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Slovo starostky obce
Milí spoluobãané,
... je‰tû pﬁed pár dny jsem si pﬁipravovala
tento ãlánek s my‰lenkou, Ïe zaãíná dal‰í
rok, kter˘ bude urãitû lep‰í neÏ ty pﬁedchozí.
Zprávy dávaly nadûji na konec „doby covidové“, v‰echno nasvûdãovalo tomu, Ïe se
snad blíÏí doba, kdy budeme moci zase Ïít
bez omezení. Vídat se, scházet se mezi
sebou... tû‰it se z normálních vûcí...
Asi jste si v‰imli, Ïe jsem se v na‰ich novinách dlouhodobû snaÏila nevyjadﬁovat se
k politické situaci, opatﬁením a dal‰ím událostem v souvislosti s covidem. Nakonec,
dÛsledky, omezení a váÏnost situace jsme
proÏívali spoleãnû v‰ichni. Vím, Ïe ﬁady
z vás se dotkla hodnû bolestnû, aÈ uÏ z pohledu vlastní zku‰enosti s onemocnûním,
anebo tím, Ïe vás pﬁipravila o va‰e nejbliÏ‰í.
VÏdycky jsem vûﬁila, Ïe víc neÏ slova platí
ãiny - a dûlala jsem v‰e pro to, abych vám
ze své pozice co nejvíc usnadnila kaÏdodenní Ïivot.
Teì bohuÏel pﬁi‰la dal‰í „zkou‰ka“, která
se nûjak˘m zpÛsobem dotkne kaÏdého
z nás, a to okupace Ukrajiny. Pevnû vûﬁím,
Ïe tahle válka co nejdﬁíve skonãí a na‰i zemi
nijak neohrozí. Ukrajina je nám blízká nejen
geograficky, ale i tím, Ïe mnozí z nás máme
právû v této zemi pﬁátele, známé, pﬁíbuzné.
Moc si váÏím va‰í solidarity a odhodlání pomoci ne‰Èastn˘m lidem utíkajícím pﬁed válkou do bezpeãnûj‰ích zemí. Jednou z nich
je i âeská republika. I na‰e obec spoleãnû
je pﬁipravená pomoci. Podle souãasné situace se zdá, Ïe pomoc bude potﬁeba dlouhodobû, takÏe urãitû postupnû vyuÏijeme
v‰echny va‰e nabídky. Víc se doãtete v Dopise od nás zastupitelÛ.
A co se v na‰í obci stalo od Vánoc?
MATE¤SKÁ ·KOLKA
Jak v‰ichni víte, na stavbû Mateﬁské ‰kolky se pokraãuje. Rozbor proveden˘ pﬁed
plánovanou demolicí skladovacího domeãku
prokázal pﬁítomnost azbestu v jeho oplá‰tûní. Zji‰tûní bylo nahlá‰eno pﬁíslu‰n˘m úﬁadÛm a bylo potﬁeba ãekat na jejich vyjádﬁení a povolení. Vzniklou ãasovou prodlevu
jsme vyuÏili k realizaci parkovacích míst pﬁi
nové stavbû v OkruÏní ulici. Nyní jsme vy-

hlásili v˘bûrové ﬁízení na dodavatele Gastro
produktÛ a truhláﬁského vybavení.
DOPRAVNÍ ÚPRAVA ULIC CHOVATELÒ,
DLOUHÁ A KRÁTKÁ
Na zaãátku roku jsme se spoleãnû s dopravní inÏen˘rkou potkali s obyvateli zmiÀované lokality a pﬁedloÏili jim návrhy úprav
ulic. Po spoleãné debatû jsme se shodli na
úpravách podle názoru vût‰iny. V ulicích
ChovatelÛ a Dlouhá plánujeme zﬁídit parkovací stání, která se zapustí do stávající zelenû tak, aby zÛstal voln˘ prostor pro projetí
vût‰ích aut (popeláﬁi, hasiãi atd.) .
V Krátké ulici bude zﬁízen jednosmûrn˘
provoz (nebude ale zasahovat do prostoru
parkovi‰tû), bude platit od parkovi‰tû smûrem k ulici Spojovací. Spoleãnû jsme se
také domluvili na zﬁízení zatravÀovacích parkovacích míst na rozhraní ulic ChovatelÛ
a Vetelská a na rozhraní ulic Dlouhá a Spojovací. Aktuálnû probíhá dopracování zmínûn˘ch akcí.
ÚPRAVY U SUMCE
Dal‰í z plánovan˘ch vûcí je úprava vjezdÛ
a hﬁi‰tû na pétanque. Jedná se o úpravu zatáãky z Roudnické ulice k areálu, úpravu
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vjezdu do areálu a novû zﬁízeného vjezdu
na hasiãské hﬁi‰tû. V˘bûrové ﬁízení vyhrála
spoleãnost První Podﬁipská stavební a.s.
Stavební práce zaãaly 28. 3. 2022 a budou
dokonãeny 3. 6. 2022.
OHRÁDKY NA POPELNICE
ZáleÏí nám i na tom, aby na‰e okolí pûknû
vypadalo. Jedním z tûchto krokÛ je zakrytí
nevzhledn˘ch kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad.
Novû budou ohrádky umístûné ve star˘ch
Vûdomicích u zastávky a v nové Rozvojové
lokalitû.
CO BYSTE JE·Tù MùLI VùDùT?
S Ústeck˘m krajem aktuálnû projednáváme:
• schválení prodeje pozemku mezi Rozvojovou lokalitou a ulicí Na PrÛhonu
• schválení investiãního zámûru na okruÏní
kﬁiÏovatku u Ky‰kovic
• úpravu mostu do Roudnice n/L
Z jednání s panem místostarostou vybírám
zajímavé body:
• zmûna Územního plánu
• zmûna Regulaãního plánu
• obnova ãásti veﬁejného osvûtlení
• revitalizace prostranství Zavadilka
Velice dûkuji panu místostarostovi Tomá‰i
Hájkovi za perfektní a obûtavou spolupráci.
Pﬁeji vám krásné jarní dny. Pﬁíroda se pomalu probouzí ze zimního spánku, brzy
bude v‰ude kolem zeleno a v‰echno pokvete. Vûﬁím, Ïe díky sluneãnímu svitu i na‰í
soudrÏnosti zvládneme v‰echny pﬁicházející
v˘zvy na jedniãku!
Jana Salcmanová, starostka obce

