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Milí čtenáři,
dnes se Vám dostává do ruky první
letošní vydání. Jak jste si jistě všimli,
změnila se se grafická podoba novin.
Není to proto, že by pan starosta
Vědíka a Vědulku (to jsou ti ze šuplíku
na radnici) vyhodil do koše. Ale poslal
nás
na
seminář
o
vydávání
regionálního tisku. Abychom se
podívali na to, jak mají takové noviny
vypadat. A my se teď pokusíme dělat
naše noviny v duchu moderní doby.
Ale samozřejmě to není jen o tom, jak
noviny vypadají. Je to také o obsahu.
Přinášíme Vám informace z jednání
zastupitelstva obce, pozvánky na
kulturní a sportovní akce. Zařadili
jsme novou rubriku "Z historie naší
obce", kde budeme ze starých kronik
vybírat zajímavá fakta o vědomických
domech.
Ale obsah Vědomických novin, milí
čtenáři, záleží také na Vás. Noviny
jsou prý tak dobré, kolik mají
přispěvatelů. A přispět do novin

OBSAH
můžete i vy. Máte zajímavé povolání napiště nám o něm. Byli jste na prima
výletě? Podělte se o zážitky. Píšete
básně? Zveřejníme je.
Příspěvky v elektronické podobě
zašlete na e-mail:
kultura.vedomice@seznam.cz.
Máte-li příspěvky psané rukou,
doneste je na Obecní úřad nebo do
knihovny. Můžete je vhodit i do
sběrných schránek na časopisy.
Od tohoto čísla budeme vždy
uvádět termín uzávěrky příštího čísla.
Najdete ho na poslední straně
Vědomických novin. Do tohoto data
musí být všechny příspěvky v redakci.
Jménem redakční rady děkuji všem
současným přispěvatelům a těším se
na příspěvky Vás, kteří napíšete svuj
příspěvek do dalšího čísla. Uvítáme i
náměty
a
tipy
na
vylepšení
Vědomických novin.
Ing. Iva Fořtová

Velikonoce
Velikonoce patří mezi nejvýznamnější a
nejstarší křesťanské svátky. Zatímco
dnes je vnímáme především jako
oslavu jara, v minulosti byly daleko více
svázány s náboženstvím. Jaká je historie Velikonoc a proč jsou pro křesťany
na celém světě tak důležité?

Velikonoce a jejich počátky
Křesťanské velikonoční svátky oslavují vzkříšení Ježíše Krista. V počátcích
křesťanství se křesťanské Velikonoce
překrývaly s židovskými Velikonocemi.
Vědomické noviny
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Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky
V této době se používal ke stanovení data Velikonoc židovský nebo babylonský
kalendář: vzkříšení připadalo na 14.
den měsíce Nissan (podle bible 1. měsíc v hebrejském kalendáři), stejně jako
Pesah, židovské Velikonoce.
Spory mezi východní a západní církví
Alexandrie
požadovala
ustanovit 14. Nissan jako den
Velikonoc, zatímco Řím trval
na tom, aby Velikonoce připadly na neděli, nezávisle na
babylonském kalendáři. Tím
by
došlo
k
oddělení
křesťanských a židovských Velikonoc. Rozhodnutí koncilu v
Nice Konstantin I. roku 325 svolal koncil do Nice, kde bylo rozhodnuto, že se křesťanské
Velikonoce budou slavit první
neděli po úplňku, který následuje po jarní rovnodennosti. V letech,
kdy bude rovnodennost korespondovat
s Pesahem, se křesťanské Velikonoce
posunou o týden dozadu.

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
Stanovení data Velikonoc
Juliánský kalendář křesťanům neumožňoval respektovat datum stanovené koncilem. Řím se několikrát
pokusil změnit výpočet data Velikonoc,
ale pokaždé narazil na odpor některé z
církví. Až teprve reforma gregoriánského kalendáře v roce 1582 přinesla vytouženou změnu. Datum Velikonoc
bylo stanoveno na první neděli po
prvním jarním úplňku, kterým se z rozhodnutí církve stal 21. březen. (Církví
stanovený úplněk neodpovídá nutně
astronomickému úplňku). Navíc bylo
rozhodnuto, že Velikonoce se musí
slavit mezi 22. březnem a 25. dubnem.
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Informace z 12. zasedání Zastupitelstva obce,
konaného 28.1.2008
- autobusovou dopravu v obci od prosince zajišťují dvě na sobě
nezávislé linky, jedna obsluhuje staré Vědomice a druhá
Zavadilku. Vzhledem k problematickému zajíždění autobusů
do ulice Ke statku z důvodu neustále parkujících vozidel v
křižovatce ulic Roudnické a Ke statku je v plánu zhotovení
vodorovného dopravního značení, které by jasně vymezilo
prostor, kde bude parkování zakázáno. Na lince vedoucí přes
Zavadilku jsou největší problémy s ranním školním spojem,
který kapacitně nestačí. Dopravce přislíbil nasazení autobusu
s větší kapacitou v průběhu března
- obec Vědomice již nemá zřízenu Komisi pro projednávání
přestupků z důvodu personálního obsazení předsedy této
komise, který musí mít právnické vzdělání. V současné době
tuto službu pro nás vykonává KPPP města Roudnice n/L
- dokončují se úpravy radnice, ta má již nový kabát, nová okna,
byla provedena rekonstrukce topného systému, výměna
podlahových krytin v nejvytíženějších prostorách radnice,
výmalba a úpravy knihovny, kde došlo k rozšíření prostor pro
aktivity návštěvníků knihovny
- jednáme opět s úřadem práce o poskytnutí tří osob z jejich
evidence pro vykonávání veřejně prospěšných prací v obci

