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VYDÁVÁ
OBEC VĚDOMICE, "VESNICE

ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.

V Ě D O M I C K É N O V I N Y

MILÍ ČTENÁŘI,
vítám Vás u podzimního vydání
Vědomických novin.
Podzim je nádherným ročním obdobím, kdy
se příroda odívá do podzimní palety barev.
Třeba taková hněď kaštanová. Vidíteli na
ulici ležet právě vyloupnutý první kaštánek,
neláká Vás sebrat si ho a strčit do kapsy? A
víte, že je kaštan dokonce léčivka. Používá
se na cévní problémy, má však i
protizánětlivé účinky. Tak si nezapomeňte
kaštany nasbírat. Přidám recept od
Helenky Růžičkové:
Kaštany jako prevence proti všem
nachlazením.
Jak to funguje?
Nasbíráte si tolik kaštanů, kolik je Vám
právě let, a ještě jeden navíc.
Potom je vložíte do plátěného sáčku.
Žádné igelity!!!
Plátěný sáček s kaštany zašijete a vložíte
pod polštář.
Sami si jeho polohu zvolíte tak, aby Vás
netlačil.
Kaštany do sebe nasávají veškeré
škodliviny z těla.
Na kaštanech se spí až do prvního jarního
dne.
Potom se zcela vysušené kaštany odstraní.

Věřte  Nevěřte; bude Vám líp!

Toto vydání je ale nejen podzimní, ale i
volební. V říjnu se u nás konají volby do
krajských zastupitelstev. A hlavně,
zastupitelstvo obce Vědomice vyhlásilo na
stejný termín místní referendum. Místní
referendum, neboli místní lidové
hlasování, je jedním z institutů přímé
demokracie. V místním referendu rozhodují
oprávněné osoby formou souhlasu či
nesouhlasu o konkrétně položené otázce.
U nás tato otázka zní: „Souhlasíte s těžbou
výhradního ložiska štěrkopísku v katastru
obce Vědomice?“
O důvodech, které vedly zastupitelstvo k
vyhlášení referenda, si můžete přečíst ve
zvláštní příloze tohoto vydání Vědomických
novin.
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Opět s dětmi
počítáme,
tentokrát kaštánky.
(podrobnosti na
dětské stránce)

MÍSTNÍ REFERENDUM
PŘIJĎTE ŘÍCT SVÉ NE TĚŽBĚ ŠTĚRKOPÍSKU NA ÚZEMÍ NAŠÍ
OBCE!Volební místnost pro místní referendum je otevřena v pátek7.10.2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8.10.2016 od 8:00do 14:00 hodin.Svůj hlas v referendu můžete odevzdat, i pokud se rozhodnetenejít k volbám do krajských zastupitelstev. Referendum probíhá vsamostatné místnosti na Obecním úřadu ve Vědomicích.Oprávněný volič (starší 18 let s trvalým pobytem v obciVědomice) potřebuje pouze občanský průkaz.Hlasovací lístky jsou k dispozici přímo v místnosti, kdeprobíhá referendum.

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Ve dnech 7. a 8. října se konají volby do krajských
zastupitelstev.
Volební místnost je umístěna v budově Obecního úřadu ve
Vědomicích.
Volit můžete:
v pátek od 14:00 do 22:00 a
v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.
Nezapomeňte občanský průkaz.
Volební lístky budou každému voliči doručeny do schránky.

POZVÁNKA
Setkání zastupitelů s občany na téma

ložisko štěrkopísku  minulost asoučasnost
pátek, 30. září

19:00 hodin
v zasedací místnosti na Obecním úřadu ve Vědomicích

Přijďte se seznámit s fakty! Přehlednou formou zde
budou prezentována data od zaevidování ložiska v

roce 1978, až po současnost.

Iva Fořtová
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Informace z obce
Vlastní obec pozemky navýstavbu rodinných domů?A co bude dál?
Již několikrát jsme naše čtenáře v
našich novinách informovali o
takzvané rozvojové lokalitě.
Tentokrát ale něco o tom, jak to
začalo a jak to pokračuje...

Každá obec, která nechce
zaostávat, musí zákonitě pečovat
o vlastní rozvoj. Mimo jiné to
znamená vytvářet pro občany
takové podmínky, aby byla
přitažlivá pro spokojený život.

K tomu je již dlouhá léta
zpracováván na jednotlivá volební
období a následně předkládán ke
schválení zastupitelstvu obce
„Program obnovy a rozvoje obce“.
Jedná se o komplexní dokument,
který je rozdělen do tří základních částí
a sice: akce investičního charakteru;
obnova a údržba stávajícího majetku;
osvětová, kulturní, společenská a
sportovní činnost.

Program je pravidelně v jednotlivých
létech upřesňován, případně doplňován,
dle aktuálních potřeb obce a jejích
možností. A tak, když se podíváme zpět,
zjistíme, že díky zpracovaným
programům rozvoje obce, které jsou
jednou z podmínek pro poskytování
dotací, se podařilo spoustu potřebných a
prospěšných investic realizovat ve
prospěch většiny našich občanů.

K naplnění těchto programů je však
potřeba mít zpracovaný kvalitní Územní
plán.

Původní územní plán sídelního útvaru
Roudnice n.L. (ÚPNSÚ) zahrnoval i
obce Vědomice a Dobříň. Byl schválený
zastupitelstvem obce v roce 1996.
Neposkytoval však výhledově dostatek
stavebních míst pro výstavbu rodinných
domků. Proto tehdejší zastupitelstvo
obce rozhodlo o pořízení změn
původního ÚPNSÚ č. 1, 2 a 3, které
byly zpracovány v letech 2002 až 2006.
Následně v roce 2009 rozhodlo
zastupitelstvo obce o pořízení nového
územního plánu, který respektoval
schválené změny a byl vydán v roce
2014. Bez jeho vydání by výstavba
rodinných domů nemohla probíhat.

Stávající územní plán řeší výstavbu
nejen na soukromých pozemcích uvnitř
obce ale i v lokalitách mimo zastavěnou
část obce  za hřištěm, na pravé a levé
straně při vjezdu na Zavadilku ze směru
od Roudnice n.L.

Lokalita na levé straně však byla ve
vlastnictví státu, potažmo Pozemkové
fondu ČR. Z těchto důvodů
zastupitelstvo obce rozhodlo o podání
žádosti o bezúplatný převod pozemků
pro účely veřejně prospěšné stavby,

stavby pro bydlení nebo zeleně. Po
složitých jednáních byla Smlouva o
bezúplatném převodu pozemků
uzavřena v roce 2005. V případě, že by
však nebyly pozemky k výše
uvedenému účelu použity, byla by obec
povinna zemědělské pozemky převézt
zpět na převádějícího, a v případě že by
byly převedeny do vlastnictví třetí osoby,
tak poskytnout Pozemkovému fondu ČR
náhradu v penězích.

