
 

 

 
 

 
 
 
Ahoj sousedé! 

Tak jsme tady zase. Tedy já – Vědík a moje sestra Vě-
dulka. Přinášíme Vám další číslo Vědomických novin. Asi si na 
nás nikdo nestěžoval a tak nás starosta nechal bydlet v šuplíku 
na radnici. A my stále natahujeme uši a posloucháme, co se 
děje nového. Teď jsme to všechno napsali na papír a vy si to 
můžete přečíst.  
Trochu nás mrzí, že nám s těmi novinami moc nepomáháte. A 
to jsme Vám minule napsali, jak na to. Tak ještě jednou: Své 
příspěvky můžete poslat na e-mail obec.vedomice@tiscali.cz 
nebo odevzdat na Obecním úřadu. Nebo se snad kolem Vás nic 
zajímavého neděje? Nebo se jen nechcete o své zážitky dělit 
s ostatními? 
To my zase jo! Tak hurá na to. Tohle je prázdninové číslo, tak 
musí být cítit sluníčkem, teplem a pohodou.

 
etní probuzení 

 
Slunce jsem už poprosila, 
aby pěkně svítilo, 
aby se ti můj miláčku,  
na tom světě líbilo, 
ani nevíš, co je kvítí,  
kolik křídel motýlích 
pro tebe se v kvítí třpytí, 
skřivánek ti prozpěvuje, 
po vysokém nebi pluje 
labuť z bílých obláčků,  
probuď se můj miláčku.  

(Jan Čarek) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ovolená 
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Ačkoliv jsou dovolené častokrát spojeny se stresujícím balením, 

ucpanými dálnicemi a přeplněnými turistickými letovisky, přesto do-
káží člověku upevnit zdraví. Lidé, jezdící pravidelně na dovolenou, 
jsou nejen zdravější, ale i déle žijí. 

VĚDOMICKÉ 
NOVINY   
Občasník vydávaný Obecním úřadem ve Vědomicích 

 

Číslo 2/2007 
Ročník V 
  

Já se jmenuji Vědík 
a já Vědulka. 
 

Tak děti hurá na prázdniny a dospěláci na zaslouženou dovolenou. 

 

Přejeme všem čtenářům příjem-
né prožití léta. Dětem přejeme, aby jim 
prázdniny utíkaly co nejpomaleji. Všem 
pak hodně sluníčka a přání, aby jejich 
dovolená byla co nejpohodovější, ať už 
ji tráví kdekoliv. 
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Ze zasedání zastupitelstva 
 

21. května se konalo 5.veřejné zasedání zastupitelstva obce, kterému bylo přítomno 8 zastupitelů, 
tři zastupitelé se omluvili. Ač bylo zasedání včas a řádně zveřejněno, z občanů obce se bohužel nedostavil 
nikdo. Rádi bychom si vyslechli Vaše připomínky, náměty a návrhy, z kterých můžeme vycházet při 
tvorbě budoucích rozpočtů a plánů rozvoje obce. 
 
Z usnesení zastupitelstva obce: 
 
- na vědomí - pravidelné zprávy výborů o kontro-

lách hospodaření a činnosti   
 - schvaluje - dohoda o financování povinné škol-

ní docházky s Městem Roudnice  
n/L 

- povoluje - výjimku z počtu 24 dětí na třídu 
v MŠ Vědomice  navýšení počtu na 
25 dětí  

- rozhodlo - o uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s Městským úřadem v Roudnici n/L 
ve věci přenesené působnosti 
v oblasti zajištění bezpečnosti sil-
ničního provozu na místních komu-
nikacích v obci.  

- souhlasí - s výstavbou malé vodní elektrárny 
na pravém břehu Labe v prostoru 
vorové propusti s podmínkami.  

- schvaluje -  závěrečný účet obce za rok 2006 – 
bez výhrad 

 
Další zasedání zastupitelstva obce v řádném termínu bude 16. července 2007. Rádi Vás uvidíme a vy-
slechneme.

-vl- 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Aktuality z obce 
 

ÜJistě jste si mnozí všimli nepochopi-
telného jednání pracovníků firmy BEC, která 
pro naši obec zajišťuje svoz tříděného komu-
nálního odpadu ze stanovišť v obci, kdy dochá-
zí k sesypání více druhů odpadu do jednoho 
vozu. Na náš dotaz dispečinku firmy BEC nám 
bylo vysvětleno, že pokud je 
kontejner znečištěn i směsným 
komunálním odpadem (o čemž 
si vedou zaměstnanci BECu 
fotodokumentaci), nelze ho dopravit do třídící 
linky, ale je uložen přímo na skládku. Někteří, a 
nechce se nám věřit že naši spoluobčané, si 
pletou tyto kontejnery se svou popelnicí a od-
padkové koše sypou kam nemají, o čemž jsme 
se mohli sami přesvědčit. Prosíme o všímavost 
nás všech, protože potom veškerá snaha o sní-
žení množství nevyužitelného domovního od-
padu přichází vniveč. 
 
 

 
 

 
ÜLetošní rok ve vztahu k údržbě obecního 

majetku je problémovější než ty minulé. Oproti 
uplynulým letům můžeme letos prozatím nasadit na 
údržbu veřejné zeleně pouze dva zaměstnance. 
Z toho pouze jeden je částečně hrazen Úřadem práce 
z programu veřejně prospěšných prací a druhý je 
placen v plné výši z obecního rozpočtu. Úřadu práce, 
oproti minulým letům podle jeho vysvětlení, bylo 
přiděleno méně finančních prostředků a tudíž není 
možno prozatím navýšit počet pracovníků z VPP. 
Tato skutečnost nás trápí zejména na veřejné zeleni, 
čehož jste si již určitě všimli. Naši zaměstnanci srd-

natě bojují s bujně rostoucí trávou a zvlášť po 
vydatných deštích je to úkol nadlidský. Proto 

bychom chtěli poděkovat všem našim spolu-
občanům, kteří si sami trávu na veřejném 

prostranství před svými domy 
sečou. Věříme, že v druhé polovině 

letošního roku budou finanční prostředky z ÚP na-
výšeny a  obecní úřad bude moci přijmout dalšího 
zaměstnance z programu VPP.  

