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OBEC

Milí čtenáři,

OBSAH

vítám Vás u podzimního vydání našich Vědomických novin. Za sebou máme léto, letos
plné krásných slunných dní. Čeká nás období, kdy se slunce na obloze moc často
neukáže. Dny se kvapem krátí, večery se prodlužují. Najednou máme více času na to, k
čemu se v létě nedostaneme. Třeba utřídit fotografie z dovolených nebo vzít do ruky
knížku. Někdo podzim nenávidí, někdo ho miluje a někomu je to jedno. Jisté je to, že
každý rok přijde. Neomylně. Na tom nic nezměníme.
Já Vám jménem redakce Vědomických novin přeji krásný, pokud možno prosluněný
podzim a přidávám motto, které by se pro přicházející část roku mohlo hodit:
NA DOSAŽENÍ CÍLE JE TŘEBA SNÍT. (A podzim a zima je na snění přímo ideální…
Nejlépe za pecí.)
Ing. Iva Fořtová

PODZIM JE KRÁL
Podzim je král barevných dní,
mlhou si opředl svá tajemství.
Po babím létu vzkaz posílá
kytkám i světu: "Přišel jsem k Vám".
S halenou barevnou maluje listí,
cestičky do školy dětem zas čistí.
Ptáci už na drátě s námi se loučí,
něco teď začíná a jiné končí.
Na flétnu stříbrnou podzim si píská,
stíny se protáhnou, zima je blízká.
Podzim je král barevných dní,
mlhou si opředl svá tajemství.

Informace z obce

VÝSTAVBA

CHODNÍKU k plaveckému
bazénu a následně do obce se chýlí ke
konci. Jsou dokončovány poslední
stavební práce. Veřejné osvětlení
chodníku bylo definitivně dokončeno a
je napojeno na rozvaděč obce. Dosud
bylo, na základě dohody s městem
Roudnice n.L.,
osvětlení chodníku
vedoucího k mostu připojeno na zdroj
energie v plaveckém bazénu. O tom
jsme již informovali v předchozích
novinách. Na tomto příkladu je názorně
vidět, že pokud se sousední obce
dohodnou, výsledkem je uspokojení
oprávněních potřeb občanů obou lokalit.

Stavební práce rovněž probíhají na
rekonstrukci POŽÁRNÍ ZBROJNICE, ve
které budou vytvořeny důstojné prostory
pro volnočasové aktivity našich mladých
hasičů.
Rekonstrukce
je
před
dokončením a termín dokončení v
měsíci listopadu je reálný.
Vědomické noviny

V minulém
plánované

měsíci

byly

OPRAVY

dokončeny
MÍSTNÍCH

KOMUNIKACÍ v obci. V rámci těchto

prací byla provedena i oprava
nebezpečného odvodňovacího kanálu
Pod Lipou. Zde docházelo často ke
ztrátám kanalizačních mříží a tím
vznikalo nebezpečí poškození vozidel
ale i úrazů dalších uživatelů této části
místní komunikace, která je rovněž ve
vlastnictví obce. Nemalé finanční
prostředky byly investovány i do výměny
dopravních značek v obci.
Po několikerých jednáních se Správou a
údržbou silnic Litoměřice, která spravuje
majetek kraje, zástupci odboru dopravy
Ústeckého
kraje
a
Dopravním
inspektorátem Policie ČR v Litoměřicích,
byla zahájena ÚPRAVA VÝJEZDU ZE
ZATÁČKY od mostu na Zavadilku, kde
často dochází k dopravním nehodám,
které ohrožují chodce na chodníku.
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KŘÍŽOVKA
PŘÍLOHA STR.2

Pro děti máme zase úkol.
Tentokrát počítáme draky ve
všech obrázcích v celých
novinách.

Stávající stav neumožňuje vozidlům,
které
jsou
v
zatáčce
patrně
nedodržením rychlosti vyneseny, plynulý
výjezd do prostoru pole. Zatím přes
veškeré urgence obce nebyla úprava
dokončena dle dohody. Obec zvažuje
také umístění svodidel na vlastní
náklady na straně u chodníku. V tomto
směru byla zahájena jednání s
dotčenými orgány, jejichž souhlas je,
vzhledem k zásahu v ochranném pásmu
silnice II.třídy, nezbytný.
Obec zajišťovala v poslední době
údržbu majetku i prostřednictvím klientů
úřadu práce, kteří zde vykonávali
VEŘEJNOU SLUŽBU. Za zmínku stojí
údržba veřejných prostranství, zeleně,
obnova nátěrů altánů u Labe a zařízení
sportovních hřišť, včetně dalších
drobných udržovacích prací.
Václav Tyl
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Ať se nám to líbí nebo ne, přichází
podzim a tudíž i PŘÍPRAVA NA ZIMNÍ
OBDOBÍ. V podmínkách obce to
znamená přípravu techniky na zimní
údržbu místních komunikací. Proto se na
naše občany obracíme se žádostí, aby

odstranili
keře,
které
prorůstají
oplocením a zasahují do profilu
chodníků a větve, které brání v průjezdu
zametacího stroje na chodnících.
Děkujeme všem za pochopení a
usnadnění práce našim zaměstnancům.

