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Slovo starostky obce
Milí spoluobãané,
zaãátkem roku jsme se po dvou nároãn˘ch „covidov˘ch“ letech
pomalu vrátili „k normálu“. A neÏ jsme se nadáli, na dveﬁe nám
klepe léto. PrvÀáãky ãekají jejich první „velké“ prázdniny, ostﬁílenûj‰í ‰koláci uÏ se nemÛÏou doãkat zaslouÏeného volna (a rodiãové
dvou mûsícÛ bez domácích úkolÛ a kontrol Ïákovsk˘ch kníÏek) ...
a my v‰ichni se spoleãnû tû‰íme na proslunûná odpoledne u vody
i na zahrádkách, na sezónu jahod, tﬁe‰ní, merunûk i cibule, zavaﬁenin a veãerních grilovaãek. A co nového se dûje v obci?
Pálení ãarodûjnic
Letos jsme se po dvouleté pauze koneãnû mohli potkat na tradiãním pálení ãarodûjnic se v‰ím v‰udy. Veãer u táboráku si tak naplno uÏili zástupci v‰ech generací. Je skvûlé, Ïe i kdyÏ fatra byla poﬁádná, hasiãi i jiné záchranné jednotky mohli zÛstat v klidu. S odcházející zimou jsme se rozlouãili ve velkém stylu, ale disciplinovanû. Více v samostatném ãlánku.
Vítání obãánkÛ
Po nûjaké dobû jsme taky mohli pﬁivítat novû narozené obãánky
Vûdomic. VáÏíme si toho, Ïe tolik mlad˘ch rodin chce vychovávat
své dûti právû v na‰í obci a udûláme v‰echno pro to, aby Vûdomice byly místem, kam se budou dne‰ní dûti jednou rády vracet i v dospûlosti.
Dûtsk˘ den
První ãerven, na kter˘ pﬁipadá Mezinárodní den dûtí, byl skvûlou
pﬁíleÏitostí trochu osladit a vylep‰it den na‰im nejmen‰ím. Dûtsk˘
den si tak uÏili v‰ichni naplno. Moc dûkuji v‰em, kdo se na jeho pﬁí-

pravû a zaji‰tûní podíleli. Od organizátorÛ, lidí, kteﬁí pomohli u soutûÏí, ale i tûm, kdo zajistili skvûlé obãerstvení, napekli pro na‰e nejmen‰í. Více v samostatném ãlánku.
Podûkování kolegÛm v úﬁadu
BohuÏel jsem poﬁád je‰tû v pracovní neschopnosti... Dûní v obci
a problémy a kaÏdodenní starosti vás v‰ech mi ale nadále leÏí na
srdci. I kdyÏ nesedím dennû ve své kanceláﬁi tak, jak jste byli zvyklí,
podle sv˘ch moÏností jsem tu pro vás. Dûkuji tímto kolegÛm
z obecního úﬁadu a panÛm místostarostÛm, kteﬁí mû aktuálnû
zastupují. Tû‰ím se, aÏ se zase sejdeme v plném poãtu!
UÏijme si léto spoleãnû
AÈ uÏ pro Vás nadcházející léto znamená práci na zahradû, ‰kolní prázdniny dûtí nebo vnouãat, v˘lety do okolí anebo poklidné grilování se sousedy a pﬁáteli, pﬁeji Vám, aÈ je plné pûkného poãasí a pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ.
Pﬁeji Vám krásné a pohodové léto plné slunce, zdraví a dobré nálady.
Jana Salcmanová, starostka obce

Kotlíkové dotace pro obãany obce
VáÏení zástupci mûst a obcí, rádi bychom Vám nabídli informaãní materiály
k finanãním pﬁíspûvkÛm na v˘mûnu star˘ch nevyhovujících kotlÛ z programu
kotlíkov˘ch dotací, kter˘ pro Va‰e obãany pﬁipravilo Ministerstvo Ïivotního
prostﬁedí ve spolupráci se Státním fondem Ïivotního prostﬁedí âR.
Jedineãná dotaãní pomoc ve v˘‰i aÏ 95 % je urãena domácnostem s niÏ‰ími pﬁíjmy a lze o ni Ïádat i zpûtnû. Îádosti budou pﬁijímat kraje, a to do 31.
srpna 2022. Spu‰tûní pﬁíjmu se pﬁedpokládá v prÛbûhu ãervna. Pﬁíspûvky bude
moÏné ãerpat také zálohovû.
O podporu na v˘mûnu neekologického kotle nepﬁijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají moÏnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve
v˘‰i aÏ 50 %.
Domácnosti tak dostávají nanejv˘‰ v˘hodnou moÏnost k v˘mûnû star˘ch
kotlÛ na pevná paliva 1. a 2. emisní tﬁídy je‰tû pﬁed jejich zákazem.
Prospekty k obûma programÛm si mÛÏete vytisknout a zaﬁadit do sv˘ch
zpravodajÛ a periodik, zveﬁejnit na svém webu, na úﬁadu ãi jinak zprostﬁedkovat sv˘m spoluobãanÛm. Stáhnout si je mÛÏete v elektronické podobû na odkaze Letáky: Kotlíkové dotace 2022
V pﬁípadû dotazÛ k tûmto materiálÛm nás kontaktujte e-mailem na:
komunikace@sfzp.cz
Samostatné oddûlení komunikace
Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR

Upozornûní na splatnost poplatku
Poplatek za komunální odpad je splatn˘ k 30.6. 2022.
Poplatek mÛÏete uhradit bankovním pﬁevodem na
ã. ú. 14122471/0100 (variabilní symbol pﬁidûlí obecní
úﬁad). Dal‰í moÏnost je uhradit poplatek na obecním
úﬁadû v úﬁedních hodinách Po-St 8.00-17.00 hodin.
Sazba poplatku je 450 Kã/na osobu/rok.

Vyzvednûte si ta‰ky na odpad
Pﬁipomínáme moÏnost ZDARMA si na
obecním úﬁadû vyzvednout ta‰ky na tﬁídûn˘ odpad (plasty,
papír, sklo a kovy).
Na jednu domácnost je moÏné vyzvednout jednu
sadu ta‰ek na tﬁídûn˘ odpad.
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Rekonstrukce areálu je dokonãena
VáÏení spoluobãané, podaﬁilo se nám dokonãit rekonstrukci areálu U Sumce. Cílem této rekonstrukce bylo vybudovat kvalitní hﬁi‰tû
a zázemí na‰eho oddílu SK SAHARA - Petanque, a to tak, aby tento
oddíl mohl uspoﬁádat turnaje na kvalitativnû vy‰‰í úrovni vãetnû poﬁádání Mistrovství âR. Druh˘m cílem bylo vybudování 3 vjezdÛ do
areálu. Vjezd k Labi byl vybudován tak, aby plnil nejen svou funkci
pﬁístupu k Labi, ale zároveÀ bylo vybudováno i okolí celé zatáãky.
Dal‰í dva vjezdy slouÏí k pﬁístupu na‰ich hasiãÛ na jejich cviãné
hﬁi‰tû a kulturnûj‰í pﬁístup pﬁímo k bufetu areálu U Sumce.
Vûﬁíme, Ïe tyto zmûny pﬁispûjí nejen sportovcÛm a hasiãÛm, ale
Ïe rozvoj této na‰í lokality ocení i standardní náv‰tûvníci.
Ing. Radek ·mejkal, místostarosta

Dostavba a rekonstrukce mateﬁské ‰koly
Stavba mateﬁské ‰koly vstupuje do dal‰í fáze. Po úspû‰ném dokonãení hrubé stavby zahájil zhotovitel práce uvnitﬁ nového objektu.
Aktuálnû probíhají elektroinstalaãní a instalatérské práce. Spoleãnû
se zhotovitelem a architekty vybíráme jednotlivé designové prvky
tak, aby v‰e ladilo a bylo v souladu s pÛvodním architektonick˘m zámûrem.
Od zaãátku ãervna se práce ãásteãnû pﬁesunuly do starého objektu mateﬁské ‰kolky, kde probûhne kompletní rekonstrukce kuchynû a zázemí budovy. Podle aktualizovaného harmonogramu by
stavba mûla b˘t ukonãena na zaãátku listopadu 2022. Od ledna
2023 poãítáme s náborem dûtí do nové budovy mateﬁské ‰koly.
Ing. Tomá‰ Hájek, místostarosta

V˘stavba optické sítû ve Vûdomicích
Spoleãnost RETE internet, s.r.o. po dohodû se zastupitelstvem obce zahajuje budování optické sítû ve Vûdomicích.
V první etapû se bude jednat o území star˘ch Vûdomic smûrem k Zavadilce a území
nov˘ch parcel. Nejprve probûhnou v˘kopové práce, pﬁi kter˘ch budou do zemû uloÏeny HDPE mikrotrubiãky, do nich bude následnû zafukován optick˘ kabel.

