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Slovo starostky obce
Moji milí spoluobãané,
pomalu nám konãí dal‰í rok poznamenan˘ bojem s covidem. Urãitû si je‰tû v‰ichni dobﬁe pamatujeme jeho prÛbûh: po váÏné situaci na jaﬁe nás léto nechalo trochu odpoãinout, a teì jsme znovu
v bodû, kdy se dÛvodnû bojíme toho, co pﬁinese zima. Jisté je
jedno: vánoãní svátky ani v tomhle roce nebudou úplnû stejné jako
kdysi.
Upﬁímnû vûﬁím, Ïe i pﬁes to v‰echno si Vánoce pokud moÏno nenecháme niãím zkazit a uÏijeme si je v kruhu tûch, které máme rádi
a s maximální ohleduplností k na‰im nejbliÏ‰ím. Pojìme prosím
tento rok nabrat sílu do toho, kter˘ nás ãeká, spoleãnû zavzpomínat
na ty, kdo uÏ s námi z jakéhokoliv dÛvodu nejsou, a navzájem se co
nejvíc podpoﬁit.
V na‰ich novinách i pﬁi osobních setkáních jsem Vás cel˘ rok informovala o nejdÛleÏitûj‰ích událostech t˘kajících se na‰í obce. Na
Besedû s obãany zaãátkem listopadu jste mûli moÏnost se osobnû
seznámit s nejvût‰ími investiãními akcemi, které obec pﬁipravuje.
Byla jsem mile pﬁekvapená, kolik Vás pﬁi‰lo. Moc dûkuji za hojnou
úãast i v‰echny vûcné dotazy. Spolu s architekty se je pokusíme zapracovat do pﬁipravovan˘ch projektÛ. Dûkuji také v‰em, kteﬁí mûli
zájem a chuÈ se dozvûdût nûco víc o na‰í práci.
Co se v na‰í obci dûje konkrétnû?
Odpadové hospodáﬁství - nov˘ zákon odpadové legislativy
Ti, kteﬁí sledují dûní okolo odpadového hospodáﬁství, vûdí, Ïe
vláda k 1.1.2022 schválila nov˘ zákon o odpadech. T˘ká se to i na‰í
obce. Po dlouh˘ch jednáních s firmou, která odpady z na‰í obce
sváÏí, a mnoha odborn˘ch ‰koleních jsme do‰li k závûru, Ïe v souãasné situaci, na kterou daná firma nebyla plnû pﬁipravená, nemáme jinou moÏnost, neÏ pﬁistoupit k v˘bûru poplatkÛ za odpad, a to
poplatkem za obecní systém.
Víc o tématu najdete pﬁímo v ãlánku Nov˘ systém vybírání poplatkÛ za komunální odpad v na‰í obci! Prosím v‰echny, aby si text
opravdu pro‰li. Najdete tu v‰echno ohlednû placení, samolepek
a dal‰í detaily.
Mateﬁská ‰kolka
Jednou z dlouho pﬁipravovan˘ch akcí v na‰í obci je pﬁístavba M·.
V otevﬁeném v˘bûrovém ﬁízení jsme vybrali zhotovitele (Spoleãnost
M· Vûdomice, správce VIAMONT Servis a. s., a 2. úãastník Stavební a obchodní spoleãnost Most spol. s r.o.) a podepsali smlouvu. Situace se bohuÏel znaãnû zkomplikovala vzhledem k nárustu
cen materiálÛ i stavebních prací. Pﬁesto dûláme v‰echno pro to, aby
va‰e dûti mûly co nejlep‰í mateﬁskou ‰kolu co nejdﬁív. Pﬁedpokládané dokonãení stavby k dne‰nímu dni je: konec záﬁí 2022.
Pﬁevedení pozemku p.ã. 88/108 mezi rozvojovou lokalitou
a PrÛhonem
V‰ichni se asi shodneme, Ïe na‰e obec je krásná, a její okolí, od
pﬁírody pﬁes v˘hled na bájn˘ ¤íp aÏ po obãanskou vybavenost nám
mÛÏou obyvatelé okolních obcí jen ti‰e závidût. Co ale vnímám jako
nedostatek, jsou pozemky s potenciálem roz‰íﬁení obãanské vybavenosti. Proto jsem uÏ nûjakou dobu ﬁe‰ila moÏn˘ pﬁevod ãi odkup
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velkého pozemku p. ã. 88/108 urãeného územním a regulaãním plánem k plo‰e se smí‰enou funkcí. To znamená v˘stavbu obytn˘ch
domÛ s provozem, kter˘ nebude naru‰ovat obytn˘ vzhled okolí. Co
v‰echno by to mohlo na‰í obci poskytnout? Napﬁíklad kulturní, sociální, zdravotní nebo sportovní zaﬁízení. Vûﬁím, Ïe pﬁíslib Ústeckého
kraje, Ïe nám pozemek odprodá za odhadní cenu, dobﬁe dopadne,
a obec bude mít do budoucna dal‰í prostory s moÏností dal‰ího rozvoje.
·kolní autobus ãeká zmûna jízdního ﬁádu
V‰ichni rodiãe, jejichÏ dûti ráno jezdí do ‰kol autobusem, urãitû
vûdí, jak je pro dûti nûkdy nároãné se doslova vecpat do autobusu
z Litomûﬁic, kter˘ u nás staví v 7:21h. Vzhledem k tomu, Ïe nejde
o „‰kolní autobus“, obãas se stane, Ïe dûti prostû nevezme. Dal‰í
spoj v 7:33 (nûkdy i pozdûji) není pro ‰kolní docházku, zaãínající
v 8:00 úplnû ideální. Staãí drobné zdrÏení - a nûkter˘m dûtem vznikají tûÏkosti s pozdními pﬁíchody. PoÏádali jsme proto o posunutí pﬁíjezdu ·kolního autobusu (552681 106) o 10 minut dﬁív tak, aby dûti
mûly ãas v Roudnici v klidu dojít do ‰kol.
Zmûna by mûla b˘t úãinná od nového roku s vydáním nového jízdního ﬁádu. Nicménû poãkejme, zda Ústeck˘ kraj v‰e stihne zrealizovat.
Neuskuteãnûné vánoãní trhy
V‰ichni víme, jaká je situace. Naplánované vánoãní trhy se bohuÏel nekonaly, aãkoliv jsme v‰echno perfektnû naplánovali, a já jsem
do poslední chvíle dûlala maximum pro to, aby se uskuteãnily. Ve‰kerá hygienická opatﬁení byla samozﬁejmostí. Nikdo nechtûl nic podcenit, zdraví nás v‰ech je na prvním místû.
Dva dny pﬁed plánovan˘m zaãátkem trhÛ je vláda bohuÏel plo‰nû
zakázala. Chápu váhu zodpovûdnosti vládního rozhodnutí, z mého
pohledu ale ne‰lo o úplnû ‰Èastnû uchopené opatﬁení. V‰ichni víme,
Ïe se na‰lo dost obcí i mûst, kde trhy zkrátka pﬁejmenovali, a zavírat nemuseli. My jsme se s tûÏk˘m srdcem rozhodli vládní naﬁízení
respektovat a trhy neuskuteãnit. Z celého srdce dûkuji v‰em, kdo do
pﬁípravy leto‰ních adventních trhÛ dali svou energii, snahu, nápady
- a i peníze - a moje rozhodnutí podpoﬁili, nebo ho alespoÀ v rámci
moÏností chápou a akceptují.
Jakmile to bude moÏné, trhy udûláme (moÏná bychom ale mûli
popﬁem˘‰let o nûjakém podzimním termínu:)).

Moc vám v‰em pﬁeji klidné
proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû zdraví, ‰tûstí
a lásky v roce 2022!
Va‰e starostka

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY OBCE
Obecní úﬁad bude uzavﬁen 23.12. 2021- 2.1. 2022.
Sbûrn˘ dvÛr Vûdomice bude uzavﬁen
25.12. 2021 a 1.1. 2022.
Otevﬁen bude ve stﬁedu 29.prosince 2021.
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Rozpoãet a investice v roce 2022
Zastupitelstvo obce na svém veﬁejném
jednání dne 7.12.2021 schválilo rozpoãet
obce na rok 2022. Rozpoãet poãítá s pﬁíjmy
ve v˘‰i 14.104.000 Kã, coÏ je o 4% vy‰‰í
hodnota neÏ schválené rozpoãtové pﬁíjmy
na rok 2021. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe
leto‰ní plnûní pﬁíjmÛ je mírnû nad rozpoãtem
a zároveÀ se oãekává hospodáﬁsk˘ rÛst, je
plánovaná hodnota pﬁíjmÛ na rok 2022
spí‰e konzervativní odhad. V˘daje na provoz obce byly schváleny ve v˘‰i 11.329.000
Kã, coÏ je o 3% nad oãekávan˘mi provozními v˘daji leto‰ního roku. Nejvy‰‰í nárÛsty
oãekáváme v kapitole sbûr a odvoz komunálního odpadu a elektrická energie. Více finanãních prostﬁedkÛ jsme také vloÏili do kapitoly péãe o vzhled obce a veﬁejnou zeleÀ.
Z pohledu ãistû provozního máme opût pﬁebytkov˘ rozpoãet a to ve v˘‰i 2.775.000 Kã.
Rok 2022 bude v‰ak ve znamení investic.

Bûhem posledních dvou let se nám podaﬁilo
projekãnû a dodavatelsky pﬁipravit ﬁadu projektÛ, které budeme v pﬁí‰tím roce realizovat. Celková v˘‰e plánovan˘ch investic na
rok 2022 je 34.930.000 Kã. Pﬁehled jednotliv˘ch investic je uveden v tabulce.

Financování jednotliv˘ch projektÛ je zaji‰tûno z v˘nosÛ z prodeje stavebních pozemkÛ a z pﬁebytkÛ hospodaﬁení minul˘ch let.
ZároveÀ oãekáváme, Ïe na nûkteré projekty
se nám podaﬁí v prÛbûhu roku získat dotace.
Financování je tedy zaji‰tûno v plném rozsahu, bez nutnosti ãerpání úvûru a bez dopadu na financování provozního chodu
obce.
Tomá‰ Hájek, místostarosta obce

Nov˘ systém vybírání poplatkÛ za komunální odpad v na‰í obci
S platností od 1. 1. 2022 byl v zákonû
O místních poplatcích zru‰en „Poplatek za
provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ“ a nahrazen „Poplatkem
za komunální odpad“. Prakticky to znamená, Ïe dosavadní zpÛsob v˘bûru poplatkÛ za komunální odpad v na‰í obci jiÏ
nelze v roce 2022 aplikovat.
Zastupitelstvo obce proto pﬁijalo na svém
posledním veﬁejném jednání konaném dne
7.12.2021 obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
1/2021 O místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodáﬁství. Nov˘
zpÛsob v˘bûru poplatkÛ jiÏ nezohledÀuje
velikost nádoby a ãetnost svozÛ, je stanovena jednotná cena na osobu s trval˘m pobytem v obci resp. na nemovitost bez zapsaného trvalého pobytu.
Nádoby na komunální odpad (popelnice)
se budou vyváÏet celoroãnû 1x za 14 dnÛ
vÏdy v úter˘. Bûhem ledna 2022 bude svozová firma je‰tû vyváÏet v‰echny nádoby
bez ohledu na umístûní nálepky pro rok
2022. Poãínaje 1. 2. 2021 bude v‰ak nezbytné oznaãit nádoby nálepkou, kterou si
mÛÏete vyzvednout na obecním úﬁadû od

3.1.2022 pﬁi odevzdání formuláﬁe.
Formuláﬁ „Ohla‰ovací povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového
hospodáﬁství“ je nezbytné vyplnit a donést na
podatelnu obecního úﬁadu ãi elektronicky vyplnit a zaslat na email: podatelna@vedomice.cz. Bude vám vydána nálepka, pﬁidûlen
variabilní symbol pro platbu a aÏ následnû je
moÏné provést vlastní platbu poplatku. Formuláﬁ je pﬁílohou Vûdomick˘ch novin, dále je
umístûn na webov˘ch stránkách obce, je
k vyzvednutí na obecním úﬁadû a zároveÀ
bude zaslán obãanÛm elektronicky.
Pokud víte, Ïe vám nebude staãit jedna
malá 120 l popelnice, je moÏnost si poﬁídit
druhou malou 120 l popelnici ãi si poﬁídit
jednu velkou 240 l popelnici. Cena poplatku
není závislá na mnoÏství nádob a jejich velikosti. Na druhou stranu, prosím, vezmûte
v úvahu skuteãnost, Ïe obec platí svozové
firmû za kaÏdou vyvezenou popelnici. Îádáme tedy obãany, aby nevyndávali pﬁed
domy poloprázdné popelnice, a pokud to
není nezbytné, nezvy‰ovali poãet nádob
oproti dne‰nímu stavu.
Na obecním úﬁadû si bude moÏno také vyÏádat lístek na jednorázov˘ svoz nádoby.

