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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané, moc doufám, Ïe jste
si leto‰ní prázdniny uÏili a Ïe vám krásné
letní dny dopﬁály dostatek odpoãinku nejen
od bûÏn˘ch starostí, ale i od stresÛ, které
nám pﬁinesl koronavirus.
Co plánujeme na podzim?
MATE¤SKÁ ·KOLKA
Bûhem prázdnin jsme spoleãnû se zastupiteli vypsali v˘bûrové ﬁízení na projekt roz‰íﬁení mateﬁské ‰kolky. V˘bûrové ﬁízení vyhrál Ing. Radko Benda z projektové kanceláﬁe Baube. S panem Bendou jsme podepsali smlouvu o dílo, pﬁibliÏnû v polovinû
pﬁí‰tího roku by mûlo b˘t vydáno stavební
povolení. Mezitím se pomalu zaãneme poohlíÏet po stavebních firmách, abychom mohli
vypsat v˘bûrové ﬁízení na zhotovitele stavby.
OPRAVA CHODNÍKU NA PRÒHONU
Stav chodníku v ulici Na PrÛhonu zaãíná
b˘t na pováÏenou. Silnû nerovn˘ povrch
volá po opravû. Nov˘ kabát by si zaslouÏilo
i prostranství pﬁed obecním úﬁadem. Zastupitelstvo se proto domluvilo na opravû tûchto prostranství. Nová pokládka zámkové
dlaÏby bude zaãínat pﬁed obecním úﬁadem
a konãit bude u domu ã. p. 124. ZároveÀ s
poloÏením nového povrchu dojde k o‰etﬁení
a úpravû koﬁenÛ stromÛ u chodníku, tak,
aby cel˘ povrch co nejdéle vydrÏel pûkn˘.
Chodník se bude opravovat postupnû, aby
se co nejvíc zkrátila doba, kdy budou mít
obyvatelé pﬁilehl˘ch domÛ omezen˘ pﬁístup
k nemovitostem. Oprava by mûla probûhnout je‰tû do konce tohoto roku.
REKONSTRUKCE A UZAV¤ENÍ
MOSTU V ROUDNICI
Dle informací z Ústeckého kraje v souãasné dobû probíhá majetkoprávní vypoﬁádání
dotãen˘ch pozemkÛ (Povodí Labe s.p., âD,
a.s.). Poté bude dokonãena projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, dále podána Ïádost o stavební povolení a následnû zpracována navazující dokumentace pro provádûní stavby
a zahájena pﬁíprava zadávacího ﬁízení na
v˘bûr zhotovitele stavby.
Pﬁedpoklad samotného provádûní sta-

vebních prací je v roce 2022 s tím, Ïe
bude po celou dobu umoÏnûno pﬁevedení pû‰ích a cyklistÛ.
VODNÍ RADOVÁNKY
Vzhledem ke koronavirové situaci letos se
nemohl uskuteãnit tradiãní dûtsk˘ den. Nicménû po rozvolnûní opatﬁení jsme uspoﬁádali akci Vodní radovánky, kde byly pro dûti
pﬁipraveny soutûÏe s vodní tématikou. Více
o této akci v samostatném ãlánku.
SOUSEDSKÉ LOUâENÍ S LÉTEM
Poslední srpnovou sobotu probûhlo uÏ
tradiãní sousedské louãení s létem. Akce se
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nesla v poznávacím duchu, kdy dûti bûhem
disciplín dostávali indicie k tomu, aby na
konci urãili dané zvíﬁátko. Poznávání a seznámení s rÛzn˘mi zvíﬁaty podpoﬁil i místní
mysliveck˘ klub a spolek chovatelÛ. Více o
této akci v samostatném ãlánku.
A na co se mÛÏete letos je‰tû tû‰it? Stejnû jako loni, i letos pﬁipravujeme Vánoãní
trhy a rozsvícení stromeãku. Tentokrát se
uskuteãní v nedûli 29. 11. 2020. Pﬁíznivce
na‰eho v˘borného svaﬁáku si dovolujeme
ujistit, Ïe jsme se vylep‰ili v zásobování a
svaﬁeného vína bude tentokrát dost pro
v‰echny.
V‰em ‰kolákÛm i uãitelÛm pﬁeji úspû‰n˘
zaãátek ‰kolního roku, prvÀáãkÛm co nejveselej‰í vstup do „velkého svûta“ plného povinností, ale i poznání a nám v‰em pﬁedev‰ím pevné nervy, a hlavnû hodnû zdraví!
Jana Salcmanová,
starostka obce

Návrh pﬁístavby mateﬁské ‰koly
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OKÉNKO místostarostky obce
VáÏení spoluobãané, toto ãíslo na‰ich Vûdomick˘ch novin dostáváte do ruky na pﬁelomu léta a podzimu. Jsem tomu moc ráda,
Ïe Vás opût mÛÏeme tímto jiÏ tradiãním informaãním nástrojem oslovit a poreferovat o
událostech a dûní v na‰í obci.
MODERNIZACE A ÚSPORA
OSVùTLENÍ V OBCI
V pﬁede‰lém ãísle Vûdomick˘ch novin
jsem Vás informovala o modernizaci osvûtlení v na‰í obci, kdy v mûsíci ãervnu probûhlo
v˘bûrové ﬁízení na v˘mûnu nov˘ch svítidel
veﬁejného osvûtlení v ulicích RÛÏová, Ovocná, Kvûtinová a ãást Zahradní. PÛvodní svítidla typu LV 2x 36W byla zastaralá s velkou
spotﬁebou. Na základû zaslan˘ch nabídek
byla vybrána firma ·infelt s.r.o. Vymûnûno
bylo 21 ks svítidel typu LV 2x 36W za nová

LED svítidla model TECEO S 21W. V‰echna
svítidla jsou vybavena clonící li‰tou pro zaclonûní svûtla za svítidlo a stmíváním. Celkové náklady této akce ãinily 149 273,- Kã.
NESVÍTÍ VÁM NA ULICI VE¤EJNÉ
OSVùTLENÍ?
V pﬁípadû, Ïe svûtlo nesvítí nebo je jin˘m
zpÛsobem po‰kozené volejte na tel. ãíslo:
602 673 180 nebo po‰lete e-mail: mistostarosta@vedomice.cz, kde staãí nahlásit
název ulice a ãíslo sloupu veﬁejného osvûtlení. Dûkujeme.
UMÍSTùNÍ DOPRAVNÍCH ZNAâEK
Vzhledem k tomu, Ïe do‰lo k v˘stavbû
nové lokality po levé stranû ve smûru z
Roudnice nad Labem do obce Vûdomice,
obec podala Ïádost na Dopravní inspektorát