Na pozemky v lokalitě s místním
názvem „Na alejích“ (rozvojová lokalita)
byl v souladu s tehdy platným územním
plánem zpracován v roce 2008, a
zastupitelstvem obce schválen
Regulační plán. Ten vymezuje pozemky
s rozdílným funkčním využitím a je
upraven okruh přípustných funkcí a
činností v řešeném území, jako
například plochy obytné zástavby,
veřejná doprovodná zeleň a místní
obslužné komunikace. Dále i plochy se
smíšenou funkcí, jiné pro výrobní a
nevýrobní služby, parkoviště a podobně.

Následovala jednání o možném
zasíťování lokality inženýrskými sítěmi.
K jednání byli přizváni všichni vlastníci
pozemků v dané lokalitě a seznámeni se
záměrem obce. Ze strany obce jim byla
nabídnuta spolupráce při zajištění
projektových dokumentací, a navržena
jejich finanční spoluúčast při následné
realizaci sítí. Vzhledem ke složitým
jednáním a omezenému zájmu nakonec
obec přistoupila k tomu, že projektové
dokumentace zajistí sama, pouze pro
pozemky ve vlastnictví obce. Na
základě vyhlášené výzvy Regionální

rady regionu soudržnosti Severozápad
v roce 2010, k předkládání žádostí o
dotace v období 2007 – 2013, schválilo
zastupitelstvo obce v roce 2011 podání
žádosti na projekt „Příprava rozvojových
projektů obce Vědomice“. Po získání

dotace bylo na základě
uskutečněného výběrového
řízení zadáno zpracování
projektových dokumentací na
přeložku stávajícího přivaděče
vody a závlahy, nového
vodovodu, kanalizace,
plynofikace, a místních
komunikací.

Mimo tuto dotaci zajistil ČEZ
Distribuce a.s. zpracování
projektu na sítě NN včetně
trafostanice. Finanční podíl
obce byl uhrazen formou
poplatku za pořízení jističů pro
jednotlivé pozemky. Za finanční
prostředky obce byl pořízen
projekt veřejného osvětlení,

včetně samotné výstavby. Na realizaci
všech těchto akcí bylo zajištěno vydání
stavebních povolení.

Stavební práce v rozvojové lokalitě,
byly zahájeny v roce 2015, kdy byla
nejprve provedena skrývka ornice v
místech budoucí komunikace a
následně položeny sítě NN pro
jednotlivé stavební pozemky a kabely
veřejného osvětlení v budoucích
místních komunikacích.

Nyní nás čeká nejnáročnější etapa,
ve které by měly být dokončeny zbylé
inženýrské sítě, aby 38 stavebních
pozemků s kompletní infrastrukturou
mohlo být uvolněno k prodeji zájemcům
o výstavbu rodinných domků.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat
o etapu finančně náročnou, na kterou
nejsou poskytovány dotace a kterou
nelze financovat z běžného rozpočtu
obce, bude třeba rozhodnout o
financování pomocí úvěru. Nejlépe
takového úvěru, který by umožňoval
jeho splácení z běžného rozpočtu tak,
aby neomezoval chod obce a její menší
investice v jednotlivých letech. Ale i
takového, který by umožňoval jeho
předčasné splácení v případě prodeje
jednotlivých stavebních parcel. A že o
naše pozemky v rozvojové lokalitě je
zájem, dokládají obdržené žádosti
zájemců, které zatím evidujeme, ale
nemůžeme uspokojit.

Z uvedeného je zřejmé, že
rozpracovanost projektu vyžaduje, s
ohledem na již vynaložené náklady,
jeho zdárné dokončení.

Václav Tyl
Starosta obce
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POZVÁNKA NA LETOŠNÍ "USPÁVÁNÍ VĚDOMICKÝCH BROUČKŮ"
Rok se s rokem sešel a naši vědomičtí broučci se už pomalu chystají
do postýlek. Brzy začne padat listí a nastane doba, kdy broučky
ukládáme k zimnímu spánku.
Zveme všechny děti na lampiónový průvod spojený s uspáváním
vědomických broučků.
Naši pouť s lampióny začneme u obecního úřadu. Cestu nám opět
budou osvětlovat mihotavá světla svíček. Na konci cesty bude děti
čekat malé občerstvení. Rozhodně nezapomeneme na naše broučky
a pěkně je uložíme do postýlky.
Sraz účastníků je v sobotu 5. listopadu v 17:30 u Obecního úřadu
ve Vědomicích.

I.F.

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:

Výsledky soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu:
Hlasování o celkového vítěze soutěže ještě není uzavřeno (probíhá do
konce září).
Diplom a poukázky na zboží v hodnotě 400, Kč získávají: p. Eva
Javorčáková jako nováček soutěže a dále tito finalisté: paní Jiřina
Barcalová, Milada Brázdová, Ingeborg Honková, Marie Hypská, Květa
Haklová, Alena Křesťanová, Jiřina Kvasničková, Eva Rousová a
Růžena Vápeníková.
Děkuji všem zúčastněným a blahopřeji všem oceněným. Své ceny si
můžete vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadu.

Ing. Iva Fořtová

"OKNO DO ULICE" 2016
http://knihovnavedomice.cz

MILÍ ČTENÁŘI,
prázdniny skončily, pomalu končí i léto. I my v klubu důchodců jsme
měli volno. My, ženy, jsme se scházely každé pondělí v kavárničce.
Naše seniorky, které tančí country, „Babí léto“, též odpočívaly. Nyní
už opět trénují naplno. 3. září byly tančit v Růžové u Děčína. A opět
měly velký úspěch. Již nyní mají sjednané další vystoupení v Mostě
a Lounech.
Také jsme se sešli k přátelskému posezení s hudbou, které se
konalo 9.9. na OÚ v zasedací místnosti. Oslavili jsme svátky a
narozeniny a při hudbě jsme si zatancovali a zazpívali si. Bylo to moc
fajn.
Další setkání se uskuteční 28.10. od 19ti hodin. Na toto setkání bych
chtěla pozvat všechny, kteří mají rádi zábavu a veselí.
Jste srdečně zváni; budeme se na Vás těšit.

M.N.

