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VYDÁVÁ
OBEC VĚDOMICE, "VESNICE

ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.

V Ě D O M I C K É N O V I N Y
Milí čtenáři,
vítám Vás u prázdninového vydání Vědomických novin. Pro dospělé nastává čas
dovolených a pro děti nejkrásnější období v roce, prázdniny. Skončil čas školních
povinností, nemusí se ráno vstávat, odpoledne psát úkoly. Děti pojedou na tábory, k
babičkám, s rodiči na dovolenou...
Přeji všem, ať letošní léto prožijete podle svých představ. A hlavně ve zdraví. Fyzickém i
psychickém.
Tak pěkné léto a hezké počteníčko.
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"Ladovské" prázdniny už naše děti
asi nezažijí... Ale ty, které právě
začínají, jsou taky bezva.

Ing. Iva Fořtová

Číslo 2/2011 · Ročník IX · Vychází 11. července

MÁME NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY
Návštěvníci našich webových
stránek si jistě všimli, že se
změnil design stránek. Nejde
ale jen o vzhled. Webové
stránky obce mají nyní jiné
členění a bohatší obsah.
Zásadní změnou prošlo také
administrátorské rozhaní, což
umožní snazší aktualizaci
obsahu stránek včetně
vkládání fotogalerií. V
počáteční fázi plnění stránek
Vás žádáme o schovívavost.
Všechno nebude hned
perfektně fungovat. Zároveň Vás žádáme o spolupráci při tvorbě obsahu. Pokud něco na stánkách postrádáte, nebo máte
podnět ke zlepšení, přivítáme od Vás jakýkoliv věcný návrh. Pro Váš podnět nebo příspěvek použijte elektronický formulář
"NAPIŠTE NÁM", který najdete na úvodní straně. Děkujeme Vám.

POZOR!!! PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ.
Podrobnosti na poslední straně.http://vedomice.cz
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Informace z obce

I.F.

REKONSTRUKCE ULICE NOVÁ
ZAHÁJENA.
22. června byla zahájena rekonstrukce
ulice Nová. Před vlastním zahájením
stavby bylo nutné vyjmout silniční
panely, které pokrývaly část ulice.
Následně bude vybudována kanalizace
a upraven povrch vozovky. Finální
řešení (2. etapa), tedy položení
asfaltového koberce, bude následovat
v příštím roce. Důvodem rozdělení této
stavby na etapy jsou finance. V
letošním roce je prioritou obce
dokončení chodníku od křižovatky k
plaveckému bazénu k mostu do
Roudnice. Jde o stavbu, na kterou
jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Nemalou

částku však musí obec přidat z
vlastního rozpočtu.
Přesto jsme se rozhodli problémy
obyvatel ulice Nová řešit již v tomto
roce. V průběhu rekonstrukce budou
mít obyvatelé omezenou možnost
příjezdu ke svým nemovitostem. Je
nutné se smířit i s dočasným zvýšením
prašnosti v suchém počasí. Tímto
nepříjemným obdobím si prošli všichni,
jejichž přístupová komunikace
procházela rekonstrukcí. Odměnou
pak bude to, že se již nebudou
opakovat situace, jako na následujícím
snímku.

OCENĚNÍ PRO OBEC VĚDOMICE!
Dne 2. června 2011 proběhlo v rekonstruovaném zámečku Vě
truše v Ústí nad Labem slavnostní vyhlášení výsledků dalšího
ročníku soutěže měst a
obcí „Skleněná popelnice“
2010.
Soutěž je součástí projek
tu „Intenzifikace oddělené
ho sběru a zajištění využití
využitelných složek komu
nálních odpadů včetně
jejich obalové složky v
Ústeckém kraji“, který
společně již šestým rokem
zajišťuje Ústecký kraj a
společnost EKOKOM, a.
s.
Do soutěže obcí jsou auto
maticky zařazeny všechny
obce v kraji. Zdrojem infor

mací pro hodnocení úrovně sběru jsou použity údaje
společnosti EKOKOM, a. s. (čtvrtletní výkazy, roční dotaz
ník), případně další údaje poskytnuté obcemi.
Obec Vědomice se umístila na 8. místě a obdržela pohár pro
finalisty soutěže v kategorii OBEC. Je to již druhý pohár v této
soutěži. První jsme obdrželi za rok 2008, kdy výtěžnost třídě
ného odpadu (papír, plast, sklo) činila 49,61 kg na osobu.
V letošním roce jsme v naší obci zahájili provoz sběrného
dvora odpadů. Věříme, že je to další krok ke zkvalitnění slu
žeb pro naše občany. Podle množství odevzdávaných odpa
dů jsme přesvědčeni, že toto je správná cesta. Nikdo z našich
občanů již nemusí řešit „Nerudovskou otázku“ Kam s ním?.
Děkujeme tímto všem našim občanům, kteří třídí odpad. Po
hár, který jsme dostali, patří jim všem. A prosím, nepolevujte.
Je to zatím „jen“ osmé místo. Ale ono o umístění ani tak
nejde. Jde o to, že vytříděný odpad Vám zbytečně neplní po
pelnici, nekončí na hromadě na skládce, ale je využit jako
druhotná surovina. Tím zase šetří zdroje…TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ!

I.F.

VESNICE ROKU 2011
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je

každoročně vyhlašována již od roku 1995.
Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout
aktivity obcí, jejich představitelů a občanů,
kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov,
ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do
společenského života v obci.

