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VYDÁVÁ
OBEC VĚDOMICE, "VESNICE

ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.

V Ě D O M I C K É N O V I N Y

Milí čtenáři,
právě si čtete v podzimním čísle Vědomických novin, které jsme pro Vás přichystali.
Přichází podzim. Zatím nic moc. Stále čekáme na „babí léto“ a těšíme se, že alespoň na
chvilku vysvitne sluníčko a bude trochu teploučko, abychom nemuseli topit.
Mimochodem, víte, proč se říká „babí léto“?
Během babího léta lze často pozorovat volně se vznášející pavučiny drobných pavouků,
které lidem v minulosti připomínaly šedé „babské“ vlasy. Odtud pochází název tohoto
období.
A jestli Vás zajímá trochu odbornější vysvětlení tohoto pojmu, tak si přečtěte celý
podzimní výtisk našich novin. Určitě na to narazíte. Přeji Vám hezké počteníčko.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Prezident republiky, pan Václav Klaus, vyhlásil v
rámci své pravomoci Volby do zastupitelstev obcí.
Volby proběhnou 15. a 16. října 2010.
Volební místnost bude zřízena v zasedací
místnosti Radnice ve Vědomicích.

Volební místnost bude otevřena:
v pátek 15. října  od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 16. října  od 8.00 do 14.00 hodin.
V obci Vědomice bude voleno 11 zastupitelů.

PODZIM
Na zem zas dopadá
žloutnoucí listí,
co koho napadá,
kdo to kdy zjistí?
Pochmurné myšlenky,
rýmy a básně.
Snad špatné vzpomínky,
však já mám krásné.

Rychle se oblékám,
ven se psem běžím.
Radostí přetékám
na vzduchu svěžím.
Ačkoliv chladno je,
tak mně to nevadí.
V přírodě krásně je,
dobře mě naladí.

Podzim je krásný čas,
to leckdo potvrdí.
Po roce přijde zas,
po létu přitvrdí.
Je tu jen na chvilku,
před zimou varuje.
Obleč si košilku,
než zima připluje. převzato z internetu

Ing. Iva Fořtová

Číslo 3/2010 · Ročník VIII · Vychází 24. září

2. kolo fotosoutěže
"NAŠEL JSEM HOUBY..."

Podrobnosti na straně 8.
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Závěrečný účet zastupitelstva obce

Co se to staví ve Vědomicích?
Ve Vědomických novinách č.1/2010,

které vyšly 29.3.2010 jsem občany naší
obce informoval o připravovaných
investičních akcích, které bychom v
rámci „Programu obnovy a rozvoje
obce“ chtěli v letošním roce realizovat.
Protože se blíží tři čtvrtiny roku, je třeba
se ohlédnout a podívat se, jaká je
skutečnost.

Na základě rozhodnutí Státního fondu
životního prostředí o poskytnutí podpory,
byla ve druhé polovině měsíce srpna
zahájena VÝSTAVBA „SBĚROVÉHO
DVORA“, po jehož dokončení budou v
souladu s platnou legislativou vytvořeny
podmínky pro skladování odpadů pro
naše občany. Uvedený projekt je
spolufinancován z fondů Evropské unie
(Evropského fondu pro regionální rozvoj
a Fondu soudržnosti) v rámci
Operačního programu Životní prostředí
a vlastního finančního podílu obce.
Celkové výdaje na projekt činí 4 883
796, Kč. Z toho dotace z FS činí 4 151
226, Kč, dotace SFŽP ČR činí 244
198, Kč a vlastní podíl obce činí 448
381, Kč.

Pro přiblížení uvádím, že pro účely
sběrového dvora bude upravena budova

bývalé vodárny, ve které vznikne
kancelář pro obsluhu sběrového dvora,
šatny a sociální zařízení, sklad na
mobilní stroje. Dále zde budou ukládány
elektrospotřebiče a lednice. Budova
bude napojena na kanalizaci a plyn.
Okolní plocha za budovou bude využita
pro umístění sedmi vanových kontejnerů
o objemu 10 m³ na objemný odpad,
stavební suť, odpad ze zeleně, papír,
kovový odpad, pneumatiky a směsný
odpad. Na ploše budou rovněž dva
kontejnery na plasty, bílé sklo a barevné
sklo. Dále dva EKO sklady, které
obsahují kontejnery na zářivky,
akumulátory, nádobu na staré léky,
baterie, tuhý nebezpečný odpad a
kapaliny. Eko sklady budou doplněny
pod přístřeškem o můstkovou váhu. Na
ploše bude rovněž podlahový vážní
most do 15 tun. Celá plocha bude
zpevněna, oplocena a osvětlena.