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

A hle. Do redakce přišlo toto přání:
Eliška a Míša zdraví od Šikmé věže v Pise s
přáním, ať nejde ve Vědomických novinách ani obci
nic “šejdrem”.
Moc děkujeme a autora této fotografie odměníme
poukázkou na 500,Kč.

KLUB DŮCHODCŮ
POZVÁNKA

Klub důchodců Vás srdečně zve
naPŘÁTELSKÉ POSEZENÍ S HUDOU

v zasedací místnosti Obecního úřadu
ve Vědomicích

v pátek 28.10.2016
od 19ti hodin.

a uspávání broučků



Vědomické novinystrana 4

Okénko mateřské školy Vědomice
Vážení čtenáři,
po prázdninách, plných zážitků a

krásného počasí, přichází podzim –
barevný, deštivý, mlhavý.

Naše školka i v době uzavření, však
prošla opět velkými změnami.

Do holčičího kuchyňského koutku
přibyl přebalovací pult pro panenky,
který byl zakoupen z peněz, utržených
za sběr papíru, který organizujeme ve
spolupráci s rodiči. Aby bylo prostředí
třídy i herny pro děti více barevnější,

natřeli jsme umakartové obložení na
oranžovo, což ladí s celým interiérem
školky. Do školní kuchyně byly
zakoupeny nové nerezové stoly a práce

v kuchyni bude pro naši paní kuchařku
jiště příjemnější. Celá kuchyně se tímto
velice zmodernizovala.

A co je velice důležité – máme novou

paní učitelku!!! Jmenuje se Maruška
Zimanzlová a zastoupila paní učitelku
Lenku Hartmannovou, která odešla na
mateřskou dovolenou.

Ještě před začátkem školního roku,
jsme pořádali třídní schůzku pro rodiče,
na které jsme si zopakovali některé
důležité body ze ŠKOLNÍHO ŘÁDU 
protože je jako každý řád  závazný jak
pro děti, tak i pro rodiče a zaměstnance
celé školky. Dále se  zejména rodiče
nově příchozích dětí dozvěděli, co
dětem opatřit k pobytu ve školce, jaké
oblečení na převlečení pro případ
nehody a zejména, jak jim usnadnit
jejich odloučení a zároveň zpříjemnit
pobyt ve školce bez maminek a jejich
nejbližších.

A začal nový školní rok.....
V září jsme přivítali 8 maličkých

kamarádů, pro které bylo školkové
prostředí nové, tudíš jsme se snažili jim
okamžiky strávené s námi, všemožně
zpříjemnit. Hráli jsme hry, tančili,cvičili,
zpívali, hráli na nástroje, kreslili,
modelovali a nenápadně je zapojovali do
společných her. Mnozí to zvládli
bravurně, některým však ukápla slzička.
V polovině září jsme společně na
obecním úřadě přivítali pásmem
básniček a písniček malé narozené
občánky.

Po vítání občánků k nám do školky
přijelo Divadlo Štěpánka s pěknou a
poučnou pohádkou O koblížkovi.
Představení se líbilo všem, i našim

nejmenším.
Protože jsme se zapojili do projektu

preventivního vyšetření zraku
předškolních dětí „Koukají na nás
správně“, 19. září měli možnost rodiče
/díky nestátnímu zařízení Prima Vizus/
nechat vyšetřit screeningovým
přístrojem zrak svých dětí. Toto
vyšetření dokáže objevit u dětí skryté a
vrozené vady zraku.

A na konci září jsme všichni vyjeli na
malý výlet. Navštívili jsme kamarádskou
školku v Dobříni, kde jsme shlédli
vystoupení cirkusu Cecilka, plné
cvičených zvířátek. Potěšili nás hrdličky,

králíci, psi  vozící se v dětských
autech, kočky  balancující na kladině i
mluvící papoušek. Klaun, který nás
celým programem provázel, dokázal
tančit s obručemi a vyčarovat spoustu
kouzel. Nakonec nám všem vyčaroval i
úsměvy na tvářích, protože vystoupení
všech bylo opravdu velice pěkné a
poutavé.

V říjnu pro děti chystáme zábavné
dopoledne v Dětském světě  Méďa 
Béďa v Bohušovicích, ale to je ještě pro
děti překvapení..., budeme mít týden
dýňování  čeká nás vytváření, dlabání
dýní, pečení s paní kuchařkou a
samozřejmě výstava pro rodiče. A to jak
se nám vše podařilo se dočtete zase v
příštím čísle.

Přejeme Vám, všem čtenářům,
příjemný barevný podzim.

Kolektiv MŠ Vědomice
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SDH a Soptíci z Vědomic Všechny informace najdete na:http://sdhvedomice.unas.cz

ZPRÁVA Z ČINNOSTI SDH VĚDOMICE A ODDÍLU MLADÝCH
HASIČŮ

Po hektickém jaru, kterému dominovala
příprava na hasičskou slavnost a které 18.
června vyvrcholilo vlastní slavností 130. výročí
založení SDH Vědomice, se během léta běh
událostí a akcí sboru vrátil do klidnějšího
tempa. Těsně po slavnosti bylo ještě třeba vrátit
všechnu zapůjčenou hasičskou techniku
okolním hasičským sborům a uvést areál U
Sumce, kde se slavnost odehrávala, do
původního stavu. Nová motorová požární
stříkačka Tohatsu, které během slavnosti
požehnal Jeho Excelence Jan Baxant, biskup
litoměřický, začala pravidelně sloužit potřebám
oddílu mladých hasičů, nový, rovněž panem
biskupem požehnaný prapor je dnes součástí
výzdoby obecního úřadu a je tak možné si ho
zde prohlédnout. S odstupem času je dnes
možné konstatovat, že hasičská slavnost 130.
výročí se vydařila, že proběhla důstojně a že
nás členy sboru naplnila příjemným pocitem toho, že jsme
mohli být u takto výjimečné události.

Hlavním obsahem činnosti se během léta stala opět práce s
dětmi a jejich příprava na jedno předprázdninové a dvě těsné
poprázdninová kola seriálu Stimax Cup (běh jednotlivců na
60m překážkové dráze). Trénovalo se také na prázdninovou
Podřipskou ligu v požárních útocích, jejíž několik závodů se
během července a srpna uskutečnilo v bližších i vzdálenějších
obcích regionu.

