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Milí čtenáři,
vítám Vás u prázdninového vydání
Vědomických novin. Letní vydání novin
mám snad nejraději. Venku je příjemné
počasí, před námi prázdniny a dovolené.
VÍTE, PROČ JSOU PRÁZDNINY V
ČERVENCI A SRPNU?
Dnes už asi nikoho nenapadne, že by to
mohlo být jinak. Dva měsíce, které mají
shodně 31 dnů, jsou nejoblíbenější jak u
dětí, tak u jejich učitelů.
Ale proč právě tyto měsíce? Odpověď
hledejme hluboko v historii. Za první
vlaštovku lze považovat 6. prosince 1774,
kdy císařovna Marie Terezie zavedla
vzdělávací povinnost pro děti od šesti do
dvanácti let. Její syn Josef II. v reformách
pokračoval. Mimo jiné přesunul hlavní
prázdniny ze září a října na červenec a
srpen. Prázdniny tak poprvé v červenci
začaly v roce 1787.
K vydání tohoto nařízení vedla Josefa II.
bohulibá víra, že změnou termínu dotlačí
do škol víc dětí, které musely hlavně v létě
pomáhat na poli, a rodiče je tak do školy
nepouštěli. Právě v té době totiž vrcholily
žně, při nichž byla zapotřebí opravdu
každá ruka. Jenže změny ani po
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císařském nařízení neproběhly ze dne na
den. Ještě kolem roku 1840 se ve školách
učilo hlavně přes zimu a během jara,
zatímco jindy musely děti pomáhat na poli
nebo v lese a do školy chodily, jak se to
rodičům hodilo.
Školní rok tak mnohde začínal až na
Dušičky.
Počátkem
července
pak
probíhaly za přítomnosti faráře zkoušky,
po nichž žáci postupovali do dalšího
ročníku. A poté začínaly, nehledě na
zákon o docházce do školy, hodně dlouhé
prázdniny. Jejich délka by se dnešním
žákům určitě líbila. Ale dřina, kterou
musely tehdejší děti zastat, by jim
bezpochyby nevoněla.
Tak buďme rádi, že dnes práci na polích
zastanou stroje a děti si mohou užívat
prázdnin na táborech a dovolených s
rodiči. I když trocha té práce by dětem
leckdy prospěla. Hlavně proto, aby si pak
dokázaly vážit práce druhých.
Přeji Vám, čtenářům Vědomických novin,
krásné léto a nezapomeňte, že je tu opět
naše letní soutěž!
Ing. Iva Fořtová
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Opět s dětmi počítáme,
tentokrát sluníčka.

SOUTĚŽ

Dovolená na zahradě...

Vědomické noviny

Opět vyhlašujeme letní soutěž
s
Vědomickými
novinami.
Vezměte si na dovolenou
Vědomické noviny. A vyfoťte se
s nimi. Snímky nám zašlete na
email:
kultura.vedomice@seznam.cz
Hodnotící komise vybere tři
nejnápaditější snímky (nezáleží
na tom, jak daleko jste
s
novinami
byli),
které
uveřejníme
v
podzimním
vydání novin. Autoři vybraných
snímků dostanou také věcnou
cenu. Snímky můžete zasílat
do 14. září 2015.
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Informace z obce
ZÁZEMÍ SPORTOVNÍCH
KLUBŮ OBCE VĚDOMICE
Naposledy
jsme
Vás
informovali v našich novinách
o průběhu výstavby v prvním
letošním vydání v měsíci
dubnu. V současné době je
ukončena i poslední třetí
etapa, stavebně je objekt
dokončen a do konce května
byl dle plánovaného termínu
zhotovitelem stavby předán
obci. Po zajištění správce
zařízení nyní probíhá ještě
dovybavení objektu potřebným
zařízením. Teprve potom bude
podána žádost Územnímu
odboru realizace programu
ROP SZ o kontrolu a
následnou platbu za třetí
etapu. Nyní jsou zajišťovány
přípravy na kontrolní prohlídku
stavby, kterou na základě naší

žádosti a doložení potřebných dokladů
bude provádět Stavební úřad v
Roudnici n.L. Teprve po ukončené

kontrolní prohlídce bude následně
zahájen provoz “Zázemí sportovních
klubů“.
Dílo tak začne poskytovat
kvalitní
zázemí
nejen
našim sportovcům, ale i
hasičům pro zajišťování
zázemí
při
pořádání
hasičských
soutěží
v
požárním
sportu,
chovatelům i dětem z
mateřské školy, seniorům
ale i ostatním občanům při
řešení
mimořádných
událostí, kdy bude možno
v
zařízení
ubytovat
evakuované občany naší
obce.
Realizací výstavby tak
dojde tak k naplnění
dalšího bodu schváleného
plánu rozvoje obce.

V.T.

OBNOVA LUŽNÍHO LESA

Obnova lužního lesa, který byl zničen
povodní v roce 2013 je další
připravenou akcí, která by měla být v
letošním
roce
realizována.
Do
výběrového řízení se přihlásilo 5 firem.

PŘÍPRAVA
ROZVOJOVÝCH
PROJEKTŮ OBCE VĚDOMICE

Jak jsme naše čtenáře již informovali, ke
konci měsíce června by měla společnost
ČEZ Distribuce a.s. zahájit výstavbu
trafostanice a pokládku sítí nízkého
napětí pro budoucí výstavbu 38
rodinných domků v rozvojové lokalitě. V
rámci pokládky sítí NN by mělo dojít
rovněž k položení kabelů veřejného
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Zvítězila firma OK GARDEN s.r.o., která
nabídla nejnižší cenu.
Finanční prostředky máme přislíbené ze
Státního fondu životního prostředí
(registraci akce). Nyní žádáme o vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud

slíbené prostředky dostaneme, obnova
lesa proběhne na podzim letošního
roku. Pozemek bude vyčištěn a osázen
dle projektu, zpracovaného firmou
Gabriel s.r.o. tak, aby stromkům voda
neškodila.
I.F.

osvětlení v souběhu se sítěmi NN. Na
tuto akci má obec zpracovanou
projektovou
dokumentaci,
včetně
vydaného sdělení stavebního úřadu, že
stavba je v souladu se záměry
územního plánování. V uvedené lokalitě
již byla provedena skrývka ornice.
Obec na realizaci veřejného osvětlení
vypsala výběrové řízení, ze kterého
vyšla vítězná firma
Vlach elektroinstalace s.r.o., s nejnižší

cenovou nabídkou. Pro informaci
uvádíme, že se jedná o pozemek podél
pravé strany silnice II/240 ze Zavadilky,
směrem na křižovatku do Kyškovic.
Konkrétně jde o část lokality, která je
součástí regulačního plánu obce, a o
budoucí stavební pozemky, které jsou
ve vlastnictví obce.
V.T.

