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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,
právě se Vám dostalo do rukou vánoční vydání Vědomických novin.
Jménem redakce Vědomických novin Vám přeji příjemné prožití Vánočních svátků a do
roku 2015 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ať se Vám vše daří podle Vašich představ a těším se, že se v příštím roce u
Vědomických novin opět setkáme. Máteli nějaké náměty, jak noviny vylepšit, neváhejte a
napište nám. Rádi uvítáme nejen Vaše připomínky, ale i Vaše příspěvky.
Kontakt a termín uzávěrky dalšího čísla najdete vždy na poslední stránce novin.
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Pro děti máme vánoční úkol.
Počítáme svíčky ve všech
obrázcích v celých novinách.

Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní, stále voní.
Nikdo si nevšímá,
jak život mění se v dým.
Snad jenom v podkroví
básníci bláhoví
pro ní, slzy roní.
Hrany jí odzvoní
rampouchem křišťálovým.

Slunce se vynoří,
hned však se k pohoří
skloní, rychle skloní.
A pak se dostaví
dlouhá a pokojná noc.
Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní, stále voní.
Po ní k nám vklouzlo
to tajemné kouzlo vánoc.

Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní, stále voní.
Voněla předloni,
za rok nám zavoní zas.
Snad jenom v podkroví
básníci bláhoví
pro ní ,slzy roní.
Květy jim na okno
odměnou nakreslí mráz.

V krajině vánoční zvony
když půlnoční zvoní,
nesou nám novinu,
že pokryl krajinu sníh.
Tiše a ochotně
purpura na plotně
voní, stále voní.
Nastal čas vánoc
a rampouchů křišťálových.

Vážení občané,
Nejkrásnější svátky v roce Vánoce jsou za
dveřmi. I když tomu zatím počasí
nenasvědčuje, i konec roku 2014 se
neodvratně blíží. Nastává čas, ve kterém
bychom se měli pozastavit a věnovat se svým
blízkým, sousedům a přátelům, na které jsme
po celý rok většinou měli toho času nejméně.
V rodinném kruhu si vychutnejte pohodu
Vánoc a vše co k nim patří.

Nezapomeňte ani na ty, kteří již mezi námi nejsou a věnujte jim alespoň malou
vzpomínku.
Dovolte mi, abych Vám jménem obce popřál příjemné prožití Vánočních svátků a do
nadcházejícího Nového roku 2015 hlavně pevné zdraví a rodinou pohodu, hodně
štěstí a spokojenosti.

Václav Tyl
Starosta obce

PURPURA
JIŘÍ SUCHÝ

Když začnete pastelkou svíčky
rozsvěcet na adventní neděli
14. prosince,
měly by být na Štědrý
den všechny rozsvícené.
A pak už přijde Ježíšek!

1. LEDNA 2015 DOCHÁZÍ K VÝZNAMNÝM ZMĚNÁM V
DOPRAVĚ ÚSTECKÉHO KRAJE.
Jedná se nejen o změnu cen jízdného, ale i o změnu
jízdních řádů. Veškeré informace najdou cestující na
webových stránkách www.dopravauk.cz.
Autobusy jsou zelené, nízkopodlažní, klimatizované a
vybavené vnějším i vnitřním informačním systémem.
Významnou změnou je zastavování autobusů při výstupu
na jednotlivých stanicích pouze na znamení cestujícího ve
vozidle stiskem tlačítka stop.
Nové tarify také umožní zavedení levnějších časových
jízdenek na jeden, sedm, třicet nebo devadesát dní.
Nové jízdní řády jsou přílohou těchto novin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
KDO JE POPLATNÍKEM?
Poplatníkem je držitel psa. Držitelem
psa je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území obce Vědomice.
OD JAKÉHO VĚKU MUSÍM PSA PŘIHLÁSIT?
Poplatek se platí ze psů starších 3
měsíců.
JAKÉ JSOU SAZBY POPLATKU ZA PSA?
Sazba poplatku pro rok 2014 činí ročně

za jednoho psa 200, Kč za psa
druhého 100, Kč.
SPLATNOST POPLATKU
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku.
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Poplatník je povinen ohlásit vznik
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti.
Dojdeli ke změně údajů uvedených v
ohlášení, je poplatník povinen tuto

změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.
NA JAKÉ ČÍSLO ÚČTU MOHU ZA PSA
ZAPLATIT?
Poplatek můžete hradit bankovním
převodem, na účet číslo
14122471/0100, ke každé zasílané
platbě je nutno připojit Váš variabilní
symbol (číslo popisné). Další možností
je uhradit poplatek v kanceláří OÚ
Vědomice.

Informace z obce

Od 1.12.2014 jsou na obecním úřadě připraveny k vyzvednutí samolepky na svoz komunálního odpadu na
I.pololetí roku 2015.
Samolepku budete moci zaplatit od 5.1.2015 buď v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na č.ú.
14122471/0100 variabilní symbol (číslo popisné), a to do 31.1.2015.
Pokud nebudete mít novou samolepku na komunální odpad uhrazenou a nalepenou do 31.1.2015, nebude Vám
svozovou firmou komunální odpad od 1.února vyvážen.
Ceny a termíny svozů budou zveřejněny na www.vedomice.cz.

ODPADY  v lednu se ještě vyváží na starou samolepku!

Sběrný dvůr odpadu ve Vědomicích
bude letos naposledy otevřen 20.
prosince a pak až 7. ledna 2015!
Svozy komunálního i tříděného odpadu
probíhají dle harmonogramu.

Ve dnech 23.12 2014 až 2.1.2015
bude OÚ Vědomice uzavřen z
důvodu čerpání řádné dovolené.
Znovu otevřen bude 5.ledna 2015.

