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V ZÁŘÍ BYL VE VĚDOMICÍCH
ZALOŽEN
KROUŽEK
DĚTSKÝCH
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ.

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,
Právě jste začali číst podzimní číslo Vědomických novin. Mám pro Vás dvě zprávy.
Jednu dobrou a jednu špatnou. Tak nejprve tu špatnou  dny se nám krátí. A teď tu
dobrou  večery se nám prodlužují. A tak máme víc času třeba právě na čtení. Po knize či
časopisu sáhne i "sváteční" čtenář. Každé roční období má nějaká pro i proti. Podzim
dokáže přírodu převléknout do takových barev, že i malíři se mají od něj co učit. Budeli
nám počasí přát a vysvitne sluníčko, pak stojí za to na chvíli se zastavit a vychutnat si tu
krásu. Někdo vidí jen sychravá rána a haldy listí, které je potřeba shrabat. Je to na nás,
jak se na svět budeme dívat. Někdo vidí sklenici poloprázdnou a někdo poloplnou. Přeji
Vám, našim čtenářúm, aby letošní podzim byl pro Vás obdobím příjemným a aby se i
čtení tohoto vydání Vědomických novin stalo zpestřením podzimních dní či večerů.
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JAROSLAV UHLÍŘKAŠTANY
Do trávy padají kaštany,
kaštany padají na zem.
Člověk je poněkud naštvaný,
zas bude napaden mrazem.
Kaštany bubnujou do trávy,
že končí léto a mládí.

Dospělého to otráví,
děti je zvědavě hladí.
Ve věci těch kaštanů,
já se dětí zastanu.
Je dobré vzít špejle
a silnější brejle,
zvířata si spolu udělat.

Ve věci těch kaštanů,
starších paní a pánů.
Plody nasbírejte
pod polštář je dejte,
bude se vám velmi dobře spát.
Kaštany hladké a hnědé jsou,
hravě se promění v koně.

Berte ty kaštany s noblesou,
sehneteli se pro ně.
A kdo se pro ně už nesehne,
ten ať se dojatě dívá,
jak jsou ty kaštany nádherné,
i když je hlavička sivá.

Ing. Iva Fořtová

Číslo 3/2011 · Ročník IX · Vychází 12. října

Informace z obce
VESNICE ROKU 2011
Jak jsme již informovali občany v minulém vydání obec
Vědomice v soutěži tři ocenění:
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí  finanční
dotace 125.000 korun, diplom za vzorné vedení obecní

knihovny  finanční dotace 25.000 korun a Zlatá cihla v
Programu obnovy venkova (kaplička Panny Marie).
16. srpna se konalo slavnostní vyhlášení výsledků krajského
kola soutěže „Vesnice roku“ ve vítězné obci – v Nové Vsi v
Horách. Jako držitelé Zelené stuhy z krajského kola jsme

OZNÁMENÍ.
Vážení občané. Z důvodu ochrany chodců, cyklistů a přírody, byla pro všechna motorová vozidla (s výjimkou
vozidel majitelů přilehlých pozemků) oboustranně uzavřena účelová komunikace č.1 (Roudnická cesta) z
Vědomic do Černěvse. To je ta horní, u Božích muk sv. Huberta. Množily se případy, kdy zde nepřiměřenou
rychlostí jezdila vozidla řízená opilými řidiči či osobami bez řidičského průkazu. Proto jsme dopravní inspektorát
požádali o stanovení nového dopravního značení. Jeho respektování bude kontrolováno Policíí ČR!
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I.ETAPA REKONSTRUKCE ULICENOVÁ V TERMÍNU DOKONČENA.
Jak jsme již informovali v minulém čísle
našich novin, byla zahájena I. etapa
rekonstrukce ulice Nové, která
spočívala ve vybudování dešťové
kanalizace a podkladní části místní
komunikace ze štěrku. Dle uzavřené
smlouvy se zhotovitelem, byl termín
dokončení 30.září 2011 splněn. Celková
cena rekonstrukce byla vysoutěžena v
ceně 732 tisíc Kč. Na rekonstrukci byla
poskytnutá dotace z Programu obnovy
Ústeckého kraje 2011 ve výši 148 tisíc
Kč. Obec z vlastních prostředků uvolnila
částku 584 tisíc Kč.

Stavbou dešťové kanalizace bude
zajištěno nejen odvodnění této ulice, ale
i odvodnění již dokončené místní
komunikace v nové zástavbě. Zde
vlastník nových stavebních pozemků již
zajistil vybudování inženýrských sítí, ze
kterých budou některé, jako dešťová
kanalizace, veřejné osvětlení, místní
rozhlas, místní komunikace a přilehlá
zeleň dle uzavřené smlouvy předány
za symbolickou cenu do správy obce.
Pro upřesnění dodáváme, že dokončení
II. etapy ulice Nové předpokládáme v
roce 2012. Konkrétně se jedná o
usazení obrubníků, zhotovení vjezdů k
jednotlivým nemovitostem a položení

zpevněného povrchu místní
komunikace. Rekonstrukce byla
rozdělena do dvou etap z finančních
důvodů, neboť obec v letošním roce
zajišťuje i další náročné investiční akce.

STAVBA POSLEDNÍ ČÁSTI CHODNÍKŮ
Z VĚDOMIC DO ROUDNICE N.L.
FINIŠUJE.
Stavba poslední etapy, lépe řečeno
I.části poslední etapy chodníku, vedoucí
podél silnice II/240 z Vědomic k
roudnickému mostu je v současné době
před dokončením. Na podkladě našeho
požadavku odsouhlasila Rada Města
Roudnice n.L. prozatímní připojení
veřejného osvětlení budované poslední

části chodníku na bývalé osvětlení
vedoucí z plaveckého bazénu. Děkuji
tímto za vstřícnost a pochopení v
záležitosti, která bude sloužit i občanům
města. Technicky je celá přípojka
veřejného osvětlení součástí II. části
chodníku, vedoucího od křižovatky k
plaveckému bazénu a do obce. Jeho
realizace je však v současné době v
jednání, a do doby realizace by část k
roudnickému mostu nebyla osvětlena.

