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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 2016 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 tyto krásné vánoční
koule v celých novinách.

Vánoční svátky nejsou vždy bílé,
vždy překvapí nás počasí jiné.
Máma a babička pečou nám cukroví,
provoní celý byt.
To oni se starají, aby vánoční nálada byla,
jak má být.
Vánoční stůl je pěkně prostřený; jehličí zavoní,
a děti čekají, až Ježíšek zazvoní.
Od stromečku děti nechtějí odejít,
musí si přece dárečky rozbalit.
Dnes nemusí jít ještě spát,
mohou si s dárky hrát či s rodiči si povídat.
Ježíšek štědrý byl, každému něco nadělil.
Vždyť Vánoce nejsou jen „hmotné“,
ale láska a úcta v rodině jsou nutné!

Sběrný dvůr odpadu ve Vědomicích bude letos uzavřen
26. prosince 2015.
Ve středu 30. prosince i v
sobotu 2. ledna bude otevřeno!
Svozy komunálního i tříděného
odpadu probíhají dle
harmonogramu.

OBECNÍ ÚŘAD
Ve dnech 22.12 až 3.1.2016 bude OÚ
Vědomice uzavřen z důvodu čerpání
řádné dovolené. Znovu otevřen bude
4. ledna 2016.

Vážení občané,
Nacházíme se v období adventu, kdy vrcholí přípravy nadcházejících Vánočních

svátků, nejkrásnějších svátků v roce. V dětských
očích stoupá napětí, zda Ježíšek přinese dárky,
které si toužebně přály. Přichází čas klidu a
pohody, kdy rodiny usednou ke svátečnímu stolu,
na návštěvu přijdou příbuzní, sousedé a přátelé. V
těchto chvílích bychom neměli zapomenout ani na
naše nejbližší, kteří již nemohou být v tomto
svátečním čase s námi.

Dovolte mi, abych Vám jménem vedení obce popřál pevné zdraví, rodinnou pohodu,
příjemné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok 2016.

Václav Tyl
starosta obce

VÁNOČNÍ SVÁTKY
R. Vápeníková
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Vážení spoluobčané,Sbor dobrovolných hasičů Vědomice v roce 2016 oslaví 130 let od svého založení. V rámci připravovaných
oslav tohoto výročí si Vás dovolujeme požádat, zda nevlastníte historické dokumenty, fotografie nebo předměty, vážící se k
minulosti vědomického sboru. Pokud budete ochotni takovéto dokumenty nebo předměty sboru zapůjčit k jejich prezentaci při
oslavách, obraťte se, prosím, na paní Renatu Hypskou z obecního úřadu Vědomice. Děkuji Vám.

Václav Líska, člen výboru SDH Vědomice

Informace z obce
JAKÝ BYL ROK 2015 V NAŠÍ OBCI.
V prvé řadě to byl první rok po dalších
komunálních volbách. Ze zkušeností
vím, že nové zastupitelstvo si v tomto
období musí takzvaně sednout,
zvyknout si na sebe. Přijdou noví lidé s
novými názory. Některé z nich lze
realizovat rychle, jiné vyžadují delší čas
na nalezení shody. Často je rozhodující
finanční stránka věci. Ne vždy je to
jednoduché. V první řadě bylo nutné
delegovat zvolené zastupitele do
jednotlivých funkcí na místa starosty,
místostarosty, předsedů a členů výborů
zastupitelstva obce. Následně připravit a
projednat Program rozvoje obce na
volební období, připravit, projednat a
schválit rozpočet obce. To jsou základní
kameny, na kterých je možné realizovat
další činnost obce.
V podmínkách obce je konec roku
spojen s bilancováním toho, co se
podařilo splnit z plánů, které jsme si na
letošní rok předsevzali. A co se splnit
nepodařilo. Dovolte tedy, abych předložil
stručnou rekapitulaci nejrozsáhlejších
projektů, které byly v letošním roce
realizovány.
Na úseku investic bylo dokončeno
„Zázemí sportovních klubů“, za pomoci
finanční dotace z „Regionálního
operačního programu NUTS 2
Severozápad“. Za přispění dotace
Ústeckého kraje z „Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje“, byla
realizována pokládka kabelů veřejného
osvětlení v rozvojové lokalitě, v rámci
výstavby sítí nízkého napětí pro 38
rodinných domků, kterou realizovaly
ČEZ Distribuce. Všechny tyto akce byly
realizovány za finanční spoluúčasti naší
obce. Dále z dotace Státního fondu
životního prostředí ČR (SFŽP) na
odstranění škod po povodni v roce
2013, bylo zajištěno vysázení nových
stromů na jednom hektaru pozemku
obce, vedle náplavky u Labe. Provedení
všech těchto akcí si vyžádalo zajištění
rozsáhlé administrativní činnosti, a to
nejen v přípravné části, dále před
samotným zahájením, ale i v jejich
průběhu a při dokončení a vyhodnocení.
Všechny akce se podařilo dokončit v
termínech dle uzavřených smluv.

Nelze však hovořit pouze o investicích.
Průběžně jsme v během roku zajišťovali
i správu ostatního majetku obce, jako
Mateřské školy, Hasičské zbrojnice,
obecního úřadu, sběrného dvora, areálu
U sumce, veřejných prostranství,
zeleně, chodníků, komunikací,
veřejného osvětlení, místního rozhlasu a
dalších. Nebylo by spravedlivé,
zapomenout i na zajištění činnosti
knihovny, ve které se odehrává nejen
půjčování knih, ale jsou zde pořádány
různé kroužky pro děti, kavárnička pro
seniory, setkávání členek taneční
skupiny "Babí léto", scházejí se zde i
maminky s batolaty, provádějí pohybová
cvičení a další aktivity. Svůj podíl na
dění v obci odvádí i komise pro
občanské záležitosti, která zajišťuje
pravidelná vítání nových občánků a
gratulace při významných výročí našich
spoluobčanů, případně účast při
posledním rozloučení.
V rámci dnešního bilancování bych se
rád zmínil i o mimořádných akcích, jako
bylo zajištění Dětského dne, který
probíhal v režii členů sboru
dobrovolných hasičů a jejich příznivců.
Svým rozsahem, ukázkou požární
techniky, zásahové jednotky a psovodů,
byla tato akce mimořádná a sklidila
veliký úspěch a uznání všech
přítomných, ale hlavně se líbila dětem a
to byl hlavní cíl pořadatelů.
Vydařilo se i slavnostní zprovoznění
Zázemí sportovních klubů, které se
konalo z popudu členů SK Sahara za
pomoci obce. Připraven byl velice pestrý
program sportovních utkání od těch
nejmenších až po dospělé a dříve
narozené. Konalo se setkání bývalých
sportovců, ukázky oblíbené hry
pétanque a vystoupení taneční skupiny
„Babí léto“. Zajímavá byla i další
vystoupení, jako malí hasiči, seskok
výsadkářů, a vypuštění holubů, kterého
se zhostili členové Českého svazu
chovatelů z vědomické farmy. Pozvání
na tuto zdařilou akci přijalo mnoho
významných hostů, ale hlavně občanů
naší obce.
V letošním ročníku soutěže Vesnice
roku Ústeckého kraje, naše obec získala

