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Slovo starostky obce
Milí spoluobãané,
v‰ichni jistû vnímáme nároãnost souãasné situace. Doba covidová se nás nechce
pustit. AÈ se jedná o seniory, dûti bez ‰kol
na domácí v˘uce nebo rodiãe, kteﬁí musí v‰e
zastat, dostáváme v‰ichni hodnû zabrat.
NejrÛznûj‰í rok trvající opatﬁení jsou rÛzná.
Doufám, Ïe díky oãkování se situace zlep‰í,
a my se díky vakcínû v‰ichni koneãnû vrátíme do normálního Ïivota.
I za dan˘ch okolností je tu obecní úﬁad pro
Vás. Jedeme podle plánu.

ce. Do 15. 3. 2021 si také obãané mohli
podat návrhy na zmûnu územního plánu
obce.

Roz‰íﬁení komunikace v kﬁiÏovatce
u bazénu
UÏ v minulém vydání jsme Vás informovali o pﬁipravovaném roz‰íﬁení komunikace
v Roudnické ulici. Aktuálnû je u hlavní silnice hodnû zúÏená. Máme hotov˘ projekt
a teì ãekáme na stavební povolení. Pokud
bude v‰e v poﬁádku, realizaci budeme moct
spustit na zaãátku ãervence.

Zmûna nájemce kadeﬁnictví na obecním
úﬁadû
Obec dlouhodobû pronajímala paní Annû
Rybové prostor v budovû úﬁadu pro úãely
kadeﬁnictví. Paní Rybová podala na podzim
v˘povûì, a proto jsme museli vypsat zámûr
na nového nájemce. Ze dvou pﬁihlá‰en˘ch
zájemcÛ nakonec vyhrála sleãna Johana
Duchoslavová. Paní Annû Rybové a paní
Ivû Malé za jejich sluÏby moc dûkujeme
a nové kadeﬁnici pﬁejeme spokojené klienty.

Jak je to s pﬁevodem pozemkÛ
od Ústeckého kraje u komunikace
Na Zavadilce
Pracujeme i na pﬁevodu pozemkÛ Na Zavadilce. Získali jsme vyjádﬁení zástupcÛ Ústeckého kraje ohlednû souhlasu s bezúplatn˘m pﬁevodem pozemkÛ podél celé komunikace Na Zavadilce. Konkrétnû se jedná
o pﬁevod ãásti 11 pozemkÛ o v˘mûﬁe 3 340
m2. Teì budeme moci pﬁipravit studii rekonstrukce centra Zavadilky vãetnû pﬁilehl˘ch
pozemkÛ. O této investici se dozvíte více
z ãlánku Nová podoba centra Zavadilky.
Nové stání na popelnice u OÚ
Popelnice u obecního úﬁadu uÏ na‰í obci
ostudu nedûlají. Vytvoﬁili jsme pro nû krásné
nové stání tak, aby byly dobﬁe dostupné,
a zároveÀ vizuálnû neru‰ily. Vzhledem k potﬁebám nás v‰ech navíc kapacitu popelnic
nav˘‰íme.
Zmûna územního plánu obce
Obec vyhlásila zmûnu Územního plánu,
tak aby územní plán byl v souladu s nadﬁazenou dokumentací Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Hlavní zmûna bude
spoãívat v dal‰ím upﬁesnûní koridoru severozápadního obchvatu Roudnice - Vûdomi-

Zmûna majitele Motorestu Na Zavadilce
Motorest Na Zavadilce má nového majitele. Objekt koupil vietnamsk˘ podnikatel Martin Le s rodinou. V souãasné dobû objekt rekonstruují, v dubnu nebo kvûtnu by tu rádi
otevﬁeli samoobsluhu se smí‰en˘m zboÏím.
Jedná se o mladou rodinu, která má v Roudnici pﬁíbuzné, takÏe Roudnici a blízké okolí
znají.

SluÏby pro obãany
Od 15. ledna se na‰i senioﬁi star‰í 80 let
mohli zaãít registrovat k oãkování. S registrací k vakcinaci jsme jim rádi pomohli,
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v‰echny zájemce se povedlo úspû‰nû zaregistrovat. Nûkteﬁí je‰tû ãekají na oznámení
termínu vakcinace. Máte ve svém okolí seniora, kter˘ si neví rady s registrací nebo Vy
sami patﬁíte mezi seniory a potﬁebujete
pomoc? Ozvûte se nám, prosím, pomÛÏeme
Vám. Staãí zavolat nebo napsat SMS na
tel.: 602 483 423 (starostka obce) nebo
602 673 180 (místostarostka obce).
Pro v‰echny obãany jsme od roudnické
firmy PARDAM nakoupili nanorespirátory.
Je‰tû nám jich na úﬁadû pár zbylo. Pokud
nûkdo respirátor akutnû potﬁebujete, volejte
na tel.: 602 483 423, domluvíme se na pﬁedání.
Ohlá‰ení pálení dﬁevin
BlíÏí se jaro a Vy se moÏná chystáte udûlat poﬁádek na zahrádce. Pokud plánujete
pálit staré dﬁeviny, vyplÀte, prosím, nejdﬁív
na stránkách místnû pﬁíslu‰ného Hasiãského sboru kraje jednoduch˘ formuláﬁ. Formuláﬁ na ohlá‰ení pálení najdete zde:
https://paleni.izscr.cz/
Jak uÏ jsem psala na zaãátku, máme za
sebou spoustu nároãn˘ch dní. V‰em upﬁímnû dûkuji za disciplinovanost, trpûlivost a za
to, Ïe nejste lhostejní k tûm, kteﬁí potﬁebují
pomoc. Nám v‰em samozﬁejmû pﬁeji hlavnû
pevné zdraví. A taky, aby nadcházející jaro
pﬁineslo krom hezãího poãasí i lep‰í zprávy
„zvenãí“ a my mohli zase volnû d˘chat.
Opatrujte se!
Jana Salcmanová,
starostka obce