O titul "Vesnice roku 2011" letos soutěží 305 obcí. Naše obec
je mezi nimi.
Krajská kola soutěže již proběhla. A jak jsme dopadli? Po
našem vítězství v roce 2007 jsme nemohli dosáhnout na
celkové vítězstvví (zlatou stuhu). Ta může být znovu udělěna
až po pěti letech. V rámci krajských kol jsou udělována
následující ocenění:
Zlatá stuha – vítěz krajského kola (za vítězství v krajském
kole);
Modrá stuha – za společenský život;
Bílá stuha – za činnost mládeže;

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí;
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského
subjektu.
Diplomy:
za vzorné vedení obecní knihovny,
za vzorné vedení kroniky,
za rozvíjení lidových tradic,
za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena),
za příkladnou péči o historickou zástavbu obce.
Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a
občanskou společnost v obcích)
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova (ocenění
realizovaných stavebních děl na venkově).
OBEC VĚDOMICE ZÍSKALA ZÍSKALA 3 OCENĚNÍ:
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Zlatá cihla kategorie C v Programu obnovy venkova (kaplička
Panny Marie)
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Okénko mateřské školy Vědomice
Většina lidí rekapituluje rok s příchodem toho nového, vnašem případě tomu tak nastává již s příchodemprázdnin. Právě nám končí školní rok 2010/2011.Prožily jsme v něm několik výletů (např. Divadlo Spejbla a Hurvínka, Podmořskýsvět), návštěv a divadýlek.Celý rok jsme se průběžně učily zacházet s počítačem "Hrátky s myškou Eliškou". Naučily jsme se několik anglických slovíček k tématům jako "Ovoce a zelenina","Rodina", "Barvy", "Lidské tělo". Také jsme se zdokonalovaly ve hře na flétnu. Pro rozvoj zručnosti a motorické dovednosti jsme přidaly "Šikovné ruce". V jarníchměsících jsme absolvovaly 10 lekcí plavání.Poslední letošní výletbyl do Prahy  Holešovic, kde probíhávýstava s názvem"Podmořský svět".Na vlastní oči jsmemohly pozorovatvelká akvária, kdeplavali různí živočichové  jako například žralok,sasanky, želvy a jiní,pro nás mnohdy neznámí tvorové.Jako každý rok jsmei letos vystupovalyna několika veřejných akcích – Vítání občánků,Zpívání u vánočníhostromu, Setkání se

niorů. Tento rok se rozloučíme s pěti dětmi, které od září zasednou do lavic některé z roudnických ZŠ. Takové

vyučování "nanečisto" si předškoláci vyzkoušeli na2.ZŠ.Oficiální rozloučení s budoucími prvňáčky bylo 15.června na radnici Obecního úřadu, menší děti si pro něpřipravily pásmo básniček a písniček.Po náročném roce, kdy se zde adaptovalo hned 11nových, většinou tříletých dětí, nastává zasloužený odpočinek a regenerace sil pro děti i personál. Mateřskáškola bude uzavřena pět týdnů od 18.7. do 19.8.2011.Těšíme se na nové děti, které po prázdninám přijdoumezi nás a těm, kteří se s námi rozloučily, přejemehodně jedniček a spoustu úspěchů!!!
Krásně léto a pěkné zážitky z výletů a cest Vám zacelou MŠ přeje Lenka Patková

SBĚRNÝ DVŮR.
V minulém čísle Vědomických novin jsme Vás informovali o
zahájení provozu Sběrného dvora odpadů, který je umístěn
ve dvoře Obecního úřadu ve Vědomicích a byl vybudován v
loňském roce za přispění dotace ze Státního fondu životního
prostředí.
Sběrný dvůr slouží k ukládání veškerých roztříděných
odpadů. Není určen k ukládání komunálního odpadu z

domácnosti. K jeho ukládání slouží popelnice.
Veškerý odpad, vyjma stavebního, můžete uložit zdarma.
Stavební odpad přijímáme jen za úpatu. Za 1kg zaplatíte 1,50
Kč.
Součástí Sběrného dvoru je i místo zpětného odběru
elektrospotřebičů. Sem můžete odložit staré lednice, pračky,
počítače, drobné elektrospotřebiče.
Dvůr je otevřen ve středu od 13:00 do 17:00 hodin a v
sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Včelí království
ROJOVÁ NÁLADA – VYTÁČENÍ MEDU – MEDOVÁNÍ

Po odkvetení sněženek, lísky,
jívy, pampelišek a dalších
medonosných rostlin dochází ke
stěru nektaru.
Včelstva jsou již v medníku, v
nástavcových úlech v několika
nástavcích. Ty jsou již zcela
zaplněny – dá se říct nabity
včelami. A tak v rojových letech,
kdy dojde k trvalému deštivému

ochlazení, žádný včelař nezabrání tomu, aby se některé
včelstvo nevyrojilo. Včelstvo narazí místy matečníky. Po
zakladení matkou a zavíčkování včelami dochází k rojení
včel. Se starou původní matkou vylétá tak zvaný „Prvák“.
Později pak již s mladou matkou silnější roj „Druhák“. Pokud
neutichne rojová nálada následují další roje – paroje. Stane

se, že v úle nezůstane žádná matka, jen hrstka včel.
Roje neznámého původu, divoké roje, je třeba zlikvidovat,
neboť se mohou stát přenašeči včelích chorob – varoly,
nosemy, moru včelího plodu.
Když je příznivé léto, teplé a vlhké počasí, říkával dědeček:
„Meduje každý kůl v plotě.“
Včely zanesou úl sladkým nektarem, tento mladušky dál
odpařují a zahušťují, neboť obsahuje množství vody. Doplňují
ho svými enzymy vlivem výměšku hltanových žláz, související
s životem včelstva. To je proč se mu říká „včelí med“.
Po dostatečném vyzrání a zavíčkování plástů můžeme
přistoupit k vytočení medu – medování. V našich klimatických
podmínkách, pokud je teplé jaro, můžeme sbírat med květový
– luční, následuje řepka olejka, med řepkový, v některých
letech jediná snůška. Když se povedou akáty, akátový med.
Na konci léta slunečnice, v některých letech zameduje i les –
tmavý lesní med.
F.N.
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Výslednou so
chu, včetně fo
todokumentace
jejího vzniku,
můžete vidět v
budově Obecní
ho úřadu ve Vě
domicích.