VOLBY

ODPAD ZE ZAHRAD

Upozorňujeme občany, že biologický
odpad ze zahrad je možno bezplatně
odevzdat ve sběrném dvoře v obci.
Sběrný dvůr je otevřen každou
středu od 13:00 do 17:00 hodin a
každou sobotu od 8:00 do 12:00

Volby do Zastupitelstva krajů 2012, které proběhnou současně s volbami do Senátu Parlamentu ČR se konají
v pátek 12.10.2012 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13.10.2012 od 8 hodin do 14 hodin.
Místem konání voleb je zasedací místnost OÚ Vědomice, Na Průhonu 270.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

12. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice se koná ve
středu 17. října 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti
Radnice ve Vědomicích.
Zastupitelstvu obce bude navržen následující program
jednání:
1.
Kontrola usnesení z posledního zasedání ZO
2.
Zpráva o činnosti OÚ
3.
Výroční zpráva MŠ za školní rok 20112012

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vyhlášení výsledků soutěže

OKNO DO ULICE

Dne 28. září byly slavnostně vyhlášeny výsledky letošního
ročníku soutěže "Okno do ulice". Celkovým vítězem se stala
paní Martina Sazečková.
V kategorii nováčků získala první cenu paní Jana
Kubíková. Blahopřejeme. Dalšímu finalisty jsou pí. Barcalová
Jiřina, Brázdová Milada, Honková Ingeborg, Hypská Marie,
Jonáková Kateřina, Kvasničková Jiřina, Podrábská Marie a
Vápeníková Růžena. Všichni finalisté dostali poukázku na
400,Kč na zboží z řetězce OBI. Poukázka nemá omezenou

Nakládání s majetkem obce  hřiště petanque
Informace o záměru obce  chodník u plavecké haly
Informace o uzavření věcných břemen
Rozpočtová opatření č.4/12
Návrh rozpočtového provizoria na I. Q 2013
Kontrola plnění programu obnovy a rozvoje obce
v roce 2012
Návrh programu obnovy a rozvoje obce v roce 2013
Interpelace zastupitelů

dobu platnosti a proto ji lze uplatnit kdykoliv. Třeba na jaře při
nákupu kytiček. Jedinou podmínkou je, že nákup musí mít
hodnotu minimálně 400,Kč.
Ostatní účastníci soutěže dostanou cenu útěchy. Pro ty, kteří
se slavnostního vyhlášení nezúčastnili, připomínám, že ceny
si můžete (po dohodě) vyzvednout na Obecním úřadu ve
Vědomicích do konce října.
Děkuji všem soutěžícím a těším se na příští ročník již tradiční
soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu.
I.F.

Okénko mateřské školy Vědomice

Vážení čtenáři.
Odpočinkový čas letních prázdnin už
zmizel v nedohlednu a naše školička za
čala po řádném úklidu opět fungovat na
plné obrátky. 20 srpna se k nám opět
slétly známé tváře dětí, jako ptáčci do
své budky. Paní učitelky, paní školnice i
paní kuchařka se velice těšily, až uvidí,
jak nám přes tu dlouhou dobu naši malí
človíčci povyrostli.
Hned v září začali školku navštěvovat
noví kamarádi, a jak už to bývá, neobe
šlo se to bez pláče, protože je těžké
zvyknou si být najednou pryč od ma
minky. Ale my všichni na tom ještě za
pracujeme, pomohou nám v tom různé
hry, které hrajeme, spousty hraček a
kroužky, které se u nás vedou. Aby toho
nebylo na děti hned tolik, začaly jsme
kroužky zapojovat postupně, až se nová
mláďátka trochu adaptují, začneme s
pravidelným režimem. V pondělí bude
me hrát na flétnu, v úterý se budeme
učit na počítači, ve středu pochytíme ně
co z angličtinky, ve čtvrtek procvičíme
jazýčky při logopedii a v pátek zapojíme
naše zručné ručičky do práce v čase ši
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kovných rukou.
Dále ve školce proběhla rodičovská
schůzka, kde se rodiče dozvěděli důleži
té informace o tom jak omlouvat děti, ja
kou mají mít obuv a co s sebou do
školky. V tomto čase jsme poprosili rodi
če, aby nám opět jako každý rok po
mohli s úpravou venkovního pozemku
okolo školky. Bude se jednat cca o 4
hodiny práce a za odměnu si uděláme
táborák
a
ten největší
dárek bude,
že děti bu
dou mít při
pravené
bezpečné
prostory pro
hraní.
Podobně ja
ko
jsme
slavili „čaro
dějnice“, če
ká
nás
oslava
Halloweenu,
oprášíme a

přineseme si do školky masky a vyrazí
me strašit do ulic, to bude zase jednou
legrace.
A že školka není jen o lumpačinkách,
které děláme při různých akcích, ale ta
ké o umu a učení, již od října začneme
pracovat na programu besídky, která se
uskuteční před Vánoci. Rozhodně se
nebudeme nudit.
Pavla Kavinová

Vědomické noviny

Pozvánka

na již tradiční Uspávání broučků vědomických, které se koná v sobotu, 27. října.
Sraz je v 18:30 u Obecního úřadu ve Vědomicích. S lampióny projdeme obcí a po cestě budeme
plnit zajímavé úkoly. U Labe uložíme broučky k zimnímu spánku. Provázet nás budou
čmeláci Čmelda a Brumda. A možná přijde i Pučmeloud.

Klub důchodců ve Vědomicích

Historie klubu

Milí spoluobčané,
dne 2.8. to bylo již 10 let, kdy jsme v naší obci založili KLUB
DŮCHODCŮ s 24 členy, v čele s panem Laškem. Za jeho éry
důchodci navštívili 2x divadelní představení v Roudnici nad
Labem. Vstupenky byly hrazeny z klubových peněz. Kromě
toho bylo uspořádáno celkem 33 přátelských posezení, včetně
předsilvestrovských. Od roku 2004 jsme se kolektivně
zúčastňovali pálení čarodějnic a v roce 2005 jsme se podíleli
na oslavách 500. výročí založení obce. V roce 2007 požádala
p. Cinková o uvolnění z funkce kronikářky. Bylo jí vyhověno a
do této funkce byla členy zvolena p. Jana Tylová. V tomto
roce má klub již 46 členů.
Na členské schůzi dne 17.4.2009 pokládá funkce předsedy p.
Lašek na vlastní žádost. Členy klubu je do této funkce zvolena
p. Marta Nováčková. Od tohoto roku bylo uspořádáno 29
MŮJ PŘÍBĚH (k zamyšlení)
Byly vyhlášené a odměněné největší
čtenářky v obci.
Prošly mi hlavou vzpomínky, co se
mého čtení týká. Vyrůstala jsem v
době války. Maminka říkávala, že
ženská, která čte, nestojí za nic. Když
jsem se vdala, dostala se mi do ruky
knížka, která mě tak zaujala, že i při
vaření jsem si odskočila ke knížce. Po
jejím přečtení jsem si vzpomněla na
maminčina slova a měla jsem výčitky,
že jsem knihu přečetla na úkor své