Klub dÛchodcÛ dûkuje
VáÏení a milí ãtenáﬁi, uÏ je tu bﬁezen a to znamená, Ïe snad uÏ koneãnû
zaãne lep‰í poãasí. Na zahrádce se objevují první kvítky snûÏenek, bledulí
a krokusÛ. Hroznû moc nám schází na‰e setkání, kaÏdé pondûlí ráno
v kavárniãce, kde si pﬁi kávû popovídáme a popﬁejeme té, která má narozeniny nebo svátek. Také vyrábíme rÛzné vûci na ozdobu Vánoc nebo Velikonoc a nebo jen tak pro radost. TéÏ nám moc chybí na‰e pﬁátelská posezení s hudbou, které jsme mívali témûﬁ kaÏd˘ mûsíc.
Chtûla bych moc podûkovat paní IVù FO¤TOVÉ, která nám v dobû koronaviru rozváÏela rÛzné vûci na v˘robu tﬁeba vánoãní hvûzdy z papíru nebo na v˘robu
balonku z r˘Ïe na cviãení. Bylo toho mnohem víc, abychom se zabavili a nemysleli na
to, Ïe nemusíme b˘t stále doma. Také rozváÏela knihy na ãtení.
Moc dûkujeme STAROSTCE za pﬁání k VánocÛm a kvûtinu vánoãní hvûzdu. Bylo to
moc milé a potû‰ilo nás to.
Dále velk˘ dík patﬁí RADCE LUXOVÉ, která nám zaﬁizovala registraci do systému
na oãkování. Urãitû s tím mûla hodnû práce a starostí. Díky ní jsme uÏ nûkteﬁí i oãkovaní. Moc si toho váÏíme, Ïe je o nás seniory dobﬁe postaráno.
Moc, moc dûkujeme.
Marta Nováãková
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OKÉNKO místostarostky obce
VáÏení spoluobãané, rok 2020 se do kroniky obce zapsal tuãn˘m písmem. Byl to rok,
kdy jsme se nauãili dvû nová slova: „koronavirus a covid -19“. V‰ichni víme, co znamenají. Jsou to nejen nepﬁíjemná omezující
vládní naﬁízení, ale mnohdy i onemocnûní
na‰ich blízk˘ch. Koronavirus a reakce na
nûj zmûnily doslova v‰e. Dûti pﬁestaly chodit do ‰koly, lidé zaãali pracovat z domova,
ze dne na den byly uzavﬁeny obchody, restaurace. Virus není vidût. DÛsledky jeho ‰íﬁení v‰ak postihly kaÏdého z nás.
V této nepﬁíznivé situaci nemÛÏeme plánovat ani Ïádné spoleãenské akce. Museli
jsme se rozlouãit napﬁíklad s Masopustem,
coÏ je mi nesmírnû líto.
Také sestavování rozpoãtu na leto‰ní rok
bylo pro nás, zastupitele, oﬁí‰kem. V dobû,
kdy jsme rozpoãet sestavovali, jsme nevûdûli, jaké pﬁíjmy budou obce mít. Finance
ubírá nejen epidemie koronaviru, ale
i zmûny v oblasti daÀové politiky státu. Pﬁesto se podaﬁilo rozpoãet sestavit, byÈ bûhem
roku mÛÏe dostát zmûn.
Topolová alej
PÛjdete-li od ky‰kovické kﬁiÏovatky ulicí
Ke Statku, musíte projít starou topolovou
alejí. Stromy jsou ãásteãnû proschlé, na nûkter˘ch místech jsou uÏ jen paﬁezy po
uschl˘ch stromech. KdyÏ fouká vítr, mÛÏe
b˘t pohyb na silnici nebezpeãn˘. Suché
vûtve padají na vozovku i pﬁilehlé pozemky,
vãetnû fotbalového hﬁi‰tû, kde se ãasto pohybují dûti.
Proto bylo v lednu odbornou firmou provedeno posouzení porostu topolové aleje
(na pozemku 323/2 v katastru obce Vûdomice po obou stranách komunikace v ulici Ke
Statku). Bylo provedeno zamûﬁení stromÛ,
odborn˘ prÛzkum situace, odhrnutí koﬁenov˘ch nábûhÛ a proveden prÛzkum pÛdy. V˘sledkem posouzení bylo konstatování, Ïe se
jedná o po‰kozené dﬁeviny. Stromy jsou nebezpeãné pro osoby, pohybující se v jejich
blízkosti, i pro vozidla, projíÏdûjící po komunikaci.
Po‰kozené stromy budou proto postupnû
odstranûny vybranou firmou a dﬁevní hmota
bude nabídnuta k odbûru firmám zab˘vajícím se zpracováním biomasy.
Vykácená alej bude obnovena jin˘mi dﬁevinami, na jejich v˘sadbu bude moÏné pouÏít dotaci z dotaãního programu Ministerstva
Ïivotního prostﬁedí na komunitní v˘sadbu
stromÛ. Pro náhradní v˘sadbu za kácené
stromy byly proto vybrány jiné plochy v obci.
Znamená to, Ïe z prostﬁedkÛ dotace jsou
zakoupeny sazenice stromkÛ a vlastní v˘sadbu provedou, pod dohledem odborníka,
obãané obce. Cílem této dotace je zapojení
veﬁejnosti do sázení stromÛ a do následné
péãe o nû. Tím dojde ke zv˘‰ení zájmu obãanÛ o Ïivotní prostﬁedí a kvalitní veﬁejn˘
prostor.
A to je i cílem vedení obce. Proto Zastupitelstvo obce Vûdomice usnesením ã.
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a na tuto zátûÏ jsou i vybudované. Stání na
chodníku zpÛsobuje po‰kození chodníku
a nutnost vynakládat peníze na jejich opravu. Nehledû na situaci, kdy musí maminka
s koãárkem obcházet auto po silnici. Prosím, neparkujte na chodnících, a to ani
ãástí vozidla. Dûkujeme :)
SnûÏenky ohlásily jaro
I kdyÏ tomu ranní teploty moÏná úplnû nenapovídají a do prvního jarního dne nám
zb˘vá je‰tû pár t˘dnÛ, jaro uÏ klepe na
dveﬁe. Takto o sobû dalo vûdût v baÏantnici,
kde vyrostly tisíce snûÏenek pﬁedjarních.
Bílé kvûty mÛÏe ãlovûk pouze obdivovat,
trhání, vykopávání ãi niãení rostlin i zasahování do pÛdních pomûrÛ je pﬁísnû zakázáno
a trestáno pokutou aÏ 20 tisíc korun.

177/19/2021 ze dne rozhodlo o podání Ïádosti o poskytnutí dotace - V˘zva ã. 9/2019
„Zlep‰ení funkãního stavu zelenû ve mûstech a obcích, podávané v rámci Národního
programu Îivotního prostﬁedí na pozemku ã.
323/2 v ulici Ke Statku.
Sãítání lidu
JiÏ od roku 1869 probíhá kaÏd˘ch deset
let sãítání lidu. V leto‰ním roce nastane dal‰í
opakování této v˘znamné události. DÛleÏitou souãástí projektu je zapojení obcí pﬁi
jeho pﬁípravû a provádûní, protoÏe bez spolupráce s obcemi se sãítání lidu neobejde.
Sãítání v leto‰ním roce zaãíná o pÛlnoci
z 26. na 27. 3.2021. V první fázi má kaÏd˘
moÏnost seãíst se online prostﬁednictvím
elektronického formuláﬁe na webu. Kdo se
neseãte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinn˘ sãítací formuláﬁ. Více informací najdete
na str. 11 a 12. S pﬁípadn˘mi dotazy se na
nás mÛÏete obrátit.
Parkování a údrÏba chodníkÛ
Parkování na chodníku je zakázáno!
Chodníky jsou urãené pro pohyb chodcÛ,

VáÏení spoluobãané, rok 2021 nezaãal,
vzhledem ke koronavirové krizi, právû nejlépe. Pﬁeji nám v‰em, aby co nejdﬁíve do‰lo
ke zklidnûní situace, abychom se mohli vrátit k bûÏnému Ïivotu, na jak˘ jsme byli zvyklí.
Bc. Radka Luxová,
místostarostka obce
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Nová podoba centra Zavadilky
Na základû v˘zvy uveﬁejnûné v prosincovém vydání Vûdomick˘ch novin, pﬁi‰lo nûkolik podnûtÛ od spoluobãanÛ, které jsme
obratem zapracovali do zadání pro architekty a tím zahájili pﬁípravu obnovy centra na‰í
obce na Zavadilce.
Jak jiÏ bylo zmiÀováno, smyslem a cílem
této investiãní akce je vytvoﬁit v centru na‰í
obce pﬁíjemné prostﬁedí, odpovídající standardÛm moderní doby. Tento veﬁejn˘ prostor by mûl opût plnit podobné funkce jako
v minulosti. Mûl by se znovu stát pomysln˘m stﬁedem Vûdomic, kde se budou poﬁádat rÛzné akce, trhy, ale zároveÀ to bude
pﬁíjemné místo s dostatkem zelenû pro odpoãinek nebo ãekání na autobus. Nejvût‰í
ãást prostoru bude zhotovena z mlatu, coÏ
je pﬁírodní materiál, kter˘ vstﬁebává vodu
a ta tak neodtéká bez uÏitku do kanalizace.
Po stranách budou nové chodníky vydláÏdûné Ïulov˘mi kameny. Dojde téÏ k ãásteãné obnovû zelenû a vysázení nov˘ch listnat˘ch stromÛ odoln˘ch na‰im klimatick˘m
podmínkám. Vizuální vyznûní by mûlo mít
spí‰e venkovsk˘ charakter, urãitû nechceme
budovat námûstí mûstského typu. Souãástí
rekonstrukce bude i tolik Ïádané zklidnûní/zpomalení dopravy na hlavním tahu pﬁes
na‰í obec. Toho bude docíleno zúÏením vozovky na úkor roz‰íﬁení zelen˘ch pásÛ po
obou stranách vozovky, mírné vyosení vlastní vozovky a také vybudováním nov˘ch bezpeãn˘ch pﬁechodÛ a ostrÛvkÛ uprostﬁed vozovky. Obnovou projdou i na‰e opravdu jiÏ
zastaralé autobusové zastávky a to vãetnû
vydláÏdûní prostoru vlastního stání autobusÛ. Myslíme i na v˘zvy 21. století a tak souãástí rekonstrukce bude pﬁíprava infrastruktury pro budoucí vybudování elektrodobíjecí
stanice pro automobily a kola. Architektonická studie finální podoby prostranství je
jiÏ vyhotovena a je samozﬁejmû pro kaÏdého k nahlédnutí na obecním úﬁadû. Nyní
nás ãeká zpracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení a v˘bûrové ﬁízení na zhotovitele. V‰e bychom
chtûli zvládnout v leto‰ním roce tak, aby
vlastní stavební ãinnost mohla zaãít na jaﬁe
2022.