Litomûﬁice o vyjádﬁení k umístûní a pﬁemístûní dopravních znaãek. V˘‰e uvedená akce
se pﬁeváÏnû dot˘ká silnice II/240, která patﬁí
Ústeckému kraji a je ve správû Správy a
údrÏby silnic Ústeckého kraje. Ta se zámûrem osazení nového dopravního znaãení a s
pﬁemístûním stávajícího dopravního znaãení
souhlasí. Pﬁesun stávajícího dopravního
znaãení provede na své náklady Správa a
údrÏba silnic Ústeckého kraje a nové dopravní znaãení zajistí obec.
INFORMACE O P¤ÍPRAVù NOV¯CH
WEBOV¯CH STRÁNEK OBCE
Webové stránky obecních úﬁadÛ musí
splÀovat ﬁadu zákonÛ jako napﬁ. zákon
106/1999 Sb. o svobodném pﬁístupu k informacím, kter˘ ukládá obcím povinnû zveﬁejÀovat vybrané informace nebo zákon ã.
99/2019 Sb. o pﬁístupnosti internetov˘ch
stránek, kter˘ mimo jiné ukládá, aby stránky byly vnímatelné, ovladatelné a srozumitelné. Chceme, aby na‰e nové stránky byly
aktuálnûj‰í a poskytovaly Vám ﬁadu potﬁebn˘ch a uÏiteãn˘ch informací. JiÏ teì aktivnû
pracujeme na jejich obsahové stránce a pﬁipravujeme pro Vás ﬁadu nov˘ch informací.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJÒ
Krajské volby se konají kaÏdé ãtyﬁi roky.
Poslední se konaly v roce 2016, kdy uspûlo
pﬁedev‰ím hnutí ANO. V leto‰ním roce se
uskuteãní v pátek a v sobotu 2. a 3. ﬁíjna
2020. Volební místnost je umístûna v budovû Obecního úﬁadu. Volit mÛÏete v pátek od
14:00 do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 do
14:00 hod. NezapomeÀte obãansk˘ prÛkaz.
Volební lístky budou voliãi doruãeny do
schránky.
VáÏení spoluobãané, dovolte mi, abych
Vám v‰em popﬁála zejména v této dobû,
pevné zdraví. Pﬁeji taktéÏ v‰em zdárné rozhodnutí v následujících krajsk˘ch volbách.
Bc. Radka Luxová,
místostarostka obce

Vodní radovánky u Sumce se vydaﬁily
lnVzhledem ke koronavirové situaci
se v ãervnu nemohl
uskuteãnit tradiãní
dûtsk˘ den. V dobû,
kdy to situace dovolila a protoÏe dûti milují vodu, Obec Vûdomice poﬁádala pro dûti dne 17.7.2020 od 17:00
hod. zábavu ve víru vodních radovánek.
Na programu byly soutûÏe s vodní tématikou, skákací hrad, bûhání pod vodní fontánou s bitvou v nekonãící pûnû, kterou pﬁipravili na‰i hasiãi.
Zábava vodních radovánek bez ohledu na
poãasí byla zakonãena letním kinem - ·punti na vodû. Vûﬁím, Ïe si dûti akci uÏily a trochu jsme jim mohli vynahradit dûtsk˘ den.
Bc. Radka Luxová,
místostarostka obce
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Hospodaﬁení na‰í obce v dobû COVIDové
V minulém vydání Vûdomick˘ch novin
jsem psal o oãekávan˘ch dopadech pandemie COVID-19 na rozpoãet na‰í obce. Odhady odborníkÛ se znaãnû li‰ily, kdy Ministerstvo financí odhadovalo propad v celoroãních pﬁíjmech o 10%, Svaz mûst a obcí o 2030%. Nyní máme za sebou první pololetí,
takÏe jiÏ známe pﬁesná ãísla.
Zatímco je‰tû v prvním ãtvrtletí roku 2020
se daÀové pﬁíjmy pohybovaly nad úrovní pﬁíjmÛ roku 2019, v dubnu, spoleãnû s nástupem pandemie COVID-19, pﬁi‰el zlom.
Praktické zastavení ekonomiky na nûkolik
t˘dnÛ znamenalo pomûrnû v˘znamné propady v daÀov˘ch pﬁíjmech na‰í obce. Jak
pﬁesnû se vyvíjely daÀové pﬁíjmy je vidût
v pﬁiloÏeném grafu.
Propad zaznamenaly v‰echny kategorie
daÀov˘ch pﬁíjmÛ, bez rozdílu. Zajímavé je
sledovat trendy v jednotliv˘ch mûsících.
Propad v DPH kulminoval v ãervnu (-26%)
a v ãervenci jiÏ byl pﬁíjem z této danû na
úrovni loÀského roku. Naopak propady pﬁíjmÛ z danû z pﬁíjmu fyzick˘ch a právnick˘ch
osob jsou od dubna trvale na úrovni 60-70%
loÀského roku. Tento trend bohuÏel pokraãuje i ve tﬁetím ãtvrtletí leto‰ního roku.
V absolutních ãíslech jsme za první pololetí leto‰ního roku z daÀov˘ch pﬁíjmÛ získali
o 567.864 Kã ménû neÏ ve srovnatelném
období loÀského roku.
To znamená meziroãní sníÏení pololetních
daÀov˘ch v˘nosÛ pro obec o 10,14%. Propad daÀov˘ch pﬁíjmÛ bude kompenzován
jednorázov˘m pﬁíspûvkem ze státního roz-

poãtu ve v˘‰i 1.250 Kã na obyvatele. Pro
na‰í obec to znamená dodateãn˘ pﬁíjem ve
v˘‰i 1.136.250 Kã. Pokud budu velk˘ optimista, tak se za cel˘ rok 2020 podaﬁí udrÏet
pﬁíjmy obce na úrovni roku 2019.
Na stranû bûÏn˘ch v˘dajÛ na provoz samozﬁejmû reagujeme na aktuální situaci
a snaÏíme se je udrÏet na úrovni loÀsk˘ch
ãísel, tedy pod úrovní schváleného rozpoãtu. Za první pololetí jsme v bûÏn˘ch v˘dajích na provoz utratili 4.178.605 Kã, coÏ je
na úrovni loÀského prvního pololetí a zároveÀ 16% pod chválen˘m rozpoãtem. Vûﬁím,
Ïe tento trend na stranû bûÏn˘ch v˘dajÛ
udrÏíme i ve druhé polovinû roku.

Celkovû lze konstatovat, Ïe ekonomická
situace na‰í obce, stejnû tak jako v‰ech
ostatních mûst, obcí, krajÛ a koneckoncÛ
i státu není tak rÛÏová, jak se je‰tû na zaãátku leto‰ního roku mohlo zdát. Na druhou
stranu na‰e obec dlouhodobû hospodaﬁila
s pﬁebytkov˘m rozpoãtem (na rozdíl od
ostatních), úspû‰nû realizovala prodej pozemkÛ v rozvojové lokalitû a je tak i nadále
ekonomicky velmi siln˘m a stabilním subjektem, coÏ umoÏÀuje pokraãovat v bûÏném
fungování i investiãních projektech bez omezení.
Ing. Tomá‰ Hájek, MBA
zastupitel obce, ãlen finanãního v˘boru

Komise pro obãanské záleÏitosti informuje
Na‰i jubilanti
V mûsících ãervenec, srpen a záﬁí ãlenky komise KPOZ gratulovaly tûmto na‰im spoluobãanÛm:
v ãervenci slavili
v srpnu
v záﬁí
paní Jaroslava Ka‰parová
paní ZdeÀka Knoblochová
paní Ingeborg Honková
pan MiloÀ Rous

paní Marie Podrábská
paní Jana FraÀková
pan Ivan My‰ka
paní Marie Jandová
pan Jan Broft
pan Josef Kormaník
pan ·tûpán Matûjka
paní Jana Lebdu‰ková
pan Rudolf Tich˘
paní Eva Kaãírková

■ Dne 30. 6. 2020 se konalo v Mateﬁské ‰kole „Louãení s pﬁed‰koláky“
v omezeném poãtu úãastníkÛ vzhledem
k epidemii. Paní ﬁeditelka Marcela Paﬁíková pasovala dûti, které mají po prázdninách odcházet do ‰koly, na ‰koláky. Paní
místostarostka Bc. Radka Luxová dûtem
popﬁála mnoho úspûchÛ ve ‰kole a na
závûr ãlenka na‰í komise p. Vlasta Sekerová vyzvala rodiãe a dûti k podpisu do

paní Jiﬁina Kvasniãková
pan Petr Richter
pan Milan Král
pan Václav âermák
pan Ladislav Podrábsk˘
pan Antonín Husák
V‰em oslavencÛm k jejich v˘roãí
je‰tû jednou gratulujeme a pﬁejeme
hodnû zdraví a Ïivotní pohodu.