Pro kaÏd˘ dÛm bude pﬁipraveno optické
vlákno s pﬁenosovou kapacitou 10Gbps. Vybudování pﬁipojení je po dobu provádûní v˘kopov˘ch prací zdarma (pﬁípojka do vzdálenosti 10m a navrtání do domu). Instalace
pﬁípojky vás nijak nezavazuje k odbûru sluÏeb. Pﬁípojka se automaticky stává souãástí
va‰eho domu a podobnû jako pﬁípojky kanalizace, vody, plynu, elektﬁiny i tato zásuv-

ka s mezinárodním oznaãením FTTH zvy‰uje uÏitnou hodnotu va‰í nemovitosti. V˘kopové práce budou provádûny etapovû po
krátk˘ch úsecích tak, aby co nejménû omezovaly pouÏívání stávajících komunikací.
V pﬁípadû dal‰ích informací nebo nespokojeností se zpÛsobem provádûní
prací neváhejte kontaktovat spoleãnost
RETE internet s.r.o. na tel. 412 871 871,
pﬁípadnû osobnû na poboãce spoleãnosti na Husovû námûstí v Roudnici nad
Labem. Ing. Tomá‰ Hájek, místostarosta

■ Co je optická síÈ? Optická síÈ je druh datové konektivity, která je v tomto pﬁípadû realizovaná skrze optická vlákna. Právû u optick˘ch vláken je namístû zaãít. Optická vlákna jsou tenká vlákna ze speciálního skla nebo plastu, skrze nûÏ mohou proudit informace v
podobû svûtla. Samotná vlákna jsou dokonce elektricky nevodivá. Vlastní vlákno je v reálu chránûno primárním a sekundárním plá‰tûm
a uloÏeno v dal‰í ochranné vrstvû kabelu, ve které se potom nachází hned nûkolik optick˘ch vláken.
■ V˘hody optické sítû. Vlastnosti sítû z optick˘ch kabelÛ jsou unikátní hned v nûkolika ohledech. Jako první je samozﬁejmû tﬁeba zmínit vysoké rychlosti pﬁenosu dat. Ta mÛÏe v závislosti na konkrétní podobû sítû dosahovat ﬁádu Gb/s. Kromû velmi vysok˘ch pﬁenosov˘ch rychlostí vynikají optické sítû také velmi dobrou stabilitou pﬁenosu a v neposlední ﬁadû je namístû vyzdvihnout velmi nízkou aÏ nulovou ztrátovost signálu i pﬁi velk˘ch vzdálenostech. Optické kabely jsou ukládány do zemû a neovlivÀují je povûtrnostní vlivy. I jejich
obecná údrÏba je velmi nenároãná a Ïivotnost dlouhá. Je tedy zﬁejmé, Ïe optické sítû jsou tím prav˘m ﬁe‰ením pro na‰i „dobu datovou“.
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Podzimní v˘sadba zelenû v rozvojové lokalitû
Jednou z priorit zastupitelstva na‰í obce
je obnova a v˘sadba zelenû. Vûdomice se
nacházejí v jedné z nejsu‰‰ích a nejteplej‰ích oblastí na‰í republiky.
V kombinaci s písãit˘m podloÏím na vût‰inû na‰eho katastrálního území se jedná
o dosti komplikovanou lokalitu ve vztahu
k mnoÏství vody v krajinû. Je proto nezbytné dûlat v‰e pro zadrÏování vody v krajinû
a ochlazování mikroprostﬁedí. Jako nej-

vhodnûj‰í a nejpﬁirozenûj‰í zpÛsob, jak toho
dosáhnout, je právû v˘sadba nové zelenû.
Prostor mezi novou v˘stavbou v rozvojové lokalitû a hlavní silnicí do Roudnice n.L.
se pﬁímo nabízí k osázení vhodnou zelení.
PomÛÏe to zadrÏet vodu v krajinû a zároveÀ
vytvoﬁíme pﬁirozenou zelenou bariéru mezi
nov˘mi rodinn˘mi domy a hlavní silnicí.
Vlastní v˘sadba by mûla zapoãít na podzim
leto‰ního roku. Financování v˘sadby by

mûla ãásteãnû pokr˘t dotace z fondu Nadace partnerství https://www.nadacepartnerstvi.cz/ a jeho aktuální v˘zva „Sázíme budoucnost“. Do v˘sadby bychom rádi zapojili
i vûdomickou veﬁejnost, kdy bude moÏnost
adoptovat jednotlivé stromy a pﬁímo se podílet na jejich v˘sadbû.
O podrobnostech vlastní akce budete
vãas informováni.
Ing. Tomá‰ Hájek, místostarosta

VùDOMICE, ROLO - skica návrhu
TERRA FLORIDA, 05/2022
pokraãování aleje podél silnice z âernûvsi do
Roudnice

skupiny stromÛ - efektní kombinace domácích dﬁevin (jablonû, jeﬁáby, oﬁe‰áky, jírovce atd.)

zastavení s posezením a pﬁírodními herními prvky
pﬁesun navezené zeminy smûrem k silnici a vytvoﬁení terénního valu
pû‰ina, aby lidé nemuseli chodit podél silnice
luãní trávník v celé plo‰e
prostor pro reprezentativní trvalkové záhony

Podûkování
Jmenuji se Anastasia, jsem z Ukrajiny.
Dovolte mi, abych Vám, obãanÛm âeské republiky a zejména Vám, obyvatelÛm obce
Vûdomice, touto cestou podûkovala za
pomoc.

KdyÏ se zaãala válka na Ukrajinû, jsem
dostala nabídku o azylu v âeské republice.
Koncem bﬁezna, po mûsíci bombardování
a náletu, jsem se rozhodla o odjezd, protoÏe bezpeãnost dûtí je prvoﬁadá!
Po pﬁíjezdu do âeska, byla jsem ohromena Va‰i podporou, empatii a maximální morální a humanitární pomoci.
Chtela jsem podûkovat vlastníku bájeãného rodinného domku, kde bydlíme. Velké

