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veselé Velikonoce.
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Vejce pěkně
malované,
též mazance
vypékané,
řehtačky a mrskanice
i štamprlátka slivovice,
tak se svátky jara slaví,
ať jste veselí a zdraví.

Historie velikonoc
Velikonoční svátky slaví lidé věřící i nevěřící, a každý jimi
vítá a uctívá to, co považuje za vhodné vítat a ctít. Někdo
významnou událost z historie svého národa, jiný zázrak, další
přicházející jaro a v něm věčný koloběh života. I když se říká,
že Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
faktem je, že původně šlo o svátek židovský. Židé ho nazývali
„pésáh“ a považovali ho za každoroční připomínku odchodu

Hebrejců z Egypta. Křesťané tyto svátky slavili původně s
Židy. Rozdíl byl pouze v tom, že si během nich připomínali
Kristovy poslední chvíle před smrtí, jeho ukřižování a
především z mrtvýchvstání.
V závislosti na úplňku bývá datum Velikonoc stanovováno
v období mezi 22. březnem a 25. dubnem.

Velikonoční kalendář
1. den Velikonočního týdne: Modré pondělí (někde Žluté; 6 dní před Božím hodem velikonočním)
2. den Velikonočního týdne: Šedivé úterý (5 dní před Božím hodem velikonočním)
3. den Velikonočního týdne: Sazometná středa (Škaredá, Černá, Smetná; 4 dny před Božím hodem velikonočním)
4. den Velikonočního týdne: Zelený čtvrtek (3 dny před Božím hodem velikonočním)
5. den Velikonočního týdne: Velký pátek (2 dny před Božím hodem velikonočním)
6. den Velikonočního týdne: Bílá sobota (1 den před Božím hodem velikonočním) Velikonoční noc (Velká; z Bílé soboty na
Boží hod velikonoční)
7. den Velikonočního týdne: Boží hod velikonoční
Velikonoční pondělí (Červené; 1 den po Božím hodu velikonočním)
Vědomické noviny
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Informace z obce a obecního úřadu
Chodník
Obec Vědomice si vytyčila další z
náročných cílů do dalších let rozvoje
obce. Tím počinem nepochybně bude
vybudování sítě chodníků, které propojí
Zavadilku s mostem přes Labe a
plaveckým bazénem. Výstavba je
plánována ve třech etapách. První
etapa by se měla realizovat, pokud vše
půjde v časovém harmonogramu, ještě
letos. Dojde k výměně a rozšíření
stávajícího panelového chodníku od
Zavadilky ke „Křížku“, s vybudováním
veřejného osvětlení po trase 1. etapy.
Zde bychom mohli slyšet námitky a
připomínky od občanů ve smyslu: „ proč
děláte chodník tam, kde již je a ne tam,

kde ještě není?“. Odpovím předem – 1.
etapou stavby chodníku bude část
Zavadilka – rozcestí „U Křížku“,
protože pozemek pod chodníkem je v
majetku obce. Tudíž je možno na jeho
realizaci získat finanční podporu ze
státních fondů. 2. etapa je plánována
od „Křížku“ na most, a 3. etapa od
plaveckého bazénu v náspu podél
silnice na křižovatku na nájezdu na
most, kde dojde k napojení na 2. etapu.
Pozemky pod 2. a 3. etapou jsou
doposud v majetku Ústeckého kraje a
je reálné je získat v horizontu nejdříve
jednoho roku do vlastnictví obce.
Potom i na realizaci zbývajících dvou

etap by bylo možné získat státní
podporu. Tím spíše, že, doufejme,
bude první etapa dokončena, a tím se
zvýší
šance
na
další
podporu
financovaní zbývajících etap tak, aby
došlo k celému propojení obou částí
obce, plaveckého bazénu a města
Roudnice nad Labem. V části 2. a 3.
etapy budou umístěna bezpečnostní
svodidla, která oddělí vozovku od
chodníku. V části 1. etapy bude místo
svodidel ponechán travnatý pás. Další
informace o tolik potřebné stavbě se
dozvíte v některém z dalších čísel
Vědomických novin.
V.L.

