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Milí čtenáři,
rok utekl jako voda a už tu máme zase
velikonoce.

VÍTE O VELIKONOCÍCH, ŽE...

V nejstarších dobách bylo vnímání
dnešních Velikonoc spojeno s přírodními
jevy a cykly. Vítání jara tak bývalo spjato
se vznikem a uctíváním kultu slunce,
vítáním světla a tepla, které přicházelo po
dlouhém chladném zimním období.
Předávané
zkušenosti
předků
pak
pomáhaly alespoň zčásti předvídat
chování všemocné matky živitelky přírody.
V Babylonu, kde mají Velikonoce svůj
původ, byla uctívána bohyně nebes
Astarote. Už samotné jméno této bohyně
nám něco připomíná.
Velikonoce v německém jazyce se řeknou
Die Ostern, v angličtině Easter. Na tento
svátek se pekly kulaté koláče se
znamením kříže, což bylo babylonské
mystické znamení života. Je možné, že se
tento zvyk vyvinul v pečení mazanců.
Symbol vejce je stěžejním symbolem, bez
kterého si ani neumíme velikonoční svátky
představit. Podle báje spadlo ohromné
vejce z nebe do řeky Eufratu a ryby jej
vykulily na břeh. Na vejce se slétli holubi a
vyseděli z něj právě Astatote, bohyni
Velikonoc.
Do Evropy se tento svátek přenesl v
podobě uctívání starogermánské bohyně
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OBSAH
jara a plodnosti, která se jmenovala Ostar
(také Eostre či Easter). I zde můžeme
vidět nápadnou podobnost s anglickým
Easter či německým Ostern. Slovanským
protějškem starogermánské bohyně byla
Vesna. Velikonoce se slavily již v době
předkřesťanské a zřejmě navazovaly na
židovský svátek pesach, který nejprve
uctíval památku vysvobození Židů z
egyptského zajetí a později příchod
Mesiáše. Pohanské národy vítaly jaro
zahájením zemědělských prací. Způsob
výpočtu data velikonoc byl stanoven už v
6. století. Vychází ze zásady, že se slaví
po jarní rovnodennosti, v neděli po prvním
jarním úplňku.
Letos připadají Velikonoce na 5. dubna.
Neúprosně se blíží a vábí nás kouzlem
jara, štědře rozdávajícího krásu, svěžest a
čistotu. Je to nádherné období svátků, kdy
se čas jakoby zastaví a my zapomeneme
na každodenní shon. Rodina, blízcí a
přátelé se zase sejdou spolu a domov se
naplní neopakovatelnou atmosférou lásky,
radosti a pohody.
Doufám, že i velikonoční vydání
Vědomických novin stane součástí této
krásné atmosféry a přeji Vám hezké
počteníčko.
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Opět s dětmi počítáme,
tentokrát tahle kuřátka, která se
právě líhnou z vajíčka.

Ing. Iva Fořtová

JARO
(převzato z internetu)

Jaro je sluníčko,
co ťuká nám na vrátka,
voňavé kytičky
a žlutá kuřátka.
Jaro je život,
co elánem nabíjí,
rozkvetlá zahrada
v níž neduhy pomíjí.
Jaro je posel
štěstí a tepla,
stříbrná studánka
lásky a světla.
Jaro jsou ptáci,
co nad hlavou zpívají,
hřejivé slunce
a všichni ho vítají.
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Informace z obce
ZÁZEMÍ SPORTOVNÍCH
KLUBŮ OBCE VĚDOMICE

Poslední informace o stavbě byla v
našich novinách uveřejněna v měsíci
prosinci 2014. Následně, po ukončení
první etapy, bylo vzhledem k příznivému
počasí
plynule
pokračováno
ve
stavebních pracích. I ve druhé etapě
probíhalo a ve třetí probíhá dosud
plnění
dle
platné
smlouvy
se
zhotovitelem stavby.
Na stavbě se mnohé změnilo. Byly
zhotoveny krovy a položena střešní
krytina.
Do současné doby byly dokončeny
veškeré svislé a vodorovné konstrukce,
částečně jsou provedeny úpravy
povrchů a podlahy, dokončena vnitřní
kanalizace,
vodovod,
plynovod,
zabudovány plastové výplně oken a
venkovních dveří, dokončeny obklady
sociálních
zařízení
druhého

OBNOVA LUŽNÍHO LESA

nadzemního podlaží a z části přízemí
včetně kuchyňky a skladů. Provedena
částečná instalace ústředního topení.
Dokončena
je
montáž
potrubí
vzduchotechniky
a
osazeny
vzduchotechnické jednotky. Vydlážděna
je již přístupová komunikace, včetně
přístupových chodníčků a plochy před
samotnou budovou. Osazeno je i
venkovní ocelové schodiště pro druhé
nadzemní
podlaží.
Samozřejmě vše
nejde tak hladce,
jak
se
zdá.
Problémy, které
se jako na každé
stavbě vyskytnou
v
průběhu
výstavby,
jsou
operativně řešeny
na pravidelných
kontrolních dnech

Další škodou, kterou způsobila povodeň v roce 2013 bylo
zničení nově vysázené části lužního lesa u Labe v těsné
blízkosti obce. Na jeho obnovu máme přislíbenou dotaci ze
Státního fondu životního prostředí (registraci akce). Byl

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.
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.
Dle této vyhlášky musí být každý pes,
který se pohybuje na veřejném
prostranství veden na vodítku. Tato
vyhláška je závazná pro všechny osoby,
které vlastní psa nebo další osoby,
strana 2

a ve spolupráci s projektovým týmem.
Nyní již finišují závěrečné práce na
dokončení stavby. Po jejím dokončení
nás však čeká ještě kolaudace. Děláme
vše proto, aby hotové dílo sloužilo
našim zájmovým organizacím, spolkům
ale i mládeži a dospělým již ve druhé
polovině letošního roku.
V.T.

zpracován projekt a nyní proběhne výběrové řízení na
realizátora obnovy. Teprve po podepsání smlouvy na realizaci
díla předložíme SFŽP všechny potřebné doklady a pokud
dostame Rozhodnutí o poskytnutí dotace, akce bude na
podzim letošního roku realizována.

kterým byl pes svěřen. Porušení této
vyhlášky se řeší jako přestupek s
finančním dopadem, před komisí pro
projednávání přestupků.
Dalším nedostatkem, který nás trápí je
znečišťování veřejných prostranství
psími exkrementy. Jedná se nejen o
záhony, chodníky nebo ulice, ale i
dětská hřiště, kde si hrají děti a kam je
výslovně volně pobíhajícím psům vstup
zakázán. Žádáme proto občany, aby
nebyli k těmto nešvarům neteční a
upozorňovali vlastníky psů, či další
osoby, kterým byl pes svěřen, na
nevhodnost a bezohlednost jejich
jednání.
Další vyhláškou, jejíž porušování v obci
řeší policie, je OZV č. 1/2013 o regulaci
hlučných činností (jedná se zejména o
hlasitou hudbu v nočních hodinách
nebo používání strojů  cirkulárky apod.

v neděli).
Dále si někteří občané neuvědomují, že
spalováním odpadu v kamnech či kotli
(např. částí starých natřených oken či
nábytku z dřevotřídky) porušují zákon o
ovzduší  č. 201/2012 Sb. Porušením
vodního zákona  č. 254/2001 Sb. je
umývání aut na místech, která k tomu
nejsou určená. Např. na komunikacích.
Městská Policie Města Roudnice nad
Labem bude také nově v obci
provádět měření rychlosti
projíždějících vozidel.
V.T.
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PŘÍPRAVA
ROZVOJOVÝCH
PROJEKTŮ OBCE VĚDOMICE

V
rámci
tohoto
projektu
byla
zpracována projektová dokumentace
inženýrských sítí pro rozvojovou lokalitu
na výstavbu rodinných domků. Projekt
byl finančně podpořen z Evropské unie
v rámci „Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad“, v
oblasti podpory 2.1. Budování kapacity
pro místní rozvoj, informovanost a
osvěta veřejnosti. Jedná se o lokalitu,
která je schválena regulačním plánem
obce pro výstavbu rodinných domků.
Nyní nastává období, ve kterém by se
měly stavby inženýrských sítí dle

vypracovaných
stavebních
dokumentací postupně, dle finančních
možností obce, realizovat.
Po náročných koordinačních jednáních
byla v loňském roce uzavřena mezi
obcí a společností ČEZ smlouva na
zajištění výstavby sítí nízkého napětí,
dle které bude vybudována pro danou
lokalitu i nová trafostanice. V rámci
projektu ČEZ budou pro jednotlivé
stavební pozemky vybudovány přípojky
ukončené v pilířích na hranici
stavebních pozemků. Na této realizaci
se z části finančně podílí i obec. Dále
obec zadala zpracování projektové
dokumentace na veřejné osvětlení v

této lokalitě. Naší snahou je zajistit
pokládku kabelů VO v souběhu s
pokládkou kabelů NN. Na část sítí NN
vypisuje výběrové řízení ČEZ. Na část
VO bude zajišťovat výběrové řízení na
zhotovitele obec. V současné době jsou
v lokalitě vytýčeny plochy budoucích
místních komunikací, na kterých bude
provedena skrývka ornice s jejím
uložením na určená místa. Zahájení
těchto zemních prací předpokládáme v
první
polovině
letošního
roku.
Realizace pokládky sítí NN a VO by
měly být uskutečněny do konce roku.
V.T.

