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Milí čtenáři,

rok utekl jako voda a už tu máme zase
jaro.
Jarní rovnodennost tento rok nastala 20.
března v 5 hodin a 31 minut.
Od neděle 27. března začíná platit
středoevropský letní čas a hodiny se
posunou o hodinu dopředu. Slunce se
vrací na severní polokouli a den se
prodlužuje až do letniho slunovratu, kdy
bude den dvakrát delší než noc.
Prvnímu jarnímu dni se přisuzovala
zvláštní moc. Jedině v tento den je prý
možné postavit vejce na špičku. Od tohoto
lze také usuzovat, že tento den je také
plný zázraků.
Mimochodem  zde je návod, jak vejce
postavit na špičku kdykoli: (Na stůl si
nasypte menší hromádku soli. Vajíčko
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postavte svisle špičkou dolů do hromádky
soli. Sůl teď podpírá vajíčko, aby
nespadlo. Rozhodně k tomu ale není
potřeba celá hromádka soli. Velmi opatrně
přebytečnou sůl odfoukejte. Když se Vám
povede odfoukat dost soli, aniž by vajíčko
spadlo, může se opravdu zdát, že stojí
samo na špičce.)
Skutečným zázrakem, který můžeme
pozorovat, je však samotná příroda.
Poupátka na větvičkách stromů, první
jarní kvítky... S jarem přichází naděje a
slunce.
Doufám, že i jarní vydání Vědomických
novin se stane součástí této krásné
atmosféry a přeji Vám hezké počteníčko.

JARO

Marie Merhautová
Pryč jsou chladná rána.
Zima už jen ztěží mává,
když nám sbohem dává.
Slunce už brzy ráno vstává
a svými paprsky
skřivánkům pírka pročesává
a ti zlehka pak,
vzlétnou až do oblak
a píseň jara zpívají.
Jaro je tady. Květy jívy a sedmikrásek
prokřehlým včeličkám nabízejí své vnady.
Jaro je tady.
Už kvetou trnky a třešňové sady.
V řekách už pstruzi se prohánějí
a blatouchy žluté koberce pokládají.
Jaro, čas lásky
a nového života, je zase tady.

Informace z obce

ZÁZEMÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ OBCE
VĚDOMICE

Zázemí sportovních klubů slouží našim sportovcům už od
června loňského roku.
Teprve po finančním ukončení projektu, to znamená po
závěrečném vyúčtování dotace a všech souvisejících nákladů
jsme schopni předložit celkové náklady na tuto stavbu.
Je třeba uvést, že se nejedná o šatny pro fotbalisty, jak mnozí
mylně uvádějí. Vybudované zázemí sportovních klubů
sestává z vlastní budovy, kde je v poschodí 8 šaten se
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VYDÁVÁ
VĚDOMICE, "VESNICE
ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.
OBEC

Ing. Iva Fořtová
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Opět s dětmi počítáme,
tentokrát tahle kuřátka, která se
právě vylíhla z vajíčka.

sprchami a WC a v přízemí jsou sklady sportovních potřeb,
klubovna, místnost pro správce a rozhodčího (včetně
hygienického zázemí), dále prostory pro občerstvení včetně
kompletního zázemí (kuchyně, sklad…), dále je tu kotelna a
toalety pro návštěvníky areálu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, podporovaný z
Regionálního operačního programu, není možné, po dobu
udržitelnosti projektu (5 let), zde provozovat občerstvení na
komerčním základě. Občerstvení zatím bude sloužit pouze
sportovcům při jejich akcích.
Součástí stavby bylo i vybudování volejbalového hřiště s
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umělým povrchem a vybudování hřišť pro hru pétanque. Dále
samozřejmě vybudování všech inženýrských sítí, příjezdové
komunikace včetně veřejného osvětlení a celková úprava
areálu – vysázení stromů a osetí trávníků.
Celkové náklady stavby byly 15 mil. Kč. Z toho dotace ROP
SZ činila 12 mil. korun.
Náklady z rozpočtu obce byly necelé 3 mil. korun.
Od občanů občas slýchám, že jsme obec zadlužili.
Ano, bylo nutné přistoupit k financování pomocí úvěru. A to
proto, že dotace z ROPu je vyplácena ex post, tedy až po
zaplacení všech faktur a po konečném vyúčtování
vynaložených prostředků.
Celý úvěr byl hned po obdržení prostředků z ROPu, ještě v
minulém roce splacen.
V současné době nemá obec Vědomice žádné dluhy!
Děkuji všem, kteří věřili, že to dokážeme.
A co říci na námitky těch zastupitelů, kteří tvrdili, že
vybudování této stavby přinese pro obec jen samé náklady do
dalších období?
Ano, máte pravdu. Celý areál se musí udržovat, je třeba
správce, hrazení energií… Ale pokud chceme mít v obci
fungující sportovní klub, který nabídne občanům široké
možnosti sportovního vyžití, který povede ke sportování i naše
nejmenší, pak musíme s náklady počítat.

JAKÉ JSOU POTŘEBY
SENIORŮ…
Občané seniorského věku jsou
nedílnou součástí společenství obce.
Jsou také skupinou nejzranitelnější,
skupinou se specifickými potřebami.
V lednu 2016 probíhalo mapování
potřeb seniorů v obci Vědomice. Cílem
tohoto šetření bylo zjistit potřeby a
požadavky této nezanedbatelné části
obyvatel obce.
Naším cílem je zlepšovat v obci kvalitu
života. A k tomu je nutné znát názory a
potřeby lidí. Proto se vedení obce ve
spolupráci s členkami komise pro
občanské záležitosti rozhodlo zrealizovat
masivní dotazníkovou akci.
Členky komise obešly s dotazníkem
všechny občany důchodového věku
(muže od 63 a ženy od 60 let). V obci se
jedná o 208 obyvatel, kteří zde mají
trvalé
bydliště.
Někteří
se
zde
dlouhodobě nezdržují, některé se
nepodařilo zastihnout. Přesto se podařilo
rozdat na 150 dotazníků. Vyplnění
dotazníku bylo dobrovolné a jejich
odevzdání bylo možné přímo členkám
komise
nebo
anonymně
do
zapečetěných uren. Případně je senioři
mohli donést přímo na obecní úřad.
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Že je to jen pro sportovce? Mateřská škola je také jen pro
děti. A rozhodně ji nebudeme rušit. Je to prostě zařízení, které
do obce patří a život v ní činí bohatším.
Berte to zároveň jako pozvánku ke sportování. SK SAHARA
Vědomice má oddíl fotbalu, volejbalu a pétanque. Nebo se
jen přijďte podívat na některou z akcí, která se v areálu koná.
Ing. Iva Fořtová