- bylo odsouhlaseno zpracování a podání žádostí o dotaci z
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na obnovu
vodovodních rozvodů a keramických obkladů v mateřské
škole, dále z Nadace ČEZ na vybudování multifunkčního
hřiště u Labe a dále budeme realizovat rekonstrukci
veřejného osvětlení v obou částech obce. Mimo tyto tři
žádosti intenzivně připravujeme daleko náročnější podklady
pro získání prostředků z evropských fondů na realizaci domu
s chráněnými byty
- byl schválen rozpočet obce
celkové příjmy rozpočtu
financování z účtů obce
celkové zdroje

9 261 000,00 Kč
4 568 000,00 Kč
13 829 000,00 Kč

běžné výdaje z rozpočtu
kapitálové výdaje
celkové výdaje

7 931 000,00 Kč
5 898 000,00 Kč
13 829 000,00 Kč
V.L.

Změna v obsazení zastupitelstva obce
V únoru letošního roku rezignovala na svůj mandát v
obecním zastupitelstvu Vědomic z rodinných důvodů
předsedkyně finančního výboru paní Dana Tomášková. Chtěli

bychom jí touto cestou poděkovat za její dosavadní práci ve
prospěch obce. Jako náhradník na tento uvolněný mandát
podle ustanovení volebního zákona nastupuje Ing. Šmejkal.
V.L.

Česká republika vstoupila do Schengenu
Dne 21. prosince minulého roku se
Česká republika stala součástí schengenského prostoru. Došlo ke zrušení
kontrol osob na státních hranicích a tím
jsme se stali součástí území, kde je
možný volný pohyb osob a zboží. V
současné době toto území je tvořeno
24 státy Evropy. Schengenská dohoda
však neznamená pouze odstranění
hraničních kontrol. Česká republika se
vstupem zavázala na užší spolupráci s
členskými zeměmi zejména v oblastech
policie a justice, dále v oblasti
bezpečnosti a veřejného pořádku.
Neméně
významnou
oblastí
je
společná vízová politika, což jsme
mohli pociťovat na přelomu února a
března letošního roku, kdy premiér Topolánek při návštěvě USA jednal s prezidentem G. Bushem o zrušení vízové
povinnosti pro naše občany při
návštěvě USA. Právě Evropa se proti
našemu osamocenému jednání rázně
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postavila. Z toho vyplývá, že naše členství v Schengenu má své výhody i
nevýhody.
V současné době tedy můžeme hranice
se sousedními státy překračovat volně
na jakémkoli místě, v jakoukoli hodinu.
Vždy však musíme být schopni prokázat se při případné kontrole platným
občanským průkazem či cestovním
pasem. Při pohybu vozidly již není
nutno
na
bývalých
přechodech
zpomalovat nebo zastavovat. Je třeba
pouze dodržovat dopravní značení
stejně jako ve vnitrozemí. Tímto
způsobem se můžeme pohybovat a
chovat i v ostatních 23 státech Schengenu.
Několik důležitých rad:
- při cestování po 24 státech schengenské dohody mějte vždy při sobě platný občanský průkaz nebo cestovní pas
- dále platí omezení pohybu přes
hranice v národních parcích a rezer-

vacích
- rovněž platí omezení pro převoz alkoholických nápojů a tabákových výrobků
- omezení je i pro převoz veterinárního
zboží,
starožitností,
zbraní,
návykových látek, odpadu a finančních
prostředků
- při odbavování na letištích se do 30.
března 2008 nadále nevyhnete pasové
a osobní kontrole při cestě do zemí
Schengenu, ty definitivně odpadnou až
po tomto datu
- bezpečnostní prohlídky na letištích
však nadále zůstanou
vl