pamûtní knihy. Dûtem zde byl pﬁedán kufﬁík
se ‰kolními potﬁebami.
■ Dne 17. 07. 2020 se v areálu
„U Sumce“ konal dodateãn˘ dûtsk˘ den
pod názvem „Vodní radovánky“. Na‰e
ãlenky zde vypomáhaly pﬁi rÛzn˘ch soutûÏích, které dûti s nad‰ením plnily. Na závûr
letního páteãního odpoledne hasiãi pro dûti
vytvoﬁili pûnu. Dûti si ji krásnû uÏily.
■ Dne 29. 08. 2020 se na hﬁi‰ti „SK SA-

HARA“ poﬁádala akce nazvaná „Sousedské louãení s létem“ s veãerní taneãní zábavou. Pro dûti byla pﬁipravena
„Stezka lesem“, kde ãlenky KPOZ vypomáhaly pﬁi vûdomostních soutûÏích. Také
ãlenové mysliveckého sdruÏení Vûdomice- âernûves uspoﬁádali pro dûti v˘stavku „Lesního království“.
Vlasta Sekerová
pﬁedsedkynû KPOZ
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Tradiãní sousedské louãení s létem
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe poslední prázdninovou sobotu se mÛÏeme
v‰ichni spoleãnû rozlouãit s prázdninami a létem na spoleãenské
akci, která se tento rok konala jiÏ po tﬁetí. Celé prázdniny jsme se
mohli tû‰it z pﬁíjemného letního poãasí, jen pﬁedpovûì na poslední
prázdninov˘ víkend zlovûstnû hlásila dé‰È a v˘razné ochlazení. Pﬁesto jsme se tím nedali odradit a plánovanou akci jsme uskuteãnili.
Poãasí nakonec nedopadlo tak tragicky, obãas na nás vykouklo
i sluníãko a pár de‰Èov˘ch kapek náladu nikomu nezkazilo.
Akce se konala na hﬁi‰ti SK
SAHARA. Nejdﬁíve byla pﬁipravena vûdomostní soutûÏ
pro dûti nazvaná „Stezka
lesem“. Dûti mûly za úkol na
jednotliv˘ch
stanovi‰tích
uhádnout listy a plody lesních
stromÛ, dávaly dohromady
zvíﬁecí rodinky Ïijící v lese, urãovaly stopy zvíﬁat nebo
názvy hub. Na nûkter˘ch stanovi‰tích musely zapojit smyslové orgány. Na zaslepeném
smyslovém chodníãku dûti
hádaly, po jakém povrchu jejich bosé noÏky ‰lapají nebo
hmatem v neprÛhledn˘ch krabicích poznávaly napﬁíklad
rozdíl mezi srstí a peﬁím. Za
kaÏd˘ splnûn˘ úkol dostaly
vÏdy dvû nápovûdy a na posledním stanovi‰ti musely urãit podle získan˘ch nápovûd dvû zvíﬁátka Ïijící v lese. Nakonec si v‰ech 39 soutûÏících dûtí odneslo mal˘ dárek a nûkolik sladkostí.
Dal‰ím programem hezkého odpoledne bylo taneãní vystoupení
spolku Babí Léto. Vûdomické seniorky ve dvou vstupech pﬁedvedly
country tance ve vlastní choreografii a v originálních kost˘mech. Jejich vystoupení sklidilo zaslouÏen˘ potlesk. Je obdivuhodné s jakou
vitalitou a dobrou náladou své pﬁedstavení podávají a nikdy nezapomenout prezentovat na‰i obec vlastní otextovanou a nazpívanou
písniãkou. Místní mysliveck˘ svaz pﬁipravil pro v‰echny men‰í v˘stavu mysliveck˘ch trofejí, mysliveck˘ch noÏÛ a dalekohledÛ. Také
kaÏd˘ mohl na skuteãn˘ch dﬁevûn˘ch ‰palíãkách rozpoznat rozdíly
mezi stromy podle barvy, struktury dﬁeva i podle kÛry.
Svaz drobn˘ch chovatelÛ také ukázal pár druhÛ holubÛ. U mal˘ch
dûtí sklidila nejvût‰í úspûch kvoãna s mal˘mi kuﬁátky. V podveãer
chovatelé slavnostnû vypustili veliké hejno holubÛ, kteﬁí elegantnû
zakrouÏili nad hﬁi‰tûm a vrátili se do sv˘ch domovÛ.

Nechybûlo ani grilované prasátko doplnûné domácím chlebem
a nakládanou okurkou, které chutnalo opravdu v‰em. Dûti si po
celou dobu sami toãily malinovku, coÏ je nesmírnû bavilo. V‰ichni
také ochutnali buchty, koláãe a jiné sladkosti, které nechybûly na
Ïádném stole.
O veãerní zábavu se postarala skupina Melodie, která moc pûknû
hrála k tanci i poslechu.
Dûkujeme v‰em spolkÛm i dobrovolníkÛm, kteﬁí pomohli
s organizací. A hlavnû dûkujeme v‰em, kteﬁí se pﬁi‰li pobavit.
Za KK Renata Tylová

Informace ze spolku Babí Léto Vûdomice
Je konec prázdnin, dûti po dlouhém volnu zasednou opût do ‰kolních lavic a léto pomalu konãí ...Ná‰ spolek Babí Léto nezahálel ani
o prázdninách. Pilnû jsme nacviãovaly nov˘ tanec, a protoÏe „opakování je matka moudrosti“, tak i vÏdy pﬁi zkou‰kách opakujeme, co
uÏ umíme a Ïe je toho dost a dost.
V Mnetû‰i se konalo 22. srpna sportovní odpoledne a my jsme jim
zpestﬁily jejich program.
Dne 28. srpna jsme zatanãily seniorÛm v Kﬁe‰icích. Odmûnou
kromû poho‰tûní byl i velik˘ potlesk a díky vyslovené panem starostou Kﬁe‰ic.
Ale vyvrcholením je pro ná‰ spolek vÏdy, kdyÏ se mÛÏeme pﬁedstavit na‰emu vûdomickému publiku. CoÏ se také stalo dne 29. 8.
2020 na „sousedském posezení“. Mûly jsme dvû vystoupení, to abychom se pﬁedstavily v novém obleãení a hlavnû jsme se pﬁedstavily
s nov˘m tancem, kterému ﬁíkáme „ãísburgr“.
V záﬁí 15.-17. záﬁí nás ãeká soustﬁedûní v Karlov˘ch Varech
a hned 19. záﬁí jsme pozvány country skupinou Mo‰Àáci do Horních
Poãapel.
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Moc se tû‰íme a také jsme rády za kaÏdé pozvání, kde mÛÏeme
prezentovat sebe i na‰i krásnou vesnici Vûdomice.
Za spolek Babí Léto Marie Hypská
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Co se dûlo v knihovnû?
Jako kaÏd˘ rok jsme se pilnû pﬁipravovali na zaãátek ‰kolního roku, kdy
opût pﬁivítáme dûti na pravideln˘ch
v˘tvarn˘ch dílnách.
Na‰e tvoﬁeníãko trvá asi pÛlhodinku,
dûti pak mají dost ãasu na hraní v knihovnû. Proto jsme roz‰íﬁili plochu na hraní. Zaﬁídili jsme LEGO herniãku a poﬁídili hrací podloÏky
s motivem silnic.
A protoÏe knihovna není jen tvoﬁení a hraní, ale i ãtení a pÛjãování knih, zavedli jsme od záﬁí nov˘ systém pÛjãování knih dûtem.
Svou prÛkazku si kaÏdé dítû vyrobí samo a s kaÏdou pﬁeãtenou knihou mu do prÛkazky pﬁibude jedno barevné srdíãko. Za kaÏd˘ch pût
srdíãek ãeká dûti odmûna. PrÛkazka zÛstává v knihovnû a pﬁi kaÏdé
náv‰tûvû knihovny ji dûti vyuÏijí. Na to jak, se musíte do knihovny
pﬁijít podívat!
V˘tvarné dílny jsou kaÏdé pondûlí od 17 do 19 hodin. Tvoﬁení je
vhodné pro dûti od 4 let. Dûti mohou pﬁijít s doprovodem.
AKTIVITY O PRÁZDNINÁCH A PO PRÁZDNINÁCH
O prázdninách bylo trochu smutno bez dílniãek
(dûtského ‰tûbetání a smíchu), ale jiné aktivity
probíhaly celé prázdniny.
Samozﬁejmû kavárniãka. V pondûlí v 9 hodin se
scházíme se seniorkami u kafíãka. KaÏd˘ je
vítán. Poklábosíme, vypijeme kafíãko, obãas
nûkdo nûco dobrého ke kafíãku upeãe, obãas
nûco tvoﬁíme. KaÏdé setkání pohladí po du‰i.
V 10 hodin pak zaãíná cviãení na Ïidlích. Ono
totiÏ „cviãit to jde, i kdyÏ to nejde“. U nás zaparkujete hole i chodítka. Sednete na Ïidli a hurá do pohybu. Pﬁi hudbû
se zahﬁejeme, pak protáhneme celé tûlo a závûr, pﬁi zpûvu ptáãkÛ,
krásnû relaxujeme. Nevûﬁíte? Tak se pﬁijìte podívat.

