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JAK POKRAČUJÍ PRÁCE NA ÚZEMNÍM
PLÁNU OBCE
Na základě přijatého usnesení
zastupitelstva obce, požádal starosta
obce dopisem ze dne 11.11.2013
Odbor majetku a rozvoje města,
Oddělení úřadu územního plánování
Městského úřadu v Roudnici n.L., o
úpravu návrhu územního plánu obce.
Konkrétně se jedná o vymezení územní
rezervy co nejdále od současně
zastavěného území a zastavitelných

ploch obce, pro koridor obchvatu města
Roudnice n.L., který zasahuje do
katastru naší obce. Protože však nová
trasa nebude v souladu s nadřazenou
dokumentací, bude do doby změny
Zásad územního rozvoje Ústeckého
kraje vedena jako územní rezerva. O
dalším postupu prací na novém ÚP
budeme naše občany průběžně
informovat. V současné době jsou v
zasedací místnosti obecního úřadu
vystaveny čtyři panely, na kterých jsou
fakta o původním i připravovaném

novém územním plánu. Uvedené
materiály jsou přístupné veřejnosti, a
pokud bude mít kdokoliv z našich
občanů zájem, uvítáme jeho návštěvu a
podáme podrobné informace.

V.T.KOMUNIKACE U PLAVECKÉHO
BAZÉNU
V těchto dnech se dokončuje
rekonstrukce silnice a chodníku podél
plaveckého bazénu. Komunikace byla
poničena při letošní povodni, kdy voda

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,
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...
Jménem redakce přeji všem našim čtenářům příjemné prožití Vánočních svátků a do
roku 2014 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ať se Vám vše daří podle vašich představ a těším se, že se v příštím roce u
Vědomických novin opět setkáme.
Máteli nějaké náměty, jak noviny vylepšit, neváhejte a pište. Rádi uvítáme Vaše
připomínky a hlavně dopisovatele, kteří nám pomohou noviny udělat pestřejší.
Kontakt najdete vždy na poslední stránce novin.
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Informace z obce

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

VÁNOCE
Tak – Šťastné a veselé!

Nehoňme se přátelé.
Nestíhámeli to vše, zapojme

své nápady,
pojďme dětem ukázat vánoce

jak od Lady.
Místo ozdob podle módy

zavěsme si jablíčko.
K idylce už potom chybí

opravdu jen maličko.
Bez legrace, vážení, možná

je již na čase.
Nebo zase podlehneme?....

tablet, mobil, noťase.
(převzato z internetu)

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým, ale i jménem vedení obce poděkoval za Vaši přízeň a
spolupráci při správě obce v právě končícím roce 2013.
Byl to rok náročný, ve kterém byla naše obec postižena ničivou povodní, s jejímiž následky
se někteří z Vás potýkají dodnes.
Přejeme Vám, i Vašim blízkým, krásné a klidné Vánoce, rodinnou pohodu a v nastávajícím
novém roce hlavně hodně zdraví a štěstí.

Václav Tyl
starosta obce
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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

Od 2. ledna 2014 budou na obecním úřadě připraveny k vyzvednutí samolepky na svoz komunálního odpadu na
I.pololetí roku 2014.
Samolepku budete moci zaplatit buď v hotovosti na obecním úřadu, nebo bezhotovostně na č.ú.14122471/0100
variabilní symbol (číslo popisné), a to do 31.1.2014.
Pokud nebudete mít novou samolepku na komunální odpad uhrazenou a nalepenou do 31.1.2014, nebude Vám
svozovou firmou komunální odpad od 1 .února 2014 vyvážen.
Ceny zůstávají na úrovni roku 2013.
Ceny a termíny svozů budou zveřejněny na www.vedomice.cz
Ve čtvrtek 2. ledna a v pátek 3. ledna 2014 bude možné
si vyzvednout samolepky na odpad od 8.00 hodin do 17.00 hodin.
V pondělí 6. ledna 2014 pouze do 11 hodin.

ODPADY  v lednu se ještě vyváží na starou samolepku!

SBĚRNÝ DVÚR ODPADU VE VĚDOMICÍCH BUDE
25. PROSINCE A 1. LEDNA UZAVŘEN!