Vědomické noviny

Klub důchodců ve Vědomicích
V dubnu tomu bude šest roků, kdy byl založen, víceméně z občerstvení i jeho podávání i následný úklid po akci. Tuto
popudu starosty obce p. Tyla, náš klub důchodců. V dnešní činnost zajišťuje jen několik členů klubu a ostatní členové
uspěchané době, která zasahuje i nás, seniory, to není až tak dobře ví, koho mám na mysli. A tak věřím a doufám, že tuto
dlouhá doba. Nám ale připadá, že život utíká daleko rychleji, jejich dobrou a potřebnou práci nejen ocení, ale budou si
než za našich mladých let. A tak se při našich přátelských jejich práce vážit. A já těm nejmenovaným, ale všem dobře
posezeních snažíme, abychom si tu atmosféru mladších let známým, upřímně děkuji.
Část našich členek se významnou měrou podílí na akcích
alespoň trochu navodili. A že se nám to úspěšně daří, v tom
mi jistě dají za pravdu všichni členové klubu, kteří se konaných pod záštitou OÚ, ať již je to pravidelná účast na již
tradičních „Čarodějnicích“, tak i rozsvěcení vánočního stromu
pravidelně našich setkání zúčastňují i případní hosté.
Členská základna má v současné době evidováno 40 či další spolupráce s kulturní komisí. Lze si jen přát, aby se
členů, několik členů se však z různých důvodů akcí do těchto akcí zapojilo co nejvíce našich členů.
Na závěr si dovolím vyslovit přesvědčení, že pro nás,
nezúčastňuje. Respektujeme to a při jejich životních výročích
si je připomínáme. Chci podotknout, že v našem klubu seniory, budou i ta další přátelská posezení tak přínosná,
neexistují členské příspěvky, jen při přijetí zaplatí nový člen jako tomu bylo dosud. Přál bych si, aby k nám našli cestu
symbolických 30 Kč za průkazku. Tolik na vysvětlenou pro ty další naši občané–senioři a ujišťuji je, že budou srdečně
občany-seniory, kteří by měli zájem zúčastňovat se našich vítáni.
František Lašek
přátelských posezení při hudbě a které tímto srdečně zveme.
Nutno říci, že máme velice dobré zázemí pro konání našich
akcí a to díky vstřícnosti našeho zastupitelstva, za
Další setkání klubu důchodců
což upřímně děkujeme a velmi si vážíme
tohoto pochopení pro starší generaci.
Velikonoční zábava
Doufáme, že nám zastupitelstvo naší
se koná 23.3. od 19:oo hodin v budově Obecního
obce zachová i nadále svoji přízeň.
Scházíme se asi šestkrát do roka a je
úřadu
nasnadě, že je nutno tyto akce připravit, zajistit

Přijďte mezi nás!

Paměť domů vědomických
V tomto čísle našich novin započínáme
seriál článků, v kterých Vám dáme
možnost
nahlédnout
do
historie
jednotlivých domů, které tvořily v
dobách minulých naši obec. Vědomické
usedlosti a grunty se nacházely pouze
v
sousedství
dvora
v
majetku
Lobkowiczů, dnešního školního statku.
Náves se rozkládala v dolní části
dnešní Roudnické ulice, další domy
stály a dodnes stojí v ulici K Ostende.
Záznamy o jednotlivých usedlostech v
nejstarší obecní kronice z roku 1937,
kterou sepsal ředitel roudnických
měšťanských škol František Kučera,
jsou rozděleny do dvou období. Do
doby starší a do doby mladší. Každá
usedlost je zde vedena pod číslem
popisným s méně či více podrobným
komentářem o majitelích, hodnotě
majetku,
polnostech.
Bohužel
v
záznamech z doby starší jsme nenašli
vodítko, podle kterého bychom mohli s
určitostí tvrdit, že usedlost vedená pod
číslem jedna je totožná se stavením
č.p. 1 z doby dnešní. Z tohoto období
můžeme sdělit pouze fakt, že v letech
1583 až 1787 bylo ve Vědomicích
evidováno 10 usedlostí, které tak, jak
plynul čas, postupně měnily majitele.
Přímé potomky původních majitelů
bychom v dnešních domech zřejmě

těžko hledali i když se v těchto
záznamech již objevují příjmení jako
Dlouhej, Dlouhý, Podrábský, Bičovský.
Doba mladší a záznamy o ní nám
však přináší fakta, podle kterých
můžeme soudit, že čísla usedlostí z
tohoto období korespondují s č.p. ze
současnosti. Pojďme se proto společně
vrátit do období let 1843 až 1918.
Číslo 1
Domek tento měl r. 1837 nádeník
Josef Zimák (též Šarapatka), maje v
podnájmu Annu Vajdlovou se synem.
Od Zimáka (†1855) koupil domek šafář
Matoušek, předal jej r. 1867 synu
Hynkovi a jeho ženě Terezii, rozené
Brůžové. Od r. 1876 byl vlastníkem č.1
Antonín Matoušek s manželkou Marií
na polovic.
Číslo 2
Chalupu tuto koupil Jan Boudník r.
1801 za 130 zlatých a 15 krejcarů. R.
1837 jest majetníkem rolník Václav
Mrázek, s manželkou Annou měl 3 děti.
Bydlel u něho výminkář Jan Mrázek se
synem a v podnájmu nádeník Václav
Černý se ženou. R. 1858 vyhořelo
obydlené stavení. Novým majitelem r.
1870 se uvádí Josef Kuchař (les a role)
a od r. 1883 Marie Kuchařová.
Číslo 3
V archivu země České uvedeno jest,