Výsledek byl nad očekávání. Vrátilo se podíleli na znění anketních otázek a také
nám 124 vyplněných dotazníků.
provedli distribuci i sběr anketních lístků.
Odpovědi z dotazníků byly pečlivě
Celkové výsledky jsou k dispozici v
zpracovány a zde je několik poznatků, úřadovně OÚ.
získaných vyhodnocením dotazníků.
Výsledky
této
ankety
budou
Chybějící
aktivity
pro
seniory: podkladem k dalšímu rozvoji služeb a
Tematické procházky, výlety, kulturní aktivit obce. Již nyní je naplánovaná
akce (divadlo…), pohybové aktivity pro přednáška pro občany na téma Nabídka
seniory.
sociálních služeb. Uskuteční se 18.
Požadavek přednášek na téma: dubna.
Bezpečnost seniorů, Nabídka sociálních
A ještě mám prosbu na ty občany, kteří
služeb, Pravidla silničního provozu.
do dotazníku uvedli, že se chtějí podílet
Největší
obtíže
mimo
domácí na zlepšování života seniorů v obci, ale
prostředí: Dopravní dostupnost obchodů, nedali na sebe kontakt. Myslíteli to s
služeb a úřadů.
pomocí vážně, přijďte na úřad nebo
Nejvyužívanější služba: Dovoz obědů. zavolejte na tel. 723 824 329.
V současnosti nejhledanější pomoc Domluvíme se na konkrétních věcech.
nebo služba: Nákupy.
Ing. Iva Fořtová
Řešení
nákupů:
Nnejčastější odpověď
OZVÁNKA
využít služby dopravy z
domova do obchodu a
Obec Vědomice zve občany na
zpět.
Dle odpovědí byli
PŘEDNÁŠKU na téma
respondenty muži i
ženy. Zastoupena byla
NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
každá věková
kategorie.
Přednáška se koná v pondělí 18. dubna 2016 od
Moc děkujeme všem,
10 hodin v Místní knihovně ve Vědomicích
kteří dotazník vyplnili.
(bezbariérový přístup).
Zároveň děkuji členkám
komise pro občanské
záležitosti, které se
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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.
Rozvojová lokalita obce jsou pozemky
na levé straně ve směru od Roudnice,

CO BUDE S OBČERSTVENÍM "U SUMCE"?

mezi hlavní silnicí II/240 a zastavěnou
částí obce.
Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Jedná se o parcely na 38 rodinných
domků. Na zasíťování pozemků jsou
vydána příslušná stavební povolení.
Práce byly zahájeny v loňském roce,
kdy byly realizovány rozvody nízkého
napětí a veřejného osvětlení. Dále se
musí vybudovat kanalizace, vodovod,
přivést plyn, a vybudovat komunikaci.
Nutná je i přeložka závlahy a
vysokotlakého přivaděče vody pro
Roudnici.

KDO SE STARÁ O VZHLED OBCE?

V loňském roce podala výpověď z nájmu
kiosku rychlého občerstvení v areálu u Labe
paní Zuzana Šťastná. V únoru bylo vypsáno
výběrové řízení na nového nájemce.
Tím se stala Lesní školka Vědomice s.r.o.,
která nabídla nejvyšší cenu. Kiosek bude mít v
nájmu do konce měsíce září, kdy by měla
začít rekonstrukce areálu. Vzniknout by zde
mělo prostornější zařízení, které bude sloužit
stále se zvětšujícímu počtu návštěvníků
areálu.
Studii tohoto zařízení zpracoval Ing. Pavel
Šrytr. Nový kiosek by měl být vybudován do
zahájení příští sezony.

HASIČSKÉ HŘIŠTĚ

V současné době probíhají rovněž
projekční práce na stavbu hřiště pro
hasičský sport. Sbor dobrovolných
hasičů v naší obci má již 63 členů. S
dětmi se pravidelně účastní závodů v
hasičském sportu. Zaznamenali již

Rádi bychom v letošním roce
pokračovali v realizaci této stavby. Pro
vypsání výběrového řízení na realizaci
je nezbytná aktualizace projektové
dokumentace a hlavně rozpočtu stavby.
Právě probíhají jednání o zajištění této
fáze projektu. V druhé polovině roku by
mělo následovat vlastní výběrové řízení
na zhotovitele stavby. I přes jeho
složitosti předpokládáme, že se nám
podaří v letošním roce stavbu zahájit a
v co nejkratším termínu ji dokončit.

V současné době pracují pro potřeby obce 4 pracovníci. Ke dvěma stálým
přibyli dva sezónní  od března do listopadu.
Náplní jejich práce je údržba majetku obce – drobné opravy, nátěry, úklid
veřejných prostranství, kontrola dětských hřišť, péče o zeleň (úprava
záhonů, zalévání, stříhání keřů, péče o nově vysázenou zeleň, sekání
trávy…).
S výsledky jejich práce se setkáváte každý den. Čistota a vzhled obce je i
jejich vizitka.
Ale čistota a vzhled obce je vizitkou všech jejích obyvatel. Pro každého z
nás by měla být samozřejmost, že odpad patří do popelnic, kontejnerů či
sběrného dvora; že neparkujeme svá auta na chodnících (ani polovinou či
čtvrtinou); že své psy vodíme po obci na vodítku a vyvenčinec po nich
uklidíme!

mnoho úspěchů. Trénovat však stále
musí na vypůjčených hřištích, na trénink
některých disciplín jezdí do několik
kilometrů vzdálených míst. Vzhledem ke
stabilitě členské základny a k jejich
výsledkům si zajisté zaslouží vlastní
hřiště. Po dlouhých diskuzích se nám

podařilo najít vhodné místo na
vybudování hřiště (správná velikost,
možnost
čerpání
vody,
umístění
překážek…). Jako vhodné místo se
ukázal prostor pod čističkou odpadních
vod. Celý projekt by měl být ukončen v
letošním roce.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE "OKNO DO ULICE"
Obec Vědomice vyhlašuje další ročník
 v pořadí již desátý  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, 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 na odběr zboží v hodnotě
400, Kč. 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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KNIHOVNA

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:

CHCETE

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

Knihovnu
najdete
v
přízemí
Obecního úřadu ve Vědomicích. A
výpůjční dobu najdete hned nad
tímto článkem.
Také máme internetové stránky
http://knihovnavedomice.cz
V pondělí dopoledne je otevřena
kavárnička pro seniory, odpoledne
pak
pravidelně
s
dětmi
procvičujeme šikovné ručičky ve
výtvarných dílnách.

VĚDOMICKÁ ČAPOPISOVNA

v pondělí od 9 do 11 a od 17:00 do 19:00 hodin.
Nový soubor knih z Litoměřic bude k dispozici od 21. dubna!
A aby to seniorkám nebylo líto,
občas uděláme i výtvarnou dílnu
pro ně. Na letošní Velikonoce jsme
vyráběli velikonoční zajíce.
Užijeme si při tom spoustu legrace
a procvičíme prstíky. Odborně se
tomu říká arteterapie, ale pro nás
je to zkrátka fajn zábava. Líbí se
Vám? Kavárnička v knihovně je
"otevřená". Můžete mezi nás přijít!
Jen na velikonoční pondělí máme
zavřeno.
A chceteli si vyrobit zajíčka, jako
my, návod najdete v příloze těchto
novin.

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).
Časopis tak bude ještě 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, dřevěnými kostkami nebo jinými
stavebnicemi, se kterými si už u Vás nikdo nehraje.
Už přes rok se v knihovně také scházejí maminky s malými
dětmi. Máteli doma hračky, ze kterých už Vaše děti vyrostly,
darujte nám je do knihovny.
Za čtenáře a tvořivé děti děkuje
Ing. Iva Fořtová  knihovnice
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

6. březen byl v knihovně ve znamení dětského karnevalu. Pro
nezájem rodičů starších dětí (na vyhlášený karneval 28. 2.
rodiče přihlásili kromě batolat 2 děti) jsme ho, spolu s
maminkami těch nejmenších, uspořádali přímo na míru pro
batolata. Nechyběla hudba, různé hry, balónka, ani malé
občerstvení ve formě dětské výživy. Jedna maminka přinesla i
občerstvení pro dospěláky (mimochodem její ořechové
rohlíčky neměly chybu), k tomu jsme si uvařili kafíčko. Bylo to
prostě krásné odpoledne. Dětem se ani nechtělo domů.
Domluvili jsme se, že podobnou akci určitě zopakujeme.
Pokud se chcete přidat, neváhejte a přijďte do knihovny.
Maminky se tam schází každý pátek v 10 hodin.