Souãástí obnovy centra Zavadilky mûla
b˘t pÛvodnû i obnova pﬁilehlého veﬁejného
prostoru vedle motorestu Zavadilka. Tedy
prostoru, kter˘ v dne‰ní podobû rozhodnû
není chloubou na‰í obce. Napﬁíklad mnoho
let chybûjící chodník je trnem v oku mnoha
na‰ich spoluobãanÛ.
Pozemky bohuÏel nejsou v majetku na‰í
obce, takÏe ze strany obce na nich nelze
provádût Ïádnou stavební úpravu a dokonce ani bûÏnou údrÏbu a úklid. S nov˘mi ma-

Místní poplatek ze psÛ
Sazba poplatku ze psÛ pro rok 2021 ãiní roãnû za jednoho psa 200,- Kã, za druhého a dal‰ího 100,- Kã. Poplatek je splatn˘ do 31.3. pﬁíslu‰ného kalendáﬁního roku.
Poplatek mÛÏete uhradit bankovním pﬁevodem na úãet ãíslo 14122471/0100, ke kaÏdé
platbû je nutno pﬁipojit Vá‰ variabilní symbol (ãíslo popisné). Dal‰í moÏností je uhradit poplatek v kanceláﬁi OÚ Vûdomice Po-St od 7.00-17.00 hodin.
Renata Hypská

V˘sledky ankety o nejhezãí vánoãní strom
Nejhezãí vánoãní strom v roce 2020 stál na námûstí v Libochovicích. V anketû Litomûﬁického deníku o tom sv˘mi hlasy rozhodli ãtenáﬁi, kteﬁí hlasovali na webové stránce.
Libochovick˘ strom od nich získal dohromady 3411 hlasÛ. Na druhém místû s 3270 hlasy
vánoãní strom v Roudnici nad Labem. Stromek ve Star˘ch Vûdomicích získal od ãtenáﬁÛ 1107 hlasÛ a vybojoval tak tﬁetí místo. V anketû mohli lidé vybírat z celkem dvaceti
stromÛ z mûst a obcí z Litomûﬁicka a Podﬁipska.
Bc. Radka Luxová, místostarostka

Vûdomické odpady v ãíslech
Jistû mnoh˘m z vás neuniklo, Ïe od leto‰ního roku je v platnosti nov˘ zákon o odpadech (zákon ã.541/2020 Sb.).
Jedním z hlavních cílÛ nov˘ch pﬁedpisÛ je
maximálnû zv˘‰it recyklaci komunálního odpadu a od roku 2030 zakázat skládkování.
Pojem komunální odpad je podle legislativy ve‰ker˘ vyprodukovan˘ odpad fyzick˘mi osobami (domácnostmi) na území obce.
Podle statistik z roku 2019 je podíl recyklovaného komunálního odpadu 41%. Cílem je
tento pomûr postupnû zvy‰ovat a to do roku

jiteli motorestu a k nûmu pﬁilehl˘ch pozemkÛ jsme vedli ﬁadu jednání ohlednû moÏné
koupû právû tûchto pozemkÛ. BohuÏel cenové pﬁedstavy majitelÛ jsou v˘raznû jiné,
neÏ jsou finanãní a právní moÏnosti na‰í
obce. Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe noví majitelé
budou pozemek udrÏovat v lep‰ím stavu,
neÏ tomu bylo doposud.
Ing. Tomá‰ Hájek, MBA
zastupitel obce,
ãlen finanãního v˘boru

2025 na 55%, do roku 2030 na 60% a za
dal‰ích 5 let na 65%. Samozﬁejmû, Ïe úãinn˘m nástrojem, by mûly b˘t peníze a to postupné zvy‰ování poplatku za ukládání vyuÏiteln˘ch a recyklovateln˘ch odpadÛ na
skládky, a to ze souãasn˘ch 500 Kã za tunu
uloÏeného komunálního odpadu na 800 Kã
v roce 2021, v roce 2023 na 1000 Kã, v roce
2025 na 1500 Kã aÏ na 1850 Kã v roce
2029. Pozitivní motivací pro obce by mûla
b˘t tzv. tﬁídící sleva. âím více obec namotivuje obyvatele tﬁídit svÛj odpad, tím

ménû odpadu odveze na skládky, o to
ménû zatíÏí obecní rozpoãet. Tﬁídící sleva
v roce 2021 se mÛÏe uplatnit na „skládkovan˘“ odpad maximálnû do 200 kg na obyvatele. Tzn., Ïe za tento odpad obec zaplatí
500 Kã za tunu a za kaÏdou dal‰í tunu odpadu odvezenou na skládku zaplatí jiÏ
800 Kã.
A jak si vedou Vûdomice v odpadovém
hospodáﬁství?
BohuÏel následn˘ graf ukazuje, Ïe odpadÛ za rok 2020 jsme vyprodukovali opût
více (a to o 14%) oproti pﬁedcházejícímu
roku.
(Pokraãování na následující stranû)
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Ale porovnejte se mnou ãísla, jak nám
roste celková produkce odpadu. Za rok
2018 to bylo celkem 366,95 t (poãet obyvatel k 1. 1. 2018 byl 914), za rok 2019 uÏ
389,23 t (poãet obyvatel k 1. 1. 2019 byl
922) a rok 2020 celkem 444,68 t odpadu
(poãet obyvatel k 1. 1. 2020 byl 909, k 31.
12. 2020 - 913 obyvatel). Pozitivní ukazatelem je, Ïe jsem vypoãítala „vûdomick˘“
pomûr recyklovaného odpadu na 44 %, coÏ
je vy‰‰í ãíslo neÏ státní prÛmûr. TakÏe tﬁídit
umíme, ale na poÏadovaná ãísla máme
je‰tû co zlep‰ovat.
Odvoz a likvidace celkového odpadu
v roce 2020 na‰í obec stála celkem
1 308 047 Kã. âástka od obãanÛ za samolepky na popelnice a ãástka za odevzdané
suroviny k recyklaci tento v˘daj poníÏily
o 785 302 Kã. Pﬁesto dotace obce na odpadové hospodáﬁství ãinila témûﬁ 40% z celkové ãástky a to 522 745 Kã.
Vedle navy‰ujících se ãástek za likvidaci
odpadu se stále navy‰uje i ãástka za dopravu. Alarmující je, Ïe u BIO odpadu ãástka za jeho dopravu v loÀském roce dûlala
80% z celkov˘ch nákladÛ za bio odpad
a náklady na dopravu objemného odpadu
ze sbûrného dvora se dostaly na 60%.
KaÏd˘ by se mûl zamyslet, co pro sníÏení
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nákladÛ obce za odpady mÛÏe udûlat sám.
Samozﬁejmû T¤ÍDIT, T¤ÍDIT a zase
T¤ÍDIT, ale tﬁeba kompostovat na zahradû
drobn˘ bioodpad nebo pﬁed uloÏením objemného odpadu do sbûrného dvora rozebrat velké kusy na men‰í a skladnûj‰í. Vût-

KPOZ: Blahopﬁejeme na‰im jubilantÛm
VáÏení spoluobãané, dne‰ní nelehká doba je velmi nepﬁíznivá a sloÏitá, abychom mohly
plnit bez omezení ãinnost na‰í komise a to blahopﬁát na‰ím star‰ím spoluobãanÛm. Koncem
roku 2020 se v prosinci rozvolnily protiepidemiologická opatﬁení naﬁízené vládou âR a na‰e
ãlenky mohly pogratulovat obãanÛm, kteﬁí slavili svá Ïivotní jubilea v mûsících ﬁíjnu, listopadu a prosinci.
Jsou to tito na‰i spoluobãané,
ﬁíjen
listopad
paní Milena Janovská
pan Karel Mal˘
paní Jaroslava Wogurková
paní Danu‰ka Hru‰ková
paní Vûra Horová
paní Eva Rousová
paní Jana Do‰ková
pan Petr Bauer
pan Jaromír KﬁíÏek
pan Franti‰ek Závorka

prosinec
pan Jaroslav Helcl
paní ZdeÀka Chmelová
pan Stanislav Brej‰a
paní Anna ·tumpová

