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jsem ráda, že jsme se opět sešli u nejnovějšího vydání Vědomických novin. Právě
vychází první letošní číslo. Velikonoční. Doufám, že si pěkně počtete, získáte zajímavé
informace a pobavíte se.
Letošní Velikonoční pondělí vychází na 1. dubna. Na apríla.
Apríl je označení pro první dubnový den  1. duben. Tradice pochází ze západní Evropy
a předpokládá se, že vznikla někdy v 16. století jako reakce na přechod ze smutné zimy
do veselejšího jara. U nás se první zmínka o aprílu objevuje v roce 1690. V dřívějších
dobách se oběti žertů často posílaly pro neexistující věci, třeba komáří sádlo, zaječí peří,
hodinářskou motyku, červené hřebíky, ohýbák na cihly, bublinku do vodováhy nebo
mezery do žebříku.
U novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serioznosti a vypustit tzv. kachnu.
Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani některé vyloženě seriózní články.
Dobře, že naše noviny nevycházejí na apríla...
Ing. Iva Fořtová
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Opět s dětmi počítáme,
tentokrát vrbové píšťalky.

VRBOVÁ PÍŠŤALKA
(Jaroslav Seifert)

U potoka vrba stará
první probouzí se z jara.
Proutek rovný jako svíčka,
nůž  a je z něj píšťalička.

Informace z obce

STAVBA MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY VE
VĚDOMICÍCH POKRAČUJE.
Stavba malé vodní elektrárny na pravém
břehu Labe pokračuje. Finišuje vlastní
stavba elektrárny, která by měla být ještě v
tomto roce dána do zkušebního provozu.
Dále bude pokračovat stavba rybích
přechodů a kanoistické dráhy.
CO SE STAVÍ NA PRAVÉ STRANĚ NAD
MOSTEM?
V rámci protipovodňových úprav zde
probíhá zpevnění hráze. Stavba je
součástí projektu Protipovodňová ochrana
Roudnice nad Labem, jejímž zhotovitelem

Vědomické noviny

Ještě v trávě leží zmrazky
a už kvetou sedmikrásky.
A už zní to z měkké kory,
až se zelenají hory.

je společnost Zakládání staveb, a.s.
Investorem je státní podnik Povodí Labe,
který financuje stavby z dotací od
ministerstva zemědělství a z evropských
fondů.
CO SE BUDE JEŠTĚ REALIZOVAT V
LETOŠNÍM ROCE?
Každým dnem čekáme schválení dotace
za získání "Zelené stuhy" v rámci soutěže
Vesnice roku. Za peníze získané z dotace
bude zrealizován projekt "Obnova zeleně v
obci Vědomice". Jedná se o práce na třech
lokalitách. První je náves ve starých
Vědomicích (u Pánků). Zde bude

Poslední led počne pukat,
louka je hned samý dukát.
Proto z jara každá včela
ihned ze zlata je celá.
Ještě jednou píseň krátce,
už jsou ptáci na zahrádce.
Nápěv je pak čím dál sladší,
provází jej píseň ptačí.
Zazněl vzlyk a v téže chvíli
květy strom už obalily.
Napřed bílé  to jsou třešně,
škoda, odkvétají spěšně.
A když tón se ozval znova,
štěpy vzkvetly do růžova.
A pak zněla jako flétna,
bylo na prvního května.
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provedena
celková
revitalizace
prostoru včetně úpravy okolo studny,
osazení parkových prvků i výsadba
nových stromů a keřů. Druhá lokalita je
pás keřů podél chodníku od bazénu do
vsi. Zde bude provedena kompletní
výměna porostu. Třetí oblastí je zeleň
pod veřejným sportovně rekreačním
areálem u Labe. Tady bude provedena
dosadba stromů a keřů, vhodných pro
hnízdění ptáků. Projekt by měl být

zrealizován do konce roku.
Letos jsme požádali ještě o jednu
dotaci a sice krajskou dotaci na
záchranu drobných kulturních památek
v obci. Jedná se o křížek, umístěný v
prostoru, který budeme revitalizovat.
Pokud vše vyjde, tak bude památka
odborně rozebrána, zrestaurována a
opět umístěna na své původní místo.

V JAKÉ FÁZI JE NOVÝ ÚZEMNÍ
PLÁN OBCE?
Návrh
územního
plánu
jeho
pořizovatel, Úřad územního plánování
v Roudnici nad Labem, vystavil na
úřední desce. Občany vyzval k
uplatnění připomínek v termínu od
21.3. do 19.4.2013. Příslušná vyhláška
je umístěna i na úřední desce obce
Vědomice. Připomínky se uplatňují u
pořizovatele.
IF

Obec Vědomice vyhlašuje

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele

Mateřské školy Vědomicepříspěvkové organizace
se sídlem: Lesní 244, Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem

Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v
platném znění
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti
K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
• doklady o získání odborné kvalifikace
• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
• lékařské potvrzení pro pracovní místo (ne starší 2 měsíců)
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

VÍTE, ŽE

Národní památkový ústav eviduje v obci
Vědomice kulturní památku chráněnou
státem?
Jedná se o zemědělský dvůr  poplužní
statek (bývalý lobkowiczký statek).
Konkrétně se jedná o tyto objekty: dům
čp. 12, brána, hospodářská budova čp.
151 a administrativní budova čp. 37.

Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školy je 6 let s účinností od data
jmenování.
Předpokládaný nástup: 1.8.2013
Přihlášky zasílejte do 30.4.2013 na adresu:
Obec Vědomice, Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice n. L.
Obálku označte "konkurs".
Václav Tyl
starosta obce

Komise pro občanské záležitosti

OHLÉDNUTÍ
UDÁLOSTÍ

ZA

PROSINCOVOU

Dne 8. prosince 2012 si na Obecním
úřadu ve Vědomicích manželé Strukovi
připomenuli 50. výročí společného
života.
K
tomuto
významnému
výročí
manželům Strukovým poblahopřál
starosta obce pan Václav Tyl. Popřál
jim hodně zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších společných let.