že r. 1801 Jan Dlouhý koupil č. 3 za
218 zlatých a 37,5 krejcaru. R. 1837 i
1843 jest držitelem rolník Josef Dlouhý
s manželkou Kateřinou, měli 3 děti a
výminkáře otce Jana. Myslím, že to byl
poslední rychtář ve Vědomicích. V č.3
žily ještě dvě rodiny: kováře Václava
Dlouhého se ženou a 4 dětmi a
nádeníka
Františka
Dlouhého
se
ženou. Chalupy se r. 1868 ujal nejstarší
syn Josef Dlouhý s manželkou Rozálií
na polovic, r. 1915 převzali vlastnictví
Václav a Antonín Dlouhý a po nich to
dědila r. 1918 Marie Dlouhá.

Pokračování příště

V.L.

Vědomické noviny
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Okénko mateřské školy Vědomice
Vážení čtenáři,
opět jsme byli v mateřské škole požádáni o příspěvek do místního tisku. Ráda bych Vás za celý kolektiv dětí i
zaměstnanců školy seznámila s některými činnostmi. Většinu aktivit jistě znáte
a často nás při některých potkáváte. Také se můžete podívat na internetové
stránky (www.msvedomice.unas.cz) Seznámím Vás tedy jen s novinkami. Skupinka dětí ukončila kurs bruslení velmi
úspěšně. Děti se opravdu dokážou pohybovat po ledě a zdatnější se naučily
i bruslit. Přesto v dalších letech pravděpodobně od této aktivity ustoupíme.
Hlavními důvody je finanční zajištění
pravidelné přepravy malého kolektivu dětí a také nízký zájem o tuto aktivitu ze
strany rodičů dětí.
Od začátku února 2008 je zařazena

do Školního vzdělávacího programu
MŠ nová aktivita – Zdravotní cvičení.
Lekce vede 1x měsíčně externista pan
Točín. Hlavním cílem je naučit děti
správnému držení těla a zlepšení jejich
celkové tělesné kondice v úrovni věku.
MŠ také navštívily zubní hygienistky,
které
připomněly dětem nejen
správnou techniku čištění zubů, ale také
pravidelnou péči o ústní dutinu.
V období února jsme se věnovali masopustnímu veselí, připravovali jsme
slané pečivo v podobě duchů, vyráběli
škrabošky a nakonec jsme uspořádali
celoškolkový karneval.
V MŠ proběhl zápis nových dětí,
v současné době probíhají přijímací
řízení u jednotlivých dětí. Pro příští
školní rok 2008/2009 byla volná pouze
3 místa. Kapacita školy je naplněna.

V nadcházejícím období nás čekají
velikonoční svátky, na které se připravujeme i ve spolupráci s kulturní komisí
obce Vědomice. Čeká nás veřejné vystoupení a expozice na Velikonoční výstavě v místní knihovně. Těšíme se
společně s dětmi na jarní brigádu
v MŠ, abychom pak mohly plně využívat celý areál školy k pobytům venku.
Také v MŠ uvítáme zástupce vedení
středních škol z regionu v rámci
manažerské praxe.
Doufám, že nás čeká hodně dalších
nových zážitků. Hezké jaro a pohodové
Velikonoce….
Za mateřskou školu
Simona Prošková

Perličky z naší školičky
Při rozhovoru:
Chlapeček: „ A proč?“
Holčička: „Protoč!“
Při mytí:
Chlapeček: „Ten ručník má poupátko.“
(pozn. poutko)
Při rozhovoru:
1. chlapeček: „Já budu mít na bruslení
hokejku a puk!“
2. chlapeček: „Já budu mít taky fuk!“
Při příchodu do MŠ:
Učitelka: „(jméno chlapečka), máš
sebou řehtačku?“
Chlapeček: „Ne, ale mám něco

rachtacího na držátku a je to zakrytý!“
(pozn. rumbakoule)
Při rozhovoru o mláďatech:
Učitelka: „Jak se říká mamince od
housátka?“
Chlapeček: „Housenka!“
Při obědě:
1. chlapeček: „Kde mám to krmení?“
2. chlapeček: „Paní učitelko, já jsem to
dojdul rychleji.“
Při návratu z plavání:
(pozn. na šňůře visí prádlo a malá
látková vlaječka)
Chlapeček: „Čí jsou ty český plavky?“