Kultura

KNIHOVNA

http://obecvedomice.unas.cz
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:

DĚTSKÝ DEN
V sobotu, 4. června, jsme v areálu u Labe oslavili Den dětí.
Celou akci uspořádala obec ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Vědomice. Počasí nám tentokrát přálo.
Letošní téma bylo “Bláznivá sanitka” a disciplin, jako jízda
sanitkou, první pomoc, běh s teploměrem, vysypané tabletky,
start vrtulníku…, se zúčastnilo 86 dětí. Nechyběla ani
oblíbená střelba ze vzduchovky a stříkání na barely. Dalším
zpestřením byla střelba z kuličkových zbraní, kterou dětem
umožnila skupina Wikingové. Jako trvalá památka na tento
úspěšný den nám zůstane sádrová socha, kterou děti během
odpoledne vytvořily. Děkuji všem, kteří se na realizaci
dětského dne podíleli.
Od 20 hodin byla taneční zábava. Večer byl přímo letní,
předpovídaná bouřka nás minula a DJ Duscha pouštěl

tradičně dobrou muziku. Kdo přišel, ten se dobře bavil a se
setměním se zaplnil i taneční parket.

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:
PONDĚLÍ dopoledne od 9 do 11 hodin

odpoledne od 16:30 do 17:30 hodin
ÚTERÝ odpoledne od 16:30 do 17:30 hodin.

Vážení spoluobčané,
Rády bychom vás seznámily s činností
naší KOMISE PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI. V komisi pracují tyto
členky: Věna Kutilová, Vlasta
Vondráčková, Marie Malá, Jaroslava
Wogurková, Marie Hypská, Zdenka
Medunová a Vlasta Sekerová. O kroniku
se nám svědomitě stará Alenka Löwová.
Pravidelným hostem na našich
schůzkách, které se konají vždy první
středu v měsíci jsou paní místostarostka
Iva Fořtová a pan starosta Václav Tyl.
Hlavní náplní práce naší komise je
návštěva, blahopřání a předání
dárkového balíčku starším
spoluobčanům v den jejich životního
jubilea. Poprvé navštívíme naše
spoluobčany v den, kdy dovrší 65let a
pak vždy po pěti letech (70, 75, 80). Od
osmdesáti let chodíme blahopřát
každým rokem.
V měsíci dubnu, květnu a červnu oslavili

své narozeniny
tito spoluobčané:
Jíří Legner
Jana Vašáková
Marie Smejkalová
Josef Paták
Václav Horáček
Vladimír Tichý
Božena
Legnerová
Zdeňek Kočovský
Věra Svobodová
Jiří Štumpa
V květnu 27. 5. 2011 jsme uspořádaly
setkání seniorů tentokrát pod názvem
„Veselý kabaret“. Setkání zahájila paní
místostarostka Iva Fořtová, potom
vystoupily děti z mateřské školy, které si
připravily pásmo básniček. Na konci
vystoupení děti rozdaly seniorům drobné
dárečky, které pro ně vyrobily. Dalším
bodem programu byli armádní umělci,
jejichž program se nazývá Veselý
kabaret. Účinkovali zde harmonikáři a

zpěváci Ježkovi, dále humorista, zpěvák
a imitátor Vladimír Poláček a zpěvačka
Ludmila Brothánková. Pozvaní umělci
hráli k poslechu a později i k tanci.
Všichni měli výtečnou náladu, nebylo
nikoho kdo by si s chutí nezazpíval a
nezatančil, pro naše seniory bylo také
připraveno pohoštění.
Další náplní komise je vítání našich
nejmenších občánků do života v naší
obci, dále se účastníme rozloučení s
předškoláky. Všechny tyto akce jsou
uskutečňovány za pomoci obecního
úřadu, kterému bychom tímto rády
poděkovaly.
Pravidelně se také účastníme kulturních
akcí pořádané obecním úřadem (pálení
čarodějnic, MDD).
Na závěr bychom rády popřály všem
našim spoluobčanům pěknou
odpočinkovou dovolenou a samozřejmě
našim dětem krásné slunečné
prázdniny a mnoho pěkných zážitků.
KPOZ (VS,ZM)

Komise pro občanské záležitosti
I.F.

Milí čtenáři,
s velkou radostí Vám oznamuji, že
místní knihovna ve Vědomicích získala
DIPLOM ZA VZORNÉ VEDENÍ KNIHOVNY, což
je nejvyšší ocenění v rámci krajského
kola soutěže "Vesnice roku". Členové
hodnotící komise nás navštívili v
pondělí 13. června. Prohlédli si prostory
naší knihovny a seznámili se s akcemi,
které v knihovně probíhají. Velmi je
zaujala Kavárnička v knihovně a náš
společně vytvořený KALENDÁŘ.
Děkuji tímto všem návštěvnicím
Kavárničky, které se každé pondělní

dopoledne na kafíčku scházejí a
srdečně zvu mezi nás i další zájemce.
Máteli chuť, přijďte si popovídat, dát si
kafíčko, případně si půjčit knížku nebo
časopis.
Další činností, která komisi zaujala, jsou
naše pravidelné výtvarné dílny. Členové
komise si mohli prohlédnout některé
výrobky, které pod šikovnýma rukama
našich dětí vznikají. Dále ocenili i
zázemí naší knihovny  vždyť kdo má u
knihovny nejen socální zařízení, ale i
tělocvičnu a kuchyňku? Je to ideální
prostor na pořádání akcí. Snažíme se

ho účelně využívat. A tak například Noc
s Andersenem se už stala u nás tradicí.
Na závěr své návštěvy se členové
komise podívali i na náš strom
"Pohádkovník", který jsme při prvním
ročníku Noci s Andersenem vysadili a
který se má čile k světu.
Ziskem Diplomu naše knihovna
postupuje do celostátního kola soutěže
"Knihovna roku 2011". Tak nám držte
palce a hlavně: CHOĎTE DO KNIHOVNY!
Knihovna bez Vás, bez čtenářů by
vlastně ani nebyla. I.F.
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Komise pro občanské záležitosti pozvala seniory na
zábavný program "VESELÝ KABARET". Děkuji členkám
Komise pro občanské záležitosti za přípravu akce. Zvláštní
pochvalu zaslouží Maruška M. za vynikající masovou

roládu. A lehký moučník, který udělala Maruška také neměl
chybu.
NA ČETNÉ ŽÁDOSTI PŘIDÁVÁM RECEPT NA TU DOBROTU.

