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- z rozhodnutí zastupitelstva obce bude odstoupeno od 

záměru podání žádosti do programu ROP SZ na výstavbu 

Domu s chráněnými byty z důvodu zjištění, že šance na 

získání dotace by byla minimální. Přitom obec by hradila 

zpracování žádosti od specializované agentury. Náklady by 

se vyšplhaly do statisíců.

- obec bohužel neuspěla s žádostí o podporu v programu 

Nadace ČEZ – Duhové hřiště na vybudování hřiště na malou 

kopanou s umělým povrchem v prostoru areálu u Labe. 

Určitě se budeme v příštích letech nadále pokoušet tuto 

podporu získat. Letos příspěvek činil 2 000 000,-Kč

- Dalším počinem, který by měl být z větší části financován 

z evropských fondů bude obnova lesoparku v okolí hřiště SK 

Sahara a výsadba stromořadí podél chodníku ze Zavadilky 

do Roudnice n/L .

- Byla schválena rozpočtová opatření č1/08 a č.2/08 o 

celkové výši:

na straně příjmů 1 338 700,--Kč

na straně výdajů   470 700,--Kč

přebytek ve výši 868 000,--Kč byl převeden na konta obce

- dále byla započata rekonstrukce veřejného osvětlení v 

celé obci, kdy dojde k výměně nevyhovujících světelných 

bodů. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci za získaný titul 

Vesnice roku 2007 Ústeckého kraje

- vzhledem ke zvýšení bezpečnosti chodců v ostré 

levotočivé zatáčce v Roudnické ulici u pensionu bylo 

zahájeno rozšíření části chodníku a vybudování většího 

oblouku zatáčky. Na tyto úpravy bude navazovat v průběhu 

července frézování a pokládka nového asfaltového povrchu 

na silnici od pensionu ke křižovatce za plaveckým bazénem.

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,

Rok 2008 se pomalu překulil do své druhé poloviny. Je tu čas letních prázdnin. 

Čas dovolených. Jménem redakce našich novin Vám přeji, ať si je užijete přesně 

podle svého přání. 

              Ing. Iva Fořtová
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Zastupitelstva obce

Naše lípa stále stojí,

daří se jí krásně;

včeličky se nad ní rojí

a nutí to psát básně.

Až květy její zavoní

omámí celou obec;

když její plody zazvoní

je vůni na rok konec.

Opět se přiblížilo výročí vysazení naší památeční lípy na Zavadilce. Ta se stala inspirací pro tuto kresbu a verše, které nám 

poskytla k otištění paní Marie Cinková.

V.L.
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Jako další služba občanům Vědomic bylo zřízeno stanoviště E–boxu, což je kontejner, do kterého je možno odkládat použité 

drobné elektrozařízení.

Patří sem:

- mobily, kalkulačky, telefony, nabíječky, 

- drobné počítačové vybavení, počítačové klávesnice, myši, karty, optická mechanika

- discmany, MP3- přehrávače, DVD přehrávače, drobná rádia, videokamery, video přehrávače

- digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství (teleobjektivy, blesky apod.)

- dálkové ovladače, sluchátka 

- herní konzole, videohry včetně ovladačů (joystik, gamepad  gameboy, playstation a  apod…)

- elektronické hračky (autodráhy, vláčky, RC modely apod..)

- kulmy, fény, holící strojky

Nepatří sem:

- zářivky a výbojky, baterie a akumulátory.!!!!! 

- Ty je možno odložit do jiného kontejneru v prostorách Obecního úřadu.

E – box je umístěn na chodbě před úřadovnou Obecního úřadu Vědomice.

Upozorňujeme občany, že z důvodu neustálých problémů s 

nesprávně parkujícími vozidly v ulici Roudnické, která jednak 

znemožňovala plynulý průjezd nepřehlednou zatáčkou v 

křižovatce ulic Roudnické a Ke statku a jednak bránila 

autobusové dopravě k bezproblémovému průjezdu 

křižovatkou, bylo vyvoláno jednání s Policií ČR, obvodním 

oddělením v Roudnici n/L o namátkových kontrolách 

parkování v této lokalitě. Ze strany Policie byla obci 

přislíbena pomoc ve formě častých kontrol s případným 

pokutováním provinilců. Nechceme, aby pro několik 

nesvědomitých řidičů nám autobusový dopravce odmítl 

nadále zajíždět do Vědomic, zvlášť poté, co se podařilo do 

Vědomic zajistit podstatně více spojů.

vl

Upozornění na nesprávné parkování vozidel

Změna ve vedení MŠ

Ke dni 30.6.2008 rezignovala na svou funkci ředitelky 

Mateřské školy Vědomice paní Simona Prošková. Děkujeme 

jí tímto za její práci, kterou ve prospěch MŠ odvedla. 

V současné době probíhá konkurzní řízení na obsazení této 

funkce. Novou ředitelku bychom měli znát ve druhé polovině 

července 2008.   

Využijte E-box!

Výzva

Redakční rada našich novin připravuje do dalšího vydání, které vyjde v září, jmenný seznam 

živnostníků a řemeslníků, podnikajících v oblasti řemesel a služeb. Tento seznam bude jakýmisi 

obecními Zlatými stránkami. Každý z podnikatelů, kteří se rozhodnou být uvedeni v tomto 

seznamu, musí nejpozději do 1.9.2008 doručit do úřadovny Obecního úřadu tyto informace:

- Jméno právnické nebo fyzické osoby

- Popis nabízené služby ( např.: stavební klempířství, topenářství apod.)

