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VYDÁVÁ
OBEC VĚDOMICE, "VESNICE

ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.

V Ě D O M I C K É N O V I N Y

Milí čtenáři,
vítám Vás u prázdninového vydání
Vědomických novin. Toto číslo bude tak
trochu zmrzlinové. Nejen, že s dětmi
budeme počítat zmrzlinky, ale najdete tu
spoustu zajímavostí o této pochoutce.
Třeba recept na vynikající a rychlou
zmrzlinu domácí, nebo historii její výroby.
A tenhle znáte?
Anička přiběhne k mamince: maminko,
prosím tě, neměla bys dvacet korun pro
jednoho starého pána? To je od tebe moc
hezké, Aničko, že myslíš na staré lidi! Kde
ten pán je? Ále, támhle stojí a prodává
zmrzlinu.

Já věřím, že něco zajímavého si v tomto
vydání najdou nejen milovnící zmrzlin, ale
všichni čtenáři. Stále se snažíme, aby se
tu objevily informace ze všech oblastí
života v obci. Kultura, sport i zprávy
týkající se každodenního fungování obce.
Chceteli se připojit se svým příspěvkem,
neváhejte a zašlete nám jej. Kontakty i
termín uzávěrky dalšího vydání jsou
uvedeny na poslední stránce každého
vydání.
Přeji Vám, čtenářům Vědomických novin,
krásné léto a nezapomeňte, že je tu opět
naše letní soutěž!
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SOUTĚŽ
I v letošním roce vyhlašujeme
letní soutěž s Vědomickými
novinami. Vezměte si na
dovolenou Vědomické noviny.
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 2016.
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KONEČNĚ DOVOLENÁ...

Ing. Iva Fořtová
ZÚČASTNILI JSME SE SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2016
Dne 7.6. nás navštívila krajská hodnotící komise. Členy této komise jsou starostové obcí,
které zvítězily v posledních dvou ročnících, a dále odborníci na posuzované oblasti
(zeleň, knihovna, kroniky, zemědělství, kulturní památky…)
Komise se krátce zastavila na obecním úřadu, kde si její členové prohlédli knihovnu,
kroniky, územně plánovací dokumentaci, program rozvoje obce a sběrný dvůr odpadů.
Následoval odjezd do areálu sportovních klubů. Zde si komise prohlédla nově
vybudované Zázemí sportovních klubů. Na velkoplošné obrazovce shlédla desetiminutové
video o naší obci, natočené pro tento účel. V krátké ukázce se také představil vědomický
country soubor BABÍ LÉTO. Členové komise si také vyzkoušeli hod pétanquovou koulí,
trénink skákání králíků přes překážky a jízdu s malým koňským spřežením. Na závěr
návštěvy následovalo společné vypouštění holubů.
Velký dík patří členkám souboru BABÍ LÉTO a členům Českého svazu chovatelů, kteří se
na důstojném přijetí hodnotící komise podíleli.
A jak se naše obec umístila? Podívejte se na poslední stranu tohoto vydání. I.F.

S dětmi tentokrát
počítáme takovéto
zmrzlinky!
Podrobnosti najdete
na dětské stránce v
příloze Vědomických
novin.
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Informace z obce

V.T.

HŘIŠTĚ PRO HASIČSKÝ SPORT
Hřiště vznikne na ploše mezi chodníkem a čističkou odpadních vod, která je ve vlastnictví obce. V současné době se dokončuje
projektová dokumentace. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je ve druhé polovině roku. Celou akci bude nutné
koordinovat s oddílem pétanque SK SAHARA, porotože bude nutné přemístit část petanquových hřišť, do kterých bude
překážková dráha zasahovat. Předpokládáme, že hasiči by nové hřiště mohli využívat již v příštím roce.
POŘÍZENÍ TECHNIKY PRO HASIČE

Ministerstvo vnitra  generální ředitelství HZS ČR v Praze, vyhlásilo
program „Dotace pro jednotky SDH obcí“. V rámci vyhlášeného dotačního
titulu podala obec žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 na pořízení
dopravního automobilu s požárním přívěsem. V červnu bylo vydáno
rozhodnutí o registraci. Následuje vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele techniky.
Rovněž Ústecký kraj rozhodl o podpoře jednotek SDH a na naši žádost
rozhodla rada o poskytnutí dotace obci. Podmínkou poskytnutí dotace na
DA je samozřejmě zajištění spoluúčasti obce. Dotace GŘ HZS činí 450
tis a dotace ÚK 180 tis. Kč. Zbytek do vysoutěžené částky musí
dofinancovat obec.

ROZŠÍŘENÍ OBČERSTVENÍ U SUMCE
Na podkladě studie probíhá zpracování projektové dokumentace včetně projednání, potřebného ke stavebnímu řízení. Termín
dokončení projektové dokumentace pro zahájení výběrového řízení je konec července 2016. Předpokládaný termín zahájení
stavebních prací je na podzim letošního roku. Záleží však na průběhu výběrového řízení.
SÍTĚ PRO VÝSTAVBU NOVÝCH DOMŮ
Jedná se o vybudování inženýrských sítí pro výstavbu 38 RD na pozemcích obce. Stavební práce byly zahájeny již v loňském
roce, kdy byla provedena skrývka ornice pod komunikacemi, vybudovány sítě NN a VO. V současné době je dokončena
projektová dokumentace pro realizaci přeložky přivaděče vody a závlahy, dále vodovodu, kanalizace, plynovodu včetně přípojek
pro jednotlivé stavební parcely a místní komunikace. Na základě této projektové dokumentace bude možné vypsat výběrové
řízení na zhotovitele stavby.

LOŽISKO ŠTĚRKOPÍSKU
Mezi obcí Vědomice a Kyškovice,
směrem od Lesní školky, se nachází
ložisko štěrkopísku. Vlastníkem
pozemku, na kterém je nyní lesní porost,
je firma Third Dutch investment Group
s.r.o., Mukařov Svojetice. S majitelem
pozemku má firma Agir spol. s.r.o., se
sídlem Petrovice Lom Skoupý, uzavřenu
smlouvu o zřízení věcného břemene,
spočívající v právu užívání pozemku pro
těžbu štěrkopísku. Tato firma v letošním
roce získala od Ministerstva životního

prostředí ČR předchozí souhlas k
podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru.
Po získání této informace byl na poradě
zastupitelů projednáván další postup
obce v této věci a následně na veřejném
zasedání Zastupitelstva obce Vědomice
dne 16.6.2016 byla podána informace
občanům a bylo přijato usnesení o
konání referenda v podzimním termínu
konání voleb do krajských
zastupitelstev.
Výsledek referenda, jak věřím, podpoří

naše úsilí v zamezení těžby na našem
katastru.
Současně probíhají jednání za účelem
získání podkladů k účinné obraně
našich zájmů.
Záměr těžby podléhá zákonu 100/2001
Sb. (proces posuzování vlivů na životní
prostředí  EIA).
V tomto procesu již bude obec
účastníkem řízení, ve kterém budeme
hájit zájmy obyvatel naší obce.