Jak již spousta lidí ví, naše školka se potýkala s velkým
problémem. I po několika kolech konkurzního řízeních se
nedařilo vybrat ředitelku naší mateřské školy. Je opravdu
nelehký úkol najít vhodnou osobu, která má potřebné
vzdělání, praxi a vlohy pro toto povolání. Než se nám podařilo
nesnadné období překlenout, velkou oporou nám byla paní
Mgr. Zdeňka Krajníková, která na měsíc září a ještě kousek
zastávala funkci zastupující ředitelky. Tímto jí chceme ještě
jednou velice poděkovat za to, že svůj dočasný úřad zastávala
a pečlivě se starala o všechno, co se týká provozu, výchovné
práce, zaměstnanců, administrativy apod.
Paní Mgr. Zdeňka Krajníková nám dokonce napomáhala v

hledání své nástupkyně. Povedlo se, a od měsíce října k nám
do školky nastoupila zastupující ředitelka paní Marcela
Paříková. Dětem se hned zalíbila, s chutí se s ní pouštěli do
různých činností, do zpěvu, do výtvarného tvoření, do cvičení
a do poznávání krás podzimu a posléze i zimy. Budeme
doufat, že u nás už zůstane a školka bude mít svou ředitelku
na hodně, hodně a hodně dlouhou dobu. Nejprve však musí
projít konkurzním řízením.
A co se u nás dělo dál? Naše školka opravdu nezahálela. Děti
si užily vystoupení s pohádkou „Jak šel medvídek pro med“
od Štěpánčina divadélka. Také k nám přijel kouzelník, který
čaroval s dřevěnými klobouky a králíky. Pomocí nějakého

VE DNECH 23.12 AŽ 31.12.2013 BUDE OÚ VĚDOMICE UZAVŘEN Z DŮVODU ČERPÁNÍ
ŘÁDNÉ DOVOLENÉ. ZNOVU OTEVŘEN BUDE 2. LEDNA 2014.

podmáčela těleso pod vozovkou a část
komunikace se utrhla.
Na opravu obec získala dotaci z
ministerstva dopravy. Chodník byl
rozebrán a byla odtěžena část
nestabilního svahu. Nasypaný materiál
byl postupně zhutněn a stabilitu
zajišťuje vložená síť. Na jaře bude svah

osázen rostlinami s mohutným
kořenovým balem, které svah zpevní.
VANDALISMUS.
Stále jsou v obci zaznamenávány
případy vandalismu.
Podél chodníku z Vědomic k bazénu
někdo odcizil 60 sazenic čerstvě

vysázených keřů.
Vyndaly byly zničeny dvě lampy
veřejného osvětlení podél silnice II/240.
Oba tyto případy byly nahlášeny policii
a jsou vyšetřovány jako trestné činy se
škodou větší než 5000, Kč.

I.F.

Dne 24. a 31.12 probíhají svozy

normálně, podle rozpisu svozů!
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Soptíci z Vědomic
VÝLET – ZOO CENTRUM SRDOV
Dne 23.11.2013 jsme odvezli nasbírané
žaludy zvířátkům do Zoo centra Srdov.
Celkem jsme nasbírali cca 100 kg žaludů.

Někteří jsme sebou měli i usušené kaštany a také staré pečivo,
na kterém si zvířátka moc pochutnávala. Pan Fišer nás potom
potom zavedl do preparátorského ateliéru a ukázal nám část
svého preparátorského umění. Dokonce jsme jako první mohli
vidět nově připravovanou expozici  zvířata ve volné přírodě.
Nikomu se ze zoo centra nechtělo jet domů.
Počasí nám také přálo. Moc se nám tam všem líbilo a děti se
při loučení ptaly, zda tam zase někdy pojedeme. Tak snad
zase někdy příště.