„Zlatou cihlu“, ocenění za příkladnou
stavbu, realizovanou v duchu Programu
obnovy venkova  a to za dostavbu
areálu U sumce (hrací a fitness prvky).
Úspěchy taneční skupiny seniorů „Babí
léto“, byly oceněny v rámci krajské
soutěže diplomem.
Klub důchodců se umístil na druhém
místě v soutěži o nejaktivnější klub
důchodců Ústeckého kraje.
Bilancování by však nebylo úplné,
kdybych se nezmínil i o věcech, které
jsme naplánovali a nepodařilo se je přes
veškeré úsilí v tomto roce zajistit, ať už
to bylo z důvodů časových či finančních.
Marně se zatím snažíme najít nového
kronikáře, případně kronikářku obce,
který by navázal na tradici stávajících
kronikářů a zaznamenával dění v obci
pro další generace. V letošním roce se
nám nepodařilo dořešit osvětlení
prostoru před Hasičskou zbrojnicí. Stojí
před námi zajištění opravy těsnosti
akumulační nádrže bývalé vodárny,
která v současné době slouží jako sklad
nářadí pro údržbu obce. V plánu jsme
ještě měli zpracování projektové
dokumentace pro realizaci soutěžní
dráhy nejen pro malé hasiče, v prostoru
podél cesty do Lesní školky.
Dokumentace je objednána,
rozpracována a čeká nás ještě jednání
o získání části vedlejšího pozemku,
potřebného k dodržení parametrů dráhy.
Byly zahájeny práce na návrhu studie,
jako podkladu pro zpracování
projektové dokumentace pro rozšíření
občerstvení v areálu U sumce. Tolik
tedy o tom, co jsme měli v plánu ještě v
letošním roce, a co se nepodařilo splnit
z jakýchkoliv důvodů a čeká nás v
příštím roce. Dokončení záměrů a jejich
realizace se bude odvíjet od určení
priorit plánovaných akcí a následném
sestavení rozpočtu obce pro rok 2016.
V záhlaví jsem hovořil o stručné
rekapitulaci toho, co se mám povedlo a
co ne. Je tedy na Vás, na občanech
naší obce, abyste posoudili, jak se nám
v daných podmínkách daří plnit to, co
jsme před volbami deklarovali.

Václav Tyl
Starosta obce

Výzva
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ZÁZEMÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ OBCE VĚDOMICE
Jak jistě víte, stavba zázemí sportovních klubů Vědomice byla
dokončena a v červnu proběhlo slavnostní zahájení provozu
tohoto zařízení.
Vybudování zázemí bylo umožněno díky evropské dotaci,
poskytnuté z Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad (Integrovaná podpora místního rozvoje, 51.
Výzva – 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury).
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou u této dotace
poskytovány až po ukončení stavby (v našem případě po
ukončení každé etapy stavby), bylo nutné k financování
stavby využít úvěr.
Finanční vypořádání celého projektu proběhlo na podzim.
Prostředky z Regionálního operačního programu byly zaslány
na náš účet a úvěr byl splacen.

Zázemí sportovních klubů nyní slouží nejen sportovcům, ale
všem občanům obce. Dokladem toho je i akce pořádaná 4.
prosince. Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi. Na
organizaci této akce se spolupodíleli hasiči, mateřská škola,
sportovci i chovatelé. Šatny posloužily jako nebe, peklo i
výtvarná dílna; v klubovně byla krásná výstava betlémů a
vedle budovy dokonce "živý betlém". Hřiště jsme použili jako
startovní plochu k vypouštění balónků a terasa posloužila jako
pódium.
Děkuji všem, kteří věřili, že to dokážeme. Že tu Zázemí pro
sportovce v roce 2015 bude. Hlavní dík však patříi panu
starostovi, Václavu Tylovi. Bez jeho odvahy a mimořádného
nasazení by zázemím sportovců byla stále jen stavební
buňka.

Iva Fořtová

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V"ROZVOJOVÉ LOKALITĚ"
Budování sítí nízkého napětí pro
budoucí výstavbu 38 rodinných domků v
rozvojové lokalitě je dokončeno.
Společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
dokončila výstavbu trafostanice a
pokládku sítí NN. V rámci této akce
došlo v souběhu i k položení kabelů
věřejného osvětlení a byly vybudovány
základy pro sloupy budoucích svítidel.
Tato část byla financována z rozpočtu
obce a dotace z Programu obnovy

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

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

OBNOVA LUŽNÍHO LESA
V říjnu letošního roku byla realizována obnova lužního lesa,
který byl zničen povodní v roce 2013. Práce provedla firma
OK GARDEN s.r.o., která dílo odevzdala kvalitně a v termínu.

Obnova lužního lesa byla spolufinancována z dotace, kterou
poskytl Státního fond životního prostředí. Na pozemku byly
vysázeny odolné dřeviny dle projektu tak, aby ani při zvýšené
hladině Labe nedošlo k jejich odumření.

I.F.

KAMERA PRO SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ VE VĚDOMICÍCH
Jak jistě mnozí z Vás víte, sběrný dvůr ve Vědomicích je i
místem zpětného odběru použitých elektrospotřebičů. Můžete
zde odevzdat vysloužilou takzvanou černou techniku
(počítače, televize...) i bílou techniku (sporáky, lednice...). A
právě množstvím odevzdané bílé techniky jsme dosáhli na
motivační program, který vypsala společnost ELEKTROWIN
a.s.. Tato společnost provozuje kolektivní systém pro zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu.
Hlavním účelem Motivačního programu pro obce je

zabezpečení sběrného místa vytvořeného na základě
uzavřené smlouvy o zajištění zpětného odběru s obcí.
Množstvím odevzdaného odpadu na obyvatele obce jsme v
motivačním programu dosáhli na částku 15.000, Kč.
Za tuto částku byl pořízen a nainstalován kamerový systém,
který nyní slouží k zabezpečení našeho sběrného dvora.
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Milí čtenáři, tak už je to tady zase.
Rok s rokem se sešel a opět jsou
před námi Vánoce a konec roku.
Ohlédnemeli se zpět na činnost v
tomto roce, můžeme směle říci, že
jsme nezaháleli. Stále se scházíme
ve společenské místnosti obecního
úřadu, kde se v příjemném prostředí
pobavíme, zatančíme si a
zapomeneme na starosti a neduhy,
které nás v našich letech
doprovázejí.
Nyní máme 52 členů. V letošním
roce jsme se sešli 7x. Děkujeme
vedení obce za podporu, díky níž
můžeme naše setkání uskutečňovat.
Členky našeho klubu se zúčastňují i
aktivně pomáhají při různých
kulturních akcích pořádaných obcí

(vypouštění balónků s přáním pro
Ježíška, uspávání broučků, slet
čarodějnic).
Děkujeme všem členům, kteří se
podílí na všech aktivitách našeho
klubu. Děvčatům, která se každý
týden schází a nacvičují country
tance a slaví velké úspěchy.
Všem občanům jménem našeho
klubu přeji klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce vše nejlepší
a hlavně pevné zdraví.
Zároveň chci pozvat všechny
občany na rozloučení se starým
rokem, které se koná v úterý 29.12.
v 18 hodin na obecním úřadu.