NAŠI JUBILANTi

V měsících lednu, únoru a březnu
oslavili významná životní jubilea tito
občané :
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leden
Janda Zdeněk
Kučerová Milada

únor
Vobořilová Miluše
Vondráčková Vlasta
Vohánková Marie
Horáčková Jiřina
Podlešnicová Ludmila
Lašek František
Gerlická Růžena
Přibyl Petr
Lžíčařová Alena

březen
Horáková Drahomíra
Vohánka Václav
Bičovská Růžena
Kubeš Karel
Lašková Kamila
Chmela Václav
Všem oslavencům přejeme do dalších
let pevné zdraví, rodinnou pohodu, klid
a osobní štěstí.
(KPOZ VS)

Vědomické noviny

Okénko mateřské školy Vědomice
Zima nám za chvíli zamává vlněnou
rukavicí a řekne: „nashledanou“. Už
nebudeme muset sušit mokré oblečení a
boty od sněhu, bacilům skončí žně,
nebude nám každý den chladno a také
zubní sklovina nepřijde k další úhoně z
toho jak nám zuby přičiněním mrazu
drkotají o sebe. Na druhou stranu se
budeme muset rozloučit se zimními
radovánkami jako je bobování, bruslení,
koulování, stavění sněhuláků, dělání
sněhových andělů a hraní hry „Na
stopaře“.
Letos už jsme s dětmi stihli navštívit
Kulturní dům Říp v Roudnici nad Labem
a na pohodlných židlích shlédnout
divadelní pohádku, ve které se čert
zamiloval do princezny, v pekle se mu
nelíbilo a díky čarovné moci máku se

stal člověkem a mohl spokojeně žít s
královou dcerou na zámku.
Naši předškoláci se autobusem vydali

směrem ke své nastávající Základní
škole, taktéž v Roudnici nad Labem a v
novějších
prostorách
vzdělávacího
ústavu sledovaly vystoupení žáků z
ročníků prvního stupně a také jejich

bývalých kamarádů z
Mateřské
školy.
Jednotlivá čísla byla
nejen zábavná, ale i
poučná. Poslechli jsme
si
krásné
písně,
zopakovali jsme si, jaká
známe zvířata z Afriky
a zasmáli jsme se
novátorskému
konci
pohádky „O Karkulce“,
kde si babička z vlka
udělala podložku pod
nohy, aby jí nezábly.
Ve školce jsme si stejně jako děti školou
povinné rozdali vysvědčení, ve kterém
hodnotíme například uklízení hraček,

zpívání, recitování, výtvarný projev,
chování, oblékání apod. Děti se
dozvěděly v čem vynikají a naopak v
čem by se měly zlepšit.
Také k nám přijelo Sváťovo loutkové
dividlo s pohádkou
„O
zlobivém
čertíkovi“. Měli jsme
možnost pokochat se
nádherně
malovanými kulisami
a
pozorovat
rozjařený
příběh.
Když se čertík v
příběhu setkal s bílou
chytrou sovou řekl:
“jé, ty si taková, jako
vykoupaná.“ A to
nebyla
jediná
legrační
věta
z
tohoto vyprávění.
Další akce máme ještě před sebou,
přijede k nám kouzelník, pro velký
úspěch další vystoupení Sváťova dividla
s novou pohádkou a nějaké ty výlety.
A protože toto období, dříve nazýváno
masopustní, je oslavou předělu mezi
zimním časem a časem probouzející se
přírody, musíme to i my ve školce oslavit
novější formou – karnevalem.
Děti si přinesou do školky masky a
maškarní rej může začít. A jelikož bylo
zvykem péct v těchto dobách koblihy a
všude bylo veselo, máme pro vás na
závěr radostnou básničku.:

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE "OKNO DO ULICE"
Obec Vědomice vyhlašuje další ročník  v
pořadí již sedmý  soutěže o nejkrásnější
květinovou výzdobu.
Pravidla soutěže:
 přihlásit se musíte do 6.6.2013 a to buď
osobně (na Obecním úřadu ve Vědomicích
nebo v knihovně),
nebo mailem na adresu:
kultura.vedomice@seznam.cz
(Uveďte jméno, příjmení a adresu)
 přihlášená zeleň musí být dobře viditelná z
veřejně přístupné cesty  to pro pořízení
fotografií a hodnocení porotou
Letos je opět vyhlášena samostatná
kategorie nováčků. Je určena pro
soutěžící, kteří se do soutěže hlásí letos
poprvé.

Vědomické noviny

Hodnocení tentokrát proběhne na konci
měsíce července.
Porotou bude vybráno v každé kategorii 5
finalistů.
Fotografie
jejich
květinové
výzdoby budou zveřejněny na webových
stránkách knihovny a na nástěnce na
obecním úřadu, kde budou mít občané
možnost vybrat celkového vítěze soutěže.
Odměna pro finalisty soutěže je poukázka
na odběr zboží v hodnotě 400,Kč.
Všichni přihlášení dostanou hnojivo na
balkonové rostliny.

KOBLIHOVÉ DOSTIHY
Ludvík Středa

Pořádaly koblihy
koblihové dostihy.
Závodnice na dráze
měly samé nesnáze:
Rybízová z Frýdlantu
trucovala na startu.
Jahodové z Náchoda
zmizel žokej – jahoda.
Borůvková zmodrala,
proti směru klusala.
Malinová od pátku
koulela se pozpátku.
Meruňková ze sáčku
nepostřehla zatáčku…
Štěstí, že si koblihy
pro sváteční dostihy
 jak se v cíli přiznaly
talíř za trať vybraly.
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KNIHOVNA

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:

v pondělí od 9 do 11 a od 16:30 do 17:30 hodin a v úterý od 16:30 do 17:30 hodin.
Nový soubor knih z Litoměřic bude k dispozici od 28. března!

CHCETE

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

PŘIJĎTE

V pondělí ráno se scházíme v devět hodin v kavárničce.
Popovídáme si, popijeme kafíčko... Čtenářky si půjčí knihy na
další týden. Odpoledne patří dětem. Ve výtvarné dílně
vyrábíme různé výrobky, když zbude čas, děti si hrají v
tělocvičně. V úterý odpoledne jsou opět dílničky. Máteli doma
"vyráběcí" dítě, můžete se s ním přijít v úterý podívat.
Začínáme v 16:30. Některé z našich výrobků si můžete
prohlédnout na našich webových stránkách.
Knihy a časopisy půjčujeme dětem i dospělým celou provozní
dobu knihovny.

