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Milí čtenáři,
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VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.
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Jaro uteklo jako voda a prázdninové vydání Vědomických novin je tu. Tentokrát nás
počasí pěkně potrápilo. Ještě na začátku června byla taková zima, že jsme si doma
museli topit. Pak zase přišla vedra přímo tropická. Tak doufejme, že už se to srovná a
zavládne normální letní počasí. I když normální je pojem relativní. Mámeli dovolenou,
chceme krásné počasí bez mráčku a pěkně teploučko. Pěstujemeli cosi na zahrádě
nebo na poli, chceme aby (nejlépe pravidelně) napršelo. Houbař chce teplo a vlhko.
Turista nechce velké vedro. Táborník zas nechce zmoknout. Letos navíc ten, kdo letí na
dovolenou letadlem, nechce aby soptila sopka... Ale ona matka příroda si do toho od nás
stejně nenechá mluvit.
A tak Vám, čtenářům Vědomických novin, přeji jménem redakce krásné prožití
letošního léta.
(Pro cestovatele: na obrázku níže vidíte alternativní způsob dopravy na dovolenou!)
Ing. Iva Fořtová
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LETNÍ POHODOVÝ DEN
Sluníčko svítilo a děti v parku vesele si hrály,
skotačily a všemu se jen smály.
Ve větvích stromů s listím vítr jemňoučce si hrál,
a jak ty děti, dováděl a vesele se smál.

Zkrátka jeden krásný letní pohodový den, znáte takový?
Nebo žijete ve spěchu jen?
Zastavte se na chvilinku jen malou,
pohlaďte děti úsměvem a dívejte se, jak vesele si hrajou.

Pár kolemjdoucích lidí zastaví se a ty děti úsměvem pohladí,
nechají čas plynout a na lavičku se posadí.
Vedle na lavičce, párek milenců, užívá si chvilku, kdy můžou
spolu být,
láska z nich sálá a i to dokáže pohladit.

Vždyť pro některé lidičky je to jenom sen,
žijí ve spěchu a depresích, neznají krásný letní pohodový den.
Není to škoda? Zamyslete se nad tím maličko,
děti, vítr i milenci si hrají, venku svítí sluníčko.

Výsledky voleb
Výsledky voleb do dolní
Parlamentu ČR 2010 v obci

komory

Ve dnech 28.a 29.5.2010 proběhly v
České republice volby do Poslanecké
sněmovny. Přinášíme vám pro informaci

Vědomické noviny

DO DOLNÍ KOMORY

převzato z internetu

PARLAMENTU ČR 2010 V OBCI VĚDOMICE

výsledky voleb ve volebním okrsku naší
obce.
Ve Vědomicích bylo k datu voleb
evidováno 642 oprávněných voličů, z
toho 430 odevzdalo své hlasy. Z
celkového počtu 430 odevzdaných

hlasovacích lístků bylo 428 platných a 2
neplatné. Z uvedeného vyplývá, že
volební účast necelých 67% v obci byla
lehce nadprůměrná.
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KONEČNÉ VÝSLEDKY

POČTY HLASŮ JEDNOTLIVÝCH STRAN
Strana a její číslo

HLASOVÁNÍ

ČESKÁ REPUBLIKA

Počet získaných hlasů Poměrné vyjádření

26 – ODS
129
15 – TOP 09
79
9  ČSSD
75
6 – KSČM
42
4 – Věci Veřejné
35
21 – Suverenita
19
13 – SPOZ Zemanovci
18
20 – Strana zelených
10
25 – Svobodní
7
24 – Dělnická strana sociální s.
6
23 – Pirátská strana
4
17 – KDUČSL
3
18 – Cibulkova strana
1

30,00%
18,50%
17,50%
9,80%
8,00%
4,50%
4,20%
2,30%
1,60%
1,40%
0,90%
0,70%
0,20%

ČSSD

22,08%

ODS

20,22%

TOP 09

16,70%

KSČM

11,27%

VV

10,88%

KDUČSL

4,39%

Komise pro občanské záležitosti
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 vždy svědomitě postará Alenka
Löwová. Pravidelným hostem na našich
schůzkách, které se konají vždy první
středu v měsíci, je Iva Fořtová.
Hlavní náplní práce naší komise je
blahopřát našim starším spoluobčanům
v den jejich životního jubilea. Poprvé je
navštívíme, když dovrší 65 let a pak
vždy po pěti letech (70, 75, 80). Od
osmdesáti let chodíme blahopřát
každým rokem.
V květnu – 21.5.2010 jsme uspořádaly
setkání seniorů. Tentokrát pod názvem
„S písničkou nestárneme“. Setkání
zahájil pan starosta a členka KPOZ,
potom vystoupily děti z MŠ, které si

připravily pásmo básniček. Na konci
vystoupení děti rozdaly seniorům

drobné dárečky, které pro ně vyrobily.
Dalším bodem programu byli pozvaní
armádní umělci z Kladna, jejichž
program se nazývá „S písničkou
nestárneme“.
Účinkovali
zde
harmonikáři
a
zpěváci
Ježkovi,
humorista, zpěvák a imitátor Vladimír

Poláček, zpěvačka Ludmila Brotánková.
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 práce KPOZu 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, pořádaných obecním
úřadem.
Na závěr bychom rády popřály všem
našim spoluobčanům hodně sluníčka v
letních měsících, pěknou odpočinkovou
dovolenou a dětem krásné, pohodové
prázdniny a mnoho pěkných zážitků.
KPOZ (V.S., Z.M.)