Letošní krajský seriál závodů Stimax cup, který začal na
začátku května ve Lhenicích, pokračoval 26. června na
Tyršově stadionu v Roudnici nad Labem. Pro dospělé členy
našeho sboru to byl prubířský kámen, protože společně s
kamarády z SDH Křešice tuto velkou akci poprvé
spolupořádali a bylo nutno řešit mnoho komplikací, které s
přípravou a průběhem takovýchto podniků souvisí. Závody
nakonec proběhly za krásného letního počasí a podle ohlasů
od zúčastněných sborů se zařadily mezi ty organizačně
vydařené. Dařilo se i našim závodivším dětem, které se v
nabité konkurenci vůbec neztratily. V kategorii mladších dívek
(68 let) zvítězila Deniska H. a sedmé místo obsadila Melinda
J. Ve stejné kategorii chlapců rovněž zvítězil náš zástupce
Míša J., třetí skončil Matěj Š., 5. místo Kryštof K., 11. místo
Vojta K., 13. místo Vítek K. a 19. místo Martin S. V kategorii
mladší dívky 811 let skončila Zuzka Š. na 11. místě a Nikola
C. na 16. místě. V obdobné chlapecké kategorii byl Honza M.
na 14. místě. V kategorii starších dívek byla Eliška Š.
dvanáctá a Bára M. třiadvacátá. Mezi staršími chlapci byl
Zdeněk S. osmý. Třetí kolo Stimax cupu proběhlo 27.8. v
Chomutově a bylo přece jen trochu poznamenané nešťastným
termínem konce prázdnin a účast tak byla poněkud nižší. V
kategorii nejmladších dívek i chlapců potvrdili naši Deniska H.
s Míšou J. své běžecké kvality a opět zvítězili. Melinda J.
doběhla čtvrtá. Velkým překvapením byl výkon Kryštofa K.,
kterému se podařilo proniknout na stupně vítězů a obsadit třetí
místo, Matějovi Š. se naopak v Chomutově moc nedařilo a
skončil osmý. Další mladší chlapci zaběhli svůj standart a
skončili Vojta K. na 9. místě, Vítek K. na 12. místě a Martin S.
na 14. místě. Ve vyšší kategorii mladších dívek doběhla Nikola
C. na 7. místě, ve stejné chlapecké kategorii jsme v
Chomutově vinou termínu zástupce neměli stejně jako v
kategorii starších dívek. Mezi staršími chlapci skončil Zdeněk
S. devátý. Poslední čtvrté kolo Stimax cupu proběhlo 10. září

v Mostě. V horkém počasí byla účast opět hojná a naše děti
potvrdily svoje výsledky z předchozích kol. V kategorii
mladších dívek (68 let) završila svoje letošní suverénní
výsledky Denisa H. a stejně jako v předchozích kolech
zvítězila. Melinda J. doběhla pátá. Obdobný husarský kousek
jako Denise se podařil ve stejné chlapecké kategorii i Míšovi
J., Matěj Š. skončil druhý, Kryštof K. třetí. Další naši chlapci
byli: Vojta K. na 11. místě, Vítek K. na 14. místě a Martin S. na
21. místě. V kategorii mladších dívek 911 let doběhla Nikola
C. devátá, ve stejné chlapecké kategorii byl Honza M.
jedenáctý. V kategorii starších chlapců skončil Zdeněk S. na
10. místě.

Do celkových výsledků Stimax cupu se započítávali 3
nejlepší umístění ze 4 soutěžních kol, nejhorší umístění se
tedy škrtalo. Po tomto přepočtu tak celkově naše děti dopadly
takto:

Kategorie mladší dívky (68 let): 1. místo Denisa H.; 4.
místo Melinda J.

Kategorie mladší chlapci (68 let): 1. místo Míša J.; 2. místo
Matěj Š.; 3. místo Kryštof K.; 11. místo Vojta K; 12. místo Vítek
K.; 16. místo Martin S.

Kategorie mladší dívky (911 let): 10. místo Nikola C.; Zuzka
Š. se účastnila pouze dvou závodů a nebyla tak zahrnuta do
celkové klasifikace.

Kategorie mladší chlapci (911 let): 13. místo Honza M.
Kategorie starší dívky: Eliška Š. se účastnila pouze dvou

závodů a Bára M. pouze jednoho a nebyly tak zahrnuty do
celkové klasifikace.

Kategorie starší chlapci: 10. místo Zdeněk S.
V letním prázdninovém žákovském seriálu šesti závodů v

požárních útocích „Podřipská liga“ se umístilo družstvo
Vědomice A na třetím místě a družstvo Vědomice B na
devátém místě.

Do konce hasičské soutěžní sezóny se během září a října
budou děti účastnit ještě závodu v požárním útoku a ve
štafetě 4x60m v Bechlíně. Všechny ostatní zbylé soutěže již
budou v branných závodech požárnické všestrannosti, z nichž
jeden se uskuteční i ve Vědomicích, jako již tradičně na hřišti
Sahara a v přilehlém lese. Je tak možné 1. října vidět naše
děti v akci a přijít se za na závody podívat a závodníky
povzbudit.

MM
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KNIHOVNA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 17. 09. 2016 se na OÚ ve
Vědomicích konalo vítání nových
občánků do života v naší obci.
Slavnostní obřad zahájily děti z místní
MŠ. Děti miminkům přednesly básničky
a zazpívaly písničky.. Ještě jednou moc
děkujeme dětem i paní ředitelce a paní
učitelce za pěkné vystoupení.
Paní místostarostka ing. Iva Fořtová
slavnostně přivítala do života v naší
obci tyto nové občánky:
Hájkovou Alžbětu, Hampla Daniela,
Lebduškovou Amálku, Pillera Marka,
Sittovou Emily a Chaloupku Martina.
Tři vědomické sudičky, Anetka, Lucinka
a Terezka, přednesly miminkům svá
přáníčka a potom byli rodiče vyzváni k
podpisům do pamětní knihy. Každá
maminka dostala kytičku a rodičům byl
předán dárek a domovský list pro jejich
děťátko.

Na závěr slavnostního obřadu proběhl
přípitek a rodiče se s dětmi
vyfotografovali u naší kolébky.
Přejeme všem našim novým občánkům
krásný život, plný lásky a porozumění.

NAŠI GRATULANTI
V měsících červenec, srpen a září
oslavili svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
červenec
pan Vít Miroslav
pan Rous Miloň
Srpen
pan Knobloch Stanislav
paní Bělohlávková Libuše
pan Kormaník Josef
paní Křížková Věnceslava
září
paní Chládková Zděnka
pan Podrábský Ladislav
pan Novák Václav
Všem oslavencům ještě jednou
gratulujeme a přejeme hodně zdraví a
životní pohody.