Upozornění majitelům psů
V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce č.4/98 musí majitel psa jeho volnému pobíhání bez osobního dozoru. Na
frekventovaných místech vést psa na vodítku, případně mu dát košík. Pokud tak vlastník psa nečiní, dopouští se v souladu s
výše zmiňovanou vyhláškou přestupku, za který mu hrozí finanční postih.
Nejpozději do konce měsíce března je každý vlastník psa povinen uhradit poplatek za psa. Pro pořádek uvádíme sazby, které
se ročně platí:
1. pes – 200,- Kč,
2. a každý další pes – 300,- Kč
Osvobozeni od poplatků jsou chovatelé, kteří chovají plemena určená ke službě, myslivečtí psi, asistenční psi apod., a také
na jeden rok ti chovatelé, kteří si odeberou nalezeného psa, umístěného do kotce na OÚ.
Žádáme, aby každý pes byl řádně označen známkou, které jsou k dispozici na OÚ. Stává se, že se najde na katastru obce
zaběhlý pes bez označení, o kterém si myslíme, že je majitelů z Vědomic. Potom obtížně zjišťujeme, zda se nejedná o psa z
naší obce. Pokud by byl pes řádně označen, tyto problémy by odpadly.

Poplatek za psa uhraďte do 31.3.2008.

200

300

300

OÚ
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Kultura
Víte že:
Proběhla rekonstrukce budovy Obecního úřadu.
To byl také důvod, proč neproběhly kulturní akce naplánované na prosinec 2007. Neuskutečnila se Mikulášská zábava pro
děti, Dětská vánoční dílna ani Vánoční výstava. Letos si to v nově zrekonstruovaných prostorách knihovny a tělocvičny
vynahradíme.

Dětský karneval
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas
karnevalů a maškarních bálů. V naší
obci je tradice dětských karnevalů již
velmi dlouhá. Letos jsme se rozhodly,
že karneval uspořádáme trochu jinak. A
tak jsme oslovily „Sváťovo dividlo“
(opravdu dividlo, to není překlep).
V sobotu 9. února před 14. hodinou
se do slavnostně vyzdobeného sálu
diskotéky Pod lipou začali scházet první
čarodějové, princezny, berušky… Sváťa
zahrál dětem pohádku o koblížkovi, pak
přišly na řadu soutěže a mezi nimi si
děti zatančily při diskotékových hitech.
Za každou soutěž dostaly sladkou
odměnu. Proběhla i soutěž masek. A
když v 16 hodin Sváťa karneval ukončil,
mnohým se domů ani nechtělo. Na
letošní dětský karneval se přišlo pobavit
55 dětí. Sváťa byl prostě skvělý a dokázal, že to s dětmi umí.

Děkuji všem, kteří se na přípravě
letošního karnevalu podíleli.
Ing. Iva Fořtová

Dětská velikonoční dílna
V neděli 9. března jsme pro děti opět
uspořádali velikonoční výtvarnou dílnu.
Účast byla opět velká a knihovna
chvílemi "praskala ve švech". To však
nikomu radost z tvoření nekazilo. Malí

umělci zdobili velikonoční kraslice,
vyráběli krásná přáníčka a zdobili
velikonoční perníčky. Jsme moc rádi,
že tentokrát se nechali umluvit a
některá ze svých děl nám zapůjčili na

velikonoční výstavu. Děkuji všem, kteří
se na přípravě dílny podíleli a zejména
dokázali vyfouknout tu horu vajíček.
IF

Plán kulturních akcí na 1. pololetí 2008
Kulturní komise obce Vědomice pořádá

Dětský karneval
Dětská velikonoční dílna
Velikonoční výstava
Pálení čarodějnic
Výtvarná dílna - přáníčka ke dni matek
Dětské cyklistické odpoledne
Dětský den
Okno do ulice

tyto akce:

sobota 9.2.
neděle 9.3.
sobota 15.3.
středa 30.4.
neděle 4.5.
pátek 16.5.
sobota 7.6.
červenec

Některé akce již proběhly, termíny
ostatních jsou předběžné. Sledujte
vývěsky kulturní komise, kde najdete
pozvánky na aktuální akce. Pokud
chcete být informováni e-mailem o
pořádaných akcích, zaregistrujte se na
http://obec-vedomice.unas.cz. Na této
adrese si můžete také prohlédnout
reportáže z jednotlivých akcí.