V‰em oslavencÛm blahopﬁejeme a do dal‰ích let pﬁejeme pevné zdraví, spokojen˘ Ïivot
a lásku sv˘ch bliÏních.
V novém roce 2021 se situace v na‰í republice opût v˘raznû zhor‰ila a vláda znovu vyhlásila nouzov˘ stav, tím se ãinnost na‰í komise pozastavila. AÏ se epidemiologická situace
zlep‰í, v‰em na‰ím spoluobãanÛm, kteﬁí oslavili svá Ïivotní jubilea (leden, únor, bﬁezen),
dodateãnû pogratulujeme.
V mûsících leden, únor a bﬁezen oslavili svá Ïivotní jubilea tito obãané:
leden
únor
bﬁezen
pan Josef Meduna
paní Anna Vlachová
pan Miroslav Poláãek
paní Libu‰e Králová
paní Milada Brázdová
paní Drahomíra Horáková
pan Zdenûk Kube‰
paní Jaroslava Vokáãová
pan Josef Kopal
paní Milu‰e ·upová
pan Jiﬁí Brázda
paní Eva Chládková
pan Zdenûk Janda
paní Jiﬁina Fajtová
paní Marie Vágnerová
paní Adriana Slípková
pan Josef Bûlohlávek
pan Oldﬁich Honka
pan Jiﬁí Javorãák
V‰em oslavencÛm, kteﬁí slavili v mûsících leden, únor a bﬁezen, pﬁejeme touto cestou
hodnû zdraví, rodinnou pohodu a lep‰í rok 2021.
Vítání obãánkÛ probûhne pravdûpodobnû aÏ v letních mûsících, kdy epidemie, jak v‰ichni touÏebnû doufáme, zeslábne a dostane se pod kontrolu. Rodiny v‰ech narozen˘ch miminek, které nebyly je‰tû vítány, vãas oslovíme.
V‰em na‰ím obãanÛm pﬁejeme krásné slunné jaro a brzk˘ návrat do normálního Ïivota,
kter˘ jsme Ïili pﬁed rokem 2020.
KPOZ VS
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viãky, které nejdou ‰tûpkovat, rozstﬁíhat na
men‰í. VÏdy se‰lapávat plastové láhve
nebo rozebrat papírové krabice, aÈ se neodváÏí poloprázdné kontejnery. A hlavnû pﬁedcházet vzniku odpadu. Prostû zaãít
u sebe.
Renata Tylová, za FV obce

PODùKOVÁNÍ
OBCI VùDOMICE
Dûkujeme obci Vûdomice za dotaci
v druhé polovinû roku 2020 ve prospûch
bezprizorních koãek v útulku Koãiãí
domov Sluníãko, z.s. ve v˘‰i 5000,- Kã.
Pﬁíspûvek byl pouÏit na ãást nákladÛ spojen˘ch s veterinární péãí - uhrazení kastrací a léãby koãiãek vãetnû ﬁádného vyúãtování.
Vûdomice jsou jedna z mála obcí, která
se snaÏí zabránit nekontrolovanému
mnoÏení koãek na svém katastrálním
území jejich kastrací nebo umístûním do
útulku dle zákonu na ochranu zvíﬁat a obãanského zákona.
Za cel˘ rok 2020 bylo v obci vyﬁe‰eno
38 koãek, z toho 15 koãek na‰lo nov˘
domov a 23 pla‰‰ích koãek bylo po sterilizaci vráceno do své pÛvodní lokality. Jen
tûÏko si lze pﬁedstavit, kolik bezprizorních
koãek by se bez tohoto zásahu na území
Vûdomic nacházelo v dal‰ím roce.
Dûkujeme v‰em, kter˘m situace nebyla
lhostejná a v‰em, kteﬁí se na pomoci
tûmto koãkám zúãastnili.
Za Koãiãí domov Sluníãko, z.s.
Milana Petrásková, pﬁedsedkynû.
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VáÏení ãtenáﬁi, s napûtím oãekáváme jaro...
...z oken pozorujeme pomalu ustupující zimu a vzhlíÏíme vstﬁíc
lep‰ím zítﬁkÛm.
Dle naﬁízení vlády se mateﬁská ‰kola uzavﬁela. Opût jsme museli
pﬁistoupit k práci s dûtmi po internetu. V tzv. distanãní v˘uce kaÏdé
pondûlí dostávají rodiãe po internetu námûty a nápady na práci
s dûtmi dle jednotliv˘ch témat. Uvûdomujeme si, jak moc nároãné
chvíle je ãekají, zejména ty, kteﬁí se jiÏ vûnují star‰ím sourozencÛm
na distanãním vzdûlávání ze základní ‰koly. Pﬁesto se snaÏíme, aby
na‰e v˘uka pro pﬁed‰kolní dûti byla vedena hravou a zábavnou formou, plnou rozmanit˘ch ãinností a v‰echny dûti je plnily s radostí
a chutí.
Je‰tû neÏ jsme museli pﬁistoupit k tomuto vzdûlávání, konec zimy
jsme si s dûtmi ve ‰kolce pûknû uÏili.
V t˘dnu „Co dûláme cel˘ den“ jsme si s dûtmi vysvûtlovali, jak je
dlouh˘ den, proã je ãerná noc, proã se stﬁídají roãní období, jak je
dlouh˘ rok a kolik má mûsícÛ. Nejzábavnûj‰í den z tohoto t˘dne byl
tzv. pyÏamov˘ den. Se‰li jsme se v‰ichni ve ‰kolce v pyÏamu... pro-