Odpoledne v 15:30 hodin zaãíná dal‰í cviãení. Tentokrát, po
úvodním rozehﬁátí a rovnováÏn˘ch cviãeních, pﬁeváÏnû vleÏe na
cviãebních podloÏkách. Jde o cviãení zdravé, vût‰inu cvikÛ znáte
z rehabilitace ãi lázní. Cviãení je vhodné i jako pokraãovací, pokud
vám na rehabilitaci ﬁeknou, aÈ dál cviãíte doma. Málokdo se v‰ak
doma cviãit pﬁinutí. Navíc u nás máte jistotu, Ïe cviky provádíte
správnû.
Cviãíme s overballem (mûkk˘m míãem), masáÏním míãkem ãi jen
tak, bez pomÛcek - s vlastní vahou tûla. Cviãení trvá 60 minut vãetnû závûreãné relaxace.
A samozﬁejmû, Ïe stále pÛjãujeme knihy. V pondûlí od 9 od 11
hodin a od 17 do 19 hodin. Nové knihy z Litomûﬁic budou k dispozici od 5. ﬁíjna. Tak si pﬁijìte vybrat.
Knihovna slouÏí i jako základna pro soubor Babí Léto. Probíhají tu
pravidelné tréninky i strategické porady pﬁed jednotliv˘mi vystoupeními.
ZASE ATYPICK¯ FORMÁT UâEBNICE!
Stává se to kaÏd˘ rok. Na nûkteré uãebnice prostû nejde sehnat
vhodn˘ obal. Letos vám to pomÛÏeme vyﬁe‰it v knihovnû. UÏ od
31.8. mÛÏete pﬁinést uãebnici, kterou
vám obalíme do prÛhledné knihovnické fólie. Obal od nás vydrÏí dlouho
a je kvalitní.
JE·Tù JSTE U NÁS V KNIHOVNù
NEBYLI?
V dobû konání voleb do zastupitelstva krajÛ bude v knihovnû probíhat
Den otevﬁen˘ch dveﬁí. BliÏ‰í
informace k (nejen této) akci najdete na webov˘ch stránkách knihovny a facebooku.
(www.knihovnavedomice.cz)
Ing. Iva Foﬁtová, knihovnice

