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Milí čtenáři,
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VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.
OBEC
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vítám Vás u vánočního vydání našich Vědomických novin. Blíží se konec roku a opět
nastává čas bilancování. Co se letos podařilo, co se nepovedlo, co odkládáme na příští
rok... Já věřím, že Vědomické noviny se nám daří. Že Vy, naši čtenáři, se na každé další
číslo těšíte, a že díky našim novinám dostáváte zajímavé a užitečné informace o životě v
obci. Za to patří dík všem, kteří svými články do novin přispívají. Máte pocit, že v
novinách něco chybí? Že máte informace, které by zajímaly ostatní spoluobčany? Pak
neváhejte a kontaktujte nás. Rádi uvítáme další dopisovatele. Na poslední straně novin
vždy najdete informaci, kdy je uzávěrka dalšího čísla a kontakt.
Jménem redakce přeji všem našim čtenářům příjemné prožití Vánočních svátků a do
roku 2013 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ing. Iva Fořtová

INFORMACE Z OBCE
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KOMISE PRO
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

KLUB DŮCHODCŮ
SDH VĚDOMICE
KNIHOVNA
SK SAHARA FOTBAL

POZVÁNKA NA SILVESTR
POZVÁNKA NA ZPÍVÁNÍ
PRO DĚTI
KŘÍŽOVKA

VÁNOCE
Jdou Vánoce,
ten zlatý čas…
Hvězdnatý svátek,
který světí
vzpomínky, lásky
a sny dětí.
Kéž i vám zazní
jeho hlas!

Informace z obce

S radostí oznamujeme občanům, že byl
dokončen CHODNÍK k plaveckému
bazénu a dále do obce. Podařilo se nám
zajistit občanům Vědomic bezpečnou
cestu do obce. Ať již bydlíte na
Zavadilce nebo ve staré části obce, po
chodníku se dostanete z Roudnice do
Vědomic. A samozřejmě i naopak.
Jedinou černou tečkou je chování
některých "spoluobčanů", kteří při svých
nočních návratech ničí sloupy veřejného
osvětlení a vše, na co dosáhnou.
Oprava díla takových vandalů není
vůbec levná záležitost. Nehledě na čas,
který je nutné nápravě škod věnovat.
Většina lidí si práce ostatních váží. A
právě pro ně se snažíme obec
zvelebovat.
Dokončena a předána do užívání
dobrovolným
hasičům
byla
také
zrekonstruovaná POŽÁRNÍ ZBROJNICE. V
podkroví vznikla krásná klubovna, která
Vědomické noviny

bude sloužit i ke schůzkám mladých
hasičů o jejichž úspěších se píše na
jiném místě těchto novin.
Chodíte na procházku k Labi? Pak jste
si asi všimli dalších vzrostlých STROMŮ,
které přibyly v prostoru pod rekreačním
areálem. Jednalo se o dokončení
náhradní výsadby stromů, prováděnou
společností RENO Energy, která staví
na místě bývalé vorovky vodní
elektrárnu.
Přichází ZIMNÍ OBDOBÍ a s ním i
občasné sněžení a mráz. Jistě jste již
zaznamenali, že opět vyjel do ulic náš
egholm, což je univerzální stroj, který
slouží k údržbě obce. V zimě ho
používáme především k odklízení
sněhu. Žádáme občany, aby před svou
nemovitostí odstranili všechny překážky,
které brání v průjezdu zametacího stroje
na chodnících. Rovněž, pokud to není
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PŘÍLOHA STR.1

PŘÍLOHA STR.2

Pro děti máme vánoční úkol.
Počítáme zvonečky ve všech
obrázcích v celých novinách.

bezpodmínečně nutné, nenechávejte
svá auta parkovat na komunikacích. Při
odklízení sněhu je technika musí
objíždět a vznikají tak další problémy,
včetně zúžení vozovky. Děkujeme všem
za pochopení a usnadnění práce našim
zaměstnancům.

I.F.
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VOLBY

VOLBA PREZIDENTA ČR se bude konat v pátek, 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v

sobotu, 12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.
V případě, že prezident nebude zvolen v I. kole, uskuteční se II. kolo voleb za 14 dní, tj. pátek a
sobota 25. a 26. ledna 2013 ve stejných časech.
V případě II. kola voleb obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

ODPADY  pozor změna
Upozorňujeme naše spoluobčany, že je nutné si vyzvednout samolepky na svoz komunálního odpadu
pro rok 2013.
Samolepku si můžete vyzvednout na OÚ do 21.12.2012. Platby za tyto samolepky budou vybírány až v
lednu 2013!
Ceny a termíny svozů budou zveřejněny na www.vedomice.cz
Pozor změna:
První svoz se neuskuteční 1.1.2013, jak je uvedeno v rozpisu, ale již v neděli, 30.12.2012. Další svozy
budou již podle rozpisu. Na ty už musíte mít na popelnici nalepenou samolepku na rok 2013, jinak Vám
odpad nebude odvezen!

PRVNÍ SVOZ SE NEUSKUTEČNÍ 1.1.2013, JAK JE UVEDENO V ROZPISU, ALE JIŽ V NEDĚLI, 30.12.2012.

SBĚRNÝ DVÚR ODPADU VE VĚDOMICÍCH BUDE
26. A 29. PROSINCE UZAVŘEN!

