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Milí čtenáři,

vítám
Vás
u
podzimního
Vědomických novin.
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Po horkém létu pomaloučku přichází
podzim. Obvykle se v úvodníku píše, že se
všichni těšíme na "babí léto". Babí léto má
několik významů. Tohle je odborně:
Babí léto (neboli ekologické roční období
označované jako pozdní léto), je označení
déletrvajícího
suchého,
slunečného,
teplého a málo větrného počasí na konci
léta či začátku podzimu; tento podnebný jev
nastává na evropském kontinentu. Příčinou
babího léta je rozsáhlá tlaková výše, která v
podzimním období setrvává nad střední a
jihovýchodní Evropou. Podle klimatologů se
průměrně vyskytuje v období od 21. září do
2. října. Délka trvání tohoto příjemného
podzimního počasí je v jednotlivých letech
velice rozdílná. Například v roce 1959
trvalo babí léto téměř 7 týdnů, zatímco v
některých letech není téměř zřetelné.
Další význam jsou pavoučci, kterým se říká
babí léto. Zajímavostí o nich najdete v
příloze v článku nazvaném Větroplavba..

Naši dobrovolní hasiči jsou ve finále
soutěže
"ANKETA
DOBROVOLNÍ
HASIČI ROKU 2015"!

INFORMACE Z OBCE
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Myslíte si, že jejich práce je prospěšná
a dělají ji dobře?

DEJTE JIM SVŮJ HLAS.

http://www.adhr.cz/hlasovanisbory/
Pozor! Hlasovat musíte ve všech
oblastech. Pak teprve klikněte na
tlačítko odeslat.
Hlasovat můžete i prostřednictvím SMS
na tel. číslo 900 77 06
(tvar SMS: HASICI(mezera)SSSC3)
Odkaz na anketu naleznete i na
internetových stránkách obce Vědomice.
Stačí kliknout.
Pomozte našim hasičům získat toto prestižní
ocenění!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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KNIHOVNA
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KULTURA
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KLUB DŮCHODCŮ
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SK SAHARA
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FOTBAL ŽENY A MLÁDEŽ
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SK SAHARA VOLEJBAL
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SK SAHARA PÉRANQUE
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PRO DĚTI

PŘÍLOHA STR.1

KŘÍŽOVKA

PŘÍLOHA STR.2

Opět s dětmi
počítáme,
tentokrát jablíčka.
(podrobnosti
na
dětské stránce)

V posledním roce však pojem Babí léto
získal v naší obci ještě jeden význam.
Říká si tak skupina žen z Vědomic, které
tančí country tance. Své umění předvádějí
na různých akcích jak místního významu,
tak na krajské úrovni. Z nenápadného
nápadu pobavit seniory na silvestrovské
zábavě se za necelý rok stal regulérní
soubor s trenérkou a choreografkou, s
pěknými kostýmy a hlavně s úžasnou
pozitivní energií, kterou jeho členky
předávají na svých vystoupeních. Snad
proto si soubor získal i srdce hodnotící
komise soutěže "Vesnice roku", která
udělila obci ocenění. A sice DIPLOM
DÁMSKÉMU KLUBU BABÍ LÉTO. Přeji celému
souboru, aby Babí léto vydrželo co nejdéle
a aby stále rozdávali radost a dobrou
pohodu.
Iva Fořtová
Vystoupení na akci "Zažít roudnici jinak"
Obec získala v soutěži "Vesnice roku" i další ocenění.
ZLATOU CIHLU za veřejný sportovněrekreační areál U
Sumce.
Zlatá cihla je ocenění příkladných staveb realizovaných v
duchu Programu obnovy venkova. Tyto stavby jsou pak
zveřejněny v každoročně vydávané propagační publikaci
"STAVBY VENKOVA".

Vědomické noviny

Toto ocenění jsme získali již v roce 2011 za kapličku Panny
Marie, kterou vybudoval pan Miroslav Vít s panem
Miroslavem Pelichovským.
Letošní ocenění je za dobudování areálu u Labe. Instalací
dětského hřiště a fitness prvků je areál ideálním místem pro
relaxaci i sportovní vyžití pro všechny generace.
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Informace z obce
ZÁZEMÍ SPORTOVNÍCH
KLUBŮ OBCE VĚDOMICE

V minulém vydání Vědomických novin
jsme Vás zvali na slavnostní zahájení
provozu Zázemí sportovních klubů obce
Vědomice dne 27.6.2015. Akce byla
mimořádně úspěšná. Celý areál prošel
zatěžkávací zkouškou. Ve všech osmi
šatnách se střídala družstva jedno za
druhým. Proběhlo několik fotbalových
duelů, turnaj ve volejbalu, návštěvníci si
mohli vyzkoušet hru pétanque za
vedení hráčů pétanque klubu. Byli jsme
svědky symbolického předání klíče od
Zázemí sportovních klubů, zážitkem
bylo
vypouštění
holubů,
seskok
parašutistů s vlajkami i taneční
vystoupení
"Babího
léta".
Také

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH
"ROZVOJOVÉ LOKALITĚ"

SÍTÍ

V

Budování sítí nízkého napětí pro
budoucí výstavbu 38 rodinných domků v
rozvojové lokalitě se blíží ke konci.
Společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
dokončila výstavbu trafostaanice a
pokládku sítí NN. V současné době byly
zahájeny montážní práce, související s
propojením celé soustavy. V rámci této
akce došlo v souběhu i k položení
kabelů věřejného osvětlení a budovány
budou základy pro sloupy budoucích
svítidel. Tato část je financována z

dobrovolní hasiči nezůstali stranou. Ti
nejmenší  Plamínek, nám předvedli
skvělý zásah, když z hořícího stanu
zachránili Mata a Pata. Příjemný den
zakončila taneční zábava.
Zázemí sportovních klubů slouží od té

I.F.

rozpočtu obce a dotace z Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje.
Pozemky v rozvojové lokalitě se
nacházejí podél pravé strany silnice
II/240, vedoucí ze Zavadilky směrem ke
křižovatce do Kyškovic a jsou ve
vlastnictví obce.
S pomocí Regionálního operačního
programu
regionu
soudržnosti
Severozápad má obec pod názvem
"Příprava rozvojových projektů obce
Vědomice"
zpracovány
projektové
dokumentace na přeložku přivaděče
vody a závlahy, dále výstavbu

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Já, Václav Líska, se vzdávám mandátu zastupitele obce
Vědomice z pracovních důvodů. Jsem živnostník a ten je
závislý na každé zakázce. Obzvlášť si váží dlouhodobých a
finančně velmi zajímavých zakázek. Ty ovšem bývají i časově
náročné. Protože jsem jednu takovou získal, nemohu dále v
plném rozsahu vykonávat funkci zastupitele obce. Omlouvám
se všem, které jsem svým rozhodnutím zklamal, doufám, že
mne pochopíte. Přiznám se ovšem, že tato pracovní příležitost
je pro mne i tak trochu vysvobozením, protože mé názorové
střety se zástupci o.s. začali přerůstat hranice zastupitelského
dialogu a bůh ví, kam by to dospělo.
Poprvé jsem do zastupitelstva kandidoval v roce 2002 po
srpnové povodni. Cítil jsem to jakou svou morální povinnost
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doby všem našim sportovcům. Celý
objekt správcuje pan Horáček, kterému
touto cestou děkuji za spoustu práce,
kterou odvedl při najíždění provozu.
Stavba Zázemí sportovních klubů byla
realizována za přispění ROP SZ. V
červenci jsme odevzdali závěrečnou
monitorovací zprávu a žádost o platbu
za třetí etapu projektu. V září proběhla
závěrečná fyzická kontrola pracovníky
ROP SZ. V nejbižší době by mělo dojít i
k finančnímu ukončení projektu.
Realizací výstavby Zázemí sportovních
klubů došlo k naplnění dalšího bodu
schváleného plánu rozvoje obce.

kanalizace, vodovodu, plynofikaci a
místní komunikaci ve zmíněné lokalitě.
Všechny tyto akce jsou dlouhodobě
plánovány a jsou součástí schváleného
Programu rozvoje obce.
Předpokládáme, že samotná realizace
si vyžádá několik roků zajištění
značných finančních prostředků. Teprve
následně bude možné zasíťované
pozemky nabídnout k prodeji zájemcům
o výstavbu rodinných domů. Nutno
podotknout, že celá lokalita je součástí
schváleného regulačního plánu obce.
V.T.

vůči občanům Vědomic, vůči obci jako takové. Účast a osobní
pomoc obyvatel Vědomic, vyčerpávající nasazení pana
starosty Tyla, práce nad rámec svých povinností zaměstnanců
obce – vše mne utvrzovalo v tom, že jsme si s rodinou vybrali
správné místo pro život. Od těchto chvil jsem Vědomice začal
cítit jako skutečný domov. Výborní sousedé, lidé, kteří mají
zájem o to, jak se Vám daří a nemají zrovna radost z toho, že
vám nenesou slepice.
Jednání v zastupitelstvu byla vždy přímá a k věci. Pokaždé
jsme rozhodovali v zájmu většiny a mohu říci že ne vždy to
bylo jednohlasně. Každý zastupitel byl veden svým rozumem
a svým svědomím. Žádná politická strana nám nediktovala,
který chodník zrovna vybudujeme a že je třeba opravit
vozovku v téhle ulici. Naše obec je vesměs na úrovni ve
všech oblastech, které se dají v takové obci vůbec hodnotit.
Vědomické noviny