NĚKOLIK VZPOMÍNEK.

domácnosti.
Rozhodla jsem se, že budu číst, až
budu v důchodu. Knih mám dostatek
a zatím jsem jich přečetla tak málo jen
proto, že je tolik věcí, kterými se dá
zaměstnat… Bude mi 80 a snad budu
mít ještě čas ty knihy přečíst.
Marie Cinková

Vážení občané Vědomic, koncem října letošního roku tomu
budou tři roky, kdy jsme po sedmadvaceti letech Vaší obec
opustili a odstěhovali jsme se blíž k našim dětem a
vnoučatům. Důvodem našeho odchodu z Vědomic do
Jablonného byl náš zdravotní stav. I po těch letech často
vzpomínáme na místa, která jsou nám stále blízká…
A to je také důvod k napsání několika vzpomínek na
postupné zvelebování obce Vědomice, počínaje osmdesátým
rokem minulého století, až do konce prvního desetiletí století
jednadvacátého. Začněme třeba dnešní ulicí Roudnickou  od
jejího začátku, až k ulici na Průhonu.
Když jsme se v roce 1982 rozhodovali o koupi malé
nemovitosti se zahrádkou, vítala nás na této přístupové cestě
do obce rozestavěná stavba plaveckého centra. Dále
pokračovala rozsáhlá skládka odpadového materiálu. Na
druhé straně byla alej přerostlých a neudržovaných hrušní. Při
vstupu do obce za objektem školního statku a rohové budovy
(hostince) byla kolem zástavby rodinných domků prašná
vozovka bez chodníků. Jediným kladem byla alej okrasných
stromů. To vše potvrzují dobové fotografie.
Jako když víla švihne kouzelným proutkem  situace kolem
nevábné skládky se začala měnit. Za přispění tehdejšího
národního výboru a občanské svépomoci v akci Z byl upraven
Vědomické noviny

přátelských posezení a navštívili jsme jedno divadelní
představení.
V roce 2007 oslavili 50. výročí svatby manželé Medunovi, v
roce 2012 60. výročí manželé Legnerovi a v roce 2011 50.
výročí manželé Barcalovi.
Klub opustilo navždy z důvodu úmrtí 6 členů a 3 členové se
odstěhovali. K dnešnímu dni má klub 56 členů.
O uvolnění ze své funkce kronikářky požádala p. Tylová a
členy do této funkce byla zvolena p. Růžena Vápeníková.
Předsednictvo pracuje tedy ve složení:
Předseda p. Nováčková; pokladní p. Česká; kronikářka p.
Vápeníková; další členové pí. Kredbová, Nerglová, Štumpová,
Rabasová.
Chceteli se i Vy stát členy Klubu důchodců ve Vědomicích,
tak neváhejte a přijďte mezi nás. Třeba na naše pravidelné
Přátelské posezení.
MN

POZVÁNKA
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ,

Klub důchodců Vás srdečně zve na další
které se koná v pátek,
16. listopadu od 19:00 hodin
na Obecním úřadu ve Vědomicích.

dlouhý záhon mezi vozovkou a skládkou. Provedena výsadba
živého plotu, který po vzrůstu odděloval vozovku od skládky.
Mezi záhon a skládku byly položeny panely a vznikla
bezpečná pěší cesta. Jak čas běžel, v části obce nacházející
se v blízkosti řeky Labe, je provedeno položení kanalizační
sítě včetně přípojek k rodinným domkům. Po kanalizační síti
byl vybudován vodovod. Po skončení těchto stavebních prací
byl postupně do země uložen rozvod elektrické energie a
telefonu. Staré venkovní vedení bylo zrušeno a stávající ulice
se prosvětlily. Postupně byly prašné vozovky zpevněny a
položen živičný (asfaltový) povrch.
V závěrečné fázi byly položeny dlážděné chodníky s
obrubníky a po veřejné anketě bylo schváleno pojmenování
všech ulic v obci.
Když už připomínáme, jak obec postupně rozkvétala, musíme
vzpomenout na první akce. Jako první byl zhotoven (opět v
akci Z) v ulici Na Průhoně dlážděný chodník. Pak byla
dokončena stavba budovy MNV Vědomice. Přestěhování
MNV z bývalé obecní do nové budovy na rozhraní staré části
obce a nové „Zavadilky“ proběhlo v roce 1994.
Pokračování příště.
Se vzpomínkou a s upřímným pozdravem loučí se J. a V.
Novákovi
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Soptíci z Vědomic
Po prázdninách jsme opět tu. A začínáme
soutěžit a vyhrávat.
V září jsme založili i kroužek našich
nejmenších – plamínek.
Plamínek se zúčastnil svých prvních
závodů hned 8.9.2012 v Dušníkách. Přivezli jsme si medaile
za 2. místo a krásný pohár. Čas štafeta 2:35,62, čas PÚ
36:03.
V bistru u Sumce nás čekalo přivítání v podobě pana starosty
SDH , který, spolu s manželkou, pro děti připravil slavnostní
uvítací transparent. Děti si připily z vyhraného poháru a za
odměnu si pochutnaly na zmrzlině.