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

KDO JE POPLATNÍKEM?
Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce
Vědomice.
OD JAKÉHO VĚKU MUSÍM PSA PŘIHLÁSIT?
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
JAKÉ JSOU SAZBY POPLATKU ZA PSA?
Sazba poplatku pro rok 2013 činí ročně za jednoho psa 200, Kč za psa druhého 100, Kč.
SPLATNOST POPLATKU
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Dojdeli ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
NA JAKÉ ČÍSLO ÚČTU MOHU ZA PSA ZAPLATIT?
Poplatek můžete hradit bankovním převodem, na účet číslo 14122471/0100, ke každé zasílané platbě je nutno připojit Váš
variabilní symbol (číslo popisné). Další možností je uhradit poplatek v kanceláří OÚ Vědomice.

Okénko mateřské školy Vědomice
Jak se zpívá ve známé písni: „bude zima, bude mráz, kam se
ptáčku kam schováš“, tak my se oproti ptáčkovi v naší školce
nikam neschováme, možná jen při hře na „Schovku“, protože
se blíží advent a s ním spojená různá potěšení i úkoly.
Nedávno jsme si vychutnali úchvatné hudební vystoupení
Čaroděje a paní Muzikantky, kde jsme poznávali zajímavé
tvary, barvy a tóny nástrojů. Například saxofon, klarinet a
odlišné druhy fléten a jako bonus navíc jsme si i zapěli.
Čaroděj byl na začátku velice legrační, protože si strkal flétnu
do nosu, tak jsme ho poučili, že takhle se na ní určitě nehraje.

jde práce od ruky a všichni jsme se shodli, že výsledek jejich
námahy stál za to. Kdyby se budova školky mohla vyjádřit a
promluvit, určitě by nešetřila chválou. Tímto ještě jednou
děkujeme všem šikovným rodičům za jejich obrovskou
pomoc. Děkujeme!!!

Proběhla každoroční brigáda, při které jsme zvelebovali
venkovní prostory okolo naší školičky, rodiče pilně pracovali a
my děti jsme si hrály a občas jsme přišly zkontrolovat, jak jim

„Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni…“ Tato melodie již za
malou chvíli bude znít z našich hrdel, neboť Mikuláš na nás
jako každý rok nezapomene a přijde. Doufejme, že čert, který
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Na Obecním úřadu jsme ukázaly svůj um a jím přivítali nová
miminka, která přišla v něžných náručích svých maminek. Ani
jedno nezaplakalo při našem tanečku a písních, tudíž jsme
usoudili, že se naše vystoupení vydařilo.

Vědomické noviny

dorazí po boku Mikuláše zkrotí alespoň na malou chvíli často
neposedné uličníky a ty děti, které nemají důvod se ho bát
zbytečně nevyleká. Anděl na něj zajisté dohlédne, aby vše
proběhlo tak jak má. Za písničku, nebo přednesenou básničku
děti dostanou sladkou odměnu.
Největší událost tohoto roku bude jako vždy prosincová
besídka, která letos proběhne 14. dne tohoto měsíce v 15
hodin. Přípravy jsou v plném proudu. Můžete se těšit na
různorodý program, nebudou chybět básničky, písničky,
tanečky a nové prvky jako překvapení. Všichni rodičové,
prarodičové a ostatní příbuzní jsou srdečně zváni. Budeme se

těšit na vaší návštěvu a zajisté i potlesk za to, co jsme pilně
natrénovali. Teď už se jen nemůžeme dočkat, až z se našich
úst budou linout tato slova oblíbeného songu „Sláva už je
sníh, jedem na saních….“ To proto, abychom měli ze zimy co
nejvíce radostí, které bílá pokrývka přináší, tak už to děti
zkrátka mají.
Pavla Kavinová

Komise pro občanské záležitosti
Poslední listopadovou sobotu  24. 11. 2012 se konalo na Obecním úřadu ve
Vědomicích vítání nově narozených občánků.
Na slavnostní obřad byli pozváni malí občánci se svými rodiči, sourozenci,
prarodiči a ostatními příbuznými. Program obohatily děti z místní mateřské
školy. Pod vedením paní ředitelky a paní učitelky přednesly pásmo básniček a
písniček.
Příjemným zpestřením programu bylo vystoupení tří vědomických sudiček
Jitušky, Natálky a Kateřinky, které miminkům přednesly svá přáníčka do života.
Všem moc děkujeme za pěkná vystoupení.
Nové občánky do života obce přivítala paní místostarostka ing. Iva Fořtová.
Popřála miminkům hodně zdraví a lásky a rodičům hodně trpělivosti a radosti
při jejich výchově. Každý nový občánek dostal od OÚ upomínku na dnešní
slavnostní den a maminky květinu.
Letošní rok 2012 jsme přivítali tyto občánky: Sofii Valinovou, Matyáše Keře, Alici Blahovskou a Sáru Leonovičovou.
Komise pro občanské záležitosti také blahopřeje našim starším spoluobčanům v den jejich životního jubilea.
V měsících srpen až prosinec jsme navštívily tyto jubilanty :
srpen
Podrábská Marie
Jandová Marie
Kormaník Josef
Mihulková Vlastimila
Nergl Vladimír
Veselý Jan

září
Luxa Evžen
Bernášková Marie
Kvasničková Jiřina
Šmídlová Marie
Podrábský Ladislav