ZPRÁVA Z ÚTULKU KOâIâÍ
DOMOV SLUNÍâKO, Z.S.
V leto‰ním roce 2020 dostal spolek Koãiãí domov Sluníãko,
z.s. z obce Vûdomice finanãní dotaci ve v˘‰i 5 000,- Kã ve prospûch péãe o opu‰tûné koãky a koÈata a na podporu jejich kastrací.
Od zaãátku roku domov pﬁijal z obce Vûdomice 25 koãek. Jednalo se pﬁedev‰ím o kastrace koãek pobíhajících u ChovatelÛ
a o oblast Pod Lipou.
Od ChovatelÛ bylo vykastrováno a o‰etﬁeno celkem 17 koãiãek, z toho 14 jich bylo vráceno do lokality a 3 koãiãky na‰ly
nov˘ domov.
Pod Lipou se jednalo o kastrace a o‰etﬁení 5 koãiãek, které
byly vráceny zpût.
Dal‰ími pﬁíjmy v roce 2020 byl dospûl˘ kocourek ve velmi
‰patném stavu, kter˘ je Felv pozitivní a malé dehydrované kotû.
Tyto koãiãky jsou stále je‰tû v útulku.
Celkem bylo do Sluníãka letos pﬁijato 193 koãiãek, 180 koãiãek útulek opustilo, z toho 87 koãiãek na‰lo nov˘ domov, 53 plach˘ch koãek bylo po kastraci a o‰etﬁení vráceno do své pÛvodní lokality, 4 koãiãky byly vráceny svému majiteli a 36 koãiãek
zemﬁelo pro ‰patn˘ zdravotní stav.
Za finanãní podporu obci Vûdomice dûkujeme!
Náklady na pﬁijaté a o‰etﬁované koãiãky z obce Vûdomice
byly mnohokrát vy‰‰í, proto dûkujeme souãasné v‰em dárcÛm
obãanÛm, kteﬁí se na ﬁe‰ení bezprizorních koãiãek finanãnû podíleli!
Za Koãiãí domov Sluníãko, z.s. Milana Petrásková,
pﬁedsedkynû.
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Mateﬁská ‰kola
Milí ãtenáﬁi, pomalu se louãíme s létem a my jsme mûli zároveÀ
moÏnost rozlouãit se i s na‰imi pﬁed‰koláky. Rozlouãení probíhalo opût na vyzdobené zahradû na‰í mateﬁské ‰koly. Atmosféra
byla slavnostní a pﬁed‰koláci, procházející slavobránou se promenádovali po ãerveném koberci, protoÏe oni byli nejdÛleÏitûj‰í osoby
této akce. S údivem jsme sledovali dûti, které do ‰kolky pﬁi‰ly maliãké se zvûdavostí, nauãit se nov˘m - pro nû neznám˘m vûcem.
A teì se pﬁed námi procházely dûti, pﬁipravené na pﬁechod do základní ‰koly, které sv˘mi vûdomostmi a znalostmi budou umût zvládat obtíÏné úkoly, ale i situace, pﬁicházející s novou ‰kolou a nov˘mi, ale i nároãnûj‰ími poÏadavky. Dárky, které jsme pﬁedaly my - uãitelky a p. místostarostka Bc. Radka Luxová jim udûlaly velkou radost. A závûreãné podûkování rodiãÛ za péãi o jejich ratolesti, bylo
pro nás, uãitelky, potû‰ením a zároveÀ velmi dojemné.
A máme záﬁí.....V‰ichni jsme natû‰eni a pﬁipraveni na zaãátek
‰kolního roku a s námi i nová paní uãitelka Terka.
Do ‰kolky nám pﬁi‰la nová mrÀátka. Odlouãení od maminek zvládají celkem hravû a pﬁes mnoÏství kamarádÛ, ãinností, her a aktivit,
ani nemají ãas si po rodiãích st˘skat.
Vzhledem k tomu, Ïe díky hygienick˘m opatﬁením proti Covid 19,
jsme nemûli moÏnost pokraãovat v realizaci úkolÛ Projektu ·ablony II, v souãasn˘ch dvou mûsících musíme realizovat mnoho akcí.
Ani se nestihnou malé dûti rozkoukat a jiÏ tento t˘den vyjíÏdíme
na první v˘let - Projektov˘ den mimo M· - do Toulcova dvora. Program se naz˘vá Vodnice Brekule. Ta nás pozve na dobrodruÏnou
v˘pravu do své vodní ﬁí‰e. Dûti budou mít moÏnost seznámit se
s vodními Ïivoãichy, ukáÏí si, co dûlá mokﬁad mokﬁadem a jak
mÛÏou pﬁispût k tomu, aby vodníci se sv˘mi kamarády mûli poﬁád
kde bydlet.
Aby nám bylo ve ‰kolce poﬁád veselo a do tance, pﬁijedou na‰i
známí moderátoﬁi Jirka s Martinem se svojí hudební a zábavnou
show. Tentokrát v pﬁevleku Mickey Mouse. Ale vÛbec netu‰í, Ïe
i my rádi pﬁekvapujeme a tak v tomto pﬁevleku je pﬁivítá i celá na‰e
‰kolka :). Jako vÏdy bude celé dopoledne taneãní, hudební a soutûÏivé.
Pro maminky, ale i tatínky, babiãky, tety i str˘ãkové chystáme besedu s psycholoÏkou p. Mgr. Radkou Rybákovou, tentokrát na
téma odlouãení od rodiny, první dny v novém kolektivu, navykání novému reÏimu. Mnohdy je pﬁivykání na mateﬁskou ‰kolu tûÏ‰í pro rodiãe, neÏ dûti samotné :).
Dal‰í projektov˘ den a zároveÀ voÀav˘ v˘let nás ãeká ve vesniãce Dﬁevãice u Dubé, kde se budeme seznamovat s 80 ti druhy léãi-
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v˘ch a aromatick˘ch rostlin. V Zahradû „Levandule“ si oãicháme
spoustu bylinek, pomÛÏeme pﬁi osazování kvûtníkÛ a vlastnoruãnû
vyrobíme zdrav˘ a lahodn˘ nápoj.
Jako kaÏd˘ rok, i tentokrát nás ãeká tzv. stmelovací kurz na sportovním dopoledni v zábavném centru Méìa Béìa v Bohu‰ovicích.
Stmelovací proto, Ïe i pﬁi sportu musíme pomáhat slab‰ím i neznám˘m kamarádÛm, zvlá‰tû tehdy, pokud s námi jede i kamarádská
‰kolka ze Îidovic, se spoustou maliãk˘ch dûtí. Vzhledem k tomu, Ïe
dûti jsou mr‰tné jako opiãky, nejnároãnûj‰í dopoledne, pﬁi zdolávání
provazov˘ch prÛlezek a skluzavek, mají vÏdy paní uãitelky :).
Poslední projektov˘ den budeme realizovat v rodinném zooparku
Zájezd. Tam nás provede prÛvodce, kter˘ bude dûti seznamovat se
v‰emi zvíﬁaty, které chovají a díky originálním venkovním expozicím,
budeme mít nûkterá zvíﬁata velice blízko u tûla.
A aby si neuÏívaly jen dûti, na projektov˘ den v mateﬁské ‰kole
pozveme i maminky a dal‰í ãleny rodiny. Za dozoru v˘tvarnice
a lektorky budeme lepit, malovat, trhat, sbírat a vytváﬁet podzimní
skﬁítky dle fantazie a z produktÛ, které nám nabízí ná‰ ‰kolkov˘ les.
Abychom neusnuli na vavﬁínech, opût jsme se pﬁihlásili do V˘zvy
M·MT ·ablony III a získali tím finanãní prostﬁedky ve v˘‰i 238 476,Kã pro na‰í mateﬁskou ‰kolu. S názvem projektu „Co dovedou
malé ruce“ budeme díky nauãn˘m programÛm vychovávat, uãit
a podnûcovat dûti k tomu, aby jiÏ od útlého dûtství byly manuálnû
zruãné a ekologicky sm˘‰lející. Vzhledem k mnoÏství aktivit, nás
opût ãeká pestr˘ a bohat˘ ‰kolní rok.
Máme rádi v˘zvy ..... posouvají nás ..... a proto se snaÏíme, aby
na‰e mateﬁská ‰kola byla svou prací a pestrostí zajímavá nejen pro
rodiãe, ale pﬁedev‰ím pro malé dûti, které jsou nám s dÛvûrou svûﬁovány ke vzdûlávání.
Pﬁejeme v‰em krásné babí léto a uÏívejte ho s radostí tak, jako my
v‰ichni v mateﬁské ‰kole.
M. Paﬁíková, ﬁeditelka M·
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Konec léta a zase to záﬁí
Máme za sebou perné léto, bûhem kterého probûhl první pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti ‰kolkového vûku na téma Vûdomická prérie. KaÏd˘ den jsme pro malé indiánky mûli pﬁipraven˘ vût‰í úkol,
ve kterém jsme spoleãn˘mi silami postavili totem, t˘pí, vyzbrojili
jsme se vlastnoruãnû vyroben˘mi luky a ‰ípy a kaÏd˘ skolil pomyslného bizona. Po úspû‰ném splnûní úkolu na konci kaÏdého dne
dostaly dûti dílek ke skládaãce, která pﬁedstavovala mapu pokladÛ
a poslední den nás zavedla na pláÏ. Zde jsme si opekli buﬁty, vyrobili jsme si pamûtní triãka, rozdali jsme diplomy a s dojetím jsme
pﬁedávali unavené, ale spokojené dûti zpût rodiãÛm. Tábor byl
krásn˘ i nároãn˘ pro v‰echny, hodnû nás organizaãnû posunul
a jsme moc rádi za tolik mil˘ch slov, která se k nám po skonãení táboru dostala.
Teì v záﬁí nás uÏ ãtvrt˘m rokem ãeká seznamování s nov˘mi
dûtmi a rodiãi, snad krásné babí léto, které loni vydrÏelo aÏ do listopadu, vánoãní besídka pro rodiãe... ãas nezastavíme! Dopﬁáváme
aspoÀ dûtem a na‰im pﬁíznivcÛm smysluplnû ho trávit venku, v rodinném kolektivu, v zázemí maringotky, která uÏ ãeká na vyzdobení
mal˘mi i vût‰ími ruãiãkami. V na‰í skupinû nejvíce patnácti dûtí
máme ãerstvé tﬁíleÈáãky i velké pﬁed‰koláky. V záﬁí nás ãekají hlavnû seznamovací hry a prozkoumávání okolí, budeme slavit mezinárodní t˘den mobility a s ním se seznamovat s dopravními prostﬁedky a znaãkami, brzy nastane rovnodennost, kterou si názornû vy-

svûtlíme. Program ‰kolky je postaven na kolobûhu pﬁírody a celého
roku, v ﬁíjnu nás tedy ãekají Du‰iãky a téma smrti, v listopadu budeme obracet pozornosti dovnitﬁ k sobû, porovnávat lidská obydlí
rÛznû ve svûtû i ta ze zvíﬁecí ﬁí‰e, kam se ukládají zvíﬁata k zimnímu
spánku. V tepl˘ch mûsících více skotaãíme venku a tvoﬁíme z pﬁírodnin kolem, v zimû se potom uchylujeme dovnitﬁ k tepl˘m kamnÛm, kde zpíváme a tvoﬁíme a lepíme v‰echno moÏné. Pokud se
Vám na‰e my‰lenka líbí a chtûli byste se k nám pﬁipojit, jste srdeãnû vítaní. Více informací najdete na www.lesniskolkajinak.cz
TáÀa Chládková