Český svaz chovatelů
CHOVATELSKOU

FARMU
VE
VĚDOMICÍCH NAVŠTÍVIL SKAUTSKÝ
ODDÍL
Dne 27.5. proběhla schůzka světlušek
(děvčata 6 10 let) na chovatelské farmě
ve Vědomicích. Světlušky a skautky s
vedoucími přijely z Roudnice nad Labem
autobusem po 16. hodině a vydaly se na
farmu. Tam se rozdělily na dvě skupiny.
První šla navštívit chovatele Píska, kde
viděla chov holubů a králíků. Děti si
pochovaly a pohladily malé králíčky a
holoubátka a slyšely odpovědi na dotazy
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o chovu a krmení. U chovatele Gergla
viděly chov holubů a exotického ptactva

a slyšely zasvěcené informace o
podmínkách jejich chovu. Chovatelka
Konvalinková jim ukázala papoušky a
drůbež. Dětem se líbila koťátka, která
nechtěly dát z rukou. Některé děti viděly
domácí
zvířátka
poprvé.
Odjezd
autobusu
ukončil
jedno
hezké
odpoledne a doufám, že tato prohlídka
pomohla najít dětem cestu k lásce k
přírodě a živým tvorům v dnešním světě
počítačů.
Za ČSCH Roudnice nad Labem.
Dušan Knotek

Vědomické noviny

Klub důchodců ve Vědomicích
Konec školního roku už máme za dveřmi a mnozí z nás se
už těší na vnoučata, která s námi stráví alespoň část
prázdnin. Snad i počasí se konečně umoudří a
bude krásně teploučko, tak, jak to o prázdninách
má být.
Ale ještě malé ohlédnutí za činností klubu v
posledních měsících. I letos se naše členky
zúčastnily tradičního sletu čarodějnic, který se
opravdu vyvedl. Přálo nám i počasí, a tak bylo
hodně legrace i při hudbě u Labe. Myslím, že se
všichni dobře pobavili.
Ráda bych jménem všech našich členů
poděkovala Komisi pro občanské záležitosti a
obecnímu úřadu. Uspořádali pro nás krásný večer,
jenž se konal v pátek, 21. května. Jen škoda, že
se ho zúčastnilo málo místních občanů. Program

byl vynikající, pohoštění i vstup zdarma. Zábava se protáhla
dlouho do noci. Opravdu to bylo moc krásné – děkujeme.
Zároveň bych chtěla pozvat všechny
naše občany na tradiční ANNENSKOU
ZÁBAVU, kterou pořádá klub důchodců s
podporou obecního úřadu. Bude se konat v
pátek, 23. července v areálu u Labe. K
tanci a poslechu bude hrát, tak jako v
předcházejících letech, „SEVERKA BAND“,
kterou vede pan kapelník Dušan Barva.
Přijďte si při příjemné hudbě zatančit,
zazpívat si a pobavit se.

Milé děti, milí dospělí,
jsou před námi měsíce, na které se těší především školáci.
Končí jim školní povinnosti a před nimi prázdniny
I u nás, v mateřské školce, vše pomalu spěje k letním
prázdninám. Většina sportovních aktivit je přesunuta ven, na
školní zahradu. V nejbližší době nás čeká výlet do obce
Zubrnice. Zde se seznámíme s tehdejšími zvyky a tradicemi.
Prohlédneme si místní školu, úřad i nádraží. Čeká nás také
povinnost  rozloučit se s našimi kamarády, kteří v září
zasednout do lavic některé z roudnických základních škol.
Ke konci měsíce června budeme v lesíku, patřícího ke školce,
stanovat. Připraveno bude spousta aktivit  soutěžní
odpoledne, rozdělání táboráku, opekání buřtíků a pro ty

odvážné je připravena stezka odvahy.
Tečkou za školním rokem 2009/2010 bude rozdávání
vysvědčení. Loučím se s přáním krásného a doufejme i
slunného léta. Příjemné prožití dovolených ať u nás, či ve
vzdálenějších krajích přeje
za MŠ Vědomice Lenka Patková

Srdečně vás všechny zveme.
M.N.

Okénko mateřské školy Vědomice

TO STÁLO ZA TO…
Neboli,
k
čemu
je
dobrý
internet.
21. 5. KPOZ (Komise pro občanské
záležitosti) pořádala pro důchodce
tradiční setkání seniorů s programem.
Přišla jsem sice později, po dětském
představení, které bylo určitě roztomilé,
ale i pak následoval program, který se
opravdu vydařil. Sice nás, seniorů,
ubývá, ale kde zůstali ti, kteří ještě žijí?
Ale to je věc každého z nás.