říjen
Horová Věra
Kučera Vladimír
Honka Miloslav
Altmanová Ludmila

listopad
Kocourek František
Rousová Eva
Pánek Josef

prosinec
Barcalová Jiřina
Vokel Jiří
Šmídová Jaroslava
Knoblochová Marie
Volánek Jaroslav
Brejša Stanislav
Paulovičová Emilie
Hršelová Jiřina

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a životní optimismus do dalších let. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu
Pánkovi. Na jeho žádost jsme za peníze určené na nákup jeho dárkového balíčku pro oslavence, nakoupili sladkosti pro děti
hasického sboru.
Na závěr všem přejeme pokojné vánoční svátky, a abychom se o svátcích setkali s našimi nejmilejšími, udělali si na ně čas a
popovidali si.
Do nového roku 2013 hodně zdraví, pohody a radosti ze života.
KPOZ (VS)
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SDH Vědomice

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou obci Vědomice za provedení celkové
rekonstrukce a opravy požární zbrojnice. Naše poděkování
patří také odborné stavební firmě ARTESO Vědomice, která
prováděla stavební a rekonstrukční práce. Sbor dobrovolných
hasičů ve Vědomicích tak získal klubovnu pro malé hasiče
„PLAMÍNEK“, pro mladší a starší žáky a členy sboru.
Klubovna se nachází ve druhém nadzemním podlaží a je
využívána také jako schůzovní místnost. Je vybavena
kuchyňským koutem se zabudovaným vařičem, kuchyňským
dřezem a zabudovanou lednicí. V přízemí požární zbrojnice
se nachází oddělené sociální zařízení (páni, dámy) a
prostorná garáž pro uložení techniky. Vně objektu na venkovní

zdi je osazen hasičský znak v provedení „vysoký červený
smalt  email" s rokem založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Vědomicích – rok 1886. Objekt je vytápěn plynovým
ústředním topením.
Požární zbrojnice byla dána do užívání SDH Vědomice dne
23. listopadu 2012.
Nově vybudovaná požární zbrojnice nás, hasiče obce
Vědomice, zavazuje k pokračování hasičské tradice v obci, k
práci s mládeží a k vytváření dalších hodnot pro blaho naší
obce.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Vědomice
Starosta sboru – Václav Vápeník
Velitel jednotky – Václav Sazeček

Soptíci z Vědomic

SOUHRN UDÁLOSTÍ ZA ROK 2012
Je to už rok, co jsme založili kroužek mladých hasičů ve
Vědomicích. Všechny nepříjemnosti, které nás v začátcích
provázely, ať už se jednalo o vybavení (to jsme neměli vůbec
žádné), nebo problémy ze strany minulého vedení, se nám
podařilo překonat.
I když nám někteří nevěřili, vydrželi jsme a jedeme dál…
Chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli a i stále
pomáhají, neboť bez nich bychom to nezvládli.
Naším cílem je nabídnout dětem smysluplné trávení volného
času. Historie činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve
Vědomicích sahá velmi daleko, až do roku 1886. Jsme hrdí na
to, že jsme převzali štafetu a navázali na úspěšnou činnost
našich předků.
Práce s mládeží je velmi náročná, ale odměnou je nám dětská
radost, kterou s dětmi prožíváme po každém úspěšném startu
na závodech. Naše činnost ale není jen závodění. S dětmi
jezdíme na výlety, uspořádali jsme ve Vědomicích Dětský
den...

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ (VÝTVARNÁ SOUTĚŽ):

V následující reportáži Vám stručně shrneme naše "závodní"
úspěchy i další aktivity SDH Vědomice.
Zúčastnili jsme se 8 soutěží a okresního kola hry Plamen.

USPOŘÁDALI JSME DĚTSKÝ DEN.

ÚSPĚCHY MLADŠÍCH ŽÁKŮ:

Sára Hlinková 3. místo /ZŠ 2/
Matyáš Tvrzník : 1. místo /ZŠ 1/

3. místo  požární útok, štafeta 4x60 m
Bechlín 22.9.2012
2. místo  závod požárnické všestrannosti
Vědomice 6.10.2012
3. místo  závod požárnické všestrannosti a protipovodňové
připravennosti Křešice 13.10.2012

ÚSPĚCHY STRAŠÍCH ŽÁKŮ:

5. místo: Předonín 27.5.2012  požární útok a štafeta 4x60 m
6. místo: Brozany 29.9.2012  závod požár.všestrannosti

UMÍSTĚNÍ V OKRESNÍM KOLE HRY PLAMEN:
mladší žáci: celkové 6. místo
starší žáci: celkové 8. místo
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NAVŠTÍVILI JSME SKAUTSKÉ LANOVÉ CENTRUM
ROUDNICI NAD LABEM A MUZEUM ČESKÉHO GRANÁTU
TŘEBENICÍCH.

V
V

Dušníky 8.9.2012
3. místo  požární útok a štafeta 4x60 m
Bechlín 22.9.2012
2 a 3. místo  závod požárnické všestrannosti
Brozany 29.9.2012
1. a 4. místo  závod požárnické všestrannosti
Vědomice 6.10.2012
3. a 4. místo  závod požárnické všestrannosti
protipovodňové připravenosti  Křešice 13.10.2012

a

A TEĎ NĚCO MÁLO Z TOHO , CO NÁS ČEKÁ.