díky patﬁí obyvatelÛm obce Vûdomice, vedení mûsta - p. Ing. Hájkovi a p. starostce
Salcmanové a lidem, které zaji‰Èovali úklid
a vybavení domku. Dûkujeme za hráãky pro
dûtí a obleãení. Vstﬁícnost a slova podpory
od sousedu nám dává sílu, pomáhá nezoufat a „drÏí nad vodou“!
Ze srdce dûkujeme za v‰e! Velice si toho
váÏíme!
Anastasiia Moshenska
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Mateﬁinka informuje
Milí ãtenáﬁi, v minulém ãtvrtletí jsme Vás zahrnuli foto koláÏemi ze
‰kolkového dûní a nyní Vám opût popí‰eme, co se v druhé pÛli ‰kolního roku událo.
V bﬁeznu jsme s dûtmi probrali zvíﬁátka- domácí, z farmy i ze
ZOO. Dûti si pﬁinesly rÛzná ply‰ové zvíﬁátka z domova a promûnily
na‰í ‰kolku v malou Vûdomickou ZOO a statek. Dûti si zahrály na
dospûlé - sbíraly vejce v kurníku, zkou‰ely podojit krávu, vyrobily
máslo ãi o‰etﬁily poranûného pejska nebo chytali ryby v rybníce.
Cel˘ t˘den byl hrav˘ a velmi poveden˘.
V druhé polovinû dubna jsme pﬁivítali velkou v˘zdobou v na‰í
‰kolce „Velikonoce“, kdy se dûti dozvûdûly o zvycích a tradicích, nauãily se básniãky na koledu a na zahradû hledaly velikonoãního zajíãka plnûním rÛzn˘ch úkolÛ.
Od února absolvovali nûkteﬁí odváÏlivci plaveck˘ kurz. Seznamovali se s vodou, nauãili se spl˘vat, d˘chat do vody, ale i hledat pﬁedmûty pod vodou. Uãili se plavat v malém i ve velkém bazénu, pob˘vat krátk˘ ãas v saunû i ve víﬁivce. Velké podûkování tímto patﬁí na‰í
skvûlé lektorce, mamince jednoho z plavcÛ, paní Janû Chaloupkové, která dûti láskyplnû vedla kaÏdou lekci, s velkou péãí, trpûlivostí a laskav˘m pﬁístupem ke v‰em na‰im dûtem.
Odchod pﬁed‰kolákÛ do velké ‰koly se blíÏí, proto jsme pro rodiãe uskuteãnili besedu s paní ﬁeditelkou Mgr. Barborou Rajchlovou
základní ‰koly OSMIâKA, která nás zasvûtila do stylu a zpÛsobu
vzdûlávání na jejich ‰kole, o pﬁijímání ke vzdûlání, jaké tﬁídy, poãty
a sloÏení ÏákÛ je v této ‰kole nestandartní.
Koncem dubna do ‰kolky pﬁilétlo spoustu ãarodûjnic a ãarodûjÛ.
Cel˘ t˘den se uãili spoustu zaklínadel, tancÛ, úãastnili se závodÛ na
ko‰tûti, ochutnávali bábovku z baÏin a krvavé prsty.
Tento den byl také „DEN OTEV¤EN¯CH DVù¤Í“ v na‰í mateﬁské
‰kole. Spousta maminek, tatínkÛ i nov˘ch dûtí si pﬁi‰li prohlédnut
na‰í ‰kolku, venkovní i vnitﬁní prostory. Bûhem své náv‰tûvy mohli
pozorovat vzdûlávací ãinnosti a aktivity s dûtmi a zeptat se paní ﬁeditelky na v‰echno, co je ohlednû chodu ‰koly zajímá. Pﬁi odchodu
dostali nov˘ zájemci portfolio s informacemi, co v‰e obná‰í pﬁechod
dûtí do M·, jak jim to usnadnit, co dítû do M· potﬁebuje. Dûti dostaly
men‰í dáreãek v podobû souboru pracovních listÛ, omalovánek
a cviãení, kﬁíd a tuÏky, kter˘ je pro nû zároveÀ startovací sadou men‰ích povinností dûtí pﬁed‰kolního vûku.
Na konci mûsíce duben se mateﬁská ‰kola zapojila do vyzdobení
bistra U SUMCE, kde se konala akce pálení ãarodûjnic. ·kolka propÛjãila na tuto akci v˘zdobu velk˘ch ãarodûjnic, girland, cedulí a obrázkÛ.
V kvûtnu jsme oslavili svátek matek. Dûti pﬁipravily pro maminky
veliké pﬁekvapené, kdy dûti upekly z tûsta s láskou listová srdíãka,
namalovaly maminãin portrét a darovaly kytiãku. V‰e bylo slavnostnû pﬁedáno s pﬁednesem básniãky o maminkách.... A jak jinak - maminky s dojetím pﬁebíraly kvûtinky a s úsmûvem se poznávaly na
nepodepsan˘ch portrétech :)
A pak jsme byli v kinû.... v Roudnici nad Labem, na divadelním
pﬁedstavení Václav a slimák. Dûti byly opût z kulturního záÏitku na-
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d‰eny a my, paní uãitelky, jsme je velice pochválily za to, Ïe byly nejhodnûj‰ími dûtmi v celém sále, chovaly se spontánnû, a pﬁesto neru‰ily. Zvládly zásady správného chování a byli odmûnûni osvûÏující zmrzlinou.
V rámci splnûní v˘zvy OPPV nás ãeká poslední beseda se dvûma
dentálními specialistkami, paní doktorkou a zubní laborantkou. Probereme nutnost i dÛleÏitost péãe o dûtsk˘ chrup, doporuãení a rady
obou dentistek a popí‰ou i drobné chirurgické zákroky u dûtí mlad‰ího ‰kolního vûku. Na závûr probûhne volná diskuze, kdy se rodiãe mÛÏou na cokoliv zeptat.
Cel˘ mûsíc se dûti peãlivû pﬁipravovaly na VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ, na
které nacviãily pásmo básní a tancÛ. Tímto se opût budou moci
pﬁedvést pﬁed místním publikem a sv˘m budoucím minikamarádÛm
ukázat, co se mohou v budoucnu ve ‰kolce nauãit.
Do mateﬁské ‰koly dorazil pﬁed uzavﬁením M· pan Burgermaister.
Je to odborník pﬁes drobné i velké ptactvo. Ukázal dûtem v˘cvik
dravcÛ, krmení a odváÏlivci si mohli i nûkteré z ptákÛ pohladit i potûÏkat.
JelikoÏ jsme i hudební nad‰enci, odskoãíme si do ZU· v Roudnici nad Labem a vyslechneme koncert, kter˘ nám pﬁedvedou mladí
(Pokraãování na následující stranû)
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hudebníci na své oblíbené nástroje. Jsme pravideln˘mi hosty, proto
víme, jak se na takovém koncertu chovat a umûlce vÏdy odmûníme
bouﬁliv˘m potleskem.
V závûreãném t˘dnu s dûtmi vyrazíme na celodenní v˘let do MIRÁKULA. V‰ichni máme tento velk˘ v˘let kaÏd˘ rok nejradûji.... Pro
dûti vÏdycky vize velké legrace a adrenalinu, pro uãitelky jedno
z posledních velk˘ch vypûtí pﬁed koncem ‰kolního roku. V‰ichni
jsme si tento den uÏili :) ... a bez ohledu na vûk se i z nás, uãitelek,
staly malé bláznivé holky :).
Poslední den v M· se louãíme s na‰imi pﬁed‰koláky...slavobrána,

‰erpa, slavnostní pochod, dárek pro vzpomínku na kamarády a uãitelky z mateﬁské ‰koly.... a Ïivot pﬁed‰koláka konãí....ale jak v‰ichni
dobﬁe víme, kdyÏ nûco hezkého konãí, tak nûco nového zaãíná.
Vám v‰em pﬁejeme taky, aby byl na kaÏdém konci zase nov˘ zaãátek, a pro nás v‰echny z M· to znamená, Ïe se po prázdninách
vracíme do znovuotevﬁené a ãásteãnû zrekonstruované budovy,
která se v lednu roz‰íﬁí o dal‰í oddûlení. Ale nebudeme pﬁedbíhat
a budeme se radovat z vûcí souãasn˘ch a tû‰it se na vûci budoucí....
Pﬁejeme Vám pûkné dny - Kolektiv M·

Místní knihovna Vûdomice
www.knihovnavedomice.cz
Otevﬁeno kaÏdé pondûlí
9-11 a 17 aÏ 19 hodin.
Jak knihovna ke knihám pﬁijde
Je ãtvrtek ráno a v knihovnû uÏ ãeká pût
ta‰ek pln˘ch knih. âekají na to, Ïe pojedou
domÛ. Jsou spokojené. Trochu víc ohmatané; nad nûkter˘mi slza ukápla, nad nûkter˘mi znûl smích. Nûkteré ‰ly z ruky do ruky
a nûkteré jen tak postávaly a ãekaly na
svého ãtenáﬁe. Nejveselej‰í jsou ty dûtské.
Ty, co ãte máma nebo táta dûtem pﬁed spaním. Vzpomínáte si? Ty krásné knihy s obrázky, kde vÏdycky dobro nad zlem zvítûzí.
V ta‰kách jsou i knihy zamraãené. Detektivky, thrillery. I ty mají své ãtenáﬁe. Stejnû
jako romány z dob dávno minul˘ch.
V‰ak nejsmutnûj‰í knihy v ta‰kách nejsou
ty, které mají smutn˘ obsah, ale ty, které
nikdo neãetl. A to jsou u nás knihy pro náctileté. To je bohuÏel trend souãasné doby
a já doufám, Ïe nûkteﬁí z nich v dospûlosti
cestu ke knize opût najdou.
VraÈme se teì k ta‰kám pln˘ch knih. Musíte b˘t silák, abyste je unesl. A právû takov˘ je pan âuchal z litomûﬁické knihovny,
kter˘ kaÏdého ãtvrt roku malé knihovny objíÏdí. Do knihovny pﬁinese ta‰ky plné nov˘ch
knih a ty zabalené zase zaveze domÛ, do Litomûﬁic. ¤íká se tomu v˘mûnné soubory
knih a díky nim mají na‰i ãtenáﬁi pﬁístup i ke
kniÏním novinkám.
Je ãtvrtek odpoledne a já pﬁicházím do
knihovny. Regály urãené pro knihy ze souboru jsou prázdné. Jsem zvûdavá, jaké
knihy v ta‰kách budou. Otevﬁu první ta‰ku
a knihy rozdûluji do regálÛ. Hned mû napadne, Ïe tahle kniha se bude líbit Maru‰ce,
tahle Jaru‰ce a tahle, ta bude urãitû pro Ji-