http://obec-vedomice.unas.cz
Vědomické noviny
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Okno do ulice 2008
Obec Vědomice letos opět vyhlašuje
soutěž o nejkrásnější květinovou
výzdobu.
Letos vyhlašujeme dvě kategorie:
1. nejkrásnější okno
2. nejkrásnější úprava okolí domu
Je to proto, že ne každý z nás má
předzahrádku a je velmi těžké
porovnávat jedno, byť krásně osázené
okno, s rozkvetlou předzahrádkou.
Osázejte letos truhlíky květinami a
dejte je do oken. Nasázejte kytičky,
zasejte trávu… A přihlaste se do naší
soutěže.
V
červenci
nezávislý
odborník
rozhodne o vítězi dalšího ročníku naší
soutěže. Připomínám, že loni vyhrála
paní Hana Růžičková.
Vaše okno také vyfotíme a fotky

vystavíme na Obecním úřadu a na
internetových
stránkách
kulturní
komise.
Do soutěže se můžete přihlásit, je-li
na Váš dům vidět z veřejně přístupné
cesty. Jeden dům může být přihlášen
do soutěže jen jednou.

květiny, které si může vyzvednout na
obecním úřadu.
Tak neváhejte a sázejte! I vy můžete
vyhrát!
A také přispět k tomu, aby naše obec
byla zase o trochu krásnější. To si naše
„Vesnice Ústeckého kraje roku 2007“
určitě zaslouží.

Přihlásit se můžete od 1.5.2008
do 13.6.2008 a to na:
telefon: 416 837 240
e-mail: kultura.vedomice@seznam.cz
nebo osobně na obecním úřadu.
V každé kategorii bude vyhodnoceno
pět nejkásnějších. Vítězové opět obdrží
poukázku na odběr zahrádkářských
potřeb.
Tak jako v loňském roce, dostane
každý přihlášený zdarma hnojivo na

Obecní knihovna
Dříve býval měsíc březen měsícem
knihy. Dnes je březen měsíc internetu.
To je posun, co? Ne, že by knihy už
neexistovaly, ale doba si žádá své.
Chce se mi říct: “Knihu internetem
nenahradíš.“ Ale spousta dětí a hlavně
studentů by se mi vysmála. Na
internetu je přece všechno. Jsou tam i
zpracované čtenářské deníky, tak na co
knihy?
Na co?????
Přece na čtení. Sednout si večer s
dítětem na postel a číst mu pohádky. Je
něco krásnějšího?
Schoulit se večer pod deku a číst
knížku. Nechat se vtáhnout do děje a
prožívat s hrdiny knih jejich osudy. Těšit
se na další den, až budu mít zase čas a
otevřu rozečtenou knihu. Ano –
rozečtená kniha. Už jste viděli
rozečtený internet?
A přece má kniha s internetem
mnoho společného.
Kam půjdete pro knihu? Přece do
knihovny. A na internet? (tedy pokud ho
nemáte doma) Taky do knihovny.
Obecní knihovna nabízí bezplatný

přístup k internetu. Nevíte si s
internetem rady? Přijďte na bezplatný
rychlokurz internetu – do knihovny!
Máte doma počítač s připojením k
internetu? Ano? A víte, že se můžete
podívat, jaké knihy jsou v naší obecní
knihovně? Stačí napsat tuto adresu:
http://www.oklitomerice.cz/clavius/vedomice a pak už
můžete vybírat.
Jak je to možné?
Právě byla dokončena digitalizace
naší knihovny. V praxi to znamená, že
všechny knihy byly zapsány do
počítače a opatřeny čárovým kódem.
Přijdete-li do knihovny, již se nesetkáte
s tradičními knižními lístky a průkazkou,
co se nevejde do kapsy.
Dostanete kartičku s Vaším čárovým
kódem a při půjčování a vracení knih
pak uslyšíte jen pípání čtečky čárových
kódů. Technika už dorazila i do naší
Obecní knihovny. A tak si popřejme,
aby tam dobře sloužila. Vždyť naším
cílem vždy byla a je spokojenost Vás,
čtenářů, kteří služeb naší knihovny
využíváte. Že nevyužíváte? Tak přijďte

a vyzkoušejte. Kromě našeho knižního
fondu máme i soubor knih z knihovny v
Litoměřicích. Ten se obměňuje každé
tři měsíce. Naleznete tak u nás stále
nové knihy.
Otevírací doba je každé pondělí
dopoledne 9:00 až 11:00 a odpoledne
17:00 až 19:00 hodin.
Těší se na Vás knihovnice
Ing. Iva Fořová
Obecní knihovna Vědomice
v rámci akce “Březen - měsíc
internetu”
pořádá

KURZ INTERNETU PRO
SENIORY
aneb
Je Vám 60 a víc? Nebojte se
internetu nic!
Přihlášení a bližší informace v
knihovně (pondělí 9 - 11, 17 - 19
hodin) nebo na tel. 723 824 329.