Družstvo  proud Míla a Vojta, rozdělovač  Matyáš, béčko
Zděnda, Míša, savice  Natálka a Tomáš.
Družstvo plamínek také zabojovalo!
Družstvo  Zuzanka, Deniska, Terezka, Barborka, Kryštof,
Míša, Radimek, Máťa a Máťa.
Štafetu jsme zaběhli v čase 117:97, požární útok se nám
povedl v čase 34:22.

Celkově jsme obsadili 3. místo, což je velký úspěch. Vyhráli
jsme také dort, na kterém jsme si ihned po vyhlášení
výsledků pochutnali. Byl výborný. Po necelém jednom měsíci
kroužku se nám podařilo porazit např. družstvo Klapý či
Předonína. Děti byly šikovné a ještě jednou je moc chválíme.
Další závod byl Závod požárnické všestrannosti v Litoměřicích
15.9.2012.
Účast sborů byla obrovská (např. mladších družstev bylo
celkem 14). Pro nás velká výzva ukázat, že o nás ještě
uslyší. A opravdu se nám to povedlo, k medailím už jen
kousek, příště nám to už snad taky vyjde. Všem zúčastněným
gratulujeme!
mladší A  ( Kuba, Bertík, Zděnda, Máťa, Lucka )  4. místo
mladší B  ( Kuba, Vojta, Domča, Vojta, Míla )  8. místo
starší  ( Kačka, Terka, Míla a Míša )  9. místo
Naše poslední závody v Bechlíně 22.9.2012  konečně jsme
se dočkali!
Mladší žáci  závody PÚ a štafeta 4 x 60 m. Po nepříznivých
vyhlídkách ohledně počasí, které bylo předpovídáno, se
nakonec den moc povedl. Během dne začalo občas i vylézat
sluníčko. Podařilo se nám sestavit pouze 1. družstvo mladších
žáků, protože družstvo zasáhla velká nemocnost. Sestavení
družstva se muselo překombinovat, ale povedlo se. Domů
jsme si všichni přivezli dlouho očekávané medaile a pohár za
3. místo. Naše vítězství bylo opravdu zasloužené, vše se nám
povedlo a nic jsme nezkazili. Čas PÚ  49:78, čas štafeta 
79:90
Na závěr jsme si z poháru všichni připili šampusem a jelo se
domů oslavovat.

A co náš ještě čeká?
29.9.2012 – závod požárnické všestrannosti v Brozanech
6.10.2012 – závod požárnické všestrannosti ve Vědomicích
(1. závody pořádané SDH Vědomice )
13.10.2012 – závod požárnické všestrannosti v Křešicích
za SDH Vědomice – V. Sazeček

Podpořte mladé hasiče!!!

Mladí hasiči hledají dárce a sponzory pro svou činnost. Žádáme občany a podnikatele o peněžní dary ve prospěch
volnočasových aktivit naší mládeže v jednotce dobrovolných hasičů.
Poskytnuté prostředky lze uplatnit při snížení daně / § 15 Zákona o daních z příjmů /.
Za jakoukoli podporu děkujeme. Pokladník SDH Vědomice, Ing. Radek Šmejkal
kontakt: radek.smejkal@email.cz, účet: 249318911/0300
Došlo po uzávěrce novin:
Na závodech požárnické všestrannosti v Brozanech se družstva plamínků umístila na krásném 2. a 3. místě. Družstva mladších
žáků obsadila 4. a 6. místo a starší žáci skončili na místě 6. Blahopřejeme!
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KNIHOVNA

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:

v pondělí od 9 do 11 a od 16:30 do 17:30 hodin a v úterý od 16:30 do 17:30 hodin.
Nový soubor knih z Litoměřic bude k dispozici od 15.října!

Od posledního vydání Vědomických novin se toho v místní
knihovně událo mnoho. Přestože byly prázdniny, v knihovně
ruch neutichl. Hned na začátku prázdnin proběhl 2. rokem
PŘÍVESNICKÝ TÁBOR. Je to obdoba příměstského tábora,
kde děti ráno přicházejí a odpoledne odcházejí. Na celý den je
pro ně připraven program a to včetně stravování. Letos jsme
uspořádali dva běhy tohoto tábora. První byl určen pro
školáky a druhý pro mladší děti. Děti s kamarádkou žabkou
objevovaly barevný svět. Malovaly, vyráběly, pomáhaly s
vařením, hrály si, zpívaly a také poslouchaly pohádky.
Program probíhal v knihovně, v tělocvičně a na zahradě u
stromu Pohádkovníku. Nezapomínali jsme ani na táborovou
vlajku, která v době naší přítomnodti vlála na stožáru před
obecním úřadem. Děti si tábor moc užívaly a některým se ani
nechtělo domů. Museli jsme jim slíbit, že příští rok
uspořádáme tábor zase.
Knihovna však nezahálela ani po skončení tábora. Celé léto
probíhala soutěž o nejpilnějšího ČTENÁŘE LÉTA. A to jak v
kategorii dospělých, tak mezi dětmi. Po vyhodnocení na konci
prázdnin dostali vítězové diplom a za odměnu poukázku na
nákup knih. A kdo se stal tím vítězem? V kategorii dospělých
byli vítězové hned dva  paní Vlasta Rabasová a paní Růžena
Vápeníková. Mezi dětmi zvítězila Terezka Vetešníková, které
ještě musí číst maminka, ale Terezka má knížky moc ráda.
Další velkou událostí bylo DOVYBAVENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY
nábytkem. Tedy pořádnou skříní přes celou stěnu a
víceúčelovým stolem. 90% peněz na tuto akci jsme získali z
dotace Program obnovy venkova Ústeckého kraje. Byla to
odměna za ohodnocení v loňském ročníku soutěže Vesnice
roku, kde jsmě získali Diplom za nejlepší knihovnu Ústeckého
kraje.
Konečně máme důstojný prostor na umístění výtvarných
potřeb pro naše pravidelné tvoření v knihovně. Vstupní
prostor knihovny to úplně proměnilo. Přijďte se podívat!