Putovní kontejner
Svazek obcí Podřipsko, kterého jsou
Vědomice
členem,
připravilo
pro
členské obce akci s názvem Putovní
kontejner.
Tento
kontejner
bude
přistaven ve dnech 25. - 27. května na
dvůr Obecního úřadu ve Vědomicích.
Do přistaveného kontejneru budete
moci odkládat tato elektrozařízení:
Velké spotřebiče – ledničky, pračky,
sušičky, elektrické sporáky, mikrovlnné

trouby.
Malé
spotřebiče
–
vysavače,
digestoře,
parní
čističe,
žehličky,
fritovací hrnce, kávovary, fény, holící
strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné
konvice.
Zahrada, nářadí, hobby, dílna – pily,
vrtačky, křovinořezy, elektrické nůžky
na
živý
plot,
brusky,
řezačky,
akušroubováky.

Kontejner bude zpřístupněn k uložení
výše uvedených spotřebičů v tuto dobu:
Po 25.5. 7.00-17.00 hod.
Út 26.5. 7.00-15.00 hod.
St 27.5. 7.00-17.00 hod.
Každému uložení bude přítomen
zaměstnanec obce.

V.L.

Občerstvení u Labe
Zastupitelstvo
obce
Vědomice
rozhodlo o vybudování kiosku rychlého
občerstvení v areálu u Labe, který bude
pronajat v řádném výběrovém řízení
spolu se sociálním zařízení, malým a

velkým altánem a tanečním parketem.
Rádi bychom, aby se celé zařízení
podařilo uvést do provozu na pálení
čarodějnic, případně na dětský den.
Zbývající část – veřejné sportovní a

dětské hřiště a travnatá louka - nebude
možno ke komerčním účelům využívat.

využívat i k řešení případů v její
pravomoci na celém katastru obce.
Vždy však má při souběhu přednost
zásah na katastru města. V jejich
kompetencích bude řešení porušování
pravidel veřejného pořádku, parkování
na chodnících a veřejné zeleni,
poškozování obecního majetku atd.
Občané obce se včas z úředních desek
obce dozví od kterého data tato služba

začne fungovat
možné se při
krizové situace
každé zneužití
vrub
osobě,
oznámení učiní.

V.L.

Městská policie
Protože město Roudnice nad Labem
získalo v dražbě a provozuje plavecký
bazén, má zájem, z pochopitelných
důvodů, i o ochranu nově nabytého
majetku. Proto se zástupci města
obrátili na obec Vědomice se žádostí o
povolení zásahu Městské policie na
katastru obce Vědomice. Z jednání
nakonec vyplynul návrh smlouvy, podle
které bude možné městskou policii

strana 2

a na jaké kontakty je
žádostech o řešení
obrátit. Samozřejmě
této služby půjde na
která
neoprávněné

V.L.
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Okénko mateřské školy Vědomice
Přichází jaro. Pro někoho symbolizuje
oteplení, sluníčko, či práci na zahradě. Pro
nás, děti, pak jednoznačně výlety, hry na
písku
a
také
lekce
plavání
ve
znovuotevřeném bazénu ve Vědomicích. S
jarem jsou spojeny Velikonoce, proto celý
březen vyrábíme vajíčka a různé dekorace
na velikonoční výstavu, konající se
poslední březnový víkend. I my se
pojedeme podívat na to, jak tvořily jiné
školy a školky Litoměřicka na velikonoční
výstavě a dílně právě v Litoměřicích.
Dlouhá a doufejme ustupující zima odkryla

nedostatky našich zahrad a zahrádek, i té
naší – školkové. 17. dubna, v pátek se
koná jarní brigáda, při které si opečeme
buřtíky a konečně oficielně vyženeme paní
Zimu! Dalším důležitým termínem bude
datum 22.6. Jedeme na historicky první
„Školu v přírodě“!
Krásné jaro Vám za děti z MŠ přeje
Lenka Patková