PŘÍVESNICKÝ

TÁBOR V KNIHOVNĚ pořádáme i o letošních
prázdninách. Tentokrát opět ve dvou termínech.
I. turnus
15. – 19. července
pro děti od 4 do 7 let
II. turnus
19. – 23. srpna
pro koumáky (od 6 do 12 let)
Letos budeme v prvním turnusu s kamarádkou žabkou
objevovat svět zvířat. Budeme malovat, vyrábět, vařit, hrát si,
zpívat a také poslouchat pohádky. Také se naučíme starat o
živého tvorečka  králíčka. Program bude probíhat v
knihovně, tělocvičně a na zahradě u stromu Pohádkovníku v
malé skupině dětí pod vedením knihovnice a pedagožky. Už
se všichni moc těšíme, že u obecního úřadu zase zavlaje
naše vlajka s žabkou.
Druhý turnus bude pro školáky. Víte, kdo jsou debrujáři? Je
to celostátní organizace dětí, které baví dělat pokusy a
dozvídat se mnoho zajímavých věcí. Kluby fungují po celé

Je to právě rok, kdy jsme spustili nové
webové
stránky
knihovny:
http://knihovnavedomice.cz
Na stránkách naší knihovny můžete
používat například vyhledávání k
katalogu knih, ovládat své čtenářské
konto (můžete se podívat, co máte
právě vypůjčené, rezervovat si knihy,
vyhledávat v novinkách...). Práci s

VĚDOMICKÁ ČAPOPISOVNA

Ještě to funguje? Ano!
Unikátní projekt časopisovny v
místní knihovně stále funguje. I
přes
názory
některých
škarohlídů, že české nátuře
odpovídá spíše to, že když jsem
si to muse koupit já, tak ať si to
druhý koupí taky... Některé
časopisy se ve schránkách
objevují pravidelně  např.
Vlasta, Květy, Týden. Jiné nám
dárci vhazují do schránek
příležitostně. Je to skutečně
dost pestrá paleta žánrů. Od
cestovatelských až po bulvár.
Časopisy
v
knihovně
uchováváme a půjčujeme po
dobu jednoho roku. Pak končí
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Naše knihovna však nežije jen pravidelnými akcemi. Své
místo tu mají i další aktivity.
Letos pořádáme už šestou Noc s Andersenem. Opět budeme
nocovat v knihovně. 2x ročně do knihovny zveme na návštěvu
i děti z mateřské školy. Pořádáme také soutěže. Teď
například probíhá blesková soutěž o nejpilnějšího čtenáře
měsíce března. Chystáme další ročník soutěže "Okno do
ulice". A v neposlední řadě opět připravujeme "Přívesnický
tábor" v knihovně.

České republice. A právě takový klub se chystáme založit u
nás, ve Vědomicích. Tábor bude jakousi ochutávkou aktivit,
které klub nabízí. Nahlédneme pod pokličku vědy. Budeme
zkoumat svět a provádět jednoduché pokusy. Také si
vlastnoručně vyrobíme dřevěnou hračku.
Přihlášky na tábor a další informace získáte v knihovně nebo
I.F
na tel. 723 824 329.

katalogem i čtenářským kontem si
můžete vyzkoušet i v knihovně, kde
Vám knihovnice ráda poradí.
Najdete tu akce pořádané v knihovně i
kulturní akce pořádané obcí. Jsou tu
informace o výtvarných dílnách,
kavárničce i odkazy na zajímavé zdroje
na internetu.
Doufáme, že zde naleznete užitečné

jako výtvarný materiál.
Je Vám také líto vyhodit do
kontejneru čerstvě přečtený
časopis? Dejte ho do sběrných
schránek místní knihovny (na
OÚ, na Zavadilce na MŠ nebo
na plakátovací ploše ve starých
Vědomicích).
Časopis tak bude ve fondu
knihovny
sloužit
dalším
čtenářům. Zájem máme jen o
časopisy, které nejsou starší
než 1 rok. Vyluštěné křížovky
ani televizní programy do
schránek nevhazujte.
Za čtenáře děkuje
Ing. Iva Fořtová  knihovnice

informace.
Stránky jsme přihlásili do letošního
ročníku soutěže "Biblioweb". Soutěže o
nejlepší knihovnické stránky. O našem
umístění Vás budeme informovat v
příštím vydání Vědomických novin.

Pozvánka

Komise pro občanské záležitosti zve všechny
seniory na zábavně soutěžní pořad SUPR DĚDA,
SUPR BABČA.

A to na pátek, 24. května, od 17:00 hodin do
zasedací
místnosvi
Obecního
úřadu
ve
Vědomicích.
K poslechu i k tanci BUDE HRÁT Duo ADAMIS,
které znáte z televize Šlágr. Pořadem provází
moderátor Zdeňek Kaňka.
Program začíná vystoupením dětí z Mateřské
školy ve Vědomicích, které seiorům předají i
drobné dárečky.
Plakátek na tuto akci naleznete na jiném místě v
tomto vydání Vědomických novin.

Vědomické noviny

Kultura

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

http://knihovnavedomice.cz

DĚTSKÝ KARNEVAL

V sobotu, 2. března jsme pro děti uspořádali karneval.
Konal se v zasedací místnosti obecního úřadu a celý
program byl samý míček. Programem nás provázela
babička a dědeček. Ze začátku jim bylo smutno. Když
oknem přilétl míč, který měl nejen nožičky a ručičky, ale
který i mluvil, hned se rozveselili. Míčku dali jméno Míček
Flíček. Děti podávaly babičce brambory, aby je Flíčkovi
uvařila. Také nosily špinavé malé míčky do pračky a
zahrály si hokej s kroupou. Také si pěkně zatancovaly a
zahrály si na ptáčky. Udělaly si i košíček na sladkosti.
Nakonec pomohly babičce a dědečkovi najít Míčka Flíčka,
kterého odnesl Drak Mrak. Vysvobodily ze sítě i
nafouknuté balónky, které si pak odnesly z karnevalu
domů.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci karnevalu
I.F.