ﬁinku. Vybavují se mi tváﬁe m˘ch ãtenáﬁek
a vím, Ïe uÏ se nemohou doãkat, aÏ si zase
pﬁijdou vybrat knihu. VÏdyÈ v poslední dobû
uÏ mûli problém nûjakou knihu v na‰í knihovniãce vybrat. V‰echny uÏ mûly pﬁeãtené.
AÏ se v pondûlí knihovna otevﬁe, bude snadné novou knihu vybrat.
Postupnû vyndavám knihy ze v‰ech ta‰ek
a jásám. Spousta knih pro moje ãtenáﬁe.
Pro ty dospûlé i pro dûti.
Vûﬁím, Ïe aÏ tyhle knihy za ãtvrt roku budu
zase dávat do ta‰ek, budou to opût knihy
spokojené. Trochu víc ohmatané od sv˘ch
ãtenáﬁÛ.
V knihovnû vznikají úchvatná díla

KaÏd˘ t˘den tu ‰ikovné ruce dûtí vytváﬁejí svá dílka. V˘tvarné dílniãky probíhají kaÏdé
pondûlní odpoledne. Barvy, nÛÏky, lepidla,...
S tím v‰ím dûti pracují. Nejvût‰ím oﬁí‰kem
byla v poslední dobû jehla a nit. Ale nakonec
to v‰echny dûti dokázaly. KdyÏ si veãer svá
díla odná‰ejí, je vidût, Ïe jsou na nû py‰né
a tû‰í se, aÏ se s nimi doma pochlubí.
Obãas vyrobíme i nûjakou hru nebo hraãku. Tﬁeba autíãko s knoflíky místo koleãek,
nebo úÏasné bludi‰tû z krabiãky na Cdéãko.
To si doma mÛÏete udûlat také. Staãí jedna
krabiãka, pár brãek a korálek. Fantazii se
meze nekladou. Na‰e brãka byla silnûj‰í
a tak korálek mÛÏe probíhat nejen mezi pﬁekáÏkami, ale i uvnitﬁ nich. Brãka jsou pﬁipevnûná oboustrannou lepící páskou.

Dûti ve v˘tvarn˘ch dílniãkách také pomáhají komisi pro obãanské záleÏitosti. Kreslí
obrázky na ta‰tiãky, které pak dostávají senioﬁi pﬁi pﬁíleÏitosti Ïivotních jubileí.
A zase to cviãení...
Po pﬁestávce, která byla vynucena pﬁestavbou ãásti obecního úﬁadu, jsme se zase
vrátili k pravidelnému pondûlnímu cviãení
v knihovnû. V‰ak uÏ se nám po nûm st˘skalo. Je pﬁíjemné si protáhnou svaly, rozh˘bat
klouby a je‰tû se u toho zasmát. Právû takové na‰e cviãení je.
AÈ uÏ to dopolední (od 10 hodin na Ïidlích), nebo odpolední (od 15:30 na cviãebních podloÏkách). Cviãení je urãeno pro seniory bez vûkového omezení. Chcete-li se
k nám pﬁidat, jste vítáni. Staãí pohodlné obleãení a dobrá nálada. V‰echny cviãební pomÛcky máme k dispozici.
Je libo kafíãko?
Podává se káva ãerná i bílá, espresso
i turek. K tomu trochu povídání a taky kníÏek
pÛjãování.
Tak v pondûlí v devût v knihovnû!
Iva Foﬁtová - knihovnice
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Dûtsk˘ den na Sahaﬁe
V sobotu 4.6. probûhla v areálu na Sahaﬁe akce „Dûtsk˘ den“. Pro
dûti byla pﬁipravena trasa, na které bylo rozmístûno 10 stanovi‰È
s rÛzn˘mi disciplínami, napﬁ. chÛze po lanû, stﬁelba ze vzduchovky,
slalom na kolobûÏce, postﬁehové a vûdomostní úkoly. Po jejich splnûní dostalo kaÏdé dítû odmûnu. Pro vûdomické dûti byl pﬁipraven
poukaz zdarma na dûtské tetování nebo malování na obliãej.
ÚÏasnou atrakcí pro dûti bylo
nûkolik pﬁeletÛ malého letadla
nad Saharou, které shazovalo
dûtem bonbónky.
Kromû ﬁádûní v pûnû, kterou
vyrobili roudniãtí dobrovolní hasiãi, si mohly dûti uÏít také cviãení dûtské jógy, tanec Zumba,
skákání na nafukovacím hradû
nebo si v dílniãce vyrobit náramek z korálkÛ ãi nabarvit kamínek.
Po celou dobu bylo v bistru
k dispozici v˘borné obãerstvení
a toãila se malinovka pro dûti zdarma. Na pﬁíznivce hudby a tance
ãekala podveãerní taneãní zábava. Akce se zúãastnilo pﬁes 130 dûtí,
z ãehoÏ jsme mûli velikou radost.
Rádi bychom podûkovali v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû této
velmi vydaﬁené akce nejen sv˘mi nápady, ale také konkrétní pomocí. Dûkujeme moc také v‰em, kteﬁí napekli sladké dobroty, abychom
mohli zpestﬁit poho‰tûní.
UÏ teì se tû‰íme na dal‰í spoleãnou akci, kterou bude Sousedské
louãení s létem zaãátkem záﬁí.
Martina Baltaretu

Slet ãarodûjnic U Sumce
Jednou z dal‰ích úspû‰n˘ch akcí obce, která je letos za námi, byl slet ãarodûjnic v areálu U Sumce v sobotu 30. dubna.
Velké i malé ãarodûjnice, ale i ãarodûjové,
si mohli zasoutûÏit na nûkolika stanovi‰tích,
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kde pro nû byly pﬁipraveny rÛzné ãarodûjnické disciplíny.
Ten, kdo úspû‰nû absolvoval v‰echny
úkoly, si mohl vyzvednout u hlavní ãarodûjnice (paní starostka Salcmanová) svou odmûnu.

Souãástí odmûny byly nejenom sladkosti,
ale také buﬁty, kter˘ si dûti mohly opéct na
ohni, o kter˘ se postarali na‰i vûdomiãtí
dobrovolní hasiãi.
Souãástí akce bylo i taneãní vystoupení
vûdomického souboru Babí Léto.
V‰em moc dûkujeme za úãast, pomoc pﬁi
organizaci a pﬁíjemnou atmosféru!
Martina Baltaretu