KNIHOVNA
Upozornění pro naše čtenáře!!!
Na velikonoční pondělí - 13.4. bude knihovna uzavřena.
Nové knihy z Litoměřic budou v naší knihovně k dispozici od
pondělí, 20.dubna.
Otevřeno je každé pondělí od 9 do 11 a od 17 do 19
hodin.
Opět děkuji všem občanům, kteří přečtené časopisy
neházejí do kontejneru, ale dávají je do místní knihovny, kde
mohou ještě posloužit.
Máte li doma přečtený časopis (ne starší jednoho roku),
vhoďte jej, prosím, do naší schránky, nebo odneste do

knihovny či na obecní úřad.
(Televizní programy a vyluštěné křížovky vhoďte raději do
kontejneru)
Umístění našich schránek:
1. Mateřská škola Vědomice (na plotě)
2. Obecní úřad
3. Plakátovací plocha ve starých Vědomicích
Těším se na Vaši návštěvu.
Ing. Iva Fořtová - knihovnice

Z historie naší obce
Paměť domů vědomických
Číslo 20.
R. 1787 držel č. 20 Jiří Brůža, r. 1837
a 1843 pokrývač Václav Dlouhý s
manželkou Annou, u nich bydlela Anna
Lapšová. Domek r. 1858 vyhořel a r.
1863 zakoupen byl Barboře Sloupové s
výměnkem Anně Dlouhé, potom byl r.
1883 prodán manželům Josefovi a
Rosalii Dlouhých. R. 1902 koupili ten
domek Václav a Josef Brůžovi a r. 1915
dědil díl po mateři Václav Brůža.
Číslo 21.
Majitelem tohoto čísla psán jest r.
1787 Jiří Čmuchař, r. 1843 František
Černý, ale r. 1837 Jan Alt s manželkou
Kateřinou. Podnájemníci: zedník Jan
Černý s dvěma syny se později do čís.
34. Manželům Altovým zapsáno bylo č.
21 r. 1851 do pozemkové knihy s
výměnkem Anně Černé ( nar. 1779 ) a
její dceři Kateřině Černé ( která měla
opět syna a dvě dcery ). R. 1858 byl
domek zničen požárem. R. 1884 byli
vlastníky Jana a Josef Boudník,
služebnost bytu byla zajištěna Janu
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Altovi, po něm Rosálii Boudníkové. R.
1915 jsou dědici Josef a Antonín
Dlouhý načež o dvě léta později díl po
Antonínu dědil Josef Dlouhý s
manželkou Josefou.
Číslo 22.
Chalupu tuto postavil a r. 1787
vlastnil Samoel Koloušek, před r. 1810
ji koupil Josef Uher za 113zl. 56kr. a
ještě toho roku ji měl Václav Husák. R.
1826 i 1837 obýval chalupu obchodník
– israelita – Mojžíš Hamršlág s
manželkou a 4 dětmi, dále isr. Filip
Hamršlág (později ženatý, s dvěma
syny) a zedník Jan Strádal s
manželkou. Jest podivno, že majitelem
se uvádí v soupisu r. 1843 Václav
Brůža. R. 1861 jsou vlastníky Antonín a
Anna Čechákovi; r. 1879 postaven nový
domek a oddělen pod č. 43. Od r. 1887
drželi čís. 22. Jan Veselý a nezletilá
Josefína Veselá na polovici.
Číslo 23.
Na čís. 23 zapsán byl r. 1787 Josef

Nic. R. 1836 patřil Kateřině Kejřové. R.
1837 – 1843 měl ten domek nádeník
Josef Sipecký (s 5 dětmi), Kateřina
Kejřová byla u něj na výměnku. R.
1858 domek shořel. R. 1878 zakoupili
toto číslo Josef a Marie Sypeckých, po
dvou létech je postoupili Alžbětě
Pokorné s výminkem pro sebe, r. 1893
jest vlastnictví zapsáno nezletilému
Huganu Pokornému a od r. 1915
polovici Zdeňka Pokorná.
Číslo 24.
Majitelem r. 1787 jest Josef Dlouhý.
R. 1837 i 1843 držitelem jest nádeník
Jan Čmejla (též Čmedla), požehnaný
potomstvem 8 dětí; má nájemníka
Josefa Čmedlu, kováře se 6 dětmi a
výměnkářky Johanu Čmedlovou a
Kateřinu Krejzovou. R. 1860 jest po
smrti
otcově
majitelkou
Anna
Čmedlová, r. 1890 Josef a Rosálie
Krejzovi. Díl po matce dědil r. 1915
Josef Krejza.
V.L.
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Klub důchodců ve Vědomicích
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Klub důchodců přeje všem
občanům příjemné prožití
svátku jara, hodně zdraví,
pohody a spokojenosti.