stﬁednictvím pﬁirozen˘ch her jsme mûli moÏnost dûti pozorovat, jak
to chodí u nich doma kdyÏ - usínají, kdo jim ãte pohádky, jak je maminky ráno budí a co dostávají k snídani, kdo vaﬁí obûd a jak se
louãí, kdyÏ táta odchází do práce :).Samozﬁejmû holãiãky byly maminky a svou lásku a nûhu tento den vûnovaly pﬁedev‰ím panenkám. Kluci byli vût‰inou vysláni do „té“ práce :).
V t˘dnu „Vesmír kolem nás“ jsme vyzdobili ‰kolku vyroben˘mi
planetami a v‰echny kosmonauty ãekala cesta na Mars. K této vesmírné cestû v‰ak je potﬁeba ﬁádného kosmického vybavení a skafandrÛ. Proto jsme oslovili rodiãe, aby se téÏ podíleli na na‰ich ‰kolkov˘ch nápadech. V˘robu tohoto vybavení si vût‰inou vzali pod kﬁídla tatínkové a pﬁi v˘robû popustili uzdy své fantazie. Do ‰kolky pﬁi‰ly
v‰echny dûti v pﬁestrojení, nechybûly helmy, hadiãky, trubice, kyslíkové bomby, metalické obutí a rÛzné svûtélkující krabicové obleãení, ve kter˘ch se dûti zúãastnily mise k Mûsíci... :) KaÏdodenní oblékání do tûchto pﬁevlekÛ zabralo p. uãitelkám dost ãasu, ale chÛze po
mléãné dráze nebo cesta na Mars za to stála.
To, Ïe máme smyslÛ pût, jsme si vyzkou‰eli v t˘dnu „Ruce, nohy,
tûlo mám, copak s ním teì udûlám“.... Dûti zábavnou formou vnímaly smyslové vjemy - oãichávaly sáãky s vonn˘m koﬁením, pozorovaly rysy svého obliãeje v zrcadle, pﬁi TV protahovaly celé tûlo na
posilovacích strojích. Nejvût‰í úspûch pro dûvãátka bylo procviãování trpûlivosti a soustﬁedûnosti pﬁi lakování nehtÛ /na papírové ruce/
opravdov˘m lakem :). Velice si oblíbily hru na ‰kolu, ve které se stﬁídaly malé paní uãitelky i uãitelé a zkou‰ely zbytek ÏákÛ z pﬁiﬁazování dan˘ch obrázkÛ na magnetické tabuli. Nejedna z nás, uãitelek, se
v dûtech poznala:). Poslední teãkou tohoto t˘dne, kde jsme mûli
moÏnost propojit v‰echny na‰e smysly najednou - bylo upeãení
malé pizzy. Z velkého mnoÏství ingrediencí si dûti mûly moÏnost vybrat to, co mají rády. Nûkdo kukuﬁici, jin˘ Ïampióny, ‰unku, s˘ry....
V‰ichni ale mûli z v˘robku radost a sliny se jim sbíhali, ale dobrotu
si odnesli domÛ na ochutnání v‰em.
Co máme dûlat, kdyÏ se zraníme? Jak pomoci kamarádovi? Jak
se chovat u lékaﬁe? Jak dÛkladnû um˘t ruce? Proã je tolik dÛleÏité
dodrÏování hygienick˘ch návykÛ? To v‰e jsme si vyzkou‰eli, nauãili a procviãili v t˘dnu „KdyÏ kamarád stÛnû“. Celá herna se nám
promûnila v malou vûdomickou polikliniku. Pacienti sedûli vzornû
v ãekárnû, kde si v klidu prohlíÏeli ãasopisy. V ordinaci jim lékaﬁ ãi
sestﬁiãka skoro vÏdy nejdﬁív píchli injekci :), pak provûﬁili zrak, poslali
je na rentgen a pak spoleãnû konzultovali nad prosvícen˘mi rentgenov˘mi snímky své zlomeniny, naraÏeniny apod. Po urãení diagnó(Pokraãování na následující stranû)
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zy mûli moÏnost zakoupit spoustu lékÛ v dûtské lékárnû. A to, Ïe si
v‰echny poznatky z tohoto t˘dne dûti ﬁádnû zapamatovaly, mohly
dokázat u stolkÛ, kde o‰etﬁovaly lepenkou ãi fáãem papírové figuríny a umûly odpovûdût na rÛzné otázky ze zdravovûdy. Pokus
s vodou s názvem „jak utíkají bacily“ se jim také moc líbil.
Pﬁi plánování t˘dnu s názvem „âím budu, aÏ vyrostu“ se s nad‰ením realizovaly hlavnû paní uãitelky :). To, Ïe kadeﬁnice musí mít
poﬁádnou vytahovací sprchu, Ïe by mûla nabídnout kávu sv˘m zákazníkÛm, Ïe k obarvování je potﬁeba gumová ãepice, Ïe u maséra
je dobré navodit atmosféru svíãkami, Ïe v lázních je potﬁeba pﬁed
vstupem do bazénu se
pûknû osprchovat a Ïe náv‰tûvníkÛm lázní je potﬁeba
vûnovat svou péãi i v kavárnû podáním dobrého kakaa
z kávovaru a sladk˘ch papírov˘ch dobrot :). Dûti si
v prÛbûhu celého t˘dne
mûly moÏnost vyzkou‰et
práci kadeﬁnice ãi kadeﬁníka, maséra, opraváﬁe, kuchaﬁe, ‰vadlenky, servírky....ale neopomnûli jsme
i na jiné profese - ﬁezníka,
kvûtináﬁky, zedníka, prodavaãky, popeláﬁe, malíﬁe ãi
vûdce..., kaÏd˘ den jsme poznávali krásu a objevovali tajemství jednotliv˘ch profesí ....a tímto t˘dnem v‰echna radost skonãila.
Teì se paní uãitelky scházejí v prázdné ‰kolce. Chybí tady dûtsk˘
smích, kﬁik, rozházené hraãky i zablácená ‰atna od ‰pinav˘ch boti-

ãek :(. Ale s radostí pﬁipravují nové plány, témata a pracovní listy do
pﬁí‰tích t˘dnÛ, malují dekorace na jednotlivá témata a kují pikle jako
pﬁekvapení , aby zase po otevﬁení byla ‰kolka plná natû‰en˘ch,
smûjících se a radostn˘ch dûtí.
Pﬁejeme vám pevné zdraví ......a opatrujte se.
M. Paﬁíková a kolektiv M·

Novinky v knihovnû
Doba covidová zanechává stopy v‰ude.
Samozﬁejmû i v oblasti knihovnictví. Zaãalo
to zv˘‰en˘mi hygienick˘mi opatﬁeními v knihovnách, pak nastalo úplné uzavﬁení knihoven, následovala otevﬁená v˘dejová okénka, zase uzavﬁení, zase okénka...
Pro ãtenáﬁe dost nepﬁehledná situace
a pro ãtenáﬁe seniory zvlá‰È. V˘dejní okénka slouÏí totiÏ jen k pﬁedání knih, které si
ãtenáﬁ vybere on-line z katalogu knihovny.
Vzhledem k tomu, Ïe mezi na‰imi ãtenáﬁi
pﬁevaÏují právû senioﬁi, rozhodli jsme se jít
jinou cestou. A sice tou, Ïe ãtenáﬁÛm knihy
dováÏíme aÏ ke vrátkÛm. Knihy rozváÏíme
kaÏd˘ t˘den a kter˘koliv registrovan˘ ãtenáﬁ
si mÛÏe telefonicky knihy objednat. A tak,
ani v této nelehké dobû, ãtenáﬁi o moÏnost
pÛjãování knih nepﬁijdou.
Nejste-li na‰ím ãtenáﬁem, nezoufejte!
I pro Vás mÛÏe b˘t tato sluÏba dostupná.
Staãí vzít do ruky telefon a domluvit se.
V‰echny informace najdete na na‰ich webov˘ch stránkách www.knihovnavedomice.cz Nové knihy z v˘mûnného souboru
z Litomûﬁic budou k dispozici od 1. dubna
(a není to apríl ??).
Pozor soutûÏ!!! - Místní knihovna ve Vûdomicích vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ
„Krteãek a jeho pﬁátelé“ u pﬁíleÏitosti
100. v˘roãí narození ZdeÀka Milera
Podmínky soutûÏe: Základem pro v˘tvarnou práci je obrázek s obrysem krteãka
ve formátu A4. Pﬁihlá‰ku k soutûÏi a základní obrázek si mÛÏete stáhnout na webov˘ch
stránkách knihovny.
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Obrázek si mÛÏete doma vytisknout na tiskárnû, nebo
vyzvednout v deskách na
vrátkách u vchodu do knihovny.
Libovolnou technikou obrázek vybarvûte, domalujte,
tﬁeba vtipnû okomentujte a spolu s pﬁihlá‰kou ho vhoìte do schránky knihovny.
Schránka je umístûna na vratech Sbûrného
dvora. Obrázek musí b˘t ãitelnû podepsan˘!
SoutûÏ je urãena pro dûti a mládeÏ od 3 do
15 let. Obrázky odevzdejte do 30. dubna.
Po ukonãení soutûÏe budou obrázky vystaveny v budovû Obecního úﬁadu ve Vûdomicích. V‰ichni úãastníci soutûÏe budou po
otevﬁení knihovny pozváni na vyhodnocení
soutûÏe, kde jim budou pﬁedány ceny.
V˘tvarné dílny pro seniory - Pokraãujeme
v distanãním tvoﬁení. Kavárniãka pro seniory je sice zavﬁená, ale tvoﬁíme vesele dál.
Po úspû‰né v˘robû vánoãních hvûzd
z papírov˘ch sáãkÛ, jsme v lednu dûlali antistresov˘ míãek plnûn˘ r˘Ïí. Mimochodem,
ty vánoãní hvûzdy jste mohli vidût ve Vûdomicích hned v nûkolika oknech. Teì na jaﬁe
nás ãeká „vlasatá hlava“ z trávy.
Tvoﬁeníãko pro dûti - S coronavirem jsme
bohuÏel pﬁeru‰ili i dûtské v˘tvarné dílniãky.
Loni na jaﬁe jsme na na‰e webové stránky
dávali návody na jednoduché v˘robky. Pokud
jste tehdy s dûtmi netvoﬁili, mÛÏete nápady
vyuÏít letos. Je to nenároãné tvoﬁení z materiálÛ, které vût‰inou mají v‰ichni doma.