Stavba chodníku od křižovatky k
roudnickému mostu si vyžádá finanční
náklady ve výši 3. 558 tisíc Kč a je
realizována za použití dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 2. 132 tisíc Kč, a z vlastních
prostředků obce ve výši 1. 426 tisíc Kč.
Dokončení stavby je plánováno v
polovině prosince letošního roku.

PŘÍPRAVA STAVBY MALÉ VODNÍ
ELEKTRÁRNY VE VĚDOMICÍCH.
I když je stavba MVE uváděna v tisku
jako stavba MVE Roudnice n.L.
Vědomice, při prvním pohledu na
projektovou dokumentaci je zřejmé, že
skutečnost je jiná. Stavba se skutečně
má realizovat na našem katastrálním
území a ne, jak bylo původně
uvažováno s jednou turbínou na ostrově
a ostatních u nás. V současné době je
již vydáno územní rozhodnutí v právní
moci a intenzivně se pracuje na
projektové dokumentaci pro samotnou
stavbu, ke které se bude naše obec
vyjadřovat z hlediska vlastníka
pozemků, které budou používány pro
dopravu materiálu na stavbu, případně
napojení sítí NN a VN.
Jedná se konkrétně o vodní elektrárnu
o instalovaném výkonu 4,5 MW (čtyř
turbosoustrojí), která má využít vodní

potenciál pod jezem. Stavba bude na
úrovni terénu, strojovna pod úrovní
hladiny řeky. Nad hladinou bude pouze
odvětrání do úrovně mostu. V případě
povodní bude VE odstavena a řeka
přeteče. Strojovna bude utěsněna a po
opadnutí vody bude plynule uvedena do
provozu. Je to takzvaná přelévaná
varianta, která nebude překážkou v
případě povodní. Pro stavbu se uvažuje
použití části pozemků Pod lipou,
konkrétně cca od sportovní haly až po
stávající vorovou propust, která bude
zrušena. Pro vodácké sporty bude v
rámci stavby vybudována nová
slalomová dráha pro širší sportovní
vyžití. Součástí stavby bude rovněž rybí
přechod. Mezi pilířem nájezdu na most
a slalomovou dráhou bude vybudována
cyklostezka Pod lípu. V rámci stavby
jednáme o vybudování chodníku včetně
osvětlení od křižovatky k plaveckému
bazénu a rekonstrukci panelového

chodníku do Vědomic, kde pod částí
stávajícího chodníku je projektováno
vyvedení VN z elektrárny do sítě. Nutno
podotknout, že stavba si vyžádá kácení
stromů v počtu 47 kusů, na které byl
zpracován dendrologický posudek.
Náhradní výsadba byla stanovena
rozhodnutím obecního úřadu v počtu
100 kusů stromů a 30 keřů. Odstraněny
budou ve většině případů stromy za
zenitem a náhradní výsadba byla
určena na pozemcích obce. Při
rozhodování obce byly respektovány
připomínky a názory Českého svazu
ochránců přírody Litoměřice.
Samotná stavba bude po určitou dobu
značnou zátěží pro zmíněnou lokalitu,
vzhledem k množství vytěžené zeminy
a její dopravě na skládky i dopravě
stavebních materiálů pro samotnou
stavbu. Investor předpokládá zahájení
stavby je ještě v letošním roce a
ukončení v roce 2013.

Ing. Iva Fořtová

Václav Tyl

postoupili do celostátního finále. Vyhlášení výsledků celostátního
kola bylo v prostorách Senátu ČR v Praze. Zde jsme získali
diplom a šek na dotaci ve výši 400.000 korun.
4. října se v pražském Klementinu v Zrcadlové kapli konalo
slavnostní vyhlášení "knihovny roku", kam jsme jako vítězové
krajského kola rovněž postoupili. I zde jsme získali diplom  za
rozsáhlou a netradiční kulturní a komunitní činnost v obci.
Kromě finančního ohodnocení (v příštím roce můžeme požádat o
uvedené dotace  jsou přísně účelové a je třeba vždy přiložit
vlastní prostředky obce) opět vzrostla prestiž obce Vědomice.
Chtěla bych poděkovat všem našim občanům, kteří se na tomto
úspěchu jakýmkoliv způsobem podíleli. Vám, kterým není
lhostejné, kde žijete.
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Okénko mateřské školy Vědomice
Milí čtenáři,
posíláme Vám moc pozdravů z naší
mateřské školy v novém školním roce.
Sešli jsme se po letních prázdninách
plní zážitků z dovolených s rodiči a
sourozenci, většina z nás si užila
koupání, sluníčka a letního sportování
ať už v tuzemsku nebo v zahraničí – ale
co je pro nás nejdůležitější – trávily
jsme léto se svými nejbližšími. Moc rádi
vzpomínáme na ty krásné dny, kdy
rodiče nemuseli odcházet do
zaměstnání a užívali si s námi letní
pohodu. Přesto jsme se moc těšily na
kamarády ze školičky, spolu se k letním
prázdninám vracíme ve vyprávění s
nimi i s paní učitelkami, z našich
výkresů je stále „cítit“ sluníčko, koupání
a letní voňavá příroda… Spousta z nás
si také našla na dovolených nové
kamarády, starší děti se začaly víc a víc
osamostatňovat a připravovat tak na
vstup do základní školy.
Na konci srpna nám ze školky odešlo
do první třídy základní školy 5 dětí a k
nám přišlo pět nových malých
kamarádů. Hned jsme je přijali mezi
sebe a společně se snažíme, aby se jim
u nás ve školičce líbilo. Ale nemyslete
si, že „školáci“ na nás zanevřeli – to ne!
Chodí se za námi do školky podívat i
nadále, ukázali nám krásné nové tašky
do školy, penály, desky na sešity, první
razítka a jedničky v notýskách.
Vyprávějí nám, jak to ve škole chodí, o