Kdo to popírá, tak jednoduše lže. Takového stavu se však
nedosáhlo sáhodlouhým tlacháním na různých schůzích,
hodinovým žmouláním čehosi, co pak ještě dlouho smrdí.
Stojí za ním normální kus práce, schopnost se dohodnout bez
dopodrobna rozpitvaných jednacích či jakýchkoli jiných řádů,
schopnost si stát za tím co jsem jednou řekl a nepotřebuji to
dokazovat zvukovým záznamem a pátráním v podrobně
psaném zápise. To vše řádně zabalené do keců o
demokratických principech.
Bránit své zájmy a svůj majetek je svatým právem každého
občana. Nečinil bych jinak. Občanské sdružení Zdravé
Vědomice jsem tak zprvu vnímal. Sdružení lidí, kteří se cítí
ohroženi osobně a na majetku v ZURce posunutým koridorem
pro obchvat Roudnice nad Labem a Zavadilky. Vnímal jsem je
jako sdružení, které částečně oprávněně kritizuje vedení
obce, že mu tato změna unikla. Vnímal jsem je jako sdružení,
které s vedením obce dojde k dohodě na řešení tohoto
problému. Nikoli však. I když je problém koridoru řešen
jedinou možnou zákonnou cestou a není mi znám jediný

důvod, proč by neměl být vyřešen ke spokojenosti všech
občanů a tak jak je předpokládáno, občanské sdružení hledá
neúspěšně další a další kostlivce v obecní skříni. Bohužel nic.
Zklamaní budou i jejich zdarma krmení přitakávači, občané,
kteří mají pouze práva a obec jenom povinnosti a také
členové neúspěšné politické strany, kteří zkouší prorazit
alespoň v komunále.
Až budou tito pánové z o.s. táhnout v zastupitelstvu třetí
nebo čtvrté volební období, pak teprve uznám, že svou práci
dělají dobře a nezištně, že jsou skutečnými zastupiteli s
posláním. Pak jim zatleskám a upřímně jim popřeji, aby dál
dělali svou práci tak skvěle, že je o Vědomicích v dobrém
slyšet po celém kraji.
Určitě tím, že končím jako zastupitel, nekončí můj zájem o
svůj domov. A pro mě domov nekončí za vraty našeho domu.
Dále se budu zajímat o dění v obci, dále rád pomohu pokud
to bude v mých silách. Přeji Vám vše dobré.
Václav Líska

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY OBCE

Nestává se tak často, aby zvolený zastupitel naší obce podal rezignaci. Pokud zapátrám v paměti, tak za dobu mého členství v
zastupitelstvu bylo jen pár takových případů. O to víc mě mrzí, že se v tomto případě jedná právě o Vaška Lísku, který byl po
tři volební období členem zastupitelstva a mimo jiné úspěšně zastával funkci místostarosty obce.
Václave, za dobu vzájemné spolupráce jsem poznal, že jsi člověk přímého jednání a vystupování, se smyslem pro poctivost a
odpovědnost. Ve svém okolí oblíben a respektován pro své chlapské jednání bez zbytečných okolků.
I když nejsi rodákem obce, ostatně jako většina z nás, vždy ti záleželo na tom, aby se obec rozvíjela ve prospěch všech
občanů, aby se nám a našim potomkům tady dobře žilo a na svou obec byli patřičně hrdi. Ostatně, tvůj rukopis je na obci znát.
Cením si na tobě, že jsi dával vždy přednost obecním záležitostem před vlastním prospěchem.
Za to vše si zasloužíš, Václave, mé osobní, a myslím i veřejné, poděkování. Poděkování patří rovněž tvojí rodině, která Tvé
nadšení pro obec vždy podporovala a vytvářela potřebné zázemí.
Ještě jednou díky za veškerou práci pro obec.
Václav Tyl  starosta obce

SOUTĚŽ

V prázdninovém vydání Vědomických novin jsme vyhlásili soutěž. Byli jsme zvědaví, kam se Vědomické noviny dostanou.

1

2

Zde jsou dvě fotky z prázdnin.
První je od Kačenky a je až z Azurového pobřeží.
Druhou fotku nám poslaly "Holki z Roudnice".
Víte, odkud je?
Napište mail na adresu kultura.vedomice@seznam.cz
Autora v pořadí desáté správné odpovědi odměníme krásným
kalendářem na rok 2016.
Odměna čeká i na dva soutěžící, jejichž fotografie jsme dnes otiskli.
Mohou si ji vyzvednout v Místní knihovně ve Vědomicích.

Vědomické noviny
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Okénko mateřské školy Vědomice
Milí čtenáři,
po suchých a velmi teplých prázdninách
přichází období ranních mlh a barevně
zabarvené přírody, s pomalu padajícím
listím. I v naší školce se výzdoba začíná
proměňovat z letních květin a motýlů na
podzimníčky, houby, ježky, to vše
obklopené kaštany, žaludy, mechem.
Je tu zkrátka PODZIM.....
Přes letní prázdniny se naše školka
dočkala opět dalších úprav.
Malovaly se prostory kuchyně,
opravovala se dlažba v šatně, byla
vytvořena nová „učitelna“ pro potřeby p.
učitelek, včetně knihovny a také herna
dětí změnila svůj kabát  díky novému
linu a krásnému zelenému koberci. Do
vstupní chodby jsme pořídili pro větší
pohodlí dětí nové lavičky. Z druhého
kola sběru papíru si děti zakoupily
relaxační molitanové kostky ve tvaru
kytičky. Ve sběru i nadále pokračujeme.

V posledním prázdninovém týdnu nás
také navštívila kontrola z Krajské
hygienické stanice a její závěr nás
„nepřekvapil“. Vše dopadlo dobře a s
pochvalou. Zároveň proběhla v budově

mateřské školy kontrola požárního a
bezpečnostního technika, takže se
domníváme, že jsme nyní připraveni
opravdu velmi dobře na nepředvídatelné
situace. Pracovníci OÚ nám upravili živé
ploty a pomohly s celkovou údržbou
zahrady a lesíka. Na zahradu přibyl
dětem nový herní prvek – houpací
hnízdo, a také plno jiných hraček na
písek, do třídy a spousta materiálů pro
výtvarnou
činnost.
Touto
cestou

děkujeme všem rodičům a vedení obce,
za vše, co pro naše děti dělají.
A vše se stihlo do 1. září....
To jsme přivítali ve školce 10 nových
kamarádů. Ukázali jsme jim celou
budovu
mateřské
školy,
včetně
místností, které jsou běžně dětem
nepřístupné. Přečetli jsme si pravidla,
která u nás ve školce dodržujeme a
samozřejmě jsme si společně zahráli hry
a pohráli si s novými hračkami.
Nově máme ve třídě i terárium se třemi
maskoty – šneky africkými  kterým
jsme, ve spolupráci s rodiči, vybírali
jména.
Ještě před začátkem nového školního
roku jsme pořádali rodičovskou schůzku,
která byla určena rodičům nově

příchozích dětí. Dozvěděli se vše, co
dětem do školky opatřit, ale také to, jak
je nejlépe na tuto velkou změnu
připravit, aby se nové děti mohly lépe ve
školce adaptovat. Zdá se, že jsme
všichni byli připraveni na jedničku,
protože malé děti /bez maminek/ vše
zvládají bez slziček.
Už jsme si také zajeli na výlet do Prahy
do Valdštejnské jízdárny  na výstavu
"Večerníček slaví 50 let". Viděli jsme
postavičky, které známe z oblíbených
pohádek. Navštívili jsme zmenšené
území Krakonošovo, viděli Rumcajse,
Manku i Cipíska, Boba a Bobka, Ferdu
mravence a mohli jsme vyřknout své
přání do kouzelného sluchátka Macha a
Šebestové.
Týden po výletu opět za námi do školky
přijel "Cirkus Cecilka". Shlédli jsme
cvičené králíky, hrdličky, psy, klauna a
také tanečnici, která tančila s několika
roztočenými obručemi najednou. Byla to
veliká legrace, troška napětí a zároveň
krásná podívaná!
Také dorazilo divadlo Šikulka, které
dobře známe z předešlých let. Jejich
zhudebněný pohádkový program s
mravním ponaučením nás ale vždy moc
baví. Opět jsme viděli pásmo 3
pohádek.
V říjnu se chystáme na cestu do lesa,
kde budeme /společně s kamarády z
dobříňské školky/ plnit různě těžké úkoly
pro malé i velké a hledat „poklad lesního
skřítka“. Již teď jsme zvědavi, co bude
ukrývat.
Velice se těšíme na týden dýňování. To
budeme péct s paní kuchařkou sladké
dýňky, zdobit je cukrovou polevou a
stále nenápadně ujídat. Venku budeme
vyřezávat a zdobit dýně a jimi vytvoříme
světelnou cestičku do mateřské školy. A
náš lesík bude plný strašidel....
A o tom, jak se nám vše podařilo zase
příště....
Hezký podzim přeje kolektiv MŠ
Vědomice