"Pozdrav z Jablonného 4"
Je tu léto a my si ve vzpomínkách
připomínáme, že již to budou dvě léta
od našeho odchodu z Vědomic. Jak
překvapující je časová posloupnost,
když v pozdravu č. 3 v závěru uvádíme
naše shledání v letním čísle a v
následujícím pozdravu č 4 již hovoříme
o našem rozloučení se z Vědomicemi
před dvěma roky. I taková je realita v
dopisech a pozdravech přátelům. Již
dost polemiky a chápeme se
pomyslného pera a budeme se snažit
vás seznámit, co je v Jablonném v pod
Ještědí zajímavého. Při svých
procházkách městem i jeho okolím
postupně poznáváme, co je zajímavé
a překvapující. Z oken našeho bytu
obdivujeme baziliku sv. Vavřince a
blahoslavené Zdislavy z Lemberka.
Další zajímavou stavbou je

„Společenský dům“, který byl v
nedávné době otevřen po rekonstrukci.
Pokračujeme dál a náš pohled se dívá
na pravou stranu ulice kde stojí
zajímavě architektonicky řešený
patrový dům. Při prvním pohledu je
patrné, že nepochází ze současného
století a nelze z jistotou poznat zda šlo
o období rokoka, renesance či dokonce
secese. Má především krásný vchodový
portál, ve střední části prvého patra je
balkon s tepaným železným
zábradlím. Průčelní štít je zakončen
krátkou nástavbou a zde jsou
umístněny dvě kamenné vázy. Na
pravé boční straně navazuje zbytek
vstupní brány do ul. B. Smetany. A na
straně levé stejný zbytek brány s
krásně tepanou mříží. Budova je
označována místní terminologii

„zámečkem“ a údajně zde měl přespat
francouzský císař Napoleon I.
Bonaparte. Nyní se zde nachází
některá pracoviště Městského úřadu a
v přízemí je malá útulná cukrárna (v
případě cesty do Liberce přes Jablonné
se zastavte a nebudete litovat). Na
ukončení poznávání Jablonného
směrem po staré cestě do Liberce ještě
navštívíme zázračnou studánku
Zdislavy z Lemberka. Studánka má
obsahovat vodu s léčivými účinky. Zda
je to pravda nebo ne nemůžeme
posoudit, studánka byla zavřena. Příště
se vydáme na stranu západní.
J.V.Novákovi

Na velký plech s okrajem poskládáme2 SÁČKY DĚTSKÝCH PIŠKOTŮ
(nejlépe l větší a jeden menší sáček
piškotú)  plech nejdříve malinko
pomažeme máslem, aby piškoty trochu
přilnuly k plechu a druhou vrstvu
piškotů dáváme tou rovnou ploškou
nahoru. Řekla bych bříškama k sobě.
Všechny piškotky spotřebovat. Poté je
pokapeme rumíčkem. Dle chuti.
PUDING  1 1/2 l mléka , 4 sáčky
vanilkového pudingu. Vaříme a do
uvařeného vmícháme kousek másla ,
dávám půlku z osminky a malého

frťánka rumu. A hned horké pomalu
nalijeme (nejlépe naběračkou ) na
piškoty. Ještě na teplé klademe buď
kompotované ovoce  1 mandarinky, 1
jahody  ananas nebo čerstvé jahody a
kiwi, i banán, ale ten hnědne a
nemuselo by to vypadat dobře.
ŽELÉ se prodává Dr.Oetker silně tužící
na 1/2 l vody  1 sáček. Potřebujeme
však 2 sáčky a 1 l vody. Když nám
zbyde šťáva z kompotů, tak tuto šťávu
dolijeme vodou do 1 litru a je to ještě
lepší. Vaříme 1 minutu, poté odstavíme
a necháme v klidu 10 minut. Ovoce

máme pokladené a tak můžeme vše
zalít ještě teplou želatinou. Po chvíli
zchladne a je to hotové.PŘEJI VŠEM DOBROU CHUŤ.

LETNÍ RADY
PROTI VOSÁM

Vosy nesnášejí hřebíček. Otravujíli
venku při stolování, můžeme do citronu
napíchat hřebíček a je klid.

LUČNÍ KVÍTÍ
Když si domů z vycházky přineseme
luční kvítí, dlouho nám radost nedělá.
Pokud ho ihned po návratu domů

zkrátíme a do vázy přidáme špetku soli, můžeme se z krásy
květů těšit několik dní. Každý den však musíme kytici pod
vodou seříznout a vody do vázy nedávat mnoho.

M.C.

Úspornou zářivku, ať už lineární nebo kompaktní, zná jistě každý. Alespoň jednu v dnešní době využívá více než
polovina domácností a určitě je najdete i v téměř každé kanceláři, škole či podniku, protože výrazně šetří spotřebu
elektrické energie.CO ALE S NIMI, KDYŽ DOSLOUŽÍ?
EKOLAMP nabízí ekologickou recyklaci každému, pro koho není v této oblasti starost o životní prostředí jen
prázdným souslovím. Občané, firmy, obce i veřejné instituce mohou nefunkční osvětlovací zařízení odevzdávat
zdarma k odborné recyklaci prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP.
Myslíte si, že je ve Vašem okolí umístěna sběrná nádoba?
ANO. POUŽITÉ ZÁŘIVKY A ÚSPORNÉ ŽÁROVKY MŮŽETE ODLOŽIT DO SBĚRNÉHO DVORA VE VĚDOMICÍCH.
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I.F.