Vědomické noviny

Okénko mateřské školy Vědomice
Všem čtenářům přejeme hezké čtení
nad následujícími řádky.
Čeká nás nejteplejší a nejoblíbenější
roční období a to hlavně proto, že
začínají prázdniny a doba dovolených.
Ve škole přichází bilancování, něco se
povedlo více a něco méně.....
Pevně věříme, že ti nejstarší z nás, jsou
dobře připraveni na vstup do školy a s
tím spojené úkoly a povinnosti. Paní
ředitelka v březnu přijala za naše
budoucí školáky nové kamarády,
kapacitu školky se povedlo naplnit opět
na
osmadvacet
dětí,
převážně
vědomických. Máme velkou radost  po
„hubených letech“, máme zase hodně
holčiček.
Březen je měsíc knihy a tak starší z nás,
navštívily knihovnu jak v Roudnici n/L,
tak tu naši  vědomickou a moc se nám
tam líbilo. Stále totiž pokračujeme v
projektu „ Celé Česko čte dětem“ a paní
učitelky nám denně čtou alespoň dvacet
minut.
V dubnu jsme s paní kuchařkou pekly
velikonočního beránka a domů pro
rodiče jsme přichystaly vlastnoručně
zdobené perníčky, každý podle své
fantazie. S paní školnicí jsme provedly
potřebné jarní práce na naší krásné
zahradě, pan starosta nám věnoval nové
stromky a zahradní domeček k
pískovišti. Pampelišky jsme odkvést
nenechaly, paní učitelky přišly s
nápadem vyrobit si med, a tak jsme
sbíraly a počítaly, vážily a vařily a ...
povedlo se. Z 760ti hlaviček pampelišek
máme tři sklenice na ochutnání či do
čaje.
Dobře víme, že "Bez práce nejsou
koláče" a tak se pilně zapojujeme do
sběru papíru. Za utržené peníze jsme si
mohly vybrat nějakou pěknou hračku do
školky. Naposledy jsme si pořídily
dřevěný obchůdek. Nejlepší sběrači byli
sladce odměněni a motivovali tím i
ostatní kamarády k lepším výkonům.
Jsme moc zvědavy, jak jsme byly pilní
podruhé, rádi bychom doplnily a rozšířily
ten náš obchůdek. Prima se v něm hraje
na dospěláky /s těmi jejich nákupy/ a
učíme se i tak poznat hodnotu zboží a
peněz.
Rozšiřujeme si také znalosti o
zvířátkách. Už nás navštívila lama,
poník, velbloud, ovečka a naposledy
dokonce i kráva. Dozvěděly jsme se, jak
se o ni starat, čím ji krmit a k čemu je
nám potřebná. V týdnu „Naši domácí
mazlíčci“, jsme měly možnost přinést do
školky i své oblíbence z domova. Tak se
tu sešli morčátka, králík, želva, rybičky i
mluvící korela. Celý týden jsme se o ně
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samy staraly a pozorovaly jejich zvířecí
život.
Také se řídíme heslem "Sportem ku
zdraví" a proto hodně sportujeme. Jarní
návštěva dopravního hřiště ve Štětí byla
zkouškou našich řidičských schopností.
Upřímně  chce to ještě pilovat
každodenním cvičením na kole, tříkolce
nebo s tátou na přechodu pro chodce.
Plavecký kurz začal pro odvážné v
dubnu. Čeká nás celkem 10 lekcí
plavání, potápění a skoků do vody a ti
nejodvážnější si vyzkouší i velký bazén.
Spoustu legrace, ale i trochu toho
pohybu na zdravém vzduchu jsme si
užily při "Čarodějnickém dni", kdy jsme
hostily školku z Břízy a společně si
zahrály
čarodějné
hry,
ochutnaly
kouzelné lektvary a akci pak ukončil
přátelský táboráček, s bezva buřtíkem.
Při "Dni dětí" jsme hledaly poklad, šipky
nás dovedly až do vědomického lesa a
plnily jsme úkoly z nejrůznějších odvětví
a mohly ukázat své znalosti a
dovednosti. Při tom jsme obdivovaly
nový dům sportovců u fotbalového
hřiště. Moc se povedl a těšíme se na
slavnostní otevření koncem června, kde
máme i svůj krátký program.
Mít hodně kamarádů je fajn, to zajisté
víme, a proto se stýkáme i s dětmi z
dobříňské školky. Ty si pro nás připravily
zábavné dopoledne, kde jsme se
seznámily s prací hasičů, policistů a
záchranářů. Byly jsme svědky fiktivní
nehody osobního auta, vyprošťování
raněných a pozorovaly jsme, jak tyto
složky zasahovaly. Práce psovoda a
jeho psa při zadržení lumpa byla
dokonalá,
proto
varujeme,
raději
nezlobit!
Opět jsme pomáhaly nemocným dětem
v motolské nemocnici a pro její fond
Sidus
se
vybralo
400,
Kč,
prostřednictvím
nákupu
zábavných
brožurek. Sbírka víček od PET lahví
stále pokračuje a pro nemocnou Natálku
jsme již nashromáždily
více jak pět pytlů! Snad
jí pomohou v jejím
nesnadném životě.
Zavítalo
k
nám
Štěpánčino divadlo s
pěknou pohádkou "O
třech
prasátkách“.
Divadelní festival v KD
Říp v Roudnici n/L nás
prostřednictvím
zcestovalého medvídka
provedl po různých
zemích
světa
a
seznámil nás s jejich
leckde odlišnou kulturou

a stylem života. V ZUŠ jsme se
seznámily s různými hudebními nástroji
a hru na ně předvedli žáci této školy.
Snad i někteří z nás v budoucnu rozšíří
jejich řady, bylo to opravdu pěkné.
Odměnou za celý školní rok je výlet do
Nelahozevsi na zámek. Tam v
kostýmech princů a princezen budeme
zachraňovat
samotnou
princeznu
Polyxenu a zažijeme jistě velké
dobrodružství v boji se zlým drakem.

Slavnostním ceremoniálem na OÚ se
rozloučíme společně s vedením obce s
našimi budoucími školáky. Pro tuto
příležitost pásmo si ti mladší z nás pro
ně připravily pásmo básniček a písní,
jak jinak, než na téma "Škola". Vše bude
zakončeno pasováním mečem a
předáním šerpy.
Tím se rozloučíme se starým školním
rokem a po odpočinku budeme vyhlížet
nový a věříme, že vedení naší obce
bude i nadále se svojí školkou
spolupracovat a podporovat ji jako
doposud, tedy výborně, za což moc
děkujeme. V neposlední řadě musíme
poděkovat za podporu převážné části
Vás, rodičů a ostatních přátel naší
školky. Děkujeme.
Nasbírejme proto o prázdninách hodně
sil a věřme, že nás sluníčko pozitivně
naladí do nové práce.
Děti z MŠ Vědomice

strana 3

Komise pro občanské záležitosti
Dne 11. dubna 2015 se uskutečnilo na
Obecním úřadu obce Vědomice VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ. V letošním dubnu jsme
přivítali tyto nové občánky: Tomáše
Mynaříka, Antonína Bernáška, Jakuba
Křesťana a Annu Pilnou. Na začátku
obřadu vystoupily děti z místní MŠ s
připraveným programem básniček a
písniček. Dětem, rovněž tak paním
učitelkám,
děkujeme
za
milé
vystoupení. Dále paní místostarostka
ing. Iva Fořtová přivítala děti do života
obce, popřála jim život plný radosti a
spokojenosti.
Vědomické
sudičky
přednesly miminkům svá přáníčka. Na
závěr se rodiče podepsali do kroniky,
miminka dostala dárek na památku a
maminky byly obdarovány květinou. Po
skončení obřadu se rodiče s miminkem
a s ostatními příbuznými vyfotografovali
u kolébky.

30. dubna 2015 proběhlo v naší obci
"PÁLENÍ ČARODĚJNIC", kde členky
KPOZ vypomáhaly při soutěžích. Malé
děti, přestrojené za čarodějnice a
čaroděje, se sešly v areálu u Labe, kde
soutěžily v různých disciplínách. Po
splnění všech úkolů byly odměněny.
Na úvod večerního programu vystoupila
taneční country skupina "BABÍ LÉTO". K
tanci a poslechu hrála hudební skupina
"SEVERKA BAND".

Po skončení představení se rychle
sklidily kulisy, uspořádaly stoly, přineslo
se občerstvení a započala volná zábava
s reprodukovanou hudbou.
I tato zábava se vydařila, neboť si
všichni rádi zatančili a zazpívali.

24. května 2015 uspořádal OÚ ve
spolupráci s KPOZ setkání seniorů.
Tentokrát jsme
pro naše seniory
uspořádali
divadelní
představení
ochotníků z Koštic. Ti si pro nás

Danuše Nerglová
Jiří Legner
František Cvekl

SDH a Soptíci z Vědomic
Celé jaro bylo pro mladé hasiče doslova
nabito událostmi. O víkendech a
svátcích soutěžili na mnoha frontách v
krajských,
okresních
a
místních
závodech. Ve dnech všedních museli
zase absolvovat větší množství tréninků
a příprav než obyčejně. Odměnou jim za
to byly nejen zaslouženě vysoutěžené
odměny, diplomy a medaile, ale hlavně
dětský den, který pořádal náš sbor,
samozřejmě nejen pro mladé hasiče, ale
pro všechny vědomické i přespolní děti,
které dorazily 6.6. do areálu bistra U
sumce. Byla pro ně připravena mnohá
překvapení. Během celého odpoledne
probíhalo plnění drobných soutěží o
ceny pod dohledem pohádkových
postaviček. K vidění bylo několik
doprovodných vystoupení a ukázek
profesionálních hasičů, kynologů a
mažoretek. Nepříjemné vedro bylo
strana 4

V měsících duben, květen a červen
oslavili svá životní jubilea tito naši
spoluobčané
DUBEN

KVĚTEN

Květuše Haklová
Marie Smejkalová
Věra Sedláčková
Jana Bauerová
Emilie Semschová
ČERVEN

nastudovali divadelní komedii pod
názvem " ŠVAGŘIČKY aneb příbuzné si
nevybíráme". Vystoupení ochotníků bylo
skvělé, všem zúčastněným se moc
líbilo, což projevili bouřlivým potleskem.

