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Milí čtenáři,
dostává se Vám do ruky letošní první
vydání Vědomických novin. Letos až
koncem dubna, protože první číslo je
tradičně velikonoční.
Velikonoce připadají na první neděli po
jarním úplňku po rovnodennosti.
Všechny výklady Velikonoc spojuje
společné téma smrti a zrodu nového
života, v jejich původu se však názory
rozcházejí. Jejich počátky však s největší
pravděpodobností sahají do pohanských
dob, kdy lidé oslavovali příchod jara a
plodnosti, což při tehdejším způsobu
obživy znamenalo klíčovou životní otázku.
Plodnost a nový život symbolizují vajíčka.
Jako nábožensky organizovaná tradice se
však Velikonoce poprvé objevily u Židů,
kteří slaví svátky Pesach k uctění Boží
pomoci při vysvobození Izraelitů z
egyptského otroctví
Podle některých historiků používali
křesťané pro usnadnění christianizace
pohanských národů metodu, při které
překryli stávající svátky svými vlastními
oslavami. Proto se dnes prakticky všechny
křesťanské svátky včetně Vánoc a
Velikonoc kryjí s pohanskými. Také
například pomlázky a jiné velikonoční
rekvizity mají původ v době dávno před
Kristem.
Velikonoce se pojí s řadou tradic. V české
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OBSAH
tradici se vžilo jako klíčový den oslav
Velikonoc pondělí po Božím hodu
velikonočním, které se označuje jako
Červené pondělí.
Podle zvyků chlapci pomocí pomlázek
šlehají dívky, aby neuschly. Ty je mohou
na oplátku polévat vodou. Dívky obvykle
chlapce obdarovávají zdobenými vajíčky.
Ačkoli jsou velikonoční obyčeje v Česku
stále velmi oblíbené, podle průzkumu
společnosti Univeler se ukázalo, že
velikonoční tradice dodržuje jen třetina (33
%) lidí. Naopak 35 % dotázaných uvedlo,
že se jim velikonoční zvyky líbí, ale mrzí
je, že se už příliš nedodržují. Naproti 4 %
lidí velikonoční tradice odmítá a tedy je ani
nedodržují.
Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc,
vždy jsou spojené s vítáním jara. Toto
roční období se lidé snažili odpradávna
přenést různými způsoby i do svých
domovů, například v podobě obilí
zasazeného v miskách a talířích.
Ať už, naši milí čtenáři, Velikonoce slavíte,
nebo ne, jaro je tu a s ním i období, kdy
všechno roste a pučí a na přírodu je
prostě radost pohledět.
Doufám, že i na velikonoční vydání
Vědomických novin je radost pohledět a
hlavně přeji hezké počteníčko (třeba pod
pučícím stromem).
Ing. Iva Fořtová
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Opět s dětmi počítáme,
tentokrát tahle velikonoční
koťátka.

CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT
JARO  František Halas

Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.
Nachystat noty ptáčkům,
obléci nahé stromy,
vysmát se poškoláčkům,
pozlatit střechy, domy.
Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit, brouky.
Rozmíchat v lese barvy
a kdeco zrána zrosit,
probudit v zemi larvy
a teplo do děr nosit.
Včeličkám květy sladit
a děcka nutit vstávat
a kožich kočkám hladit
a peckám jádra dávat.

Vědomické noviny
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Informace z obce

CO

NOVÉHO V LETOŠNÍM ROCE V
INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ A OBNOVĚ
MAJETKU OBCE.

V souladu s Programem obnovy a
rozvoje
obce
pro
letošní
rok,
schváleným zastupitelstvem obce v
měsíci březnu, připravujeme hned
několik stavebních akcí.
Konkrétně se jedná o VÝSTAVBU
NOVÝCH HERNÍCH PRVKŮ pro naše
nejmenší,
v
prostoru
Veřejného
sportovně rekreačního areálu „ U
sumce“. Nově se děti můžou těšit na
koráb, houpadlo a lanovou dráhu, které
zčásti nahradí některé již nevyhovující
herní prvky. Na realizaci jsou zajištěny
finanční prostředky, vydán souhlas
stavebního úřadu a bylo vypsáno
výběrové řízení na dodavatele. V
předstihu již byly zahájeny přípravné
terénní práce. Realizace herních prvků
je předpokládána do konce měsíce
června. Realizací tohoto záměru hodlá
obec vylepšit prostředí areálu pro
návštěvníky, ale hlavně pro rodiče s
dětmi.
Dále v letošním roce obec plánuje
zajistit REKONSTRUKCI SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ MŠ. V současné době je
zpracována projektová dokumentace,
zajištěny
finanční
prostředky
a
připraveno
výběrové
řízení
na

zhotovitele stavebních prací. Práce
budou probíhat v době prázdnin a po
jejich ukončení
čeká mimořádné
nasazení i personál MŠ, aby vše bylo
připraveno do zahájení nového školního
roku. Samotná rekonstrukce přispěje ke
zvýšení kapacity MŠ o tři děti, to
znamená z dosavadních 25 dětí na 28.
Největší dlouhodobě připravovanou
akcí (práce na studiích byly zahájeny
práce již v roce 2007) je výstavba
„ZÁZEMÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ OBCE
VĚDOMICE“. Jedná se o dvoupodlažní
objekt, kde v přízemí je plánováno
technické zázemí sportovních hřišť,
bistro
včetně
jeho
zázemí,
bezbariérového sociálního zařízení a
klubovny pro sportovce i návštěvníky. V
horním patře jsou plánovány šatny,
včetně
sociálního
zařízení
pro
sportovce.
Projekt
řeší
rovněž
rekonstrukci stávajícího volejbalového
hřiště a hřiště na plážový volejbal.
Zachovány budou v omezené míře také
plochy na petanque. Nově řešeny
přípojky elektřiny, plynu, vody a
kanalizace a také přístupová cesta k
zadní části budovy. Případná realizace
stavby si vyžádá pokácení
26 ks
stromů rostoucích v místě stavby, za
které
bude
provedena
náhradní
výsadba. Na stavbu je zpracována

JAK

POKRAČUJÍ PRÁCE NA NOVÉM ÚZEMNÍM PLÁNU
OBCE.

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 30. října 2013
přijalo usnesení č. 254/16/2013 v následujícím znění:
a)
revokuje usnesení č.238/15/2013 ze dne 17.7.2013
b)
nesouhlasí s nově navrženou trasou obchvatu dle
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
c)
pověřuje zpracovatele územního plánu, vymezením
územní rezervy pro koridor obchvatu Roudnice n.L. na
katastru obce Vědomice co nejdále od současně zastavěného
území obce.
d)
pověřuje starostu obce Vědomice podat písemnou
připomínku ke Zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje k vedení trasy OBCHVATU ROUDNICE N.L.,
v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje, vedené jako
koridor nadmístního významu silnice II/240, který je sledován
jako veřejně prospěšná stavba a to tak, aby byl veden co
nejdále od současně zastavěného území obce Vědomice.
Na základě tohoto usnesení, byl požádán Odbor majetku a
rozvoje města Roudnice n.L., oddělení úřad územního
plánování, který je pořizovatelem nového územního plánu
obce, o úpravu návrhu územního plánu. Dle informace na
oddělení OÚÚP města, byly práce na úpravě návrhu
zahájeny.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na sklonku roku 2013
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projektová
dokumentace,
vydáno
stavební povolení a povolení ke kácení.
Realizaci
záměru
schválilo
zastupitelstvo obce většinou hlasů na
veřejném zasedání
usnesením č.
271/18/2014. A to jednak předložení
projektové
žádosti
o
dotaci
z
Regionálního operačního programu
soudržnosti Severozápad, ale i zajištění
spolufinancování obce a z části
předfinancování projektu formou úvěru.
V současné době kvalitu projektu
posuzují
nezávislí
hodnotitelé.
Vzhledem ke krátké době na realizaci
projektu zajistila obec zpracování
zadávací dokumentace pro výběrové
řízení na zhotovitele stavby. To by mělo
být vypsáno v co nejkratší době. Pro
samotnou realizaci je však rozhodující,
zda obec obdrží dotaci v rámci ROP
SZ.
V případě realizace nové stavby dojde
k odstranění stávajícího nevyhovujícího
zařízení, které bylo v začátcích
sportování v naší obci provizorně
sestaveno
sportovními
nadšenci
vlastním přičiněním ze stavebních
buněk a kontejnerů a v dnešní době již
nevyhovuje jednotlivým oddílům ani
ostatním návštěvníkům. A to jak
prostorově, tak i z hlediska bezpečnosti
a hygieny.
V.T.