SRPEN

ZÁŘÍ

Jana Fraňková
Ivan Myška
Josef Kormaník
Vlastimila Mihulková
Rudolf Tichý
Eva Kačírková

Petr Richter
Milan Král
Ladislav Podrábský
Václav Čermák
Antonín Husák

Komise pro občanské záležitosti

NAŠI GRATULANTI

V měsících červenec, srpen a září
oslavili svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
ČERVENEC

Jaroslava Kašparová
Zdeňka Knoblochová
Jiří Fefrčík
Miloň Rous

Všem oslavencům přejeme do dalších let především pevné zdraví, lásku od svých nejbližších a radost ze života.
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SDH a Soptíci z Vědomic
ZPRÁVA

Z ČINNOSTI SDH VĚDOMICE
A ODDÍLU MLADÝCH VĚDOMICKÝCH
HASIČŮ

Během léta se činnost sboru vrátila do
klidnějších
kolejí.
Po
hektickém,
událostmi nabitém jarním období, které
vyvrcholilo pořadatelstvím Dětského dne
v Areálu U sumce (viz předchozí číslo),
jsme ještě během června stačili
uspořádat závody mladých hasičů ve
štafetách dvojic a v požárních útocích. V
nich naše družstvo Plamínků dokázalo
zvítězit a družstvo mladších žáků, které
po vydařené štafetě pokazilo požární
útok, a tím se propadlo na třetí místo.
Družstvo starších žáků se vědomických
závodů
neúčastnilo,
protože
nás
reprezentovalo, coby součást družstva
SDH Litoměřice, na krajském kole hry
Plamen. Zde dokázali zvítězit a
postoupit do kola republikového, které
proběhlo před prázdninami na stadionu
Slavie v pražském Edenu.
Letošní prázdniny, na rozdíl od
předchozích, byly ve znamení Podřipské
hasičské ligy, soutěže smíšených
družstev jednotlivých sborů Podřipska,
poskládaných improvizovaně z dětí,
které zrovna nepobývaly mimo domov a
mohly se seriálu soutěží v požárních
útocích účastnit. V celkovém hodnocení
skončilo naše družstvo na 4. místě s tím,

Chomutově. Na obou se naše děti
rozhodně neztratily a především v
Chomutově jsme se stali jednou z
nejúspěšnějších výprav.

VÝSLEDKY :
Stimax Cup v Ústí nad Labem:
Mladší chlapci: 3. místo Bertík B., 11.
místo Míša J., 17. místo Honza M. ( z
celkového počtu 36 chlapců)
Mladší dívky: 3. místo Eliška Š., 5. místo
Bára M., 14. místo Zuzanka Š. (z
celkového počtu 26 dívek)
Stimax Cup v Chomutově:
Mladší chlapci: 1. místo Zdeněk S., 4.
místo Bertík B., 11. místo Míša J., 20.
místo Kryštof K. (z celkového počtu 30
chlapců).
Mladší dívky: 4. místo Eliška Š., 5. místo
Bára M., 12. místo Zuzanka Š. (z
celkového počtu 20 dívek).
V celkovém hodnocení
celého seriálu Stimax Cup
mají tak naše děti velkou
šanci na velmi hezká
umístění, která mohou v
posledním závodě 26.9. v
Krupce jen potvrdit.
Nejen
pro
zpestření
závodnických zkušeností,
ale i jako kvalitní trénink
před
chomutovským
kolem Stimax Cupu, jsme
s dětmi absolvovali 5.9.
cestu do Pískové Lhoty u
Poděbrad, kde se konal

že lepšímu umístění bránil jen menší
počet absolvovaných závodů, protože se
nepodařilo v příslušném termínu sehnat
dostatek doma prázdniny trávících dětí.
V celosezónní krajské soutěži Stimax
Cup (seriál 5 závodů, kde každý závodí
sám za sebe na 60 m překážkové dráze)
se po dvou jarních kolech (ve Lhenicích
a Žatci) uskutečnily další dvě kola.
Jedno předprázdninové 21.6. v Ústí nad
Labem a jedno poprázdninové 6.9. v
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http://sdhvedomice.unas.cz
Všechny informace najdete na:

Zpáteční cestu jsme dětem zpříjemnili
návštěvou minizoo v Chlebech u
Nymburka.
Druhou zářijovou sobotu
pořádal SDH Litoměřice
první
letošní
závod
požárnické všestrannosti
(Memoriál J. Mimry v
branném
závodě)
na
Radobýlu. Tato lokalita je
sice
nádhernou
dominantou
okresního
města
a
překrásným
místem pro rozhledy do
kraje, avšak pro závodníky
je
velice
náročným
terénem, který prověří
fyzickou zdatnost každého z nich. I zde
o sobě naše děti daly vědět a v kategorii
mladších dětí obsadilo družstvo A
(Zuzanka Š., Deniska H., Míša J., Matěj
Š., Péťa B.) druhé místo z jedenácti
týmů, což vzhledem k jejich velmi
nízkému věku bylo velmi příjemným
překvapením. Družstvo B (Nikola C.,
Robert S., Miky G., Lukáš G., Jirka H.)
skončilo na místě desátém. Ve starší
kategorii naše družstvo A (Tereza N.,
Matěj B., David K., Martin Ž.) dokonce
zvítězilo a přivezlo domů putovní pohár,
družstvo B (Zdenda S., Bertík B., Míša
R., Míra D., Milan S.) doběhlo šesté.
Za pěknými výsledky dětí stojí možná i
skutečnost, že od konce prázdnin
závodí ve zbrusu nových nádherných
dresech, které barevně ladí s barvami
naší obce. Tímto se dovolujeme ještě
znovu poděkovat firmě RenoEnergy,
která nám výrobu dresů zaplatila.
Zbytek soutěžní sezóny se bude, kromě
posledního kola zmíněného Stimax
Cupu, skládat především z branných
závodů požární všestrannosti, z nichž
jeden podnik proběhne 3.10. i u nás v
Areálu sportovních klubů Sahara na
Zavadilce.
Miloš Marek

10. ročník prestižního
klání jednotlivců na
překážkové
dráze
Polabské
šedesátkování
(obdoba
Stimax
Cupu).
Zde
si
především Zdenda S.
vedl v opravdu velice
kvalitní
konkurenci
velmi dobře a obsadil
druhé
místo.
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Z DOPISU OBČANA VĚDOMIC:
Po červnovém jednání Zastupitelstva
obce jsme do redakce dostali tento mail:
Dobrý den,
Do mé poštovní schránky vtrhla
demokracie a přinesla informaci o
jednání zastupitelstva.
Z tohoto důvodu se ptám.
Je možnost dát můj názor také do
schránek občanů Vědomic třeba ve
Vědomickém zpravodaji ?
Možná nejsem sám s tímto názorem.
Ať to zastupitelé a občané vědí.
Podklad v příloze.
Tomáš Piller
Dnes ho uveřejňujeme v plném znění:
Dnes jsem objevil možnost sledovat
dění v naší obci Vědomice na stránkách
facebooku. To na úvod, abych vysvětlil
mojí
úroveň
sledování
práce
zastupitelstva. Rozhodně však patřím ke
spokojeným
občanům
obce.
Ve

KNIHOVNA
CO JE NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

Vědomicích již 10 let spokojeně žiju se
svojí rodinou. Po celou dobu jsem s
prací zastupitelstva spokojen i přes to,
že nenavštěvuji veřejné zasedání. To
však neznamená, že nemám zájem o
život obce. Důvod je ten, že věřím
zastupitelům, které jsem si s mojí
rodinou zvolil ve volbách. S jejich prací
jsem spokojen.
Pro kvalitu mého života v obci je základ,
že vidím obec uklizenou jak v létě, tak i
v zimě. Posekaná tráva a udržované
květiny na veřejných místech. Přístupné
kontejnery na třídění odpadu, sběrný
dvůr. Nové sítě a nové chodníky a další
příjemná zákoutí. Protože jsem již také
dědeček dovedu ocenit hřiště pro děti,
kde je stále veselo. Patřím také ke
členům SK Sahara Vědomice, zde bych
ještě jednou poděkoval za doslova
zázrak a splněný sen všech sportovců
obce a dalších sdružení. Nově otevřený
„Dům sportu“ opravdu nemá chybu. Toto
je jistě jen část práce zastupitelstva,
kterou vidím z mého úzkého pohledu
občana.

Pak otevřu poštovní schránku a v ní
povolební žalm hrající na strunu
demokracie a politikaření.
Vůbec se nemohu a ani nechci pouštět
do debaty o popsaných bodech jednání,
ale leták byl z mého pohledu povolební
masírkou zhrzené milenky. Nejdříve
jsem měl vztek, ale po vstřebání
informací a čtením mezi řádky se vztek
změnil v úsměv. Opakované povzdechy
nad slabou opozicí jak opět nestačilo
pět hlasů. Používání laciných hesel o
návratu ke starým pořádkům a zoufalost
zjevné neschopnosti se dohodnout. To
jsou pro mne jen informace, že mohu
být
nadále
spokojen
s
prací
zastupitelstva. Rozhodně si nemyslím
po přečtení letáku, že mají zastupitelé
jednoduchou práci. Závěrem jsem rád ,
že jsem zvolil ve volbách dobře a to
snad i nadále umožní, abych místo
veřejné schůze mohl slastně žít ve
Vědomicích.
Děkuji
Spokojený občan Vědomic
Tomáš Piller

ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY KNIHOVNY!

všechny informace najdete na:
Každé pondělí od 9 do 11 a od 17 do 19 hodin.
http://knihovnavedomice.cz
Nový soubor knih z Litoměřic bude k dispozici
od 2. listopadu!

