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Milí čtenáři,
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máte v ruce velikonoční vydání Vědomických novin. Neklamné znamení toho, že zima je
již za námi a před sebou máme jaro. Letošní jarní rovnodennost připadla již na úterý 20.
března, ačkoliv za první jarní den je označován až 21. březnový den. Otevřely se síly
země a slunce, den a noc byly stejně dlouhé. Slunce se vrací na severní polokouli a den
se prodlužuje až do letního slunovratu, kdy bude den dvakrát delší než noc.
Prvnímu jarnímu dni se přisuzovala zvláštní moc. Jedině v tento den je prý možné
postavit vejce na špičku. Z toho lze také usuzovat, že tento den je plný zázraků.
Skutečným zázrakem, který můžeme pozorovat i v dalších dnech, je samotná příroda.
Slunce vstoupilo do znamení Berana, a to je také neklamné znamení, že se přibližují
největší oslavy jara – Velikonoce, které letos připadly na začátek dubna.
Užijte si Velikonoce 2012 tak, jak vám je nejpříjemnější.
Všem koledníkům přejeme bohatou koledu, všem ženám pevné zdraví, které podle
tradice budou mít, když je někdo vyšlehá pomlázkou.
Ing. Iva Fořtová
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Opět s dětmi
počítáme,
tentokrát tato
roztomilá
kuřátka.

HODY HODY POMLÁZKA
Hody hody pomlázka,
napadla mě otázka.
Mám vyšlehat Alenku
nebo radši Madlenku?
Vyšupu je asi obě
v téhle krásné jarní době.
Ať se holky radují,
vajíčka mi darují!

VELIKONOCE V JINÝCH ZEMÍCH

Itálie  Pro Italy mají Velikonoce velký význam. Symbolem
italských velikonoc je holubice. O svátcích jara pak po celé
zemi pečou dorty právě ve tvaru holubic.
Řecko  Řekové barví vajíčka pouze na červeno. Tato barva
totiž symbolizuje obnovu života, ale také představuje krev
ukřižovaného Ježíše Krista.
Francie  Francouzi hrají velikonoční rybu, hříčku, při které si
mezi sebou nenápadně připevňují na záda papírovou rybu.
Děti vyhazují vajíčka do vzduchu. Vítězí ten, jehož vajíčko
dopadne na zem poslední :)
Anglie  V Anglii jsou specialitou palačinkové závody. Ženy v
kostýmu běží s pánví s rozpáleným tukem a palačinkou.
Nejen že musejí dorazit do cíle v co nejkratším čase, navíc
musí v letu třikrát palačinku otočit.
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Polsko  Přestože v Polsku dodržují podobné tradice jako v
ČR, velikonočního beránka tam nenajdete. Ochutnáte však
velikonoční koláč mazurek plněný marcipánem, ořechy,
čokoládou, mákem nebo marmeládou a zdobený
čokoládovými kytičkami či marcipánem.
A co pomlázka?
Slovo pomlázka je téměř nemožné přeložit do jiného jazyka,
protože nikde jinde než v ČR neexistuje. Podle
psychologického výkladu je velikonoční mrskačka symbolem
oplodňování. Pomlázka se odedávna plete z vrbového
proutí. Vrba má totiž nejvíc jarní mízy. Kdo dostane
našleháno vrbovou pomlázkou,
bude prý po celý rok čilý a zdravý :)
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Informace z obce

STAVBA MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY
VĚDOMICÍCH ZAHÁJENA.

VE

V říjnovém čísle našich novin jsme naše čtenáře informovali o
přípravě stavby malé vodní elektrárny na katastru naší obce.
Kdo pozorně sleduje dění na pravém břehu Labe v okolí
mostu, jistě si všiml, že tam již počátkem roku začal čilý
stavební ruch. Po předání staveniště zhotoviteli stavby, byly
nejprve odstraněny stromy v místě staveniště, aby následně
mohly být zahájeny zemní práce na překládce vodovodní
přípojky pro areál Pod Lípou a energetických sítí. Následovat
by měla přeložka vodovodupřivaděče pro město Roudnici
n.L. a telekomunikačních kabelů.
V současné době obec zajišťuje přípravu pozemků u Labe, v
prostoru pod areálem U sumce, kde bude realizována
náhradní výsadba 100 kusů stromů a 30 kusů keřů, za stromy
pokácené pro stavbu MVE. Dle závazného harmonogramu
prací, by měly být zahájeny i práce na výstavbě chodníku od
křižovatky k plaveckému bazénu a rekonstrukci panelového
chodníku do Vědomic.
Znovu tedy upozorňujeme naše občany, že samotná stavba
MVE bude po určitou dobu značnou zátěží pro zmíněnou
lokalitu. Věnujte proto ve vlastním zájmu zvýšenou pozornost
provozu na přístupové komunikaci do obce.