Je to tak...
Důchodci,
senioři
neb
generace
třetího
věku...
Dnes se neví, jak nás nazvat
a dokonce i někteří důchodci
slyší raději na seniora. To
pojmenování je rozšířené a
stojí za zamyšlení. Možná
proto, že výraz „důchodce“
vzbuzuje představu, že je to
starý člověk, čekající jen na
důchod. Ve výrazu „senior“
se vybaví, že jde o člověka
staršího, a ohleduplnosti ne
starého.
Ovšem
změna
názvu
nemůže
změnit
mnohdy
složitou
sociální
situaci
člověka ve vyšším věku. Ať
se nám říká jakkoliv, pravda
je ta, že máme něco za
sebou, i když to nebylo vždy
pěkné, něco nám pro život

zůstalo.
A
to
hlavně
skromnost, porozumění a
vztah k lidem.
Buďme třeba důchodci,
ale neztraťme smysl pro
humor a pro vše hezké.
Zůstaňme stále sami sebou.
Prostě, život nám sice
nezačíná, ale ani nekončí.
Jdeme životem dál se
zájmem i o to nové.
Dlouhý úvod k tomu, co
mě přimělo o důchodcích
psát. Letos se zima nemusí
za výsledek stydět, ukázala
se v plné parádě. A když je
zima, jde o teplou obuv. A to
bývaly „důchodky“, které
jsou prý ke koupi stále. No
jasně, nosili je důchodci (a
nosí). A názvu „seniorky“ by
nebyly určitě hodny. Je
zajímavé,
že
výroba

důchodek
pokračuje
a
takový „šedý mor“, obuv pro
ženy všech generací a
galoše pro pány zanikly.
Škoda...

Je to tedy minulost, pro
nás vzpomínka a to kladná.
A je jich mnohem více. že to
bylo a už není...
M. Cinková

Lidové zvyky na Podřipsku
Vážení čtenáři,
po delší době se znovu vracím k nedávné minulosti
našeho regionu. Zaujala mne kniha Jana Šťovíčka „Lidové
zvyky na Podřipsku“.Jsou zde uvedeny písemné záznamy
lidových zvyků od konce 19. století, jak je zapsal po svém
příchodu do Roudnice Karel Rozum.
Připomeňme si zvyky v předjaří a na jaře. Významným
datem byl 13. březen – svátek svatého Řehoře. Ještě dnes je
známá veršovánka – Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře,
žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře,
Jak zaznamenal Karel Rozum, svatý Vavřinec byl i
svátkem školních dětí. V tento den chodily školní děti

koledou a předváděly tzv. „řehořskou hru“. Ta byla spjata se
školou v daném místě a příškolních vsí. Koledníci obcházeli
vesnice a navštěvovali ta čísla popisná, kde byly děti, které
měly jít do školy. Šlo vlastně o nábor prvňáčků, nebo také
„verbování do řehořského vojska“. Ještě začátkem 19. století
chodil s dětmi „řehoři“ učitel, který byl obdarováván penězi a
naturáliemi. Později už již učitel s dětmi nechodil a posílal
svoji ženu (pokud byl ženatý), nebo si najímal starší ženu ze
vsi (babu) s nůší. V roce 1863 vychází školský zákon, který
daný způsob odměňování učitelů ruší a zavádí pevný plat..
Tato změna má vliv na postupné zanikání této tradice, která
byla na Podřipsku velmi rozšířena.

Velikonoce byly a jsou počátkem jara a na poslední dny měsíce února, či na první dny března končívalo masopustní veselí a
loučení s kmotrem „bachusem“. Tato tradice je ještě v živé paměti. Uvádím jednu z veršovánek, které byly přednášeny při
vstupu členů masopustního průvodu do jednotlivých stavení ve vsi.
„Panímámo pečte šišky a koblížky, medvědáři jdou,
než vy jednu upečete, oni tady jsou.
Starý medvěd tejden nejed,
Stará medvědice upekla mu plíce, aby pojed ještě více.“
Po masopustním úterku následoval do velikonoc dlouhý půst. Pro potěšení, radost a překonání dlouhého času si lidé
vesničtí jednotlivé postní neděle pojmenovali. Jejich názvy příkladně zaznamenal Karel Rozum v Kýškovicích. První byla
latinská, druhá pražná, třetí kýchavá, čtvrtá družebná, pátá smrtelná poslední, šestá, byla nedělí květnou
Na Roudnicku byla pátá neděle spojována s chozením se smrtkou – obdoba lidového zvyku na Vysočině – chození s
„morenou".
V. Novák

