnûtÛ od
obãanÛ, intenzivních diskuzí, pﬁípravn˘ch
prací v rámci zastupitelstva a v neposlední
ﬁadû zaji‰tûní dostateãného objemu finanãních prostﬁedkÛ. Leto‰ní rok 2020 byl naproti tomu jiÏ prvním obdobím, kdy zastupitelstvo, zvolené na sklonku roku 2018, pﬁistoupilo k realizaci prvních vybran˘ch investic.
Nejvût‰í investicí, co do finanãního objemu, byla realizace nezbytného protipovodÀového opatﬁení v podobû vybudování nového digitálního rozhlasu splÀující nejpﬁísnûj‰í normy pro takov˘ systém. Nutno podotknout, Ïe financování bylo ãásteãnû (70%)
kryto z dotace, v˘sledná cena po zapoãítání
dotace je 556.120 Kã.
Druhou nejvût‰í investicí byla oprava
chodníku v ulici Na PrÛhonu, kde zastupitelstvo vysly‰elo ãetné Ïádosti obãanÛ a velmi
rychle rozhodlo o vlastní realizaci.
Typ dlaÏby, která byla pﬁi opravû pouÏita,
bychom chtûli pouÏívat jako standard pﬁi

UPOZORNùNÍ
PRO OBâANY OBCE
Obecní úﬁad bude uzavﬁen
23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
Jana Salcmanová, starostka obce
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v‰ech dal‰ích opravách chodníkÛ v obci.
Nutno podotknout, Ïe souãástí opravy bylo i
poloÏení optického kabelu spoleãnosti
RETE, která se podílela na financování této
investiãní akce. Snad se blíÏí doba, kdy
bude celá na‰e obec pokryta optick˘m kabelem umoÏÀující vysokorychlostní pﬁipojení
k internetu. Dal‰í investicí bylo poﬁízení nového úklidového stroje Egholm, která byla
vyvolána havarijním stavem pÛvodního zaﬁízení. Po zváÏení nákladÛ na opravu jsme se
rozhodli pro koupi nového stroje, ãímÏ zajistíme bezporuchové fungování po ﬁadu let.
Dal‰í finanãnû v˘znamnûj‰í investicí byla
revitalizace veﬁejného prostoru RÛÏová. Jak
jsme jiÏ v prÛbûhu v˘stavby informovali,
jedná se o pilotní projekt obnovy veﬁejn˘ch
míst, kde jsme se snaÏili ukázat, jaké materiály a jak˘ urbanisticko-architektonick˘ styl
bychom rádi vyuÏili i v dal‰ích ãástech na‰í
obce. Vedle zkvalitnûní tohoto veﬁejného
prostoru je hlavním pﬁínosem optické skrytí
nevzhledn˘ch kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad,

coÏ by mûl b˘t opût ná‰ vzor, jak bychom
chtûli postupovat i u dal‰ích kontejnerov˘ch
stání v obci. Dal‰í investice jsou, co do finanãního objemu, men‰í a jejich pﬁehled naleznete v pﬁiloÏené tabulce.
Vedle realizace zmínûn˘ch investiãních
akcí jsme zahájili pﬁípravu rekonstrukce a
roz‰íﬁení mateﬁské ‰koly. V roce 2020 jsme
do nezbytné architektonické a projektové dokumentace investovali 252.950 Kã. Vlastní
zahájení v˘stavby plánujeme na léto 2021.
KaÏdá jednotlivá investice byla dÛkladnû
diskutována v zastupitelstvu a v˘bûr dodavatelÛ probíhal vÏdy na základû v˘bûrového
ﬁízení v souladu s interními pravidly na‰í
obce.
Jak je z uvedeného pﬁehledu patrno, podaﬁilo se díky dobﬁe pﬁipraven˘m podmínkám v˘bûrov˘ch ﬁízení a velkému tlaku na
dodavatele v˘znamnû sníÏit koneãné ceny.
Celková úspora ve v˘‰i 1.682.722 Kã není
jistû zanedbatelná a patﬁí za ní velk˘ dík vedení obce, které vedlo ve‰kerá obchodní vyjednávání.
Ing. Tomá‰ Hájek, MBA
zastupitel obce, ãlen finanãního v˘boru

VáÏení spoluobãané,
Je tûÏká doba pro mladé, ale i pro nás seniory. KaÏd˘ se s tím vyrovnává jinak - díky rodinû, sousedÛm, pﬁátelÛm.
O to víc je krásnûj‰í, Ïe na nás star‰í myslí i na obecním úﬁadû. Tímto bych chtûla podûkovat starostce paní Janû Salcmanové s kolektivem a „na‰í“ Ivû Foﬁtové, která nás nenechá
leno‰it a myslí na nás.
Dûkuji, Ïe na nás myslí a pﬁeji jim a spoluobãanÛm krásné vánoce a zdraví v roce 2021.
Dûkuji BoÏena Struková

2020

INFORMAâNÍ LIST OBCE VùDOMICE

OKÉNKO místostarostky obce
VáÏení spoluobãané, v leto‰ním roce
se s Vámi prostﬁednictvím na‰eho
zpravodaje setkáváme naposledy. Rok
2020 nám opût uplynul jako voda a my
se pﬁipravujeme na poslední dny roku,
kdy pﬁichází ãas adventu a d˘chá na
nás kouzlo Vánoc.
Vánoce má ﬁada lidí spojeno s pohádkami. V televizi jich o Vánocích pobûÏí celá ﬁada. KaÏd˘ si jistû najde tu svou, kterou má rád.
Abychom Vám toto krásné období je‰tû více zpﬁíjemnili, rozhodli
jsme se pro Vás pﬁipravit Vûdomické noviny v duchu Vánoc a oddychového ãtení.
Kulturní a spoleãensk˘ Ïivot se v na‰í obci v posledních mûsících
témûﬁ zastavil. Vût‰ina plánovan˘ch akcí, na které jsme se tû‰ili,
byla zru‰ena. S paní starostkou jsme se domluvili na útlumu aktivit,
ale také na tom, Ïe pokud se situace zlep‰í, opût to rozjedeme!!!
INFORMACE KE SPU·TùNÍ NOV¯CH WEBOV¯CH STRÁNEK
Jak si mnozí z Vás urãitû v‰imli, webové stránky obce mají nejen
nov˘ grafick˘ vzhled, ale i pﬁehlednost. Procházejí velkou restrukturalizací, proto mûjte trpûlivost a pochopení.
Nové stránky nejsou urãeny pouze pro obecní záleÏitosti, ale náv‰tûvník bude mít moÏnost sledovat dûní ve spolcích a zájmov˘ch
organizacích.
A co je nového? Je tu pro Vás mobilní aplikace V OBRAZE.
V‰echny novinky a zprávy z na‰eho webu mÛÏete mít ve sv˘ch
mobilních telefonech. Pokud ji je‰tû nemáte, velmi jednodu‰e
a rychle si ji nainstalujete. Tato sluÏba je pro v‰echny obãany
zdarma.
Pevnû vûﬁíme, Ïe se webové stránky stanou pro obãany místem,
kde mohou získat potﬁebné informace pro snadnûj‰í
komunikaci s úﬁadem i informace o Ïivotû v obci.
Máte-li jakékoliv podnûty, pﬁipomínky nebo dotazy
k webov˘m stránkám, mÛÏete nám je zaslat na podatelna@vedomice.cz. Pﬁispûjete tak k jejich vylep‰ení.
DÛleÏité je, aby se líbily a na‰li jste to, co hledáte.
ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Zázemí sportovních klubÛ Vûdomice slouÏí v‰em
spolkÛm v obci jiÏ od ãervna 2015.
Proã se nové zázemí stavûlo?
Kdo si pamatuje pÛvodní kabiny ãi sprchy, ten to ví.
Staré mobilní buÀky, které k tomuto úãelu slouÏily, si
upravili sportovci pﬁi zakládání klubu. Léta uÏívání se
na nich podepsala nejen nevyhovující elektroinstalací,
ale celkovû uÏ nesplÀovaly základní hygienické standardy této doby.
O vybudování nového zázemí se uvaÏovalo uÏ pﬁed
mnoha lety. Vzhledem k finanãní nároãnosti se ãekalo
na vhodn˘ dotaãní titul, kter˘ by umoÏnil stavbu financovat. Nakonec se takov˘ na‰el. Ve‰la se do nûj dokonce i úprava hﬁi‰È na pétanque a nov˘ povrch volejbalového hﬁi‰tû.
Stavbu provázelo nemálo potíÏí. Na financování projektu bylo nutné vyuÏít úvûr a zpûtnû finance získat z evropské dotace (z Regionálního operaãního programu NUTS II). Ta
mûla svá velmi pﬁísná pravidla nejen pﬁi v˘stavbû, ale je‰tû 5 let od
jejího dokonãení. (Napﬁíklad: uvnitﬁ se nesmûlo prodávat ani pivo,
kaÏdou úpravu v interiéru i venku museli schvalovat pracovníci Regionálního operaãního programu v Ústí.) Takzvaná udrÏitelnost projektu letos konãí. A s ní i pﬁísné restrikce a hrozba vracení dotace za
jejich nedodrÏení.
Co nám realizace této stavby pﬁinesla?
·atny pro sportovce s hygienick˘m zázemím. Prostor pro údrÏbu
a skladování dresÛ a sportovních pomÛcek. Místnost pro rozhodãí.
Klubovnu pro sportovce. KuchyÀ vãetnû skladovacích prostor,
v˘ãep. Toalety pro náv‰tûvníky.

Prostû dÛstojné zázemí pro fungování sportovního klubu SK SAHARA Vûdomice. Ten má v souãasné dobû 158 ãlenÛ, z toho
127 fotbalistÛ - muÏÛ, Ïen a mládeÏe, 22 petangue a 9 volejbalistÛ.
A nejen to. Areál je vyuÏíván i ostatními spolky obce. Mají tu akce
senioﬁi, probíhají tu akce obce..... Zázemí tak slouÏí nejen sportovcÛm, ale ‰iroké veﬁejnosti.

Kabiny pÛvodní

Kabiny nové

PO¤ÍZENÍ NOVÉ VÁNOâNÍ V¯ZDOBY V OBCI
Zanedlouho se opût rozsvítí vánoãní strom na Zavadilce. Velmi
nás potû‰ilo kladné hodnocení poﬁízené v˘zdoby a reakce rodiãÛ,
kteﬁí s dûtmi místo ãasto nav‰tûvují. V leto‰ním roce se zastupitelstvo obce rozhodlo poﬁídit novou vánoãní v˘zdobu na vánoãní strom
ve star˘ch Vûdomicích a svûtelnou dekoraci na sloupy veﬁejného
osvûtlení pﬁi hlavní silnici. Stávající vánoãní v˘zdoba, pouÏívaná jiÏ
mnoho let, je dnes jiÏ technicky zastaralá. Klasické Ïárovky budou
nahrazeny LED osvûtlením.
Vánoãní dekorace na sloupech veﬁejného osvûtlení pﬁi hlavní silnici se poprvé rozsvítí ve ãtvrtek 26. 11. Vánoãní stromeãky se rozsvítí v nedûli 29. 11. naveãer.

