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VYDÁVÁ
OBEC VĚDOMICE , "VESNICE
Ú STECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.

Milí čtenáři,

O BSAH

letní čas uběhl jako voda a jsme tu opět s podzimním vydáním Vědomických novin.
Doufám, že jste si prázdniny pěkně užili a načerpali jste zásobu enerei do dalšího
období. Škoda, že ještě nikdo nevymyslel, jak si přebytek letního tepla schovat na
zimu. To by se pak teplíčko hodilo.
Děkujeme čtenářům za zaslané snímky v letní fotosoutěži. Jsme rádi, že se
Vědomické noviny "dostanou do světa". Ať je to za humny, nebo na druhé straně
zeměkoule.
Vítězné
snímky
dle
pravidel soutěže najdete v
tomto čísle novin. Autorům
blahopřejeme a těšíme se
s nimi na další spolupráci
(v knihovně na ně také
čeká slíbená věcná cena).
Autorovi jedné z vítězných
fotografií se omlouvám za
tento výřez, ale neodolala
jsem a dala ho na titulní
stranu. Autor nám napsal k
fotografii doprovodný text:
"Vědomické noviny jsme
dali přečíst slavnému
toreadorovi (Nimeno II.) v
jihofrancouzském městě Nimes. Podle jeho výrazu se zdá, že ho zaujaly i místní
zápasy."
Tak děkujeme a doufáme, že i Vás zaujme toto vydání. Všem čtenářům přeji krásný
podzim a jako vždy pěkné počteníčko.
Ing. Iva Fořtová

Volby do zastupitelstva obce

Prezident republiky vyhlásil rozhodnutím č. 11 2/201 4 ze dne 1 2. června 201 4
volby do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 1 0. října a sobotu
11 . října 201 4.
Volební místnost bude zřízena v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích.
Volební místnost bude otevřena:

I NFORMACE Z OBCE
1
KLUB DŮCHODCŮ
3
OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
4
KPOZ
5
KULTURA
5
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ 6
KNIHOVNA
7
SK SAHARA FOTBAL
8
SK SAHARA VOLEJBAL
9
SK SAHARA PÉTANQUE
9
ROZLOSOVÁNÍ FOTBAL. SOUTĚŽÍ 10
PRO DĚTI
PŘÍLOHA STR.1
KŘÍŽOVKA
PŘÍLOHA STR.2
SOPTÍCI Z VĚDOMIC
11
ANKETA
12

Opět s dětmi počítáme,
tentokrát dýně.

P ODZIM
Krajinář podzim s barvami čaruje,
mechové polštáře do mlhy povléká,
každému hrst krásy zadarmo daruje,
marnivým břízkám zlatý plášť obléká.
Lístky si šeptají v šelestu vánku,
říjnové slunce do oken maluje,
ořešák u cesty,chystá se k spánku,
samotář krkavec obloze kraluje.

V obci Vědomice bude voleno 11 zastupitelů.

Veverka na smrku vztekle se pitvoří,
ukryla ořechy,teď neví kam,
zase si zásoby pod dubem vytvoří,
musí je zahrabat-sem,taky tam.

Soud zamítl návrh Přípravného
výboru pro konání místního referenda

Stydlivka vrba skryla se do vlasů,
brzy ji zavine stříbrný šátek,
zamrzna potůček a jeho sto hlasů,
zas bílá královna bude mít svátek.

v pátek 1 0. října - od 1 4.00 do 22.00 hodin
v sobotu 11 . října - od 8.00 do 1 4.00 hodin.

Proč se nekoná s volbami místní referendum

v obci Vědomice. Přípravný výbor se
domáhal vydání rozhodnutí, kterým by
soud vyhlásil referendum v obci
Vědomice v termínu 11 .1 0.201 4 o
otázce: „Souhlasíte s vyústěním nového
mostu přes řeku Labe a vedením
obchvatu-přeložky silnice II/240 v
katastru obce Vědomice?“.
Z výroku soudu uvádím: Skutečnost,
zda předmětná silnice č. II/240 povede
Vědomické noviny

katastrem obce Vědomice či nikoliv

nepodléhá rozhodovací pravomoci
Obce Vědomice v samostatné

působnosti. O uvedené skutečnosti již
bylo pravomocně rozhodnuto Ústeckým
krajem v jeho samostatné působnosti.
Soud tedy jen potvrdil to, co se vedení
obce snaží zástupcům občanskému
sdružení Zdravé Vědomice vysvětlit již
od počátku. A sice, že cesta k oddálení
obchvatu od obce vede pouze přes
změnu v Zásadách územního rozvoje

Řeka si prastarou baladu notuje,
kterou ji učily vzdálené hory,
dlouho už podzimní krajinou putuje,
na břehu vypráví olším své story.
Ježek chce vyčmuchat poslední žížalu,
dřív než se zahrabe v bukovém listí,
pak tvrdě usne,to asi ze žalu,
že končí léto a on to zjistí..
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Ústeckého kraje.
Pokud se nezmění obchvat v Zásadách územního rozvoje
(ZUR) Ústeckého kraje, trasa zůstane tam, kde je. I kdyby
občané Vědomic odhlasovali její zrušení, nic se tím nezmění.
Jaké je tedy řešení?
Změna ZUR!
27.5.201 4 Ústecký kraj zveřejnil Návrh zprávy o uplatňování
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje v uplynulém
období.
Obec Vědomice podala v řádném termínu k tomuto Návrhu
připomínku tohoto znění:
a) Požadujeme přemístění obchvatu Roudnice nad Labem, v
ZUR ÚK vedené jako koridor nadmístního významu II/240,
který je sledován jako veřejně prospěšná stavba a to tak, aby
byl veden co nejdále od současně zastavěného území obce
Vědomice. Koridor pro novou trasu je zakreslen v Návrhu
územního plánu obce Vědomice jako územní rezerva plochy
dopravní infrastruktury (výkres přikládáme). Jsme si vědomi
toho, že tento požadavek vyvolá změny vedení obchvatu i v
sousedním katastru Roudnice nad Labem.
b) V případě, že by po prověření bylo zjištěno, že takto
přemístit obchvat nelze, požadujeme jeho přemístění do
trasy zakotvené do ÚPNSÚ Roudnice nad Labem–Dobříň pro
obec Vědomice (dosud platná územně plánovací
dokumentace schválená dne 27.9.1 996). Tato trasa je také
zakreslena jako územní rezerva pro plochy dopravní
infrastruktury v Návrhu územního plánu obce Vědomice.
Jako výkresovou dokumentaci jsme použili Návrh územního
plánu Vědomice, kde jsou obě trasy zakresleny jako územní
rezervy.
Ústecký kraj nyní zpracuje všechny připomínky, prověří je a
na základě výsledků tohoto prověření provede aktualizaci
Zásad územního rozvoje. Po schválení aktualizovaných
zásad Zastupitelstvem Ústeckého kraje bude nová trasa
platná. Není to v horizontu týdnů, ale měsíců.
Ano, je to běh na dlouhou trať.

