
Třeba to švihání pomlázkou, jó? 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ahoj sousedé! 
Právě jste se stali svědky pokusu o naše první pirátské vydání Vě-
domických novin. Jsme na to dva. 

  
 
 

 
Všichni říkají, že máme veliké štěstí, že jsme se narodili 

právě ve Vědomicích. Bydlíme na radnici – v šuplíku. Psst, staros-
ta to neví. Ale teď už asi jo!  

Jsme sice jenom namalovaný. Ale máme se čile k světu. 
Ušiska máme docela veliký a tak leccos zaslechneme. Možná víme 
víc, než Vy. Rozhodli jsme se, že se s Vámi o naše vědomosti po-
dělíme. A tak nás napadlo, že zkusíme noviny. Stejně prý už nějak 
dlouho nevyšly. 
A dokonce velikonoční číslo... Musíme všechny informace nějak 
uspořádat, viď? Velikonoční číslo musí začínat velikonocemi. 
Tak jo. A co tam dáme pak? 
Asi napřed Co bude..., Co je..., Co bylo..., Co bylo dávno... A 
taky Sport...A něco Pro děti...? Na ty my přece myslíme také. Tak 
jdeme na to. 
Jen se mi zdá, že máme od vědomických sousedů málo příspěvků. 
To je pravda, ale oni přece nevěděli, že vydáme noviny. Do těch 
dalších nám určitě víc přispějí. Přichystáme v červnu prázdninové 
číslo. Tedy, jestli nás starosta nezmačká a nehodí do koše. Musíme 
se snažit udělat dobré noviny.  

Hody, hody 
 
 

ody, hody doprovody, 
dejte vejce malovaný! 

Nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička vám zato 
snese zase jiný, 
v komoře v koutku, 
na zeleném proutku. 
 

Velikonoce 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který připadá na 
březen nebo duben. V křesťanském pojetí jsou Velikonoce oslavou vzkří-
šení Ježíše Krista z mrtvých (po jeho smrti na kříži). Na začátku našeho 
letopočtu byl ukřižován Ježíš Kristus a v noci ze soboty na neděli se ode-
hrál zázrak zmrtvýchvstání. Proto se ta noc nazývá Velkou nocí. A od ní 
je odvozen i náš název velikonoce.  
Velikonoční oslavy se liší podle regionů. Časově se 
zhruba kryjí s pohanskými oslavami příchodu jara. 
Lidové tradice převzaly z předkřesťanských dob 

mnoho zvyků a obyčejů. 
 
 
 

Z obsahu: 
 
Pozvánka na jednání zastupitel-
stva 
Zprávy a upozornění 
Plán kulturních akcí 
Pozvánky 
Okénko mateřské školy 
Výcvik loveckých psů 
Klub důchodců 
Historie naší obce 1592 – 1654 
Vyhlášení soutěže 
Velikonoční recepty 
SK SAHARA  
Stránka pro děti 

H 

Vaše příspěvky můžete za-
slat na e-mail: 
obec.vedomice@tiscali.cz 
nebo přinést na OÚ. Příspěv-
ky podepište. 

VĚDOMICKÉ 
NOVINY   
Občasník vydávaný Obecním úřadem ve Vědomicích 

 

Číslo 1/2007 
Ročník V 
  

Já se jmenuji Vědík 
a já Vědulka. 
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Upozornění 
Upozorňujeme občany, 

kteří ještě nezaplatili  úhradu za 
svoz odpadu  a poplatek ze psů  
na rok 2007, aby tak učinili co 
nejdříve, nejpozději však do 
konce března 2007. 
 

Pomlázka je dodnes živou tradicí a zároveň jedním z hlavních symbolů Velikonoc. Pojem pomlázka zna-
čil a značí svazek spletených vrbových proutků, jako nástroj určený ke stejnojmennému šlehání dívek a 
žen, prováděného v Pondělí velikonoční.  
Pokud děvče při pondělní koledě navázalo na pomlázku barevnou mašli, mohlo se v ní skrývat tajné po-
selství: 
Červenou barvou naznačovala, že má hocha ráda. Modrou barvou mu dávala naději. Chlapec obdarova-
ný zelenou stuhou byl oblíbený. Naproti tomu ten, kdo obdržel stuhu žluté barvy, byl neoblíbený a dívka 
mu dávala najevo svůj nezájem. 

 
 

 

Třeba houdovačka, žila, žíla, metla, švihačka, šihačka, šihota, čugár, kančúch, roučačka a mnoho dalších. 

 
Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 

STAROSTA OBCE 
VĚDOMICE SVOLÁVÁ 

ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 

VĚDOMICE 
 

které se koná v pondělí dne 26. 
března 2007 od 17:00 hodin 
v zasedací místnosti Radnice 

ve Vědomicích. 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
1. Kontrola usnesení 
2. Zpráva o činnosti OÚ 
3. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 
4. Zpráva o provedené inventarizaci  
5. Zpráva o hospodaření MŠ Vědomice v roce 2006  
6. Zpráva o odpadovém hospodářství za rok 2006 
7. Záměr  nakládání s majetkem obce 
8. Projednání žádostí o dotace na rok 2007   
9. Projekt na zklidnění dopravy na komunikaci II/240 
10. Diskuse občanů 
11. Interpelace zastupitelů   
Jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné.   
 
Václav Líska v.r. Václav Tyl v.r. 
místostarosta obce starosta obce 

Oznámení 
Obecní úřad v Černěvsi oznamuje, 
že od 1.2.2007 do 30.4.2007 se 
vybírají poplatky za pronájem 
hrobového místa na místním 
hřbitově. 
 

Úřední hodiny: 
pondělí   8.00 – 11.00 hod.     18.00 – 19.00 hod 
úterý    8.00 – 11.00 hod. 
středa    8.00 – 11.00 hod. 
čtvrtek    8.00 – 11.00 hod. 
pátek    8.00 – 11.00 hod. 
 

Sběr železného šrotu 
SDH Vědomice  bude pořádat 

v sobotu dne 31.3.2007 od 7.00 hodin 
tradiční sběr železného šrotu. 

 
Prosíme občany, aby  tento šrot připravili  před svá 

obydlí v den sběru, anebo lépe ho ponechali doma. Hasiči 
ho rádi za Vás vynesou. 
Předejdete tak nepříjemnostem s nezvanými sběrači kovů. 
Výtěžek bude použit na činnost Sboru dobrovolných hasičů a dětský den.

Tak doufám, že já moc žlutých nedostanu!  
A jen tak, mezi námi, znáte ještě další názvy pro pomlázku? 
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Platnost řidičských průkazů 

vydaných  od 1. července 1964 do 31.12.1993 
končí 31.12.2007 
 

Po tomto datu se na držitele takového řidič-
ského průkazu hledí jako na řidiče bez platného 
řidičského průkazu, což je přestupek a jako takový 
bude trestán.  