(v abecedním pořadí)
Ing. Iva Fořtová
Karel Kubeš
Václav Líska
Radka Luxová
Václav Sazeček

MUDr. Karel Srch
Ing. Michal Šedivý
Ing. Ivo Škrabal
Ing. Radek Šmejkal
Ing. Pavel Šrytr
Václav Tyl

Zastupitelstvo obce Vědomice bude ve volebním období 20142018 pracovat v tomto složení:

V průběhu topné sezony se v obci opět objevují případy
pálení odpadu v kotlích.
Vážení občané,
spalování ekologických paliv (zemní plyn, dřevo apod.) je
základním předpokladem udržení čistoty životního
prostředí, především ovzduší. Při spalování jiných látek
dochází ke znečišťování ovzduší a k poškozování zdraví
lidí.
Proto upozorňujeme na to, abyste se vyvarovali
zneškodňování odpadu spalováním v kamnech, kotlích,
či v otevřených ohništích!
Za nedodržování povinností dle zákona č. 86/2002 Sb., o

DNE 22.11. 2014 ZASAHOVALA V OBCI MĚSTSKÁ
POLICIE ROUDNICE NAD LABEM:
Na linku 156 bylo přijato oznámení o tom, že z
komína domu č.p. xxx ve Vědomicích vychází
žlutošedý zapáchající kouř. Na místo byla vyslána
hlídka, která se bezvýsledně pokusila kontaktovat
obyvatele této nemovitosti.
Byl pořízen kamerový záznam a věc byla předána k
dalšímu projednání příslušnému správnímu orgánu 

VÍTE, ŽE spalováním plastických hmot (polyvinylchloridy  např.
kelímky, lahve, domácí zboží a hračky) se uvolňuje oxid
uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny a chlorované furany. Ty
mohou zapříčinit vznik rakoviny a vad při narození.

Na ustavujícím zasedání dne 10. listopadu byl starostou zvolen pan
Václav Tyl a místostarostkou Ing. Iva Fořtová. Předsedou Výboru
pro výstavbu byl zvolen Ing. Pavel Šrytr, členy Výboru výstavby
Pan Václav Sazeček a MuDr. Karel Srch.
Na zasedání Zastupitelstva obce dne 17. 12.2014 bude volen
Finanční a Kontrolní výbor.

ochraně ovzduší hrozí pachateli pokuta ve výši až 50 000 Kč!
Stejně jako ve výše uvedeném případě, ke kterému vyjížděla
policie.
Obecní úřad proto upozorňuje:
 nespalujte v malých spalovacích zdrojích jiné látky, než paliva,
pro jejichž spalování je tento zdroj jeho výrobcem určen!
 nespalujte v otevřených ohništích, zahradních krbech, či v
otevřených grilovacích zařízeních, jiné látky, než dřevo, dřevěné
uhlí a plynná paliva, pro jejichž spalování jsou tato zařízení jejich
výrobcem určena!
 neobtěžujte kouřem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti
spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích a zařízeních
a dodržujte přípustnou tmavost kouře!
 neobtěžujte zápachem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti
spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích!
Odpad dávejte do kontejnerů, případně do sběrného dvora. Šetříte
tím nejen životní prostředí, ale i svůj čas (jednání u přestupkové
komise) a peníze (pokuta).
Děkujeme
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ZÁZEMÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ
OBCE VĚDOMICE
V prázdninovém vydání našich novin
jsme naše čtenáře informovali o tom,
že 5.4.2014 byly zahájeny stavební
práce na zmíněné stavbě. Do
dnešního dne byla ukončena I.
etapa stavby a II. etapa má termín
ukončení 5.1.2015. V té době mají
být realizovány stavební práce v
hodnotě minimálně 60% z celkové
smluvní ceny, to je 8.165 000, Kč.
Vzhledem k příznivému počasí a
postupu prací na stavbě
předpokládáme, že dojde k
vybudování díla za tuto částku a tím
splnění jednoho z ukazatelů
poskytnuté Evropské dotace z
Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad (Integrovaná

podpora místního rozvoje, 51.
Výzva – 2.2 Investice pro zlepšení
fyzické infrastruktury).
V současné době jsou
vybudovány inženýrské sítě,
dokončena hrubá stavba a její
zastřešení, včetně osazení oken a
vchodových dveří. Dokončeny
jsou vnitřní instalace, prováděna
je pokládka obkladů horního
patra. Zahájeny jsou zemní práce
na přístupové komunikaci, dále na
plochách hřiště pro petanque a
volejbalového hřiště. Termín
dokončení díla je stanoven do
31.5.2015. Věříme, že se vše
podaří splnit tak, aby hotové dílo
mohlo začít sloužit všem
zájmovým organizacím v naší
obci již ve druhé polovině roku

Milí čtenáři,
přestože se nám letos Martin na
bílém koni zatím někde pozapomněl,
Vánoce se blíží, a to přímo mílovými
kroky. Nastává nám čas nejen
velkého gruntování, vaření a pečení,
ale hlavně vymýšlení a nakupování
dárků.
Na konci roku bývá zvykem
zhodnotit naši celoroční činnost.
Scházíme se téměř každý měsíc při
přátelském posezení s hudbou.
Zúčastnili jsme se oslav svátku
čarodějnic.
V roce 2014 oslavilo deset našich

členů významná výročí. Rozloučili
jsme se s dvěma členy, kteří nás
opustili navždy.
Za klub důchodců chci poděkovat
obecnímu úřadu za podporu a
kladný přístup k našim akcím.
Děkujeme všem, kteří se v průběhu
celého roku podíleli jakýmkoli
způsobem na zajišťování akcí klubu.
Přeji všem krásné a veselé prožití
Vánočních svátků.
Do nového roku 2015 vše nejlepší a
stálé a pevné zdraví.

Za klub důchodců M.N.

Klub důchodců

V.T.