projednalo návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje a uložilo členu Rady Ústeckého kraje učinit
kroky k neprodlenému zahájení prací na zprávě o uplatňování
ZÚR ÚK v celém rozsahu. To znamená, že v nejbližší době by
mělo být veřejnou vyhláškou zveřejněno oznámení o
projednání Návrhu zprávy o uplatňování k Zásadám
územního rozvoje Ústeckého kraje.
K těmto zásadám podá obec připomínku k vedení trasy
obchvatu Města Roudnice n.L. tak, aby byl veden co nejdále
od současně zastavěného území obce Vědomice. (viz část
usnesení ZO č.238 pod bodem d). Zde bych chtěl
připomenout, že ke zprávě o uplatňování se může vyjádřit
každý občan naší obce či ústeckého kraje.
V měsíci únoru byla vydána městským úřadem v Roudnice
n.L. Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání Návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu Roudnice n.L. Ode
dne doručení veřejné vyhlášky obci byla u nás zveřejněna na
úřední a elektronické desce od 5.2.2014 do 3.3.2014. Po
celou tuto dobu mohli všichni občané uplatnit své připomínky.
Naše obec podala dne 20.2.2014 podnět následujícího
znění:
Obec Vědomice, v souladu s usnesením Zastupitelstva obce
č. 254/16/2013, nesouhlasí s vedením trasy západního
obchvatu Roudnice nad Labem bII/240 v těsné blízkosti
zastavěného území obce Vědomice.
Požadujeme posunutí obchvatu co nejdále od současně
zastavěného území obce Vědomice. To znamená i posunutí
Vědomické noviny

nového mostu přes Labe po proudu, až k hranici katastrálního
území obce.
Umístění nové trasy, která bude navazovat na trasu
vymezenou v územním plánu obce Vědomice, požadujeme
podat jako návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje.
Dle našeho názoru se vybudováním dálnice, rozvojem města i
ekonomickým vývojem v zemi změnila dopravní situace z
90tých let minulého století natolik, že by bylo vhodné prověřit,
zda je vedení trasy a vybudování mostu s připojením na
katastru obce Vědomice nutné. A to nejen s přihlédnutím k
ekonomické stránce věci, ale i z pohledu ochrany přírody a

INFORMACE O ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE MĚSTA ROUDNICE N.L. V
NAŠÍ OBCI.

Městská Policie Roudnice n.L. vyjíždí
do naší obce, jeli nahlášeno porušení
zákonů nebo obecně závazných
vyhlášek obce, ke kterým dochází na
našem katastru. Toto se děje na
základě veřejnoprávní smlouvy, za
úplatu. V prvním čtvrtletí letošního roku
byly
řešeny
čtyři
případy.
Pro
zajímavost konkrétně:
1.2.2014 – telefonicky bylo oznámeno,
že v blízkosti komunikace směrem na
obec Černěves je volně pobíhající pes –
labrador, který usmrtil srnu. Na místo
byla vyslána hlídka, vyrozuměna policie
ČR a myslivecký hospodář.
22.2.2014 – zasahovala MP na základě
telefonického oznámení paní P., že její
soused pan B., od ranních hodin
spaluje na dvoře v sudu domácí odpad.
Na místě hlídka oznámení potvrdila,

krajiny.
O podání podnětu obce jsme informovali „Zdravé Vědomice
o.s.“, které nás následně informovalo o podání vlastní
připomínky.
O dalším průběhu jednání budeme naše občany průběžně
informovat, jak na veřejných zasedání zastupitelstva obce,
tak i v našich novinách.
V.T.

zajistila foto a video dokumentaci a
snažila
se
kontaktovat
majitele
nemovitosti. Zjištění bylo předáno k
dalším řešení správnímu orgánu odboru
životního prostředí.
8.3.2014 – na základě telefonického
oznámení řešila hlídka napadení kočky
na veřejném prostranství dvěma volně
pobíhajícími psy. Oznámení o spáchání
přestupku (nezabezpečení chovaného
zvířete proti útěku) bylo oznámeno
příslušnému správnímu orgánu k
řešení.
19.3.2014 – telefonické oznámení o
nálezu pravděpodobně otráveného psa
v Roudnické ulici. Vyslaná hlídka
zajistila ošetření psa u veterinárního
lékaře a jeho pozdější předání majiteli.
Myslím si, že v některých případech
dochází
zbytečně
k
porušování
předpisů a narušování sousedských
vztahů. Vždyť mnoho věcí se dá vyřídit
ke spokojenosti obou stran dohodou. To

VYKÁCELI NÁM LES...

MÍSTNÍ REFERENDUM

Dne 5. března jsme od přípravného
výboru ve složení: Ivo Škrabal, Dana
Tomášková, Zdeňka A. Hartmanová
obdrželi Návrh na konání místního
referenda.
Navržena je tato otázka: Souhlasíte s
vyústěním nového mostu přes řeku Labe
a vedením obchvatu  přeložky silnice
II/240 v katastru obce Vědomice?
Dle zákona č.22/2004 Sb. o místním
referendu
jsme
provedli
kontrolu
podpisových archů a po kontrole jsme
Návrh vrátili zástupci přípravného
výboru k doplnění. Nyní je doplněný
Návrh odevzdán a dále postupujeme dle
zákona. O termínu konání místního
referenda
budeme
občany
včas
I.F.
informovat.
Vědomické noviny

Dne 10.4. proběhlo na Obecním úřadu
ve Vědomicích jednání za účasti
vedoucího odboru životního prostředí
Ing. Vladimíra Drože a pana Josefa
Hořejšího, který je nájemcem lesa mezi
obcí Vědomice a Kyškovice. Důvodem
setkání byla stížnost občana Vědomic
na rozsáhlé kácení lesa za obcí
Vědomice. Protože si myslím, že tato
skutečnost zajímá mnoho našich
občanů, uvádím některá fakta z jednání.
Pan Hořejší má les pronajatý; znamená
to, že v něm hospodaří. A to podle
schváleného desetiletého plánu. Jedná
se o les hospodářský. Stromy se
vysadí, když dosáhnou určitého věku,
tak se pokácí, prodají a vysadí se les
nový. Jelikož se ve zmíněném lese
dlouhá léta nehospodařilo, les je
zanedbaný,
přestárlý.
Les
se
samozřejmě nemůže smýtit celý
najednou, na to existují přesná pravidla.
Pan Hořejší nyní postupuje dle lesního
hospodářského plánu a v souladu s
lesním zákonem. Pokácené plochy je
povinen do dvou let osázet. Mohli jste si
všimnout, že část ploch je již čerstvě

však nechám na posouzení našich
čtenářů.
Všechny obecně závazné vyhlášky
najdete na internetových stránkách
obce, nebo si je můžete prostudovat v
úřadovně
obecního
úřadu.
Zde
připomínám zejména OZV č. 2/2007 
pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci, OZV č. 6/2010 o
místním poplatku za užívání veřejného
prostranství a OZV č. 1/2013 o regulaci
hlučných činností.
Dále upozorňuji na to, že chodníky jsou
pro chodce, nikoli na parkování aut.
Žádáme řidiče, aby neparkovali na
chodnících, a to ani polovinou auta.
Vím, že to myslíte dobře. Nechcete
překážet na silnici; chodníky však
nejsou na takovou zátěž stavěné.
Oprava propadlých a rozlámaných
chodníků je finančně náročná a
zbytečně odčerpává prostředky, které
se mohou použít jinde.
V.T.