Je to záležitost velmi složitá a jejím řešením není konání
referenda, jehož výsledky by stejně byly, z právního hlediska,
neplatné. Nehledě na zbytečně vynaložené finanční
prostředky.
Víte například že,
- při konání referenda současně s dvoudenními volbami musí
být i referendum dvoudenní
- volit je nutné v samostatné místnosti (další 2 zástěny,
volební urna...)
- musí být druhá volební komise
Je samozřejmé, že pokud by výsledek referenda pomohl
vyřešit nastalou situaci, nikdo by jeho vyhlášení nebránil.
Naopak. Jsem přesvědčená o tom, že takové referendum by
vyhlásilo samo zastupitelstvo obce. Ale jako zastupitelé jsme
povinni řídit se zákony. Ne, že zastupitelstvo obce se
vyhlášení referenda intenzivně brání. Řídí se zákonem. Je na
tom něco špatného? Kdo by chtěl zastupitele, kteří se
zákonem neřídí a pokrytecky slibují nesplnitelné? Já ne!
Ing. Iva Fořtová
místostarostka obce

Závěrečný účet zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,
končí čtyřleté volební období současného zastupitelstva.
Prezident republiky stanovil datum následujících komunálních
voleb na 1 0. a 11 . října. Tedy tradiční pátek a sobota. Budeme
volit nové zastupitelstvo, které povede obec do dalších čtyř
let.
To současné vzešlo z řádných komunálních voleb, konaných v
říjnu 201 0.
Zastupitelstvo pracovalo v tomto složení:
Tyl Václav - starosta
Fořtová Iva, Ing. - místostarostka
Líska Václav - předseda finančního výboru
Sazeček Václav – člen finančního výboru
Šmejkal Radek, Ing. – člen finančního výboru
Kubeš Karel – předseda kontrolního výboru
Suchý Josef, Ing. - člen kontrolního výboru
Myška Ivan - člen kontrolního výboru
Malý Karel – předseda výboru výstavby
Husák Antonín - člen výboru výstavby
Potůček Miloslav – člen výboru výstavby

plán byl sestaven na začátku volebního období na podkladě
ankety „Řekni občane“, vypsané v roce 201 0. V této anketě
měli naši občané možnost vyjádřit své názory na další vývoj v
naší obci.
A jak se podařilo tento program plnit?
Je známou věcí, že plán je jedna stránka věci a jeho plnění
druhá; v našich podmínkách závislá na finančních
možnostech obce a možnostech získání vhodných dotačních
titulů. Nezanedbatelná je při naplňování plánu rozvoje i účast
občanů. Jedná se například o úklid a údržbu prostranství
před vlastními domy, květinovou výzdobu domů... I to přispívá
k pěknému vzhledu naší obce a je vysoko hodnoceno nejen v
rámci soutěže Vesnice roku, které jsme se pravidelně
zúčastňovali, ale i návštěvníky naší obce.
A nyní tedy konkrétně o větších stavebních akcích, které se
podařilo realizovat. Pro úplnost uvádím, pokud se na akci
podařilo získat nějakou dotaci. S výjimkou dotace SFŽP,
kterou jsme získali za získání zelené stuhy v soutěži Vesnice
roku, se nejednalo o dotace 1 00%. Vždy byl nutný nějaký
podíl vlastních prostředků obce.

Rok 2011

Základním dokumentem, schváleným novým zastupitelstvem, Chodník a veřejné osvětlení od mostu na křižovatku do
byl Program obnovy a rozvoje obce na období 2011 – 201 4, Vědomic - tím byl kompletně dokončen chodník mezi
který byl v průběhu období doplňován a upřesňován. Tento Vědomicemi a Roudnicí nad Labem (dotace SFDI)
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Zajištění projektových dokumentací na inženýrské sítě pro
„Rozvojovou lokalitu“ 38 RD (dotace ROP)
Nová dešťová kanalizace v ul. Nová (dotace POV ÚK)
Rekonstrukce dešťové kanalizace u parkoviště Pod lípou

Rok 201 2

Rekonstrukce Hasičské zbrojnice - vznikla tak klubovna pro
dobrovolné hasiče (dotace MMR)
Rekonstrukce komunikace - ulice Nová
Chodník a veřejné osvětlení od křižovatky k bazénu konečně jsme mohli z Roudnice až do starých Vědomic po
chodníku
Zateplení stropů zasedací místnosti včetně rekonstrukce
osvětlení
Rekonstrukce chodníku od bazénu do Vědomic

Rok 201 3

Svodidla u chodníku v zatáčce ze směru ze Zavadilky ke
křižovatce - po mnoha jednáních se podařilo zajistit větší
bezpečnost chodců
Zhotovení vjezdu u p.Švejkovského
Oprava kanalizační vpusti a ( u p.Venzarů)
Oprava sakrální stavby křížku u Pánků
Oprava komunikace od křižovatky k plaveckému bazénu,
poškozené povodní
Obnova zeleně u Pánků a živého plotu podél chodníku od
penzionu k plaveckému bazénu (dotace SFŽP)

Rok 201 4

Zahájení výstavby Zázemí sportovních klubů obce Vědomice
(dotace ROP)
Zvýšení kapacity MŠ - Rekonstrukce sociálního zařízení
(dotace POV ÚK)
Nové hrací prvky dětského hřiště v areálu U sumce (dotace
MMR)
Odvodnění vjezdu v ul. Na Zavadilce (u Maříků)
Odvodnění vjezdu v ul. Na Zavadilce (u Venzarů)
Oprava chodníku v Roudnické ulici (u Vágnerů)
Za uvedené období bylo dosud proinvestováno jenom v
investicích 1 2,5 mil Kč. V této částce nejsou zahrnuty výdaje
na velkou část neinvestičních akcí, jako jsou například
opravy údržba a rekonstrukce stávajícího majetku obce.
Program obnovy a rozvoje obce na období 2011 – 201 4 však
obsahuje i oblast společenského a kulturního života obce.
Dařilo se nám pořádat každoročně několik akcí pro děti karneval, dětský den, uspávání broučků. Je dobře, že stále
pokračuje tradiční slet čarodějnic a zpívání u Vánočního
stromku. V obci funguje místní knihovna. V roce 2011 byla v
rámci soutěže Vesnice roku opět oceněna diplomem za
rozsáhlou a netradiční kulturní a komunitní činnost v obci. V
obci dobře fungují spolky. Jednak Klub důchodců, jehož
členové téměř každý měsíc pořádají přátelská posezení s
hudbou. Dále, především díky iniciativě a odhodlání pana
Václava Sazečka, byl v obci oživen Sbor dobrovolných
hasičů. Bylo ustaveno družstvo mladých hasičů a ti se

pravidelně účastní hasičských klání v okolních obcích. Chtěla
bych vyzdvihnout práci všech vedoucích, kteří s dětmi
pracují, věnují jim spoustu svého časo. Nejde jen o čas
strávený na trénincích, ale o soboty a neděle vyplněné
cestováním po závodech nebo pořádáním akcí u nás, ve
Vědomicích. Hasičský sport k vesnici vždy neodmyslitelně
patřil. Doufám, že se tuto tradici podaří udržet.

V roce 2011 jsme získali zelenou stuhu v krajském kole

soutěže Vesnice roku. Ta se uděluje za péči o zeleň v obci.
Dotace, která byla odměnou za tento úspěch jsme použili na
zvelebení veřejného prostranství u křížku u Pánků a na
nýměnu živého plotu podél silnice ze starých vědomic k
bazénu. Každoročně proběhla také soutěž "Okno do ulice" o
nejkrásnější květinovou výzdobu v obci.
V soutěži Vesnice roku jsme získali i zvláštní cenu - a sice
"zlatou cihlu", za kapličku Panny Marie, kterou vybudovali
dva místní občané, pan Miroslav Vít a Ing. Miroslav
Pelichovský. V dnešní době není stavba, byť drobných,
sakrálních staveb v krajině běžná. O to významnější je u nás,
kde se historických staveb dochovalo jen velmi málo.

V roce 201 3 se nám podařilo získat modrou stuhu v

krajském kole soutěže Vesnice roku. Ta se uděluje za
společenský život v obci. Díky dotaci, kterou jsme za tento
úspěch dostali, jsme v areálu U sumce vybudovali nové herní
prvky pro děti.
V červnu letošního roku jsme získali dotaci z Regionálního
operačního programu na vybudování víceúčelového objektu
Zázemí sportovních klubů obce Vědomice.
Stavební práce byly ihned zahájeny a postupují dle
schváleného harmonogramu. Celá stavba bude dokončena v
květnu 201 5. Staví a financuje se ve třech etapách. První již
byla dokončena k 31 .7., druhá končí 31 .1 2. a třetí,
závěrečná, v květnu 201 5.
Vzhledem k potřebě velkého objemu finančních prostředků
během krátkého období použije obec na financování stavby
úvěr. V tomto programu (ROP) jsou peníze z dotace
poskytnuty až po dokončení etapy a kontrole všech
potřebných dokladů. Po ukončení stavby a třetí splátce
peněz z ROPu, bude splacen i úvěr bance.
Jsou však i akce, které jsme plánovali a dosud se nám je
nepodařilo realizovat. Jedním z důvodů je finanční náročnost
akcí, nevypsání dotací nebo jejich dostupnost, která je
závislá na počtu obyvatel obce. Mezi takové patří například
plánovaný Dům s chráněnými byty pro seniory a jiné akce
drobnějšího charakteru.
Přejeme našim pokračovatelům, aby pod jejich vedením obec
vzkvétala a rozvíjela se ke spokojenosti všech občanů.
Za zastupitelstvo obce 2011 – 201 4
Václav Tyl a Ing. Iva Fořtová