CO VYŘÍDÍTE NA OBECNÍM ÚŘADU
 přihlašování k trvalému pobytu v obci
 ověřování listin i podpisů
 vydávání povolení ke kácení stromů
 zajištění svozu komunálního odpadu
 pro stavebníky  povolováním sjezdů na místní komunikaci, uložení
inženýrských sítí do pozemků obce (přípojky vody...), překopová povolení
místních komunikací
 agendy Czech Point (neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa
komunikovat s úřady a institucemi  např. výpis z katastru nemovitostí)
ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí: 8:00  14:15 14:45  17:00
Středa: 8:00  14:15 14:45  17:00

Václav Tyl
starosta obce

ODPADY  UPOZORNĚNÍ
Za samolepku na odvoz odpadů na II. pololetí je
nutné zaplatit do konce srpna. Je tak možně
učinit buď na Obecním úřadu ve Vědomicích 
platba hotově, nebo bezhotovostně  platba na
účet č.ú. 14122471/0100.
Ceny zůstávají na stejné úrovni jako v minulém
období. Ceny i termíny svozů najdete na
internetových stránkách obce:
www.vedomice.cz/odpady/komunalniodpad
popelnice/
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Okénko mateřské školy Vědomice
Vážení a milí čtenáři vědomických
novin!
Jistě se všichni těšíme na nejteplejší
období v roce, plné sluníčka, koupání a
dovolených. Je na Vás, zda budete trávit
dovolenou doma, u moře nebo někde
pod stanem. Důležité je, že vy, co máte
ješte děti školou povinné – ji budete
alespoň část trávit s nimi, protože právě
jim začínají dlouho očekávané 
PRÁZDNINY !!!
U nás v mateřské škole začínáme
bilancovat nad tím, co se nám povedlo,
co méně, co zdokonalovat či pilovat a
jakým směrem se vydat opět v novém
školním roce 2016/ 17.
Poslední měsíce před prázdninami jsme
si naplno užili.
V dubnu jsme se všichni kluci i holky

převlékli do čarodějných kostýmů a náš
školkový les se na jeden den proměnil v
rej malých čarodějů a čarodějnic. S paní
kuchařkou jsme si upekli čarodějné
prstíky a podávali jako malou
ochutnávku rodičům, kteří přišli do
mateřské školy. Celé dopoledne jsme se
věnovali čarování, zaklínání, vytváření
lektvarů, ale i závodivým hrám  letům
na koštěti, hodu holínkou, přechodem
nad smrdutým močálem, lovení
překvapení z čarodějného kotle. To vše
za doprovodu hudby bylo zakončeno
společným opékáním vuřtů.
Protože je „ Duben – měsíc bezpečnosti“
i my v mateřské škole získáváme
základy bezpečného chování v silničním
provozu. Tentokrát jsme navštívili dětské
dopravní hřiště v Litoměřicích.
Samozřejmě nám nesměly chybět přilby,
které jsou při jízdě na jakémkoli dětském
dopravním prostředku nezbytné. Měli
jsme možnost se projet na kolech,
tříkolkách i koloběžkách, zopakovali
jsme si znalost dopravních značení a
přesto, že naši jízdu řídily semafory a
snažili jsme se dodržovat pravidla
silničního provozu, docházelo ke
srážkám našich vozidel a jiným
svízelným situacím. Celá naše návštěva
se však obešla bez zranění a slziček a
byla velkým ponaučením do budoucích
let.
Jako každý rok začal pro naše starší děti
kurz předplavecké výchovy. Do toho se
zapojily i více odvážné mladší děti.
Plavání byla pro všechny zábava, hraní
ve vodě, závodivé hry i potápění se
všem líbilo, mnohé děti se naučily plavat
a při návštěvách sauny si po náročné a
vysilující hodince všichni odpočinuli. Na
závěr kurzu všem udělalo radost „Mokré
vysvědčení.“
Po celý rok jsme zapojeni do projektu

„Celé česko čte dětem“ –
spolupracujeme s různými
nakladatelstvími a čtení se věnujeme
každý den, nejvíce však při odpočinku
po obědě. Dětem jsou předčítány různé
pohádky, příběhy, ale i ony samy se
občas stávají dokonalými vypravěči
svých vymyšlených příběhů a pohádek.
A když máme rádi pohádky jako každý
malý človíček, často vyjíždíme za
kulturou do některých divadel. Tento rok
jsme si oblíbili Divadlo Lampion v
Kladně, které jsme navštívili několikrát.
Viděli jsme sérii příběhů O pejskovi a
kočičce nebo O Cipískovi. Atmosféra v
divadle je vždy úžasná. Také jsme byli
pozváni na Festival pohádek do
Roudnice n/l, kde jsme shlédli velice
humorně zahranou pohádku „Jen
počkej, zajíci“ a ani nás nepřekvapilo, že
opět zvítězil zajíc nad vlkem. Divadla
však jezdí s pohádkami i za námi do
mateřské školy jako např. Divadlo
Koloběžka, Štěpánka, Šikulka a jiné.
Léto je ve znamení spousty barev a i my
v mateřské škole jsme si jeden týden
udělali „barevný“. Každý den byl ve
znamení jedné barvy  červené, žluté,
modré, zelené a bílé. V každém tomto
dni jsme se sešli v oblečení dané barvy,
jedli jsme potraviny barevně stejně
laděné a třídili hračky a hráli hry, které
se vázaly ke každodennímu barevnému
tématu. Barevný týden byl pro nás
zábavný a tímto děkujeme i rodičům, za
ochotnou spolupráci při přípravě a
výběru oblečení pro děti.
Spousty a ještě více zábavy si však
všechny děti užily při oslavě svého
svátku DNE DĚTÍ. Celé dopoledne bylo
v hudebním duchu a pánové z agentury
„Sférické kino“ jim připravii celé
dopoledne her, soutěží a také
společného tance a zpěvu. Všechny děti
byly odměněny sladkostmi a na přání
vyhotovémými dárky z nafukovacích
balónků. Na závěr našeho slavnostního
dopoledne byla celá MŠ pozvána od p.
Kubeše do „Baru Udírna“ na ledovou
tříšť  dle vlastního výběru.
Protože jsme pilné jako včeličky, stále
pokračujeme ve sběru papíru, za který
jsme si v tomto roce mohli zakoupit opět
nový prvek do herny dětí. Tentokrát jsme
dali přednost mužské části a pořídili jim
pracovní ponk s nářadím, kde se
zdokonalují v řezání, pilování, vrtání či
šroubování.
Ve sběru plastových víček pro
postiženou Natálku Vrbovou též
pokračujeme a za tento rok jsme jí
odevzdali celkem 9 velkých pytlů.
Pro dokonalý vhled šatny dětí jsme

zakoupili nové barevné šatní skříňky,
které byly poslední tečkou po
rekonstrukci, která proběhla v loňském
roce.
Velikou radost nám všem dělají sponzoři
mateřské školy a rodiče našich dětí,
kteří nám poskytují spoustu pro nás
důležitých drobností, ale i užitečností
jako jsou – ovoce a zelenina pro děti,
hračky do herny i na zahradu, dárkové
balíčky či odměny pro děti, kostými a

doplňky do divadelního koutku, ale i
výtvarné potřeby a dekorace do
interiéru. Jako poslední dárek nám byl
věnován dřevěný set lavic a stolů pro 28
dětí do lesíka od p. Hořejšího, který
využíváme ke stolování v přírodě,
kreslení a konstruování. Tímto velice
všem děkujeme!!!