http://knihovnavedomice.cz.
Kdo

jste

to

ještě

nezaznamenal,

knihovna

Vědomice

A ještě jedna významná změna. Protože knihovnu navštěvuje
mnoho dětí mladšího školního věku  1.  4. třída, rozhodli
jsme se, že pro ně zřídíme takovou MALOU KNIHOVNIČKU. A
zdařilo se. Máme 25 nových knih určených právě malým
čtenářům. Knihy patří většinou do edic První nebo Druhé
čtení. Knihy jsou krásně ilustrované, s velkým písmem a
nejsou moc silné. Prostě jsou to ty pravé knihy pro začínající
čtenáře. Knihy jsou v našem stálém fondu. To znamená, že
se po 3 měsících neodvážejí do Litoměřic, ale zůstavají v naší
knihovně. Tato informace je určená především pro rodiče
těchto dětí. Knihy nemusíte kupovat. Stačí zajít do knihovny a
knihu si vypůjčit.
Zde je seznam těchto nových knih:
Balík, Jindřich  100nožka Klotylda
Bill a Ben
Doskočilová, Hana  Eliška a táta Král
Březinová, Ivona  F jako Fík
Braunová, Petra  Jak se Vojta ztratil
Krolupperová, Daniela  Josífkův pekelný týden
Kučerová, Naďa  Kočka Sára a její přátelé
Braunová, Petra  Kuba nechce číst
Lobel, Arnold  Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
Schröder, Patricia  Lukášův dračí kamarád
Drijverová, Martina,  Nezbedníci
Komárková, Martina  O pastelce bez barvy
Závadová, Kateřina  Pohádky o písmenkách
Braunová, Petra  Rošťák Oliver
Krolupperová, Daniela  Sedmilhář Josífek
Drijverová, Martina  Sísa Kyselá
Pospíšilová, Zuzana  Školní detektiv
Pospíšilová, Zuzana  Školní strašidlo
Březinová, Ivona  Teta to plete
Steklač, Vojtěch  To nejlepší z Boříkových lapálií
Schejbalová, Alena  V lese i na louce od jara do zimy
Crummenerl, Rainer  Vše o delfínech
Kovaříková, Zuzana  Za zvířátky do lesa
I.F.
Drijverová, Martina  Zlobilky
má

nové

webové

stránky.

Najdete

je

na

adrese

Najdete tam pozvánky na akce i reportáže z akcí již uskutečněných. Také katalog knih, které jsou v knihovně k dispozici.

ČTENÍ JE OPĚT IN!

S radostí Vám sděluji, že podle
nejnovějších výzkumů je čtení eknih v
mobilu, tabletu nebo čtečce IN.
Že nevíte, o čem to píšu? Jó, pokrok ne
zastavíš. Pro naše babičky byla kniha
vzácnost, kterou opatrovaly jako oko v
hlavě. Pro naše maminky byla kniha
běžnou součástí života. A pro dnešní
mladou generaci byly knihy přežitkem
staré doby. Bylo to jakési mezidobí, kdy
se zdálo, že čtení knih bude pro příští
generace jen historickou vzpomínkou.
Klesal zájem o knihy. Proč číst, když je
všechno v televizi nebo na počítači…
Čtenáři argumentovali tím, že čtení papí
rových knih nelze ničím nahradit. Před
stavte si tu idylku. Číst knihu na
monitoru, vážícím 10 kg a ležet při tom
na gauči nebo venku pod ořechem???
Nehledě na ostatní příslušenství počíta

Vědomické noviny

če. Nemyslitelné, že.
Ale pak přišla éra čteček elektronických
knih. Malých, lehkých, s obrovskou kapa
citou paměti a výdrží baterií. Vejde se
Vám tam celá knihovna. A neváží to ani
půl kila. Bomba. Jen těch knih, které se
tam dají nahrát, nebylo moc k dispozici.
S érou iPodů se situace začíná drama
ticky měnit. Přibývá hlavně mladých lidí,
kteří mají k dispozici zařízení, schopné
četbu elektronických knih zprostřed
kovat. Tak rychle přibývá i elektro
nických knih (eknih). A přicházejí
tablety, které se velikostí displeje od ve
likosti klasické knihy už příliš neliší. S
množstvím prodaných zařízení narůstá i
množství potencionálních čtenářů. A s ni
mi roste i trh s eknihami. Navíc, pro ta
kovou knihu nemusíte do knihkupectví.
Stačí si ji stáhnout na internetu.
Ve velkých knihovnách si už dnes může

te vypůjčit čtečku s nahranými knihami
dle Vašeho přání. Jednou ani děti ne
budou muset do školy tahat těžkou taš
ku plnou učebnic. Všechny učebnice
budou v jednom lehoučkém elektro
nickém zařízení (v některých školách to
již testují).
Že je to konec éry papírových knih?
Zdaleka ne. Klasická kniha má stále to
své kouzlo a ještě dlouho nás, jako lid
stvo, bude provázet. Jen přibyla další
alternativa. A s ní i další čtenáři. Díky za
ně. I když jsou „na baterky“.