DALŠÍ NOC

S ANDERSENEM
VE VĚDOMICKÉ KNIHOVNĚ.

Letos proběhne již devátý
ročník. Znamená to, že letos již
podeváté 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…
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a to nejen v České republice,
ale i v zahraničí. V dalším čísle
Vědomických novin přineseme
zprávu o našem letošním
nocování. Jako každý rok
budeme s dětmi číst, zpívat,
tvořit a prožijeme s nimi noční
dobrodružství. Letos to bude na
téma "Mach a Šebestová".
Fotka u stromu "Pohádkovníku"
je z loňského nocování, kdy
jsme knihovnu proměnili v čertí
školu.
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SDH a Soptíci z Vědomic
ZPRÁVA

Z ČINNOSTI SDH
MLADÝCH VĚDOMICKÝCH HASIČŮ

VĚDOMICE

A ODDÍLU

Během zimy se oddíly mladých hasičů scházely ke svým
pravidelným tréninkům (starší žáci ve čtvrtek, mladší žáci a
plamínci v pátek), které byly většinou konány z důvodu
nepříznivého počasí a brzké tmy v klubovně hasičské
zbrojnice. Byl tak prostor na procvičování činností, na které
během sezóny nezbývá moc času (vázání uzlů, opakování
technických a topografických značek, zdravověda atd.). Díky
tomu, že naše SDH bylo obdarováno zánovním
pingpongovým stolem, bylo možné některé tréninky zpestřit i
turnajem ve stolním tenisu. Každopádně všichni mladí hasiči
se už těší na jaro a na venkovní tréninky s hasičskou
stříkačkou a hadicemi i na víkendové hasičské soutěže.
Pokud by se chtěli zapojit do činnosti vědomického SDH i
další děti, jsou vřele vítáni (více informací na
www.sdhvedomice.unas.cz).
Klidnější předsezónní období mládežnických hasičských
soutěží využili dospělí členové k uspořádání každoroční
lednové valné hromady, na které byla tradičně přepočítána
členská základna. K letošnímu roku tak činí stavy: 26 chlapců
(317 let), 14 dívek (317 let), 13 mužů, 10 žen, celkem tedy
členská základna čítá 63 osob. Zásahová jednotka SDH je
složena z 11 mužů a je v rámci hierarchie výjezdových skupin
HZS ČR zařazena do kategorie JPO V, tedy do kategorie,
která je nasazena při živelných pohromách velkého rozsahu
(povodně, lesní požáry apod.).
Nejdůležitějším tématem valné hromady byla příprava
hasičské slavnosti, která se bude konat u příležitosti 130.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vědomicích a
proběhne v sobotu 18. června (viz vložený plakát). Důstojný
průběh slavnosti tohoto úctyhodného výročí si bude
vyžadovat velkého organizačního úsilí většiny členů SDH.
Jsme proto rádi, že nám maximálně vyšel vstříc i obecní úřad
a že bude možnost pojmout tuto akci jako slavnost opravdu
celé obce. Dovolujeme si touto cestou požádat i další
případné sympatizanty o finanční či jinou hmotnou podporu,
která by přispěla k co největší pestrosti doprovodných akcí.
Další významnou událostí, která členy SDH čeká hned
týden po hasičské slavnosti, tedy 26. června, je pořádání 2.
kola STIMAX Cupu  krajského seriálu 4 závodů jednotlivců
na 60 m překážek v dívčích a chlapeckých, věkově
odstupňovaných, kategoriích. Vzhledem k tomu, že pro závod
je nezbytná kvalitní atletická dráha, proběhne tento námi
organizovaný závod na roudnickém Tyršově stadionu. Tímto
bychom chtěli poděkovat za vstřícnost jak roudnických
Sokolů, tak i Města Roudnice nad Labem. Vás čtenáře zase
zveme k návštěvě této divácky velice zajímavé soutěže,
budete tak na místě moci podpořit naše vědomické
závodníky.

INFORMACE

HOSPODÁŘSTVÍ

O

ODPADOVÉM

Rok 2015 byl pátým rokem, kdy obec
provozuje
sběrný
dvůr odpadů. Ten je v
provozu od jara roku
2011.
Komunálního odpadu
bylo svezeno 180 tun.
Separovaného
odpadu,
který
je
Vědomické noviny

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

TERMÍNY ZÁVODŮ A AKCÍ V ROCE 2016:

Český halový pohár (překážkový závod jednotlivců na 60 m,
mladší a starší žactvo):
19.  20.3.
Jablonec nad Nisou
5.  6.11.
Praha
26. – 27.11.
Ostrava
STIMAX CUP (krajské překážkové závody jednotlivců na 60
m, mladší a starší žactvo):
8.5.
Lhenice
26.6.
Roudnice nad Labem
27.8.
Chomutov
10.9.
Most
Polabské šedesátkování (republikový překážkový závod
jednotlivců na 60 m, mladší a starší žactvo):
10.9.
Písková Lhota (Poděbrady)
Podřipská hasičská liga (starší žactvo):
25.6.
Hrobce
2.7.
Dřemčice
5.7.
Černouček
13.8.
Předonín
27.8.
Nové Dvory
3.9.
Křešice
Okresní závody:
23.4.
Terezín (mladší a starší žactvo)
30.4.
Plamen: 1. část ZPV: Brozany (mladší a
starší žactvo, plamínci)
14.5.
Předonín (mladší a starší žactvo, plamínci)
21. – 22.5.
Litoměřice (mladší a starší žactvo)
28. – 29.5.
Plamen: 2. část: Štětí (mladší a starší
žactvo)
4. – 5.6. noční závody Jeviněves (mladší a starší žactvo)
11.6.
Křešice (mladší a starší žactvo, plamínci)
10.9.
ZPV Litoměřice (mladší a starší žactvo)
17.9.
Bechlín (mladší a starší žactvo, plamínci)
24.9.
ZPV Brozany (mladší a starší žactvo)
1.10.
ZPV Vědomice (mladší a starší žactvo,
plamínci)
8.10.
ZPV Křešice (mladší a starší žactvo,
plamínci)
Ostatní akce:
19.3.
7.5.
Čelákovicích
18.6.
Vědomice
říjen

sběr kovového šrotu v obci
4. ročník celostátního setkání přípravek v
hasičská slavnost 130 výročí založení SDH
společný výlet

sbírán do označených kontejnerů v obci
(papír, plast a sklo), bylo sebráno téměř
52 tun.
Ve sběrném dvoře skončilo téměř 107
tun odpadu. Občané zde mohou odložit
všechny
druhy
odpadu,
kromě
komunálního. Ten patří do popelnic.
Oproti předchozímu roku opět stouplo
množství bioodpadu, ukládaného do
SD, a to z 67 na 70 tun.
V loňském roce bylo sebráno celkem

342 tun odpadu.
Za svoz a uložení odpadů obec
zaplatila celkem 895 tis. Kč.
Od obyvatel za samolepky, za
separovaný odpad a zpětný odběr
spotřebičů obec získala celkem 696 tis.
Kč.
V loňském roce tedy dotovala obec
odpadové hospodářství částkou 199 tis.
Kč.
I.F.
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Okénko mateřské školy Vědomice
V posledním čísle jsme se loučili těšením na Vánoce a
oslavami konce roku 2015. Takže vítejme už v roce 2016 a
těšme se ze vzrůstajících teplot na teploměru a prodlužujících
se slunečných dnů.
Brzy nás čekají svátky Jara  Velikonoce, na které se už nyní
ve školce všichni pilně připravujeme. Začali jsme výzdobou
oken a vnitřních prostor. Seznamuje se se zvyky a novými
pojmy jako třeba Škaredá středa, Velký pátek...
Ale pěkně popořádku...
V lednu jsme navštívili kulturní představení v divadle Lampion
na Kladně. Byly nám zahrány nám známé pohádky od Josefa
Čapka "O pejskovi a kočičce", konkrétně "Jak spolu
hospodařili" a "Jak dělali dort". Moc se nám to líbilo, stejně
jako celé tohle lampionové divadlo.
Únor se i u nás nesl ve znamení Masopustu.
Věděli jste, že MASOPUST je synonymem slovu
KARNEVAL..., z italského "carnevale"  "maso pryč"?
Tento svátek byl pro naše předky oficiálním svátkem veselí,
zábav, svateb a hodování. Veselí trvalo tři dny a po jeho
skončení nadešel půst, který skončil až o Velikonocích.