Klub důchodců ve Vědomicích
Umíme se bavit!
Již mnohokrát jsme zvali důchodce na naše pravidelná
přátelská setkání, která pořádáme každý měsíc v zasedací
místnosti na obecním úřadu. Schází se nás tam kolem třiceti a
o zábavu tam není nouze. Pravidelně pořádáme také Silvestr
na nečisto. A loňský Silvestr stál opravdu za to. My. důchodci,
nečekáme, až nás někdo bude bavit. Umíme si dělat legraci
sami ze sebe a máme mezi sebou opravdové talenty.
Podívejte se na fotku z jedné ze scének výše uvedeného
siiĺvestrovského setkání. Kdo jste to neviděl na vlastní oči,
zalitujte.
Ale není všem dnům konec. Chcete li se k nám přidat, máte
možnost už 12. dubna. Od 20:00 hodin pořádáme opět další
přátelské posezení.

A protože se kvapem blíží Velikonoce, klub důchodců přeje
všem občanům příjemné prožití svátků a bohatou pomlázku.
MN

Sbor dobrovolných hasičů Vědomice
Sbor dobrovolných hasičů Vědomice děkuje
touto cestou všem svým sponzorům, kteří v
roce 2012 přispěli finančním, věcným, nebo jiným darem
sponzorského typu pro družstvo mladých hasičů.
Poskytnuté dary budou využity výhradně pro zkvalitnění

Soptíci z Vědomic  K
20.4.
27.4.
5.5.
11.5.
18,19.5.
25,26.5.
2.6.
22.6.
7.9.
14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.

PLAMEN ZPV
PÚ, TD
PÚ, TD
PÚ, TD
PÚ, TD
PLAMEN
PÚ, TD
PÚ, TD
PÚ, TD
ZPV
PÚ, TD
ZPV
ZPV
ZPV
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Vědomice
Terezín
Předonín
Brozany
Litoměřice
2.část
Čížkovice
Vědomice + hasičský den
Křešice
LItoměřice
Bechlín
Brozany
Vědomice
Křešice

bezpečnosti při výcviku, při soutěžích v požárním sportu a pro
potřeby mladých hasičů..
Václav Vápeník
starosta sboru

ALENDÁŘ SOUTĚŽÍ

2013

Václav Sazeček
velitel jednotky

http://sdhvedomice.unas.cz
Všechny informace najdete na:

BÁSNIČKA PRO
MLADÉ HASIČE

Naši mladí hasiči
jmenují se Soptíci,
rozbalují hadici,
když velitel zavelí,
hadice už šroubují.
Hned zamíří na oheň,
za chvíli je uhašen.
A co ten náš plamínek?

Ti se učí,
uvidíli ohýnek,
jak uhasit ho mají.
Všichni jezdí na závody
i když jsou tak malí,
medaile též mají.
Plamínek a soptíci,
dělají čest vesnici.
RV
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SK SAHARA Vědomice – fotbal

ZIMNÍ SAHARA CUP 2013 LADIES V KOPANÉ

Družstvo žen SK Sahara Vědomice, účastník 3.ligy, skupiny A
fotbalu žen, zahájilo aktivně zimní přípravu na jarní kola
fotbalového ročníku 2012  2013. Cílem je do konce
fotbalového ročníku umístění v první polovině tabulky a opustit
nelichotivé 10.místo po podzimní části.
Proto již od prvního týdne roku každou středu od 17 hodin
probíhá trénink družstva ve Sportovní hale Pod Lipou. V únoru
k tomu přibyla účast na halových turnajích a 16. a 23. března
to budou dvě přípravná utkání na domácí trávě hřiště ve
Vědomicích s družstvy FC Mělník a SK Viktorie Všestudy.
Dne 2.2. se družstvo zúčastnilo halového turnaje žen
pořádaného FK Kostomlaty pod Milešovkou. Turnaj byl
obsazen družstvy žen z 3.ligy a po tuhém boji bylo výsledné
pořadí – 1.místo LFC Ústí n.L., 2.místo FK Kostomlaty A,
3.místo Slavoj Droužkovice, 4.místo Sahara Vědomice.
5.místo FK Kostomlaty B a 6.místo Sokol Brozany. Herní
projev žen Sahary byl velmi dobrý, ale chyběla střelecká
muška, která se odrazila v konečném pořadí.
Zlepšit své umístění se tedy ženy Sahara Vědomice
rozhodly na domácím, 5.ročníku zimního halového turnaje
Sahara Cup 2013 Ladies, pořádaném vedením klubu dne
10.2.2013 od 9 hodin ve Sportovní hale Pod Lipou. Pozvaných
bylo 6 třetiligových družstev žen. Hrálo se systémem každý s
každým na 2x 7 minut, v počtu 1 + 4 hráčky. Utkání
rozhodoval profesionální rozhodčí pan Jan Sýkora. Turnaj řídil
a komentoval starosta Vědomic pan Václav Tyl ve spolupráci
vedoucím družstva žen Sahary, panem Oldřichem Bednářem
a jeho týmem.
Sahara nastoupila v sestavě – Feixová Tereza, Platilová
Andrea, Platilová Michaela, Kubrichtová Kristýna, Hausnerová
Milena, Plívová Lenka, Larišová Marie, Bednářová Zuzana,
Rzycká Klára, Cankářová Barbora, Šípová Soňa a kapitánka
Phillipová Denisa.
Vedle hráček jednotlivých družstev sledovalo turnaj i 35
diváků, převážně z řad rodinných příslušníků hráček a
ubytovaných hostů ze Sportovní haly.
Celý turnaj byl od počátku do konce velmi napínavý, do
posledního utkání se rozhodovalo o konečném pořadí. Velmi
dobře rozehrálo turnaj družstvo Dubice, které se dlouho drželo
na průběžném 1.místě. Domácí družstvo zahájilo svá utkání
váhavě, remízou a prohrou. Opět se projevila nízká efektivita
střel. Zato mu patřil závěr turnaje, kdy všechna svá utkání
vyhrálo a zlepšilo si i brankové skóre.
Stabilními výkony v průběhu celého turnaje se prokázalo
družstvo Viktorie Všestudy, které pouze jedinkrát remizovalo
0:0 a jinak vše vyhrálo, takže se 13 body a skórem 6:1,
zaslouženě zvítězilo. Domácí Sahara Vědomice získala
2.místo, s počtem 10 bodů a skórem 8:4. Na třetím místě
skončilo družstvo Spartaku Dubice, také s 10 body, ale skórem
o jednu branku horším  8:5. Na dalších místech se umístily
ženy – 4. FK Kostomlaty p.M. s 6 body, skórem 4:6, 5. LFC
Ústí n.L, které se 4 body a skórem 4:9 neobhájilo 1.místo z
turnaje v Kostomlatech. Poslední 6.místo pak zůstalo na
hráčky FC Mělník B, protože nezískaly ani bod a skóre měly
1:6.
Na závěr turnaje proběhlo tradiční vyhodnocení turnaje,
které provedl starosta Vědomic a ceny předal vedoucí
družstva Sahary. Družstva na 1.3.místě získala poháry,
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všechna družstva diplomy a drobné věcné ceny. Dále
proběhlo vyhodnocení nejlepší brankářky turnaje, které
jednoznačně vyhrála pouze jednou obdrženou brankou,
brankářka Všestud Alena Baudyšová, které zároveň starosta
poblahopřál k včerejšímu, jubilejnímu 60.výročí narození. Titul
nejlepší střelkyně si vystřílela 4 brankami hráčka Dubice –
Markéta Erbenová. Nejlepší hráčkou turnaje z návrhů
vedoucích jednotlivých týmů, s konečným slovem rozhodčího,
byla vyhlášena Zuzana Bednářová z týmu domácí Sahary.
Na úplný závěr pan starosta poděkoval všem hráčkám i
divákům za účast na turnaji, za podané výkony i hru bez úrazů
a pozval všechny na letní turnaj v malé kopané, který pořádá
SK Sahara Vědomice opět v červnu 2013 a také na příští,
6.ročník zimního turnaje v roce 2014.