Roz‰íﬁení a rekonstrukce mateﬁské ‰koly
åtûte na stranû 3
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Pomoc Ukrajinû
VáÏení spoluobãané,
ve ãtvrtek 24. února jsme se probudili do zcela jiného svûta. Ruské
ozbrojené síly napadly suverénní demokratick˘ stát Ukrajinu. Nepﬁedstavitelná agrese, která do Evropy 21. století nepatﬁí. Vzniklá situace se
dotkla osobnû kaÏdého z nás. Zvedla se obrovská vlna solidarity, do
které se zapojili jednotlivci, podnikatelé, velké korporace, obce a neziskové ãi humanitární organizace. Pomoc, podpora a solidarita je to, co v
tuto chvíli zasaÏení válkou potﬁebují nevíce.
Jako obec Vûdomice jsme se rozhodli nezÛstat pozadu. Navy‰ujeme
kapacitu na‰í mateﬁské ‰kolky o ãtyﬁi místa urãená pro dûti ukrajinské
národnosti prchající se sv˘mi rodiãi pﬁed válkou v jejich zemi. Zajistili
jsme ubytování pro váleãné uprchlíky v na‰í obci. Pomoc koordinujeme
s paní Mgr. Monikou Legnerovou, vedoucí sociálního odboru Mûstského úﬁadu v Roudnici nad Labem, aby byla maximálnû efektivní.
Pokud by se chtûl kdokoliv z Vás zapojit do pomoci ukrajinsk˘m rodinám, neváhejte se obrátit na obecní úﬁad nebo pﬁímo na sociální
odbor v Roudnici nad Labem. Dûkujeme v‰em, kteﬁí jiÏ pomáháte, a to
jak materiálnû, tak i vlastními silami.
Jmenovitû moc dûkujeme za velkou pomoc pﬁi úklidu a zaﬁizování
domu pro ukrajinskou rodinu ve Vûdomicích, a to: manÏelÛm Holcmanov˘m, manÏelÛm Rudolfovi Tichému a Marii Hypské, paní Danû Tomá‰kové a paní Jaroslavû Wogurkové, a dále zamûstnancÛm úﬁadÛ,
kteﬁí v‰e nastûhovali. Se stûhováním velk˘ch vûcí pomohli i mladí hasiãi.
Je‰tû jednou v‰em obrovsk˘ dík za jejich ochotu a pomoc...
Vûﬁíme, Ïe znesváﬁené strany zasednou k jednacímu stolu a válka
brzy skonãí. DrÏme palce.
Zastupitelé obce Vûdomice

Druh˘ místostarosta
obce Ing. Radek ·mejkal
Vzhledem k neplánované dlouhodobé zdravotní neschopnosti paní starostky Jany Salcmanové se zastupitelé obce rozhodli
zv˘‰it poãet místostarostÛ na dva, aby byl zaji‰tûn zástup v
dobû pﬁípadné nepﬁítomnosti prvního místostarosty a zároveÀ
byla rozloÏena pracovní zátûÏ. Oba místostarostové budou vykonávat ãinnost jako neuvolnûní. Na veﬁejném zasedání zastupitelstva konaném ve dne 9.3.2022 byl jako druh˘ místostarosta
zvolen pan Ing. Radek ·mejkal.
Jedná se o „v˘pomoc“ po dobu nepﬁítomnosti paní starostky.
Po jejím návratu do v˘konu funkce bude poãet místostarostÛ sníÏen na pÛvodní stav jeden. Za tento pﬁístup, kdy pan Ing. Radek
·mejkal nabídl svÛj ãas a znalosti ve prospûch obce, mu patﬁí
velké podûkování.
V‰ichni pﬁejeme paní starostce Janû Salcmanové brzké
uzdravení a rychl˘ návrat k pracovním povinnostem pro na‰í
obec.
Tomá‰ Hájek, místostarosta

Zmûny v kontrolním v˘boru na‰í obce
Dle zákona o obcích není funkce místostarosty obce sluãitelná s ãlenstvím v kontrolním v˘boru. Zvolení pana Ing. Radka
·mejkala do funkce místostarosty znamenalo ukonãení jeho
ãlenství v kontrolním v˘boru.
Novou pﬁedsedkyní kontrolního v˘boru byla zvolena paní
Mgr. Tereza Tolde a novou ãlenkou paní Bc. Radka Luxová.
Tomá‰ Hájek, místostarosta