Za SDH Vědomice si dovoluji popřát všem našim příznivcům, přátelům, rodičům malých soptíků a obyvatelům obce
Vědomice, kteří nás podporují vše nejlepší do nového roku 2014, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

V.S.

zaříkávadla vykouzlil živou hrdličku a nakonec děti dostaly
zvířátka umotaná z balónků. Děti nebyly jen pouhými diváky,
měly možnost se dle svého přání do kouzlení zapojit a tím
pobavit své kamarády, kteří se velmi nasmáli.
Dále byla vyhlášena soutěž pro děti z naší školky a jejich
rodiče o „NEJ“ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA, úkolem bylo
vytvořit ho z přírodnin a rukodělnou práci si pěkně užít a
strávit pohromadě pěkné odpoledne.
Nebylo lehké vybrat vítěze a tak
jsme jich stanovili hned několik.
Každý zúčastněný dostal odměnu,
protože všichni, kdo Podzimníčky
přinesli, nám jimi zkrášlili školku a
obohatili nás podobně, jako když
navštívíte galerii výtvarných umění.
Bohužel se do Vědomických novin
nevejdou fotografie všech
Podzimníčků, Tak jsme poctivým
losováním jednoho vytáhli z košíku a
můžete se na něj podívat v tomto
výtisku. Zbytek Podzimníčků uvidíte
na našich webových stránkách
www.msvd.estranky.cz. Spatříte tam
Alfonse od Denisky L., rodinu Mechovu od Radimka,
Podzimníčka od Kryštůfka, Podzimníčka od Davídka,
Podzimníčka Šišáka od Matýska, Podzimníčka Andělíčka od
Juráška, Podzimníčky se jmény Terefon a Ellinela od Terezky
a Elinky, Violku od Mikuláška B., Podzimníčka od Honzíka,
Podzimníčka Kůrovku od Filípka, Podzimníčka Dubánka a
Šiškovníčka od Pavlíčka, Podzimníčka Tomase od Robíka (na
fotce), Podzimníčka Špuntáčka od Víti a Podzimníčky od
Martínka.
V prostorách školky také proběhla BURZA ZIMNÍHO
OBLEČENÍ A VYBAVENÍ, kterou poctivě připravila a
organizovala paní školnice a paní ředitelka. Kdo měl zájem,
mohl si přijít nakoupit, nebo prodat různé druhy šatstva, bot,
bruslí atd. Akce byla pořádaná nejen pro rodiče ze školky, ale i
pro širokou veřejnost. Bohužel se sešlo málo zájemců a tak

doufáme, že se to příště zlepší a budeme se těšit z
nefalšovaného trhu.
Velmi se nám líbil JABLÍČKOVÝ TÝDEN, zásluhu na něm
měla hlavně naše paní kuchařka. Olizovali jsme se po
jablkových knedlících s máslem a skořicí, po jablkovém
štrúdlu, po buchtách s jablkovou náplní, po pečených
jablíčkách a různých nápojích z nich vyrobených. Vždyť toto

kulaté ovoce je považováno za dar
přírody na ochranu zdraví a života
člověka. Tak proč si občas podobně
„nezajablkovat.“
Samozřejmě nás neopomenul
navštívit Mikuláš s čertem. Zkoušeli
děti z básniček a velmi dobře věděli,
kdo zlobí a kdo ne. Předvedli nám
pěkné vystoupení a rozdali prima
nadílku.
V prosinci nás čeká Vánoční
besídka, letos bude na čertovské
téma. Srdečně zveme všechny
rodiče, aby se přišli podívat na
představení svých dětí.
Další velkou novinkou je, že příští rok

v květnu, se poprvé chystáme na zahraniční školku v přírodě,
pojede se do Chorvatska. Bude nás cestovat 9 dětí s
dospělým doprovodem, rodiči, babičkami a také děti, či
vnoučata zaměstnanců MŠ.
A nakonec ještě
VÁNOČNĚNOVOROČNÍ PŘÁNÍČKO
Děti z Mateřské školy Vědomice,
Vám přejí krásné svátky.
Do příštího roku zdraví více,
ať vyhnou se Vám hádky.
Spokojený rodinný život mějte,
buďte k sobě hodní.
Vánoční koledy radostně pějte
a v Novém roce buďte hodně spokojení.

CHCETE O NÁS VĚDĚT VÍC?
Máme své webové stránky, kde si můžete prohlédnout fotky
z našich závodů.