Velikonoční pranostiky
Velikonoce krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.
Kolik ros spadne před Velikonocemi, tolik po Velikonocích lze ještě očekávat mrazů.
Na Popeleční středu fouká-li vítr svěží, úrodný rok nato běží.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
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Kultura
Pozvánky
ZVEME VÁS NA TRADIČNÍ SLET
ČARODĚJNIC VĚDOMICKÝCH. SRAZ JE
30. DUBNA V 17:30 HODIN U
OBECNÍHO ÚŘADU VE VĚDOMICÍCH.
ČEKÁ VÁS OPĚT ŽIVÁ HUDBA,
SOUTĚŽE PRO DĚTI I VEČERNÍ REJ

LABE.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

ČARODĚJNIC NA PARKETU U

ČARODĚJNICE A ČARODĚJOVÉ
KAŽDÉHO VĚKU JSOU VÍTÁNI. ZVEME I
BLUDIČKY, HEJKALY A JINOU LESNÍ
HAVĚŤ.

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

http://obec-vedomice.unas.cz

Z našich akcí
Dětský karneval
V sobotu 14. února jsme v prostorách diskotéky Pod lipou
uspořádali již tradiční dětský karneval. Moderování se ujala
opět Alenka Lőwová, pomáhaly i „holky z naší školky“ –
Janička a Lenička. O hudbu se skvěle postaral DJ Duscha.
Pro děti byly připravené jak soutěže, tak i malé tvořeníčko –
děti dělaly srdíčko z chlupatých drátků. Vždyť nám termín
karnevalu vyšel právě na Valentýna. Děti si také mohly
nechat od balónkového klauna vyrobit kytičku, srdíčko nebo
zvířátko z nafukovacích balónků. Na karneval se přišlo
pobavit 45 dětí v maskách. Letošní téma bylo „pohádkové
dvojice“. A tak jsme se mohli potkat s Křemílkem a
Vochomůrkou , Machem a Šebestovou ... Na našem webu
http://obec-vedomice.unas.cz se můžete podívat na pár
fotek. Je na nich vidět, že nálada byla skvělá a já tímto
děkuji všem, kteří na tom mají svůj podíl. Všimněte si např.
„egypťanek“ a pomocníků „v oranžovém“. Tajně doufám, že
příští rok si vezmou masky i maminky a tátové. Tak za rok...
Týden čtení 2009
Letos jsme se připojili k celostátní akci „týden čtení“. Je to
akce na podporu především dětského čtenářství a rozvoje
čtenářské gramotnosti. V uplynulém desetiletí se knihovny v
měsíci březnu věnovaly především podpoře internetu a
informačních a komunikačních technologií v rámci akce
Březen měsíc internetu. Cílem těchto aktivit knihoven bylo
upozornit na význam nových technologií a na obrovský
přínos internetu v naší informační společnosti. Poslední
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jedenáctý ročník BMI se uskutečnil v roce 2008 a knihovny
se rozhodly vrátit měsíci březnu jeho tradiční knižní podobu.
A tak v naší knihovně, od 9. do 13. března, proběhla akce
s názvem „Od pondělí do pátku, poslouchejte pohádku“.
Dětem jsem četla z knihy Zdeňka Svěráka – Radovanovy
radovánky. A abychom se ještě více radovaly, každý den
jsme si ještě zahrály nějakou hru. A je Vám snad jasné, že
měla něco společného s Radovanem. Nebo snad s
radováním?
Děti z naší MŠ v knihovně
A když zase máme březen měsícem knihy, tak jsem do
knihovny pozvala také děti z mateřské školy. Tedy, já ne.
Pozvala je myška Eliška. Ale tu Vy asi nebudete znát. Je to
totiž myš počítačová. Obvykle chodí za dětmi do školky, kde
jim ukazuje, jak pracovat s počítačem. Tentokrát je ale
pozvala do knihovny, za svým kamarádem, skřítkem
Knihovníčkem. Cože? Toho také neznáte? Tak asi nechodíte
do knihovny. Každá knihovna má svého skřítka. A ten náš
dětem vybral pohádku, kterou jsem jim pak přečetla. Byla o
Ferdovi. A dětem se líbila. Dokonce každý jednoho Ferdu
mravence nakreslil. Nevěříte? Ještě teď jsou výkresy
vystavené v knihovně. Taky jsme si postavili mraveniště a
poslechli „mravenčí ukolébavku“. Ale nebojte se, nikdo tam
neusnul. Všechny děti se vrátily do své školky a já věřím, že
se budou vracet i do knihovny. Vždyť tam na ně čeká skřítek
Knihovníček se spoustou báječných dětských knížek.
I.F
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Sport - SK SAHARA Vědomice – fotbal
Rozlosování jarní části ročníku 2008/2009