Cena za tyto jednorázové lístky je jiÏ zahrnuta v cenû poplatku.
Cena poplatkÛ:
Fyzická osoba s trval˘m pobytem v obci
... 450 Kã/rok
Za domácnost mÛÏe poplatek platit jedna
osoba
Vlastník nemovitosti (byt, rodinn˘ dÛm
nebo stavba pro rodinnou rekreaci), ve které
není pﬁihlá‰ena Ïádná fyzická osoba a která
je umístûna na území obce ... 450 Kã/rok
Má-li nemovitost více majitelÛ, jsou povinni platit poplatek spoleãnû, nerozdílnû.
Právnická osoba (obchodní spoleãnost,
druÏstvo, atd.) se sídlem na území obce,
zde nedochází k Ïádné zmûnû, ﬁe‰í si odvoz
komunálního odpadu napﬁímo se svozovou
firmou.
Splatnost poplatku:
Poplatek je nutné zaplatit nejpozdûji do
30.6.2022 hotovostní platbou na podatelnû
obecního úﬁadu nebo bezhotovostnû na
úãet obce ã. 14122471/0100, variabilní symbol bude pﬁidûlen na obecním úﬁadû po splnûní ohla‰ovací povinnosti.

Mikulá‰ 2021
V nedûli 5. prosince 2021 probûhla v na‰í obci
jiÏ podruhé akce „Mikulá‰ská nadílka“.
Do ulic se vypravily dvû skupiny s Mikulá‰em, andûlem
a ãerty. Bûhem obchÛzek po domácnostech star˘ch i nov˘ch Vûdomic byla rozdána nadílka zhruba 90 dûtem. Rodiãe mohli dopﬁedu doruãit na úﬁad dotazník ohlednû chování
sv˘ch ratolestí, aby Mikulá‰ vûdûl, za co dûti pochválit ãi pokárat. Nicménû i ten nejvût‰í hﬁí‰ník dostal od Mikulá‰e nûco
dobrého a zdravého na zub, a i nûjaké to uhlíãko se v balíãku také na‰lo. Doufáme, Ïe dûti i rodiãe byli spokojeni
a budou se tû‰it na Mikulá‰e zase pﬁí‰tí rok!
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Mateﬁská ‰kola
Mil˘ ãtenáﬁi, ‰kolní rok nám opût zaãal a do na‰í mateﬁské ‰koly
pﬁi‰lo spoustu nov˘ch dûtí, nejen mal˘ch, ale i pﬁed‰kolních. Aby se
dûtem ve ‰kolce co nejvíce líbilo, byla pro nû pﬁipravena v˘zdoba v podobû velkého stromu s velk˘mi listy se jmény v‰ech dûtí i uãitelek a ptáãci, kteﬁí nesli v zobáãku symboly s pravidly tﬁídy. Tato
‰kolková pravidla jsou pro v‰echny dûti velice dÛleÏitá, protoÏe díky
jejich dodrÏování, vládne ve ‰kolce klid, bezpeãí, kamarádství,
láska, poﬁádek a radost z ve‰keré vykonané spoleãné práce.
První t˘den ‰kolky se dûti seznamovaly s nov˘m prostﬁedím na‰í
mateﬁské ‰koly. Poznávaly koutky pro hry - koutek námûtov˘ch her
- kuchyÀku, obchod, barbíny, kadeﬁnictví, ale i dopravní koutek, pﬁírodovûdn˘, relaxaãní a knihovnu..., které vyuÏily tímto i ke hrám
s nov˘mi kamarády. Z poãátku jim v navazování nov˘ch vztahÛ pomáhala i ranní „pavuãina pﬁátelství“, kde dûti motaly klubíãko a dozvûdûly se o sv˘ch nov˘ch kamarádech sobû potﬁebné informace.
Hned v záﬁí jsme opût absolvovali seznamovací v˘let do zábavného centra Méìa Béìa s kamarády z mateﬁské ‰koly v Îidovicích.
V zábavném centru si v‰ichni zadovádûli, bez rozdílu vûku i ‰kolky.
Abychom mohli na veﬁejnosti opût ukázat, jak jsou dûti v na‰í
‰kolce snaÏivé, rády se uãí, i zpívají, pﬁedvedli jsme jejich píli na
krátkém vystoupení pro seniory na obecním úﬁadû. Besídka se
v‰em velice líbila a i na‰i maliãcí mûli radost ze svého povedeného
pûveckého i taneãního vystoupení.
Velice chutn˘ byl pro celou ‰kolku t˘den ovoce a zeleniny. V nûm
dûti zji‰Èovaly, co roste pod zemí, co nad, co v‰e se dá ze zeleniny
vyrobit, uvaﬁit a sníst. Spoleãnû s dûtmi jsme udûlali mrkvov˘ salát,
kter˘ si dûti samy nastrouhaly
a dochutily dle vlastní chuti. Nûkdo
si pﬁidal jablko, nûkdo si do salátku
pﬁidal pouze sladkokyselou zálivku. Po jídle, které si dûti samy pﬁipraví, se vÏdy jen zaprá‰í.
Dal‰í t˘den, kter˘ navazoval na
téma zeleniny, byl bramborov˘.
Dûti psaly, kreslily a tvoﬁily na
velk˘ arch papíru, kde spojovaly
hromady brambor, a poãítaly kopeãky, lepily vystﬁihané traktory
i vym˘‰lely polní cesty pro stroje.
Spoleãnû jsme si nakonec zahráli
pohádku princezniãka na bále, kde
si dûti vybraly roli, kterou chtûly dle
své fantazie dramatizovat.

A pak jsme pﬁivítali podzim. U vchodu dûti i rodiãe vítala velká kulisa paní Podzimky a v t˘dnu si vytvoﬁil kaÏd˘ svou malou podzimniãku s barevného listí, které dûti musely vymyslet i jméno. ·atna
tedy byla vyzdobena Listûnkou, Dubûnkou, Stázinkou a dal‰ími pﬁírodními krasavicemi, jejichÏ materiál dûti nasbíraly v lese.
Spoleãnû jsme opût vyrazili na v˘let. Tentokrát do Zooparku v Chomutovû. Dûti se seznámily se zvíﬁátky, které bûÏnû znají, ale i s nûkter˘mi, které v pﬁírodû jen tak neuvidí. Chování medvûda v lese, opic
ãi buvola ve v˘bûhu pﬁekvapilo a udivilo malé i nás - dospûlé.
Dal‰í spoleãná akce byla úãast v Ïidovické ‰kolce na pﬁedstavení
moderátorÛ a zpûvákÛ - Jirky a Martina „Mickey Mouse - show“. Dûti
si spoleãnû zatanãily, zazpívaly i zasoutûÏily. Celé dopoledne se
neslo v zábavném duchu mal˘ch pﬁevleãen˘ch a rozdovádûn˘ch
Mickey MousÛ.
A pﬁi‰el t˘den duchÛ. Stra‰idelné pﬁevleky, soutûÏe i v˘zdoba celé
mateﬁské ‰koly nabízela spoustu celot˘denního dobrodruÏství. Malé
duchy p. uãitelky dozdobili malbou na obliãejíky a soutûÏe a hry
mohly zaãít. Lovení pavoukÛ, házení míãkÛ na kelímky s bubáky, pojídání ÏíÏal nebo prstÛ z listového tûsta, foukání do broukÛ ãi prolézání strachov˘m pytlem, bylo hravou a zábavnou náplní celého
t˘dne. Tﬁe‰inkou na dortu na konci t˘dne bylo pﬁekvapení na‰í paní
kuchaﬁky Alenky, která nám upekla prav˘ stra‰ideln˘ dort, ozdoben˘
pavuãinami, pavouky, netop˘ry nebo Ïelatinov˘mi oky :). Sice stra‰ideln˘, ale slaìouãk˘ jako med a dûti ho s radostí snûdly hned.
S dûtmi rády vaﬁíme, peãeme a vyrábíme pochutiny. Velice oblíbené se staly na‰e ‰kolkové zdravé snídanû. Pﬁi tûchto snídaÀkách se
dûti obsluhují samy, vybírají si z mnoha variant cereálií a ovoce a v‰e
doplÀují jogurtem ãi mlékem. To v‰e dle sv˘ch chutí a fantazie.
A pﬁijel k nám svat˘ Martin na bílém koni.... zimní v˘zdoba, vloãky a zahalení ‰kolky do ledov˘ch tónÛ. U vchodu se rozsvítila paní
(Pokraãování na následující stranû)
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Zima a vítá dûti, ale i kaÏdého, kdo pﬁijde do na‰í ‰kolky, sv˘mi ledov˘mi svût˘lky a mraziv˘m úsmûvem. S dûtmi jsme uvaﬁili svatomartinské menu - papírovou husu, modelínové noky i knedlíky. Malí
kováﬁi se nauãili zatloukat podkovy, Martinové jezdit na koních. Cel˘
t˘den byl tvoﬁiv˘, nápadit˘ a hrav˘.
Máme rádi, kdyÏ v na‰í ‰kolce vládne smích a radost kaÏd˘ den,
ale den, kdy jsme se louãili s na‰í kolegyÀkou a kamarádkou, byl
posmutnûl˘. Na‰e asistentka Danka Tomá‰ková se po necel˘ch 3
letech rozhodla odejít do pﬁedãasného dÛchodu a rozlouãit se
s celou ‰kolkou, s dûtmi, kolegynûmi i spoleãn˘mi hrami a úsmûvn˘mi poradami. My ji tímto dûkujeme za záÏitky, které jsme v‰ichni
spoleãnû proÏívali, za snahu, píli a vytrvalost dûti cokoli uãit a nauãit a za spoustu v˘tvorÛ, kreseb a kulis, které nám s láskou a sv˘m
vkusem namalovala....ale kaÏd˘ konec má i nov˘ zaãátek a tak do
na‰eho rozjetého ‰kolního vlaku naskoãila nová a také usmûvavá
kolegynû asistentka paní Mí‰a Carbochová. Pﬁejeme si, aby se ji
s námi dobﬁe pracovalo a na‰e ‰kolka i na‰e dûti byly pro ni v‰ím,
jako jsou pro nás...
A uÏ teì se spoleãnû tû‰íme na plánované ãertovinky, Vánoce,
JeÏí‰ka i dal‰í zimní t˘dny, které nám pﬁinesou plno pracovních povinností, zábavy a smíchu.
Vûﬁíme, Ïe tato covidová doba co nejdﬁíve pomine a my se opût
budeme spoleãnû vídat, sportovat, tanãit a zpívat bez zákazÛ
a omezení, bez rou‰ek a respirátorÛ a budeme se moci koneãnû
dívat na na‰e spoleãné záﬁící úsmûvy.
Paﬁíková a kolektiv M·