- Kontaktní údaje ( telefon, e-mail)

- Adresu provozovny nebo bydliště

Upozorňujeme, že se nejedná o reklamu, informace nad rámec naší výzvy nebudou 

zveřejněny. Uvedení informací v tomto seznamu nebude zpoplatněno.

-red-

V.L.

Obnova větrolamu

Chtěli bychom touto formou co nejvíce poděkovat našim 

občanům p.Miroslavu Vítovi a p. Miroslavu Pelichovskému za 

mnoho hodin, které zdarma odpracovali na obnově 

větrolamu, ležícímu na hranici katastrů naší obce a obce 

Černěves. Doporučujeme Vám procházku po jedné ze tří 

cest spojujících obě obce. Budete překvapeni velkým 

množstvím nově vysazených stromků což muselo obnášet 

mnoho úsilí. Větrolam jako takový plní funkci protierozního 

pásu, který by měl zabraňovat odnosu ornice větrem. 

Materiál na obnovu pásu bude hrazen z rozpočtu obce ve 

výši 53 000,--Kč. Jednalo se o 200 ks sazenic dřevin různých 

druhů, opěrné kůly a ochrany proti okusu.
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Z historie naší obce

V tomto čísle našich novin pokračujeme 

v seriálu článků, v kterých Vám dáme 

možnost nahlédnout do historie 

jednotlivých domů, které tvořily v 

dobách minulých naši obec.

Číslo 4.

Domek tento měl r. 1837 i 1843 

nádeník Jan Turek se ženou Annou a 

dvěma dětmi. V domku bydleli ještě 3 

rodiny: Josef Bartoš se ženou a synem, 

Anna Turková se 2 syny, kteří se 

později odstěhovali do  č. 34 a Václav 

Volák se ženou, ale i ti za čas přesídlili 

do č. 14.   R. 1854 jest vlastníkem 

Antonín Papež r. 1902 Marie Papežová.

Číslo 5.

R. 1799 koupil chalupu č. 5. Jan 

Fibich za 281 zl. 34 3/4 kr. R. 1802 byly 

vloženy na grunt dávky : 300zl. K 

záduší Řipskému 60 zl. ke kostelu v 

Černěvsi, 7 zl. 47 kr. kontribucí k 

Brozanskému panství, 54 kr. královské 

kapitále a 3 kr. vetelskému učiteli.

R. 1837 a 1843 jest  majitelem 

chalupy rolník Jan Brůža s manželkou 

Annou. Jan Fibich požíval výměnku do 

své smrti r. 1852. Manželé měli 4 děti, z 

nichž nejstarší Václav Brůža zdědil r. 

1876 živnost, ale r. 1879 všechny 

pozemky  rozprodal.

Číslo 6.

Domek č. 6 měl r. 1837 i 1843 

Alžběta Valínová, která se provdala za 

Václava Turka v č. 30. Když r. 1850 

domek drželi manželé František a 

Marie Šubertovi na polovici, měla tu 

Alžběta Valínová výměnek.

Šubertovi měli synka Františka, ale r. 

1880 jest majitelem domku Antonín Alt 

a již r. 1882 František a Anna Fibychovi.

Číslo 7.

Tu chalupu koupil r. 1805 František 

Zimák za 272 zl 16 ľ kr. a a v jeho rodě 

se číslo 7 udrželo podnes. R. 1837 a 

1843 byl tu Václav Zimák s manželkou 

Annou a později provdanou dcerou 

Annou Mráčkovou. R. 1847 je držitelem 

rolník Jan Zimák s chotí Barborou na 

polovici, po smrti ženy r. 1875 držel 

živnost celou; měli 4 děti. Výminkář 

Václav zemřel r. 1885. R. 1878 vyhořel. 

R. 1887 zdědil grunt Antonín Zimák s 

nezletilou sestrou Antonií a od r. 1909 

vlastní jej Josef a Josefa Zimákovi na 

polovici.

Číslo 8.

Toto číslo r. 1810 koupil Václav 

Kokoška za 154 zl 17 ˝ kr. Avšak r. 

1837 tu obývá Václav Brůža, který měl 

s manželkou Kateřinou 6 dětí. V 

podnájmu byla tu rodina nádeníka 

Františka Brůži se ženou Annou a 3 

dětmi. Bydlela tam též výminkářka 

Anna Brůžová, v katastrálním soupise 

r. 1843 uvedená jako majitelka, a s ní 

syn Josef, nádeník; zemřel r. 1857. 

Potom zdědila domek r. 1877 Marie 

Brůžová; rok na to domek vyhořel. R. 

1908 stali se vlastníky Antonín a Anna 

Karlíkovi (na polovici).

Číslo 9.

Chalupu č. 9 měl r. 1787 Jan Brůža, 

který ji ujal r. 1780, snad jako č. 5, 

načeš ji zdědil opět Jan Brůža, který 

zemřel r. 1851, i ustanoven byl výminek 

pro vdovu po něm Kateřinu. R. 1837 

byla chalupa postoupena synu, rolníku 

Františku Brůžovi, který se však r. 1868 

vystěhoval do Terezína. V té chalupě 

tehdá bydlela ještě nádenice Anna 

Husáková s 3 dětmi (přestěhovala se 

později do č. 20.) a sklepník Jan Husák 

s pěti dětmi. R. 1874 mají živnost na 

polivici. Josef a Josefa Zimákovi a 

výměnek Jan a Barbora Zimákovi (viz 

č. 7). Tehdy přestavěn tu byl domek č. 