☺ Vrátí se Pepíček s vysvědčením a povídá: „Tati, ty máš ale štěstí, 
ani nevíš jaký.“ „Jak to?“ „Příští rok mi nebudeš muset kupovat žádné 
nové učebnice, protože budu v té samé třídě.“ 
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Vesnice roku 2007   
 

Téměř s pravidelností se naše obec od 
roku 1998 přihlašuje do soutěže Vesnice roku, 
vyhlašovanou Spolkem pro obnovu venkova ČR, 
Svazem měst a obcí ČR, Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR a 
Ministerstvem zemědělství 
ČR. Cílem této soutěže je 
aktivněji zapojit obyvatele venkova do rozvoje 
svého domova, upozornit širokou veřejnost na 
význam venkova ve společnosti a také nabídnout 
obcím další možnosti v uskutečňování vlastních 
programů obnovy vesnice. Možnost pochlubit se 
dobře odvedenou prací a prezentovat své úspě-
chy a plány do budoucna, by měla být samo-
zřejmostí pro každou obec. Vědomice první 
úspěch zaznamenali hned druhým rokem svého 
účinkování v soutěži. Byla jím Zlatá stuha pro 
regionálního vítěze oblasti severozápadní Čechy 
– Chomutov. V dalších letech obec obdržela 
čestná uznání např. za údržbu veřejné zeleně a 
květinovou výzdobu. Děkan Zahradnické fakulty 
Mendelovi zemědělské a lesnické fakulty v Brně 
udělil naší obci „FULÍNOVU CENU“ za kvalit-
ní květinovou výzdobu obce v roce 2006. Tato 
cena je udělována od roku 2003 obci, která při 
úpravě svého životního prostředí výjimečným 

 
 
způsobem používá květiny. V loňském roce se 
poněkud překvapivě  naše obec stala i držitelkou 
bílé stuhy za činnost mládeže. Účinkování obce 
v této soutěži přináší i kladný efekt do obecního 

rozpočtu, kdy každé ocenění 
stuhou je provázeno i přidělenou 

dotací na údržbu majetku obce. I 
letos jsme Vědomice do soutěže 

přihlásili. Jako každý rok tak i letos nás 18. 
června navštívila hodnotitelská komise, která 
posuzovala několik oblastí obrazu obce. Nahléd-
la do hospodaření obce, do dokumentů územního 
plánování rozvoje obce, do našich kronik, dále je 
zajímala spolková činnost v obci, kulturní a spo-
lečenské akce, sport a zapojení mládeže. Posu-
zována byla rovněž úroveň místní knihovny, 
provoz Mateřské školy a také míra zapojení 
obyvatelstva do rozvoje obce. Samostatnou kapi-
tolou pak bylo posuzování vzhledu obce, jejích 
veřejných prostranství, naplňování snahy o udr-
žení rázu vesnické architektury. To, jak jsme si 
vedli, ukáže vyhlášení výsledků soutěže, které 
proběhne do konce prázdnin. Každé ocenění je 
odměnou za naši i Vaši práci při tvorbě našeho 
společného domova.  

-vl-. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Úklid lesních pozemků v okolí obce 
 

Z popudu Lesní stráže ve 
Vědomicích  proběhla 
v několika etapách akce, která 
měla za cíl odstranit z lesních 
pozemků v okolí obce nepořádek 
a černé skládky. Na tomto úklidu 
se podíleli zájmové spolky obce 
i občané Vědomic, Černěvse a 
Kyškovic. Odvoz odpadu zajiš-
ťovaly firmy Závorka, Miňovský 
a Obecní úřad Vědomice. Fi-
nančně se na sběru podílelo Po-
vodí Labe s.p., které hradilo od-

voz odpadu a uložení na skládce. 
Obecní úřad Vědomice finančně 
zajistil odvoz a uložení pneuma-
tik. Dále zajistil prostory pro 
dočasné složiště sebraného od-
padu. Obecní úřad Kyškovice se 
spolupodílel na likvidaci odpa-
du. 

11. března se k první etapě 
sběru odpadu sešli myslivci. 
Zúčastnilo se 6 členů Myslivec-
kého sdružení Vědomice – Čer-
něves. V první etapě bylo sebrá-

no 5 tun odpadu z prostoru pra-
vého břehu Labe a přilehlých 
luhů od náplavky ve Vědomicích 
do Ostende.  

17. března proběhla druhá 
etapa v prostoru lesních pozem-
ků mezi obcemi Vědomice – 
Černěves a Vědomice – Kyško-
vice. Zúčastnilo se 30 obyvatel 
Vědomic a 10 občanů Černěvse. 
Bylo sebráno 15 tun odpadu a  
1,5 tuny pneumatik. 

Na Obecním úřadě si můžete  vyzvednout a zaplatit samolepky na popel-
nice na 2. pololetí tohoto roku.  
Nálepky je nutno mít vylepené již od 1. července, protože popelnice se starými 
nálepkami  nebudou vyvezeny!!! 
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16. května proběhla třetí eta-
pa, které se zúčastnilo 8 občanů 
Kyškovic. Sběr odpadů a likvi-
dace zbytků stavby u tzv. bazénu 
na katastru obce Kyškovice. By-
lo zlikvidováno 40 tun odpadu a 
sutě. 

18. května proběhla poslední 
čtvrtá etapa sběru likvidací černé 
skládky na hranicích katastrů 
Vědomice – Kyškovice 
v prostoru Bažantnice. Akce se 

zúčastnilo 8 občanů Kyškovic a 
1 z Vědomic. Bylo odvezeno 50 
tun odpadu. Další část odpadu – 
30 tun -  byla sebrána a naložena 
v prostoru přístavu Kyškovice za 
pomoci 3 občanů Kyškovic. 

Z tohoto výčtu je zřejmé, že 
se životnímu prostředí v okolí 
našich obcí velice ulevilo, za což 
patří dík všem zúčastněným, 
zejména pak panu Vítovi ze Za-
vadilky jakožto hlavnímu orga-

nizátoru sběru. O to víc pak mrzí 
chování některých rádoby spolu-
občanů, kteří si stále z lesa dělají 
skládku, nebo z přilehlých po-
zemků k obci dělají spalovnu 
nebezpečných odpadů. Upozor-
ňuji všechny tyto, že se na ně 
s co největší razancí zaměříme. 
Úsporou něčích peněz a pohodl-
ností nebudou trpět ostatní oby-
vatelé Vědomic. 