VáÏení spoluobãané, kaÏd˘ z nás má svá vánoãní pﬁání. Dûti se
tû‰í na pﬁíchod JeÏí‰ka. Jsou nedoãkavé a napjaté, aÏ usly‰í zvuk
zvoneãku a pod stromeãkem najdou dáreãky, které si pﬁály. Dospûlí
pak chtûjí vidût své pﬁátele s oãima pln˘ma lásky, ‰tûstí a porozumûní. Ve vánoãním ãase vzpomínáme i na na‰e blízké, kteﬁí jsou
nûkde daleko. Také si pﬁipomínáme ty, kteﬁí jiÏ bohuÏel nejsou mezi
námi. Na‰ím vánoãním snem ãasto b˘vá krajina zabalená do bílé peﬁiny, klid, pohoda. A hlavnû proÏití vánoãních svátkÛ v plném zdraví.
Já Vám pﬁeji, aby se Vám vyplnily v‰echny sny a pﬁání a abyste si
ãas Vánoc uÏili pln˘mi dou‰ky. Do nového roku Vám v‰em pﬁeji
pevné zdraví, mnoho ‰tûstí a osobních i pracovních úspûchÛ v roce
2021.
Bc. Radka Luxová, místostarostka obce
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Budoucí podoba centra Zavadilky
VáÏení spoluobãané, v souladu s dlouhodob˘m konceptem rozvoje na‰í obce bychom rádi v roce 2021 zahájili revitalizaci
veﬁejného prostranství v centru Zavadilky, tj.
prostoru v okolí autobusov˘ch zastávek.
Toto místo v souãasné dobû rozhodnû
není chloubou na‰í obce a pﬁitom má obrovsk˘ potenciál se stát místem, kde se budeme spoleãnû setkávat pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech. Rádi bychom mu na‰li novou tváﬁ, oÏivili ho. Mûlo by zde vzniknout pûkné veﬁejné
prostranství se v‰ím, co takov˘ prostor má
mít. Souãástí by mûl b˘t i návrh dal‰ího
zklidnûní a úpravy krajnic komunikace Na
Zavadilce.
Na‰ím cílem je upravit prostranství tak,
abychom se zde pokud moÏno v‰ichni cítili

dobﬁe, proto bychom Vás chtûli do pﬁípravy
projektu zapojit, zeptat se, jak dan˘ prostor
dnes vnímáte, ãeho si nejvíce v daném
prostoru ceníte a naopak, co zde vnímáte
jako ‰patné.
Dále nás zajímají Va‰e námûty, postﬁehy
a oãekávání, co by zde nemûlo chybût
a jaké funkce by mûl tento prostor plnit.

■ Do prostoru by se mohl umístit drobn˘

Posíláme nûkolik námûtÛ k diskuzi:
■ I pﬁesto, Ïe je zde ru‰ná komunikace, by
zde mohl vzniknout klidov˘ prostor parkového charakteru s laviãkami, zklidnûní /zpomalení dopravy by bylo jeho souãástí/
■ Nebo by zde mohl vzniknout prostor pro
poﬁádání veﬁejn˘ch akcí (rozsvûcení vánoãního stromu, vánoãní trhy, farmáﬁské trhy,
atd.)

Jistû Vás napadne celá ﬁada dal‰ích
podnûtÛ, za které budeme moc rádi. V‰emi
zaslan˘mi nápady se budeme zab˘vat
a pﬁedem za nû dûkujeme.
Pi‰te na starosta@vedomice.cz nebo doruãte na obecní úﬁad ãi vhozením do po‰tovní schránky u OÚ.
Uzávûrka je 31. 12. 2020.
Jana Salcmanová, Tomá‰ Hájek

vodní prvek (fontánka, pítko, mlÏidlo, ...)
■ Nebo umûlecká instalace (stávající plasti-

ka, nov˘ prvek, grafika, ...)
■ Pﬁípadnû drobná stavba (altán, po-

dium, ...)
■ Otázkou je také, jak˘ by mûl b˘t pomûr

zelen˘ch a zpevnûn˘ch ploch?

Smûsn˘ komunální odpad na rok 2021
VáÏení spoluobãané, dovolte, abychom
Vás informovali o zmûnû cen za svoz smûsného komunálního odpadu pro následující
rok 2021.
Do nav˘‰ení cen se promítá zejména
zv˘‰ení cen za uloÏení smûsného komunálního odpadu na skládce SONO PLUS
s.r.o. a zmûny legislativních pﬁedpisÛ související s probíhajícím procesem schvalování nového zákona o odpadech. Ceny jsou
kalkulovány na základû ceníku od svozové
firmy za komunální odpad bez dal‰ích
úprav.
Obec dále dofinancovává dal‰í ãásti komunálního hospodáﬁství - sbûrn˘ dvÛr, tﬁídûn˘ odpad, atd., a to ãástkou bezmála
500 000.- Kã. Obec umoÏÀuje sv˘m obãaSbûrn˘ dvÛr Vûdomice bude ve dnech

26. a 30. prosince 2020 UZAV¤EN.
Otevﬁen bude 2.1. 2021.
Bc. Radka Luxová, místostarostka obce

nÛm odevzdávat bioodpad, velkoobjemov˘
odpad, vyslouÏilá elektrozaﬁízení, nebezpeãn˘ odpad atd. ve sbûrném dvoﬁe. Do nákladÛ na odpadové hospodáﬁství se také
promítá navy‰ování mnoÏství odpadu, které
mohou lidé ve sbûrném dvoﬁe odevzdávat
zdarma.
NárÛst cen za odvoz smûsného komunál-

ního odpadu v na‰í obci pro r. 2021 je cca
o 10%. Ke zv˘‰ení cen za odpady naposledy do‰lo v r. 2012.
Dûkujeme, Ïe tﬁídíte komunální odpad
a pﬁispíváte k ãistotû obce a okolí. Vûﬁíme,
Ïe tento krok po osmi letech pochopíte.
Za Zastupitelstvo obce
Radka Luxová, Radek ·mejkal

Cena samolepky na svoz komunálního odpadu r. 2021
Samolepka - svoz

1 x 14 dní

Kombinovan˘

1 x mûsíc

KaÏd˘ t˘den

Sbûrná nádoba
110 L, 120 L

1 380,- Kã

2 150,- Kã

700,- Kã

2 730,- Kã

Sbûrná nádoba
240 L

2 290,- Kã

3 610,- Kã

1 150,- Kã

4 580,- Kã

■ V lednu budeme je‰tû vyváÏet komunální odpad na starou samolepku! Od 4.ledna
2021 budou na obecním úﬁadû pﬁipraveny k vyzvednutí samolepky na komunální odpad. Samolepku budete moci zaplatit buì v hotovosti na obecním úﬁadû nebo bezhotovostnû na
ã.ú. 14122471/0100 VS (ãíslo popisné). Pokud nebudete mít novou nálepku na komunální
odpad nalepenou do konce ledna, nebude Vám svozovou firmou odpad od 1.února odpad
vyváÏen.
Renata Hypská

Komise pro obãanské záleÏitosti

Vyberte leto‰ní nejkrásnûj‰í
strom Litomûﬁicka

VáÏení obãané, na‰e komise z dÛvodu naﬁízení vlády âR byla nucena zastavit gratulace na‰im star‰ím spoluobãanÛm. Vláda od 22. 10. 2020 vyhlásila nouzov˘ stav,
protoÏe covid 19 se zaãal rychle ‰íﬁit mezi obãany. AÏ nouzov˘ stav bude odvolán
a dojde k rozvolnûní naﬁízen˘ch opatﬁení, dodateãnû v‰em oslavencÛm pogratulujeme.
V souvislosti s aktuální situací kolem pandemie koronaviru, na‰e komise nemohla
uskuteãnit vítání nov˘ch obãánkÛ. V tomto roce 2020 vítání obãánkÛ vÛbec neprobûhlo, neboÈ vítáme obãánky vÏdy v jarních a podzimních mûsících a to byl vÏdy vyhlá‰en vládou âR nouzov˘ stav. I kdyÏ máme v obci obãánky, kteﬁí se narodili jiÏ
v roce 2019 (koncem roku), rozhodli jsme se, uskuteãnit vítání nov˘ch obãánkÛ v jarním období v roce 2021. Vítání by se konalo pravdûpodobnû ve venkovních prostorách - místo a dobu konání je‰tû upﬁesníme. RodiãÛm nov˘ch obãánkÛ rozneseme
pozvánky osobnû a domluvíme s nimi jejich úãast. Vítání obãánkÛ by se konalo pro
v‰echny je‰tû nevítaná miminka po men‰ích skupinách, abychom mohli dodrÏet hygienická opatﬁení.
Na závûr pﬁejeme v‰em na‰ím spoluobãanÛm krásné a pohodové vánoãní svátky
a do Nového roku 2021 hodnû zdraví, pohody a Ïivotní i pracovní úspûchy. KPOZ VS

Stejnû jako kaÏd˘ rok i letos vyhla‰uje Litomûﬁick˘ Deník soutûÏ o nejhezãí vánoãní strom na
Litomûﬁicku. SoutûÏ bude tradiãnû probíhat formou hlasování v
anketû, která bude online pﬁístupná na internetov˘ch stránkách www.litomericky.denik.cz.
Do této soutûÏe se pﬁihlásila i na‰e obec
Vûdomice. Anketa bude zveﬁejnûna a hlasování odstartováno jiÏ od 7. prosince.
V loÀském roce se s 4 143 hlasy umístil na
krásném druhém místû.
I vy mÛÏete vûdomick˘ stromek podpoﬁit
sv˘m hlasem.
Bc. Radka Luxová, místostarostka obce
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Na‰e „smutná“ chovatelská v˘stava
VáÏení pﬁátelé, obãané Vûdomic, dovolte, abych Vás opût po roce oslovil mal˘m
ãlánkem ve Va‰em „Vûdomickém zpravodaji“.
PÛvodnû jsem se o této na‰í chovatelské
akci nechtûl vÛbec zmiÀovat, ale bylo by
asi nespravedlivé veﬁejnû nepodûkovat
v‰em tûm, kteﬁí i pﬁi na‰í leto‰ní, objektivnû
nepovedené v˘stavû, nám v˘raznû pomohli!
Jsem osobnû v âSCH ZO pﬁes 40 let
(jako jednatel ZO) a mûl jsem tu ãest b˘t,
zde na na‰í farmû ve Vûdomicích u poﬁádání kaÏdoroãní této na‰í v˘stavy, ale bohuÏel,
za toto období jsem hor‰í podmínky pro
úspû‰nou a hezkou v˘stavu na‰ich zvíﬁátek
je‰tû nezaÏil, ale to nejsem zdaleka sám!
Pﬁed leto‰ní na‰í pravidelnou „Podﬁípskou
v˘stavou“ jsme nebyli ve vÛbec v lehké situaci. Jak víte, tuto v˘stavu pravidelnû poﬁádáme koncem mûsíce záﬁí a bohuÏel v tuto
leto‰ní dobu zaãala gradovat „nenávidûná
pandemie“ a na víc jsme v termínu na‰í plánované v˘stavy zaznamenali silnû de‰tivou
pﬁedpovûì poãasí. Pandemii jsme vzali na
zﬁetel, (nedostali jsme ani doporuãení od
KHS), ale i pﬁes toto varování jsme vzhledem k 40 leté hegemonii poﬁádání v˘stav

a na doporuãení na‰eho v˘boru ZO v˘stavu
opût zorganizovali.
V tuto dobu bylo urãitû nejjednodu‰ím ﬁe‰ením v˘stavu zru‰it, ale to co dokáÏí jen asi
silnû zapálení chovatele (v této situaci si je
dovolím nazvat blázny), kteﬁí by mûli urãitû
pocit, Ïe nûco zanedbali jsme, jak jiÏ jsem
uvedl, museli v˘stavu uspoﬁádat.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti chci jmenem ZO za
uspoﬁádání v˘stavy podûkovat:
■ v‰em ãlenÛm âSCH ZO Roudnice n.L.
- farma Vûdomice
■ velice obûtav˘m, pracovit˘m ãlenÛm v˘boru ZO v ãele s na‰ím velice pﬁíkladn˘m,
pro v‰echny ãleny ZO, pﬁ. Josefem Tou‰kem.
Závûrem mi dovolte - také moc podûkovat:
■ na‰im velk˘m patriotÛm a náv‰tûvníkÛm
této na‰í v˘stavy (letos byla úãast náv‰tûvníkÛ asi 30%), ale i moc dûkujeme!
■ na‰í paní „Starostce Obce Vûdomice“
paní Salcmanové za pﬁízeÀ, kterou chová
k na‰í organizaci, za její náv‰tûvu s dcerou
na na‰í v˘stavû, moc si toho váÏíme, i za
pﬁedání pohárÛ a ãestn˘ch cen pro nejlep‰í
chovatele na‰í v˘stavy. Moc dûkujeme za

sponzorsk˘ dar pro na‰í ZO a za to samozﬁejmû patﬁí velké podûkování celému zastupitelstvu Obce Vûdomice. Z na‰í strany
se snaÏíme o co nejlep‰í souÏití, jednak se
sousedy na‰í farmy, ale i se v‰emi obãany
Vûdomic.
VáÏení pﬁátele, obãané Vûdomic, v˘stavu
jsme zdárnû pﬁeÏili i díky Va‰í podpoﬁe, uklidili v˘stavní klece, ale mohu Vás ujistit, Ïe
uÏ nyní se tû‰íme na na‰í v˘stavu v pﬁí‰tím
roce a po jejím ukonãení jsme pﬁesvûdãeni,
Ïe budu moci napsat „V˘stava chovatelÛ
2021 byla opût povedená“
Kdo si tento ná‰ ãlánek pﬁeãtete, dûkuji
za Va‰i pozornost. BlíÏí se vánoce, nov˘ rok
2021 a v‰ichni ãlenové na‰í organizace
Vám v‰em moc dûkujeme za pﬁízeÀ Va‰í
krásné obce a v‰em obãanÛm pﬁejeme:
■ moc hezké vánoce
■ v novém roce moc a moc zdravíãka,
‰tûstíãka a aÈ v novém roce zní z obecního
rozhlasu jen hezké melodie a hezké a pﬁíjemné zprávy!
Za âSCH ZO Roudnice nad Labem farma Vûdomice,
jednatel ZO Antonín Kubovec