No řekněte sami, vydrželi bychom to dnes jen o tvarohu a
bramborách dlouhých 40 dní?
Jednu únorovou středu se to v naší školce hemžilo různými
maskami. Přišla mezi nás třeba Sněhurka, kuchařka, baletka,
víla, kočička. Mezi chlapci zase převládali Spidermani, ale
také policista, kouzelník, pejsek, nebo pirát...
A všichni společně jsme jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu
měli a také soutěžili a tancovali. Prostě jsme si celý den
krásně užili.
K Masopustu patří také pečení šišek, které se nám moc za
pomoci paní kuchařky povedly. Ochutnat jsme dali i našim
maminkám.
Proběhl u nás poprvé Den otevřených dveří pro rodiče nově
příchozích dětí. Ti se podívali, jak to u nás chodí během
běžného dopoledne a také na to, jak hezké to u nás máme a
co všechno naše školka ukrývá.
Zápis se uskutečnil první březnový den a účast byla velká.
Bohužel, nebo bohudík není naše kapacita nafukovací a výběr
dětí se musí podřídit daným kritériím.
Březen  měsíc knihy. I u nás tento zvyk ctíme a dětem čteme
nejen před odpočinkem, ale také během
dopoledních aktivit.
Jan Amos Komenský pronesl moudrou větu:
"Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stát se
hlupákem"
Tradiční akcí se pro nás stala návštěva místní
knihovny, kde si paní Fořtová pro nás vždy
připraví nejen čtení, ale i soutěžení a kreslení k
tématu některé knihy.
Předškoláci se projedou do Roudnice nad Labem
do městské knihovny.
Závěrem ještě informace pro všechny pilné
sběrače papíru, kterými naši školku zásobujete.
Díky vám jsme tentokrát sebrali papír za celkem
2300,.
Za které si vybereme zase něco pěkného na hraní
a učení.
Přejeme Vám všem krásné a slunečné Jaro!
L.H.

Klub důchodců
Klub důchodců Vědomice

zve všechny občany na další

přátelské posezení s hudbou,

které se uskuteční v zasedací
místnosti obecního úřadu

ve čtvrtek 24.3. od 19 hodin.
Vstupné je 50 Kč.
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Milí čtenáři,
tak jako každý rok, bude za pár dní
jaro v plném proudu. Už se na něj
moc těšíme. Na procházky v lese,
práce kolem domů i na zahrádkách.
Také nás čekají velikonoční svátky
a s tím spojené návštěvy našich
blízkých. I když přípravy na ně nám
zaberou dost času, tak se na ně
moc těšíme.
Klub důchodců uspořádal v tomto
roce zatím jedno setkání, a to v
únoru. Další přátelské posezení s
hudbou se uskuteční v zasedací
místnosti obecního úřadu ve čtvrtek
24.3. od 19 hodin. Vstupné je 50
Kč. Na toto setkání zveme všechny
občany.

Seniorky ze spolku „BABÍ LÉTO“
měly letos už několik vystoupení.
Hlavně bych vzpomněla vystoupení
na maturitním plese v Litoměřicích,
v domově důchodců v Roudnici na
plese růží, na hasičském plese v
Černěvsi a také na country plese v
Lovosicích. Všude mají velký
úspěch. Celý náš klub jim fandí,
drží palce a přeje hodně úspěchů.
Jsme na ně pyšní.
Přejeme
Vám
všem
krásné
Velikonoce, bohatou pomlázku,
hodně zdraví a těšíme se na Vás
na našem posezení s hudbou.
Za klub důchodců M.N.
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Komise pro občanské záležitosti

NAŠI JUBILANTI

V měsících lednu, únoru a
březnu oslavili svá životní
jubilea tito naši spoluobčané:
leden
pan Josef Meduna
paní Libuše Králová
pan Zdeněk Kubeš
paní Miluše Šupová
pan Zdeněk Janda
paní Adriana Slípková
únor
paní Libuše Vobořilová
paní Vlasta Vondráčková
paní Anna Vlachová

paní Milada Brázdová
paní Jiřina Horáčková
pan Josef Cinibulk
paní Jiřina Fajtová
pan Josef Bělohlávek
březen
paní Drahomíra Horáková
pan Josef Kopal
paní Marie Vágnerová
pan Václav Chmela
pan Oldřich Honka
Všem oslavencům
blahopřejeme a přejeme
pevné zdraví do dalších let.

KPOZ
V měsíci lednu probíhala v naší obci anketa o potřebách
seniorů. Členky Komise pro občanské záležitosti roznášely
seniorům dotazníky, vysvětlovaly jim, jak mají dotazník vyplnit
a kdy se pro něj dostaví. Těm seniorům, které nezastihly
doma, vhodily dotazník do poštovní schránky s prosbou o
vyplnění a napsaly termín vyzvednutí dotazníku.
Odevzdané dotazníky vyhodnotila paní místostarostka Ing. Iva
Fořtová.
Komise pro občanské záležitosti zve občany na SETKÁNÍ
SENIORŮ, které se koná v pátek, 15. dubna, od 17:00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vědomicích.
K tanci i poslechu bude hrát a zpívat harmonikář Pavel Erich z
Klenče. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast!
(KPOZ VS)

STARÉ ELEKTRO SBÍRÁME 10 LET, VYDALO BY NA 700 ROZHLEDEN
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi
175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených
elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let
předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit
700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin,
aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství.
Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž
daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů,
z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná
mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze
železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět
zejména posledních 10 let, kdy se v České republice
vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním
systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru a
recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou
recyklaci více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily
řadu měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned dva
a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České
republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v
českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20.
století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače.
Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající
elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design,
základní technologické principy ale zůstaly stejné. A
nedokážeme si bez nich představit každodenní život.
Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil.
Více než polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na
pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by
ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
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Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem.
Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému
VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v
posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli
vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností
vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým
příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin,
které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20.
století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je
pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních
firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v
českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě
poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení
jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila
lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly
dál –  „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak
velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam
také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých
zemích docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit
teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005,
tedy právě před deseti roky, kdy se do české legislativy
promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do
popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v
Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy
pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová
povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová
jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad,
který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme,
se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny
znovu použít.
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SPORT

SK SAHARA Vědomice

VALNÁ HROMADA SK SAHARA VĚDOMICE 4.3.2016

Jednou z nejdůležitějších událostí roku každého, nejen
sportovního, registrovaného občanského sdružení apod. je
Valná hromada. Ta naše se konala poprvé v klubovně, loni
otevřeného Zázemí sportovních klubů, v pátek 4.3. Její
důležitost spočívala v tom, že to byla valná hromada tzv.
volební, na které se volí klubové orgány na další volební
období a letos se ještě navíc schvalovaly nové klubové
stanovy. Ty jsou jedním z povinných dokumentů potřebných k
podání žádosti o zřízení zapsaného spolku, který je
organizačním nástupcem dosavadního občanského sdružení.
Povinnost přechodu na spolek vyvstala se zavedením
účinnosti Nového občanského zákoníku v roce 2014. Časová
lhůta byla stanovena do konce roku 2016.
Na valné hromadě byly přednesené zprávy o kontrole
usnesení z minulé valné hromady, hospodaření klubu v
loňském roce a rozpočtu na rok letošní, činnosti výkonného
výboru a plánu na rok 2016 a zprávy o činnosti všech oddílů
SK Sahary. Byly přednesené a diskuzi následně schválené