SK SAHARA Vědomice – fotbal
SPORT

7

jaro  2011
Výchozí pozice našich mužstev před
jarní odvetami ročníku 2010/2011 byly
nadějné.
Žáci svoji skupinu vedli o bod před
Mšené – Lázněmi, dorost se dělil o
druhé místo a na vedoucí Hoštku ztrácel
pouze 3 body a „A“ mužstvo ztrácelo z
druhého místa na vedoucí Kleneč 6
bodů.
Ve všech případech se určitě dalo
myslet při dobré výkonnosti a troše
štěstí na postup do vyšší třídy.
Tak pěkně po pořádku.
ŽÁCI  od prvního zápasu dávali všem
jasně najevo, že to s bojem o postup
myslí opravdu vážně a podle toho
končily jejich zápasy, kdy jasně své
soupeře přehrávali. Postupně porazili:
Velemín 5:1, Kostomlaty 3:0, Vražkov
4:0, Lounky 10:2, Břízu 7:0. První
zaváhání přišlo v Polepech, kde pouze
remizovali 1:1 a tím se na ně bodově
dotáhly Mšené –Lázně. Po dalších dvou
výhrách přišlo druhé zaváhání doma v
souboji s Budyní, kdy v posledních
minutách přišli zbytečně o vítězství a
pouze remizovali 3:3. V následujícím
„zápase pravdy“ ve Mšené – Lázních byl
jednoznačný cíl vyhrát a tím se vrátit na
první místo v tabulce. Bohužel se tak
nestalo. Prohra 1: 2 a tím zvýšená
ztráta na pět bodů dvě kola před
koncem soutěže pravděpodobně
rozhodla o tom, že na postup si budou
muset počkat v dalších sezónách.
DOROST – i přes prohru v prvním
zápase v Křešicích 1:4 šance na boj o
první místo stále byla reálná, ale za
předpokladu, že ve zbývajích zápasech
již musí být stoprocentně úspěšní. Po
vítězných zápasech s Úštěkem 5:0, v
Milešově 5:4 ,doma po kanonádě s
Českými Kopisty 11:1 a Lovosicemi 4:2
přišel rozhodující zápas v Hoštce, kde v
případě vítězství by se stali lídry
skupiny. Po nepřesvědčivém výkonu s
množstvím chyb prohráli 6:3 a vidina
postupu se rozplynula. Soutěž dokončili
vítězstvím nad Bohušovicemi 4:1 a
prohrou v Rovném 2:4. V konečné
tabulce obsadili 2.místo se 33 body a
skóre 60:33. I tak je to dobrý výsledek a
zaslouží si poděkování.
„A“ MUŽSTVO – zahájilo hon na
Kleneč a tím na postup do III.třídy

okresní soutěže zodpovědně a
přesvědčivě. Postupně porazilo Vražkov
B 5:1, Kostomlaty B 6:2, Budyni 2:0,
Račiněves 4:2, Mšené – Lázně 5:3. V
Předoníně, kde se nám tradičně nedaří,
jsme po velkém boji se šťastným
koncem vyhráli 2:1. V následujícím
derby s VrbicíVetlou, kdy jsme od
30min. hráli v deseti po vyloučení
brankáře Lukáše Kosa, nakonec vyhráli
přesvědčivě 6:1. Tři góly nastříleli naši
hráči ve hře o 10 hráčích. V
následujícím zápase na Podbradci jsme
zaspali začátek, kupili chybu na chybu a
ve 20.min. prohrávali 1:2. V
následujících minutách se kluci
vzpamatovali a do poločasu jsme otočili
stav na 7:2 náš prospěch a nakonec
vyhráli celý zápas divokým skóre 11:4.
O týden později jsme po dobrém výkonu
porazili Přestavlky 4:2 a co víc ! Vrbice 
Vetlá porazila překvapivě ještě
neporaženou Kleneč 3:2, když obraceli
výsledek ze stavu 0:2 !!! Tím se nám
otevřela možnost bodově dostihnout
Kleneč, kam jsme jeli hned v příštím
kole. Podmínkou na zachování možnosti
postupu bylo porazit domácí fotbalisty
rozdílem dvou branek (prvním kriteriem
při rozhodování o umístění je vzájemný
zápas a my jsme na podzim prohráli
doma 1:2. Druhým je celkové skóre a to
máme výrazně horší ). Byl to prostě
šlágr kola a zápas nejvyšší důležitosti.

Po opatrném začátku jsme se dříve
osmělili a převzali iniciativu.Tím začaly
přibývat i šance, které ale Honza
Chládek a Michal Studnička zahodili. Do
vedení nás poslal po samostatném
úniku Lukáš Kubín. Domácím se
podařilo vyrovnat zásluhou Nožky, který
se prosadil hlavou po rohu. Do poločasu
se hra vyrovnala, ale další branky

nepřibyly. Po změně stran začali lépe
domácí, ale ani my jsme nebyli bez
šance. Druhou branku klenečských
zaznamenal po nařízeném pokutovém
kopu domácí Drobný. Této penaltě
však předcházel neodpískaný faul na
Lukáše Hořejšího a za protesty byl
vyloučen Standa Popelka. Po pěti
minutách přidal domácí Drobný třetí gól
a o výsledku i postupu se zdálo být
rozhodnuto. Kluci však nehodili flintu do
žita a od té chvíle začali domácí hráče
přehrávat. Z penalty v 65.min. snížil
David Čížek a o vyrovnání se postaral
Michal Štulc, který střelou k tyči nedal
Matějkovi v brance domácích. Dokonalý
obrat v zápase dokonal krásným
„angličákem“ Honza Chládek. V 86.
minutě byl vyloučen také za řečnění
Jirka Tyl a poslal nás do devíti. Ale i v
tomto počtu hráčů se nám podařilo
přidat pátý gól, když se v poslední
minutě nastavení znovu prosadil Honza
Chládek. Takový zvrat v utkání určitě
nikdo nečekal!!!! S tímto odhodláním
nastupovali naši hráči do posledního
domácího zápasu proti rezervě Dušník,
jejichž výkony na jaře měli stoupající
tendenci a rozhodně nebylo radno je
podceňovat.
Zápas začal naší převahou a v 10.
minutě vstřelil vedoucí šťastný gól Jirka
Kořínek, když jeho nepříliš tvrdá střela z
hranice pokutového území proklouzla
brankáři Dušník mezi rukama do
branky. Druhou branku přidal v 25.
minutě David Čížek. Po nacvičeném
signálu z trestného kopu mu ideálně
před branku přihrával Michal Štulc. O
pár minut později upravoval již na 3:0
hlavou Honza Chládek a tím završil
dobrý výkon našeho týmu v prvním
poločase. Jak se ukázalo, byl to
rozhodující moment celého zápasu.
Na začátku druhé půle moc příležitostí k
vidění nebylo, až v 60. minutě se po
zmatku ve vápně prosadil Michal
Studnička a zavěsil čvrtý gól. Další
branku Sahary měl po rohu na hlavě
opět David Čížek, který jen těsně
minul. V závěru se ke slovu dostali také
hosté po ruce střídajícího Petra Váni v
pokutovém území, ale nařízenou
penaltu se jim však proměnit
nepodařilo. Vítězství 4:0 bylo
zasloužené a předposlední krok do
III.třídy byl zdárně za námi. Na
posledním tréninku před zápasem ve
Ctiněvsi byl nebývalý počet hráčů, což
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Petanque
PETANGISTÉ A JARNÍ KOULENÍ ROKU 2011