36.

Paměť domů vědomických  

Okno do ulice 2008

Okno do ulice

Právě probíhá druhý ročník soutěže o 

nejkrásnější květinovou výzdobu „Okno 

do ulice 2008“.

Přihlášky již byly uzavřeny. Každý, kdo 

se přihlásil, dostal hnojivo na kytičky. 

Letos se do soutěže přihlásilo 18 

občanů Vědomic. Oproti minulému 

ročníku jsme vytvořili dvě kategorie.

1. nejkrásnější okno

2. nejkrásnější úprava okolí domu. 

V červenci opět přijede zahradní 

architekt. Přihlášené objekty vyfotíme a 

ohodnotíme. 10 nejlepších dostane 

poukázku na odběr zboží v prodejně 

zahrádkářských potřeb. Fotky 

vystavíme na obecním úřadu a na 

webových stránkách http://obec-

vedomice.unas.cz. Tady můžete svá 

hodnocení přidat i vy. Nakonec 

vyhlásíme absolutního vítěze soutěže.

Přeji hodně úspěchů v pěstování 

kytiček a v příštím čísle přineseme 

vyhodnocení soutěže a seznam 

výherců.

Kdo s přihlášených si ještě na 

obecním úřadu nevyzvedl hnojivo, 

může tak učinit do konce prázdnin.

Okénko mateřské školy Vědomice

Vážené čtenářky, čtenáři a děti.

Ráda využívám příležitosti a přidávám svůj poslední 

příspěvek do místního tisku. Chci se prostřednictvím tohoto 

článku rozloučit se všemi, kteří za mého působení 

mateřskou školu navštěvovali nebo s ní  spolupracovali. 

Děkuji za příjemně prožité chvíle, kterých bylo opravdu 

hodně. Děkuji za srdečné pozdravy našich absolventů, ale i 

jejich rodičů a prarodičů. Vás, kterým byla mateřská škola 

přínosem či motivací pro výchovu dětí je většina, což mě 

srdečně těší.

Přeji  Vám krásné prázdniny

Simona Prošková

V.L.

I.F.
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Obecní knihovna - z našich akcí 

Česko čte dětem

Letos poprvé jsme se zapojili do akce 

„Česko čte dětem“. Je to akce, při které 

čtou dospělí dětem a tím se snaží 

vzbudit v nich zájem o čtení knih. 

U nás akce proběhla v knihovně, kam 

jsem pozvala děti z mateřské školy. 

Přečetla jsem jim pohádku z knihy „O 

pejskovi a kočičce“. Pak si děti 

vybarvily omalovánku s pejskem a 

kočičkou a ještě jsme si zazpívaly 

písničku. Děti z knihovny odcházely s 

malou sladkostí a s kartičkou, kde byla 

otevírací doba naší místní knihovny. 

Všechny už dnes vědí, kde knihovna je 

a vědí i to, že tu máme spoustu 

dětských knížek, které stojí za přečtení. 

A tak prosím maminky, tatínky i jiné 

dospěláky:  „Čtěte svým dětem!!!“ A 

když nemáte co, přijďte si knihy vypůjčit 

do místní knihovny. Je tu pro Vás.

Je Vám 60 a víc, nebojte se internetu 

nic

To byly březnové a dubnové 

rychlokurzy internetu pro seniory. Mohli 

se zde seznámit s tím, co internet 

vlastně je, jak funguje a k čemu slouží. 

Všem, kteří se kurzu zúčastnili, přeji 

hodně úspěchů při „surfování“. 

Bezplatný přístup k internetu je jednou 

ze služeb, které místní knihovna 

čtenářům poskytuje.

Noc s Andersenem

Další akcí, která vnesla život do 

přízemních prostor obecního úřadu, 

byla „Noc s Andersenem“. Je to letos již 

devátý ročník akce, která vznikla v 

knihovně v Uherském Hradišti. Tuto 

noc, která je oslavou narození 

pohádkáře Andersena, nocují v 

knihovnách na různých místech naší 

republiky malí čtenáři. Ovšem není to 

ledajaké nocování. Je to noc plná čtení, 

zábavy a zážitků.

A tak tomu bylo i u nás, ve Vědomcích. 

Naše knihovna a její spojení s 

tělocvičnou k tomu přímo vybízí.

Našeho prvního nocování se zúčastnilo 

16 dětí a 3 dospělí. A co jsme všechno 

dělali? Četli jsme, soutěžili, vyráběli 

jsme lapač snů, zpívali jsme, zasadili 

jsme strom a fakt jsme v knihovně i 

spali.

Děkuji Alence Lőwové a Ivetě 

Holcmanové za obětavou práci při 

přípravě i realizaci akce. Děkuji i 

starostovi obce p. Tylovi za podporu a 

zajištění stromu.

On to totiž není jen tak nějaký obyčejný 

strom. Je to „Pohádkovník„. 

Pohádkovník andersenův. Tyto stromy 

jsou vysazovány na všech místech, kde 

děti nocují. V celé republice jich je už 

tolik, že by vydaly na celý pohádkový 

les.

Ten náš „POHÁDKOVNÍK“ jsme 

zasadili vedle obecního úřadu (u 

vodárny). A protože ještě neměl listy 

vlastní, pověsili jsme na něj lístečky s 

názvy pohádek, které máme nejraději. 