Program byl krásný. My jsme byli
potěšeni účinkujícími a oni zase byli
spokojeni s námi coby s publikem.

GIRO DE ZAVADILKA 2010
Rok se sešel s rokem a máme tu
opět svátky věrozvěstů Cyrila a
Metoděje a také upálení mistra Jana.
V tyto dny, již po několik desetiletí, se
Vědomice stanou významým poutním
místem cyklistické věřejnosti. Totiž
kdo z kolečkářů alespoň jednou nejel
Giro, ten by ani nebyl kolečkářem. Přejeme všem účastníkům,
a hlavně těm, kteří jsou u nás poprvé, bezdefektní průběh

Vědomické noviny

A proč je internet dobrá věc? Nabídka
na tento báječný pořad přišla právě přes
internet! Nabídka skupiny nadšenců,
kteří dokázali probudit chuť do života i v
našem věku. Děkujeme.
Paní Brotánková zpívala nádherně,
harmoniku ovládl pan Ježek a jeho
vnuk. Pan Poláček, který pořad uváděl,
je nejen skvělý zpěvák, ale i bavič. A ve
svých 85 letech nám může být
příkladem.
M.C.

závodů a neseznámení se s hrubostí asfaltu nějakou částí
těla. Vždy jen galuskou. Občany Vědomic co nejsrdečněji zvu
a také žádám o maximální toleranci závodníků a všech úprav
se závody spojených. Dodržujte, prosím dopravní značení
objížděk a dbejte pokynů pořadatelů. Vždyť přijedou i
závodníci z ciziny, tak ať se jim Vědomice spojí s dvěma
nádherně prožitými dny jejich života.
Okruh závodu je obvyklý – Zavadilka, Chodouny, Polepy,
Vrutice, Svářenice, Mastířovice, Vetlá a Kyškovice. Pořadatelé
očekávají účast až pěti stovek závodníků. Ať se jim počasí
vydaří.
V.L.
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KNIHOVNA o prázdninách

KNIHOVNA JE I O PRÁZDNINÁCH PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA KAŽDÉ PONDĚLÍ.
Nový soubor knih z Litoměřic máme od 15. června!

PONDĚLÍ

9:00  11:00  Kavárnička u skřítka Knihovníčka  přijďte si posedět, popovídat, dát si kávičku, půjčit si knížku...

17:00  19:00  Výtvarná dílna pro děti  příspěvek 10, Kč za dítě na materiál, půjčování knih a časopisů.
5. července – vyrábíme sáček na vědomické tolárky
12. července – uděláme si vlastní bublifuk
19. července  zdobíme papírovou tašku
26. července  vyrábíme knoflík
2. srpna  vyrábíme puzzle
9. srpna  malujeme na porcelán
16. srpna  zdobíme ubrouskovou technikou
23. srpna  vyrábíme jedlou mozaiku
30. srpna  počítání tolárků, rozdávání odměn a loučení s prázdninami

ÚTERÝ

NOVINKA  červencové úterky pro sviště a veverky
 výtvarná dílnička a herna pro děti do
9:00  11:00
6. července  vyrábíme sluníčko
13. července  mašinka
20. července  modelujeme
27. července  malujeme

P
R
O
G
R
A
M

5 let (s doprovodem)

NOVINKA
 červencové čtení pod stromem "Pohádkovníkem" (v rámci akce "Celé Česko čte dětem")
 sraz před knihovnou, v případě nepříznivého počasí čteme v knihovně
17:00  17:30
čteme předškolákům
18:00  18:30
čteme mladším školákům

Letní čtenářská soutěž
Letos opět vyhlašujeme čtenářskou soutěž. Po zkušenosti z
loňského roku to bude soutěž jen pro děti. To ale neznamená,
že si dospělí přes prázdniny nemohou půjčovat knihy.
Výpůjční doba zůstává o prázdninách stejná: pondělí 9 – 11 a
17 – 19 hodin.
Děti si letos těsně před prázdninami vyrobí vlastní
prázdninové čtenářské průkazy, do kterých budou dostávat
razítka za každou návštěvu knihovny, při které si vypůjčí
knihu. Novinkou jsou také VĚDOMICKÉ TOLÁRKY, které děti
dostanou za výrobek, který si udělají ve výtvarné dílně. Další
tolárky mohou získat za návštěvu večerního hlasitého čtení u
stromu „Pohádkovníku“. Nemůžeteli přijít do knihovny (jste na