2022

INFORMAâNÍ LIST OBCE VùDOMICE

KPOZ - spoleãenská rubrika
Na‰i gratulanti
V mûsících duben, kvûten a ãerven oslavili svá Ïivotní jubilea tito na‰i spoluobãané:
V‰em oslavencÛm pﬁejeme do dal‰ích let
pevné zdraví, ‰Èastn˘ Ïivot a lásku sv˘ch
bliÏních.
duben
pan Jaroslav LÏíãaﬁ
pan Jiﬁí Beránek
paní Hana ·tumpová
paní Anna Kredbová
paní RÛÏena Vápeníková
kvûten
pan Jiﬁí Horáãek
pan Václav Tyl
paní Hana Kopalová
paní Marie Machatová
ãerven
paní BoÏena Legnerová

paní
paní
paní
paní

Vûra Svobodová
Jana Kube‰ová
Lenka Mazancová
BoÏena Koãovská

Vítání obãánkÛ
Dne 28. kvûtna od 10 hodin se na Obecním úﬁadu ve Vûdomicích konalo vítání obãánkÛ. V úvodu obﬁadu vystoupily dûti z
místní M· a pod vedením paní ﬁeditelky
Marcely Paﬁíkové a paní uãitelky Bc. Terezy
Krejzové dûti pﬁednesly básniãky a zatanãily taneãky. Je‰tû jednou v‰em moc dûkujeme za pûkné vystoupení.
Nové obãánky pﬁivítala do Ïivota na‰í
obce paní starostka Jana Salcmanová, miminkÛm popﬁála ‰Èastn˘ Ïivot a rodiãÛm popﬁála trpûlivost a radost pﬁi v˘chovû sv˘ch
dûtí. MiminkÛm také pﬁi‰ly pﬁednést své

sudby tﬁi vûdomické sudiãky. Potom se nám
rodiãe podepisovali do kroniky a byly jim
pﬁedány domovské listy, dárek pro miminko
a maminky obdrÏely kvûtinu. Cel˘ slavnostní obﬁad nám krásnû zdokumentoval pan
Du‰an Barva.
Tentokrát jsme pﬁivítali dva nové obãánky:
Doroteu Maﬁíkovou a Tomá‰e KﬁesÈana.
Setkání seniorÛ
Dne 10. 6. 2022 v 16 hodin uspoﬁádala
Komise pro obãanské záleÏitosti ve spolupráci s OÚ Vûdomice seniorské posezení s
hudbou a s poho‰tûním na Obecním úﬁadu.
K tanci a poslechu hrál pan Du‰an Barva.
V‰em pﬁítomn˘m se hudební vystoupení líbilo a rádi si s hudebníkem zazpívali a spoleãnû zatanãili.
Na závûr bych Vám popﬁála sluneãné
léto, krásnou dovolenou a hlavnû v‰e proÏít
ve zdraví a bez nehod.
Vlasta Sekerová, KPOZ

Co dûlá Babí Léto na jaﬁe?
Po dlouhé pﬁestávce zpÛsobené koronavirovou krizí se ãlenky
Babího Léta mohly zaãít opût scházet. Prostory tûlocviãny, které nebylo moÏné v dobû rekonstrukce budovy OÚ vyuÏívat, slouÏí znovu
k pravideln˘m tréninkÛm.
V krátké dobû jsme mohly pﬁijmout pozvání na nûkolik akcí.
Nejprve jsme zatanãily v KD v Raãicích a doplnily tak program kapele Mo‰Àáci pﬁi Velikonoãní veselici v country stylu. Dne 30.4. se
doãkali na‰eho vystoupení i diváci ve Vûdomicích. Na dlouh˘ch
20 min jsme ovládly taneãní parket v‰em pﬁítomn˘m ãarodûjnicím!
NeÏijeme jen tancem, ale pomáháme i pﬁi akcích poﬁádan˘ch obcí
Vûdomice. Nûkteré ãlenky se podílely na organizaci Dûtského dne
Na Sahaﬁe. Do konce ‰kolního roku nás je‰tû ãekají dal‰í vystoupení, na kter˘ch jsme pﬁislíbily úãast. Pﬁi souãasn˘ch trénincích se
zdokonalujeme, abychom se pﬁedvedly v co nejlep‰ím svûtle!

Za podporu dûkujeme nejen vedení obce, ale i pﬁíznivcÛm, bez
kter˘ch by na‰e vystoupení nemûla smysl!
Îijeme, abychom tanãily a tanãíme, abychom Ïily!
Ála a Iva, Babí Léto

ituace kolem bezprizorn˘ch koãiãek není lep‰í, ani hor‰í neÏ dﬁíve. Je stejná, tzn. ‰patná. Pﬁed ãasem jsme se domnívali, Ïe usilovnou snahou
a nekoneãnou prací na osvûtû napﬁíã obyvatelstvem docílíme nûjakého zlep‰ení, ale bohuÏel, zatím se nestalo. Stále je mnoho lidí, kteﬁí berou koãku jako
spotﬁební zboÏí, není vzácná, koãek je v‰ude dost a podle toho se mnozí chovají. Lidé ãasto nedbají o její zdravotní stav, nekastrují a zbavují se poté koÈat
nekal˘m zpÛsobem. Páchají tím trestn˘ ãin a my budeme rádi, aÏ koneãnû
dojdou i na‰e soudy k dÛslednûj‰ím a tvrd‰ím trestÛm za t˘rání zvíﬁat a nejen
koãek. Také bychom byli rádi, kdyby v obcích na Roudnicku mûli obecní úﬁady
vût‰í zájem o tuto problematiku.
A my víme, Ïe to je moÏné. KdyÏ to dokáÏe paní starostka ve Vûdomicích,
proã to nejde tﬁeba ve ·tûtí, kde jsou problémy kolem koãek uÏ roky. Paní starostce jsme velmi vdûãni za její snahu a osvûtu ve Vûdomicích. Kdyby to tak
fungovalo i jinde, nebylo by tolik zbûdovan˘ch zvíﬁat.
Letos jsme mûli z Vûdomic pouze jednoho kocoura na kastraci z chatové
osady Ostende Vûdomice, byl tam vrácen, o koãky je tam postaráno manÏelsk˘m párem z Roudnice, dojíÏdí tam, mívali tam chatu. Jsme moc rádi za takové lidi, Ïe jim není osud venkovních koãek lhostejn˘.
Do Sluníãka jsme letos pﬁijali celkem 99 koãek z ostatních obcí v okolí
Roudnice, vykastrovali jsme 67 koãek, 48 koãek na‰lo nov˘ domov, 41 bylo
vráceno do pÛvodní lokality a 6 bylo uspáno.
Moc dûkujeme v‰em hodn˘m a soucitn˘m lidem, kteﬁí nás finanãnû podporují, bez podpory lidí bychom nemohli existovat. A pokud by se na‰el nûkdo,
kdo by dokázal pomoci i pﬁímo fyzicky v útulku, tﬁeba s úklidem o víkendech,
byla by to velká zásluha. DluÏno podotknout, Ïe je to práce pomûrnû fyzicky
nároãná a je potﬁeba vykonávat preciznû. Stejnû tak bychom uvítali pomocné
ruce tﬁeba pﬁi na‰ich zahradních bazárcích.
Milana Petrásková, pﬁedsedkynû spolku

Jarní report z koãiãího útulku S
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BISTRO U SUMCE

KULTURA A VOLN¯ âAS

Pﬁehled plánovan˘ch kulturních akcí v roce 2022
■ 03. 09. 2022
■ 26. 11. 2022

Sousedské louãení s létem (hudba Madia a kapela) - Areál Sahara
Vánoãní trhy s rozsvûcením vánoã. stromu (zpûv Madia) prostranství Zavadilka

BISTRO SAHARA
Pro v‰echny obãany Vûdomic
i okolí je k dispozici Bistro Sahara, které je otevﬁeno kaÏd˘
den od 16 hodin.
V pﬁíjemném lesním prostﬁedí
si mÛÏete dát pivo ãi rÛzné alkoholické i nealkoholické nápoje, a ochutnat pochoutky z místního grilu. Klid a pohoda, která
tam vládne, vás urãitû pohltí
a rádi si ji znovu pﬁijdete bûhem
víkendu ãi po ru‰ném v‰edním
dni uÏít.
HASIâSKÁ RUBRIKA

Krásné umístûní na hasiãsk˘ch soutûÏích
Po dvou rozpaãit˘ch sezónách, které byly poznamenané omezeními spojen˘mi s pandemií, se koneãnû
letos mohli na‰i mladí hasiãi naplno neomezenû vûnovat pﬁípravû na soutûÏní sezónu. Nároãné tréninky,
které probíhaly a probíhají do prázdnin nûkolikrát
t˘dnû, pﬁinesly své ovoce v podobû krásn˘ch umístûní na
hasiãsk˘ch soutûÏích vrcholících vítûzstvím na‰ich druÏstev v krajsk˘ch kolech zaji‰Èujících postup na Mistrovství âeské republiky.
Jaro zaãalo nûkolika okrskov˘mi závody v Klap˘m, Bechlínû a Rade‰ínû, která byla pro na‰e druÏstva plamínkÛ, mlad‰ích a star‰ích
ÏákÛ vítanou pﬁípravou na stûÏejní kaÏdoroãní soutûÏ Hru Plamen.
V roz‰íﬁené podobû se letos rozbûhla i individuální soutûÏ v bûhu
na pﬁekáÏkové dráze Stimax Cup 2022, která poprvé zavítala i mimo
Ústeck˘ kraj.
1. kolo Stimax Cupu 2022 probûhlo 24. dubna v Ústí nad
Labem za nepﬁíznivého, de‰tivého a chladného poãasí. To bylo
také dÛvodem zru‰ení soutûÏe pro poslední startující skupinu dorostencÛ a muÏÛ. Na‰im zástupcÛm se zde daﬁilo ménû, neÏ jsme byli
zvyklí a na medaile dosáhli jen tito na‰i zástupci:
mlad‰í chlapci (6-8 let): 2. místo Patrik Jindrák
mlad‰í chlapci (9-11 let: 2. místo Daniel Hodek
star‰í chlapci (12-15 let): 3. místo Jan Marek