Udûlejte si vlastní velikonoãní v˘zdobu!
Potﬁebujeme:
■ skoﬁápky
■ platíãko na vajíãka
■ semínka (trávy, p‰enice, paÏitky, mini fazolek, hrá‰ku, ãoãky...)
■ zeminu (lze nahradit vatou)
■ drobné kamínky
Vejce „vyklepneme“ tak, abychom zachovali vût‰í ãást skoﬁápky nepo‰kozenou.
Skoﬁápky peãlivû vymyjeme a necháme
oschnout. (MÛÏeme na skoﬁápky namalovat
obliãeje.) Na dno skoﬁápek umístíme men‰í
kamínky jako drenáÏní vrstvu. Nasypeme
zeminu, osivo a opût slabou vrstvu zeminy.
DÛkladnû zalijeme. Zeminu udrÏujeme
stále vlhkou. Do 14 dnÛ máme hotové vajíãkové pankáãe.
Ing. Iva Foﬁtová, knihovnice
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Dobr˘ den váÏení spoluobãané, pﬁátelé
Dovolte mi, abych i já krátk˘m pﬁíspûvkem
do Va‰eho Vûdomického zpravodaje Vás
v‰echny jménem místních chovatelÛ pozdravil a pﬁednû Vám v‰em popﬁál mnoho
a mnoho zdravíãka. Jako kaÏd˘ rok je jedním z nejkrásnûj‰ích období chovatelství pﬁicházející jaro. Je to období oÏivující ve‰kerou vegetaci a pro nás chovatele samozﬁejmû poãátek zrodu na‰ich mal˘ch zvíﬁat, ze
kter˘ch se, mi chovatelé, radujeme po cel˘
rok. JestliÏe si nûkter˘ zaãínající chovatel
myslí, Ïe pravé chovatelství je pro nûjak˘
v˘dûlek, je tûÏce na omylu a brzy na‰e ﬁady
opou‰tí. Pravé chovatelství vÏdy bylo a já
doufám, Ïe bude - na prvním místû „pro
krásu“ chovn˘ch zvíﬁat a aÏ na druhém
místû - „pro uÏitek“.
S pﬁicházejícím jarem, si myslím“ Ïe pﬁichází i vût‰í Ïivotní optimismus, kter˘ v této
nelehké dobû v‰ichni urãitû moc potﬁebujeme! KéÏ by uÏ pﬁi‰ly opût normální doby
a svût byl opût krásnûj‰í. Na‰e ZO má
k dne‰nímu dni 38 ãlenÛ, z toho devítiãlenn˘ v˘bor v ãele s na‰ím pﬁedsedou pﬁ. Josefem Tou‰kem a za coÏ jsme opravdu
rádi, ‰est mlad˘ch chovatelÛ. Velmi si váÏí-

me i toho, Ïe se k nám hlásí pﬁátele zde
z Vûdomic, kter˘ch máme momentálnû
‰est. Pût z nich má v pronájmu chovatelské
dvorce zde na farmû a ‰est˘ ãlen má podanou Ïádost o pﬁidûlení tohoto dvorce. Doufáme, Ïe tento trend bude pokraãovat nadále.
I pro nás chovatele byl loÀsk˘ rok dosti
svízeln˘ a nepûkn˘. V‰eobecn˘ zákaz chovatelsk˘ch náv‰tûv, schÛzí, v˘stav, které
jsou pro nás chovatele koﬁením chovatelské
ãinnosti a omezení ve‰keré dal‰í na‰í ãinnosti a to nepoãítám, Ïe nám z na‰ich ﬁad
navÏdy ode‰lo v minulém roce mnoho pﬁátel
a v˘znamn˘ch chovatelÛ. TéÏ jsme byli nuceni právnû ﬁe‰it urãit˘ spor o ãást pozemku
na farmû, ale tento spor nevze‰el, za coÏ
jsme velice rádi, od Ïádného obãana - obyvatele Va‰í obce. PﬁedbûÏnû tento spor pro
nás dopadl i díky na‰emu Ustﬁednímu v˘konnému v˘boru v Praze pro nás chovatelé
velmi dobﬁe. BohuÏel i extremní suché poãasí v loÀském roce dosti negativnû zasáhlo na‰í chovatelskou farmu zde na Zavadilce a tím, Ïe jsme byli nuceni vykácet, po
pﬁedbûÏném povolení místního Obecního

úﬁadu, bez mála dvacet velmi vzrostl˘ch borovic, které právû vlivem nadmûrného suchého poãasí uschly. JelikoÏ tyto uschlé
stromy nebylo ãasto moÏno pokácet, vzhledem jejich velikosti a prostﬁedí kde se nacházely, bûÏnou metodou, byli jsme nuceni
poÏádat o tuto likvidaci firmu, která toto provedla za pomoci vysokozdviÏné plo‰iny
a vysokolezeck˘ch pracovníkÛ. Asi kaÏd˘ si
dovede pﬁedstavit, Ïe finanãní náklady za
tyto práce byly pro nás nemalé. Na podzim
minulého roku jsme zakoupili dvacet nov˘ch
mlad˘ch stromkÛ a to ãást doubkÛ, bukÛ
a pﬁeváÏnû lip, které nyní na jaﬁe zasadíme
a ke kaÏdému stromku urãíme z na‰ich ﬁad
jeho pûstouna.
Pﬁátelé, dovolte mi na závûr Vás v‰echny
je‰tû jednou pozdravit, popﬁát Vám, jak jiÏ
jsem na zaãátku napsal, moc zdravíãka,
k tomu samozﬁejmû moc lidského ‰tûstíãka
a hlavnû optimismu, vzájemné ohleduplnosti a nezvratné vÛle toho na‰eho zákeﬁného
a neviditelného nepﬁítele porazit !!!
Za âSCH ZO Roudnice n. L. - farma Vûdomice jednatel:
Antonín Kubovec

Hasiãská rubrika
Vzhledem k situaci, která jiÏ rok devastuje také v‰echnu ãinnost spolkov˘ch a sportovních organizací, není vlastnû nyní moÏné
informovat o aktuálním dûní ve vûdomickém
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, protoÏe ve‰kerá
ãinnost v podstatû ustala. Rozhodli jsme se
proto vyuÏít na‰eho prostoru ve Vûdomick˘ch novinách k sumarizaci toho, co se nám
za uplynulé dvû „pûtiletky“ podaﬁilo nebo naopak nezdaﬁilo vykonat.
„Pûtiletka“ (2011-2016)
V záﬁí roku 2011 byl zaloÏen oddíl mlad˘ch hasiãÛ a hned se stal stﬁedobodem
a hlavním tûÏi‰tûm ve‰keré spolkové a sportovní ãinnosti celého sboru. Poãátky práce
s mládeÏí se nesly ve znamení velkého nad‰ení, díky nûmuÏ se podaﬁilo prvotní problémy s nezku‰eností vedoucích a nedosta-