A co nás ještě čeká ke zdárnému
zakončení školního roku?
Velice se těšíme na výlet do indiánské
vesničky Rosehill, kde si celé dopoledne
budeme hrát na indiány. V prostorách
mateřské školy organizujeme burzu pro
všechny občany, které využijí možnosti
si něco nakoupit, prodat, či se přijít jen
podívat..., přivítáme nové maličké
občánky Vědomic na OÚ a především
se rozloučíme s našimi kamarády při
„Pasování na školáky“, které od září
nastupují do základní školy a období her
a bezstarostí budou muset vyměnit za
další důležité období, již plné povinností
a zodpovědnosti.
A Vám, všem čtenářům, přejeme krásné
a slunečné dny, plné odpočinku při
letních dnech.

Kolektiv zaměstnanců a děti mateřské školy
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Komise pro občanské záležitosti
SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 15. 04. 2016 se na Obecním úřadu
konalo již tradiční "Setkání seniorů". V
úvodu seniory přivítala místostarostka
obce paní ing. Iva Fořtová, popřála jim
příjemnou ničím nerušenou zábavu. Pak
vystoupily děti z místní MŠ, které si
připravily pod vedením paní ředitelky a
paní učitelky milé vystoupení.
Všem dětem a paním učitelkám za
vystoupení moc děkujeme.
Po vystoupení se podávalo občerstvení
a od 18 hodin nám přišel zahrát na
harmoniku pan Pavel Erich z
Klenče. Hrál milé lidové
písničky, které si všichni rádi
zazpívali s ním. A pak se i
tančilo, v přestávkách se
povídaly anekdoty. Mylíme
si, že si všichni setkání
skutečně užili.
V sobotu 30. 04. 2016 se
konalo " Pálení čarodejnic".
Sraz všech čarodějnic a
čarodějů byl u OÚ a od
úřadu se průvod přesunul
obcí k arealu k Labi.
Zde byly pro děti připraveny
soutěže a sladké odměny.
Bylo krásné počasí, bylo

veselo a hodně se soutěžilo. Ve
večerních hodinách probíhala taneční
zábava.
LOUČENÍ SE ŠKOLÁKY
Dne 21. 06. 2016 od 15 30 hod. se
koná v prostorách Obecního úřadu ve
Vědomicích "Loučení se školáky"
tentokrát se rozloučíme s těmito dětmi :
Kateřina Řepová, Kryštof Keř, Josef
Krejza, Denisa Leonovičová, Ella
Vetešníková a David Král.
Všem dětem přejeme mnoho školních
úspěchů.

NAŠI JUBILANTI
V měsíci dubnu, květnu a v červnu 2016
oslavili významná životní jubilea někteří
naši spoluobčané. Všem oslavencům
přejeme do dalších let pevné zdraví, klid
a hodně osobního štěstí.
duben
pan Jiří Legner
paní Jaroslava Kubešová
paní Ivana Melíšková
paní Olga Majerová
paní Jana Vašáková
květen
paní Marie Smejkalová
paní Jaroslava Komárková
pan Josef Paták
pan Václav Horáček
červen
paní Libuše Medková
paní Božena Legnerová
pan František Kopp
paní Věra Svobodová
Všem oslavencům přejeme do dalších
let pevné zdraví, životní pohodu a
radost ze života. (KPOZ VS)

BABÍ LÉTO POKRAČUJE VE SVÉ ČINNOSTI
Country soubor vědomických seniorek vznikl teprve loni, ale
za krátkou dobu se stal známým v blízkých i vzdálených
místech. Zájem je hlavně o jejich taneční vystoupení, kterých
bylo za poslední dobu opět několik. Každé úterý pečlivě
nacvičují, aby nikoho nezklamaly a nabídly kvalitní program.
Nedávno vyhověly např. žádosti maturantů ze VOŠ a SOŠ z
Roudnice a zatančily v Litoměřicích na jejich maturitním plese.
V rámci plesové sezony se ještě zúčastnily Plesu růží, který
pro své seniory připravil Domov důchodců v Roudnici. Zde
ochotně vystoupily již podruhé.V březnu také podruhé jely do
Lovosic do KD Lovoš. Tentokrát bylo jejich úkolem doplnit
celkovou atmosféru při Country zábavě. Zatímco se na podiu
střídaly různé country kapely, Babí léto tančilo. Další
vystoupení se konalo v sousední Černěvsi na Hasičském
plese. V dubnu se Babí léto vypravilo na třídenní soustředění
do Třeboně. Zde se začala realizovat hlavně choreografie
dalšího tance. Cestování vlakem a ubytování přímo v centru
Třeboně bylo motivujícím zážitkem. Děkujeme obci za
finanční příspěvek na uskutečnění této akce.
Po návratu je čekala hned další vystoupení. Nejdřív v Rovném
na Májových oslavách a pak v Třebenicích na Slavnostech
květů. Další akce, která byla dlouho předem plánovaná byly
Sportovní hry seniorů na stadionu v Litvínově. Babí léto
přislíbilo svou účast jako účinkující, ale zároveň jako
soutěžící. Z obojího ale bohužel sešlo, organizátoři vše museli
zrušit pro nepřízeň počasí. S radostí soubor přijal nabídku na
vystupování při oslavách 130 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Vědomicích. Seniorky z tohoto
souboru ještě před prázdninami zavítají do nedalekých
Libotenic, které slaví 790 let od založení obce. Vystoupení

zde bude pro Babí léto jubilejní, protože bude již třicáté. A už
přicházejí další žádosti o účinkování na různých akcích.
Takže: Babí léto pokračuje! Má další novou členku, nacvičuje
novou píseň, má nové kostýmy a nové nápady!

A.L.

Do Třeboně jedeme,
kufřík s sebou vezeme.
Soustředění, to tam máme,
tančit budem neustále.
Do vláčku když nastoupíme,
svačinku si vybalíme.
A po dobré svačince,
je slyšet smích v mašince.

To se holky bezva baví,
zpívají tam jedné paní.
Nikdo je v tom nezastaví.
Bavit lidi je náš cíl,
BABÍ LÉTO, country styl!