Teď už má náš strom listy svoje. Až 

půjdete na procházku, můžete si ho 

prohlédnout.

Už se těšíme na příští rok, že si 

nocování v knihovně zopakujeme. A 

nezapomeňte, že při výběru nocležníků 

bude záležet i na tom, kdo je čtenářem 

naší knihovny a jak je při čtení pilný. 

O penězích trochu jinak

Muže dělají peníze.

Již pravil řecký lyrický básník Alkalos z 

Mytilény na Lesbu na počátku 6. století 

před Kristem a dodal: „ kdo nemá 

peníze není ničím.“ Trochu jiným 

způsobem se o penězích vyjádřil 

římský císař Vespasianus: „peníze prý 

nesmrdí“  - jak říkají latiníci (pecinka 

non olet). Zda jste milí čtenáři toto rčení 

slyšeli v nedávné době, potom jde o 

pouhou náhodu. Nechejme dalekou 

historii a různá rčení a podívejme se na 

peníze jak je známe i neznáme. 

Nebudeme mluvit o groších, hřivnách, 

tolarech, dinárech či tolarech. 

Podívejme se na takovou „vindru“. Co 

byla vindra? Byla to malá nekvalitní 

mince, která na naše území dospěla v 

průběhu 15. století. Jednalo se o tak 

zvané vídeňské feniky (Vídeň, německy 

Viener a české rčení vindra). O něco 

později doputovala na naše území další 

malá mince a počátek její ražby se 

datuje od 13. století v Tyrolích a na líci 

měla reliéf kříže. Začalo se jim říkat 

cruzaer, crucigeri, grucifferi, německy 

Kreutzer. Odtud pak vzniklo naše 

krejcar. Tyto mince měli zpočátku 

vysokou hodnotu. 

V roce 1849 a 

následně v roce 

1860 byly ve Vídni 

vydány státní 

papírové peníze 

ktejcarové 

mincovní poukázky 

a krejcar ponížil na 

malý peníz. Odtud 

úsloví: smrdí 

krejcarem“. S 

názvoslovím těchto 

malých mincí se v 

součásné době 

málo setkáváme, 

ale čas od času je můžeme 

zaslechnout.

„Můžeš mi půjčit pětku?“ – Kde 

najdeme vysvětlení? Vrátíme se zpět 

do období, kdy naše území bylo ještě 

součástí Rakousko – Uherské 

monarchie a její platná měna byla 

platná i u nás. V roce 1892 dochází v 

monarchii ke změmě měny a 

dosavadní zlatka je 

nahrazena korunovou 

měnou. Vydaná 

rakouská bankovka v 

nominální hodnotě 

deseti korun a stejnou 

nominální hodnotu mělo 

i pět zlatých, protože to 

bylo poplatné, že jeden 

zlatý jsou dvě koruny. 

Pět zlatých – v lidovém 

rčení pětka. Na závěr 

této úvahy o penězích 

trochu jinak říci několik 

slov o další malé minci 

co byl a jakou hodnotu 

měl šesták. O něm a jak dochází ke 

vzniku československé měny po roce 

1918 si řekneme příště.

V. Novák

Výpůjční doba v knihovně je 

každé pondělí 

dopoledne 9:00 až 11:00 

odpoledne 17:00 až 19:00 hodin.

Těší se na Vás knihovnice

Ing. Iva Fořová
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30. dubna se již tradičně uskutečnil slet 

čarodějnic. Tentokrát jsme se snažily 

trochu oživit místo srazu

ježibab. A tak byl připraven 

kosmetický a kadeřnický salon, 

kde se mohly čarodějnice 

náležitě na svou vrcholnou akci 

připravit. Cuchání a barvení 

pokrývek hlavy prováděla 

profesionální kadeřnice a i líčení 

mělo svou nepopiratelnou úroveň. 

Malé čarodějnice a čarodějové si 

mohli před odletem zasoutěžit v 

takových disciplínách jako hod hadem, 

prolézaní pavučinou atd. Po splnění 

všech úkolů dostaly děti „Výuční list“ 

Proběhla rovněž registrace všech 

bytostí, které dostaly „Povolení k 

průletu obcí“.

Když dorazili i muzikanti, celý průvod se 

seřadil a vyrazili jsme směrem k 

rekreačnímu areálu u Labe. Cestou 

došlo k malému incidentu, kdy provedla 

bleskovou akci VĚDOMICKÁ STRÁŽ. 

Čarodějnice musely ukázat svá 

„Povolení k průletu“ a některé 

dokonce foukaly do balónku.

Pak již průvod v klidu 

dorazil k Labi, kde 

opět proběhly 

různé

soutěže pro malé čarodějnice. Např. 

vymetání žab nebo otiskování pavouků 

do pavučin. Odměnou byly sladké 

perníčky. Na závěr jsme si s dětmi opět 

zazpívali.

A pak již začal ten pravý čarodějný rej. 

K tanci hrála skupina PEPETO. 

Byla to první akce v novém areálu u 

Labe. Počasí nám přálo a tak „zahájení 

provozu“ bylo úplně skvělé.

Kdo neví, že máme nový areál, ať se 

tam jde podívat. Stojí to za to. Krytý 

altán pro hudbu i pro diváky, lavice a 

stoly, sociální zařízení, parket. A 

samozřejmě také krásná parková 

úprava. 

Slet čarodějnic vědomických

Časopisovna

Milí spoluobčané. 