Rozlosování jarní části ročníku 2008/2009
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Sport
Volejbal
Ke konci roku nás čekal pravidelný mikulášský turnaj.
Bohužel jsme přišli o možnost využívat hřiště na zámku, tak
jsme turnaj uskutečnili v bowlingu. Tato volba se neukázala
být špatnou. Obě vylosovaná družstva svedla mezi sebou
skoro bratrovražedný souboj. Šťastnějším, tím i lepším se
ukázalo družstvo „B“ ve složení Chocholatá, Medunová,
Meduna, Šustr, Tóth. Porazilo
„A“ tým (Kocourková,
Tóthová, Beneš, Betka, Brázda) v poměru 3:0. Mezi
jednotlivci to dopadlo následovně: Tóth 459b, Šustr 442b,
Betka 354b. Po ukončení turnaje následovala zdařilá beseda
o sportu.
Na samotný závěr roku se uskutečnilo tradiční loučení se
starým rokem, které se provádí na venkovním hřišti. I když
hra byla trochu poznamenána neteplým počasím, tak u
přípitku a grilovaných kuřat bylo příjemně. Valentýnský turnaj
jsme uskutečnili na 1 ZŠ. Je tam teplo a menší hřiště dává
vyniknout našim kombinačním schopnostem. Turnaj proběhl
za účasti 4 družstev po 4 hráčích. Pochvalu zaslouží Petr
Šustr, který získal jeden a půl družstva z rodinné oslavy.
Turnaj se vyznačoval vyrovnaností družstev a konečné
výsledky byly těsné. Až v konečné tabulce vynikl pouze jeden
tým a to ve složení Chocholatá, Tóthová, Tóth, Vaněk, který
jako jediný prošel turnajem bez ztrátu setu, či bodu. Po
následné
besedě o sportu, která měla několik částí
(dokonce i mimo Roudnici), jsme se rozešli a byli odvezeni
domů.
Na Valné hromadě jsme seznámili ostatní členy klubu s
naší činností za uplynulý rok. Chválou je i to, že se této
schůze zúčastnilo z naší strany 50% členů. Je patrné, že náš
klub by pro SAHARU i „ dýchal“ neboť v mimosportovních
aktivitách se musíme neskromně přiznat, že jsme zatím
nejlepší. Zde je hodnotící zpráva za rok 2008.
Vážení sportovní přátelé,
při hodnocení loňského roku musíme brát v potaz, že jsme
jediný oddíl v rámci klubu, který nehraje žádnou oficiální
soutěž. Veškerá účast je pouze na dobrovolnosti a
přesvědčení. Ale i tak nestojíme se založenýma rukama, ale
v rámci svých možností vykazujeme činnosti to nejen
sportovní.
Náš oddíl tvoří v současné době 12 členů. Někdy si přijdou

Velikonoce jako odvětví sportu.
Kategorie účastníků tohoto svátku
se dají rozdělit takto:
- manažeři - mají za úkol určit hrací
plochu. Většinou jsou to rodiče, kteří
určují, v kterých oblastech se tento
svátek můžeme pohybovat. Taktéž
zajišťují dopravu na místo určení,
slouží jako zásobovači (vajíčka,
pomlázky, beránci, bonbóny).
- trenéři zápasu - jsou to starší
sourozenci, dědové, někdy i otcové .
Jejich úkol je jednoznačný, s
blížícím se datem Velikonoc začnou
vzpomínat na nejkrásnější zážitky
svých
pomlázek
a
nevědomky
připravují – trénují nové borce k