Časopisovna
Děkujeme všem občanům Vědomic, kteří do určených schránek vhazují přečtené časopisy. Časopisy vybíráme a do
knihovny si je mohou příjít zapůjčit čtenáři naší Obecní knihovny. V poslední době sice klesá počet vhazovaných titulů, ale
roste jejich kvalita. Chtěla bych zmínit např letošní vydání časopisu CHIP, která si nyní můžete přijít do knihovny zapůjčit.
Připomínám, že schránky, kam můžete časopisy vhazovat jsou tři: u mateřské školy, u Obecního úřadu a na plakátovací
ploše u smíšenky "u Malých".
Ještě jednou díky.
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Sport
SK SAHARA Vědomice – fotbal
Zimní příprava 2008

„A“ mužstvo – Zimní příprava mužstva
zaměřená na zlepšení fyzické kondice
byla zahájena na hřišti Sahary 5.1.
2008. V rámci této přípravy byla již
sehrána dvě přípravná utkání. 2.2. v
Brozanech na umělé trávě s mužstvem
Slavoj Bohušovice, účastníkem III.třídy
okresní soutěže. Naši hráči sice
prohráli 0 : 4 (0 : 2), ale zejména ve
druhém poločase se svému soupeři
minimálně vyrovnali, ale bohužel
neproměnili několik vyložených šancí.

tým FK Hlinná 3 : 2 (2 : 0) po dobrém
kolektivním výkonu, kdy jsme měli po
celé utkání, s výjimkou posledních 20
minut, mírnou převahu. Branky vstřelili
Vosátka, Kořínek a Kubín.

Další přípravné zápasy :
8.3. - Židovice – na umělé trávě v
Roudnici v 15,45 hod.
15.3. - Bříza - na Sahaře od 15,00
hod.
22.3. - Cítov – v Cítově od 15,00 hod.
Soutěžní zápasy začínají pro naše
mužstvo 6.4. dohrávkou posledního
podzimního kola ve Vražkově s místním
týmem „B“.
V dalším přípravném zápase hraném
v Roudnici na umělé trávě jsme porazili

Ženy – Příprava žen probíhala již od
prosince, kdy každé pondělí měly

tréninky v tělocvičně na roudnickém
gymnáziu. Od 24.2. začala již příprava
venku.
Také ženy mají sjednané přípravné
zápasy :
23.3. Všestudy – ve Všestudech
29.3. Všestudy – na Sahaře
5.4. Inferno Praha – místo bude ještě
upřesněno

V průběhu února byly všem hráčkám
vystavené registrační průkazy a byla již
v předstihu zaslána přihláška do
soutěžního ročníku 2008/2009 3. ligy
žen.
js

Rozlosování JARO 2008 IV.třída sk. C
A mužstvo
kolo

datum

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

neděle 6.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
neděle 11.5.
17.5.
neděle 25.5.
neděle 1.6.
7.6.
neděle 15.6.
21.6.

Vědomické noviny

výkop
hod.
16.30
16.30
17.00
VOLNO
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

sraz
hod.
15.30
15.30
16.00

výsledek
Vražkov B
Hoštka
SAHARA

-

SAHARA
SAHARA
Libkovice

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

SAHARA
Počeplice
SAHARA
Budyně B
Přestavlky
SAHARA
Račiněves
SAHARA

-

Ctiněves
SAHARA
Hrobce B
SAHARA
SAHARA
Kostomlaty
SAHARA
Vražkov B

poločas
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Sport
Zpráva o činnosti SK SAHARA oddíl petanque:
Rok 2007 nebyl z hlediska výsledků radostný, ale takový je
už život a pokaždé to opravdu nejde.
Jedním z mála výsledků, které stály za to, je 9. místo na
evropském turnaji CENTROPE v rakouském Illmitzu.
Věříme, že letošní rok bude lepší. Příznivá zima nám
umožnila trénovat bez přestávky a to by se mělo ukázat na
kvalitě hry.
Letošní sezona začíná v Praze, 8.3.2008, na turnaji
pořádaném CTP club Ořech.
Příznivce petanque upozorňujeme na turnaj v Roudnici
nad Labem na hřištích clubu Hej Rup Roudnice nad Labem,
a to dne 29.3.2008. Tento turnaj je pro nás derby, kde
nechceme zapadnout.
Pro činnost oddílu je však nejdůležitější datum turnaje
SAHARA CUP Vědomice. Je to 10. května 2008. Tento
turnaj se mám opět podařilo dostat na jarní termín. Věříme
proto v dobrou účast kvalitních hráčů. Chtěli bychom touto
cestou pozvat všechny občany, aby nás přišli podpořit.
Turnaj je stanoven jako turnaj dvojic.
Od 14:00 hodin se bude hrát turnaj B „O POKLAD
SAHARY“. Tohoto turnaje se mohou účastnit i neregistrovaní
hráči. Budeme moc rádi, když se najdou i další hráči z řad
občanů Vědomic.
Jarní
tréninky
jsou
každou neděli, od 14:00
(pokud není v sobotu
turnaj).
Kontakt na prezidenta
clubu pana Jungmanna je
776 151 813.
Neseďte doma a přijďte
si zahrát.
Tomáš Piller

oddíl petanque
Vás zve na

SAHARA CUP Vědomice
10. května 2008 v 9:00 hodin
Přijďte podpořit hráče Vědomic!