Knihovna: I nás zastavil koronavirus Pﬁekvapení...
Jen, co jsme to po prázdninách rozjeli, pﬁi‰la stopka. Tak, jako ostatní sluÏby, i nás
zastavil koronavirus. Jak jste mohli na na‰ich internetov˘ch stránkách (www.knihovnavedomice.cz) zjistit, pÛjãování knih v‰ak probíhá po celou dobu, a to formou rozvozu
pﬁímo ãtenáﬁÛm. Scházet v knihovnû se sice nemÛÏeme, ale za dlouh˘ch zimních veãerÛ je kniha ãasto na‰ím dobr˘m spoleãníkem.
Jen co nám to situace dovolí, budeme pokraãovat v aktivitách, které zaãaly s pﬁíchodem nového ‰kolního roku. To se t˘ká pﬁedev‰ím dûtí. Máme nové prÛkazky do knihovny s fotkou. PrÛkazka zÛstává v knihovnû a dûti si ji po pﬁíchodu vezmou a umístí
na nástûnku. PrÛkazka má otvory pro umístûní plastov˘ch srdíãek. Srdíãko je za kaÏdou pﬁeãtenou kníÏku. Za pût srdíãek ãeká dûti odmûna. UÏ se moc tû‰ím, aÏ budeme
spolu opût vyrábût na dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch dílnách. Mám uÏ pﬁipravenou spoustu nápadÛ, které jen ãekají na realizaci.
Tû‰ím se i na opûtovné shledání se seniorkami na pravidelném cviãení a v kavárniãce. V kavárniãce nûkolikrát roãnû také spoleãnû tvoﬁíme. Bylo mi líto, Ïe to letos na
podzim nevyjde. Îádné spoleãné tvoﬁení. Pak mû ale napadlo, Ïe kdyÏ to nejde spoleãnû, mÛÏe to jít jinak. KaÏd˘ si to doma vytvoﬁí sám! NejobtíÏnûj‰í bylo vybrat ten
správn˘ nápad k tvoﬁení. Nûco jednoduchého, k ãemu není potﬁeba moc materiálu. A
nakonec zvítûzilo listí. V lese je ho
fÛra. Staãí vylisovat a materiál je
na svûtû. Pak uÏ staãilo kaÏdému
doruãit jen bílou permanentní fixu
a mÛÏeme zaãít tvoﬁit.
Znáte to? Na listy mÛÏete malovat cokoli, dle vlastní fantazie.
Staãí tﬁeba jen obtáhnout okraje.
Vypadá to bájeãnû a poslouÏí jako
podzimní v˘zdoba. Pﬁí‰tí rok to
mÛÏete vyzkou‰et také, tak jako
my letos v na‰í „distanãní“ kavárniãce pro seniory.
Pro velk˘ úspûch uÏ chystám „distanãní“ vánoãní tvoﬁení.
Pﬁeji v‰em klidné vánoãní svátky a hlavnû zdraví.
A na závûr si dovolím je‰tû jeden citát neznámého autora:
„Îe jsi dospûl, ví‰ v dobû, kdy se Ïádná z vûcí, co si pﬁeje‰, nedá koupit v obchodû.“
Iva Foﬁtová

Tak si to jdu se sv˘m ‰estilet˘m vnouãkem
na procházku, kdyÏ tu se ozve, tûsnû pﬁed
Svat˘m Hubertem: „Jé, babi, tady jsou ãervené praporky. PÛjdeme se tam podívat?“ „To
jsou fáborky“, opravila jsem ho. „A pÛjdeme,
proã ne?“
Vydali jsme se lesem podle fáborkÛ na stromech. Kousek od cesty byla na stromû cedulka a na ní nûco jako: Jdûte na‰ím kouzeln˘m
lesem a plÀte po cestû úkoly. A podpis Va‰e
7.A.
Cesta byla dobﬁe znaãená a zanedlouho
jsme dorazili k prvnímu úkolu. Hledání zvíﬁátek
ve vûtách bylo trochu nároãnûj‰í, ale nakonec
se nám to podaﬁilo. Dal‰ím úkolem bylo postavení pﬁíbytku pro lesního skﬁítka. To byla bezva
zábava. U tﬁetího stanovi‰tû jsme se dozvûdûli nûco o tom, jak dlouho trvá, neÏ se v pﬁírodû
rozloÏí rÛzn˘ odpad. Pak jsme doplÀovali
slova do básniãky, házeli jsme ‰i‰ky, lu‰tili
jsme anglickou kﬁíÏovku, tvoﬁili jsme zvíﬁátka
ze ‰i‰ek a poznávali jsme zvíﬁátka. ZároveÀ
jsme se o nich dozvûdûli i nûjaké zajímavosti.
U devátého stanovi‰tû nás ãekala písniãka o
lese. Vyti‰tûn˘ text jsme si mohli vzít domÛ, a
díky QR kódu a chytrému telefonu jsme si písniãku i poslechli.
Dûkujeme dûtem ze ‰koly SMART. UÏili
jsme si krásné dopoledne v lese a uznáním je
i to, Ïe vnouãek u posledního stanovi‰tû prohlásil: „MÛÏeme jít je‰tû jednou?“.
Ne‰li jsme, ale trasu urãitû pro‰lo je‰tû
mnoho dûtí, aÈ jiÏ s doprovodem nebo bez.
I takhle mÛÏe vypadat distanãní v˘uka!
Iva Foﬁtová
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Vûdomické zelené zlato
Opomíjenou chloubou na‰í obce je tradice
pûstování chmele, kterou i dnes udrÏuje stále
fungující ·kolní statek pﬁi VO· a SO· Roudnice nad Labem. I ve skromnûj‰ích podmínkách
dne‰ního statku, kter˘ je, stejnû jako nadﬁízená ‰kola, pﬁíspûvkovou organizací Ústeckého
kraje, se daﬁí nároãnou proceduru pûstování,
skliznû a su‰ení chmele vhodnû koordinovat
a organizovat, ãehoÏ v˘sledkem jsou nejen
vût‰inou slu‰né hektarové v˘nosy, ale pﬁedev‰ím i ãasto v˘jimeãn˘ obsah alfa a beta hoﬁk˘ch kyselin, které jsou pro kvalitu chmele rozhodující.
Chod poãasí bûhem vegetaãního cyklu
chmele má spolu s vhodn˘mi agrotechnick˘mi postupy fatální vliv na v˘slednou produkci, coÏ je také dÛvodem toho, Ïe v˘nosy
a obsah u‰lechtil˘ch látek se meziroãnû
u v‰ech ãesk˘ch pûstitelÛ dosti li‰í. O to cennûj‰í jsou dosahované v˘sledky vûdomick˘ch pûstitelÛ.
Je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe maximální obsah
u‰lechtil˘ch látek je ve chmelu vázán pouze
bûhem krátkého období a po dozrání ‰i‰tic
rychle klesá. Vãasná a rychlá sklizeÀ tak má
zásadní vliv na v˘slednou kvalitu su‰eného
chmele. Podobnû to je i s dal‰ími agrotechnick˘mi zásahy bûhem vegetaãního cyklu, kdy
o jejich efektivitû rozhodují ãasto pouze hodiny.
·kolní statek v souãasnosti obhospodaﬁuje
15,5 ha chmelnic, z ãehoÏ pod závlahou je
témûﬁ polovina z nich (7 ha). Bûhem leto‰ního
podzimu probûhla dÛleÏitá revitalizace porostÛ
spoãívající v doplnûní chybûjících rostlin v jiÏ
produkãních chmelnicích a zároveÀ i v˘sadba
zcela nov˘ch porostÛ. Tím se zv˘‰í celková
obhospodaﬁovaná plocha produkãních chmelnic na 23 ha. OdrÛdovû jsou v‰echny chmelnice urãeny pro Îateck˘ poloran˘ ãerveÀák
(ÎPâ).
PrÛmûrn˘ v˘nos chmelnic ·kolního statku
v roce 2020 byl 12 q/ha (prÛmûr âR 12,5 q/ha)
su‰eného chmele, pﬁi prÛmûrném obsahu
alfa-hoﬁk˘ch látek 4,6 % (prÛmûr âR 3,6 %).
Jako velká rarita leto‰ní vûdomické skliznû se
jeví vskutku nevídan˘ obsah alfa-hoﬁk˘ch kyselin z jedné chmelniãní partie, kde na pomûrnû velkém mnoÏství su‰eného chmele (3,5 t)
byla namûﬁena hodnota 7,3 %, coÏ je rekordní
mnoÏství nejen pro ·kolní statek, ale i mezi
v‰emi pûstiteli Îateckého poloraného ãerveÀáku (ÎPâ) v âeské republice.
CHMELOVÁ SROVNÁNÍ
Vûdomické chmelnice spadají do Ú‰tûcké
chmelaﬁské oblasti (celkem 504 ha chmelnic)
jako jedné ze tﬁí na‰ich chmelaﬁsk˘ch oblastí.
Nepatrnû vût‰í je Tr‰ická chmelaﬁská oblast
(Olomoucko, Pﬁerovsko; 625 ha), nejvût‰í
a nejznámûj‰í je pak samozﬁejmû Îatecká
chmelaﬁská oblast (3 836 ha).
Ve svûtovém porovnání je âeská republika
co do plochy pûstovaného chmele ãtvrtá (4
966 ha). Nejvût‰ím svûtov˘m pûstitelem
chmele je Spolková republika Nûmecko (18
475 ha), dále USA (16 238 ha) a âína (7 197
ha). Pokud bychom ale vztáhli tyto hodnoty
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k rozloze jednotliv˘ch státÛ (pﬁípadnû poãtu jejich obyvatel), bude vítûz jednoznaãn˘.
CHMEL OBECNù
KaÏdá chmelová odrÛda má díky ‰lechtûní
rÛzn˘ obsah a pomûr alfa a beta hoﬁk˘ch kyselin. Alfa-hoﬁké kyseliny dávají pivu typickou
hoﬁkost. Beta-hoﬁké kyseliny zase zpÛsobují
ony opojné peprné a ovocné vÛnû. Nûkteré
odrÛdy chmele se tak pouÏívají pro koneãnou
hoﬁkost a jiné pro aromatiãnost vaﬁeného piva.
Proto také naprostá vût‰ina vyrábûn˘ch piv je
v˘sledkem chmelení dvûma a více chmelov˘mi odrÛdami. Napﬁíklad tradiãní Îateck˘ poloran˘ ãerveÀák (ÎPâ) má obsah alfa-hoﬁk˘ch
kyselin kolem 3 %, hoﬁké americké chmely
mohou mít i nad 15 %.