Řidičské průkazy si můžete vyměnit 
na Městském úřadu v Roudnici n. L. odbor 
dopravy v úřední hodinách: 
pondělí, středa od 7:30-17:00 hodin 
úterý, čtvrtek od 8:00-15.00 hodin 

Pro výměnu ŘP potřebujete na úřad 
s sebou Váš řidičský průkaz, občanský průkaz 
/popřípadě pas/ a jednu fotografii. Výměna je 
bez poplatku . 

 
 

 
Podle zákona č. 

20/2004 Sb., kterým se mění 
zákon č. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, 
zanikají k 1.1.2008 povolení 
k odběru podzemní i povr-
chové vody a zároveň povo-
lení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových nebo 
podzemních.  

Zvláštní kategorií jsou 
studny vybudované před 
rokem 1955  tzv. „ studny 
historické“ – u těchto studní 
zůstává platné původní povo-
lení  i když se nedochovalo 
v listinné podobě. Vlastník 
studny pouze vyplní  vodo-
právním úřadu „Ohlášení his-
torické studny datované před 
r. 1955“ a doloží katastrální 
mapu a písemný důkaz o stáří 
studny ( postačí i čestné pro-
hlášení). 

Pro studny vybudova-
né po r. 1955, jejichž povolení 
k odběru podzemní vody na-
byla právní moci do 
31.12.2001 povolení zaniká. 
Vlastník studny do 30.6.2007 
požádá o prodloužení stávají-
cího povolení. K vyplněné 
žádosti je třeba doložit pů-
vodní povolení k odběru a 

katastrální mapu 
s vyznačeným místem odběru. 
Nezměnily-li se podmínky, za 
kterých bylo povolení vydáno, 
nic nebrání vydání rozhodnutí o 
prodloužení povolení k odběru 
podzemní vody. 

Vlastníci studní, 
kteří odebírají 
podzemní vodu ze studní 
bez platného povolení 
jsou povinni požádat 
příslušný vodoprávní 
úřad o povolení k odběru 
podzemní vody. K žádosti je 
třeba doložit: vyplněnou žádost, 
stanovisko Povodí Ohře, s.p., 
k odběru vody, vyjádření osoby 
s odbornou způsobilostí v oboru 
hydrogeologie , katastrální ma-
pu s vyznačeným místem odbě-
ru, list vlastnictví a kopii povo-
lení stavby a kolaudačního roz-
hodnutí. 

Pro studny, které byly 
vybudované po roce 1955, je-
jichž povolení k odběru pod-
zemní vody nabylo právní moci 
po 1.1.2002 zůstává povolení 
k odběru platné do doby uvede-
né v rozhodnutí.  

Dalším možným odbě-
rem je odběr povrchové vody, i 
zde platí, že povolení vydaná od 
roku 1955, která nabyla právní 
moci do 31.12.2001 zanikají. 
Povolení není potřeba jen 
v případě, že k odběru není po-

třeba  žádného technického za-
řízení.  

K 1. 1. 2008 rovněž za-
nikají povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod podzem-
ních i povrchových. I v tomto 
případě platí, že nabylo-li 

povolení k vypouštění právní 
moci do 31.12. 2006 
platnost povolení zaniká  a 

vlastník může do 30.6.2007  
požádat o prodloužení 
povolení k vypouštění. Po 

1.7.2007 bude vodoprávním 
úřadem vydáno nové rozhodnutí 
k vypouštění odpadních vod.  

Upozorňujeme, že odběr 
podzemní nebo povrchové vody 
stejně jako vypouštění odpad-
ních vod do vod podzemních 
nebo povrchových bez platného 
povolení je nelegální a za 
nedovolený odběr může Česká 
inspekce životního prostředí, 
nebo obecní úřad obce 
s rozšířenou působností uložit 
pokutu. 

Více informací k této 
problematice lze získat na inter-
netových stránkách 
www.zanikpovoleni.cz, nebo na 
vodoprávním úřadu odboru 
životního prostředí Městského 
úřadu Roudnice nad Labem.  

Potřebné tiskopisy jsou 
k vyzvednutí rovněž na OÚ 
Vědomice. 

 

Upozornění pro řidiče 
 

1.1.2008 zaniká povo-
lení k odběru a vy-
pouštění vod 
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Plán kulturních akcí na březen až červen 2007 

 
 
 

 
 
Velikonoční pranostiky: 
 
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý. 
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu. Na Boží-li hody prší, sucho úrodu vysuší.. 

akce datum čas popis akce 
Výtvarná dílna pro děti -
velikonoční 25.3. 14:00 hod. Výroba velikonočního 

vajíčka 
30.3.  15:00 – 18:00 hod. 

Velikonoční výstava 
31.3. 14:00 – 16:00 hod. 

Tradiční výstava 
s netradiční soutěží 

Den otevřených dveří v obecní 
knihovně Po dobu trvání velikonoční výstavy 

Slet čarodějnic 30.4. 18:00 hod. 
Velká oslava svátku čaro-
dějnic s večerní taneční 
zábavou 

Výtvarná dílna pro děti – Den 
matek 6.5. 14:00 hod. Výroba přáníček ke Dni 

matek 

Cyklistický závod pro děti 19.5. 14:00 hod. První ročník závodu pro 
děti 

Okno do ulice Letní soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu 
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY VĚDOMICE

Vážené čtenářky a čtenáři.. 
Od vydání posledního 

čísla vědomického občasníku 
uběhlo zase trochu času a mnohé 
se u nás změnilo. 

Tak například, v mateř-
ské škole máme novou paní uči-
telku Janu Kodešovou. Takže 
teď už si s námi hrají tři! 

Letošní zima byla oprav-
du velmi mírná a kromě pár dnů 
v lednu jsme si sněhu moc neuži-
liL. Ještě že jsme my, větší děti,  
vyrazily na brusle do zimního 
stadionu v Roudnici nad Labem. 
Pan trenér Pospíšil se nám trpě-
livě věnoval a opravdu už docela 
hezky bruslíme☺!  Dokonce 
s námi bruslily i paní učitelky. 
Posledního ledna se ve školce 
rozdávalo pololetní vysvědčení a 
byly na něm jedničky a pochva-
ly!  

 
 
 
 
V lednu nás 

navštívili herci ze „Sváťova di-
vadla“ a my se také divily, jakou 
krásnou pohádku nám zahráli. 

Sváťa nám zase kouzlil 
z klobouku!  

Taky k nám přijely zubní 
hygienistky od pana MUDr. Da-
niela Svobody a přivezly nám 
nové barevné zubní kartáčky a 
taky nám řekly všechno, co mu-
síme vědět o zdravých zoubkách. 
No, vždyť my si je taky ve škol-
ce každý den po obědě čistíme a 
taky jsme rády, když nám paní 
učitelky dovolí zubní pastu roz-
dělovat. 

V únoru jsme se vyřádily 
na karnevalech, jak ve školce, 
tak i Pod Lipou, kde se naše 
Alenka, Janička a Simonka pře-
vlékly za Tři veterány. Fakt byla 
sranda!  