-vl- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vážení občané, už tu zase máme červen. 
Tento měsíc je nejen jeden z nejhezčích měsíců 
v roce, ale také je to měsíc myslivosti. 
V tomto měsíci se rodí většina mláďat volně žijí-
cích živočichů, které ke svému zdárnému vývoji 
potřebují mimo jiné dostatečný klid. Proto se na 
Vás obracím jménem všech myslivců, aby jste se 
při procházkách přírodou chovali tiše a nenechali 
volně pobíhat své psí miláčky – což vysloveně 
zakazuje zákon o myslivosti. 
 Já vím, řeknete si náš pejsek je vychovaný 
a ani by zajíce nebo srnku nedohonil, ale co jejich 
bezbranná mláďata? Každý pes je ve své podstatě 
šelmou a má v sobě zakódované lovecké pudy. 
Ono stačí, když vyplašená zvěř v blízkosti komu-

nikace při bezhlavém úprku vběhne pod kola do-
pravního prostředku a neštěstí je hotové (není to 
hezký pohled). 
 Vážení spoluobčané, naši myslivost a 
množství zvěře v honitbách nám závidí většina 
států v Evropě. Prosím Vás, chovejte se tak, aby 
nám bylo co závidět ještě dlouhá léta. 
 Za to Vám jménem Mysliveckého 
sdružení Černěves – Vědomice předem 
děkuji. 
 
S pozdravem „Myslivosti 
zdar“ 

Jaroslav Chvosta 
předseda MS 

 
 
 
 
Poděkování 
 
Oslava MDD 

Na svůj svátek 1. června se děti se Základní 
školy praktické v Roudnici n.L. těšily.  
Díky Obecnímu úřadu ve Vědomicích, který nám 
propůjčil sportovní areál v lese mohli žáci prožít 
dopoledne her, soutěží a pěkné zábavy. Učitelský  
sbor školy jim připravil různé soutěžní disciplíny, 
kde mohli uplatnit svou šikovnost, rychlost, po-
střeh a pohybovou zdatnost. Jejich snaha byla od-
měněna nejen sladkostmi, ale díky sponzorům 

 
 i praktickými dárky. Všichni si pochutnávali na 
opečených špekáčcích. Následovalo vyhodnocení 
nejlepších soutěžích a závěrečné fotografování. K 
příjemné atmosféře přispělo i krásné počasí a pro-
středí vědomického hřiště. Vedení školy tímto dě-
kuje  panu Václavu Tylovi, starostovi obce.  

 
Naděžda Nováková 

Základní škola praktická 

☺ ,,Mami,co hledá táta?´´ 
,,Hůl.´´ 
,,Proč,´´ 
,,Jde na procházku.´´ 
,,To jsem si oddychl.Já myslel.že už viděl moje vysvědčení.´´ 
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Komise pro občanské záležitosti  (KPOZ) 
 
Vážení spoluobčané,  

Rády bychom Vás seznámily s činností naší KPOZ, ve které pracují dobrovolně tyto  členky: 
Zdenka Medunová, Vlasta Sekerová, Marie Hypská, Jaroslava Wogurková, Marie Malá, Věna Kutilová, 
Vlasta Vondráčková a Alena Lowová ( vedení kroniky). 
  I letošní rok naše činnost spočívá hlavně v gratulacích našim starším spoluobčanům (od 65 ti let 
do 80 ti po 5ti letech a od 80ti let chodíme každý rok). Kromě toho pořádáme několik akcí pro naše nej-
menší občánky - vítání občánků, spoluúčast na dětském dnu a na rozloučení s předškoláky. Také nezapo-
mínáme na naše nejstarší spoluobčany, pro které je připraven vždy v květnu večer pro seniory. 

Koncem minulého roku 2006 byla rozšířena naše činnost i o sociální věci. Jedná se o přidělování 
sociálních dávek spoluobčanům ve hmotné nouzi. 
  
Všechny tyto akce probíhají ve spolupráci s OÚ a MŠ. Děkujeme. 
  
                                                                                        Za KPOZ Zdenka Medunová a Vlasta Sekerová 
 

 
 
 
 

 
 
 
Soutěž „OKNO DO ULICE 2007“ 

 
   Děkujeme všem občanům 
obce, kteří se přihlásili do 
soutěže o nejkrásnější rozkvetlé 
okno.  

Každý přihlášený dostal zdarma 
hnojivo na květiny a povídání o jejich pěstování. 
Je škoda, že mnoho pěstitelů kytiček se ještě 
ostýchá do soutěže přihlásit. Pro přihlášené je to 
však dobré, protože mají větší šanci na výhru. 
Často jsem slyšela povzdech: „Já mám ale 
v oknech jenom muškáty.“ Ale muškáty jsou 
přece krásné. A okno se jimi také rozzáří. Po-
chvalu si tedy zaslouží všichni, kdo kytičky vy-
sadili, starají se o ně a tím přispívají k tomu, aby 
naše obec byla zase o trochu krásnější. 

A jak bude soutěž pokračovat dál? 
V červenci nezávislý odborník rozhodne o vítězi 
naší soutěže. Okno také vyfotíme a fotky vysta-
víme na Obecním úřadu a na internetových 
stránkách kulturní komise, kde sami občané mo-
hou vybrat vlastního favorita soutěže. 
Bude vyhodnoceno celkem 10 domů. Vítězové 
obdrží poukázku na odběr zahrádkářských po-
třeb. 

Výsledky soutěže zveřejníme ve vývěs-
kách kulturní komise a v příštím vydání Vědo-
mických novin. 
 

Kulturní komise obce

Občerstvení 
Děkujeme tímto panu Pille-

rovi za poskytnutí sponzorského 
daru – pravých a nefalšovaných 

špekáčků,  které si děti 
opékaly při akci pálení čarodějnic.   

Kulturní komise obce  

☺Honzík ukazuje otci vysvědčení. Otec 
zbledne:  
"Teda něco tak děsivého, to jsem neza-
žil..."  
Honzík na to: "To já taky ne. Včera 
jsem to našel ve tvém šuplíku..." 

☺ Otec kroutí hlavou nad vysvědčením syna.  
Syn se současně ptá: 
,,Co myslíš, tatínku, je to vliv dědičnosti, nebo špatné okolnosti?´´ 
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Mateřská škola Vědomice 
 
Podmínky pro přijetí dítěte k docházce do předškolního zařízení
 

Ředitelka Mateřské školy ve Vědomicích 
ustanovila kriteria pro přijetí či nepřijetí dítěte 
k docházce do předškolního zařízení - Mateřské 
školy Vědomice.  
Platnost těchto podmínek je s účinností od 
1.1.2007. 
 