osázena. Podle slov pana Hořejšího,
letos kácení skončí do konce dubna.
Chápu pocity občanů Vědomic, kteří
byli zvyklí mít za domem vzrostlý les,
který byl nyní vykácen. Ale stejně jako
nemůžeme na soukromém zemědělci
chtít, aby pšenici nesklízel v červenci,
ale až v říjnu, stejně tak nemůžeme
chtít na lesním hospodáři, aby stromy
nechal v lese dalších dvacet let. Někdo
moudrý řekl, že les je vlastně pole,
které se seká jednou za sto let. A tak na
to musíme pohlížet.
A pokud Vás, vážení čtenáři, někdo
neustále straší otevíráním pískovny,
vězte, že přestože písek pod lesními
pozemky je, je to ložisko výhradní. Patří
státu, který musí s jeho otevřením vydat
souhlas. Nikdo, ani ti, kdož o tom mluví,
nemají žádné informace o tom, že by
kdokoliv o otevření ložiska požádal.
Těžba dřeva s pískem nijak nesouvisí a
jak jsem výše uvedla, je pouze
důkazem toho, že se v lese hospodaří.
Přestárlé stromy budou nahrazeny
novými sazenicemi a ty budou za 80 až
100 let zase smýceny. To je princip
lesního hospodářství.
I.F.
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KIOSEK U SUMCE MÁ NOVÉHO NÁJEMCE

Na základě výběrového řízení byl vybrán nový nájemce
kiosku ve veřejném sportovně rekreačním areálu u Labe. Je
jím paní Zuzana Šťastná.
Letos již v areálu proběhlo několik akcí. Nepřehlédnutelný
masopust, kde si návštěvníci mohli pochutnat například na
zabíjačkových specialitách. Dále Vítání jara, které však
překazil déšť. Přesto zde, hlavně děti a jejich rodiče, ocenili
dětskou výtvarnou dílničku. Velkou návštěvnost měla i dětská
diskotéka, která se možná stane pravidelnou součástí letního
provozu areálu. Nájemce kiostu zajišťuje také půjčování sítě

KNIHOVNA

CHCETE

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:

v pondělí od 9 do 11 a od 16:30 do 17:30 hodin a v úterý od 16:30 do 17:30 hodin.
Nový soubor knih z Litoměřic bude k dispozici od 6. června!

VĚDĚT, CO SE DĚJE V NAŠÍ KNIHOVNĚ?
SE PODÍVAT!

PŘIJĎTE

V pondělí ráno se scházíme v devět hodin v kavárničce.
Popovídáme si, popijeme kafíčko... Čtenářky si půjčí knihy na
další týden. Odpoledne patří dětem. Ve výtvarné dílně
vyrábíme různé výrobky, když zbude čas, děti si hrají v
tělocvičně. V úterý odpoledne jsou opět dílničky. Máteli doma
"vyráběcí" dítě, můžete se s ním přijít v úterý podívat.
Začínáme v 16:30. Některé z našich výrobků si můžete
prohlédnout na našich webových stránkách.

ZPRÁVA O, V POŘADÍ SEDMÉ, NOCI
S ANDERSENEM VE VĚDOMICKÉ
KNIHOVNĚ.

I letos jsme se přidali k celostátní akci
„Noc s Andersenem“. V knihovně
nocovalo 15 dětí. Jak máme v našich
pravidlech, poprvé mohou v knihovně
přespat děti, které chodí do 1. třídy.
A co vlastně takové nocování
obnášelo?
Tématem letošního ročníku byl komisař
Vrťapka – hrdina komixových příběhů
spisovatele Petra Morkese. A tak se
celý program točil kolem detektivního
vyšetřování. Nejprve jsme se vydali po
stopách lupičů „lotrandova pokladu“.
Došli jsme až k „Sumcovi“, kde jsme si
mohli opéct buřty nebo si pochutnat na
párku v rohlíku. Vše jsme zapili
malinovkou a vydali se zpět, protože
jsme se zřejmě vydali po falešných
stopách a poklad jsme zatím nenašli.
Po cestě jsme se naučili pomocí
zrcátka přečíst obrácený text a pomocí
lupy rozluštit miniaturní písmenka. Po
návratu na základnu jsme si trochu
procvičili prstíky a z korálků jsme
vyrobili listy na náš „Pohádkovník“ (pro
nezasvěcené – je to strom katalpa,

VĚDOMICKÁ ČAPOPISOVNA

Knihy a časopisy půjčujeme dětem i dospělým celou provozní
dobu knihovny.
Naše knihovna však nežije jen pravidelnými akcemi. Své
místo tu mají i další aktivity.
Letos jsme uspořádali už sedmou Noc s Andersenem. V
březnu, mesíci čtenářů jsme pozvali na návštěvu děti z naší
mateřské školy. Pořádáme také soutěže. Až do října probíhá
soutěž o nejpilnějšího čtenáře. Sbíráme perly za koždou
přečtenou knihu, perlorodku. Chystáme například další ročník
soutěže "Okno do ulice".
I.F

který jsme zasadili při našem prvním
nocování v roce 2008 na dvorku u
obecního úřadu). Trochu jsme si
zazpívali o loupežníku Lotrandovi a už
nás čekal důležitý úkol – každý si
musel vyzkoušet, jak udělat popis
člověka včetně otisků prstů. Jen ten
poklad pořád ne a ne najít. A to už jsme
i vyluštili křížovky a získali tak indicie k
jeho nalezení. Pak se ukázalo, že
poklad je v budově, jen je truhla
uzamčená kódovým zámkem. Teď
přišly na řadu naše indicie. Všechny
čtyři skupiny detektivů, pod vedením
svých starších kolegů, musely dát hlavy
dohromady a čtyřmístný číselný ód
rozluštit. No ano, samozřejmě že to
dokázali… a v truhle byl… dort. Mňam.
Po celou dobu byl k dispozici
badatelský koutek, kde byl starý psací
stroj, mikroskop, lupy, osvětlený
glóbus… Čas nám ubíhal tak rychle, že
než jsme se připravili na ulehnutí do
spacáků, přehoupla se půlnoc. A to nás
ještě čekala pohádka ze staré
promítačky a čtení pohádek na dobrou
noc. To se to usínalo. Starší kolegové
ještě
procvičili
um
při
pletení
gumičkových náramků a pak zalehli do

Ještě to funguje? Ano!
Unikátní projekt časopisovny v místní knihovně stále funguje.
Časopisy v knihovně uchováváme a půjčujeme po dobu
jednoho roku. Pak končí jako výtvarný materiál.
Je Vám také líto vyhodit do kontejneru čerstvě přečtený
časopis? Dejte ho do sběrných schránek místní knihovny (na
OÚ, na Zavadilce na MŠ nebo na plakátovací ploše ve
starých Vědomicích).
strana 4

a míče na volejbal či nohejbal, které je možno provozovat na
nedalekém hřišti s umělým povrchem.
Všichni se těšíme, že areál ožije mnoha sportovními a
kulturními akcemi. Předpokladem k tomu je i spolupráce s
paní Doškovou, která zde již loni uspořádala úspěšný letní
jarmark.
Do areálu ale můžete přijít jen tak. Nebo zajet na kole.
Otevřeno je každý den od 14ti hodin. Čepuje se kozel a
kofola, pro děti malinovka. Stále se rozrůstá i nabídka jídel.
Bylo opět zřízeno stálé ohniště, tak si můžete i vlastnoručně
opéct špekáček.
I.F.

spacáků také.
Jako každý rok nás čekalo hektické
ráno.
Vstávání,
snídaně,
balení
spacáků. Cesta k „Pohádkovníku“, kde
jsme na něj navěsili naše barevné listy
a pak společné foto. Poslední společná
písnička a rozdání Pamětních listů a
diplomů. To už za dveřmi čekali rodiče.
Tak zase za rok…
Děkujeme maminkám za buchty k
snídani i skvělou druhou večeři!