Vědomické noviny

s námi zahrát a zjistit, co nového, i někteří rodinní příslušníci,
či kamarádi. Loňský rok byl pro klub volejbalu tak trochu
přelomový. Proběhla taková malá generační výměna.
Změnila se struktura nejen ve vedení, ale i věková. Odešli
letití členové a to v počtu, který trochu omezil možnosti
klubu. Ale na druhou stranu zde zůstalo zdravé jádro, které
nepřipustilo stagnaci, či nějaké omezení v činnosti.
V roce 2008 jsme uspořádali 2 veřejné turnaje a dalšího se
zúčastnili. V rámci klubu proběhly, do té doby netradiční
akce. Mikulášský turnaj v bowlingu a cyklistický výlet po
okolí. Obě tyto akce byly až mimořádně úspěšné a proto
jsou naplánované i na letošní rok.
V mimosportovním dění jsme se zaměřili na zlepšení
prostředí kolem našeho sportoviště. Dooplotili jsme náš

areál, před dokončením je venkovní sezení. Zastřešením
nevyužité proluky mezi šatnami jsme získali i skladovací
prostor.
Novinkou
také bylo víkendové stanování. Při této
příležitosti jsme zprovoznili další naši novinku. A to grilovací
zařízení, které bylo v průběhu roku úspěšně využívané.
Po seznámení s naším sportovním a mimosportovním
děním, bych chtěl především vyzvednout brigádní aktivitu
členů klubu. Samozřejmě, že se na ní někdo podílel více,
někdo méně, ale spojenými silami i nasazením jsme dosáhli
viditelných výsledků. A tato práce, která je zdarma a v rámci
volného času, se dnes moc nevidí. O to více se cení.
Na závěr si přeji, abych podobnou zprávu mohl číst i za
rok při hodnocení letošního roku.
Št.Tóth

tomuto sportovnímu utkání.
- aktéři sportovci - vlastní účastníci
tohoto sportu. Jsou to na jedné straně
všichni chlapci a muži od 1- xx roku
jako útoční borci, na druhé straně jako
protihráči – obránci vystupují všechny
dívky a ženy od 1 – xx roku.
Vlastní pravidla hry - Povinnosti
útočníků jsou velmi jednoduché –
dostihnout od 6.00 hod ranních
jakéhokoliv obránce a řádně (podle
místních zvyků) vyšlehat obránce na
zadní část těla, ovšem za slovního
doprovodu koledy. Práva obránců jsou
též velmi jednoduchá – obránce se
nesmí dát zadržet, nachytat a
pochopitelně nechat se vyšlehat od

útočníků.
Vítězem se stávají hráči útočníci,
kteří v poledne tohoto dne mají
nasbíráno nejvíce bodů ve formě
malovaných vajíček.
Po tomto sportovním utkání bývají
hráči obou stran značně vyčerpáni,
neboť přestávky se o zápase
nevyhlašují a všichni účastníci jsou v
neustálém pohybu. Myslím si, že by
bylo dobré na tento význačný turnaj
trénovat tato sportovní odvětví: běh,
zápas. A to po celý rok, neboť o
Velikonocích je vítězství sladké.
(převzato z internetu)
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Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu
e-mailem
Už nezmeškáte žádné hlášení...
Ještě jednou opakujeme nabídku další služby pro naše občany. Máte-li zájem o zasílání textu hlášení místního rozhlasu na
Váš e-mail, 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.

Okno do ulice 2009
Obec Vědomice vyhlašuje již třetí
ročník
soutěže
o
nejkrásnější
květinovou výzdobu.

Osázejte i letos truhlíky květinami a
dejte je do oken. Nasázejte kytičky,
zasejte trávu… A přihlaste se do naší
soutěže.