OBEC VĚDOMICE HLEDÁ NOVÉHO KRONIKÁŘE
Obecní kronika je důležitou součástí paměti obce i jejich občanů.
Hledáme kronikáře, který by dokázal pravdivě, věcně a věrně zachytit významné události týkající se naší
obce. Hlavní náplní kronikáře je shromažďovat údaje a zpracovávat zápisy do obecní kroniky v elektronické podobě.
Kronikář by měl být dobrý češtinář, účastnit se veřejného života v obci, sledovat informace v médiích a měl by dokázat
oddělit podstatné věci od bezvýznamných. A především musí mít čas a nadšení pro věc. Za práci kronikáře náleží finanční
odměna cca 6000,- Kč za zpracování kroniky na jeden rok.
Prosíme zájemce o tuto záslužnou práci, aby se co nejdříve přihlásili na obecní úřad.
Vědomické noviny
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Vážení spoluobčané,

pracuji 22 let v bankovnictví a po celou dobu jsem se
věnoval financování nejrůznějších projektů, podnikatelských i
veřejně prospěšných aktivit. To byl zřejmě důvod, proč jsem
byl osloven vedením naší obce, zda bych pomohl při
koncipování a strukturování financování projektu výstavby
nového sportovního zázemí v naší obci. Uvítal jsem to jako
příležitost něco málo přispět k rozkvětu obce, ve které žiji a na
kterou jsem pyšný. A rád bych se s Vámi podělil o zjištění, jak
to v naší obci vlastně chodí.
Určitě každý z Vás, když se rozhlédne kolem sebe, vidí, jak
naše obec vzkvétá. Máme kompletní infrastrukturu, stále něco
nového roste, obec má nevídaný plán budoucího rozvoje.
Sami jistě vyjmenujete mnoho dalšího. Vedení obce totiž umí, i
přes relativně malý rozpočet, velice obratně využívat
nejrůznější dotace. A ne jinak je to i v tomto případě. Obec
získala, stejně jako již vícekrát v minulosti, fantasticky
výhodnou dotaci na výstavbu nového sportovního zázemí, a to
ve výši 1 3mil, což je cca 85% projektových nákladů. Využití
dotace nicméně vyžaduje určité podmínky a postupy. Jedním z
nich je i nezbytné použití bankovního úvěru, který se však
následně ihned celý zaplatí z dotace. Přesto, aby banka
takový úvěr poskytla, podrobuje obecní finance podrobnému
zkoumání. A právě kvůli tomu jsem se rozhodl tento článek
napsat.

Nevěřili byste, jak byli pracovníci banky, kteří naši obec a její
úvěrovatelnost posuzovali, pozitivně překvapeni. Oceňovali
zejména, jak dobře a profesionálně je obec vedena, jak zdravé
finance má. Díky tomu byl pro naši obec schválen úvěr
nadstandardně výhodný a bude tak umožněna hladká
výstavba dalšího občanům prospěšného projektu. Věřte mi, že
se slova chvály na adresu obce velice dobře poslouchala. Byla
to slova odborníků, kteří mají možnost srovnání. O to více
mne pak mrzí, vybaví-li se mi poněkud vzrušená debata o
kompetentnosti vedení obce v souvislosti s kauzou nového
mostu. Osobně se totiž domnívám, že vedení obce ví, co má
ohledně oddálení trasy případného budoucího mostu dělat.
Vážení spoluobčané, jsem hrdý na to, v jaké obci máme
možnost žít. Přeji nám všem, aby i nové zastupitelstvo, vzešlé
z blížících se voleb, bylo stejně tak profesionální, jako to
současné. Do značné míry i díky němu je totiž naše obec
jedna z nejžádanějších adres v širokém okolí. Závěrem mi
ještě dovolte, na dokreslení budoucího rozvoje obce, uvést
přípravu realizace 38 nových stavebních pozemků. Tento
projekt dokáže příjmově zabezpečit naši obec a prospěch
jejích občanů na mnoho let dopředu.
S úctou
Ing.Pavel Nejman, MBA
ředitel bankovního centra

Okénko mateřské školy Vědomice

Milí, nejen, vědomičtí čtenáři,
skončila doba dovolených a nastává
období podzimu. Už se také těšíte na tu
spoustu barev?
V naší školce se pracovalo pilně. Děti
vystřídali řemeslníci a dětský hlahol
zvuk vrtačky. Čtyři týdny práce, kdy se
měnila dlažba v šatně a chodbě a nový
kabát dostala i umývárna. Teď se
těšíme z krásné oranžovo-bílé koupelny
a wc.

Do 1 . září jsme my, zaměstnanci, vše
připravili na to, aby se takto významný
den, stal hlavně pro děti, kteří přišly
vůbec poprvé, zážitkem. Na programu
byly soutěže, výtvarničení i diskotéka.
Starší děti, společně s pani učitelkou,
vysvětlily novým přírůstkům pravidla
třídy, kdy dodržujeme např. srdíčkové
pravidlo (máme se všichni rádi, jsme
kamarádi),
košťátkové
pravidlo
(uklízíme po sobě hračky) a spoustu
dalších. Prošly si společně všechny
prostory školky, které jinak nejsou
přístupné dětem, ale první školkový den
jsme zamhouřily očko
Aby začátek nového školního roku nebyl
tak náročný, přijelo k nám pro
zpříjemnění dopoledne divadýlko s
pohádkou o lvíčkovi Emilovi, cirkus
"Cecilka", seznámily jsme se s pojmem
"Canisterapie" díky výkladu
o
asistenčních psech. Dalším zvířátkem,
které nás navštívilo, byl opravdový oslík

a představení "Oslíčku, otřes se".
Cestovat ovšem budeme i my a to do
zoocentra Srdov, kde uvidíme např.
jelena, muflona, krocana, bažanta, neba
třeba také divokou husu.
Aby jsme ale nebyly jen u té zábavy,
budeme také pracovat. Předškolní děti
se budou zvolna a nenásilnou formou
připravovat na školu. Připravily jsme pro
ně pracovní sešity, kdy budou pomocí
obrázkových
úkolů
trénovat
matematiku, psaní i přírodovědu.
Děti mohou také navštěvovat logopedii
a angličtinku. Zaměříme se také na
dramatizaci známých pohádek.
Čeká nás toho opravdu dost a proto si
společně popřejme mnoho sil v tomto
sychravém období a nezapomínejte na
přísun vitamínů. My to ve školce
dodržujeme!!!
Hezký podzim vám přejí děti a
zaměstnanci školky

Klub důchodců ve Vědomicích
Milí čtenáři,
je září, čas, kdy vzpomínáme na uplynulé letní prázdniny,
které jsme často prožili se svými vnoučaty. Teď už děti opět
plní své povinnosti ve školách. My, dříve narození, sklízíme
vše, co jsme během léta vypěstovali na svých zahrádkách a
připravujeme je na zimu.
Příroda se převléká do podzimních barev a snad nám po
vydatných deštích i nějaké ty houby porostou.
V našich Vědomických novinách se pravidelně dočítáte, že
klub důchodců pořádá téměř každý měsíc přátelské posezení
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s hudbou.
Ráda bych pozvala všechny občany naší obce na naše příští
setkání, které bude v zasedací místnosti obecního úřadu v
pátek, 1 7. října, od 1 8 hodin . Toto setkání bude výjimečné
tím, že mezi nás přijde pan Antonín Husák, který nás provede
historií Roudnice při komentovaném promítání starých
fotografií. Přijďte si zavzpomínat a možná i poodhalit něco z
historie našeho nejbližšího okolí. Víte třeba, kolik stálo mýtné
na roudnickém mostě?...
M.N.
Vědomické noviny

Komise pro občanské záležitosti

V měsících červenec, Božena Hubálková
srpen a září oslavili svá Libuše Snášelová
životní jubilea tito naši
spoluobčané:
září
Ludmila Venzarová
červenec
Věra Beránková
Ingeborg Honková
Veronika Fefrčíková
Miloň Rous
Ladislav Podrábský

srpen

Josef Kormaník
Vlastimila Mihulková

Oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví a
osobní pohody.