SLOŽITÝ A PŘESTO
2015
ŽEN
SK
VĚDOMICE

ÚSPĚŠNÝ ROK

SAHARA

Jarní část soutěží Divize žen A byla
pro tým fotbalu žen SK SAHARA
Vědomice velmi složitá. Po všechna
jarní kola se potýkaly s vysokou
marodkou, což značně ovlivnilo celkové
výsledky. Zkouškou pro ně bylo i to, že
domácí hřiště měly po celou dobu
rekonstrukce hřiště ve Vědomicích, v
Chodounech – Lounkách. Po prohrách
jako v Pavlíkově (1:6) či remíze v Chýši
(4:4) si trochu vylepšily náladu i
postavení v tabulce vysokou výhrou v
posledním utkání jarní sezony s FK Ústí
n.L. „B“ v Brnné a to poměrem 9:1.
Tímto výsledkem se ženy Sahary
posunuly na konečné 6. místo v tabulce
s 12 týmy. Obhájily tak své místo v
tabulce na konci podzimní sezóny a
stejnou pozici jako ve
fotbalovém
ročníku 2013  2014.
SK Sahara Vědomice – ženy
nastoupila do podzimních soutěží
fotbalového
ročníku
20152016
úspěšně. Oproti jaru se dost změnila
sestava. S fotbalem skončila Šípová,
Fantová, Brožovská, Mužičková a
Larišová. Do prvoligové Dukly odešla
na hostování Rzycká. Na druhou stranu
byly získány na hostování z FK Krupka
hráčky s čísly dresů: Beníšková Eliška
(10), Reinová Michala (16), Králová
Jana (12), Veselá Kristýna (15) a
Ulbrichová Kateřina (13), z Junioru
Děčín Volavková Jana (14). Tyto hráčky
dobře doplnily základ Sahary ve
složení:
Platilová
Andrea
(2),
Kubrichtová Kristýna (3), Froncová
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nové klubové stanovy.
Byli zvoleni navržení členové výkonného výboru klubu nově na
čtyřleté období ve složení:
p. O. Bednář, sl. Bára Cankařová, p. Josef Hořejší, p. E. Luxa,
p. T. Piller, p. J. Sekera a p. Š. Toth
Dále bylo zvoleno složení kontrolní komise ve složení: pí.P.
Beranová, p.L. Hořejší a pí. Z. Medunová
Předsedou klubu byl členy výkonného výboru zvolen p.
J.Sekera a předsedou kontrolní komise byl zvolen p. L.
Hořejší.
Ve volné diskuzi se příspěvky zabývaly prvními zkušenostmi z
provozu zázemí sport.klubů, potřeby včasné informovanosti o
využívání sportovišť (plán provozu) pro správce zařízení a
spolupráci mezi oddíly klubu. Na závěr valné hromady bylo
předneseno a poté schváleno usnesení a valná hromada byla
ukončena.
Jan Sekera
předseda klubu
SK SAHARA Vědomice

Veronika (4), Cankářová Barbora (5,
kapitánka),
Štajncová
Ivana
(6),
Phillipová Denisa (7), Strachotová Petra
(8), Hausnerová Milena (9), Hašková
Martina (10), Plívová Lenka (11),
Hoffmannová Tereza (17), Feixová
Tereza (18, brankářka), Platilová
Michaela (19), Duníková Světlana (30)
a Sasková Renata. Změnila se také
soutěž, oproti minulým ročníkům byla
Sahara zařazena místo do Divize žen
„A“ do skupiny „B“, ve které jsou
převážně pražské týmy, dohromady 12
týmů. Nádhernou změnou bylo, že
podzimní soutěž ženy Sahary již
odstartovaly na svém domácím hřišti, v
nových kabinách a zázemí klubu
vybudovaného v roce 2015 obcí
Vědomice.
Začátek podzimní sezony tak byl
velmi slibný. Naznačilo to vysoké
vítězství nad TJ Sokol Třebestovice
13:0. Tímto výsledkem se Sahara po
1.kole umísťuje v čele tabulky Divize
„B“.
Výsledek
2.
kola
po
vyčerpávajícím a urputném zápase s TJ
ABC Braník Praha byl 2:2 posunul
Saharu na 3. místo tabulky, ale
úspěšnost žen dále pokračovala. Ve 3.
kole porazily mladé hráčky FK Zlín 3:2
a postoupily v tabulce opět na 1. místo.
Toto umístění pak potvrzovaly dalšími
výsledky v utkáních s TJ Sokol Kounice
10:1, s TJ Jestřábí Lhota 2:1, s Čechií
Tuklaty 5:4, s FK Dukla Praha 3:0. Pak
však přišel šok v utkání se Slávií
Malešice – vysoká prohra 0:6 a hned z
toho bylo 4. místo v tabulce. Vylepšení
sice přišlo po výhře Sahary nad FK
Pěnčín – Turnov vysoko 10:3, ale
vzápětí přišel další šok na hřišti

Bohemians 1905, opět s vysokou
prohrou 1:5 a 4. místem v tabulce.
Následovala výhra nad 2:0 nad týmem
FK
Poděbrady
a
vylepšení
si
brankového skóre výhrou 6:0 nad
týmem Sokol Třebestovice.
Ani tyto dvě výhry však už nevedly k
podstatnému skoku v 12ti místné
tabulce. Ženy Sahary tak podzimní
sezónu ukončily na 3. místě tabulky za
celky Zlíchova (30 bodů) a Bohemians
1905 (29 bodů), s minimálním bodovým
odstupem se ziskem 28 bodů. Na 4.
místě skončil Braník s 27 body. Na 5.
místě se umístily Malešice, ale už jen
se 17 body. Sahara vede tabulku
domácích zápasů s 18 body – všech 6
vítězných. V zápasech venku je to však
až 4. místo – 3x vítězství, 1x remíza a
2x prohra.
Přesto je to historicky nejlepší
umístění v 12 leté historii mistrovských
utkání žen Sahary Vědomice a dobrý
základ pro jarní kola. S nejtěžšími
soupeři v tabulce budou ženy hrát na
domácím hřišti a zde dosud nebyly
poraženy.
K tomu by měla přispět i dobrá zimní
příprava, která nyní probíhá. Aby měly
hráčky trvalý styk s míčem, přihlásil se
tým fotbalistek Sahary poprvé do
mistrovské soutěže Divize A futsalu
žen, ve které hrálo turnajově 7 týmů ze
severních a středních Čech. Jako
nováček ostudu neudělaly, skončily na
6. místě s 9 body, tj. se 3 výhrami a 9
porážkami se zkušenými týmy České
Lípy, 2 týmů z Rakovníka a s Kadaní.
Poslední skončil tým Teplic (0 bodů),
vyhrál tým FK Rakovník. Dobrým
umístěním bylo i celkově 7. místo v
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hodnocení střelkyň i aktivity Kateřiny
Ulbrichové.
K dobré přípravě by měly přispět i
přípravná utkání. Jedno již mají ženy za
sebou. 21. února odehrály utkání s
druholigovým týmem žen FK Ústí nad
Labem (1:2), následovat budou 6.3.
utkání s týmem Brozan a 12.3. s
Libušínem. Přesto jarní sezóna nebude
jednoduchá. Může jí silně ovlivnit nízký
počet hráček. S fotbalem totiž skončila
Lenka Plívová a Kristýna Kubrichtová.
Na marodce je Reinová, zatím marodí i
Duníková, Volavková a Bednářová. S
účastí v zápasech visí otazník nad
Fantovou, Haškovou a Hausnerovou.
Na druhou stranu by mohlo pomoci,
pokud dopadne, předjednané hostování
do 30.6. Riegerové a Slezákové z FK
Ústí n.L.
Na první jarní utkání zveme
návštěvníky na neděli 20.3.2016 od
13,30 hod na hřišti ve Vědomicích s
týmem Braníku Praha.
Vedoucí družstva žen
SK Sahara Vědomice
Oldřich Bednář

SK SAHARA VĚDOMICE – PŘÍPRAVKA

Pokyny trenéra Ondřeje Šimánka hráčkám ke zvládnutí utkání ve futsalu žen.