Každé 3 měsíce jsou je k dispozici nový soubor knih z
Litoměřické knihovny K.H.Máchy. V souboru jsou vždy knihy
jak pro dospělé čtenáře (romány, detektivky, kuchařky, naučná
literatura), tak pro děti. To jsou nejen knihy pohádek, ale i
knihy pro začínající čtenáře a pro starší děti. Oblíbené jsou
romány pro holky nebo detektivky pro kluky.
Naše knihovna však má i vlastní soubor knih pro malé čtenáře
(první, druhé a třetí čtení). Cena jedné takové knihy se
pohybuje okolo 200, korun. Než tyto knihy kupovat, je určitě
výhodnější dojít do knihovny a knihu si půjčit.
V naší knihovně často najdete i úplné novinky. Chceteli
vědět, jaké knihy v knihovně jsou, můžete nahlédnout do
elektronického katalogu na našich webových stránkách:
knihovnavedomice.cz
Každé pondělí od 17:00 hodin probíhají VÝTVARNÉ DÍLNY.
Dílny jsou určeny pro děti od 5ti let. Mladší děti mohou dílny
navštěvovat s doprovodem (rodič, starší sourozenec…), který

jim s případnou náročnější prací pomůže.
Platí se pouze 10, Kč za materiál na vyrábění.
Každé pondělní dopoledne v 9:00 se scházíme v kavárničce v
knihovně. Na dobrou kávu a něco dobrého k tomu. Chcete se
přidat? Přijďte se podívat, jak to v naší kavárně vypadá.
Můžete si hned půjčit knihu, nebo časopis.
Každý pátek se v 10:00 hodin scházejí v knihovně maminky s
malými dětmi.
Kromě toho knihovna
slouží jako hlavní stan
pro další akce. Schází
se v ní country soubor,
v přilehlé tělocvičně
probíhá jejich trénink i
další
cvičení.
V
knihovně
naleznete
také počítačový koutek
(na obrázku).
I.F

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
KLUB MAMINEK

Každý pátek v 10 hodin se v
Místní knihovně ve Vědomicích
(v přízemí obecního úřadu 
vchod ze dvora) schází skupina
maminek s dětmi. Máteli
zájem, přidejte se k nám.
Popovídáme, popijeme kafíčko,
děti si pohrají v tělocvičně na
koberci.
Kočárky je možné zaparkovat přímo v budově.
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Děkuji všem, kteří přinesli do knihovny přečtené harlekýnky.
Podpořili tak projekt naší knihovny "Putovní harlekýnka". Tyto
knihy putují lidem, kteří využívají sociální služby na Roudnicku,
nebo tráví určitý čas v nemocnicích.
Naše výzva platí stále. Chceteli se podílet – přineste tu svou
přečtenou harlekýnku do knihovny, nebo na obecní úřad.
Do knihovny můžete rovněž přinést nepotřebný materiál na výtvarné
dílny  dřevěné, nebo zažehlovací korálky, šablonky, barvy na sklo,
zbytky kůží, filcu... Dále dřevěné i jiné stavebnice, lego (i neúplné
nebo zbytky), společenské hry, hračky...
Vše je určeno pro návštěvníky knihovny všech věkových kategorií.
Ing. Iva Fořtová  knihovnice

Vědomické noviny

Kultura

Plakáty na akce jsou vždy ve vývěskách na Zavadilce, ve starých Vědomicích a také na webu.
Reportáže z akcí, fotogalerie, příp. odkazy na ně najdete také na:

POZVÁNKA NA LETOŠNÍ "USPÁVÁNÍ BROUČKŮ"

Rok se s rokem sešel a naši vědomičtí broučci se už
pomalu chystají do postýlek. Začíná padat listí a
nastává doba, kdy broučky ukládáme k zimnímu
spánku.
Zveme všechny děti na lampiónový průvod spojený s
uspáváním vědomických broučků. Tentokrát se
sejdeme v areálu U Sumce, kde budou pro děti
připraveny různé soutěže a a hry s broučky. Po setmění rozsvítíme
lampiony a vyrazíme směrem k Obecnímu úřadu. Na cestu budou svítit
jen mihotavá světýlka svíček a Vaše lampiony. Našim cílem bude
knihovna, kde uložíme naše broučky do postýlky a zazpíváme jim
ukolébavku. V knihovně budou pro děti promítány pohádky o včelích
medvídcích.
Sraz účastníků je v sobotu 24. října v 17:30 v areálu U Sumce.
I.F.

http://knihovnavedomice.cz

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

SRAZ V SOBOTU 24. ŘÍJNA V 17:30 U SUMCE!

Významné ocenění Klubu důchodců ve Vědomicích
Klub důchodců z Vědomic se umístil na druhém
místě v soutěži o nejaktivnější klub důchodců v
Ústeckém kraji. Soutěž vyhlásila Krajská rada
seniorů Ústeckého kraje pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Jejím cílem bylo
ukázat aktivity a život seniorských klubů v kraji.
Komisí, složenou ze zástupců KR a vedení kraje byly
vybrány tři kluby, které ocenil hejtman Ústeckého
kraje v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů.
Pro téměř pět set seniorů uspořádal Ústecký kraj v
prostorách Severočeského divadla opery a baletu
slavnostní ceremoniál. Po vyhlášení vítězů účastníci
setkání zhlédli doprovodný program v podobě
baletního představení Někdo to rád…
Zde jsou výsledky:
1. Klub českých turistů Krásná Lípa
2. Klub důchodců Vědomice
3. Svaz důchodců ČR – místní organizace Hrob
Srdečně blahopřejeme a důchodcům přejeme, ať jim Za Klub důchodců Vědomice přebírala ocenění paní Marta Nováčková 
předsedkyně klubu.
jejich aktivita vydrží i do dalších let!

"OKNO DO ULICE"
Výsledky soutěže o nejkrásnější květinovou
výzdobu:
PO sečtení hlasů udělených v internetovém
hlasování a bodování na nástěnce v budově
obecního úřadu v letošním ročníku soutěže zvítězila
paní Radka Luxová.
Diplom a poukázky na zboží v hodnotě 400, Kč
získává i dalších devět finalisků: paní Jiřina
Barcalová, Milada Brázdová, Ingeborg Honková,
Marie Hypská, Jana Kubíková, Alena Křesťanová,
Jiřina Kvasničková, Eva Rousová a Růžena
Vápeníková.
Děkuji všem zúčastněným a blahopřeji vítězi a všem
finalistům.
Ing. Iva Fořtová

Vědomické noviny
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SPORT

SK SAHARA Vědomice – fotbal
Zprávu za období od minulého vydání
Vědomických novin nelze začít jinak,
než největší událostí pro celý Sportovní
klub Sahara Vědomice od jeho založení.
Tou bylo otevření a zprovoznění zázemí
sportovních klubů 27. června. Slavnostní
otevření proběhlo za účasti starosty
obce Václava Tyla, místostarostky obce
Ivy Fořtové, místostarosty Roudnice n.L.
Mgr.
Jiřího
Řezníčka,
poslance
poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Ing. Josefa Šenfelda, předsedy komise
rozhodčích OFS p. J. Novotného a
předsedy SK p. J. Sekery
Celodenní program na všech třech

sportovištích, kde probíhala sportovní
zápolení ve fotbalu, volejbalu a
pétanque, ukázky hasičského útoku
mladých
vědomických
Soptíků,
vypuštění holubů spolku chovatelů,
vystoupení členek Babího léta až po
seskok
parašutistů
na
plochu
fotbalového hřiště, byl podle ohlasu
návštěvníků akce velmi zdařilý.