Obracím se na Vás opět s výzvou ke sběru přečtených časopisů pro naši místní knihovnu. V poslední době poklesl počet 

časopisů vhazovaných do určených schránek.

Doufám, že ne všichni patříte mezi ty, kteří si říkají: "Já jsem si to musel koupit, tak přece jim to nedám zadarmo." A přečtený 

časopis pak odhodí do kontejneru. 

Připomínám, že schránky, kam můžete časopisy vhazovat jsou tři: u mateřské školy, u Obecního úřadu a na plakátovací 

ploše u smíšenky "u Malých".

Časopisy můžete přinést také ve výpůjční době rovnou do knihovny.

http://obec-vedomice.unas.cz

Dětský den

Oslava Dne dětí proběhla letos v 

sobotu, 7. června. Tentokrát vše 

probíhalo v duchu názvu celé akce: 

„Květinové království“. Od registračních 

kartiček, ze kterých se nakonec 

vyklubala královská koruna, až po 

dárek, který děti na závěr dostaly. 

Krásnou opravdovou kytičku. I soutěžní 

disciplíny byly květinové – poznávání 

kytiček, zalévání, výroba věnečku… 

Svou obratnost mohly děti vyzkoušet 

na stanovišti hasičů a znalosti zase u 

myslivců. Ti měli letos připraveno i 

poznávání stromků. Přesto, že 

odpoledne začalo bouřkou a pěkným 

„slejvákem“, dětský den vydařil. Počasí 

se umoudřilo a dětem mokrá tráva 

nevadí. A tak si jich přišlo zasoutěžit 

více než 120. Po zvládnutí všech 

stanovišť děti ještě čekaly soutěže při 

hudbě na parketu a společné zpívání 

písniček. Jak jinak, než o kytičkách.

Večer si všichni mohli zatančit při 

hudbě, kterou mixoval DJ Duscha. 

Díky, bylo to bezva. Vzhledem k tomu, 

že večer opět začal bouřkou a deštěm, 

nebylo tolik lidí jako na čarodějnicích. 

Mělo to své klady. Bylo si kam 

sednout, na parketu nebylo těsno a na 

pivo se nestála fronta. 

Děkuji všem obětavcům, kteří dětský 

den připravovali. Rovněž děkuji panu 

Novákovi za kedlubny, které dětem 

věnoval. Pěkně si o ně zasoutěžily. Ani 

napříště se nebráníme žádným 

sponzorským darům.

Reportáže z akcí, fotogalerie, příp. odkazy na ně najdete ne:
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SK SAHARA Vědomice – fotbal - jaro 2008

 „A“ mužstvo 

Jednoznačným cílem mužstva před 

jarními odvetami bylo zlikvidovat 

šestibodovou ztrátu na vedoucí Hoštku 

a postoupit zpět do III.třídy okresní 

soutěže.

Jarní část soutěže jsme 

začínali dohrávkou posledního 

podzimního kola ve Vražkově. Proti 

odevzdanému soupeři, který nastupoval 

s deseti hráči, si naši hráči s chutí 

zahráli a zastříleli zejména v 

1.poločase, který jsme vyhráli 7:0. Ve 

druhém poločase jsme polevili a dovolili 

soupeři vyrovnat hru a zkorigovat 

výsledek. Zápas jsme vyhráli nakonec 

vysoko 11:3.

Nejdůležitější zápas jara přišel 

hned následující týden, kdy jsme 

zajížděli do Hoštky, kde pouze výhra 

nás mohla vrátit do hry o postup. Zápas 

se pro nás vyvíjel nadmíru dobře. Po 

brankách Chládka z penalty a Kubína, 

po přihrávce Hubálka, který vybojoval 

zdánlivě ztracený míč, jsme v poločase 

vedli 2:0. Druhý poločas byl velký boj, 

kde nás domácí po většinu času (i za 

přispění rozhodčího) přehrávali a měli i 

více brankových příležitostí, z nichž dvě 

využili a srovnali stav na 2:2. Na 

případné zvrácení skore jsme od 

rozhodčího již nedostali příležitost, 

protože bez jakéhokoliv důvodu ukončil 

zápas o 5 min. dříve. Touto remízou, 

která zachovala bodový odstup mezi 

oběma celky, se nám již notně vzdálila 

šance na případné 1.místo ve skupině 

„C“ a tím postup do III.třídy. Bohužel je 

třeba dodat, že právě ve vzájemných 

zápasech s Hoštkou, které se nakonec 

ukázaly jako rozhodující, jsme získali 

pouze 1 bod a to je málo.

V dalších zápasech, zejména 

v domácím prostředí, předváděli hráči 

Sahary pěkný útočný fotbal kořeněný 

také brankami (Libkovice 4:1, Ctiněves 

6:2, Hrobce B 6:0). Na hřištích soupeřů 

jsme sice také vyhrávali, ale 

předvedená hra i výsledky byly o 

poznání horší (Počeplice 1:0, Budyně B 

3:0, Přestavlky 1:0) 

V tu dobu náš největší soupeř 

Hoštka také neztratil ani bod a  tím se 

naše naděje postupu 

dostala už pouze do 

teoretické roviny. V této 

chvíli jsme se 

soustředili už jen na 

získání druhého místa, 

které by za určitých 

okolností mohlo být také 

postupové.   