Vědomické noviny

SK SAHARA Vědomice – fotbal  rozlosování jaro 2013

SK SAHARA Vědomice – volejbal

ZPRÁVY Z VOLEJBALOVÉHO KLUBU

Nyní, kdy probíhá tzv.“okurková sezóna“, kdy se toho až tak
moc neděje, pouze se hraje v teplém prostředí, je vhodný čas
zhodnotit uplynulý rok.
Dobrá zpráva je, že jsme
opět nezaháleli. Co se týče
sportovní stránky, je dobré se
zmínit, že naše sportoviště byla
hojně využívána. V době
našich
pravidelných
aktivit
(„tréninků“), byla obě hřiště
zaplněná
sportem
se
vyžívajících lidí. Na obou
hříštích se prezentovalo i 18
pohybuchtivých
nadšenců.
Kladem je, že mezi účastníky
byly zastoupeny i mladší
ročníky.
Bohužel stávající podmínky a zázemí již nestačí uspokojit
takový počet sportovců. K dispozici máme pouze 12 m2 šatny,
která slouží nejen jako prostor pro převlékání, ale i jako sklad
sportovního náčiní, sklad potravin a tekutin i sklad sportovních

Vědomické noviny

Hodnej brankář, hodnej. Dej páníčkovi míček...

potřeb (dresy, poháry, administrativa). Tento nedostatek jsme
začali řešit zakoupením stavební buňky z vlastních zdrojů.
Bohužel, k zprovoznění tohoto požadovaného prostoru je
nutná ještě rekonstrukce a opravy
od podlahy až po střechu, a to
včetně
izolací,
nátěrů
a
elektroinstalace. A k tomu se řadí
ještě jedno a o to větší „bohužel“,
které vystihuje, že k tomu není
potřebné
financování. A
tak
materiál a finanční prostředky
hledáme, kde se dá.
Nadále zkulturňujeme okolí.
Vysazujeme stromky, zatravňujeme
plochy a vybudováním dlažby jsme
zlepšili
celkový
pohled
na
sportoviště a zázemí.
Ale nejen prací je člověk živ. V
loňském roce jsme uskutečnili několik zdařilých akcí, které
popularizují činnost klubu. Uspořádali jsme několik turnajů i
pro veřejnost. Náš tradiční velký turnaj vyhrálo naše družstvo,
i když to byl rezervní tým pod označením „ B „. V roce
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olympijských her jsme také uspořádali velmi zdařilé soutěžní
odpoledne olympijských dozvuků v netradičních disciplínách.
Vydařený byl i prodloužený
víkend na kolech v Českém
ráji. Nyní bez následků na
zdraví účastníků.
Na závěr roku jsme se
důstojně rozloučili s rokem
starým. A to tradičně kytarami,
zpěvem a chutnou stravou,
která naší činnost doprovázela
také po celý rok. Grilování,
opékání, vaření, smažení a
ostatní úkony k úpravě stravy
jsou i nadále nedílnou součástí
společenského života

rekreačního volejbalového klubu. Oddych, relax a pohoda
patří k našim prioritám.
Postupně se nám daří budovat
sportoviště v hezkém prostředí,
kterých určitě na roudnicku
moc
nebude. Nejsme výkonnostní klub a
tak nabízíme možnost sportování a
odreagování všem věkovým vrstvám.
S. T.

SK SAHARA Vědomice – petanque
PETANGISTÉ
ÚSPĚŠNĚ.

SKOČILI DO ROKU

2013

Dne 23. 2. 2013 se uskutečnil první
letošní turnaj „Winterturnier 2013“
pořádaný drážďanským klubem La
Boule Rouge Dresden. Turnaj se hrál
na hřištích, které známe, jsou
zrádná. Podklad je betonová podlaha
průmyslové haly. Na ní je koberec a
vše je posypáno kaménky. Všichni
byli znovu překvapeni změnou
tvrdosti terénu a odskoku koulí.
Naše hráčky Demčíková Jiřina a
Pillerová Monika se dostali do A
skupiny. Skupinu B jsme vyhráli a
přivezli jsme první pohár letošního
roku. Družstvo bylo ve složení Tomáš
Piller a Jindřich Kauca – hráč
petanque klub Kolová.
Hráči SAHARA Vědomice se také
zúčastnili 2. Ročníku ZIMNÍ UBULIGY v
Úněticích.
Turnaj se hrál na tři kola a finále,
probíhal celý únor a finále se hrálo dne
9. 3. 2013. V nově nádherně opraveném
pivovaru se hrálo opravdu pěkně. Zde
vznikly nádherné prostory pro hru a pro
konzumaci zlatavého moku. Hrálo se
na terénu nám známém, velmi
podobném terénu drážďanské haly.
Pro Zimní ligu UBU jsme dali

dohromady dvě družstva.
VĚDOMICE 1 : Tomáš Piller – C,
Monika Pillerová, Jiřina Demčíková,
Milan Demčík, Pavla Beranová, Pavel
Mazúr.