Občané Vědomic si jistě všimli ruchu v
okolí boulodromu, tentokrát se nejednalo
o hlavní turnaj. Přijeli nás navštívit naši
přátelé z Trelleborgu. I ve Švédsku se
hraje kvalitní pétanque, to jsme se
přesvědčili na vlastní kůži. Putovní
meziklubový pohár si odvezli a tak
můžeme jen doufat, že se k nám příští rok

vrátí. V pátek 3.6.2011 jsme pro naše přátele uspořádali
posezení u grilu. Pro náladu jsme pustili i na dvě a půl hodiny
reprodukovanou hudbu. Pokud jsme tímto někoho vyrušili z
klidu, tak se omlouváme.

Celý týden bylo nádherné počasí, které v sobotu 4.6.2011
den po večírku bylo na maximu. To byl také termín pro
kvalifikaci pro letošní finále MČR 2011 3 x 3 (triplety).
Vypadalo to bledě. Dlouhá noc, brzo ráno odjezd do Kolové
(Karlovy Vary). Konkurence velká, nikdo si to nechtěl nechat
ujít. Přesto máme dvě trojky ve finále. To znamená nejhůře 32
místo v republice. Nyní se musíme připravit na 25.6.2011, kdy
jedeme na finále do Brna.

Hlavní turnaj pro rok 2011.
20.8.2011 Mezinárodní mistrovství
OPEN MČR 3x3
Toto je turnaj evropské úrovně, který se ještě
nikdy v historii roudnického a vědomického
petanque nepodařilo dohodnout a uspořádat.

Věříme, že takovéto akce posunou místní boulodrom mezi
stálé adresy pro pořádání velkých turnajů.
Nyní již probíhají drobné úpravy a vylepšení povrchu hřišť.
Dokončuje se třístupňové sezení pro finálové hřiště. Letos
máme velké plány co se týče pořádání turnajů na hřištích ve
Vědomicích. Celkem jich máme nahlášeno a potvrzeno pět.
Doporučení a typ pro Vás.
Krásná podívaná na kvalitní pétanque a návštěva ZOO
Praha.
18.6.2011 Praha Trojský zámek CENTROPE CUP 2011
A na konec ještě pozvání pro všechny, kdo by si chtěli zahrát.
Přijďte na tréninky každou neděli od 14 hodin.
Koulím zdar T.P.

nasvědčovalo tomu, že nechtějí nic
ponechat náhodě. Utkání ve Ctiněvsi se
od začátku nevyvíjelo podle našich
představ. Sice jsme měli od začátku
mírnou převahu, ale po ztrátě míče
nastávaly nezvykle velké problémy s
rychlými brejky soupeře. Největší naší
příležitostí byla hlavička Michala
Studničky po rohovém kopu, kterou za
překonaného brankáře vykopl z
brankové čáry stoper domácích.
Zanedlouho přišel trest v podobě gólu v
naší síti také po rohovém kopu. Poločas
tak skončil 1:0 pro domácí a nezbývalo
vyburcovat naše hráče a otočit skóre v
druhém poločase. V 50. minutě po
pěkné akci na jeden dotek placírkou do
odkryté poloviny branky vyrovnal Lukáš
Kubín. Teď nám opět k postupu chyběl
vstřelit ještě jeden gól. Hra se však i
díky silnému větru utápěla v
oboustranných nepřesnostech a v
75.minutě po chybné rozehrávce naší

obrany dali domácí lacinou branku na
2:1. Kluci i nadále bojovali a v 85.
minutě po krásně trefeném trestném
kopu zavěsil „angličana“ David Čížek. I
přes 5ti minutové nastavení se však
nepodařilo dát našim hráčům třetí gól.
Utkání tak skončilo remizou 2:2, což
znamená konec postupových nadějí po
čtyřech letech úsilí o návrat do III.třídy a
velké zklamání hráčů i našich příznivců,
kteří přijeli fandit v hojném počtu!!!! V
konečné tabulce „A“ mužstvo obsadilo
2.místo se ziskem 62 bodů za 20
vítězství, 2 remizy a 2 porážky se skore
95:39. Útěchou může být, že máme
nejlepšího střelce ze IV.tříd. David Čížek
dal celkem 23 gólů ve 24 zápasech!!!ZPRÁVA NA KONEC
Na základě uvolnění místa v I.B třídě
krajské soutěže byl nabídnut postup i
druhému mužstvu okresního přeboru.
Tím pádem dojde k posunu a doplnění
mužstev soutěží okresní přebor a

III.třída. Vzhledem k tomu, že jsme
nejlepší mužstvo na druhém místě ze
všech tří skupin IV.třídy, by Sahaře
Vědomice 27.6. okresním fotbalovým
svazem oficiálně nabídnut postup z
druhého místa do III.třídy okresní
soutěže, což jsme samozřejmě potvrdili.
MOHU VÁM TÍMTO SDĚLIT, ŽE PŘÍŠTÍ ROČNÍK
SE NA „SAHAŘE“ VE VĚDOMICÍCH BUDE
HRÁT OPĚT III. TŘÍDA OKRESNÍ SOUTĚŽE!!!!
Postup do II. třídy okresní soutěže si
také zajistili naši žáci, kteří postupují z
2. místa.
Myslím, že si postup všichni za tuto
sezónu zasloužíme.
Děkujeme všem fanouškům za podporu
a těšíme se na Vás i v ročníku
2011/2012!
Tak držte palce a SAHARA válí !!!!!