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY
Každé pondělí od 9 do 11 a od 17 do 19 hodin.
Nový soubor knih z Litoměřic bude k dispozici od 10. října!

MÁTE DOMA ČTENÁŘE ZAČÁTEČNÍKA?
Naše knihovna má soubor knih pro malé čtenáře (první, druhé
a třetí čtení). Cena jedné takové knihy se pohybuje okolo
200, korun. Nemusíte je kupovat, přijďte do knihovny a
půjčte si je. U nás je půjčování bez poplatku.
MÁTE DOMA TVOŘÍLKA?
Je mu víc jak 5 let?
Přiveďte ho v pondělí odpoledne do knihovny. Platí se pouze
10, Kč za materiál na vyrábění.
Je mu méně než 5 let. Přijďte vyrábět spolu!
NEMÁTE SI S KÝM POPOVÍDAT?
Přijďte v pondělí dopoledne do kavárničky v knihovně.

JSTE S DÍTĚTEM DOMA?
Přijďte do knihovny v pátek v 10 hodin dopoledne. Je tu
prostor na zaparkování kočárku, na hry dětí i na popovídání
maminek.
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.
V naší knihovně často najdete i úplné novinky. Chceteli
vědět, jaké knihy v knihovně jsou, můžete nahlédnout do
elektronického katalogu na našich webových stránkách
knihovny. I.F

Komise pro občanské záležitosti

"Putovní harlekýnka"
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

http://knihovnavedomice.cz
A TROCHU HUMORU Z KNIHOVNY
*Manželům Kubelkovým se po deseti letech
manželství pokazí televizor, který dostali jako
svatební dar.
„Rozsviť,“ povídá muž ženě a vezme do ruky
knihu.
„Cože, ty umíš číst?“ vykřikne překvapená
manželka.
*V knihovně se ptá příchozí knihovnice:
„Kde máte oddělení počítačové literatury?“
„Hledáte něco konkrétního?“
„Manžela…“
*Mladá žena v knihovně
"Prosím vás, kde najdu knihu o manželském
štěstí?"
"Zkuste oddělení pohádek nebo fantasy."

V.S.
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Ahoj děti. Je tu podzim a s ním i dětská stránka ve Vědomických novinách. Je tu docela těžké bludiště, návody na vyrábění,
hledání rozdílů i dokreslovačka.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte v těchto novinách všechny kaštánky. Dokreslete a vybarvěte dráčka a stránku
se soutěžním kupónem přineste nejpozději 10. října do knihovny. Tam vás čeká sladká odměna!

PAPÍROVÝ DRAK
Helenka má dlouhou chvíli,
přemýšlí co vytvořit.
Potřebuje spoustu věcí:
papír, nůžky, dlouhou nit.
„Pomůžu ti.“ Říká táta.
Draka můžem vyrobit.
Celého jej ozdobíme,
pak ho můžem vypustit.
Dráček letí! To je krása!
Doletí až do oblak.
Hela samým štěstím jásá:
„táto, to je prima drak!“

TVOŘENÍČKOBLUDIŠTĚ

Vyrobit si draka není nic těžkého. Návod je na
stránce pro dospělé.

Najdi 7 rozdílů a obrázek vybarvi! POUŠTĚNÍ DRAKA
( Jiří Žáček)
,,Draku,
ty jsi vážně drak?"
,,Hudry, hudry,
je to tak."
,,A máš zuby dračí?"
,,Mám dva 
to mi stačí."
,,A co těmi zuby jíš?"
,,Princezen mám plnou spíž."
,,Ach, ty lháři 
každý to ví, že jsi jenom papírový."

Milé děti.
Tenhle dráček nutně
potřebuje domalovat.
Dokážete to?

VYRÁBÍME SVÍCÍNEK:
Pomůcky a materiál:
skleněné vázy hranaté, kulaté, hezké zavařovací sklenice...
průsvitná samolepící tapeta
vylisované listy
Postup práce:
Zezadu na rubovou (papírovou) stranu samolepící tapety si
obkreslíme tvar vázičky. Vystřihneme. Na suché, odmaštěné
vázičky naaranžujeme listy nebo jiné vylisované přírodniny a
opatrně přelepíme samolepící tapetou.
Možná vás překvapí, že nezapálené svícínky nevypadají nic moc.
Počkejte do večera, rozsviťte svíčky (nejlépe světlé obyčejné 
čajové svítí méně) a uvidíte :)

POUŠTĚNÍ
DRAKA
( Jiří Žáček)
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KŘÍŽOVKA
Blíží se nám podzim, a to je ideální
ČAS NA PŘÍPRAVU DRAKA. Vyrobeného
draka můžete hned za vhodných
podmínek vyzkoušet. Draka lze
vyrobit jak velkého na pouštění nebo
malého na podzimní dekoraci, princip
je ale stejný.
Co budete potřebovat?
lehké dřevěné laťky
hedvábný papír
krepový papír
mašličky nebo proužky látky
provázek
lepidlo
nůžky
fixy, pastelky, vodovky
Postup
Nachystejte si 2 laťky – kratší a delší
– velikost volte podle požadované
velikosti draka. Na obou koncích
každé laťky si udělejte zářezy pro
provázek. Laťky spojte provázkem
(hřebíčkem). Spoj by měl být ve 2/3
delší laťky a v polovině kratší laťky.
Potom natáhněte provázek po
obvodu konstrukce – tím celou
konstrukci zpevníte.
Hotovou konstrukci položte na
hedvábný papír a obkreslete na něj
obrys draka, tak aby byl cca o 2 cm z
každé strany větší. Poté obrys draka
vystřihněte a u každého rohu
vystřihněte malé „véčko“.
Ještě než budete přidělávat papír na
konstrukci, ozdobte draka podle
svých představ. Na hedvábný papír
můžete normálně kreslit či malovat –
jen dejte pozor, protože papír je
tenký, aby se vám neprotrhl. Ke
zdobení používejte syté barvy,
abyste draka v té výšce viděli :).
Konstrukci draka přiložte na papír –
na tu čistou stranu. Přebývající část