Taky se k nám přišly za-
psat nové děti, co k nám přijdou 
od září do školičky. My, větší 
školáci, jsme se zase byli zapsat 
ve škole a všechny nás vzali! 
Hurááá! 

V březnu jela celá školka 
autobusem do Roudnice nad La-
bem a v kině nás bavil ten Mi-
chal Nesvadba z Kouzelné škol-
ky! To bylo super☺!  Simonka 
nám koupila DVD a Michal nám 

ho i podepsal. Až zase 
přijede do Roudnice, jdeme 
na něj znova!  

Taky malujeme, le-
píme překvapení na veliko-
noční výstavu. Budeme ve 
školce uklízet  s rodiči za-
hradu a opečeme si buřtíky. 
Vyženeme paní „Zimu“ a už 
budeme mít jaro. Potřebu-
jeme, aby bylo teplo, máme 
toho s učitelkami moc 
v plánu. Tak třeba, plavání, 
hru na čarodějnice, vystou-
pení pro maminky, babičky 
a dědečky, vítání miminek, 
rozloučení se školáky, tablo,  
výlet do ZOO, taky chceme 
ve školce stanovat, budeme 
mít dětský den….. Takže si 
to doopravdy dost užijeme.  
Pokud chcete vědět, co ve 
školce děláme, máme pro 
Vás webové stránky 
www.msvedomice.unas.cz. 
Tak nám třeba napište. 

 
Ahoj Vaše děti ze školky.

Vyhlášení soutěže „OKNO DO ULICE 2007“ 
Obec Vědomice vyhlašuje soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno. 

Osázejte truhlíky květinami a dejte je do oken, na balkón nebo na terasu. Přihlaste 
se do naší soutěže.  
V červenci speciálně povolaný nezávislý odborník rozhodne o vítězi naší soutěže. 
Okno také vyfotíme a fotky vystavíme na Obecním úřadu a na internetových 

stránkách kulturní komise, kde sami občané vyberou vlastního favorita soutěže. 
Do soutěže se můžete přihlásit, máte-li byť jen jedno jediné okno, které je vidět 

z veřejně přístupné cesty. Jeden dům může být přihlášen do soutěže jen jednou. 
Bude vyhodnoceno celkem 10 domů. Vítězové obdrží  finanční odměnu a poukázku na odběr 
zahrádkářských potřeb. 
Přihlásit se můžete kdykoliv od 1.5.2007 do 15.6.2007 a to na:  
telefon:  416 837 240 
e-mail:  kultura.vedomice@seznam.cz  
nebo osobně na obecním úřadu.  
Každý přihlášený dostane zdarma hnojivo na květiny, které si může vyzvednout na obecním úřadu.  
Tak neváhejte a sázejte! I vy můžete vyhrát!  
A navíc všichni přispějeme k tomu, aby naše obec byla zase o trochu krásnější. 

Já chci taky 
jedničku... 

Mám se přihlásit? 
Tak jo. 
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Víte že... 
 
Před obecním úřadem byla umístěna nová úřední deska. Najdete tam všechny „povinně 
vyvěšované“ dokumenty. 
Původní desky ve starých Vědomicích i na Zavadilce budou nyní sloužit k informování 
občanů o kulturních akcích apod. 
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Víte, co je to časopisovna? 
 

 
 
 
             A co knihovna? To už je lep-

ší? Tak tedy: časopisovna je místo, kam si 
můžete přijít pro časopisy. A víte, kde to 
je? No přece v naší obecní knihovně. A 
jak se tam ty časopisy dostaly? Inu to je 
tak. 

Byl jednou jeden časopis a ten si kou-
pila jedna paní. A když si ho přečetla, bylo jí 
líto hodit ho do kontejneru. A tak ho vzala a 
hodila ho do schránky. Tedy do jedné ze tří 
schránek umístěných v naší obci. A odsud ho 
zase vzala jiná paní a odnesla ho do knihovny. 
A tak tam ten časopis leží a čeká na někoho, 
kdo tam přijde a buď si ho půjčí domů, nebo si 
ho přečte přímo v knihovně. A protože těch 

hodných paní a pánů, co časopisy nevyhodili bylo 
víc, tak tam těch časopisů také pěkně přibývá. A 
věřte mi, některé z nich opravdu za přečtení stojí. 

A co vy? Ještě je házíte do kontejneru? Ne-
bo dokonce do kamen? 

A už jste byli v naší knihovně? Máme bez-
va nové prostory. Přijďte se podívat! 

Otevřeno je každé pondělí a čtvrtek od 
17.00 do 19.00 hodin. Naše knihovnice 
Hanka se už na Vás těší. 

A kde najdete schránky na sběr 
časopisů? 
1. Mateřská škola Vědomice (na plotě) 
2. Obecní úřad 
3. Plakátovací plocha u obchodu u Malých 
Tak až budete chtít zase vyhodit přečtený časopis 
do kontejneru, nedělejte to. Dejte mu ještě šanci, 
může skončit v časopisovně a tam sloužit „do roz-
trhání těla“. Stačí ho jen vhodit do té správné 
schránky.

  

 
 

Kde chodí psi povinně do školy. 
 
       Žádné jiné zvíře na světe není, tak úzce 
spjato s potřebami  člověka jako pes. Ve 
všech oborech lidského počínání je 
upotřebitelnost psa člověku prospěšná a 
stovky existujících plemen psů na světě mají 
v důsledku vývoje v určitém prostředí 
vypěstovány vrozené vlastnosti , které slouží 
člověku v jeho práci, při ochraně zdraví a 
majetku. 
       Proto se člověk s využitím poznání 
vědeckých zákonitostí genetiky, vývoje 
vlivem prostředí a hlavně cíleným výcvikem 
se snaží o vypěstování nejlepších jedinců, 
dát základ k dokonalejším všestranným 
vlastnostem psů pro potřeby člověka 
v jednotlivých oborech a jedním z mnoha je 
myslivecká kynologie. 
       Myslivecká kynologie se řídí v celé ČR 
„Řádem ochrany zvířat při zkouškách 
lovecké upotřebitelnosti nebo svodu 
loveckých psů“, který byl zpracován a určen 
Českomoravskou mysliveckou jednotou. 

Řád metodicky stanoví podmínky a pravidla 
k předvádění psů na zkouškách lovecké upotřebi-
telnosti podle současných požadavků na ochranu 
zvířat a péči o jejich pohodu. Řád se týká jarních 
svodů a zkoušek z výkonu loveckých psů: ohařů, 
loveckých slídičů, retvierů, terierů, jezevčíků, 
honičů a barvářů. Na základě zákona  č.449/2001 
Sb. o myslivosti jsou zkoušky lovecké upotřebi-
telnosti povinné pro výkon práva myslivosti a 
zajištění povinných počtů psů pro každou honit-
bu mysliveckých sdruženích. 
Zkoušky se dělí na – zkoušky vloh, podzimní, 
lesní, barvářské, vodní práce, všestranné, honičů  
a z norování, tento stručný popis zkoušek je 
v řádu podrobně rozpracován na jednotlivá ple-
mena  a zkoušek je v řádu podrobně rozpracován 
na jednotlivá plemena a jejich specifickou upo-
třebitelnost. 
        Jen pro stručnou informaci, zkouška ohaře 
lovecké upotřebitelnosti se skládá z 15 disciplín 
při Podzimních zkouškách, pro Všestranných 
zkouškách z čtyř předmětů, v práci na poli, 
v lese, vodě, a přinášení, celkem z 28 disciplín. 