Chlubíme se tam i našimi výsledky.
Jsme fakt lepší a lepší.
Tak tedy: http://sdhvedomice.unas.cz
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Komise pro občanské záležitosti
V měsících říjnu, listopadu a prosinci oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané :
v říjnu v listopadu v prosinci
Horáčková Marie Nováčková Marta Podlešňovic Rastislav Paulovičová Emílie

Čermáková Marie Chmelová Zdeňka Hršelová Jiřina
Hoke Zdeněk Brejša Stanislav
Šmídová Jaroslava
Knoblochová Marie

Všem oslavencům ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.
Na závěr popřejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky a dětem sněhovou nadílku na prázdniny.

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 máme od 9. prosince 2013.

PODĚKOVÁNÍ.
Děkuji všem, kteří v letošním roce zásobovali knihovnu
materiálem pro výtvarné dílny (zbytky vln, mašle, látky, zbytky
stavebnic, korálky…).
Co jsme letos nepoužili, máme ve skladu a hodí se to na
příští rok.
V listopadu jsme také v knihovně stavěli z LEGA. Říkali jsme
tomu LAGOLAND v knihovně a vznikla opravdu pěkná díla.
Všechno jsme nafotili a Vy si dílka můžete prohlédnout na
nástěnce v budově obecního úřadu. Jen nám dost brzy
začaly docházet kostičky. Ono když staví 15 dětí, je velká
spotřeba…
Prosím tedy všechny, kteří mají doma nepotřebné kostičky,
třeba jen zbytky stavebnic LEGO, aby je věnovali dětem do
knihovny. Příště by mohla vzniknout ještě větší díla a děti by
se o kostičky nemusely přetahovat.VÝTVARNÉ DÍLNY.
V závěru roku se ve výtvarných dílnách věnujeme vyrábění
vánočních dárků. Vždyť Ježíšek je jen jeden a dárků je
potřeba moc. Tak mu trochu pomáháme. A vlastnoručně
vyrobený dárek přece potěší dvojnásob. Co na tom, že

písmenka trochu ujíždějí nahoru, že barvička na jedné straně
trochu stekla. Jsou to dárky vyrobené s láskou a s láskou
také darované. Naše maminky byly také shovívavé, když
jsme jim dávali své první upatlané dárečky.
(Někdy je mi trochu smutno, když slyším od prvňáčků, že
mamince koupily pantofle, tatínkovi vodu po holení a pro
babičku mají kapsle do kávovaru.)
Poslední letošní dílnička je v úterý 17. prosince. Pak se
sejdeme až v pondělí, 6.ledna.KAVÁRNIČKA V KNIHOVNĚ.
I v kavárničce jsme tentokrát před Vánocemi tvořili. Upekli
jsme perníčky a další pondělí jsme je zdobili polevou. Tedy,
tvořil, kdo chtěl a taky kdo na to viděl. Ono takové zdobení
bez brýlí je vlastně nemožné. Vznikne tak akorát bílý flek. Ale
všichni to berou s humorem a ten flek je přece zasněžený
perníček! Je bezvadné, že se i u takové práce dá zažít fůra
legrace. A abych nezapomněla, také jsme si u toho zpívali.
Seniorskou hymnu. Vy ji ještě neznáte? Ani nemůžete. Je
úplně čerstvá, letošní. O autorství textu se dělí Růženka
Vápeníková a Alenka Löwová. Pokud přijdete 29.12. na
přátelském posezení, tak ji určitě uslyšíte. I.F.

V závěru roku je vždy dobré ohlédnout se a zhodnotit končící
rok. S vděčností si uvědomit, co krásného nás potkalo a jaké
hodnoty jsme vytvořili.
Každému z nás se jistě podařilo mnoho dobrého, z čeho se
můžeme radovat. Činorodost a tvorba hodnot jsou naší, jistě
chvályhodnou, přirozeností. Stejně ale platí, že po vypjatých
dnech pracovního úsilí a předvánočního shonu by měl každá
dopřát tělu i mysli odpočinek.
Doba předvánoční i sváteční by měla být skutečně ve
znamení klidu, radosti a pohody.
V letošním roce jsme se při přátelském posezení s hudbou
sešli 8x. Jako každý rok jsme také uspořádali Anenskou
zábavu.
Také bych chtěla poděkovat panu starostovi a zastupitelům