nových spolužácích a paní učitelkách a
nových povinnostech…jsme rádi, že na
nás nezapomínají a že se za námi rádi
vracejí, aspoň na chviličku si zase
společně pohrát a popovídat.
Ale aby jste si nemysleli, že si tu jen
hrajeme a lenošíme – i nám s novým
školním rokem začaly nové povinnosti.
V pondělí 5. září se konala schůzka pro
naše maminky a tatínky, aby se i oni
seznámili s tím, co všechno nového nás
letos čeká. A že toho není málo!
Během měsíce září postupně
navážeme na zájmové kroužky, na
které jsme již zvyklí – Flétničku, Hrátky
s myškou Eliškou na počítačích,
Angličtinku, Logopedii a Tvořivé ruce. V
říjnu k nám do školičky přijede divadlo s
představením „Projdeme se po ZOO“,
čeká nás dopolední výlet na zámek do
Libochovic a na konci měsíce společně
oslavíme Halloween – už teď se těšíme
na školku plnou strašidel a bubáků. V
listopadu společně s rodiči připravíme
naši krásnou zahradu k zimnímu
spánku – uklidíme v lesíku, shrabeme
listí a pak si všichni opečeme buřtíky a
budeme si u ohýnku povídat a zpívat.
To už bude léto daleko za námi a před
námi další období, které máme my děti
moc rády – zima a s ní Mikuláš, vánoční
besídka a námi nejočekávanější –
Ježíšek…
Ale to už bychom hodně předbíhaly čas
v době babího léta mluvit o Vánocích.

Jsou ještě daleko a my si teď plnými
doušky užíváme poslední slunečné dny
– chodíme na houby, hrajeme si v
lesíku, na pískovišti, na dětském hřišti –
zkrátka trávíme co nejvíce času venku,

abychom využily posledních teplých
paprsků co nejvíce.
A to přejeme i Vám – krásné „babí“ léto
plné veselých barevných dnů.
Za děti z MŠ Vědomice napsala
Jana Koutová

V září byl ve Vědomicích založen kroužek
dětských dobrovolných hasičů. Děti si

vyzkoušely střelbu ze vzduchové pistole, přípravu na požární
útok, seznámily se s buzolou a mají i první základy ze
zdravovědy.

V sobotu 24.9.2011 jsme byli pozváni na dětské hasičské
závody do Bechlína a rozhodli jsme se, že to pojedeme
omrknout. Sice to bylo na poslední chvíli, ale přesto se nám
sešlo 8 dětí. V Bechlíně nás čekalo veliké překvapení, neboť
nám bylo nabídnuto, si vše vyzkoušet a děti byly nadšené. Na
štafetu jsme vytvořili dvě družstva a jedno z nich mělo
dokonce druhý nejlepší čas ze všech. Potom jsme si zkusili i
náš první požární útok, neboť nám SDH Bechlín zapůjčil
veškeré vybavení k útoku a zároveň nám nabídl vzájemnou
spolupráci. A opět, náš čas nebyl vůbec špatný. Nakonec
jsme si přivezli i zlatou sošku hasiče, diplom a spousty
pochvalných slov od ostatních hasičských družstev. Ještě
jednou děkuji těmto malým hasičům, kteří na tom měli velikou
zásluhu..(J.Hypský, D.Uhlíř, M.Staněk, Z.Sazeček, E.Malá,
L.Šafr, V.Hakl a T.Nováková).

Dne 1.10.2011 jsme se už oficiálně zúčastnili ZPV (závod
požárnické všestrannosti) v Brozanech n/O. Sestavili jsme 3
družstva po 5 členech. Nejlepšího výsledku dosáhlo
družstvo mladších žáků A, které obsadilo 4.místo z celkového
počtu 13 družstev. Ani ostatní družstva si nevedla vůbec
špatně. Je to obrovský úspěch pro všechny. Řekl bych, že

tento první závod se jim nadmíru povedl. Všem zúčastněným
moc děkuji. Dne 8.10.2011 jsme se zúčastnili závodů v
Křešicích. Závod protipovodňové připravenosti  pytlování
písku: mladší žáci A  2. místo, mladší žáci B  5. místo, starší
žáci  3. místo. A závod požární všestrannosti  ml. žáci A 
5.místo, ml. žáci B  8. místo, starší žáci  6. místo.
Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách
http://sdhvedomice.unas.cz

Soptíci z Vědomic

Za SDH Vědomice V. Sazeček
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Milí čtenáři,
Ráda bych se s Vámi podělila o
prázdninové zážitky z místní knihovny.
Každý týden v pondělí dopoledne byla
už tradiční KAVÁRNIČKA. Scházíme se
okolo deváté, dáme si kafíčko a něco
dobrého k němu, popovídáme si, a v
dobré náladě vyrazíme do nového
týdne. Všichni jste zváni. Kafíčko je za
10, Kč a v pečení dobrot se střídáme.
Pondělní odpoledne patřilo půjčování
knih a výtvarnému tvoření. Letos opět
probíhala ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ „o
žabičky“. Žabička byla za každou
návštěvu knihovny s půjčením knih.
Nejvíc jich nasbírala Terezka a odnesla
si diplom, tričko s logem letošního léta v
knihovně a vééélikou žabičku. Na
druhém až čtvrtém místě se umístili
Nela, Eliška a Zuzanka. I pro ně bylo
připravené tričko se žabičkou 
symbolem letošních prázdnin v
knihovně. Všem moc blahopřeji a těším
se, že knihám a knihovně zůstanou
věrni i nadále.
Úterní odpoledne bylo vyhrazené čtení
pohádek pod stromem

"Pohádkovníkem". Scházelo se nás jen
pár a tak byl čas i na nějaké to
tvořeníčko a tancování na taneční
podložce.
Knížka o dvou braších ze školy strašidel
byla dost dobrá :)).