Za klub důchodců M.N.

Klub důchodců

Vzpomínáte si ještě, jak se koncem
loňského roku rozhodla skupina dvanácti
seniorek pobavit ostatní při Silvestru
nanečisto? Překvapily je dvěma
připravovanými country tanci v
kostýmech, které si pořídily. Tímto
úspěšným vystoupením se odstartovala
éra vědomických country tanců jako
zájmová činnost. Od ledna 2015 se
členky začaly scházet každý týden při
nácviku dalších tanců.
Pojmenovaly se „Babí léto“ a vyrobily si
vizitky, díky kterým je mohli zájemci o
vystoupení lépe kontaktovat. První
výročí založení oslaví svým jubilejním
dvacátým vystoupením.
Soubor vystupuje hlavně pro seniory  v
Domovech důchodců, na různých
setkáních, jako předtančení na
zábavách nebo při různých veřejných

akcích.
Hned po prázdninách se jeho členky
pilně připravovaly na další vystoupení. V
září zatančily a zazpívaly seniorům v
jejich Domově v Krabčicích a koncem
měsíce se podílely na kulturním
programu pro roudnickou veřejnost
„Roudnice jinak“.
V rámci soutěže Vesnice roku byl
souboru udělen Diplom za jeho činnost.
Činnost country souboru „Babí léto“
přispěla i k velkému úspěchu
vědomického klubu důchodců  ten
získal 2. místo v soutěži o Nejaktivnější
klub seniorů Ústeckého kraje.
Koncem září probíhaly v různých
městech a obcích oslavy svátku seniorů.
Než se členky „Babího léta“na pozvání
vydaly do vzdálenějších měst, sešly se
při nahrávání svých dvou zpívaných
písní, aby nechyběl při vystoupeních
hudební doprovod. Za realizaci tohoto
nápadu vděčí panu Karlu Kubešovi,
který jim CD připravil. S celým
repertoárem se pak zviditelnily na
oslavách Mezinárodního svátku seniorů
 nejdříve v Lounech, začátkem října pak

na krajské úrovni na náměstí v Mostě.
Nezapomínají ani na blízké
spoluobčany. V novém zázemí
sportovních klubů ve Vědomicích tančily
pro hráče Petangu. V listopadu jely
pobavit do Libotenic seniory na jejich
setkání. Další vystoupení se konalo v
Lovosicích, kam je přizval pan muzikant
Dušan Barva, který hraje často na
zábavách ve Vědomicích. „Babí léto“
tedy zatančilo na oplátku pro hosty jeho
kapely Plechovanka. Zatím poslední
vystoupení předvedly členky na
předtančení na Poslední leči v Rovném.
Do konce roku si program ještě
objednala sousední obec Chodouny a v
lednu je čeká předtančení na maturitním
plese roudnické Zemědělské školy.
„Babí léto“ se ale nejvíc těší na svoje
hlavní obecenstvo a to jsou senioři z
Klubu důchodců ve Vědomicích, kteří
budou opět slavit Silvestra nanečisto.
Budou prvními diváky při premiéře
připraveného nového tance.
Přijďte se podívat 29. prosince!
Vás, občané Vědomic, zdraví
manažerka skupiny Ála.

Jste srdečně zváni.

Vážení spoluobčané,
komise pro občanské záležitosti bude v lednu příštího roku
provádět plošné zjišťování potřeb seniorů v naší obci. Za
tímto účelem byl vyhotoven jednoduchý dotazník. Členky
komise navštíví všechny občany v důchodovém věku se
žádostí o spolupráci. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.
Výsledky tohoto šetření budou sloužit jako podklad pro další
rozvoj služeb v obci. Průběh návštěvy členek komise bude
následující: Každá členka bude viditelně označena
jmenovkou s razítkem obce; při první návštěvě předá
seniorovi dotazník. Vyplněný dotazník si opět v dohodnutém
termínu přijde vyzvednout. Vyplněné dotazníky se vhazují do
uzavřené urny. Tím je zajištěna anonymita seniora, který

dotazník vyplnil. Anonymita však není podmínkou. Kdo
chce, může uvést své jméno. Každý má také možnost
požádat členku komise o pomoc při vyplnění dotazníku.
Dotazník není určen jen pro ty, kteří potřebují nějakou
službu či pomoc; je určen i pro ty seniory, kteří mají chuť se
do života obce zapojit a nějakým způsobem být užiteční
ostatním.
Děkuji Vám všem, kteří dotazník vyplníte. Jde především o
Vaše potřeby a naším cílem je pokusit se o zkvalitnění
života seniorů v naší krásné obci. Protože vesnice, to
nejsou jen domy, silnice a stromy, ale hlavně lidé, kteří zde
žijí. Ing. Iva Fořtová

místostarostka obce

Babí léto z Vědomic slaví 1. narozeniny
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Okénko mateřské školy Vědomice
HEZKÝ ADVENTNÍ ČAS, MILÍ ČTENÁŘI.
Celou školkou je cítit, že se blíží Vánoce. Na stolcích máme
vyrobené lampičky, všude voní svíčky a v naší školce vládne
vánoční atmosféra.
Tuto dobu jsme si s dětmi zpříjemnili výletem do Litoměřic,
kde jsme byli v divadle Karla Hynka Máchy na představení
„Bob a Bobek na cestách“. Dobu do začátku pohádky jsme si
krátili stavěním sněhuláků a malé koulované, díky čerstvě
napadanému sněhu.

Další naše předvánoční cesta vedla opět na sever Čech, ale
tentokrát do Libochovic. V zámku jsme se seznámili s milou
Andělkou a vydali jsme se ke sv. Petrovi pro klíč k pekelné
bráně. V podzámčí jsme hrdinsky společně překonali strach z
čertů a pomohli jim opět rozfoukat čertovský plamínek a
zachránit tím peklo před zlým skřítkem Zmatkem. Sám Lucifer
nás pak všechny odměnil zlatým dukátem.
Čert i Mikuláš neodmyslitelně patří k české kultuře a lidové
tradici a na rozdíl od jiných tradic, má své pevné místo i v
rychlém, technickém a "moderním" 21. století. Každý od
nejmenších dětí dnes ví, že čert žije v pekle, má ocas, dlouhé
nebo naopak malinkaté rohy, huňatý kožich a hlavně
strašidelný obličej. Naštěstí chodí jednou za rok, navíc v
doprovodu hodného Mikuláše a svatého Anděla. Ti jej vždy
dokážou alespoň trochu zkrotit, protože jinak by nám tu čerti
udělali pěkné peklo...
Naše školka se také promění v maličké peklo, plné drobných
a neposedných čertíků a to 15. 12. 2015 v 15, 30 hod, kdy
budeme mít „Čertovskou besídku“. Zveme všechny ty, kteří
mají rádi pěkné písničky, tanečky a různá říkadla. Jistě Vám v
této rychlé a uspěchané době vykouzlíme úsměv na tváři.
Aby těch nadpřirozených postav nebylo málo, seznámili jsme
se také se sv. Barborou. V předvečer jejího svátku chodívaly
(a někde stále chodí) po vsi bíle oděné ženy se závojem...
Barborky. Ty měly košík s ovocem a sladkostmi pro hodné děti
a těm, co zlobily, našupaly metličkou. Ohlašovaly se klepáním
metličky na okno či dveře. I k nám do naší školky zavítala
jedna Barbora. Sice, žádná krasavice, ti nejmenší měli co
dělat, aby se jim nespustily z očí slzičky, ale nakonec vše
dopadlo pro děti i paní učitelky dobře a každý byl odměněn.
Když odcházela, děti již radostně mávaly.
Letos jsme se poprvé zúčastnili celorepublikové akce

„Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi“. Všichni máme
spousty nějakých přání malé děti panenku, auto, kočárek,
velcí spíše zdraví, spokojenost a lásku. Svá přání jsme měli
možnost napsat Ježíškovi a poslat mu do nebe svůj vzkaz v
balonku. My jsme mu ke vzkazu přidali naší oblíbenou
písničku „Můj milý ježíšku, píšu ti vánoční přání“.
Po druhé adventní neděli jsme si do mateřské školy pozvali
naše maminky na společné tvoření a vyrobili jsme si
sněhuláčka z ponožky. Každý, kdo si svou maminku přivedl,
se rád pochlubil její šikovností a fantazií při společné práci.
Radost jsme si udělali novým vybavením našeho dětského
obchodu, který jsme už v minulosti pořídili za peníze,
získaných za sběr papírů. Opět jsme pilně nosili noviny, letáky
a kartony a vydělali jsme si právě na dřevěné přepravky s
pečivem, ovocem a zeleninou ve skutečné velikosti. Celkem
jsme si vydělaly 2500,. Nejlepší sběrači získali jako vždy
sladkou odměnu, která je motivací pro další děti.
A nakonec jsme se i dárků dočkali.... měli jsme nadílku u
vánočního stromku, společně jsme zazpívali koledy a zamlsali
si vanilkové rohlíčky a linecká kolečka, která jsme si
vlastnoručně vytvořili za dozoru naší paní kuchařky.
A co nás čeká v novém roce??
Budeme se učit, zpívat, hrát si, tancovat, cvičit. Předškoláci
se budou připravovat na zápis do základní školy. Těm přijde
přiblížit školní atmosféru na schůzku rodičů předškolních dětí
16. 12. 2015 v 15,30 hod, paní učitelka z 1. třídy ZŠ
Jungmannova v Roudnici n/L.
A společně budeme vyhlížet první jarní dny...
Za celou mateřskou školu Vám přejeme klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný rok 2016. Ať všichni máme
kolem sebe co nejvíce milých lidí, málo zášti, ale o to více
dobré vůle, lásky a pochopení.

Kolektiv MŠ a děti
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Soptíci z Vědomic
ZPRÁVA Z ČINNOSTI SDH VĚDOMICE A
ODDÍLU MLADÝCH HASIČŮ
Počátek podzimu byl pro oddíl mladých
hasičů obdobím nabitým událostmi. 26.
září proběhlo poslední kolo Stimax cupu
(krajský seriál 5 závodů, kde každý závodí

sám za sebe na 60 m překážkové dráze v dívčích a
chlapeckých, věkově odstupňovaných, kategoriích). Tento
závěrečný závod proběhl v Krupce na Teplicku a kromě již
prověřených borců nás reprezentovaly i nové mladičké
naděje, které zkušenosti s touto disciplínou teprve sbírají a
jsou do budoucna našimi nadějemi. Dva naši tradičně nejlepší
závodníci se dostali na stupně vítězů, Zdeněk S. obsadil
druhé a Eliška Š. třetí místo. Další děti se také určitě neztratily
a obsadily: Bára M. sedmé, Míša J. osmé, Zuzka Š. s Honzou
M. dvanácté a Daniel B. dvacáté první místo. Stabilní
výkonnost dětí se pak projevila i do celkových výsledků celého
seriálu, do kterých byly započítávány časy z minimálně tří
absolvovaných závodů. Nejen tyto výsledky, ale hlavně přístup
dětí jak k závodům, tak k mimořádným tréninkům, nás naplnil
příjemným pocitem užitečně stráveného času a jsme na děti
za vše velice pyšní.
Celkové výsledky Stimax Cupu 2015:
Mladší dívky:
3. místo Eliška Š., 5. místo Bára M., Zuzka Š. 15. místo
Mladší chlapci:
3. místo Zdeněk S., 4. místo Bertík B., 8. místo Míša J., 11.
místo Honza M.
V tomto období probíhaly i týmové soutěže v závodech
požární všestrannosti (ZPV), které celou soutěžní sezónu
uzavírají. Jedná se o závody smíšených hlídek, kdy během
klusu po několika set metrovém okruhu v přírodě děti na
průběžných stanovištích plní tematické, vědomostní nebo
dovednostní úkoly (zdravověda, topografie, technické značky,
požární ochrana, uzlování a střelba ze vzduchovky). První z
těchto podzimních závodů proběhl 27. září v Brozanech. V
kategorii starších žáků obsadilo družstvo Vědomice A pěkné 3.
místo a Vědomice B 4. místo. V kategorii mladších žáků se
dětem tentokrát moc nevedlo a obsadily: družstvo A 5. místo,
družstvo B 9. místo a družstvo C 11. místo.
Výsledkově mnohem příznivější byl pro naše děti závod u nás
ve Vědomicích, který se uskutečnil 3. října, se startem i cílem
na fotbalovém hřišti na Sahaře a se soutěžním okruhem v
přilehlém lese. V kategorii starších žáků dokázalo naše
družstvo A zvítězit, družstvo B pak dokončilo závod na 9.
místě. V kategorii mladších žáků doběhlo naše družstvo A na
druhém místě za tradičními rivaly z Křešic. Další naše mladší
družstva skončila na 7. a 10. místě. V kategorii předškolních
Plamínků obsadilo družstvo A našich nejmenších rovněž 1.
místo. A družstvo B 4. místo. Rekordně zastoupené akci přálo
i počasí a všichni si tak mohli užít příjemného prostředí
sportovního areálu.
Poslední letošní závod ZPV se uskutečnil 10. října v Křešicích.
Závěrečná týmová soutěž sezóny 2015 dopadla pro naše
družstva vcelku úspěšně. Hlídka starších žáků A zvítězila,
hlídka starších žáků B doběhla 7.; 3 hlídky našich mladších
žáků skončily na 3., 10. a 13. místě; dvě hlídky Plamínků na 1.
a 4. místě.
Část dětí, které se účastnily letošního seriálu Stimax Cupu,
startovaly 7. listopadu na obdobném typu závodu v rámci XIII.
ročníku Memoriálu Marty Habadové v PrazeBubenči. Jednalo
se o součást Českého halového poháru na 60 m. Zde již šlo o
závod v mimořádné, v podstatě mezinárodní, konkurenci.
Krásného výsledku zde dosáhl Zdeněk S., který skončil na 10.
místě z 216 startujících mladších chlapců. Míša J. doběhl na

137. a Honza M. 138. místě. Mezi 162 mladšími dívkami
skončila Eliška Š. na 43. a Zuzka Š. na 131. místě. Pro děti i
vedoucí byl tento závod obrovskou zkušeností, poprvé jsme
poznali atmosféru profesionálně pořádaných závodů s
největší možnou konkurencí. Kuriozitou bylo i to, že závody
byly v přímém přenosu přenášeny internetovou televizí
www.firetv.cz. Příjemný zážitek z této akce ovlivnil rozhodnutí,
účastnit se s dětmi, které dosahují nejlepších výsledků,
obdobného závodu, který se koná 12. prosince v Ostravě v
rámci Ostravskobeskydské šedesátky.