Účast na slavnostním křtu lodi

Členky komise pro občanské záležitosti vypomáhaly na akci při
soutěžích, které byly uspořádány pro děti. Slavnostní křest se
vydařil i díky pěknému počasí a děti i dospělí si užili skvělou
neděli.

Vítání občánků.

V letošním roce se již podruhé uskuteční Vítání občánků. V
dubnu jsme přivíali tři občánky a v říjnu k slavnostnímu aktu
pozveme další čtyři. Miminek zde máme dokonce ještě víc, ale
rodiče buď o vítání nemají zájem, nebo dítě nemá trvalé bydliště v
naší obci.
(KPOZ)

Na tomto místě bych chtěla srdečně poděkovat všem členkám Komise pro občanské záležitosti. Tato komise pracovala celé
4 roky ve složení: Vlasta Sekerová, Zdena Medunová, Marie Hypská, Jaroslava Wogurková, Věna Kutilová, Vlasta
Vondráčková, Marie Malá a Alenka Lőwová, která vzorně vede kroniku.
Členky komise chodí pravidelně blahopřát občanům k jejich životním jubileím. Poprvé při 65. narozeninách, pak 70., 75.,
80. a pak každý rok. Seniorům přinesou malý dárek a kroniku k podpisu. Jak krásně řekla jedna členka komise
"Uchováváme si tak vzpomínky na krásná setkání s lidmi, kteří jsou nedílnou součástí našeho společenství". Krásné, že. Je
z toho přímo cítit člověčenství. Tyhle ženy berou své členství v komisi jako poslání.
Kromě těchto gratulací členky komise každoročně zajišťují v květnu program pro seniory, organizují vítání občánků,
pomáhají při organizaci dětských dní a dalších kulturních akcí.
Všechny aktivity vykonávají ve svém volném čase a za to, a hlavně za jejich krásný přístup k lidem, jim patří náš veliký dík.
Ing. Iva Fořtová

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 na:

KŘEST DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ „U SUMCE“
V neděli 7.9.201 4 se v areálu u Labe ve Vědomicích
uskutečnila akce pro děti.

http://knihovnavedomice.cz

nejen organizátorů, ale hlavně všech dětí, které se krásně
vydováděly.
A jak že jsme tu loď pokřtili? No zatím nijak. Každé soutěžící
dítě mělo za úkol vymyslet pro loď jméno. Pravda, často
vymýšleli rodiče nebo se jen přečetl štítek (je tam
napsáno černá perla).
Odevzdané lístky se jmény (bylo jich 58) jsme
vyhodnotili, nemravné a ty ze štítku jsme vyloučili
a Vám, čtenářům nyní v tomto vydání novin
přinášíme anketu. V té můžete hlasovat pro jedno
z navržených jmen pro naší "Hrací" loď. Vy
rozhodnete, jaké jméno ponese.
Děkuji všem, kteří pomáhali s realizací akce.
I.F.

Hned v úvodu vystoupily děti naší mateřské školy a předvedly
nám roztomilé cvičení při hudbě. Potom se děti rozutekly pro
hrací kartu a k jednotlivým disciplínám (útěk před krokodýlem,
záchrana plyšáka, hod záchranného kruhu, rybolov, hra v
karty se starým námořníkem, navíjení kotvy, plavba lodí, skok
přes peřeje, stavění lodního komínu a lov perel). Po
sesbírání všech deseti razítek dostaly průkaz lodního
plavčíka a meč nebo papouška vytvarované z nafukovacích
balónků. Děti se mohly projet i na minikoníčcích a zacvičit si
při hudbě pod odborným vedením instruktorky. Nechyběli ani
vědomičtí hasiči, kteří dětem připravili vodní osvěžení i
parádní pěnu.
Celé odpoledne nám zpívala zpěvačka Madia. Písničky pro
děti i dospělé příjemně umocňovali slavnostní atmosféru
celého odpoledne. Byl to přece "Křest hrací lodi".
Bylo nádherné počasí a tak se akce zdařila ke spokojenosti
Vědomické noviny
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Vyhlášení výsledků soutěží
Okno do ulice

Dne 1 7. října budou na přátelském setkání klubu důchodců V kategorii nováčků získala první cenu paní Alena
(začátek je tentokrát v 1 8 hodin) slavnostně vyhlášeny Křesťanová. Blahopřejeme. Dalšími finalisty byly pí. Jiřina
výsledky letošního ročníku soutěže "Okno do ulice". Všichni Barcalová, Jana Čechová, Ingeborg Honková, Marie Hypská,
finalisté jsou srdečně zváni. Celkovým vítězem soutěže je Jiřina Kvasničková, Marie Podrábská, Eva Rousová, Anna
paní Růžena Vápeníková!
Rybová.

Všichni finalisté dostanou poukázku na
400,- Kč na nákup zboží v obchodním
řetězci Kaufland.
Ti, kteří se slavnostního vyhlášení
nezúčastní, si mohou cenu (po dohodě)
vyzvednout na Obecním úřadu ve
Vědomicích do konce října. Děkuji všem
soutěžícím za účast a těším se na příští
ročník již tradiční soutěže o nejkrásnější
květinovou výzdobu.
Pokud se Vám, milí čtenáři, zdá, že se
jména kařdý rok opakují, tak to se Vám
nezdá. Je to pravda. Chcete-li zde vidět
i Vaše jméno, musíte se do soutěže
přihlásit. Každý rok vyhlašujeme soutěž
s dostatečným předstihem v jarním

vydání Vědomicých novin.
Všem účastníkům soutěže připomínám,
že pokud si nedošli při přihlášení pro
slíbené hnojivo na květiny, mohou si ho
nyní vyzvednout v knihovně.
Při fotografování květinové výzdoby
jsme v obci narazili na úplné skvosty.
Škoda, že se tito občané do soutěže
nepřihlásili. Na druhou stranu jsme
narazili na zákoutí, která by ve svém
okolí jistě nikdo mít nechtěl. Možná by
fotosoutěž na zmapování těchto míst
měla velkou odezvu.

snímky s popisem místa zašlete na
adresu
kultura.vedomice@seznam.cz.

Zmapujeme tak i to, co se Vám v naší
obci nelíbí. Upozorňuji však na to, že
místo opět musí být viditelné z veřejně
přístupné cesty.
Tentokrát nenabízím žádné poukázky
ani odměny.
Tak uvidíme. V příštím vydání
Vědomických novin dám vědět. Třeba
se po zmapování míst podaří postupně
taková zákoutí vylepšit.

Máte ve svém okolí nějaké to
"šeredné" místo? Nafoťte ho a

I.F.

Letní soutěž s Vědomickými novinami
V jarním vydání Vědomických novin jsme vyhlásili soutěž:
Vezměte si na dovolenou Veědomické noviny. A vyfoťte se s
nimi. Snímky nám zašlete na
e-mail: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.
Tak tady jsou:

Tuhle "mořskou" idylku poslala Sabina Vítová.
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Vědomické noviny

Vědomické noviny jsme dali přečíst slavnému toreadorovi
(Nimeno II.) v jihofrancouzském městě Nimes. Podle jeho
výrazu se zdá, že ho zaujaly i místní zápasy.
Fotku zaslali Jonákovi a určitě nemusím připomínat, že ten
fešák z titulní stránky je půjčený z této fotografie.