R.V.
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SDH a Soptíci z Vědomic Všechny informace najdete na:http://sdhvedomice.unas.cz

ZPRÁVA Z ČINNOSTI SDH VĚDOMICE
A ODDÍLU MLADÝCH HASIČŮ
Během jara se činnost sboru
dobrovolných hasičů soustředila do
dvou oblastí. Jednak do již tradičních
tréninkových a soutěžních aktivit s
mládeží završených několika cennými
umístěními. Mimořádnou letošní jarní
snahou pak byla příprava oslav 130.
výročí založení SDH Vědomice.
Vyvrcholením veškerého tohoto snažení
je hasičská slavnost konaná 18. června
v areálu U Sumce. Půlroční úsilí mnoha
lidí tak je završeno akcí, která svým
rozsahem překračuje dosavadní
zkušenosti členů sboru. To, jak celá
akce dopadla, bude v době vydání
tohoto čísla Vědomických novin již
známo a vzhledem k tomu, že další
číslo spatří světlo světa až v září,
využijeme nyní prostoru pro krátkou
rekapitulaci toho, co všechno se v
souvislosti s výročím podařilo
zrealizovat. Pro zdar letošních oslav
bylo učiněno maximum. S laskavou
pomocí mnoha podporovatelů se
podařilo finančně zajistit všechny
potřebné a naplánované akce a projekty
s výročím a zejména s oslavou
spojenými tak, aby byly co nejlépe
naplněny hasičské tradice a slavnost
proběhla co nejdůstojněji. Rozsah
doprovodných projektů je široký a
zahrnuje především: výrobu pamětních
medailí a výročních odznaků, vydání
Výročního almanachu, zhotovení
nového praporu SDH, pořízení uniforem
pro všechny dospělé členy sboru
(mládež již své stejnokroje má od
loňského roku). Tak, jak je u podobných
slavností zvykem, je i ta naše,
vědomická, zahájena slavnostním
hasičským průvodem, který prochází
trasou od obecního úřadu k areálu U
sumce. Čelo průvodu je tvořeno
orchestrem Základní umělecké školy v
Roudnici nad Labem následované
mažoretkami z Klenče. V jejich rytmu
pak již vykračují zástupci jednotlivých
zúčastněných hasičských sborů, v čele
s praporečníky a historickou
koněspřežnou hasičskou stříkačkou.
Posledním pochodujícím sborem je
kompletní sbor vědomický. Úplný závěr
průvodu tvoří mobilní hasičská technika.
V areálu U sumce se průvod rozdělí tak,
aby mohl proběhnout slavnostní nástup
všech zúčastněných sborů zahájený
státní hymnou v podání orchestru ZUŠ.
Po slavnostních projevech dochází na
symbolické požehnání novému praporu
SDH a nové hasičské stříkačce, kterou

SDH v květnu 2016 pořídilo spojením
finanční podpory Hasičského fondu
Nadace Agrofert a Obce Vědomice.
Obřadu žehnání se velkoryse ujal Jeho
Excelence Mons. Mgr. Jan Baxant,
biskup litoměřický. Tento akt by měl
navázat na zakládající hasičskou
slavnost konanou 26. srpna před 130
lety, a při které bylo rovněž požehnáno
nové, tehdy moderní, koněspřežní
hasičské stříkačce. Po této obřadní části
slavnosti následují doprovodné akce
jako ukázky cvičení nejmenších
vědomických hasičů, ukázky zásahu
historickou ruční stříkačkou v provedení
SDH Libkovice, předvedení zásahu
profesionálních hasičů z HZS Roudnice
nad Labem a Litoměřice. K prohlédnutí
je veškerá přistavená technika
zúčastněných hasičských sborů. Pro
děti je nachystán nafukovací hrad a na
závěr odpolední části koupel v hasičské
pěně. Závěr hasičské slavnosti tvoří
večerní lidová zábava s ukázkami
tanečních vystoupení Amazonek z
Taneční školy Caravana a členů SDH
Vědomice. Celý odpolední program
moderuje a během večerní zábavy i
zpívá Madia. Takže v tuto chvíli uvidíme,
jak se vše vydaří…
Soutěžní klání mladých vědomických
hasičů začalo letos 23. dubna v
Terezíně v příjemném areálu poblíž řeky
Ohře v sousedství majestátní pevnosti a
začátek to byl opravdu úspěšný, neboť
mladší žáci zvítězili a starší žáci obsadili
3. místo. Na stejném místě se konaly i
dvoudenní závody se stanováním 21. a
22.5., zde starší žáci potvrdili svou
bronzovou příčku a mladší žáci po
nevydařeném požárním útoku skončili
pátí. Ještě před tím 30. dubna proběhla
v Brozanech první část okresního kola
soutěže Plamen v závodu požárnické
všestrannosti, jeho druhé kolo pak
následovalo 28. a 29. 5. na stadionu ve
Štětí a po sečtení výsledků obou kol
dosáhli naši mladší žáci historického
úspěchu, když se jim podařilo v tomto
nejkomplexnějším a nejprestižnějším
okresním klání zvítězit. Družstvo
starších žáků dosáhlo rovněž krásného
třetího místa, stejně jako nejmenší
Plamínci.
7. května se konala v Předoníně soutěž
ve štafetách a požárních útocích, kde
naši Plamínci zvítězili, starší žáci
skončili druzí. Mladším žákům se jako
již tradičně v Předoníně moc nedařilo a
skončili těsně pod stupni vítězů.
8. května proběhla pod Milešovkou již
tradiční krajská soutěž Lhenický dvojboj,
složený ze závodu jednotlivců na

překážkové dráze (v rámci Stimax
Cupu) a z požárních útoků družstev.
Naše děti obsadily mezi jednotlivci tato
umístění:
Kategorie mladší dívky 68 let: Deniska
H. 1. místo, Melinda J. 3. místo
Kategorie mladší dívky 811 let:
Zuzanka Š. 8. místo

Kategorie starší dívky 1115 let: Eliška
Š. 10. místo
Kategorie mladší chlapci 68 let: Míša J.
1. místo, Matěj Š 2. místo, Kryštof K. 7.
místo, Vojta K. 11 místo, Vítek K. 16.
místo a Martínek S. 21. místo
Kategorie mladší žáci 811 let: Honza
M. 13. místo
Starší chlapci 1115 let: Zdenda S. 8.
místo
V požárních útocích pak složené
družstvo mladších žáků SDH Křešice a
SDH Vědomice (KřeVěd) zvítězilo
stejně tak, jako obdobně složené
družstvo starších žáků. Druhé, čistě
vědomické, družstvo mladších žáků pak
obsadilo v útocích 5. místo.
Dosud posledním závodem mladých
hasičů byl 11.6. v Křešicích Linhartův
memoriál ve štafetě 4 x 60 m a v
požárních útocích, kde naši Plamínci
dokázali zvítězit, mladší žáci skončili
druzí a medailovou sbírku zkompletovali
starší žáci třetím místem.
Během léta čeká mladší a starší žáky
druhý ročník Podřipské ligy, celý
vědomický sbor pak roudnické kolo
Stimax Cupu, kde se dospělí ujali
společně s kamarády z SDH Křešice
pořadatelství této, už nejen v kraji
oblíbené, akce. Děti zde naopak mohou
potvrdit svá krásná umístění z prvního
lhenického kola. Místem konání této
výjimečné akce je 26. června Tyršův
stadion. Velký dík patří za vstřícnost a
pomoc s organizací jak roudnickým
Sokolům, tak roudnickému městskému
úřadu, stejně jako Krajskému sdružení
hasičů v Ústí nad Labem a obchodní
firmě s hasičským vybavením Stimax
International s.r.o., která celý tento
seriál závodů už několik let finančně
zajišťuje. M.M.
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http://knihovnavedomice.cz

všechny informace najdete na:http://knihovnavedomice.czKNIHOVNA I O PRÁZDNINÁCH KNIHOVNA FUNGUJE!
Každé pondělí od 9 do 11 a od 17 do 19 hodin.
Nový soubor knih z Litoměřic bude k dispozici
od 14. července!