Zpráva z činnosti SDH Vědomice a
oddílu mladých vědomických hasičů

NAŠI OSLAVENCI

průběžně zpříjemňováno hasičskou
vodní fontánou a hlavně v závěru
odpoledne vodní pěnou, kterou díky
svým technickým možnostem skvěle
vypěnili hasičští kolegové z Křešic.
Na krajské úrovni jsou mladší a starší
žáci během celé sezóny zapojeni do tzv.
Stimax Cupu, seriálu 5 závodů, ve
kterých každý závodí sám za sebe na
60 m překážkové dráze. Do celkového
hodnocení se započítávají alespoň tři
absolvované závody tohoto seriálu.
Zatím se během jara uskutečnily dva
podniky (ve Lhenicích a v Žatci).
Nejlépe si z našich dětí vede zatím
Zdeněk S., který se v obou závodech
probojoval na stupně vítězů, šanci na
slušné celkové umístění má i Bertík B.,
Eliška Š., Bára M., Dominik U. a Míša
J., ti se však musejí poprat s
nevyrovnaností své formy. Na dětech je
vidět velký pokrok a každým závodem
zlepšují své osobní výkony. Poslední
kolo Stimax Cupu se uskuteční 26.9. v

Libuše Medková
Jaroslava Koppová
Božena Boušková
Božena Legnerová
Zdeněk Kočovský
Jana Zajíčková
Jana Chládková
Všem oslavencům přejeme do dalších
let pevné zdraví, životní pohodu a
radost ze života.
(KPOZ VS)

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

Krupce, takže věříme, že celkové
výsledky nás potěší.
Na okresní úrovni již mají děti za sebou
celý komplex soutěží Hry Plamen v
závodech
požární
všestrannosti,
požárním útoku, štafetách a CTIF. Malí
plamínci ve složení Kryštof, Martínek,
Daniel, Melinda, Milánek, Eliška, Miki,
Terezka Radunka a Anička obsadili

konečné 4. místo. Mladší žáci ve
složení Eliška Š., Zuzanka Š., Deniska
H., Bára M., Zdeněk S., Bertík B.,
Vědomické noviny

Dominik U., Míša J., Honza M., Péťa B.
a Robert S. obsadili celkově 2. místo a
potrápili i předem favorizované mužstvo
Křešic.
Skupina starších žáků (Tereza N.,
Michal F., Matěj B, Vojta H a Milan S.,
která není dostatečně početná na
složení vlastního mužstva, se účastnila
závodů jako součást mužstva SDH
Litoměřice, se kterými se jim podařilo
vybojovat dokonce 1.místo a postoupit
tak do krajského finále, které se
uskuteční 13.6.2015 v Telcích.
Lokální závody složené ze štafet a

požárního útoku proběhly během jara
zatím na pěti místech (Terezín, Lhenice,
Předonín, Křešice a Litoměřice). Kromě
Předonína, kde se našim barvám již
tradičně nedaří, se na ostatních
soutěžích mladší žáci umístili na 1.
místě, plamínci na pozicích těsně pod
stupni vítězů, také starší žáci jako
součást družstva SDH Litoměřice patřili
k nejlepším.
Některým dětem se podařilo uplatnit i
své výtvarné nadání a uspět také v
malířské soutěži „Požární ochrana
očima dětí“, kterou vyhlásilo Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Mezi
vítěze okresního kola patří: Deniska H.,
Zuzanka Š., Martínek S., Zdeněk S. a
Milánek P. V obdobné soutěži literární
zase využil svůj talent Míša F. V
krajském kole se podařilo uspět
Zdeňkovi S. a Michalovi F., oba obsadili
2. místo ve své kategorii. Michal F. navíc
dosáhl
velkého
úspěchu
i
v

RADUJEME SE!

Došlo po uzávěrce
12.6. si Michal F. v Přibyslavi převzal bronzovou medaili v
republikovém kole soutěže Požární ochrana očima dětí 
literární část.

JEŠTĚ PÁR SLOV K DĚTSKÉMU DNI.

Po stále se opakujících dotazech a žádostech, abychom
uspořádali dětský den, jsme se rozhodli občanům Vědomic
vyhovět a dětský den
opět uspořádat.
Po 3 letech jsme si to
tedy celé zopakovali.
Počasí se nám vydařilo.
I
ve
stínu
bylo
naměřeno přes 30°C.
Vzhledem k tomu, že
jsme si zvolili netradiční
dětský den a to den
pohádkový, tak některé
bytosti
by
určitě
zasloužili metál za výdrž
v huňatém či jinak
komplikovaném
převleku Dětí, které
dorazily do areálu bistra
U Sumce a chtěly
soutěžit, bylo 166, což
je
určitě
úctyhodný
počet.
Nejdříve se děti zaregistrovaly u Rumcajse a Manky a poté
plnily postupně úkoly např. u Sněhurky, Asterixe a Obelixe,
Druida, Čerta a Káči, Kuřátka, Máničky a Hurvínka, Vodníka,
Ježibaby, Krakonoše a hajného , Mata a Pata, Boba a Bobka
a u Rákosníčka a víly Amálky. Samozřejmě u lodi nechyběli
úžasní Piráti z Karibiku a přijel se na nás podívat i Bobík z
Bohušovické mlékárny.
Pro děti byla připravena i různá vystoupení. Zahájení si vzaly
na starost mažoretky “Šmoulinky„ z Klenče, poté následovala
ukázka výjezdu HZS Roudnice n. L. k havarovanému
automobilu, z něhož byl úspěšně zachráněn pan Líska. Dále
to byla např. ukázka airsoftové skupiny Wikingové, ukázka
výcviku psů /slyšeli jsme, že i výcvik dětí / se také moc líbila a
spoustu dalších akcí. K prohlídce byla také hasičská technika
Vědomické noviny

republikovém kole, jehož slavnostní
zakončení proběhne 12.6.2015 v
Přibyslavi.
V sobotu 23. května proběhly oslavy
mimořádného jubilea, 150. výročí
založení roudnických dobrovolných
hasičů, kteří jsou druhou nejstarší
hasičskou organizací v republice. Náš
vědomický
sbor
byl
na
těchto
slavnostech
zastoupen
malými
plamínky, kteří zde nadšeným divákům
předvedli ukázku požárního útoku,
pojatého jako vysvobození Pata a Mata
s hořícího stanu. Jejich vystoupení
patřilo během celé slavnosti k těm
nejpůsobivějším.
V letošním roce se činnost mladých
hasičů nezastaví ani během letních
prázdnin. Starší děti, které nebudou
zrovna mimo domov, se mohou
zúčastnit závodů tzv. Podřipské ligy v
hasičských disciplínách a zpestřit si tak
své letní skotačení.