Převzato z internetu

papíru přehněte přes provázek a přilepte
lepidlem.
Po zaschnutí lepidla otočte draka
pomalovanou stranou k sobě a připravte si
2 provázky – opět jeden delší a druhý
kratší – provázky musí přesahovat délku
dřevěných latěk. Kratší provázek přivažte k
oběma koncům kratší laťky (po lícové
straně draka) a totéž udělejte i s delším
provázkem.
Jednou rukou chyťte oba provázky –
najdete tak bod, ve kterém se překrývají. V
tomto bodě provázky spojte a přidělejte k
němu vodicí provázek namotaný na cívce
(může být i kousek klacíku – pozor na ostré
konce).
V této fázi drakovi chybí akorát ocas. Ten
vyrobíte z provázku a krepového papíru,
mašliček nebo proužků látky. Ocas nesmí
být moc těžký, měl by být zhruba
dvaapůlkrát delší než drak a připevňuje se
k jeho dolní části.
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SPORT
SK SAHARA Vědomice – fotbal
SK SAHARA VĚDOMICE Z.S. 
FOTBAL
Dobrý den vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s
nejzásadnějšími událostmi z jednání
Výkonného výboru SK SAHARA
Vědomice a dění ve fotbalovém „A“
mužstvu Sahary od posledního vydání
Vědomických novin.
VÝKONNÝ VÝBOR SK SAHARA VĚDOMICE
Z.S.
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 3. června 2016 byl
zapsán do spolkového rejstříku
vedeného Krajským soudem nový
název našeho klubu SK SAHARA
Vědomice z.s. a tím byl dokončen
přechod klubu z občanského sdružení k
zapsanému spolku.
Druhým velkým tématem byla
nabídnutá reciproční spolupráce s
dalším fotbalovým klubem na katastru
obce, Fotbalovou farmou VOŠ a SOŠ
Roudnice n.L. Základním bodem
spolupráce byla žádost o možnost
odehrání mistrovských zápasů
nastávajícího ročníku 2016 – 2017
mladšího a staršího dorostu farmy na
hřišti SK Sahary. Nabídka pro Saharu
Vědomice obsahuje možnost tréninku
všech našich družstev na hřišti farmy a
během zimní přípravy možnost užívání
tréninkového zařízení s možností
regenerace ve školním statku a
výpomoc při údržbě hrací plochy.
Vzhledem k tomu, že mužstvo dorostu
Sahary Vědomice nebylo přihlášeno do
okresního přeboru z důvodu přechodu
většiny hráčů do věkové kategorie
dospělých, budou mít tak i nadále diváci
možnost sledovat dorostenecký fotbal
(krajský přebor) na Sahaře.
Činnost v klubu a na hřišti neutichla ani
během letní přestávky. Hned po
skončení mistrovských soutěží bylo
započato s regenerací hrací plochy,
které je věnovaná pozornost po celé léto
až do dnešních dnů. Dále byly v rámci
údržby natřené fotbalové branky a
opravené ochranné sítě za brankami.
„A“MUŽSTVO

Po výborném umístění v konečné
tabulce sezóny 2015 – 2016, kdy jsme
se umístili na 6.místě, byl prvořadý úkol
stabilizovat kádr mužstva, tzn. dokončit
přestupy Honzy Chládka, Tomáše
Berana a Luboše Čady a získat ještě

jednu nebo dvě posily. To se podařilo už
v rozběhnuté soutěži a jsou to David
Bláža a Martin Nicek. Po dlouhodobém
zranění se do mužstva vrací Lukáš
Novák.

Z dorostu doplnili kádr Dominik Špicar,
Honza Schovanec a David Hlaváč, a
přiřadili se k Martinovi a Tomášovi
Ortbauerovým a Jirkovi Pokornému,
kteří již v „A“ mužstvu nastupovali
minulou sezónu.

Před zahájením nového ročníku
sehrála Sahara dvě přípravná utkání. V
Horních Beřkovicích prohráli naši
fotbalisté 7:2 (4:1) a ve Vrbici zvítězili
5:2.

Cílem mužstva pro letošní sezónu je
umístění do 6. místa tj. zopakovat výkon
z loňského ročníku. Nutno však
podotknout, že vstup do soutěže se
nám, jako tradičně nevydařil.

V předehrávaném 13.kole jsme 20.8.
hostili Sokol Mnetěš a dostali jsme
fotbalovou lekci z produktivity. Je
pravda, že jsme nehráli v kompletní
sestavě, ale to nemůže být omluva.
Hosté nás přehráli celkem jednoznačně
4:0 (2:0).

Náprava měla přijít v následujícím
utkání v Račicích, které jsme na jaře
doma deklasovali 9:0. Hra však byla od
začátku vyrovnaná a šance se střídali
na obou stranách. Největší šanci v
prvním poločase měl

Tomáš Beran, když jeho dobrá střela z
dálky orazítkovala tyč domácí branky. To
bylo z naší strany vše. Ve druhém
poločase zejména domácí přitvrdili, hra
se kouskovala, z čehož těžili domácí,
kteří měli stále více šancí. Několik minut
před koncem se vyznamenal Kuba Kos,
když zlikvidoval dvě stoprocentní šance
domácích. Zápas skončil 0:0 a přišly na
řadu penalty, ve kterých jsme totálně
propadli, neproměnili tři ze čtyř. Zůstalo
tak u jednoho bodu do tabulky.

V dalším kole jsme hostili FK Bechlín.
Od začátku jsme měli hru ve svých
rukách a soupeře jsme přehrávali.
Bohužel jsme doplatili na naši
nemohoucnost v proměňování šancí.
Jen během prvních 20 ti minut jich bylo
alespoň pět stoprocentních. Hosté však
z ojedinělého protiútoku vstřelili úvodní
gól, a když přidali druhý po nemastné
neslané střele, která záhadně proklouzla
brankáři Kosovi mezi rukama, hra se
vyrovnala. V druhém poločase nelze
upřít snahu našim hráčům, která byla
korunovaná gólem Michala Štulce z
trestného kopu. K vyrovnání skóre jsme

se do konce zápasu bohužel již
nedostali a prohráli druhý zápas na
domácím hřišti 1:2 (0:2).

Doposud poslední zápas jsme
odehráli v Rovném s místním
Podřipanem. Ten postoupil ze IV. třídy a
do tohoto zápasu byl lídrem tabulky. V
tomto utkání podal celý náš tým zatím
nejlepší výkon, i když se opět opakovaly
problémy s proměňováním šancí. První
poločas jsme měli po většinu času míč
na našich kopačkách a chyběly opravdu
už jen ty góly.

Obraz hry se nezměnil ani po
přestávce, i když domácí podnikali
častější rychlé protiútoky. V 58. minutě
po naší chybě při rozehrávce na půlící
čáře běžel domácí hráč na naši branku
a dal první gól zápasu. Snaha našeho
mužstva nepolevovala a v 79. min. po
centru z přímého kopu vstřelil krásnou
branku hlavou Michal Štulc  1:1.