PŘÍZNIVÁ ZPRÁVA NEJEN
NOVÉ ULICE.

PRO

OBČANY

V rámci I.etapy byla v loňském roce zajištěna výstavba
dešťové kanalizace v Nové ulici. V letošním roce intenzivně
pracujeme na projektu, podle kterého bychom chtěli zajistit

zhotovení obrubníku, uličních vpustí a asfaltového povrchu
komunikace. V současné době bylo dokončeno výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Za zmínku stojí, že realizace
stavby bude financována výhradně z rozpočtu obce a vyžádá
si cca 1 milion korun. Zahájení stavby předpokládáme do
konce prvního pololetí letošního roku.

PŘÍPRAVA
REKONSTRUKCE
ZBROJNICE.

HASIČSKÉ

Jednou z posledních staveb, která je ve vlastnictví obce a
neprošla dosud větší opravou je hasičská zbrojnice.
Poslední, jen drobnou opravu, jsme prováděli v roce 1986, v
roce, kdy hasiči slavili 100 výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Vědomicích.
Samotná stavba je dle dostupných informací však daleko
starší a do dnešní doby prošla několika přestavbami.
Současný stav však již vyžaduje důkladnější rekonstrukci,
obzvláště krovy a střešní krytina. S přihlédnutím k
neutěšenému stavu stavby, zastupitelstvo obce zařadilo
provedení rekonstrukce hasičské zbrojnice do Programu
obnovy a rozvoje obce v roce 201213.
V letošním roce bylo zajištěno zpracování projektové
dokumentace, která byla konzultována s majiteli sousedních
objektů. Ti se k rekonstrukci kladně a včas vyjádřili. Za to jim
patří poděkování, neboť díky tomu nyní již máme vydáno
stavební povolení. Mohli jsme tak podat žádost o dotaci na
rekonstrukci do programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“. Pokud dotaci obec obdrží, je reálné zahájit
stavební práce ještě ve druhé polovině tohoto roku.
Václav Tyl

Sbor dobrovolných hasičů Vědomice

JMENOVÁNÍ ČESTNÝM ČLENEM SDH

U příležitosti významného životního jubilea byl náš dlouholetý člen,
pan František Lašek, jmenován čestným členem SDH s účinností
od 1. ledna 2012. Jmenování bylo provedeno dektetem SH Čech,
Moravy a Slezska za příkladnou a dlouholetou práci ve prospěch
obce a SDH Vědomice.
Slavnostní předání dekretu bylo provedeno dne 4. února 2012 v
úzkém rodinném kruhu za účasti starosty obce, starosty sboru a
velitele jednotky SDH Vědomice.
Panu Františku Laškovi přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho
spokojenosti a osobní pohody.
Sbor dobrovolných hasičů Vědomice

Soptíci z Vědomic

Rok 2011 jsme zakončili vánoční besídkou,
na které jsme si pořádně zasoutěžili.
Rodičům jsme ukázali něco z toho, co jsme
se už za ty 3 měsíce naučili a rozloučili jsme se pořádným
ohňostrojem. Dětem i rodičům se to moc líbilo  takže možná
letos opět na vánoce...
A co jsme již zvládli tento rok? Připravovali jsme se na plnění
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odznaků odborností. Zkušební komise se sešla dne 2.3.2012
v místní knihovně a za účasti starosty SDH p. Vápeníka děti
úspěšně skládaly zkoušky. Nyní máme v SDH mládeže: 6
strojníků juniorů, 5 preventistů – juniorů a 2 preventisty. Za
odměnu se dne 14.4. pojedeme podívat na Pražský hrad, kde
probíhá akce „hra na hrad“. Děti se už moc těší.
Dne 21.4. se koná 1. kolo okresní soutěže „hry Plamen“,

Vědomické noviny

které je pro všechny SDH povinné. Bude se jednat o branný
den. Neboli o závod požárnické všestrannosti – což je úsek
23 km, kde se plní úkoly jako je střelba, zdravověda, uzle,
topografické značky, včetně určení azimutu, technické značky
– včetně hasebních prostředků... atd.
Dne 18.5.  20.5.2012 se koná 2. kolo „ hry Plamen“, kde už
nás bude čekat oblíbený požární útok, štafeta 4x60m , štafeta
CTIF, štafeta požáních dvojic a také požární útok CTIF.
Pořádně trénujeme, abychom si tam neudělali ostudu (přece
jenom je to pro nás všechno premiéra). Ale není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se! Tak nám držte palce!