Kultura

Z našich akcí
„VELO“KONOCE

V neděli, 28. března se u nás
uskutečnil historicky první ročník
vědomických „VELO”KONOC.
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dovolené, u babičky...), můžete tolárek dostat i za fotku z
prázdnin, na které budete vyfoceni s knihou. Na závěr
prázdnin razítka i tolárky sečteme a dětem rozdáme pěkné
odměny.
Prázdninové úterky jsou zatím rozepsané jen na červenec.
Pokud děti budou chodit, budeme pokračovat i v srpnu!
Sledujte naše internetové stránky
http://obecvedomice.unas.cz, případně se tam zaregistrujte a
budete dostávat aktuální informace o akcích mailem. Další
možnost je sledovat vývěsky v obci.
Ing. Iva Fořtová  knihovnice

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://obecvedomice.unas.cz

Cyklistický okruh v délce 5 km vedl z
Vědomic do Černěvsi a zpět.
Po cestě byla rozmístěna stanoviště s
velikonočními kvízovými otázkami. Na
kolech se zúčastnilo 19 rodinných týmů,

což ve větrném počasí, které vládlo,
považujeme za velký úspěch. Účastníci
po zodpovězení všech 20 kvízových
otázek našli heslo k pokladu. A v cíli
dostali malý dárek.

Vědomické noviny

Z našich akcí  pokračování
Další děti přišly jenom do velikonoční
dílny. Vyráběla se kuřátka, zdobila se
papírová vajíčka a největší úspěch měl
jedlý papír (téměř nikdo si výrobky z něj
nenesl domů  snědly je hned na místě).
V provozu byla také Kavárnička u skřítka
Knihovníčka, kde se podával čaj i dobrá
kávička.

NOC S ANDERSENEM 2010

Letos se v místní knihovně nocovalo
již po třetí. A že to byla noc… Hromy a
blesky. Ale přesto se nám vydařila. Byla
to noc “v ráji pohádek”. A protože jsme
všichni ochutnali jablka ze stromu
poznání (pohádkovníku, který jsme
vysadili při našem prvním nocování), při
testu jsme poznali každou pohádku. V té
o princezně na hrášku jsme dokonce
stlali postýlku. A také jsme zpívali,
tančili, vyráběli… Jen škoda, že ráno
přišlo “vyhnání z ráje”. Tak zase za rok.
Děkuji všem maminkám, které se
zasloužily o to, že jsme nestrádali hlady.
Letos byly vynikající párky v rohlíku a
těch buchet…
A kdo může strávit pohádkovou noc v
knihovně příští rok? Jen děti, které chodí
do knihovny pravidelně. A také to už
musí být školáci. Tak pokud chcete i vy
zažít příští rok noční dobrodružství,

DĚTSKÝ DEN

přijďte mezi nás do knihovny.

SLET ČARODĚJNIC

Tradiční Slet čarodějnic vědomických
se konal 30. dubna. Za tímto účelem
jsme založili leteckou společnost JAGA
Jet. S tou jsme provedli všechny
přípravy k letu – kontrolu docházky,
plnění nezbytných úkolů (lovili jsme
pavouky z hoblin, nosili oko na lžíci,
stavěli jsme perníkovou chaloupku, učili
se v koštěškole, houpali jsme ježibaby a
na cestu jsme si navlékli slaďoučký
náramek), odrostlé čarodějnice mohly
ochutnat rozličné LektVary (nejvíc
chutnal FerVar). Zazpívali jsme si naši
hymnu a za povzbuzovacího pokřiku:
“Babo Jago, leť, leť, leť!” jsme se vydali
na cestu k Labi. V pořádku jsme přistáli
a čarodějnici k tomu určenou jsme
upálili. Malí čarodějové také dostali svá
vysvědčení z čaroškoly. A pak už hrála
hudba a začal ten správný čarodějnický
rej.
Přidávám
poděkování
všem
pomocnicím a pomocníkům. A taky
ježibabám seniorkám. Všichni jste byli
báječní. Děkujeme, že jste využili služeb
naší společnosti JAGAJet a těšíme se
na další let zase za rok.

V sobotu 5. června oslavili Den dětí. A
jak jinak, než soutěžemi a akcemi, které
jsme pro naše děti připravili v areálu u
Labe. Byla to společná akce obce,
hasičů a myslivců a na pestrosti soutěží
to bylo znát. Přijeli i hasiči z Roudnice,
kteří pro děti připravili pěnovou koupel.
Místní hasiči zase z peněz, získaných
sběrem železa, zaplatili pronájem
skákacího hradu na celé odpoledne.
Dalším oživením byla přítomnost
skupiny Wikingové, jejíž členové
umožnili dětem střelbu z kuličkových
zbraní a na závěr předvedli akční
ukázku zásahu. Celé odpoledne se
neslo v duchu hesla “kulaťoučký dětský
den”. Logickým krokem byla i účast
členů klubu pétanque. Všechny děti si
po soutěžích plných bublinek, kuliček a
koulí ještě domů odnesly nafukovací
plážový míč jako památku na letošní
oslavu. Celé odpoledne nám hudbu
pouštěl DJ “Duscha”. Od 20 hodin
začala zábava pro dospělé. Podle počtu
účastníků to však vypadalo, že spousta
dospěláků únavou klesla rovnou do
postele.
Dík patří všem, kteří se na přípravě i
hladkém průběhu celého dne podíleli.
I.F.