Odpadové hospodáﬁství ve Vûdomicích
Od zaãátku leto‰ního roku jsme pﬁe‰li na
nov˘ systém vybírání poplatkÛ za komunální
odpad. Pro mû osobnû je milé pﬁekvapení,
Ïe tato vynucená zmûna byla naprostou
vût‰inou na‰ich spoluobãanÛ dobﬁe pﬁijata.
Termín pro úhradu poplatkÛ je aÏ do
30.6.2022 a pﬁesto jiÏ 65 % z Vás zaplatilo
bûhem prvních dvou mûsícÛ tohoto roku.
Zru‰ení t˘denní frekvence svozÛ odpadu
a zavedení 1x14 dní pro v‰echny také nezpÛsobilo, alespoÀ podle na‰ich informací,
Ïádné vût‰í komplikace. Za to urãitû patﬁí
velké podûkování.
Co se zatím ne úplnû daﬁí, je v‰eobecné
sniÏování objemu vyprodukovaného komunálního odpadu. Jak jsme jiÏ Ïádali v mimoﬁádném vydání Vûdomick˘ch novin, je potﬁeba dodrÏovat tyto tﬁi jednoduché zásady:
1. Nezvy‰ujte poãet popelnic proti stavu
v roce 2021
2. Pokud nemáte plnou popelnici, nedávejte jí pﬁed dÛm
3. DÛslednû tﬁiìte odpad
JiÏ první dva mûsíce ukazují, Ïe bude pro
na‰i obec velmi obtíÏné splnit limit maximálního objemu komunálního odpadu na obyvatele, kter˘ pro rok 2022 ãiní 190 kg. Pﬁekroãení tohoto limitu bude znamenat zv˘‰ení nákladÛ obce na odvoz a likvidaci komunálního odpadu a dﬁíve ãi pozdûji budou tyto
zv˘‰ené náklady pﬁeneseny na obyvatele
formou zdraÏení roãního poplatku.
Pokud si chceme i do budoucna zachovat souãasnou v˘‰i poplatkÛ, musíme se v‰ichni ﬁídit v˘‰e uveden˘mi zása-
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dami. Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe 4 ãlenná rodina pﬁi dÛsledném tﬁídûní
vystaãí s popelnicí o objemu 120
l a v˘vozem 1x za mûsíc.
SniÏování objemu komunálního odpadu musí b˘t ve spoleãném zájmu jak obyvatel, tak
i obce. Obec musí vytvoﬁit takové podmínky, aby tﬁídûní odpadÛ
bylo pro obyvatele maximálnû
komfortní a aby mûli dostatek informací. V leto‰ním roce budeme budovat jedno
nové kontejnerové stání v rozvojové lokalitû
a roz‰iﬁovat kontejnerové stání ve star˘ch
Vûdomicích.

KaÏdá domácnost dostane zdarma
sadu ta‰ek na tﬁídûní odpadu.
Ta‰ky jsou k vyzvednutí na
obecním úﬁadû v úﬁedních hodinách pondûlí a stﬁeda. Ve
spolupráci se spoleãností
EKO-KOM chystáme dlouhodobou informaãní kampaÀ na
podporu tﬁídûní odpadu. ¤adu
uÏiteãn˘ch informací se dozvíte
i v pﬁiloÏeném letáãku.
Je‰tû jednou díky v‰em, kteﬁí se chovají
zodpovûdnû a omezují mnoÏství vyprodukovaného komunálního odpadu.
Tomá‰ Hájek, místostarosta

V na‰í obci se nachází kontejnery na tﬁídûn˘ odpad. Moc dûkujeme v‰em, kteﬁí
tûchto kontejnerÛ vyuÏívají a odpad tﬁídí. ZároveÀ bychom chtûli v‰echny poprosit, aby
nezapomínali na stlaãování plastov˘ch obalÛ a plechovek. Papírové krabice se‰lapujte nebo rozkládejte, umoÏníte tím uloÏení vût‰ího mnoÏství tﬁídûného odpadu do
kontejneru. Pokud je kontejner jiÏ pln˘, nenechávejte, prosím, tﬁídûn˘ odpad vedle na
zemi. Ve stﬁedu od 13 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin mÛÏete objemnûj‰í
odpad odloÏit do sbûrného dvora. Dûkujeme v‰em!

TA·KY NA ODPAD
ZDARMA
Ta‰ky na tﬁídûn˘ odpad (plasty, papír, sklo a kovy) je moÏné
si zdarma vyzvednout na obecním úﬁadû. Na jednu domácnost
je moÏné vyzvednout jednu
sadu ta‰ek.
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Roz‰íﬁení a rekonstrukce mateﬁské ‰koly
Stavba zaãala pﬁípravn˘mi pracemi krátce po podpisu smlouvy
pﬁed Vánocemi 2021 a díky pﬁíznivému poãasí se naplno rozbûhla
po novém roce. BohuÏel první
komplikace se objevila záhy, a to
pﬁed zahájením likvidace domeãku, kter˘ se nacházel v místû v˘stavby nové budovy. Zjistilo se, Ïe
jeho stûny jsou vyrobeny z materiálu obsahující azbest. Jeho odborné odstranûní, na které dohlíÏela Krajská hygienická stanice, znamenalo ãásteãné pozastavení v˘stavby, a tudíÏ prodlouÏení termínu
dokonãení stavby o 42 kalendáﬁních dní. Aktuální termín dokonãení je 4.11. 2022.
Zemní práce a základy nové budovy jsou hotové. Aktuálnû probíhá v˘stavba hrubé stavby. Ta bude
dokonãena do konce dubna. Na
pravideln˘ch kontrolních dnech
(viz foto) spoleãnû se ãleny stavebního v˘boru obce, architekty
a technick˘m dozorem investora,
kontrolujeme prÛbûh a kvalitu v˘stavby.
Souãástí pﬁístavby mateﬁské
‰koly je i v˘stavba nov˘ch parkovacích stání v ulici Spojovací. Parkovací stání byla dokonãena
v bﬁeznu a v nejbliÏ‰í dobû budou
pﬁedána do uÏívání obãanÛm.