Kritéria  přijetí dítěte do mateřské školy Vědomice 
dle pořadí důležitosti: 
 
1. Trvalé bydliště v obci Vědomice, alespoň jed-

noho z rodičů dítěte. 
2. Dovršení 3 let věku dítěte v době jeho fyzické-

ho nástupu do MŠ. 
3. Zdravotní způsobilost pro vstup do předškolní-

ho zařízení (potvrzení lékaře). 
4. Mentální a sociální zralost úměrná 3 let věku 

dítěte (částečná samostatnost při stolování, ob-
lékání, používání WC, odloučení od rodiče aj.) 

 
5. Dodržení termínu vyhlášení zápisu do MŠ 

(vždy v měsíci únoru příslušného kalendářního 
roku) a termínu (30.červen příslušného kalen-
dářního roku) pro podání přihlášky dítěte 
k docházce do MŠ Vědomice. 

6. Zaměstnanost rodičů  (matky dítěte).- do MŠ 
jsou přednostně přijímány děti zaměstnaných 
matek. 

7. K předškolnímu vzdělávání se přednostně při-
jímají děti v posledním roce  před  zahájením  
povinné  školní  docházky.  Pokud  nelze  dítě 
v posledním  roce  před  zahájením  povinné  
školní  docházky  přijmout z kapacitních  dů-
vodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého 
pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. 
(§ 34 odst.4 zákona č.561/2004 Sb.). 

 
 
Ve Vědomicích dne 11. 1. 2007 

Simona Prošková 
ředitelka MŠ 

 
 
 
 
 
 

 
 
OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY VĚDOMIC

 

   Milé čtenářky a milí čte-
náři. 
Opět vás zdraví děti z mateřské 
školičky. Naposledy, když jsme 
vám psaly, jsme se chystaly na 
jarní brigádu… uběhlo trochu 
času a teď už se pomalu těšíme 
na letní prázdniny ☺. Ale aby-
chom nepředbíhaly – pojďme se 
ještě vrátit o krůček zpátky… 
Již zmíněná brigáda se vydařila 
přesně tak, jak jsme si všichni 
přáli – počasí bylo super, nálada 
ještě lepší. Takže kromě prima 
zážitků a krásně prožitého dopo-
ledne máme navíc uklizenou 

zahrádku v naší školičce, kde si 
moc rády hrajeme. Zejména teď, 
když je venku tak nádherné po-
časí. Však jsme si ho také přivo-
laly a s paní „Zimou“ jsme se 
rozloučily v čarodějnických kos-
týmech tak opravdových, že se 
určitě polekala a vrátí se až si  
dosyta užijeme letních radová-
nek… Ale to nebyla jediná „slá-
va“, kterou jsme ve školce měly.  
S paní učitelkami jsme připravily 
besídku, jak pro maminky, tak i 
pro babičky a dědečky. Doufá-
me, že se všem líbila naše po-
hádka „O Popelce“, módní pře-
hlídka i dárečky, které jsme 
všem vyrobily. Také rozloučení 

s kamarády, kteří odejdou v září 
do základní školy, bylo moc 
hezké. Po slavnostním „pasování 
na školáky“ děti přijaly gratulace 
a dárečky pro vzpomínku na naší 
mateřskou školičku. Malé děti si 
pro ně připravily pásmo písni-
ček. Pro školáky i jejich rodiče 
to byl opravdu slavnostní den a 
Vám ho může připomenout tablo 
vystavené na obecním úřadě, kde 
jsme všichni vyfocení. Kromě 
řady vystoupení jsme si také 
užily Dětský den plný soutěží a 
překvapení, pečlivě se připravu-
jeme na léto – jezdíme se učit 
plavat na krytý plavecký bazén. 
Paní učitelka nás moc chválí, 

☺ Pepíček říká svému psovi: ,,Teď se připrav na pěknej mazec! 
Já řeknu našim,že jsi mi snědl vysvědčení........´´ 
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Víte že... 
Před obecním úřadem je umístěna úřední deska. Najdete tam všechny „povinně vyvěšované“ doku-
menty. 
Původní desky ve starých Vědomicích i na Zavadilce nyní slouží k informování občanů o kulturních 
akcích apod. 

protože nikdo z nás se vůbec 
nebojí vody a nejraději plaveme 
jenom ve velkém bazénu! ☺ 
Zkrátka prožily jsme toho moc a 
moc a do prázdnin nás toho ještě 
dost čeká. Ve čtvrtek 14. 6. je-
deme na výlet do ZOO v Praze, 
hned druhý den v pátek budeme 
na školní zahradě stanovat… a 
protože má být hezké počasí, 

moc se těšíme, jak si těch pár 
posledních dnů letošního školní-
ho roku užijeme. A pak hurá 
prázdniny!!! 
Přejeme i vám všem slunečné 
nejen prázdniny, ale celé léto. 
Moc pozdravů vám posílají         

                                                                                                                      
vaše děti ze školky 

                                                                                                                        

Jo, a pokud chcete vědět, co ve 
školce děláme, máme pro Vás 
webové stránky: 
www.msvedomice.unas.cz. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Časopisovna 

 
 
 
Časopisovna 
 

(časopisovna je místo, kam si můžete 
přijít pro časopisy) 

Děkujeme všem občanům, kteří 
přečtené časopisy nevyhazují do 
kontejneru, ale do sběrných 

schránek v obci. Časopisy vybíráme a kdo má zá-
jem, může si je přečíst nebo zapůjčit v knihovně. 
Namátkou některé tituly: 

EPOCHA 
21. STOLETÍ 
TÝDEN 
Vlasta 
Květy 
Katka 
Marianne 
Svět ženy 
Děti a my 
Počítač pro 
každého 
Glanc... 

Ještě nevíte, kam časopisy dávat?  

Zde jsou místa, kde jsou schránky umístěny. 
1. Mateřská škola Vědomice (na plotě) 
2. Obecní úřad 
3. Plakátovací plocha u obchodu u Malých 
 

Tak až budete chtít zase vyhodit přečte-
ný časopis do kontejneru, nedělejte to. Dejte mu 
ještě šanci, může skončit v časopisovně a tam 
sloužit „do roztrhání těla“. Stačí ho jen vhodit 

do té správné schránky. 
Sbíráme však jen časopisy, které nejsou 

starší než jeden rok. Také časopisy plné 
vyluštěných křížovek nebo televizních 
programů do schránek nepatří. 
 