obce, že nám umožňují setkávat se v zasedací místnosti
obecního úřadu. Též vřelý dík všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podílí na zajišťování naší činnosti, při které
zažijeme spoustu legrace a rodosti a zapomeneme na
všechny starosti a bolesti.
Vážení přátelé, blíží se konec roku 2013. Dovolte, abych
Vám popřála hezké a klidné svátky Vánoční a šťastný nový
rok 2014.
Zároveň si dovoluji pozvat všechny občany na rozloučení se
starým rokem, které se koná v zasedací místnosti obecního
úřadu v neděli, 29.12. od 18:00 hodin.
Vstupné je 80 Kč.
Večeře, přípitek a občerstvení je zajištěno.

Za klub důchodců M.N.

Klub důchodců

PŘÁNÍ
Snad jste našli, co jste chtěli,
pod stromečkem v balíčku,
možná jste se trochu chvěli,
a měli radost na líčku.

M.C.

V.S.
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SK SAHARA Vědomice – fotbal
SPORT
„A“ MUŽSTVO – PODZIM 2013

Po odehraných pěti zápasech nového
ročníku měli fotbalisté Sahary 4 body a
byli na 11.místě tabulky. Nutno
podotknout, že minimálně v zápasech s
Lounkami a Litoměřicemi byly další body
na dosah. Ty se v pozdějším průběhu
soutěže ukázaly jako rozhodující pro
prozatímní umístění v tabulce po
podzimní části soutěže. V obou
jmenovaných zápasech jsme drželi se
soupeři krok po celý zápas a mužstvo
hrálo v pohodě a zdálo se, že nabírá
formu.
Bohužel po zraněních a dalších
absencích klíčových hráčů se ukázalo,
že kádr mužstva není tak vyrovnaný,
aby je další hráči mohli stoprocentně
nahradit. Projevila se nezkušenost,
vyplývající z velmi nízkého věkového
průměru, zvláště při dlouhodobých
zraněních a pracovní vytíženosti
zkušených hráčů (Beran, Popelka,
Sedláček J., Hořejší L., Vágner), který

činí 23,5 let, čímž se řadíme k
nejnižšímu věkovému průměru v
soutěži.
Útlum přišel hned v následujících dvou
utkáních, ve kterých jsme nevstřelili ani
gól a inkasovali deset (doma Židovice
0:4 a v Bechlíně 0:6).
V dalším domácím zápase proti, v té
době druhému celku tabulky, Sokolu
Ploskovice to našim hráčům opět sedlo
a vybojovali nečekané vítězství 2:1.
Po další kruté pohře ve Bříze 0:8, kde se
dostavilo z nejrůznějších příčin pouze
devět hráčů (stejně jako loňský rok),
následoval důležitý domácí zápas se
sousedem v tabulce, Podřípanem
Rovné. Zejména díky bojovné hře všech
hráčů a vyjímečně dobré koncovce
získali naši hráči další velmi důležité 3
body do vyrovnaného konce tabulky.
V závěrečných třech zápasech – v
Předoníně 0:9, doma s Radovesicemi
4:11 a v Dušníkách 1:4, se naplno
projevila nezkušenost i slabší kondice

našeho týmu.
V tabulce po podzimní části soutěže
jsme spolu s mužstvem Rovné B na na
12 – 13 místě s deseti body.
Zimní příprava byla zahájena již 18.
listopadu tréninky v hale Pod lipou.
Doufáme,ž e zranění hráči (Popelka,
Beran, Hořejší) se budou moci postupně
zapojit do přípravy a na jaře budou již k
dispozici trenéru Josefu Hořejšímu.
Věříme, že v jarní části soutěže se bude
mužstvu více dařit a udrží III. třídu i pro
další ročník.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
hráčům i realizačnímu týmu za
odvedenou práci v tomto roce a všem
divákům za návštěvy na domácích
zápasech.
Přeji Vám za výkonný výbor SK Sahary
Vědomice krásné prožití vánočních
svátků a všechno nejlepší v roce 2014.