„A“ MUŽSTVO

V letní přestávce proběhly v kádru
mužstva některé změny. Na roční
hostování z Roudnice n.L. přišel posílit
útočnou formaci Honza Chládek, z Tišic
jsme získali na hostování šikovného
záložníka Tomáše Berana, hostování na
další sezónu si u nás prodloužili Honza
Kolčava i Vašek Budka. Do mužstva se
vrátil po zranění Radek Beran, který už
odehrál několik zápasů na jaře a z
dorostu přešel do mužstva Filip Hocek.
Z mužstva odešli na hostování do
Radouně David Kolář a do Roudnice
n.L. Ondra Šimánek a hostování v
Rovném bylo prodlouženo Jirkovi
Kořínkovi a Lukáši Dlouhému.
Během letní přípravy sehráli kluci dvě
přípravná utkání na zrekonstruovaném a
dobře upraveném domácím trávníku. S
Vědomické noviny

mužstvem
Dynama
Podlusky,
účastníkem
okresního
přeboru,
remizovali 2:2 po velmi dobrém výkonu
a v zápase s Podřípanem Rovné B,
doplněným hráči z „A“ mužstva, zvítězili
4:2.
V sezóně 2015 – 2016 je cílem mužstva
umístění ve středu tabulky, bez
zbytečných obav o setrvání ve III.třídě,
jako tomu bylo v minulých sezónách.
Jsme přesvědčeni, že se již ukáže
kvalita mužstva.
Vstup do sezóny se opět výsledkově
nevydařil. V prvním kole jsme hostili
sestoupivší mužstvo z
okresního
přeboru
Žitenice, které jsou
brány
jako
jeden
kandidátů na čelní
umístění v tabulce. Hra
našeho
mužstva,
zejména
v
prvním
poločase, se musela
divákům líbit. Nástup
byl impozantní. Ve 13.
minutě jsme vedli 2:0 a
další dvě gólové šance
zůstaly neproměněné.
Stačilo však 7 minut a
bylo srovnáno. Jako by
to nestačilo, ve 30. minutě po rohovém
kopu a hlavičce Radka Diveckého, ještě
minulou sezónu hrajícího divizi, hosté již
vedli 3:2. Saharu to však nesrazilo a
minutu před koncem prvního poločasu
vyrovnali na 3:3. Druhý poločas začal
pro nás smolně, když pro zranění musel
střídat Ruda Nevečeřal a o dvě minuty
později byl na nás nařízen pokutový
kop, který hosté s přehledem proměnili.
Od té doby získali herní převahu a
vytvářeli si další gólové šance, které
také proměňovali. Sahara ještě stačila
korigovat na 4:6, ale to už bylo z naší
strany
všechno.
Divoký
konečný
výsledek utkání 4:8 (3:3) vypadá
hrozivě,
ale
herně
byl
zápas
vyrovnanější.
K dalšímu zápasu jsme zajížděli do
Bechlína. Bohužel věci se zvrtly tak, že
z původně zamýšlené sestavy mužstva
zůstalo z různých důvodů torzo a
mužstvu musel vypomoci bývalý hráč
Sahary Láďa Štor. V zápase vyhráli
domácí fotbalisté 4:0 (2:0), a i když jsme
měli ve druhém poločase více ze hry,
šance jsme neproměnili a o výsledku
rozhodly úniky domácích, které skončily
v naší síti.
Ve druhém domácím zápase jsme hostili

Slavoj Úštěk, se kterým jsme na jaře
hráli vyrovnaný zápas 2:2 a vyhráli na
penalty.
Od první minuty to bylo utkání bojovné a
vyrovnané se šancemi na obou
stranách. Od 30. minuty jsme prohrávali
0:1, ale inkasovaná branka se
neprojevila na hře našeho mužstva a
nadále byl k vidění oboustranně
vyrovnaný zápas. Ve druhém poločase
měl šťastnou ruku při střídání trenér
Hořejší, když poslal na hřiště do útočné
řady Martina Ortbauera. Ten po dvou
minutách pobytu na hřišti srovnal na 1:1.
Radost z vyrovnání však trvala pouze
dvě minuty a soupeř opět vedl. V té
době chybělo do konce utkání 22 minut
a Sahara se nechtěla s tímto stavem
smířit. Výsledkem byl závěrečný nápor a
dokonalý obrat výsledku po brankách v
84. a 87. minutě, které vstřelil Honza
Chládek.
V doposud posledním mistrovském
zápase v Hoštce chtěli naši hráči
potvrdit vítězství s Úštěkem, což jim
domácí mužstvo usnadnilo, když od
počátku nastoupilo pouze v deseti a na
místě brankáře byl evidentně hráč, který
obvykle v brance nechytá. Pokynem
trenéra bylo nepodcenit soupeře, hrát
neustále naplno se snahou docílit co
největšího brankového rozdílu. Hráči si
to vzali k srdci a ihned po rozehrání z
prvního útoku vstřelili první branku. Do
konce prvního poločasu vstřelili další
čtyři branky.
Ve druhém poločase přeskupil trenér
Hořejší sestavu, když posílil útok a
obrana hrála na tři obránce. Převaha
Sahary pokračovala a další góly na
sebe nedaly dlouho čekat. Postupem
času se stále více hráči soustředili na
útočnou činnost a zapomínali na
obranu. Toho využívali domácí hráči,
kteří již neměli co ztratit a začali se
dostávat do šancí, kdy postupovali ve
dvou, třech hráčích na jednoho našeho
obránce nebo rovnou na brankáře. V
těchto chvílích podržel mužstvo brankář
Kuba Kos, který chtěl udržet z tohoto
zápasu čisté konto, což se mu také
povedlo. Konečný výsledek Hoštka –
Sahara 0:12 (0:5).
V aktuální tabulce je Sahara s šesti
body na sedmém místě a před sebou
19.září derby na domácím hřišti se
sousedními Lounkami. Takže je při
současné formě mužstva na co se těšit.

js
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ÚSPĚŠNÝ

NÁSTUP ŽEN SAHARY DO
PODZIMNÍ SEZÓNY 2015

SK Sahara Vědomice – ženy
nastoupila do podzimních soutěží
fotbalového ročníku 20152016 zatím
velmi úspěšně. Oproti jaru se dost
změnila sestava družstva žen. S
fotbalem skončila Šípová, Fantová,
Brožovská, Mužičková a Larišová. Do
prvoligové Dukly odešla na hostování
Rzycká. Na druhou stranu byly získány
na hostování z FK Krupka, který pro
letošek nepřihlásil soutěž, hráčky s
čísly dresů: Beníšková Eliška (10),
Reinová Michala (16), Králová Jana
(12), Veselá Kristýna (15) a Ulbrichová
Kateřina (13), z Junioru Děčín
Volavková Jana (14). Tyto hráčky dobře
doplnily základ Sahary ve složení :
Platilová Andrea (2), Kubrichtová
Kristýna (3), Froncová Veronika (4),
Cankářová Barbora (5, kapitánka),
Štajncová Ivana (6), Phillipová Denisa
(7), Strachotová Petra (8), Hausnerová
Milena (9), Hašková Martina (10),
Plívová Lenka (11), Hoffmannová
Tereza (17), Feixová Tereza (18,
brankářka), Platilová Michaela (19),
Duníková Světlana (30) a Sasková
Renata. Změnila se také soutěž, oproti
minulým
ročníkům
byla
Sahara
zařazena místo do Divize žen „A“ do
skupiny „B“, ve které jsou převážně
pražské týmy, dohromady 12 týmů. A
poslední, ale nádhernou změnou je, že
podzimní soutěž ženy Sahary již
odstartovaly na svém domácím hřišti a
v nových kabinách a zázemí klubu
vybudovaného v tomto roce obcí
Vědomice.
K prvnímu mistrovskému utkání
nastoupily ženy Sahary v neděli 23.8.
na domácím hřišti proti týmu TJ Sokol
Třebestovice. Sahara nastoupila s
mohutným nástupem. Již v 1´ po pěkné
spolupráci Plívové s Královou tato dává
svůj první gól – 1:0. V 10´opět Králová
pronikla obranou hostí a zvýšila na 2:0.

V 15´ střílí z dálky Ulbrichová – 3:0, ve
22´ Plívová zvyšuje na 4:0, v 30´
Cankářová dělovkou na 5:0, vzápětí
potřetí Králová na 6:0, v 39´pak opět
Cankářová na 7:0, 41´ pro změnu
Plívová zvyšuje na 8:0, v poslední
minutě poločasu na 9:0 zakončuje
Ulbrichová. Po přestávce se obraz hry
nezměnil, hosté jen brání a Sahara s
chutí zvyšuje skóre. Postupně na 10:0
Fronclová, 11:0 Králová, Strachotová na
12:0 a poslední, svůj pátý gól v zápase
dává Králová a zvyšuje na konečných
13:0. Tímto výsledkem se Sahara po
1.kole umísťuje v čele tabulky Divize
„B“.
Ke 2.kolu v sobotu 29.8. odjela
Sahara na hřiště soupeře TJ ABC
Braník. Tentokrát měl od počátku
mohutný nápor domácí tým a již 5´ se
ujímá vedení 1:0, když brankářka
Feixová střelu z přímého kopu pod
břevno neudržela v rukou. Domácí si
nadále udržovali převahu, ženy Sahary
úspěšně bránily a pokoušely se
vyrovnat rychlými brejky. To se jim ale
podařilo až ve 40´, když Beníšková ve
středu hřiště vybojovala míč, přihrála ho
Cankářové před vápno a ta zleva k
pravé tyči vypálila a dala vyrovnávací
gól – 1:1. Do druhé půle se Sahaře
podařil nástup, v 47´ Ulbrichová krásně
přihrála Králové a ta obrací skóre na
1:2. Bohužel již v 50´ obrana Sahary
chybuje a domácí srovnávají na 2:2. Po
vyrovnané hře se domácí stále více drží
na polovině Sahary a tlačí na její
obranu. Ta však především zásluhou
brankářky
Feixové
a
stoperky
Hoffmannové úspěšně odráží útoky
domácích. Ve velkém 35° horku
dochází ženám na obou stranách síly. V
závěru utkání se ještě ze všech sil
snažil domácím pomoci i rozhodčí,
který pískal fauly jen Sahaře a čekal jen
na náznak faulu ve vápně Sahary.
Nevycházelo mu to, tak alespoň v
92´odpískal faul pro domácí těsně před
vápnem hostí. Přímý kop Braníka však
Feixová bravůrně chytla a stav utkání