Časopis tak bude ve fondu knihovny sloužit dalším čtenářům.
Zájem máme jen o časopisy, které nejsou starší než 1 rok.
Vyluštěné křížovky ani televizní programy do schránek,
prosím, nevhazujte.
Do knihovny můžete přinést i staré Harlekýnky nebo materiál
pro výtvarné tvoření dětí. Rozhodně nepohrdneme ani zbytky
stavebnic Lego, s kterými si už u Vás nikdo nehraje.
Za čtenáře a tvořivé děti děkuje
Ing. Iva Fořtová  knihovnice
Vědomické noviny

Kultura

DĚTSKÝ KARNEVAL

Plakáty na akce jsou vždy ve vývěskách na Zavadilce, ve starých Vědomicích a také na webu.
Reportáže z akcí, fotogalerie, příp. odkazy na ně najdete na:

http://knihovnavedomice.cz

V neděli, 16. února, jsme pro děti
uspořádali karneval. Konal se v
zasedací místnosti obecního
úřadu a pro děti byl připraven
pestrý
program.
Kromě
obvyklého tance a soutěží, děti
shlédly i ukázku králičího hopu,
při kterém skáčou králíci přes
překážky.
Viděly
vystoupení
kouzelníka a nakoneci pohádku
O Mášence. A medvěd měl v nůši
opravdové koláčky, na kterých si
děti moc pochutnaly.
Děkuji všem, kteří se na přípravě
a realizaci karnevalu podíleli,

zvláště pak děkuji za napečení
skvělých koláčků. Kdo nepřišel,
může jen litovat, že neochutnal!

I.F.

POZVÁNKA

NA TRADIČNÍ
SLET ČARODĚJNIC

Sejdeme se 30. dubna v 17:30 před
Obecním úřadem ve Vědomicích, kde
proběhne registrace a soutěže pro děti.
Průlet obcí zahájíme v 18:00. Program
bude pokračovat u Labe pálením
čarodějnice a taneční zábavou. K tanci i
poslechu vystoupí zpěvačka Madia.
Je tedy načase oprášit čarodějnický
hábit, naolejovat košťata a vydat se na
čarodějnický slet!
Naše letecká společnost „JAGAJET“ již
připravuje program sletu. Pro bližší
informace sledujte vývěsky v obci nebo
internetové stránky.
Nemusíte mít obavy o místa k sezení.

Opět budou přidány lavičky tak, aby
žádná bytost čarodějná nemusela
shánět "něco pod zadek".
Místa v altánu v areálu u Labe budou
rezervována účastníkům průletu obcí a
čarodějným bytostem v maskách.
Máteli
zájem
stát
se
členem
přípravného výboru sletu  volejte na tel.
723 824 329, nebo se zastavte v
knihovně.

POZVÁNKA

Komise pro občanské
záležitosti zve všechny seniory
na, nejen taneční, zábavU.
A to na pátek, 26. května, od
17:00 hodin do zasedací
místnosti Obecního úřadu ve
Vědomicích.
K poslechu i k tanci bude hrát
hudební skupina pana Barvy.
Program začíná vystoupením
dětí z Mateřské školy ve
Vědomicích, které seiorům
předají i drobné dárečky.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE "OKNO DO ULICE"
Obec Vědomice vyhlašuje další ročník  v pořadí již osmý 
soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu.
Pravidla soutěže:
 přihlásit se musíte od 1.5. do 6.6.2014 a to buď osobně
(na Obecním úřadu ve Vědomicích nebo v
knihovně), nebo mailem na adresu:
kultura.vedomice@seznam.cz
(Uveďte jméno, příjmení a adresu)
 přihlášená zeleň musí být dobře viditelná z
veřejně přístupné cesty  to pro pořízení
fotografií a hodnocení porotou
Letos je opět vyhlášena kategorie nováčků.
Je určena pro soutěžící, kteří se do soutěže
hlásí letos poprvé.
Hodnocení tentokrát proběhne v červenci.
Porotou bude vybráno v každé kategorii 5
finalistů. Fotografie jejich květinové výzdoby
budou zveřejněny na webových stránkách knihovny a na
nástěnce na obecním úřadu, kde budou mít občané

Vědomické noviny

možnost vybrat celkového vítěze soutěže.
Odměna pro finalisty soutěže je poukázka na odběr zboží v
hodnotě 400,Kč.
Všichni přihlášení dostanou hnojivo na balkonové rostliny.
Novinkou letošního ročníku je
samostatná soutěž  vlastní
foto.
Kdykoliv během léta vyfoťte svá
rozkvetlá
okna,
zahradu,
dvorek, a maximálně 3 fotky
zašlete
na
adresu
kultura.vedomice@seznam.cz.
(Uveďte jméno, příjmení a
adresu)
Pro tuto kategorii neplatí
podmínka viditelnosti z veřejně
přístupné cesty. Fotky zašlete
nejpozději do 31.8.2014.
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Sbor dobrovolných hasičů Vědomice
BRIGÁDA MLADÝCH HASIČŮ

Mladí hasiči z SDH Vědomice pomáhali dne 22.3.2014
Českému svazu ochrany přírody a Lesní stráži ve Vědomicích
uklízet naplavený odpad po povodních v roce 2013 v LUHU,
VědomiceČerněves. Děkujeme všem zůčastněným dětem,
vedoucím a také rodičům, kteří pomohli při úklidu.

Čeká nás jarní kolo soutěží mladých hasičů.. začínáme
19.4.2014 ve Vědomicích.
Držte nám palce, ať je pro nás rok 2014 stejně úspěšný jako
ten minulý.

ZKOUŠKY ODBORNOSTI

Plnění odznaků odbornosti
Dne 14.3.2014 se sešla v hasičské zbrojnici zkušební komise
v čele s velitelem hasičů p. Sazečkem, strojníkem p.
Novákem a rozhodčím p. Tvrzníkem. Děti plnily odznaky
odbornosti mladých hasičů.
SDH Vědomice má tyto nové strojníky, preventisty a cvičitele.
Preventista junior  Dominik Uhlíř
Strojník junior  Matěj Zajíček, Matěj Pavelka, Zuzanka
Tvrníková, Míša Rous
Preventista  Lucka Honková

Soptíci z Vědomic  K

ALENDÁŘ SOUTĚŽÍ

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

To jsou věci! Za mých mladých let se volalo HOŘÍ.

http://sdhvedomice.unas.cz
Všechny informace najdete na:
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2014

9. HON

„Hasiči …“ „Haló, tady hoří.“
„Dobrý“, zní odpověď...(viz
tajenka)

10. KLID

Otázky:

13. OPAK SVĚTLA

1. ŠVEC

14. VODNÍ NÁDRŽ

2. MUZIKA

15. TEN, KDO POSLOUŽÍ

3. ZŘÍCENINY

16. POKRM Z VAJEC

4. ROZHLEDNA V ČECHÁCH

17. NÁZEV POLÉVKY

5. NÁDOBA

18. MUŽSKÉ JMÉNO

6. OSA

19. HUDEBNÍ NÁSTROJ

7. AUTOMOBIL

20. KANTÝNA

8. OBLOHA

21. DRUH RYBY

11. LESNÍ ZVÍŘE
12. LICHOKOPYTNÍK

22. VŮDCE

Vědomické noviny

Okénko mateřské školy Vědomice
Nejstudenější roční období se nám
„téměř“ vyhnulo. Bílá paní Zima
pravděpodobně trávila své volební
období v jiných končinách zeměkoule a
občas vyslala pár poslanců s nepatrnou
sněhovou pokrývkou, abychom na ní
úplně nezapomněli. A o to víc si děti v
MŠ vážily bílých vloček padajících z
nebe. Hrály si s nimi s nefalšovaným
dětským nadšením a i když se třeba
nejednalo o ten správný druh sněhu,
pokoušely se stavět sněhuláky, nebo
nacvičovaly tvorbu různých koulí.
Čas trávený uvnitř školky nám jezdilo
zpestřovat
Štěpánčino
divadélko.
Dorazilo k nám s pohádkou O
kohoutkovi a slepičce a O Karkulce.
Vždy plynulo z pohádky nějaké
ponaučení a děti si představení velice
chválily. Všichni netrpělivě očekávali až
nastane čas karnevalu. Několik dní před

jeho konáním o něm děti hovořily a
sdělovaly kamarádům, jakou masku si
chystají. Každý dostal úkol představit
svůj
kostým
a
zapózovat
před
objektivem fotoaparátu. Vznikla nám tak
pěkná vzpomínka na tuto akci. Nesměla
chybět rytmická hudba. Předváděly se
rozličné taneční kreace. Chlapeckou
část osazenstva spíše lákalo vyzkoušet
si své rekvizity. No, nedivte se. Pokud
jdete za piráta, rytíře, mušketýra apod.,
přijde vám spíše na mysl vytasit svůj
kord, meč, či pistoli a dávat najevo, kdo
je tady pán. U děvčat kupodivu
nepřevládaly princezny. Vykvetla nám
jedna živá lidská květina, přiletěla k nám
lady beruška, přicválal pár indiánek,
ladně přikráčela tajemná komtesa,