O zřícenině hradu Zavlekov jsem nikdy neslyšela. A tak jsem si ji našla na
internetu a víte, co jsem zjistila?
Ves Zavlekov se poprvé připomíná v r. 1 334, kdy ji držel Dluhomil z
Velhartic, zmiňovaný ještě v r. 1 377. Patrně již on postavil na vysoké skále
nad vsí tvrz, kterou po něm držel jeho syn Bušek. Buškova manželka
prodala v r. 1 404 ves Zavlekov, v níž se tehdy poprvé připomíná tvrz,
Janovi z Herštejna a z Velhartic. Kolem r. 1 480 koupil zavlekovský statek
Puta Švihovský z Rýzmberka. On, či snad až jeho syn Břetislav, který
statek zdědil asi v r. 1 504, tvrz, zřejmě pro těsnost, opustil, takže r. 1 544,
kdy statek koupil Jan Chanovský Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, se uvádí jako
pustá.
Z původní tvrze je dodnes patrný lichoběžníkový půdorys s válcovou
baštou, která chránila vstup do objektu ze severní strany. Zachovány jsou
dále sklepy bez kleneb a gotický portál v úrovni někdejšího prvního patra.
Zřetelný je také příkop, jímž byla přerušena úzká skalnatá šíje, po níž se
do tvrze vstupovalo. Na zbytcích tvrze byly za hraběte Taaffeho, který držel
Zavlekov jako součást svého nalžovského panství, přistavěny v r. 1 856 zdi
a tvrz byla upravena na romantickou zříceninu.
Nic Vám v tom textu nepadlo do oka?
Mně ano.
Jméno Puta Švihovský z Rýzmberka.
Zde je text z historie naší obce: Nejstarším dosud nalezeným záznamem v
historických análech je dědický zápis, provedený v zemských deskách roku
1 505. V zápisu se praví, že zástavní právo k roudnickému panství, které od
roku 1 497 vlastní Půta Švihovský z Rýzmburka, přechází na jeho dva syny
roku 1 504. Roudnické panství drží oba stejným dílem a poprvé je uvedeno
jméno vsi Vědomice.
Tak to je náhodička. Matěji díky.

Matěj Čech a spol. nám poslal fotky ze zříceniny
hradu Zavlekov

Autoři zveřejněných snímků si mohou svou zaslouženou odměnu vyzvednout v knihovně. Všem blahopřeji a děkuji za zaslané
snímky.

KNIHOVNA
K

NIHOVNA ANI O PRÁZDNINÁCH NEZELA PRÁZDNOTOU !
Knihovna byla v provozu celé léto. V pondělí 9-11 , 1 6:301 7:30 a úterý 1 6:30-1 7:30. Kavárnička v knihovně rovněž
fungovala beze změny. Jen účast byla menší. A také jsme to
zkusili bez pečení. Ale nebylo to ono. Ke kafíčku přece jen
nějaká ta dobrota patří. A tak jsme zase začali.

http://knihovnavedomice.cz

knihovně jsme vyměnili starý ohřívač vody. Když myjeme v
kavárničce hrnky, nebo když si děti umývají po práci ve
výtvarné dílně ručičky, teče krásně teplá voda.
I přes prázdniny probíhala soutěž ve sbírání perel za přečtené
knihy. Přes prázdniny se nám trochu zamíchalo pořadí,
protože nejpilnější čtenář o prázdninách neměl na čtení čas. A
Výtvarné dílny pro děti byly o prázdninách každé úterní tak ho již dotahují další čtenáři. Stále ještě není nic jistého,
dopoledne. K mému překvapení chodily na dílničky i děti, protože soutěž končí až v listopadu. Ještě se dá spousta
perel ulovit.
které byly ve Vědomicích na prázdninách.
V srpnu rovněž proběhla výměna souboru knih z Litoměřic. O výsledcích budeme určitě čtenáře Vědomických novin
Další výměna bude 20. listopadu. Když jsme u těch výměn, v informovat.
I.F
Vědomické noviny
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SPORT

SK SAHARA Vědomice – fotbal
Letní přestávka znamenala pro klub
velké změny. Hned po ukončení
soutěžního ročníku se naplno rozběhla
příprava staveniště a následně
výstavba nové budovy pro zázemí
sportovních klubů. To sebou přineslo i
nutnost uvolnění prostoru dosavadního
zázemí. Buňky se musely přestěhovat
do prostoru za parkovištěm. Spolu s tím
nastaly i další komplikace a omezení
provozu obou oddílů po dobu výstavby
nového zázemí. Když ale víme, že se
jedná o poslední sezónu v provizorních
podmínkách, není problém se
přizpůsobit.
Právě z těchto důvodů jsme pro
družstvo žen, které hraje divizi žen,
zajistili na celý ročník útočiště v
Lounkách, kde budou hrát všechna
domácí utkání.

„A“ MUŽSTVO – S umístěním na 1 3.
místě tabulky v minulém ročníku
nemůžeme být spokojeni. Pro tento
ročník jsme si stanovili cíl umístění ve
středu tabulky. Během letní přípravy
jsme doplnili mužstvo o dva nové hráče.
Do obrany přišli na hostování Luboš
Čada do útoku Vlasta Škaroupka, který
může ještě tuto sezónu posílit i náš
dorost. Bohužel máme i nadále velkou
marodku. Jedná se o dlouhodobá
zranění (Kubín, Popelka,) a k nim se
přidala další
během prvních
podzimních zápasů (Bánom, Hocek,
J.Luxa, Vágner). Takže i nadále
přetrvává situace, že nelze hrát více
zápasů, když ne v ideální, tak alespoň
ve stejné sestavě. Proto také i nadále
trenér mužstva J. Hořejší využívá
některých hráčů dorostu, kteří jsou v
mužstvu platní.
Rozlosování soutěže nám nepřálo.
Ze čtyř prvních zápasů jsme hráli tři
venku a pouze jeden doma, a to s
Lounkami.
V prvním podzimním zápase jsme
hráli v Radouni a v základní sestavě
nastoupili hned tři dorostenci v obraně!!
A čtvrtý střídal. Zápas jsme rozehráli
skvěle a v poločase jsme vedli 4:0. Po
přestávce jsme přidali ještě jeden gól a
celkově vyhráli 5:0. Skvělý vstup do
sezóny.
Další zápas, první na domácím hřišti,
jsme hostili v derby sousední Lounky,
které budou v letošním roce hrát o čelní
umístění ve skupině. Utkání bylo
vyrovnané a na obou stranách byly od
začátku brankové příležitosti. První
strana 8

chybu v obraně bohužel udělala naše
obrana a soupeř se ujal vedení 1 :0. V
dalším průběhu utkání získával soupeř
herní převahu a nakonec hosté vyhráli
3:0. Přesto naši hráči nezklamali a
podali bojovný výkon, kterému chybělo
pouze
proměňování
brankových
příležitostí.
Další dvě utkání jsme hráli na
soupeřových hřištích.
Ve Střížovicích, kde jsme počítali
alespoň s jedním nebo dvěma body za
remízu, jsme zbytečně prohráli 4:3.
Hráči trestuhodně podcenili začátek
zápasu. Chyběla přesná druhá nebo
třetí přihrávka do rozehrávky, soupeři
nám unikali po křídlech, a tak po
patnácti minutách jsme prohrávali 2:0.
V dalším průběhu utkání jsme už pouze
jen dotahovali náskok domácích.
Doposud poslední zápas podzimní
části soutěže jsme hráli v Úštěku. Na
podmáčeném hřišti se zejména v

prvním poločase více dařilo domácím,
kteří vedli po prvním poločase 2:0. Do
druhého poločasu přeskupil trenér
jednotlivé řady. Po dlouhé době se také
na hřiště vrátil Radek Beran. Hra se z
naší strany zlepšila v rozehrávce i ve
hře po stranách hřiště. Nicméně ani ve
druhém poločase se nepodařilo nikomu
z našich hráčů proměnit některou ze
šancí. Naopak jsme inkasovali potřetí a
tento stav se do konce zápasu se již
nezměnil.
Po 4.kole jsme opět 1 2.místě v
tabulce. Ztráta na vyšší umístění je
však minimální. Doufáme, že do
následujícího zápasu na domácím
hřišti, kdy hostíme Hoštku, se již vrátí
někdo marodky a hráči se na soupeře
pečlivě připraví a předvedou kvalitní hru
s dobrým výsledkem.

D OROST – Ve skupině B okresního
přeboru, kterou naši dorostenci hrají je
pouze osm mužstev, takže odehrají na

podzim jen sedm mistrovských utkání.
Mužstvo zůstalo do dalšího ročníku
takřka beze změn. Do „A“ mužstva
přešel pouze David Kolář a naopak
přišli Štěpán a M.Ortbauer. Kluci tak
mohou využít svojí sehranost a vylepšit
umístění z loňské sezóny.
V přeboru začali výborně, i když obě
první utkání hráli na hřištích soupeřů. V
Budyni zvítězili vysokým rozdílem 8:3.
Na Bezděkově o týden později vyhráli
gólem z poslední minuty
utkání 4:3.