Pﬁehled plánovan˘ch kulturních akcí v roce 2022
1. 4. 2022

Divadelní pﬁedstavení SváÈova dividla obecní úﬁad
30. 4. 2022 Pálení ãarodejnic - U Sumce
4. 6. 2022
Dûtsk˘ den - U Sumce
3. 9. 2022
Sousedské louãení s létem
(hudba Madia a kapela) Areál Sahara
26. 11. 2022 Vánoãní trhy s rozsvûcením vánoãního
stromu (zpûv Madia) - prostranství Zavadilka

UPOZORNùNÍ
PRO OBâANY OBCE
·kolní statek Vûdomice doãasnû uzavírá od bﬁezna leto‰ního roku kompost u ãesaãky
chmele. Platí zde zákaz odkládání jakéhokoli odpadu i ve‰ker˘ch organick˘ch hmot.

KPOZ - blahopﬁejeme na‰im oslavencÛm
V mûsících leden, únor a bﬁezen oslavili svá Ïivotní jubilea tito na‰i spoluobãané:
LEDEN
Pan Josef Meduna
Pan Antonín Franûk
Pan Jaromír Kamensk˘
Pan Jaroslav Kubík
Paní Marie Závorková
Paní Vlasta Wernerová
Pan Zdenûk Janda
Paní Adriana Slípková

ÚNOR
Paní Anna Rybová
Paní Anna Vlachová
Pan Jiﬁí Brázda
Paní Jiﬁina Fajtová
Paní Milena Broftová

B¤EZEN
Paní Dagmar Holubová
Paní Jarmila âeská
Paní Ilona Helclová
Pan Pavel Melí‰ek
Paní Dagmar My‰ková
Paní Alena Nûmeãková
Pan Oldﬁich Honka

V‰em oslavencÛm, kteﬁí v tûchto mûsících oslavili svá Ïivotní jubilea, pﬁejeme do dal‰ích
let pevné zdraví, ‰Èastn˘ Ïivot a lásku sv˘ch bliÏních.
(Za KPOZ VS)
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Mateﬁská ‰kola v obrazech
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Ve Vûdomicích je knihovna...
Obãas sl˘chám otázku: „Ona je ve Vûdomicích knihovna?“ Ano,
ve Vûdomicích je knihovna. Najdete ji v pﬁízemí budovy obecního
úﬁadu. Knihy pÛjãujeme kaÏdé pondûlí dopoledne od 9 do 11 hodin
a odpoledne od 17 do 19 hodin. Pro imobilní ãtenáﬁe nabízíme i doná‰kovou sluÏbu. A nevûﬁte tomu, Ïe tu máme jen Jiráska a Nûmcovou!
Dne 14. bﬁezna do vûdomické knihovny dorazil nov˘ soubor knih
z litomûﬁické knihovny. Jedná se opût o pﬁibliÏnû 150 titulÛ. Dûtské
knihy, romány, detektivky, nauãná literatura i audio knihy. Dovedete
si to mnoÏství pﬁedstavit? Jedná se o pût obrovsk˘ch ta‰ek naplnûn˘ch knihami! Díky tûmto souborÛm se na‰i ãtenáﬁi dostanou
i k nov˘m knihám, které okresní knihovna nakupuje. A to v‰echno
kaÏdé 3 mûsíce.
NepÛjãujeme jen knihy a ãasopisy. Provozujeme také kavárniãku
pro seniory, organizujeme cviãení, s dûtmi máme kaÏd˘ t˘den v˘tvarné dílny. Knihovna slouÏí i jako základna taneãního souboru
Babí Léto. O na‰ich aktivitách se víc mÛÏete dozvûdût na na‰ich
webov˘ch stránkách www.knihovnavedomice.cz.
Chcete se pﬁidat? Tû‰íme se na Vás.

A kde je tahle kavárna? No pﬁece v knihovnû. Jejím bonusem je
to, Ïe si tam rovnou mÛÏete vypÛjãit knihy.
Obãas tu mÛÏete i nûco pûkného vytvoﬁit. V bﬁeznu jsme ubrouskovou technikou zdobily talíﬁky. Snad tím to jaro koneãnû pﬁivoláme.
PROPOJENÍ GENERACÍ
KaÏdé dítû má babiãku nebo dûdeãka. Nebo nûjaké babiãky a dûdeãky zná. A Ïe se pﬁeje k narozeninám... To je pﬁece známá vûc.
Novinkou pro dûti v knihovnû bylo to, Ïe pﬁát chodí i zástupci obce.
A Ïe dávají i dáreãek, ukryt˘ v papírové ta‰tiãce. Zatím ta ta‰tiãka
byla docela obyãejná. Ale od teì uÏ bude neobyãejná. KaÏdá z nich
bude originál, nakreslen˘ vûdomick˘mi dûtmi. Tím se i dûti pﬁipojí
k blahopﬁání, které ãlenky Komise pro obãanské záleÏitosti pﬁedávají na‰im seniorÛm. Doufáme, Ïe je mil˘ obrázek potû‰í.