skrytá pod nádhernou škraboškou a
zdravotní sestřička, která nemá problém
rozdávat injekce dokonce i paní
ředitelce. Zbytek kluků byl skryt pod
hávy Batmana, Spidermana, kovboje,
medvídka Pú, Zorra, lvíčka, krávy a
námořníka. Dětem se pobývání v
maskách natolik líbilo, že si je
navlékly i po odpoledním
odpočinku v postýlkách.
A když je řeč o postýlkách,
naše ložnice prošla velikou
změnou. Rozloučili jsme se
světle modrou výmalbou a
velkým obrazem městečka nad
kterým bděl ležící měsíc, který
zdobil tuto místnost oddechu
mnoho let. Nebeská modř se
zakryla teplejší světle žlutou,
obraz se sejmul ze zdi, a na
stěnách vykvetla louka. Děti
teď
usínají
obklopené
květinami a sluncem bydlícím v
rohu ložnice.
Blíží se čas besídek a my
bychom Vás rádi pozvali na
vystoupení dětí při příležitosti
Dne matek, které se letos
poprvé bude konat na OÚ
Vědomice v měsíci květnu
(přesné datum se včas dozvíte
na
plakátech,
nebo
internetových
stránkách).
Pozváni jsou nejen rodiče a
prarodiče, ale i všichni ostatní
kdo se rádi nechají potěšit
roztomilým dětským tanečním a
pěveckým projevem. O měsíc dříve v
dubnu se bude pořádat vítání občánků,
též tradičně se konající na OÚ a další
akce se už plánují.
Také jsme chtěli velice poděkovat
šikovným pracovníkům z obecního
úřadu, kteří nám v lesíku naší školky
vytvořili krásné kamenné a hlavně trvalé
ohniště spolu s potřebnými lavičkami.
Bude prima si takhle pěkně posedět u
opékání buřtů, třeba při příležitosti
pálení čarodějnic. Též si vážíme
angažovanosti některých rodičů či
prarodičů, ať už se jedná o sponzorské
dary ve prospěch her a činností dětí,
inspiraci novými básničkami a písněmi,
zakoupení papírů, půjčení kostýmu
apod.

Nyní se ve školce
věnujeme přípravám na
Velikonoce. Děti už si začaly nosit
vyfouknutá vajíčka, potřebujeme jich
hodně, protože se chystáme vytvořit
strom Velikonočník, jimi ozdobený.
V příštím článku se např. dozvíte, jak

se nám daří květnový plavecký výcvik,
jak se děti seznamovaly s živým koněm
a jak se dětem líbilo u paní Ing. Ivy
Fořtové na návštěvě v knihovně. Dobrá
kniha se může stát úžasným přítelem.
Děti se ve školce svými oblíbenými
papírovými kamarády, kteří jsou plni
pohádek pochlubily, a pak si je se
zájmem prohlížely a nakonec se
pořádala výstavka. Někdo by tomu
možná ani nevěřil, ale každodenní čtení
dítěti pro radost
je nejúčinnější
metodou výchovy člověka samostatně
uvažujícího, člověka kulturního, jenž
postupuje eticky a který si v životě umí
poradit rozumem, nikoli silou. Je
dokázáno, že předčítání výrazně
stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně
čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti,
představivost,
rozšiřujeme
slovní
zásobu,
vybavíme
ho
emočním
nábojem, který mu dává nezaměnitelná,
silná vazba s rodičem. Dáváme mu také
pocit bezpečí a rituál, který je pevným
záchytným bodem. Pro všechna tato
pozitiva jsme se zapojili do akce
ČESKO ČTE DĚTEM. Doporučujeme
tedy vypnout televizi, tablety a počítače
a začít otáčet od krásných knih klíče…
Přejeme všem čtenářům slunce v duši a
pěkně strávené dny zpříjemněné
probouzející se přírodou….
M.P.

KONKURS NA ŘEDITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dne 31. března 2014 se uskutečnil konkurs na obsazení vedoucího místa ředitelky Mateřské školy Vědomice. V konkursu
uspěla zastupující paní ředitelka Marcela Paříková a od 1. dubna 2014 byla starostou obce jmenována do funkce ředitelky
školy.
Přejeme jí v její práci hodně úspěchů a věříme, že školu povede ke spokojenosti dětí, rodičů i obce.
I.F.

Vědomické noviny

strana 7

VYROBTE SI...
ZAJÍČEK Z PAPÍROVÝCH UBROUSKŮ

Velmi jednoduchou a efektní velikonoční dekoraci vyrobíme ze dvou barevných
ubrousků a kousku mašličky.
Pokud jsou ubrousky stejně velké, u růžového zkrátíme délku přeložením v
polovině asi o 1 cm. Dobře vypadají i jiné barevné kombinace nebo pestré
ubrousky s jednobarevnými.

VÍTE, ŽE

*Pštrosí vejce je největší z vajec všech žijících ptáků, i když vzhledem k velikosti
pštrosu je naopak jedním z nejmenších. Má hmotnost 750 – 1600 gramů (může
tedy vážit až jako 30 slepičích vajec), obvyklé rozměry 16 × 13 cm. Vejce mají
bílou až krémově lesklou, silnou a velmi tvrdou skořápku. Příprava míchaných je
stejná jako u slepičích s tím rozdílem, pokud chcete zachovat skořápku/výfuk/ tak
vejce na obou koncích navrtáme vrtačkou a za použití kompresoru vyfoukneme.
Vařená vejce vařit 6090 minut podle velikosti.
*Velikonoční ostrov má svůj název proto, že jako první Evropané na ostrov
vstoupili holandští námořníci právě na Boží hod velikonoční roku 1722.
*Datum Velikonoc je pohyblivé. V sousední tabulce se můžete podívat, kdy se
Velikonoce slavily třeba v roce Vašeho narození...

*existuje krychlič na vajíčka?
Takhle nějak vypadá a
je určen pro náročné
jedlíky vajec, kterým
nevyhovuje
jejich
přirozený tvar.

ŽIVOT KOČKY NA VESNICi
(skutečný příběh)

Každý den je pro mě nový,
co zažiji, kdo ví? Kdo ví?
Někomu já dělám radost,
jiný by mě zabil rád,
přitom dělám jenom radost,
hodně myšek najdu snad.
Jaký osud venku čeká?
Na vesnici žijem přec;
hlavně majitel se leká,
pro něj nejsem jenom věc.
Věc, co by se zničit dala,
je jedno komu patřit;
i ta krutost se mi stala.
TY PRAVÉ CITY JAK LZE ZAPŘÍT.
Je to smutné, to se stalo,
nebyl to jen zlý sen,
a netrpěla jsem mlo
a na jedno oko slepá jsem.

Zahubujte jenom na nás,
rozumíme tomu;
nebijte a neničte nás,
půjdem klidně domů."

Vědomické noviny

CHARITA  TROCHU JINAK NEŽ OSTATNÍ

Farní charita Roudnice n.L. pomáhá lidem
na Podřipsku už téměř 20 let. Z původně
dobrovolné činnosti šatníku své aktivity
během let rozšířila na několik různorodých
sociálních a doplňkových služeb, které
zajišťuje pro občany města Roudnice nad
Labem a celou spádovou oblast Podřipska.
Jednou ze služeb je charitní pečovatelská
"
služba. Pomáhá seniorům a nemocným,
které jejich zdravotní stav omezí natolik, že
sami nezvládnou péči o sebe, svého
partnera, či o domácnost, ve které žijí. Naše
pracovnice přijíždí a přímo "v klidu domova"
pomáhají  s osobní hygienou (mytím,
koupáním, holením), s oblékáním, s
přípravou jídla a podáváním stravy. Často
zajišťují i úklid domácnosti, praní a žehlení
prádla, nakupují, nebo dojdou k lékaři, do
lékárny, na poštu apod. V případě potřeby
doprovází i k lékaři nebo na úřad. K
dispozici jsme každý den od 6:00 do 20:00
M.C.
hod. ve všední dny i přes víkend. Služba je