A když v 85. min. po samostatné akci
přidal Michal druhý gól, zdálo se být o
výsledku zápasu rozhodnuto. Dvě
minuty před koncem byl nařízen trestný
kop na naši branku a po vyražení střely
brankářem Kosem před sebe nikdo z
našich hráčů nedobíhal pomoci
brankáři, pouze hosté a dorazili míč do
sítě – 2:2 a zápas rozhodovaly penalty.
Tentokrát však naši exekutoři penalt byli
stoprocentně úspěšní a rozstřel jsme
vyhráli 5:4 a připsali si další dva body.

Po odehraných čtyřech zápasech
máme 3 body a jsme na 12. místě
aktuální tabulky. I když los pro v
následující zápasy není zrovna lehký,
věříme, že potvrdíme zlepšenou hru z
posledního zápasu a budeme získávat
další body do tabulky a těšit naše skvělé
fanoušky.

Sahara válí !!!!!
(js)

TROCHA FOTBALOVÉHO HUMORU
*Zamyšlený hráč po zápase přijde za
fotbalovou rozhodčí a dotazuje se: „Když
nejste sudí, tak jste vlastně... sudička?”
*Fotbalista jde sám na brankáře, ale
velkým obloukem přestřelí.
„Není se co divit,” povídá jeden pán na
tribuně svému sousedovi. „Je to bývalý
policajt, první střelu dává do vzduchu!”
*Proč se fotbalisté bojí deště?
Aby jim nevypršela smlouva.

7



Vědomické noviny strana 10

SLOŽITÝ ZAČÁTEK SEZÓNY 2016 17 ŽEN SAHARY VĚDOMICE
Minulý fotbalový ročník 201516 žen
Sahary Vědomice byl nejúspěšnějším
ročníkem fotbalu žen. Dlouho se ženy
držely na předních místech tabulky v
divizi žen, skupiny B. Nakonec díky
dvěma nepovedenými utkáními skončily
na 4.místě. V letní přestávce se
podařilo ustálit počty hráček – žen. Díky
novému systému registrace a po
určitých zmatcích se podařilo převést
bývalé hráčky FK Krupka, které dosud
byly jen na hostování, do hráčského
základu SK SAHARA Vědomice. V
současnosti tak mají ženy k dispozici na
mistrovská utkání 18 aktivních hráček.
SK Sahara Vědomice – ženy nastoupila
do podzimních soutěží fotbalového
ročníku 20162017 bohužel stejně
špatně, jako zakončovaly jarní
mistrovské soutěže. Zápasy se potýkají
s nízkou účastí, zaviněnou nemocností,
ale také díky tomu, že některé hráčky
daly přednost dovoleným před
mistrovskými zápasy. Odrazilo se to již
v letní přípravě, kdy se tréninky konaly
jen zřídka, byly odvolávány z důvodu
nízké účasti. Ze tří naplánovaných
přípravných utkání se nakonec
uskutečnilo jen jedno a to s
druholigovým týmem žen Praha Zlíchov,
s výsledkem 2:5. Přes prohru, ale tento
zápas ukázal, že tým žen má na
udržení se na předních místech tabulky
v divizi žen, pro letošek opět ve skupině
A.
První dva odehrané mistrovské zápasy

tak skončily porážkou. K prvnímu
zápasu nastoupily ženy na domácím
hřišti proti týmu JirkovErvěnice.
Nastoupily však jen v deseti. Musely se
tak od začátku bránit a spoléhat na
rychlé brejky jediné útočnice  Králové.
Přesto to byl vcelku vyrovnaný zápas.
Sahara dobře bránila, v poločase
prohrávala jen 0:1 po chybě v obraně.
Na začátku druhé půle se hra ještě více
vyrovnala, Králová několikrát zahrozila,
ale nepodařilo se jí proměnit žádnou
šanci. Koncem utkání pak domácím již
docházeli síly, začali více chybovat v
obraně a nakonec prohrály 0:3.
Na druhé utkání odjely ženy na hřiště

Pavlíkova, ale bylo jich ještě o jednu
méně, nastoupily jen v 9 hráčích. K
tomu bylo úmorné vedro a tak i zde
prohrály 1:5, po poločase 0:2. Díky
zranění Saskové dokončily zápas jen v
8 hráčích. Jedinou branku dala Králová
hlavou, po rohovém kopu zahrávaném
Reinovou. Po dvou kolech, je tak
SAHARA na posledním 10.místě.
Třetí mistrovské utkání, hrané na
domácím hřišti ve Vědomicích v neděli
18.9. od 13,30 hod, snad již ukáže sílu
týmu žen a porazí hráčky z Libušína.
Autorka zatím jediného gólu SAHARY 
Jana Králová

SK SAHARA VĚDOMICE – STARŠÍ A MLADŠÍ
PŘÍPRAVKA

K prvnímu tréninku v nové sezóně jsme se sešli 1.8.2016
na tréninkovém hřišti VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem ve

starých Vědomicích. Vzhledem k úpravě hrací plochy na
hřišti u lesa, nám VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem poskytla
útočiště pro trénování u nich. První tréninkový týden
proběhly 2 tréninkové jednotky a poté následoval odjezd na
letní soustředění do Sportovního areálu v Horních
Počaplech.

Na soustředění odjelo 16 dětí a 6 trenérů. Byli
jsme ubytovaní v místním sportovním areálu, ve
kterém je zázemí pro mnoho druhů sportů. My
jsme využili zejména obě fotbalová hřiště, ale k
dispozici jsme měli celý areál. Trénovali jsme 3x
denně, pouze v neděli jsme navštívili Mělník a
místní koupaliště. V Počaplech jsme strávili 5 dnů
plných trénování ale i zábavy. Poslední noc
proběhla již tradiční stezka odvahy, ve které jsme
děti kromě kuráže prozkoušeli i ve fotbalových
znalostech. Celé soustředění bylo naprosto
parádní, děti se naučily mnoho nových dovedností
a utužily kolektiv. Tímto bych ráda za celý tým
mladší a starší přípravky poděkovala obci
Vědomice, sportovnímu klubu SAHARA Vědomice
a v neposlední řadě rodině Králových, kteří nám
finančním darem pomohli k uskutečnění této akce.
Všichni jsme si to náramně užili a jistě to nebylo
naše poslední soustředění!