Ještě jednou děkujeme.
Za SDH V. Sazeček – vedoucí mládeže

PODĚKOVÁNÍ SDH:

Nejprve chci poděkovat manželům Pánkovým, kteří darovali
dětem finanční dar.
Po všech těch nepříjemnostech, kterými jsme si museli projít,
jsme moc rádi, že alespoň někdo dokáže ocenit to, o co se
tady snažíme a jsme za to moc rádi.
Dále bychom chtěli poděkovat p. R. Tylové /Disco klub pod
Lipou/, která nám umožnila podílet se na plese tombolou a
výtěžek nám poté darovala. Plánujeme
ho využít na
nejnutnější dovybavení jednotky SDH mládeže.

Okénko mateřské školy Vědomice
Vážení čtenáři vědomických novin,
opět se Vám hlásíme z naší mateřské
školičky ve Vědomicích.
Společně jsme se setkávali nad
příspěvky celý minulý rok, abychom ho
slavnostně ukončili při osobním setkání
s Vámi, ať už na vánoční besídce, která
se konala v naší mateřské škole, tak na
zpívání u vánočního stromu ve
Vědomicích u Labe. A ve školičce jsme
se sešli už v roce novém, 2012.
Tento rok hned zpočátku přinesl k nám
do školky jednu velkou novinku – máme
novou paní učitelku Pavlu Kavinovou.
Jak již všichni jistě víte, Lenka
Hartmannová odešla na mateřskou
dovolenou a tak k nám místo ní přišla již
zmíněná paní učitelka Pavla. Nebyla pro
nás zase tak úplně „nová“, chodila za
námi do školky již na konci minulého
roku, takže jsme se mohli pomaloučku
seznámit my s ní i ona s námi. Hned od
začátku jsme si oboustranně „padli do
oka“. Přinesla nám do školky spoustu
nových nápadů, her a převzala po paní
učitelce lekce angličtinky, kterou nás

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
"OKNO DO ULICE"
Vyhlašujeme další ročník  v pořadí již
šestý  soutěže o nejkrásnější
květinovou výzdobu.
Pravidla soutěže:
 přihlásit se musíte do 2.6.2012 a to
buď osobně (na Obecním úřadu ve
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každou středu učí.
Ale to není zdaleka jediná novina, kterou
nám nový rok připravil. Začali jsme jezdit
na lekce plavání do plaveckého bazénu.
Vůbec nikdo se vody nebojíme, velké
děti dokonce už plavou ve velkém
bazénu a ti nejmenší, i když se s vodou
teprve seznamují, jsou moc šikovné a
paní učitelky z plavecké školy je moc
chválí. Velkou odměnou bylo pro nás
další překvapení – konečně k nám do
školky přivezli novou stěnu do herny,
kterou Ježíšek nestihl přinést. Máme to
teď ve školce moc krásné! Však jsme
také pilně „pomáhali“ při malování,
uklízení a třídění hraček a samozřejmě
také trošičku při zlobení, ale to jen
opravdu malinko... Nakonec se vše
podařilo a po týdnu máme úplně novou
hernu. Však také noví kamarádi koukali!
Nevíte jací? O tom jsme se úplně
zapomněli zmínit. 23. a 24. února
proběhl u nás ve školce zápis nových
dětí na školní rok 20122013. A přišlo
jich s maminkami a tatínky opravdu moc.
Bohužel se všichni k nám do školičky

nevejdou, a tak z celkového počtu 18
dětí, kteří chtěli od září mezi nás do
mateřské školy chodit, jich přijde pouhá
polovina, tedy 9. Přesně tolik dětí od
nás totiž v září odejde do základní školy
a jako každý rok místo nich přijdou mezi
nás noví malí kamarádi.
Ale září, tedy nový školní rok, je ještě
daleko a do té doby nás čeká spousta
zajímavých zážitků a zkušeností. Pilně
se připravujeme na besídku pro
maminky, plánujeme celodenní výlet,
návštěvy divadelních a hudebních
představení, dětský den, oslavu svátku
čarodějnic, vítání nových občánků obce
Vědomice a samozřejmě také slavnostní
rozloučení našich předškoláků spojené
s pasováním na prvňáčky na radnici
obce. Ale o tom zase někdy příště.
Přejeme Vám krásný zbytek odcházející
zimy a ještě krásnější začátek
přicházejícího jara plného sluníčka a
pohody.
Za děti MŠ Vědomice napsala Jana
Koutová

Vědomicích nebo v knihovně),
nebo
mailem
na
adresu:
kultura.vedomice@seznam.cz
(Uveďte jméno, příjmení a adresu)
 přihlášená zeleň musí být dobře
viditelná z veřejně přístupné cesty  to
pro pořízení fotografií a hodnocení
porotou

konci měsíce června.
Porotou bude vybráno v každé
kategorii 5 finalistů. Fotografie jejich
květinové výzdoby budou zveřejněny
na webových stránkách knihovny a
na nástěnce na obecním úřadu, kde
budou mít občané možnost vybrat
celkového vítěze soutěže.