Podzim v lese
Dny plynou. Venku sychravo, de‰tivo, vûtrno a chladno. Sem tam nás slunko obdaruje pár skromn˘mi paprsky, snad aby zkontrolovalo, zda je na zemi v‰echno
krásné, jak si pﬁeje. Dá mu to zcela jistû práci, protoÏe
mraky teì mají jasnou pﬁevahu.
Vrchol podzimu se pomaliãku pﬁehoupl v nûÏn˘ adventní ãas, kter˘ nás svádí k je‰tû hlub‰ímu ponoru,
v souladu s pﬁírodou, do sebe sama.
I v lese je znát postupná pﬁemûna energie na klidnûj‰í, jemnûj‰í, niternûj‰í. V maringotce kaÏd˘ den zatápíme, dûti si chodí ohﬁívat zkﬁehlé prstíky, pﬁibylo obleãení a termosek s tepl˘m ãajem.
Po louce se dûti za vûtrn˘ch dní prohánûjí s draky. UÏ nechytají mot˘ly. Teì si dûti berou
hrabiãky, naÏenou si listí a potom do nûj skáãou a rozhazují ho. UÏívají si pln˘mi dou‰ky
podzimní dary pﬁírody.
První listopadov˘ t˘den v lese vládlo téma du‰iãek. S dûtmi jsme si povídaly o smrti, pﬁedcích a kolobûhu ãasu. Uspoﬁádaly jsme podzimní du‰iãkovou slavnost, kde si dûti spolu s rodiãi a pﬁáteli mohly projít tajuplnou stezku lesem. U maringotky jsme si vytvoﬁili lucerniãky,
povídali si, obãerstvili se a celou slavnost jsme zakonãili na louce, v kruhu se svût˘lky, spoleãn˘m du‰iãkov˘m rituálem. Akce byla podpoﬁena Ústeckou komunitní nadací z prostﬁedkÛ spoleãnosti AIR PRODUCTS spol. s. r. o.
Dal‰í t˘den se lesem prohnal Martin na bílém koni. Sice po sobû Ïádnou bílou stopu
nezanechal, ale ohlásil blíÏící se advent. Dûti si vyrobily své koníãky, nauãily se písniãky,
zahrály na hudební nástroje a pochutnaly si na svatomartinsk˘ch rohlíãcích.
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A tak i pﬁesto, Ïe se ochladilo a sluníãka
je poskrovnu, je úchvatné pozorovat, jak
s tím bez zbyteãn˘ch okolkÛ dokáÏou dûti
b˘t. Obohacují tím ná‰ svût. Díky za to.
Radka Zabilanská z lesní ·kolky jinak
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J. W. Goethe, Fryderyk Chopin, Petr Hapka, soubor Babí Léto...

Víte, co mají spoleãného? Nav‰tívili Mariánské Láznû!
I ná‰ soubor Babí Léto v leto‰ním roce poznamenala pandemie
koronaviru a vládní opatﬁení s tím související. První pÛlrok jsme se
ani nemohly scházet k tréninkÛm. Následovaly prázdniny a s nimi
doba dovolen˘ch a hlídání vnouãátek. V plném poãtu se o prázdninách málokdy sejdeme.
Na‰i kondici zachránilo záﬁijové soustﬁedûní celého souboru
v Mariánsk˘ch Lázních. Toto soustﬁedûní se mohlo uskuteãnit i díky
finanãní podpoﬁe obce.
Cestovaly jsme vlakem. Na fotce mÛÏete vidût ná‰ soubor hned
po prvním vystoupení v Mariánsk˘ch Lázních (vystoupení z vlaku).

Tû‰ily jsme se na pobyt v lázeÀském mûstû. Na klidnou atmosféru, která zde vládne. Vûdûly jsme, Ïe to bude úÏasné. Ale po pﬁíjezdu k hotelu na‰e nad‰ení je‰tû trochu stouplo. Hotel Paris stojí
hned nad hlavní kolonádou. Doslova pár desítek metrÛ od zpívající
fontány.
Obavy jsme mûly jen z toho, Ïe na‰e tréninky budou probíhat
pﬁed zraky lázeÀsk˘ch hostÛ. Proto jsme pro první trénink zvolily
prostor nad hotelem, kde nebyl takov˘ pohyb lidí. Po roce bez tréninkÛ jsme netu‰ily, zda tance je‰tû zvládneme. To, co tanãíme, totiÏ
nejsou jen liniové country tance. Na‰e choreografie, kterou Alenka
Löwová tvoﬁí, je plná pﬁesunÛ a pohybu v prostoru. Nakonec se ukázalo, Ïe to s námi není tak ‰patné. Po nûkolika trénincích uÏ tanec
zase vypadal tak, jak vypadat má.
Pak nade‰el ãas na to, zatanãit si na kolonádû. Oblékly jsme rifle
a k nim na‰e kostkované flanelové ko‰ile. (To byly i na‰e úplnû první

Milí ãtenáﬁi, sousedé!
Tolik jsme se na Vás tû‰ily. Pilnû jsme
trénovaly a pﬁipravovaly jsme pro Vás vánoãní pﬁedstavení. Na‰e country klobouky dostaly ãervenobílé ãepiãky s bambulkou. Dokonce jsme si pro Vás pﬁipravily
koledu. A pak... Situace s coronavirem se
natolik zhor‰ila, Ïe poﬁádání vánoãních
trhÛ bylo zakázáno. Tak snad nûkdy pﬁí‰tû. Zatím si s námi mÛÏete zazpívat na‰i
koledu:
Ref.
Vánoce, Vánoce pﬁicházejí, zpívejme
pﬁátelé,
po roce Vánoce, Vánoce pﬁicházejí, ‰Èast-

kost˘my, které jsme mûly pﬁi vzniku souboru v roce 2014.) A vyrazily jsme vstﬁíc novému záÏitku. Ze zaãátku se nám trochu klepala kolena, ale jak zaznûla hudba, vrátila se nám jistota. V‰echny tﬁi tance
jsme zatanãily bez chyb. Sklidily jsme za to potlesk lázeÀsk˘ch
hostÛ, které na‰e vystoupení pﬁilákalo. Po vystoupení jsme pak musely vysvûtlovat, odkud jsme a kde ty Vûdomice leÏí. Dokonce jsme
dostaly nabídku na vystupování v pﬁí‰tím roce.
Pobyt v Mariánsk˘ch Lázních jsme v‰ak netrávily jen trénováním.
Prohlédly jsme si mûsto, nav‰tívily jsme park Boheminium. Ten nabízí expozici více neÏ 70 modelÛ v˘znamn˘ch pamûtihodností z celé
republiky. ¤adí se mezi 5 nejvût‰ích parkÛ miniatur v Evropû. Nechybí model hradu Karl‰tejn, Je‰tûd, Bezdûz nebo ¤íp. Právû u poslednû jmenovaného vznikla dal‰í fotka souboru.

Vrcholn˘m záÏitkem pro mnoho z nás v‰ak byla zpívající fontána
na kolonádû. Spou‰tí se kaÏdé dvû hodiny a stﬁídají se skladby rÛzn˘ch autorÛ. Zpívající fontána byla vybudována v letech 1982 - 1986
pﬁi rekonstrukci promenády. Autorem první hudební skladby „Hudba
pro fontánu“ je hudební skladatel Petr Hapka. ÚÏasná jsou veãerní
pﬁedstavení, kdy vodu a hudbu je‰tû doprovázejí svûtelné efekty. To
opravdu stojí za shlédnutí.
Ná‰ tﬁídenní pobyt ubûhl rychle jako ta voda. V hotelu jsme se rozlouãily ver‰ovan˘m zápisem do náv‰tûvní knihy a spûchaly jsme na
vlak.
Je‰tû jednou dûkujeme obci za finanãní pﬁíspûvek na toto soustﬁedûní.
Soubor Babí Léto tanãí dál!
UÏ teì pro Vás chystáme nov˘ program. Nechte se pﬁekvapit!

né a veselé.
1. Proã si babãa pokoj nedá,
Proã tancuje na návsi
Co tu tahle banda dûlá
Kdekdo ﬁíká si.
Na návsi se zpívá, jásá, adventní nám
nastal ãas
Nebudem se doma válet, pﬁijdem mezi vás.
Ref. Vánoce, Vánoce ...
2. Bez pohybu Ïivot není
Bez radosti nelze Ïít
Proto kaÏdou pﬁíleÏitost
Nutno vyuÏít.
Tak vám zpívá Babí Léto, radujme se sousedé,
Teì si v‰ichni zazpíváme refrén vesele:
Ref. Vánoce, Vánoce ...

Za cel˘ soubor Babí Léto Vám pﬁeji
opravdu „‰Èastné a veselé“ Vánoce
a do nového roku hodnû zdraví, ‰tûstí,
klidu a pohody. Doufáme, Ïe po uklidnûní situace se opût v‰ichni sejdeme
pﬁi nûjaké sousedské akci.
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KOMISE PRO OBâANSKÉ ZÁLEÎITOSTI INFORMUJE
SETKÁNÍ SENIORÒ
Dne 22. 10. 2021 uspoﬁádala na‰e komise ve spolupráci s Obecním úﬁadem „Setkání seniorÛ“. Setkání zahájila paní starostka
Jana Salcmanová - pﬁivítala seniory a popﬁála v‰em pﬁíjemnou zábavu, pak pﬁedstavila novû zvoleného místostarostu pana Ing. Tomá‰e Hájka. Ten promluvil k seniorÛm o chystan˘ch akcích, které se
budou konat v na‰í obci do konce roku 2021, a potom seznámila
ãlenka na‰í komise seniory s programem dne‰ního setkání.

Na zaãátku setkání se seniorÛm podávalo obãerstvení, potom vystoupily dûti z místní mateﬁské ‰koly. Dûti si pﬁipravily na vystoupení pásmo básniãek a písniãek. Vystoupení se v‰em moc líbilo a dûti
byly odmûnûny velk˘m potleskem. Na konci vystoupení dûti rozdávaly seniorÛm dáreãky, které si pro nû vyrobily. Velké podûkování
patﬁí také paní ﬁeditelce M· Marcele Paﬁíkové a paní uãitelce Bc.
Tereze Krejzové, které s dûtmi vystoupení secviãily.
Po vystoupení dûtí z M· zaãala hrát seniorÛm k tanci i k poslechu
hudební skupina „Duo Adamis“. Hudebníci hráli krásné známé písniãky, které si senioﬁi s nimi rádi zazpívali. Atmosféra na setkání
byla skvûlá a v‰ichni doufáme, Ïe se senioﬁi dobﬁe pobavili.