sice zpoplatněná, ale díky příspěvku na
péči, který pomáháme zajistit, nezatíží Váš
rodinný rozpočet. Organizací, které dělají
podobnou službu je v regionu několik, a
vybrat si musí každý sám. My preferujeme
osobní jednání přímo u Vás doma.
Jednáme rychle a maximálně se snažíme
vyhovět Vašim potřebám a požadavkúm.
Můžete si naše pracovnice vyzkoušet "na
nečisto" a pak se sami rozhodnete, zda se
stanete naším klientem. Velký důraz
klademe na kvalitu naší práce a proto
věříme, že budete spokojeni. Pečovatelky z
charity totiž berou práci jako poslání, pracují
s láskou, úsměvem a nechodí daleko pro
vlídné slovo. Najdou si čas a vyslechnou
Vás, poradí s řešením Vačich problémů.
Přiznání, že člověk už sám něco
nezvládá, si připouští nerad, ale pokud
Vy pomoc potřebujete, můžete se na nás
bez obav obrátit. Jsme tu pro Vás.
Marcela Lysáčková, FCH Roudnice n.L.
Telefon  416 838 313
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PROJEKTY ELEKTROWINU POMÁHAJÍ VYSBÍRAT VÍC SPOTŘEBIČŮ
Největší český kolektivní systém pro sběr a
recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN, už
za osm let své činnosti vysbíral a předal k
ekologickému zpracování přes devět milionů
kusů vysloužilých spotřebičů.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce
všech občanů ani bez nejrůznějších projektů,
které informují o možnostech zpětného
odběru, upozorňují na význam recyklace a
podporují domácnosti, které se chtějí chovat
ekologicky.
ZAČÁTEK U DĚTÍ A MLÁDEŽE
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do
nového ročníku vstoupil v září 2013 projekt
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Dnešní
děti začnou jednou rozhodovat, jak se bude v
českých domácnostech i ve firmách zacházet
s odpadem a kolik se ho vyprodukuje. Tento
projekt si klade za cíl umožnit jim, aby se v
budoucnu rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se
děti učí třídit odpad v rámci projektu Zaskočte
si pro radu, jak se zbavit odpadu. Mohou s
sebou přinést i drobné vysloužilé spotřebiče,
aby si vyzkoušely, kam je správně odložit.
HASIČI POMÁHAJÍ SOUSEDŮM I SOBĚ
Jeden
z
nejúspěšnějších
projektů
ELEKTROWINu nese název Recyklujte s
hasiči. Zapojilo se do něj už přes 800 sborů
dobrovolných hasičů z celé ČR. Pomáhají
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svým sousedům dopravit staré spotřebiče k
recyklaci i tam, kde je na nejbližší sběrné
místo stále ještě daleko. A to včetně velkých a
těžkých kusů, které kvůli obtížné manipulaci
dosud ležely někde v garáži nebo kůlně, ve
sklepě či na půdě.
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná
SDH ve svých obcích organizují sběrové dny,
během nichž občany buď sami navštíví, nebo
určí místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad
přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci v tomto
projektu sbírají finanční odměny, které jim
pomáhají například získat chybějící části
vybavení.
Kde spotřebiče odevzdáte zdarma a ještě s
odměnou
ELEKTROWIN dělá všechno pro to, abychom
všichni měli odevzdání spotřebičů k recyklaci
pokud možno pohodlné. Proto vytvořil hustou
sběrnou síť z více než 12 000 míst zpětného
odběru, kterou neustále zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo
kontejnerů v ulicích, u prodejců a na dalších
místech, ji doplňují také možnosti odevzdávat
spotřebiče při vytipovaných akcích. Obvykle to
bývá navíc spojeno také s odměnou.
Tradičně úspěšné jsou například akce
pořádané společně s největšími zoologickými
zahradami pod společným názvem

S
vysloužilci
do
ZOO.
Návštěvníci
zoologických zahrad v určeném termínu
mohou za přinesený spotřebič získat slevu na
vstupném.
Premiéru měl v roce 2013 projekt Vlak do
stanice Recyklace. Premiérový recyklační
vlak jezdil na trase OtrokoviceZlínVizovice
ve čtyřech pravidelných spojích denně.
Cestující, kteří tohoto vlaku využili, v něm
mohli do sběrných košů odložit nepotřebný
spotřebič, příležitost k tomu měli také přímo
ve vybraných stanicích. Za odevzdané elektro
navíc každý získal slosovatelný kupon s
možností vyhrát nový spotřebič.
Jedinečnou možnost umístit své letité domácí
pomocníky přímo do sbírek Národního
technického muzea dostali loni účastníci
zářijového
Recyklačního
víkendu.
Z
přinesených spotřebičů, které fungovaly také
jako poukázka na slevu ze vstupného, si
odborníci z muzea vybrali ty nejzajímavější,
které budou postupně vystaveny.
Aktuální informace o akcích a termíny
jejich
konání
naleznete
na
www.elektrowin.cz.
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SK SAHARA Vědomice – fotbal

ZA KVALITU VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU RUČÍME
Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK
se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné
vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují
dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto
upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní
pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni.
Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou
vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v
domácnosti.
Jsteli napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody,
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK),
dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy  vyhlášky MZd.
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve
Vašich domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní,
zdraví nezávadná pitná voda.
Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech
stanovených ukazatelích platné legislativě.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme
tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli
obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás –
dodavatele pitné vody na telefonním čísle 840111111,“ dodala
Kardianová.
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SK SAHARA Vědomice – petanque
VÝROČNÍ ZPRÁVA PÉTANQUE KLUBU
SK SAHARA VĚDOMICE ZA ROK
2013

Předjaří
je nejen počátkem naší
sportovní sezóny, ale i časem, kdy se
můžeme ohlédnout do té předchozí a
bilancovat. Rok 2013 patřil z hlediska
našeho oddílu k sportovně úspěšným a
zároveň i těžkým, a to nejen po
sportovní stránce.
V roce 2013 měl náš oddíl 23
registrovaných hráčů, z nichž 20 se
zúčastnilo alespoň jednoho oficiálního
turnaje České asociace pétanque klubů.
Nejaktivnějšími hráči nejen v rámci
našeho klubu, ale v celé republice byli
manželé Demčíkovi, kteří odehráli
rekordních 30 turnajů a svými výkony se
umístili v popředí žebříčku nejlepších
republikových hráčů. Sedm hráčů klubu
se pak zúčastnilo více než 18ti turnajů,
což svědčí o aktivním přístupu oddílu k
reprezentaci SK Sahary Vědomice.
V roce 2013 jsme uspořádali 3 turnaje v
rámci série asociace ČAPEK z toho
jeden v kategorii prestige. Těchto
turnajů se zúčastnilo rovných 300 hráčů
z celé republiky i ze zahraničí. Dále
jsme měli možnost uspořádat MČR
smíšených dvojic, kterého se zúčastnilo
146 hráčů. V rámci propagace jsme
rovněž v srpnu zorganizovali jeden
turnaj pro veřejnost a v září pak ve
spolupráci s
městem Roudnice i
pétanque odpoledne pro zaměstnance
radnice.
Při pořádání turnajů jsme tedy byli
úspěšní a můžeme tvrdit, že jsme je
organizačně dobře zvládli a hráči z celé
republiky i ze zahraničí se k nám rádi
vrací. Musíme tedy poděkovat těm
členům klubu, kteří mají na hladkém
průběhu domácích turnajů zásluhu.
Hlavním sportovním cílem loňského
roku bylo udržet se v klubové extralize,