A ještě se zmíním o prvním ročníku
"přívesnického" tábora v knihovně.
Leckoho překvapila na začátku letních
prázdnin vlajka před obecním úřadem.
Vedle obecního praporu tam po celý
týden vlála vlajka se zelenou žabkou. V
obecní knihovně probíhal
"ŽABÍ" TÁBOR.
Pro děti byl připraven pestrý program
na žabí téma. Mezi různým vyráběním
a tvořením jsme vybudovali třeba
rybníček, každý den jsme pod naším
stromem pohádkovníkem poslouchali
pohádky, zpívali jsme a dokonce i hráli
na flétničky. Týden utekl jako voda,
poslední stažení táborové vlajky,
poslední zazpívání naší hymny a na
tábor už nám zbyly jen vzpomínky.
Vzhledem k nadšení dětí i tomu, že
tábor jsme i my dospělí přežili ve
zdraví, už plánujeme druhý ročník.
(přívesnický je významem příměstský 
to znamená, že děti ráno přijdou a
večer odcházejí domů)

KNIHOVNA

Ing. Iva Fořtová  knihovnice

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA KAŽDÉ PONDĚLÍ od 9 do 11
a od 16:30 do 17:30 hodin a každé úterý od 16:30 do 17:30 hodin.Nový soubor knih z Litoměřic bude k dispozici od 7. listopadu!

Ocenění pro knihovnu
V rámci soutěže Vesnice roku byla naše obecní knihovna
vyhodnocena jako NEJLEPŠÍ V ÚSTECKÉM KRAJI. Získali
jsme tím i dotaci 25.ooo, Kč.
Zásluhu na tom mají hlavně čtenáři, bez kterých by sebelepší
knihovna byla jen místností na knihy. Tak tedy  dík všem
čtenářům a zůstaňte nám věrní. A vy, kteří jste knihovnu ještě

neobjevili, jste vítáni. V pondělí v kavárničce, v pondělí či v
úterý odpoledne si přijďte půjčit knihy nebo časopisy. Vše
půjčujeme bezplatně. Bezplatně můžete i brouzdat po
internetu. (S obsluhou počítače po domluvě rádi poradíme.)
Výpůjční doba je 1 měsíc. 4x do roka máme nový výměnný
soubor knih z knihovny v Litoměřicích.

Na konci roku 2010 byla obci Vědomice schválena dotace z
Regionálního operačního programu Severozápad v rámci 16.
výzvy pro oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní
rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti na projekt Příprava
rozvojových aktivit obce Vědomice. Smlouva o
spolufinancování mezi obcí a Regionální radou byla
podepsána na konci března 2011.
Cílem projektu je integrovat rozvoj v obci za pomoci
koordinace jednotlivých rozvojových aktivit a tím přispět k
udržitelnému rozvoji obce a nepřímo také regionu Podřipsko.
Termín realizace – 12/2010 – 12/2011
Celkové náklady projektu – 2.280.000, Kč
z toho poskytnutá dotace – 1.938.000, Kč
vlastní zdroje obce – 342.000, Kč
Projekt zahrnuje zpracování socioekonomické analýzy,
identifikaci projektových záměrů a jejich pasportizaci.

Následně budou projektové záměry vyhodnoceny z hlediska
realizovatelnosti, relevance, financovatelnosti a časové
priority. Vybrané projekty pak budou zařazeny do akčního
plánu pro roky 2011 – 2014. Závěrečnou částí projektu bude
zpracování kompletní technické dokumentace pro tři projekty
z akčního plánu.
Projekt řídí obec Vědomice ve spolupráci z partnery projektu
(Svazek obcí Podřipsko a SK Sahara Vědomice) a to v rámci
pracovní skupiny, která byla ustavena pro potřeby projektu.
Součástí projektu bude také realizace veřejné prezentace.
Aktuálně:
Byla zpracována socioekonomická analýza, vyhodnocení
projektových záměrů a akční plán rozvoje obce 20112014.
V současné době probíhá práce na vybraných rozvojových
projektech.

PŘÍPRAVA ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ OBCE VĚDOMICE
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Prázdniny skončily, teploučka jsme si
letos moc neužili, ale i tak to bylo hezké.
Děti, se kterými jsme si užili hezké chvíle,
odjely domů a začaly jim každodenní
starosti s učením. Nám, seniorům, začaly
dny klidu až nyní. Téměř všichni máme
na zahrádkách nějakou zeleninu a ovoce,
a tak sklízíme, co se nám urodilo, a
připravujeme se na zimu. Ale nemáme
jenom starosti. V našem klubu důchodců

se scházíme skoro každý měsíc a tak při
hudbě a tanci zapomeneme na různé
bolístky a starosti.
Začátkem srpna oslavili manželé
BARCALOVI 50 let společného života.
Chtěla bych jim jménem celého klubu
popřát mnoho dalších společných let,
hlavně zdraví, štěstí a lásky.

M.N.