VáÏení spoluobãané blíÏí se vánoãní svátky
a konec roku 2021, proto vám pﬁejeme pokojné
proÏití svátkÛ a do Nového roku 2022 pevné zdraví, ‰tûstí a Ïivot bez pandemie.
(KPOZ)

Blahopﬁejeme oslavencÛm
V mûsících ﬁíjen, listopad a prosinec oslavili svá Ïivotní jubilea tito na‰i spoluobãané:
¤íjen
Listopad
Prosinec
paní Marie Vítová
paní Eva Javorãáková
paní Marcela Suchá
pan Josef Chmela
pan Jiﬁí Komárek
paní ZdeÀka Chmelová
paní Vûra Horová
paní Danu‰ka Hru‰ková
pan Jaroslav DoleÏal
pan Jiﬁí ·vimbersk˘
paní Eva Rousová
paní Jaroslava Vránová
pan Robert Bernas
paní Kvûtu‰e Sobûslavská
pan Zdenûk Nûmeãek
paní Marie Kube‰ová
pan Miloslav Ráme‰
pan Miroslav Kaãírek
V‰em oslavencÛm pﬁejeme mnoho zdraví, rodinnou pohodu a lásku sv˘ch bliÏních.
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VáÏení spoluobãané, pﬁátelé
Dobr˘ den, dovolte mi v dne‰ním pﬁíspûvku do Va‰ich Vûdomick˘ch novin pár slov,
jednak k zhodnocení na‰í záﬁijové akce - v˘stavû na‰ich zvíﬁátek a jednak, protoÏe je
ãas adventu a blíÏí se vánoce a konec roku,
Vám v‰em srdeãnû popﬁát.
Co se t˘ãe na‰í vrcholné akce, na‰í záﬁijové v˘stavy musíme ji hodnotit, jako hodnû
povedenou hlavnû proto, Ïe nám bylo
pﬁáno, jednak pﬁekrásného poãasí, coÏ je
základem hezké na‰í v˘stavy a za druhé
na‰i chovatele a chovatele z okolí nám dodali hezká, zdravá drobná zvíﬁata, ale hlavnû nám ‰lo pﬁedev‰ím o velké pﬁání a tím
byla hojná náv‰tûva dûtiãek, jak z Va‰í mateﬁské ‰kolky, tak i dûtí ze ‰kolek z blízké
Roudnice n.L. Opravdu nás poãet mal˘ch
náv‰tûvníkÛ velice zaskoãil a musím ﬁíci, Ïe
to pro nás bylo,chovatele, nádherné a pﬁekvapivé dopoledne. Dûti nám i krásnû zazpívaly za hudebního doprovodu sv˘ch uãitelek, my jsme jim téÏ za odmûnu zajistili milé
pﬁivítání a díky nejzku‰enûj‰ím a velice fundovan˘m chovatelÛm a to pﬁedsedovi na‰í
ZO pﬁ. Tou‰kovi a jeho zástupci pﬁ. Drbovi
jsme dûtiãkám pﬁipravili besedu se v‰emi
dûtsk˘mi dotazy co se t˘kalo vystaven˘ch
zvíﬁat. Dûti byly opravdu zvídavé a za odmûnu si odnesli vypadaná, ale krásná brka
ze p‰trosÛ, které na na‰í farmû chová pﬁ.
Ivanka Konvalinková. Tyto p‰trosy chodí
nav‰tûvovat a obdivovat po cel˘ rok místní
mladá, malinká populace. Je‰tû jednou

musím ﬁíci, Ïe toto bylo nûco tak nádherného, Ïe málokteré oko nás dospûl˘ch chovatelÛ zÛstalo suché.
Chtûl bych touto cestou podûkovat v‰em,
kteﬁí na‰í leto‰ní v˘stavu nav‰tívili a hlavnû
tûm, kteﬁí jsou na‰imi skalními a kaÏdoroãními nav‰tûvovateli, víme o nich a moc si jich
váÏíme! Víme téÏ, Ïe víkend, v dobû konání
v˘stavy, byl vyhlá‰en asi posledním víkendem s krásn˘m poãasím tohoto roku, tudíÏ
mnoho lidí odjíÏdûlo jej trávit nûkam do pﬁírody, ale, Ïe bude tak malá úãast na této
na‰i akci z ﬁad obãanÛ z Roudnice a hlavnû
z místních Vûdomic, to nás vcelku dost mrzelo, ale chceme vûﬁit tomu, Ïe je zﬁejmû
chyba v na‰í malé propagaci a budeme se
snaÏit to nûjak vylep‰it.
VáÏení spoluobãané, dovolte nám, abychom téÏ podûkovali - panu „Starostovi
Mûsta Roudnice n. L.“ ing. Franti‰ku Padûlkovi za poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ pro
nákup pohárÛ pro nejlep‰í ohodnocená zvíﬁata chovatelÛ jednotliv˘ch základních organizací okresu Litomûﬁice, tak i pohárÛ pro
nejlep‰í jednotlivce v˘stavy a to z ﬁad dospûl˘ch i mlad˘ch chovatelÛ, kter˘ch si obvzlá‰tû váÏíme, dále za zprostﬁedkování
a zaji‰tûní dopravy dûtí z roudnick˘ch ‰kol
a ‰kolek a v neposlední ﬁadû za jeho osobní
náv‰tûvu na‰í v˘stavy, kdy za doprovodu
pﬁedsedy ZO pﬁ. Tou‰ka se opravdu Ïivû zajímal o celkové dûní v na‰í ZO. V˘stavou byl
velice potû‰en a jeho rozlouãení konãilo pﬁí-

Páteãní dûtské dopoledné

Paní starostka J. Salcmanová
s panem pﬁedsedou ZO J. Tou‰kem
slibem, Ïe nám bude, chovatelÛm, do budoucna vÏdy naklonûn a nápomocen v na‰í
zásluÏné ãinnosti. Paní „Starostce Obce Vûdomice“ Janû Salcmanové, Ïe v ãele váÏeného zastupitelstva Obce Vûdomice byla
nám odsouhlasena finanãní ãástka na podporu na‰í akce „V˘stavy drobného zvíﬁectva“.
Je‰tû jednou - jsme za tuto Va‰i podporu
moc a moc vdûãni, bez které by byla, i pﬁes
ve‰kerou úsporu, tato akce zﬁejmû prodûleãná, coÏ by mûlo za následek úpadek ZO.
Dále podûkovat paní starostce za její kaÏdoroãní úãast na na‰í v˘stavû s pﬁedáváním
cen pro nejúspû‰nûj‰í chovatele v˘stavy
a za její celkov˘ osobní a spoleãensk˘ pﬁínos v dobû konání v˘stavy.
VáÏení pﬁátelé Obce Vûdomice, jak jiÏ
jsem naznaãil, je ãas adventu, blíÏí se Vánoce a konec roku 2021, kter˘ nebyl urãitû
z celkového, a to hlavnû ze zdravotnû-spoleãenského hlediska moc dobr˘, proto Vám
my v‰ichni chovatelé pﬁejeme moc krásné
Vánoce a do Nového roku 2022 kaÏd˘ urãitû svoje pﬁání má, takÏe nezb˘vá neÏ, aby
tento následujicí rok byl urãitû hezãí a k
tomu pﬁejeme splnûní toho pﬁání nejkrásnûj‰ího na svûtû - „hodnû moc a moc zdraví“.
Jednatel âSCH ZO Roudnice n. Labem
- farma Vûdomice Antonín Kubovec

VáÏení spoluobãané...
Lesní stráÏ a Svaz ochrany pﬁírody upozorÀuje v‰echny obãany,
Ïe dle lesního zákona je zákaz vjezdu v‰ech motorov˘ch vozidel do
lesÛ a lesních porostÛ jak státních, tak soukrom˘ch, mimo dopravní
obsluhu.
Vstup do lesa není dle lesního zákona zakázán, ale je na vlastní
nebezpeãí. UpozorÀujeme obãany, Ïe vlivem dlouhodobého sucha a
nynûj‰ího mokrého roku, do‰lo k po‰kození lesÛ, a tím dochází k samovoln˘m pádÛm stromÛ. Toto nebezpeãí se stupÀuje vlivem vûtrÛ.
Dále prosíme obãany, aby pﬁi sv˘ch procházkách do pﬁírody nevyhazovali papírové ubrousky, kapesníky a plasty do lesÛ podél cest
a polí a tím pomohli udrÏet pﬁírodu kolem na‰í obce v ãistotû. Za toto
pochopení v‰em obãanÛm pﬁedem dûkujeme. UpozorÀujeme také,
Ïe v poslední dobû dochází ke krádeÏím dﬁeva z lesÛ, pﬁiãemÏ se
osoba páchající tento ãin, vystavuje pokutû a pﬁi vût‰ím rozsahu
‰kod i trestnímu stíhání.
Miroslav Vít - Lesní stráÏ
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Knihovna

ji zase uklidí do kapsiãek, které jsou na regálu v knihovnû. PrÛkazku tak nemohou zapomenout doma a pﬁi pÛjãování knih z ní jen
sejmeme ãárov˘ kód. A navíc, kaÏd˘ si prÛkazku dokreslil podle své fantazie.

V˘tvarné dílny
Jupí, zase jsme to rozjeli. Takhle jsem se
cítila v záﬁí, kdy jsme opût zaãali v knihovnû
s pravideln˘mi v˘tvarn˘mi dílniãkami pro
dûti. VÛbec jsem netu‰ila, jestli se to podaﬁí.
Po covidové uzávûﬁe jsem nevûdûla, zda
opût dûti do knihovny pﬁijdou. V‰echno
dobﬁe dopadlo a dûti zaãaly chodit. Mûla
jsem pro nû pﬁipravenou spoustu nápadÛ na
vyrábûní. Jen fixky a barvy vyschly a modelína zatuhla. Ale to byly jen maliãkosti, které
lze snadno nahradit. KaÏdé pondûlí nyní vyrábíme s velk˘m elánem a dûti si domÛ odná‰ejí svá dílka. Máme za sebou podzimní

Ka‰tanová galerie
MoÏná jste zaznamenali, Ïe se pﬁed knihovnou objevila dal‰í Galerie pod ‰ir˘m
nebem. Tentokrát se jednalo o galerii ka‰tanovou. Krásné v˘robky z ka‰tánkÛ tam vystavilo mnoho dûtí. BohuÏel nám siln˘ vítr
dílka poniãil, a tak musela b˘t Galerie pﬁedãasnû uzavﬁena.
Cviãení pro seniory
Cviãíme kaÏdé pondûlí. Na Ïidlích od
10:00 do 11:00 hodin a na podloÏkách od
15:30 do 16:30 hodin. Cviãení je urãené pro
seniory. Je zamûﬁené na protahování a posilování svalÛ, na udrÏení rozsahu pohybu
a na rovnováÏná cviãení. Pﬁi na‰í lekci nejde
o Ïádné hopkání a skákání, ale v‰echny pohyby jsou uvûdomûlé a klademe dÛraz na
správné provedení cvikÛ. Chcete-li se k nám
pﬁidat, pﬁijìte do knihovny na zku‰ební lekci.
vyrábûní, a nyní pokraãujeme s vánoãní tématikou. UÏ máme hotov˘ adventní svícen
i adventní kalendáﬁ. A ãekají nás dal‰í úÏasná setkání pﬁi vánoãním tvoﬁení.
PrÛkazky
Dûti mají nové prÛkazky do knihovny. Je
na nich i fotka. PrÛkazku dûti pﬁi pﬁíchodu do
knihovny pﬁipevní na nástûnku. Pﬁi odchodu