VĚDOMICE 2 : Pavel Kocourek – C,
Milan Lapihuska sen., Milan Lapihuska,
Robert Lapihuska, Luděk Suchomel,
Milan Kulhánek.
A jak to dopadlo:
Vítězem 2. ZIMNÍ UBULIGY 2013 se
stal tým VĚDOMICE 1, který ve finále
porazil tým SKAUT, ve kterém hrál i
úřadující mistr republiky Jindřich Kauca.
Na začátku týmu Vědomice 1 nikdo moc
nevěřil. V týmu byli hráči hrající s novou
registrací sbírající zkušenosti, ale tým

„Jdu si za svým cílem,”
prohlásí volejbalista. „To je
sympatické,”
odpovídá
trenér, „ale pokud tady chceš něco
dokázat, musíš pořádně zrychlit.”

podrželi a překvapili.
Na třetím místě skončil tým
VĚDOMICE 2, který v boji o třetí místo
uspěl proti „Rychtáři team“.
Jediný bod rozhodl, že finále nebylo jen
vědomickou
záležitostí.
Možná, že je to tak lépe. Nikdo
nemáme rádi zápas, kde musí
prohrát jeden z týmu jednoho
klubu.
Souběžně probíhala soutěž ve
střelbě, kde 1. místo získala
Jiřina Demčíková a 3. místo
obsadil Milan Lapihuska sen.
Radost z úspěchu byla velká,
získané poháry jsme náležitě
oslavili a v místním pivovaru
jsme projedli vítězný poukaz
na pohoštění. Nádherný den,
na který budeme vzpomínat.
Všichni věříme, že nás štěstí neopustí
a rok 2013 bude pokračovat stejně
dobře, jako začal.
A na konec ještě pozvání pro všechny,
kdo by si chtěli zahrát. Přijďte na
tréninky každou neděli od 14 hodin.
Na úplný závěr bychom chtěli všem
občanům popřát krásné Velikonoční
svátky a mnoho jarního sluníčka.
Koulím zdar
Tomáš Piller

TERMÍNY TURNAJŮ SK SAHARY
VĚDOMICE PETANQUE NA ROK 2013:
13.dubna 2013

Saharský pohár
Vědomická koule
10.srpna 2013
MČR 2x2 mix dvojic
17.srpna 2013
Podřipský pohár
Pohár praotce Čecha
5.října 2013
Meva cup
Polabský pohár
Tyto turnaje se uskuteční na hřištích SK
Sahary Vědomice a to přibližně od 7:00
do 21:00 hodin.
ML
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Příloha Vědomických novin

Pro děti

Ahoj děti. Rychle se nám blíží velikonoce a já jsem pro Vás zase připravila dětskou stránku. Je tu spojovačka, bludiště a také
návod na výrobu vykukovacího kuřátka.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte správně všechny píšťalkyv tomto výtisku novin a vyřešte úkoly na této stránce.
Nezapomeňte slepičku i košíček vajíček pěkně vybarvit. Tuto stránku přineste do knihovny. Tam vás čeká odměna!

UDĚLEJTE SI  VYKUKOVACÍ KUŘÁTKO
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Počet obrázků píšťalek: ...............

.............
Věk:

SPOJOVAČKA

Jméno:
.......................................................

BLUDIŠTĚ

SOUTĚŽNÍ KUPÓN

Obkreslete si šablonu. Ze čtvrtky
vystřihněte skořápku. Kuřátko
udělejte ze žlutého papíru, nebo
ho nabarvěte. Přilepte zobáček a
dokreslete
očka.
Skořápku
můžete libovolně ozdobit. Obě
části skořápky spojte  třeba
patentkou. Horní díl skořápky
odklopte. Kuk  a je tu kuřátko.

Vědomické noviny

Příloha Vědomických novin

PÍŠŤALKA (NEJEN)
KLUKY

PRO

PÁNY

KŘÍŽOVKA

1/2012

Nejlepším materiálem pro výrobu
píšťalek jsou vrbové pruty. Použít
lze také bezové. Větvičky by měly
být silné přibližně jako tužka, nejvíce
však 1,5 cm. Můžete pracovat s
proutkem čerstvě uříznutým, starší
na chvíli namočte do vody. Kromě
proutků potřebujete ještě ostrý nožík
se střenkou. Z prutu vyberte rovnou
část dlouhou 10 až 15 cm.
1. Nejprve proutek zespodu strany,
kterou budete přikládat k ústům,
šikmo seřízněte zhruba do poloviny
jeho tloušťky. Na vrchní straně
vytvořte zářez  budoucí zvukový
otvor. Na druhém konci píšťalky
nařízněte na dvou místech kůru
dokola a vzniklý proužek opatrně
sloupněte.

2.
Střenkou
nože
začněte
poklepávat na kůru proutku kolem
dokola, aby se oddělilo lýko od
dřeně a kůra se dala stáhnout.
Někdy je lépe začít s otloukáním
píšťaličky
ještě
nevykrojené,
předejde se tím poškození kůry.

3. Po uvolnění kůru opatrným
kroucením z prutu stáhněte. Aby na
okrajích nezaschla, můžete ji opět
krátce namočit. Dobře jdou stahovat
proutky, které jsou nalité mízou  v zimě
lýko z dřeně sloupnout nelze.

4. Ze staženého proutku oddělte malou
část zhruba ve vzdálenosti zvukového
otvoru. Z jeho vrchní strany odřízněte
plátek a špalíček zasuňte zpět do
stažené kůry. Z druhé části vytvořte
kolíček.