Pro Vás, kteří se přihlásíte do soutěže
poprvé, máme samostatnou kategorii
nováčků.
V letošní roce proběhne hodnocení na

Pozor! Zvyšujeme odměnu pro
finalisty soutěže, a to na 400, Kč.
Všichni přihlášení dostanou specální
tekuté hnojivo na balkonové rostliny.
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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 6. února!

CHCETE

VĚDĚT, CO SE DĚJE V NAŠÍ KNIHOVNĚ?
SE PODÍVAT!

PŘIJĎTE

V pondělí ráno se scházíme v devět hodin v kavárničce. Tedy
ty pilnější přicházejí už na půl devátou a v tělocvičně si pod
odborným vedením paní lektorky zacvičí při hudbě. Pak si
dáme kafíčko a něco dobrého k tomu. Z vlastní zkušenosti
mohu potvrdit, že vědomické holky pečou fakt dobroty.
Popovídáme si a čtenářky si vypůjčí knihy na další týden.
(Zásoby knih musím doplňovat i v knihovně v Roudnici,
protože ty z výměnného souboru mají některé pilné čtenářky
přečtené všechny třeba za dva měsíce. A co potom, než za
další měsíc přivezou nový výměnný soubor z Litoměřic?) Jako
knihovnice jsem moc ráda, že čtenáři stále čtou a pro knihy do
knihovny chodí. Je to i důkaz toho, že obecní knihovna není
jen nějaká zatuchlá špeluňka, kde na policích leží x let staré
spisy Jiráska a Boženy Němcové. Ve výměnných souborech
jsou každé 3 měsíce knihy často ještě vlhké z tiskárny. A to
jak knihy pro dospělé, tak nádherně ilustrované knihy dětské.
Pondělní odpoledne patří dětem. Ve výtvarné dílně vyrábíme
různé výrobky, když zbude čas, děti si hrají v tělocvičně. V
poslední době jsou hitem také omalovánky na přání. A to

zvláště na úterních dílnách, kam chodí mladší děti. Máteli
doma "vyráběcí" dítě, můžete se s ním přijít v úterý podívat.
Začínáme v 16:30.
Knihy a časopisy půjčujeme dětem i dospělým celou provozní
dobu knihovny.
Naše knihovna však nežije jen pravidelnými akcemi. Své
místo tu mají i další aktivity.
Například NOC S ANDERSENEM. Že nevíte, co to je? To se
sejde přibližně 15 dětí a 3 dospěláci a stráví noc v knihovně.
Je to akce, kterou v roce 2001 vymyslely na podporu
dětského čtenářství knihovnice v knihovně v Uherském
Hradišti. Od té doby se akce rozšířila nejen na knihovny,
školy, školky... v celé České republice, ale i do zahraničí. Na
tu letošní je zaevidováno již 750 míst, kde se bude nocovat.
Během této noci se nejen čte, ale i soutěží, zpívá, vyrábí se a
prožívají se dobrodružství. My ve Vědomicích v knihovně
nocujeme už popáté. Během této akce se rovněž vysazují
stromy pohádkovníky. I my ho od roku 2008 máme.

Knihovna Vědomice má nové www stránky!
Knihovna Vědomice má nové webové
stránky. Najdete je na adrese

http://knihovnavedomice.cz

Důvodem pro změnu bylo to, že
stránky původní  fungovaly od roku
2006  byly často z důvodu výpadků na
straně poskytovatele nefunkční nebo
neúměrně pomalé.
Také technologie za těch několik let
udělaly velký krok vpřed. Snažíme se
tedy jít s dobou a tyto technologie
používat pro větší komfort našich
čtenářů a návštěvníků.
Na stránkách naší knihovny teď

Kultura

můžete
používat
například
vyhledávání k katalogu knih, ovládat
své čtenářské konto (můžete se
podívat, co máte právě vypůjčené,
rezervovat si knihy, vyhledávat v
novinkách...). Práce s těmito prvky je
velmi snadná, případně Vám pomůže
nápověda. Práci s katalogem i
čtenářským
kontem
si
můžete
vyzkoušet i v knihovně, kde Vám
knihovnice ráda poradí.
Zachována zůstává úvodní stránka
aktualit, kde hned po načtení stránky
uvidíte nejnovější příspěvky. Ty se

mohou týkat jak knihovny a akcí v ní
pořádaných, tak i kulturních akcí v
obci. Najdete tu informace o tom, jaké
akce připravujeme i fotoreportáže z
akcí, které již proběhly, informace o
výtvarných dílnách, kavárničce i
odkazy na zajímavé zdroje na
internetu.
Pevně věřím, že tyto stránky budou
pro Vás užitečné a že si je rádi
zařadíte mezi oblíbené.