ÚZEMNÍ PLÁN VĚDOMICE
Jak jsme naše čtenáře již několikrát informovali, naše obec
obdržela v minulosti dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, v rámci Integrovaného operačního programu EÚ, na
pořízení nového územního plánu.
Práce související s podáním žádosti o dotaci byly zahájeny již
v roce 2009. Následně, po vyhodnocení naší žádosti,
obdržela obec v roce 2011 dotaci z IOP, oblast podpory:
Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.
Projektové práce na ÚP byly zahájeny v roce 2010. Nutno
podotknout, že práce na zpracování územního plánu vyžadují
vzhledem ke svému projednávání v jednotlivých fázích mnoho

času. Po vyhodnocení všech připomínek a několikerém
projednání s veřejností, rozhodlo Zastupitelstvo obce v
měsíci září 2014 o vypořádání námitek a připomínek dle
návrhu předloženého pořizovatelem a projednaného s
dotčenými orgány. Dále si samostatně ověřilo, že Návrh
územního plánu obce Vědomice není v rozporu s politikou
územního rozvoje (ZUR), zásadami územního rozvoje
Ústeckého kraje, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
krajského úřadu. Následně Zastupitelstvo obce vydalo
Územní plán obce Vědomice formou opatření obecné povahy.
Podmínky poskytnuté dotace tak byly splněny.

Jste srdečně zváni.

V.T.
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Komise pro občanské záležitosti
NAŠI GRATULANTI
V měsících říjnu, listopadu a
prosinci 2014 oslavili svá životní
jubilea tito naši spoluobčané:
říjen
Miroslav Altmann
Petr Venzera
Jaroslav Konček
listopad
Danuška Hrušková

prosinec
Rastislav Podlešňovic
Jaroslav Tříska
Petr Pokorný
Zdeňka Končeková
Zdeňka Chmelová
Jaroslava Šmídová
Marie Knoblochová
Stanislav Brejša
Marie Veselá
Miloš Šmídl
Emílie Paulovičová

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 máme od 20. listopadu 2014.

V sobotu, dne 29.11. při příležitosti Dne pro dětskou knihu
proběhlo v knihovně vyhodnocení nejlepších sběratelů perel
(čtenářů).
Jde o celostátní hru na podporu dětského čtenářství, do které
jsme se přihlásili.
Do soutěže se zapojilo celkem 15 dětí, které nasbíraly 134
perel.
Blahopřeji Petrovi, Marušce, Pavlíkovi, Petrušce, Tomášovi a
Elišce, kteří nasbírali nejvíce perel. Kompletní výsledky jsou k
nahlédnutí v knihovně.
Dovolím si odcitovat část mailu, který přišel do knihovny jako
reakce pořádající knihovny na nahlášení našich výsledků.
Dobrý den, udělala jste mi strašnou radost. Takhle to má
fungovat, jsem nadšená a trochu naměkko. Moc Vám fandím!
Díky za tak skvělé výsledky, vím, jaké to je na malé knihovně.
Ale má to, jak mi dáte jistě za pravdu, i svá pozitiva. Krásný
týden a pozdravujte Vědomické děti, přeju jim, aby byly
nomen omen.
Bc. Alice Hrbková
Knihovna města Hradce Králové, pobočka Malšovice

(Nomen omen je latinský termín. V překladu do češtiny to
znamená "příznačné pojmenování").
Tak to zase udělalo radost mě, jako knihovnici. Organizace
takové akce je časově náročná, ale stojí za to.
Tak milé děti, doufám, že pokud budeme v příštím roce
pokračovat ve sbírání perel, i Vy nějakou tu perlorodku
ulovíte (knihu z knihovny přečtete) a získáte z ní perlu. A
budete „nomen omen“.
Kdo se sběratelů ještě do knihovny pro ceny nepřišel, může
si vyzvednout diplom a odměnu v knihovně do Vánoc, vždy v
otevírací době knihovny.
A co je nového v kavárničce? Pilně se scházíme každé
pondělí. I letos dáváme dohromady kalendář. Tentokrát
"bramborový". Také jsme si společně udělali vánoční ozdoby
z papíru. Návod si můžete přečíst na webových stránkách
knihovny.
Knihovna bude 23., 29. a 30. prosince uzavřena. Těšit se
na Vás budu opět 5.1.2015! Ing. Iva Fořtová

knihovnice

V.S.

Kromě gratulací členky KPOZ vypomáhaly
na akci "Uspávání vědomických broučků" v
knihovně OÚ 29.11.2014. Děti (za naší
pomoci) zde vyráběly adventní
kalendáře,vánoční výzdoby a lampionky,
které použily v průvodu obcí do areálu u
Labe.
Závěrem bychom rády popřály našim
spoluobčanům pohodové Vánoce a do
Nového roku 2015 pevné zdraví a osobní
pohodu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
Letos již podruhé proběhlo vítání občánků. A to v sobotu 4. října.
Tentokrát jsme pozvali rodiče s miminky Anetkou, Viktorem, Matějem a
Barborkou.
Po milém vystoupení dětí z mateřské školy popřála dětem do života to
nejlepší paní místostarostka Ing. Iva Fořtová a následovalo přání tří
vědomických sudiček. Potom se již rodiče podepsali do pamětní knihy a
dostali dárek pro miminko a květinu.
Celým obřadem provázely členky komise pro občanské záležitosti.