V září nám začali ligové satelitní turnaje. Našimi soupeři
byli družstva Brozan, Libochovic a Podlusk. V naší lize jsme
obsadili 3. místo a tím pádem jsme na jaro byli nalosováni do
skupiny o celkové 17. – 20. místo společně s družstvy
Brozan, Velemína a Liběšic.
Co se týče poháru, který jsme hráli s družstvy Předonína,
Roudnice a Travčic, obsadili jsme 4. místo a na jaře se
popereme s družstvy Čížkovic, Štětí a Brozan o celkové 13. –
16. místo. Pokud bych měla hodnotit naše podzimní působení
v soutěžích mladších přípravek, tak bych ho určitě hodnotila
velmi kladně.
Jsme v soutěži přípravek nováčky a snažíme se z našich
prcků vychovat fotbalisty, kteří sami o tom, co na hřišti dělají,
přemýšlejí, ne cvičené opice. A ano opravdu to v některých
týmech takto funguje.
Děti se každým tréninkem zlepšují a od začátku už udělali
pořádný kus práce a myslím, že nás čeká ještě úspěšnější
jaro!
Z počátečního počtu 10 dětí se nám družstvo rozrostlo na
31 aktivně chodících dětí. Rozšířili jsme působení kromě
mladší přípravky ještě na mini přípravku, kam spadají

většinou předškolní děti od 4 let. S ohledem na vzrůstající
počet dětí, jsme zvětšili i trenérskou základnu. Kromě mě se
trénování věnují Tomáš Grund, Jaroslav Luxa, Ondřej
Šimánek, David Volák a Jan Vrba. Momentálně trénujeme 1x
týdně na statku ve Vědomicích, kde mámě k dispozici krytou
umělou trávu. Mini přípravka trénuje od 17:00 a mladší
přípravka od 18:00. Jednou za 14 dní ve středu chodíme na
bazén pro zpestření zimního období trénování a posílení
jiných svalových skupin.
V zimním období jsme se zúčastnili i halového turnaje v
hale Pod Lipou, kde jsme ve slušné konkurenci obsadili
celkové čtvrté místo. Do haly budeme chodit až do konce
března a poté opět začnou tréninky 2x týdně na hřišti ve
Vědomicích.
Kromě soutěží mladších přípravek nás čeká pár turnajů
mladších a mini přípravek, mimo jiné i turnaj v Postoloprtech,
na který se chystáme jet vlakem. V příští sezóně bychom
chtěli přihlásit kromě soutěží mladších přípravek ještě
soutěže přípravek starších. S tím souvisí i rozdělení trenérů k
jednotlivým družstvům. Jan Vrba, Tomáš Grund a Jaroslav
Luxa budou mít na starosti mini a mladší přípravku. Ondřej
Šimánek a David Volák přípravku starší. Já budu fungovat
jako spojovací článek mezi všemi týmy.
V létě se opět chystáme s dětmi na soustředění,
tentokrát bychom, ale chtěli jet někam dál a asi i
na delší dobu, abychom se co nejlépe připravili na
nadcházející sezónu.
Do všech 3 týmů přípravek probíhá celoroční
nábor nových dětí. Neustále se rozšiřujeme a
jsme rádi za každou novou nadšenou tvář.
Pokud byste se chtěli i třeba jenom podívat jak
to u nás chodí, neváhejte mne kontaktovat na tel.
čísle: 732952275.
Bára Cankářová 
trenérka

Vědomické noviny
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DOROST – 2015 / 2016
Druhá polovina loňského soutěžního ročníku se hodnotí velice
příjemně. Naši kluci v tabulce obsadili 3. místo, v těsném
bodovém závěsu za týmy Podlusky a Rovné. Jaro jim vyšlo
perfektně! Zabojovali a dokázali dokonce oba celky přeskočit
a obsadit v konečném pořadí krásné 1. místo, za což jim patří
velký dík.
Po té následovala baráž o celkového přeborníka okresu.
Utkali jsme se s vítězem skupiny „ A“ mužstvem SK Velemín.
První zápas jsme sice u nich zvládli dobře a zvítězili 1:0,
doma jsme však utrpěli drtivou porážku 10:1. Soupeř byl nad
naše síly, také využil možnosti střídavých startů a posílili se o
řadu hráčů hrajících krajské soutěže, což se plně projevilo v
celkovém skóre obdržených branek!
Postup jsme sice nevybojovali, přesto nám byla nabízena
možnost přihlásit se a zahrát si vyšší soutěž.
Jelikož se však potýkáme již druhým rokem s nedostatečným
počtem hráčů, po zralé úvaze jsme to zamítli! Novou sezónu

máme opět dobře rozjetou. Po podzimní části figurujeme na
1. příčce tabulky, se ziskem 20 bodů s celkovým skóre 41:15,
máme na kontě 7 výher a pouze jedinou porážku. Zápasy
však bohužel stále odehráváme v jedenácti lidech, kolikrát
nastupujeme i o deseti hráčích. Je nás žalostně málo, kluci
se snaží a bojují. My, trenéři jim pevně věříme a pokud se na
jaře budou scházet všichni, je v jejich silách první místo
vybojovat a důstojně se pak rozloučit s dorosteneckou
soutěží.
Závěrem bychom rádi chtěli poděkovat všem, kdo nás na
domácích zápasech chodí podporovat a fandit. Také dík patří
rodičům podílejících se na dopravě k zápasům. Dále však, co
se starají o krásné klubové zázemí a také velké dík
především našemu starostovi obce Václavu Tylovi, velkému
fandovi, jež se velkou měrou zasloužil o to, že máme takový
svatostánek, který nám závidí široké fotbalové okolí!
trenéři
Evžen Luxa a Petr Chládek

SK SAHARA Vědomice – pétanque

V dnešním utkání brankář doslova čaruje...

VÝROČNÍ ZPRÁVA PÉTANQUE KLUBU

SK SAHARA VĚDOMICE ZA ROK 2015
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V roce 2015 oddíl pétanque navázal
na
svou
předchozí
úspěšnou
pořadatelskou činnost i aktivní hráčský
přístup.
V roce 2015 měl náš oddíl 26
registrovaných hráčů, z nichž 24 se
zúčastnilo alespoň jednoho oficiálního
turnaje České asociace pétanque klubů.
Nejaktivnějším hráčem v rámci našeho
klubu byla Jiřina Demčíková, které
odehrála 29 turnajů. Dvanáct hráčů
klubu se pak zúčastnilo více než 10ti
turnajů, což svědčí o aktivním přístupu
oddílu k reprezentaci SK Sahary
Vědomice.