„PODPOŘENO Z FONDU SOLIDARITY EU – NÁPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD, ČERVEN 2013“
V rámci nápravy povodňových škod byla z Fondu solidarity EU poskytnuta dotace ve výši 68.442,04 Kč na
obnovu škod způsobených červnovými povodněmi v r. 2013.
Jednalo se o opravu komunikace od plaveckého bazénu k hlavní silnici II/240.
Celkové náklady činily
2 455.836,57 Kč
Dotace z Ministerstva dopravy
2 087.461 Kč
Dar od Ústeckého kraje
262.000 Kč
Dotace z Fondu solidarity EU
68.442,04 Kč
Podíl obce
37.933,53 Kč

Okénko mateřské školy Vědomice

Pro jedny svátky nemilované, pro druhé
zbožňované. Tak jako tak, Velikonoce
jsou svátky jara, a to si pozornost jistě
zaslouží.
U nás, ve školce, bylo ale napilno i v
zimě. Po vánočních prázdninách jsme
se s novou energií vrhly na naše
povinnosti.
Čas nám zpříjemnilo nejedno divadlo s
různě tematickým představením. Byla u
nás třeba Štěpánka s pohádkou o
Koblížkovi, divadlo "Šikulka" nás formou
vystoupení
varovalo
před
nadprůměrným používáním médií u dětí.
Proto se také dbá na čtení od
nejmladšího věku. V naší školce máme
koutek s knížkami, kde si můžeme
prohlížet leporela, encyklopedie, krásně
barevné knihy nejrůznějších autorů.
Mezi naše nejoblíbenější, patří ty s
kresbami Heleny Zmatlíkové. Zapojily
jsme se také do projektu "Celé Česko
čte dětem".
Četba nám také vyplňuje čas před
odpoledním odpočinkem. Seznámily
jsme se také s místní knihovnou, kterou
nás provedla paní Ing. Iva Fořtová. Měly
jsme možnost srovnání s Městskou
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knihovnou Ervína Špindlera v Roudnici
nad Labem, kterou jsme také navštívily.
Novým věcem jsme se přiučily při
návštěvě zvířátek, které jsme viděly
většinou poprvé v životě. Přijel totiž
opravdový velbloud a přivezl s sebou
své kamarády kozu, ovečku, pejska a
poníka. Na tom jsme se mohly svézt a
moc se nám to líbilo.
Zazpívaly jsme a zarecitovaly našim
nejmenším během Vítání občánků obce
Vědomice.
11. března byl u nás zápis. Přišlo se k
nám podívat dvanáct nových kamarádů,
kteří si s námi mohli pohrát. Rodiče si
mezi tím prohlédli prostory mateřské
školy.
S velkým ohlasem se setkal lesík, který
patří k pozemku školky. Trávíme v něm
čas po vycházce a moc se nám tu líbí.
Máme
tu
místo
na
honěnou,
schovávanou a také na budování
nejrůznějších domečků pro zvířátka. V
minulých týdnech proběhla v lesíku
výsadba nových stromků, které chodíme
s paní školnicí zalévat, aby nám pěkně
rostly.
V dubnu se soustředíme na naši

bezpečnost na silnicích. Navštívíme
dopravní hřiště ve Štětí, budeme se učit
významu
dopravních
značek
a
připomeneme si, jak se chovat
obezřetně jako chodec i cyklista.
Květen bude ve znamení Dne matek.
Budeme společně s maminkami vyrábět
přáníčko, navazovat bude besídka s
básničkami, písničkami a tanečky.
Zveme tímto všechny vědomické
maminky a babičky k nám do školky.
Koncem
školního
roku
se
při
slavnostním
aktu

"Loučení
s
předškoláky" na OÚ rozloučíme s
kamarády, kteří od září zasednou do tříd
roudnických základních škol.
Od září jsme také sbíraly papír a díky
tomu jsme získaly 2500 Kč. Za tuto
částku nám paní učitelky pořídily
dřevěný obchůdek. Nejlepší sběrači byli
sladce odměněni.
Ve školce máme i nové zařízení 
videotelefon, pro větší bezpečnost nás,
dětí.
Všem čtenářům
prosluněné jaro!!!

přejeme

krásné

a

Děti z MŠ Vědomice
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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 14. května!

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

PŘIJĎTE

Že se tam půjčují knihy a časopisy, je přece jasné, ne?
Ale to, že v loňském roce výrazně stoupl počet výpůjček – to
tak obvyklé není.
Při metodické návštěvě pracovníků knihovny Karla Hynka
Máchy z Litoměřic byla naše knihovna velmi dobře
hodnocena. A to nejen za pořádání pravidelných akcí, jako je
pondělní kavárnička nebo výtvarné dílny pro děti, ale právě
také za zvýšení počtu výpůjček.

MĚSÍC ČTENÁŘŮ!

Březen – měsíc knihy. To byl slogan,
který v minulosti znal snad každý. Dnes
máme knih spoustu, ale čtenářů
všeobecně ubývá.
Snad proto Svaz knihovníků a
informačních pracovníků vyhlásil již
šestý ročník celostátní akce BŘEZEN 
měsíc čtenářů.
A my jsme se k této akci již tradičně
přidali a do naší knihovny jsme pozvali
děti z mateřské školy.
Vždyť právě ony jsou budoucími čtenáři,
a návštěvníky knihovny.
S paní učitelkou přišlo 11 dětí. Poslechly

K tomu částečně přispěla i účast dětí v soutěží „Sbíráme
perly“. Ta probíhala do listopadu loňského roku a děti za
každou přečtenou knihu (perlorodku) dostaly perlu.
Za úspěchy knihovny však stojíte především vy, naši čtenáři.
Těšíme se, že budete knihovnu i nadále navštěvovat a
využívat našich služeb.
A pro ty z Vás, kteří jste u nás ještě nebyli, mám pozvánku:
Knihovnu najdete v přízemí Obecního úřadu ve Vědomicích.
A výpůjční dobu najdete hned nad tímto článkem.
Také máme internetové stránky http://knihovnavedomice.cz
I.F

si pohádku o dopravních značkách, v
tělocvičně si vyzkoušely jízdu papírovým
autem a paní knihovnici nakreslily
krásné obrázky dopravní značky. Zbyla i
chvilka
na
písničku
–
dětskou
vědomickou hymnu.
Znáte ji?
My jsme děti z Vědomic,
Chceme toho zažít víc.
Proto tu tvoříme,
zpíváme a tančíme.
Jak to skončí nevíme.
Teď už to víme. Skončilo to dobře. Děti
dostaly na cestu zpět do školky bonbón
a poukázku na průkazku do knihovny.

POZVÁNKA

Máte doma mimčo, batole, nebo jste doma se starším dítětem?
Cítíte se „sama doma“, vaší řečí se stává žvatlání, nevíte, co už
vymyslet za zábavu pro své dítě?
Přijďte mezi nás. Přijďte si popovídat, seznámit se s podobně
“postiženými“.
U nás jsou děti vítány!

Přijďte v pátek 10. dubna v 10:00
hodin do Místní knihovny ve
Vědomicích! (v přízemí obecního
úřadu  vchod ze dvora)

MAJÍ KNIHY NOŽIČKY?