V sobotu 14. listopadu se uskutečnil dlouho plánovaný výlet
celého oddílu mladých hasičů do Muzea Policie ČR v Praze
Na Karlově. Prohlídka zajímavé expozice vývoje policejních
složek a jejich specializovaných činností byla doprovázena i
sugestivním výkladem průvodkyně. Druhým cílem výletu bylo
letiště Václava Havla v pražské Ruzyni s prohlídkou jeho
zázemí a složitého systému fungování.
Volného dne státního svátku 17. listopadu jsme využili k
úklidové brigádě v okolí hřiště na Sahaře. Rádi jsme tak i my
přispěli k údržbě tohoto námi tak často využívaného místa,
aby zůstalo stále příjemné a upravené.

Ve středu 9. prosince večer proběhne v brněnském
Bobycentru slavnostní vyhlášení výsledků Ankety dobrovolní
hasiči roku 2015, do jejíž finální části jsme postoupili. Naše
vyslaná delegace bude vyhlašování přítomna přímo na místě
a společně s ní budeme doufat v co nejlepší výsledek. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat všem našim sympatizantům,
kteří nás podpořili a poslali nám svůj hlas buď prostřednictvím
internetu, nebo mobilního telefonu. Větší část slavnostního
večera bude ze záznamu vysílána Českou televizí. Tak nám
držte palce!
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VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM KJEŽÍŠKOVI
Ježíšek. Už jen to slovo vyvolává v
mnohých z nás krásné vzpomínky na
dětství. Vidíme rozzářená očka dětí a
cítíme to rozechvění při očekávání
dárků.
Žádný Děda Mráz, žádný Santa Claus.
My máme Ježíška. A také proto jsem při
poslechu rádia zpozorněla ve chvíli, kdy
jsem zaslechla výzvu k účasti na
celostátní akci „Vypouštění balónků s
přáním k Ježíškovi“. Do ukončení
přijímání přihlášek zbývaly jen 3 dny. A
tak to všechno muselo jít ráz na ráz.
Dnes vím, že rozhodnutí o připojení se k
této akci bylo správné.
Za pomoci hasičů, mateřské školy,
sportovců, chovatelů, klubu důchodců,
členek Komise pro občanské záležitosti i
dalších dobrovolníků se nám podařilo
rozzářit nejméně padesát párů dětských
očí.
Počasí se sice postavilo proti nám – ve
chvíli, kdy se návštěvníci akce začali
scházet, začalo pršet. Ale ukázalo se, že
„Vědomičáci“ nejsou z cukru a nějaký

déšť je nemůže zastavit.
A jak akce probíhala?
Po příchodu si všichni účastníci mohli
vyzvednout balónky naplněné heliem.
Na konci provázku bylo připevněná
kartička, kam si každý mohl napsat své
přání.
Po odstartování, které prostřednictvím
radia Impuls provedl Václav Vydra, byly
všechny balónky vypuštěny. Z Vědomic
to bylo 160 balónků. Po vypuštění
balónků zazpívaly děti z mateřské školy
písničku „Můj milý Ježíšku píšu ti
vánoční přání...“.
Protože termín letošního vypouštění
padl na 4.12., rozhodli jsme se, že děti
hned nepošleme domů, ale připravíme
pro ně něco jako mikulášskou.
Vše se odehrávalo v Zázemí
sportovních klubů na Sahaře; přímo se
nabízelo využít šaten v patře. V jedné ze
šaten vzniklo hrůzné peklo plné čertů i
čertíků, v druhé výtvarná dílna, kde si
děti mohly vyrobit vlastní ozdobu na
stromeček a ve třetí bylo nebe s
Mikulášem a andílky. V klubovně byla
připravena výstava betlémů i s

odborným výkladem a venku vznikl „živý
betlém“ se zvířátky, Josefem, Marií i
Jezulátkem. V dešti to však pro
účinkující nebylo nic příjemného.
Ještě, že bylo možné dát si uvnitř teplý
čaj pro zahřátí.

A jestli bude podobná akce i příští rok?
Možná, snad. Rádi bychom znali Váš
názor, nápady, návrhy na pořádání
kulturních akcí (nejen pro děti).
Napište nám na email:
kultura.vedomice@seznam.cz

Komise pro občanské záležitosti
Dne 10. 10. 2015 se na Obecním úřadu
v zasedací místnosti konalo vítání
nových občánků do života naší obce.
Hned v úvodu miminka přivítaly děti z
místní MŠ, připravily si pro ně pásmo
písniček a básníček pod vedením pani
ředitelky a pani učitelky. Ještě jednou
děkujeme za pěkné a milé vystoupení .
Potom nové občánky přivítala do naší
obce pani místostarostka ing. Iva
Fořtová. Miminkům popřála
bezstarostné dětství, lásku bližních a
život v míru. Rodičům popřála
trpělivost, odpovědnost a radost při
výchově svých dětí.
Dále nové občánky přivítaly tři
vědomické sudičky Eliška, Natálka a
Eliška, které přednesly miminkům svá
přáníčka.
Nakonec byli rodiče vyzváni k
podpisům do kroniky, byli jim předány
dárky a maminky dostaly květinu. V

úplném závěru se rodiče a ostatní
příbuzní vyfotografovali s miminkem u
kolébky.
Tentokrát jsme přivítali tyto občánky:
Matyáše Nováka, Antonína Kočího,
Michala Mojžíše, Báru Lžíčařovou,
Veroniku Blahovskou a Terezu
Procházkovou.
Členky komise pro občanské záležitosti
také pomáhaly při organizaci kulturních
akcí v obci. Například když děti
uspávaly ve Vědomicích broučky, při
vypouštění balónků s přáníčky
Ježíškovi...
Naší další důležitou činností je
blahopřát našim starším spoluobčanům
v den jejich životního jubilea. Poprvé
blahopřejeme k 65 narozeninám, potom
k 70., 75. a od 80. narozenin chodíme
blahopřát každoročně.
V měsících říjen, listopad a prosinec
slavili tito naši občané:

Říjen
Jana Došková
Jaromír Křížek
Listopad
Karel Malý
Danuška Hrušková
Petr Bauer
František Zázvorka
Prosinec
Rastislav Podlešňovic
Zdeňka Chmelová
Marie Knoblochová
Stanislav Brejša
Emilie Paulovičová
Anna Štumpová
Oslavencům přejeme ještě jednou
pevné zdraví, štěstí a lásku bližních.
Na závěr všem našim spoluobčanům
přejeme pokojné vánoční svátky a do
Nového roku 2016 hodně zdraví,
pohody a radosti ze života. V.S.