ŽENY – Jak jsem již psal, vzhledem
k výstavbě budovy zázemí sportovních
klubů, odehrají celý soutěžní ročník
ženy Sahary Vědomice na hřišti v
Lounkách. Myslím, že i tam se budou
cítit jako v domácím prostředí. V
dosavadních
dvou
soutěžních
zápasech jsou jejich dosažené
výsledky jako den a noc.
V prvním zápase na domácím hřišti
„přejely“ své soupeřky z Libušína 7:2. O
týden později však v Ervěnicích dostaly
také příděl sedmi gólů a prohrály 1 :7.
Nutno dodat, že soupeřky hrály
nepřiměřeně tvrdě a rozhodčí jejich
zákroky netrestal. A tak některé naše
hráčky si odvezly pěkné šrámy.
V neposlední řadě bych se chtěl
ještě zmínit o ZALOŽENÍ FOTBALOVÉ
PŘÍPRAVKY pro všechny kluky a holky
do sedmi let. První setkání je 1 7.září v
1 7 hodin na hřišti Sahary. Zatím se
přihlásilo 1 0 dětí. Byli bychom rádi,
kdyby se přidali i další předškoláci.
Rodiče je mohou přivést každou středu
v době tréninku na hřiště nebo se
informovat na tel. čísle 732952275 sl.
Bára Cankařová.

Závěrem bych chtěl poděkovat za
přízeň všem našim fanouškům a věřím,
že nás budou chodit i nadále
povzbuzovat při zápasech. Odměnou
jim určitě bude kvalitní výkon a
sportovní zážitky.
J.S.
Vědomické noviny

SK SAHARA Vědomice – volejbal

VOLEJBAL VÁLÍ.

vloudila, když nás, srandista domorodec, nasměroval
Během letní sezóny se družstvo volejbalistů zúčastnilo 2 opačným směrem. Na místo abychom pokračovali dále ve
turnajů. V srpnu v Rovném za účasti 8 družstev jsme turnaj sjezdu do města, šlapali jsme zase do kopce a od města se
vyhráli. V září, na námi pořádaném turnaji za účasti 5-ti
družstev, jsme vítězství zopakovali. Takto úspěšnou bilanci
jsme v minulosti ještě nedocílili. Námi pořádaný turnaji se
hrál netradičně na hřišti u Labe. K úspěšnému průběhu
přispěli i sponzoři, kteří mají naše poděkování za podporu
sportu v naší obci.

O prázdninách jsme absolvovali třídenní víkend na kolech v
okolí Máchova jezera. Zejména výjezd na Bezděz po pěší
turistické stezce nelze zapomenout. Pravdou je i ten fakt, že
výjezd se často měnil na výšlap. Odměnou nám byl nejen
výhled po okolí, ale také sjezd dolů, kdy jsme sjeli do Doks /
již po klasické cestě/ pomalu bez šlápnutí. Jenže chybička se

vzdalovali. Světlým okamžikem bylo zjištění, že naše jedna
členka se naučila pracovat s přehazovačkou a cyklistika ji
začala bavit. Asi po 2 km jsme kola otočili na správný směr.
Víkend jsme si obohatili také plavbou po Mácháči. Člen
našeho družstva vlastnící plachetnici nás všechny "povozil"
na okružní vyhlídkové plavbě po jezeře.
Nyní nás čeká ještě jeden cyklistický víkend a v říjnu se
stěhujeme do krytých prostor tělocvičny. Na jaře bychom už
měli sportovat opět na Sahaře u lesa, na novém hřišti a ve
slušném zázemí. I když to naše zrušené původní kryté sezení
nemělo chybu, ale i tak se budeme muset, do budoucna, bez
něho obejít.
S.T.

SK SAHARA Vědomice – pétanque
Z NEPLÁNOVANÝCH
VĚDOMICÍCH VZEŠLI

TURNAJŮ VE
NOVÍ MISTŘI
REPUBLIKY V PÉTANQUE
Mistrovství České republiky jednotlivců
a Mistrovství České republiky ve střelbě
na přesnost, to byly dva prestižní
pétanque turnaje, které se odehrály
minulý víkend na vědomických hřištích
u Labe. Přitom ještě před dvěma týdny
se dvoudenní akce měla konat v
Novém Městě na Moravě. Pak ale přišly
neočekávané technické problémy a
Česká asociace pétanque klubů začala
hledat
nového
pořadatele
s
dostatečným prostorem pro tak velké
turnaje a s ochotou se do tak náročné
akce na poslední chvíli pustit.
„ Byla to pro nás obrovská výzvaR“,
řekl prezident pétanque klubu SK
Sahara Tomáš Piller. „ R tak významné
a velké turnaje se plánují a připravují i
několik měsíců a my jsme měli pouhých
dvanáct dnů a turnaje hned dva. Ale šli
jsme do toho naplno. Právě vědomický
areál je totiž místem s největším
počtem hřišť v celé republice a je hráči
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oblíbený i pro svou malebnou polohu a
kompaktní povrch hřišť. Byla pro nás
čest, že jsme byli osloveni a nechtěli
jsme tu důvěru v náš oddíl zklamat.
Vždyť právě vítěz MČR jednotlivců se
měl stát i reprezentantem České
republiky pro rok 201 5.
Takový turnaj musí splňovat
náročné parametry z hlediska
řádů, především technické
zázemí jako osvětlení a počet
regulérních
a
dobře
ošetřených hřišť - a zkuste si
jich ručně sedmdesát vyměřit,
okopat a uhrabat. Také se
musí zajistit pro všechny
hráče
i
organizátory
občerstvení.
Tady máme velmi dobrou
spolupráci se současným
nájemcem bistra U sumce. Hráči, kteří
k nám jezdí už dlouhá léta, si nynější
nabídku a ceny velmi pochvalují. Ale to
zdaleka není všechno. K turnaji patří
další a další organizační nezbytnosti
jako ubytování, ceny pro vítěze,

technické vedení turnaje a tak dále.
Nicméně máme to za sebou. Nakonec
ani počasí nebylo tak kruté, jak
meteorologové předpovídali a v sobotu
nám vysloveně přálo. Příjemně nás
překvapilo, že někteří hráči přijeli na

celý víkend i s rodinou. Děti byly
nadšené z prostoru a prolézaček, které
se jim v areálu nabízejí a večer pak
některé rodiny ještě zamířily na
roudnické vinobraní.“
A jak to vše dopadlo? Na turnaj
strana 9

jednotlivců přijelo 1 21 hráčů ze všech
koutů Čech i Moravy. Vítězem a mistryní
republiky se v sobotu stala Hana
Šrubařová z klubu Carreau Brno. Tato
skvělá hráčka si tak vybojovala právo v
příštím roce reprezentovat Českou
republiku na mistrovství světa ve
francouzské Nice spolu se svým
klubovým kolegou Ivem Michálkem,
který byl na turnaji druhý. Nejlepším
střelcem na přesnost a mistrem
republiky v této disciplíně se pak v
neděli stal Jiří Koreš ml. z klubu PC

České Budějovice, který porazil
ostatních 52 přihlášených hráčů. Oba
turnaje hráči i asociace zhodnotili jako
velmi kvalitní a přes nedostatek času
perfektně zorganizované a to nás
opravdu hřeje.
„Vědomický pétanque se dobře
prezentoval a o to nám šlo. Aby sem do
Vědomic, do našeho krásného areálu
jezdili kvalitní hráči z celé republiky i ze
zahraničí.
Také bychom chtěli více zapojit místní
občany. Už se nám podařilo zaujmout

pro tuto hru několik vědomických
seniorů, ale rádi bychom pracovali i s
dětmi. Juniorská základna nám bohužel
zatím chybí.“ Takto uzavřel Tomáš Piller
náš pétanque víkend.
A tak znovu zveme vědomickou
veřejnost jakéhokoliv věku. Přijďte se
podívat, jak se hraje pétanque, a strávit
s námi pěkné chvíle při tomto krásném
sportu v přírodě.
Ajlan

Rozlosování podzimních
fotbalových soutěží

strana 1 0

Vědomické noviny

3/201 4

Příloha Vědomických novin

Pro děti

Ahoj děti. Dnes jsem pro Vás zase připravila dětskou stránku. Je tu spojovačka, omalovánka, bludiště, hádanky i krásná
básnička. Všechny obrázky můžete vymalovat.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte správně všechny dýně v tomto výtisku novin a vyřešte úkoly na této stránce.
Tuto stránku přineste do knihovny. Tam vás čeká odměna!