OdrÛdová skladba u nás pûstovan˘ch
chmelÛ se za poslední roky ponûkud zmûnila.
Stále sice nejpûstovanûj‰í zÛstává proslul˘
Îateck˘ poloran˘ ãerveÀák (ÎPâ, 85% plochy), je v‰ak hojnû doplÀován dal‰ími postupnû ‰lechtûn˘mi odrÛdami (nyní registrováno
11 tuzemsk˘ch odrÛd chmele), které respektují na‰e pÛdní a klimatické podmínky (nejãastûji Sládek, Premiant, Kazbek, Harmonie). Pﬁes
naprosto pﬁevaÏující export na‰eho chmele do
zahraniãí se k nám v souãasnosti naopak dováÏejí odrÛdy chmele, které v na‰ich podmínkách nelze pûstovat, jsou v‰ak dÛleÏité pﬁi v˘robû ‰iroké ‰kály dnes oblíben˘ch pivních
typÛ. Jedná se pﬁedev‰ím o chmele silnû aromatické a hoﬁké pÛvodem z Velké Británie,
USA, Nového Zélandu apod.
Pro tuzemské pûstitele chmele je nejpodstatnûj‰í, Ïe v posledních letech zaãal b˘t
o ãesk˘ chmel vût‰í zájem, v˘raznû stoupla
jeho v˘kupní cena pﬁi v˘raznû krat‰ích splatnostech v˘kupcÛ. Tím se podstatnû zv˘‰ila
rentabilita jeho pûstování. Po dlouh˘ch letech
úpadku tak snad koneãnû dochází ve vût‰í
míﬁe k obnovû chmelnic a naplnûní smyslu
jeho pûstování. Snad tento trend nezvrátí probíhající, devastující pandemie.
TROCHA PIVNÍ OSVùTY
Tradiãním produktem, a vlastnû i chloubou

ãeského pivovarnictví, je leÏák plzeÀského
typu, kter˘ je v˘sledkem pﬁesnû popsaného
varného a kvasného procesu zaloÏeného na
vyuÏití spodního kva‰ení (spodních kvasnic).
Typick˘ leÏák plzeÀského typu se vyznaãuje
vyváÏenou (nijak pﬁehnanou) hoﬁkostí a aromatem (chmeleno ãasto pouze ÎPâ), i ve v˘sledném nápoji zÛstává tzv. sladové tûlo, coby
dÛsledek citlivého, nûkolika fázového vaﬁení
sladiny (rmutování). Pro ná‰ leÏák by mûla b˘t
samozﬁejmá i v˘borná pitelnost, tedy schopnost piva vyvolat podprahovou touhu konzumenta po dal‰ím pivu. PﬁestoÏe produkce tohoto typu piva ve svûtû naprosto pﬁevládá,
„ãesk˘“ standard splní jen malé procento z ní.
I ty „nejodfláknutûj‰í“ leÏáky plzeÀského typu
z produkce nejvût‰ích ãesk˘ch pivovarÛ jsou
stále pitelnûj‰í neÏ podobn˘ sortiment v zahraniãí. Na druhou stranu si ale nelze myslet, Ïe
je âeská republika jak˘msi „pupkem“ pivního
svûta, protoÏe „na‰e“ leÏáky jsou pouze jednou „postranní vûtví“ pomyslného ko‰atého
stromu svûtov˘ch pivních typÛ. Pﬁedstavu
o pestrosti pivních typÛ a stylÛ nám v na‰ich
podmínkách dávají dnes jiÏ hojné minipivovary, které se ãasto více ãi ménû úspû‰nû snaÏí
mnohé svûtové pivní typy vaﬁit a nabízet.
Barvu piva urãují slady, ze kter˘ch se pivo
vaﬁí. V Evropû je pouÏívaná normovaná barevná stupnice EBC. Svûtlá piva jsou vaﬁená ze
svûtl˘ch sladÛ, naopak piva polotmavá
a tmavá jsou vaﬁená z tmav˘ch, karamelov˘ch, pﬁípadnû barevn˘ch sladÛ vût‰inou spoleãnû se svûtl˘mi slady. LeÏák plzeÀského
typu má EBC kolem 10 (zlatavá barva), vídeÀsk˘ leÏák kolem 25, porter 80, stout nad 100.
Hoﬁkost piva se mûﬁí (porovnává) pomocí
mezinárodní jednotky hoﬁkosti (IBU/EBU). Klasick˘ leÏák plzeÀského typu mívá IBU okolo
30. Nûmecká p‰eniãná piva mají IBU vût‰inou
pod 15. Naopak britské bitter ejly se pohybují
kolem 45 a v˘raznû chmelená piva typu IPA
mohou mít IBU kolem 70, v˘jimeãnû i nad 100.
Aãkoliv podíl alfa-hoﬁk˘ch kyselin, a tedy i jednotky hoﬁkosti, se dá zmûﬁit objektivnû, vnímání hoﬁkosti u piva je subjektivní záleÏitost. Její
pÛsobení závisí na stupÀovitosti a také na pouÏit˘ch chmelech. âím je pivo silnûj‰í, tím ménû
je hoﬁkost v˘razná. ZároveÀ platí, Ïe ãím více
je v pivu chmele, tím lep‰í je jeho trvanlivost.
Není tedy pﬁekvapením, Ïe napﬁíklad piva typu
India Pale Ale (IPA) dováÏená v koloniálních
dobách britsk˘m vojákÛm do daleké Indie byla
velmi hoﬁká, tedy silnû chmelená, aby vydrÏela dlouhou plavbu. Vysoká hoﬁkost je pro tento
pivní typ pﬁíznaãná i dnes.
Pro hodnû zjednodu‰enou pﬁedstavu lze
ﬁíci, Ïe na v˘robu pÛllitru leÏáku plzeÀského
typu jsou pouÏity 4 ‰i‰tice (hlávky) Îateckého
poloraného ãerveÀáku. Produkce tuzemsk˘ch
pivovarÛ (48 prÛmyslov˘ch s v˘stavem nad 10
tis. hl roãnû a 490 minipivovarÛ s v˘stavem do
10 tis. hl) se pohybuje kolem 21 mil. hektolitrÛ
za rok, pﬁiãemÏ pro domácí trh je urãeno zhruba 15 mil. hl. V˘znamn˘ podíl produkce je tak
exportován v podstatû do celého svûta. Na
kaÏdého obyvatele âR pﬁipadá prÛmûrná spotﬁeba pﬁes 140 l (280 pÛllitrÛ) zkonzumovaného a 200 l (400 pÛllitrÛ) vyrobeného piva za
rok (v obou pﬁípadech nejvíce na svûtû).
Milo‰ Marek, Pavel Hodek
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Ze Ïivota mateﬁské ‰koly
Milí ãtenáﬁi, nastal ãas rozlouãit se
s podzimem a pﬁivítat paní zimu. Nejprve
se ale poohlédneme, co v‰echno dûti
na‰í mateﬁské ‰koly proÏily v tomto krásnû barevném roãním období.
Nejmen‰í dûtiãky uÏ se stihly adaptovat
ve ‰kolkovém prostﬁedí a vytvoﬁit si nová kamarádství se star˘mi „mazáky“.
Vzhledem k opatﬁením M·MT jsme jiÏ nemohli v tomto období vyjet za poznáním na
dal‰í nauãn˘ v˘let, pﬁesto jsme si ve ‰kolce
uÏili spoustu legrace. Na‰e t˘denní témata
umí u dûtí vzbudit velk˘ zájem i radost z ãinností.
V prvním podzimním sladkém a zdravém
t˘dnu „Na zahradû roste mrkviãka“ si dûti
samy pﬁipravovaly mrkvovo-jableãn˘ salát.
Strouhaly mrkve i jablíãka a nakonec si ho
samy pﬁipravily do mistiãek ke svaãince. Velice zábavná a napínavá byla ochutnávka
rÛzn˘ch druhÛ ovoce a zeleniny. Jen pro
silné nátury byly vybírány velmi zdravé kombinace, jako je ãesnek s cibulí nebo kiwi
s citrónem. UÏili jsme si spoustu smíchu pﬁi
sledování mal˘ch dûtsk˘ch grimas. A Ïe
ovoce není nikdy dost, vytvoﬁili jsme si papírové ovocné kompoty tak, Ïe jsme na pﬁedkreslené zavaﬁovací sklenice tiskali jablka
a hru‰ky a nakonec si sklenice vystﬁíhali.
I pohledem na nástûnku se nám sliny sbíhaly. Abychom ukázali kulináﬁské umûní i rodiãÛm, dûti pro nû vyrobily ‰trÛdl a kaÏd˘ si
domÛ odnesl mal˘ kousek „ke kafíãku“.
Dal‰í podzimní téma neslo název „ Na poli
sklízíme brambory“. V tomto t˘dnu se dûti
uãily krátkou básniãku „Princezniãka na
bále“ ale více zajímavûj‰í byla samotná dramatizace pohádky. A protoÏe v pohádkách
je dovoleno v‰e, tak i roli princezny si mohl
vyzkou‰et kaÏd˘, tﬁeba i chlapci. Dlouhovlasá paruka a bílé krajkové ‰aty jim slu‰ely

stejnû, jako kaÏdé princeznû :). Fantazii se
meze nekladly a celé odpoledne bylo
úsmûvné a zábavné. Abychom dûtem více
pﬁiblíÏili práce na poli, vypracovávaly velk˘
arch s grafomotorick˘m cviãením, kde dokreslovaly brázdy na poli a k nim nalepovaly své namalované traktory.
Trochu nároãné a pracovní téma s názvem „V lese hledáme houby“, jsme odstar-

tovali hned v pondûlí procházkou do lesa,
kde jsme vidûli spoustu rÛzn˘ch druhÛ hub.
Uãili jsme se poznávat jedlé a nejedlé
houby. I za pomoci pohybové hry „Na houbaﬁe“, si dûti znalosti z lesa pûknû zopakovaly. Abychom do na‰eho uãení trochu zapojili i rodiãe, v‰ichni dostali domácí úkol vyrobit houbu nebo houby - materiál i technika byla ãistû ponechána na fantazii rodiãÛ.
Tímto velice dûkujeme v‰em. Pﬁekrásné v˘robky ze dﬁeva, z tûsta, z plastu, z papíru,
ale i z brambor jsme mohli je‰tû do nedávna
obdivovat v na‰í venkovní „Galerii umûní“.
âtvrt˘ t˘den se nesl v duchu „Padá listí
zlaté“, kdy jsme z listí vyrábûli rÛzné skﬁítky.
Nauãili jsme se rozli‰ovat rÛzné druhy stromÛ a poznávat jejich ãásti. Velká zábava

Babí Léto
Milí ãtenáﬁi Vûdomick˘ch novin. Ráda Vám opût podávám zprávu
o ãinnosti vûdomického souboru BABÍ LÉTO. Jsme parta aktivních
lidiãek a snaÏíme se rozdávat radost sv˘mi taneãními vystoupeními
v country stylu. Na leto‰ní jaro jsme si naplánovali soustﬁedûní
v Karlov˘ch Varech. Od obce jsme získali dotaci na ãásteãnou úhradu cestovného a ubytování. Na podobná soustﬁedûní vyjíÏdíme
kaÏd˘ rok. Stmelíme partu, potrénujeme a poohlédneme se po památkách na‰í krásné vlasti. Jarní termín v‰ak pﬁekazila epidemiologická situace. Podaﬁilo se nám pobyt pﬁeloÏit na 15. aÏ 17. záﬁí.
A vy‰lo to. KdyÏ se dívám zpûtnû, bylo to opravdu na poslední chvíli pﬁed dal‰ím zhor‰ením situace. Soustﬁedûní v Karlov˘ch Varech
jsme si opravdu uÏili. Láznû, procházky, pamûtihodnosti, dobré jídlo
i tanec.
Nejvût‰ím záÏitkem byla asi náv‰tûva Vánoãního domu. Nachází
se v karlovarském zámeãku Doubí, kter˘ se tyãí nad ﬁekou Ohﬁí. Vánoãní atmosféru si tu mÛÏete uÏít cel˘ rok. Tisíce vánoãních ozdob,
ozdobené stromeãky, andûlé, tﬁpytu aÏ oãi pﬁecházejí. V˘stava je
i prodejní. MÛÏete si nakoupit ozdobiãky i dekorace. Je to prostû
nádhera.
V zámeãku je zároveÀ i muzeum medvídkÛ. Tolik medvûdÛ dohromady jste urãitû je‰tû nevidûli. MÛÏete zavzpomínat na svoje medvídky z dûtství, potû‰it se pohledem na medvûdy v nadÏivotní veli-