Děkujeme každému, kdo časopisy 
odevzdává a všechny čtenáře zveme do 

knihovny.  
 

Knihovna bude v červenci a v srpnu otevřena 
každé pondělí od 17 do 19 hodin.  

  
 

 

☺ Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami  
a jeho dítě mu k tomu říká: "Tati, prý jsi chtěl vidět hezké známky,  
tak jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje." 
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Výzva odboru dopravy Městského úřadu 
v Roudnici nad Labem 
 

Odbor dopravy Městského úřadu v Roudnici nad Labem 
opakovaně vyzývá řidiče, kterým byl řidičský průkaz vydán 
v době do 31. 12. 1993, aby nezapomněli, že jejich platnost končí 
31. prosince 2007 (tedy letos na konci roku). 

Dále tyto řidiče žádáme, aby výměnu svého řidičského 
průkazu neodkládali na poslední měsíc tohoto roku, kdy se dá 
očekávat zvýšený počet žádostí o jejich výměnu. 

Předejdete tak zbytečným, časově náročným frontám a 
nepříjemné situaci, když výměna Vašeho řidičského průkazu ne-
bude z kapacitních důvodů odboru dopravy a tiskárny v Praze 
včas uskutečněna. 

Od ledna 2008 se na držitele takového řidičského průkazu 
hledí jako na řidiče bez platného řidičského průkazu, což je pře-
stupek a jako takový pak bude trestán. 

Využijte prosím tedy menšího zájmu o výměnu řidičských 
průkazů v této době, kdy jsme schopni vyřídit Vaši žádost 
v minimální čekací lhůtě. 

 
 

 
 

Úřední dny na odboru dopravy 
v Roudnici nad Labem jsou: 
 
Pondělí a středa 7:30 – 17:00 hod. 
úterý a čtvrtek    8:00 – 15:00 hod. 
 
Pro výměnu ŘP potřebujete na 
úřad s sebou: Váš řidičský průkaz, 
občanský průkaz (případně pas), 
jednu fotografii. 
Výměna je bez poplatku. 
 

Bohuslava Hradcová 
vedoucí odboru dopravy

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Z akcí pořádaných v naší obci 
 
 
Dětská dílna v knihovně 

 
Opět jsme se setkávali s dětmi 

v knihovně při výtvarných dílnách. První 
se konala před velikonocemi. Vyráběli  
jsme různé velikonoční dekorace. Druhá 
dílna byla zaměřena na den matek. Pro 
maminky jsme vyráběli krásné krepové květiny 

 
 
a přáníčka s beruškou. Do tvoření se zapojili 
nejen děti, ale i rodiče. Další výtvarná dílna 

v knihovně je plánovaná na podzim. Bude 
zaměřena na Halloween. Dýně už rostou... 

Těšíme se, že si opět přijdete s námi něco 
pěkného udělat. 

 
Pálení čarodějnic 
 

Posledního dubna před soumrakem se před 
vědomickým obecním úřadem shromáždil početný 
zástup velkých i malých čarodějů a čarodějnic. 
Poté, co byly pasovány do stavu čarodějnického a 
obdržely letecký průkaz, vydaly se za doprovodu 
živé hudby  k Labi. A že to byl opravdu hrů-
zostrašný průvod!  

Být čarodějnicí, není snadný úkol. Malé ča-
rodějnice i čarodějové museli své umění prokázat 
 v mnoha čarodějných disciplínách, jako například 
slalom na koštěti a skládání perníkové chaloupky. 

 
 
 
Nechyběla ani volba MISS ČARODĚJNICE 2007.  
U Labe čekaly na děti výborné  špekáčky, které 
zdarma poskytl pan Piller a další drobné sladkosti. 
Kolem sedmé hodiny večerní vzplála hranice 
s čarodějnicí a pak už následoval taneční rej při 
hudbě skupiny PEPETO.   

Počasí nám přálo a Filipojakubská noc se 
opravdu vydařila. Nezbývá, než poděkovat všem, 
kteří se podíleli na její organizaci a těšit se na se-
tkání zase v příštím roce. 
 

Výměna řidičských prů-
kazů! 
 

☺ Otec povídá synovi: 
,,To když já chodil do školy,tak jsem nikdy pětku neviděl.´´ 
A synek na to: 
,,Tak to já ti jich hned několik přinesu ukázat.................´´ 
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☺ Pepíček přijde domů a ptá se otce: "Tati, umíš psát ve tmě?" 
"Proč bych neuměl, to je jednoduché..." 
"Tak buď tak hodný a podepiš mi vysvědčení." 
 

 
Dětský den 
 

V sobotu 26. května se na hřišti u Labe 
uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti. Počasí se 
vydařilo. Sluníčko svítilo a tak si zasoutěžit přišlo 
víc jak 100 dětí. Akci pořádala kulturní komise ve 
spolupráci se sborem dobrovolných hasičů a 
KPOZ.  

Vedle tradičních disciplin jako např. střelba 
ze vzduchovky, překážková dráha apod., si děti 
zajezdily papírovým autem, skládaly znak naší 
obce a zazávodily si v dalších netradičních disci-
plínách. Vyzkoušely si například své znalosti z 
přírody, když poznávaly lesní zvěř. To na stanoviš-
ti myslivců, kteří tak obohatili nabídku soutěží. 

  
 
 
Domů si děti odnesly malý dárek a barevný 

míč. A určitě spoustu nových zážitků. 
Poděkování zaslouží všichni, kteří se na 

přípravě a realizaci zábavného odpoledne podíleli. 
Je škoda, že počasí se k večeru pokazilo a průtrž 
mračen ukončila naděje na uskutečnění večerní 
taneční zábavy. Tak snad příště. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kulturní komise obce Vědomice 
 
Adresa našich webových stránek je: http://obec-vedomice.unas.cz 

Stránky 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  informací o akcích e-mailem.
Stačí se zaregistrovat na webových stránkách, nebo o službu požádat na naší e-mailové adrese: 
kultura.vedomice@seznam.cz 
Kdo nemá přístup na internet, nemusí zoufat. Všechny informace o kulturních akcích jsou vyvěšené ve 
vývěskách v obou částech Vědomic. 