KAVÁRNIâKA SLAVÍ 11. NAROZENINY
Kafíãko ve vûdomické kavárniãce vaﬁíme uÏ jedenáct˘m rokem.
Scházíme se pravidelnû kaÏdé pondûlí v 9 hodin. Kávu máme ãerstvû umletou. Obãas pﬁidáme i dortík nebo koláãek. U toho probereme „ãerstvé“ informace ze Ïivota i recepty na vaﬁení a peãení.
Zkrátka, jsou to taková milá sousedská setkání.

NEÎ PÒJDETE DO „SBùRÁâE“
Budete-li pﬁi jarním úklidu vyhazovat hraãky, tﬁeba i neúplné stavebnice nebo korálky, vzpomeÀte si na nás. V knihovnû si s dûtmi
hrajeme a tvoﬁíme. K tvoﬁení lze vyuÏít i napﬁíklad odﬁezky palubek,
dﬁevûné kostky ze stavebnic, knoflíky, zbytky vln, záclon a podobnû.
Je ‰koda to hned vyhodit. MÛÏete to pﬁinést do knihovny nebo na
úﬁad. Pﬁípadnû se domluvit na tel. 723 824 329. MoÏná z toho je‰tû
vznikne nûco pûkného. Aktuálnû sháníme staré ‰álky na kávu nebo
na ãaj. Bude z nich bezva dárek pro maminky k jejich svátku.
IVA FO¤TOVÁ, knihovnice

■ V¯PÒJâNÍ SLUÎBA - Registrace ãtenáﬁÛ probíhá v knihovnû ve
v˘pÛjãní dobû. V‰ichni ﬁádnû registrovaní ãtenáﬁi si mohou knihy
a ãasopisy vypÛjãit na 31 dní. Knihovna je plnû automatizovaná
(kaÏdá kniha má ãárov˘ kód a pﬁi pÛjãování i vracení musí projít
scannerem na pracovi‰ti knihovnice). Z pohodlí domova si pﬁes online katalog mÛÏete zjistit, zda knihu ãi ãasopis máme. Ve svém
kontû (po pﬁihlá‰ení) si mÛÏete dan˘ titul rezervovat, prodlouÏit...
■ INTERNET - V knihovnû máte moÏnost bezplatného uÏívání in-

ternetu. K dispozici je jeden poãítaã pro náv‰tûvníky knihovny.
■ DONÁ·KOVÁ SLUÎBA - Máte zájem o ãetbu, ale nemÛÏete sami

docházet do knihovny kvÛli omezené pohyblivosti nebo z jin˘ch
zdravotních dÛvodÛ? Zavedli jsme doná‰kovou sluÏbu. Vybrané
knihy vám doneseme domÛ. SluÏba je urãena pro obãany obce Vûdomice. Na doná‰kové sluÏbû se mÛÏete domluvit telefonicky nebo
mailem. Pﬁípadnû osobnû pﬁímo v knihovnû. MoÏná máte pﬁíbuzné,
sousedy nebo známé, o kter˘ch víte, Ïe by o doná‰kovou sluÏbu
mohli mít zájem. Informujte je prosím o této moÏnosti.
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LyÏaﬁi pod ¤ípem

Po nucené covidové pﬁestávce se opût rozjela lyÏaﬁská sezóna, která byla pro
oba chlapce velmi úspû‰ná.
·imon Tﬁe‰Àák dovezl zlatou medaili z mezinárodního závodu v Oberwiessenthalu a na Mistrovství âeské republiky pak obsadil 5. místo.
Jan Tﬁe‰Àák ve skicrossu vyhrál celou sérii âeského poháru a na Mistrovství
âeské republiky si dojel pro zlatou medaili. Prosadil se i v mezinárodní konkurenci na Audi Skicross závodû v Hoch Ybrigu, kde skonãil na druhém místû. Moc
gratulujeme ·imonovi a Honzovi za jejich sportovní úspûchy.
Vedení obce
HASIâSKÁ RUBRIKA

Zpráva z ãinnosti SDH Vûdomice a oddílu mlad˘ch hasiãÛ
Stejnû jako kaÏd˘ rok se mladí vûdomiãtí hasiãi neuloÏili s koncem soutûÏní sezóny k zimnímu spánku, ale svou ãinnost v poklidnûj‰ím reÏimu pﬁesunuli z vût‰í ãásti pod stﬁechu, do pﬁívûtivûj‰ího
prostﬁedí haly fotbalové farmy. V hale se chystají na nadcházející
sportovní sezónu. Po pﬁedchozích úspû‰n˘ch soutûÏních sezónách,
korunovan˘ch dÛstojnou úãastí na mistrovstvích âeské republiky
(star‰í Ïáci a dorost) jsou i cíle do nové sezóny opût vysoké. Uvidíme, do jaké míry se je podaﬁí naplnit.
V individuálních soutûÏích se budou letos mladí hasiãi úãastnit
pﬁedev‰ím: âeského halového poháru (4 závody v bûhu na pﬁekáÏkové dráze) a Stimax Cupu (5 závodÛ v bûhu na pﬁekáÏkové dráze).
V t˘mov˘ch soutûÏích se v‰echny vûkové kategorie zúãastní pﬁedev‰ím Hry Plamen, která je pro star‰í Ïáky a dorostence postupová,
s moÏností probít se znovu pﬁes okresní a krajské kolo na Mistrovství âeské republiky, které bude letos hostit na zaãátku prázdnin
Hradec Králové (star‰í Ïáci) a Ústí nad Labem (dorostenci/dorostenky). Kromû tûchto stûÏejních soutûÏí budou v‰ichni také vyráÏet
k lokálním závodÛm, poﬁádan˘ch jednotliv˘mi sbory, vût‰inou
v okrese Litomûﬁice.
Úvodní leto‰ní jiÏ uskuteãnûnou soutûÏí bylo první kolo v˘‰e zmí-