2:2 se tak nezměnil. Tato remíza
posunula Saharu na 3.místo tabulky.
Tuto neděli 6.9. ženy sehrály 3.kolo
na domácím hřišti ve Vědomicích proti
pražskému týmu žen FK Zlíchov 1914.
Nástup do utkání se Sahaře opět
vydařil. V 7´ po pěkné akci Ulbrichové,
která přihrála Králové a ta zakončovala
do sítě, se ujímá Sahara vedení 1:0. V
15´ proniká do obrany Zlíchova Plívová,
střílí do brankářky, od ní odražený míč
doráží do sítě pohotově Králová a
zvyšuje na 2:0. Zápas je velmi rychlý a
pohledný, útoky se přelévají ze strany
na stranu. Z jednoho takového útoku
hosté snižují ve 20´ na 2:1, když
útočnici hostí dvě obránkyně Sahary
nedokázali sebrat míč před její
střelbou. Sahara ale odpověděla dobře.
Ve 30´ opět po útoku Plívové s
Královou tato zvýšila vedení Sahary na
3:1. Plívová měla ještě dvě šance, ale
stav se již nezměnil. V druhém
poločase se podařil lépe nástup
hostům, když v 50´ snížili stav na 3:2 a
to po rohovém kopu, kdy se míč odrazil
od těla hráčky Zlíchova do branky a
Feixová neměla nárok to chytit. Tento
gól zvedl hosty do nátlakové hry.
Sahara se bohužel moc stáhla, přestala
útočit a jen se bránila. Bránila ale
úspěšně, hostům se nedařilo tento tlak
zužitkovat. V závěru utkání pak obrana
Sahary vytlačila hru do středu hřiště a
vytvořila si i dvě velké šance, ale žádná
hráčka
Sahary
nedokázala
míč
doklepnout do sítě hostí. Konečný stav
utkání tak zůstal 3:2 ve prospěch
domácích.
Tato udržená výhra potvrdila úspěšný
nástup do podzimní sezóny a tým žen
SK Sahara Vědomice je po 3.kole opět
v čele tabulky, před týmy Braníku a
Poděbrad, které sice mají shodný počet
bodů 7, ale horší skóre.
Vedoucí družstva žen
SK Sahara Vědomice
Oldřich Bednář

MLÁDEŽ NA SAHAŘE

Do nové fotbalové sezóny nastalo několik změn u naší
mládeže na Sahaře. Mezi první změny patří rozšíření
stávajícího trenérského týmu na 5 členů a to Barbora
Cankářová, Jaroslav Luxa, Ondřej Šimánek, Martin Strýhal,
David Volák. Tento realizační tým se nyní stará o fotbalový
růst naší drobotiny. Tímto krokem a dostatečným počtem
hráčů a hráček jsme se rozhodli přihlásit soutěž pro mladší
přípravku. Všechny potřebné podmínky jsme splnili a nebyl
tedy problém, začít s přípravou na soutěž. Letní přípravu
jsme začali zhruba v polovině srpna a to tréninky v úterý a ve
čtvrtek na hřišti ve Vědomicích. Proběhl také týdenní
tréninkový cyklus, kdy jsme se sešli každý den na hřišti a
trénovali. Toto soustředění bylo zakončeno bojovkou v lese
pro děti, přespáním dětí v nové klubovně a turnajem starších
přípravek v Mnetěši. Naše nejstarší děti jsou věkem
přípravka mladší, tudíž výsledné 4. místo nevypovídá o
Vědomické noviny
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vzestupné tendenci našeho týmu. Týmy proti nám vyčnívaly
nejen vzrůstem. Ale proti domácím Mnetěši jsme dosáhli
prvního úspěchu a to remízy 5:5, byl to velice dobrý zápas a
definitivně jsme objevili talent v našem gólmanovi, který nás
svými zákroky držel. Následovala celá řada tréninků a opět
turnaj, tentokrát v Předoníně. Bohužel opět 4. místo, zradilo
nás období konce prázdnin, kde hodně z našich hráčů a
hráček bylo pryč. Ale i s torzem statečných a dvěma
vypůjčenými hráči jsme předvedli dobré výkony. Náš oddíl si
také pozval tým profi trenérů mládeže takzvané „Létající
trenéry“, kteří přijeli z Ústí nad Labem a vedli trénink s našimi
dětmi. Bohužel se tréninku zúčastnili jen naši trenéři mládeže
a trenéři Brozan, i když pozvaní byli všichni trenéři přípravek z
okolí. Celá akce se povedla na jedničku, pro děti zpestření a
něco nového, pro trenéry nové zkušenosti, kontakty a
domluva spolupráce v rozsahu konzultací a případné
návštěvy oddílu FK Ústí nad Labem. Období, na které jsme
se všichni velice těšili, se stalo skutečností. Přípravka SK
SAHARA Vědomice 5. 9. 2015 nastoupila ke svému prvnímu
oficiálnímu soutěžnímu turnaji. Symbolicky pořádaný doma na
Sahaře, s novým fantastickým zázemím a odhodláním. Na
turnaj se bohužel nedostavil tým Libochovic, který se ani

neomluvil. Zůstali tedy týmy Sahary, Brozan a Podlusk. Děti
se předvedly skvěle a podařilo se nám například s
favorizovanými Podlusky dlouho vést rovnoměrný boj,
bohužel zkušenosti a kvalita kádru rozhodla pro Podlusky.
Brozany se nám už nepodařilo více potrápit a tak první turnaj
skončil 3. místem. Z vítězství se radoval tým Podlusk, který
porazil i Brozany. Druhý turnaj se konal v Podluskách a
dopadl pro náš tým výsledkově stejně. Pořadí se ale změnilo,
protože vítězství tentokrát získali Brozany před Podlusky a
námi. Celkově je velice těžké hodnotit umístění, spíše je třeba
se dívat na pokroky, které náš tým dělá. Soutěž je pro nás
nová věc, děti se snaží, ale rozhodně to chce čas. Jsme na
začátku dlouhé cesty. Směr, jakým se ale ubíráme, je
správný. Chceme s dětí vychovat fotbalisty. Dětí neustále
přibývá, nyní jich je 30, ale určitě to není konečné číslo. Na
trénincích se jejich počet nedostane pod 15, chodí s
nadšením, což je výborná zpráva. Jelikož příští rok chceme
přihlásit i soutěž starších přípravek a zároveň doplňovat i
týmy mladší a mini přípravky, neustále hledáme nové a nové
talenty ročník 2006 a mladší.
Bára Cankářová & Ondřej Šimánek

SK SAHARA Vědomice – volejbal

Z VOLEJBALOVÉHO ZÁPISNÍKU
SAHARSKÝ

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

O prvním zářijovém víkendu se uskutečnil tradiční volejbalový
turnaj za účasti smíšených družstev z Čížkovic, Libochovic,
Roudnice n.L., Rovného a domácího celku. Domácí borci
zahájili turnaj prohrou s celkem, který skončil na posledním
místě. Zřejmě ještě pod vlivem loňského vítězství nedali hře
patřičný důraz a byla by je snad porazila i "bába s nůší". Ani v
následujícím utkání zlepšení nenastalo a tak v polovině
turnaje to vypadalo na fiasko a poslední místo. Ve druhé
polovině turnaje "šly žerty stranou " a bojovností změnili
průběh turnaje. Ten gradoval posledním utkáním, kdy domácí
zdolali už i celkového letošního vítěze. Tímto vítězstvím
obsadili domácí hráči nakonec slušné 2. místo.
Volejbalový klub děkuje všem sponzorům, kteří se podíleli a
podpořili tento turnaj a tím rozvoj sportu v obci.
Brůna Jaroslav
Brázdová
Kejř Jiří
Kubeš Karel
Kubeš Zdeněk

Najman Pavel
manželé Betkovi
manželé
Medunovi
manželé Tóthovi

obec Vědomice
Prokůpek
Bedřich
Svoboda Daniel
Šťastná Zuzana

CYKLOVÝLET DO ČESKÉ KANADY

Týden před výše uvedeným turnajem absolvoval klub
přípravu v oblasti České Kanady u Kunžaku. V malebném
prostředí okolní přírody strávili prodloužený víkend. I když
samotné ježdění po kopcovitém terénu bylo náročnější
než na trasách v okolí Třeboně, zhlédli jsme nejednu
pozoruhodnost, která se nabízela v této oblasti. Postupně
jsme navštívili Telč, bizoní farmu,Čertovy kameny, zámek
Červenou lhotu,apod.
Nyní plánujme poslední letošní výlet na Kokořínsko, kde
poznáme do skal vytesané Čertovy hlavy a v přírodním
skalním provedení Harfenici, Hada, Murdocha, Sedm
chlebů, atd. Tímto bude letošní venkovní sezóna
ukončena.
Případným zájemcům o členství nabízíme kontakt:
volejbalovy.klub.sahara.vedomice@seznam.cz
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SK SAHARA Vědomice – pétanque
OBLIBA

PÉTANQUE
PŘIPRAVENY.