I.F

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

http://knihovnavedomice.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL

Mateřská škola Vědomice uspořádala v sobotu,
25. února, dětský zvířátkový karneval. Bylo to
odpoledne plné her, písniček a legrace. Karneval
se konal v zasedací místnosti Obecního úřadu ve
Vědomicích, která těsně před tím prošla další
etapou rekonstrukce. Bylo provedeno zateplení
stropu, výměna osvětlení a nová výmalba.
Prostor tak získal na kvalitě, kterou jistě ocení
návštěvníci všech akcí, které se zde konají.
Za přípravu a realizaci karnevalu pro děti si celý
kolektiv mateřské školy (i jejich pomocníci)
zaslouží pochvalu.
I.F
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Klub důchodců ve Vědomicích

Milí čtenáři,
není to tak dlouho, co jsme se rozloučili se starým rokem, a
jaro už je tady.
Nenasvědčuje tomu jen datum v kalendáři, ale i sympatičtější
počasí, než na jaké jsme byli dosud zvyklí. Ty tam jsou
plískavice, které nás nabádaly k tomu, abychom většinu
volného času trávili pěkně doma v teple.
Využijme proto dobré nálady a sluníčka k úklidu kolem domu
a k procházkám do přírody.
Také se blíží velikonoce, svátky jara a plodnosti. Velikonoce

VELIKONOČNÍ COP

TĚSTO:
500g polohrubé mouky
½ kostky droždí
2 lžíce cukru
špetka soli
3 žloutky
10g rozpuštěného másla
hrnek mléka, vanilkový cukr,1 lžíce
citronové šťávy

TANEČNÍ TERAPIE PRO SENIORY

jsou pohyblivým svátkem, jejich datum připadá na neděli po
prvním jarním úplňku. Nejvíce se na ně těší děti, hlavně na
pomlázku.
Klub důchodců přeje všem občanům příjemné prožití svátků
Velikonočních a bohatou pomlázku.
(Pro nás, ženy, je to čas, kdy připravujeme všelijaké dobroty.
Proto přidávám recept na Velikonoční cop.)
Marta Nováčková

NÁPLŇ:
150g mletých vlašských ořechů
150g čokolády na vaření
150g cukru krupice
PŘÍPRAVA:
Suroviny na těsto vložte do mísy a
pečlivě
zpracujte.
Těsto
nechte
vykynout. Poté ho rozdělte na tři stejné
díly,
každý
rozválejte,
potřete

ořechovou náplní a zaviňte jako roládu.
Ze všech dílů upleťte cop, který položíte
na plech s pečícím papírem, potřete
vejcem a v mírně vyhřáté troubě
upečte.
Nakonec posypte vanilkovým cukrem.
Dobrou chuť!

Občansté sdružení OPORA Vás zve na kurz Taneční terapie pro seniory. Cvičení při hudbě probíhá pod vedením zkušené
lektorky každé pondělí od 8:30 hodin v Obecní knihovně ve Vědomicích.

Krátký pozdrav z Jablonného.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ VE VĚDOMICÍCH,

věříme, že se nám podaří stihnout termín konečné uzávěrky k
vydání jarního čísla Vědomických novin. Je pravdou, že již
jsme byli rozhodnuti naše psaní ukončit v domnění, že vše
zajímavé o Jablonném bylo ji ž napsáno. Ale není tomu tak a
podnět k obsahu tohoto povídání jsme našli v posledním
čísle měsíčníku Jabloneckého zpravodaje, kde nás v řadě
zpráv a informací zaujalo konání Zdislaviny pouti na městské
slavnosti 26. května tohoto roku. Pouť i slavnost se koná v
samotném centru města, kdy je celé Mírové náměstí a
značná část ulice Zdislavy z Lemberka uzavřena
pro
veškerý provoz. Na uvolněné části Zdislaviny ulice se během
noci a ranních hodin objeví a následně se otevřou stánky
trhovců s perníkem, textilem, koženou galanterií, dárky i jiným
zbožím. Prostranství kolem baziliky  minor sv. Vavřince a sv.

Zdislavy z Lemberka, zaujmou pracovníci řemeslné výroby
s vlastními výrobky a jsou schopni i v řadě případů na místě
ukázat postup výroby. Na Mírovém náměstí, na jeho větší
části, jsou stánky s občerstvením i místo pro pobavení
účastníků pouti kulturním programem a hudbou. V roce 2010
byla tato pouť v den jejího konání pro nás překvapením, neb
z větší části se konala a koná pod okny našeho bytu. Před
dvěma roky byla pro potěšení dětí a mládeže na vyhrazeném
prostranstvích i řada pouťových atrakcí, kolotočem počínaje a
džampingem konče. Loni však toto nebylo.
Končíme toto krátké povídání o Zdislavině pouti a dovolujeme
si všem našim přátelům i Vám, čtenářům Vědomických novin,
popřát hezké prožití svátků velikonočních, svátků jara.
Manželé Novákovi z podhůří Lužických hor

Pozvánka

Komise pro občanské záležitosti zve všechny seniory
na pátek, 25. května, od 17:00 hodin do zasedací místnosvi Obecního úřadu ve
Vědomicích.
Čeká Vás večer plný písniček. K poslechu i k tanci BUDE HRÁT CIMBÁLOVÁ
MUZIKA  FOLKLORNÍ SOUBOR JIRKOVÁK. Pěkné písničky, krásné kroje a
tance.
Program začíná vystoupením dětí z Mateřské školy ve Vědomicích.