V roce 2015 jsme uspořádali 3 turnaje
v rámci série asociace ČAPEK. Těchto
turnajů se zúčastnilo 386 hráčů z celé
republiky i ze zahraničí. Za zmínku v
této kategorii stojí turnaj Saharský
pohár, který se s počtem 98 hrajících
týmů i hráčskou kvalitou stal největším
turnajem dvojic v celé historii turnajů v
ČR. Dále jsme měli možnost uspořádat
MČR smíšených dvojic, kterého se
zúčastnilo 182 hráčů. Po velmi
úspěšném vedení turnajů v roce 2014
nám bylo i v roce 2015 svěřeno
pořadatelství MČR jednotlivců a MČR
ve střelbě na přesnost. MČR jednotlivců
Vědomické noviny

se svými 157 přihlášenými týmy se
naprosto neočekávaně vymklo běžným
standardům a požadavkům na počet
korektních
hřišť,
zázemí
a
pořadatelskou činnost. Turnaji jsme
museli dokonce rozdělit a část odehrát
na tréninkových hřištích u nového domu
sportu. Zde je třeba vyzdvihnout
spolupráci
s
obecním
úřadem
Vědomice a poděkovat zastupitelům a
panu starostovi Tylovi za podporu a
pomoc, bez níž by toto mistrovství
vůbec nebylo možno uspořádat.
V
rámci propagace jsme rovněž v srpnu
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 vrátit se do klubové extraligy,
nejvyšší klubové soutěže u nás. To se
nám bohužel nepodařilo, obsadili jsme
první nepostupové místo. V letošním

roce budeme hrát opět 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 pět trojic
reprezentujících 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 5.8.místo. A trojice Pavla
Beranová, Luděk Suchomel a Pavel
Mazúr na 9.16. 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.
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. K
většímu povědomí o vědomickém
pétanque jsme založili i facebookovou
stránku.
Tolik tedy shrnutí roku 2015. V

letošním roce budeme pořádat 3
turnaje v rámci ČAPEK a bylo nám opět
svěřeno pořadatelství MČR jednotlivců i
MČR ve střelbě na přesnost. Doufáme,
že všech úkolů, které nás čekají se
dobře zhostíme a rok 2016 bude pro
nás nejméně tak úspěšný, jako ten
předchozí.
http://www.sahara.banda.cz/
SK Sahara Vědomice Pétanque
Vás zve na SAHARSKÝ POHÁR
Dne 23. dubna 2016 na pétanque
hřiště v obci Vědomice.
Jedná se o turnaj dvojic  systém hry:
švýcarský systém
Přihlášky: do pátku 22.4.2015 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.

SK SAHARA Vědomice – volejbal

ZPRÁVA O ČINNOSTI
VOLEJBALOVÉHO
SAHARA VĚDOMICE ZA ROK 2015

KLUBU

Počet členů zůstal na čísle 9. V tomto složení jsme
absolvovali několik společných akcí a to nejen volejbalových.
Kromě hracích dní volejbalu jsme opět zorganizovali tradiční
turnaj o Saharský pohár. Uskutečnil se i další turnaj u
příležitosti otevření zázemí sportovních klubů. K dalším
aktivitám paří také společné akce na kolech. Absolvovali jsme
poznávání Třeboňska, České Kanady a nepohrdli ani blízkým
Kokořínskem. Musíme si přiznat, že tato činnost na kolech
trochu kompenzuje neúčast na volejbalovém na hřišti z
objektivních důvodů. A to zdravotní indispozicí. Tímto
udržujeme kolektivního ducha a soudržnost klubu. Čekáme,
kdo se a kdy uzdraví, aby byl opět hraní schopný. Potřebu
dostatečného počtu hráčů na hřišti řešíme spoluprací s
oddílem z Rovného. Kdy přichází na náš trénink a my naopak
na jejich, zatím se to jeví jako výhodné řešení. l když optimální
by bylo spoléhat se opět na vlastní členy. K další činnosti patří
i ta pracovní. V loňském roce, kdy jsme také ještě působili na
hřišti u Labe se tato činnost soustředila pouze na údržbu
kabiny, kdy nám mimo jiné vítr, možná vichr odnesl střechu.

A jedna rada,
co s vykoledovanými vajíčky:

SMAŽENÁ PLNĚNÁ VEJCE
Budete potřebovat:
Vařená vejce na tvrdo
Vejce syrové
Rohlík
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Ve staronovém areálu jsme zahlazovali stopy po stavební
činnosti firmy, která neuvedla naše sportoviště do původního
stavu. Nejen že zničila okolní travnatý porost, ale zanechala
na hřišti plážového volejbalu střepy od lahví, keramiky,
kameny a spoustu dalšího nebezpečného materiálu, který
ohrožoval zdraví hráčů. proto se na hřišti v loňském roce
nehrálo, Také nedorazila slíbená fůra písku, jako náhrada za
ten, který byl použit mimo plážové hřiště. Nejen sportem, ale i
společenskými akcemi obohacujeme naši činnost. Děláme
např. společná sezení, spojená s grilováním, vlastním
vinobraním i společným silvestrem.
Hospodaření klubu skončilo s nevyčerpanými financemi ve
výši 1.847, Kč.
Plány na letošní rok zůstávají po několik let stejné:
 nadále rozvíjet sportovní činnost
 rozšířit členskou základnu
 nadále udržovat soudržnost členů klubu společnou
činností
 zprovoznit hřiště na plážový volejbal.
Případní zájemci o volejbal se můžou hlásit na email
volejbalovy.klub.sahara.vedomice@seznam.cz nebo na tel.
602 285 892
Št. Tóth

Olej
Pepř mletý
Sůl
Petrželová nať
Hladká mouka
Strouhanka
Postup přípravy:
Uvařená vejce podélně rozkrojíme

a žloutky vydlabeme. Žloutky smícháme
dobře se sekanou natí, namočeným a
vynačkaným rohlíkem, 1 lžící oleja,
osolíme, opepříme. Hmotou naplníme
poloviny bilků tak, že je „doplníme“ na
celé vejce.
Obalíme v mouce, vejci a strouhance a
smažíme.
Podáváme s brambory a tatarkou.
Vědomické noviny

POZVÁNKA

Komise pro občanské záležitosti zve občany na

SETKÁNÍ SENIORŮ

A to na pátek, 15. dubna, od 17:00
hodin do zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Vědomicích.

K tanci i poslechu bude hrát a zpívat harmonikář
Pavel Erich z Klenče.
Občerstvení zajištěno.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování manželům Kubešovým a sousedům Marušce a
Rudovi. Již několik let pořádají pro naše občany rozloučení se
starým rokem a přivítání Nového roku. Pan Kubeš pouštěl
hudbu a paní Kubešová krásně zazpívala. Moc se nám to
líbilo, bylo veselo a tak jsme si v Dlouhé ulici zazpívali a
zatančili. Krásně jsme se sousedy přivítali rok 2016.
Za to jim všem moc děkujeme.
J.B.