js

STAŇ SE DOBROVOLNÝM HASIČEM!
Dne 26.8. v 17:00 hod. se bude konat seznamovací večer u Labe
(bistro U Sumce). Opečeme si buřty, popovídáme si o tom, co nás
čeká, dohodneme se o podrobnostech atd…
Dne 2.9. v 17:00 hod. se bude konat 1. schůzka dětských
dobrovolných hasičů již v hasičské zbrojnici pod vedením p. Sazečka
a p. Trnky.
Všichni, kdo mají zájem chodit do hasičského kroužku, jsou vítáni…

Kontakt na vedoucí kroužku:
p. Sazeček 720 657 509
p. Trnka 774 878 723
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A ZASE TI PSI.
Na území obce byly v červnu instalovány další 4 odpadkové
koše, které by měly sloužit i majitelům pejsků. Ti do nich
mohou vhazovat "vyvenčince" svých miláčků. U každého
koše jsou i sáčky a tak by úklid po psech neměl být problém
ani pro zapomětlivé. Rozmístění košů je reakcí na výsledky
ankety a na stížnosti občanů. Jsou proto v místech, kde
docházelo k největšímu znečištění psímu exkrementy. Pokud
se tento způsob osvědčí, můžeme počet košů ještě rozšířit.
Investice do tohoto opatření jsou dost vysoké a nutná je i
následná údržba. Doufám, že další vývoj situace ukáže, že
toto opatřemí mělo smysl a že prostředí v naší obci bude
zase o něco příjemnější. Vše záleží na nás, na občanech.
Když každý z nás po svém psovi uklidí, není co řešit.

Chtěla bych upozornit ještě na jeden problém se psy, který v
poslední době nabírá na intenzitě. Přestože obec Vědomice
má vyhlášku o volném pobíhání psů, někteří majitelé ji ani
přes několikeré upozornění nerespektují. Tato vyhláška jasně
říká, v kterých částech obce musí být psi voděni na vodítku.
Není to jen nějaký výmysl. Je to Obecně závazná vyhláška
obce. Platí pro všechny. Její soustavné porušování je
důvodem řešení a následného postihu přestupkovou komisí.
Uvědomte si, že nejde jen o volnost vašeho psa. Jde o pocit
bezpečí pro ostatní obyvatele, o zdraví našich dětí.
Tento problém se netýká jen ulic v obci, ale také prostoru
hriště na "Sahaře" a sportovně rekreačního areálu u Labe. V
obou těchto místech byly umístěny značky, upozorňující na
zákaz volného pobíhání psů. Plné znění vyhlášky najdete na
webových stránkách obce http://vedomice.cz

Toto je celý prostor veřejného
sportovně rekreačního areálu
u Labe

A něco na odlehčení  ZÁKONY VENČENÍ PEJSKA
Pes chce chodit na procházku zásadně tehdy, kdy se to
naprosto nehodí vám.
Jediný pes, který se na vycházce chová zcela disciplinovaně,
je pes slepecký.
Poměrně bezpečné je jít se psem na procházku do míst, kde
se nevyskytují žádní jiní psi.
Všechna ostatní místa pro procházku se psem bezpečná
nejsou.
Pes, kterému odepnete vodítko, okamžitě ohluchne.
Ztráta sluchu je dočasná  sluch se psovi vrátí, jakmile
vyhládne nebo utrpí mnohočetná zranění v souboji s jiným
psem.
Na procházku se psem je dobré odcházet s tlumokem naditým
převážně masitou stravou.
Nemůžeteli se dovolat vašeho psa, otevřete tlumok, vyjměte z
něj kus potravy a přivoňte k němu. Pes se objeví zhruba za
0,0001 vteřiny.

VÝŇATEK Z PSÍCH ZÁKONŮ
Článek II  VYCHÁZKY
§ 9. Pes má právo na minimálně dvě dlouhé procházky
denně.
§ 10. Pes má právo štěkáním pobízet paničku k rychlejšímu
odchodu na procházku.
§ 11. Pes má právo během procházky číst a odepisovat na
psí poštu.
§ 12. Pes má právo sám odejít na procházku, uználi to za
vhodné.
§ 13. Pes má právo během procházky štěkat na každého
cizího psa, jeli za plotem.
Článek III  POSLUŠNOST
§ 14. Pes nemusí poslechnout povel páníčka, běžíli za
hárající fenkou.
§ 15. Pes nemusí poslechnout páníčka, je li v dosahu jedlý
pes.
§ 16. Pes nemusí hned poslechnout páníčka, pokud zrovna
čte psí poštu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PÁNÍČKY:
LIDSKÉ ZÁKONY MAJÍ PŘED PSÍMI PŘEDNOST!
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CÁKEJ
COPY
ČÁRKA
ČETAŘ
EPOS
MEANDR
OPICE
OPORA
OTRAVA
OVCE
PĚNA
PLEC
PLOD
POMOC
POPP
PŘIDAL
ROZEPŘE
ROZKOŠ
RŮST
SLET
ŠÍJE
TANEC
ULÍTAL
VELRYBA
VRÁNA

PÁR PRÁZDNINOVÝCH VTIPŮ
„Neměl jsi se svou španělštinou v Madridu potíže?”
„Já ne, ale Španělé.”
Vzpomněl si manžel po příjezdu do Chorvatska: „Propána,
zapomněl jsem říct sousedovi, aby se nám postaral o
kanárka.”
„Tak o toho se už nestarej,” utěšuje ho manželka. „Právě jsem
si vzpomněla, že jsem zapomněla zavřít plyn!”
Český turista je na rekreaci na Slovensku. Jde na výlet do
přírody a u rybníka tam uvidí rybáře.
„Tak co, berou?” zajímá se Čech.
Slovák se zamračí: „Neberou, nic tady nikomu neberou. Tady
nejste v Praze!”
Správce rekreační chaty vítá pana Nováka: „Uděláme
všechno, abyste se zde cítil jako doma!”
„Proboha, já myslel, že si sem jedu odpočinout!”