„OKNO DO ULICE 2010“
Obec Vědomice vyhlásila již čtvrtý ročník soutěže o
nejkrásnější květinovou výzdobu.
A protože po třech ročnících nastal čas na změnu, na návrh
našich spoluobčanů jsme se letos zaměřili na královny květin,
na RŮŽE.
Všude jsem psala tato slova: „Máte krásný keřík růží, nebo
dokonce celé růžové loubí? Přihlaste se do naší soutěže!“
Mohli jste to číst v minulém čísle Vědomických novin, na
internetových stránkách, nebo slyšet několikrát v hlášení
místního rozhlasu.
A výsledek? Pouhých 9 přihlášených. Cvičně jsem si na
kole projela obec. Růže téměř na každém kroku… Tak nevím.
Mám být smutná, že na soutěž lidi „kašlou“, nebo se mám
radovat, že ušetříme na odměnách… Jsem od narození
optimista, takže volím druhou možnost! Fotíme jen 9 objektů a
ušetříme čas i peníze za fotky. Rušíme semifinále (do finále
postoupí všichni přihlášení) a tudíž nemusíme zvát

nezávislého odborníka a vybírat finalisty. Ušetříme i na
hnojivu, které dostával každý přihlášený zdarma.
Jen vy, kteří máte u domu krásnou růži a do soutěže jste se
nepřihlásili, můžete litovat. Vždyť odměna pro finalisty má
opět hodnotu 300 Kč. A to nemluvím o příjemném pocitu
sounáležitosti, když se člověk zapojí do akce pořádané obcí,
kde žije, kde má svůj domov. Pro mnoho lidí je to však jen
místo k přespání. Všimli jste si, že s automatickými bránami u
domů poklesl počet kontaktů mezi lidmi? Už není třeba
vystupovat z auta a tedy ani zdravit, či prohodit pár slov. Jen
se ráno brána otevře, vyjede auto, brána se automaticky
zavře a totéž, v opačném směru, proběhne večer. Ovšemže
to neplatí plošně. Ale právě proto, aby se lidé setkávali, aby
spolu mluvili, aby soused poznal svého souseda, proto
pořádáme různé kulturní a sportovní akce pro občany obce.
Tak až zase vyhlásíme nějakou soutěž nebo zorganizujeme
akci, nestůjte „za branou“, ale přidejte se k nám.

FINÁLE „OKNO DO ULICE 2010“

Fotky růží jsou vystaveny na obecním úřadu a
na
internetových
stránkách
http://obec
vedomice.unas.cz. Zde můžete svými hlasy
rozhodnout o celkovém vítězi soutěže. Ten
dostane cenu v hodnotě 500,Kč. Soutěž bude
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probíhat až do konce prázdnin.

VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ SI NA OBECNÍM
ÚŘADU MOHOU VYZVEDNOU POUKÁZKY NA
300, KČ.
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SPORT

SK SAHARA Vědomice – fotbal – jaro 2010
„A“

MUŽSTVO – Zimní příprava
probíhala jako každý rok na trénincích v
hale Pod lipou.
Součástí přípravy byly i přípravné
zápasy na umělé trávě. V těchto
zápasech proti soupeřům vesměs z
vyšších tříd jsme nebyli moc úspěšní,
ale posloužily mimo jiné i pro přípravu
dorostenců, kteří tuto přípravu zúročili
ve své mistrovské soutěži.
Do jarních odvet jsme nastupovali s
šestibodovým náskokem na druhou
Břízu a tím s dobrým základem pro
vytoužený postup do III. třídy.
V prvních dvou zápasech jsme na
domácím hřišti porazili Račiněves 5:1 a
Budyni „B“ 4:0 po celkem dobré hře
celého mužstva, ale všichni věděli, že
rozhodující zápasy
teprve přijdou
(Kleneč, Ctiněves, Bříza ).
Zdá se, že rozhodující zápas pro naše
naděje byl ten v Klenči. Od začátku
utkání byla hra vyrovnaná. Po sérii
žlutých karet na obou stranách se
zrodila akce domácích po pravé straně,
která skončila gólem v naší síti a
ukázala se rozhodující pro celé utkání.
Zanedlouho po obdržené brance byl
vyloučen hráč domácích za dvě žluté
karty a převaha našeho týmu byla
drtivá. Z toho vyplynuly i vyložené
gólové šance. Třikrát neproměnil Honza
Chládek, jednou Ruda Nevečeřal a ani
Petrovi
Chládkovi
se
nepodařilo
překonat domácího brankáře, když jeho
trestný kop skončil pouze na tyči domácí
branky. Druhý poločas byl ve znamení
našeho bezzubého tlaku a akcí proti
deseti domácím hráčům. Ti se naopak
dostávali do brejkových situací, které
hrozily další brankou v naší síti.
Nakonec jsme prohráli 1:0 a ztratili

KONEC OBROVSKÉHO
VYNÁLEZU!