nûného âeského halového poháru, kter˘ se uskuteãnil 12. bﬁezna
v Jablonci nad Nisou, a na nûmÏ se na‰í skupinû mlad˘ch hasiãÛ
v obrovské konkurenci velmi daﬁilo. V kategorii mlad‰ích dívek se
podaﬁilo Eli‰ce Novákové zvítûzit, kategorii mlad‰ích chlapcÛ skonãil Daniel Hodek ãtvrt˘ a Adam Horálek osm˘. Mezi star‰ími chlapci
byl Michal Jindrák ãtvrt˘.
PﬁestoÏe sbor letos nebude poﬁádat Ïádnou soutûÏ na zdej‰ím
hﬁi‰ti poÏárního sportu, provedli dospûlí ãlenové SDH generální
opravu pﬁekáÏek tak, aby bylo hﬁi‰tû co nejlépe nachystáno na zahájení venkovních tréninkÛ, jakmile to poãasí dovolí.
Pravidelná lednová valná hromada sboru byla vzhledem k epidemiologické situaci odloÏena na pﬁíhodnûj‰í termín v teplej‰í ãásti
roku. K 1. lednu 2022 ãítal Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Vûdomice 69
ãlenÛ, z toho 24 dospûl˘ch a 45 mlad˘ch hasiãÛ od 4 do 18 let.
Plánujeme návrat k tradiãní jarní (úklidové) akci:

Sbûr starého Ïeleza v obci v sobotu 24. dubna.
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Zdravím v‰echny ãtenáﬁe Vûdomick˘ch novin
Omlouvám se za doãasn˘ v˘padek zpráv
z volejbalu. Volejbalov˘ rok 2021 na Sahaﬁe
probíhal bez velk˘ch akcí. Scházeli jsme se
k hraní jednou aÏ dvakrát t˘dnû, podle úãasti a léto plynulo v tomto ohledu dobﬁe.
Vzhledem k celkové situaci a také kvÛli
osobnímu vytíÏení, jsme se rozhodli nepoﬁádat ani jeden z na‰ich turnajÛ. Nikdo z nás
nechtûl ubírat na kvalitû, a tak jsme si ﬁekli,
Ïe na‰e akce na jeden rok pozastavíme.
Pro leto‰ní rok máme vizi, Ïe bychom se
rádi scházeli ke hraní jako v loÀském roce,
a pokud to situace umoÏní, navrátili se k poﬁádání Vûdomického memoriálu. Není zatím
jasné, zda budeme mít kapacitu uspoﬁádat
i turnaj v pláÏovém volejbale. Hrát by se
mûlo stejnû, jako v loÀském roce, kaÏdé
úter˘ a pátek kolem 18 hodiny. V pﬁípadû, Ïe
byste se chtûli pﬁidat, pﬁijìte rovnou na Saharu, kdyÏ se bude hrát nebo mne kontaktujte na medkova.tereza@gmail.com a dohodneme se dle aktuální situace.

Fotografií si dovoluji zavzpomínat na ná‰
poslední, opût velmi vydaﬁen˘, memoriál
v roce 2020!

S pﬁáním krásn˘ch, tepl˘ch a slunn˘ch
jarních dnÛ vás zdraví za cel˘ volejbalov˘
klub.
Tereza Tolde

SK SAHARA Vûdomice z.s. - fotbal
Dobr˘ den VáÏení pﬁátelé, dovolte, abych
Vás seznámil s dûním v SK Sahara Vûdomice z.s. od posledního vydání Vûdomick˘ch
novin.
„A“ muÏstvo - I po nevydaﬁeném posledním utkání v podzimní ãásti sezony, kdy Sahara prohrála na penalty s muÏstvem Polep,
je na prvním místû tabulky spoleãnû s muÏstvem Ho‰tky se ziskem 30ti bodÛ.
Podzimní cíl, dalo by se ﬁíct, byl splnûn.
Rozhodující v‰ak bude umístûní v tabulce po
26.6., kdy je na poﬁadu poslední soutûÏní
kolo.
Od toho se odvíjel program zimní pﬁípravy.
Od listopadu probíhala kaÏd˘ ãtvrtek pﬁíprava v tûlocviãnû SOU Roudnice n. L. Od
ledna se k tûlocviãnû pﬁidala kondiãní pﬁíprava venku.
Na rozehrání pﬁed vlastními mistrovsk˘mi
zápasy jsou dohodnuté ãtyﬁi pﬁípravné zápasy s muÏstvy okresního pﬁeboru. 19.2. Li-

botenice, 27.2. âernuc (OP kladenského
okresu), 12.3. Lukavec a 19.3. Rovné „A“.
První pﬁípravn˘ zápas byl sehrán na roudnické umûlce 19.2. s muÏstvem Libotenic.
Zápas nesl v‰echny známky pﬁípravy
z obou stran. Po bezbrankovém poloãasu
‰la Sahara do vedení z pokutového kopu
Davida Stehlíka. Zápas byl hernû vyrovnan˘, ale postupem ãasu se stále více prosazovali hráãi soupeﬁe, kteﬁí nakonec dvûma
góly obrátili skóre zápasu ve svÛj prospûch
na koneãn˘ch 2:1 pro Libotenice.
Dal‰í t˘den jsme opût v Roudnici n. L.
hostili úãastníka kladenského okresního
pﬁeboru, muÏstvo âernuce. S pozmûnûnou
sestavou oproti pﬁedchozímu utkání se po
poãáteãní pﬁevaze hostí ve 20.min. dostal
do brejku David BláÏa a s pﬁehledem pﬁekonal soupeﬁova brankáﬁe. Od té chvíle jsme
pﬁedvedli skvûlou dvacetiminutovku, kdy
dal‰í branky pﬁidali David Hlaváã, Honza