A JEŠTĚ ZPRÁVA O TOM, JAK JSME V KNIHOVNĚ TVOŘILI PŘI DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Akce proběhla v knihovně 29.listopadu. Byla připravená výtvarná dílna pro všechny
generace. Nakonec se do knihovny nahrnuly většinou děti. Některé se svými rodiči. A jak by
ne. Hlavním tahákem byla výroba lampionu z krabičky od sýru. Dalším výrobkem byla
papírová svíčka na stromeček a kdo chtěl, mohl si vyrobit netradiční adventní kalendář.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat členkám Komise pro občanské záležitosti, které
dětem s vyráběním pomáhaly a následně organizovaly lampiónový průvod. Děti si u
obecního úřadu ulovily svého broučka a toho za svitu lampiónků odnesli k Labi, kde ho
uložily do postýlky. Tam prospí zimu. Za odměnu děti dostaly svítícího broučka (Čmeldu,
Brumdu nebo taky Pučmelouda či brouka svižníka). U postýlky jsme pak broučkům zazpívali
ukolébavku a po občerstvení čajem(u dospělých i něčím ostřejším) a štrúdlem jsme se vrátili
domů.
Za připravené občerstvení děkujeme paní Zuzaně Štastné. I.F.
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Okénko mateřské školy Vědomice

Soptíci z Vědomic

I v předvánočním čase dovolte, abychom se s vámi podělily o
zážitky z naší školičky.
První týdny, kdy jsme si znovu zvykaly na režim školky i nové
kamarády, jsou zdárně za námi. Přijel k nám cirkus Cecilka, z
kterého jsme byly velmi nadšené. Viděly jsme psi na kladině,
kočky na koloběžce. No prostě zábava, jak má být.
Máme za sebou i první výlet v novém školním roce. Zavítaly
jsme do krásné vesničky Srdov u Liběšic. Zážitkem pro nás
byla už jen samotná cesta autobusem, kterou jsme někteří
absolvovaly vůbec poprvé.
Viděly jsme muflony, kozy, jeleny, srnky, daňky, divoké
krocany, husy i bažanty. Celou dobu programu byla zvířata
volně puštěna mezi námi a my jsme si je mohly dokonce
nakrmit. Ti odvážní z nás dokonce pusou.
Závěrem jsme byly na exkurzi v preparátorském ateliéru,
doplněnou výkladem o některých exponátech, spojených s
poznáváním zvěře.
V prosinci jsme se vydaly do Úštěku, navštívit zdejší
Čertovské muzeum. Byly jsme velmi mile překvapeni, protože

prohlídka, ač v pekle, probíhala jinak ve velmi přátelské
atmosféře.
Dozvěděly jsme se, že podle podloženého faktu byly skuteční
čerti, na rozdíl od jejich smyšlených kolegů, velmi srdeční a
veselí.
Svým zaměřením je toto muzeum naprostým unikátem v celé
střední Evropě.
Ve školce nám zakouzlil iluzionista Valdini, který předvedl čáry
s kartami a kroužky.
Čas, který zbývá do vánočních svátků, vyplňujeme zkoušením
pásma na besídku.
Ta bude plná básniček, písniček i tanečků.
Proběhne u nás také zdobení stromečku, pod který už možná
dostaneme první společné dárečky.
Čekají nás také zasloužené prázdniny, které doufejme, budou
alespoň trochu zasněžené a potom zase s chutí a novou
energií vstříc roku 2015. Tak ať se nám všem vydaří!!!!
Krásné Vánoce a úspěšný Nový rok přejí děti z vědomické
mateřské školky.

ZPRÁVA Z
ČINNOSTI ODDÍLU
MLADÝCH HASIČŮSDH VĚDOMICE

Program činnosti oddílu mladých hasičů,
předškolních plamínků, mladších a
starších žáků se v září a říjnu vrátil do
předprázdninového tempa, tedy do
střídání pátečních tréninků a
víkendových účastí v okresních i
krajských soutěžích. Na rozdíl od jara,
kterému dominují závody mužstev ve
štafetách a požárních útocích, je podzim
vyplněn spíše závody
ZPV (závody požární
všestrannosti). Jedná se
o závody hlídek, kdy
během klusu po
několika set metrovém
okruhu v terénu děti na
průběžných stanovištích
plní tématické, vesměs
vědomostní, úkoly
(zdravověda, topografie,
technické značky,
požární ochrana,
uzlování a střelba ze
vzduchovky).
Výsledkově se děti
většinou ve velké
konkurenci vůbec
neztratily a dosáhly
mnoha výborných
umístění. Místem
posledního letošního
závodu mužstev ve štafetách a
požárních útocích byl 20. září Bechlín.
Zde obsadili naši plamínci, stejně jako
mladší i starší žáci, druhé místo.
Následující sobota byla ve znamení
brozanského ZPV, kde mladší žáci

skončili na třetím místě a starší žáci na
třetím a pátém místě. Ve stejný den
probíhal i závěrečný závod krajského
Stimax cupu (individuální závod na 60m
překážkové dráze) v Ústí nad Labem,
kterého se účastnili i dva naši zástupci v
kategorii mladších žáků. V mohutné
konkurenci obsadil Zdenda S. šesté
místo a Bára M. dvanácté místo. Na
tento typ závodů se však náš oddíl začal
připravovat teprve nedlouho před jeho
zahájením, takže účast byla především
ve znamení sbírání zkušeností, jak

samotných dětí, tak hlavně vedoucích.
4. října pořádal náš sbor na fotbalovém
hřišti a v přilehlém lese závody požární
všestrannosti (ZPV) za účasti
rekordního počtu 32 hlídek (5 hlídek
plamínků, 14 mladších žáků, 12 starších

žáků). Krásné počasí a hojnou účast
ozdobilo vítězství hlídky našich
mladších žáků A ve složení Dominik,
Matěj, Bertík, Zdenda a Bára. Plamínci
skončili na 3. a 4. místě, další hlídky B a
C mladších žáků na 4. a 13. místě,
starší žáci na 6. a 7. místě.
11. října proběhla poslední letošní
soutěž ZPV v Záhořanech, kterou
pořádal SDH Křešice. Účast byla opět
hojná a čítala 32 hlídek (6 plamínků, 13
mladších žáků a 13 starších žáků).
Sezónu ukončili plamínci na 2. a 6.