2. kolo Stimax Cupu 2022 probûhlo 14. kvûtna netradiãnû aÏ
v Mariánsk˘ch Lázních. TakÏe velká ãást na‰í v˘pravy pojala cestu
jako celovíkendov˘ pobyt v zajímavé lokalitû, s náv‰tûvou nûkolika
pamûtihodností. Za krásného jarního poãasí byla na‰e medailová
ÏeÀ oproti pﬁedchozímu kolu podstatnû bohat‰í:
(Pokraãování na následující stranû)
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mlad‰í dívky (9-11 let): 1. místo Eli‰ka Nováková
mlad‰í chlapci (6-8 let): 2. místo Patrik Jindrák
mlad‰í chlapci (9-11 let): 1. místo Adam Horálek,
2. místo Daniel Hodek
star‰í dívky (12-15 let): 2. místo Denisa Hodková
star‰í chlapci (12-15 let): 2. místo Jan Marek
mlad‰í dorostenky (13-16 let): 1. místo Anna Abrtová
mlad‰í dorostenci (13-16 let): 1. místo Michal Jindrák
Vrcholem jarní ãásti soutûÏní sezóny byla na‰e úãast ve Hﬁe Plamen, tedy komplexní t˘mové hasiãské soutûÏi, zahrnující ﬁadu disciplín poÏárního sportu. 21. kvûtna probûhlo v Polepech okresní
kolo, ve kterém na‰e druÏstva star‰ích a mlad‰ích ÏákÛ zvítûzila,
druÏstvo PlamínkÛ skonãilo druhé. Pro druÏstvo star‰ích ÏákÛ vítûzství znamenalo postup do krajského kola a boj postup na Mistrovství
âR. Pro mlad‰í kategorie není soutûÏ postupová. DruÏstvo star‰ích
ÏákÛ tedy reprezentovalo okres Litomûﬁice v krajském kole této soutûÏe, které probûhlo 3. ãervna v Krupce, ve sloÏení Denisa Hodková, Eli‰ka Nováková, Melinda Javorãáková, Tomá‰ Marek, Jan
·ulc, Daniel Hodek, Adam Horálek, Matûj ·ámal, Michal Jindrák
a Jan Marek. I zde dokázalo v konkurenci ostatních „okresních“ vítûzÛ Ústeckého kraje tûsnû obhájit vítûzství z loÀského roku a navázalo tak na vítûznou ‰ÀÛru táhnoucí se jiÏ od roku 2018. Díky tomuto úspûchu budou mít opût moÏnost pomûﬁit síly s nejlep‰ími
t˘my na Mistrovství âR, které probûhne poslední ãervnov˘ víkend
v Hradci Králové.
Svou postupovou t˘movou i individuální soutûÏ v poÏárním sportu absolvovali i dorostenci, dorostenky a Ïeny nejdﬁíve na okresním
kole 28. kvûtna v Hrobcích. T˘mové dorostenecké kategorie dûvãat
(Katka Malá, Barbora Marková, Denisa Hodková, Lucie Abrtová,
Anna Abrtová, Petra Tu‰ínská, Katka âvanãarová) i chlapcÛ (Václav
Dolej‰í, Zdenûk Sazeãek, Jan Marek, Matûj ·ámal, Jan Vlãek, Dominik Petrlík, Daniel Pecháãek, Daniel Urban) ovládli na‰i borci,
stejnû jako kategorii Ïen (Katka Malá, ·tûpánka Pauzová, Daniela
Vernerová, Denisa Hodková, Lucie Abrtová, Anna Abrtová, Petra
Tu‰ínská, Katka âvanãarová). V muÏské kategorii jsme své zástupce nemûli. Mezi jednotlivci v kategorii mlad‰ích dorostencÛ byl vûdomick˘ Tomá‰ Marek první a Michal Jindrák druh˘. Ostatní kategorie jednotlivcÛ jsme nemûli obsazeny, protoÏe nebyl moÏn˘ soubûh úãasti v t˘mové a individuální soutûÏi a t˘mové soutûÏe upﬁednostÀujeme. V‰ichni vítûzové postoupli do krajského kola bojovat
o postup na mistrovství republiky. Krajské kolo probûhlo 4. ãervna
na Mûstském stadionu v Ústí nad Labem a obû na‰e dorostenecká
druÏstva, tedy jak dorostenky, tak dorostenci s pﬁehledem zvítûzila,
coÏ je o to cennûj‰í, Ïe nûkteﬁí ãlenové jsou je‰tû vûkem star‰í Ïáci

a bojovali souãasnû i za Ïákovsk˘ t˘m v Krupce. DruÏstvo dorostenek startovalo ve sloÏení: Katka Malá, Nikola Cinibulková, Denisa
Hodková, Lucie Abrtová, Anna Abrtová, Petra Tu‰ínská, Katka âvanãarová a Nikola KubizÀáková, druÏstvo dorostencÛ ve sloÏení: Václav Dolej‰í, Zdenûk Sazeãek, Jan Marek, Matûj ·ámal, Jan Vlãek,
Dominik Petrlík, Daniel Pecháãek, Daniel Urban. Na‰e dívãí druÏstvo
tak dokázalo hned pﬁi svém prvním startu v této soutûÏi zvítûzit a zajistit si postup mezi nejlep‰í ãeské t˘my, s kter˘mi se utká první
prázdninov˘ víkend na Mistrovství âR opût v Ústí nad Labem. Chlapecké druÏstvo dokázalo obhájit své vítûzství z pﬁedchozích dvou
roãníkÛ krajsk˘ch kol a zavr‰it tak svÛj vítûzn˘ hattrick. Stejnû jako
dívky tak budou reprezentovat ná‰ kraj na Mistrovství âR v Ústí nad
Labem a pokusí se navázat na své skvûlé umístûní z loÀského roku.
Aby t˘mov˘ch úspûchÛ v krajském kole nebylo málo, podaﬁilo se
druÏstvu na‰ich Ïen ve sloÏení Kateﬁina Malá, ·tûpánka Pauzová,
Daniela Vernerová, Nikola KubizÀáková, Lucie Abrtová, Anna Abrtová, Petra Tu‰ínská, Katka âvanãarová pﬁetavit svÛj první start
v soutûÏi ve zlaté umístûní rovnûÏ s postupem na Mistrovství âR,
které se uskuteãní na konci prázdnin v Pardubicích. Skvûl˘m v˘konem v individuální soutûÏi dokázal navíc ná‰ zástupce v kategorii
mlad‰ích dorostencÛ Tomá‰ Marek obsadit druhé místo a jen tûsnû
mu tak unikl postup na zmiÀované MâR. Za úspûchy na‰ich sportovcÛ stojí obdivuhodná práce trenérÛ Václava Sazeãka, Martina ·ámala, Pavla Jindráka, Kateﬁiny Malé, Kateﬁiny Cinibulkové a Barbory Markové, kteﬁí se mohou opﬁít o nezi‰tnou pomoc velké ãásti rodiãovstva.
Milo‰ Marek