ZPRÁVA ZE SLETU ČARODĚJNIC VĚDOMICKÝCH
30. dubna se konal náš tradiční slet. Sešli jsme se opět u
obecního úřadu a se společností "JAGA  JET" jsme bez úhony
doletěli k Labi. Zde bylo proneseno tajemné zaříkávadlo a v
ohni vzplála slaměná čarodějnice. Přichystali jsme několik
stanovišť se záludnými disciplínami, které prověřily schopnosti
mladých čarodějů a čarodějnic. Například běh s lexikonem
kouzel, odchyt hadů, hlazení pavouka... Každý si mohl
potisknout ubrousek razítkem s pavoukem a ubrousek si po
zaschnutí odnést domů, jako památku na letošní slet.
Večer pak patřil reji čarodějnic při živé hudbě, kterou obstaral
pan Barva se svou skupinou. A protože se tentokrát vydařilo i
počasí, vydařil se i letošní slet.
Děkuji členkám Komise pro občanské záležitosti a všem
pomocníkům, kteří přiložili ruku k dílu. Bez nich by žádný Slet
nebyl.

I.F.

CHCETE VĚDĚT, CO SE UDÁLO V NAŠÍ KNIHOVNĚ?
Především to byly 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.
Další událostí v knihovně byla návštěva hodnotící komise
soutěže Vesnice roku. Tentokrát sloužila knihovna jako
základna, odkud pak hodnotící komise vyrazila dále do obce.
Byly zde rozloženy kroniky obce, kronika seniorů i kronika
komise pro občanské záležitosti. Dále materiály, týkající se
dalšího rozvoje obce. Členy komise zaujala naše anketa
"Jaké jsou potřeby seniorů?", kterou jsme v obci uskutečnili
na začátku letošního roku.
S tím souvisí i další akce, která proběhla v knihovně. 18.
dubna dopoledne jsme v prostorách knihovny uspořádali
přednášku na téma Nabídka sociálních služeb. Nedostatek
informací v této oblasti vyplynul z výše uvedené ankety mezi
občany důchodového věku, kterou uspořádala Komise pro
občanské záležitosti ve spolupráci s vedením obce. Informace
přišla podat vedoucí sociálního odboru v Roudnici nad
Labem, paní Bc. Monika Legnerová. Poutavým způsobem
podala informace i odpovídala na dotazy seniorů.
Noc s Andersenem
1. dubna se opět spalo v knihovně. Letos již podeváté děti
nocovaly v knihovně při celostátní akci – Noc s Andersenem.
Tentokrát jsme zvolili téma Mach a Šebestová. A tak jsme si
vyrobili kouzelné sluchátko a s příběky žáků z 3.B. jsme
prožily nezapomenutelnou noc. Na našem stromě
"Pohádkovníku", který je vysázen u obecního úřadu, jsou od
té doby k vidění VRŤÁTKA. A kdo neví, co to je, ten ať si
příběhy z knihy M. Macourka přečte. Děkujeme maminkám za

napečené buchty, které dětem k snídani přišly vhod. A už nyní
se těšíme na příští rok, kdy u nás proběhne jubilejní, desátý
ročník nocování v knihovně.

POZOR:
I O PRÁZDNINÁCH SI MOHOU DĚTI PŘIJÍT DO KNIHOVNY NĚCO
VYTVOŘIT.
Ve výpůjční době, kromě půjčování knih a časopisů, 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.

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:

I.F

Klub důchodců ve Vědomicích
Milí čtenáři, spoluobčané.
Letos Klub důchodců uspořádal již čtyři
přátelská posezení s hudbou. Při těchto
setkáních si vždy popovídáme,
zatancujeme si, připomeneme si, kdo
má narozeniny či svátek. Oslavencům
připijeme, zatančí si sólo, a ti, kdo mají

kulatiny nebo půlkulatiny, dostanou malý
dárek. Při tom se nám podaří
zapomenout na všední starosti i
bolístky.
Naše ženy, seniorky, se stále každý
týden scházejí a trénují country tance.
Tam, kde již vystupovaly, vždy měly

velký úspěch. Jejich další vystoupení
bude v Libotenicích a to bude již třicáté
veřejné vystoupení v pořadí.
Čtyři naše členky se věnují hře
pétanque. I v tom jsou dobré a slaví
úspěchy.

Za Klub důchodců M.N.
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SPORT

SK SAHARA Vědomice – volejbal
Z VOLEJBALOVÉHO DĚNÍ.
Po zimní přestávce a působení v tělocvičnách jsme
opět nastoupili na venkovní hřiště. Naše první hraní
bylo bráno jako příjemná změna. Konečně se i oteplilo
a umožnilo tak využít a užít si nového hřiště. Stále
ještě v omezeném počtu hráčů,ale nemusí pršet, stačí
...
Začátkem června jsme využili pozvání k přátelskému
utkání v Poděbradech. Když už jsme byli v těchto
končinách, využili jsme to také i po jiné společenské
stránce. Poznali jinou část Labské cyklostezky,
kolonádu a hudební večer za zvuku kytary a ukulele
neměl chybu. Úchvatně to znělo a poslouchalo.
V současně době řešíme se starostou obce
zprovoznění hřiště na plážový volejbal, kde chybí část
písečného podkladu. Je reálné, že do konce měsíce
června bude hřiště opět k dispozici.
Letní část sezóny bude pokračovat v poklidném tempu.
Připravujeme o prázdninách turnaj v plážovém
provedení a po prázdninách tradiční turnaj o Saharský pohár.
I nadále zveme zájemce o rekreační volejbal, aby vyzkoušeli
sportovní areál u lesa a přišli si s námi zahrát.

Kontakt: volejbalovy.klub.sahara.vedomice@seznam.cz a
nebo každou sobotu od 18. hod.

S.T.

SK SAHARA Vědomice – pétanque
TURNAJ GENERACÍ
Dne 11.6. se ve Vrchlabí konal turnaj dvojic, na který se přihlašují týmy složené z hráče/hráčky juniorského věku a dospělého
hráče/hráčky. Turnaj je pořádán s cílem podpořit mládežnický pétanque v ČR.
Náš klub zde byl poprvé s juniory. Nela Vašáková a Tomáš Piller obsadili v konkurenci juniorské repre nečekané osmé místo.