 
Máte-li zájem pomáhat při zajišťování kulturních akcí v obci, dejte vědět na náš e-mail, nebo se 

můžete domluvit přímo na Obecním úřadu. Uvítáme i nápady a návrhy na uspořádání  netradičních akcí. 
Ing. Iva Fořtová 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

☺ ,,Ukázal jsi tatínkovi to tvoje vysvědčení?´´,,Ještě ne, mami. Počkám, až 
si po večeři sedne k televizi. 
To už bude líný vstát a jít si pro řemen.´´ 

☺ Pepíček, celý bledý, přijde do lékárny: 
"Máte nějaké prášky proti bolesti?" 
"A co tě bolí, chlapečku?" 
"Ještě nic, ale tatínek si právě prohlíží moje vysvědčení." 
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Tak tedy vyhlašujeme 

 
Druhé kolo 

 
Víte, v kterém roce byla obec Vědomice založena (první písemná zmínka o obci)? 

A – 1605 
B – 1504 
C – 1505 

Pošlete SMS zprávu ve tvaru VED_A,B nebo C_HESLO_JMENO na číslo 607 823 753 
HESLO pro druhé kolo soutěže najdete ve vývěskách (na Zavadilce a ve starých Vědomicích). 
Tři vylosované výherce opět odměníme.  
Nemůžete poslat SMS? Nevadí, odpověď napište na papír (nezapomeňte na HESLO, jméno a adresu) a 
ten vhoďte do schránky na časopisy. 
Druhé kolo soutěže končí 15.7.2007. 
 

 
 
 
 
No přeci takhle: 

 
Vyhlášení výsledků prvního kola 
Otázka:  
Víte, kolik měla obec Vědomice obyvatel k 16. 3. 2007? 
A – 776 
B – 676 
C – 876 
Správná odpověď byla A. 

K 16. 3. 2007 měla obec Vědomice 776 
obyvatel. 
 
Správně odpověděli a ceny dostali: 
1. Vendula Kaňková 
2. Radka Luxová 
3. Jaroslav Luxa 

 
Vítězům blahopřejeme a těšíme se na Vaše odpovědi v kole druhém. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Otevírací doba knihovny Vědomce na měsíce červenec a srpen 2007 

 
Knihovna bude otevřena každé pondělí od 17 do 19 hodin.  

Pokud budete v knihovně něco potřebovat mimo otevírací dobu, napište mi sms na telefonní číslo: 
605 305 878, nebo na e-mail: knihovna.vedomice@seznam.cz, děkuji  za pochopení a přeji Vám krásné 

prožití prázdnin, Hana Legnerová, knihovník. 
 

 

Vědíku, a jak dopadlo to první kolo? 
 

Nesmíme zapomenout na soutěž!!! 

☺ Přijde Pepíček domů a tatínek se ho ptá:  
"Kde máš vysvědčení?"  
"Ale, půjčil jsem ho Jendovi, chtěl k smrti vystrašit rodiče." 
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Z historie obce Vědomice 1592 – 1654 
(dokončení z minulého čísla)

 
 

 Vraťme se  krátce k 
paní Polyxéně, která byla  

ženou podnikavou, postupně 
skupovala majetek české šlechty, která odešla do 
vyhnanství, nebo majetek těch kteří se v době 
vojenských tažení dostali do nesnází (zadlužení). 
Za této situace, kdy se rozšiřuje majetek roud-
nické vrchnosti, je v r.1637 Zdenku Vojtěchu 
Popelu z Lobkovic udělen titul knížete. Téhož 
roku je panství roudnické a brozanské postoupe-
no jedinému dědici t.j.Václav Eusebius, který 
své panství přebírá v těžkých dobách, žoldnéřská 
vojska táhnou z jedné země do druhé a v tomto 
tažení  přecházejí vojenští žoldnéři přes naše vsi 
i osady. Vesnický lid strádá a trpí z jedné strany 
a ze strany druhé je sužují panští úředníci vymá-
háním větších daní a práce robotné. Kníže  Vác-
lav Eusebius z Lobkovic z titulu funkce nejvyš-
šího císařského ministra Leopolda I. trvale vázán 
na pobyt ve Vídni, se o správu svého majetku v 
Roudnici  nestaral. Přesto, že bylo o něm hovo-
řeno jako o muži  moudrém. Přes svoje mocen-
ské postavení u císařského dvora ,byl  jako pří-
vrženec a ctitel FRANCIE , nepřáteli  u dvora 
osočen  a  císař jej v roce 1674 odsoudil k vy-
hnanství  od dvora a k domácímu vězení v 
Roudnici, kde byl stavěn nový zámek na zbyt-
cích starého hradu. Svým způsobem byl kníže 
Lobkovic dobrým hospodářem a přívržencem 
pokrokových myšlenek. Dal například přivézti z 
italské Verony 500 mladých stromků bílých mo-
ruší, které byly vysazeny na vědomických po-
zemcích u Tůně. Dal tak základ k rozvoji hed-
vábnictví v našem regionu. Pěstování moruší a 
hedvábnictví, je potvrzováno několika prame-
ny,v prvních tř. knihách zemědělské školy od-
borné v Roudnici je na vysvědčení mimo jiné 
uveden předmět hedvábnictví, v zápise p. 
J.Pánka v Kronice org. statku č. 14 ve Vědomi-
cích  je v seznamu spolků a sdružení na Roud-
nicku uvedeno sdružení hedvábníků a jako po-
slední pramen je osobní poznání od občanů  Vě-
domic, 

 
 