nejvyšší klubové soutěži u nás, tedy
mezi osmi nejlepšími kluby republiky.
Toto se nám podařilo, obsadili jsme
šesté místo a i v letošním roce můžeme
tedy tuto soutěž hrát a bojovat s těmi
nejlepšími z Čech a Moravy o co
nejlepší umístění.
Dalším velkým úspěchem bylo obsazení
1. a 3. místa v zimní klubové lize, kterou
pořádá UBU Únětice.
Obrovským úspěchem našeho klubu
pak bylo umístění našich žen na
mistrovství republiky. Druhé místo a
tedy
titul
vícemistryně
republiky
vybojovaly Jiřina Demčíková, Kateřina
Hocková,
Simona
Horáčková
a
Miroslava Pénzesová. Jeden jediný bod
a kapka štěstí jim chyběli k titulu
nejvyššímu a zároveň k reprezentaci ČR
na mistrovství Evropy žen. Hráčkám
patří velké poděkování za tak skvělou
reprezentaci SK Sahary a rovněž
gratulace.
Ani na ostatních turnajích se hráči
Sahary neztratili a do Vědomic tak
přivezli další pěkná umístění.
3x 1.místo (Demčíková, Demčík, Piller,
Beranová, Skála),
7x 2.místo (Demčíková, Demčík,
Pillerová, Horáčková, Skála),
2x 3.místo (Demčíková, Demčík,
Horáčková, Skála) atd.
Tolik tedy ke sportovním výsledkům
oddílu. Ne vše se však v loňském roce
dařilo tak jak bychom si přáli. Především
nás počátkem června tvrdě zasáhlo
rozvodněné Labe. Naše sportoviště se
ocitlo zcela pod vodou, která na něm
napáchala velkou škodu. Povrch hřišť
bylo nutno sanovat a rovněž naše
buňka, v níž skladujeme sportovní
potřeby utrpěla. Naštěstí se nám
podařilo získat dotaci od Českého
olympijského svazu a zajistit tak
kamenivo a techniku na novou úpravu
hřišť a materiál na obnovu buňky, kterou

jsme vlastníma rukama opravili alespoň
zvenku a lépe teď zapadá do okolního
areálu.
Další novinkou jsou webové stránky
oddílu, které slouží jednak k oddílové
komunikaci, ale především k prezentaci
vědomického pétanque. Lze zde najít
vše, co k pétanque patří. Tedy pravidla,
historii tohoto sportu i zajímavosti, ale
především jsou stránky jakousi novou
oddílovou kronikou plnou zpráv z
turnajů, článků a fotografií. Stránky
vytvořil a administruje jeden z nových
členů klubu, Pavel Mazúr na adrese
http://www.sahara.banda.cz/.
Poslední událostí roku 2013 nastala
změna ve vedení oddílu. Dosavadní
prezident oddílu pan Milan Lapihuska
starší pracoval obětavě pro klub více
než 10 let a především ze zdravotních
důvodů se rozhodl na svou funkci
rezignovat a předat štafetu novému
vedení. Za jeho mnohaletou a dobrou
práci pro vědomický pétanque a pro
pétanque vůbec, mu všichni členové
oddílu chtějí takto veřejně vyjádřit
poděkování a úctu a zároveň mu popřát
hodně zdraví, ale i sportovních úspěchů
v řadách SK Sahary.
Nástupcem pana Lapihusky a novým
prezidentem byl zvolen Tomáš Piller,
jeho zástupkyní Pavla Beranová ,
finance
bude
spravovat
Simona
Horáčková a oficiálním trenérem byl
zvolen Pavel Kocourek.
Tolik tedy shrnutí roku 2013. V roce
letošním budeme pořádat 3 turnaje v
rámci ČAPEK, finále MČR klubů a
rovněž nám bylo svěřeno pořadatelství
MČR dvojic. Doufáme, že se všech
úkolů které nás čekají dobře zhostíme a
rok 2014 bude pro nás nejméně tak
úspěšný, jako ten předchozí.
Tomáš Piller

Komise pro občanské záležitosti
Naši gratulanti  v měsíci lednu, únoru a
březnu 2014 oslavili svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
leden
Josef Meduna
Blahomír Bernášek
Zdeněk Janda
únor
Libuše Vobořilová
Vlasta Vondráčková
Miroslava Jedličková
Jiřina Horáčková
František Lašek
strana 11

březen
Drahomíra Horáková
Jana Pánková
Ladislav Vašák
Josef Suchý
Kamila Lašková
Václav Chmela

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a životní optimismus do dalších let.
Dne 12. 4. 2014 proběhlo na OÚ ve
Vědomicích vítání občánků do života
obce. Na slavnostní dopoledne byli
pozváni malí občánci se svými rodiči,

sourozenci a ostatní příbuzní. Program
obohatily děti z místní MŠ s
připraveným pásmem básniček a písní.
Milým zpestřením programu byly i tři
vědomické sudičky, které miminkům
přednesly svá přáníčka.
Nové
občánky
přivítala
paní
místostarostka obce, popřála jim hodně
zdraví a lásky. Každý občánek dostal
od obce dárek a maminky květinu.
Přivítali jsme tyto malé občánky:
Marek Švestka
Vanesa Blechová
David Zástěra
V.S
Vědomické noviny

ČSOP A LESNÍ STRÁŽ

Tímto děkujeme všem účastníkům vydařené akce  Ukliďme
svět, která se konala v sobotu dne 22.3.2014 v Luhu u Labe z
obce Vědomice do Černěvse. Poděkování patří také mladým
hasičům, dále starostovi obce Vědomice a panu V. Dyrynkovi
z Černěvse, kteří traktory s vleky sváželi odpad na hromadu.
Ušetřilo to námahu všem účastníkům úklidu Luhu.
Poděkování také patří p. ing. L. Landovi z povodí Labe, který
zařídil naložení veškerého odpadu a jeho odvoz a uložení na
řízenou skládku.
Úklidu se zúčastnilo 40 osob; sebralo se 5 tun netříděného
odpadu a 100 kg železa.
Ještě jednou poděkování všem. Čistota, klid a vůně lesa bude
všem odměnou.
V.M.

K OTEVŘENÉMU DOPISU STAROSTOVI A ZASTUPITELŮM

Zasilatel si byl vědom, že otevřený dopis "DRUHÉMU" si každý rád přečte. Četla jsem jej i já.
Nevěřím, že by každý občan se zájmem četl podrobnosti ze zasedání zastupitelstva, ani zvláštní vydání, které by vyšlo. Mimo
toho je "veřejné" zasedání zastupitelstva vždy řádně oznámeno. Kdo má zájem, může se zúčastnit, podpořit diskusi, vyjádřit
se, problémy projednat.
Že existuje v obci občanské sdružení "Zdravé Vědomice" s 15ti členy, dobrá. Proč se zviditelnili právě teď? Ne dříve, aby se o
nich vědělo? Zřejmě mohli k situaci též dříve něco podniknout a ne teď kritizovat.
Uvítala bych, kdyby sdružení o sobě dalo vědět občanům, co dělají. Třeba ve Vědomických novinách. S jakými problémy se na
ně občané mohou obrátit. Při jaké příležitosti se scházejí, jaké jsou jejich výsledky atd.
M. Cinková

PODĚKOVÁNÍ

OBČANŮM ZA FINANČNÍ
PŘÍSPĚVKY DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

2014

CHODNÍK PŘED MOTORESTEM

Dne 17.2. proběhlo jednání s manželi
Franekovými (vlastníky motorestu Na
Zavadilce), kteří zástupcům obce
zaslali dopis, že nesouhlasí s
některými údaji, uvedenými v minulém
čísle Vědomických novin. Doplňujeme
tedy, že trestní oznámení pro rozebrání
chodníku bylo podáno v roce 2008 a
případ byl odložen. Navíc se jedná jen
o část pozemku 119/2 a existuje
potvrzení, že chodník je v současném
stavu bezpečný.
I.F.

Vážení Vědomičáci,
chci se s Vámi podělit o zážitek na
Štědrý den. Dostala jsem několik
pěkných dárků. Dva, které jsem si přála
a tři, které byly milým překvapením.
Největší radost mně však udělal dárek,
vyrobený, dlouho ukrývaný, krásně
zabalený od vnučky Elišky  skleněná
barevná dlaždice. Chci ještě jednou
poděkovat vnučce za krásné výtvarné
provedení, ale též pí. ing. Fořtové, za
nápad v tvořivých dílničkách.
Babička Iva z Hr. Králové

Vážení občané,
Farní charita Roudnice nad Labem
děkuje všem, kteří finančně přispěli do
kasiček tříkrálových koledníků.
V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří
a 13 obcích Podřipska se v období od 3.
ledna do 6. ledna, podařilo vykledovat
úžasných 117 345,Kč!!!
Občané obce Vědomice přispěli částkou
8.142,Kč.
Z dosaženého výsledku 14. ročníku
sbírky máme ohromnou radost, protože tak příznivý výtěžek jsme vůbec neočekávali. Přestože žijeme v složitém a náročném
období, lidé nám stále dokazují, že nemyslí pouze na sebe, ale jsou ochotni pomáhat druhým.
Vybranou částku použijeme na zajištění provozu charitního šatníku a azylového domu pro ženy a matky v Roudnici nad
Labem.
Ještě jednou všem dárcům z celého srdce děkujeme za příspěvky a vstřícnost k našim koledníkům.
Vedení Farní charity Roudnice n.L.