I.F.
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SK SAHARA Vědomice – fotbal muži

Fotbal – podzim 2012
Žáci  Po úspěšně zakončené jarní části ročníku 2011/2012,
kdy se mužstvo umístilo v okresním přeboru na hezkém pátém
místě se ziskem 31 bodů, se sešel výkonný výbor na vyřešení
otázky, zda přihlásit do ročníku 2012/2013 družstvo starších
žáků či nikoliv. Důvodem byla generační výměna, kdy 7 hráčů
přešlo do další věkové kategorie – do dorostu a na soupisce
zbylo pouhých osm hráčů. Vzhledem k tomu, že další hráče se
nepodařilo získat, zvláště z důvodu nedostatku zájemců z řad
dětí, byla po projednání s hráči a jejich rodiči přijata nabídka
klubu SK Bezděkov na roční hostování právě v tomto klubu. S
hráči přešel na Bezděkov i trenér František Lisec.
Z tohoto důvodu nebylo do soutěžního ročníku 2012/2013
mužstvo Sahary Vědomice přihlášeno. Věříme však, že do
příští sezóny se podaří získat dostatek dalších zájemců o
fotbal, abychom měli opět zastoupení ve všech věkových
kategoriích a mohli si vychovávat nástupce současných hráčů
Sahary Vědomice.
Dorost  Po ukončení ročníku 2011/2012 ukončil svoje
působení u mužstva ve funkci trenéra Petr Chládek (hráč „A“
mužstva). Strávil zde celkem tři roky a i díky jemu se dařilo
vychovávat hráče pro naše mužstvo dospělých ( např. J.Luxa,
J.Vrba, M.Studnička, M.Štulc, J.Kos). Rádi bychom mu touto
cestou za jeho práci poděkovali. Na jeho místo přišli: Petr
Chládek (bývalý trenér žen) a Evžen Luxa s Petrem Váňou,
kteří působili u mužstva žáků. Příchodem již zmiňovaných
bývalých starších žáků, a doplněním dvou hostování z jiných
klubů do mužstva se podařilo dát dohromady kádr 17ti
dorostenců, kteří by určitě mohli hrát v horní polovině tabulky
okresního skupiny B okresního přeboru. Tyto předpoklady
potvrzují i dosavadní výsledky jejich utkání.
Přípravný zápas s Schollerem Křešice vyhráli 7:1 a po třech
kolech mistrovských zápasů jsou na druhém místě se ziskem
sedmi bodů po vítězstvích ve Straškově 6:2, doma s Polepy
doma 5:3 a remíze v Rovném 2:2.
„A“ mužstvo – Příprava probíhala na trénincích od 15.7. a
mužstvo se účastnilo 4. srpna turnaje v Židovicích, kde v

neúplné sestavě obsadilo 4. místo po výhře na penalty 3:2
nad mužstvem Louněk a dvou prohrách: 2:4 s Liběšicemi
(účastník okresního přeboru) a 1:4 s domácími Židovicemi.
Jedním z pozitivních zjištění oproti loňské sezóně je zvýšená
účast hráčů na trénincích a zařazení úterního tréninku.
Z mužstva odešel na půlroční hostování do Louněk
MilanVágner výměnou za Jirku Turčányiho, který už za
Saharu v minulosti také hrál. Dále jsme z Bezděkova na roční
hostování získali Martina Platila. Doposud poslední změna v
kádru mužstva bylo oznámení Lukáše Dlouhého o ukončení
činnosti. Doufáme, že svoje rozhodnutí po nějakém čase
přehodnotí a vrátí se na Saharu.
V dosavadním průběhu III.třídy skupiny A se nám příliš nedaří.
V prvním zápase jsme ve značně kombinované sestavě (kdy
musel nastoupit na celý zápas i trenér Míra Kačírek) podlehli
na domácím hřišti s mužstvem Ploskovic 1:4. V dalším utkání
jsme zbytečně prohráli v Klenči 2:3, kdy jsme v průběhu
utkání vedli 2:1. V dalším kole jsme na domácím hřišti pouze
remizovali s rezervou Rovného 3:3 a získali doposud jediný
bod, protože v Hoštce jsme opět zbytečně nechali všechny
body, přestože jsme srovnali skóre na 2:2, ale remízu jsme
nakonec neuhráli.
Nejlepší výkon předvedl náš tým v souboji s lídrem tabulky
Mondi Štětí B na domácím hřišti, kdy jsme 70 minut drželi
bezbrankový stav a ještě jsme měli ve druhém poločase
vyloženou šanci, která však skončila pouze na tyči. V osudné
70. minutě jsme inkasovali první gól a do konce zápasu ještě
jeden. I přes prohru 0:2 zaslouží výkon mužstva ocenění.
Bohužel to není poprvé, kdy na podzim ztrácíme důležité body
a na jaře vše lopotně doháníme.
V tabulce jsme s jedním bodem na předposledním místě.
Věříme tomu, že se naše hra zlepší
a budete spokojeni i vy, naši příznivci.
SAHARA VÁLÍ !!!
js
Rozlosování PODZIM 2012

Rozlosování PODZIM 2012
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vítězství rozhodl vzájemný zápas s favorizovaným „Šeďa
teamem“. Konečná tabulka:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SK SAHARA Vědomice
– volejbal
Z kroniky Volejbalového klubu
Za uplynulé období lze činnost nezahálejícího
volejbalového klubu rozdělit do 4 činností. Nejdříve jsme si
pořídili a zabudovali „stavební buňku“ k rozšíření prostor pro
naši činnost. Malá současná kabina již nepojme množství
pohárů a diplomů, popř. kuchyňského náčiní a zásob na
činnost. Šatnu na převlékání tak mohli používat, a to jen
omezeně a v malém počtu, hráči malých a útlých postav, což
volejbalisté asi nebudou. Nyní je potřeba buňku opravit a
zprovoznit, což si vyžádá nemalé úsilí. Zde se nejedná o
pracovní nasazení, stávající volejbalisté jsou v tomto směru
dost aktivní, ale o zafinancování potřebného materiálu. Každá
materiálová pomoc je u nás vřele vítána.
Další akce, která proběhla o prázdninách, byly „olympijské
dozvuky“. Soutěžilo se v netradičních disciplínách. Šipky, hod
na basketbalový koš, hod záchodovým zvonem do kbelíku,
střelba hokejkou na kuželky, apod. No, nestačili jsme se divit,

kolik máme mezi sebou talentů. Toto úspěšné odpoledne bylo
završeno večerním grilováním kuřat.
Každoroční naší stěžejní akcí je tradiční volejbalový turnaj.
Letos se ho zúčastnilo 6 družstev. Turnaj probíhal za ideálního
počasí a na hřišti se odehrávala velmi vyrovnaná utkání.
Nečekaným vítězem se stalo družstvo SAHARY „ B“. O
Vědomické noviny