O
MALOVÁNKA
Ale ne ledajaká. Nejprve musíte spojit body a pak

teprve vybarvit. Body jsou označené třemi
způsoby. Písmenky, číslicemi a římskými
číslicemi. Pokud si nebudete vědět rady, poproste
o pomoc rodiče nebo staršího sourozence.
Jak si udělat...
OBRÁZEK POMOCÍ BRAMBOROVÝCH TISKÁTEK
Tiskání zvládnou s pomocí maminky děti zhruba
od 3 let, přípravu tiskátek bych ponechala na
maminkách.
Postup jak vytvořit bramborové tiskátko
1 ) Rozkrojíme bramboru na polovinu je potřeba
co nejhladší řez.
2) Do brambory zatlačíme vykrajovátko na
cukroví.
3) Pomocí nože okrojíme okraje brambory
(nožem narazíme na vykrajovátko).
4) Vyndáme vykrajovátko a zůstane nám
vystouplý požadovaný tvar tiskátka, štětcem
naneseme barvu a máme tiskátko.
No a teď už záleží jen na Vaší fantazii a můžete
tiskat jen tak na papír.

SPomůžeš
POJOVAČKA
ježkovi najít cestu k cíli?
H ÁDANKY

D ÝŇ A DÝNĚ

Běhá to po poli,
draky to zvedá.
Zalézá pod svetry,
zima je, běda!
Co je to?
(RTÍV)

Stalo se to v Podivíně:
k dýňovi se pěkná dýně
jednou v máji přikulila
a hned z toho svatba byla.

Proběhneme kaluží,
nohy máme v suchu,
tyhle botky vydrží,
v dešti volám juchú!
(YKNILOH)

Měli dvacet dýňátek,
pět jich spalo u vrátek,
patnáct jich leželo líně
na zahrádce v mokré hlíně
a dvacátý dyn dyn dyn
vyšlápl si na Petřín.

S OUTĚŽNÍ KUPÓN
Jméno: .......................................................
Věk: .............
Počet obrázků dýně: ...............
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Příloha Vědomických novin

KŘÍŽOVKA

..... je dýkou žen, proto ho nikdy nenechávají rezivět.

P EČENÁ DÝNĚ
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1 středně velká dýně
Hokaido
2 velké cibule
olivový olej
250 g tvrdý sýr
grilovací koření, česnek,
pepř,
bazalka,
sladká
paprika, šalvěj
Postup přípravy
Dýni
Hokaido
pečlivě
omyjeme, protože ji není
třeba loupat. Dýni rozkrájíme
a
vyloupeme
měkký
prostředek, pak ji nakrájíme
na tenké plátky. Oloupeme i
cibuli a nakrájíme ji na slabší
proužky. Plech na pečení
potřeme olejem.
Plátky dýně a cibuli dáme do
větší mísy, přidáme sůl,
všechno koření a olej, vše
důkladně promícháme. Dýni
rozprostřeme na plech a
dáme péct do trouby vyhřáté
na 200 °C. Asi po 1 0
minutách teplotu snížíme na
1 50 °C a dýni pečeme 20
minut.
Ke konci celý povrch
posypeme
nastrouhaným
sýrem. Masožravci si mohou
do dýně přidat nakrájenou
uzeninu nebo uzené maso.

H ISTORIE TYKVE

Tykev pochází ze Střední a Jižní (tropické a subtropické)
Ameriky a její pěstování sahá do doby 4500 let př.n.l.
Druhy tykve
Tykev patří mezi nejstarší kulturní plodiny, je daleko starší než
kukuřice. Nejznámější je tykev velkoplodá a tykev obecná.
Tykev velkoplodá, lidově nazývaná dýně, má různé odrůdy,
které se liší tvarem, chutí i barvou.
Mezi odrůdy tykve obecné řadíme i bílý patizon s
vroubkovaným okrajem a cukety, jejichž plody konzumujeme
mladé.
Tykev velkoplodá se řadí mezi zimní tykve, protože se
nechává na záhonech zcela dozrát a při správném skladování
přečká zimu.

OBSAH LÁTEK

Dužina dýně je bohatá na hořčík, draslík, měď, selen, sodík,
chlór, železo, zinek, fosfor, beta-karoten, alfa-karoten, lutein.
Dále obsahuje bílkoviny, vysoce kvalitní nenasycené mastné
kyseliny a omlazující kyselinu nukleovou. Semena dýní
obsahují zinek, fosfor, železo, vápník, vitaminy skupiny B,
lecitin, nenasycené mastné kyseliny – linolovou a olejovou.

Ú ŽASNÁ ODRŮDA – DÝNĚ H OKKAIDÓ

Dýně Hokkaidó má sytou sladkou chuť a nádhernou barvu.
Vědomické noviny

Obsahuje provitamin A, vitamin E, C a velké množství
draslíku. Tento druh dýně se nemusí loupat, protože slupka
lehce změkne. Hokkaidó namáhá při čištění organismu, při
poruchách funkce žaludku, onemocnění slinivky a sleziny, je
tedy vynikající pro diabetiky. Podle nejnovějších vědeckých
výzkumů obsahuje dužina této dýně zvláštní látky s
preventivně protinádorovým účinkem. Podle provedených
studií postačí dlouhodobá denní konzumace 1 00 g dýňové
dužiny k tomu, aby až třikrát poklesla pravděpodobnost
vzniku nádorového onemocnění, zejména rakoviny plic a
prostaty.

D ÝŇOVÁ SEMÍNKA – přírodní zásobárna zinku a železa

Dýňová semínka jsou v našich podmínkách prakticky jediným
zdrojem většího množství zinku, bez něj je přitom celá řada
nemocí prakticky neléčitelná. Ze semen se lisuje kvalitní olej,
který pomáhá při obnově energie, dodává tělu potřebné
živiny, zlepšuje kvalitu zubů, pokožky, nehtů i vlasů a
pozitivně ovlivňuje trávicí trakt, činnost srdce a ledvin.

RECEPTY S DÝNÍ H OKAIDO

Před vařením z dýně Hokaido odstraníme semínka a vlákna.
SLUPKU PONECHÁME - NELOUPEME!!!, obsahuje vitaminy
a při vaření změkne. Dýně Hokaido má jemnou, sladkou,
lehce oříškovou chuť, nesmí se však převařit.
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Soptíci z Vědomic
ZPRÁVA Z
VĚDOMICE