Co je harlekýnka ví snad každý. Ale co je putovní harlekýnka,
to ví hlavně starší lidé, kteří využívají sociální služby na
Roudnicku, nebo tráví určitý čas v nemocnicích.
Putovní harlekýnka je nejnovější projekt Místní knihovny ve
Vědomicích. Vznikl díky skvělým lidem. Díky dárcům a díky
sestřičkám, které jsou dalším článkem projektu.
Pamatujete si na naši výzvu: Máte doma přečtenou
harlekýnku? Pokud ji vhodíte do našich schránek (na vratech
obecního úřadu, na plakátovací ploše ve starých Vědomicích
nebo na mateřské škole), může ještě posloužit dalším
čtenářům?
Díky této výzvě se k nám do knihovny dostávají tyto „pohádky
pro dospělé“. Zhruba rok zůstávají u nás, kde si je půjčují naši
čtenáři. A co s nimi potom?
Už loni jsme krabici knih darovali pracovnicím terénní služby,
které je před Vánocemi přinesly klientům. Akce měla velká
úspěch a tak jsme se rozhodli v ní pokračovat.
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Jestli ji využijí, záleží teď hlavně na Vás,
na jejich rodičích.

DALŠÍ NOC
KNIHOVNĚ.

S

ANDERSENEM

VE VĚDOMICKÉ

Letos proběhne již osmý ročník. Znamená to, že
letos již poosmé budeme nocovat v knihovně.
Co takové „nocování“ vlastně znamená?
Původně to byl nápad dvou knihovnic z
Uherského Hradiště. To bylo v roce 2000. Chtěly
podpořit dětské čtenářství a tak pozvaly několik
dětí a strávily s nimi noc v knihovně.
Od té doby se přidávají další a další knihovny,
školy, družiny… a to nejen v České republice,
ale i v zahraničí. V dalším čísle Vědomických
novin přineseme zprávu o našem letošním
nocování. Obvykle čteme, zpíváme, tvoříme a
prožíváme nějaké to noční dobrodružství.

Do každé knihy lepíme vizitku naší knihovny s tím, že se
jedná o putovní harlekýnku, kterou má laskavý čtenář předat
dál.
Jestli se Vám někdy dostane taková kniha do ruky,
vzpomeňte si na nás – na všechny lidičky, kteří to mají na
svědomí – na dárce, knihovnice, sestřičky a všechny ty, kteří
knížku poslali dál. Je nabitá pozitivní energií. Tak si trochu
vezměte, trochu přidejte a pošlete knihu dál…
A chceteli se podílet – přineste tu svou přečtenou harlekýnku
do knihovny, nebo ji vhoďte do některé z našich schránek v
obci.
Knihy sice nožičky nemají, ale i tak
mohou ke svým čtenářům dojít. (Když jim
trochu pomůžeme.)

Ing. Iva Fořtová  knihovnice

Vědomické noviny

Kultura

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 také na:

http://knihovnavedomice.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL

POZVÁNKA

V únoru jsme opět uspořádali v zasedací místnosti
obecního úřadu dětský karneval. Nechyběla hudba,
hry, soutěže o bonbóny, malé občerstvení ani fůra
zábavy. Děti odcházely vyřáděné a spokojené.

Komise pro občanské záležitosti zve všechny
seniory na

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ.

A to na neděli, 24. května, od 16:00 hodin do
zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vědomicích.
Uvidíte komedii Koštického divadla s názvem

Švagřičky aneb Příbuzné si nevybíráme.
O přestávce bude podáváno občerstvení.

POZVÁNKA NA SLET ČARODĚJNIC
I.F.

Sejdeme se 30. dubna v 18 hodin v areálu U sumce, kde
proběhne pravidelné každoroční přezkoušení mladých
čarodějnic a čarodějů. Na jednotlivých stanovištích budou
připraveny odbornice na slovo vzaté, které budou dohlížet na
regulérnost zkoušek. Svou účast již potvrdila Jedubaba
(odbornice na lektvary), Kolomajznice (let na koštěti a
dopravní předpisy), Catyna (odbornive na chov koček),
Spiderbaba (manipulace s pavouky a jinou havětí) a jsme v
jednání i s dalšími.
Zřejmě proběhne i
čarodějnická
výtvarná
dílna,
přestože ježibaba
Lenora se snaží o
utlumení
každé
činnosti. Dle jejího
názoru jde vše
vyčarovat,
tak
proč něco dělat
rukama.
Čarodějnické

mládí však nutně potřebuje zaměstnat, aby netropilo
nevhodná kouzla. Proto bude připraven i program tělocvičný.
A to při reprodukované hudbě.
v 19 hodin bude přezkušování ukončeno a bude zapálena
hranice s naší kolegyní  Babou Jagou, v pořadí již
jedenáctou.
Program bude pokračovat taneční zábavou, takzvaným babím
rejem. K tanci i poslechu bude hrát živá hudba.
Letos opět proběhne soutěž o nejoriginálnější koště či jiný
čarodějný dopravní prostředek. Tak se ukažte, mechanici!
Dneska je Tvůj velký den,
připrav koště, vyleť ven.
Nestyď se vyletět, když je duben končící.
A podpoř tak vědomickou tradici.
Vem si koště, přidej plyn!
Přidej se k nám ostatním...
Tak 30. dubna v 18 hodin v areálu U sumce! Zveme všechny
malé, velké, tlusté, tenké... Přijďte se pobavit, popovídat se
sousedy a na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů!
Vzdyť filipojakubská noc je přece kouzelná...

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE "OKNO DO ULICE"

Obec Vědomice vyhlašuje další ročník
 v pořadí již devátý  soutěže o
nejkrásnější květinovou výzdobu.
Pravidla soutěže:
Do soutěže je možno přihlásit jakákoliv
okna domu, balkóny nebo okolí domu
ve Vědomicích.
Přihlásit se můžete až do konce
června a to buď osobně (na Obecním
úřadu ve Vědomicích nebo v
knihovně), nebo mailem na adresu:
kultura.vedomice@seznam.cz
(Uveďte jméno a příjmení, adresu a
kategorii, do které se přihlašujete.)
V
soutěži
budou
hodnoceny
následující kategorie:

Vědomické noviny

1. Okno (rodinného domu nebo bytu) a
balkóny
2.
Okolí
domu
(zahrádky,
předzahrádky, okolí
domů, školek,
soukromých firem apod.)
Všechna
okna,
balkóny
či
předzahrádky by měly být viditelné z

veřejně přístupné komunikace nebo
jiného veřejného prostranství.
V červenci Vaše okna a zahrádky
nafotíme a odborná porota vybere
deset finalistů, kteří budou odměněni
poukázkou. Fotky jejich květinové
výzdoby
budou
uveřejněny
na
internetu a na nástěnce Obecního
úřadu, kde budou návštěvníci vybírat
vítěze soutěže v obou kategoriích.
Zvláštní cena bude určena pro
nováčky v soutěži (ti, kdo se
neúčastnili minulých ročníků soutěže).
Celkové
vyhodnocení
soutěže
proběhne v září, kdy budou také
předány ceny.
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BABÍ LÉTO

V lednu 2015 vznikla ve Vědomicích country skupina Babí
léto. A jak k tomu došlo? Sešel se tucet ženských a domluvily
se, že pobaví seniory při akci „Silvestr nanečisto“. A tak jsme
pilně trénovaly a na Silvestra jsme zatančily. A slavily jsme
úspěch. Třeba podotknout, že velký podíl na tom měla naše
choreografka a trenérka Alenka. Ač jako učitelka ze školky
tvrdí, že práce s dětmi a s důchodci je hodně podobná, s námi
asi měla práce víc. Děti jí do choreografie nemluví. Zato my…
No, a po tom vydařeném tanci se nám nějak nechtělo
tancování nechat. Někoho napadlo, že když už jsme to
natrénovaly, tak to můžeme předvést i někde jinde. A od toho
nápadu už byl jen krůček k rozhodnutí, že v trénincích
budeme pokračovat. A tak se scházíme 1x týdně a pilně
nacvičujeme. V únoru jsme měly dvě vystoupení v Roudnici v
kavárničce pro seniory. V březnu jsme vystoupily při oslavě
MDŽ v domově důchodců. A čekají nás i další vystoupení. V
dubnu v Terezíně, a v květnu dokonce v Litvínově na
krajských sportovních hrách seniorů.
Velký úspěch slaví také Hymna vědomických seniorů, kterou
zpíváme na závěr našich vystoupení.