SK SAHARA VĚDOMICE Vás zne na
PODŘIPSKÝ POHÁR,

který se bude konat v sobotu, 20. srpna 2016
na Boulodromu SK Sahara Vědomice
Hráčů v týmu: 2
Způsob hry: švýcarský systém, KO  podle počtu
přihlášených
Přihlášky: do čtvrtka 18.8.2016 do 24:00 hod. na
stránkách ČAPEK
Startovné: 150,Kč na osobu, junioři 100,Kč splatné
při prezenci, v ceně startovného snídaně
Časový rozvrh:
Prezence: 7:40 – 8:30 hod.
Losování: 8:45 – 9:00 hod.
Začátek turnaje: 9:00 hod.
Podmínky startu:
 povolena hra i pro hráče bez licencí
 povolena hra i s nehomologovanými koulemi
Kontakt: Tomáš Piller tel. 605 277 200,
Email: t.piller@piller.cz

"KOULE JSOU VRŽENY!"
...zvolal kdysi jeden slavný
Říman, vědom si
nezvratitelnosti situace. A tak
tomu je dodnes. Koule
jednou hozená nelze již vrátit
zpět...
(nebo to bylo jinak?...)
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SK SAHARA Vědomice – fotbal
„A“MUŽSTVO – JARO
Po podzimní části soutěže, kdy jsme
skončili na 7. místě s 21 body, došlo k
posílení mužstva o univerzála Davida
Stehlíka ze Štětí, jinak zůstal kádr stejný
jako na podzim. Cílem i nadále zůstalo
umístění ve středu tabulky.
V úvodním jarním kole jsme, v
předehrávaném 26. kole, po dobrém
výkonu remizovali s celkem Mnetěše 1:1
(1:0), kdy naši branku vstřelil právě nový
hráč Sahary David Stehlík. Nakonec
jsme po penaltovém rozstřelu získali
druhý bod.
V Žitenicích jsme přišli o body a
možnost hrát s domácími vyrovnané
utkání po 20ti minutách, kdy jsme

obdrželi v sedmé minutě první branku a
další dvě branky z penalt. Nutno
podotknout, že zasloužené. Do poločasu
snížil ještě Stehlík na 1:4, ale to bohužel
bylo z naší strany vše. Celkově jsme
prohráli 6:1 (4:1).
Domácí utkání s Bechlínem bylo z
pohledu výkonu Sahary jedno z

nejlepších. V prvním poločase vstřelil
„gól do šatny“ Honza Chládek. Dařilo se
i po přestávce, kdy v 51. minutě přidal
druhý gól Michal Štulc. Potom se hra
vyrovnala a soupeř se dostával stále
častěji do šancí. V 61. miuntě Bechlín
snížil na 2:1 a měl herně navrch.
Rozhodujícím momentem byla
neproměněná šance soupeře v 70.
minutě, po které z rychlého protiútoku
skóroval sváteční střelec Míla Vágner a
upravil na 3:1. Poslední branku zápasu
vstřelil v 78. minutě opět Honza
Chládek.
V následujících třech zápasech v
Úštěku 5:2 (1:0), doma s Hoštkou
0:1(0:1) a v Lounkách 6:2(1:0) vyšlo
mužstvo bodově naprázdno. Někdy to
bylo vlastní nedisciplinovaností (Úštěk),

j
i

ndy hrubými chybami (Lounky), ale i
nepřízní rozhodčího (Hoštka).
Chuť si hráči Sahary spravili v domácím
zápase s mužstvem Sokola Račice,
které „přejeli“ s přehledem, a ve kterém
se střelecky představil Tomáš Beran,
který vstřelil tři góly.
V Litoměřicích, které byly v té době na

druhém místě, jsme domácí překvapili
aktivní hrou a napadáním při rozehrávce
a domácí pokaždé dotahovali.
Rozhodující branku zápasu vstřelil dvě
minuty po vyrovnání soupeře Michal
Štulc v 66. minutě. Snaha domácích
alespoň o vyrovnání se stupňovala, ale
mužstvo několikrát podržel svými
perfektními zákroky Honza Vrba. Domů
jsme vezli důležité tři body za vítězství
3:2 (2:1).
Domácí utkání s posledním mužstvem
tabulky Liběšice „B“ vůbec tak
nevypadal. Hosté měli v prvním
poločase i vyloženější šance než
Sahara, ale branky stříleli naši hráči.
Celkový výsledek znamenal vítězství
3:1(2:1) a šesté místo v průběžné
tabulce ze ztrátou pěti bodů na páté
místo.
Bohužel tato možnost padla po druhé
letošní prohře s Klenčí, tentokrát na jeho
hřišti 5:3 (3:1), kdy domácí měli větší
hlad po výhře, protože jim šlo o
záchranu.
Ještě malá šance na páté místo byla v
domácím zápase právě s celkem, který
byl pátý, Židovicemi. Zápas skončil naší
druhou remízou v tomto ročníku a
rozhodovaly opět penalty. V nich nás,
podobně jako při rozstřelu s Mnetěší,
podržel brankář Kuba Kos a tím jsme
získali i druhý bod v zápase. Páté místo,
ale už bylo takřka ztracené.
Po zápase ve Bříze, kde se nám
tradičně nedaří, a který pro nás opět
nedopadl dobře – prohra 4:0 (1:0), jsme
neměli ve svých rukou ani boj o páté
místo právě s Břízou vzhledem k horším
vzájemným zápasům.
Nezbývalo než vyhrát v posledním
zápase ve Vražkově a doufat, že Bříza
ztratí alespoň bod v Lounkách.
Utkání s předposledním mužstvem
tabulky bylo plné nepřesností a z naší
strany přehlídkou zahozených šancí.
Nakonec jsme po vyhraném poločase
vyhráli i celý zápas 3:0.

Díky vítězství Louněk nad
Břízou 3:2 jsme nakonec
skončili na 6. místě se 40
body a skórem 77: 64. Je to
historicky druhé nejlepší
umístění, když v sezoně
2003/2004 se mužstvo
Sahary umístilo na 4. místě.
Je namístě poděkovat
trenérovi Josefu Hořejšímu,
všem hráčům za jejich
přístup k tréninkům i
zápasům i všem příznivcům
za jejich podporu při
zápasech doma i na hřištích
soupeře.

KONEČNÁ TABULKA Z V R P Skóre B +/
1. TJ Žitenice 26 21 4 1 119:47 69 30
2. FK Lounky  Chodouny 26 18 2 6 93:64 56 17
3. FK Litoměřice C 26 15 6 5 96:42 54 15
4. FK Bechlín 26 15 4 7 75:49 51 12
5. SK Židovice 26 14 5 7 64:51 49 10
6. SK Sahara Vědomice 26 12 2 12 77:64 40 1
7. TJ Sokol Bříza 26 11 3 12 80:59 37 2
8. TJ Sokol Mnetěš 26 9 6 11 53:54 37 2
9. TJ Sokol Račice 26 7 6 13 46:66 30 9
10. TJ Slavoj Úštěk 26 6 6 14 71:78 29 10
11. Sokol Hoštka 26 7 5 14 40:116 28 11
12. SK Viktorie Kleneč 26 8 2 16 68:82 27 12
13. TJ Sokol Vražkov 26 6 3 17 34:91 21 18
14. SK Liběšice B 26 4 4 18 47:100 18 21 J.S.
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Na jaře jsme opět přesunuli ven na naše saharské hřiště ve
Vědomicích. Tréninky probíhaly dvakrát týdně, a to vždy v
pondělí a ve čtvrtek. V dubnu jsme dohrávali okresní ligu
mladších přípravek a v naší skupině jsme se umístili na
krásném 2. místě. Tréninková píle a odhodlání dětí začalo
nést ovoce i v podobě více výher, než na podzim. Přestože
nám o výsledky nejde, chceme hlavně, aby se děti nebály
hrát a hrály pěkný fotbal, je vidět celkové zlepšení a každá
výhra už je jenom třešnička na dortu.