STOUPÁ,

VĚDOMICE

JSOU

Už v roce 2024 by se pétanque mohl stát novou olympijskou
disciplínou. Tato skutečnost, spolu s mediální propagací, tento
dosud u nás málo známý sport stále více přibližuje a
zatraktivňuje veřejnosti. V Čechách i na Moravě se zakládají
nové sportovní oddíly a klubům s dlouholetou tradicí se
rozšiřuje členská základna. Ruku v ruce s tímto potěšujícím
trendem však narůstají i nároky, a to především na
sportoviště. Před několika lety stačil park, nebo dvacet
klubových hřišť a oddíl mohl uspořádat turnaj. Dnes, ačkoliv je
v kalendáři České asociace pétanque klubů více než
osmdesát turnajů ročně, je kapacita většiny z nich naplněna
dávno před termínem a na mnohé hráče se místo vůbec
nedostane. Větší důraz se samozřejmě klade i na kvalitu.
Regulérní povrch, kvalitní osvětlení, sociální zařízení, možnost
stravování, to vše je dnes vyžadovaným standardem, se
kterým se musí vypořádat každý klub, který se chce ucházet o
pořadatelskou činnost. A jak to vidí prezident pétanque oddílu
SK Sahara Vědomice, Tomáš Piller?
Opravdu se pétanque časy mění?
Mění se hodně. Pétanque je sice ještě stále menšinovým
sportem v porovnání třeba s fotbalem, a ani se nedá očekávat,
že by u nás kdy v popularitě mohl s tradičními sporty soupeřit,
ale nachází si stále větší prostor mezi sportující veřejností. A
nejen u nás, ale i ve světě. Proto se o něm vážně uvažuje jako
o dalším olympijském sportu.
Čím to je, že se pétanque stává populárnějším?
Samozřejmě dobou. Lidé stále více cestují, poznávají jiné
kultury a jsou otevřenější něco z toho přijmout, vyzkoušet, vzít
si za své. Dříve byl pétanque výhradně sportem Francouzů.
Dnes ho hrají lidé po celém světě a to i na sportovní úrovni.
Svou roli hraje i to, že se pétanque mohou úspěšně věnovat i
lidé se zdravotním omezením, nebo senioři.
A co mládež? Všude slyšíme, že mladí dnes nesportují.
Máme stejné problémy jako všechny ostatní sporty.
Sportujících dětí je méně než dřív. Ale to neznamená, že by
nebyly vůbec. Jako klub se stále
snažíme zaujmout mládež. Dětské dny v
obci, volné turnaje pro veřejnost, to jsou
místa, kde můžeme dětem i dospělým
ukázat, jak aktivně a hezky trávit volný
čas sportem. Klub se nám díky tomu
stále rozrůstá o nové členy a zájem
začínají projevovat i děti. Tak snad
budeme jednou mít komu předat štafetu.
Pétanque je navíc jedním ze sportů, kde
dítě může být poměrně brzy úspěšné.
Dejte mi nadšeného a šikovného kluka,
nebo holku kolem deseti let. Bude mít
zázemí dobrého klubu, možnost učit se
od aktivních hráčů, podporu asociace, a
pokud bude trénovat a vydrží, klidně
může být za tři roky v juniorské
reprezentaci. Takových sportů mnoho
není.
Tento článek měl být původně o tom, jak se ve
Vědomicích pořádají turnaje. Jeden opravdu
velký máte právě za sebou…
Máme za sebou tři mistrovství republiky a několik dalších
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turnajů. Pořádání každého turnaje je náročné, ale ten
poslední, MČR jednotlivců nám dal opravdu zabrat. Právě na
něm se ukázalo, jak moc se zvyšuje počet hráčů a tím i
nároky na pořadatele. Navíc u mistrovských soutěží nelze z
ničeho slevit. Vše musí být v souladu s řády, vždyť vítězové
těchto turnajů pak reprezentují naši republiku. Na MČR
jednotlivců ve Vědomicích se přihlásilo a přijelo 157 týmů. Už
předem bylo jasné, že jinde než u nás se turnaj vůbec pořádat
nedá. Máme největší „boulodrom“ v republice. Nicméně
takový zájem jaký byl letos, vůbec nikdo nečekal a přesahoval
i kapacitu našeho areálu u Labe. Nezbývalo, než se pustit do
organizačně ještě náročnější varianty a rozšířit hrací plochu o
naše další a zbrusu nové sportoviště u Domu sportu. Tady
musím využít možnost a poděkovat zastupitelstvu obce a
zvláště panu starostu Tylovi. Bez jejich spolupráce a obrovské
podpory bychom vůbec neměli šanci celou akci zvládnout.
Vyšli nám vstříc jak jen mohli a my si velmi vážíme jejich
pomoci. Nový dům sportu, jeho hřiště a zázemí, to byl pro nás
minulou sobotu bez nadsázky dar z nebes. Trochu jsme se
obávali, jak budou hráči reagovat na nutnost hrát i mimo
hlavní areál u Labe, ale dočkali jsme se samých pozitivních
ohlasů. „Krásný areál, kde byla radost hrát, to kdybychom u
nás měli…“ uznejte, že to se poslouchá moc dobře. A my
jsme moc rádi odpovídali: „ Děkujeme, nás tady podporuje
obec“. A nesmím ani zapomínat na blízkou Roudnici nad
Labem. I zde máme nemalou podporu a pochopení ze strany
radnice.
A v čem je váš přínos pro Vědomice nebo Roudnici?
Většina členů našeho klubu je z Vědomic, nebo blízkého
okolí. Tím, že vedeme náš klub, nabízíme vlastně každému
občanu obce, od dětí po seniory, možnost aktivního využití
volného času. Po sportovní, ale i společenské stránce. Nikoho
neodmítáme, každý je vítán. Navíc jsme díky velikosti našich
areálů v současné době asi největším pořadatelem pétanque
turnajů. Do Roudnice a Vědomic přijíždějí tak i osmkrát ročně
stovky hráčů z celé republiky i ze zahraničí. Ti tady
samozřejmě využívají ubytování, stravování, ale i navštěvují
památky, chodí na Říp… Hráči SK Sahary zase vyjíždí na
turnaje jinam a reprezentují tak svůj region
u nás i v zahraničí. Těžko byste od
Bratislavy po Drážďany hledali hráče
pétanque, který by nevěděl, že existují
Vědomice.
A co další plány?
Těch je stále mnoho. Jednak samozřejmě,
aby náš klub a jeho hráči dosahovali i
nadále pěkných sportovních výsledků. A co
se týká pořádání akcí, potvrdilo se, že SK
Sahara ve spolupráci s obcí, má na tomto
poli velký potenciál. Určitě se budeme i
nadále ucházet o přidělení velkých
prestižních turnajů. No a pak je tu jeden
velký sen. Uspořádat kvalitní mezinárodní
turnaj za účasti světové hráčské špičky.
Věříme, že je to sen splnitelný a že pod Říp
jednou přijedou i ti nejlepší.
S
Tomášem
Pillerem,
prezidentem
pétanque klubu SK Sahara Vědomice, si
povídala Ajlan.
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MÁTE RÁDI ZVÍŘATA

Přijďte mezi ostatní malé mladé chovatele do našeho chovatelského klubu „VĚDOMICKÁ MLÁĎATA“
Vítáni jsou již stávající chovatelé s vlastními zvířátky i ti, kteří žádné zvířátko doma nemají – těm „zapůjčíme“ zvířátka naše.
Můžete se těšit na pravidelné schůzky (přesný termín bude stanoven na 1. schůzce) s praktickou péčí o různé druhy zvířat
domácích i exotických. O rady i zkušenosti se s námi podělí dlouholetí chovatelé tradičních i specifických druhů zvířat. Na
programu jsou i výlety do velkých chovatelských zařízení (ZOO, pštrosí farma apod.) či ukázky netradičních využití zvířátek –
např. výuka králičího HOPu, animoterapie, dogdancing a spousta dalších činností dle zájmu dětí.
Kontakt: Alena Křesťanová, 724 685 010

TERÉNNÍ PROGRAM NADĚJE
CO MÁM DĚLAT, KDYŽ...!?

Jsem na ulici.
Jsem v problémech s dluhy.
Mám já nebo moje dítě problémy s drogami.
Nemám kde bydlet.
Jsem v krizi.
Jsem obětí trestného činu.
Hledám smysl života.
Na všechny tyto otázky odpoví TERÉNNÍ PROGRAM
NADĚJE
tel. 608 728 033 nebo 608 201 636
Jungmannova 701, Roudnice nad Labem

Terénní program NADĚJE provozuje i dluhovou
poradnu.
(Dluhy doženou každého a nejde před nimi
utíkat! Jde je ale řešit včas! Můžeme Vám
pomoci!)

Děkujeme všem za účast na posledním
rozloučení s panem Zdeňkem Kočovským.
Rodina Kočovských

Neslyšíte hlášení místního rozhlasu?

Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu na email:
Máteli zájem o zasílání textu hlášení místního rozhlasu na Váš email, zaregistrujte se na adrese
podatelna@vedomice.cz.
Do předmětu zprávy napište ROZHLAS. Do textu napište jméno (nepovinné). Zprávy Vám budeme
zasílat na adresu, ze které se zaregistrujete. Registraci můžete kdykoliv zrušit.