8.12. exkurze HZS v Litoměřicích
14.12. vánoční besídka
Dále budeme skládat zkoušky odbornosti, trénovat, soutěžit a
připravovat se na jaro.

ODDÍL PLAMÍNEK

Dle sdělení rady mládeže OSH v Litoměřicích jsme vyhráli
pořádání okresní soutěže ve Vědomicích.
1. část okresního kola hry Plamen se bude konat 20.4.2013
na Zavadilce!
Je to pro nás velký úspěch a budeme se snažit umístit co
nejlépe.

V září jsme založili i oddíl našich nejmenších hasičů.
Plamínek. Hned v září děti začaly jezdit po soutěžích a
získávat zasloužené odměny.

ZVEME VÁS NA PROHLÍDKU NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE!
ÚSPĚCHY PLAMÍNKU:

Den otevřených dveří se bude konat dne 15.12.2012 od 14:30
do 16:30 hodin.

2. místo  závod požárního útoku a štafeta 4 x 60 m

Děkujeme Milanovi Vágnerovi  bistro u Sumce, který dětem
daroval nápoje a občerstvení na vánoční besídku. Dále
děkujeme paní Marii Cinkové za finanční dar.

Vědomické noviny

strana 5

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.
Poslední letošní dílna je 18.12. Opět se sejdeme v pondělí 7.1.2013.

Místní knihovna ve Vědomicích je
otevřena 2 dny v týdnu. V pondělí
dopoledne současně s půjčováním knih
a časopisů probíhá setkání u kafíčka. V
pondělí a v úterý odpoledne si mohou
děti přijít do knihovny vyzkoušet svoji
šikovnost a něco si vyrobit ve výtvarné
dílně. Úterky jsou určeny především pro
mladší děti, které mohou přijít s
doprovodem rodičů nebo starších
sourozenců. Přijít můžete i bez
přihlášení. Stačí vzít 10, Kč. (vybíráme
na materiál)
Ukázky našich výrobků můžete najít na
našich stránkách 
knihovnavedomice.cz.

příští rok nám počasí bude přát a
lampiónového
průvodu
po
cestě
vyznačené jen mihotavými plamínky
svíček, se dočkáme.
Další akcí, která v knihovně proběhla
byla MIKULÁŠSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA.
V úterý, 4.12. se místní knihovna
proměnila na pracoviště, kde se dětem
věnovali andělé a čerti. Úkolem dětí bylo

V KNIHOVNĚ VŠAK PROBÍHAJÍ I DALŠÍ
AKCE.
Pro nepřízeň
uskutečnili akci

USPÁVÁNÍ

počasí

jsme

VĚDOMICKÝCH BROUČKŮ

s ním spojené aktivity nebylo ani
pomyšlení. Proto jsme narychlo program
upravili a akci (tedy kromě zapálených
svíček) jsme přesunuli dovnitř. Azyl nám
poskytla knihovna a další prostory
obecního úřadu. Včelí medvídci Čmelda
a Brumda se tak mohli s dětmi sejít a
prožít
s
nimi
hezký
podvečer.
Vědomické broučky jsme do jejich
postýlek uložli. A víte, že přišel i
Pučmeloud? Spolu s dětmi si zazpíval a
dokonce měl pro ně připravený i malý
znalostní test. V tělocvičně děti shlédly
pohádku o čmeláčcích a pak už nastal
čas loučení.
Děkuji všem dospělákům i odrostlejším
dětem, které se na přípravě a realizaci
"uspávání" podíleli. Pevně věřím, že

http://knihovnavedomice.cz.
Kdo

jste

to

ještě

nezaznamenal,

JEŠTĚ ZPRÁVA Z NAŠÍ PONDĚLNÍ
KAVÁRNIČKY.

Jsme moc rády, že si mezi nás našly
cestu i další
"holky". Zde uvádím
básničku, kterou napsala Růženka a
jasně vyjadřuje důvod, proč se v
kavárničce tak rády scházíme.

Vědomická "partička"
to je samá babička.
My jsme holky důchodkyně,
scházíme se každý týden
v kavárničce "Knihovna",
kdopak se nám vyrovná.
Uvaříme kafíčko,
"podrbeme" maličko.
Je tam spousta legrace,
smějeme se od srdce.
A abychom byly "FIT",
chodíme si zacvičit.

letos

právě v prostorách místní kníhovny.
Oblíbená akce, na kterou každoročně
dorazí spousta dětí, se bohužel venku
nedala uskutečnit. Počasí bylo proti
nám, lilo a lilo. Na lampiónový průvod a

A

napsat dopis Ježíškovi a hodit ho do
andělské schránky. Pak si musely
vyrobit čertovský ocásek a na závěr
ozdobit sáček na mikulášskou nadílku.
A pak už mohly
vstoupit do
tělocvičny, kde na
ně čekal Mikuláš
se svými
pomocníky,
čertíkem a
andílkem. Od
Mikuláše za
básničku nebo
písničku děti
dostaly bonbóny
a malý dáreček.
Nakonec mohly pomoci se zdobením
vánočního stromečku, který vytvořil tu
pravou předvánoční atmosféru. A
protože Mikulášská dílna ještě
nekončila, větší děti se vrhly na taneční
koberce a až do 19:00 hodin se střídaly
v tanci a soutěžily, komu to jde nejlépe.