a legrace byla pﬁi cviãení, kdy jsme si vyrobili obrovsk˘ strom z lepící pásky na koberci. Dûti sbíraly barevná jablíãka, koulely je
hlavou a rozfoukávaly je po koberci. Tﬁídûní
na nasbíran˘ch jablíãek na rychlost bylo
oﬁí‰kem nejen pro nejmlad‰í dûti.
Na závûr t˘dne jsme si v lesíku vytvoﬁili
spoleãn˘mi silami velkou „podzimní mandalu“ ze ‰i‰ek, klacíkÛ, kamenÛ, mechu, listí,
ka‰tanÛ, d˘ní a ‰ípkÛ, která nám zdobila
lesík nûkolik t˘dnÛ...
Dal‰ím tématem byl „Stra‰ideln˘ rej, aneb
co je to Halloween“, bohuÏel jiÏ v tomto
t˘dnu probíhaly podzimní prázdniny a na‰e
mateﬁská ‰kola uÏ byla v omezeném provozu díky oslabenému personálu. Program
mûl b˘t ale velmi zábavn˘ a v plánu byla
i Halloweenská stra‰idelná cestiãka, bohuÏel nám nebylo pﬁáno a v‰e se muselo zru‰it.
Dal‰í dva t˘dny byla mateﬁská ‰kola uzavﬁená a probíhala distanãní v˘uka, kdy dûti
dostávaly „úkoly“, které doma s rodiãi mohly
plnit. Jsme rády, Ïe se do distanãní v˘uky se
zapojily i mlad‰í dûti, které je‰tû nemají povinné pﬁed‰kolní vzdûlávání.
Tímto bychom chtûli v‰em rodiãÛm
a dûtem moc podûkovat, za aktivitu pﬁi domácí práci a jsme velice rády, Ïe vám doma
vznikla spousta krásn˘ch v˘tvorÛ. Doufáme,
Ïe se situace nebude opakovat a budeme
v‰ichni zdrávi a nadále bude mateﬁská ‰kola
probíhat v bûÏném provozu, bez jakéhokoliv
omezení.
Budeme velice rádi, kdyÏ budete sledovat
na‰e facebookové stránky „M· Vûdomice“,
kde mÛÏete nahlédnout do aktivit a programu ‰kolky a díky krátk˘m videím a fotodokumentacím, které tvoﬁíme, tak blíÏe poznat
práci s mal˘mi vûdomick˘mi mrÀaty.
Pﬁejeme Vám v‰em mnoho sil a zdraví
v tomto nelehkém období a tû‰íme se na
lep‰í zítﬁky.
M. Paﬁíková, ﬁeditelka M·

kosti a zhlédnout rodinku pohybliv˘ch medvûdÛ. Medvûdi jsou doslova v‰ude. Nejen ve vnitﬁních expozicích, ale i po celém nádvoﬁí.
Pokud se rozhodnete nûkdy Vánoãní dÛm nav‰tívit
(www.vanocnidum.cz), rozhodnû si rezervujte dost ãasu. My jsme
dorazili asi hodinku pﬁed zavírací dobou. Personál v‰ak byl úÏasn˘.
Nejen, Ïe nám poskytli dost ãasu na prohlédnutí obou expozic, ale
je‰tû se nám vûnovali na nádvoﬁí. Tanãili jsme tu na country hudbu
a následovalo spoleãné focení. S lidmi se zámeãku i s medvûdy.
Chtûla bych touto cestou podûkovat zástupcÛm obce za poskyt(Pokraãování na následující stranû)
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nutou dotaci. MÛÏeme slíbit, Ïe budeme
i nadále rozdávat radost a v blízk˘ch i dalek˘ch krajích ‰íﬁit povûdomí o tom, odkud ná‰
soubor pochází. My jsme pﬁece holky z Vûdomic! A taky dûkujeme Jindﬁe Kikalové,
která vûnovala spoustu ãasu na zaji‰tûní
soustﬁedûní.
Závûrem vzpomenu je‰tû jednu akci, kterou jsme stihli pﬁed dal‰í koronavirovou
vlnou. 19. záﬁí jsme se zúãastnili oslavy 10.
v˘roãí zaloÏení country kapely Mo‰Àáci.
Oslava se konala ve sportovním areálu
v Horních Poãaplech a ná‰ soubor tam
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pﬁedvedl dvû vystoupení.
Dal‰í naplánované akce se bohuÏel neuskuteãnily. Moc se tû‰íme, Ïe po uvolnûní
opatﬁení proti ‰íﬁení koronaviru budeme opût
trénovat, tancovat a pﬁed publikem vystupovat.
Pﬁejeme Vám v‰em klidné proÏití Vánoc
a do nového roku hlavnû hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.
A je‰tû jedna vánoãní rada od na‰í ãlenky
RÛÏenky Vápeníkové:
Tak uÏ opût po roce
Jsou tu na‰e Vánoce.

AÈ jsou zase pûkné,
To si kaÏd˘ ﬁekne.
Je‰tû nûjaké nákupy,
Dali jsme v‰e „do kupy“.
A aÏ pﬁijde JeÏí‰ek,
NezmaÏe si koÏí‰ek.
Teì se sama sobû vûnuj.
Odpoãinek nepodceÀuj.
Zapal tﬁeba vonnou svíãku.
UÏívej si pohodiãku.
To Vám radí va‰e RÛÏa,
Co políbí jí obãas Múza.
Za Babí Léto Iva Foﬁtová

Hasiãská rubrika
Hasiãská sportovní sezóna bûhem záﬁí skonãila stejnû rychle jako zaãala. Z mnoha plánovan˘ch závodÛ se ze znám˘ch dÛvodÛ uskuteãnilo jen pár. Podaﬁilo se alespoÀ uzavﬁít leto‰ní roãník Stimax Cupu, bûhu
jednotlivcÛ na pﬁekáÏkové dráze. I letos se v tomto seriálÛ závodÛ
(letos 3, normálnû 4) na‰im mlad˘m hasiãÛm, jako jiÏ tradiãnû, daﬁilo.
Ve vût‰inû kategorií jsme mûli své zástupce na stupních vítûzÛ jak v
jednotliv˘ch závodech, tak v celkovém poﬁadí. V˘sledky jsou o to cennûj‰í, Ïe konkurence je zde opravdu velká a soutûÏ jiÏ dávno pﬁekroãila sv˘m v˘znamem hranice Ústeckého kraje. O umístûních v prvních
dvou kolech jsme jiÏ informovali v pﬁedchozím ãísle Vûdomick˘ch
novin, a tak zde zmíníme pouze v˘sledky na‰ich zástupcÛ v závûreãném kole v Ústí nad Labem a celkové v˘sledky.
Celkové v˘sledky Stimax Cup 2020 (v závorce 3. kolo v Ústí n. L.):
Do celkového poﬁadí Stimax Cupu se zapoãítávají dva nejlep‰í ãasy
a alespoÀ dvû absolvovaná kola.
Mlad‰í dívky 6 - 8 let; hodnoceno 17 závodnic (traÈ 60 m, bariéra 0,7m,
kladina 4 m)
2. Kateﬁina Strachová (UL, 2. místo, 18,26 s)
3. Antonie Hy‰plerová (UL, 3. místo, 20,44 s)
Mlad‰í dívky 9 - 11 let; hodnoceno 39 závodnic (traÈ 60 m,
bariéra 0,7m, kladina 4 m)
1. Eli‰ka Nováková (UL, 2. místo, 15,10 s)
2. Melinda Javorãáková (UL, 3. místo, 15,96 s)
26. Tereza Cinibulková (UL, 29. místo, 24,01 s)
Mlad‰í chlapci 6 - 8 let; hodnoceno 18 závodníkÛ (traÈ 60 m,
bariéra 0,7m, kladina 4 m)
1. Daniel Hodek (UL, 1. místo, 16,66 s)
8. Patrik Pane‰ (UL, 8. místo, 23,31 s)
Mlad‰í chlapci 9 - 11 let, hodnoceno 29 závodníkÛ (traÈ 60 m,
bariéra 0,7m, kladina 4 m)
7. Tomá‰ Marek (UL, 6. místo, 16,84 s)
18. Kry‰tof Keﬁ (UL, 19. místo, 18,81 s)
25. Martin Sazeãek (UL, 31. místo, 27,08 s)
Star‰í dívky 12 - 15 let; hodnoceno 33 závodnic (traÈ 60 m,
bariéra 0,7m, kladina 4 m)
1. Lucie Abrtová (UL, 14. místo, 14,71 s)
4. Denisa Hodková (UL, 3. místo, 13,76 s)
11. Anna Abrtová (UL, 8. místo, 14,52 s)
Star‰í chlapci 12 - 15 let; hodnoceno 53 závodníkÛ (traÈ 60 m,
bariéra 1,5m, kladina 4 m)
4. Daniel Pecháãek (UL, 4. místo, 12,95 s)
15. Michal Jindrák (UL, 9. místo, 14,07 s)
16. Jan Marek (UL, 12. místo, 14,43 s)
23. Matûj ·ámal (UL, 22. místo, 15,44 s)
Dorost chlapci 13 - 16 let; hodnoceno 11 závodníkÛ (traÈ 100 m,
bariéra 1,7m, kladina 8 m)
1. Zdenûk Sazeãek (UL, 1. místo, 18,25 s)
Dorost chlapci nad 17 let + muÏi; hodnoceno 21 závodníkÛ
(traÈ 100 m, bariéra 2,0m, kladina 8 m)
11. Matûj Berky (UL, 14. místo, 20,44 s)
Mezi organizaãnû velmi vydaﬁené soutûÏe se zaﬁadil i tradiãní Lhenick˘ dvojboj konan˘ 20. záﬁí v tamûj‰ím krásném sportovním areálu.
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Dvoudisciplinové soutûÏi (60 m pﬁekáÏek a poÏární útok) mimoﬁádnû
pﬁálo i poãasí, a tak bylo moÏné shlédnout mnoho skvûl˘ch individuálních i t˘mov˘ch v˘konÛ. Pﬁedev‰ím pro druÏstvo star‰ích ÏákÛ SDH Vûdomice (Denisa Hodková, Lucie a Anna Abrtovi, Nikola Cinibulková, Daniel Hodek, Michal Jindrák, Matûj ·ámal, Daniel Pecháãek, Václav Dolej‰í a Jan Marek) to byla zﬁejmû jedna z posledních pﬁíleÏitostí, jak
pﬁedvést svou t˘movou sílu, kterou bohuÏel bûhem leto‰ního roku nemohli naplno ukázat vzhledem ke znám˘m omezením, v rámci kter˘ch
byly zru‰eny v‰echny postupové soutûÏe v poÏárním sportu. T˘m sloÏen˘ z v˘born˘ch individualit, z nichÏ mnozí mají vícenásobné zku‰enosti i z Mistrovství âR Hry Plamen, se tak letos nemohli pokusit o zavr‰ení svého vítûzného hattricku v okresním a krajském kole, nemohli tedy
ani zopakovat svou úãast na zmínûném MâR, kde by jistû letos mûli
velké ‰ance na vylep‰ení sv˘ch pﬁedchozích umístûní. Své kvality tak
t˘m vûdomick˘ch star‰ích ÏákÛ potvrdil alespoÀ zde ve Lhenicích, kde v
souãtu obou disciplin suverénnû zvítûzil. ·patnû si nevedli ani vûdomiãtí mlad‰í Ïáci, kteﬁí po nepﬁíli‰ vydaﬁeném poÏárním útoku obsadili díky
v˘born˘m v˘sledkÛm v pﬁekáÏkovém bûhu celkovû druhé místo. SoutûÏí ve Lhenicích se mladí hasiãi z Vûdomic vÏdy rádi úãastní, protoÏe jsou
pokaÏdé v˘bornû pﬁipravené a mohou si odsud pﬁípadnû odvézt i zajímavé ceny, coÏ leto‰ní dvojboj opût jen potvrdil.
Nepﬁehledná epidemická situace, a hlavnû její v˘voj, znemoÏÀuje konání pravideln˘ch tréninkÛ, které by se v tomto období konaly jako jiné
roky jiÏ v hale Fotbalové farmy. Stejnû tak je nemoÏné detailnûj‰í plánování pﬁí‰tí soutûÏní sezóny a bohuÏel v souãasnosti není moÏná ani
pﬁíprava a následné uskuteãnûní nezbytné, kaÏdoroãní valné hromady
SDH Vûdomice. Ale podobné problémy mají dnes nejen v‰echny podobné spolky, tak si pﬁejme, abychom se co nejdﬁíve vrátili k normálnûj‰ímu Ïivotu.
Rádi bychom touto cestou podûkovali zastupitelstvu obce za kaÏdoroãní podporu na‰eho fungování. Zvlá‰tní dík patﬁí panu Tomá‰i Hájkovi, kter˘ nám daroval vût‰í mnoÏství Ïelezného ‰rotu. Nezanedbatelná
ãástka z jeho prodeje jistû pﬁispûje k rozvoji oddílu mlad˘ch hasiãÛ. Závûrem patﬁí velké podûkování trenérÛm, kteﬁí se bûhem roku mlad˘m
hasiãÛm nezi‰tnû vûnují, jmenovitû: Václavu Sazeãkovi, Alenû KﬁíÏkové,
Katce Cinibulkové, Simonû Hodkové, Báﬁe Markové, Pavlu Hodkovi,
Petru KﬁíÏkovi a Martinu ·ámalovi. Jako rozhodãí na v‰ech v˘konnostních úrovních dûlá vzornou reklamu na‰emu sboru Milan Novák, i jemu
velk˘ dík. Nejvût‰í poklona ale patﬁí Martinû Sazeãkové za ménû viditelnou, ale o to dÛleÏitûj‰í mravenãí, podpÛrnou práci ve prospûch fungování oddílu mlad˘ch hasiãÛ i celého SDH.
Milo‰ Marek
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Podûkování Jachtklubu obci Vûdomice
Jachtklub Roudnice nad Labem oficiálnû
zaloÏen˘ na sklonku roku 1949 pár nad‰enci pro jachetní sport zaãal svojí praktickou
ãinnost v roce 1950. Málokter˘ sportovní
spolek se mÛÏe pochlubit v˘roãím 70 let nepﬁetrÏité organizované ãinnosti. Zaãátky nebyly jednoduché, zaãínalo se v˘stavbou zázemí doslova na zelené louce, respektive na
souãasném místû plném mokﬁin a vzrostl˘ch
stromÛ a vegetace. Velk˘m pracovním úsilím bylo budováno zázemí a jiÏ v roce 1953
stála napﬁíklad klubovna spolku, postupnû
se pﬁidávali dal‰í lodûnice, dílna klubu,
mÛstky na vodû atd. Souãasnû ãlenové stavûli dle sehnan˘ch plánÛ svépomocí plachetnice ale i motorové ãluny a úãastí na závodech se dostavovaly i úspûchy. Mezi
ãleny máme mistry republiky, jsou i mezinárodní úspûchy. VÏdy byla velká podpora vûnována práci s mládeÏí. I souãasné vedení
spolku obnovilo po nûkolikaleté pﬁestávce
pﬁed pûti lety práci s mládeÏí. Postupnû se
k dûtem ãlenÛ klubu zapojovala i mládeÏ,
pro které jsou poﬁádány náborové akce. Poslední dva roky za pﬁispûní mûsta Roudnice
n. L. poﬁádáme letní soustﬁedûní mládeÏe