I.F.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Letos jsme náš tradiční lampiónový průvod s uspáváním
broučků pojali tak trochu obráceně. Průvod nevycházel od
obecního úřadu, ale naopak, právě tam končil.
Sešli jsme se v areálu U sumce, kde každý účastník dostal
hrací kartu ve tvaru beruška. Na jednotlivých stanovištích pak
získával berušce tečky. Disciplíny byly různé – děti skládaly
berušku z víček, včelí domeček, nechyběl slalom s kroupou,
skládání hranice z papírových polínek nebo nošení šišek ke
kamnům. Po setmění jsme s rozsvícenými lampiony vyrazili na
cestu osvětlenou jen mihotavými plamínky svíček.

V cíli naší cesty byl pro děti připraven další program. V
tělocvičně byla postýlka pro broučky, kam děti uložily berušky
k zimnímu spánku. V knihovně nakreslily broučka na
dlouhatááánský papír a v poschodí je pak čekala pohádka o
včelích medvídcích. A nejen to. Členky klubu důchodců pro ně
připravily malé občerstvení. Čajíček a výborné koláčky.
Děkuji všem, kteří se na zajištění akce podíleli  členkám
Komise pro občanské záležitosti, dětem, které pomáhaly na
disciplínách, klukům, kteří rozsvěceli svíčky a zvláštní
poděkování patří paní České za skvělé koláčky.

Kultura
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KNIHOVNA

SK SAHARA Vědomice – fotbal

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:
v pondělí od 9 do 11 a od 17 do 19 hodin.
Nový soubor knih budeme mít od 28. ledna 2016.

SPORT

Co nového v knihovně?
Od 29. října máme v knihovně nový soubor knih z Litoměřic.
Scházíme se také každé pondělí v 17 hodin v knihovně s
dětmi a vyrábíme. Některé z našich výrobků si můžete
prohlédnout na našich webových stránkách. Prodloužená
provozní doba knihovny nám umožňuje vyrábět i časově
náročnější výrobky. Vždy také zbude chvilka na protažení těla
v tělocvičně nebo na hraní.
Děkuji všem občanům, kteří do knihovny přinesli jakýkoli
materiál na vyrábění nebo stavebnice pro děti. Pokud někdo
máte nepotřebné lego, třeba jen zbytky, dřevěné koleje či
vláčky a podobné stavebnice, rádi je přijmeme a v knihovně
využijeme. Také zbytky zažehlovacích korálků a šablonky na
ně. Uvítáme i jídelní židličku pro mrňata.

A co je nového v kavárničce? Pilně se scházíme každé
pondělí. I letos se nám podařilo vydat kalendář receptů z
kavárničky. Tentokrát "salátový". Také jsme si společně
vyrobili vánoční věnec z polystyrenového základu a
nastříhaných záclon. Nevěříte? Je to snadné a vypadá to
skvěle. Návod si můžete přečíst na webových stránkách
knihovny.
Každý pátek v 10 hodin se také v prostorách knihovny
scházejí maminky s miminky či batolaty. Chcete se přidat?
Naposledy se v letošním roce sejdeme v knihovně 21.
prosince.
Těšit se na Vás budu opět 4.1.2016! Ing. Iva Fořtová

knihovnice

„A“ MUŽSTVO – PODZIM
Po 4. kole podzimní části mistrovské
soutěže měla Sahara na kontě dvě
prohry – Žitenice 4:8, Bechlín 0:4 a dvě
výhry – Úštěk 3:2, Hoštka 12:0.
Příchodem Tomáše Berana a Honzy
Chládka se rapidně zlepšila hra střední
řady i potence útoku. To se mělo potvrdit
v dalším domácím zápase doma v derby
s TJ Lounky. Začátek nám opět vyšel a
ve 20.min. jsme vedli 2:0, tím však tlak
skončil a Lounky obrátily vývoj zápasu a
v poločase vedly 3:2. Krátce po
přestávce jsme obdrželi další gól, ale
naději vykřesal Ondra Štarman, když v
69. min. snížil na 3:4. Snaha našeho
týmu pokračovala do samého závěru
zápasu, kdy ještě při posledním
rohovém kopu měl vyrovnání na hlavě
gólman Vrba, ale branku netrefil.
Následovala šňůra zápasů, kdy jsme
bodovali na hřištích soupeřů, ale doma
body rozdávali: v Račicích výhra 3:2,
doma prohra s Litoměřicemi 1:2, kdy
ještě 10 minut před koncem jsme vedli
1:0. Následovala výhra v Liběšicích 4:1
a doma prohra, která nejvíce mrzí, s
Viktorií Kleneč. V 15.min. vedla Sahara
po dvou brankách Honzy Chládka a
jedné Tomáše Berana 3:0 a vše
vypadalo jasně. Bohužel v druhém
poločase zmizela z naší hry souhra,
přesné přihrávky i důraz v soubojích a
soupeř dokázal výsledek obrátit ve svůj
prospěch a prohra 3:4 byla na světě.
Naštěstí současné mužstvo je více
vyzrálé a tato porážka nezanechala
žádné stopy na výkonu v dalším zápase.
Ten jsme hráli v Židovicích, kde se nám
dařilo i na jaře. Z počátečního náporu
jsme po brankách Rudy Nevečeřala a

Honzy Vrby v 16.min. vedli 2:0.
Tentokrát si naši hráči zodpovědně
hlídali výpady domácích a dobrou
obrannou hrou a rozehrávkou ve středu
hřiště eliminovali snahu domácích o
snížení stavu. Ve druhém poločase jsme
i nadále drželi hru v bezpečné
vzdálenosti od branky. A když v 65.min.
vstřelil z trestného kopu třetí branku
Tomáš Beran, domácím se na kopačky
lepila nervozita, která s přibývajícím
časem ještě rostla. Důsledkem toho byla
čtvrtá branka v domácí síti, která
potvrdila další vítězství Sahary venku.
V tabulce jsme po 10.kole byli s 15ti
body na krásném 7. místě. Následovali
dva domácí zápasy, ve kterých chtělo
celé mužstvo dokázat, že umí vyhrávat i
doma.
První soupeř byl Sokol Bříza, na který si
Sahara doma věří. Úvod zápasu byl
opět impozantní. V 17. min. jsme po
brankách Chládka, Lukáše Hořejšího a
Michala Štulce vedli 3:0 a když ve
29.min. přidal Štulc čtvrtý gól, zdálo se
být rozhodnuto. Po zkušenostech z
minulých domácích zápasů, i za tohoto
příznivého stavu, bylo nutné hrát velmi
koncentrovaně. Do druhé půli změnil
trenér Josef Hořejší taktiku a posílil střed
hřiště, aby nedocházelo k přečíslení
naší obrany hostujícími hráči, kteří již
neměli co ztratit a vrhli všechno do
útoku. I přes jeden obdržený gól a
několik brankových šancí soupeře,
znamenala změna stylu hry ve druhém
poločase vítězstvím 4:2 (4:1). V dalším
zápase doma se Sokolem Vražkov
potvrdilo mužstvo Sahary, že podávané
výkony nejsou dílem náhody. Vývoj
zápasu byl obdobný jako řada
předešlých utkání. Od začátku nátlaková