místě, mladší žáci na 2. a
5. místě, starší žáci na 8.
místě. Doprovodnou akcí
těchto křešických závodů
je i každoroční
mimosoutěžní plnění pytlů
pískem, ve kterém si
dětské týmy mohou
vyzkoušet obratnost s
lopatami.
Do střídání tréninků a
soutěží se podařilo vklínit i
společný výlet na pštrosí
farmu v Židovicích, kde se
děti seznámily s chovem
těchto obřích opeřenců a
také se polaskaly s jejich
několikadenními mláďaty.
Od konce října již žádné
soutěže neprobíhají a
činnost oddílu se omezuje,
stejně jako během celé

zimy, pouze na tréninky probíhající buď
venku nebo v klubovně hasičské
zbrojnice. Vylepšením a zpestřením by
se mělo stát plánované občasné konání
těchto mimosezonních schůzek v
některé tělocvičně.
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SK SAHARA Vědomice – fotbal
SPORT
„A“ MUŽSTVO
Po 4. kole podzimní části probíhajícího
ročníku 2014/2015 bylo „A“ mužstvo
Sahary Vědomice na 12.místě tabulky
se ziskem tří bodů, a před sebou ještě 9
soutěžních zápasů.
Bohužel v následujících dvou utkáních
jsme opět neuspěli. Na domácím hřišti s
Hoštkou jsme prohráli 0:2, když jsme
neproměnili několik vyložených šancí. V
Bechlíně jsme hráli od 30. minuty pouze
v deseti po vyloučení Martina Strýhala.
Přesto jsme vstřelili dva góly a v 55.
minutě jsme vedli 2:0. Body však zůstaly
domácím, kteří využili našich
chyb i ubývajících sil a dokonale
obrátili stav na konečných 4:2.
Dalšího bodového zisku se tým i
fanoušci dočkali při domácím
zápase s celkem Sokola Bříza.
Že se Sahaře proti Bříze na
domácím hřišti v poslední době daří,
potvrdili naši hráči i tentokrát. Do
poločasu jsme vedli gólem Tomáše
Dlouhého 1:0. Druhou branku vstřelil
opět T. Dlouhý a další dvě střídající
Honza Vrba!! Konečný výsledek 4:0
hovoří za vše. Po celý zápas jsme
nepustili soupeře do hry ani do
vyložených šancí. Jednoznačně to byl
nejlepší výkon mužstva na podzim.
Potvrdit body i vítězství jeli naši hráči
další kolo do Vražkova proti celku
Mnetěše. Po inkasovaném gólu ze
3.min., i přes řadu našich vyložených
šancí, zůstal stav 1:0 pro domácí již
konečný. Vzhledem k předvedené hře to
bylo pro nás zklamání.
V 9. Kole jsme hostili Sokol Račice,
nováčka ve III. třídě, a povinnost velela
zápas vyhrát. To se nakonec podařilo
nejtěsnějším rozdílem 1:0, kdy zejména
ve druhém poločase jsme se díky
píšťalce rozhodčího do šancí
nedostávali. I přes velmi sporné
rozhodnutí rozhodčího v 85. minutě, kdy
se rozehrával nepřímý kop v našem
malém pokutovém území, jsme nakonec
vítězství uhájili.
V následujících třech zápasech v
Dušníkách 3:0, doma se Židovicemi 0:1
a v Liběšicích 4:2 jsme vyšli bodově
naprázdno. Nejblíže k bodům jsme měli
doma proti Židovicím, když herně jsme
byli minimálně rovnocenným soupeřem.
Po inkasované brance z trestného kopu
v I.poločase, jsme ve zbývajícím
průběhu zápasu opět nedokázali srovnat
stav zápasu.

V posledním utkání podzimní části
soutěže jsme hostili mužstvo Klenče.
Proti tradičnímu rivalovi nastoupili hráči
s odhodláním získat poslední podzimní
body pro sebe a zůstat v kontaktu s
mužstvy umístěnými v tabulce před
námi. Očekával se tvrdý souboj, což se
také potvrdilo. Po našem nástupu, ze
kterého jsme nic nevytěžili, přišla branka
soupeře z dobrých 25ti metrů do
šibenice Kosovy branky. Soupeř i nadále
měl více ze hry, ale do konce poločasu
se již skóre neměnilo. Po přestávce
pokračoval zápas v dobrém tempu, ale

nedostávali jsme se do
vyložených šancí, a i když si
naši hráči šanci vytvořili,
chybělo klidnější zakončení a
také trochu štěstí. V 75.
minutě jsme se dočkali
vyrovnání, kdy po dobrém

zpracování přihrávky od Rudy
Nevečeřala vypálila krásnou ránu nová
posila, Lukáš Novák, z 20ti metrů do
stejného rohu branky, jako soupeř v
I.poločase. Do konce zápasu se již stav
nezměnil a poprvé se v letošním ročníku
rozhodovalo na Sahaře o výsledku na
pokutové kopy. I přesto, že jsme v první
sérii pokutový kop neproměnili, nakonec
jsme vyhráli v poměru 4:3 a celkově celý
zápas 2:1 a získali tak důležité dva
body.
V konečné tabulce po podzimu obsadilo
„A“ mužstvo 12.místo se ziskem 11.bodů
a skórem 18:26. Umístění mužstva v
tabulce nesplnilo daný cíl, který byl střed
tabulky. Příčinou nebyly až na několik
výjimek (Střížovice, první poločas v
Liběšicích) ani tak výkony mužstva, jako
nízká produktivita a proměňování šancí.
Také proto máme nejnižší počet
vstřelených gólů. Na druhou stranu se
zlepšila defenzivní činnost a výkony
brankářů. To se také projevilo v počtu
obdržených branek. V porovnání s
minulými ročníky jsme jich inkasovali o
polovinu méně.
V nastávající zimní přestávce jsou od
prosince zajištěné tréninky pro „A“
mužstvo a dorost až do konce února v
tělocvičně na SOU Rce, kde se dále
bude pracovat na konsolidaci mužstva,
zlepšení fyzické kondice hráčů a
zkvalitnění hry.PŘÍPRAVKA
V průběhu měsíce září jsme zahájili na
základě náboru dětí v naší obci činnost
fotbalové přípravky. Pro náš klub je to