že ještě v osmdesátých letech XX.st. se kolem su-
šičky chmele nacházelo ještě několik stromů moru-
ší. Na Labi v Roudnici byl postaven nový mlýn se 
splavem.  
 Urbář z r. 1641 zaznamenává, že panský 
dvůr ve Vědomicích je něco od kamene, ale na vět-
ším díle ode dřeva vystavěný. Je při něm 15 lánů 
orných polí, na nich 105 strychů ozimu a jaře  
184 strychů ostatní jsou ouhory (nejsou oseta). 
Mimo orných polí je uveden počet koní, tažných 
volů, počet krav dojných i počet dobytka jalového. 
Je rovněž uvedeno, že při dvoru  postaven  
ovčín od kamene, kde možno až 500 ks ovcí jalo-
vých ustájit. Ve vsi samotné, jak uvádí se v zázna-
mu urbáře je sedm osedlých, tři chalupníci a krčma.  
 Roku 1648 končí smírem třicetiletá válka, 
která lidu vesnickému  přinesla mnohá utrpení i 
bolest, tyto strasti se projevily i v naší obci pokle-
sem počtu mladých mužů, kteří byli zabiti a pod. 
Smír mělo přinést částečné vyrovnání mezi pány a 
lidem. Zmírnění roboty a zvýšení ochrany robotní-
ků. Od r.1654 provádí vizitační komise soupis sel-
ského majetku a jejich platbu vrchnosti. Soupis měl 
sloužit k sestavení berní role  a trval dva 
roky.Výsledky soupisu byly horší než dřívější při-
znávací listy, zvýšil se počet prázdných chalup, 
snížil se počet sedláků zvýšil se počet chalupníků, 
domkářů i podruhů. Po provedeném soupisu pak ve 
Vědomicích ze 7 sedláků zbyli jen 4, ze tří chalup-
níku najednou bylo šest. Jejich snahou bylo snížení 
berně (daně). Snaha o snížení berně nebyla jen u 
lidu vesnického, i panstvo se snažilo  platit menší 
poplatky nejen královské koruně ale i císařskému 
dvoru do Vídně. Jak ukazuje urbář vědomického 
dvora z r. 1658, kde je vykázáno jen 7 orných lánu 
(dříve 15), oseto méně ozimu a jařin, sklizeno méně 
sena i otavy i menší počty dobytka, ovcí a drůbeže 
než tomu bylo v záznamu z r. 1641. Zajímavým 
údajem v urbáři r. 1658 je  první zmínka o existenci 
pastuší chalupy ve Vědomicích. O této chalupě, 
která později byla nazývána obecní pastouška a 
prošla historickým vývojem až do poloviny osmde-
sátých let minulého st. si budeme  povídat později. 

V. Novák
 

 ☺ Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: "To, že máš trojku 
z lovu chápu, jsi ještě malý.  
Ale, že si propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!" 

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

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


Ročník V  VĚDOMICKÉ NOVINY strana 
 

12

 

SK SAHARA Vědomice 
jaro 2007 

 
Dorost 
 

V zápasech 
jarní části sou-

těže opět 
předváděli 

naši hráči 
velmi nevyrovnané 

výkony. Velký 
vliv na 

výkonnost a vý-
sledky jednotlivých zápasů měla 
účast hráčů na zápasech.  
Minimálně k polovině zápasů se 
dostavilo 10 a méně hráčů (např. 
Bohušovice, Libkovice, Hoštka 
– 8 ) což je neomluvitelné 

 
 
a svědčí to o nezájmu hráčů o 
fotbal. I přes tuto skutečnost 
odehráli dorostenci některá kva-
litní utkání. Remiza v Lounkách 
1:1, výhra v Liběšicích 4:1 i 
prohra s vedoucím mužstvem 
Budyní (na jeho hřišti) 0:2 . 
Všechna tato utkání jsme hráli 
pouze v s deseti hráči. Je to ško-
da, protože pokud by byla odpo-
vídající docházka, muselo by 
konečné umístění být zákonitě 
lepší. V konečné tabulce soutěže 
dorostenci obsadili 10. místo se 
ziskem 31 bodů.  

 
 
Bohužel z důvodu malého počtu 
hráčů pro příští sezónu bylo na 
výborové schůzi SK rozhodnuto 
nepřihlašovat pro ročník 
2007/2008 mužstvo dorostu do 
soutěže. Velmi nás tato skuteč-
nost mrzí, ale doufáme, že pro 
příští sezónu bude hráčů této ka-
tegorie u nás tolik, že se do sou-
těže vrátí. 

  
 

„A“ mužstvo  
 

Do jarních odvet nastupovali naši hráči s 
odhodláním dohnat ztrátu na mužstva před námi a 
zachránit se. Během zimní přestávky jsme chtěli 
posílit mužstvo, ale to se nepovedlo. Naopak, 
brankář Muller bez jakéhokoli vysvětlení přestal s 
mužstvem komunikovat a Vašek Sazeček nemohl 
hrát z důvodu úrazu a situace před jarní částí byla 
opět složitá. 
První dva zápasy hrané venku s Roudnicí B (1:8 ) 
a v Dušníkách ( 2:6 ) tuto skutečnost jen potvrdi-
ly. V prvním zápase na  domácím hřišti proti Ra-
čicím nastoupil v brance Milan Vágner, který  
podal, tak jako celé mužstvo, výborný výkon a 
porazili soupeře 2:1. Toto vítězství nabudilo muž-
stvo  v odhodlání do dalších zápasů o 
záchranu. V Bříze jsme chtěli potvrdit 
zlepšený výkon a cílem byl  získat 
alespoň bod. K bodu jsme měli velice 
blízko, ale nakonec jsme smolně 
prohráli 2:1. Velký počet nevyužitých 
šancí a minimálně jedna hrubá chyba v 
každém zápase nás stály body v 
důležitých utkáních se soupeři ze spodní části 
tabulky, jako byly zápasy doma s Hoštkou (0:3) a 
v Rovném (1:4). A tak se nám podařilo už pouze 
vyhrát doma s Klenčí (5:3)   

 
 
a  také doma remizovat s Vražkovem (2:2), kdy 
jsme hráli od 13.min. bez vyloučeného Petra Váni 
a i přesto jsme měli více šancí vyhrát. Z ostatních 
zápasů bych ještě vyzvedl utkání na hřišti vedou-
cího mužstva, a pozdějšího vítěze naší skupiny, 
Hrobců. Díky zbytečnému respektu jsme sice po 
20 min. prohrávali 3:0, ale v druhém poločase 
jsme dokázali  snížit na 2:3 a v další velké šanci 
měl na noze vyrovnání Vašek Šťástka. Bohužel 
nedal a zakrátko jsme inkasovali čtvrtý gól z trest-
ného kopu a o výsledku bylo rozhodnuto. I přesto 
to byl jeden z našich nejlepších zápasů letošní 
sezony.  
Celkové hodnocení sezony 2006/2007 je nera-

dostné. Po sedmi letech působení ve III.třídě 
okresní soutěže sestupujeme do IV.třídy, když 

jsme obsadili 14. místo se ziskem  pouhých 12 
bodů. 
Pokud se podaří přivést rozjednané 

posily, lépe zapracovat do mužstva 
hráče vycházející z dorostu  a zlepšit 

celkově  tréninkovou morálku, nemusel 
by být pobyt ve fotbalovém „pralese“ dlouhý.   
Děkuji všem věrným fanouškům za podporu a 
věřím, že jim budeme opět přinášet potěšení 
z fotbalu.
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Ženy SK Sahara 
 

První jarní 
utkání sehrála 

děvčata v Bříze a 
zvítězila 1:0. Po 

celou dobu utkání 
jsme měli výraznou 
převahu avšak  chy-
bělo brankové 

zakončení.  
Nakonec nás vysvobodila 

Petra Sekerová, která několik 
minut před závěrem zápasu 
chladnokrevně zavěsila . 
V dalším utkání jsme rozdrtily na 
domácím hřišti  na domácím 
hřišti Liběšice 9:1, hru jsme měly 
zcela ve své režii, soupeřky jsme 
k ničemu nepustily. 