js.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
VOLEJBALOVÉHO KLUBU.
S ukončením letní pohody, zakrytím
pískového hřiště na plážový volejbal,
kdy již nastal čas poklesu venkovních
teplot a podzimních plískanic, se VK
SAHARA přemístil do tepla tělocvičny 1.
ZŠ. Zde, až do jarních dní s letními
teplotami strávíme v poklidu část
sezony. Na konci roku nás čeká ještě
jedna povinnost. Tou je tradičně
rozloučení se starým rokem. V novém
roce budeme bilancovat uplynulé
období. Asi ponejvíce potěšil fakt, že se
na našem sportovišti znásobila účast
sportovních nadšenců a to nejen těch
starších a zkušenějších borců, ale i
mládeže, která si k nám našla cestu.
V brigádní činnosti pokračujeme
zejména v budování zázemí klubu. Je
potřeba dokončit skladovací část a

rekonstrukci šatny z bývalé stavební
buňky. Opravili a zateplili jsme střechu,
zasadili nové okno a pokračujeme v
zateplování obvodových zdí s tím, že
nová úprava "pozvedne " i vzhled.
S potěšením jsme přijali zprávu o tom,
že je stále šance v prostoru sportovního
areálu vybudovat odpovídající sportovní
zázemí. Je jasné, že "Obec a její
vedení" dělá hodně práce pro obyvatele.
Budují se nové chodníky, prodlužují se
až do města, osvětlení obce se také
modernizuje, otevřel se sběrný dvůr,
vybudovalo se zázemí u Labe pro
kulturní život, pořádají společenské
akce, budují a ruší přechody pro chodce
a asi by toho bylo více. Nedílnou
součástí každé společnosti je sport!! A
tuto zájmovou skupinu lidí je také nutno
podporovat. Má své ministerstvo a
pokud to tak je, tak sport je důležitý pro

život společnosti. Vyčleňují se na to
finace. Proto i náš klub očekává
podporu obyvatel obce. Jsme součástí
obce a rádi bychom srovnatelné
podmínky. Nyní je na zastupitelstvu, aby
nediskriminovalo zájmovou část
obyvatel /všude ve společnostech
preferovanou/ a reálně posoudilo
nutnost tohoto zařízení, které může
sloužit prakticky všem.
VK SAHARA přeje všem příjemné
prožití Vánočních svátků, hodně zdraví,
spokojenosti a úspěchů v roce 2014.

S.T.

SK SAHARA Vědomice – volejbal

DOROST
Po skončené podzimní části sezony naši dorostenci v tabulce
figurují na pěkném 5. místě se ziskem 11 bodů za tři výhry,
jednu remízu a čtyři porážky. Některé zápasy klukům vyšly na
výbornou, v dalších naopak tým propadl. Ale celkově musíme
být spokojeni, vždyť ještě na začátku sezony nebylo jisté,
zda se mužstvo vůbec dá dohromady! Malý počet hráčů nás
trápí i nadále. Přesto se podařilo dva dorostence zabudovat
do A týmu dospělých, kde, dá se říci od druhé poloviny

soutěže, pravidelně nastupovali od začátku zápasu a nevedli
si nejhůře. I z těchto důvodů je důležité mančaft dorostu
udržet a dál budovat! I proto jsme s kolegou do toho šli. Jsme
přesvědčeni, že pokud kluci zůstanou i nadále pohromadě,
budou příští ročník rozhodně atakovat první příčku tabulky.

za trenéry P. Chládek
E. Luxa
P. Váňa
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SOUTĚŽNÍ KUPON

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

Počet andílků: ...............

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 andílky v tomto výtisku novin a vyřešit úkoly na této stránce. Tu pak přineste po
Novém roce do knihovny. Tam vás čeká odměna!

Vezmi tužku a najdi
cestu bludištěm!

Vaším úkolem je správně pospojovat
body. Určitě vidíte, že Vám vznikne
krásný andělíček. Vezměte si pastelky a
andílka nějak naparáděte.