Proč zrovna Babí léto? Tak tenhle
název to vyhrál na celé čáře. A že návrhů
bylo spousta. Víte, co budou dělat "baby" v
létě? No přece tančit country. Tak se těšte,
třeba vystoupíme i ve Vědomicích :))

Komise pro občanské záležitosti

V měsících leden, únor a
březen oslavili životní jubilea
tito naši spoluobčané:

leden
Josef Meduna
Vlastimila Rabatová
Milena Hricová
Zdeněk Janda
Josef Málek

únor
Libuše Vobořilová
Vlasta Vondráčková
Jiřina Horáčková
Jiří Brázda
Božena Struková

březen
Drahomíra Horáková
Zdeněk Kašpar
Eva Chládková
Václav Chmela

Poprvé navštívíme oslavence tehdy, když dovrší 65 let a pak
vždy po pěti letech (70,75,80). Od osmdesáti let
blahopřejeme každým rokem.
V komisi pracují tyto členky: Věna Kutilová, Marie Malá,
Vlasta Vondráčková, Jaroslava Wogurková, Zdeňka
Medunová, Marie Hypská a Vlasta Sekerová. Kroniku
svědomitě vede Alenka Löwová.

Dne 11. 4. 2015 proběhne na OÚ ve Vědomicích další vítání
občánků do života obce. Na slavnostní dopoledne budou
pozváni rodiče se šesti malými občánky.
Reportáž z této akce Vám přineseme v dalším vydání
Vědomických novin.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a životní optimismus Na závěr bychom rády popřály všem našim spoluobčanům
do dalších let.
krásné a rozkvetlé jaro.
(KPOZ VS)

SDH a Soptíci z Vědomic

ZPRÁVA

Z ČINNOSTI SDH
MLADÝCH VĚDOMICKÝCH HASIČŮ

VĚDOMICE

A

ODDÍLU

Na počátku ledna proběhla valná hromada SDH, na které
bylo zvoleno nové resp. staronové vedení sboru a byly
schváleny zásady fungování v roce 2015.
Letos nově bylo SDH pověřeno organizací dětského dne,
který se bude konat 6. června. K zajištění dostatečného
množství finančních prostředků na tuto akci provedl sbor v
sobotu 14. března sběr železného šrotu v obci, čímž byla
získána částka 8 tisíc Kč. Tímto sbor děkuje občanům, kteří
přispěli svým železným odpadem k podpoře této akce.
Částka sice zdaleka nepokryje náklady na pořádání, ale
určitě to alespoň částečně pomůže. Další část nákladů se
SDH snaží získat od sponzorů a to jak ve formě finanční, tak i
materiální, kterou mohou tvořit drobnosti sloužící jako malé
odměny dětem za splnění soutěží v rámci dětského dne.
Každý, i ten nejmenší, příspěvek bude s povděkem přijat a
podpoří dobrou věc. V programu dětského dne se plánuje
několik překvapení, které postupně začínají nabírat
konkrétních obrysů.
Oddíl mladých hasičů, tzn. předškolních Plamínků, mladších
a starších žáků, se během letošní zimy mohl nově připravovat
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http://sdhvedomice.unas.cz
Všechny informace najdete na:

a trénovat v tělocvičně Fotbalové farmy. To by se mělo
projevit i v připravenosti dětí na prvních jarních závodech.
Prostory tělocvičny totiž nabízí podstatně lepší podmínky pro
trénování než stísněná hasičská zbrojnice. S postupným
příchodem jara bude moci oddíl začít trénovat opět venku. V
letošním roce se opět děti budou účastnit závodů v požárním
sportu jako je např. požární útok, štafety, závody požární
všestrannosti apod. Některé z těchto závodů proběhnou také
ve Vědomicích. Přijďte podpořit i vy naše mladé hasiče na
závodech konaných u nás.
Termíny jsou:
25.4.2015  Závody požární všestrannosti  1.část (okresní
kolo hry Plamen)
13.6.2015  Závody MH (štafeta dvojic, požární útok)
3.10.2015  Závody požární všestrannosti
Dále máme pro děti pozvánku:
Pokud jsi zvídavý kluk či zvídavá
holčička a baví tě pohyb, přijď se na
nás podívat. Schůzky hasičů probíhají
v pátek od 17.00 do 18.30 hod.
Další
podrobnosti
zjistíš
na
www.sdhvedomice.unas.cz

Vědomické noviny

ODPADY

Náklady na odpadové hospodářství obce stále rostou. Dobře
je to vidět na níže uvedeném grafu. V roce 2011 byl v obci
otevřen sběrný dvůr odpadů. Ubylo černých skládek a
výrazně se zvýšil komfort pro občany. Neustále vzrůstá
množství odpadu, který občané do dvora přinesou. Nárůst je
patrný u všech druhů odpadu. Výrazně více je zejména
bioodpadu. Občané si zvykli na to, že posekanou trávu nebo
ostříhané větve ze stromků mohou bezplatně uložit ve
sběrném dvoře. Obec vlastně trochu "předběhla" novelu
Zákona o odpadech, která je platná od začátku letošního roku
a která říká: "(3) Obec je povinna zajistit místa pro odkládání
veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými
nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec
je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek
komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů,
papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných
odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti
rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálních odpadů."
Odpadové hospodářství obce je věc prodělečná. Občané
často argumentují tím, že za tříděný odpad přece obec
dostává peníze. Ano, dostává. Ale za vývoz kontejnerů je
třeba zaplatit. A tyto náklady je nutné hradit. Nesešlápnuté
PET lahve nebo papírové krabice kontejner sice bezpečně
zaplní, ale odpad se váží! Nikoli měří na objem. Prosím

občany, aby si toto uvědomili vždy, když ponesou dopad do
barevných kontejnerů v obci.
Například loňské zvýšení četnosti svozu papíru (nyní se
odváží každý týden) stálo obec cca 50 tisíc korun za rok.
Jsme rádi, že se nyní papír nehromadí vedle popelnic, že
občan nemusí číhat, až bude kontejner vyvezen a může svůj
tříděný odpad odnést kdykoli. Jen si prosím uvědomte, že nic
není zadarmo.
Po loňských zkušenostech bude možná nutné zvýšit v letním
období četnost svozu plastů. Kontejnery jsou však často plné
nesešlápnutých PET lahví...
Myslete nejen ekologicky, ale i ekonomicky!
V roce 2014 obec dotovala odpadové hospodářství částkou
231.590, Kč. To je skoro 280, Kč na jednoho obyvatele.

PROJEKTY ELEKTROWINU POMÁHAJÍ VYSBÍRAT VÍCE SPOTŘEBIČŮ
Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci starého
elektra, ELEKTROWIN, funguje už desátým rokem. Za tu
dobu předal k recyklaci přes 13 milionů spotřebičů o celkové
hmotnosti přes 230 000 tun, což představuje váhu 176 245
automobilů Škoda Octavia, jejichž výroba by trvala zhruba 4,5
roku.
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 2014 projekt Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět, který organizuje společně s kolektivními
systémy Asekol, Ekolamp a Ecobat. 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.
Zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá vše pro to, abychom měli odevzdání
spotřebičů k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto vytvořil
hustou sběrnou síť z více než 13 000 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.
Vědomické noviny

Premiéru měl v roce 2013 projekt s názvem Vlak do stanice
Recyklace, realizovaný ve spolupráci se Zlínským krajem.
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. V roce
2014 projekt pokračoval v Kraji Vysočina a Libereckém,
Středočeském i Karlovarském kraji.
Jedinečnou možnost nabídnout své letité domácí pomocníky
jako exponát do sbírek Národního technického muzea v
Praze nebo Východočeského muzea v Hradci Králové dostali
loni účastníci zářijových Železných týdnů. Z přinesených
spotřebičů, které fungovaly také jako poukázka na slevu ze
vstupného, si odborníci těchto muzeí vybrali ty
nejzajímavější, které budou postupně vystaveny. Celkem se
do akce zapojlo 12 regionálních muzeí různého zaměření. V
liberecké IQLandii například přinesené spotřebiče využili jako
názorné pomůcky při recyklačních workshopech.
Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese
název Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj už přes 1000
sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. Jubilejní tisící byl loni
na podzim sbor z Nové Vsi na Liberecku. Hasiči pomáhají
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.
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SPORT