 
 
Stejně dopadl i odveta na 

hřišti v Liběšicích, kde holky 
zvítězily 7:2. Přestože soupeřky 
posílily nejméně o tři hráčky 
Ústěka ještě nedávno hrající mis-
trovské soutěže, vydržely s námi 
krok pouze do poločasu, pak už 
se naše děvčata opět koncentro-
vala. Střelecky se blýskla Lenka 
Sýkorová, autorka čtyř branek.  
Ve čtvrtém utkání nás čekalo 
derby v Židovicích.  

Za úmorného vedra jsme 
se rozešli po tuhém boji smírně 
2:2. Velmi dobré utkání, kde 
všechny hráčky podaly kvalitní 
výkony zvláště v druhém poloča-
se, kdy dokázaly  

 
 
nepříznivý stav 0:2 vyrovnat. 
Zatím poslední zápas jsme ode-
hrály v Kostomlatech Pod Mile-
šovkou. Opět to byla jednoznač-
ná záležitost pro nás, což napoví-
dá i konečný divoký stav skóre 
18:4 v náš prospěch. Bylo vidět, 
že soupeř je teprve v začátcích, 
naše hráčky si dělaly co chtěly. 
V závěru jsme domácím umožni-
ly vstřelit motivující branku a 
zároveň je pozvaly na náš první 
ročník ženského turnaje 
v kopané.  
Ten se konal 16.6. od 9 hodin na 
hřišti Sahary. 

 

 
Žáci SK Sahara 
 

Po dobře zvládnutém podzimu soutěže, kdy 
kluci všech deset zápasů vyhráli a inkasovali první 
gól  až v posledním utkání s Bezděkovem, jsme do 
jarních odvet vstoupili opět vítězně.Porazili jsme 
nebezpečnou Břízu 4:2 To už jsme bohužel hráli 
bez našeho brankáře Honzy Vrby, kterého 
přetáhla SK Roudnice na hostování do svého 
oddílu. I když jsme vítězili i nadále 
(Lounky 4:1, Polepy 3:2, Bezděkov 4:1, 
Hoštka 3:2, Libkovice :1), ztráta 
troufám si říct nejlepšího gólmana 
v okresních žákovských soutěžích, byla 
znát. Kluci museli v obraně hrát daleko 
zodpovědněji a nemohli si dovolit sebemenší 
zaváhání, jež by soupeř potrestal gólem. To 
bohužel přišlo v Kostomlatech, kde naše mužstvo 
odešlo po šestnácti po sobě jdoucích vítězství 
s prohrou 2:0.  

 
 
 
Chuť jsme si spravili v následném utkání 

výhrou 5:2 nad kluky z Rovného. Tímto vítězstvím 
jsme definitivně potvrdili první místo v celé 
soutěži a nic na tom nezměnily ani následující 

remízy 2:2 resp.1:1 s Vražkovem a Račiněvsí. 
Žáci si tímto prvenstvím vybojovali postup do 

vyšší třídy, který bohužel budeme muset 
přepustit soupeřům umístěným  v tabulce pod 

námi, jelikož sedm kluků v žákovské kategorii 
končí. Náhrada se nám zatím nepodařila najít, čas 

je neúprosný, přihláška do nové sezóny se 
musí poslat do konce června a tak nám 

trenérům nezbývá nic jiného, než začít opět od těch 
nejmenších a doufat, že se nám podaří v několika 
letech vybudovat alespoň tým takový, který by 
nám všem dělal radost jako ten letošní, za což mu 
patří veliký DÍK !  

js 
 
 
 

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

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

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

Rádi otiskneme Vaše příspěvky. 

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

mailto:obec.vedomice@tiscali.cz
http://www.vedomice.cz
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ročník V  VĚDOMICKÉ NOVINY strana 
 

14

 

Vědík a Vědulka dětem 

Máme pro vás  PRÁZDNINOVOU SOUTĚŽ  
 
Milé děti, 

namalujte, nebo vytvořte koláž plnou zážitků z prázdnin. Své výtvory přineste na obecní úřad, nebo do 
knihovny Vědomice.  
 
Soutěž trvá od 1. 7. 2007 do 14. 9. 2007   
 
Výkresy budou vystaveny na Obecním úřadě do 12. 10. 2007, kde bude možné hlasovat o nejkrásnější 
dílo. 
Pro každého účastníka soutěže je připravena sladká odměna. 
Nezapomeňte se podepsat! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Hádanky pro chytré hlavičky: 
 
Časně ráno vychází, 
po nebi se prochází, 
v poledne je nejvýše,  
střechy zlatě popíše.  

 
 
 
 
 

Rozpoltí stromy, 
zapálí domy, 
popíše mraky klikyháky, 
rozsvítí nebe, 
přinese vodu. 
Čeho se bojí? 
Hromosvodů. 

 
 

Vzácný bývá v poušti, 
u nás jeho dost. 
Z oblohy se spouští 
dětem pro radost. 

 
 
 
 
 

Dokud plynou nad kra-
jinou 
v bílých peřinách, 
nemusíš mít strach. 
Ale když je vítr honí, 
a ony se zakaboní, 
honem pro deštník, 
jedou pro deštík. 

 
 
 
 
 

 

Ahoj kamarádi 

Tak děti malujte, kreslete, stříhejte a lepte. Už se na vaše výtvory 
moc těším.  A přidávám pro Vás pár letních hádanek. 
 

 

Pomůžeš Aničce najít cestu k Honzíkovi? 
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