Leto‰ní rok je opravdu hodnû jin˘
UÏ od jara bylo jasné, Ïe leto‰ní sezóna bude i pro ná‰ sport zcela
jiná. Na zaãátku nám COVID 19 zru‰il oblíben˘ jarní turnaj SAHARSK¯ POHÁR. To jsme si je‰tû mysleli, Ïe to za chvilku pÛjde a bude
v‰e jako vÏdy. Byl to v‰ak jeden velk˘ omyl. Totálnû padl turnajov˘
kalendáﬁ a nikdo nevûdûl co bude dál. Stav se zaãal dostávat k lep‰ímu aÏ zaãátkem prázdnin, a tak se rozjelo vyjednávání nového kalendáﬁe turnajÛ, tak aby mohl b˘t naplnûn poÏadavek rozpisu soutûÏe pro MâR.
Ná‰ boulodrom u Labe se touto pauzou dostal do Ïalostného
stavu a nebyl na mûj radostn˘ pohled.
Nikomu se nechtûlo kopat a hrabat, kdyÏ trvala nejistota, co bude
s leto‰ním roãníkem soutûÏí pétanque. Na na‰ích hﬁi‰tích se první
leto‰ní turnaj hrál aÏ 22. srpna. To se je‰tû nestalo. Dﬁina, která nás
ãekala, abychom dali hﬁi‰tû do poﬁádku byla velká. V‰e se podaﬁilo,
a tak první turnaj roku GRAND PRIX LABE 2020 dopadl z poﬁadatelského hlediska dobﬁe. Úãast skoro 70 druÏstev trojic byla velká.
Je také mal˘ zázrak, Ïe v dobû nechuti cestovat dorazili na‰i pﬁátelé ze Slovenska, Nûmecka i Dánska. Byli jsme za to moc rádi. Z herního uÏ to sláva nebyla. Do TOP 16-ky se dostala z na‰eho klubu
pouze Monika Pillerová spolu s hráãi z UBU Hana a Milan Bayerovi.
Hledání dÛvodÛ, jak je to moÏné, Ïe na domácí pÛdû se na‰i neprosadili bylo hodnû. Nepravidelnost tréninkÛ a dal‰í kde co. Ale jak

uÏ to ve sportu b˘vá jsme mûli dvû druÏstva na mistrovství âR 55+
2020. Veãer pﬁi‰la zpráva, Ïe ná‰ klub má mistra republiky v této kategorii pro rok 2020. Stal se jím ná‰ Milo‰ Pﬁibyl. Právem mu patﬁí
velká gratulace. SK SAHARA Vûdomice má mistra republiky!!!
Tento poslední víkend se hrálo v Hrochovû T˘nci v krásném prostﬁedí zámecké zahrady MâR druÏstev 3 x 3. Toto je tradiãnû velk˘
tûÏk˘ turnaj. Ná‰ klub zde mûl tﬁi druÏstva a ze skoro 70 druÏstev
jsme dovezli 33. místo, 34. místo a 35. místo. Tento v˘sledek není
na jásot, ale není to propadák.
A co na‰e plány?
Pﬁijìte se podívat
12/9/2020
MâR jednotlivcÛ 2020 oãekáváme okolo
150 úãastníkÛ.
13/9/2020
MâR ve stﬁelbû na pﬁesnost 2020 moÏná
padne rekord v úãasti
10/10/2020 Finále MâR klubÛ 2020
Závûr sezóny bude na na‰ich hﬁi‰tích 11/10/2020 tradiãní otevﬁen˘ turnaj MEVA CUP 2020. Rádi bychom zde umoÏnili úãast
i nov˘m hráãÛm. PomÛÏeme v zaãátku poznávání hry pétanque. Na
tomto otevﬁeném turnaji, kde si mÛÏou zahrát hráãi bez licence se
nejlépe nauãíte pravidla a vûﬁím, Ïe poznáte novou fajn partu
a super sport pro cel˘ Ïivot.
Tû‰íme se na vás. Tomá‰ Piller
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Hasiãská rubrika
Bûhem uplynulého ãtvrtroku se pomalu zaãaly rozbíhat hasiãské
soutûÏe, které byly bûhem jara ze znám˘ch pﬁíãin zcela zastaveny.
Nejdﬁíve pﬁi‰ly na ﬁadu závody, které jsou souãástí dlouhodobûj‰ích
seriálÛ, skládajících se z nûkolika soutûÏních kol.
Místní soutûÏe poﬁádané jednotliv˘mi sbory se rozbûhnou teprve
bûhem záﬁí a ﬁíjna vût‰inou v podobû brann˘ch závodÛ. Mezi celosezonní seriály závodÛ, kter˘ch se na‰i mladí hasiãi úãastní, je kaÏdoroãní Stimax Cup 2020 (bûh jednotlivcÛ na pﬁekáÏkové dráze). I
tento seriál je v‰ak letos vinou jarních omezení zúÏen pouze na tﬁi
kola, z ãehoÏ dvû bûhenm léta jiÏ probûhly (21. 6. Ústí nad Labem,
30. 8. Meziboﬁí).
Poslední tﬁetí kolo se uskuteãní v polovinû záﬁí znovu v Ústí nad
Labem a vzhledem k pﬁízniv˘m prÛbûÏn˘m v˘sledkÛm, je veliká
‰ance, Ïe také letos budou na‰i mladí sportovci mezi nejlep‰ími i v
celkovém hodnocení.
V˘sledky z jednotliv˘ch kol Stimax Cupu:
21. 6 2020 Ústí nad Labem (umístûní vûdomick˘ch závodníkÛ):
• Mlad‰í dívky (6 - 8 let; 17 startujících): 2. místo Antonie
Hy‰plerová; 3. místo Kateﬁina Strachová; 12. místo Adéla Suchá
• Mlad‰í dívky (8 - 11 let; 34 startujících): 1. Eli‰ka Nováková;
2. Melinda Javorãáková; 22. Tereza Cinibulková
• Star‰í dívky (11 - 15 let; 44 startujících): 5. Denisa Hodková;
6. Lucie Abrtová; 14. Anna Abrtová; 32 Nikola Cinibulková
• Mlad‰í chlapci (6 - 8 let; 17 startujících): 1. Daniel Hodek;
8. Patrik Pane‰
• Mlad‰í chlapci (8 - 11 let; 30 startujících): 7. Tomá‰ Marek;
14. Kry‰tof Keﬁ
• Star‰í chlapci (11 - 15 let; 60 startujících): 4. Daniel Pecháãek;
14. Jan Marek; 18. Michal Jindrák; 21. Matûj ·ámal
• Mlad‰í dorostenci (15 - 17 let; 15 startujících): 3. Zdenûk Sazeãek
• Star‰í dorostenci (17 - 19 let; 16 startujících): 12. Matûj Berky;
13. Vojtûch âecho
30. 8 2020 Meziboﬁí (umístûní vûdomick˘ch závodníkÛ)
• Mlad‰í dívky (6 - 8 let; 17 startujících): 2. místo Kateﬁina Strachová;
5. místo Antonie Hy‰plerová
• Mlad‰í dívky (8 - 11 let; 39 startujících): 1. Eli‰ka Nováková;
2. Melinda Javorãáková; 26. Tereza Cinibulková
• Star‰í dívky (11 - 15 let; 30 startujících): 1. Lucie Abrtová;
3 Denisa Hodková; 11. Anna Abrtová
• Mlad‰í chlapci (6 - 8 let; 13 startujících): 1. Daniel Hodek
• Mlad‰í chlapci (8 - 11 let; 24 startujících): 7. Tomá‰ Marek;
21. Martin Sazeãek
• Star‰í chlapci (11 - 15 let; 52 startujících): 12. Michal Jindrák;
21. Jan Marek; 23. Matûj ·ámal; Daniel Pecháãek
(2 neplatné pokusy)
Dorostenecké kategorie byly kvÛli vytrvalému a intenzivnímu de‰ti
zru‰eny.
Bûhem podzimu se také uskuteãní nûkolik kol âeského halového
poháru v obdobné disciplínû. Vzhledem k obrovské konkurenci vyráÏí na tyto závody do Prahy a do Ostravy pouze na‰i nejlep‰í jednotlivci.
Stejnû jako pro jiná sportovní odvûtví je i pro poÏární sport leto‰ní
sezóna hodnû zvlá‰tní, poznamenaná mnoha omezeními a zru‰en˘mi soutûÏemi. Pro na‰e vyzrálé druÏstvo star‰ích ÏákÛ to napﬁíklad
znamenalo, Ïe nemohlo ukázat své kvality v postupov˘ch soutûÏích
(okresní a krajské), kde díky siln˘m roãníkÛm byla obrovská ‰ance
na opûtovné probojování se na Mistrovství âR a co více i zde uspût
v˘raznûji neÏ v pﬁedchozích dvou letech. BohuÏel v pﬁí‰tím roce jiÏ
bude tato parta oslabena o borce, kteﬁí jiÏ pﬁecházejí do vy‰‰í vûkové kategorie a ‰ance na úspûch v kategorii star‰ích ÏákÛ tím v˘znamnû poklesnou.
Nezb˘vá neÏ vûﬁit, Ïe alespoÀ z hlediska epidemiologického bude
situace pﬁíznivûj‰í a jiÏ nebude bûÏn˘ Ïivot, a tedy i hasiãské soutûÏe, tak negativnû ovlivÀovat.
Josef Chroustal
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Zdravím pravidelné ãtenáﬁe volejbalového sloupku!