Technologie
Morseovy
abecedy
vyřazena z oficiálního provozu!
Námořnictvo má jinou komunikaci!
Dnes, v době daleko lepších způsobů
komunikace už tato zpráva téměř není
zajímavá. Připomeňme si "morseovku".
Objev Američana Samuela Morseho v
roce 1837 silně zasáhl do komunikace
lidí, námořníků i jiných profesí. Tečky a
čárky, které se daly vyťukávat i přenášet
jako elektrické i světelné impulzy,
podmínily vznik telegrafu, který byl
mnoho let využíván v poštovním
provozu i na železici.
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polovinu podzimního náskoku. Další
ztrátou z tohoto zápasu bylo zranění
Petra Chládka, které ho vyřadilo s
největší pravděpodobností do konce
soutěže. Aby smůly nebylo málo, odnesl
si Radek Beran z následujícího utkání
doma se Ctiněvsí, které jsme vyhráli
2:0, zranění kolena a do konce soutěže
se již také na hřišti neobjeví.
To byla před teď už skutečně
rozhodujícím
zápasem
ve
Břízi
nepříjemná
situace
pro
trenéry.

Nakonec byl osloven bývalý hráč
Sahary Jirka Tyl, který tuto nabídku
přijal.
Na zápas v Bříze byli na naši žádost v
rámci objektivnosti delegováni svazem
tři rozhodčí. Jak se později ukázalo, ani
takovéto opatření nemusí objektivitu
zaručit. Zápas pro nás začal velmi
špatně, když jsme prakticky z první akce
po výkopu inkasovali gól. Už při této
akci bylo postavení domácích hráčů
přinejmenším diskutabilní, zda se
nejednalo o ofsajd. Naštěstí jsme v páté
minutě
vyrovnali
brankou
Honzy
Chládka a hra se přelévala od jedné
branky ke druhé, i když je nutné přiznat,
že akce domácích byli nebezpečnější.
Samuel Morse sestavil z teček a čárek
abecedu,
kterou
se
můžete
dorozumívat. Dá se jí snadno naučit.
Velmi nám pomůže, když si jako
pomůcku pro každé písmenko vybereme
slovo se stejnou délkou slabik a
příslušným
počátečním
písmenem.
Například písmeno D je v této abecedě
představeno takto: čárka tečka tečka (
..) což odpovídá slovu dálava. (Slabika
dlouhá, krátká, krátká).
Přinášíme vám tuto abecedu, zvanou
morseovka, třeba se vám bude hodit na
"tajné" dorozumívání s kamarády. Vaši
zprávu můžete ve tmě přenášet
baterkou!

I.F.
Jedním z rozhodujících okamžiků
zápasu bylo vstřelení druhé branky
domácích, při které pomezní rozhodčí
jasně a včas signalizoval postavení
mimo hru domácího hráče, ale hlavní
rozhodčí
jeho
signalizaci
nepochopitelně (????) ignoroval a
nechal dál pokračovat ve hře. Do
poločasu jsme ještě jednou inkasovali z
trestného kopu po chybném rozehrání
brankáře Honzy Vrby.
Druhý poločas si prvních dvacet minut
vytvořili naši hráči územní převahu, z
které však nic nevytěžili a naopak po
úniku domácích jsme inkasovali po
čtvrté. Od té doby bylo na hřišti pouze
jedno mužstvo a jen díky Honzovi
Vrbovi, který tak několikrát vynahradil
svou chybu z prvního poločasu, jsme
neodešli ze hřiště s dvoucifernou
porážkou. A tak deklasující prohra 7:1
prakticky rozhodla o tom, že postup je
již v teoretické rovině.
V dalších zápasech, doma s
posledním týmem tabulky Kostomlaty
„B“, které jsme sice vyhráli 4:1, ale
zejména ve Vražkově, kde remízou 3:3
jsme ztratili další dva body, hra našeho
celku působila místy chaoticky a
nesourodě. Jako by si někteří hráči
přestali věřit a zapoměli, že existuje
kombinace po zemi a soupeře můžeme
přečíslit pouze zvýšeným pohybem. V
zatím posledním zápase vyhráli naši
hráči minulý týden doma nad mužstvem
Přestavlk 3:1. Do konce sezony zbývá
odehrát tři zápasy.V Předoníně, doma
se Mšenými Lázněmi a 19.6. na
Podbradci. Nezbývá jen doufat, že se
hra našeho celku zlepší a přinese
radost hráčům i věrným divákům na
Sahaře.
J.S.
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Petangisté se již těší na nová hřiště.
Věříme, že si všichni občané Vědomic
všimli ruchu v okolí bistra „U SUMCE“.
Po letošní dlouhé zimě jsme se pustili do
úprav plochy pro pořádání velkých
turnajů v petanque. Prostory vedle
fotbalového
hřiště
nedovolovaly
pořádání turnajů Mistrovství České
republiky, proto vznikl nápad spojit náš
klub s roudnickým klubem. Spojily se tak
síly pro vytvoření areálu s využitím již
provozovaného
zázemí.
Cesta
k
úspěchu tohoto záměru nebyla a není
jednoduchá. Velice nám pomohla obec
se souhlasem k užívání pozemku a s
podporou k získání části materiálu. Dále
jsme museli vyvinout nemalé úsilí pro
nalezení prostředků pro financování
našeho záměru. Nyní se snad zdá, že
vše dopadne dobře.
Od začátku prázdnin začneme trénovat
na nové ploše a terén budeme
připravovat pro závěrečné rozdělení na
jednotlivá hřiště. Máme již za rohem
termín prvního turnaje, který prověří
plochu a komise České asociace
petanque (ČAPEK) posoudí a uzná
plochu k pořádání MČR jednotlivců
(16.10.2010) a MČR ve vyrážení
(17.10.2010).
První turnaj se bude hrát 21.8.2010.