Informace pro ãtenáﬁe
Nové knihy z v˘mûnného souboru z Litomûﬁic budou k dispozici od 20. prosince.
V˘pÛjãní doba je kaÏdé pondûlí od 9:00
do 11:00 a od 17:00 do 19:00 hodin.
V pondûlí 27. prosince bude knihovna
uzavﬁena.
V‰echny informace najdete na www.knihovnavedomice.cz
Iva Foﬁtová- knihovnice

Hráãi pétanque se jiÏ tû‰í na nová hﬁi‰tû
Po leto‰ní dlouhé COVID pﬁestávce jsme
se pustili do úprav plochy pro poﬁádání velk˘ch turnajÛ v pétanque. Cesta k úspûchu
tohoto zámûru nebyla a není jednoduchá.
Po dlouhé pauze byl terén prorostl˘, a tak
jsme zde odevzdali mnoho práce. Pﬁesto se
povedlo uspoﬁádat tﬁi velké turnaje. MâR
jednotlivcÛ 2021 dále MâR ve stﬁelbû na
pﬁesnost 2021 a turnaj kategorie prestige
GRAND PRIX LABE 2021.
A co hra na‰ich hráãÛ? Zdálo se, Ïe pandemie, která zastavila i tréninky, zniãí na‰e
‰ance v klubové soutûÏi. Stalo se tak ve
v‰ech klubech, a tak se na‰e
druÏstvo dostalo aÏ do finále
první ligy a podaﬁilo se znovu
po dvouleté pauze dostat ná‰
oddíl do EXTRALIGY .
Gratulace
patﬁí
v‰em,
a zvlá‰tû kapitán Milan Lapihuska star‰í mûl ruku na sestavení správné kombinace
hráãÛ pro jednotlivá utkání.
Plány? Jistû jste zjistili
plány na‰í obce revitalizovat
plochu areálu u Labe. Tento
kvalitní zámûr pomÛÏe v‰em
a oblast se stane stﬁedem Ïivota obãanÛ. Nám se podaﬁilo
vyjednat pﬁesunutí termínÛ
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velk˘ch turnajÛ do druhé poloviny roku
2022. To jiÏ bude pro na‰í hru moÏné pouÏití plochy pro turnaje. Garanci jsme dostali
od vedení obce, a tak zde termínovka na‰ich akcí na rok 2022.
2/7/2022 MâR jednotlivcÛ 2022
2/7/2022 MâR ve stﬁelbû na pﬁesnost
2022
20/8/2022 turnaj Prestige
GRAND PRIX LABE 2022
28/9/2022 regionální turnaj
MEVA CUP 2022

A na konec je‰tû pozvání pro v‰echny,
kdo by si chtûli zahrát. Pﬁijìte na tréninky
v zimním období. Pravidelnû v nedûli ve14
hodin. Kde? Pﬁes zimu a stavební uzávûru
v areálu u Labe hrajeme u domu sportu
u lesa.
Koulím zdar

2021
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SK SAHARA Vûdomice z.s. - fotbal
Dobr˘ den VáÏení pﬁátelé, dovolte,
abych Vás seznámil s dûním v SK Sahara Vûdomice od posledního vydání Vûdomick˘ch novin.
„A“muÏstvo - Cílem muÏstva v leto‰ní
sezónû je postup zpût do okresního pﬁeboru. Ztráta dvou bodÛ hned ve druhém kole
s t˘mem Rovného „B“ mrzela, ale hráãi se
museli soustﬁedit na dva zápasy na hﬁi‰tích
soupeﬁÛ, odkud se oãekával pln˘ poãet
bodÛ. V Klenãi pﬁi trvalé herní pﬁevaze se
zápas rozhodl ve druhém poloãasu, kdy
David BláÏa skóroval bûhem deseti minut
a stanovil tak koneãn˘ v˘sledek na 3:0 pro
Saharu (1:0). V dal‰ím zápase na hﬁi‰ti Sokola Bﬁízy bylo o v˘sledku rozhodnuto do
poloãasu, kdy jsme vedli jiÏ 5:0. Koneãn˘
stav zápasu byl 7.2(5.0), pro Saharu, kdyÏ
BláÏa dosáhl v zápase dvojit˘ hattrick.
V dal‰ím kole na domácím hﬁi‰ti jsme hostili jedno z favoritÛ soutûÏe, ambiciózní t˘m
Ho‰tky. Ve velmi kvalitním zápase se podaﬁilo Sahaﬁe eliminovat rozdílové hráãe soupeﬁe v prvním poloãasu a gólem v zaãátku

druhého poloãasu sebrali soupeﬁi vítr z plachet a nepustili soupeﬁe k pﬁevzetí iniciativy.
Vítûzstvím 1:0(0:0) se posunuli na druhou
pﬁíãku tabulky.
V dobrém v˘konu pokraãovali i v dal‰ím
zápase ve Stra‰kovû s místním Sokolem,
dal‰ím adeptem na ‰pici tabulky. Po pﬁesvûdãivém v˘konu, kdy opût David BláÏa
zaznamenal tﬁi branky, zvítûzila Sahara
4:1(2:0).
Potvrdit tﬁi body z venku mûli na‰i hráãi
doma v zápasem s pro nás nepﬁíjemn˘m
soupeﬁem, Bechlínem. V˘voj zápasu plnû
potvrdil, Ïe tento soupeﬁ je pro Saharu velmi
nepﬁíjemn˘ a tûÏko se pﬁehrává. KdyÏ uÏ se
po penaltû dostali ãtvrt hodiny pﬁed koncem
do vedení, zaãal se zápas obracet a Bechlín
pﬁevzal iniciativu a po trestném kopu v posledních vteﬁinách zápasu u‰mudlanou stﬁelou si vynutil penaltov˘ rozstﬁel, kter˘ bohuÏel ná‰ t˘m nezvládl a opût jsme ztratili dva
body v domácím prostﬁedí Zápas skonãil
1:2(0:0)po penaltách.
V dal‰ích zápasech v Lounkách 4:1(2:0)
a doma s Libû‰icemi „B“ 7:2(3:2) se dostali

opût hráãi do pohody a v domácím zápase
o vedení v tabulce se Sokolem M‰ené láznû potvrdili na‰i hráãi dobrou formu
a v dramatickém souboji o ãelo tabulky rozhodl o tﬁech bodech pro Saharu gólem
v 61.min. David BláÏa. Koneãn˘ v˘sledek
2:1(1:0). Závûreãné dva zápasy nebyly
z na‰í strany pﬁíli‰ povedené, i kdyÏ v Raãicích jsme vyhráli 2:0(2:0), ale v posledním
zápase doma s FK Polepy jsme neudrÏeli
jednobrankové vedení a po vyrovnání na 1:1
uÏ dal‰í branka nepadla a v penaltovém rozstﬁelu jsme uÏ letos potﬁetí opût neuspûli,
takÏe zápas skonãil vítûzstvím Polep
2:1(0:1) na penalty.
Vzhledem k tomu, Ïe Ho‰tka porazila
v posledním kole doma Raãice tûsnû 3:2,
dotáhla se bodovû na Saharu a díky lep‰ímu
skóre pﬁezimuje na prvním místû tabulky.
V následující zimní pﬁestávce pokraãují
tréninky muÏstva v hale a od ledna bude zahájena fyzická pﬁíprava venku. JiÏ nyní
máme dohodnuté tﬁi pﬁípravné zápasy
s kvalitními soupeﬁi z okresního pﬁeboru.
Na závûr mi dovolte podûkovat v‰em hráãÛm, trenérÛm i divákÛm za podporu na‰eho muÏstva, krásné vánoãní svátky a v‰e
nejlep‰í do Nového roku 2022.
J.Sekera

Fotbalov˘ podzim 2021 Ïen Sahary Vûdomice
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 vytyãily cíl - postoupit do
2.âeské ligy Ïen âechy.
Mistrovské zápasy zahájily Ïeny Sahary dobﬁe. První bylo utkání
âFK BrÀany - Sahara 2:7. Do zápasu nastoupilo 15 hráãek. Zápas
byl jednoznaãn˘, bylo jen otázkou kolik Sahara vstﬁelí gólÛ. Na nich
se podíleli hráãky - Vaníková 4x, Mocová 1x, Králová 1x a Mikinová
1x. 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. Následovalo utkání
opût venku a to u Baníku ·vermov. V˘sledek byl 3:1 po brankách
Mikinové, Vaníkové a Bení‰kové. 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 2x Drátovníkové, po jedné Mikinové a Vaníkové.
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 posilnil a natrénoval. Dûvãata Sahary jim fyzicky nestaãily 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. Následovalo utkání
v Pavlíkovû, kde Sahara ve vyrovnaném zápase (po poloãase Sahara vedla 1:0 brankou Králové), 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.
(Pokraãování na následující stranû)

Nejlep‰í stﬁelkynû Sahary na podzim 2021 - Vaníková Denisa (vlevo)
a Mikinová Veronika, obû mají po 8 brankách.
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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 brankami Mikinové, Králové a Suchomelové. Rozhodl dostateãn˘ poãet hráãek na hﬁi‰ti i na laviãce.
V posledním zápase podzimu, na domácí

INFORMAâNÍ LIST OBCE VùDOMICE
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 jsou Ïeny Sa-

hary na 2.místû tabulky Divize A. Druhé
a tﬁetí místo v tabulce stﬁelkyÀ této divize
drÏí Mikinová a Vaníková s 8 vstﬁelen˘mi
brankami.
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.