Že by nesmysl? 
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        Při vrcholných zkouškách – Memoriálech 
R. Knolla a K. Podhajského skládají psi rovněž 
28 disciplín na poli, vodě. Lese a přenášení, 
s mezinárodní účastí za velmi přísného hodnoce-
ní komise, kynologických komisařů na jednotlivé 
disciplíny.  
        Na těchto vrcholných zkouškách dosahují 
myslivci z Litoměřicka, ale i Roudnicka špičko-
vé výsledky a hodnocení. Výcvik  a chov lovec-
kých plemen psů má na Litoměřicku jedno 
z předních míst v České republice. 
        Proto není náhoda, že jedna z vrcholných 
soutěží Memoriál K. Podhajského se uskuteční 
v Roudnici n.L. a lesní disciplína ve  Vědomi-
cích, Kyškovicích a Lounkách ve dnech 29-
30.9.2007 za účasti 10 psů z České republiky  a 
10 ze zahraničí. Vrchním rozhodčím na Memori-
álu K. Podhájského byl republikovou komisí 
ČMMJ v Praze   jmenován pan Miroslav Šnobr 
z Klenče. Rovněž již zveřejnění na druhou vr-
cholnou soutěž loveckých ohařů Memoriál R. 
Knolla v Pardubicích  25-26.8.2007, byla  nomi-
nace pěti psů přímo z Litoměřicka- p. J. Novák –
Klapý, V. Kratochvíl- Keblice, A. Žižka- Lito-
měřice, R. Krpeš- Brníkov, J. Mareš-Straškov. 
To jistě hovoří o kvalitě cvičitelů a loveckých 
psů na Litoměřicku, když ze 24 nominovaných 
z celé republiky je z 5 z Litoměřické ČMMJ. 
          Tím bych chtěl skromně připomenout, že 
práce myslivců není jen v brigádách, v péči o 
zvěř, její zdravotní stav, v poslední řadě lovu, ale 

i pečlivá náročná příprava loveckého psa 
k jeho lovecké upotřebitelnosti. Chtěl bych 
poukázat na jednoho z výborných cvičitelů a 
vůdce loveckých psů, kterým je občan 
z Vědomic pan Milan Kutil hospodář 
mysliveckého sdružení „ Sovice “.  
           Každý myslivec ve svém  slibu se 
zavázal mimo jiné, že bude starostlivě o 
svého psa pečovat, lovecky upotřebitelným 
ho vychovávat, protože jedině takový pes je 
jeho  nejlepším pomocníkem i přítelem 
v myslivecké práci nejcennějším. 
          Po získání podrobných informací Vás 
budeme informovat o slavnostním zahájení, 
průběhu a ukončení memoriálu, kde a kdy 
může veřejnost této slavnosti zúčastnit a 
sledovat práci psa a myslivce v akci. 
 
 

Za MS – Černěves - Vědomice 
V. Šťastný DiS 

Myslivecký hospodář 

Vědíku, je na čase vymyslet 

stránku pro malé děti. 
Pro ně máme vystřihovánku, 
ale co ty starší děti? 
Tak pro ně taky něco vymys-
líme. Něco pořádně těžkého. 
Hádanky? 
Ale jdi, teď se tomu říká vě-
domostní soutěž. 
Jo, to zní bezvadně. 
A ještě je třeba zjistit tajné 
heslo. Zkusit to můžou i do-
spěláci. 
 
 

 
Tak tedy vyhlašujeme 

 
První kolo 

 
Víte, kolik měla obec Vědomice obyvatel k 16.3.2007? 

A – 776 
B – 676 
C – 876 

Pošlete SMS zprávu ve tvaru VED_A,B nebo C_HESLO_JMENO 
na číslo 607 823 753 
HESLO pro první kolo soutěže najdete ve vývěskách (na 
Zavadilce a ve starých Vědomicích). 
Tři vylosované výherce odměníme.  
Nemůžete poslat SMS? Nevadí, odpověď napište na papír 
(nezapomeňte na HESLO, jméno a adresu) a ten vhoďte do 
schránky na časopisy. 
První kolo soutěže končí 6.4.2007. 
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Tam bych se chtěla podívat. 
Simonko, pozveš mě? 

Jé, škoda, že jsem tam nebyla, 
šla bych za princeznu Bosanu. 

A já za skřítka. Nebo za mouchu. Znáš tu slavnou větu z téhle pohádky? 
„Princezno, proč tu máte tolik much? Protože máme líné pavouky..“ 

Poděkování 
Využívám možnost 

poděkovat zřizovateli naší 
Mateřské školy ve 
Vědomicích za 
zrealizování rekonstrukce 
budovy školy.  

V letních měsících 
minulého roku byla 
provedena kompletní 
výměna oken i dveří, 
zateplení stropů a následně 
vymalovány všechny 
prostory. Naše děti mají 
také nové osvětlení a na 
oknech žaluzie, kterými lze 
regulovat intenzitu denního 

světla. 
Jako ředitelka školy chci 

poděkovat za to, že při výběru 
barev, materiálů do interiéru, 
žaluzií i nábytku pro děti nám 
zřizovatel poskytnul možnost 
vlastního výběru. Jsme rádi, že 
rekonstrukci se povedlo uskuteč-
nit v daném termínu a v žádném 
případě nebyl narušen provoz 
mateřské školy. 
Vše se povedlo 
díky dobré 
organizaci, jak ze 
strany pana 
starosty Václava Tyla, tak ze 
strany dodavatelských firem i 

plnému nasazení zaměstnanců 
školky i obce. V neposlední 
řadě i úklidové firmě Mopi ser-
vis, která poskytla své služby 
škole zcela zdarma. 

Největším díkem však 
nejsou tyto řádky, ale spokojené 
tvářičky dětí, které tuto změnu 
při znovuotevření školky uvidě-
li: "Jé, tady je to klásný!" 

 
Díky všem Simona Prošková

Dětský karneval 
Dne 10.2.2007 se uskutečnil tradiční 

Dětský karneval. Tentokrát na téma pohádky 
Jana Wericha Tři veteráni.  

Zatančit si a zasoutě-
žit přišlo přes třicet dětí, kte-
ré se dosyta vyřádily a domů 
odcházely spokojené a plné 
nových zážitků. Odnášely si 
i malý dáreček a svítící ná-
ramek, který jim ještě pár 
hodin připomínal hezky pro-
žité odpoledne. 