13.6. zvítězili naši starší žáci (jako součást družstva
Litoměřic) v krajském finále hry PLAMEN a vybojovali postup
do republikového kola, které se uskuteční počátkem července
v Praze na Slávii!

z HZS Litoměřice (např. výsuvný žebřík MARIGUS), vůz
záchranné služby Podřipské nemocnice Roudnice n.L. atd.
Bylo toho k vidění opravdu hodně a tak nám promiňte, zda

jsme na něco či někoho zapomněli .
K tanci a poslechu hrála a celým odpolednem a následně i
večerem nás provázela MADIA. Zahájení večerní zábavy bylo
ve 20 hod. a uvedla ho tancem vědomická country skupina
Babí léto. Samozřejmě i hasiči si připravili své večerní taneční
vystoupení, které sklidilo nečekaně pozitivní ohlas a ovace.
Zumba se nám zřejmě povedla :)).
Díky nadšení organizátorů a účinkujících proběhl dětský den
snad k plné spokojenosti všech a dle ohlasů, které jsme
obdrželi, se zřejmě líbil i Vám. Doufáme, že si pěkné
vzpomínky odnesly nejen děti, ale i dospělí a věřte, že i my
máme a budeme mít dlouho na co vzpomínat.
Přes to všechno příští rok přenecháme organizaci této akce
opět obecnímu úřadu a budeme raději plánovat a připravovat
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oslavy 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve
Vědomicích, které v roce 2016 proběhne. Budeme se ale
těšit, že si třeba ještě někdy v budoucnu akci dětský den
zopakujeme.
Samozřejmě takto náročně pojatý dětský den se nedá
uspořádat bez Vaší pomoci a tak nám dovolte poděkovat:
všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli, členům a
rodičům mladých hasičů SDH Vědomice, kamarádům z SDH
Křešice, OÚ Vědomice, SOU Neklanova ul – za zapůjčení
auta na zásah HZS , skupině Wikingové, mažoretkám z
Klenče, p. M.Fialovi – kynologie, zpěvačce a moderátorce
Madie a též zvukaři Karlu Kubešovi za uvádění a hudební
produkci v průběhu celého Dětského dne a večerní zábavy,

KNIHOVNA

Gábině Šidlákové za krásné fotografie, ale i občanům
Vědomic, kteří přispěli starým železem, z jehož prodeje mohly
být zakoupeny odměny pro děti.
Dále děkujeme sponzorům dětského dne, kteří věnovali
hotovost či drobné ceny a my jsme tak mohli uhradit náklady
spojené s organizací celého dětského dne.
Sponzoři: Mladá fronta a.s., Vitana a.s., časopis Dráček, PNS
Pražská vyd.spol., BONECO a.s., p. Karel Kubeš, rodina
Jindrákova, Zinkovna Roudnice, Pekárna u Poláků, p.
Z.Šťastná, Cukrárna Dorletka, Knihkupectví Rotunda,
BIANCAp.
Blažková,
Bazény
Relax–p.
Vašák,
p.
P.ŠrytrUNICREDIT,
p.
P.Nejman,
Zlatnictví–Černá & Černý, 1.cestovní Roudnice

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY!

Pouze pondělí od 9 do 11 a od 17 do 19 hodin.
V úterý je zavřeno.

CHCETE VĚDĚT, CO SE DĚJE V NAŠÍ KNIHOVNĚ?

http://knihovnavedomice.cz
všechny informace najdete na:

POZOR:
PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA V KNIHOVNĚ
O prázdninách bude knihovna pro čtenáře otevřena každé
pondělí od 17 do 19 hodin.
6.7. je knihovna je uzavřena (svátek)
Ve výpůjční době bude kromě půjčování knih a časopisů
probíhat prázdninový program.
Budou k dispozici stolní hry a výtvarný materiál. Opět budou k
počítači připojené 2 taneční koberce a v provozu bude
tělocvična.
Kavárnička má během prázdnin normální otevírací dobu 
pondělí od 9 do 11 hodin.
I.F

Doba od posledního vydání novin patřila v knihovně k těm
klidnějším. Probíhali pravidelné akce, jako je pondělní
kavárnička, nebo pondělní a úterní výtvarné dílny. Také
páteční dopoledne jsou nyní pravidelným časem, kdy se v
knihovně setkávají maminky se svými ratolestmi.
Mimořádnou akcí bylo pletení čtverců v knihovně, o kterém se
zmiňuji níže. Další událostí v knihovně byla návštěva
hodnotící komise soutěže Vesnice roku. Všech jejích 9 členů
si naši knihovnu důkladně prohlédlo. Zaujalo je především
naše zázemí, díky kterému můžeme v knihovně pořádat různé
(i netradiční) akce.

JAK JSME V KNIHOVNĚ PLETLY.

V minulém čísle jsme čtenářům nabídli pozvánku do knihovny na
akci Knit a Square.
Charitativní projekt Knit A Square pomáhá sirotkům, opuštěným
dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe. Odhaduje se, že takových
dětí je v Africe kolem 15 milionů, z toho v Jižní Africe kolem 1,4
milionů. Uplést nebo uháčkovat čtverec zabere necelou hodinu a
může pomoci zachránit dětský život.
Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém světě, jsou v Jižní
Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat. Na
jednu deku je potřeba 35 čtverců.
V knihovně se sešlo tolik šikovných pletařek, že jsme museli
přidat židle ke stolu. Některé z nich stále v pletení a háčkování
pokračují a nosí mi hotové čtverce.
K dnešnímu dni máme již upleteno přes 200 čtverců. Akci
ukončíme na konci června, kdy čtverce zabalíme a odešleme.
Děkuji všem zúčastněným. Společný večer byl moc příjemný.

KLUB MAMINEK

V minulém čísle Vědomických novin
jsme uveřejnili pozvánku pro maminky s
malými dětmi.
Jsem moc ráda, že se skupina maminek
začala v knihovně scházet. Pokud se
chcete přidat, scházíme se každý pátek
v 10 hodin v Místní knihovně ve
Vědomicích (v přízemí obecního úřadu 
vchod ze dvora).
U nás jsou děti vítány!
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Děkuji všem občanům, kteří přinesli do knihovny (nebo vhodili
do našich schránek) přečtené harlekýnky. Podpořili tak projekt
naší knihovny "Putovní harlekýnka". Tyto knihy putují lidem,
kteří využívají sociální služby na Roudnicku, nebo tráví určitý
čas v nemocnicích.
Naše výzva platí stále. Chceteli se podílet – přineste tu svou
přečtenou harlekýnku do knihovny, nebo ji vhoďte do některé z
našich schránek v obci.
Schránky slouží i k odkládání přečtených časopisů (ne starších
než 1 rok), které můžete věnovat knihovně. Nevhazujte,
prosím, televizní programy a vyluštěné křížovkářské časopisy.
Schránky jsou umístěny na třech místech v obci: Na vratech
obecního úřadu, na plotě mateřské školy a na plakátovací
ploše ve starých Vědomicích.
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

ZPRÁVA ZE SLETU ČARODĚJNIC VĚDOMICKÝCH

30. dubna se v areálu U Sumce konal náš tradiční slet.
Tentokrát se jednalo hlavně o naši nejmladší generaci, pro
kterou bylo v areálu připraveno několik stanovišť. Zde
docházelo k pravidelnému ročnímu přezkušování v
čarodějných disciplínách. Letos to byla Hra v kostky, Běh s
Jeníčkem a Mařenkou, Lektvary, Lexikon kouzel a Krmení
Malé čarodějnice. Ve všech disciplínách naše mládež uspěla a
tak si každý odnášel zbrusu novou čarodějnickou hůlku.
V podvečer bylo proneseno tajemné zaříkávadlo a v ohni
vzplála slaměná čarodějnice.
Večer pak patřil reji čarodějnic při živé hudbě, kterou obstaral
pan Barva se svou skupinou. A protože se tentokrát vydařilo i
počasí, náramně jsme si svůj svátek užily.
Děkuji členkám Komise pro občanské záležitosti a všem
pomocníkům, kteří přiložili ruku k dílu. Bez nich by žádný Slet
nebyl.
I.F.