I letos se nám podařilo dát dohromady
recepty a po "Moučníkovém" a
"Knedlíkovém",
letos
vydáváme
"Masíčkový" KALENDÁŘ NA ROK
2013.

A

NAKONEC
INFORMACE
PRO
RODIČE DĚTÍ, KTERÉ CHODÍ DO 1. 
4. TŘÍDY.

V knihovně máme 25 nových knih
určených právě malým čtenářům. Knihy
patří většinou do edic První nebo Druhé
čtení. Knihy jsou krásně ilustrované, s
velkým písmem a nejsou moc silné.
Prostě jsou to ty pravé knihy pro
začínající čtenáře. Knihy jsou v našem
stálém fondu. To znamená, že se po 3
měsících neodvážejí do Litoměřic, ale
zůstavají v naší knihovně. Knihy
nemusíte kupovat. Stačí zajít do
knihovny a knihu si vypůjčit.
I.F.

PRO ZAJÍMAVOST...
ALKOHOL není takovým nepřítelem, jak se

někdy říká. Působí i léčivě.
Prostředek na křečové žíly:
1. Natrháme čerstvě vyrašené špičky
obyčejného smrčku. 1/4 litru obyčejného
alkoholu smícháme s hrstí natrhaných
větviček. Uzavřeme do sklenice a
necháme 3 týdny, dokud nezhnědnou.
Občas promícháme. Přidáme trochu octa a
scedíme.
Vhodné na masáž, zejména před spaním.
M.C
knihovna

Vědomice

má

nové

webové

stránky.

Najdete

je

na

adrese

Najdete tam pozvánky na akce i reportáže z akcí již uskutečněných. Také katalog knih, které jsou v knihovně k dispozici.
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SPORT

SK SAHARA Vědomice – fotbal

„A“ mužstvo – Po velmi dobrém výkonu
proti vedoucímu mužstvu tabulky Mondi
Štětí, kdy jsme sice prohráli 0:2, ale
hráči zanechali dobrý dojem, jsme
odjížděli do Radovesic s cílem zisku
minimálně jednoho bodu. V zápase, kdy
jsme zpočátku měli herní převahu,
rozhodly naše hrubé chyby při prvních
dvou gólech domácích. V poločase byl
stav 3:1. Během přestávky se trenér
snažil kluky nabudit, aby se ještě porvali
alespoň o bod, ale to vydrželo zhruba
deset minut a po dalších hrubých
chybách v rozehrávce a obraně jsme
inkasovali další dvě branky a mužstvo
se položilo. Konečný výsledek 6:2 pro
domácí byl pro nás ještě lichotivý.
V dalším kole jsme hostili Kostomlaty
pod Řípem. Jediný cíl v tomto utkání byl
zisk tří bodů. Od první minuty byl znát
rozdíl v nasazení oproti minulému
zápasu a góly na sebe nedaly dlouho
čekat. V rozmezí deseti minut od 10. do
20.minuty se postupně trefili: Platil, Štulc
a Studnička, a to soupeřem notně
otřáslo. V dalším průběhu zápasu měli
naši hráči více ze hry a soupeř se téměř
k ničemu nedostal. I přes obdržený gól
ve druhém poločase hráli kluci ofenzivně
a potvrdili to čtvrtým gólem Turčányiho v
70. minutě. Konečný stav 4:1 byl zcela
zasloužený.
Potvrdit zlepšenou hru a získat další
body jsme jeli další víkend do Vražkova,
který byl stále bez bodu. Utkání se od
začátku hrálo pod taktovkou našeho
týmu. Byli jsme útočnější a vytvářeli
jsme si dobré šance. Ve 25. minutě
vyšachovali, po pěkné přihrávce Tyla,
Kubín s Bánomem obranu domácích a
Bánom dával gól do prázdné branky. Za
deset minut vystřelil Kubín z dálky a
bylo to 0:2. Ve druhém poločase
pokračovala převaha našich a dalšími
dvěma góly Tyla z trestného kopu a

Turčányiho z penalty.To jsme vedli již o
čtyři branky. Domácí tento vývoj zápasu
špatně nesli a přibývalo ostrých zákroků.
I když do konce zápasu ještě snížili na
1:4, druhé vítězství v řadě bylo naše.
Zápas na domácím hřišti s mužstvem
Dušník byl od začátku v režii hostujícího
mužstva. Hosté byli rychlejší, důraznější
a jenom díky dobrým obranným
zákrokům jsme drželi bezbrankový stav.
Bohužel pouze do 25. minuty, kdy jsme
dostali první gól a do poločasu ještě
další čtyři. Ve druhém poločase byl ještě
vyloučen náš hráč Turčányi za napadení
protihráče. Utkání jsme dohráli v deseti
a konečný stav 0:8 nás po předešlých
dvou výhrách posadil zpět na zem.
Na zápas ve Bříze se sešlo pouze
devět hráčů a tomu odpovídal obraz hry.
Bylo jasné, že půjde pouze o výši skóre.
I přesto musím vyzvednout snahu všech
devíti hráčů. Konečný výsledek zápasu
byl 7:1 (4:0) pro domácí.
Po tomto zápasu se rozhodl u mužstva
skončit trenér Míra Kačírek. Mužstvo do
konce podzimní části převzal Josef
Hořejší.
Zápas desátého kola s Bechlínem,
který jsme měli hrát na domácím hřišti
27.10. byl pro nezpůsobilý povrch
odložen na 17.11. Nás tak čekaly dva
zápasy na hřištích soupeřů. V Židovicích
a v Lounkách. Výkony mužstva v obou
zápasech byly z těch lepších.
V Židovicích jsme měli z počátku více
ze hry a dvě vyložené šance, bohužel
nás přibrzdily dvě branky domácích po
našich hrubých chybách. Další průběh
zápasu byl vyrovnaný v poli, ale bohužel
jsme si nevypracovali žádné vyložené
příležitosti a naopak jsme inkasovali po
třetí z rychlého protiútoku domácích.
Zápas tak skončil výhrou domácích 3:0.
Podobný průběh mělo i utkání v
Lounkách, kde jsme zbytečně inkasovali