Doufám, že se při 
dalších akcích opět všichni 
sejdeme. 

Děkuji všem, kteří se 
na přípravě karnevalu 
podíleli. Zejména paní 
ředitelce Simoně Proškové a 
učitelkám mateřské školy Vědomice, které 
připravily zábavný program pro děti. Dále 
děkuji všem z Disco klubu Pod lipou, kteří 

umožnili uskutečnit karneval v atraktivním pro-
středí plném krásných světelných efektů a s profe-
sionální prací DJ při hudebním doprovodu. Děkuji 
i všem členkám kulturní komise a místostarostovi 

obce p. Lískovi za práci odvedenou při přípravě i 
vlastním zajištění akce.  

Ing. Iva Fořtová
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Klub důchodců Vědomice si připomněl výročí 
 

V lednu l.r. byla do zasedací místnosti OÚ 
Vědomice svolána pravidelná výroční schůze 
místního Klubu důchodců. Programem jednání 
bylo vyhodnocení loňského roku a domluvili jsme 
se na práci v roce 2007 a v letech dalších. Jak uve-
dl při zahájení předseda klubu p. František Lašek: 
„Je pravdou, že jsme jak tady sedíme opět o rok 
starší, ale naše chuť do života stále žije“. Připo-
mněl, že od ustavení klubu v roce 2002 tomu bude  
v letošním roce již pět let. Při této příležitosti je 
nutno podotknout že se tak stalo za vydatné pod-
pory p. Václava Tyla, starosty obce. 

Je pravdou, dle hodnotící zprávy, že od se-
psání zakládající listiny Klubu důchodců  Vědomi-
ce v dubnu r. 2002 byla uskutečněna řada akcí. Jen 
pro příklad. Přes třicet přátelských posazení, při 
hudbě vzájemném povídání i zpěvu. Každým 
rokem se účastníme setkání důchodců, které orga-
nizuje skupina pro spolupráci s občany (SSPO) 
pod patronací Obecního úřadu Vědomice.  

Za podpory a aktivní účasti členek klubu 
byly obnoveny dnes již tradiční průvody čaroděj-
nic obcí v předvečer tajemné noci svatojánské. 
Celý čarodějný rej je zakončen v oddechovém pro-
storu u Labe a přátelským posezením, tancem pro 
všechny. 
Spolupodíleli jsme se na přípravě a organizaci 
oslav pětistého výročí prvního písemného záznamu 
o existenci obce Vědomice z roku 1505. Činnost 
klubu nebyla směrována jen k naší obci. Pro členy 
klubu byla organizačně zabezpečena návštěva více 

jak tří představení hostujících divadelních 
společností v Roudnici n.L. včetně hudebních 
vystoupení včetně "nedělních tanečních čajů" 
Pod jednou střechou. 

Jak uzavřít tento stručný výčet 
dobrovolné činnosti občanů, kteří nechtějí 
ještě plně odpočívat, ale chtějí nejen sobě ale i 
druhým přinášet radost ze života. Ještě jedna 
poznámka, v pozornosti klubu je i nejmladší 
generace, děti ve zdejší Mateřské škole. V 
rámci svých možností přispívají na 
zabezpečení Dětského dne, mikulášských 
nadílek a podobně. 
Na počátku své činnosti v roce 2002 přispěli 
částkou 500 Kč na pomoc občanům 
postiženým povodní. Dále přispěli finančním 
darem v částce 2 100 Kč na oslavy 500 stého 
výročí obce a tak vyjádřili poděkování vedení 
obce za podporu činnosti klubu.. 

Co říci na závěr?  Členové klubu se 
nechtějí uzavírat a proto zvou každého mezi 
sebe a chtějí se i dále podílet a spolupracovat 
na všech akcích, které poslouží k vzájemnému 
poznání nejen sama sebe, ale i druhých. 
Jednotlivé akce bude klub koordinovat s 
plánem akcí kulturní komise, která byla 
ustanovena a pracuje pod patronací obecního 
zastupitelstva, jak na závěr schůze informoval 
starosta obce p. V. Tyl a děkoval členům 
klubu za jejich dosavadní činnost. 

Sepsal jménem klubu V. Novák

 
 
13.12.2006 byla 
založena 

kulturní komise obce Vědomice. 
Úkolem této komise je, ve 

spolupráci s ostatními složkami, 
zajišťovat kulturní akce pro obča-
ny obce.  

Zřídili jsme pro Vás webové stránky: 
 http://obec-vedomice.unas.cz 

Slouží pro snadnější přístup občanů Vědomic 
k informacím o kulturních akcích v obci. Najdete tu kalendář 
akcí, pozvánky, reportáže z již proběhlých akcí i diskusní 
fórum. 

Také jsme pro Vás zavedli novou službu. Zasílání  in-
formací o akcích e-mailem. Stačí se zaregistrovat na webo-
vých stránkách, nebo o službu požádat na naší e-mailové adre-
se: kultura.vedomice@seznam.cz 

Kdo nemá přístup na internet, nemusí zoufat. Všechny informace o kulturních akcích jsou vyvěšené 
ve vývěskách v obou částech Vědomic. 
 

Pozor! Změna otevírací doby v knihovně Vědomice 
pondělí a čtvrtek 17 – 19 hodin 

Knihovna se nachází v přízemí OÚ Vědomice (vedle kadeřnictví). K dispozici je i počítač 
s bezplatným přístupem na internet. 

Víte, že 
Tam se podívám... 
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Z historie obce Vědomice 1592 – 1654  
(1. část) 
 Tuto část našeho vyprávění lze 
nazvat, jak běžel ve Vědomicích život za 
pánů z Lobkovic. Po smrti pána Vilém z 
Rožumberka v r. 1592 přechází roudnické 
panství do vlastnictví  
jeho ženy paní Polyxeny, přísně vychované 
katoličky (její matka byla španělka). V r. 
1603 se paní Polyxena provdala za Zdenka 
Vojtěcha Popela z Lobkovic, který v té době 
byl nejvyšším kancléřem koruny české. O tři 
roky později se manželům narodil jediný 
vytoužený potomek  Václav Eusebius. 
Poděkováním za syna byl opraven kostelík u 
mostu a postaven klášter kapucínů. Úkolem 
kapucínů, bylo  přesvědčit poddané k 
návratu k víře katolické, neb v té době  
převážná část poddaných vyznávala víru 
podobojí (kališníci či husité), přesvědčování 
jak zaznamenala historie nebylo úspěšné. 
 Roku 1609 byl sepsán nový urbář, 
kde mimo jiné je uvedeno, že ves Vědomice 
je povinna vrchnosti odevzdati 22kop a 4 
grošů českých jako ourok. Ve vsi v té době 
bylo 5 osedlých s koňmi, pět chalupníků a 
osm podruhů. Dnů robotných bylo určeno 23 
a půl dne a mimo peněžních ouroku 
odváděla ves do panské kuchyně 10 slepic a 
kuřat.  
 Roku 1617 koupila paní Polyxena 
zadlužené panství  brozanské od synů Jana 
Zbyńka z Háznburka za 50.000 kop grošů 
českých a do tohoto panství byla začleněna 
ves Vědomice až do doby skončení 
poddanství v prvé polovině  XVIII. st.  
 Spory o vyrovnání mezi protestanty, 
podobojí a katolíky vyvolávané českými 
králi z rodu Habsburků byly podnětem 
k selskému povstání, které skončilo pro nás 
porážkou v bitvě na Bílé  hoře. Bitva se ode-