"Pozdrav z Jablonného "

Klub důchodců ve Vědomicích

V letním pozdravu jsme se rozloučili po nezdařené návštěvě
studánky Zdislavy z Lemberka. Naše dnešní putování za
poznáváním Jablonného směrem západním začínáme opět
na náměstí Míru. Po krátké chůzi odbočujeme v jeho dolní
části vlevo, a po několika desítkách kroků se nacházíme na
menším prostranství. Tam je vlevo vysoká budova se
čtyřbokou věží  „hláska „, zakončená krytým ochozem a ve
vymezeném čase přístupná veřejnosti. Poskytuje rozhled do
širokého okolí Lužických hor. Budova sama má dle
neověřených informací zajímavou historii. Původně to byl
kostel Panny Marie, koncem osmnáctého století vyhořel a o
několik desítek let později byl přebudován na městský
pivovar. Pivo se tu vařilo až do třicátých let minulého století.
Údajně měla budova pivovaru sloužit krátký čas i školním
účelům. V blízkém sousedství této zajímavé budovy s hláskou
se nachází vícepatrová budova bývalé školy, která je dnes
přestavěna na bytové jednotky. Obě budovy jsou v majetku
města. Ještě než opustíme toto malé prostranství, tak se po
krátké svahové ulici Cvikovské v dolní části náměstí
dostáváme na křižovatku ulic Lidické a Cvikovské. Tam se v
blízkosti „hlásky „, na komíně bývalého pivovaru, nachází
jedno z nejstarších čapích hnízd jak v Čechách, tak i ve
střední Evropě. Dle záznamů v městské kronice je první
záznam o hnízdění čápů v Jablonném z roku 1864. Letos se
narodila tři čápata. Opouštíme prostor a vracíme se na
křižovatku. Vydáme se ulicí Cvikovskou, a vydáváme se v
mírném stoupaní ulicí Okružní. Na její levé straně je rozsáhlá
rodinná zástavba, začleněná do zahrad, sadů, i travnatých
ploch. Celá tato oblast od jara do podzimu dává pocit klidu,
který je rušen jen mírným provozem aut a několika vlakových
spojů mezi Českou Lípou a Libercem. V návaznosti na zelené
plochy je celá oblast zakončena několika objekty bývalého

n.p. Precioza (výroba polotovarů pro kompletaci bižuterie). Je
zde také budova bývalého hotelu a nádražní budovy
železniční stanice. Vracíme se zpět ulicí Okružní. Na jejím
rozhraní s ulicí Cvikovskou stojí zajímavá až bizardní budova.
Je vícepodlažní, zakončená několika věžičkami, je omšelá až
šedivá, smutná a opuštěná, svým způsobem tajemná. Dle
informací několika občanů z blízkého okolí má budova svého
majitele, ale kdo to je, to si nepamatují. Všichni potvrzují, že
se zde v minulém období uskutečnila řada filmových záběrů
pro několik českých pohádek. Pokračujeme ulicí Cvikovskou.
Na její levé straně mineme několik malých průmyslových
budov a na straně pravé je velká vodní plocha. Po krátkém
čase odbočíme z této rušné komunikace vlevo na cestu
větším lesním hájem. Zde máme možnost z mírné
vzdálenosti zhlédnout zámeček „ Nový Falkenburk“, který je
pro veřejnost přístupný jen ve výjimečných případech.
Zámeček je trvale obydlen opuštěnými dětmi „Domov
mládeže“. Z dílčích zpráv je patrno, že prošel vlastnictvím
několika rody jak německé, tak i české šlechty. Dle záznamu
z místního Zpravodaje města jej údajně v roce 1900 koupil
jeden ze zakladatelů velkého textilního závodu v Liberci,
Johan Moritz Liebig a v letech 1900 – 1901 byla budova
zámečku zrestaurována. A to jak vnitřní, tak i venkovní
prostory. Po roce 1945 byl celý objekt převeden do majetku
státu. V zámečku se nachází „zrcadlový sál“. Ten je přístupný
jen při svatebních obřadech a dvakrát do roka při akci“ vítání
nových občánků města“. Loučíme se pohledem na Nový
Falkenburg a vracíme se klidnou lesní cestou do centra
města a přemýšlíme, co ještě zaznamenat pro, snad již
poslední, pozdrav do vánočního čísla Vědomických novin.

manželé J.V. Novákovi

JAK ČAS LETÍ...
Kouzlo barev bude obec ztrácet
natrhejme zbytek letních květů,
vyslovme, co nemusí se vracet
o lásce, štěstí prostou větu.

M.C.

RADY A RECEPTY PRO ZDRAVÍ Z ČÍNSKÉHO
KALENDÁŘE
Nespavost
Poruchy spánku způsobuje nejčastěji dlouhodobý stres,
kdy ledviny nekomunikují se srdcem nebo játra
nekomunikují s ledvinami. V takovém případě zkuste
pravidelně meditovat. Nespavosti se můžete bránit taky
tím, když si budete máčet před spaním nohy až po lýtka
po dobu 15 minut v teplé vodě. A půlhodinku před
spaním si dejte horké mléko, které uklidní ledviny.

TANEČNÍ TERAPE PRO SENIORY
Občansté sdružení OPORA Vás zve na kurz Taneční
terapie pro seniory. Cvičení při hudbě probíhá pod
vedením zkušené lektorky každé pondělí od 8:30 hodin
v Obecní knihovně ve Vědomicích.
Přijďte mezi nás! Cvičení je nenáročné a lze ho spojit s
příjemným posezením nad šálkem dobré kávy.
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SK SAHARA Vědomice – fotbal
SPORT

ČASOPISOVNA
Připomínám, že přečtené časopisy můžete stále dávat do
místní knihovny.
Máte li doma přečtený časopis (ne starší jednoho roku),
vhoďte jej, prosím, do naší schránky, nebo odneste do