a dva závody, které jsou vypisovány hlavnû
pro mládeÏnické kategorie.
Dokladem dobré práce je to, Ïe jsme jiÏ
druh˘m rokem dostali dÛvûru k organizování pohárového závodu SVJ âR v lodní tﬁídû
CADET. Soustﬁedûní, ale i závody jsou realizovány díky obûtavé práci ãlenÛ jachetního
klubu, pﬁispûní Mûsta Roudnice n. L. na
práci s mládeÏí, vstﬁícnému pﬁístupu podniku Povodí Labe Roudnice, Státní plavební
správû v Dûãínû.
KaÏdoroãnû je zpracováván plán práce
s mládeÏí a naplánované finanãní prostﬁedky na zaji‰tûní potﬁebn˘ch akcí pro mládeÏ,
ale musíme také financovat údrÏbu reálu
klubu, spotﬁebu energií a ostatní náklady.
Ve‰keré tyto prostﬁedky jdou z kapes
ãlenÛ spolku a jsou vÏdy roãnû rozdûleny do
posledního haléﬁe. BohuÏel se stalo uprostﬁed leto‰ní sezóny, uprostﬁed rozvolnûní
státních opatﬁení t˘kajících se koronaviru,
kdy jsme zaãali sportovnû dohánût zavﬁené
jaro s koronavirem, v areálu do‰lo k totální
havarii 65 let staré kanalizace. Verdikt po
prÛzkumu znûl - celá nová. Operativnû se
zpracovaly plány okamÏité realizace oprav.

Souãástí plánu byl i provizorní provoz areálu spolku se se zámûrem neru‰it plánované
akce pro dûti, zajistit firmy na práci a ãlenové jako vÏdy pﬁiloÏili ruce k dílu i v dobû
sv˘ch dovolen˘ch. Souãástí plánu bylo i zajistit alespoÀ ãásteãnû finanãní prostﬁedky
na opravu v ﬁádu desitek tisíc korun, které
nebyly v plánu. I díky podpoﬁe obce Vûdomice, o kterou jsme poÏádali starostku obce
Janu Salcmanovou a která k nám byla
schválena, jsme kanalizaci v rekordním ãase
opravili do provozuschopného stavu. Jako
pﬁedseda spolku bych chtûl paní starostce
obce veﬁejnû podûkovat. A nejenom jí, velice
dobrá byla spolupráce i v minulosti s jejím
pﬁedchÛdcem ve funkci starosty s panem
Václavem Tylem, na vysoké úrovni je i spolupráce a vstﬁícnost ostatních zamûstnancÛ
obecního úﬁadu ve v‰ech potﬁebn˘ch zaleÏitostech, které vyÏaduje bûhem roku státní
správa.
Tû‰íme se na dal‰í dobrou spolupráci,
s pﬁáním mnoho zdraví v‰em pﬁátelÛm jachtingu.
Jaroslav Zavázal,
pﬁedseda v˘boru spolku
YC Roudnice z.s.

Fotbalov˘ podzim Ïen Sahary Vûdomice
SK SAHARA Vûdomice, t˘m fotbalu Ïen,
zahájil po neuskuteãnûn˘ch soutûÏích v jarních kolech pﬁípravu na nov˘ roãník 20/21
fotbalu Ïen v Divizi A, tentokrát s 8 t˘my
v divizi.
Souãástí této pﬁípravy bylo i uspoﬁádání
turnaje fotbalu Ïen v mal˘ch t˘mech. Turnaj
byl pﬁipravován VV SK Sahara Vûdomice ve
spolupráci s vedením obce Vûdomice. Byl
nazván SAHARA CUP 2020 a uskuteãnil se
v sobotu 15.8.2020 na hﬁi‰ti SK SAHARA
Vûdomice. Zúãastnilo se ho 8 t˘mÛ z celé
republiky (2 t˘my Sahary obsadily 3. a 6.
místo). Turnaj byl velmi úspû‰n˘ a chtûli bychom s ním pokraãovat i v dal‰ích letech.
Vedle turnaje se t˘m Ïen pﬁipravoval
v rámci pﬁípravn˘ch zápasÛ (3 v˘hry, 1 remíza, 1 prohra) = âFK BrÀany - Sahara Vûdomice 2:2, Sahara Vûdomice - âFK BrÀany 4:3, Chy‰e - Sahara Vûdomice 7:0, Sahara Vûdomice - Slavia Karlovy Vary 3:2
a Sahara Vûdomice - ABC Braník WU18
2:1.
Mistrovské zápasy zahájily Ïeny Sahary
dne 6.9.2020 (4 v˘hry, 0 remíz, 2 prohry).
První bylo utkání âFK BrÀany - Sahara 0:1.
Zápas byl oboustrannû nervózní a jedinou
branku dala Peceková doráÏkou po pﬁímém
kopu Drátovníkové. Dal‰í utkání probûhlo na
domácí pÛdû s VS PlzeÀ 4:0. Îeny zaslouÏenû vyhrály brankami Málkové, Drátovníkové a 2x Mikinové. Tﬁetí utkání probûhlo
19.9. na horké pÛdû Slavia Karlovy Vary.
Sahara nakonec v závûreãn˘ch minutách
prohrála 3:2 a ztratila tak první body. Následovalo utkání opût venku a to u Baníku

Nejlep‰í stﬁelkynû Sahary na podzim 2020 Vaníková Denisa (vlevo) a Mikinová Veronika, obû mají po tﬁech brankách
·vermov. V˘sledek byl 3:1 po brankách Mikinové, Vaníkové a Bení‰kové. Následující
t˘den 4.10. Ïeny na domácím hﬁi‰ti pﬁivítaly
t˘m Pavlíkova. Ve velice tvrdém utkání domácí Ïeny zvítûzily 3:1, brankami Vaníkové,
Mocové a znovu Vaníkové. Následovalo
10.10. utkání Baník Sou‰ - Sahara Vûdomice, kde ve vyrovnaném zápase jsme nakonec podlehli 2:1. Jedinou branku dala Vaníková. Toto bylo poslední utkání, dal‰í byly
z dÛvodu covidu do odvolání /do konce
roku/ zru‰eny.
Pﬁi zhodnocení této krátké podzimní sezóny lze konstatovat tento závûr, pronesen˘
trenérem Ïen, Romanem Zeislem : „Po úspû‰né sezonû 2019/2020, kdy jsme ovládli

(byÈ nedohranou) Divizi „A“ a dosáhli osmifinále âeského Poháru, jsme mûli vy‰‰í cíle
i pro aktuální roãník. Kádr sice opustila nejlep‰í hráãka Terka Hoffmannová, tu ale nahradila nejen v˘borná Ratajová, ale také
soupisku doplnilo nûkolik dal‰ích v˘born˘ch
hráãek se zku‰enostmi z vy‰‰ích soutûÏí
a mohli jsme se tak radovat, Ïe máme dostateãn˘ poãet fotbalistek, coÏ na Sahaﬁe
neb˘valo zvykem. Znát bohuÏel byla absence herní praxe a nedostatek tréninkÛ, coÏ
zapﬁíãinilo neuspokojivé herní projevy v prvních dvou kolech, byÈ jsme brali v‰ech ‰est
bodÛ, samotná hra nám pﬁíli‰ radosti nepﬁinesla. První prohry v mistrovském utkání, od
znovuobnovení úãasti v soutûÏích, jsme se
pak doãkali v Karlov˘ch Varech. Aã jsme
v zápase bojovali a dvakrát vedli, byly znát
v˘razné absence klíãov˘ch hráãek. Náprava
pﬁi‰la po dobr˘ch v˘konech v zápasech se
·vermovem a Pavlíkovem, kdy jsme oba zápasy vyhráli 3:1. V posledním kole pﬁed zmiÀovanou stopkou jsme pak nedokázali pﬁivést dÛleÏité body ze Sou‰e po prohﬁe 2:1.
V nedohrané podzimní ãásti nám tak patﬁí
tﬁetí místo. SoutûÏ se letos vyvíjí asi nejvyrovnanûji za poslední roky a boje o nejvy‰‰í
pﬁíãky jsou tak pro první pûtku stále otevﬁené. Abychom mohli myslet na „obhajobu“
potﬁebujeme absolvovat poctivou zimní pﬁípravu, odehrát pﬁípravné zápasy a scházet
se v pravidelné sestavû. Pak mÛÏeme naplnit potenciál souãasného kádru.“
Oldﬁich Bednáﬁ
ãlen v˘konného v˘boru a
vedoucí druÏstva Ïen
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SK SAHARA Vûdomice z.s. - fotbal
Dobr˘ den VáÏení pﬁátelé, dovolte, abych
Vás seznámil s dûním v „A“ muÏstvu Sahara Vûdomice od posledního vydání Vûdomick˘ch novin.
„A“muÏstvo - Úvod sezony byl pro na‰e
muÏstvo pﬁízniv˘. Po hladké v˘hﬁe v Bﬁízy
a dramatickém, ale vítûzném penaltovém
rozstﬁelu doma se ·tûtím „B“, pokraãovala
‰ÀÛra v˘her s vysok˘m skóre.
Ve 3. kole po dobrém v˘konu a pﬁevaze
bûhem celého zápasu nastﬁíleli na hráãi
v Raãicích místnímu Sokolu ãtyﬁi góly a odvezli si tﬁi body za vítûzství 0:4(0:2). O t˘den
pozdûji na domácím hﬁi‰ti Sahara rozstﬁílela
hostující FK Îidovice 7:0(2:0), kdy se zejména daﬁilo Davidu BláÏovi, kter˘ vstﬁelil 4
góly. Ten pokraãoval ve stﬁeleckém pﬁedstavení i v Rovném, domácímu „B“ t˘mu dal
dal‰í tﬁi góly a v˘raznû pﬁispûl k vysokému
vítûzství Sahary 1:7(0:2). Dal‰í hattrick pﬁidal i na domácím hﬁi‰ti v zápase s Viktorií
Kleneã, kdy na‰i hráãi zejména ve druhém
poloãasu dokonale soupeﬁe rozebrali. Odpovídá tomu i koneãn˘ v˘sledek 6:1(1:0).
Po relativnû lehãích soupeﬁích mûla Saharu provûﬁit série ãtyﬁ zápasÛ s t˘my, které
patﬁí rovnûÏ ke kandidátÛm boje o postup do
Okresního pﬁeboru.