Připomínám, že první ročník soutěže
vyhrála paní Hana Růžičková, druhé
paní Marie Hypská.
Finalisté získali poukázku na odběr
zahradnických potřeb v hodnotě 300,Kč.
Kdo se loni do finále nedostal, dostal
cenu útěchy (ručník s květinovým
motivem) .
Pravidla soutěže zůstávají stejná:
Do soutěže se můžete přihlásit, je-li na
Váš dům vidět z veřejně přístupné
cesty. Jeden dům může být přihlášen
do soutěže jen jednou. V červenci
nezávislý odborník rozhodne o vítězi
naší soutěže. Vaše okno také vyfotíme
a fotky vystavíme na Obecním úřadu a

na internetových stránkách. Vybereme
10 finalistů, kteří obdrží poukázku na
odběr
zahrádkářských
potřeb.
Celkového vítěze můžete vybrat svým
hlasováním na internetových stránkách
a na obecním úřadu.
Přihlásit se můžete od 1.5.2009 do
15.6.2009 a to na:
telefon: 416 837 240
e-mail: kultura.vedomice@seznam.cz
nebo osobně na obecním úřadu.
I letos dostane každý přihlášený
zdarma hnojivo na květiny, které si
může vyzvednout na obecním úřadu.
Tak neváhejte a sázejte! I vy můžete
vyhrát! A také přispět k tomu, aby naše
obec byla ještě krásnější.
I.F

Termín uzávěrky příštího čísla je 8.6.2009.

Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury
ČR E 14 213, v nákladu 300 ks - duben 2009.
Tel: 416 837 240, E-mail: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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Příloha Vědomických novin

1/2009

Pro děti
Ahoj děti. Dneska jsem pro Vás připravila omalovánku a vystřihovánku mističky na velikonoční vajíčko. Tam, kde je
tečkovaná čáta rozstřihněte, kde je čárkovaná ohněte (obrázkem dovnitř). Tak ať se vám hezky podaří. Kdo hotový košíček
přinese v pondělí po velikonocích do knihovny, dostane sladkou odměnu.
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Hádanky:
Kvokám,kvokám v komoře, vajíčka jsou na dvoře. /slepice/
Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka. /kuře/
Když to vyhodíš, je to bílé, když to spadne, je to žluté. /vajíčko/
Chodí pod korunou, král není, nosí ostruhy, rytíř není,
má šavli, husar není, k ránu nás budívá, ponocný není. /kohout/
Básnička - Jarní výlet
Nemusíme už jít pěšky,
máme nové koloběžky.
Máme také nová kola,
tenhle kopec každý zdolá.
Každý, kromě kočičky,
ta má krátké nožičky.
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Malý koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko,
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?

Jiná hodovačka
Hody, hody přináším,
sukýnky vám vypráším.
Na pomlázku mašlička,
do košíčku vajíčka.
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Příloha Vědomických novin
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Recept na velikonoční perníčky
100g tuku,
400g moučkového cukru,
4 lžíce medu,
4 vejce,
1kg hladké mouky,
lžička tlučeného fenyklu,
lžička mleté skořice,
2 lžičky jedlé sody,
tuk na plech,
žloutek na potření
Tuk cukr a med rozehřejeme, necháme
vychladnout a vmícháme celá vejce. Na vál
si připravíme přesátou mouku se sodou a
uvedeným kořením a přidáme rozehřáté
suroviny. Vypracujeme těsto. Hněteme tak
dlouho až je lesklé.
Pak vyválíme z těsta na stéblo silný plát a
vykrajujeme tvary (vajíčka, slepičky, beránky
a pod). Pečeme na vymaštěném plechu
nebo na pečícím papíru v horké troubě.
Ihned po vyjmutí perníčky ještě na plechu
potřeme rozšlehaným žloutkem.
Mírně vychladlé sejmeme z plechu a
studené zdobíme různými polevami. Také je
můžeme slepovat různými náplněmi, vždy
dva stejné tvary k sobě.

Výzva!
Od příštího čísla bude v našich novinách vycházet pravidelná rubrika "Recepty našich čtenářů".
Máte-li oblíbený recept, o který se chcete podělit s ostatními čtenáři, pak neváhejte a napište nám ho.
A to na e-mail: kultura.vedomice@seznam.cz nebo ho přineste na obecní úřad nebo do knihovny.
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