V dalším zápase 

na domácím hřišti jsme 

hostili tým Kostomlat, který 

patří mezi kvalitní kluby IV.třídy 

a naše vzájemné zápasy v 

minulosti byly vždy zajímavé. Ani 

tentokrát tomu nebylo jinak. Po 

opatrném začátku, v době, kdy jsme již 

měli územní převahu a alespoň tři 

nevyužité brankové šance, jsme po 

chybě brankaře Kosa, ale i obrany, 

dostali z čistajasna gól. Než se naši 

hráči stačili vzpamatovat, vstřelily 

Kostomlaty další dva góly během 5 ti 

minut a do kabin jsme šli za stavu 0:3. 

Po přestávce však přišlo na hřiště jiné 

mužstvo. I přes stálou převahu jsme 

však nemohli dát stále gól. Až konečně 

v 25.min.z dálky přesně zamířil kapitán 

Petr Chládek a  snížil na 1:3. I nadále 

jsme měli hru pod kontrolou a přišly 

další dva góly (Hubálek, Chládek) do 

soupeřovy sítě. Bohužel obrat přišel 

příliš pozdě na to, abychom strhli 

vítězství na svou stranu.Tak jsme 

ztratili další dva body v domácím 

prostředí po remíze 3:3. Po 

jednoznačném vítězství v Račiněsi 1:6, 

hlavně díky hře ve druhém poločasu, 

jsme k poslednímu zápasu nastupovali 

v domácím prostředí proti mužstvu 

Vražkova B. Po jednoznačném vítězství 

ve Vražkově zřejmě došlo k podcenění 

soupeře a podle toho se i vyvíjela hra. 

Soupeř šel do vedení po zaváhání naší 

obrany, která 

nechala projít bez 

povšimnutí 

soupeřova útočníka 

napříč velkým 

vápnem a nahrát 

úplně volnému 

spoluhráči, který 

neměl se zakončením 

nejmenší potíže. Po 

obdržené brance se 

přece jen hra našeho týmu 

zlepšila, a do konce poločasu 

jsme dokázali obrátit skóre v 

náš prospěch na 2.1. Kdo si myslel, 

že druhý poločas bude jednoznačnou 

záležitostí našich hráčů, nevycházel z 

údivu. Z počátku pokračoval festival 

neproměněných šancí, ale postupně se 

naše hra dostávala do křeče a to ho 

využil beze zbytku náš soupeř, který i 

když v oslabení, dokázal vstřelit dva 

góly do naší sítě a vyhrál nakonec 3:2. 

Tím nám vzal i poslední teoretickou 

naději na postup, jako nejlepší mužstvo 

z druhého místa všech tří skupin IV.tříd. 

Náš největší soupeř na dálku, mužstvo 

Zahořan, totiž  porazilo o den později 

svého soupře z Robče „nečekaně“ 

vysoko  17:0 !!!!!. Je zajímavé, co za 

divy s mužstvem udělá touha možnosti 

postupu (do této chvíle hovořil v náš 

Klub důchodců ve Vědomicích

Poděkování

OÚ ve spolupráci se KPOZ uspořádal v květnu již tradiční setkání seniorů. Toto setkání bylo opravdu velice pečlivě 

připravené a zajištěné po všech stránkách.

Na zahájení vystoupily děti z MŠ s hranou pohádkou i dalšími ukázkami svých dovedností. Bylo to jako vždy velice milé a 

působivé vystoupení, za což patří poděkování jak dětem, tak vedení MŠ.

Překvapení pro všechny přítomné bylo hudební zajištění tohoto večera a je třeba říci, že to nemělo chybu. Všichni to velice 

oceňujeme a děkujeme panu Dušanu Brázdovi za hudební zajištění celého večera.

A na závěr ještě vejiké poděkování jak OÚ za zajištění této akce, tak členkám KPOZ, které se o nás po všech stránkách 

celý večer staraly.

Ještě jednou díky Vám všem.

Klub důchodců Vědomice
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 Žáci SK SAHARA

Jarní část mistrovské soutěže žáků můžeme 

hodnotit opět kladně. Kluci podávali kvalitní výkony. Podařilo 

se jim porazit i vítěze tabulky celek Bezděkova v poměru 5:1. 

Také zápas s SK Roudnice C byl dlouho vyrovnaný. 

Nakonec však v závěru inkasovali a těsně 3:2 prohráli. 

Ostatní utkání byla v naší režii. Vyhráli jsme vysokými 

rozdíly skóre. Jediný zápas jara, který jsme my trenéři do 

dnešního dne nevydýchali, byla zbytečná prohra 2:3 v 

Lounkách. Zde jsme naše borce nepoznávali, utkání totálně 

odflákli. Tolik zahozených šancí se jen tak nevidělo. 

Celkově kluci skončili v  tabulce na pěkném 4 místě 

se ziskem 53 bodů za 17 výher, 2 remízy a 5 porážek.