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.
NejdÛleÏitûj‰í událostí v posledních t˘dnech byla pravidelná Valná hromada klubu,
která se uskuteãnila v pátek 20.05.2022
v klubovnû na hﬁi‰ti.
Na programu Valné hromady byla provedena kontrola usnesení z minulé Valné hromady, kde pouze jeden bod, kter˘ byl pﬁesunut na vyﬁe‰ení letos. Následoval dÛleÏit˘
bod jednání, a to odstoupení ãlenky v˘konného v˘boru na vlastní Ïádost p. T. Tolde
a doplnûní v˘konného v˘boru volbou nového ãlena. Tím byl zvolen p. O. Materna,
kter˘ bude zastﬁe‰ovat a koordinovat ãinnost na‰ich mládeÏnick˘ch druÏstev, kde za
minul˘ rok pﬁibylo nejvíce nov˘ch ãlenÛ.
Po správû o ãinnosti v˘konného v˘boru,
hospodaﬁení v loÀském roce, návrhu rozpo-

ãtu a zprávách o ãinnosti jednotliv˘ch oddílÛ klubu, bylo pﬁijato usnesení z Valné hromady, ve kterém byly stanoveny úkoly pro
rok 2022, kter˘mi se bude V˘konn˘ v˘bor
ﬁídit ve zbytku leto‰ního roku.
K 1.1. 2022 mûl SK Sahara Vûdomice celkem 167 ãlenÛ.
„A“muÏstvo - Cílem muÏstva po podzimní ãásti zÛstal postup zpût do okresního
pﬁeboru.
Úvod jarní ãásti soutûÏe se odehrával
podle pﬁedstav a plánÛ. Po dobr˘ch v˘konech muÏstvo postupnû porazilo doma Pﬁedonín 4:1 (1:1), v Rovném místní béãko 6:0
(5:0), dále doma t˘my Klenãe 5:1 (3:1)
a Bﬁízy 6:0 (2:0). Nutno podotknout, Ïe jsme
hráli s muÏstvy z druhé poloviny tabulky.
Jedním z rozhodujících zápasÛ mûl b˘t
zápas o ãelo tabulky s t˘mem Ho‰tky na
jeho pÛdû. Sahaﬁe dokonale utekl zaãátek

utkání, kdyÏ ve ãtvrté minutû prohrávala uÏ
2:0. Postupnû se hra vyrovnávala a do poloãasu sníÏil D. ·picar na 2:1. Zápas nakonec
rozhodla diskutabilní penalta proti Sahaﬁe
v 54. min., kterou se domácí dostali opût do
dvoubrankového vedení. Snahu na‰ich fotbalistÛ o zmûnu skóre v‰ak niãilo ãasté pﬁeru‰ování hry a teatrální v˘stupy ze strany
domácích hráãÛ i laviãky. A tak zápas skonãil vítûzstvím Sokola Ho‰tky 3:1 (2:1).
Po této prohﬁe jakoby na muÏstvo padla
deka. V následujících tﬁech utkáních jsme jiÏ
v úvodu zápasu vyrobili hrubky, které soupeﬁi vyuÏili a nebylo pak síly utkání zvrátit.
Tak jsme doma prohráli se Stra‰kovem 0:2
(0:2), v Bechlínû 6:1 (2:0) a doma s v derby
s Lounkami 1:3 (1:3). ·ance na boj o ãelo
tabulky a pﬁípadn˘ postup tak vzala za své.
Nadûje na zlep‰ené v˘kony svitla v zápase
v Libû‰icích, kde jsme jednoznaãnû porazili
(Pokraãování na následující stranû)
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domácí fotbalisty 11:3 (4:2). BohuÏel
v zatím posledním utkání ve M‰ené-láznû
se opakovaly chyby v zaãátku utkání a prohráli jsme 5:1 (2:1). Doufejme, Ïe v posledních dvou zápasech, doma s Raãicemi
a v Polepech se Sahara rozlouãí s leto‰ní
sezonou dÛstojnû a udûlá v‰em pﬁíznivcÛm
radost.
Kromû snahy vést muÏstvo k co nejlep‰ím
v˘sledkÛm je ambicí trenéra Honzy Vrby
i vedení klubu dobudování t˘mu zaloÏeného

INFORMAâNÍ LIST OBCE VùDOMICE
na mlad˘ch perspektivních hráãích se silnou
vazbou ke klubu, tak aby A-t˘m byl v následujících nûkolika letech personálnû a z hlediska vedení stabilní a mohli do nûho b˘t následnû doplÀováni na‰i odchovanci ze souãasné mládeÏe.
Mlad‰í Ïáci - Po podzimní ãásti se na‰i
Ïáci umístili ve stﬁedu tabulky, a mûli po solidních v˘konech dobrou vstupní pozicí pro
právû probíhající jarní ãást. V té si vedou

více neÏ dobﬁe. Z 10ti dosud odehran˘ch
zápasÛ 6 zápasÛ vyhráli, jeden prohráli po
penaltách a pouze ve tﬁech zápasech prohráli. MuÏstvo je na 6. místû s 29 body. Nejvíce nás ale tû‰í, Ïe dlouhotrvající pandemie
v˘raznû neovlivnila chuÈ na‰ich ÏákÛ k fotbalu, a my tak pokraãujeme pﬁibliÏnû ve
stále stejném a dostateãném poãtu. Podûkování za podporu na‰ich ÏákÛ za uplynul˘
rok patﬁí nejen klubu, ale také zejména jejich
rodiãÛm.
J.Sekera