hra Sahary, která přinesla úspěch v
podobě čtyř vstřelených branek během
prvního poločasu. Škoda, že druhý
poločas není z naší strany již tak aktivní
a tím dáváme možnosti soupeři. I tak
dopadlo utkání jednoznačně vítězstvím
5:0.
K poslednímu zápasu podzimu jsme
zajížděli do Vražkova, kde hraje svoje
utkání Sokol Mnetěš. Ten měl o tři body
méně. Případným vítězstvím bychom
zvýšili náskok na šest bodů a v tabulce
se posunuli na konečné šesté místo
pozimní části soutěže. Od počátku bylo
zřejmé, že v silném protivětru nebude
jednoduché vytvářet si šance. Domácí
byli aktivnější a vypracovávali si, i díky
větru v zádech, nebezpečné šance. Po
jednom překopnutí naší obrany dali
vedoucí gól zápasu. Naši hráči se
pomalu rozehrávali, ale protivítr byl
jejich největším problémem. Druhý gól
domácích, který byl jasně dosažen
rukou, rozhodčí nepochopitelně uznal a
tím nás srazil ještě více. Zápas nakonec
domácí vyhráli 3:0 a dotáhli se na nás i
bodově. Bohužel se věci nesešly tak,
jak měly.
I přes závěrečnou prohru musíme
hodnotit účast našeho mužstva v
podzimní části velmi pozitivně.
Konečné umístění na 7. místě tabulky
s počtem 21 bodů a skóre 46:32 je po
dlouhých letech nejlepší. Základní cíl
podzimu, umístění ve středu tabulky,
bylo dosaženo. Děkujeme všem hráčům
za předvedené výkony a příznivcům
klubu za jejich podporu při zápasech.
Všem Vám přeji za výkonný výbor
Sahary Vědomice krásné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a
štěstí v příštím roce. js
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Z volejbalového deníku.
Po ukončení letní sezóny a možnosti hrát na venkovním hřišti
se letos poprvé volejbalisté nepřestěhují do tepla školní
tělocvičny. Bohužel různá zranění a neduhy si vybraly v
úzkém kádru svou daň a zapříčinily tak,že placené využívání
tělocvičny by bylo značně nerentabilní. A tak několik zdravých
jedinců využívá možnosti sportovat s jinými družstvy v jejích
tréninkových prostorách.
I když závěr roku vyznívá poněkud tristně, průběh letošní
sezony lze hodnotit jako zdařilý. Vyhodnocení celé letošní
sezóny bude námětem v následujícím čísle Vědomických
novin. V průběhu roku jsme se nepotýkali jen se
sportovněspolečenským vyžitím, ale byli jsme nuceni

organizačně řešit a reagovat na výstavbu sportovního zázemí
na hřištích u lesa. I když náš množstevní potenciál a možnosti
oproti ostatním klubům jsou nepoměrně menší, tak jako první
jsme odklidili původní sportovní zázemí. Připouštíme, že na
něj budeme ještě nostalgicky
vzpomínat.
Členové volejbalového klubu
přejí všem krásné a pohodové
prožití Vánočních svátků a do
Nového roku hodně zdraví,
pohody a úspěchů.

ST

SK SAHARA Vědomice – volejbal

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

mistrovských zápasech. Výsledek 2.
kola po vyčerpávajícím a urputném
zápase s TJ ABC Braník Praha byl 2:2.
Tento výsledek sice posunul Saharu na
3. místo tabulky, ale úspěšnost žen dále
pokračovala. Ve 3. kole porazily mladé
hráčky FK Zlín 3:2 a postoupily v tabulce
opět na 1. místo.
Toto umístění pak potvrzovaly dalšími
výsledky v utkáních s TJ Sokol Kounice
10:1, s TJ Jestřábí Lhota 2:1, s Čechií
Tuklaty 5:4, s FK Dukla Praha 3:0. Pak
však přišel šok v utkání se Slávií
Malešice – vysoká prohra 0:6 a hned z
toho bylo 4. místo v tabulce. Vylepšení
sice přišlo po výhře Sahary nad FK
Pěnčín – Turnov vysoko 10:3, ale
vzápětí přišel další šok na hřišti
Bohemians 1905, opět s vysokou
prohrou 1:5 a 4. místem v tabulce.
Následovala výhra nad 2:0 nad týmem
FK Poděbrady a vylepšení si
brankového skóre výhrou 6:0 nad
týmem Sokol Třebestovice.
Ani tyto dvě výhry však už nevedly k
podstatnému skoku v 12ti místné
tabulce. Ženy Sahary tak podzimní
sezónu ukončily na 3. místě tabulky
za celky Zlíchova (30 bodů) a
Bohemians 1905 (29 bodů), s

minimálním bodovým odstupem se
ziskem 28 bodů. Na 4. místě skončil
Braník s 27 body. Na 5. místě se
umístily Malešice, ale už jen se 17 body.
Sahara vede tabulku domácích zápasů
s 18 body – všech 6 vítězných. V
zápasech venku je to však až 4. místo –
3x vítezství, 1x remíza a 2x prohra.
Přesto je to historicky nejlepší umístění
v 11 leté historii mistrovských utkání žen
Sahary Vědomice a dobrý základ pro
jarní kola. S nejtěžšími soupeři v tabulce
budou ženy hrát na domácím hřišti a
zde dosud nebyly poraženy.
Tato dobrá pohoda a i částečná
spokojenost s výsledky se plně odrazila
i na rozloučení se sezonou. Uspořádaná
„dokopná“ v nových prostorách
Sportovního zázemí obce Vědomice, s
maximální účastí, vedla k utužení
kolektivu fotbalistek i celého
realizačního týmu a přispěje určitě k
dobrým výsledkům i v jarních kolech,
které začínají v neděli 20.3.2016 od
13,30 hod na hřišti ve Vědomicích s
týmem Braníku Praha.
Takto se tým fotbalu žen Sahara
Vědomice radoval ve většině utkání
podzimu 2015.
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SOUTĚŽNÍ KUPON

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

Počet koulí: ...............

Pro děti
Ahoj děti. Blíží se Vánoce. Aby vám to rychleji ubíhalo, můžete si na této stránce splnit několik úkolů. Je tu rolničkové bludiště,
spojovačka, kreslení s říkankou a také jedna legrační básnička. Nezapomeňte vybarvit stromeček, který vám vznikne spojením
čísel. Také spočítejte všechny kulaté ozdobičky v těchto novinách. No jasně, může vám pomáhat maminka nebo starší
sourozenec. Tuto stránku přineste 4. ledna do knihovny. Tam vás opět čeká odměna!