5. Kolíček zasuňte do píšťalky na její
opačné straně. Jeho posouváním
měňte hloubku tónů. Šikovní řezbáři
mohou konec píšťalky ozdobit různými
zářezy.
Vyrobit píšťalku je možná klukovská
záležitost, ale zapískejte na ni a určitě o
pár centimetrů
vyrostete.

VÍTE, ŽE

Nejstarší nález zdobených skořápek u nás pochází z 11. století. Našly se v hrobě na Břeclavsku a analýza z roku 1972 hovoří o
technice rytí milimetr širokými liniemi na hnědofialovém, původně asi černém podkladě. U nás měl největší sbírku velikonočních
kraslic již zemřelý pan J. Danda z Vědomic na Roudnicku. Pštrosí velikonoční vajíčka byly k vidění na výstavě kraslic v
Libotenicích na Litoměřicku. V Lounech se nachází nejstarší malovaná kraslice, která pochází z roku 1911. Každoročně zde
pořádají soutěž o Nejkrásnější kraslici.
V Bechlíně existuje PRODEJNÍ DÍLNA LIDOVÉ TRADICE. Vidět a naučit se řemeslo našich předků  to je výzva, kterou tam
chtějí předat zejména těm nejmladším. Ti potřebují vědět, co patří k identitě našeho národa a oblasti, odkud pochází.
Tvorbu opírají o národopisné sbírky prof. Karla Rozuma, který se výrazně zasloužil o dokumentace lidové tvorby na Podřipsku
na přelomu 19. a 20. století a založil v Roudnici n. L. Podřipské muzeum. Učitelem tradic byl pro ně pan Jiří Danda, který v 70.
letech minulého století pořádal ve Vědomicích u Roudnice n. L. Vánoční a Velikonoční výstavy a kam zval různé lidové
řemeslníky z celé ČR. Více informací na: http://www.prodejnidilnalidovetradice.cz/onas/
Vědomické noviny
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CO

SI UPÉCT NA VELIKONOCE A
PROČ?

JIDÁŠE
 typické velikonoční pečivo z kynutého
těsta má většinou tvar provazů
(symbolizuje tak to, že se Jidáš po
zrazení Krista oběsil)
 původ Jidášů je však mnohem starší.
V pohanských dobách byly jakýmsi
obřadním pečivem, jež symbolizovalo
plodnost a hojnost. Neboť kyne a
nabývá stejně jako plod
 jedí se na Zelený čtvrtek – nejlépe
před východem slunce a potřené
medem, aby byly prospěšné našemu
zdraví a chránili nás třeba před hadím
uštknutím
 v lidových tradicích mívají Jidáše tvary
zvířátek, ptáčků raků… a mají tak
přivolat jaro

MAZANEC
 peče se na Bílou sobotu  je to u nás
nejstarší doložené velikonoční pečivo,
které je hodovým pokrmem, darem i
rituálním prostředkem. Peče se z téměř
stejného těsta jako vánočky, jen se
přidává více vajec, aby byly žluté a
lehké. Ve staročeské kuchyni se pekl
„syrnej koláč k Velikonoci“ do něhož se
přidával ještě tvaroh, aby byl kypřejší a
lepší. Vždy bývá křížem naříznutý, čímž
symbolizuje ukřižování Páně.
VELIKONOČNÍ NÁDIVKA (HLAVIČKA)
 je to tradiční velikonoční pokrm,
připravovaný většinou z uzeného masa,
vajec, housek, mléka a z velkého
množství bylinek (někde se uvádí, že by
správná velikonoční nádivka měla
obsahovat až 60 druhů bylinek)
 připravuje se na Bílou sobotu

BERÁNEK
 v křesťanství je beránek jedním ze
symbolů Ježíše Krista  obrazně podle
křesťanské víry on je beránek,
obětovaný za spasení světa
 pečou se na Bílou sobotu a v neděli
na Boží Hod Velikonoční se nechají v
kostele posvětit
ŠOLDRY NĚKDE TAKÉ MUŘINY
 oblíbené velikonoční jídlo
 kynuté pšeničné těsto plněné uzeným
masem nebo klobásou či vejcem
PLECÁK NEBO TAKÉ PLECOVNÍK
 uzené uvařené plecko zabalené do
chlebového těsta (na vyválenou placku
chlebového těsta se dá uzené a
zformuje se do klasického bochníku) a
upečené
VZHLEDEM K TOMU, ŽE RECEPT NA
BERÁNKA, MAZANEC I JIDÁŠKY JSME V
NOVINÁCH UŽ MĚLI, PŘIDÁVÁM RECEPT
NA ŠOLDRY:
Těsto: 1 kg hladké mouky, asi 58
dkg tuku, 2 káv. lžičky soli, 2
žloutky, asi 0,5 l vlažného mléka a 1
kostka droždí. Z kvasnic a trošky
vlažného mléka lžičky mouky a
lžičky cukru uděláme kvásek,
spojíme s ostatními ingrediencemi,
vypracujeme těsto a necháme
vykynout. Pak utvoříme plněné
veky (šoldry), otočíme spojem dolů
a necháme pod utěrkou kynout.
Pak pomašlujeme bílkem a dáme
péct. Vlastní masová směs: Čerstvý
bůček (1kg) pomeleme, osolíme,

POZVÁNKA

NA TRADIČNÍ
SLET ČARODĚJNIC

Sejdeme se tradičně 30. dubna v 17:30
před Obecním úřadem ve Vědomicích,
kde proběhne registrace. Program bude
pokračovat u Labe soutěžemi pro děti,
pálením čarodějnice a taneční zábavou.
Je tedy načase oprášit čarodějnický hábit,
naolejovat košťata a vydat se na
čarodějnický slet!
Naše letecká společnost „JAGAJET“ již
připravuje program průletu obcí. Pro bližší
informace sledujte vývěsky v obci nebo
internetové stránky.
Vzledem k tomu, že v loňském roce
mnoho čarodějnic z obavy o místa k
sezení průlet obcí vynechalo, letos dojde

Vědomické noviny

ke změně. Budou
přidány
lavičky
tak, aby žádná
bytost čarodějná
nemusela shánět
"něco pod zadek".
Místa k sezení v
areálu u Labe
budou přednostně určena účastníkům
průletu obcí a čarodějným bytostem v
maskách.
Při
registraci
dostanou
dospělé
čarodějnice v kostýmu poukázku na
svařák
z d a r m a, nezletilé pak
poukázku na limonádu.
Máteli zájem stát se členem přípravného
výboru sletu  volejte na tel. 723 824 329,
nebo se zastavte v knihovně.