SK SAHARA Vědomice

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU
SK SAHARA VĚDOMICE ZA ROK 2014
Činnost výkonného výboru se řídila usnesením z minulé valné
hromady a odhlasovaným plánem činnosti na rok 2014.
Výkonný výbor se sešel v loňském roce celkem na 14
výborových schůzích při většinové účasti členů.
Pprojednal a odsouhlasil stav členské základny k 31.12.2014,
který byl 129 členů z toho: fotbal 100, volejbal 9 a petanque
20. Oproti roku 2013 se v celkovém součtu zvýšil počet členů
klubu o 14 členů.
Na schůzích bylo projednáváno finanční zajištění oddílů
(žádosti o dotace apod.), zajištění sportovních akcí, byly
řešeny úkoly z usnesení valné hromady a vyplývající z potřeb
klubu po stránce materiálního nebo organizačního
zabezpečení.
Jednalo se o zajištění pořádání turnajů všech oddílů SK
Sahary a účast našich družstev na turnajích. Vyřizovaly se
náležitosti spojené s úkoly a požadavky z OFS a OS ČSTV,
přestupy a hostování hráček a hráčů. Zajištění účasti na
losování mistrovských soutěží a aktivech.
Oddíl kopané pořádal loni pouze 2 turnaje a to v únoru zimní
halový turnaj žen Sahara Cup – Ladies 2014 a turnaj v malé
kopané mužů Sahara Cup 2014 v květnu. Další dva plánované
turnaje, jeden ženský a Memoriál Ant.Luxy byly zrušené z
důvodu zahájení výstavby zázemí sportovních klubů a spolků.

VYHODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU
2014 A JEJICH SEZÓN DRUŽSTVA
FOTBALU ŽEN

Po dobrých podzimních výsledcích
fotbalového ročníku 2013/2014, kdy
družstvo žen Sahara Vědomice,
účastníka Divize fotbalu žen Čechy –
skupiny A, skončilo na 6. místě z 12
účastníků divize, nastoupilo do jarních
kol roku 2014 v dostatečném počtu, s
dobrou náladou, s výhledem udržet si
stávající postavení v tabulce.
Ženy začaly jarní kola dobře a i když
třeba nezvítězily, byl vidět dobrý herní
projev. Některá utkání však byly
poznamenány
průběžně
značnou
marodkou, zejména po zraněních ze
zápasů
(Plívová,
Hausnerová,
Hašková, Sasková, Duníková), přesto
již nebyl problém obsadit kompletní
jedenácku. To se pak projevilo ve
výsledcích jednotlivých zápasů i v
celkovém
umístění
na
konci
fotbalového ročníku – obhájeno 6.místo
z 12 .
Vedení klubu se rozhodlo po
vyhodnocení současného stavu, po
domluvě s hráčským kolektivem a
vedením družstva žen, po zhodnocení
perspektiv, přihlásit družstvo žen i do
nového fotbalového ročníku 2014 
2015.
Zahájení podzimní sezony 2014 pro
ženské fotbalové družstvo SK Sahara
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Členové výkonného výboru
byli během roku průběžně
informováni o stavu finančních prostředků, stavem výběru
členských příspěvků a čerpání finančních prostředků na
činnost jednotlivých oddílů.
Projednávalo se a sledovalo
plnění podmínek a průběh čerpání dotace z MÚ Rce n.L.
Výkonný výbor organizačně zajišťoval ve spolupráci s OÚ
průběh a postup prací nutných při přípravě staveniště pro
zahájení výstavby budovy pro zázemí sportovních klubů a
spolků tj. přemístění stávajících kabin. Zástupce klubu se
spolu se zástupci ostatních spolků účastní kontrolních dnů na
stavbě a výbor byl pravidelně informován o průběhu stavby p.
starostou V. Tylem.
V loňském roce byly zahájeny přípravy na přechod na jiný
právní subjekt na základě NOZ, kdy se z o.s. přejde na spolek.
Tento přechod zahrnující změnu stanov a dalších právních
kroků se musí být dokončen do 31.12.2016.
Podařilo se také dokončit oficiální webové stránky klubu
sksahara.cz, na které bude odkaz na stránkách webu Obce
Vědomice. Věříme, že tím zvýšíme informovanost o našem
klubu a jeho další propagaci.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům
výkonného výboru za jejich práci v minulém roce a popřál
všem hodně úspěchů v letošním roce, kdy nás čekají náročné
úkoly.
Jan Sekera
předseda klubu

Vědomice bylo dobré. V letní přípravě,
na rozdíl od jiných sezon odpadlo
množství
přátelských
přípravných
utkání. Ženy Sahary se zúčastnily jen
turnaje v Kostomlatech. Ale tréninky
probíhaly 23x týdně.
Takže příprava na podzimní sezonu
začala včas a v dobré kvalitě. Byla
zaměřena jak na zvýšení fyzičky, tak
zejména na zlepšení zpracovávání
míče, přihrávky, kombinaci a to zejména
se zaměřením na nové a mladé hráčky.
Tato dobrá letní příprava i relativní
dostatek hráček se plně projevil v celé
podzimní sezoně. Ukázalo se, že pokud
je tým kompletní, mohl by dokázat
porazit všechny týmy skupiny. To se
však bohužel nedařilo. Zapříčinila to
značná marodka (Duníková, Hašková,
Procházková, Štajncová, Sasková) a
také nástup některých hráček do
zaměstnání po ukončení středních škol
(obtížné uvolňování ze zaměstnání).
Nejkritičtější stav byl v utkání 10 kola s
Chýší, kdy nastoupilo do zápasu jen 10
hráček. Přesto se ukázala síla týmu
Sahary, kdy bez hlavních opor a
střelkyň, dokázal vzdorovat domácímu
týmu, ohrozit jejich branku (v 60´
Šípová dala domácím gól, ale rozhodčí
ho neuznal pro údajný ofsajd) a
podlehnout nakonec až v 84 minutě po
nařízené penaltě po ruce (kterou ale
nikdo neviděl) na čáře velkého vápna.
Po tomto utkání držely ženy Sahary
7.místo se ziskem 15 bodů ( ale jen 4
body od 4.místa, 2 body od 5.místa). O

konečném
umístění
tak
mělo
rozhodnout poslední, 11. kolo a to na
domácím
hřišti
v
Lounkách
Chodounech s Ústí n.L. „B“, který byl
na 10.místě tabulky. Bohužel se tento
zápas nevydařil, ženy Sahary byly
lepším týmem na hřišti, do 84 minuty
vedly 3:2, ale nakonec jen remizovaly
3:3. Sahara tak podzim skončila na
7.místě, celkem 5 výher, 2 remízy, 5
proher, skóre 25 : 26.
Družstvo žen zahájilo aktivně zimní
přípravu na jarní kola již od období
vánoc, kdy se 27.12.2014 zúčastnilo
halového turnaje v České Lípě, kde za
účasti 12 týmů (některé složené i z
hráček prvoligové Sparty či Slavie) se
umístili na 5.místě. Od 2.týdne tohoto
roku – každou středu, od 18 hodin
probíhal trénink družstva v hale
gymnázia Roudnice n.L. K tomu přibyla
i účast na dalších halových turnajích, z
toho jedno pořádané námi.
Výsledek na turnaji v Kostomlatech
25.1. – 3.místo ze 6 týmů.
Výsledek našeho halového turnaje
SAHARA CUP v malé kopané z 15.2.
byl stejný. Zde jsme se umístili také na
3.místě ze 6 zúčastněných divizních a
2.ligových
týmů,
za
družstvem
Kostomlat a Krupky.
Následovalo přípravné utkání na
umělé trávě a to s družstvem Bohemia
Praha v Uhřiněvsi (Divize žen – skupina
D) 8.3. Vyhráli jsme zde 6:1.
Následovat bude přípravné utkání na
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UMT v neděli 15.3. s divizním týmem
Braník Praha na jeho hřišti.
Jarní mistrovská kola začínáme v
neděli 22.března 2015 s týmem Libušín
na jejich hřišti. Poslední, 22.kolo, máme
také na hřišti soupeře a to Ústí n.L. B.
Domácí zápasy opět odehrajeme na již
pronajatém hřišti v LoukyChodouny.
Cílem do konce fotbalového ročníku
je zlepšit umístění v první polovině
tabulky (alespoň loňské 6 místo).
Celkem má v současnosti družstvo
žen 11 aktivních fotbalistek (Tereza
Feixová, Lenka Plívová,
Andrea
Platilová,
Veronika
Froncová