Pozvánka

Turnaj je vypsán pro dvojice.
Pro hráče s registrací PODŘIPSKÝ
TURNAJ od 9 hodin. Očekáváme hráče
i z Drážďan.
Máme přislíbenou účast většiny klubů z
celé republiky. Bude se opravdu na co
dívat.
Odpoledne bude od 14 hodin otevřený
turnaj dvojic „POHÁR PRAOTCE
ČECHA“, zde si může zahrát každý.
Budeme moc rádi, když se nahlásí

občané Vědomic, určitě poradíme a
posílíme příchozí hráče.
Jarní příprava se na umístnění hráčů
petanque Jupiter Sahara projevila.
Pravidelný trénink je nejlepší lék na

NÁZEV AKCE :

„PODŘIPSKÝ POHÁR„ 2010
10.ROČNÍK

KATEGORIE : REGIONÁL  Dvojice

DATUM KONÁNÍ : V sobotu 21.8.2010

POŘADATEL : SK Sahara oddíl Pétanque JUPITER
MÍSTO : HŘIŠTĚ VE VĚDOMICíCH

Roudnice nad Labem – centrum za mostem 300m doleva
okolo plaveckého bazénu.

PREZENTACE : 8.00 – 8.45 hod
ZAHÁJENÍ : 9.15 hod

POČET STARTUJÍCÍCH : NEOMEZEN

SYSTÉM HRY : Skupiny KK, DÁLE K.O. , časový limit 60
minut. Osmička se dohrává, bez časového limitu.

STARTOVNÉ : 200, KČ, JUNIOŘI 50,  ZA OSOBU

„POHÁR PRAOTCE ČECHA“
Od 15:00 doprovodný turnaj

SYSTÉM HRY : Švýcar 4 kola, DÁLE K.O. čtyřka se dohrává,
bez limitu

STARTOVNÉ : 50, KČ za osobu, JUNIOŘI zdarma
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přesnost hry. Toto se ukázalo již na
jarních odehraných turnajích, kde jsme
dosáhli na lepší umístnění než loni.
Hráči se na jaře zúčastnili celkem na
osmi turnajích v celé republice. Mezi
nejlepší výsledky patří postup tří týmů
na finále MČR trojic do Brna, které se
hraje dne 26.6.2010. Už jen postup
znamená, že petanque JUPITER
SAHARA má tři trojky mezi první
třicítkou v ČR. To je snad už docela
úspěch a není se za co stydět.
V současnosti je před námi také ještě
největší turnaj v ČR, který se koná v
Praze v Trojském zámku dne 19.6.2010.
Turnaj CENTROPE ČESKO AVOKÁDO
CUP 2010 se započítává do evropské
soutěže. Loni se zúčastnilo více jak 300
hráčů.To bude asi pro nás tvrdý oříšek,
ale krása pro oko. Vidět Francouze při
jejich národní hře a k tomu na evropské
úrovni to je nádhera.
A na konec ještě pozvání pro všechny,
kdo by si chtěli zahrát. Přijďte na
tréninky od neděle 11.6.2010 ve14
hodin. Pokud není po turnaji, jsme na
hřišti. Informace získáte také v bistru „U
SUMCE“.
Koulím zdar

T.P.

ŘEDITEL TURNAJE : Milan Lapihuska
HLAVNÍ ROZHODČÍ : Demčík Milan

PODMÍNKY : otevřený turnaj pro hráče s registrací i bez
 dle pravidel ČAPEK
 možnost hry s nehomologovanými koulemi
 neregistrování hráči se účastní hry na vlastní nebezpečí
 přihlášky na stránkách http://petanque.cstv.cz/  heslo
turnaje; nebo na email – t.piller@piller.cz do 20.8.2010;
případně i ráno při prezentaci 21.8.2010 (bez nasazení dle
síly)!