Do horského hotelu přijede pán s mladou ženou. Poslíček je
uvede do pokoje a ptá se: „Mohu pro vás ještě něco udělat?”
„To je všechno,” odpoví muž.
„A pro vaši ženu?”
„Jo, málem bych zapomněl, přineste mi pohlednici a
známku.”
Ptá se zájemce o zájezd v cestovní kanceláři před placením:
„A prosím vás, jste pojištěni proti úpadku?”
Úřednice se na něj konejšivě podívá a povídá: „Nebojte se, to
se dozvíte na letišti!”
Druhý den dovolené se ptá letní host jednoho dítěte ze vsi:
"Poslyš chlapče, jak dlouho tu už prší?" "
To já nevím, mně je teprve deset let."
Námořník který přistál v Reykjavíku se ptá Islanďana:
"Prosím vás, kdy tu máte léto?" "To je těžko říct. Například
letos připadlo léto na středu."
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LEGENDA K OSMISMĚRCE:
Vyškrtejte tyto výrazy:

VTIP, KTERÝ SE VÁŽE K OSMISMĚRCE:
Turista na dovolené k domorodci:
"Prosím vás, nevíte, jaké bude zítra počasí?"
"To tady snadno poznáte. Když je vidět támhleten kopeček vzadu, bude pršet."
"A když není vidět?"
"Tak...(tajenka  8 písmen)...!"

TIP VA VÝLET:
Muzeum Českého granátu v Třebenicích
Původně německý luteránský kostel z roku 1902 vystavěn místními Němci v
novogotickém slohu s výraznými prvky secese; roku 1959 kostel přeměněn v
muzeum, které navázalo na tradici původního třebenického muzea založeného již
roku 1872. Muzejní expozice je zaměřena na historii těžby a zpracování granátů,
šperky (historické lidové i umělecké šperky, včetně šperků hraběnky Ulriky von
Levetzow) a historii města s blízkým okolím.
Otevírací doba, vstupné: červen  srpen mimo pondělí denně 9  17 hodin, v září
mimo pondělí denně 10  16 hodin, v říjnu soboty a neděle 10  16 hodin. Vstupné
dospělí 30 Kč, děti do 15 let 15 Kč.
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Pro děti
Ahoj děti. Jsou tu prázdniny. V dnešní příloze najdete velkou letní křížovku, jednu básničku a taky omalovánku s úkolem pro
Vás. Hezky si užijte prázdniny!

BÁSNIČKA NA PRÁZDNINY

Zamykám, zamykám první třídu,
pero, sešit i bílou křídu.
Písmena, háčky čárky, křížky,
všechno co jsme četli z knížky.
jedničky, dvojky, trojky nuly,
které jsme psali na tabuli.
sešite, knížko nebojte se,
na podzim znovu sejdeme se.
otevřem klíčem naši školu
a budeme zas všichni spolu!

MALÁ OMALOVÁNKA

LETNÍ KŘÍŽOVKA

2

Motýlka vybarvi a pomoz mu najít cestu ke kytičce.
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KNIHOVNA

VYHLÁŠENÍ LETNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE!
Letos opět vyhlašujemě letní fotosoutěž. Tentokrát na téma "VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE!"
Fotografie letních Vědomic můžete zasílat mailem do 31.8.2011 na adresu
kultura.vedomice@seznam.cz. Jeden účastník může zaslat maximálně 3 snímky. V září budou
snímky vystaveny na webových stránkách, kde budete mít možnost vybrat ten nejhezčí. Autoři tří
nejlépe ohodnocených fotografií dostanou tričko s vítězným snímkem. Při zaslání fotek uveďte své
jméno, adresu a název zaslané fotky.

ŽABÍ LÉTO V KNIHOVNĚ VĚDOMICEkaždé pondělí a úterý od 16:30 hodin
11. – 15. července Přívesnický tábor v knihovně Vědomice
pondělí 11. července pro příchozí, 10,Kč na materiál vyrábíme moře ve sklenici
pondělí 18. července pro příchozí, 10,Kč na materiál vyrábíme plážové pantofle
úterý 19. července čtení pohádek a povídání pod stromem Pohádkovníkem
pondělí 25. července pro příchozí, 10,Kč na materiál vyrábíme zvonkohru
úterý 26. července čtení pohádek a povídání pod stromem Pohádkovníkem
pondělí 1. srpna pro příchozí, 10,Kč na materiál vyrábíme okénko do podmořského světa
úterý 2. srpna čtení pohádek a povídání pod stromem Pohádkovníkem
pondělí 8. srpna pro příchozí, 10,Kč na materiál vyrábíme ze dřeva
úterý 9. srpna čtení pohádek a povídání pod stromem Pohádkovníkem
pondělí 15. srpna pro příchozí, 10,Kč na materiál vyrábíme z korálků a drátků
úterý 16. srpna čtení pohádek a povídání pod stromem Pohádkovníkem
pondělí 22. srpna pro příchozí, 10,Kč na materiál vyrábíme rámeček na fotku
úterý 23. srpna knihovna uzavřena (dovolená)
pondělí 29. srpna knihovna uzavřena (dovolená)
úterý 30. srpna knihovna uzavřena (dovolená)
V případě nepříznivého počasí čteme pohádky v knihovně.

LETNÍ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
V průběhu prázdnin opět probíhá letní čtenářská soutěž. Za každou prázdninovou návštěvu knihovny, při které si vypůjčíte
knihu, dostanete do letní průkazky žabičku. Letní průkazku dostanete při první prázdninové návštěvě knihovny.
V pondělí, 5. září žabičky sečteme a 3 nejpilnější čtenáři dostanou tričko s logem letošního léta – s žabkou.

Od 12. září budou opět pravidelné výtvarné dílny v knihovně. V pondělí pro samostatné školáky a v úterý pro mladší děti (i v
doprovodu rodičů). Po oba dny od 16:30 do 17:30 hodin. Přihlásit se můžete v knihovně nebo mailem na adrese
kultura.vedomice@seznam.cz.