hrála  8. listopadu 1620. Katoličtí Lobkovicové 
opouštějí Roudnici a jedou do Vídně pod ochranu 
císařského dvora. Panství roudnické a brozanské 
ovládá chytrá paní Trčková, kdo je tato paní zá-
znamy nehovoří.  
 Roudnický most v době selského povstání 
obsazen stavovským vojskem a při ústupu je zapá-
len(po požáru byl opraven ). Boj byl  prohrán lid 
trpěl za chyby stavovských pánů. Po prohrané bitvě 
nastává období, soudů, které rozhodují o životě a 
smrti českého lidu bez rozdílu postavení. Obvinění 
jsou popravováni, žalářováni a vyháněni z rodné 
zemi. Jejich majetek je zabavován a předáván  
šlechtě ze sousedních zemí. Výraznou postavou v 
obhajobě české země a vzdělání ve vyhnanství  je 
Jan Amos Komenský, který je označen titulem 
Učitel národů. Lid na Roudnicku se katolickému 
nátlaku podroboval a postupně opouštěl svoje 
náboženské přesvědčení a přijímal víru katolickou.  
 Události třicátých let XVI. st. se vyhrocují v 
Německu, dochází ke střetu mezi protestanty a císa-
řem. Tento rozpor vede k válce, kterou historici 
nazvali válkou třicetiletou. Roku 1531 vtrhli do 
Čech saská vojska a brali, co se dalo. Lidé ze vsí 
prchali do lesů a skal. V r. 1643 přitáhlo od Litomě-
řic švédské vojsko a snažilo se o přechod přes most 
do Roudnice a dále pokračovat směrem na Prahu. 
Nápor na most z vědomické strany švédy nebyl 
poslední, další  nájezdy od švédů se opakovaly v 
letech  1639-40, 1645 a 1648 při posledním nájezdu 
bylo postupné ničení mostu dokonáno, byl zbořen a 
vyřazen z provozu.  
 Zničený roudnický most byl nahrazen  prá-
movým  přívozem směrem od Bezděkova k vědo-
mickému břehu v dnešním prostoru Pod lipou, záhy 
zde byla postavena nová krčma a pojmenována na 
Novou  hospodu (později U přívozu a ještě později 
Pod lipou).  
(pokračování příště) 
  

V. Novák

Z historie Velikonoc 
Proč se šlehalo  
- aby byla děvčata zdravá, pilná, a veselá celý rok 
- předání svěžesti, mladosti a zdraví mladého proutku 
- hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná 
- také na znamení přátelství mezi rodinami 
 (děti nechodily k těm sousedům, jejichž rodiče nebyli 
zadobře) 
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SK SAHARA Vědomice 
Valná hromada  

Dne 4.3.2007 se konala v motorestu Zavadilka valná hromada SK SAHARA Vědomice. 
Předmětem jednání valné hromady bylo zhodnocení činnosti práce výkonného výboru, hospodaření  
klubu a činnosti oddílů fotbalu, volejbalu a petanque v loňském roce. Dále navržení a schválení 
rozpočtu a plánu činnosti  na letošní rok, volba nového výkonného výboru. Ten byl rozšířen o 
zástupkyni fotbalového družstva žen pí Rianu Brázdovou. Došlo také ke změně na místě hospodáře 
klubu, které na vlastní žádost uvolnila pí Kocourková a na její místo byl zvolen p. Jaroslav Husák. 
Tímto bych chtěl jménem celého výboru pí Kocourkové poděkovat za její práci pro klub. 
  
Ze zpráv oddílu fotbalu:     
  
Ženy  

Po  
uspořádání utkání 

družstev žen ve 
fotbale v rámci 

oslav vzniku 
obce v roce 2005, 
zájem o ženský 
fotbal vzrostl na 
tolik, že bylo 

založeno fotbalové 
družstvo žen a do klubu 
vstoupilo 16 nových členek. 
Díky pravidelným tréninkům 

se hráčky neustále zlepšovaly a 
o tom svědčí i dosažené výsled-
ky. Na turnaji v Židovicích se 
umístily na čtvrtém místě, když, 
ještě nezkušené, nestačily na 
domácí hráčky (0 : 5) a pak na 
družstvo Teplic (0 : 15). V čer-
venci následovaly další dva přá-
telské zápasy  v Lounkách opět 
se Židovicemi  3 : 9  a Teplice-
mi  1 : 6. 

V září přišel první vítěz-
ný zápas na domácím hřišti s 
družstvem Mšené – Lázně 6 : 1  

a v odvetě  7.10. na hřišti 
soupeřek opět vyhrály 5 : 0  

Na letošní rok se při-
pravují další přátelská utkání 
s ženskými družstvy 
z litoměřického okresu.  

První z nich bude 7.4. 
ve Bříze, kde sehrají 
s domácími hráčkami předzá-
pas před utkáním mužů Sokol 
Bříza – Sahara Vědomice. Na 
30. června je plánováno uspo-
řádání turnaje  družstev žen na 
hřišti Sahary.

Muži   
V hodnocení mužstev zastoupených v 

okresních soutěží jednoznačně nej-
lépe dopadlo mužstvo žáků, které 

po podzimní části soutěže vede s 
přehledem tabulku skupiny 
„A“, když vyhrálo všech 10 

utkání  s celkovým skórem 50 : 2. 
Cíl do jarní části  je jasný - vyhrát  

skupinu „A“ okresní soutěže 
Mužstvo dorostu, které v 

podzimní části střídalo vynikající zápasy s vylože-
ně nezdařenými je před jarními odvetami přesně v 
polovině tabulky na 7. místě s 18 body a skórem 
46 : 46. U dorostenců si lze jen přát, aby podávali 
vyrovnanější výsledky a mohli by  patřit ke špičce 
ve své skupině. 

Nejhorší výchozí pozici pro jaro má bohu-
žel mužstvo „A“, které v podzimní části soutěže 

získalo pouze 5 bodů ze 13 zápasů a je na 
posledním místě se ztrátou 5ti bodů na 
předposledního. Výkonnost mužstva byla 
nevyrovnaná také vzhledem k neustále se 
měnící sestavě způsobené častými absencemi 
klíčových hráčů z důvodu zranění. Nutno 
však podotknout, že nám také  nepřálo štěstí. 
Třikrát se prohrálo o gól a dvakrát soupeř 
vyrovnal těsně před koncem  v utkáních, kdy 
jsme  v průběhu zápasu vedli. Zde je jedno-
značným cílem  bojovat o záchranu, tak jako 
tomu bylo v loňském a předloňském ročníku. 
  Jarní část soutěže  mužů a dorostu 
začínají  17. a 18.3. Obě mužstva hrají první 
dvě utkání na hřištích soupeřů. Na domácím 
hřišti se poprvé naše mužstva představí  31.3. 
-  žáci proti Sokolu Bříza  „A“mužstvo proti 
mužstvu Račic a dorost 1.4. nastoupí proti 
mužstvu Vchynice.  