Po skončení ligy přípravek se uskutečnil i závěrečný turnaj
okresního poháru mladších přípravek, kde jsme se v naší
skupině umístili na 3. místě. Po soutěžních turnajích jsme
ovšem nezaháleli, neustále probíhaly tréninky, různá
přátelská utkání a turnaje, ať už pro mladší nebo mini
přípravku. Naši svěřenci mini přípravky se zúčastnili i Coerver
Roadshow v Ústí nad Labem, kde proběhlo tréninkové
dopoledne pod vedením Coerver trenérů. Již dříve jsme
navázali spolupráci právě s FK Ústí nad Labem a díky tomu
mohla tato Coerver Roadshow proběhnout i u nás, ve
Vědomicích. Akce proběhla v sobotu 11.6.2016 a zúčastnilo

se jí 38 dětí z týmů Vědomic, Ústí, Roudnice a H. Počapel.
Nejprve se uskutečnil Coerver trénink a posléze se všichni
utkali mezi sebou během turnaje. Celé dopoledne se
náramně vydařilo. Nadšení byli trenéři, rodiče, ale hlavně děti,
které si to opravdu užily! Za celý trenérský tým přípravky SK
SAHARA Vědomice doufám, že podobné akce budou stále
častěji!
Teď nás již před prázdninami čeká pouze jedno tréninkové
utkání s týmem Podřipanu Rovné a poté již závěrečná
"dokopná". Společně se sejdeme v klubovně na hřišti a
uděláme si s dětmi i rodiči odpoledne plné dobrého jídla a pití.
Také proběhne zápas v mudlovském famfrpálu. Zápolit budou
složená družstva z trenérů, rodičů a dětí. Na večer je pro
prcky připravené ještě jedno překvapení a celou akci
zakončíme přespáním v kabinách.
Do nové sezony proběhnou určité změny. Kromě soutěže
mladších přípravek se přihlásí i přípravka starší. K prvnímu
tréninku se sejdeme 1. srpna a doufám, že v hojném počtu!
Ať už holčičky nebo kluci od ročníku 2006, kteří si chtějí zkusit
hrát fotbal a poznat dobrou partu, jsou u nás vítáni. Přijďte se
mrknout na trénink! Rádi Vás uvidíme!

Bára Cankářová (trenérka přípravky)

ŽENY
Družstvo žen si po celou sezonu udržovalo dobrou
výkonnost a pohybovalo se na čele tabulky. V jarní části
soutěže však doplatilo na sérii zranění a tím i problémy se
složením družstva na mistrovská utkání. I tak ženy
odehrály během jara výborná utkání, která jim zajistila
celkové 4. místo v konečné tabulce Divize žen skupiny B.
Jednalo se např. o vítězství doma nad Čechií Tuklaty, kdy
ženy zvítězily 1:0, na Dukle Praha vítězství 4:1 a
následující výhra doma nad Slavií Malešice 2:1 a domácí
remíza s pozdějšími vítězkami skupiny, družstvem
Bohemians Praha, které si již plánovalo oslavy postupu na
našem hřišti a pak bylo rádo za remízu 2:2, které dosáhlo
8 minut před koncem zápasu. Sympatické bylo, že naše
hráčky obrátily stav z 0:1 na 2:1.
S družstvem žen se samozřejmě počítá i do příští sezóny
a děláme všechno proto, aby zůstal co možná pohromadě
stávající kádr. Naše ženské družstvo už vstoupilo do

podvědomí v okrese a jsme přesvědčeni, že neřeklo ještě
poslední slovo. Děkujeme všem příznivcům, kteří chodí
pravidelně povzbuzovat naše ženy při mistrovských
zápasech.

KONEČNÁ TABULKA DIVIZE ŽEN SKUPINA B
KLUB Z V R P S B

1. DFK Bohemians 1905 20 16 3 1 91:15 51
2. FK Zlíchov 1914 20 16 1 3 88:19 49
3. TJ ABC Braník 20 14 4 2 85:12 46
4. SK Sahara Vědomice 20 13 2 5 66:41 41
5. Čechie Tuklaty 20 8 3 9 55:41 27
6. TJ Jestřabí Lhota 20 9 0 11 42:38 27
7. FK Poděbrady 19 7 4 8 45:35 25
8. AFK Slavia Malešice B 19 5 3 11 29:38 18
9. FK Dukla Praha B 20 4 3 13 19:45 15
10. FK Pěnčín  Turnov 20 4 1 15 28:108 13
11. TJ Sokol Třebestovice 20 1 0 19 3:159 3

SPOLEK BABÍ LÉTO DĚKUJE ZA SPONZORSKÉ DARY
NA ČINNOST TĚMTO DÁRCŮM:
S.B.CH. Instal Roudnice nad Labem (Jiří Sovadina, Dušan Brázda)
Radek Hypský – Vědomice
KIMA TRANSPORT s.r.o. – Děčín (Jiří Málek, Václav Kikal)

Manželé Nejmanovi – Vědomice
Myslivecké sdružení Černěves
Piller s.r.o. Roudnice n.L.
Kouřil Václav – Dobříň
Mondi Coating Štětí

J.S.
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Termín uzávěrky příštího čísla je 14.9.2016.

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.

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 2016.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.

CYKLISTICKÉ ZÁVODY SE TRADIČNĚ BUDOUKONAT VE VĚDOMICÍCH:
3.července Memoriál Zdeňka Bambáska od 10:00 hod.
Časovka jednotlivců na tradičním okruhu Zavadilka
ChodounyPolepyVruticeSvářeniceMastířoviceVetlá
KyškoviceZavadilka. Závod je otevřen i všem příchozím, kteří
chtějí poměřit síly s časomírou. Vítáni jsou i junioři a žáci.
3.července Časovka jednotlivců – Závod je zařazený do
seriálu Extraligy Masters od 14:00 hod.
5.července Giro de Zavadilka od 14:00 hodin
Časovka tříčlenných družstev v kategoriích v součtu věků
závodníků do 50, do 90 let včetně, 91120, 121150, 151180,
181210, 211 a více. Dále rodinných družstev a družstev žen.
Vyhlášení nejmladšího a nejstaršího závodníka.

Letos také vyhodnocení družstev nejen z roudnických
restaurací a hospod!
6.července Memoriál Vladimíra Urbana nejstaršího od
10:00 hodin
Silniční závod s hromadným startem zařazený do seriálu
Severočeské amatérské ligy.
Startují závodníci od juniorské kategorie po nejzkušenější
borce ve věku nad 70 let.
Závod je opět otevřen i pro příchozí cyklisty.
V době závodů bude průjezd obcí omezen. Objízdná trasa ze
směru od Roudnice povede na Zavadilce částmi ulic
Chovatelů, Vetelská, Spojovací a ze směru od Litoměřic
ulicemi Na průhonu a Roudnická. Občané budou upozorněni,
aby v době závodů, neparkovali svá vozidla na ulicích a
zamezili volnému pobíhání psů.

VESNICE ROKU 2016
Známe výsledky krajského kola soutěže! Víme, že ve velmi silné konkurenci 30 obcí jsme obstáli.ZÍSKALI JSME BÍLOU STUHU.
Zlatou stuhu získala obec Nové Sedlo, zelenou – Jiřetín pod Jedlovou, oranžovou – Nová Ves v Horách a modrou
obec Kytlice.
Naše Bílá stuha je odměnou za činnost mládeže.
Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou
pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření
podmínek pro trávení volného času.
Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační
setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.
Vedení obce děkuje všem, kteří se na všech těchto činnostech podílejí.
Reportáž ze slavnostního vyhlášení, které se koná na konci července, přineseme v příštím vydání Vědomických
novin.