kapitánka, Barbora Cankářová, Denisa
Phillipová, Kristýna Kubrichtová, Milena
Hausnerová,
Platilová
Michaela,
Rzycká Klára a Martina Hašková) a
dále, pokud to umožní zdravotní stav,
by k dispozici mohla být ještě Světlana
Duníková, Soňa Šípová, Marie Larišová
a Renata Sasková, případně i Zuzana
Bednářová.
Z jiných klubů pokračují v hostování
do 15.6.2015 – Procházková Anne
Marie z FK Mělník, Petra Strachotová

do 30.6.2015 ze Sparty Praha, Ivana
Štajncová a nově Fantová Linda (do
30.6.2016) – z Podlusk.
Je dojednáno opětovné posílení
družstva střídavým startem 3 hráček z
FK Krupka (Michaela Reinová, Eliška
Beníšková a Eva Podrazová –
záložnice, případně i brankářky), po
této jarní sezoně již nebudou ŽSS
povoleny – podzim tak z hlediska
složení týmu bude horší.
V průběhu roku 2014 jsme museli
pustit
2
hráčky a to
do Brozan –
Tesařovou a
Zahálkovou
–
pro
neshody
mezi
hráčkami.
Celkem
tak na jarní
sezonu by
mohlo být k
dispozici 14
 20 hráček.
Na konci

jarní sezony plánujeme a je předběžně
domluveno na 20.června 2015, účast
týmu žen na slavnostním otevření nové
budovy šaten našeho SK a to utkáním
družstva žen – staré gardy našeho
klubu s družstvem žen staré gardy FK
Kostomlaty a následně utkáním i
stávajících hráček obou týmů.
Vedoucí družstva žen
SK Sahara Vědomice
Oldřich Bednář

VÝSLEDKY HALOVÉHO TURNAJE SAHARA CUP VĚDOMICE ŽENY 2015

V neděli 15.února 2015 pořádal SK SAHARA Vědomice – ženy již 6.ročník halového turnaje fotbalu žen. Turnaj se konal pod
patronací starosty obce Vědomice ve sportovní hale Pod Lipou. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů II.České ligy fotbalu žen a Divize
fotbalu žen. Hrálo se systémem každý s každým, zápasy řídil rozhodčí Jan Sýkora. Turnaj se opět velmi vydařil a poskytl
kvalitní zimní přípravu pro jarní kola fotbalu žen.
Průběh turnaje byl velmi dramatický a až do posledního zápasu nebylo jasné pořadí jak které týmy uspějí. Vůbec nebylo znát,
že turnaj hrají týmy z různých úrovní fotbalu žen. Rozhodující byly nakonec vzájemná utkání. Výsledné pořadí bylo nakonec
takovéto:
1.místo tým FK Kostomlaty p.M.
s 12 body a skórem branek 15:5
2.místo tým FK Krupka
s 9 body a skórem branek 14:9
3.místo tým SK SAHARA Vědomice „A“ s 9 body a skórem branek 8:7
4.místo tým DFK Mnichovo Hradiště
s 9 body a skórem branek 11:9
5.místo tým Spartak Dubice
se 3 body a skórem branek 4:14
6.místo tým SK SAHARA Vědomice „B“
s 1 bodem a skórem branek 0:10
Zároveň byla vyhodnocena nejlepší brankářka turnaje – Lenka Boroschová z FK Kostomlaty p.M. s jen 5 obdrženými brankami
a nejlepší střelkyně turnaje – Kateřina Došková z FK Krupka se 6 vstřelenými brankami.
Po vyhlášení výsledků turnaje starosta obce p. Václav Tyl poděkoval všem účastníkům za sportovní výsledky a fotbalové
chování a pozval je na další turnaj v příštím roce.

MLÁDEŽ NA SAHAŘE
Na jaře roku 2014 se vedení SK Sahara Vědomice rozhodlo
pro znovuzaložení mládežnického družstva přípravky SK
Sahara Vědomice. Vedením přípravky byla pověřena Bára
Cankářová, která shodou okolností hraje za ženský tým
Sahary a Jarda Luxa, který hraje za mužský tým.
V létě probíhaly většinou telefonické nábory a k prvnímu
tréninku jsme se sešli ve středu 17.9.2014 v počtu 8 dětí.
Následně se trénovalo jednou týdně hodinu vždy v úterý nebo
ve středu na hřišti ve Vědomicích.
Z důvodu ochlazení jsme se s dětmi na začátku listopadu
přesunuli do školního statku ve Vědomicích, kde je tělocvična
s umělou trávou a veškeré potřebné vybavení. V tělocvičně
proběhlo i první focení nově vznikajícího týmu. Během
podzimu a zimy se nám družstvo přípravky rozrostlo na 19
dětí od 4 do 7 let. Naposled jsme se před Vánoci sešli ve
středu 10.12.2014 k vánočnímu turnaji. Utvořili jsme 4 dvou
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až tříčlenná družstva. Turnaj probíhal systémem každý s
každým a na každého čekala na konci sladká odměna v
podobě čokoládové medaile.
K prvnímu tréninku v Novém roce jsme se sešli ve středu
14.1.2015 ve školním statku ve Vědomicích. Tréninky jsou
opět hodinové jednou týdně ve středu nebo v úterý. Do zimní
přípravy jsme zařadili i trénink v bazénu, ovšem pro velikou
marodku účast nebyla moc velká. V tělocvičně hodláme
trénovat do půlky března a následně se v úterý 17.3.2015
přesuneme opět na hřiště ve Vědomicích. Následně se zvýší
počet tréninků na 2x týdně, po dohodě s rodiči se zvolí dny
tréninků. Naši přípravku čekají i první zápasové a turnajové
zkušenosti. Jednou za 14 dní se vždy utkají během zápasu A
družstva mužů, buď proti sobě nebo proti pozvanému soupeři
a rádi bychom s dětmi navštívili i nějaký ze satelitních turnajů,
aby si zkusili jaké je zápasové vytížení. První ostrý start
proběhne během poločasové přestávky zápasu A mužstva
21.3.2015.
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SK SAHARA Vědomice – volejbal
ZPRÁVA
O
ČINNOSTI
VOLEJBALOVÉHO KLUBU SAHARA
VĚDOMICE ZA ROK 2014
Počet členů se v tomto období ustálil
na 10 jedinců.
V průběhu roku se tito členové
podíleli na mnoha aktivitách a to nejen
sportovních.
Naše sportování poněkud narušila
poměrně náhlá příprava na budování
nového zázemí sportovních klubů.
Neradi
jsme
museli
zrušit
nejsympatičtější a parádní zařízení
stávajícího sportoviště. Takové „sezení"
bylo na okolní obecní úrovni poměrně
vzácné. Dost peněz jsme ztratili také
tím, že jsme je investovali do oprav
stavební buňky, která měla zlepšit
neutěšené podmínky zázemí klubu.
Nakonec
jsme
polovinu
sezony
prosportovali na hřišti u Labe.
Do
historie
klubu
jsme
ale
zaznamenali
úspěšné
sportovní
výsledky.
Zúčastnili jsme se 3 turnajů a v

konečném hodnocení jsme ze dvou
vyšli vítězně a jednou se umístili na
„bedně".
Pozitivní bylo to, že na účasti na
našich trénincích bylo i vetší množství
nečlenů a plně se ke sportování využila
obě hřiště.
Ale nejen volejbalem jsme trávili
společné chvíle. Zúčastnili jsme se 2
zdařilých cyklistických víkendů. Malé
vinobraní jsme také zvládli bez úhony.
Samozřejmě do činnosti za loňský
rok se počítá i brigádní činnost a to
nejen za účelem údržby sportovišť, ale
také za ne zrovna snadnou práci s
demontáží zázemí a sezení.
Budeme si jen přát, aby nové zázemí
splnilo naše očekávání s využitelností a
dostupností.
Hospodaření klubu je již celé roky
neměnné. Chybí dostatečné zdroje. Na
konci jsme opět na nulovém zůstatku.
Plán činnosti na rok 2015
 rozvíjet nadále sportovní činnost
 uspořádat turnaje v rámci klubu, ale

i pro ostatní veřejnost
 účastnit se turnajů pořádaných
jinými kluby
 pokračovat v brigádní činnosti při
udržování sportoviště a zázemí
 zorganizovat společný výlet
 zúčastňovat se společenské
činnosti v rámci klubu a dění v obci
 rozšířit členskou základnu
S.T.