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

SEZONA 2011  2012
Po úspěšném závěru jarní části sezóny
nastala letní přestávka, ve které jsme
kromě přípravy mužstev vylepšovali i
zázemí klubu. Byl položen travnatý
koberec do obou brankovišť, postavena
ochranná síť za branku směrem do lesa
a opravené obklady ve sprše.
Samotná příprava „A“ mužstva začala v
polovině července a 26.7. jsme se
zúčastnili turnaje v Lounkách, spolu s
mužstvy domácích, Libotenic a Vrbice.
Po prohře s Libotenicemi (I.B třída) 0:10
a výhrou nad Vrbicí 3:1 jsme obsadili
třetí místo.Vzhledem k tomu, že hráli ve
značně improvizované sestavě, byl
výsledek úspěch. Další přípravný zápas
jsme hráli týden před zahájením
soutěže s mužstvem Záhořan 2:2.
Co se týká změn v kádru mužstva přišel
do zálohy Jirka Šmidrkal a do obrany
Luboš Dingha, který už u nás také hrál
před nějakým časem. Naopak do
Klenče odešel na hostování David
Čížek.„A“ MUŽSTVO – vstup do nového
ročníku se nám příliš nepovedl. V
prvním zápase jsme hostili celek Břízy.
Po celkem dobrém začátku jsme
inkasovali ve 20.minutě dva slepené
góly a naše mužstvo začalo kupit další
chyby, které soupeř nemilosrdně trestal
.Výsledek poločasu byl hrozivý 0:6 pro
Břízu a zápas byl rozhodnutý. Ve
druhém poločase se naše hra mírně
zlepšila (i díky polevení soupeře), takže
konečný výsledek byl 2:7. Je fakt, že
chybělo pět hráčů základní sestavy z
důvodu dovolené a odpykávání trestu
ještě z jarní části soutěže.
Ve druhém kole jsme zajížděli do
Dušník. Zde jsme již byli v kompletní
sestavě a cílem bylo odčinit porážku s
Břízou. Ve vyrovnaném zápase s
šancemi na obou stranách jsme po
inkasovaném gólu z penalty odpověděli
gólem Michala Studničky a tak skončil
první poločas. V dalším průběhu zápasu
se přelévala z jedné strany na druhou.
V 65.minutě jsme však inkasovali druhý
gól, na který jsme i přes dvě tři vyložené
šance nedokázali odpovědět a prohráli

jsme nakonec 1:2.
Do utkání s lídrem tabulky, mužstvem
Litoměřice B, jsme nastupovali s cílem
překvapit. To se nám i dařilo, když jsme
po celý první poločas drželi se
soupeřem tempo a měli jsme i dvě
vyložené šance. Těsně před koncem
poločasu jsme bohužel inkasovali a
poločas skončil 0:1. Druhý poločas jsme
opět obdrželi dva rychlé góly za sebou a
soupeř dovedl v klidu zápas do
vítězného konce s konečným
výsledkem 0:5.
První body do tabulky jsme si připsali až
ve čtvrtém kole v Počeplicích, kde jsme
otočili zápas z 0:1 na konečných 2:1 po
brankách Míly Vágnera.
Potvrdit zlepšený výkon jsme měli v
domácím zápase se Židovicemi. Po
fantastickém začátku, kdy jsme v
6.minutě po gólech Míly Vágnera a
Honzy Chládka vedli 2:0 jsme i v dalším
průběhu poločasu přehrávali soupeře
útočnou hrou s gólovými šancemi.
Bohužel jejich proměňování je naše
velká slabina. Naopak z náhodného
protiútoku po závaru před naší brankou
jsme si dali vlastní gól. Tak skončil
I.poločas. Po přestávce pokračoval
pohledný fotbal na obou stranách. O
výsledku rozhodly dvě hrubé chyby v
naší obraně, kdy jsme prakticky přihráli
soupeři míč do gólových šancí, které
proměnil. Zápas skončil 2:3 ve
prospěch Židovic.
V zatím posledním mistrovském zápase
jsme prohráli opět zbytečně na hřišti do
té doby poslední
Hoštky, kdy jsme měli drtivou většinu
hrací doby míč na svých kopačkách, ale
před brankou soupeře jsme byli
neškodní. Zápas jsme prohráli 2:4 a
dělíme se s Hoštkou o poslední místo v
tabulce.DOROST – Ve 2.třídě skupiny B
předvádějí naši dorostenci hru s velkými
výkyvy v souvislosti se se složením
mužstva na jednotlivé zápasy a kvalitou
soupeře. V dosavadních čtyřech
odehraných kolech prohráli v
Podluskách 1:10, doma porazli Úštěk
14:0, prohráli v Rovném 1:7 a
naposledy doma prohráli s mužstvem

Bezděkova 1:8. V tabulce jsou na
8.místě se ziskem 3 bodů.ŽÁCI – po odehrání tří zápasů, kdy
porazili doma Žitenice 6:0, Straškov 3:0
a prohráli v Hoštce 0:1 jsou v tabulce na
pěkném třetím místě a jsou příjemným
překvapením.
Ženy doposud největší překvapení
pro soupeřky a myslím si i pro trenéry a
hráčky samotné jsou jejich výkony i
umístění v tabulce 3.ligy skupiny A.
Zvláště v situaci, kdy se horko těžko
dává dohromady sestava na každý
zápas z důvodu zranění a úzkého kádru
družstva.
První mistrovský zápas doma s LFC
Ústí n.L. dopadl pohromou v podobě
prohry 2:6. O to větší radost byla z
výhry nad regionálním soupeřem z
Brozan na jeho hřišti 2:1, doma nad
favorizovaným celkem Souše 4:1 a
těžce vybojovaným bodem z Libušína
za výsledek 2:2, kde holky nastupovaly
pouze v deseti, dohrávaly v devíti (po
zranění Týny Zahálkové). To ještě Terka
Tesařová chytila penaltu nařízenou v
poslední minutě zápasu.
Ve vítězné sérii pokračovali i v
posledním zápase na domácím hřišti,
když porazili družstvo Dubice s
přehledem 5:2. Tyto výkony je řadí na
5.místo aktuální tabulky se ziskem 10
bodů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
příznivcům za jejich podporu při
zápasech našich mužstev a ostatní
pozvat na některé z dalších zápasů na
„Sahaře“

SAHARA VÁLÍ !!
js

I.F.
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SK SAHARA Vědomice – volejbal
SAHARSKÝ MEMORIÁL
Volejbalový klub Sahara Vědomice letos již po desáté
uspořádal turnaj, který se konal 10. září 2011 na „Sahaře“.
Organizačně se snad podařilo úplně všechno.
Hrálo 7 družstev, což je nejvíce v celé řadě turnajů.
Počasí bylo přímo nádherné. Sluníčko, teplo – jak na
objednávku.
Po dlouhém klání nakonec zvítězilo družstvo SAHARY „A“ –
tedy domácí. Ale bylo to napínavé až do posledního zápasu.
Ziskem vítězství v turnaji jsme také do vlastnictví získali tzv.