POZVÁNKA NA SLET

ČARODĚJNIC VĚDOMICKÝCH
Shromáždíme se 30.4. v 17:30 u
Obecního úřadu ve Vědomicích.
Zde provedeme pravidelné roční
sčítání lidu čarodějného. Každá bytost
v kostýmu (bez ohledu věku a pohlaví)
dostane zde odznak příslušnosti k
našemu
společenství
čarodějnic
vědomických.
Ten je bude opravňovati k rozličným
výhodám oproti lidu běžnému.
Děti mohou se účastniti soutěží, jež
speciálně pro ně připraveny budou. I
se zvláštní odměnou za to počítati
mohou. Rovněž dílna čarodějná pro
ně připravena bude.
Odrostlejší čarodějnice se pak mohou
těšiti na speciální soutěže jen pro ně
vymyšlené a odměny za to také

Odbor životního prostředí MěÚ v Roudnici n.L. upozorňuje
na zákaz vypalování staré trávy, který je každoročně
porušován. Tráva je zakázána vypalovat podle
mysliveckého zákona č. 449/2001 Sb. a podle požárního
zákona č. 133/185 Sb., v platném znění.

dostanou.
Společný průlet našeho společenství
odstartuje ihned po sečtení bytostí a
rozdání odznaků. Předpokládaný odlet
17:45 hod.
Prosím
všechny
čarodějnice
a
čaroděje o dochvilnost! Opět poletíme
s leteckou společností JAGAJET.
Po přistání se soutěžení a jiným
činnostem
zábavným
věnovati
budeme.
Po setmění zábavu ukončíme a zlou
čarodějnici  Babu Jagu, v pořadí již
dvanáctou na hranici upálíme.
K tomu budeme opět naše zaříkávání
provozovati a tato slova pronášeti:
Čáry máry, Láry fáry.
Elce pelce do pekelce.
To co oheň schvátí,
Nikdy nenavrátí.
To co oheň popadne,
To se pod zem propadne.

Hoř ohýnku, konej práci,
Dnes tu nejsme pro legraci.
Plápolej a pal.
Všechno špatné spal.
Program pokračovati bude taneční
zábavou, babím rejem. K tanci i
poslechu hráti bude živá hudba.
Letos opět proběhne soutěž o
nejoriginálnější koště či jiný čarodějný
dopravní prostředek. Tak se ukažte,
mechanici!
Prý taková ježibaba na kolobrndě...

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 13.6.2016.
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  březen 2016.
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 jarní
pohádka.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte v těcht novinách všechna kuřátka a vyřešte spojovačku na této stránce.
Obrázek vybarvěte a stránku se soutěžním kupónem přineste po Velikonocích do knihovny. Tam vás čeká odměna!

Koleda, koleda proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda holoubek
dejte něco na zoubek

SPOJOVAČKA

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka
a já řekl ne, ne, ne.
Tam na břehu za potokem,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím, každým rokem
malovaná vajíčka.
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Tak až půjdete na jaře na louku a
uvidíte rozkvetlé fialky, přesvědčte
se, že jejich sukýnky nejsou stejně
modré. Také některé voní víc a
některé méně. Jsou ale všechny
krásné a připomínají nám, že Jaro
už přišlo a Zimní královna odjela do
svých krajin. A všem fialkám se od
té doby říká violka vonná.

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

Bylo nebylo, dávno tomu. To
ještě vládla pevnou rukou
Zimní královna a celý kraj
přikrývala
veliká
sněhová
peřina. Uprostřed lesa pod
sněhovou přikrývkou zatím
odpočívala
malá
Fialka.
Čekala totiž na Sluníčko, až ji
probudí a ona na kraji lesa
rozkvete spolu se svými
kamarádkami, jinými polními
květinami. Jen jedno ji trápilo.
Nevěděla, jestli ji sluníčko splní
její přání. Chtěla sukýnku
modrou, jako nebe nad hlavou
a pěkně rozvlněnou, aby se při
tanci dobře točila. Se zelenými
lístky by byla sukýnka pěkně
nazdobená.
A tak zatím co Fialka ještě
pěkně spala, začalo Sluníčko
pěkně hřát a chtělo Zimní
královnu zahnat do severních
krajin, kde panovala celý rok.
Přálo si, aby se pomalu
probouzela jarní víle Vesna a
svým veselým šatem probudila
všechny květinky na louce. I tu
nedočkavou Fialku. A jak tak to
Sluníčko přemýšlelo, začalo
víc hřát a hřálo a hřálo, až
nakonec
Zimní
královnu
zahnalo do jejího království a

rozpustilo všechen sníh, který
krajinu
přikrýval.
Sluneční
paprsek se dostal i do postýlky,
ve které Fialka spala, a lehce ji
polechtal, aby se probudila.
Fialka napřed vykoukla jen
svými zelenými lístky. Chtěla
se totiž podívat, jestli Sluníčko
nezapomnělo na svůj slib s
modrou sukýnkou. Už se
nemohla dočkat a vystrčila i
hlavičku
a
zavolala
na
Sluníčko: „Tak co, Sluníčko,
nezapomnělo jsi na mě? Já
bych
tak
ráda
modrou
sukýnku.“
A Sluníčko se usmálo a kývlo
na Fialku: „Jen se neboj a pojď
na louku. Budeš mít modrou
sukýnku, jak sis přála. Jen
abys Fialkou zůstala.“
Fialka se usmála, probudila i
své kamarádky a vyběhly na
louku. Sluníčko vzalo modrý
mráček a všechnu modrou
barvu na Fialku a její
kamarádky z mráčku na ně
vylilo. Jen chyba byla v tom, že
Fialka běhala po louce a
modrá barva se na všech
sukýnkách nezachytila. A tak
měly některé modrou sukýnku,
některé bledě modrou a
některé dokonce zůstaly bílé.
Nevěříte?

Věk:

JARNÍ POHÁDKA

SOUTĚŽNÍ KUPÓN

Kačky mají jaro rády,
obléknou se do parády,
usmějou se pod vousy,
čert vem všechny morousy.

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

JARNÍ RADOVÁNÍ

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

VELIKONOČNÍ KOLEDA

BLUDIŠTĚ
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Vědecké jméno pštrosa
pochází
z
řeckého
výrazu pro „vrabce“ a
„velblouda“ (struthio a
camel).
Pštrosi obvykle váží
mezi 90 a 130 kg, i
když byli zaznamenáni
i samci o váze až 155
kg.
Ptáci stojí na dvou
prstech, přičemž větší
vnitřní prst se podobá
kopytu.
To
jim
umožňuje rychlý běh,
při kterém mohou v
případě ohrožení života
vyvinout na krátkou
vzdálenost rychlost až
70 km/h.
Pštros
je
pták
s
nejdelším krkem.
Během prvního roku
života mláďata rostou o
25 cm za měsíc. Po
jednom roce života váží
mladý pštros okolo 45
kg. Pštrosi se mohou
dožívat až 75 let.
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 a je tak
největší
známou
současnou buňkou na
světě. Vejce mají bílou
až krémově lesklou,
silnou a velmi tvrdou
skořápku.

ZAJÍC Z PONOŽKY

Potřebujeme: 1 froté ponožku, kousek silnějšího drátu 
(přeložený napůl musí měřit jako délka ucha), výplň, 2 očka,
čumáček, 3 tenčí drátky na fousky, bambulku na ocásek,
kulatou krabičku se zátěží (rýže, písek...)  aby se zajíček
nepřevracel, chlupaté drátky (nebo stuhy).
Froté ponožku obrátíme naruby, uhladíme chodidlo a
uprostřed od špičky k patě rozstřihneme na poloviny. Sešitím
nám vzniknou ouška zajíce. Nyní ponožku obrátíme. Do uší
Vědomické noviny

vložíme drát, ouška trochu vycpeme (musí zůstat plochá),
vycpeme tělo. Ouška a hlavu pomocí chlupatého drátku nebo
stuhy oddělíme od těla. Pod hlavou neutahujeme moc.
Připravíme si zátěž na spodní stranu zajíčka. Můžeme použít
krabučku, naplněnou něčím těžkým, nebo jen sáček. V
případě, že použijete sáček, je vhodné ponožku nakonec dole
sešít. Přes krabičku stačí ponožku přetáhnout.
Nalepíme pohyblivá očka, ocásek, čumáček a protáhneme
fousky. Nakonec můžeme ozdobit zajíčka stuhou.
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