 
Zveme tímto všechny 
příznivce vědomického 
fotbalu k návštěvě našich zápasů, ve kterých se všichni hráči budou snažit podat 
co nejlepší výkony a  potěšit fanoušky. 

js 

Já určitě fandit budu. Vědomice do toho!!! A vy? 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ročník V  VĚDOMICKÉ NOVINY strana 
 

12

 

V
el

ik
on

oc
e 

   
 V

el
ik

on
oc

e 
   

 V
el

ik
on

oc
e 

   
 V

el
ik

on
oc

e 
   

 V
el

ik
on

oc
e 

   
 V

el
ik

on
oc

e 
   

 V
el

ik
on

oc
e 

   
 V

el
ik

on
oc

e 
   

 V
el

ik
on

oc
e 

   
 V

el
ik

on
oc

e 
 

 
 
 
Beránek pro chlapa           

  
   Ingredience: 200 g mletého vepřového masa, 1 vejce, cibule na kostičky, 

lžička koření na mleté maso, petrželka, sůl pepř, trochu mléka, strouhanka, niva nebo 
hermelín, 2 plátky slaniny, olej na vymazání beránků 

    
Postup přípravy: Maso smícháme s kořením, vejcem, mlékem, solí a pepřem, přidáme nakrájenou 
cibulku, petržel. Strouhanku přidáme dle potřeby, natlačíme do malých formiček beránka, doprostřed 
dáme sýr a slaninu, zakryjeme zbytkem sekané a upečeme. 
  
 
Beránek se sušeným ovocem           
  
Ingredience: 100 g rozinek, 50 g sušených švestek, 50 g sušených meruněk, 100 g kandovaného 
ovoce (může být i kandovaná pomerančová kůra), 100 g mandlí, 6 vajec, 200 g moučkového cukru, 
180 g másla, 220 g polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva 
    

Postup přípravy: Žloutky, cukr a máslo utřeme do pěny. Přidáme 3/4 množství 
mouky s práškem do pečiva a sníh z bílků. Ve zbylé mouce obalíme nakrájené 

ovoce a mandle a lehce vmícháme do těsta. Těsto vlijeme do vymaštěné a 
strouhankou vysypané formy a pečeme zvolna asi 60 minut.  

 

Co se jedlo o velikonocích 

Velikonoční strava se dnes již téměř nijak 
neliší od každodenního jídelníčku. Že tomu 
vždy tak nebylo, nás 
přesvědčí následující 
polední jídelníček, 
pocházející z doby 
někdy okolo roku 
1900. 

Zelený čtvrtek 
Hrachová polévka s praženou žemlí 
Špenát s pečenými vejci nebo teplé jidášky s medem 

Velký pátek 
Bramborová polévka houbová. 
Tvarohové knedlíky s vařeným sušeným ovocem. 

Bílá sobota 
Polévka z kozlečího mozečku a pražené krupice. 
Drobty z kůzlete s dušenou rýží. 

Neděle velikonoční 
Polévka hovězí s vaječným svítkem. 
Pečený kozlečí zadek s drobnými brambůrky. 

Pondělí velikonoční 
Bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou 
žemlí. 
Vepřová pečeně s houskovým knedlíkem a dušeným 
zelím. 

Pro chlapa? A můžou to i kluci? 

Koleda, koleda proutek z vrby, 
mlsný jazýček mě svrbí. 

Koleda, koleda holoubek 
dejte něco na zoubek 
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Jé, to určitě vyzkouším. 

Velikonoční vajíčko 
bylo již odpradávna symbolem plodnosti, 

úrodnosti, života a vzkříšení, v předkřesťanských 
dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu 
k mrtvému. 
Zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel 
pravděpodobně i s postem, který Velikonocům 
předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla. Ve 
spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení 
vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr. Je 
také symbolem životní síly, 
narození, nesmrtelnosti, 
návratu jara a skořápka pocit 
bezpečí. Vejce něco skrývá, je 
jako zamčený hrob, ve kterém 
je přesto ukryt život. Tady je 
zřetelné symbolické spojení se 
Zmrtvýchvstáním Ježíše a s 
křesťanskými Velikonocemi 
Symbolem nového života je již od pohanských 
dob. 

Legenda o tradici malování vajec 
Když Ježíš se sv. Petrem chodili po 

světě, přišli jednoho dne do statku a poprosili 
hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla ani 
skývu. V tom uslyšela kdákání slepice, seběhla 
do kurníku a našla vejce. Upekla ho v teplém 
popelu a nakrmila jím pocestné. Když odešli, 
chtěla smést ze stolu koštětem skořápky. Jaké 
bylo překvapení, když uviděla, že se proměnily 
ve zlato. Selka potom každého pocestného 
častovala vejci, ale žádná skořápka se ve zlato 
již neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na 
výroční den návštěvy oněch obou pocestných. 

 
 
 
 
 
 

Vajíčkové rady 
Velikonoce bez vajíček?  
 
 
Vajíčka uchovávejte v 
chladu – v lednici.  
Nekonzumujte syrová vejce a 
na krátce tepelně upravovaná 
jídla použijte jen opravdu 
zaručeně čerstvá vejce  
 
Jak se pozná čerstvé vejce 
dříve než ho rozbijeme?  Va-
jíčko dáme do vody a když je 
čerstvé pak se rychle potopí 
ke dnu a zůstane vodorovně 
ležet. Pokud je poněkud starší 
pak se začne trochu vztyčo-
vat, zvedá se a hodně staré 
vejce začne plavat na hladině. 
 

Barva žloutku nemá žádný 
jiný než estetický 
význam, rozhodně není 
tmavší žloutek zá-
rukou, že je vejce lepší. 

O jeho barvě rozhoduje krmení. 
Slepice, která se pase, získá 
rozhodující barvivo z trávy ne-
bo vojtěšky.  
 
Vaření vajec. Když jsou vajíč-
ka studená a začneme je vařit, 
mohou nám snadněji prasknout, 
což způsobuje ten velký rozdíl 
teploty. Proto, pokud máme 
vejce v ledničce, tak je před 
vařením včas vyndáme, nebo 
použijeme jednoduchý trik. 
Vajíčko na širším konci pro-
píchneme špendlíkem. 
 