Konečná tabulka mužů 

1.Hoštka     20 17 3 0 69: 19 54  ( 24) 

2.Vědomice  20 14 3 3 76: 24 45  ( 15) 

3.Ctiněves   20 14 2 4 74: 31 44  ( 14) 

4. Hrobce" B" 20 12 1 7 160: 51 37  ( 7) 

5.Kostomlaty 20 11 4 5 42: 35 37  ( 7) 

6.Libkovice 20 6 4 10 32: 48 22  ( -8) 

7.Budyně " B" 20 7 0 13 33: 56 21  ( -9) 

8.Počeplice  20 5 4 11 30: 51 19  (-11) 

9.Vražkov "B" 20 2 8 10 30: 56 14  (-16) 

10.Račiněves 20 2 4 14 19: 51 10  (-20) 

11.Dušníky-Přestavlky"B" 20 2 3 15 17: 60 9  (-21) 

Konečná tabulka žáků 

1.Bezděkov 24 21 1 2 183: 34 64   ( 28) 

2.Roudnice "C" 24 21 0 3 216: 32 63   ( 27) 

3.Hoštka 24 18 1 5 166: 47 55   ( 19) 

4.Vědomice 24 17 2 5 134: 39 53   ( 17) 

5.Lounky 24 15 1 8 75:107 46   ( 10) 

6.Libotenice 24 11 2 11 100: 60 35   ( -1) 

7.Střížovice    24 11 1 12 80:120 34   ( -2) 

8.Račiněves 24 9 0 15 60:127 27   ( -9) 

9.Budyně       24 6 1 17 60:123 19   (-17) 

10.Kostomlaty  24 6 1 17 45:113 19   (-17) 

11.Rovné    24 6 1 17 32:114 19   (-17) 

12.Vražkov   24 5 1 18 47:161 16   (-20) 

13.Polepy    24 4 0 20 31:152 12   (-24) 

Ženy SK SAHARA

Jelikož ženy do mistrovské soutěže – III. Česká fotbalová liga vstoupí až na podzim, pokračovaly i nadále v 

přípravných zápasech se známými soupeři s poměrně dobými výsledky. 

Zde je jejich přehled:

1. Viktoria Všestudy 2:1 SK SAHARA

2. SK SAHARA 0:0 Viktoria Všestudy

3. SK SAHARA 9:0 Inferno Praha

4. SK SAHARA 6:1 Spartak Telnice

5. Inferno Praha 1:11 SK SAHARA

6. Turnaj v Telnici

SK SAHARA 3:0 Droužkovice

Spartak Telnice 1:0 SK SAHARA

7. Vitoria Všestudy 6:3 SK SAHARA

Koncem června proběhlo losování soutěže I. až III ligy žen v Humpolci. Pro naše děvčata začíná historicky první mistrovský 

zápas 30.8. v Holoubkově a následující týden jedeme do Tábora. Doma se poprvé představíme 13.9. s Dubicí. Pevně věříme, 

že nás příjdete podpořit v co největším možném počtu. 

pch

prospěch rozdíl skóre, na které se bere zřetel při rovnosti bodů, plus 11 branek). Tím však nijak nechci omlouvat výkon našeho 

mužstva proti Vražkovu, zejména ve druhém poločase.

Celkově jsme nakonec obsadili 2.místo s celkovým počtem 45 bodů a vstřelili nejvíce branek (76) ve skupině. I přes 

nesplněný cíl, postup do III.třídy, je odhodlání tento cíl splnit v příští sezóně veliké. Mužstvo je v současné době konsolidované 

a pokud se nezanedbá letní příprava, můžeme se těšit v příštím ročníku na kvalitní výkony.

Tímto bych zároveň rád poděkoval všem našim příznivcům, kteří chodili náš tým podporovat, za jejich přízeň a přeji 

jim hodně dalších fotbalových zážitků v příští sezóně.       
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Jak se to ve Vědomicích koulí ?

Jarní příprava se na umístnění hráčů petanque Sahara 

projevila. Pravidelný trénink je 

nejlepší lék na přesnost hry. Toto 

se ukázalo již na jarním turnaji 

SAHARA CUP 2008 ve 

Vědomicích, kde jsme ještě 

nedosáhli na nejlepší umístnění.

Hráči se na jaře zúčastnili 

celkem na devíti turnajíů v celé 

republice. Mezi nejlepší  výsledky 

patří postup dvou týmů na finále 

MČR trojic do Poděbrad, které se 

hraje dne 21.6.2008. Už jen 

postup znamená, že petanque 

SAHARA má dvě trojky mezi první třicítkou v ČR. To je snad 

už docela úspěch a není se za co stydět.

V květnu jsme se zúčastnili na základě pozvání clubu 

petanque Trelleborg  Švédsko turnaje, kde jsme skončili na 

čtvrtém místě. Návštěva u švédů byla jedním slovem super 

a před organizací a pohostinností jde jen smeknout. 

Těšíme se, až švédi dorazí k nám. Příslib máme na 

srpen 2008.

V současnosti je před námi také ještě největší turnaj v 

ČR, který se koná v Praze, v Trojském zámku dne 

28.6.2008. Turnaj CENTROPE ČESKO AVOKÁDO CUP 

2008 se započítává do evropské soutěže. Loni se 

zúčastnilo více jek 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 trénink v neděli od 14:00, pokud není po 

turnaji, jsme na hřišti. Telefon na Pepu Jungmanna je 776 15 

813.

Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury 

ČR E 14 213, v nákladu 300 ks - červenec 2008.

Tel: 416 837 240, E-mail: obec.vedomice@tiscali.cz, http://www.vedomice.cz

Rádi otiskneme Vaše příspěvky.

Petanque

Termín uzávěrky příštího čísla je 8.9.2008.

Volejbal

Rekreační volejbalový klub SAHARA 

Vědomice.

Z letošního dění můžeme vzpomenout 

uskutečněné 2 turnaje. Tradiční halový 

„ Valentýnský“ pouze pro členy klubu a 

druhý venkovní, který byl pořádán pro 

tradiční soupeře (ČJLT Brouci a 

Sokol). Výsledek tohoto turnaje nebyl 

až tak podstatný, ale průběh a 

atmosféra byla pro všechny příjemným 

relaxem.