3D VÁNOČNÍ HVĚZDA
Vystřihněte z pevnějšího
papíru a poskládejte.
Přehyb ke špičce je
směrem ven a druhý přehyb
je směren dovnitř. Vznikne
tak plastidká hvězdička,
kterou můžete nalepit na
rovný papír. Ještě lepší je
vystřihnout hvězdy dvě a po
poskládání je slepit k sobě.
Děti mohou hvězdy před
poskládáním ozdobit.
(vhodné pro starší děti nebo
s pomocí dospělých)

HÁDANKY pro chytré
hlavičky
Přišel k nám bílý kůň, zalehl
nám celý dvůr.
(sníh)
Přišel k nám bílý vůl, vypil
vody plný důl.
(mráz)
Přošel k nám host, spravil
nám most, bez sekery, bez
dláta a je pevný dost.
(mráz)
Čtyři nožky, dva trnožky, v
zimě běží v létě leží.
(sáně)
Venku je to jako hora a v
chalupě jako voda.
(sníh)
V plamenu nehoří, na vodě
se nepotápí.
(led)



Příloha Vědomických novin 4/2013

strana 2Vědomické noviny

KŘÍŽOVKÁŘSKÝ SLOVNÍK
Album  náraz na hliníkovou stěnu
Anoda  českoruský souhlas
Astma  tušení tmy
Aurora  výkřik Hanáka, když mu na
nohu spadne roura
Deprimovat  zbavit někoho hodinek
značky Prim
Flašinet  ruské konstatování, že
došly flašky s pitím
Gaskoněc  rusky "došel plyn"
Hadr  údiv nad příchodem lékaře
Havana  údiv nad vybavením
koupelny
Katapult  pult kata Mydláře
Mandolína  volání na línou Marii
Pakostnice  poslední slova Jana
Husa
Parabola  povzdech slovenského
topiče, když mu došla pára
Početnice  vdova po četníkovi
Rigoleto  výmol na ruské silnici
Silikoza  prostředek k posílení
poprsí
Stenograf  zapisovač vzdechů

KŘÍŽOVKY
Mají je snad rádi všichni bez rozdílu
pohlaví. Křížovky se hřejí na výsluní
obliby a zdá se, že je ani módní sudoku
nevystrnadí.
Dělají nám společníky za každého
počasí a téměř kdekoliv, ve vlaku, v
autobuse, na pláži či v čekárně.
Sáhneme po nich, když se chceme
odreagovat a zapomenout na starosti.
Historie:
Už před dvěma tisíci lety byl vytvořien
nejdokonalejší čtvereček světa, což je

čtvercovka, v níž se dopisují vodorovně
a svisle stejná slova. Šlo o pěti řádkový
latinský nápis na náhrobním podstavci
nedaleko Říma z přelomu prvního a
druhého století.
Za vynálezce novodobých křížovek bývá
označován Arthur Wynne. Ten vedl v
New Yorku zábavnou přílohu do deníku
New York world.
Podle jiné verze křížovku vynalezl
Angličan Victor Orville z Oxfordu.
V Čechách první jednoduchou křížovku
sestavila pražská učitelka Mlada

Antošová v roce 1899 a dala jí název
„Čapka z písmen“.
Není však křížovka jako křížovka.
Existují americké, kde se legeny píšou
mimo obrazce vodorovně a svicle a
odkazují na čísla vpisovaná do okenek
křížovky. Klasická křížovka, která je
naše specialita, která má řádky
označené do sloupce čísel a
samožřejmně nechybí tajenka. Švédská
křížovka má legendu vepsanou do
okének a často výřez pro obrázek s
kresleným vtipem.

TVAROHOVÁ VÁNOČKA
Suroviny:
140 g cukru
150 g másla
250 g tučného tvarohu
2 vejce
1 vejce na potření
500 g polohrubé mouky (někteří
dávají hladkou)
1 a půl prášku do pečiva
hrst hrozinek
hrst loupaných sekaných mandlí
citronová kůra
trošku rumu
Postup
Smícháme měké máslo s cukrem,
vejci, tvarohem a citrónovou kůrou .
Na válu smícháme vzniklou hmotu s
moukou a prášek do pečiva. Přidáme
hrozinky ( které jsme měli
nachystané v rumu) a nasekané
mandle.
Z těsta upleteme vánočku (chvili
necháme nakynout) a potřeme ji
vejcem. Dáme do středně vyhřáté
trouby při 180 stupních na 40 až 45
minut.