teãnému vybavení pﬁekonat. Postupnû se
zaãalo daﬁit shánût finanãní prostﬁedky (dotace, sponzorské dary) na dovybavování
oddílu odpovídajícím, tréninkov˘m vybavením. To spolu se zvy‰ováním kvalifikace vedoucích a zefektivÀováním tréninkÛ zaãalo
nést svoje ovoce v podobû lep‰ících se
umístûní dûtí na hasiãsk˘ch soutûÏích. Police a skﬁíÀky v hasiãské zbrojnici se zaãaly
plnit získan˘mi trofejemi. V roce 2016 jiÏ dokázalo druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ poprvé zvítûzit v okresním kole Hry Plamen.
Kromû tradiãních disciplín soutûÏí na
okresní úrovni (poÏární útok, ‰tafeta dvojic,
‰tafeta 4 x 60, ‰tafeta 400m a poÏární útok
CTIF) zaãaly dûti v záﬁí 2014 trénovat i na
individuální závody v bûhu na ‰edesátimetrové pﬁekáÏkové dráze, aby se mohly mûﬁit
(Pokraãování na následující stranû)
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se sv˘mi vrstevníky v krajském seriálu závodÛ Stimax Cup, ti nejlep‰í i na republikovém halovém poháru. Po prvních nesmûl˘ch soutûÏních zaãátcích se brzy zaãalo daﬁit mnoh˘m dûtem dosahovat
skvûl˘ch umístûní jak v jednotliv˘ch závodech seriálu, tak i v celkovém poﬁadí na konci sezóny.
Ná‰ sbor se také snaÏil podporovat i spoleãenské akce v obci tím,
Ïe nûkteré buì sám poﬁádal nebo se na jin˘ch alespoÀ podílel.
Díky zájmu Obce Vûdomice a za vyuÏití dotaãních prostﬁedkÛ se
podaﬁilo v roce 2012 zásadnû zrekonstruovat hasiãskou zbrojnici,
která se stala kromû zlep‰eného zázemí jednotky sboru i klubovnou
oddílu mlad˘ch hasiãÛ. Bûhem ãervnov˘ch povodní roku 2013 se
jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ v rámci sv˘ch omezen˘ch moÏností
podílela na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod.
U pﬁíleÏitosti 130. v˘roãí zaloÏení SDH Vûdomice se podaﬁilo
v ãervnu roku 2016 uspoﬁádat hasiãskou slavnost pﬁi níÏ, kromû jin˘ch doprovodn˘ch akcí, do‰lo bûhem slavnostního nástupu i na poÏehnání nové poÏární stﬁíkaãce a novému praporu SDH Vûdomice.
Obﬁadu Ïehnání se tehdy velkoryse ujal Jeho Excelence Mons. Mgr.
Jan Baxant, biskup litomûﬁick˘. Tento akt mûl symbolicky navázat
na zakládající hasiãskou slavnost konanou 26. srpna 1886, pﬁi které
bylo rovnûÏ poÏehnáno nové, tehdy moderní, konûspﬁeÏní hasiãské
stﬁíkaãce.
„Pûtiletka“ (2016-2021)
Postupnû se zaãínají zlep‰ovat i v˘sledky ve vy‰‰ích vûkov˘ch kategoriích díky na‰im dorÛstajícím odchovancÛm. Skvûlé v˘sledky
mlad‰ích roãníkÛ (Plamínci, mlad‰í Ïáci) jsou doplnûny i triumfy star‰ích ÏákÛ a dorostencÛ. V roce 2018 a 2019 (zatím poslední nepoznamenané soutûÏní roãníky) se podaﬁilo druÏstvu star‰ích ÏákÛ vítûznû projít okresním a krajsk˘m kolem a probojovat se na Mistrovství âR ve Hﬁe Plamen (mlad‰í kategorie konãí pouze okresním
kolem). Podobn˘ úspûch zaznamenalo v roce 2019 i druÏstvo dorostencÛ. Obû druÏstva si tak mohla vyzkou‰et popasování se s obrovskou konkurencí nejlep‰ích sborÛ v âR, které mají i obrovskou
tradici práce s mládeÏí. PﬁestoÏe zatím v souboji s nejlep‰ími sbory
pﬁece jen ponûkud zaostáváme, podaﬁilo se v rámci disciplíny
v bûhu na 60 m pﬁekáÏek (samostatná individuální disciplína v rámci
Mistrovství âR t˘mÛ) ZdeÀku Sazeãkovi dosáhnout v˘jimeãného
a zatím nejvût‰ího úspûchu na‰eho sboru tím, Ïe v této prestiÏní disciplínû zvítûzil a stal se Mistrem âeské republiky 2019.
Ke zlep‰ení tréninkov˘ch podmínek pﬁispûlo i vybudování hﬁi‰tû
poÏárních sportÛ, které se díky Obci Vûdomice podaﬁilo dokonãit
v areálu U Sumce. Na‰i mladí sportovci tak mají od roku 2017 svÛj
vlastní prostor pro pﬁípravu. Souãástí hﬁi‰tû je i skromné zázemí ocelového kontejneru, kter˘ v‰ak vzhledem ke zvût‰ujícímu se objemu
tréninkového vybavení pﬁestává staãit a je nezbytné jeho roz‰íﬁení
o dal‰í uzavﬁen˘ a zastﬁe‰en˘ prostor. Kromû tréninkÛ bylo hﬁi‰tû jiÏ
nûkolikrát vyuÏito i k poﬁádání soutûÏí v poÏárním sportu. Zásadní
zlep‰ení vybavenosti oddílu v posledních letech je spojeno pﬁedev‰ím se zaji‰tûním financí z dotaãního titulu MÛj klub, kter˘ vyhla‰u-

dílím vzpomínku na loÀsk˘ ãerven,
kter˘ pﬁi‰el po neradostném jaru, kdy
jsme byli v‰ichni zavﬁení doma a poprvé v Ïivotû oddûlení od okolí rou‰kami
a omezeními. Je to pro mû vzpomínka moc
hezká a dodává mi optimismus, Ïe i kdyÏ teì
je situace stísnûná, v ãervnu mÛÏe b˘t
o nûco líp. Doufám, Ïe potû‰í i vás, ãtenáﬁe.
Pro volejbalov˘ klub si v leto‰ním roce pﬁeji
jediné, abychom se na hﬁi‰ti se‰li v plném
poãtu a zdraví. Cokoliv dal‰ího, turnaje, jiná
spoleãenská setkání s dal‰í volejbalovou komunitou, bude vítan˘ bonus, kter˘ nám dodá
vût‰í elán na dal‰í fungování.
Za celou SK Sahara volejbal vám pﬁeji, aÈ
se také v nadcházející sezónû dostanete ve
zdraví ke sv˘m oblíben˘m ãinnostem!
Za t˘m Tereza Tolde

S
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je Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy a Národní sportovní
agentura.
Zájem Obce Vûdomice o správné fungování své Jednotky poÏární ochrany (tvoﬁena ãleny SDH Vûdomice) se v posledních letech
projevilo zlep‰ením jejího vybavení. Pﬁedev‰ím byl v roce 2017 za
finanãního pﬁispûní Ministerstva vnitra poﬁízen nov˘, devítimístn˘
dopravní automobil Fiat Ducato. KaÏdoroãnû se také daﬁí postupnû
vylep‰ovat základní v˘zbroj a v˘stroj hasiãÛ.
Bûhem uplynul˘ch deseti let se do sportovní ãinnosti oddílu mlad˘ch hasiãÛ zapojilo 115 dûtí. Nûkteré z nich, jak jiÏ to tak u dûtsk˘ch volnoãasov˘ch aktivit b˘vá, u poÏárního sportu dlouho nevydrÏely. Pro podstatnûj‰í ãást se ale hasiãské sportování stalo dÛleÏitou souãástí jejich osobnostního rozvoje a jistû je zásadnû ovlivnilo do dal‰ích let jejich Ïivota.
Milo‰ Marek

2021

INFORMAâNÍ LIST OBCE VùDOMICE

Historie sãítání lidu
Sãítání lidu (populaãní census) se nikdy netû‰ilo mezi sãítan˘m
obyvatelstvem velké oblibû, a to z mnoha celkem pochopiteln˘ch
dÛvodÛ. Pﬁesto patﬁí k nejstar‰ím statistick˘m akcím vÛbec. Lze ﬁíci,
Ïe díky sãítání lidu se postupnû vyvinul cel˘, dnes jiÏ nezastupiteln˘
a strategick˘ obor - statistika, tedy obor hromadného sbûru, zpracovávání a vyhodnocování dat.
Sãítání lidu mûlo historicky vÏdy více cílÛ a úãelÛ, které se postupnû vyvíjely, mûnily, roz‰iﬁovaly, rÛznû kombinovaly i v závislosti
na ideologickém ukotvení státního uspoﬁádání, ve kterém se cenzus
provádûl. Základní snaha na pﬁesnûj‰ím zji‰tûní poãtu obyvatel se
postupnû roz‰iﬁovala o dal‰í biologické znaky sãítaného obyvatelstva (vûková struktura, plodnost, úmrtnost apod.). DÛleÏit˘m okruhem zji‰Èování byly vût‰inou vÏdy také ekonomické charakteristiky
obyvatelstva (sãítání majetku movitého i nemovitého, pﬁíjmy, nezamûstnanost apod.). K tûmto dvûma tematick˘m okruhÛm pozdûji
pﬁibyly i charakteristiky spoleãenské (náboÏenské, národnostní,
vzdûlanostní sloÏení apod.).
V moderních dûjinách platí, Ïe aÈ uÏ byl u moci reÏim autoritativní ãi demokratick˘, pro kaÏd˘ bylo a je pravidelné a kvalitní provádûní sãítání lidu Ïivotnû dÛleÏité. Bez toho nelze státy efektivnû
ﬁídit a spravovat. V˘stupy ze sãítání lidu jsou dÛleÏité i pro kalibraci (korekci) modelÛ dal‰ího populaãního a spoleãenského v˘voje, které sami o sobû bez periodicky se opakujících cenzÛ, nemohou fungovat. Je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe v˘sledky sãítání lidu
jsou klíãové napﬁíklad i pro rozpoãtové urãení daní (RUD - urãuje
na jakou ãást daÀov˘ch v˘nosÛ má obec nárok), a to pro cel˘ch
dal‰ích deset let. Bez kvalitních statistick˘ch dat nelze také správnû nastavit ani nezbytnou a stále odkládanou dÛchodovou reformu atd.
První snahy o sãítání vlastního obyvatelstva mûly v podstatû jiÏ
v‰echny vyspûlé starovûké civilizace (poãínaje Babylonem, pﬁes
Egypt, âínu, Palestinu, ¤ecko, aÏ po ¤ím), tedy hluboko v lidsk˘ch
dûjinách (nûkolik tisíc let pﬁed na‰ím letopoãtem). Naopak pozdûj‰í, stﬁedovûké feudální zﬁízení, sãítáním lidu moc nepﬁálo (státy byly
hospodáﬁsky rozdrobené na jednotlivá feudální panství). Teprve od
16. století do‰lo pﬁedev‰ím v Evropû k postupnému zdokonalování
soupisÛ obyvatelstva, zprvu ov‰em jen na lokální úrovni na nûkter˘ch panstvích nebo mûstech. Souviselo to jednoznaãnû s rozvojem kapitalistick˘ch v˘robních vztahÛ. Nástup „celostátních“ sãítání
lidu pﬁichází aÏ s nástupem osvícenského absolutismu, nûkde aÏ
v dobû konstituãních monarchií (·védsko 1748, Prusko 1748, Rakousko 1754, Spojené státy 1790, Francie 1790, Velká Británie
1801).
Pro správné vyhodnocování cenzÛ bylo zásadní vytvoﬁení správné a pﬁesné metodiky celého sloÏitého procesu pﬁípravy, formulace
dotazÛ, provádûní ‰etﬁení a zpracování dat. Podobnû dÛleÏité bylo
i pravidelné opakovaní sãítání a vznik ucelen˘ch chronologick˘ch,