Pokorn˘ a svÛj druh˘ gól pﬁidal opût David
BláÏa a upravil na 4:0. Náskokem se muÏstvo Sahary ukolébalo a je‰tû do konce poloãasu soupeﬁ sníÏil z pokutového na 4:1.
Druh˘ poloãas patﬁil z vût‰í ãásti fotbalistÛm
âernuce, kteﬁí postupnû sníÏili na rozdíl jediného gólu. Konec zápasu probíhal v nervózní atmosféﬁe a znaãnû se pﬁitvrdila hra. Vítûzství 4:3 v‰ak hráãi Sahary udrÏeli.
Bûhem zimní pﬁípravy se k muÏstvu pﬁidali dal‰í dva nadûjní hráãi. Tomá‰ Vlãek
a Ondra âern˘ a do brány se navrátil Tomá‰
Ortbauer. Lze si jen pﬁát, aby se pﬁíprava
promítla do kvalitních v˘konÛ na jaﬁe. Cílem
muÏstva nadále zÛstává postup zpût do
okresního pﬁeboru.
První jarní mistrovské utkání na Sahaﬁe
obstarají Ïeny, které se v nedûli 20.3.ve
13.30 hod utkají s Baníkem Most. MuÏi zaãínají o t˘den pozdûji 26.3. v 15.00 hod proti
SK Pﬁedonín.
J. Sekera
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Velikonoãní
tradice

Velikonoce patﬁí k nejstar‰ím svátkÛm
vÛbec. Jejich základní podstatou z dob
pﬁedkﬁesÈansk˘ch bylo vítání pﬁicházejícího jara, nového vegetaãního období, v pﬁeneseném slova smyslu vítûzství Ïivota nad
smrtí. BohuÏel dnes tradice ustupují do pozadí a stále ménû mlad˘ch lidí si uvûdomuje, proã se Velikonoce vÛbec slaví.

SVAT¯ T¯DEN
KVùTNÁ NEDùLE - Nedûle, která bezprostﬁednû pﬁedchází velikonocím. Oslavuje KristÛv triumfální vjezd do Jeruzaléma nûkolik dnÛ
pﬁed jeho umuãením. V liturgii svátku jsou v˘znaãné tﬁi momenty: poÏehnání ratolestí, jeÏ
se odehrává mimo chrám, s prÛvodem celého
spoleãenství; ãtení pa‰ijí; slavnost m‰e svaté.
Na tuto nedûli se za Jana Pavla II. zaãal slavit
Svûtov˘ den mládeÏe.
SAZOMETNÁ ST¤EDA - Tento den se vymetají saze z pﬁíbytkÛ, tj. domy se ãistí a pﬁipravují na svátky.
ZELEN¯ âTVRTEK - Název vzniknul pravdûpodobnû z toho, Ïe se v dﬁívûj‰ích dobách
v tento den mûla jíst jen zelená strava (zelenina).
■ Zvyky na Zelen˘ ãtvrtek
Lidé v tento den vstávali velice ãasnû, rodina se pomodlila, omyli se rosou, protoÏe bránila onemocnûní ‰íje a dal‰ím nemocem.
Hospodynû vstávaly ãasnû, aby zametly
dÛm je‰tû pﬁed v˘chodem slunce. Smetí se
odneslo na kﬁiÏovatku cest, aby se v domû nedrÏely blechy.
Kdo sní pﬁed v˘chodem slunce peãivo namazané medem, je chránûn˘ pﬁed u‰tknutím
hadÛ a pﬁed Ïihadly vos.
V Orlick˘ch horách házeli lidé do studny
chleba namazan˘ medem, aby se v ní drÏela
po cel˘ rok voda.
Odpoledne se nepracovalo. Pekly se jidá‰e,
zvlá‰tnû tvarované obﬁadní peãivo z kynutého
tûsta. Pokud se jedly potﬁené medem, opût
mûly b˘t pro zdraví.
Ranní m‰e se koná pouze v biskupsk˘ch
chrámech. Pﬁi této m‰i se svûtí svaté oleje (olej