VÁNOČNÍ STROMEK PRO BATOLATA
Také s Vámi děti chtějí zdobit stromeček?
Udělejte jim jejich vlastní. Stačí na to kus
zeleného filcu (plsti) a zbytky filcu v
jiných barvách.
Ze zeleného filcu vystřihneme stromek.
Může mít i jednoduchý tvar trojúhelníku.
Stromek připevníme na stěnu nebo na
dveře. Z barevných kousků látky
vystřihneme různé tvary ozdob či
dárečků.
Filc díky jemným chloupkům drží, a je
možné opakovaně ozdoby sundavat a
přemisťovat.
Dítě si tak může znovu a znovu svůj
stromeček zdobit.

KRESLÍME S ŘÍKANKOU:
SNĚHULÁK
Jedna koule maličká,
druhá trošku větší.
Třetí koule veliká,
na sebe se věší.
Napícháme uhlíky,
jako velké knoflíky,
oči, pusu, z mrkve nos,
sněhulák tu stojí bos.
A na hlavu plecháček,

Vezmi tužku a najdi
cestu rolničkovým
bludištěm!

Vaším úkolem je správně pospojovat body. Víte, co Vám
vznikne? Vezměte si pastelky a obrázek pěkně vybarvěte.

RYBÍ VÁNOCE
Na Vánoce kapr zpívá,
Kapr zpívá v potoce:
Přeje rybám šťastné svátky
A veselé Vánoce.
Zpívá žábám, škeblím, krabům,
Aby byli veselí.
Ti, co byli nejhodnější,
Ježíšek jim nadělí.
Nadělí jim čistou vodu
V rybníku i v potoce.
Aby měli i ti kapři
Letos pěkné Vánoce.
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VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

HISTORIE VÝROBY SVÍČEK
Výroba svíček se vyvíjela dlouhou dobu,
nezávisle na sobě a v mnoha zemích.
Už staří Egypťané kolem roku 3000 před
Kristem vyráběli svíčky z včelího vosku.
Číňané zase objevili způsob, jak svíčky
tvořit z velrybího tuku (tento objev se
datuje do let 221206 před naším
letopočtem). Pokusy o výrobu svíček se
dochovaly i ze Severní Ameriky. Tamní
Indiáni vyráběli svíčky z oleje ryb tehdy
nazývané “svíčková”.
Pozdní starověk
Na počátku našeho letopočtu Indiáni od
Oregonu k Aljašce vyráběli svíčky tak,
že vysušili “svícnovou rybu” (dnes
známou pod latinským názvem
Thaleichthys pacificus), napíchli ji na
ostrý klacek a ten zapálili. V Římě se ve
stejné době používali zvířecí tuk. Ten
však velmi kouří, proto mohli svíčky
využívat pouze při náboženských
obřadech kde dým navozoval mystickou
atmosféru. V Tibetu se zase využíval tuk
z jaka. Nejstarší evropská svíčka byla
nalezena v Avignonu ve Francii.
Raný středověk

Na tomto kontinentě se také vyvinula
první továrna (v té době šlo o
manufakturu) na svíčky. Byla postavena
v Dublinu v roce 1488, se značkou:
Rathbornes Candles (existuje dodnes).
Evropa nicméně drží i prvenství v
prvních “svíčkových hodinách” (šlo o
svíčku, která vydržela hořet přesnou
dobu a byla tedy vhodná k relativně
přesnému měření času). První taková
svíčka se objevila na dvoře
Anglosaského krále Alfréda Velikého
(cca 849 – 899). Měla na sobě zářezy
odpovídající času, který uplynul než k
němu svíčka dohořela (u Alfréda byly
zářezy po hodinách a celá svíčka
vydržela hodiny čtyři). V Asii byl první
svíčkový chronometr také nalezen –
pocházel z doby dynastie Sung (960
1279).
Středověk
Ve středověku se svíčky staly velmi
populárními. Svědčí o tom jejich
používání při oslavách Hromnic a dnu
Svaté Lucie. Ovčí tuk se stal
standardním materiálem, užívaným k
tvorbě svíček.

Novověk
V 18. století v Číně se používali svíčky s
upevněným závažím, které po dohoření
způsobily hluk pádem do misky. Roku
1750 se začaly vyrábět velmi luxusní a
drahé svícny z tuku Vorvaňe
obrovského. O revoluci ve výrobě
svíček se ale postarali francouzští
chemici Michel Eugène Chevreul
(1786–1889) a JosephLouis Gay
Lussac (1778–1850), kteří si roku 1811
nechali patentovat stearin – látku, která
svíčky zbavila nepříjemného zápachu. V
roce 1834 začal průmyslník Joseph
Morgan s industrializací výroby svíček –
sestrojil stroj schopný vyrobit každou
hodinu 1500 svíček.
Petrolej
Látku, která položila svíčky na lopatky a
která z nich učinila dekorativní předměty
vynalezl Abraham Gesner roku 1854 a
dal jí jméno petrolej (zastarale kerosen).
Rychle se z něj stala populární látka
schopná rychle, levně a účinně osvětlit
libovolnou plochu. Nicméně svíčky jako
hodiny se používaly v dolech až do
dvacátého století.
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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 2016 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.

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 2015.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.

Termín uzávěrky příštího čísla je 7.3.2016.

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.

Od 4.1.2016 budou na obecním úřadě připraveny k
vyzvednutí samolepky na svoz komunálního odpadu
na I.pololetí 2016.
Samolepku budete moci zaplatit od 4.1.2016 buď v
hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na
č.ú. 14122471/0100 variabilní symbol (číslo popisné) a
to do 29.1.2016.

Pokud nebudete mít novou nálepku na komunální
odpad uhrazenou a nalepenou do 29.1.2016, nebude
Vám svozovou firmou odpad od 1.února vyvážen.
Ceny a termíny svozů budou zveřejněny na
www.vedomice.cz

ODPADY  v lednu se ještě vyváží na starou samolepku!
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Připojíte se?
Toto je fotka pohádkovníku, který oblékla do
zimního oblečení Eliška se svou babičkou.
Hezký nápad, že?
Pojďme se připojit a na jeden měsíc obléknout
stromy v aleji od obecního úřadu do starých
Vědomic!
Až mezi svátky budete mít chvilku, vezměte
jehlice, háček, nebo jehlu a vyrobte obleček pro
jeden stromeček!
Při novoroční procházce stromeček oblečte,
vyfoťte ho a fotku pošlete na tel. 723 824 329
nebo na mail: kultura.vedomice.cz

Že doma nemáte zbytky vln? Nevadí. Přijďte
29.12. do knihovny. Od 10ti do 15ti hodin tu
bude připraven různý materiál  vlny, knoflíky...
Vezměte s sebou i děti nebo vnoučata. Mohou
pomáhat, vyrábět bambulky, přišívat knoflíky,
nebo si jen pohrát v knihovně či v tělocvičně.
Že to nestihnete na Nový rok? Nevadí. Stromy
necháme oblečené celý leden.
Tipněte si na internetových stránkách
www.vedomice.cz, kolik stromů se nám
podaří obléknout!

Oblékáme stromy

I.F.