HASIâSKÁ RUBRIKA

Zpráva z ãinnosti SDH Vûdomice a sportovního oddílu mlad˘ch hasiãÛ
Konec sportovní sezóny byl pro mladé hasiãe, na rozdíl od loÀského roku, nabit˘ mnoha t˘mov˘mi i individuálními soutûÏemi. V t˘mov˘ch disciplínách se jednalo pﬁedev‰ím o branné závody (závody poÏárnické v‰estrannosti), do kter˘ch se zapojila vût‰ina vûdomické hasiãské mládeÏe. S nejcennûj‰ími vavﬁíny se dûti vracely jak
z místních závodÛ v Brozanech a Lukavci tak z Kﬁe‰ic, kde probûhl
závod poÏárnické v‰estrannosti zapoãítávan˘ do okresního kola Hry
Plamen. Druhé kolo této nejprestiÏnûj‰í a nejv‰estrannûj‰í soutûÏe
probûhne na jaﬁe a stejnû jako v pﬁede‰l˘ch letech mají na‰i zástupci ve v‰ech vûkov˘ch kategoriích skvûle na‰lápnuto k obhajobû
minul˘ch celkov˘ch vítûzství.
Opût po roce se také uskuteãnil velice oblíben˘ Lhenick˘ dvojboj,
kter˘ se koná v krásném prostﬁedí hasiãského hﬁi‰tû ve Lhenicích
pod Mile‰ovkou, s v˘bornou organizací a lákav˘mi cenami. Jedná
se o kombinaci individuálního závodu na pﬁekáÏkové dráze a t˘mového poÏárního útoku, kdy do celkového hodnocení jsou zapoãítávány kromû ãasu z poÏárního útoku i ãasy jednotliv˘ch ãlenÛ druÏstva na pﬁekáÏkové dráze. Ve velké konkurenci obsadila druÏstva
mlad‰ích i star‰ích ÏákÛ druhá místa.
V polovinû záﬁí byl tﬁetím kolem ve Varnsdorfu zakonãen jiÏ osm˘
roãník oblíbeného Stimax Cupu v bûhu jednotlivcÛ na pﬁekáÏkové
dráze, konan˘ vesmûs na krásn˘ch atletick˘ch stadionech v na‰em
kraji (letos Ústí n. Lab., Meziboﬁí a Varnsdorf). Tato soutûÏ uÏ sv˘m
v˘znamem pﬁesáhla hranice Ústeckého kraje a na jednotlivá kola se
sjíÏdí borci i z jin˘ch koutÛ âech, coÏ v˘raznû zvy‰uje v˘konnostní
úroveÀ závodÛ. V leto‰ním roãníku se opût neztratili i na‰i zástupci,
kter˘ch byla více neÏ dvacítka. Mnozí z nich si vybojovali krásná
dílãí nebo i celková umístûní, jiní si alespoÀ zazávodili ve skvûle pﬁipravené soutûÏi. V celkovém hodnocení se v kategorii mlad‰ích
dívek 9-11 let podaﬁilo Eli‰ce Novákové zvítûzit stejnû jako Lucii
Abrtové mezi mlad‰ími dorostenkami. MoÏná je‰tû nepatrnû lépe se
vedlo chlapcÛm, kde v kategorii nejmlad‰ích 6-8 let skonãil Patrik
Jindrák na 3. místû. V kategorii mlad‰ích chlapcÛ 9-11 let byl Daniel Hodek druh˘ a Adam Horálek pát˘. Mezi star‰ími chlapci 12-15
let byl Daniel Pecháãek první, Jan Marek tﬁetí a Michal Jindrák ãtvrt˘. Pﬁí‰tí rok uÏ soutûÏ pﬁekroãí místem svého konání hranice na‰eho kraje a jedno z kol se uskuteãní i v Mariánsk˘ch Lázních, tedy
v Karlovarském kraji.
Bûhem ﬁíjna a listopadu probíhala i dal‰í kola republikového halového poháru v bûzích na pﬁekáÏkové dráze. Tohoto seriálu závodÛ
se úãastní pouze na‰i nejlep‰í pﬁekáÏkoví bûÏci. Jednak proto, Ïe
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se jedná o konfrontaci s nejlep‰ími ãesk˘mi pﬁekáÏkáﬁi a také proto,
Ïe se soutûÏe konají, vyjma Prahy, ve vzdálen˘ch místech (Jablonec nad Nisou a Ostrava) a doprava je zde trochu logistick˘m problémem. Seriál se skládá ze ãtyﬁ závodÛ (2x Ostrava, 1x Praha
a 1x Jablonec n. Nis.), do celkového hodnocení se sãítají body za
umístûní v jednotliv˘ch závodech. Je tedy jednoznaãnou v˘hodou
absolvování v‰ech kol. To se stalo osudn˘m Eli‰ce Novákové, která
pﬁed posledním závodem v kategorii mlad‰ích dívek vedla, ale
nemoc ji znemoÏnila zúãastnit se posledního kola v Ostravû a tím
takto ne‰Èastnû spadla na sedmé místo. Pﬁesto jí dÛstojnû zastoupila Melinda Javorãáková, která skonãila celkovû tﬁetí. Podobnû
skvûle si vedli mezi mlad‰ími chlapci Daniel Hodek, kter˘ skonãil
pát˘ a Adam Horálek, kter˘ byl osm˘. HÛﬁe si vedli na‰i zástupci ve
star‰ích kategoriích, kde se ale také v˘raznû projevila jejich vût‰í
absence v nûkter˘ch kolech seriálu.
Od zaãátku listopadu byly tréninky mládeÏe pﬁesunuty do haly fotbalové farmy, která je pro nû jiÏ dlouhodobû nepostradateln˘m zimovi‰tûm. Velmi si ceníme vstﬁícnosti vedení VO· a SO· Roudnice
nad Labem, která nám vychází v na‰ich snahách maximálnû vstﬁíc.
V polovinû listopadu si na‰i sportovci (star‰í Ïáci/kynû a dorostenci/ky), kteﬁí nás úspû‰nû reprezentovali na mistrovství âR ve
Hﬁe Plamen, uÏili vodních radovánek v letÀanské Surf arénû. Mohli
si tu vyzkou‰et koordinaci a stabilitu na prknû a umûlé vodní vlnû
nebo si jen tak zaﬁádit v silnû proudící vodû. Toto záÏitkové odpoledne jim zajistila obec Vûdomice, jako podûkování za skvûlou reprezentaci na‰í obce na zmínûn˘ch mistrovstvích republiky v Jihlavû (star‰í Ïáci/kynû) a Zábﬁehu (dorostenci/ky). Moc touto cestou
dûkujeme zastupitelstvu obce za ocenûné úsilí na‰ích sportovcÛ
a trenérÛ.
V nedûli 5. prosince jste se mohli potkat s nûkter˘mi na‰imi ãleny,
kteﬁí pﬁevleãeni za ãerty, Mikulá‰e ãi andûly procházeli obcí a ob‰ÈastÀovali nejmen‰í vûdomické dûti v rámci Mikulá‰ské nadílky poﬁádané obcí Vûdomice.
Na závûr bychom chtûli podûkovat v‰em, kteﬁí nám pﬁispûli vût‰ím nebo men‰ím mnoÏstvím Ïelezného ‰rotu bûhem na‰í tradiãní
sbûrové akce. Pﬁispûli jste tak na dal‰í fungování a rozvoj oddílu
mlad˘ch hasiãÛ SDH Vûdomice.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ pﬁeje v‰em spoluobãanÛm pﬁíjemné
a klidné vánoãní svátky a hodnû zdraví a ‰tûstí v novém roce.
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PRO VOLNOU CHVÍLI

Zemûd˘m lékaﬁsk˘ je jednoletá, 10-50 cm vysoká popínavá bylina. Listy má zpeﬁené a ﬁapíkaté, kvûty uspoﬁádány v hroznu
rÛÏovû ãervené nebo bûlavû rÛÏové barvy, na vrcholu tmavû purpurové. Kvete od kvûtna do záﬁí a najdeme ji na polích, rumi‰tích, v parcích, na pÛdách hlinit˘ch a kypr˘ch. Sbírá se kvetoucí naÈ seﬁezáváním, pﬁiãemÏ... (dokonãení tajenka). Urychluje
stﬁevní peristaltiku, sniÏuje krevní tlak, uvolÀuje kﬁeãe, zamezuje tvorbû Ïluãov˘ch kaménkÛ, v mal˘ch dávkách podporuje tvorbu Ïluãe, pÛsobí moãopudnû a uplatní se i pﬁi léãbû koÏních chorob. UÏívá se ve formû nálevu (2 ãajové lÏiãky na ‰álek vody,
dennû se pijí 2 ‰álky) nebo zevnû ve vy‰‰í koncentraci na koupele ãi obklady.

❁

Hrát hokej
nebo bûhat

2

Dravec

Dlouhé
drÏadlo

❁

Mûlãiny

Kﬁemiãitá
hornina

Svolnost

âesk˘
filmaﬁ
(Mario)

Vojensk˘
pakt

❁

Ruské
poãítadlo

Francouzské mûsto

Vrstvená
stﬁe‰ní
lepenka

Milenecké
dvojice

3

âidlo
v obliãeji

Odhadem
Obec
u Pﬁíbrami

Rosol

Útok vojákÛ
na koních

Konzervovat
Nûkdej‰í
úãastník
veselky

¤ímsk˘ch
501

Tahleta

Íránsk˘
koãovník
(zastarale)

Oni

1

Úder nohou

Zkratka
praÏské
univerzity

Nûmeck˘
satelitní
kanál

Anglicky
„inkoust“

AviváÏní
roztok

Stopa

Adolfína
Jméno
norsk˘ch
králÛ

Obraz nahé
Ïeny

Tekutina
nutná
k Ïivotu

Hasnice na
vápno

Zvyky
islámsk˘ch
národÛ

Naftaﬁsk˘
koncern

Nûmecky
„vrchní“

Tvoje osoba

❁

NAPOVÍME:

·v˘carské
zimní
stﬁedisko

Ilk, SEATO,
Oseã, adat,
Vuk, lydit.

Tumá‰
Bomba

Hlasov˘
projev

Rostlinné
máslo
Arabsk˘
vládce

Obvykle
jarní polní
práce

Zbabûlé
Ïeny

Psací
potﬁeba

Postava ze
seriálu My
z konce
svûta

Vzhledy

Met
Pﬁivadûã
surové
nafty

Vodní
Ïivoãich

Iniciály
italské
hereãky
Mutiové

Druh
je‰tûra

Znaãka
abtesly

StráÀ
Hmota

Boty

Fanfáry

Jméno
Chaãaturjana

Moravsk˘
Oldﬁich

Samovolnû
vytékající
mo‰ty

HeyerdahlÛv ãlun
Proutûná
nádoba

Sloní zub
·kolní
deska

Hrabav˘
pták

Malá fordka

Mûsto na
Teplicku

4

Ten i onen

V˘tvory

Svislé
jeskynû

Golemova
kuliãka

Tajenka: Po odstranûní hrubé ãásti lodyhy se musí rychle su‰it.
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POHLED B¯VALÉHO STAROSTY
NA SOUâASNÉ DùNÍ V OBCI.
VáÏení ãtenáﬁi Vûdomick˘ch novin.
Jsem jeden z tûch, kteﬁí se podíleli na sestavování kandidátÛ pro souãasné volební období.
Snahou spoleãnû s kandidujícími bylo navrhnout voliãÛm obãany, kteﬁí mají ambice nadále
se podílet na úspû‰ném rozvoji na‰í obce tak,
aby se nám zde v‰em spokojenû Ïilo. Práci ve
vedení obce jsem vûnoval více jak polovinu
svého Ïivota. Za pomoci aktivních zastupitelÛ,
ãlenÛ spolkÛ a na‰ich obãanÛ, se kter˘mi jsem
v prÛbûhu let spolupracoval, se nám dle názoru ‰iroké veﬁejnosti podaﬁilo na‰i obec posunout mezi nejlep‰í nejen v okrese, kraji ale
i celé republiky. Svûdãí o tom mnohá ocenûní,
která jsme získali. Mnozí, kteﬁí se aktivnû podíleli na rozvoji obce a její v˘stavbû ãi zvelebování jiÏ nejsou mezi námi, v‰em v‰ak patﬁí
upﬁímné podûkování. Ano, jsou i vûci, které se
nepodaﬁilo realizovat ale vût‰inou je v‰e o finanãních prostﬁedcích a prioritách. Nakonec
i to, Ïe zájem o bydlení v na‰í obci je stále Ïádoucí nasvûdãuje tomu, Ïe vynaloÏené úsilí
v‰ech nebylo marné.
V souãasné dobû mám v‰ak dojem a není to
jen dojem mÛj Ïe informování obãanÛ je neúplné a ãasto dochází k pﬁevracení faktÛ. Jako
pﬁíklad uvedu poslední vydání Vûdomick˘ch
novin, kde v jednom z ãlánkÛ je popisováno
„hrozící vyústûní soudního sporu mezi na‰í obcí
a místním obãanem“. Nebudu zabíhat do podrobností, vÏdyÈ o celé vymy‰lené kauze ohlednû dodatku Smlouvy ã.1 o zápÛjãce sportovi‰È
vãetnû Zázemí sportovních klubÛ, toho bylo jiÏ
ﬁeãeno dost. Vyústûním bylo pozvání mé
osoby, dále p. Jana Sekery pﬁedsedy Sportovního klubu a b˘valé místostarostky p. Radky
Luxové k podání vysvûtlení v dané vûci na Policii âR do Roudnice n.L. Nic pﬁíjemného Ïe.
NatoÏ kdyÏ máme v‰ichni pﬁesvûdãení, Ïe jsme
se niãeho, z ãehoÏ jsme byli obvinûni, nedopustili.
Na listopadovém veﬁejném zasedání zastupitelstva bylo na Ïádost ãásti zastupitelÛ pﬁedneseno vyrozumûní Obvodního oddûlení Policie
PâR Roudnice n.L., a v˘sledek Okresního státního zastupitelství v Litomûﬁicích ve vûci pﬁezkoumání postupu policejního orgánu. Dále byl
vznesen poÏadavek z ﬁad zastupitelÛ na zveﬁejnûní tûchto dokumentÛ ve Vûdomick˘ch novinách. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe na vesnici se
mají jakákoliv nedorozumûní ﬁe‰it jednáním po
sousedsku a ne podáním trestního oznámení
na „neznámého pachatele“.
Pﬁíjemné proÏití Vánoãních svátkÛ v‰em obãanÛm obce a hodnû zdraví pﬁeje
Václav Tyl
■ ■ ■

VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ,
dovolte mi reagovat na pﬁíspûvek b˘valého
starosty pana Václava Tyla. Skuteãnost, Ïe se
v minul˘ch letech podaﬁilo realizovat a vybudovat ﬁadu prospû‰n˘ch vûcí nikdo nepopírá. Naopak, já jako starostka, ale i celé zastupitelstvo
chceme na dobré v˘sledky navázat a dál je
rozvíjet. Jak uÏ bylo mnohokrát ﬁeãeno, nemÛÏeme zÛstat stát na místû, spoleãn˘m úsilím
musíme Ïivot ve Vûdomicích dále vylep‰ovat.
Nejprve k pohledu na informování obãanÛ

14

a údajné pﬁevracení faktÛ. MÛj názor je zcela
opaãn˘ neÏ ve svém vyjádﬁení prezentuje pan
Tyl. ÚroveÀ informovanosti a transparentnosti
souãasného vedení obecního úﬁadu je na vy‰‰í
úrovni, neÏ byla v minulosti. To potvrzuje zku‰enost vût‰iny zastupitelÛ i pozitivní ohlasy
velké ﬁady na‰ich obãanÛ.
Jako dÛkaz uvádím úspû‰né v˘bûrové ﬁízení
prodeje stavebních pozemkÛ v rozvojové lokalitû - ze strany neuspokojen˘ch zájemcÛ nebyla vznesena Ïádná námitka ohlednû pﬁístupu
k informacím nebo postupu ﬁízení. ZpÛsob informování o v˘bûru zhotovitele pﬁístavby mateﬁské ‰kolky byl také maximálnû transparentní
a otevﬁen˘.
V neposlední ﬁadû poukazuji na zpÛsob
práce celého na‰eho zastupitelstva. Na pracovních poradách jednotliví zastupitelé pﬁiná‰ejí své podnûty. O tûch diskutujeme a hledáme
spoleãnû to nejlep‰í ﬁe‰ení pro Vûdomice. I to
je dÛkazem konstruktivního a rovného pﬁístupu
pﬁi ﬁe‰ení obecních záleÏitostí. Na‰la bych
celou ﬁadu dal‰ích dÛkazÛ o tom, Ïe souãasné
zastupitelstvo pﬁi správû vûcí veﬁejn˘ch postupuje zcela otevﬁenû a transparentnû.
ZáleÏitost „hrozící ve vyústûní soudního
sporu mezi na‰í obcí a místním obãanem“ je
bohuÏel skuteãností nikoliv pﬁevracením faktÛ.
Pﬁi inventarizaci majetku obec zjistila, Ïe ãást
chodníku byla v minulosti postavena na soukromém pozemku. Obec se snaÏila nûkolikrát
tuto vûc narovnat tím, Ïe nabídla odkoupení
pﬁedmûtného pozemku za cenu stanovenou
odborn˘m posudkem. Majitel ale ná‰ návrh
opakovanû odmítal a hrozil nám odstranûním
stavby. Bylo zﬁejmé, Ïe obec musí konat. PoÏádali jsme o právní rozbor situace a byli jsme
pﬁipraveni bránit obecní zájmy soudní cestou.
Po ﬁadû jednání bylo na‰tûstí riziko soudního
sporu zaÏehnáno a nakonec do‰lo k dohodû
o odkupu pozemku do vlastnictví obce. Jsem
opravdu ráda, Ïe se nám tuto ne‰Èastnou záleÏitost podaﬁilo vyﬁe‰it smírnou cestou.
Pár slov ke kauze „trestního oznámení na
neznámého pachatele“. Souhlasím, Ïe sporné
záleÏitosti je ideální zkusit nejprve vyﬁe‰it, jak
pí‰e pan Václav Tyl, „po sousedsku“. Jsem si
ale témûﬁ jistá, Ïe v tomto konkrétním pﬁípadû
to moÏné nebylo. Proã? Okolnosti se ukázaly
b˘t pﬁíli‰ závaÏn˘mi, neÏ aby bylo moÏné vûc
vyﬁe‰it jen podáním ruky. Posuìte sami.
Na základû v˘sledku odborného posudku vypracovaného soudním znalcem v oboru Kriminalistika (padûlky), Papír a Polygrafie panem
Ing. Vladimírem Sittou, MBA bylo konstatováno, Ïe zkouman˘ dokument (Dodatek ã. 1 k nájemní smlouvû) s velkou pravdûpodobností
nebyl podepsán v dobû, kdy byl datován,
ale v blíÏe neurãené dobû v souãasnosti.
Rozhovor se soudním znalcem naleznete v dal‰ím ãlánku. Po tomto zji‰tûní jsem jako statutární zástupce obce nemûla jinou moÏnost, neÏ
zji‰tûné skuteãnosti oznámit zastupitelÛm
(podle principÛ v˘‰e zmiÀované transparentnosti a informovanosti) a poÏádat je o jejich
názor. Celé zastupitelstvo se jednomyslnû
shodlo a následnû mû vyzvalo, jako starostku
obce, k podání trestního oznámení na neznámého pachatele.
Orgány Policie âR a Státní zastupitelství vûc
pro‰etﬁily, provedly nezbytné úkony trestního ﬁí-

zení a vûc následnû odloÏily s odÛvodnûním,
Ïe obci nevznikla Ïádná ‰koda, resp. vzniku
‰kody bylo starostkou obce vãas zabránûno.
Popisované skuteãnosti z dÛvodu absence
‰kody nejsou trestn˘m ãinem, a proto se orgány ãinné v trestním ﬁízení podnûtem dále nezab˘valy. ZároveÀ v‰ak konstatují, Ïe vûc by bylo
moÏné posuzovat jako pﬁeãin podvodu ve stadiu pﬁípravy.
Se závûry vy‰etﬁování jsme veﬁejnost detailnû seznámili na veﬁejném zastupitelstvu konaném dne 1. 11. 2021 - opût se zde odvolávám
na zmiÀovanou transparentnost jednání a otevﬁen˘ pﬁístup k informacím.
Pﬁi správû vûcí veﬁejn˘ch nemÛÏeme závaÏné skuteãnosti jen tak pﬁehlíÏet. Jsme vázáni
povinností vÏdy a za v‰ech okolností postupovat podle Zákona o obcích a s péãí ﬁádného
hospodáﬁe. Samozﬁejmû i v pﬁípadû, kdy se
jedná o nepopulární kroky ãi opatﬁení. Na základû reakcí ﬁady vûdomick˘ch obãanÛ vím, Ïe
takov˘ pﬁístup lidé oceÀují. A vlastnû jej od starosty i oãekávají.
Jana Salcmanová, starostka obce
■ ■ ■

SOUDNÍ ZNALEC ING. VLADIMÍR
SITTA, MBA - OTÁZKY A ODPOVùDI
OHLEDNù VùCI DODATKU â. 1
Postupovala obec (starostka) dobﬁe,
pokud mûla podezﬁení, Ïe s danou listinou
není nûco v poﬁádku a dala tuto listinu
k provûﬁení?
Ovûﬁování pravosti sporn˘ch listin, které jsou
pﬁedkládány ke zkoumání ze strany státní správy (obce, mûsta) nebo orgánÛ veﬁejné moci, je
bûÏné. Od doby zpracování mého vyjádﬁení
v této vûci jsem zpracoval ﬁadu dal‰ích. Obecnû totiÏ platí, Ïe pokud závisí (úﬁední) rozhodnutí na posouzení takov˘ch skuteãností, k nimÏ
je tﬁeba odborn˘ch znalostí, které úﬁední osoby
nemají, pak je nezbytné vyuÏití odborníka na
danou problematiku. Úﬁedník, zastupitel, ale ani
policista nemohou b˘t odborníci na v‰echno.
Kvalitní padûlky nemusí automaticky poznat ani
znalec (natoÏ úﬁedník), coÏ dvojnásobnû platí
u antidatovan˘ch listin, tedy u listin, které vznikly pozdûji, neÏ jak je na nich uvedeno. Stále
ãastûji se také setkávám i s tím, Ïe ﬁada zadavatelÛ, pokud jsou na pochybách, si nechávají
ovûﬁovat pravost sporn˘ch listin uÏ jen z opatrnosti, aby jim nebyla pozdûji vyt˘kána neãinnost, pokud by se ukázalo, Ïe sporná listina nebyla pravá. Dal‰ím dÛvodem, proã nelze ignorovat sporné listiny, je bohuÏel praxe, kdy se na
jedné listinû podvod otestuje a pokud listina
„projde“, mohou se objevit padûlané listiny dal‰í
a s nebezpeãnûj‰ím obsahem. Postup zdej‰í
obce se proto niãím nevymykal ostatním pﬁípadÛm a povaÏuji jej naprosto za standardní,
resp. peãliv˘.
Z jakého dÛvodu není moÏné do odborného vyjádﬁení uvést, Ïe urãit˘ dokument je ãi
není pravdiv˘? Uvádí se v˘‰e tolerance
apod.
KaÏdé zkoumání je jiné a i u zdánlivû podobn˘ch pﬁípadÛ mohou b˘t závûry rÛzné. Pravost listiny se mÛÏe prokázat nebo vyvrátit
zcela kategoricky a bez pochybností, ale také
vÛbec, pﬁípadnû s vy‰‰í ãi niÏ‰í mírou pravdûpodobnosti. Znalec by v‰ak mûl vÏdy usilovat
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o jednoznaãnou formulaci závûrÛ. Závûry znalce musí b˘t nejen pravdivé, ale pﬁedev‰ím
úplné, odÛvodnûné a pﬁezkoumatelné, aby si
kaÏd˘ mohl ovûﬁit, na základû ãeho znalec
tvrdí, to co tvrdí. V této vûci je závûr uveden˘
s nejvy‰‰í mírou pravdûpodobnosti. Takov˘
závûr je moÏné povaÏovat za velmi jednoznaãné vyjádﬁení názoru, kter˘ b˘vá více neÏ dostateãn˘ pro rozhodování soudÛ. Závûr je navíc
opﬁen˘ o nálezy hned v nûkolika rovinách,
které jsou vzájemnû ve shodû. Podrobnû to
bylo vysvûtleno na veﬁejném jednání ZO dne
1/11/2021. Pokud by i pﬁesto závûr pﬁipadal nûkomu stále málo jist˘, lze pokraãovat v doplnûní dokazování, jak jsem navrhl a uvedl ve svém
vyjádﬁení.
Co si myslíte o argumentech, které
mohou zpochybÀovat Va‰e odborné závûry?
Pokud je mi známo, tak do dne‰ního dne nebyly mé nálezy a závûry v odborné rovinû
nik˘m zpochybnûny, natoÏ vyvráceny.
Jak˘ oãekáváte dal‰í postup?
Tak jako v kaÏdé vûci, i zde jsem pﬁipraven˘
své závûry doplnit/stvrdit/obhájit. Pokud byla
vûc pﬁedána policii, pﬁi‰lo by mi pﬁirozené, Ïe
budu policií pﬁedvolán, abych zodpovûdûl
v‰echny pﬁípadné doplÀující dotazy ãi námitky.
Zatím mû nikdo ve vûci nepﬁedvolal. Po právní
stránce mi nepﬁíslu‰í vûc hodnotit, ale aÈ uÏ
bude pﬁípad právnû uzavﬁen jakkoliv, nic to nemûní na zji‰tûn˘ch nálezech a závûrech.
Chtûl byste nûco doplnit?
Pouze pro poﬁádek bych chtûl uvést, Ïe jsem
byl jako znalec na Ïádost obce (zadavatele)
zbaven ve vûci mlãenlivosti dne 1/11/2021 na
veﬁejném jednání ZO, kde jsem veﬁejnû vysvûtlil postupy technického zkoumání listin, odÛvodnil své závûry a zodpovûdûl v‰echny dotazy zastupitelÛ i veﬁejnosti. Odmûna za moji
práci nebyla stanovena jako smluvní, ale byla
úãtována podle platného znûní vyhlá‰ky Ministerstva spravedlnosti ã. 504/2020 Sb., jíÏ se
provádí zákon ã. 254/2019 Sb. o znalcích.