nes mám plno zpráv, pﬁedev‰ím z na‰ich dvou hlavních
akcí sezóny. Jako jiÏ nûkolik let po sobû zahajujeme sezónu turnajem pláÏového volejbalu smí‰en˘ch trojic. PÛvodnû stanoven˘ termín 20.6. jsme nakonec, kvÛli velké konkurenci jin˘ch volejbalov˘ch akcí, pﬁesunuli na 14.6. a lépe jsme udûlat nemohli. NejenÏe dorazili úplnû v‰ichni ti, co jezdí pravidelnû, ale nakonec se pﬁidali i nováãci, takÏe se opravdu zadaﬁilo a se‰lo se nás
8 t˘mÛ. Poãasí bylo na hru velice pﬁíjemné, lehce pod mrakem,
Ïádn˘ paﬁák, okluzní fronta 356.42.... No dál to znáte. Hráli jsme dokonce na dvû skupiny!!!, coÏ se nám jiÏ nûkolik let nestalo. Na oslavu takového krásného turnaje jsme vytáhli i klubovou grilovací popelnici. Prostû slavnost se v‰ím v‰udy. S novû pﬁíchozími, bohuÏel
pro Saharu, podstatnû vzrostla úroveÀ hry. Neumístili jsme se nijak
slavnû, zato jsme v‰ak udûlali radost v‰em hostujícím t˘mÛm. A koneckoncÛ, ceny rozdûlujeme my, Ïejo... :). Ve fotodokumentaci prezentuji finálové t˘my, rozhodnû si to zaslouÏí. Na jejich volejbal je
radost pohledût! Nutno dodat, Ïe 20.6. cel˘ den lilo jako z konve,
takÏe dûkujeme konkurenãním akcím, Ïe nám zachránili turnaj!
Ani pﬁes léto jsme se nijak neflákali. Díky posile z Roudnice se
daﬁilo scházet se na hru dvakrát t˘dnû, v úter˘ a v pátek a hrálo se
velice pravidelnû v plném poãtu hráãÛ. Krása!
Jak pláÏov˘m turnajem venkovní letní sezónu zahajujeme, v záﬁí
ji Vûdomick˘m memoriálem pomalu ukonãujeme. 5. záﬁí se konal jiÏ
pravideln˘ turnaj ve volejbale smí‰en˘ch druÏstev. Ani ten nezÛstal
pozadu s úãastí - sjelo se nás 6 t˘mÛ, ve‰li jsme se do jedné skupiny a stihli jsme dohrát za svûtla. Úspûch. Hráãe jsme uvítali domácím chlebem, pa‰tikou a mouãníkem, aby nám moc nezhubli

D

a neskákali moc vysoko nad síÈ a pustili se do hry. Pﬁes den obãas
lehce zapr‰elo, abychom to nemûli úplnû jednoduché. Atmosféra
v‰ak byla pﬁátelská a odhodlaná jako vÏdy. Sahara se opût umístila
na pﬁedních pﬁíãkách v poﬁádání skvûl˘ch turnajÛ a vítûzné pozice ve
hﬁe opût slu‰nû a kolegiálnû pﬁenechala hostÛm :). S hostujícím
t˘mem „bez ambic“ jsme se podûlili o 5. místo a o dort, takÏe to ani
moc nebolelo. Kamarádi a spoluhráãi, je nám s vámi krásnû a doufáme, Ïe se pﬁí‰tí rok sejdeme zase v hojném poãtu!
To je za volejbal v‰e. Mûli jsme krásnou sezónu, ve zdraví, plnou
setkání a volejbalu a tak to má b˘t. Pﬁejeme si do dal‰ích let totéÏ.
Díky Ïe nám fandíte!
S pﬁáním krásn˘ch dní, Tereza
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SAHARA CUP 2020
SK SAHARA Vûdomice, t˘m fotbalu Ïen, zahájil po neuskuteãnûn˘ch soutûÏích v jarních kolech pﬁípravu na nov˘ roãník fotbalu Ïen
v Divizi A, tentokrát s 8 t˘my v divizi.
Souãástí této pﬁípravy bylo i uspoﬁádání, po nûkolika letech, turnaje fotbalu Ïen v mal˘ch t˘mech. Turnaj byl pﬁipravován v˘konn˘m
v˘borem 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. Bylo pozváno, resp. se
pﬁihlásilo 8 Ïensk˘ch t˘mÛ. Za SK Sahara byly vytvoﬁeny dva t˘my
- A a B. Hráãky FK Teplice pﬁijely také se dvûma t˘my - Ïen a dorostenkami WU18. Dále se turnaje zúãastnily t˘my Ïen z FK Osek nad
Beãvou, Holky z Hradce Králové, SKP· Praha a t˘m Staré Gardy
Ïen sloÏen˘ z hráãek b˘val˘ch Ïensk˘ch fotbalov˘ch t˘mÛ Pokratice, Bohu‰ovice n. O. a Brozany.
Hrálo se na 4 hﬁi‰tích 20x40 m, na branky pro mal˘ fotbal, v poãtu
4 + 1 hráãek t˘mu na hﬁi‰ti a na 20 minut. Celkem bylo odehráno 24
zápasÛ. Zápasy rozhodoval t˘m 3 profesionálních rozhodãích. T˘my
byly rozdûleny na skupinu A a B, kde hrály kaÏd˘ s kaÏd˘m. Vítûzem základní skupiny A se stal t˘m Holky z Hradce, v dal‰ím poﬁadí se umístily t˘my Sahara A, Teplice WU18 a Osek n. B. Skupinu
B vyhrál t˘m SKP· Praha, v dal‰ím poﬁadí se umístily t˘my Teplice
A, Sahara B a Stará Garda.
Následovaly vyﬁazovací utkání o urãení koneãného poﬁadí turnaje.
Jejich v˘sledkem bylo, Ïe o 3 - 4 místo se „popraly“ t˘my Sahara
A a Teplice WU18, kde úspû‰nûj‰ím t˘mem byl t˘m domácí. V napínavém finálovém utkání od 18 hodin se proti sobû postavily t˘my
SPK· Praha a Holky z Hradce. Gól v poslední minutû utkání rozhodl, Ïe vítûzem turnaje se stal t˘m Ïen SKP· Praha.
V 18,30 hodin bylo provedeno vyhodnocení celého turnaje. Vyhlá‰ení se ujal ãlen v˘konného v˘boru a vedoucí t˘mu Ïen Sahary
pan Oldﬁich Bednáﬁ, ceny - poháry pﬁedala paní místostarostka
obce Bc. Radka Luxová. Poháry obdrÏely za 1 - 3. místo t˘my
SKP· Praha, Holky z Hradce a Sahara A. Pohár za nejlep‰í stﬁelkyni turnaje získala Eva Chochou‰ková z Holek s 9 vstﬁelen˘mi
brankami, nejlep‰í hráãkou turnaje byla vyhlá‰ena Tereza Fryãová
z FK Teplice WU18 a nejlep‰í brankáﬁkou Andrea Mayerová ze Sahary.
V závûru bylo proneseno podûkování v‰em zúãastnûn˘m na
turnaji za sportovní vystupování, slu‰né chování i pﬁedvedené
v˘kony. Dále bylo podûkováno paní místostarostce obce za
podporu a pomoc se zaji‰tûním tohoto turnaje. Podûkování obdrÏela i paní Jarmila Cankáﬁová, která se postarala a zajistila