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ SLET ČARODĚJNIC

Sejdeme se tradičně 30. dubna před Obecním úřadem ve Vědomicích. Opět budou připraveny
soutěže pro děti a věčer zábava pro odrostlé čarodějnice.
Oprašte klobouky, naolejujte koštata, popadněte kamarádky, sousedky, děti i babičky a přijďte se
pobavit!
Naše letecká společnost „JAGAJET“ již připravuje program průletu obcí. Pro bližší informace
sledujte vývěsky v obci nebo internetové stránky.
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SPORT

SK SAHARA Vědomice – fotbal

9.3. 2012 – se konala Valná hromada
SK Sahary Vědomice za přítomnosti 31
členů, na které byl vyhodnocen loňský
rok z hlediska činnosti výkonného
výboru,
hospodaření
a
výsledků
jednotlivých družstev všech tří oddílů
našeho SK. Dále se konala volba
nového výkonného výboru na roky 2012
– 2013.
Výkonný výbor SK Sahary byl zvolen v
tomto složení: Riana Brázdová, Josef
Hořejší, Ondřej Lacko, Milan Lapihuska,
Evžen Luxa, Zdena Medunová, Lucie
Platilová, Jan Sekera, Petra Sekerová a
Petr Váňa.
Na závěr Valné hromady bylo přijato
usnesení, podle kterého se bude řídit
výkonný výbor v letošním roce.

FOTBAL – ZIMNÍ PŘÍPRAVA

„A“ mužstvo – Zimní příprava mužstva
probíhala společně s dorostem jednou
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týdně od prosince v hale Pod lipou a
venku, zaměřená na zlepšení fyzické
kondice, od ledna 2012. V rámci této
přípravy byly sehrány celkem tři
přípravné zápasy. Na umělé trávě Pod
lipou s mužstvem Židovic, to prohráli
naši fotbalisté 2 : 5 a s celkem Louněk
1 : 7. I když je pravda, že v obou
zápasech
jsme
nenastoupili
v
kompletních
sestavách,
byl
náš
fotbalový projev dalek formě z konce
podzimní
části
sezóny.
Poslední
přípravný zápas jsme hráli 18.3. na hřišti
Sokola Račice. I tady chybělo šest
hráčů základního kádru. Příležitost
dostali další mladí hráči a ve
vyrovnaném zápase jsme nakonec
vyhráli 4 : 3. I přes výhru je stále ještě
potřeba mnohé zlepšit, abychom splnili
náš cíl, setrvání ve III. třídě i pro další
ročník. V kádru mužstva proběhly
během zimní přestávky následující
změny: Hostování skončilo Luboši

Dinghovi a Honzovi Chládkovi a do
mužstva se po roce vrátil Kuba
Brotánek. První mistrovský zápas
začínáme na domácím hřišti, kde v
sobotu 24.3. hostíme FK Dušníky.
Tímto zveme všechny příznivce fotbalu
ve Vědomicích na zápasy všech našich
čtyřech
družstev
v
mistrovských
soutěžích a věříme, že jim naši
fotbalisté a fotbalistky předvedou kvalitní
výkony a pěknou podívanou.
SAHARA VÁLÍ !!!