v prvním poločase a pak v úplném
závěru zápasu a prohráli 0:2. Kýžené
body nám nebyly dopřány ani v
posledním, odloženém zápase doma z
Bechlínem. Přitom jsme hráli vyrovnaný
zápas a ujali se i vedení po brance
Bánoma z 20. min.
Do poločasu soupeř vyrovnal, i když
bylo zjevně vidět, gól byl dosažen rukou.
Ve druhé půli pokračoval celkem
pohledný fotbal od obou soupeřů, ale
hosté byli nakonec produktivnější a
dvakrát překonali jinak dobře chytajícího
Jakuba Kose v naší brance a vyhráli
1:3.
Celkové hodnocení podzimní části je
tak nelichotivé. V tabulce jsme se sedmi
body na předposledním místě, ale ztráta
na mužstva před námi není nijak
propastná.
Nutno také dodat, že v mužstvu
nastupují celkem pravidelně i někteří
dorostenci a nevedou si nijak zle.
Prvním úkolem po skončení sezony je
otázka získání nového trenéra k
mužstvu. Nyní je před námi zimní
příprava, která bude probíhat jedenkrát
týdně v hale Pod lipou a jedenkrát týdně
venku při nabírání fyzické kondice.
Věříme tomu, že chuť hráčů na sobě
přes zimu pracovat je neopustí a na
záchranné práce v jarní části soutěže
budeme dobře připraveni a Vy, naši
příznivci,
budete
spokojeni
s
předvedenou hrou a výsledky.
Všem Vám za výkonný výbor SK
SAHARY Vědomice přeji krásné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a
spokojenosti v novém roce.

Hodnocení kluků po podzimní části
sezóny, z pohledu nás trenérů, vyznívá
vesměs pozitivně. Sehráli jsme celkem
osm zápasů a bilance tři výhry, dvě
remízy, tři prohry, skóre 22:29, s počtem
bodů 11, nás zatím v tabulce řadí na
velmi pěkné páté místo. Zpočátku jsme
řešili problém, kdo se postaví do branky.
Role se úspěšně zhostil Filip Hocek, a
nevedl si vůbec špatně. Vychytal první
dvě vítězství. Od třetího kola už v
brance stál David Kolář, kterého se
podařilo získat na hostování z SK
ŠTĚTÍ. Ihned se stal oporou týmu a má
velkou zásluhu na našem prozatímním

umístění v tabulce. Rozdíly jsou
minimální, hrát se dá s každým
soupeřem. Přestože máme poměrně
mladý mančaft, třetinu totiž tvoří právě v
létě skončení žáci, věříme, že na jaře
ještě na třetí příčku dosáhneme. Někteří
kluci již okusili i start za mužstvo
dospělých. Několik zápasů odehrál náš
kapitán Tomáš Luxa a nebyl chválen
nadarmo. Zahráli si i další, ať je to
Tomáš Dlouhý, Lukáš Souček či Jakub
Němec. Určitě je to pro ně jen a jen
dobře! Jsme přesvědčeni, že stejně jako
v počátcích vzešlo z řad žáků několik
chlapců pro A  tým, vzejde i nyní z řad

dorostenců. Kluci na to rozhodně mají.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
nejenom jim, ale i rodičům za
neúnavnou podporu v povzbuzování a v
neposlední řadě za pomoc při dopravě k
zápasům na hřištích soupeřů. Též velký
dík patří všem, kteří se perfektně starají
o naše hřiště a zázemí. Taktéž
děkujeme dámám v místním kiosku za
jejich trpělivost a ochotu.
Všem příznivcům fotbalu přejeme klidné
a zároveň i radostné svátky.
Trenéři  Petr Váňa, Evžen Luxa,
Petr Chládek
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HISTORIE OBCE

Chtěla bych tímto poprosit občany, kteří mají doma jakékoli
historické dokumenty, týkající se obce Vědomice, aby se o
informace podělili a nabídli je obecnímu úřadu. V obecních
kronikách je záznamů velmi málo a každá informace, týkající
se jak událostí, tak staveb, může obohatit naše poznání.
Jedná se zejména o kroniky jednotlivých stavení. Velkou
historickou hodnotu by mělo i znovuobjevení například kroniky
Sboru dobrovolných hasičů.
Děkuji paní J. Hrnčířové za poskytnutí kroniky domu čp. 1. A
nabízím malou ochutnávku toho, co lze v kronikách najít.