Ještě nemáte hlášení místního rozhlasu ve svém emailu?
Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu na email:
Máteli zájem o zasílání textu hlášení místního rozhlasu na Váš email, zaregistrujte se na adrese
podatelna@vedomice.cz.
Do předmětu zprávy napište ROZHLAS. Do textu napište jméno (nepovinné). Zprávy Vám budeme
zasílat na adresu, ze které se zaregistrujete. Registraci můžete kdykoliv zrušit.

Termín uzávěrky příštího čísla je 6.6.2014.
Občasník Vědomické noviny vydává obec Vědomice, Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 00264598,
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14 213, v nákladu 300 ks  duben 2014.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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Pro děti

Ahoj děti. Rychle se nám blíží Velikonoce a já jsem pro Vás zase připravila dětskou stránku. Je tu spojovačka, velikonoční hra a
také návod na výrobu stojánku na vajíčka.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte správně všechna velikonoční koťátka tomto výtisku novin a vyřešte spojovačku
na této stránce. Část stránky se slepičkou odstřihněte. Zbytek stránky se soutěžním kupónem přineste po Velikonocích do
knihovny. Tam vás čeká odměna!

Trávo, trávo zelená,
umývám si kolena.
V potoce se husy perou,
stará husa s mladou dcerou.
A s věnečkem na čele
zatočím se vesele.

strana 1
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Počet obrázků koťátek:

.............

Hej, vy zlatá housátka,
vyženu vás za vrátka.
Sluníčko se směje z výšky,
natrhám si pampelišky.
A s věnečkem na hlavě
proběhnu se po trávě.

Před samotnou hrou si připravte
dostatečné množství schránek
od vajíček Kinder. Do každé
umístěte kuličku a rozdejte je
dětem. Každému dítěti udělejte
na vajíčko lihovou fixou značku.
Každé dítě dostane své vajíčko a
jednu tyčku (lze použít třeba
vařečku). Vymezte herní území,
příp. postačí startovní čára. Do
území pak položte obrázek
slepičky. Úkolem každého dítěte
je své vajíčko co nejrychleji
přemístit ke slepičce poháněním
tyčkou nebo klacíkem. Pohyb
vajíčka bude nerovnoměrný,
protože není kulaté a kulička
jeho pohyb navíc ovlivní. Hru
mohou hrát i dvojice dětí, které
se snaží dostat ke slepičce jedno
společné vajíčko. Ještě lepší je
hrát společně s rodiči.
Hezkou velikonoční zábavu!

Věk:

Na travičce u vody
chodí husí průvody.
Husy plují po potoce
vítat jaro v tomto roce.
Háj už kvete za vodou
ostružiním, jahodou.

SPOJOVAČKA

ZAHRAJTE SI!  Bezva hra.

Na srdci má přáníčko, ať
Vás aspoň maličko
hřeje jarní sluníčko a nosí
Vám štěstíčko.

Jméno:
..............................................

František Nechvátal

Králíček nes vajíčka, potkala
ho holčička,
krásná vajíčka dostala a pak
je klukům rozdala.

SOUTĚŽNÍ KUPÓN

HOUSÁTKA

My vás za to vyšleháme,
koledu vám zazpíváme.
Hodně zdraví popřejeme,
za rok zase přijedeme.

VAJÍČKO
Slepičky vystřihněte, krásně vybarvěte
a podle čárkovaných čar ohněte.
Slepte hlavičky, ocásky a malé
přehyby u trávníčku.
A máte krásný stojánek na vajíčka.

Hody hody hodujeme,
za vajíčka děkujeme.
Přidejte i bonbonek,
nebo třeba balonek.

VYROBTE SI  STOJÁNEK NA

HODY HODY

Vědomické
Vědomickénoviny
noviny
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NENÍ VEJCE JAKO VEJCE

Co neodmyslitelně patří k
Velikonocům? Co je symbolem
jara a nového života? No ano.
Je to vajíčko. Určitě znáte
přísloví, podobný jako vejce
vejci. Jak už tomu tak bývá, ne
každé přísloví se zakládá na
úplné pravdě. Pojďme si o tom
trošku popovídat.
Největší ptačí vejce je pštrosí
vejce, nejmenší ke to kolibří.
Asi každého napadne, že ne
každý pták snáší vejce velikosti
toho nejznámějšího – slepičího
či křepelčího. Jinak velká vejce
snáší drobní pěvci a jinak velké
bude vejce pštrosa.
VEJCE SNESENÁ V DUTINÁCH BÝVAJÍ
BÍLÁ, VEJCE V HNÍZDĚ NA POVRCHU
BÝVAJÍ ZBARVENÁ.
Velikost však není jediný rozdíl.
Tím dalším je jeho barva.
Většina druhů, které snáší svá
vejce do dutin, mají svá vejce
bílá. V dutinách jsou chráněná
před predátory, není tedy nutné
barevné maskování. Naopak
vejce například čejky jsou
krásně
tmavě
kropenatá.
Splývají tak s lokalitou kde čejky
hnízdí.
OD BÍLÉ, PŘES MODROZELENOU AŽ
PO HNĚDOU.
I někteří ptáci, kteří hnízdí v
dutinách mají vejce zbarvená.
Jedná se například o sýkorky,
které sice rádi hnízdí v dutinách,
jejich hnízda lze ale nalézt i ve
volném prostoru. Právě zde s
úspěchem využívají toho, že
mají barevná vajíčka, která jsou
tak
lépe
chráněna
před
predátory. Barva vajíček obecně
odpovídá lokalitám, kde druh
nejraději hnízdí a z jakého
materiálu je tvořeno hnízdo.
Modrozelená
vajíčka
má
například
Rehek
zahradní,
Lejsek bělokrký nebo kos černý,
ten je má navíc rezavě skvrnitá.
Čistě bílá vajíčka mají jak již

KŘÍŽOVKA
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bylo řečeno například sovy nebo také holub hřivnáč, který hnízdí vysoko v korunách stromů. Hodně tmavá kropenatá vajíčka
velmi dobře splývající s okolím má čejka chocholatá.
KUKAČKA SVÉ VEJCE PŘIZPŮSOBÍ DRUHU DO JEHOŽ HNÍZDA VEJCE SNÁŠÍ.
Velmi zajímavá jsou kukaččí vejce. Jak většina z nás určitě ví, kukačka snáší svá vajíčka do hnízd jiných druhů. Je tak ušetřena
mateřských povinností. Velikost a barva vajec kukaček se přizpůsobuje vajíčku druhu, do jehož hnízda kukačka vajíčka snáší.
Důvodem je to aby majitelé hnízda nepoznali, že vajíčko je jiné. To ten druh nepozná, že má na hnízdě o jedno vajíčko navíc?
Samozřejmě že pozná. Před tím, než kukačka snese vajíčko, minimálně jedno z původních z hnízda vyhodí.
TVAR VAJEC JE VELMI VARIABILNÍ.
Možná, že Vás ani nenapadlo, že vejce mohou mít i jiný tvar než vejčitý. Tvar se dokonce může lišit i v rámci jedné snůšky. U
sov či ledňáčků najdeme vejce převážně kulovitá. Letci, jako jsou rorýsi či vlaštovky mají vajíčka ve tvaru dlouhé elipsy.
Například alkouni mají vejce ve tvaru hrušky, což je výhodné vzhledem k tomu, kde jsou kladena. Díky svému tvaru se tato
vejce tak snadno nezřítí ze srázu. Nejvíce druhů klade vejce klasického tvaru jako mají například i nejznámější slepičí vejce.
Jejich výhodou je možnost úspornějšího poskládání v hnízdě. Rodiče tak nemusí vyhřívat tolik prázdného prostoru.
Převzato z internetu
Vědomické noviny
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