Termín uzávěrky příštího čísla je 4.12.2015.
Občasník Vědomické noviny vydává obec Vědomice, Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 00264598,
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14 213, v nákladu 300 ks  říjen 2015.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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Pro děti

TVOŘENÍČKO

OTISKY JABLÍČEK

Byl podzim a na zahradě dozrávala
jablka. Byla krásná, načervenalá  jako
usměvavé děťátko. Ve dne se tulila do
hebké peřinky i z lístků a větviček a
dřímala na zlatém sluníčku. V noci, kdy
se prý celý svět stává pohádkou,
vyskočila z vonných zelených kolébek,
proháněla se po větvičkách a prováděla
všelijaké lumpárny. Nejvíce řádil Kulíšek,
nejhezčí jablíčko ze všech! Darmo ho
jabloňkamaminka napomínala, aby se
tak vysoko nehoupal, darmo i Měsíček

starostlivě hlavou kýval:
„Uvidíš, Kulíšku, že spadneš! A bude po
nejhezčím jablíčku!"
Ale jablíčko Kulíšek jen: „Chichichi,
neslítnu, Měsíčku! Neboj se, jabloňko
maminko! Držím se pevně!"
A znova houp a houp! Rozhoupalo se s
větříčkem Tatrmánkem o závod, takže
létalo na větvičce jako pírko. Ale jednou 
kde se vzal tu se vzal  přihnal se do
zahrady vichr Zuřivec, zahnal slabšího
větříka Tatrmánka a začal s Kulíškem
závodit. Rozvířil se kolem, fučel a hučel,

SPOJOVAČKA
Jestlipak znáš některá
písmenka?
A, B, C...
Když nebudeš vědět,
určitě doma najdeš
někoho, kdo ti s tím
poradí.
Stejně už asi víš, že
spojením všech
písmenek vznikne
jablíčko.
Nezapomeň ho hezky
vybarvit.
strana 1

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

1) Rozkrojíme jablko na polovinu, snažte se o hladký řez, čím
hladší, tím lépe se bude tiskat.
2) Na papír namalujeme například košíček, mističku, nad která
pak budeme obtiskovat jablíčka (nemusí být).
3) Necháme na dětech, aby vybraly „jakou barvu mají jablíčka?“ a
štětcem ji nanášíme na jablko, které otiskneme na čtvrtku a
necháme zaschnout.
4) Domalujeme stopku, jadýrka a bubáka

POHÁDKA

O NEPOSEDNÉM JABLÍČKU

Počet obrázků jablíček:

Sluníčko je pohladilo,
řeklo, to chce čas.
Pěkně zrajte, nekňourajte,
nemám jenom vás.

SOUTĚŽNÍ KUPÓN

Dvě jablíčka zelená
houpala se na větvi,
fňukala, kňourala,
kdy už budem červená?

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

BLUDIŠTĚ

Věk:

NEDOČKAVÁ JABLÍČKA

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

Ahoj děti. Je tu podzim a s ním i dětská stránka ve Vědomických novinách. Je tu spojovačka, bludiště, pohádka o jablíčku a
návody na vyrábění.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte v těchto novinách všechna jablíčka (i ta velká na této straně) a spojte obrázek s
písmenky. Určitě víte, že Vám vznikne jablíčko. Vybarvěte ho a stránku se soutěžním kupónem přineste nejpozději 12. října do
knihovny. Tam vás čeká sladká odměna!

foukal a houkal, až se jablíčku tajil dech.
„Ouvej, ouvej, s tímhle to tak lehce
nepůjde!" broukalo si potichu jablíčko,
aby je neslyšel ani Měsíček, ani
jabloňkamaminka; ale slyšeli ho oba.
Měsíček jen zlatým očkem po něm hodil.
Vtom v kolébce z vonných lístků ruplo,
Kulíškovi se utrhla nožkastopečka, a
milé, neposedné jablíčko bác z výšky
dolů!
Ráno je našel malý Zdeněk a snědl ho.
Dobře mu tak, neposednému jablíčku.

JABLÍČKOVÉ AUTO

Vše, co potřebujete, jsou
jablka, hroznové víno a
párátka.
Nakrájejte jablko na klínky.
Na každé jablíčkové auto
potřebujete 2 kuličky vína
překrojeného napříč.
Kuličku otočte řeznou
stranou od jablka a
propíchněte párátkem.
Navlékněte druhou půlku
kuličky.
Odlomte přečnívající část
párátka.

Opakujte na druhé straně
klínku.
Výsledek
má
vypadat
jako
malé
autíčko. :)
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KŘÍŽOVKA

SYPANÝ
PLECH

HRUŠKOVÝ
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KOLÁČ

NA

Na 1 plech potřebujete:
2 a 1/2 hrnku polohrubé mouky,
1 hrnek cukru krupice,
1 prášek do pečiva,
250 g másla,
750 g měkkého tvarohu,
3 vejce,
1 vanilkový cukr,
4 hrušky a 1/2 hrnku sušených brusinek
(nebo jiné ovoce)
Troubu zapněte na 180 stupňů a plech
vyložte
pečicím
papírem.
Mouku
smíchejte s cukrem a práškem do
pečiva a polovinu moučné směsi
rovnoměrně nasypte na plech.
Hrušky omyjte, očistěte a nakrájejte na
tenké plátky nebo je nastrouhejte
nahrubo. Tvaroh vyšlehejte s vajíčky a
vanilkovým cukrem. Hrušky rozprostřete
na moučnou směs, posypte je
brusinkami (ty není třeba předem
máčet) a vše zalijte vyšlehaným
tvarohem.
Jako vrchní vrstva už přijde jen druhá
polovina moučné směsi (tu rozsypte
opravdu rovnoměrně!) a na tenké plátky
nakrájené máslo. Připravený koláč
vložte do horké trouby a pečte asi 45
minut dozlatova.
Máslo, které se při pečení rozpustí, spojí
všechny chutě dohromady.
Podzim. Dva medvědi, než zalezou do
brlohu, pozorují padající listí a jeden z nich
říká druhému: „Rád bych jednou viděl toho
maniaka, který všechny ty listy celou zimu
barví na zeleno a zase věší na stromy.”

VĚTROPLAVBA

Už jste se letos zamotali do jemné
pavučinky
poletující
vzduchem?
Napadlo vás někdy jak vzniká a jaký má
význam? A jakou techniku vůbec drobní
pavoučci při svých letech používají?
Babím létem se označuje část podzimu
s relativně teplým slunečným počasím,
ještě
zdaleka
nepřipomínající
nadcházející sychravé dny. Označení
pochází od vláken, která jsou v tento
čas dobře patrná zvláště po ranní mlze,
a která svým šedavým nádechem
připomínají babské vlasy.
Není bez zajímavosti, že poměrně
dlouho nebyl původ babího léta, volně
vlajících vláken na rostlinách, znám. Ve
středověku jej lidé považovali za
vyschlou rosu. A až v roce 1799 objevili
J. M. Bechstein, že původ těchto vláken
mají na svědomí létající pavouci. U nás
se v polovině 19. století babímu létu
věnoval Jan Purkyně, který tyto pavouky
označil za „babiletáky“.
Vědomické noviny

Jaký je ale vůbec princip pavoučí
„větroplavby“? Je to pochopitelně let
pasivní, kdy je pavouk unášen na
vlákně, které právě utkal. K tomu, aby
mohl odstartovat, si musí najít vyvýšené
místo
a
také
vycítit
vodné
meteorologické podmínky (zejména
stoupavé teplé proudy). Na takovém
místě se pavouk postaví na špičky,
vztyčí svůj zadeček co nejvýše a ze
svých snovacích bradavek vypustí
vlákno. To je zachyceno vánkem,
pavouka strhne – a už letí.
Jiní pavouci z vyvýšeného místa na
vlákně skočí dolů (jako tzv. bungee
jumping) a spoléhají se na to, že je vítr
unese během „volného pádu“. Další
pavouci si pro svůj start utkají
horizontální
vlákno
mezi
dvěma
vyvýšeninami a startují z něj. Pokud se
start z nějakého důvodu nepovede,
pavouk vysoukané vlákno přilepí někam
poblíž a začne nanovo. Tak můžeme
vidět vlající pavučiny jako památku po
nezdařeném startu.

Letící pavouk totiž nemůže ovlivnit ani
směr letu a stěží ani místo, na kterém
přistane. Pokud se mu na novém místě
z nějakého důvodu nelíbí, opět vyšplhá
na vyvýšený bod a odletí jinam.
Pavouci během svého cestování
vzduchem dovedou překonat vzdálenost
až několika desítek kilometrů. Dokonce i
Charles Darwin pozoroval přistávat babí
léto na lodi na širém moři – není proto
divu, že pavouci jsou mezi prvními
obyvateli nově vzniklých sopečných
ostrovů. Někdy se stane, že pavoučci
přistanou i na nás, třeba i uprostřed
města. Angličané věří, že když na nás
takový pavouček přistane, přinese nám
štěstí a peníze. Mnohem důležitější je
ale jejich význam v zemědělství. Díky
letu jsou malí pavoučci schopni dostat
se do polí, sadů a zahrad, kde ihned
začnou požírat nejrozmanitější škůdce.
Tímto svým jednáním nám tedy
pomáhají chránit úrodu a zvyšují tak
následnou sklizeň.

Převzato z internetu
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