T˘m „A“ Ïen SK SAHARA Vûdomice

T˘m „B“ Ïen SK SAHARA Vûdomice
pro v‰echny úãastníky a diváky turnaje od pátku do nedûle obãerstvení.
Po ukonãení turnaje byla zahájena v prostoru víceúãelového zaﬁízení spoleãná zábava pro úãastníky turnaje i diváky z Vûdomic
a okolí, vãetnû vystoupení kapely, která zahrála v‰em k poslechu
i tanci. I tento spoleãn˘ veãer se vydaﬁil.
Oldﬁich Bednáﬁ, ãlen v˘konného v˘boru a vedoucí druÏstva Ïen

SK SAHARA Vûdomice z.s. - V˘konn˘ v˘bor a fotbal
Dobr˘ den VáÏení pﬁátelé, dovolte, abych Vás seznámil s dûním
ve Sportovním klubu Sahara Vûdomice v období od posledního vydání Vûdomick˘ch novin s pohledu v˘konného v˘boru a zprávou „A“
muÏstva.
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V˘konn˘ v˘bor - Bûhem prázdninového období se ﬁe‰ily pﬁestupy hráãÛ a hráãek, pﬁihlá‰ky druÏstev do mistrovsk˘ch soutûÏí, termíny a úãast na turnajích a pﬁípravn˘ch zápasech. Byl odsouhlasen
nábor dûtí do oddílu kopané.
„A“ muÏstvo - Kádr muÏstva posílili v pﬁestupovém období navrátiv‰í se David Stehlík z Bezdûkova, nadûjní hráãi z Roudnice n. L.
Honza Pokorn˘ a Jarda To‰ner. V jednání je je‰tû pﬁestup také b˘valého hráãe Sahary Borka Suka z Velk˘ch Îernosek. Z t˘mu ode‰el pouze jeden hráã, Petr Minaﬁík do ·tûtí.
Letní pﬁíprava probíhala od poloviny ãervence formou tréninkÛ na
domácím hﬁi‰ti. V prÛbûhu pﬁípravy sehrálo muÏstvo dvû pﬁátelská
utkání a úãastnili se turnaje ve M‰en˘ch lázních.
Na turnaji O pohár starosty ve M‰en˘ch lázních za úãasti domácího Sokola, Sokola Kﬁesín, fotbalistÛ z Vinaﬁic a na‰eho muÏstva
jsme porazili v prvním zápase Vinaﬁice 4:3 (0:2) a postoupili do finále. Tam na‰i borci narazili na domácí fotbalisty a vyhráli 3:1(1:0)
a cel˘ turnaj vyhráli. Navíc nejlep‰ím stﬁelcem byl vyhlá‰en ná‰
David BláÏa.
V dal‰ích pﬁípravn˘ch utkáních porazili na‰i hráãi doma muÏstvo
Sokola Úpohlavy 6:2 (1:0) a v Lukavci prohráli po dobrém v˘konu celého muÏstva po dramatickém v˘voji utkání s domácím SK Lukavec
3:4 (2:2).
(Pokraãování na následující stranû)
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V leto‰ní sezonû má Sahara Vûdomice
zastoupení v pûti soutûÏích:
Îeny Sahary se budou snaÏit uspût a postoupit v divizi Ïen, skupiny A, muÏi ve III.
tﬁídû skupiny B okresní soutûÏe mají rovnûÏ
postupové ambice. Dále budou reprezentovat Saharu Vûdomice v okresních soutûÏích
celky mlad‰ích ÏákÛ, star‰í pﬁípravky a novû
i mini pﬁípravka, kde hrají ti nejmlad‰í hráãi
a hráãky. Zejména pro trenéry mládeÏe Honzu Vrbu, Ondru Maternu, Tomá‰e Ortbauera a Ondru ·imánka bude sezona nároãná s ãasov˘ch dÛvodÛ, kdy Honza s Tomá‰em jsou zároveÀ hráãi A t˘mu a oba
Ondrové mají na starost dvû mládeÏnické
vûkové kategorie.
Souãástí pﬁípravy na novou sezónu byla
také obnova nátûru zábradlí okolo hrací plochy a branek, kterou v rámci brigády provedli skalní fanou‰ci a hráãi „A“ muÏstva.
Mistrovská sezona „A“ muÏstva zaãala
22. srpna zápasem v Bﬁíze, kter˘ na‰i hráãi
vyhráli hladce 6:2 (1:0).
V prvním domácím mistrovském utkání se
30. srpna utkali hráãi Sahary Vûdomice
s muÏstvem ·tûtí „B“.
Zápas mûl dobrou kvalitu i náboj, aãkoli
se vÛbec nevyvíjel pro Saharu pﬁíznivû. Po
pÛlhodinû hry prohrávala 0:2, i kdyÏ v poli
byla hra vyrovnaná. Po pﬁestávce mûli domácí herní pﬁevahu i ‰ance, ale hosty podrÏel gólman vynikajícími zákroky. KdyÏ uÏ
to vypadalo na sníÏení skóre, dostala Sahara v 60. minutû ne‰Èastn˘ tﬁetí gól a o v˘sledku se zdálo b˘t rozhodnuto. Hráãi Sahary v‰ak pokraãovali
v ofenzivní nátlakové hﬁe a to pﬁineslo krásné tﬁi góly bûhem posledních patnácti minut a tím vyrovnání. O v˘sledku zápasu rozhodly pokutové kopy. V tûch podrÏel domácí brankáﬁ Ortbauer,
kter˘ chytil tﬁi penalty a tím rozhodl o celkovém vítûzství Sahary
Vûdomice 4:3 a zisku dvou bodÛ. Po druhém kole soutûÏe je Sahara na 5. místû se ziskem 5 ti bodÛ a ztrátou 1 bodu na první místo.
Ostatní druÏstva zaãínají své soutûÏe v záﬁí dle rozpisu, kter˘ je
souãástí vydání Vûdomick˘ch novin.
Tím bych Vás rád pozval opût na Saharu za zábavou s dobr˘m fotbalem.
Jan Sekera, pﬁedseda SK SAHARA
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