dáme česnek a 1,5 dl bílého vína.
Necháme odležet. Uděláme válečky
(asi 6ks), balíme do těsta a

pečeme. Šťáva z masa krásně
nasákne do těsta.
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UPOZORNĚNÍ:

Odbor ŽP MěÚ Roudnice nad Labem
upozorňuje na zákaz vypalování staré
trávy.
Tráva je zakázána vypalovat podle
mysliveckého zákona č.449/2001 Sb. a
podle požárního zákona č.133/185 Sb.,
v platném znění.
Fyzické osobě, která se dopustí
porušení povinností, lze uložit pokutu do
výše 25 000, .Kč

VÍTE, ŽE

pálení čarodějnic je pohanským
svátkem z dob inkvizice. Když
se řekne 30. duben, každý se
hned začne těšit na večerní
rejdění a na volno druhý den.
Málokdo už ale ví, že takzvané
"pálení čarodějnic" je původem
pohanský svátek, který přešel
na lidový zvyk a tradici českých
vesnic.
Filipojakubská noc je nocí, kdy
prý zlé síly dokázaly vládnout
ještě větší magickou silou než
jindy. Přisuzuje se to úplňku,
který v tomto období vychází.
Protože lidé opravdu věřili, že
jim v noci před svatým Filipem
a Jakubem nad hlavami poletují
čarodějnice
na
košťatech,
začali této noci říkat noc
čarodějnic.

SALON " RIKA"

CHOVATELŮ EV.37 VĚDOMICE
KADEŘNICKÉ PRÁCE
Riana Brázdová
736 766 977
MODELAŽ NEHTŮ A ZPEVNĚNÍ
PŘÍRODNÍCH NEHTŮ GELEM
Kateřina Teufelová
606 654 059
REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE
RELAXAČNÍ MASÁŽE
FORMOVÁNÍ POSTAVY
Renata Vurmová
606 207 405
NOVĚ V SALONU RIKA (OD KVĚTNA 2013)
PEDIKÚRA
Renata Vurmová

ODPAD ZE ZAHRAD

Upozorňujeme občany, že biologický odpad ze zahrad je možno bezplatně
odevzdat ve sběrném dvoře v obci. Sběrný dvůr je otevřen každou středu od
13:00 do 17:00 hodin a každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. Můžete
přivézt i větve z jarního řezu stromů apod. Hnojiště u statku je již uzavřeno.
Ve sběrném dvoře můžete bezplatně odevzdat i objemný odpad či odpad
nebezpečný. Zpoplatněna je pouze stavební suť a pneumatiky. Sběrný dvůr je i
místem zpětného odběru elektrospotřebičů všeho druhu.
Chceteli pomoci mladým hasičům, nabídněte vysloužilé elektrospotřebiče jim.
Zapojili se do akce "Recyklujte s hasiči" a prostředky získané sběrem slouží
na jejich činnost. Informace na tel. 720 557 509.
Dále upozorňuji občany, že sběrný dvůr neslouží k uložení odpadu z
vyklízených nemovitostí. V takovém případě si objednejte kontejner!
IF

Klub přátel hry Magic the Gathering v
Matýsku
Magic the Gathering je sběratelská karetní
hra, kterou vymyslel v roce 1993 americký
student matematiky. V Magic the Gathering
se pořádají mistrovské turnaje a to včetně
mistrovství světa. V principu jde o to, že se
hráč snaží snížit „životy“ druhého hráče, a
to tak, že na něj útočí různými nestvůrami a
sesílá na něj kouzla, za která platí
magickou energií. Tyto bytosti a kouzla jsou
ve hře představovány právě kartami.
Od prosince 2012 mají všichni příznivci této
hry možnost scházet se v Centru
MATÝSEK. V Matýsku klub přátel této hry
vede pan Majerčík, kterému jsem položila
několik otázek:
Jak dlouho se hře věnujete?
S touto hrou jsem se poprvé setkal v roce
1995 a ihned si mě tato hra získala a to
zejména svou variabilitou a promyšleností.
Hru hrají obvykle dva hráči, ale může se
zapojit víc hráčů. S kolika nejvíce hráči jste
hrál a kolik hráčů je, podle Vás, optimální
počet?
Původně byla hra vytvořena pro dva hráče.
V současné době jsou kromě klasických
duelů
oblíbené
zejména
zápasy
dvoučlenných týmů (à la čtyřhra v tenisu).
Na oficiálních turnajích jsou nejčastější
duely, nicméně, dle mého mínění, se při
hře více hráčů najednou užije legrace
nejvíce.
Kolik členů má dnes Váš klub a věnujete se
přípravě na mistrovství?
Náš klub má dvanáct členů, od školáků po
„staré kmety“. Věřím, že bychom se
dokázali kvalifikovat na české mistrovství.
Nicméně těžiště naší aktivity je v lokálních
turnajích. V září se těšíme na turnaj ze
série mezinárodních Grand Prix v Praze.
Co byste vzkázal zájemcům o tuto hru?
Jediné  přijďte se k nám podívat! Schůzky
máme v Centru MATÝSEK každý pátek od
17:30. Pro vyzkoušení hry nepotřebujete
nic, kromě otevřené mysli a úplně základní
znalosti angličtiny. Svůj první balíček karet
dostanete od nás.
Klára Strýhalová

Ještě nemáte hlášení místního rozhlasu ve svém emailu?
Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu na email:
Máteli zájem o zasílání textu hlášení místního rozhlasu na Váš email, zaregistrujte se na adrese
podatelna@vedomice.cz.
Do předmětu zprávy napište ROZHLAS. Do textu napište jméno (nepovinné). Zprávy Vám budeme
zasílat na adresu, ze které se zaregistrujete. Registraci můžete kdykoliv zrušit.

Termín uzávěrky příštího čísla je 7.6.2013.
Občasník Vědomické noviny vydává obec Vědomice, Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 00264598,
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14 213, v nákladu 300 ks  březen 2013.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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