důležitý krok v pokračování práce s
mládeží pro zajištění dalšího rozvoje
klubu. Naše jediné současné
mládežnické družstvo dorostu bude hrát
v této kategorii v příštím ročníku svoji
poslední sezonu.
Přípravku vedou Bára Cankařová
(hráčka družstva žen SK Sahara) spolu
s Jardou Luxou (hráč „A“ mužstva SK
Sahara), kteří mimochodem sami prošli
naší první fotbalovou přípravkou. Je
více než příznačné, že právě oni
předávají své znalosti a zkušenosti další
generaci vědomických fotbalistek a
fotbalistů.
V současné době je v přípravce celkem
15 dětí, které se formou her a cvičení
seznamují se základy fotbalu. Od
poloviny listopadu se tréninky z hřiště
přesunuly do tělocvičny Fotbalové
farmy. Naším přáním a cílem je, aby na
jaře příštího roku, po vyhodnocení zimní
přípravy, bylo možné přihlásit naše
naděje do některého z pořádaných
satelitních turnajů přípravek v rámci
okresu Litoměřice.

Na závěr bych chtěl poděkovat jménem
výkonného výboru SK Sahary Vědomice
všem příznivcům a členům SK Sahary
Vědomice za podporu našich družstev
při zápasech i za spolupráci s klubem v
roce 2014 a všem popřát hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v příštím roce.

js
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Z ČINNOSTI VOLEJBALOVÉHO KLUBU
Nyní, kdy pro náš volejbalový klub nastala "okurková sezóna"
a neúprosně se blíží konec roku je možné trochu bilancovat.
Hodnotit lze z několika pohledů.
Asi nejúspěšnější by byl ten sportovní. Během roku jsme se
zúčastnili 3 turnajů. Ze dvou urputných klání jsme vyšli vítězně
a i v tom ostatním (úvodním) jsme se umístili mezi nejlepšími.
Za zmínku stojí i pohled společenskosportovní. O
víkendovém pobytu na kolech v Doksech jsme již informovali.
Na závěr této úspěšné sezóny jsme vyrazili opět na
cyklotoulky a to do Podještědí. Na 3 dny jsme se zabydleli v
jednom rodinném domě, kde bylo dostatek prostoru pro
všechny členy naší osmičlenné rodiny.
Následujícího dne ráno jsme vyrazili do
zdejších lesů na houby a hádejte co jsme
našli? Odpoledne jsme vyjeli směr Hamr
na jezeře. Okruh asi 40 km jsme zvládli v
pohodě a poklidu. Večerní část byla čistě
společenská, pečená kuřata, bramboráky,
víno, ženy (vlastní) a zpěv, aj. Na nedělní
dopoledne jsme připravovali krátký výlet,
cca 12 km, do nedalekého Kryštofova
údolí. Dvě nevyspalá děvčata na kola ani nesedla, neb ten
kousek projížďky prý za to nestojí.
Jenže plánovaný rekreační , "lážoplážo" minivýlet se začal
měnit v trápení. Na jednu stranu jsme si uvědomovali, že
pokud budeme chtít do nějakého údolí, musíme zákonitě
překonat nějaký kopec a do údolí sjet. Jenže po několika
metrech rovné silnice to začalo. Obávaný "Strmilovák" v
povídce Miroslava Donutila je pouhá krtina proti tomu, co jsme
zdolávali. Když jsme konečně vyšlapali, střídavě s chůzí, na

vrchol a za odměnu se svezli do údolí, tak se všem po právě
prožitých zkušenostech nechtělo ihned absolvovat stejnou
trasu zpět (z této strany ještě strmějš). Dali hlavy dohromady
a vymysleli, že kopec objedeme. A tak jsme vyrazili poznávat
Podještědsko. Bylo to samé nahoru a dolů. Čekali nás další
trampoty. Málem jsme jeli i po dvouproudové silnici dálničního
typu, málem jsme zakoupili hlt domácí limonády za 90 Kč a
cestou nás provázely i další "legrácky". Skončilo to tak, že
jsme najeli zhruba 50 km a odpoledne dorazili zmoženi zpět.
Mezitím šestihodinově osamocené 2 zůstavší dívky udělali
"dršťkovou polévku" z kotrče. Byla fajn. Dodala nám sílu na
balení a na odjezd do svých domovů, kam jsme dojeli až za
tmy.

Výlet to byl hezký a záživný, nehledě k tomu, že
jeden z účastníků za ty 2 dny 3x píchnul (zřejmě
těžší pozadí). Takže již nikdy více tuto krajinu.
Na jaře plánujeme Třeboňsko, kde ty kopce jsou
"mírumilovnější" a není jich tolik. Speciálně,
ježdění po hrázích rybníků má také své kouzlo
(rybí speciality, restaurace Šupinka,apod).
Poslední pohled je zcela ryze společenský.
Uspořádali jsme si velmi zdařilé vinobraní na
náhradním hřišti u Labe.

Ne všechny pohledy na končící rok byly veselé. Bohužel jsme
nuceně odstranili naše sezení a odstěhovali kabiny.
Škoda je, že to sezení byla nejhezčí součást stávajícího
sportoviště a stačilo jen málo,aby mohlo být zachováno a
nadále užíváno.
Na závěr přejeme všem Radostné a veselé vánoce a hodně
zdraví a pohody do dalšího roku.

ST

SK SAHARA Vědomice – volejbal

SK SAHARA Vědomice – petanque

CO SE NEVEŠLO...
Původně jsem chtěla jen pár řádků o
tom, jak senioři hrají petanque.
(Všechno začalo po návstěvě
prezidenta klubu petanque, pana Pilera,
v naší kavárničce, kde seniorkám
prezentoval tento sport a pozval je na
trénink.
Ale do novin jsem jako příspěvek
dostala dvoustránkovou opěvnou
báseň. Je naprosto jasné, že petanque
tuhle partu chytil za srdíčko.