js

Vědomické noviny

SK SAHARA Vědomice – volejbal
ZPRÁVA O ČINNOSTI VOLEJBALOVÉHO KLUBU ZA ROK
2011
Na letošní valné hromadě jsme se nedozvěděli nic nového, co
se týče financí. Nikoho také nepřekvapilo, že jich je málo a při
našem ročním vyúčtování za uplynulý rok jsme zaevidovali
zhruba 3 tis. Kč "v mínusu". Na letošní rok je sice naplánován
vyrovnaný rozpočet, ale už i v kdysi v jisté písni od J. Nohavici
zaznělo, že „plánování není ještě vše“. Uvidíme, jaká bude
realita.
Po zprávě o hospodaření jsme předložili výčet akcí za
uplynulé období. Úspěchem bylo, že jsme to přežili ve zdraví
a bez následků. V činnosti klubu se uskutečnili tradiční akce:
 brigády a údržba hřišť a zázemí
 grilování na několik způsobů
 účast na turnajích
 pořádání vlastních miniturnajů /Valentýnský, Mikulášský a
plážák/
 uspořádání tradičního turnaje „Saharský memoriál“
 třídenní výlet do Krkonoš
Za zmínku stojí, že jsme námi pořádaný turnaj vyhráli již
potřetí za sebou a tudíž putovní velký pohár přechází do
našeho trvalého držení. A že je ve správných rukách, našich
rukách, kde se osvědčil již od počátku. Jen se z něj, co by
nádoby na bublinkatý nápoj, poněkud nepohodlně upíjelo.
V Krkonoších v okolí Špindlerova mlýna, kde jsme byli
ubytovaní, jsme se prošli po několika hřebenech a poznávali
jinou krajinu, než je námi obývaná Polabská nížina.
Na letošní rok plánujeme opět klasiku akcí, která je již
několik let stejná /brigády, grilování, účast na turnajích, příp. i
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na valné hromadě/ s tím, že letos plánujeme i několikadenní
výlet na kolech do Českého ráje nebo do okolí Třeboně, popř.
i nějaký výlet po našem okolí Podřipska.
Dalším úkolem, kromě získávání peněz či sponzorů je
pozvat nové zájemce o volejbal a tak rozšířit o další „hráče či
hráčky“ náš rekreační volejbalový klub SAHARA Vědomice,
hrající v krásném prostředí u lesa, nejen pro potěšení ducha a
těla z pohybu, ale i pro zábavu, relax, oddych a společenské
vyžití v rámci utužování dobrých vztahů našeho sportovního
kolektivu.
Kontakt pro případné zájemce :
email : volejbalovy.klub.Sahara.Vedomice@seznam.cz a
nebo přímo na hřišti ve středu a v sobotu, ale to až od května.
Zatím se scházíme pouze v sobotu v tělocvičně ZŠ.
S.T.
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Vážení spoluobčané,
SDH Vědomice  se zapojil do projektu
„Recyklujte s hasiči!“.
Cílem projektu je umožnit spotřebitelům
v
dostupné
vzdálenosti
odložit
elektrozařízení a chránit lidské zdraví

omezením
negativních
vlivů
vysloužilých elektrospotřebičů na životní
prostředí.
Sbor bude pravidelně provádět sběr
elektrozařízení. Pokud bude někdo
potřebovat pomoci s odvozem
velkých
zařízení,
nebo
bude
potřebovat zařízení odvézt, může se
obrátit na tel. 720 557 509.
Co je možné přinést?
Sporáky, trouby, varné desky, pračky,
myčky, sušičky, všechny druhy chladící
a mrazící techniky, televize a monitory,
mikrovlnné trouby, odstředivky prádla,
vysavače, ventilátory, mixéry, mlýnky,
el. nože, šicí stroje (elektrické), brusky,
pily, zahradní sekačky, vrtačky, hoblíky,
frézky, tlakové myčky, žehličky, mandly,
fritovací hrnce, varné konvice, el. pájky,
vysoušeče vlasů, kulmy, holicí strojky,

toustovače, topinkovače, el. kartáčky
na zuby, hodiny, budíky, čistící stroje na
koberce ….
Důležitou
podmínkou
je,
že
elektrozařízení musí být kompletní.
Jestliže si z něj necháte náhradní díly,
není už věc vhodná ke zpětnému
odběru elektrozařízení a stává se
odpadem,
který
již
společnost
Elektrowin nepřevezme.
Co do zpětného odběru nepatří?
Autobaterie, žárovky, zářivky, výbojky,
bojlery a náplně do tiskáren.
Věříme, že využijete příležitosti, jak se
dostupně
zbavit
nepotřebných
elektrozařízení, a zároveň podpoříte
hasiče mládež v obci.
My pomůžeme vám se zbavit starých
spotřebičů a vy nám na oplátku
pomůžete získat pro sbor odměnu!

UPOZORNĚNÍ:

Odbor ŽP MěÚ Roudnice nad Labem upozorňuje na zákaz vypalování staré trávy.
Tráva je zakázána vypalovat podle mysliveckého zákona č.449/2001 Sb. a podle požárního zákona č.133/185 Sb.,
v platném znění.