hara obci je jiÏ ze dne 14.9.2016.
Není tﬁeba uvádût, Ïe kaÏdá platba v úãetnictví obce musí b˘t podloÏena dokladem
a v pﬁípadû pﬁeúãtování energií musí b˘t stanovena smlouvou ãi jejím dodatkem. Odpovûdnost za tyto úkony v‰ak spadají do kompetence paní starostky, která sv˘m podpisem stvrzuje jejich ovûﬁení a správnost. Ptám se tedy, na
jakém základû podepisovala nynûj‰í starostka
paní Jana Salcmanová doklady k vyúãtování
energií klubu SK Sahara? Jak sama uvedla,
nevûdûla o existenci dodatku aÏ do doby, kdy
se o nûm zmínil pﬁedseda klubu SK Sahara.
Dûkuji redakãní radû Vûdomick˘ch novin za
umoÏnûní oti‰tûní plného znûní vyjádﬁení orgánÛ ãinn˘ch v trestím ﬁízení-policie âR ze dne
16.9.2021 a Okresního státního zastupitelství
ze dne 4.10.2021. Vzhledem k rÛzné interpretaci v˘sledkÛ ﬁízení to povaÏuji za nezbytné.
Pﬁi trestním oznámení se paní starostka opírala o odborné posouzení, které jednoznaãnû
nepotvrzuje, Ïe dodatek byl vyhotoven dodateãnû. Pokud nebyl, a já jsem o tom pﬁesvûdãená, pak jsem ho ani nemohla pronést na
úﬁad a tajnû vloÏit do spisu. (Jak jsem byla nûkter˘mi zastupiteli obvinûná.)
Pro mû je dÛleÏité, Ïe argumenty, které pouÏila paní starostka pro mé odvolání jsou snÛ‰kou polopravd, nepodloÏen˘ch argumentÛ
a zavádûjících informací.
V minulém vydání Vûdomick˘ch novin napﬁíklad paní starostka pí‰e: „Velmi závaÏnou z pohledu dÛvûry byla pro mû i ta skuteãnost, Ïe si
Kontrolní v˘bor zastupitelstva vyÏádal provedení auditu práce paní místostarostky.“

■ ■ ■

Zastupitelstvo obce sv˘m usnesením v‰ak
Kontrolní v˘bor provedením Ïádného auditu
nepovûﬁilo. Po pﬁeãtení ãlánku paní starostky
jsem poÏádala alespoÀ o pﬁedloÏení zápisu
Kontrolního v˘boru z provedeného auditu.
Zápis z provedeného „auditu“ z 6. dubna
2020 jsem dostala k nahlédnutí teprve v listopadu 2021. Kontrolní v˘bor v nûm doporuãil
odebrání povinností a financí místostarostce
a pﬁijetí dal‰í administrativní pracovnice, která
by tyto povinnosti vykonávala.
Zde mi do‰lo, Ïe jsem nejspí‰ pro nûkoho
„Persona non grata“. Paní starostka mi uÏ
v roce 2019 navrhovala odebrání nûkter˘ch
agend, já jsem v‰ak argumentovala tím, Ïe své
povinnosti plním ráda, vãas a ﬁádnû a nevidím
dÛvod ke zmûnû.
Tomu odpovídá i dal‰í vyjádﬁení paní starostky v novinách: „Jak jsem si mûla vysvûtlit událost, kdy po neúspû‰ném jednání hrozící vyústit v soudní spor mezi na‰í obcí a místním obãanem se tento obãan objeví v doprovodu paní
místostarostky v archivu obce, aniÏ by o tom
byl proveden oficiální záznam?“

OKÉNKO B¯VALÉ MÍSTOSTAROSTKY
OBCE
VáÏení spoluobãané, vzhledem k situaci,
která vyvrcholila m˘m odvoláním z funkce místostarostky a podáním trestního oznámení,
bych Vás ráda informovala o dal‰ím postupu
v této kauze.
Jednalo se o dodatek ã. 1 ke smlouvû o zápÛjãce mezi obcí Vûdomice a Sportovním klubem Sahara ze dne 23.6.2015, kde se doplnila
smlouva z roku 2001 o novû vzniklou budovu
a definovala se úhrada energií sportovnímu
klubu. Dle paní starostky byl tento dodatek vypracován dodateãnû aÏ v roce 2021 a následnû neznám˘m pachatelem umístûn na úﬁad.
JelikoÏ jsem byla vtaÏena do této kauzy, byla
jsem nucena hledat dÛkazy. Na Veﬁejném zasedání dne 1.11.2021 jsem pﬁednesla fakta,
která jasnû dokazují existenci dodatku smlouvy
z roku 2015. Klubu SK Sahara byly totiÏ obcí
pﬁefakturovávány energie v chatiãce MULTI.
První pﬁíjmov˘ doklad o úhradû platby SK Sa-

Kontrolní v˘bor ze zákona:
a) kontroluje plnûní usnesení zastupitelstva
obce a rady obce, je-li zﬁízena,
b) kontroluje dodrÏování právních pﬁedpisÛ
ostatními v˘bory a obecním úﬁadem na
úseku samostatné pÛsobnosti,
c) plní dal‰í kontrolní úkoly, jimiÏ jej povûﬁilo zastupitelstvo obce.

A o co ‰lo? Rozhodnû ne o archiv. Na zﬁízení archivu je nutná akreditace, kterou vydává
ministerstvo. Pokud by to archiv byl, existoval
by pﬁedpis o chování v tomto prostoru a o oficiálních záznamech o náv‰tûvách. Akreditaci,
a tudíÏ ani archiv obec nemá.
Jednalo se o místnost, kde jsou uloÏené dokonãené projekty. Paní starostkou jsem byla
povûﬁená najít kolaudaãní rozhodnutí na stavbu
související s v˘stavbou komunikací. A protoÏe
jsme, ani ona ani já, ani administrativní pracovnice OÚ nevûdûly, kde je dokument uloÏen, poÏádala jsem b˘valého starostu a b˘valého
pﬁedsedu v˘boru v˘stavby o pomoc pﬁi hledání
tohoto dokumentu. Ostatnû, po volbách jsme
se na b˘valého starostu ãasto obracely ve vûcech, o kter˘ch jsme neznaly podrobnosti. B˘val˘ starosta pﬁi pﬁedávání úﬁadu pﬁislíbil nastupující starostce i mnû pomoc a také svÛj slib
plnil.
Je smutné, Ïe nyní musel ãelit trestnímu
oznámení, které (s pochybn˘mi dÛkazy) paní
starostka podala.
Inu, nadarmo se neﬁíká: „Za dobrotu, na Ïebrotu.“
V‰ak dÛleÏitûj‰í neÏ v‰echny sváry tohoto
svûta, je na‰e zdraví. A trocha toho ‰tûstí.
Právû to bych Vám, váÏení spoluobãané,
chtûla popﬁát. Klidné proÏití nadcházejících
svátkÛ, lásku Va‰ich bliÏních, zdraví a ‰tûstí
v nadcházejícím roce 2022.
Bc. Radka Luxová, zastupitelka obce
■ ■ ■
OD PRAVIDELNÉHO âTENÁ¤E
Chtûla bych touto cestou poÏádat paní starostku a redakãní radu, aby odpovídali na dotazy ãtenáﬁÛ Vûdomick˘ch novin.
Rádi se dozvídáme novinky z obecního
úﬁadu a je tedy pochopitelné, Ïe mohou vzniknout dotazy, které doplní ná‰ pohled na situaci.
Vûﬁím, Ïe stejnû zajímá i na‰e zastupitele
ná‰ názor na dûní v obci.
Dûkuji, Milada Janovská
■ ■ ■

VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ,
nejsem pﬁíznivcem v˘mûny názorÛ prostﬁednictvím Vûdomick˘ch novin, je vÏdy lep‰í si vûci
vyﬁíkat osobnû. Respektuji, Ïe tento mÛj názor
nûkteﬁí nesdílejí a poÏadují zveﬁejÀovat svoje
osobní stanoviska v místním tisku, a to nûkdy
i s odkazem na povinnost zveﬁejnit názor dle
Tiskového zákona.
Ke kauze „trestní oznámení na neznámého
pachatele“ i „odvolání místostarostky“ byly zveﬁejnûny ve‰keré dostupné informace. Domnívám se, Ïe obãané si mohli udûlat vlastní obrázek, jestli postup obce ve vûci byl správn˘
nebo mûlo b˘t postupováno „po sousedsku“,
jak navrhuje pan b˘val˘ starosta Václav Tyl.
Stojím si za tím, Ïe jak podání trestního
oznámení na neznámého pachatele, tak i odvolání paní místostarostky bylo provedeno
zcela transparentnû a v souladu se Zákonem
o obcích, kdy v obou pﬁípadech vût‰inovû rozhodovalo zastupitelstvo na‰í obce.
Jana Salcmanová, starostka obce
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