Putovní pohár, neboť jsme slavili již třetí vítězství
po sobě. Takže dvojnásobná radost.
K příjemnému posezení jsme si nejdříve zazpívali v
doprovodu dvou kytar a později nám zahrála hudební skupina
„THE OUBR“.
Děkujeme všem sponzorům a OÚ Vědomice. Moc nám to
pomohlo.
Též obsluha ve stánku byla bezvadná. A samozřejmě děkuji
všem, kdo se zapojil do „chodu“ celého turnaje.

Zdenka Medunová

V minulém čísle Vědomických novin byla vyhlášena letní
fotosoutěž na téma "VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE!".
Děkuji těm, kteří do soutěže snímky zaslali. Každý, kdo fotky
poslal, si v knihovně může vyzvednout tričko. Nikdo další buď
Vědomice nevyfotil, nebo svou fotku do soutěže neposlal. No,
tak snad to zkusíte na podzim, v zimě nebo na jaře...

VYHLAŠUJÍ TÍMTO FOTOSOUTĚŽ CELOROČNÍ. Fotografie
Vědomic můžete zasílat emailem na adresu
kultura.vedomice@seznam.cz. Uvidíme, zda bude napřesrok
z čeho vybírat. Pro vítěze budou připraveny ceny s potiskem
vítězné fotografie.

Letní fotosoutěž

I.F.

PETANGISTÉ PROŠLI ÚSPĚŠNĚ ZKOUŠKOU POŘÁDÁNÍ
MEZINÁRODNÍHO TURNAJE.
Dne 20.8.2011 se uskutečnil první Mezinárodní turnaj trojic.
Turnaj se hrál na nových hřištích, kde
jsme všichni nechali nemalé úsilí. Poprvé
jsme prošli celkovou pořadatelskou
kontrolou a získali jsme si tak důvěru o
schopnosti pořádat turnaje této třídy.
Na novinku se přijelo podívat a zúčastnit
se mnoho hráčů z celé republiky a dále
se představili hráči z Itálie, Španělska,
Slovenska, Slovinska. Jen jsme litovali,
že po přislíbené účasti Francouzů,
Poláků a Němců došlo zřejmě vlivem nedůvěry k omluvě s
příslibem účasti pro příští ročník. Opravdu jsme měli obavy z
reakcí na obtížnost terénu, kterou požadovalo vedení a
komise České asociace pétanque (ČAPEK). Ta posoudila a
uznala plochu k pořádání MČR jednotlivců (15. 10. 2011) a
MČR ve vyrážení (16. 10. 2011).
Hráči se pochvalně vyjadřovali k celému areálu. Všichni se již
těší na dodělání dvou hřišť pro finálové zápasy.

A jak to dopadlo :
Celkem se zúčastnilo skoro 100 hráčů
První místo obsadili:

SAHARA Vědomice ve složení Pavel Kocourek , Luděk
Suchomel, Fábio Petracchi.
Toto byl úspěch , který jsme nečekali. Právem těmto
hráčům patří pochvala za vzornou reprezentaci.
Sahara Vědomice má ještě velmi dobré čtvrté místo,
které podrželi manželé Demčíkovi doplněni s hráčem z
pétanque clubu Loděnice.
V současnosti je před námi příprava na pořádání
mistrovství republiky jednotlivců a ve střelbě.
V závěru sezony si ještě všichni příznivci pétanque

mohou zahrát na turnaji MEVA CUP , který se uskuteční
22.10.2011
A na konec ještě pozvání pro všechny, kdo by si chtěli zahrát.
Přijďte na tréninky každou neděli od 14 hodin. Informace
získáte také v bistru „U SUMCE“.

Koulím zdar T.P.

SK SAHARA Vědomice – pentaque
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Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury
ČR E 14 213, v nákladu 300 ks  říjen 2011.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.

Termín uzávěrky příštího čísla je 1.12.2011.

http://obecvedomice.unas.cz
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:
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USPÁVÁNÍ VĚDOMICKÝCH BROUČKŮ
V sobotu, 22. ŘÍJNA, se opět sejdeme, abychom k zimnímu spánku uložili všechny vědomické
broučky. Sraz je v 18:30 hodin před Obecním úřadem ve Vědomicích. Na cestu si budeme svítit
lampiony a cestu nám budou ukazovat světýlka svíček. Po cestě nás čeká plnění úkolů a u Labe
broučky uložíme pod peřinku z listí. A možná za to dostaneme i nějakou odměnu.
Nezapomeňte na lampiony!!! Vítány jsou i masky hmyzu lezoucího i létacího.

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.

Přes prázdniny probíhalo finále soutěže „Okno do ulice 2011“.
A jak to dopadlo?
Do finále postoupilo 10 soutěžících, kteří získali poukázku na
zahradnické potřeby v hodnotě 300, Kč.
Po sečtení hlasů z internetového hlasování a hlasů, které jste
udělili finalistům na nástěnce OÚ zvítězila paní JIŘINABARCALOVÁ.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na setkání klubu důchodců dne
30. září. Vítězka dostala poukázku na nákup knih, kytičku a
diplom.