Doufám, že autorka (R.V.) nebude
smutná, když zde uvedu jen "výběr z
díla" :))
Vědomické baby
neboli "holky mladý"
hrají petanque
snaží se jít s dobou
koule jsou jejich drogou.
Tento sport jim není cizí
z domova pak často mizí.

A ještě recept na úspěch:
3 petanquové koule
1 malý košonek
1 hřiště posypané kamínky
1 šikovná ruka
3 spoluhráči
Pak už jen koulíš a když to pokazíš, je
to v troubě.
Tak se soustřeď a koulím zdar!
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SOUTĚŽNÍ KUPON

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

Počet svíček: ...............

Pro děti
Ahoj děti. Když budete od neděle 14.prosince rozsvěcet (vybarvovat) každý den jednu svíčku v těchto novinách, tak až
vybarvíte tu poslední, budou vánoce!. Budou dárečky, cukroví, ozdobený stromeček a také vánoční prázdniny. Když zrovna
nebudete mít co dělat, můžete ty svíčky spočítat a vyřešit úkoly na této stránce. Tu pak přineste v lednu do knihovny. Tam vás
opět čeká odměna! A Matěji, Jiříku... pořádně vybarvit. Jinak žádná odměna nebude.

VÝROBA VÁNOČNÍ OZDOBY:
baňky  barevný tenký papír š.2cm,
proužky o délce: 2x 17cm, 2x 14cm,
1x 12cm a podle fotky secvaknout sešívačkou.
srdíčka  barevný tenký papír š.2cm, proužky o
délce: 2x 17,5cm, 2x 11,5cm a jen secvaknout.
(místo sešívačky můžeme použít lepidlo  než
zaschne, sepneme papír kolíčkem na prádlo)

KRESLÍME S ŘÍKANKOU:
SNĚHULÁK
Tři kolečka na sobě,
A k nim hrnec na hlavě.
Očička jsou dva puntíky
Další čtyři jsou knoflíky.
Z každé strany ručičku
Do té jedné metličku.
Co ještě má sněhulák?
Pusinku a z mrkve frňák!

RECEPT NA CUKROVÍ (pro mlsouty)
Rafaelo ze Salka
Rafaelo je oblíbené cukroví, které mnoho
domácností řadí právě mezi nejoblíbenější
druhy nepečeného cukroví. I když je
zajímavostí, že je tomu celkem krátce.
Připravte si ho i vy, neboť je velmi snadné,
takže se vám určitě podaří. Během přípravy
se používá Salko, které se před přípravou
nevaří. Recept je ověřený a velmi rychlý,
takže se do něj chvíli před svátky můžete
pustit. Možná ho znáte pod názvem
Raffaello, Raffaelo nebo Rafaello, název není

důležitý, ale chuť výborných kuliček ano.
Suroviny:
1 Salko (kondenzované mléko v plechovce)
200 g strouhaného kokosu
balíček celých mandlí
strouhaný kokos na obalení
Postup:
Ve velké míse smícháme Salko s kokosem.
Pozor, Salko předtím nevaříme, ale jen
otevřeme plechovku a vylijeme obsah do
mísy.
Těsto pořádně propracujeme, aby bylo pěkně
tvárné. Podle potřeby přidáme kokos, i když

toto množství je na přípravu těsta akorát.
Následně těsto v míse přikryjeme
potravinářskou fólií a schováme na několik
hodin do lednice, aby tato hmota ztuhla.
Nejlépe ho může nechat v lednici přes noc.
Mandle vroucí vodou spaříme a oloupeme, to
uděláme ale až před přípravou kuliček.
Další den z kousku těsta a mandle vytvoříme
kuličku. Kuličku obalíme v mletém kokosu a
vložíme do košíčku. Dále pak pokračujeme
dalšími kuličkami.
Rafaelo skladujeme v chladnu, kde vydrží i
několik týdnů.

Vezmi tužku a najdi
cestu bludištěm!

Vaším úkolem je správně pospojovat body. Víte, co Vám
vznikne? Vezměte si pastelky a obrázek pěkně
vybarvěte. (Obrázek nahoře je pro větší děti a ten dole
zvládnou bez pomoci i mladší.)
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VÁNOČNÍ OSMISMĚRKA

Po vyškrtání všech slov Vám vyjde velmi
dlouhá věta. Najděte ji a přečtěte si ji.
Najděte tato slova:
BABIČKA, BETLÉM, CUKROVÍ, DÁRKY,
DĚDEČEK, FRANTIŠEK, HVĚZDY, JEŽÍŠEK,
KADIDLO, KAMARÁDI, KAPR, KOLEDY,
KOMETA, KRÁLOVÉ, LÁSKA, MAMINKA,
MIRHA, OHŇOSTROJ, OLOVO, OVEČKY,
OZDOBY, PŘÁTELSTVÍ, PERNÍČKY,
PURPURA, PRASÁTKO, RODINA, ŘETĚZY,
SALÁT, SNÍH, SOUROZENCI, STROMEČEK,
STRÝČEK, SVÍČKY,ŠUPINA, TATÍNEK,
TETIČKA, TMA, VÁNOČKA, VĚNEC, VŮNĚ,
ZIMA

VYSVĚTLIVKY:
CHna dvě políčka
 mezera (je to jen v tajence)
. tečka za větou (je to jen v tajence)
, čárka ve větě (je to jen v tajence)
( ) závorky (je to jen v tajence)
Nenechte se zmást, protože v prvním slově
tajenky je jedno písmenko víckrát, pro
zdůraznění.

VÍTE, ŽE
jmelí, posvátná rostlina keltských

druidů, do domu přináší štěstí,
odvahu a lásku. Nejmocnější je
jmelí darované. Jeho bílé bobule
dozrávají právě v prosinci, a proto
jmelí připadalo našim předkům
magické, a tak mu přisoudili kouzelné účinky.
Zavěšovali je do domů jako ochranu před
ohněm, čarodějnicemi a zlými duchy. Také se
tradovalo, že jmelí splní jedno přání každému,
kdo je zašeptá do plamínku první zapálené
svíčky na vánočním stromečku.