Ohlédnutí za ãinností druÏstva Ïen Sahary
v uplynulém fotbalovém roãníku 2021/22
SK SAHARA Vûdomice, t˘m fotbalu Ïen, zahájil po neuskuteãnûn˘ch soutûÏích v jarních kolech pﬁípravu na nov˘ roãník
21/22 fotbalu Ïen v Divizi A, tentokrát uÏ jen se 7 t˘my v divizi.
Souãástí této pﬁípravy bylo po zmírnûní covidov˘ch opatﬁení zahájit v srpnu koneãnû pravidelné tréninky, sehrát nûjaká pﬁípravné
utkání a 29.8. nastoupit do prvního mistrovského utkání. Sestava
t˘mu Ïen byla dostateãná, nebylo tﬁeba v letním období nûjak posilovat. Pﬁed vstupem do soutûÏe jsme si vytyãili cíl - postoupit do 2.
âeské ligy Ïen âechy.
Mistrovské zápasy zahájily Ïeny Sahary dobﬁe. První bylo utkání
âFK BrÀany - Sahara 2:7. Dal‰í utkání probûhlo na domácí pÛdû
s SK Pavlíkov 3:3. Zde se jiÏ zaãaly projevovat problémy s poãtem
hráãek na hﬁi‰ti, zde jen 12. Ve 22’ jiÏ Sahara vedla 3:1, ale nedokázala vedení udrÏet, protoÏe po zranûní Pokorné nebyl nikdo na
stﬁídání a docházely síly. Tﬁetí utkání probûhlo 11.9. na horké pÛdû
Slavia Karlovy Vary. Sahara nastoupila jen v 11 hráãkách a pﬁes vyrovnan˘ 1. poloãas nakonec v závûreãn˘ch minutách prohrála 4:2.
Následující t˘den 18.9. Ïeny hostovaly u TJ Vodní stavby PlzeÀ.
Bylo jich zase jen 11, nemocnou brankáﬁku Mayerovou musela dokonce nahradit záloÏnice Mocová. Pﬁes pﬁevahu Sahary byl koneãn˘ v˘sledek 2:2, protoÏe byla slabá gólová produktivita. Následovalo 3.10. utkání opût venku s Baníkem Sou‰, kde ve vyrovnaném zápase (poloãas 1:1), jsme nakonec vyhráli 4:1 brankami. V tomto utkání se ukázalo, Ïe kdyÏ je dost hráãek dokáÏeme vyhrávat, na utkání jich bylo 17.
Po tomto vítûzství jsme si vûﬁili i na dal‰ího soupeﬁe, kter˘m byl
na domácí pÛdû t˘m Prague Raptors, vedoucí t˘m tabulky. BohuÏel
se ukázalo, Ïe tento t˘m v dobû pandemie hodnû posílil a natrénoval. Dûvãata Sahary jim fyzicky nestaãila, a tak zápas skonãil debaklem 0:8.
V nedûli 17.10. byly zahájeny pﬁedehrávky jarních kol soutûÏe. Na
domácím hﬁi‰ti Sahara opût porazila BrÀany 4:1. Následné utkání
v Pavlíkovû Sahara ve vyrovnaném zápase v závûreãn˘ch minutách
prohrála 2:1.
Následovalo pohárové utkání 28.10. s t˘mem Hradi‰tû na jejich
pÛdû. Vyrovnan˘ zápas s nulovou brankovou produktivitou skonãil
0:0. V naﬁízen˘ch penaltách Sahara vÛbec neuspûla a zvítûzil tak
domácí t˘m s jednou vstﬁelenou brankou.
Po tomto Poháru pokraãovala soutûÏ divize 10. kolem. Na domácím hﬁi‰ti Ïeny Sahary pﬁivítaly t˘m Slavie Karlovy Vary. Podaﬁilo se
jim vrátit poráÏku z jejich domácího hﬁi‰tû, a to vítûzstvím 3:1. Rozhodl dostateãn˘ poãet hráãek na hﬁi‰ti i na laviãce. V posledním zápase podzimu, na domácí pÛdû, porazily Ïeny Sahary t˘m z Plznû
1:0. Opût se projevila nízká gólová produktivita Sahary, kdy jedinou
branku utkání se podaﬁilo dát Mayerové, a to hlaviãkou po rohovém
kopu aÏ v 83’. Dala si tak na závûr své hráãské, fotbalové kariéry
svou poslední branku.
Po 10 odehran˘ch utkáních byly Ïeny Sahary na konci roku 2021
na 2. místû tabulky Divize A. Druhé a tﬁetí místo v tabulce stﬁelkyÀ
této divize drÏela Mikinová a Vaníková s 8 vstﬁelen˘mi brankami.
V rámci zimní pﬁípravy jsme se zúãastnili nûkolika halov˘ch tur-
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najÛ a také je poﬁádali v hale Pod Lipou. V jednom z tûchto turnajÛ
zvítûzil i zelen˘ t˘m Ïen Sahary.
Stanoven˘ cíl pro jarní ãást soutûÏe - udrÏet 2.místo a pokusit se
atakovat Raptors a tím postoupit do baráÏe o postup do 2.âeské
ligy Ïen - âechy se nám nepodaﬁilo splnit. Pﬁed zahájením sezony
nám oznámil trenér, Ïe konãí, takÏe jsme jaro odehráli bez trenéra.
V dohrávce základní ãásti soutûÏe jsme s Raptors Praha opût prohráli a to vysoko 0:11 a Baník Sou‰ porazili 3:2. V následující nadstavbû soutûÏe jsme sice porazili BrÀany 8:0, PlzeÀ 9:0 a Pavlíkov
1:0, ale opût prohráli s Raptors 0:6 a s Baníkem Sou‰ doma díky
tomu, Ïe jsme nemûli náhradu na laviãce, jen remizovali 2:2. Na poslední utkání soutûÏe dne 21.5. do Karlov˘ch VarÛ jsme nedojeli,
protoÏe bylo k dispozici jen 6 hráãek, zbytek se omluvil z rÛzn˘ch
dÛvodÛ.
TakÏe druÏstvo Sahary díky této kontumaci skonãilo asi na 4.
místû tabulky s 30 body za Raptors Praha (52), Baníkem Sou‰ (32)
a za Pavlíkovem s 31 body.
V kvûtnu oznámilo star‰ích 7 hráãek, Ïe konãí s fotbalem (úplnû)
a t˘m tak nebude mít dost hráãek na dal‰í roãník. Dojednali jsme
s 9 hráãkami z BrÀan pﬁestup k nám, protoÏe jejich klub se jiÏ do
soutûÏe Ïen nepﬁihlásil. Tím by mûlo b˘t dost hráãek a tak jsme se
pﬁihlásili opût do soutûÏe na r.22-23. Doufáme, Ïe na zápasy bude
chodit dost hráãek. Zb˘vá tak je‰tû sehnat nového trenéra pro
Ïeny.
Vedoucí oddílu Ïen Oldﬁich Bednáﬁ

Vítûzn˘ halov˘ t˘m Sahary ve sloÏení Bení‰ková, Králová, Mikinová,
Kurelová, ·iknerová, Málková, Phillipová a Stehlíková

2022
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Sezóna mlad‰í pﬁípravky 2021/2022 se pomalu ch˘lí ke konci
Díky jarnímu pﬁílivu dûtí jsme na sezónu
2021/2022 pﬁihlásili dvû kategorie dûtí.
Jedou z kategorií byla i mlad‰í pﬁípravka.
V druhé polovinû srpna jsme se vrátili k tréninkÛm a trochu jsem trnul kolika dûtem vydrÏí chuÈ k fotbalu. Byl jsem mile pﬁekvapen, Ïe jsme o nikoho nepﬁi‰li. Pro v‰echny dûti z mlad‰í pﬁípravky to je první sezóna s opravdov˘m fotbalem, coÏ se projevilo na v˘sledcích z podzimní ãásti.
Sice jsme zaãali v˘hrou v Libû‰icích, ale poté jsme jiÏ nic nevyhráli. Dûti bojovaly, ale projevilo se, Ïe velké mnoÏství dûtí nepro‰lo
mini pﬁípravkou, kde by nabraly první zku‰enosti s míãem. Dále se
projevil i odchod dvou klíãov˘ch hráãÛ do Roudnice. Podzimní ãást
jsme tedy ukonãili s jednou v˘hrou a tﬁinácti poráÏkami.
Na jarní ãást sezóny jsme se v zimû pﬁipravovali v hale, kde jsme
pilovali techniku a tah na branku.
Jakmile nám to poãasí dovolilo, pﬁesunuli jsme se z haly na trávu.
Abychom si pﬁed zaãátkem jarní sezóny oprá‰ili herní návyky, které
jsme se nauãili v zimû, sehráli jsme dvû pﬁípravné utkání s Ú‰tûkem. Obû utkání byla hernû vyrovnaná, byÈ v˘sledek byl jedna
tûsná prohra a v odvetû remíza. PoloÏili jsme tím dobr˘ základ na
jaro.
Do jarní ãásti jsme opût vlétli v˘hrou jako na podzim. Dal‰í zápasy jiÏ tak úspû‰né nebyly, ale posun ve hﬁe je znateln˘, proto v˘sledky zápasÛ jsou proti podzimu více vyrovnané. Za to konec sezóny se nám daﬁí nad míru, neboÈ jsme pﬁidali dal‰í dvû vítûzství.
Nejlep‰ím hráãem za podzim a jaro jsme zvolili Petra Hroudu,
kter˘ udûlal nejvût‰í hráãsk˘ posun.
Ondﬁej Materna

V˘sledky t˘mu Bambini Sahara Vûdomice v sezónû 2021 - 2022
Sezónu 2021/22 jsme zapoãali s poãtem
8 hráãÛ, v prÛbûhu sezóny se k nám pozdûji podaﬁilo pﬁilákat dal‰í 4 hráãe. Tréninky se
v prÛbûhu zimní ãásti konaly v hale a v jarní
ãásti na hﬁi‰ti.
Tréninky se konají kaÏdé pondûlí a stﬁedu
a úãast se nám daﬁí stabilnû drÏet na 8-10

dûtech. Turnaje se konají kaÏd˘ ãtvrtek
a dûlí se do dvou skupin podle místa konání.
Setkáváme se s dal‰ími 9-ti t˘my, napﬁ.
Podlusky, Bezdûkov, Lovosice, Brozany, Litomûﬁicko, Budynû a dal‰í. Zápasy na turnajích jsou ve formátu 3+0 a hraje se na

malém hﬁi‰ti se 4 brankami v 12-ti minutov˘ch poloãasech.
Díky velkému pokroku hráãÛ v prÛbûhu
sezóny se nám v˘sledkovû podaﬁilo umístit
mezi lep‰í tﬁetinu t˘mÛ.
Za Bambini - trenéﬁi
Karolína ·iknerová a David Drobn˘

Pozvánka na PÉTANQUE
Rádi bychom vás pozvali na turnaje pétanque SK Sahara:
■ 2/7/2022 MâR jednotlivcÛ 2022
■ 3/7/2022 MâR stﬁelba na pﬁesnost 2022
■ 20/8/2022 Hlavní turnaj roku 2022 - Grand Prix LABE 2022
Turnaje se jiÏ budou konat na obcí novû zrekonstruované plo‰e
Boulodromu LABE Aréna v areálu U Sumce. Bylo zlikvidováno
staré nevyhovující zázemí pétanque a zakoupen nov˘ kontejner,
kter˘ byl ãásteãnû financován z dotace obce Vûdomice.
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