Letos došlo také k podstatným 

změnám ve vedení klubu. S aktivní 

činností se rozloučili dlouholetí a 

úspěšní členové, páni Husák a 

Neruda. Na valné hromadě jim byl 

vysloven dík za reprezentaci a 

záslužnou činnost pro klub. Současně 

bylo zvoleno nové vedení. Předsedou 

klubu se stává Štefan Thót, zást. a 

pokladník Zdenka Medunová a šéf 

sportovního družstva Martin Beneš. Z 

valné hromady vzešel i další podnět na 

zvelebení našeho sportoviště. Tyto 

naplánované akce se již v současné 

době úspěšně rozběhly. Kde za 

pomoci obecního úřadu a starosty 

pana Tyla, dochází k dooplocení 

sportoviště, k zabezpečení 

skladovacího prostoru a k vybudování 

„koutku relaxace“ (zastřešené sezení). 

Tyto úpravy si vyžádala navýšená a 

oblíbená činnost po ukončení 

sportovní části a častější frekvence 

oblíbeného „stravování v přírodě“, kdy 

můžeme využívat našeho 

„vlastnoručně zhotoveného“ a 

jedinečného grilovacího zařízení.

Tímto „utužováním kolektivu“, který 

opustilo několik členů (důchod, nemoc, 

apod) se snažíme zacelit „díru“ po 

jejich nepřítomnosti, a nabízíme sportu 

a zábavychtivým nadšencům pro 

volejbal, aby rozšířili naše řady. 

Přijďte se podívat na naše hřiště u 

lesa v době tréninku tj. středa a sobota 

od 18 hod., příp. nás kontaktujte na 

tel.č.602 285 892. Těšíme se na Vás.

Zpráva o náboru a „kolaudaci“ našeho 

nového zařízení bude v dalším čísle 

tohoto média.

S.T.
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VČELKA

ANI MALÁ ANI VELKÁ,

JÁ JSEM PROSÍM DĚTI VČELKA.

Z KVĚTŮ, KTERÉ VONÍ SILNĚ

SBÍRÁM SLADKOU ŠŤÁVU PILNĚ. 

VČELIČKA

NAD VODOU SE STRHLA SRÁŽKA,

S VČELOU SRAZILA SE VÁŽKA,

TAK SE PRUDCE SRAZILY,

ŽE SE MÁLEM ZABILY.

VČELA MĚLA NEHODU,

SPADLA, SPADLA NA VODU.

STARÁ OLŠE, CO TU STÁLA,

TA SE NAD NÍ SMILOVALA,

SPUSTILA JI DOLŮ LIST,

NA TOM LÍSTKU JAKO V ČLUNKU

PŘEPLAVALA VČELA TŮŇKU.

Pro děti

Každé pondělí od 9 do 11 hodin.

7. července - čteme pohádky a uspořádáme turnaj v pohádkovém maxipexesu

14. července - zdobíme si tričko na prázdniny (jednobarevné tričko na pomalování si přineste sebou!)

21. července - těstovinový den – tvoříme z těstovin, soutěž v navlékání kolínek…

28. července - malované léto – společnými silami vytvoříme obří obraz, který hned tak někdo neviděl

4. srpna - turnaj ve skládání puclí, soutěž o nevyšší věž z kostek…

11. srpna - vyrábíme vlastní knihu 

18. srpna - prázdniny s mašinkou – postavíme si nejdelší železnici ve Vědomicích a budeme si hrát s vláčky

25. srpna - fotoden - vyfotíme se a vyrobíme si netradiční rámeček na fotku z prázdnin

Pomůžeš včelce najít cestu ke 

kytičkám dole?

Do kroužků pak můžeš 

domalovat kytičky, na kterých 

včelka odpočívala.

Ahoj děti,

právě vám začaly prázdniny. To znamená, že 

budete mít teď spoustu volného času. Pokud 

zrovna nebudete na táboře, na dovolené nebo 

někde u babičky, můžete každé pondělí 

dopoledne zajít do knihovny. Každý týden se tu 

něco bude dít. Budeme vyrábět, kreslit, i soutěžit. 

Těším se na vás.

Iva Fořtová - knihovnice 

V KNIHOVNĚ SE NENUDÍME 

ANEB 

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PRO DĚTI.
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Hněv se neléčí hněvem, ale láskou. (Byron)

Hluboko v srdci ženy je uložena hluboká studna lásky, kterou nedokáže žádná zima pokrýt 

ledem. (Lynton)

Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen blbnou. (Čechov)

Neproměňuj lásku k lidem za lásku k nějaké věci. (Moudrost pouštních otců)

To co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o  ní. (Oskar Vilde)

Nenajdete na světě zemi, kde by láska nedělala z milenců básníky. (Voltaire)

Náboženství prokázalo lásce velikou službu tím, že ji vyhlásilo za hřích. (France)

Počestná dívka nikdy neběhá za chlapcem. Copak už někdo viděl, aby past honila myš? 

(Twain)

Není dobré, když se manželé spolu nudí. Mnohem horší je, když se nudí jeden z nich. (Goethe)

Koupit si psa je jediný způsob, jak za peníze získat lásku. (Bernard Shaw)

Několik

moudrých

slov o lásce

pro Vás vybral V. Novák