SAHARA „B“
Šeďa team /rod. Šedivých + příbuzní/
Sokol Čížkovice
Válec team /Vojta Válek + kamarádi/
SAHARA „A“
Pěťa team / Rovné/
Poslední akcí byl prodloužený víkend v Českém ráji,
pořádaný jako cykloturistický výlet + pro 2 pěší.
Stoupání na Valdštej a na Trosky mohou být s klidem
zařazeny do programu TOUR de France, jako horské prémie
nejvyšší kategorie.
Příště nás už čekají snad jen závody o „železného muže a
ženu“. Ale ve zdraví jsme přežili i tento víkend, odnesli si z

něj zážitky z krásné přírody a nesčetných skalních útvarů a
také i několik hub.

Nyní a hlavně do konce roku nás čeká úkol doopravit
stavební buňku do schopného uživatelského stavu, aby
mohla sloužit jako slušné zázemí našeho rekreačního
volejbalového klubu.
S.T.
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JE KŮŇ VÁŠ KONÍČEK?

SALON RIKA

Nejkrásnější pohled na svět je prý z koňského hřbetu. Jízda na koni
však v dnešní době má svá pravidla. Nejsme na divokém západě.
Jezdce upozorňuji, že dle zákona č. 361/2000 Sb. je i jezdec na
zvířeti řidičem. Pro jezdce na zvířeti a pro průvodce vedených a
hnaných zvířat platí přiměřeně povinnosti řidiče. Např.: Jezdcům na
zvířatech je jízda po chodníku zakázána. Chodník slouží výhradně
chodcům. Jedete autem po chodníku? Určite ne! Tak tam nejezděte
ani s koněm!
Dále dle § 19: Dálnice, silnice a místní komunikace, jejich součásti a
příslušenství je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat.
Koňské koblihy jsou znečištění!
Dodržujte zákon! Nespoléhejte na to, že Vás nikdo nevidí, nebo
nepozná. Lidská trpělivost má své meze. A fotoaparát ve svém
mobilu má už dneska každý. Je
třeba si uvědomit, že svoboda
jednoho končí tam, kde začíná
svoboda druhého. Všichni řidiči
mají právo jezdit po čistých
komunikacích. Všichni chodci mají
právo chodit po chodnících. Právo
v naší společnosti je vymahatelné.
Pokud nefunguje zdravý rozum a
nepomáhá ani domluva, nezbývá,
než obrátit se na policii a nenechat se skupinou lidí omezovat na
svých právech.
I.F.

Vážení Vědomičtí občané,
předem děkuji, za Vaší pozornost.
Jmenuji se Barbora Tylová a jsem
studentkou čtvrtého ročníku střední
odborné školy pro ochranu a obnovu
životního prostředí. Chtěla bych Vás
informovat o pár zajímavostech v
odpadovém hospodářství. Víte, že Vy
sami
můžete
vzniku
odpadu
předcházet? Či ho nějakým způsobem
využít? Víte co a jak správě
recyklovat/regenerovat?
Zamezit vzniku odpadů můžeme už
při nakupování v obchodě. Je dobré
upřednostňovat recyklovatelné obaly.
Tak dojde k potřebné úspoře materiálu
a přírodních zdrojů. Je lepší koupit
produkt zabalený v jednom obale, než v
několika. Nakupujte strategicky. Věci,
které
doopravdy
potřebujete
a
nepodléhejte reklamám. Nekupujte věci,
které ve skutečnosti nepotřebujete.

dámské a pánské kadeřnictví
Riana Brázdová tel. 736 766 977
www.salonrika.cz
regenerační a rekondiční masáže
Renata Vurmová tel. 606 207 405
www.svezitelo.cz
CND SHELLAC Manikura
Je volbou pro zákaznice, které vyznývají přírodní a velmi
šetrnou úpravu přírodního nehtu.
Kateřina Teufelová, Chovatelů 37, Vědomice
Tel. 606654059, mail: katkastudio@seznam.cz

VĚDOMICKÁ ČAPOPISOVNA

Unikátní projekt časopisovny v místní knihovně
stále funguje. Je Vám líto vyhodit do kontejneru
přečtený časopis? Dejte ho do sběrných schránek
místní knihovny (na OÚ, na Zavadilce na MŠ nebo
na plakátovací ploše ve starých Vědomicích).
Časopis tak bude ve fondu knihovny sloužit dalším
čtenářům. Zájem máme jen o časopisy, které
nejsou starší než 1 rok. Vyluštěné křížovky ani
televizní programy do schránek nevhazujte.
Za čtenáře děkuje Ing. Iva Fořtová  knihovnice

Když budete vědět, že danou potravinu
spotřebujete v nejbližší době, koukněte
do produktů s krátkou dobou spotřeby.
U kasy si nekupujte zbytečně další
igelitové tašky, mějte po ruce starší
igelitku, nebo ještě lépe textilové tašky,
které jdou pořídit všude.
Každý zná a ví jak recyklovat, ale víte,
k jakým výrobkům přispíváte? Z
takových plastových lahví se dají vyrobit
koberce, krytiny, textilní vlákna, lavičky,
ploty a spousta dalších věcí. Do žlutých
kontejnerů se vhazují i tetrapak obaly
(od mléka), ty si později využijí k
izolačním deskám či stavebním prvkům.
Recyklováním papíru vznikají sešity,
noviny, tepelné izolace, stavební
materiál. Třetí nejznámější druh odpadu
je sklo, díky recyklaci si můžeme
postavit dům (přidává se do betonu) a
izolovat ho. Také se vyrábí různé druhy
brusného materiálu.