Někdy je to i dobrodružné čtení:
...Hospodařil na polích, která později rozprodal. Mezi ním a
jeho ženou vznikly rozpory o to, jakým způsobem s penězi
naložit. Jednoho dne jeho žena záhadným způsobem zmizela.
Druhý den ráno byly nalezeny u Labe její pantofle a konve na
vodu. Podle jedné pověsti se prý utopila. Podle jiné pověsti
prý byla jinak odpravena a konve a pantofle tam byly dány jen
proto, aby to vypadalo, že se utopila...
I.F.

POZVÁNKA
Klub důchodců Vás srdečně zve
na SILVESTR NANEČISTO,
který se koná v sobotu,
29. prosince od 18:00 hodin
na Obecním úřadu ve
Vědomicích.
Vstupné 80, Kč
Občerstvení
zajištěno.

PODĚKOVÁNÍ

Všem občanům Vědomic, kteří mi celý rok
přinášeli do knihovny nepotřebný materiál
(vlnu, látky, mašle, dřevěné odřezky, obaly
od kinder vajíček...), moc děkuji. I díky nim
se ve výtvarných dílnách, kde s dětmi
vytváříme zajímavé výrobky, vejdeme do
10, Kč za materiál. Například i z obyčejných
starých CD disků se dají vytvořit pěkné věci.
Ještě jednou děkuji.

VĚDOMICKÁ ČASOPISOVNA

Unikátní projekt časopisovny v místní knihovně
stále funguje. Je Vám líto vyhodit do kontejneru
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

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 11.3.2013.
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  prosinec 2012.
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. Hurá. Už brzo budou Vánoce. Budou dárečky, cukroví, ozdobený stromeček a také vánoční prázdniny. Když zrovna
nebudete mít co dělat, můžete spočítat všechny zvonečky v tomto výtisku novin a vyřešit úkoly na této stránce. Tu pak přineste
po Novém roce do knihovny. Tam vás čeká odměna!

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
Jméno: .......................................................
Věk:

.............

Počet zvonečků: ...............
Vaším
úkolem je správně pospojovat body. Určitě vidíte, že
Vám vznikne vánoční ozdoba. Vezměte si pastelky a ozdobu
nějak naparáděte. V knihovně pak vybereme tu nejkrásnější
ozdobu.
Vezmi tužku a najdi
cestu bludištěm!

LYŽAŘSKÁ BÁSNIČKA
Hádala se lyže s lyží,
co se stane, když se skříží.
Kdyby šlo jen o lyže!
Vznikly jiné potíže!
Sníh se zvedl jako mrak,
z lyžaře je sněhulák.
V zimě se dá dělat spousta věcí. Jezdit na saních, na
bruslích nebo lyžovat. Tady máš jeden obrázek k vybarvení.
Milé děti. Docela náhodou jsem dostala rukopis knihy příběhů ze života jednoho štěňátka. Kniha se mi moc líbila a tak
Vám jeden příběh štěňátka Akélky nabízím k přečtení.

VÁNOCE – PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA NAŠEHO ŠTĚNĚTE
Konečně nastaly nejkrásnější svátky v roce  Vánoce. Pro mě
to byly úplně první Vánoce, které jsem zažila. A kamarádi moji,
byla to nádhera. Na Štědrý večer všude svítily svíčky a
světýlka na stromečkách. Doma se zpívaly koledy a všichni
byli veselí. Moc krásné to bylo. Ale mě přece jen něco
trápilo...Maminka mi povídala, že dárky nám štěňátkům i vám
dětem nosí Ježíšek. Ale nikdo ho prý při tom ještě nikdy
neviděl. Tak jsem se rozhodla, že ho určitě musím najít.
Nejdříve jsem musela vypátrat, jak vlastně takový Ježíšek
vypadá. No, přestavte si, že někteří lidé mi ho popsali takhle:
„Je to takový starší pán s dlouhými vousy, oblečený v
červeném kabátě a vysokých botách, s velikým rancem na
zádech.“ No, to se mi celkem líbilo  v tom ranci má určitě
dárky pro mě a mé bratříčky. Jenže, pak mi ještě někdo říkal
další důležité věci: „Do pokoje se s dárky dostává komínem a
s dárky ho po nebi vozí sobi zapřaženi do saní.“ Jejda, ale
vždyť ty dárky v komíně umaže a co děti, které bydlí v bytech
a komín nemají, jak ty dostanou dárky. A co ti sobi, vždyť u
nás jsou tahle zvířátka jen v ZOO a nevím, jestli zrovna ona
umějí létat. Stihnou se vůbec všechny dárky dostat včas k
dětem? Byla jsem z toho moc smutná.
Pak mi ale maminka vše vysvětlila. Řekla, že ten starý pán v
strana 1