ČINNOSTI ODDÍLU MLADÝCH HASIČŮ

Všechny informace najdete na:

http://sdhvedomice.unas.cz
SDH

Oddíl mladých hasičů zahrnující v sobě předškolní plamínky,
starší a mladší žactvo se během letošního roku účastnil
většiny hasičských závodů pořádaných v litoměřickém okrese
a také celorepublikového setkání přípravek v Čelákovicích.
Výsledkově se nejvíce dařilo malým plamínkům, kteří si
pravidelně odváželi nejcennější medaile. Ale ani v ostatních
věkových kategoriích se i přes velkou konkurenci naši mladí
dobrovolníci neztratili a střídavě pronikali i na stupně vítězů.
Jedna z okresních soutěží byla pořádána na konci června i
naším oddílem ve Vědomicích. Soutěže se uskutečnily na
hřišti Fotbalové farmy a zúčastnilo se jich 1 8 družstev z 8
SDH. V kategorii plamínků a mladších žáků se našemu SDH
podařilo postavit dokonce po dvou mužstvech. Což
především plamínci dokázali přetavit do zisku zlaté a
bronzové medaile. Mladší žáci obsadili 2. a 8. místo, starší
žáci pak místo 6. Díky sponzorům se podařilo dětem
zpříjemnit závodění ještě výherní tombolou, shozem sladkostí
z letadla a koupelí v hasičské pěně.
V sobotu 6. září proběhly na Radobýlu závody požární
všestrannosti mladšího a staršího žáctva. Ve slušné
konkurenci 1 0 týmů v každé kategorii dokázala hlídka
mladších žáků Vědomice A (ve složení Eliška, Bára, Zdenda,
Matěj T., Bertík) zvítězit, hlídka Vědomice B (ve složení
Zuzanka T., Zuzanka Š., Deniska, Michal) obsadila 5. místo a
hlídka Vědomice C (ve složení Matěj Š., Honza, Robert,
Jirka) místo 1 0. Zde je nutno vyzvednout, kromě zlatých
medailistů, hlavně výsledek hlídky B, jejíž členové byli ještě
před prázdninami v kategorii nejmenších plamínků a i přesto
se hned dokázali prosadit mezi staršími dětmi, přičemž
odstup od stupňů vítězů byl minimální. Pátého místa dosáhla

i hlídka starších žáků (ve složení Káťa, Terezka, Vendy,
Michal). Odměnou za takto zdařilé reprezentování bylo dětem

H ISTORIE REKREAČNÍHO AREÁLU U LABE.

Člověk nemusí být ani moc velký pamětník, aby si vzpomněl,
jak vypadal tento areál ještě před několika lety. Vozil se sem
výkopek při stavbě pražského metra. A taky se tu skládkovalo.
Žádný sběrný dvůr neexistoval. Lidé neměli popelnice, žádný
svoz odpadu nebyl. Něco se spálilo v kamnech, něco hodilo
do Labe a co se nedalo, to se kárkou vyvezlo k Labi na
skládku. Mnoho let.
Pak byl položen panelový chodník, vysázena izolační zeleň
mezi silnicí a chodníkem. Teprve v roce 2005 zastupitelstvo
nechalo vypracovat projekt na přeměnu bývalé skládky na
veřejný sportovně rekreační areál, který bude sloužit občanům
Vědomické noviny

v neděli 7. září i oficiální zprovoznění nového
dětského hřiště U sumce, jemuž přálo
překrásné letní počasí. Děti si tak mohli užit
nejen doprovodných soutěží, ale i vodní fontány, stříkačky a
pěnové koupele, které pro ně připravili hasiči senioři.
Druhou zářijovou neděli se konal v Telcích u Peruce jeden ze
seriálu závodů krajského Stimax Cupu skládající se soutěže
v běhu jednotlivců na 60 m překážkové dráze v kategoriích
mladší a starší žáci a žákyně. Jednalo se o náročné
individuální klání, jehož se naše děti účastnily poprvé a
jemuž nepřálo ani počasí. Koordinačně i rychlostně obtížnou
trať bohužel není v podmínkách našeho SDH ani kde řádně
trénovat. Proto jsme účastí chtěli sbírat hlavně zkušenosti,
abychom v budoucnu byli konkurenceschopnější a
úspěšnější. I přesto se v kategorii mladších žáků mezi 1 3
chlapci podařilo obsadit Zdendovi páté místo ve velmi
slušném čase. Další z chlapců Bertík skončil na 9. a Matěj T.

na 1 2. místě. V kategorii mladších žákyň mezi 1 6 děvčaty
obsadila Bára 1 0., Káťa 1 2. a Zuzanka T. 1 4. místo. Mezi 22
staršími žákyněmi vybojovala Tereza 1 3. místo. V kategorii
starších chlapců jsme zastoupení neměli.
Systematická práce vedoucích oddílů se velmi pozitivně
projevuje ve schopnosti dětí přecházejících do starších
kategorií rychle se adaptovat na náročnější podmínky.
Především u přechodu z plamínků do mladších žáků, kde je
rozdíl v náročnosti největší, se daří děti náležitě připravit.
Atraktivita vedení tréninků a účast na soutěžích láká stále
hodně vědomických dětí, aby svůj volný čas trávili tímto
užitečným a přitom zábavným způsobem. Jedna z věcí, která
ale našemu oddílu skutečně chybí, je vlastní hasičské auto,
které by umožnilo, stejně jako u naprosté většiny jiných SDH,
kromě jiného i dopravu dětí na soutěže. Způsob jakým nyní
na soutěže děti cestují připomíná spíše svatební procesí a je
závislý pouze na ochotě rodičů.
SDH Vědomice
Vědomic.
Nejprve bylo vybudováno sociální zařízení, altány a taneční
parket. Dle projektu byl prostor osázen stromy a keři. Pak
následoval stánek občerstvení... Každý rok se něco vylepšuje,
přidává a doplňuje. V těsné blízkosti si hráči petanque
vybudovali boulodrom, funguje hřiště s umělým povrchem,
dětské hřiště.
Letos přibyly nové herní prvky pro děti. Multifunkční loď,
houpačka a lanovka. Loď se ihned stala dominantou celého
prostoru. Areál skutečně žije. Pořádají se zde taneční zábavy,
dětské dny, turnaje. Zní tu dětský smích. A to se zde ještě
před pár lety jen proháněl vítr po skládce.
I.F.
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Anketa - jméno "hrací" lodi
Název

Autor

1
Amálka
Dan
2
Bumbrlíček
Davídek
3
Kocábka
Anežka
4
Potápka
Tadeáš
5
Rozárka
Anetka
6
Slunečnice
Mates
7
Maruška
Barunka
8
Sumcovka
Jolanka
9
Vědma
Terka
10
Archa
Jurášek
Jak už jsme na jiném místě uvedli, proběhl 7. září křest nových hracích prvků na hřišti U sumce. Děti navrhovaly jména pro loď.
Ze všech 58 odevzdaných lístků jsme jména opsali, vytřídli, vyřadili křestní jména dětí (když Pepa napsal Pepa) ,
nevyslovitelné a příliž dlouhé názvy (třeba Loď nejlepších námořníků). Zůstalo nám 1 0 jmen. Vy nyní můžete v anketě
rozhodnout, jaké jméno loď ponese. Stačí jméno lodi napsat na papír, čitelně se podepsat a hodit do některé ze schránek, kam
se dávají časopisy pro knihovnu. Jedna je vratech u obecního úřadu, jedna na plotě mateřské školy a jedna na plakátovací
ploše "U Malých" ve starých Vědomicích. Hlasujte do 1 0. října. Pak hlasy sečteme a budeme znát jméno naší lodi. Nechceme
dělat anketu anonymní, aby nám děti nehodily do schránky 20 lístků se stejným jménem lodi. Samozřejmě, že děti hlasovat
mohou.
I.F.

Česká organizace KRAV M AGA je součástí největší světové
organizace IKMF – International Krav Maga Federation.

Naučte se nejúčinnější a nejefektivnější sebeobranný
systém na světě! Krav Maga je reálná sebeobrana pro
reálné situace. Učíme muže, ženy, dětiR

International krav maga federation CZ otevírá během září tohoto
roku nové třídy pro začátečníky.

Tělocvična gymnázia

Gymnázium Roudnice nL.
Havlíčkova 1 75, 41 301
ZAČÁTEČNÍCI
29. 9. 201 4 – 28. 1 . 201 5
Začátečníci P0/P1 | PO+ST | 1 8:30 | Michal Doležal
ZAČÁTEČNÍCI
1 . 1 0. 201 4 – 28. 1 . 201 5
Začátečníci P0/P1 | PO+ST | 20:00 | Michal Doležal

KONTAKT

EMAIL : filip.timbaris@kravmaga.cz
TEL : 722 964 792
WEB: www.kravmaga.cz

Ještě nemáte hlášení místního rozhlasu ve svém e-mailu?
Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu na e-mail:
Máte-li zájem o zasílání textu hlášení místního rozhlasu na Váš e-mail, 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 1 .1 2.201 4.
Občasník Vědomické noviny vydává obec Vědomice, Na Průhonu 270, 41 3 01 Roudnice nad Labem, IČ 00264598,
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 1 4 21 3, v nákladu 300 ks - září 201 4.
Tel: 41 6 837 240, E-mail: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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