CENY : POHÁRY, VĚCNÉ CENY
OSTATNÍ : OBČERSTVENÍ
ZAJIŠTĚNO
 NAVIGACE ZAJIŠTĚNA NA
TEL. 605 277 200
 Povrch různý
 Okolo příroda , řeka Labe,
klid a pohoda
 Parkoviště
 Místo pro stany
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Hlasování v soutěži o nejkrásnější obec!
Líbí se Vám naše obec? Hlasujte v soutěži!
Letos opět probíhá na internetu soutěž o nejkrásnější obec. Více na
http://www.czregion.cz/vedomice.
Každý měsíc bude z registrovaných hlasujících vylosován jeden výherce hodnotné
ceny. (Například v červenci poukázku na 500, Kč)
Soutěž končí 31.10. 2010
Nyní jsou Vědomice s více než 2500 hlasy na 19. místě.

ČASOPISOVNA

Přečtené časopisy můžete stále dávat do místní
knihovny.
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)

IF

Umístění našich schránek:
1. Mateřská škola Vědomice (na plotě)
2. Obecní úřad
3. Plakátovací plocha ve starých Vědomicích

FOTOSOUTĚŽ
Letos opět vyhlašujeme prázdninovou FOTOSOUTĚŽ.
Téma je „NAŠEL JSEM HOUBY...“
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání maximálně 3
soutěžních fotografií a to :
1. doručením fotografií ve formátu minimálně 10 x 15 cm na
OÚ Vědomice
2. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Vědomice
3. zasláním digitálních snímků v rozlišení alespoň 1600x1200
na email kultura.vedomice@seznam.cz

Na zadní straně každé fotografie musí být jméno a příjmení
autora, název snímku, email nebo telefon, příp. adresa
autora. Stejný popis musí obsahovat i email s digitálními
snímky a obal na CD s vypálenými fotografiemi.
Fotografie přijímáme do soutěže od 1. července 2010 do 31.
srpna 2010. V září budou soutěžní snímky umístěny na
webových stránkách http://obecvedomice.unas.cz, kde
proběhne hlasování o nejlepší fotografii. Snímky také
ohodnotí porota. Tři výherci budou odměněni hodnotnými
cenami.
I.F.

Termín uzávěrky příštího čísla je 21.9.2010.

Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury
ČR E 14 213, v nákladu 300 ks  červen 2010.
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. Dnes jsem pro Vás připravila něco letního.. Spojovačku, kterou si můžete vymalovat, básničku i hádanky.

HÁDEJ, HÁDEJ, HÁDAČI :

NÁŠ TÁTA ŠEL NA HOUBY

Není to krejčí, ale s jehlami se nerozloučí.
Oči má na šťopkách a domek na zádech.
Narodila se ve vodě, ale žije na zemi.
(Ježek, hlemýžď, žába)

Náš táta šel na houby,
jestli on tam zabloudí…
Nezabloudí, těšte se,
on vám houby přinese.

PLETU, PLETU POMLÁZKU

Něco dobrého "na zub"

Pletu, pletu pomlázku
z proutí a provázku.
Mašli si na ni přivážu
a holkám ji hned ukážu.
Zazpívám jim koledu,
snad to ještě dovedu.

Minidortíčky
Jistě se vám stává, že máte chuť na něco dobrého. Máteli
banány a kulaté dětské piškoty, můžete připravit snadno toto
velmi jednoduché pochutnání:
Oloupané banány nakrájejte na kolečka asi půl centimetru
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vysoká. Vezměte vždy dva piškoty a slepte je kolečkem
banánu. Pokládejte na podnos pěkně vedle sebe a vydržte je
ještě chvíli nejíst. Dejte je do ledničky odležet, a pochoutka
pro celou rodinu, nebo návštěvu kamarádky je hotová.
Vylepšení této pochoutky
Spojené piškoty ukládáme na podnos a lžičkou polijeme
polevou.
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Pozvánka  Annenská zábava

2/2010

Zveme všechny naše občany na tradiční
ANNENSKOU ZÁBAVU, kterou pořádá klub důchodců s podporou obecního úřadu.
Bude se konat v pátek, 23. července u Sumce v areálu u Labe.
K tanci a poslechu bude hrát, tak jako v předcházejících letech, „SEVERKA BAND“,
kterou vede pan kapelník Dušan Barva.
Přijďte si při příjemné hudbě zatančit, zazpívat si a pobavit se.

KŘÍŽOVKA

MOUDRÁ SLOVA
(o manželství)
Hlavní příčinou rozvodu je manželství.
(Achard)
Dobré manželství je to, ve kterém ve dne zapomínáte, že jste milenci a v noci, že jste
manželé.
(Rostand)
Chodíšli bez knoflíku u kabátu, musíš se buď oženit, nebo rozvést.
VN
(Douglas)

Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu emailem

Už nezmeškáte žádné hlášení...
Po častých stescích občanů, že neslyší, případně nerozumí, hlášení místního rozhlasu, ještě jednou opakujeme nabídku
další služby pro naše občany. 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.

Vědomické noviny

strana 2