KLUB MAMINEK
Scházíme se každý pátek v 10 hodin v
Místní knihovně ve Vědomicích (v přízemí
obecního úřadu  vchod ze dvora).
Děťátka nám už trochu povyrostla a začínají
využívat ke svým hrám tělocvičnu.
Chceteli se přidat, jste vítáni. Na věku dětí
nezáleží!

Obec Vědomice má nového kronikáře!
Obecní kronika je důležitou součástí paměti obce i
jejích občanů.
Do kronik se zaznamenávají zprávy o důležitých
pamětihodných událostech v obci pro informaci i
poučení budoucím generacím. Od roku 2004 vedla
kroniku obce p. Renata Tylová, která však svojí
činnost ukončila v roce 2013. Na její práci nyní naváže
pan Mgr. Miloš Marek ze Zavadilky, který byl
zastupitelstvem obce pověřen vedením kroniky obce v
dalším období.
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NANUK
Parta malých hodných kluků,
zatoužila po nanuku,
nanuk v létě u vody,
je zárukou pohody!
S prosíkovou pusinkou,
přiběhli za maminkou,
prosí prosí o pár kaček,
na nanuky známých značek.
A že bylo hezky venku,
mamka vzala peněženku,
i jí usměv koutky cuká,
také má chuť na nanuka!
Vyrazili milánku,
šupky dupky do stánku,
zpátky už jdou pomaloučku,
maminka a parta kloučků.
Je jim krásně na tom světě,
když nanuka baští v létě.

(převzato z internetu)

SPOJOVAČKA

RECEPT NA DOMÁCÍ ZMRZLINU
Suroviny
500 g předem zmraženého ovoce
(jahody, lesní směs, meruňky, broskve,
jednotlivě nebo v libovolné kombinaci)
23 lžíce cukru podle sladkosti ovoce
1 kelímek zakysané smetany
trocha studeného mléka, nejvýš 100 ml

Postup
Všechny suroviny kromě mléka umístěte
do kuchyňského robota se sekacím
nástavcem, případně do výkonného
mixéru. (v návodu musí být uvedeno, že
je určen i k sekání ledu)
Zapněte na plné obrátky a pozvolna
přilévejte mléko – ale jen malinko, aby se
obsah nádoby mohl spojit dohromady.
Pár lžic úplně stačí. Když to přeženete,

uděláte si ledový ovocný koktejl, ne
zmrzlinu. Raději, místo přilévání mléka,
několikrát zastavte robota, stěrkou
promíchejte obsah nádoby a pokračujte
v mixování.
Mixujte, dokud nevznikne mražený krém,
asi půl minuty až minutu. Ihned
podávejte. Pokud byste tuhle zmrzlinu
chtěli zmrazit, počítejte s tím, že tím
přestane být tak hebká a krémová.

Ahoj děti. Rychle se nám blíží prázdniny a já jsem pro Vás zase připravila dětskou stránku. Je tu spojovačka, křížovka i recept
na domácí zmrzlinu. A taky návod na bezva hru na prázdniny.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte v těchto novinách všechny zmrzlinka a spojte obrázek s čísly. Pak obrázek
vybarvěte a stránku se soutěžním kupónem přineste do konce prázdnin do knihovny. Tam vás čeká odměna!

ZÁBAVA NA PRÁZDNINOVÉ DNY
Potřebujete jen staré noviny!
Udělejte si z papíru několik koulí. Můžete jen prostě zmačkat
noviny a převázat je nití, nebo je natrhejte, namočte, rozmáčejte
na kaši a z té pak koule uplácejte a dejte vysušit. Už to samo je
zábava, kaši navíc můžete barvit, každý pak má koule svoje.
– Postavte doprostřed místnosti hrnec a snažte se do něj trefit.
Házejte třeba i mezi nohama, otočeni zády.
– Házejte si a chytejte, s papírovými koulemi se to dá i v
místnosti. Házejte proti sobě, snažte se, aby se koule za letu
srazily.
– Poschovávejte koule, kdo jich víc najde, bude mít větší šanci
trefit se na cíl.
– Trefujte se do stromu.
– Vyhazujte co nejvýš, nejdál.
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KŘÍŽOVKA

HISTORIE ZMRZLINY
Zmrzlina je velmi oblíbenou potravinou,
která však kvůli svému složení i
technologii výroby je řazena mezi
potraviny rizikové. Při výrobě i při prodeji
zmrzliny je nutno dbát o maximální
dodržení hygienických požadavků.
Dějiny zmrzliny dosahují do doby
starověkého Řecka, pod Olympem. Dle
písemných záznamů z té doby, jsme
informováni, že na sněhu z vrcholu, na
kterém žili bohové, si velice pochutnával
třeba řecký spisovatel Simonides z Keu,
který žil v letech 556 až 468 před naším
letopočtem. V té době se jednalo o
luxusní produkt, který nebylo možné

zakoupit. Poté se sníh ochucoval
medem, ovocem, vínem...
Stejný zájem o tuto potravinu měli
egyptští faraoni i římští císaři. Různé
recepty na zmrzlé, různě ochucené
mléko dovezl do Číny velký cestovatel
Marco Polo. ''Zmrzlinu'' milovali i králové
Ludvík XIV. nebo Karel II.
První, kdo přišel na výrobu ,,umělé''
zmrzliny, byli Mongolové. Uměli
připravovat různé nápoje z kozího,
jačího a velbloudího mléka.Tyto nápoje
v tamějším chladném horském klimatu
lehce ,,zmrzly''.
V roce 1550 přišel Ital Blasius
Villafranca na to, jak doma vyrobit led.

O sto padesát let později byla v Paříži
otevřena první zmrzlinová kavárna.
První stroj na výrobu zmrzliny vyvinula v
USA Nancy Johnsonová. Roku 1790,
ale svůj převratný vynález
nepatentovala, to udělal až v roce 1848
jistý pan Young, který dal stroj
patentovat pod názvem ,,Johnson
Patent Ice Cream Freezer''.
Otcem ,,průmyslové'' výroby zmrzliny je
považován Američan job Fussel, který v
Baltimoru rozjel zmrzlinovou výrobu ve
velkém. A díky chladničce, kterou
vynalezl Němec Carl von Linde(1876),
si může každý mraženou pochoutku
dopřávat i doma...

VÍTE, ŽE...
• od 19.století se
prodává takzvaná
,,kopečková''
zmrzlina.?
• první zmrzlinový
kornoutek byl
představen na
Světové výstavě v
roce 1904 v
St.Louis?
• nanuk se ,,objevil''
v roce 1921?
• největšími
konzumenty
zmrzliny jsou
Američané?
• v Japonsku
můžete ochutnat
neobvyklé příchutě
zmrzliny, např. rybí
nebo zeleninovou?
• v Maďarsku
můžete ochutnat
mrkvovou zmrzlinu?
• průměrný kopeček
zmrzliny zdoláte za
50 líznutí?
• největší zmrzlina
byla vyrobená v
Kanadě roku 1988 a
vážila více než 24
tun?

převzato z internetu