červeném obleku není Ježíšek, ale Santa Claus, který roznáší
dárky dětem třeba v Americe. No, něco jako u nás Mikuláš.
Tak to se mi moc ulevilo, ale stejně pořád nevím, jak vlastně
takový Ježíšek vypadá. Jdu pátrat dál... Pak jsem uslyšela, že
odněkud z velké dálky zaznívala krásná koleda: „Ježíšku,
panáčku...“ To je snad ono, tam ho najdu. Tak jsem přišla blíž
a proti mně jde zástup dětí, které míří do velkého domu u
náměstí. Nějaký člověk říkal, že je tam Vánoční výstava. To
slovo ještě neznám, ale chtěla jsem se tam podívat... No jo,
ale pejsci tam prý nesmějí. Tak jsem se schovala mému
páníčkovi pod bundu a šlo se. Děti, to byla nádhera, všude
stromečky a svíčky, prostě také Vánoce. Už jsem chtěla jít
pryč, když jsem si všimla, že děti se chodí dívat na takové
malinkaté postavičky v rohu. To jsem chtěla také vidět.
Můj pán řekl, že je to betlém. A víte, kdo byl uprostřed
postaviček??? Ježíšek. Bylo to takové malinkaté miminko v
plenkách v krmelci pro zvířátka. U něj stáli jeho rodiče a
spousta dalších dřevěných postaviček.
Tak vidíte, přece jen jsem ho nakonec našla. Nevím, jak
takový malý „capart“ stihne všem dětem nadělit tolik krásných
dárků, ale když jsem přišla domů, tak jsem pod stromečkem ty
své našla. Maminka mi řekla: „Není důležité, jak je kdo veliký,
ale jak je šikovný!!!“ Tak tohle si musím pamatovat. Budu to
nejšikovnější štěně na světě!!!
A.K
Vědomické noviny

Příloha Vědomických novin

VÁNOČNÍ HVĚZDA

Květina
prodávaná
pod
jménem
Vánoční hvězda se správně jmenuje
Poincézie ( Euphorbia pulcherima). Je to
pryšcovitá rostlina pocházející z Mexika,
kde v keřovité formě dorůstá až 4 metrů.
Má zelené listy se žlutým žilkováním a
několik
barevně
odlišných
sytě
červených listů. Ty se začínají
zabarvovat v období končícího podzimu
a začínající zimy. V zimě rostlina také
kvete a dosahuje největší krásy. Při
troše péče může tato krása vydržet i do
jara. Podle jedné legendy si tuto
původně bílou rostlinu zamilovala
královna z říše Aztéků. Když však

TROCHA VÁNOČNÍHO HUMORU:
O Vánocích říká maminka
Pepíčkovi: "Pepíčku, zapal
vánoční stromeček."
Za chvíli přijde Pepíček a říká: "A
svíčky taky?"

zjistila, že byla v lásce podvedena, puklo
jí srdce bolem a kapky krve zbarvily
květ, který si oblíbila.

JAK PEČOVAT O VÁNOČNÍ HVĚZDU

Už při nákupu si rostlinu prohlédněte,
zda má malá poupata a sytě zbarvené
listy. Pokud je již odkvetlá, opadají ji
zanedlouho listy. Je také citlivá na chlad,
proto si ji pro jistotu nechte v obchodě
zabalit a nenechávejte ji delší dobu na
chladném místě. Rostlinu umístěte na
světlé a teplé místo, ale musí být
chráněna před přímým sluncem a
průvanem. Optimální teplota je 20 °C.
Pokud je umístěna na příliš teplé místo,

KŘÍŽOVKA
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začnou její listy žloutnout a následně
opadat. Hvězdu zaléváme odstátou
vodou a zeminu udržujeme mírně
vlhkou.
Pokud chceme, aby nám vykvetla i
příští rok, tak po opadu horních listů,
seřízneme stonky rostliny na délku 10
cm. V dubnu, v květnu ji přesadíme do
nového substrátu, přidáme hnojivo pro
pokojové rostliny a začneme pravidelně
jednou týdně zalévat, aby byla rostlina
košatější. Nové výhonky zaštipujeme.
Od září ji umístíme na tmavší místo,
aby o Vánocích získala své typické
zbarvení. Nesmí být osvětlena víc jak
10 hodin.

Manželka chirurga požádala
manžela, aby jí na Štědrý den
zabil a vykuchal kapra.
“Proboha, co to po mně chceš,
miláčku? Takovou odpovědnost
nemohu přece vzít na svá bedra!
Jo, kdyby to byl nějaký pacient...”
”Kdo mi podá nějaký důkaz, že
Ježíšek neexistuje?” ptá se paní
učitelka ve škole. Přihlásí se
Pavlínka: “Prosím, kdyby
existoval a vyslyšel všechny
dětské prosby, tak už by na světě
nezůstal žádný učitel!”
Brání chlap svoji manželku před
svými parťáky v hospodě: “Moje
manželka není tak zlá, jak
vypadá. Před vánocemi mně
dokonce kupuje domů i rum.
Jenom mi vadí, že ho míchá s
cukrovím.”
Možná Vám v předvánočním
shonu přijde vhod RYCHLÁ
VEČEŘE:

Chleba namočený v mléce
Strouhaný sýr a salám
Máslo, vejce
Hrnečky silně vymažeme máslem
na dno poklademe ne moc
rozmočený chléb  necháme ho
jen lehce nasát mléko a silně ho
stlačíme. Na něj přijde vrstva
strouhaného salámu, pak vrstva
sýra, pak znova vrstva chleba a
vše zalijeme vajíčkem. Pokud
nám zbyde sýr, tak jím posypeme
každý hrnek.
Zapékáme cca 20 minut. Poté
necháme chvilinku vychladit a
vyklopíme na talířek.
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