kﬁtûncÛ, svaté kﬁiÏmo a olej pro nemocné).
Pﬁi veãerní m‰i naposledy zvoní zvony a pak
„odlétají do ¤íma“ aÏ do bílé soboty - po tuto
dobu jsou nahrazovány ﬁehtaãkami a klapaãkami.
Podle tradice, kdyÏ zazní zvony naposledy,
si máte zacinkat penûzi, aby se vás drÏely cel˘
rok. Nûkde se zvoní paliãkou o hmoÏdíﬁ, aby
stavení opustil hmyz a my‰i.
V tento den se také koná obﬁad mytí nohou.
VELK¯ PÁTEK
Název byl odvozen od velkého tajemství.
Velk˘ pátek je pﬁipomínkou dne smrti a ukﬁiÏování JeÏí‰e Krista, proto je proÏíván jako den
postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání.
Podle evangelií odpoledne ve tﬁi hodiny zemﬁel JeÏí‰ na kﬁíÏi. Proto se pﬁibliÏnû v tento ãas
vûﬁící scházejí k zvlá‰tní bohosluÏbû - není to
bûÏná m‰e, otvírá se smysl utrpení a smrti
Krista pﬁi ãtení Bible, pﬁipomíná se pokleknutím pﬁed kﬁíÏem, pﬁedná‰í se modlitby za velké
bolesti celého svûta (rozdûlení, války, ‰patné
vztahy, nejednota kﬁesÈanÛ...). V mnoh˘ch
kostelech se koná tento den je‰tû poboÏnost
kﬁíÏové cesty.
■ Zvyky a povûry na Velk˘ pátek
K tomuto dni se pojí mnoho povûr a zvykÛ.
Vûﬁilo se napﬁ. v magickou sílu zemû, která se
na Velk˘ pátek otvírala a na krátkou dobu zpﬁístupÀovala poklady. Poklad oznaãovalo svût˘lko nebo kvetoucí nebo záﬁící kapradí, otvor ve
skále, ze kterého vycházela záﬁe. Na sou‰ vycházeli vodníci a prohánûli se na koních. Podle
povûsti se i na chvíli otevﬁela hora Blaník.
Velk˘ pátek je také postním dnem - postem
od masa a újmy v jídle.
Lidé vstávali pﬁed v˘chodem slunce, chodili
se m˘t do potoka, aby se chránili pﬁed nemocemi.
Nûkde se chlapci potápûli a snaÏili se ústy
vytáhnout kamínek, kter˘ pak hodili levaãkou
za hlavu, to je mûlo ochránit pﬁed bolením
zubÛ.
V krajích s plátenickou v˘robou se pﬁedly
pa‰ijové nitû, pak se udûlalo na ‰atech nûkolik stehÛ, to mûlo ochránit pﬁed uhranutím
a zl˘mi duchy. Ko‰ile u‰itá z plátna pa‰ijov˘ch

nití chránila pﬁed bleskem.
V tento den se nesmûlo nic pÛjãovat, protoÏe pÛjãená vûc by se mohla oãarovat. Vûﬁilo
se hodnû na ãarodûjnice a uhranutí.
Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se
neh˘balo zemí.
Nepralo se prádlo, protoÏe by se prádlo namáãelo místo do vody do Kristovy krve.
Také se chodilo dÛm od domu, za zvuku
ﬁehtaãek a rÛzn˘ch ﬁíkaãek se oznamovalo poledne a ranní i veãerní klekání. Hospodynû pﬁipravovala obdarování v podobû su‰eného
ovoce, peãiva, vajec a nûkdy také drobn˘ch
penûz.
BÍLÁ SOBOTA
Bílá sobota je tzv. aliturgick˘m dnem, neboÈ
se tento den zásadnû neslaví m‰e svatá
a dal‰í svátosti, kromû pomazání nemocn˘ch
a svátosti smíﬁení. Skonãením Bílé soboty
skoncoval také dlouhotrvající pÛst.
■ Zvyky a tradice na Bílou sobotu
Z ohoﬁel˘ch dﬁívek se vytváﬁely kﬁíÏky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. Popelem
z posvûceného ohnû se posypaly louky.
Nûkde se uhlíky dávaly za trám do domu,
aby ho chránily pﬁed poÏárem.
V sobotu se také uklízelo, bílilo.
Pﬁipravovalo se a chystalo. Na slavné Vzkﬁí‰ení, na Hod boÏí velikonoãní, obﬁadní i sváteãní pokrmy, pekly se mazance i velikonoãní
beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí
anebo vázaly bﬁezové metliãky a zdobila se
vajíãka.
VELIKONOâNÍ NEDùLE
Kristus vstal z mrtv˘ch za svítání „prvního
dne v t˘dnu“ neboli „prvního dne po sobotû“
(která byla podle Ïidovského kalendáﬁe posledním dnem t˘dne). Sv˘m zmrtv˘chvstáním
dovr‰il BoÏí stvoﬁitelské a vykupitelské dílo.
Proto se kﬁesÈané v tento den zaãali pravidelnû scházet k eucharistickému „lámání chleba“
a tento den nazvali „dnem Pánû“.
■ Tradice na BoÏí hod velikonoãní
Provádûlo se svûcení velikonoãních pokrmÛ
- beránek, mazanec, vejce, chleba, víno.
Na Chodsku se posvûcené jídlo jedlo v kostele ve stoje.
KaÏdá náv‰tûva dostala kousek z posvûceného jídla.
Ve v˘chodních âechách dal hospodáﬁ kus
svûceného mazance, vejce a víno poli, zahradû a studni, aby byla úroda, voda a dostatek
ovoce.
Peãou se velikonoãní beránci.
VELIKONOâNÍ PONDùLÍ
Tento den je pomlázka, velikonoãní hodování, mrskut. Chlapci chodí dÛm od domu za
dûvãaty se spleten˘mi pomlázkami vût‰inou
z vrbového proutí zdobené stuhami. ·lehají
dívky a vin‰ují. Za to dostanou malovaná vajíãka. Nûkde je zvykem, Ïe v úter˘ chodí s pomlázkou dûvãata, jinde polévají chlapce
vodou. V mnoha vsích bylo zvykem ãíhat na
dûvãata ráno, kdyÏ ‰la do kostela.
BÍLÁ NEDùLE
Druhá nedûle velikonoãní - novokﬁtûnci nosili toho dne naposledy bílé kﬁestní roucho.
Dnes je ãasto dnem slavnostního prvního sv.
pﬁijímání.
(redakce)
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