SK SAHARA Vědomice – pétanque
VÝROČNÍ ZPRÁVA PÉTANQUE KLUBU
SK SAHARA VĚDOMICE ZA ROK
2014

Rok 2014 se stal z hlediska našeho
oddílu spíše průměrným co do
sportovních výsledků, zároveň však
velice úspěšným v pořadatelství turnajů
i v rozšiřování základny aktivních hráčů.
V roce 2014 měl náš oddíl 21
registrovaných hráčů, z nichž 18 se
zúčastnilo alespoň jednoho oficiálního
turnaje České asociace pétanque klubů.
Nejaktivnějšími hráči v rámci našeho
klubu, byly Jiřina Demčíková a Pavla
Beranová, které odehrály 28 turnajů a
staly se tak i nejaktivnějšími hráči v
rámci celé republiky. Devět hráčů klubu
se pak zúčastnilo více než 10ti turnajů,
což svědčí o aktivním přístupu oddílu k
reprezentaci SK Sahary Vědomice.
V roce 2014 jsme uspořádali 3 turnaje
v rámci série asociace ČAPEK. Těchto
turnajů se zúčastnilo 298 hráčů z celé
republiky i ze zahraničí. Dále jsme měli
možnost uspořádat MČR dvojic, kterého
se zúčastnilo 156 hráčů. Neplánovaně
jsme se stali pořadateli MČR jednotlivců
a MČR ve střelbě na přesnost. Původní
organizátor musel z technických důvodů
akci zrušit prakticky na poslední chvíli a
vedení asociace tak zoufale hledalo
klub, který by byl ochoten a schopen
takto náročné turnaje v rámci jednoho
víkendu zorganizovat. Volba padla na
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SK
Saharu,
jako
osvědčeného
organizátora s dostatečným počtem
regulérních hřišť a dobrým technickým
zázemím. Byla to pro nás obrovská
výzva, neboť na tak náročnou a
sledovanou akci se kluby připravují
běžně několik měsíců a my jsme měli
dva týdny, ale přijali jsme ji. Na tyto
turnaje přijelo 176 hráčů z celé republiky
a celou akci zhodnotili kladně. O tom, že
se nejednalo o běžný pořadatelský
počin svědčí i fakt, že SK Sahara bylo
na výroční schůzi ČAPEK vysloveno
velké uznání a poděkování za práci
vykonanou pro asociaci pétanque. V
rámci propagace jsme rovněž v červenci
zorganizovali jeden turnaj pro veřejnost,
kterého se zúčastnily i děti, senioři a
hendikepovaní spoluobčané.
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
vracejí. 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 bohužel nepodařilo,
obsadili jsme sedmé, tudíž sestupové
místo a v letošním roce budeme hrát
1.ligu a usilovat o návrat zpět mezi osm
nejlepších.

O velmi aktivním přístupu našich
hráčů k reprezentaci svědčí fakt, že se
nám podařilo sestavit čtyři trojice
reprezentující Českou republiku ve
slovenské Galantě na evropském
seriálu Centrope, kde trojice Simona
Horáčková, Robert Lapihuska a Milan
Lapihuska ml. v silné konkurenci
nejlepších evropských hráčů dosáhli na
velmi pěkné 16 místo. Rovněž jsme se
v počtu tří družstev účastnili již tradiční
zimní klubové ligy, kterou pořádá klub
UBU Únětice. Tolik tedy ve stručnosti o
sportovní a organizátorské činnosti
našeho klubu.
V loňském roce jsme se zaměřili
rovněž na prezentaci pétanque. Oslovili
jsme širší veřejnost Roudnice nad
Labem,
ale
také
vědomické
spoluobčany. Výsledkem je, že sezónu
2015 začínáme s 26 aktivními a
zaregistrovanými hráči. Uvítali jsme, že
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si k nám našli cestu vědomičtí senioři a velmi aktivně se podílejí na akcích klubu.
Do budoucna bychom chtěli ještě více než dosud oslovit především mládež. Rádi
bychom v roce 2015 uspořádali nejméně jednu akci pro děti a také bychom se
chtěli pokusit o spolupráci s domem dětí a mládeže v Roudnici nad Labem,
gymnáziem a základními školami v okolí. V juniorech je budoucnost všech sportů
a tedy i pétanque a my bychom své zkušenosti a lásku k tomuto sportu chtěli
dále předávat.
Webové stránky oddílu, které slouží jednak k oddílové komunikaci, ale
především k prezentaci vědomického pétanque jsou stále aktivní. Lze zde najít
vše co k pétanque patří, jsou aktualizovány a k dispozici veřejnosti.
Tolik tedy shrnutí roku 2014. V roce letošním budeme pořádat 3 turnaje v rámci
ČAPEK, bylo nám svěřeno pořadatelství MČR smíšených dvojic a po loňském
úspěchu i MČR ve střelbě na přesnost. Dosud není jisté, zda se bude konat MČR
jednotlivců, ale pokud ano, jsme i zde velcí kandidáti na pořadatelství. Doufáme,
že se všech úkolů které nás čekají dobře zhostíme a rok 2015 bude pro nás
nejméně tak úspěšný, jako ten předchozí.

SK SAHARA Vědomice – fotbal
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SK Sahara Vědomice Pétanque
Vás zve na SAHARSKÝ POHÁR
Dne 11. dubna 2015 na pétanque hřiště
v obci Vědomice.
Jedná se o turnaj dvojic  systém hry:
švýcarský systém
Přihlášky: do pátku 10.4.2015 do 20:00
hod. na stránkách ČAPEK, nebo email:
t.piller@piller.cz tel: 605 277 200
Startovné je 150,Kč na osobu, junioři
70,Kč, splatné při prezentaci.
prezentace od 7:40, začátek turnaje v
9:00 hod.
Povolena hra pro hráče bez licence.
Povolena hra s nehomologovanými
koulemi.
Těšíme se na vaši účast!

 Rozlosování JARO 2015
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NABÍDKA KURZU
Společnost ICV (Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.)
nabízí
kurz finanční, spotřebitelské a právní gramotnosti.
V rámci kurzů budou poskytovány také individuální
konzultace a poradenství účastníkům kurzů s cílem
pomoci jim v řešení jejich konkrétních problémů.
Délka kurzu je zhruba 4 hodiny. Kurz probíhá v obci a je
zdarma.
Máteli zájem se tohoto kurzu zúčastnit, přihlaste se na
obecním úřadu (osobně, telefonicky nebo mailem), kde
Vám budou sděleny bližší informace.

Zveme Vás na

STŘEDU

8.4. 2015 V 18 HODIN

na setkání pletařek a háčkařek z Vědomic a okolí s cílem
uplést čtverce, z nichž se v Africe sešívají deky pro
opuštěné a nemocné děti. Akce je součástí charitativního
celosvětového projektu Knit a Square.
Přijďte uplést nebo uháčkovat čtverec, který pomáhá.
Pletařky vítány, kdo neumí, naučí se! Jehlice a háčky
vlastní.
Vlny budou k dispozici. Kdo má zbytky vln, může přinést!
Stejně jako nepotřebné jehlice a háčky.
Akce se koná v Místní knihovně ve Vědomicích.

Kurz proběhne pouze v případě dostatečného počtu zájemců.

Neslyšíte hlášení místního rozhlasu?

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 5.6.2015.
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 2015.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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Příloha Vědomických novin

Pro děti

Ahoj děti. Rychle se nám blíží Velikonoce a já jsem pro Vás zase připravila dětskou stránku. Je tu spojovačka, bludiště a také
návod na výrobu stojánku na vajíčka a zdobení vajec.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte v těcht novinách všechna vajíčka, ze kterých se líhnou kuřátka a vyřešte
spojovačku na této stránce. Obrázek vybarvěte a stránku se soutěžním kupónem přineste po Velikonocích do knihovny. Tam
vás čeká odměna!