Klub důchodců ve Vědomicích
„BABÍ LÉTO“, tak si říká 12 našich
seniorek, které se daly dohromady po
Novém roce a začaly tančit na country
hudbu. A musím je pochválit, že se jim
opravdu daří. Byly už tančit i mimo
domov. 2x tančily v Kavárničce pro
seniory v Roudnici nad Labem, jednou v
Domově seniorů v Roudnici nad Labem.
Také tančily v Domově seniorů v
Terezíně, u Labe u příležitosti oslav
čarodějnic a dětského dne. Zatančily
také na sportovních hrách seniorů
Ústeckého kraje v Litvínově. Všude, kde
vystoupily, měly velký úspěch a všem se
moc líbily.
Ale to ještě není vše. Máme mezi sebou
úžasnou Růženku Vápeníkovou, které
nám vede kroniku a skládá různé
básničky. Také složila slova k písničce,
kterou zpívá „BABÍ LÉTO“ před

"OKNO DO ULICE"

Máte posledních pár dní na to, přihlásit
se do devátého ročníku 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

vystoupením. Napsala i slova k naší
Vědomické hymně seniorů. Hudbu zase
vybírá Alenka Löwová, která dává
dohromady i choreografii vystoupení. I jí
patří velký dík.
A to ještě není z našich aktivit vše. Čtyři
členky našeho klubu hrají pétanque a i v
tom mají úspěchy.
V neděli, 24. května, uspořádala Komise
pro občanské záležitosti pro seniory
zábavné odpoledne a večer. Od 16
hodin nám ochotníci z Koštic zahráli
komedii „Švagřinky“ aneb Příbuzné si
nevybíráme. Po skončení představení
jsme ještě poseděli a zatančili jsme si
při písničkách z cédéček. Bylo to moc
hezké a zábavné. Děkujeme.
My, senioři, se stále scházíme téměř
každý měsíc v zasedací místnosti
obecního úřadu. Popřejeme těm, kteří

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

mají právě narozeniny nebo svátek a při
živé hudbě si zatančíme, popovídáme si
a pobavíme se.
Jestli máte chuť, přijďte mezi nás,
budete vítáni.
M.N.

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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SPORT

SK SAHARA Vědomice – fotbal
JARO 2015

Do jarní části sezóny 2015 – 2016 jsme
vstupovali z 12. místa a s 11ti získanými
body. K dosažení stanoveného cíle,
umístění ve středu tabulky, chybělo stále
hodně bodů. Zatím jsme byli v pásmu
sestupu  pouhé čtyři body.
Vstup do jarní části sezóny byl o něco
lepší než na podzim. V prvním zápase
jsme porazili na domácím hřišti Radouň,
která byla na 13. místě a ztrácela na nás
pět bodů 5:3 (2:0) po bojovném výkonu.
V dalším kole jsme hráli v Lounkách,
kde jsme v poločase překvapivě vedli
2:1, ale bohužel v druhém poločase se
objevila okénka v naší obraně, která
domácí hráči dokázali využít k obratu v
zápasu a výsledkem byl konečný stav
4:2 pro domácí.
Následoval zápas na domácím hřišti s
mužstvem Úštěku, před kterým jsme
získali na hostování bývalého ligového
hráče Vaška Budku a Honzu Kolčavu,
kteří připravují dorost SOŠ a VOŠ ve
Vědomicích. Od jejich příchodu jsme si
slibovali zklidnění při rozehrávce a
zpřesnění přihrávek, což se potvrdilo.
Zápas byl od počátku vyrovnaný s
šancemi na obou stranách. Dvakrát
jsme v zápase vedli, ale soupeř vždy
stačil srovnat a tak po 45ti min. byl stav
2:2 a o vítězi rozhodovaly penalty.

2:4 (1:2), doma s Bechlínem 1:4 (1:3) a
ve Bříze 0:4 (0:2).
Další, a jednu z posledních možností jak
se „chytit“, měli naši hráči v domácím
zápase odloženého 16. kola se
Střížovicemi,
hlavním
kandidátem
sestupu, který však na nás ztrácel 6
bodů. Od začátku zápasu měla Sahara
převahu a na rozdíl od předcházejících
zápasů
se
také
dařila
střelba.
Výsledkem bylo vítězství 6:2 (3:1) a
uklidnění mužstva pro další zápasy.
Hned v tom následujícím, rovněž v
domácím prostředí, s Mnetěší, potvrdili
hráči zlepšenou formu. Výsledkem byl
zisk dalších důležitých bodů a vítězství
3:1(2:1).
Následovaly prohry v Račicích 0:3 (0:1)
a doma s lídrem tabulky SK Dušníky 1:5
(1:2). S Dušníky jsme do 55.minuty hráli
vyrovnaný zápas, bohužel nás srazily
dva rychlé góly během 5ti minut, po
kterých jsme již nedokázali promluvit do
vývoje zápasu.
K úplné jistotě záchrany nám chyběly
před posledními třemi koly tři body. Ty
Sahara získala hned v prvním zápase
na hřišti SK Židovice. Trenér Hořejší
neměl sice k dispozici nikoho na
střídání, ale po dlouhé době nastoupil
do obrany Radek Beran, který potvrdil
svoje kvality. Důležitým momentem byl
nástup do zápasu, kterým jsme vzali
domácím vítr z plachet a útočnou hrou

Rozhodnutí padlo až v sedmé sérii, kdy
hostující hráč neproměnil penaltu, a
druhý bod získala Sahara.
To bylo na další tři utkání vše, protože
následovaly tři prohry v řadě. V Hoštce

jsme dosáhli tří branek během půlhodiny
zápasu. Ve druhém poločase byla hra
vyrovnaná, domácí měli více vyložených
šancí, ale naštěstí neměli přesnou
mušku. Zápas definitivně rozhodl sedm

„A“ MUŽSTVO
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minut před koncem čtvrtým gólem náš
nejlepší střelec Michal Štulc. Tím
potvrdil naší účast v příštím ročníku III.
třídy.

V doposud posledním zápase, doma s
Liběšicemi B jsme měli v prvním
poločase převahu i gólové šance, které
jsme trestuhodně zahazovali. Bohužel
jsme se dopustili dvou chyb v obraně,
za které nás soupeř potrestal góly a v
poločase vedl 2:1. Obraz hry se
nezměnil ani ve druhém poločase, naše
převaha byla zřejmá a začali jsme také
proměňovat šance, takže jsme dokonale
obrátili stav utkání a nakonec vyhráli
4:2.
Poslední zápas v Klenči 13.6. sice o
ničem už nerozhoduje, ale pro nás je to
vždy prestižní zápas, který budeme chtít
stoprocentně vyhrát. Bez ohledu na
tento zápas skončíme na 11.místě
konečné tabulky, což sice nesplnilo
naše cíle, ale opět se ukázalo, že nám
vychází závěr sezóny.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům za
jejich snahu a přístup k zápasům, a
věřím, že přijde i tolik očekávané trvalé
zlepšení hry i výsledků. Pro příští
sezónu by měl kádr zůstat pohromadě a
budeme se snažit ještě tým posílit. K
lepším výsledkům by měl přispět i
přesun do nového zázemí, které snese
nejpřísnější měřítka a bude chloubou
nejen klubu, ale celé obce.
Na závěr bych chtěl poděkovat jménem
výkonného výboru SK Sahary Vědomice
všem členům a příznivcům SK Sahary
Vědomice za podporu našich družstev
při zápasech i za spolupráci s klubem a
zároveň si Vás dovoluji pozvat na
slavnostní otevření zázemí sportovních
klubů, které se uskuteční v sobotu 27.
června 2015 s bohatým celodenním
programem od 10:00 hod.
js
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NEROZHODNÝ
SAHARY