Prvním z nich byl v posledních roãnících
ne moc oblíben˘ FK Bechlín. Do Bechlína
jsme odjíÏdûli s minimálním cílem zisku 1
bodu. Utkání opût potvrdilo, Ïe domácí jsou
velmi nepﬁíjemn˘m soupeﬁem. BohuÏel
i tentokrát pﬁispûl k nervóznímu prÛbûhu utkání znaãnou mûrou velmi nepﬁesn˘ hlavní
rozhodãí, kdyÏ nechal dohrát akci z ofsajdové pozice signalizované pomezním, která
skonãila gólem v na‰í brance.
Nutno také podotknout, Ïe na‰i hráãi nebyli v ideální pohodû a dal‰í dva góly jsme
obdrÏeli po hrub˘ch chybách. Do‰lo tak na
první prohru na‰eho muÏstva v soutûÏi 3:1
(1:0) pro Bechlín.
MoÏnost odãinit prohru jsme mûli hned
následující zápas doma proti prÛbûÏnû prvnímu celku soutûÏe Sokolu Ho‰tka. ·koda
Ïe se hrálo bez pﬁítomnosti divákÛ vzhledem k vládním naﬁízením spojen˘m s koronavirem. Divácká kulisa by urãitû vybiãovala
hráãe k je‰tû lep‰ímu v˘konu. Zápas byl od
první minuty rychl˘ a dramatick˘. Je tﬁeba
ﬁíct, Ïe soupeﬁ mûl lépe propracované a nebezpeãnûj‰í akce neÏ na‰i borci. První branku vstﬁelila v 16.min. Ho‰tka po odraÏené
stﬁele brankáﬁem zpoza hranice pokutového
území. V dal‰ím prÛbûhu poloãasu se hra

PÛvod a historie Vánoc
Nadcházející Vánoce jsou neoddiskutovatelnû celospoleãensky na‰imi nejv˘znamnûj‰ími svátky v roce. PﬁestoÏe jejich pÛvodní duchovní v˘znam v na‰í ateistické
a konzumní spoleãnosti postupnû upadá
v zapomnûní, jejich v˘jimeãnost je udrÏována díky tomu, Ïe se staly dÛleÏit˘m svátkem
rodinn˘m. Dne‰ní svátky vánoãní slaví jak
vûﬁící, tak ateisté, ãasto velice emotivnû
a silnûji neÏ jiné sváteãní dny, pﬁiãemÏ
kaÏd˘ do Vánoc vkládá svÛj vlastní akcent.
PﬁedkﬁesÈanské základy
V nekoneãném bûhu ãasu vÏdy byly, jsou
i budou v‰ední dny prokládány dny sváteãními, tedy dny, kdy dochází k vyboãení ze
v‰ednodennosti, ze stereotypu kaÏdodenních ãinností, v rámci kter˘ch se ãlovûk
snaÏí zajistit své Ïivobytí, potﬁeby a zájmy.
V prehistorick˘ch dobách byly takov˘mito
v˘jimeãn˘mi dny pravidelnû se opakující
zvlá‰tnosti pﬁírodního cyklu, jako pﬁedev‰ím
pﬁechody roãních období, tedy pohybu slunce na obloze. Jasn˘m pﬁíkladem jsou právû
oslavy zimního slunovratu, jakoÏto svátku
nadûje v obnovu nebo poãátek Ïivota znovuzrozením pﬁírody.
Tyto pohanské svátky pravdûpodobnû
souvisely s vût‰ím poãtem posvátn˘ch nocí,
které se pojily s pﬁedstavami o Ïivé a odu‰evnûlé pﬁírodû bojující s démonick˘mi bytostmi, které se snaÏí porazit slunce. A jelikoÏ si dávní lidé uvûdomovali blahodárn˘
vliv sluneãních paprskÛ na pozemsk˘ Ïivot,
vnímali sluneãní návrat a prodluÏování dne
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jako vítûzství slunce nad mocí chladu
a temna. A tak zaãali slavit slunovrat jako
obnovu a znovuzrození svûta a ﬁádu.
Do této pohanské fáze vánoãních svátkÛ
dále také spadá kult zemﬁel˘ch pﬁedkÛ. Lidé
vûﬁili, Ïe se bûhem této doby vracejí du‰e
mrtv˘ch mezi Ïivé, kde mohou prospívat
nebo ‰kodit, a je tedy dobré si je nûjak naklonit.
Dal‰ím rysem pohansk˘ch obﬁadÛ byla
magie pro zaji‰tûní hospodáﬁského zdaru
a ‰tûstí v rodinném Ïivotû v pﬁí‰tím roce
(odtud se zachovalo napﬁíklad koledování

vyrovnala a pﬁi‰ly ‰ance i na stranû Sahary.
KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe se do poloãasu nic nezmûní, nastal po jednom z útokÛ soupeﬁe
zmatek v na‰em pokutovém území a po nûkolika teãích a odraÏen˘ch stﬁelách pﬁece
jen dopravil soupeﬁ podruhé míã do na‰í
branky a stanovil skóre poloãasu na 0:2. Do
druhého poloãasu nastoupili hráãi Sahary
s odhodláním dostat se znovu do hry. Mûli
více ze hry, ale Ïádná ze ‰ancí neskonãila
gólem. Naopak se potvrdilo rãení nedá‰ dostane‰. Po na‰í vyloÏené ‰anci pﬁe‰li hráãi
Ho‰tky do rychlého protiútoku a vstﬁelili tﬁetí
gól zápasu V 65.min. sice Pavel âermák
sníÏil na 1:3, ale dal‰í snaha po zkorigování
v˘sledku jiÏ nevedla k úspûchu. Navíc v poslední minutû zápasu potvrdila Ho‰tka vítûzství gólem do ‰ibenice na 1:4.
BohuÏel dal‰í prÛbûh soutûÏe, tak jako
v dal‰ích sportech ukonãilo pﬁitvrzení vládních opatﬁení a zbytek podzimních zápasÛ
byl zru‰en. Podzimní ãást soutûÏe by mûla
b˘t dohrána (pokud bude pﬁíznivá epidemiologická situace) pﬁed zahájením jarní ãásti
soutûÏe. Nezb˘vá jen doufat v lep‰í ãasy.
Dûkujeme Vám v‰em za podporu fotbalu
na Sahaﬁe a pﬁejeme Vám pokud moÏno
klidné a spokojené vánoãní svátky a v‰echno nejlep‰í, hlavnû zdraví, do nového roku.
Jan Sekera,
pﬁedseda SK SAHARA
a vánoãní blahopﬁání). Na souvislost v˘voje
Vánoc s pohansk˘mi svátky ukazuje právû
ãeské slovo Vánoce, které má pÛvod v nûmeckém Weichnachten neboli „posvátné
noci“, coÏ odkazuje ke zmiÀovan˘m pﬁedkﬁesÈansk˘m oslavám slunovratového ãasu.
Slovo Vánoce se u nás vÏilo a nebylo vytlaãeno ani oficiálním církevním oznaãením
svátkÛ vánoãního cyklu, tj. svátkÛ Narození
Pánû.
V˘razn˘ vliv kﬁesÈanství
S pﬁíchodem kﬁesÈanství nutnû docházelo
k prolínání tûchto „pohansk˘ch“, lidov˘ch
a kﬁesÈansk˘ch pﬁedstav. Aby církev vyhrála
boj nad pohansk˘mi zvyky, pﬁekryla pohanské m˘ty, pﬁedstavy, kulty a obyãeje sv˘mi
obﬁady a legendami. V kﬁesÈanském pojetí
tak byla oslava slunovratu nahrazena svátkem narození Spasitele JeÏí‰e Krista.
Projevy pohanství a kﬁesÈanství dlouho
Ïily vedle sebe, zejména díky pﬁetrvávání lidové kultury na venkovû. Pohanské praktiky
totiÏ úzce souvisely právû se zemûdûlskou
ãinností venkovanÛ. Nicménû s postupem
ãasu církevní v˘klad a dogma zlidovûly, pohanské zvyky se spojily s kﬁesÈansk˘mi
svátky a kﬁesÈansk˘ svátek lákal lidové vrstvy nádherou a podmanivostí vánoãního
chrámu se svûtly, zelení, hudbou, zpûvem
a obﬁady. Tak se obliba nov˘ch církevních
slavností zaãala zvy‰ovat i u lidov˘ch vrstev.
Do‰lo k transformaci obsahu a smyslu svátku Vánoc, ale spojením jeho kﬁesÈanské podoby s pohansk˘mi germánsk˘mi a keltsk˘mi rituály se tradiãní vánoãní obyãeje ucho(Pokraãování na následující stranû)
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Souãasné vlivy
Pﬁedev‰ím jako rodinn˘ svátek jsou Vánoce vnímány i dnes. Souãasné Vánoce ale
nemusí b˘t pouze idylick˘m obrazem rodiny
soustﬁedûné kolem vánoãního stromku, protoÏe i kdyÏ jsou ãasto naz˘vány svátky pokoje a klidu, dne‰ní doba je ãasto promûÀuje v období shonu a chaosu. S v˘vojem
Vánoc jako rodinného svátku (zamûﬁen˘m
mimo jiné hlavnû na obdarovávání dûtí) se
totiÏ rozvinul i vánoãní prÛmysl a obchod.
Komercializace tûchto svátkÛ nás nutí neustále nûkam spûchat. V‰udypﬁítomné, a jiÏ
od raného podzimu se shlukující, vánoãní
symboly, kter˘m se daﬁí rok co rok vánoãní
atmosféru nejen zhmotnit, ale dokonce ji
pokaÏdé nov˘m a neãekan˘m zpÛsobem
ozvlá‰tnit, obmûnit, aktualizovat, nás nabádají k rychlému nakoupení dárkÛ a obstarání v‰eho, co je tﬁeba, abychom se nakonec
mohli spoleãnû s rodinou radovat nad neb˘valou hojností jídla a ‰tûdrou vánoãní nadílkou.
valy ãi dále rozvinuly a na nûkter˘ch místech se praktikují dodnes.
Vlivy reformace a industrializace
Od druhé poloviny 17. století se sváteãní
Ïivot zaãal pﬁesouvat z kolektivní sféry do té
rodinné a také Vánoce se zejména vlivem
protestantismu promûnily v rodinné svátky.
PÛsobením reformaãního hnutí, nastupujícího kapitalismu a industrializace postupnû
do‰lo k zesvût‰tûní Vánoc a prÛmyslová revoluce k tomu dále pﬁinesla komercializaci
tûchto svátkÛ a v souvislosti s tím i spûch,
chaos a ãasto i marnotratnost.
Vánoce zaãaly b˘t od 19. století pojímány
jako rodinná slavnost soustﬁedûná kolem
domácího betlému, stromku, prostﬁeného
stolu nebo zapálené svíãky. Stále dÛleÏité
místo ale zaujímala v té dobû náv‰tûva kostela a du‰evní rozjímání tím, jak byla spoleãnost je‰tû ve v˘znamné míﬁe vûﬁící. To se
zaãalo mûnit aÏ pozdûji.
Pﬁitom právû v materiální hodnotû
a mnoÏství dárkÛ mÛÏe b˘t problém, zejména ve vztahu k dûtem. Pokud jsou dary nepﬁimûﬁené, mÛÏe to mít velk˘ vliv na dûtské
pocity, kdy hojnû obdarované dítû mÛÏe nad
tím ménû obdarovan˘m pociÈovat jakousi
nadﬁazenost a naproti tomu dítû, které bylo
obdarováno ménû, mÛÏe cítit kﬁivdu a zklamání. Obdarovávání blízk˘ch v‰ak samozﬁejmû není niãím negativním a ve vût‰inû
pﬁípadÛ provází tuto chvíli radost a pohoda.
Typick˘m znakem souãasn˘ch Vánoc je
vánoãní hodování a ho‰tûní a nezﬁídka se
tak Vánoce stávají pﬁíleÏitostí k opulentnímu
pﬁejídání. Tradiãní jídelníãek je doplnûn pokrmy, které jsou oblíbené permanentnû,
a mnohdy je ovlivnûn také pÛsobením rÛzn˘ch faktorÛ, jako je napﬁíklad reklama, pﬁebírání pochoutek z jídelníãku pﬁátel, prezentování nov˘ch netradiãních receptÛ medializovan˘ch v televizi nebo na internetu a podobnû. Pﬁesto v‰ak skladba sváteãní veãeﬁe
obvykle zÛstává v rodinách kaÏdoroãnû stejná a tradiãnû se tak na ‰tûdroveãerním stole