Jinde se píše, že původcem křížovek u nás byl Josef Lada, který se kdysi taky živil
sestavováním křížovek. Jednou když už ho to nebavilo, vymyslel tak těžkou, že ji nikdo
nevyluštil. Šéf se ho ptal: "Má vyjít část kostela na 26 písmen  co to má být?" A Lada
odpověděl: "Zrezavělá klika od zpovědnice."

KŘÍŽOVKA
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KAM S DĚTMI O VÁNOCÍCH?
Na vánoční čas od 23.12.2013 do konce roku máme pro děti
připraven speciální program se zvířátky na zooterapeutické
základně na Průhonu 312 ve Vědomicích.
Děti objeví, jak se různá zvířátka připravila na zimní období.
Zjistí, jaké mají zvířátka kožíšky, kam se schovávají před
špatným počasím a jak si užívají zimu.
Naučí se, jak se zvířátka krmí a co v zimě potřebují.
Prohlídnou si naše nejnovější přírůstky – nádherná strakatá
králičí miminka a pomazlí se s miniaturní králičí slečnou
Simonkou.
V případě vhodného počasí je možná i projížďka kočárem
nebo na minikoníčkovi pro nejmenší.
Když bude ošklivo, je připravena útulná vyhřátá terapeutická
klubovna na naší základně s množstvím domácích zvířátek.
Termín je nutné předem domluvit na tel: 724 685 010.

Mimo tento vánoční čas dále pokračují pravidelné „Hrátky se
zvířátky“ každou středu od 17:00 do 19:00 hodin.
Teď se již s dětmi setkáváme v teple na základně, kde máme
připravena nejen živá zvířátka, ale také spoustu her a
vyrábění drobných dárečků s tématikou zvířátek.
Máme spoustu králičích miminek, které děti učí „slušnému
králičímu chování“, aby se mohla brzy stát nejen výbornými
skokany přes překážky, ale hlavně šikovnými kamarády dětí
např. v mateřských školách. Co vše musí takový správně
vychovaný králíček umět a znát zjistíte již na další schůzce ve
středu.
Mimo králíčků se na vás těší i další zvířátka – např. kocourek
Čert s heboučkou srstí, který miluje běhání za hračkami nebo
se rád stulí na klíně dětí.
Do klubovny se vejde maximálně 6 dětí. Proto doporučujeme
si účast předem zarezervovat na tel. 724 685 010 nebo na
andilcivkozisku@seznam.cz.
Těší se na Vás všichni „Andílci v kožíšku“

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 2013.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.

Termín uzávěrky příštího čísla je 24.3.2014.

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.

POZVÁNKA
Klub důchodců Vás srdečně zve

na SILVESTR NANEČISTO,
který se koná v neděli,

29. prosince od 18:00 hodin
na Obecním úřadu ve

Vědomicích.
Vstupné 80, Kč

Občerstvení
zajištěno.

MÁTE DOMA PŘEČTENÉ "HARLEKÝNKY" NEBO ČASOPISY?
Pošlete je do knihovny!
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.
Děkujeme čtenářům, kteří v minulých letech dali do schránek,
nebo donesli do knihovny "harlekýnky". Nejen, že si je přečetli
naše čtenářky, ale podařilo se nám poslat je dál do světa. Nyní
potěší pacientky v nemocnicích, domovech důchodců a v
LDNkách.

Ing. Iva Fořtová  knihovnice

CHODNÍK PŘED MOTORESTEM NA ZAVADILCE
Na posledním Zasedání zastupitelstva obce padl dotaz na stav chodníku před motorestem. Tento pozemek není majetkem
obce. Patří k motorestu. Chodník byl vybudován v době, kdy byla majitelem Jednota. Při restitucích byl motorest vrácen majiteli
i s přilehlými pozemky. Obci se ani po několika jednáních nepodařilo s vlastníkem dohodnout o odkupu části pozemku pod
chodníkem. Na pachatele, který původní chodník rozebral bylo podáno trestní oznámení.
Za stav pozemku odpovídá jeho vlastník.
Obec se bude i nadále snažit pozemek získat a chodník uvést do takového stavu, aby byl bezpečný a důstojně navazoval na
chodník z Roudnice.
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