Blahopřejeme!
A těšíme se na další ročník soutěže „Okno do ulice 2012“.
Bude to už 6. ročník a musím připomenout, že i Vaše účast v
této soutěži nám pomohla získat ocenění "Zelená stuha" v
rámci soutěže Vesnice roku.

„OKNO DO ULICE 2011“

I.F.

BUDE DIVADLO...
V neděli, 4. prosince, přijde Mikuláš. To ale není nic neobvyklého. To, že přijde k nám, na obecní úřad, to tu také už bylo. Ale
že tu před tím budeme hrát divadlo, tak to tu dlouho nebylo...
Zveme děti do 10ti let na představení "Jak šli zajíci do Betléma". Divadelní představení v režii Alenky Löwové hrají děti dětem.
Začínáme v 15:00 hodin. Po představení přijde Mikuláš, možná i s andělem. Čerta dovnitř nepustíme.
Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné děti přihlásit předem (do 25.11. na obecním úřadu nebo v knihovně). Vybíráme 50 Kč
na dárek od Mikuláše.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Po loňském úspěchu jsme se rozhodli uspořádat i letos karaoke zpívání koled. Pokud ještě nevíte, o co se jedná  hraje hudba
a text koled se promítá na plátno. Může tedy zpívat každý, kdo umí číst. Kdo nedohlédne, nezapomene si vzít brýle...
Akce se koná V SOBOTU, 17. PROSINCE, V 16:30 hodin v areálu u Labe. Připraven bude opět svařáček a pro děti dobrý
čajíček.
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Pro děti
Ahoj děti. Dnes jsem pro Vás připravila něco podzimního... Dnes jsou to skoro samé kaštánky. A ještě mám pro Vás
jeden soutěžní úkol. Spočítejte, kolik je v podzimních Vědomických novinách těchto obrázků kaštanů.
Stránku s vybarvenou omalovánkou a vyplněným SOUTĚŽNÍM KUPÓNEM zaneste do konce října do
knihovny. Odnesete si pěknou odměnu! Vám menším může pomáhat i maminka s tatínkem, nebo
sourozenec.

NĚCO PRO MALÉ HASIČE...

OMALOVÁNKA NĚCO PRO STARŠÍ DĚTI, CO UMÍ
POČÍTAT DO 48...

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

Počet obrázků kaštanů: ...............

KAŠTAN
Už je podzim, listí žloutne,
ve větru se kaštan zhoupne.
Chvilinku se pohoupe,
pak se z slupky vyloupne.

Padá dolů volným pádem,
letí dolů, padá na zem.
Naštěstí se nerozbije,
z trávy kousek vyčuhuje.
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Tajemství medu a jeho složení

KŘÍŽOVKA

Po posledním medobraní přichází na řadu léčení a dokrmení
včelstev pro přezimování, ale o tom až příště.
V současné době se u nás spotřebuje na jednoho obyvatele
za rok přibližně 300 až 400 gramů medu, což je v porovnání s
jinými státy, např. s Německem, až pětkrát méně. Přitom je
med čistý přírodní produkt, neobsahuje žádné konzervační
přípravky. V porovnání s řepným cukrem, který obsahuje 98%
sacharozy, 1,5 – 2% balastních látek a 0,5% vody. Med
obsahuje 17 – 18% vody, 30 – 40% fruktozy, 26 – 33%
minerálních látek, organické kyseliny, aminokyseliny rostlinné
hormonální látky a barviva. Je proto vhodný jako doplněk
dětské výživy a doporučuje se k léčení některých alergií.
Co který med obsahuje?
Květinové medy – luční medy mají světlejší barvu, jsou vysoce
stravitelné, dýky vyššímu obsahu glukozy (hroznový cukr).
Obsahují pylová zrna květů rostlin, ze kterých včely sbírají

med a významné látky přírodního charakteru s povzbuzujícími
účinky.
Lesní medy – jsou tmavší, což způsobují rostlinná barviva v
míze rostlin. Proti květinovým medům obsahují větší množství
minerálních látek a stopových prvků. Mají zvýšený obsah
cukrů a nižší obsah glukozy a fruktozy. Pro organismus jsou
však hůře stravitelné. Výživná vlastnost v porovnání obou
medů se příliž neliší.
Med pastový se připravuje rozbitím krystalů za studena před
začátkem krystalizace, všechny jeho nutriční hodnoty jsou
zachovány.
Některé medy krystalizují hned (řepkový) po vytočení, jiné za
měsíc nebo později.
Řadu lidí krystalizace nebo cukernatění odpuzuje, domnívají
se, že je med falšovaný cukrem. Čím obsahuje med více

sacharozy, tím je tekutější.
Květinové medy cukernatí dříve
než medy lesní. Je to způsobeno
vyšším obsahem glukozy, která
vytváří krystaly. V lesním medu
převažuje glukoza (ovocný cukr) a
tím zůstává po delší dobu v
tekutém stavu. Zcukernatělý med
si zachovává všechny cenné látky
a vlastnosti, je to přirozená
vlastnost medu. Chcemeli jej mít
tekutý, je možné ho krátkodobě
zahřát ve vodní lázni do 54°C. Při
zahřátí nad 50°C se mění jeho
hodnotné látky, jejichž ztráty mají
negativní vliv na jakost. Totéž platí
i při použití medu do vařícího
čaje. Vysoký obsah těchto látek v
medu má samokonzervační
účinky.
I přesto je nutné dodržovat
některá pravidla skladování. Med
skladujeme v dobře uzavřeném
obalu (váže na sebe vlhkost a
různé pachy) v suché tmavé
místnosti při teplotě 15°C a
vlhkosti vzduchu 60%. Negativně
na něj působí sluneční paprsky.
Kde med kupovat?
Přímo od včelařů – takzvaně ZE
DVORA.

N.F.

Podle starých pover bychom měli
v kapse stále nosit KAŠTAN,
protože chrání před zlem. Proti
zlu jsou účinné dokud neztratí
svůj lesk!