pozorovacích ﬁad, které umoÏÀují sledování pﬁedev‰ím v˘vojov˘ch
trendÛ.
V 2. polovinû 19. stol. zaãaly vznikat první národní statistické
úﬁady, které mûly narÛstající agendy sãítání na starosti. Postupnû
krystalizovala i potﬁeba mezinárodních srovnání, a tedy sjednocení
metodick˘ch pﬁístupÛ jednotliv˘ch státÛ.
NarÛstající objem zji‰Èovan˘ch informací sebou nesl postupnou
a nezbytnou automatizaci jejich zpracovávání. Prvním takov˘m poãinem bylo pouÏívání dûrn˘ch ‰títkÛ a dûrno‰títkov˘ch strojÛ (poprvé jiÏ na konci 19. stol. v USA). Po II. sv. válce zaãala b˘t pouÏívána ãtecí zaﬁízení, která nevyÏadovala pﬁená‰ení zji‰tûn˘ch
údajÛ na dûrné ‰títky, ale pﬁebírala je pﬁímo z upraven˘ch sãítacích
archÛ. V posledních letech se stále více vyuÏívá on-line formuláﬁÛ,
kdy se kaÏd˘ respondent propisuje rovnou do centrálních, databázov˘ch sestav. Tento zpÛsob provedení byl zvolen i pro leto‰ní
cenzus v âeské republice (pﬁesnûj‰í popis provádûní na jiném
místû VN).
Pravidelná sãítání lidu na na‰em území byla stanovena reskriptem, kter˘ 13. ﬁíjna 1753 vydala Marie Terezie, na jehoÏ základû byl
první soupis proveden v roce 1754. V roce 1770 vydala patent naﬁizující provádûní soupisu lidu, taÏného dobytka a domÛ v ãesk˘ch,
dolnorakousk˘ch a vnitﬁních rakousk˘ch dûdiãn˘ch zemích.
Jako pﬁechod mezi uveden˘mi soupisy obyvatel a moderním sãítáním lidu b˘vá oznaãováno sãítání lidu z roku 1857. Dal‰ím dÛleÏit˘m mezníkem byl rok 1869, kdy v Rakousko-Uhersku do‰lo jednak k prvnímu modernímu sãítání lidu, definujícímu podrobnû znaky
zji‰Èované u obyvatelstva (státní pﬁíslu‰nost, rodinn˘ stav, náboÏenské vyznání), a jednak bylo stanoveno, Ïe se sãítání bude od té
doby opakovat pravidelnû kaÏd˘ch 10 let. Od tohoto roku jsou také
data ze sãítání veﬁejnû publikována. Dal‰í sãítání byla provedena
v letech 1880 (zji‰Èována i gramotnost a ﬁeã), 1890, 1900 a 1910.
PﬁestoÏe bylo Rakousko-Uhersko v mnoha oblastech zaostalou
zemí, v oboru statistiky a sãítání lidu naopak patﬁilo mezi evropskou
‰piãku.
Samostatné âeskoslovensko pﬁevzalo mnohé z fungování statistiky a provádûní censÛ zaniklé monarchie. V ãeskoslovenském státû
probûhla sãítání v letech 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980
a 1991. Z pochopiteln˘ch dÛvodÛ neprobûhlo sãítání lidu pouze na
poãátku 40. let.
Po rozdûlení státu se konalo první Sãítání lidu, domÛ a bytÛ
(SLDB) k 1. bﬁeznu 2001. Od roku 2001 jsou do sãítání zahrnuti i cizinci s pﬁechodn˘m a dlouhodob˘m pobytem. Sãítání lidu naﬁizuje
Parlament âeské republiky zákonem o sãítání lidu, domÛ a bytÛ
podle návrhu ãeské vlády a na základû naﬁízení Evropského parlamentu a Rady. Pﬁedchozí sãítání lidu, domÛ a bytÛ se konalo v roce
2011 k rozhodnému okamÏiku pÛlnoci z pátku 25. na sobotu 26.
bﬁezna 2011.
(Pokraãování na následující stranû)
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V minulosti s mnohem omezenûj‰í v˘poãetní technikou, byly pﬁedbûÏné v˘sledky
v podrobném územním ãlenûní v rozsahu
pﬁibliÏnû ãtyﬁiceti nejdÛleÏitûj‰ích údajÛ
zpracovány zhruba do 6 t˘dnÛ, nepﬁíli‰ odli‰né definitivní v˘sledky byly zpracovány do
18 mûsícÛ.
Lze pﬁedpokládat, Ïe rychlost leto‰ního
zpracování v˘sledkÛ bude díky zvolenému
postupu vût‰í.
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V‰echny údaje zji‰tûné pﬁi sãítání podléhají v âeské republice ochranû podle zákona ã. 296/2009 Sb., o sãítání lidu, domÛ
a bytÛ, zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ a zákona ã. 89/1995 Sb.,
o státní statistické sluÏbû.
Údaje mohou b˘t vyuÏity v˘hradnû ke statistick˘m úãelÛm. V‰echny osoby, které se
podílejí na sbûru a zpracování údajÛ, jsou
vázány mlãenlivostí o v‰ech skuteãnostech,

o nichÏ se v souvislosti se sãítáním dozvûdûly. Povinnost mlãenlivosti trvá i po skonãení sãítání a je ãasovû neomezená. V˘stupem ze ‰etﬁení jsou zcela anonymizovaná
data, ze kter˘ch nelze získat individuální informace o konkrétních domácnostech ani
osobách.
PÛvodní formuláﬁe, stejnû jako neanonymizované údaje na datov˘ch nosiãích musí
b˘t zniãena.
Milo‰ Marek

Oznámení
Ráda bych Vás informovala,
Ïe jsem ukonãila provoz
v kadeﬁnictví na OÚ
a zaãala si budovat nové
kadeﬁnictví doma.
Je to jen o 300 m
dál smûrem k Labi,
ulice Na PrÛhonu 174.
Po dobu rekonstrukce
budu pracovat dál,
jako docházková
sluÏba - kadeﬁnictví.
Pokud budete mít zájem,
zavolejte na

tel. ã. 604 751 856.
S pozdravem Iva Malá

VùDOMICKÉ NOVINY • Vydává Obec Vûdomice, Na PrÛhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem • Iâ 00264598 • Evidenãní ãíslo Ministerstva kultury âR E 14 213 •
Náklad 400 kusÛ • Telefon ãíslo: 602 673 180 • e-mail: mistostarosta@vedomice.cz • http://www.vedomice.cz • V˘tisk zdarma • Rádi otiskneme va‰e pﬁíspûvky.

10