Po příjezdu jsme již najeli na normální
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SK SAHARA Vědomice – volejbal
Volejbalové léto probíhalo v poklidném režimu

pravidelných setkávání se u hry v novém sportovním
zázemí. Kromě členů klubu jsme rádi uvítali i mnoho
hostů, kteří hru osvěžili.

První sobotu v září se konal tradiční volejbalový
turnaj "SAHARSKÝ MEMORIÁL 2016, už 15.ročník.
Počasí nám přálo. Slunce zalezlo za mraky a k radosti
nás všech hřálo velmi umírněně. Kromě hráčů z
Vědomic k nám zavítali i kolegové z Roudnice a
Krabčic. Dopolední hry se zúčastnilo 17 hráčů losem
rozdělených do 4 gendrově vyrovnaných družstev.
Všechna družstva hrála dle svých nejlepších možností.

Po lítém boji, průběžném zlepšování strategie a
techniky hry díky věcným připomínkám zkušenějších
hráčů a vynikajícím sladkým svačinkám poskytnutým
našimi sponzory byl ve 14 hodin vyhlášen vítěz
letošního turnaje. S hrdostí oznamujeme, že pohár
tento rok zůstává doma ve Vědomicích! Ani ostatní
družstva však neodešla s prázdnou za což také
děkujeme sponzorům.

Po zasloužené pauze volejbalová sobota pokračovala
odpoledním turnajem v Beach volejbale. Do soutěže se
přihlásilo 12 lidí, kteří byli losem rozděleni opět do
vyvážených dvojic, které se utkávaly až do večera o druhou
část cen. Hra byla po intenzivním dopoledni velmi náročná a
každý krok v písku vyžádal spoustu síly. Technika hry byla
proto velmi úsporná a promyšlená. Ve 20 hodin Vědomice
vyhlásily vítěze i této druhé části turnaje.

Tímto děkujeme všem, kteří přišli hrát nebo nás jenom
podpořit svou přítomností za krásný volejbalový den!

V podobném duchu žila volejbalová hřiště Sahary
Vědomice i následující víkend. Uvítala hosty právnické
volejbalové skupiny z Hellichovky. Nádherná prosluněná
sobota byla věnována šestkovému volejbalu a nedělní
odpoledne plážovému volejbalu pro ty, kteří vytrvali ze soboty.

Tereza

tréninkový režim, který se skládá ze tří
tréninků týdně (pondělí, středa, čtvrtek). I
přestože jsou prázdniny a spoustu dětí je
tráví na různých návštěvách a dovolených,
scházíme se ve velmi uspokojivém počtu.
20. srpna jsme se zúčastnili turnaje
mladších přípravek v Mnetěši, kde jsme
obsadili v konkurenci pěti týmů krásné 2.
místo. Před začátkem soutěží starších a
mladších přípravek nás čeká ještě pár
přátelských utkání. Za zmínku jistě stojí
přípravné utkání se starší přípravkou Junioru
Teplice. A první zářijový víkend to již
vypukne. Ráda bych Vás pozvala na naše
domácí turnaje, které se uskuteční
11.9.2016, 24.9.2016, 9.10.2016 a
22.10.2016 vždy od 10:00. Přijďte podpořit
naše hvězdičky!

I přestože nám děti stále přibývají,
chceme expandovat ještě více. Proto zveme
holky a kluky ročník 2006 a mladší se
zájmem o sportování mezi nás.

Pokud chcete zažít zábavu a super kolektiv neváhejte nás kontaktovat (tel. 732952275). Tímto bych se i ráda obrátila na
trenéry nebo budoucí trenéry, kteří by se chtěli věnovat trénování dětí, ať se nám ozvou. Rádi mezi námi přivítáme nové tváře.

Bára Cankářová (trenérka)

TROCHA VOLEJBALOVÉHO HUMORU
*Který člověk je u volejbalového týmu nejhorší? Trenér, jinak by pořád nezůstával na střídačce.
*Jak chytají volejbalisté ryby? Sundají síť a jde se na to!
*Rozhovor na volejbalovém hřišti: Zahrajeme si znovu příští sobotu? No, měl jsem mít v sobotu svatbu, ale můžu to odložit.
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Termín uzávěrky příštího čísla je 1.12.2016.

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

Občasník Vědomické noviny vydává obec Vědomice, Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 00264598,
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14 213, v nákladu 300 ks  září 2016.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.

KOČIČÍ DOMOV SLUNÍČKO, Z.S.
V letošním roce 2016 dostal spolek Kočičí domov Sluníčko, z.s. z obce Vědomice finanční dotaci ve výši 2 000, Kč ve prospěch
péče o opuštěné kočky a koťata a na podporu jejich kastrací. Od začátku roku domov přijal z obce Vědomice osm
bezprizorních koček, z toho byly tři plaché kočky po vykastrování a ošetření vráceny zpět do své lokality. Kontaktní kočičky,
které ve spolku zůstaly, byly uzdraveny, ošetřeny, naočkovány, vykastrovány, očipovány a hledáme jim nový zodpovědný
domov.
Nejenže se staráme o opuštěné, bezprizorní, nemocné a zraněné kočky, ale zabýváme se osvětou kastrací a odpovědného
přístupu lidí ke kočkám, aby nechtěně množící se zubožené kočky a koťata vůbec nebyly. V obci Vědomice jsme vyvěsili
billboard právě na podporu kastrací a rádi bychom v tomto pokračovali. Další billboard je vyšešen na soukromém plotě mezi
Vědomicemi a Chodouny. Děkujeme občanům, kteří nám na propagaci propůjčili oplocení.
Za loňský rok bylo přijato do Kočičího domova Sluníčko celkem 242 kočiček a 196 našlo nový domov.

Za Kočičí domov Sluníčko, z.s. Milana Petrásková, předsedkyně.

Očkování psů veVědomicích!
Oznamujeme občanům, že letos opět
proběhne očkování psů v obci. Očkovat bude
paní doktorka Dubická. A to 1.10.2016 v
dopoledních hodinách.
Informace o času a místě očkování naleznete
na plakátku ve vývěsních skřínkách a budou
ohlášeny místním rozhlasem.

Uzavírka v Roudnici
Severočeská vodárenská společnost (SVS)
zahajuje plánovanou investičních akci –
rekonstrukci nevyhovujícího úseku kanalizace
v Nerudově ulici. Z toho důvodu v termínu 26.
9.  30. 10. 2016 čeká Roudnici nad Labem v
rámci těchto prací zásadní dopravní omezení.
Po dobu celkové uzavírky Nerudovy ulice bude
doprava v centru města upravena dle plánu
odboru dopravy MěÚ RCE.
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