drÏí typická veãeﬁe v podobû smaÏeného
kapra a bramborového salátu.
Dal‰ím moderním prvkem souãasn˘ch
Vánoc je kromû bohatství jídla a dárkÛ také
jak˘si „rodinn˘ mítink televizních divákÛ“. Vánoãní televizní program je nûãím, co dnes pomáhá dotváﬁet vánoãní atmosféru, a to nejen
vysíláním pohádek, ale také celkov˘m zamûﬁením vysílání (pÛsobí na nás vánoãní reklamy, vánoãnû ladûná hudba a do vánoãního
hávu je zahalena i tematika pravideln˘ch poﬁadÛ). Nejedná se v‰ak pouze o obsah toho,
co je v televizi vysíláno, ale také o to, Ïe se
mnoho lidí (zejména rodina) u televize a jejího vánoãního programu sejde, a tak dochází
k posilování pospolitosti pﬁi spoleãném sledování. ShromaÏìování u televize a sledování
pohádek je tedy dnes vnímáno jako nûco, co
k vánoãnímu období zkrátka patﬁí a stalo se
tak moderní vánoãní tradicí.
Spûch, obdarovávání, hodování a sledování televizního programu ale samozﬁejmû
nejsou tím jedin˘m, co odráÏí podobu souãasn˘ch Vánoc. Kromû toho je to také touha
po pospolitosti a sounáleÏitosti. Lidé k sobû
mají blíÏe. Posílají si vánoãní pﬁání a pozdravy, aÈ uÏ v podobû korespondence ãi ve
formû pro dne‰ní dobu typick˘ch e-mailÛ
a sms apod., touÏí proÏívat vánoãní období
spoleãnû. Více vzpomínají na své známé
a blízké, kteﬁí Vánoce buì slaví jinde, nebo
jiÏ nejsou naÏivu. S tím souvisí ãastûj‰í náv‰tûvy hﬁbitovÛ a hrobÛ, na které lidé pokládají vûnce ãi kvûtiny a zapalují svíãky na památku sv˘ch blízk˘ch. Nûkteﬁí lidé se zapojují do dobroãinn˘ch akcí a snaÏí se pomoci
chud˘m lidem ãi nejrÛznûj‰ím dobroãinn˘m
organizacím. Touha po pospolitosti se v‰ak
nejvíce odráÏí v zesílení hodnoty domova
a zv˘raznûní v˘znamu rodiny a její soudrÏnosti. Souãasné Vánoce tak nejsou, i kdyÏ
by se to tak mohlo jevit, pouze svátky konzumu, ale jsou i svátky rodinné pohody,
touhy po domovû a pospolitosti, pﬁípadnû se
alespoÀ jedná o snahu takov˘ch hodnot
v kruhu rodiny dosáhnout.
Jak je z popsaného v˘voje patrné, smysl
svátkÛ se mûní, ale jejich podoba a rysy
z vût‰í nebo men‰í ãásti zÛstávají. Pro náboÏensky zaloÏeného ãlovûka jsou svátky
posvátn˘m ãasem, ve kterém se zpﬁítomÀuje posvátná událost. I pro nevûﬁícího ãlovûka je ale sváteãní ãas ãasem, kdy vystupuje
z rutiny v‰edního dne, v‰e je v tu dobu pﬁíjemnû jinak.
Svátkem pro dne‰ního ãlovûka, kter˘ tráví
kaÏd˘ den v zamûstnání, na cestách a mezi
cizími lidmi, mÛÏe b˘t jednodu‰e to, Ïe je
doma právû bez tûchto cizích lidí, navíc
v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích. V pﬁípadû Vánoc
je tohle sváteãní kouzlo navíc umocnûno
magickou atmosférou a jedineãn˘m kouzlem v‰ech tûch v˘‰e popsan˘ch vánoãních
zvykÛ. Jednoznaãnû platí, Ïe naprostá vût‰ina z nás není osvobozena od náboÏensk˘ch zpÛsobÛ chování, teologie a mytologie a nese si v sobû stopy chování na‰ich
pﬁedkÛ, náboÏensky podstatnû více zaloÏen˘ch. Tak si ty leto‰ní vánoãní svátky
i v rámci stávajících, podivn˘ch okolností, co
nejpﬁíjemnûji uÏijme. Sestavil Milo‰ Marek
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Vánoãní zvyky a povûry, které si udrÏely své kouzlo dodnes
Na‰i pﬁedkové pﬁipisovali ·tûdrému dnu i veãeru zvlá‰tní moc. Z toho dÛvodu se udrÏovala ﬁada zvykÛ a magick˘ch úkonÛ, které mûly
zajistit pﬁedev‰ím bohatou úrodu, dobrou uÏitkovost domácích zvíﬁat a zdraví a ‰tûstí rodiny. 24. prosinec si udrÏel své kouzlo dodnes. ¤ada
lidí si tento den nedokáÏe pﬁedstavit bez dodrÏování vánoãních zvykÛ a povûr, z nichÏ nûkteré si pﬁipomeneme v následujících ﬁádcích.
Kdo se postí, uvidí zlaté prasátko
Spousta lidí bûhem 24. prosince odolává
vÛni vánoãního cukroví i jídlem nabité ledniãce. A to do té doby, neÏ usedne ke ‰tûdroveãerní tabuli. Vûﬁí totiÏ, Ïe kdyÏ se postí,
budou zaslouÏenû odmûnûni - uvidí zlaté
prasátko. To, jestli tomu doopravdy je, se
musíte pﬁesvûdãit sami, tﬁeba o tûch leto‰ních vánocích.

·tûdroveãerní tabule
Také v dne‰ní dobû bazíruje spousta lidí
na tom, aby u ‰tûdroveãerního stolu sedûl
sud˘ poãet stolovníkÛ. V pﬁípadû lichého
poãtu by se podle povûry mohlo v pﬁí‰tím
roce vloudit do domu ne‰tûstí. U ‰tûdroveãerního stolu se také ãasto prostírá jedno
místo navíc. Toto místo je urãené pro náhodného osamûlého ãlovûka, anebo je
vzpomínkou na ty, kteﬁí nás opustili a uÏ
nikdy s námi u jednoho stolu nezasednou.
Podle povûry je rovnûÏ nepﬁípustné, aby
od ‰tûdroveãerní veãeﬁe kdokoliv vstal. Vûﬁilo se totiÏ, Ïe ten, kdo od stolu vstane, do
roka zemﬁe. Se ‰tûdroveãerní veãeﬁí je spojen je‰tû dal‰í vánoãní zvyk: Na‰i pﬁedkové
ovazovali nohy ‰tûdroveãerního stolu provazem nebo ﬁetûzem. Vûﬁili, Ïe jedinû tak celá
rodina zÛstane v pﬁí‰tím roce pohromadû.
Kapﬁí ‰upiny
·upiny z kapra zásadnû nevyhazovat!
Podle vánoãní povûry vám totiÏ mohou v následujícím roce zaruãit dostateãn˘ pﬁísun financí. A to v pﬁípadû, kdyÏ si je bûhem ‰tûdroveãerní veãeﬁe schováte pod talíﬁ, nebo je
budete po cel˘ rok nosit v penûÏence.

Rozkrojení jablíãka
K nejznámûj‰ím vánoãním zvykÛm, jeÏ v
sobû mají kus lidové povûry vztahující se ke
zdraví, nemoci a smrti, patﬁí rozkrajování
jablek. Z rozkrojeného jablka na‰i pﬁedkové
vû‰tili, jak to bude se zdravím jednotliv˘ch
ãlenÛ rodiny v nadcházejícím roce. Pokud
mûl jádﬁinec tvar hvûzdy, dotyãn˘ mûl b˘t po
cel˘ pﬁí‰tí rok zdrav˘. Pokud mûl jádﬁinec
tvar kﬁíÏe, znamenalo to nemoc nebo smrt.
Toho zvyku, ale není tﬁeba se bát, protoÏe
kdyÏ si vyberete krásné, velké jablíãko, jistû
tam bude hvûzdiãka.

Pou‰tûní lodiãek
Jedním z vánoãních zvykÛ, jenÏ si udrÏel
oblibu aÏ do dne‰ní doby, je pou‰tní lodiãek
vyroben˘ch z oﬁechové skoﬁápky vla‰ského
oﬁechu a svíãky. Také pou‰tûním lodiãek
bûhem ·tûdrého veãera hádali na‰i pﬁedci
svou budoucnost. Lodiãky pou‰tûli napﬁíklad
doma v lavoru s vodou. DÛleÏité bylo zhotovit si svou vlastní lodiãku, která by pak byla
schopná zodpovûdût otázky t˘kající se budoucnosti, lásky, rodiny ãi zamûstnání.
Otázka se vyslovila v okamÏiku zapálení
svíãky, poté se lodiãka pustila na vodu. JestliÏe lodiãka doplula na druh˘ bﬁeh, plány se
mûly vydaﬁit. KdyÏ zÛstala u bﬁehu, pﬁí‰tí rok
mûlo zÛstat v‰e pﬁi starém. Pokud se potopila, v‰echny snahy o zlep‰ení konkrétní situace mûly pﬁijít v niveã. Nakonec, lodiãka
plující po boku vû‰tila dobré mezilidské vztahy.

Vánoãní povûry pro vdavkychtivé
Svobodné dívky, které touÏily po vdavkách, dodrÏovaly bûhem ·tûdrého dne i
·tûdrého veãera spoustu povûr, jimiÏ si
mûly v následujícím roce zajistit Ïenicha. Po
‰tûdroveãerní veãeﬁi tﬁeba házely ve svûtnici stﬁevícem pﬁes hlavu. KdyÏ ‰piãka smûﬁovala ke dveﬁím, dûvãe mûlo nadûji, Ïe se v
pﬁí‰tím roce provdá. Jiné svobodné dívky
touÏící po sÀatku zase 24. prosince shromaÏìovaly patky od vánoãek. Povûra ﬁíkala,
Ïe která dívka v tento den sebere celkem
devût patek, do roka se vdá.
Nezadané dívky samozﬁejmû vûﬁily i dal‰ím povûrám. 24. prosince napﬁíklad zkou‰ely tﬁást bezem - dÛm, u kterého zaãal jako
první ‰tûkat pes, mûl b˘t domem, ve kterém
mûl bydlet také jejich nastávající.
Nûkteré dívky zase klepaly stﬁevícem na
kurník. Ozvala-li se jim slepice, mûla dívka
zÛstat svobodná. Ozval-li se kohout, dívka
se mohla v pﬁí‰tím roce tû‰it na vdavky.
Neperte prádlo ani jej nenechte viset.
A pozor! Na‰i pﬁedkové vûﬁili tomu, Ïe na
·tûdr˘ den se nesmí prát. Pﬁiná‰í to totiÏ
smÛlu a ne‰tûstí do domu.
Darujte jmelí, darujte ‰tûstí
Magickou moc této rostlinû patrnû pﬁisoudili staﬁí Keltové, a to zﬁejmû proto, Ïe jmelí
roste vysoko v korunách stromÛ; povaÏovali ho za dar z nebes a vûtviãkami pak vyhánûli zlé duchy a démony. A k ãemu jmelí poslouÏí vám, tedy pokud vûﬁíte na vûci mezi
nebem a zemí? DomÛ si spoleãnû s ním pr˘
pﬁinesete ‰tûstí, ale i lásku, odvahu a
ochránce pﬁed nemocemi. Ov‰em jen tehdy,
pokud ho získáte darem. Pak uÏ si mÛÏete
pár vûtviãek pﬁevázan˘ch stuÏkou zavûsit
kamkoli v domácnosti.
PﬁestoÏe tuto tradici dodrÏujeme pﬁedev‰ím v dobû vánoãní, mnozí z nás si jmelí
ponechávají doma po cel˘ rok. Jeden
pﬁece nikdy neví, kdy ho mÛÏe ‰tûstí nebo
i láska nav‰tívit... JenÏe dal‰í povûra zase
ﬁíká, Ïe zatímco zelené jmelí pﬁiná‰í ‰tûstí,
suché symbolizuje opak.
Bc. Radka Luxová, místostarostka
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