KONEC SEZONY ŽEN

Poslední kola fotbalové sezóny 2014
2015 žen Sahary Vědomice v soutěži
Divize žen A byly poznamenány jak
nízkým počtem hráček na hřišti, tak
střídavými výsledky. Z důvodu vysoké
marodky odjely ženy na 20.kolo do
Pavlíkova jen s 9 hráčkami. Přesto
dlouho odolávaly útokům domácích a
dokonce ohrožovaly jejich branku.
Teprve po 20 minutě se domácím
podařilo dát první gól. Postupně svůj
náskok zvyšovali, ve 42´ již na 4:0.
Před
přestávkou
Sahara
gólem
Cankářové snížila na 4:1. V druhé půli
již došly ženám Sahary síly, už jen
bránily své vápno a nechaly tak
vyniknout brankářce Tereze Feixové,
která likvidovala většinu střel domácích.
Ti přesto ještě 2 branky přidali a utkání
skončilo 6:1 pro Pavlíkov. Sahara po
tomto zápase klesla z 5. na 7.místo v
tabulce, z 12 účastníků Divize.
21. kolo 31.5.2015 odehrály ženy na
domácí půdě na hřišti v Chodounech
Lounkách. Tentokrát již v silnější
sestavě. Nastoupily proti aktuálně
druhému týmu tabulky – Sokolu Chýše.
Sahara začala nátlakem, ale hosté
úspěšně bránili. První gól padl až v 18´,
kdy Platilová Míša přihrála přes obranu
hostí na Lenku Plívovou a ta utekla
obraně a vsítila do prázdné branky.
Hosté se zvýšenou rychlostí útoků po
stranách hřiště snažili vyrovnat, což se
jim v 28´podařilo. Nyní zase začala
tlačit Sahara, ale bez úspěchu. Stejný
stav pokračoval i po přestávce, Sahaře
se přes spoustu šancí nedařilo žádnou

proměnit. Naopak skóre měnili hosté,
kteří dokázali ojedinělé útoky zužitkovat
a postupně se dostali až na stav 1:4 v
69´. Naštěstí ženy Sahary prolomily
smůlu a postupně tento náskok
snižovaly. V 74´minutě po rohovém
kopu Platilová Míša hlavičkou umístila
míč pod břevno, brankářka ho ještě
vyrazila, ale Tereza Hoffmannová již
bezpečně dorazila – 2:4. Další gól padl
v 78´ z kopačky Plívové – 3:4.
Závěrečných 10 minut se hrálo jen
okolo vápna hostí, ran padalo jak u
Verdunu, ale žádná gólová. Teprve v
89´ se opět Plívové podařilo vyrovnat
na konečných 4:4.
Poslední 22.kolo odehrál tým žen
Sahary 6.6. od 14 hodin v Brné s

týmem Ústí nad Labem. V tomto kole
už o nic nešlo, max. si mohla Sahara
vylepšit svoje postavení v tabulce,
pokud by vyhrála a Souš prohrála či
remizovala. Hrálo se v uvolněné
atmosféře, domácí tým nastoupil s max.
možným počtem hráček 18 hráček,

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Na jaře jsme s prckama začali trénovat 2x týdně, vždy v úterý
a ve čtvrtek od 18:00 na hřišti ve Vědomicích. Základna se
nám pomalu rozrůstala a momentálně máme asi 25
pravidelně chodících dětí školního i předškolního věku v
rozmezí ročníků narození 2006 – 2011. Odehráli jsme zatím 3
přípravná utkání s přípravkami z
okolních
vesnic
(Mnetěš,
Libotenice). Na dětech bylo vidět
obrovské zlepšení a myslím, že je to
velký příslib do budoucna. Ještě než
ukončíme
sezónu
2015/2016,
bychom chtěli nějaký přáteláček
odehrát.
V neděli 21.6.2015 od 15:00 se
uskuteční rozloučení se sezónou v
podobě turnaje dvojic rodič + dítě o
sladké odměny. Dětem budou
rozdány nové teplákové soupravy a
trička a rodičům budou podány
informace o dalším působení
přípravky.
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Sahara jen s 12 hráčkami. Hlavním
nepřítelem tohoto utkání bylo tropické
vedro, 32°C ve stínu ! Domácí tým
posílený hráčkami 2.ligy nastoupil do
zápasu náporem, který se jim vyplatil.
Po 4´ vedl 1:0. Sahara odpověděla
bleskově, v 6´ vyrovnala Klára Rzycká
po svém klasickém úniku po levé
straně hřiště. Od této doby se hra
vyrovnala, útoky se přelévaly ze strany
na stranu, ale postupně Sahara ovládla
hřiště a co hlavně, oproti předchozím
zápasům, dává góly. V 22´ Reinová
zvyšuje na 1:2, v 39´ hlavou (snad
poprvé!) Plívová na 1:3 a v 44´ opět
Plívová doráží míč do branky – 1:4 a
hned po ní zvyšuje únikem Rzycká na
1:5.
Po přestávce převaha Sahary
kulminuje. Domácí nasazují do toho
horka stále nové hráčky, ale otočit
zápas se jim již nepodařilo. Ženy
Sahary ovládly jejich půlku a již jen
střílely, zvyšovaly skóre ve svůj
prospěch.
V 55´ je to dlouhou
přesnou střelou Eva Podrazová (1:6),
na 1:7 zvyšuje po uniku opět
Podrazová a poslední 2 góly vsítila
Klára Rzycká v 75 a 89 minutě. Utkání
tak skončilo 1:9 pro Saharu.
Tímto výsledkem se ženy Sahary
posunuly na konečné 6. místo v
tabulce (Souš jen remizovala v
Teplicích). Obhájily tak své místo v
tabulce na konci podzimní sezóny a
stejnou pozici jako v minulém
fotbalovém ročníku.
Vedoucí družstva žen
SK Sahara Vědomice
Oldřich Bednář

Od nové sezóny jsme se přihlásili do okresní soutěže
mladších přípravek, která se hraje formou satelitních turnajů.
K prvnímu tréninku se sejdeme ve čtvrtek 13.8.2015 od 18:00
na hřišti ve Vědomicích v již novém trenérském týmu ve
složení: Bára Cankářová (mini a mladší přípravka), Jaroslav
Luxa (mini přípravka), Martin Strýhal (mini přípravka), Ondřej
Šimánek (mladší přípravka) a David Volák (mladší přípravka).
Pro zkvalitnění tréninku a lepší
výuku dětí jsme se rozhodli tým
rozdělit na mladší přípravku (školní
děti) a mini přípravku (předškolní
děti). V plánu je i letní soustředění,
které bude asi za týden od prvního
tréninku. Rádi bychom ještě na
podzim pozvali tým Létajících
trenérů (profi trenéři mládeže) na
ukázkový trénink k nám na Saharu,
myslím, že to bude pro celý tým
velký přínos.
Bára Cankářová
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SK SAHARA Vědomice – volejbal
Z činnosti volejbalového klubu.
Po klidnějším zimním období nastává poněkud
živější úsek nastávajícího roku. Opustili jsme
vytopenou tělocvičnu a činnost zahájili venku.
Vzhledem k různým zdravotním problémům a
pracovního vytížení se nás moc na hřišti nesešlo.
Na doplnění jsme využili a zvali jiné sportovce z
okolních klubů. Nadějí je nám nově upravené hřiště
se zázemím, které by mohlo zvýšit zájem o volejbal
v původním prostředí u lesa. Loňskou sezonu jsme
sportovali na hřišti u Labe. I přes některé
nedostatky nebylo toto náhradní řešení až tak
špatné.
Na mimovolejbalové aktivity jsme využili oteplení
a prodlouženého víkendu v květnu na cyklovýlet do
okolí Třeboňska. Této velmi zdařilé akce se
zúčastnilo více členů, než hraní na hřišti. Tato oblast
je přeplněna cyklostezkami a my navštívili zajímavá
místa. Pověstnou "Šupinku", velkou vířivku v
Lázních
/relaxace
po
výletech/,
mimoúrovňovou
křižovatku 2 potoků (Akvadukt) i přejezd do Rakouska, aj.
Nyní nás čeká otevření nově postaveného sportovního
zázemí. Při jeho otevření uspořádáme malý propagační
turnaj.

Musíme se také zaměřit na další úkoly spojené s činností. Je
nutné doplnit klub o "hrající členy" a prodat starou šatnu a
sklad.
S.T.