VELIKONOČNÍ PRO HOLKY
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,

Můžete použít i modelínu
samotuhnoucí!

Počet obrázků líhnoucích se kuřátek: ...............

Materiál a pomůcky:
plastová vajíčka
obyčejná modelína
špičaté bambusové párátko
Provedení:
 kousek modelíny vybrané barvy prohřát a
propracovat v rukách, po malinkých kouscích
ji prstem rozetřít po vajíčku, vrstva musí být
slabá, jinak je vejce hodně těžké a v
extrémním případě vám může modelína z
vajíčka opadat
 když je vajíčko celé pokryté modelínou,
můžete je nazdobit puntíky (rozmáčknout
maličkou kuličku) nebo žížalkami
 povrch vajíčka můžete také ozdobit
drobnými
reliéfky,
vyrytými
špičatým
párátkem
 roztíráním více barev přes sebe můžete
také vytvořit krásné mramorované vajíčko

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

VAJÍČKA ZDOBENÁ MODELÍNOU

TIP:

BLUDIŠTĚ

všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Věk:

SPOJOVAČKA

navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

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

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,

SOUTĚŽNÍ KUPÓN

VELIKONOČNÍ PRO KLUKY

STOJÁNEK NA VEJCE

Tady je návod na úplně jednoduchý stojánek na velikonoční
vajíčka.
Budete potřebovat:
ruličky od toaletního papíru
krepák nebo zbytky látek
zbytky mašlí nebo krajek
nůžky
Ruličku rozstřihneme na dva až tři díly. Z krepáku
odstřihneme pruh, který bude o něco širší než je rulička.
Obtočíme kolem ruličky a stáhneme stuhou. Můžeme použít
i gumičku a stuhou dozdobit nakonec. Obarvené vajíčko
vložíme do
stojánku.
Pozor! Ruličky jsou
o různé velikosti.
Než začnete
stojánek vyrábět,
vyzkoušejte, zda
vajíčko nepropadne
skrz.

strana 1

Vědomické noviny

Příloha Vědomických novin

CIHLOVKA SKRÝVÁ SYMBOL VELIKONOC

Návod k luštění: tato luštěnka je velice obdobná klasické
křížovce. Rozdíl je v tom, že políčka ve vodorovném
směru jsou dvojnásobně velká než u běžné křížovky.
Liché a sudé řádky jsou ještě však navzájem posunuté
tak, jako když jsou na sobě naskládané cihly.
Vodorovně:
A. chemická značka síry
B. národní podnik (zkr.)
C. Algebraický operační systém (zkr.)
D. Iniciály scénáristy Smoljaka, iniciály herecky Medvecké
E, Tajenka
F. Institut klinické a experimentální medicíny
G. Autokemp (zkr.)
H. Chemická zn. Teluru
I. Římská padesátka
Svisle:
1. římská pětka
2. kočkovité šelmy
3. spojka, hlas osla
4. natít
5. snášení, iniciály autora Fidlovačky, tloušťka (zkr.)
6. reklamní snímek, rostlina nalézající se v trávě
7. citoslovce tišení, sídlo v Maďarsku
8. označení Malého Magellanova oblaku (Small Magellan
Cloud), MPZ Monaka
9. ozn. Memoranda
10. označení fyzikální veličiny „energie“
Pomůcka: Cece

BOŽÍ

MILOSTI aneb
Křehotinky
Boží milosti jsou tradičním
velikonočním
cukrovím
našich
babiček
a
prababiček. Je to vynikající
křehká sladkost, ke které
těžko najdeme srovnání.
Snad,
zamířímeli
do
Španělska, jsou chuťově
podobné churros (čti čuros),
které
se
připravují
z
odpalovaného
těsta
a
smaží se v oleji. Jsou
vynikající
ihned
po
usmažení i druhý den.
Vyzbrojte se pevnou vůlí,
protože jen stěží odoláte. Z
mísy totiž mizí bleskovou
rychlostí.
250 g hladké mouky
špetka soli
50 g másla
50 g krupicového cukru
2 žloutky
2 lžíce bílého vína
5 lžic zakysané smetany
lžička citronové kůry

VELIKONOČNÍ

olej na smažení
moučkový a vanilkový cukr
na obalení
Mouku smícháme na vále
se všemi ingrediencemi a
změklým
máslem,
vypracujeme těsto, které
necháme v lednici půl
hodiny odpočinout.
Potom z těsta vyválíme cca
4 mm silnou placku a
zubatým
rádýlkem
vykrajujeme
obdélníkové
(cca 8 x 5 cm) či jiné tvary,
které uvnitř ještě dvakrát
nakrojíme.
Smažíme
v
hojném
množství rozpáleného oleje
krátce,
jen
dorůžova.
Během smažení by se měly
milosti nafouknout. Pokud
se to nedaří, na chvilku je
přiklopíme pokličkou. Ještě
teplé je obalujeme v
moučkovém
cukru
(smícháme s vanilkovým).
Boží milosti jsou velmi
křehké, musíme s nimi
manipulovat
opatrně,
abychom je nepolámali.

PERNÍČKY NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Těsto:
600 g hladké mouky
300 g moučkového cukru
200 g medu, 150 g másla
3 vejce, 2 lžičky jedlé sody
3 lžičky mleté skořice
Vědomické noviny
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VÍTE, ŽE

k Velikonocům se váže krásný starý zvyk související se stromem
jeřabinou. Byl uříznut prut z jeřabiny, který symbolizoval
navracejícího se boha vegetace a každý člověk, každé zvíře a
dokonce i ovocné stromy jím byly "zbity" nebo požehnány, chcete
li. Tím došlo k požehnání životní silou, zdravím, plodností a
štěstím. Staří pohané prováděli rituál tak, že se před východem
slunce vydali do lesa. Když se jich dotkly první ranní sluneční
paprsky, postavili se obličejem ke slunci a uřízli prut jeřabiny
jedním řezem. Pak se vrátili domů a posvětili tímto proutkem své
blízké, svá zvířata i stromy v zahradě. Po použití proutek ozdobili
vyfouklými vajíčky, barevnými papírky a pověsili ho nad vchod do
chléva nebo do domu. Jen pro doplnění, energie jeřabiny pomáhá
posilovat vůli a sebevědomí.

VELIKONOČNÍ VĚNEČEK

Jaro je už tady! A Velikonoce
doslova za dveřmi. Již jsou
krásně
vidět
pupeny
na
stromech, modříny se také
pomalu zelenají, kytičky kvetou.
A kdo má chuť, může si kousek
toho jara přinést domů a vyrobit
si velikonoční nebo jarní věnec
na dveře. Jelikož čerstvé mladé
větvičky jsou dostatečně pružné,
budeme na výrobu potřebovat
jen přírodní materiál.
Potřeby:
Čerstvé březové větvičky
Několik šlahounů břečťanu
A na dozdobení malované
vajíčko
Postup:
Vezmeme si čerstvé březové
větvičky a uděláme si z nich
kruh. Velikost kruhu je velikostí

půl lžičky mletých hřebíčků
půl lžičky citronové kůry
Vše
zamíchat,
pěkně
propracovat a nechat těsto
půl hodiny odležet. Pak
posypat vál moukou (tedy

pokud
máte
dřevěný,
silikonový nemusíte) a jde se
na to.
Vyválejte placku cca 4mm
silnou a můžete vykrajovat.
Perníčky upečte v mírně

věnce.
Čerstvé
březové
větvičky
provlékáme
kruhem
dolů,
obtočíme a pokračujeme zpátky
nahoru.
Tento
postup
několikrát
zopakujeme. Nestačíli nám
větvička, použijeme další, a to
tak dlouho, dokud nejsme
spokojeni s tloušťkou věnečku.
Tímto jsme dodělali základní
věnec.
Nyní
vezmeme
břečťanové šlahouny a věneček
jimi omotáváme.
Zde již pouze záleží na nás,
omotámeli celý věneček či
pouze jeho část. Obě varianty
vypadají moc pěkně.
Věneček můžeme dozdobit
malovaným
vajíčkem
a
velikonoční dekorace je hotova.

rozehřáté troubě – hned po
upečení
potřete
rozšlehaným vejcem a po
vychladnutí můžete ihned
zdobit.
Dobrou chuť!

Převzato z internetu
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