Jak rozeznat vařené vajíčko 
od syrového, aniž by jsme mu-
seli rozbíjet skořápku. Vtip je v 
tom, že vařené vejce se neotáčí 
stejně jako syrové. Když zkou-
šené vajíčko položíme na 
mělký talíř a dvěma prsty ho 
roztočíme, tak vařené vejce 
(zvláště je-li natvrdo) se otáčí 
mnohem rychleji a déle než 
syrové. Syrové vejce je 
dokonce vůbec těžké roztočit. 
 
Oloupání vajíček záleží na 
tom, jak je vejce čerstvé. Když 
uvaříte čerstvá vejce (tak do 
týdne stáří) tak je nikdy neo-
loupete dobře. Musíte vařit 
vajíčka starší. 

Barvení vajec - Vzory pomocí octa  
Tohle je technika, kterou mohou použít k malování vajec i ti nejmenší. Ti nejmenší dostanou již 
obarvené vajíčko a ti větší si je obarví sami. Když je vajíčko suché, vezmeme špejli, kterou 
namočíme do octu a tam, kde chceme nějakou ozdobu, barvu na vajíčku jednoduše špejlí otřeme.Tak 
můžeme dělat zajímavé vzory nebo otisky.  

Malý koledníček 
Já jsem  malý koledníček, tetičko 
přišel jsem si pro červený vajíčko. 
Pro vajíčko červený, pro koláč bílý 
jsem-li já vám, tetičko koledníček milý 

Bez vajíček to nejde. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ročník V  VĚDOMICKÉ NOVINY strana 
 

14

 

Po
zv

án
ky

   
  P

oz
vá

nk
y 

   
 P

oz
vá

nk
y 

   
 P

oz
vá

nk
y 

   
 P

oz
vá

nk
y 

   
 P

oz
vá

nk
y 

   
 P

oz
vá

nk
y 

   
 P

oz
vá

nk
y 

   
 P

oz
vá

nk
y 

   
 P

oz
vá

nk
y 

   
 P

oz
vá

nk
y 

 
Mistrovství České republiky družstev 2007 

Mistrovství ČR Družstev Standartních tanců a Latinských tanců 
Český pohár juniorských formací Standartních tanců a Latinských tanců 

Roudnice nad Labem 12. - 13. 5. 2007 
pod patronací starosty města Roudnice n .L. 

Místo: Sportovní hala DK Real Roudnice n. L. 
Předprodej vstupenek: Cukrárna SIESTA, Karlovo náměstí, 413 01 Roudnice n. L.  

v pracovní době od 15. 4. 2007 
INFO: www.csts.cz, e-mail: sekretariat@csts.cz, tel/fax: 416 731 743, 602 141 271

 
 
 

 
 

Tento tradiční kulturní svátek se bude konat na upatí 
hory Říp a v obci Rovné u Krabčic, 
v termínu 20. – 22. dubna tohoto roku. 
Doprava bude jezdit denně od 8:00 do 18:00 hod. 
vždy při naplnění autobusu – cca. každou 
půlhodinu. Jízdné bud stát 16,- Kč plnohodnotné 
jednosměrné a 8,- Kč poloviční 
Celodenní vstupenka na akci stojí 30,- Kč a občané 
a děti do 120 cm mají vstup zdarma. Celodenní 
parkovné osobního vozidla se pohybuje od 70,- do 
100,- Kč dle provozovatele parkoviště. 
Více jak 100 atrakcí. 
Stánky v délce více jak 2 km cesty v počtu stovek. 
Doprovodné programy: Loutková pouliční 
divadla, ražba mincí, živé sochy atd. 
 
 

Hlavní program: 
Pátek:  
17:00 Queen Revival  
Sobota: 
11:00 Ego Retro music – hudební vstu-
py během dne  
12:30 Karamel  
14:00 Hummer Show 
14:30 EastPark 
15:45 Ego Retro music 
16:30 Rosomák – Olympic – Revival  
18:00 TURBO 
19:30 Konec 
Neděle: 
11:00 Grino s asistentkou – kouzelník s 
orientální tanečnicí  
12:00 Upír Krejčí – UP-íroviny 
13:00 Dechovka ECHO 91 

Národní památkový ústav; územní pracoviště v Ústí nad Labem 
Muzeum lidové architektury Zubrnice 

Vás zve ve dnech 8.4. – 9.4. 2006 od 9,30 - 16,00 hod. na 

 
Program: 

lidové zvyky, kraslice - zdobení slámou, škrábáním, batikou, odrátováním aj., pletení pomlázek, 
zdobení perníčků, košíkářství, keramika,prodej dárků v historickém vesnickém obchodě, program 

pro děti, tradiční pečení ve světničce 
Sobota - vynášení smrtky s folklórním souborem Dykyta z Krásné Lípy 

Neděle – vystoupení folklórního souboru Horačky z Podještědí 
Místo konání: Muzeum lidové architektury Zubrnice (z Ústí nad Labem 17 km směrem na Úštěk), 

spojení autobusem ČSAD nebo vlastním autem

         

Občasník Vědomické noviny vydává redakční rada Obecního úřadu ve Vědomicích  
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14 213, 

v nákladu 300 ks - březen 2007. 
Tel: 416 837 240                                        

E-mail: obec.vedomice@tiscali.cz 
www.vedomice.cz 

Rádi otiskneme Vaše příspěvky. 
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Vědík a Vědulka dětem 

Máme pro vás překvapení! Já a moje sestra Vědulka vám chceme rozdat nějaké 
pěkné ceny. Na této stránce jsme pro vás připravili úkol.  

Je to zajíček, kterého si musíte sami vyrobit. Kdo to ještě nedokáže sám, může poprosit třeba 
maminku nebo tatínka, aby mu pomohl. Nejprve musíte všechny části vybarvit. Potom vystřihnout a na-
konec pomocí tří patentek spojit. Dírky je lepší napřed propíchnout třeba špejlí. A je to.  
A když zajíčka přinesete do Velikonoc na Obecní úřad, dostanete od nás sladkou odměnu. Když to stihne-
te do 28. března, zajíčka také vystavíme na Velikonoční výstavě, kde si ho všichni budou moci prohléd-
nout. A nejhezčí zajíčky odměníme. Tak nezapomeňte na zadní stranu zajíčka napsat jméno, adresu a 
kolik je vám let.  
 

 
-                         Chcete si na Velikonoce udělat pěkné vajíčko? Přijďte na 

Velikonoční dílnu. Když bude maminka hodná, můžete ji vzít sebou. Dílna je 
v neděli 25.3. od 14:00 hod. v knihovně (v přízemí OÚ Vědomice). Vyplňte 

přihlášku a odevzdejte ji do 22.3. do schránky na OÚ nebo do MŠ. Přihlásit se můžete také na 
e-mail: kultura.vedomice@seznam.cz nebo SMS zprávou na tel. č. 605 305 878. 
 

Přihláška 
na Velikonoční dílnu v neděli, 25.3.2007 od 14:00 hod 

 
Jméno a příjmení: 
 
Věk: 
 
Podpis rodičů:  

Ahoj kamarádi 

halóóó... děti 
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