VK SAHARA Vědomice nabízí a prodává zázemí klubu,

které je po nově postaveném zázemí sportovních klubů nevyužité. Jedná se o 2 buňky, kde jedna sloužila jako kabina a
šatna a druhá sloužila jako skladovací prostor.
Šatna (kabina) má vnější rozměry 280 x 540 cm a výšku 250 cm. Kabina je obložena dřevem a je v ní předsíňka o
rozměru 130 x 260 cm.
Skladovací buňka má rozměry 320 x 625 cm a výšku 280 cm.
Bližší info žádejte na emailu volejbalovy.klub.sahara.vedomice@seznam.cz
nebo tel. č. 602 285 892.
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PROGRAM:

10:00 Dorost SK Sahara : TJ Podřipan Rovné
11:15 Ženy
SK Sahara OLD STAR : SK STAVOREN Kostomlaty
12:30 Stará garda SK Sahara : SK Černěves
Po celý den: Volejbalový turnaj
Nábor pétanque
14:00 Slavnostní zahájení
Skupinový seskok parašutistů
Vypouštění holubů
Vystoupení dětí z mateřské školy
Vystoupení skupiny BABÍ LÉTO

AUTOBUSy

Opět upozorňujeme občany, že je
nutné!!! vyžádat si jízdenku. Řidič je
povinen ji vydat.
Tím, že jedete bez jízdenky, nejste
započítáni jako cestující.
Tato situace nám v obci zkomplikovala
dopravní obslužnost starých Vědomic.
Z důvodu nevytíženosti byly zrušeny
některé spoje. (Krajský úřad používá
jako podklad pro tvorbu jízdních řádů
právě statistiky z vydaných jízdenek).
Na žádost občanů o obnovení

PROSYCHÁNÍ STROMŮ

18:00 Taneční zábava  hraje skupina No Name.Lt
Zveme všechny příznivce sportu!

zrušených spojů se snažíme o docílení
změny.
Vysvětlili jsme situaci s nevydáváním
jízdenek a navrhli jsme i náhradní
řešení, kdy by dočasně spoj linky 684
zajížděl do obce. Toto řešení dle
vyjádření Krajského úřadu nelze použít,
protože "linky mají ostrý obrat v
Roudnici n.L u ÚNZ a na druhé straně v
Litoměřicích mají spoje prostoje určené
k čerpání zákonné přestávky řidičů".
K 31.8.2015 máme přislíbenou změnu
na lince 681spoj 114 (autobus v půl

K prosychání smrků dochází na celém území ČR, zejména v
teplejších oblastech.
Hlavním původcem tohoto prosychání je masivní výskyt mšice
smrkové, která se letos přemnožila.
V případě, že již došlo k zasažení celého stromu (celý rezavý),
je možné u jedince, který má obvod kmene měřený ve výšce
130 cm nad zemí větší než 80 cm, podat oznámení o kácení z
důvodů zdravotních (ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně
nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (MěÚ
Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí). U stromů s
menším obvodem se nemusí kácení hlásit.
Vědomické noviny

15:00 Ukázka požárního sportu mladých hasičů
15:30 I. poločas
SK SAHARA : SK Roudnice VÝBĚR HRÁČŮ
16:00 Přípravka žáků SK SAHARA
16:15 II. poločas
SK SAHARA : SK Roudnice VÝBĚR HRÁČŮ
16:45 Ženy SK SAHARA : Spartak Dubice

třetí, který od ledna nezajíždí do obce).
Spoj bude opět jezdit původní trasou.
Bohužel situace se spojem 109 (půl
dvanáctá z Roudnice) je složitější. Dle
vyjádření vedoucího oddělení dopravní
obslužnosti by spoj mohl být prodloužen
(dnes končí v Roudnici) po ukončení
uzavírky Tyršova mostu v Litoměřicích.
A to bude zřejmě až na konci roku.
Zároveň nám bylo přislíbeno, že pokud
se
bude
opakovat
situace
s
nevydáváním jízdenek, budou spoje pod
zvýšenou kontrolou dopravce.
I.F.

VAROVÁNÍ: ZVÝŠENÝ VÝSKYT KRÁDEŽÍ V OBCI

Dovolujeme si Vás upozornit, že v posledních týdnech
došlo v naší obci k několika krádežím doposud
neznámými pachateli. Případy šetří Policie ČR.
S ohledem na zvýšený výskyt této hospodářské
kriminality Vás žádáme o zvýšenou bdělost při zajištění
vašeho majetku.
Chci tímto oslovit všechny občany: „buďme víc všímaví,
chraňme si svůj soukromý i obecní majetek před
nenechavci“.
V případě podezření na páchání trestné činnosti
kontaktujte ihned Policii ČR.
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Sociálně terapeutická dílna a chráněné bydlení NADĚJE
Již třetím rokem v Roudnici nL poskytuje NADĚJE sociálně
terapeutickou dílnu, která se od března tohoto roku
přestěhovala na novou adresu – T.G.Masaryka 889 (naproti
škole). Co se za nezvyklým názvem skrývá? Sociální služba
pro lidi s nějakým omezením, kteří nechtějí být sami doma a
mají zájem se něco naučit. Nabídka je od sebeobsluhy přes
různé tvůrčí činnosti až po práci na počítači. Klienti služby
mohou využít i bezplatný internet.
Služba je otevřena každý všední den od 8 do 12 hodin pro
občany ve věku od 18 do 64 let s tělesným, duševním nebo
mentálním omezením. Také pro lidi v poúrazové pracovní
neschopnosti, kteří chtějí rozvíjet svoji motoriku tvůrčím
způsobem. Klienti nic neplatí a věnují se jim 2 pracovníci.

ŠKOLIČKA PRO KRÁLÍČKY HOPSINKA

Pro velký zájem dětí jsme od letošního června otevřeli
školičku pro králíčky. Hopsinka je určena dětem všeho věku,
které mají rády ušaté kamarády  králíčky.
S námi se naučíte o králíčky správně starat,
proniknete do tajů sportu zvaného Králičí
HOP čili zábavné skákání s králíčky přes
překážky a nebude chybět ani výuka triků a
kouzel s králíčky. V naší školičce si můžete
veškeré pomůcky zapůjčit
(překážky,
postroje, odměny a mnoho dalšího) – včetně
králíčků. Školičku můžete navštěvovat s vlastním zvířátkem

Chráněné bydlení NADĚJE je nově otevřeno od ledna tohoto
roku. Je to bydlení s podporou lidem, kteří by jinak museli
využít pobytu v nějakém typu zařízení, ale takhle jsou schopni
žít běžným životem. A to si přeje každý člověk. Jelikož
poptávka po této službě byla, NADĚJE ji pro občany
Roudnicka otevřela. Klientelou jsou jako v případě sociálně
terapeutické dílny občané s tělesným, duševním nebo
mentálním omezením od 18 let výše.
Více informací o obou službách se lze dočíst na webu
www.nadeje.cz v části Roudnici n/l a nebo na telefonu.
773756629.
NADĚJE v Roudnici nL provozuje azylový dům pro muže a
rodiny, krizovou pomoc a terénní program.
Mgr. Jan Kožešník, vedoucí pobočky

nebo si na každou lekci u nás půjčit jiného králíčka. Máme
králíčky pro začátečníky i nejšikovnější děti, králíčky malinké i
veliké, strakaté i jednobarevné s oušky nahoru i na „beránka“
a všichni jsou mazlíčci. Návštěva je možná
jednorázově nebo pravidelně dle časových možností
dětí – např. jen přes prázdniny a podobně. Pouze je
nutné si předem rezervovat termín návštěvy
na tel: 724 685 010
Těšíme se na všechny kamarády s heslem
„Ať vám skáčou králíci“!
Vaši „Andílci v kožíšku“ terapie se zvířaty Vědomice.