Do Čech se dostal zvyk zavěšovat do domu
jmelí z Anglie. Keltové věřili, že přináší do
domu štěstí, odvahu, lásku a plodnost, proto
také dodržovali zvyk líbání: Muž směl políbit

na Štědrý den pod zavěšeným jmelím
kteroukoli ženu. Po každém polibku utrhli
společně jednu bobulku, až na tu poslední.
S tou se pak nechávalo jmelí viset až do
příštích Vánoc, aby dům neopustila láska.

Jmelí je napůl parazit. Roste v korunách
stromů, ze kterých vysává živiny. Ale

zároveň má zelené listy, takže umí fotosyntézu
a další potřebné látky, jako například cukry, si
vyrobí sám.

Vytváří v korunách stromů keříky o průměru
až 1 m. Roste velmi pomalu, každé kolínko
jmelí = jednoroční letorost. Standardní svazek
jmelí o délce cca 20–25 cm, které kupujeme v
období Vánoc, rostlo minimálně šest let.

Pozor! Bělavé plody, které jsou potravou
ptáků, jsou pro člověka jedovaté.

*Proč ve Skotsku nemají
kominíky?
Proč za to platit, když se o
komín pravidelně postará
Santa Claus?!
*Před jedním americkým
supermarketem vlezlo malé
děcko Santa Clausovi na klín a
on se ho zeptal, jako všech
dětí: „Tak co bys chtěl k
Vánocům, maličký?”
Děcko vyvalilo oči, poklesla mu
brada a po pěti vteřinách
povídá: „Cože?! Tys nečetl můj
email?!”
*Malý chlapeček napsal do
dopisu Santovi: „Pošli mi
bratříčka.”
Za několik dní došla odpověď:
„Pošli mi maminku.”
*Paní učitelka před Vánoci dala
dětem chyták: „Řekněte mi,
kdo je autorem písně Nesem
vám noviny?”
Pepíček pohotově odpoví:
„Česká pošta!”
*„Tatínku, a odkud k nám chodí
Ježíšek?”
„Pokud můžu soudit podle
původu dárků  tak asi z Číny.”

PRO ZASMÁNÍ...
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BUĎ FIT!
Tak přesně tenhle slogan mě napadá při pohledu od kaštanu
(ve starých Vědomicích proti penzionu) směrem přes
volejbalové hřiště k Labi.
Na dálku zde září tři zeleno červené cvičební stroje.
Při bližším pohledu shledáte, že:
první zleva je takzvaný koník – sednete si a přitahujete řidítka
(opratě) k sobě
ten prostřední je surf – je dokonce pro dva cvičence najednou
a krásně se na něm pohoupete (jen to napoprvé nepřežeňte
– je to zrádné
a ten vpravo je tzv. elipsovité zařízení – prostě šlapadlo ve
stoje
Pokud Vás teď napadla otázka, kde se to tu vzalo, pak čtěte
dál.
Obec Vědomice získala v roce 2013 v soutěži Vesnice roku
Ústeckého kraje ocenění. A sice Modrou stuhu za
společenský život v obci. Odměnou byla nejen možnost
získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (z té bylo
vybudováno dětské hřiště U sumce), ale i dotace od

Ústeckého kraje. Část této dotace byla použita na pořízení
venkovních fitness prvků a část na výměnu židlí v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Umístěním fitness prvků se rozšířila možnost sportovního
vyžití ve veřejném sportovněrekreačním areálu u Labe.
Přijďte si zacvičit a buďte fit!
A hned, jak se oteplí, můžete vyzkoušet i nové lavičky u
Labe. Podél toku, od náplavky k slalomové dráze, jsme
rozmístili 5 dřevěných laviček. Je z nich krásný výhled na
řeku i na panorama Roudnice.

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  prosinec 2014.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.

Termín uzávěrky příštího čísla je 20.3.2015.

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.
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VĚDOMICE NA FACEBOOKU
Myslím, že zakladatelé sociálních sítí netušili,
jaký fenomén 21. století vymysleli. Myšlenka,
že by takový portál měl být hlavně informační

sítí pro zúčastněné, byla dávno překonána.
Jelikož je Facebook nejpoužívanější sociální sítí nejen v Čechách,
pokusila jsem se udělat na jeho stránkách informační profil pro
vědomické občany. Snažím se sama shromažďovat informace,
týkající se naší obce a ty v krátkých zprávách či odkazech
připomenout těm, kteří tyto stránky již objevili. Vedle oficiální
webových stránek obce, Vědomických novin, hlášení rozhlasu a
vývěsních skříněk se mi zdá sociální síť výborným a „rychlým“
doplňkem informací.
O tom, jak se mi to podařilo, se můžete přesvědčit na
www.facebook.com/pages/ObecVědomice/1511516499092137
(nebo jednoduše po přihlášení na FC hledejte Obec Vědomice).

I.F.

A aby se Vám tyto informace ukazovaly, stačí stránku
označit “to se mi líbí“.
Chtěla jsem požádat všechny spoluobčany, kteří cokoli v
naší obci organizují nebo podnikají a chtějí se o
informace podělit, aby mi zaslali zprávy, postřehy,
pozvánky nebo fotodokumentaci z proběhlých akcí
na email: vedomice2014@seznam.cz nebo přímo do
zpráv na FC.
Sportovní, kulturní a společenské události jsou na portálu
samozřejmostí. Ale zaběhl se Vám pejsek nebo jste našel
klíče před Vaším domem? I tyto informace patří na
informační portál Obec Vědomice a věřte, že se tu šíří
velice rychle. Zároveň bych Vás chtěla poprosit, zda
doma v rodinném albu nemáte staré fotografie Vědomic a
případně by Vám nevadilo jejich zveřejnění (foto bych
oskenovala a v pořádku vrátila).
Pomozte mi udělat tento portál aktuální a pro naše
občany zajímavý.

Děkuji Renata Tylová