Termín uzávěrky příštího čísla je 9.6.2008.

Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury
ČR E 14 213, v nákladu 300 ks - březen 2008.
Tel: 416 837 240, E-mail: obec.vedomice@tiscali.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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Příloha Vědomických novin

1/2008

Pro děti
PROČ
Kdo chce znát, jak kytky voní,
ten se musí předklonit.
Kdo se jaru nepokloní,
bude z něho škarohlíd.
Včelky bzučí kolem stromů,
prohlédnou si každý květ,
pak na chvilku letí domů,
za chvilku se vrátí zpět.
Proč to včelky dělají?
Proč do květů koukají?
Třešní bude plný stůl,
medu bude plný úl.

N
jak ajde
ou
ce zajíč
sto
u s ek c
e m est
áv u k
yd
at . dět e
m

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko...

?

Po

ra ď

mu

,

Může stát vejce na špičce?
Pověst vypráví, že objevitele Ameriky, Kryštofa Kolumba, se jednoho dne zeptal jeden jeho přítel, jak to udělat, aby vejce
zůstalo stát na špičce. ,,To je velmi jednoduché!'' odpověděl. A postavil vejce na stůl tak rázně, že rozdrtil skořápku na špičce! A
skutečně tímhle způsobem zůstane vejce stát na špičce… Ale existuje jeden fígl, jak postavit vejce na špičku a nerozbít je
přitom. Všichni kamarádi z toho budou paf!
POSTUP
1) Navlhči špičku vejce mokrým hadříkem a omoč je v soli.
2) Umísti vejce na rovnou plochu a nepusť je. Krystalky soli se uchytí do kruhu na špičce. Pak je nech schnout alespoň
hodinu.
3) Řekni všem, že jsi schopen postavit vejce na špičku, aniž bys je rozbil. Pak je opatrně postav. Ve skutečnosti drží vejce
rovnováhu díky přischlé soli.
4) Pak vezmi vejce do ruky a nepozorovaně setři sůl a zeptej se, jestli chce někdo vyzkoušet totéž.
5) Protože sůl je z vejce už setřená a nedrží je, bude vajíčko neustále padat.

Milé děti. Opět jsme pro Vás připravili stránku plnou říkanek, omalovánek
a úkolů.
A taky odkazů na www stránky, kde si můžete zahrát velikonoční hry:
http://www.prongo.com/easterfun/hatcheaster/index.html
velikonoční pexeso
http://coloring-page.net/book/easter/index.html
velikonoční omalovánky
http://freejigsawpuzzles.com/beta/Psychedelic_Rabbit_jigsaw.htm
velikonoční pucle
http://freeeastergames.com/easter_memory_game_rabbits/memory_puzzle.htm
pexeso – dost těžké
strana 1

Jestlipak víte
Jestli pak víte,
jak jaro budí zem,
no přece zlatým
slunečním paprskem,
zaťuká,
pohladí studenou
mokrou mez,
zavolá ,,Vstávejte, jaro
je práve dnes!´´

Vědomické noviny

Příloha Vědomických novin
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Velikonoční křížovka

Tradiční velikonoční recept
Jidáše

Suroviny:
500 g hladké mouky, 50 g změklého másla, 40 g mletého cukru, 2 žloutky, ¼ l mléka, špetka soli a 1 kostka droždí.
Postup:
Do rozpuštěného másla vlijeme vlažné mléko, přidáme všechno ostatní pouze se dvěma hrstmi mouky a necháme mírně
vykynout. Přidáme ostatní mouku a vypracujeme tužší těsto. Propracujeme v míse napřed vařečkou, potom rukou. Po
vykynutí na vále ještě rukou přepracujeme. Vyválíme válečky a tvoříme jidášky, točené tvary i preclíkové (ve Slezsku se jidáše
točily do tvaru stočeného provazu). Dáme na plech pomaštěný sádlem, potřeme vajíčkem a sypeme mákem. Pečeme mírně v
dobře předem vyhřáté troubě. Můžeme je péct také bez máku a podle tradice po upečení mazat medem. Med symbolizuje
zdraví a mák plodnost.
Vědomické noviny
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