V naší obci máme sběrný dvůr, díky
kterému můžeme třídit ještě více a
odpad
dokonce
regenerovat!
Regenerovat se zde dají oleje, či
pneumatiky. Ale k regeneraci patří i tzv.
vratné lahve. Do sběrného dvora
můžeme odnést oblečení, nábytek,
koberce, sanitární keramiku, nebo
objemové obaly. Tohle všechno patří do
objemového odpadu. Je zde kontejner
pro bio odpad. To je odpad biologicky
rozložitelný, např. posekaný trávník,
dlouhé větve, zbytky od jídla. Dále sem
můžete přinést nebezpečný odpad, suť,
domácí spotřebiče, osvětlovací zařízení
dokonce autobaterie.
Tak proč nerecyklovat a nepředcházet
odpadům? V obci jsou barevné
kontejnery na každém rohu a sběrný
dvůr je zdarma! Sami uvidíte, jak do
popelnice nebudete skoro mít co dát.

Ještě nemáte hlášení místního rozhlasu ve svém emailu?

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 3.12.2012.
Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14 213,
v nákladu 300 ks  říjen 2012.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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Pro děti

Ahoj děti. Tak už tu máme zase podzim. Začíná se barvit listí na stromech a foukat vítr. Než půjdete pouštět toho svého,
spočítejte správně všechny draky v tomto výtisku novin a vyřešte úkoly na této stránce. Tu pak přineste do knihovny. Tam vás
čeká odměna!

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
Jméno: .......................................................
Věk:

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

Počet draků: ...............

PÁR PODZIMNÍCH HÁDANEK
Kdo bez štětce a bez
barev
obarví nám pestře les?
(podzim)

Najdeš draka, kterého pouští náš
kocourek?
Celý obrázek pak vybarvi!

Do šatu mě nabíráš,
pak přede mnou zavíráš,
v teple pro mne slzí oči,
vše se za mnou venku
točí,
beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do mouky.
Kdo jsem?
(vítr)

Vylušti tajenku. Rodiče,
nebo sourozenci ti jistě
pomohou.

A ještě jedna spojovačka. Určitě uhodnete, že je to zase drak. Tak ho
pěkně domalujte a pořádně vybarvěte.
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NENÍ DRAK JAKO DRAK.

POVÍDÁNÍ O VĚTRU.

První historické záznamy o dracích:
Přestože sportovní a akrobatické pouštění
draků zaznamenává prudký rozvoj teprve v
několika posledních letech, lidstvo má s
létajícími draky již mnoho zkušeností.
Pouštění draků bylo poprvé zaznamenáno
před více než 3000 lety v Číně. Draci ve
staré Číně měli především náboženský a
mytický význam. Nejstarší záznam o
papírových dracích pochází z Číny teprve z
roku 549 n.l. kdy bylo popsáno využití
těchto draků k přenášení zpráv.
Ve srovnání s Asií se do Evropy draci
dostali poměrně pozdě. První zmínky o
dracích v Evropě se objevují někdy na

Vítr
vzniká
v
důsledku
nerovnoměrného rozložení tlaku
vzduchu nad zemí. Stejně jako
voda teče z kopce dolů, proudí
vzduch
z
oblasti
vyššího tlaku vzduchu
ŘÍŽOVKA
do místa s nižším
tlakem vzduchu. Ale
protože se Země točí, začne na
proudění působit Coriolisova síla
(podle svého objevitele Gustava
de Coriolise) a proudění vzduchu
se začne odklánět na severní
polokouli doprava od původního
směru pohybu a to tím víc, čím
rychleji se vítr pohybuje. Vichřice
vznikají tedy tam, kde jsou
značné rozdíly tlaku na malém
místě. Naopak v místech s
nevýrazným tlakovým rozdílem je
buď bezvětří, nebo vane jen slabý
vánek.
Vítr je vektor, má svůj směr a
rychlost. Ta se měří v metrech za
sekundu, přičemž platí, že 1 m/s je
3,6 km/h. Přepočítat m/s na km/h
se dají podle vzorce km/h = (m/s *
4)  10%. Kromě čísla vyjadřující
rychlost větru se někdy uvádí i
slovní pojmenování, které jeho
rychlost charakterizuje.
V předpovědi počasí můžeme
zaslechnout o nárazech větru.
Jedná se o krátkodobé zvýšení
rychlosti o více než 5 m/s Nejnižší
stanovená rychlost pro náraz je 12
m/s, obvykle se ale uvádí až od 15
m/s. K měření větru slouží
anemometry. Ty už ale dosluhují a
začínají
je
nahrazovat
anemoindikátory. Ty měří daleko
přesněji
pomocí
elektrických
impulzů.
Jedním z největrnějších míst u nás
je Milešovka. Průměrná roční
rychlost větru tam dosahuje 8,6
m/s. V polovině ledna 2007, kdy
celou střední a severní Evropu
postihl extrémně silný vítr byla na
Milešovce registrována rychlost 47
m/s (o 3 m/s méně než dosud
platný rekord z roku 1967). Na
Labské
boudě
byla
ale
zaznamenána rychlost 58 m/s
(=208,8 km/h), což nový český
rekord.

K
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přelomu 16. a 17. století v Anglii, Nizozemí
a Itálii. Tehdy se konstruovali zejména
kosočtvereční a šípovití draci a díky
rovnému přímořskému terénu se pouštění
stalo oblíbenou volnočasovou aktivitou.
Opravdovou senzaci vynalezl australský
Brit Lawrence Hargrave v roce 1863, který
vyvinul komorového draka a dal tak základ
pro vznik kitingu.
Létání s akrobatickými draky je oproti
pouštění starých známých jednošňůrových
draků
zatím
v
plenkách.
Prvního
akrobatického draka zkonstruoval v roce
1960 Don Dunford. O to více tento typ
draků v současnosti nabývá na oblibě.
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