PODĚKOVÁNÍ ZA DĚTSKÝ DEN
Chtěl bych jménem svým, ale hlavně našich dětí Sofinky a
Tobiáška, vyjádřit veliký dík a obdiv všem, kdo se podíleli na
organizaci letošního dětského dne ve Vědomicích a nejvíce pak
Sboru dobrovolných hasičů Vědomice. Původem Vědomičák,
žijící však již skoro 20 let v Praze, jsem takhle skvělou akci pro
děti ještě nezažil. Bylo tam tolik úžasných atrakcí, nápadů,
kostýmů a zábavy, že se to až nedalo za jeden den stihnout. Já i
děti máme na co vzpomínat a co vyprávět, takže hrdě šíříme
slávu Vědomic a vědomických hasičů. Jak obdivně poznamenala
po shlédnutí fotografií z dětského dne má milá tchýně z Moravy:
„Takový dětský den by děti nezažily ani v Praze.“ A měla absolutní
pravdu!
Velice děkujeme za úžasný zážitek a těšíme se, že napřesrok
budete mít opět tolik elánu a odhodlání uspořádat tak úžasnou
akci pro děti.
S úctou, Ing. Luboš Ryba, MBA

V ROUDNICI
KLUB

VZNIKÁ

NOVÝ

FLORBALOVÝ

V Roudnici nad Labem vzniká nový florbalový
klub. Nábor je opravdu určen pro všechny bez
rozdílu. Hrát mohou kluci i dívky od pěti let, rádi
uvítáme i dospělé hráče, či zájemce o
trenérskou činnost nebo jinou podporu.
Potřebujete jen sportovní oblečení a vhodnou
sálovou obuv. Tréninky probíhají ve sportovní
hale Pod Lipou, pondělí, středa a pátek. Bližší
informace: OndrejMatko7@seznam.cz, telefon:
720 312 670

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 14.9.2015.
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  červen 2015.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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Pro děti

......................
Počet obrázků sluníček:

.............
Věk:

SOUTĚŽNÍ KUPÓN

SPOJOVAČKA

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

Ahoj děti. Rychle se nám blíží prázdniny a já jsem pro Vás zase připravila dětskou stránku. Je tu spojovačka, doplňovačka,
legrační pohádka i prázdninová křížovka.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte v těchto novinách všechna sluníčka a spojte obrázek s čísly. Určitě víte, že Vám
vznikne krásná lodička. Vybarvěte ji a stránku se soutěžním kupónem přineste do konce prázdnin do knihovny. Tam vás čeká
odměna!

mámu. To vím jistě.“
JAK MALÉ SLŮNĚ UTEKLO Z hady, co se nebojí sloního zadupání.“
Hajaja
řekl,
že
hadice
není
žádné
zvíře,
Rozzlobený slon není žádná legrace.
OBRÁZKU ANEB HRANÍ SE
ale
dlouhá
trubice,
kterou
se
stříká
voda
Hajaja
ho
honem
uklidňoval:
SLOVY
Jednou v létě jsem zas byla na návštěvě
u Hajaji v Hajajanech. Sluníčko svítilo a
my seděli na zápraží na dvorečku a
prohlíželi si obrázkovou knížku. Byla
plná zvířátek. By tam malý zajíček, dvě
krásné vybarvené sýkorky, jezevec,
okatá vydra, zamračená sova, veselý
pejsek a taky malý slon. Šibalsky se
usmíval a mně se moc líbil.
Když Hajaja chce, obrázky ožijí. Jako ten
obrázek slůněte. Ale co se nestalo!
Slůně se chvíli rozhlíželo po dvorečku,
pak udělalo pár kroků dopředu, zadívalo
se do trávy, výhrůžně zadupalo.
Zatroubilo chobotem na poplach a
začalo opatrně couvat.
„Copak, copak?“ Ptal se Hajaja. „Máte v
trávě dlouhého hada,“ špitlo slůně.
Hajaja se zasmál: „Jdi ty, to není had, to
je hadice.“ „Had nebo hadice – nemám
je rád, zvlášť takhle zelené a dlouhé

na záhony. Hadice se jmenuje proto, že
je dlouhá a úzká jako had.
„To máte nějak popletené,“ řeklo slůně.
„Já jsem slon a moje máma je slonice.
Jak říkáte mámě od hada?“ „Nijak,“
povídám. „Víme, že jsou hadi kluci nebo
hadi holky, ale prostě jsou to hadi.“
„Chudinky hadí holky,“ zabručel slon. „Je
to složité, ale vy chobotnatci, i když máte
velkou hlavu, tohle těžko chápete.“ Rýpla
jsem si.
Slon se naštval: „Chobotnatci říkáš! To je
jako nadávka, že jo?“
Hajaja honem povídal, že to není
nadávka, že všem zvířatům, která mají
chobot říkají vědci právě chobotnatci.
Tohle slůně pochopilo. Jenže pak jsem
řekla: „Taky máme slovo chobotnice.“
Slon povyskočil, až to zadunělo: „Nedělej
si ze mě legraci! To nemám řád. Říkal
jsem, že moje máma je slonice a žádná
chobotnice! A chobot nemá žádnou

„Chobotnice žijí v moři a mají hodně
chapadel, která se podobají slonímu
chobotu.“
„Vždyť jsem povídal, že to máte s těmi
slovy hodně popletené. Neměli byste
říkat chobotnice, ale chapadlovnice. Pak
by vám každý rozuměl.“
Hajaja si chtěl slůně udobřit a vytáhl ze
záhonu pár sladkých mrkviček. Omyl je v
sudu s dešťovou vodou nabídl slůněti.
Jednu mrkev po druhé popadlo
chobotem a strčilo do pusy. A než skočilo
zpátky do obrázku, nasálo chobotem půl
sudu vody, a tou vodou mě postříkalo od
hlavy až k patě.
„To máš za to,“ řekl Hajaja, „že jsi slona
popichovala.“
Ještěže to malý slon neslyšel. Hned by
vykřikoval, že jsem ho sice ničím
nepíchala, ale pořádně naštvala. To víte
– slůně, ještě si neumí hrát se slovy.
(Milena Lukavská)

PRÁZDNINOVÁ
BÁSNIČKA

(Dagmar Vysoká)
Slunce svítí, řeka volá:
dneska už nám končí
škola.
Vyrazíme na prázdniny,
teď z nás bude někdo jiný.
Nebudem psát úkoly,
nemusíme do školy.
Dva měsíce volna máme,
co s tím časem uděláme?
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Někdo jede na tábor,
jiný učí zpívat sbor,
lesních ptáků na palouku,
hlavně že jsme přitom
venku.
Někdo letí do dálek,
chce poznávat celý svět.
Jiný jede k babičce,
která žije v chatičce.
Ať je to tak nebo tak,
budeme si užívat!
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KŘÍŽOVKA

TVAROHOVÝ LETNÍ KOLÁČ

Na 1 koláč o průměru 22 cm
potřebujete:
100 g hladké mouky,
2 lžičky kypřicího prášku,
1 vanilkový cukr,
250 g polotučného tvarohu ve
vaničce,
80 g másla,
1 vejce,
100 g cukru krupice,
2 lžíce citronové šťávy,
3 plné hrsti ovoce, které máte
rádi (např. 200 g meruněk),
tuk a hrubou mouku na
vysypání formy
Meruňkový koláč se s tvarohem
skvěle doplňuje
Postup: Troubu rozehřejte na
180 stupňů Celsia. Všechny
suroviny kromě ovoce dejte do
mísy a ručním šlehačem je
dobře promíchejte. Pak přidejte
pokrájené a očištěné meruňky
(v tom našem případě) a těsto
nalejte
do
vymazané
a
vysypané formy. Pečte asi 35
minut, nechte vychladnout a je
to.

JE LEPŠÍ PÍT LEDOVÉ NEBO
TEPLÉ NÁPOJE?

Pokud pijeme na žízeň, tak rozhodně vlažné
nebo teplé. Studený nápoj nejsou naše
buňky schopné vstřebat a tak si je musí
organizmus nejdříve ohřát – to nás stojí
nějakou energii. Sliznice v ústech, hrtanu,
žaludku a střeva z toho taky nejsou nadšené
– nutíme je makat jinak, než na co jsou
stavěné. Nejdůležitější ale je, že než je nápoj
připravený pro příjem buňkou, zabere to
nějaký čas a za tu dobu se může náš
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organismus dostat do vodního deficitu –
dehydratovat.
Tím, že sliznice úst, hrtanu, žaludku, střeva
makaly na ochlazení nápoje, vytvářely
energii – velká část přijatých tekutin pak
posloužila jen k jejich ochlazení – viděli jste
chladící věže třeba u Temelína? V našem
organizmu to funguje stejně. K ochlazení
zase potřebuje vodu.
Pokud v létě pijete jen studené nápoje a
pijete jich hodně, možná se divíte, proč máte
pořád žízeň – no teď už možná víte proč!

PÁR CITÁTŮ...
Nikdo nepotřebuje dovolenou víc,
než ten, kdo se z ní právě vrátil.
Dovolená je jako láska 
očekávána s radostí, užívána v
nepohodlí a vzpomínána s
nostalgií.
Dovolená by měla být jen tak
dlouhá, aby tě šéf postrádal, ale
ještě si neuvědomil, jak snadno
se bez tebe obejde.

Převzato z internetu
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