DOŠLO PO UZÁVĚRCE:
PETANGISTÉ SE UŽ NEMOHOU DOČKAT JARA.
Dne 31.3.2012 se uskuteční první letošní turnaj „SAHARSKÝ POHÁR“. Turnaj se hraje na
nových hřištích, které jak se zdá zimou spíše získala na kvalitě. Všichni byli překvapeni již
při prvních trénincích změnou tvrdosti terénu a odskoku koulí.
V letošní sezóně očekáváme dobré výsledky, protože se podařilo udržet herní rytmus po
celou zimu. Zaplatili jsme si hodiny na trénování ve sportovní hale a v tělocvičnách
základních škol v Roudnici nad Labem. V těchto prostorách se hrálo s novinkou. Speciální
koule do haly „in door“; koule se chovají při hře trošku rozdílně, ale to má vše své kouzlo.
V zimě se club přihlásil do zimní klubové soutěže pořádané v Praze. Zde se zúčastnilo 8
klubů s účastí hráčů Francie, Alžíru a Slovenska. Zde jsme překvapili snad všechny
zúčastněné.
Přivezli jsme první místo ve vystřelování koulí (za klub hráli Tomáš Piller a Pavel Kocourek),
kde jsme ve finále s Francouzi dokázali převálcovat favorizovaný team.
Celkově jsme dosáhli na druhé místo a tak do sbírky přibyl další pohár. Bylo jasně znát, že
když se hraje pravidelně, tak se výsledky dostaví.
A na konec ještě pozvání pro všechny, kdo by si chtěli zahrát. Přijďte na tréninky každou
neděli od 14 hodin. Neseďte doma a přijďte si na hodinku hodit.
Na úplný závěr bychom chtěli všem občanům popřát krásné a slunečné Velikonoční svátky.
Koulím zdar T.P.

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 4.6.2012.

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

Pro děti

Ahoj děti. Rychle se nám blíží velikonoce a já jsem pro Vás zase připravila stránku básniček, omalovánek a také bludiště.
Jestlipak najdete správný klíč, který odemkne truhlu s poklady? Poklady totiž k Velikonocím patří. Říká se, že na Velký pátek se
otevírají poklady.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte správně všechna kuřátka v tomto výtisku novin a vyřešte úkoly na této stránce.
Tu pak přineste do knihovny. Tam vás čeká odměna!

SPOJOVAČKA

OMALOVÁNKA

Spojte všechna lichá čísla a obrázek vybarvěte.

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
Pomůžeš kuřátku najít jeho maminku?

Jméno: .......................................................
Věk:

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

Počet obrázků kuřátek: ...............
HODY HODY
Hody hody hodujeme,
za vajíčka děkujeme.
Přidejte i bonbonek,
nebo třeba balonek.
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My vás za to vyšleháme,
koledu vám zazpíváme.
Hodně zdraví popřejeme,
za rok zase přijedeme.
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VÍTE, JAKÁ TECHNIKA ZDOBENÍ VALEC POCHÁZÍ Z LITOMĚŘICKA?

1/2012

Je to nalepování jezerní sítiny. Tato technika je dnes již málo používaná. Jezerní
sítina je tráva, rostoucí v bažinách a zamokřených lukách. Stéblo se nakrojí a
pomocí špejle nebo zápalky se vytlačí dužina, která připomíná bílou přízi
molitanového vzhledu. Tato dužina se nalepuje řídkým těstem nebo škrobem na
obarvené vajíčko.

TIP, JAK SUŠIT

OBARVENÁ VAJÍČKA

Když vajíčka vytáhneme z
barevné lzně a položíme je
sušit na rovnou plochu,
vzniknou
na
skořápce
skvrny. Tam, kde barva
steče, bude tmavá skvrna,
v místě doteku s podložkou
zase světlejší bod.
Jak tomu zabránit?
Stékající barvu odsajeme
savým papírovým
ubrouskem
a
vajíčko
položíme na "fakírskou"
podložku  na hroty hřebíků
zatlučených tak, aby prošly
dřevěnou deskou ven.

KŘÍŽOVKA

VELIKONOČNÍ OSTROV

O Velikonocích v roce 1609
byl objeven v Tichém
oceánu nedaleko chilského
pobřeží ostrůvek, nazvaný
podle
doby
objevení
Velikonočním ostrovem.
Velikonoční
ostrov
je
nejodlehlejší
obývaný
ostrov
světa.
Jeho
nejbližším
obývaným
sousedem
je
ostrov
Pitcairn, vzdálený 2075 km
západní směrem. Pobřeží
Chile je vzdáleno 3600 km
východně od ostrova.
Ostrov má plochu 163 km².
Délka ostrova je 24 km. Na
Velikonočním
ostrově
nejsou žádné stálé vodní
toky. Jsou zde však tři
sladkovodní
kráterová
jezera.
Průměrná roční teplota se
pohybuje okolo 21 °C.
Ostrov světoznámý díky
sochám moai. Roku 1996
byl ostrov zapsán do
seznamu
Světového
dědictví UNESCO.

A

JEDEN VELIKONOČNÍ
VTIP NA KONEC

"Co to tady vyvádíš?" ptá
se manželka, když vidí
svého muže, jak v kuchyni
drží slepici za krk. "Ále, v
kuchařce píšou, že mám tu
slepici půl hodiny podusit."
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