Druhou investiční akcí je VÝSTAVBAII. ETAPY NOVÉHO CHODNÍKU pro
pěší, podél frekventované silnice II.
třídy. Jedná se o část od křižovatky do
Kyškovic ke křižovatce do Vědomic,
směrem k roudnickému mostu. Po

dokončení stavby zde vznikne nový
chodník včetně odvodnění komunikace,
který bude od silnice oddělen svodidly a
na straně do polí bude instalováno
zábradlí. Podél celého chodníku bude
vybudováno veřejné osvětlení s
úsporným režimem, včetně osvětlení
dvou nových přechodů pro chodce.
Celkové náklady stavby si vyžádaly 6
185 970, Kč.

Projekt je spolufinancován ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
ČR částkou 3 695 000, Kč a finančním
podílem obce ve výši 2 485 970, Kč.

Dokončená část chodníku přispěje k
maximálnímu zvýšení bezpečnosti
chodců v tomto dopravně nebezpečném
úseku komunikace.

Na základě uzavřených smluv by
měly být obě zmíněné stavební akce
dokončeny do konce letošního roku.

Uvedením zmíněných staveb do
provozu bude splněna další část
„Programu obnovy a rozvoje obce na
období let 2007 – 2010, které schválilo
zastupitelstvo obce svým usnesením v
lednu roku 2007.

Vážení spoluobčané,
čtyřleté volební období současného zastupitelstva obce se
chýlí ke konci. Prezident republiky stanovil datum
následujících komunálních voleb na 15. a 16. října. Tedy
tradiční pátek a sobota. V těchto komunálních volbách
budeme volit nové zastupitelstvo, které povede obec do
dalších čtyř let své historie.
Současné, dosluhující zastupitelstvo vzešlo z řádných
komunálních voleb, konaných 20. a 21. října 2006. Na svém
ustavujícím zasedání dne 6. listopadu 2006 složilo všech
jedenáct zastupitelů slib a začalo pracovat v tomto složení:
Václav Tyl – starosta obce
Václav Líska – místostarosta obce
Ing. Josef Suchý – předseda kontrolního výboru
Iva Malá – členka kontrolního výboru
Karel Kubeš – člen kontrolního výboru
Dana Tomášková – předsedkyně finančního výboru
Ivan Myška – člen finančního výboru
MUDr. Karel Srch – člen finančního výboru
Antonín Husák – předseda stavebního výboru
Karel Malý – člen stavebního výboru
Miloslav Potůček – člen stavebního výboru
Zastupitelstvo se v průběhu svého funkčního období jednou
obměnilo, kdy ze svého mandátu odstoupila Dana
Tomášková. Složením slibu na 13. zasedání 28.4.2008 jí
nahradil Ing. Radek Šmejkal, který byl následně zvolen
předsedou finančního výboru.

Jak již bylo řečeno, v zastupitelstvu pracovaly tři výbory –
finanční, kontrolní a výbor výstavby. Ten byl ustaven z důvodu
rozvoje obce a investic do obnovy majetku obce. Členové
tohoto výboru se podíleli na přípravě rozvojových dokumentů
obce, jakým je Regulační plán obce a příprava Územního
plánu obce.
Stěžejním dokumentem, přijatým novým zastupitelstvem, byl
Program obnovy a rozvoje obce na období 2007 – 2010, který
byl a je jakýmsi jízdním řádem hlavní činnosti zastupitelstva
obce. V tomto dokumentu byly naplánovány akce investičního
a neinvestičního (údržba majetku) charakteru a také akce
kulturního a společenského života. Samozřejmě byl tento
program pravidelně vyhodnocován a kontrolován, po zralé
úvaze i doplňován. Společným jmenovatelem naplňování
programu byla rozpočtová kázeň. Všechny investice a opravy
byly kryty z přijatých dotací a z účtů obce. Krédem
zastupitelstva bylo mimo jiné i nezadlužit obec a přitom
neslevovat z přijatého programu. Nyní můžeme říci, že se
tento směr dařilo naplnit.
V období let 2007 – 2010 byl v oblasti investiční, což
znamená budování nového majetku obce, realizován např.
projekt Veřejného sportovně rekreačního areálu u Labe, dále
zklidnění dopravy na průtahu II/240, etapa II. a III. chodníku
Zavadilka – Roudnice n/L a také příprava dokumentů a
projektů k dalšímu rozvoji obce. Byl to zejména Regulační
plán obce, který řeší výstavbu v ploše mezi oběma částmi
obce a projektová dokumentace na výstavbu zázemí
sportovců na Sahaře. V oblasti údržby a obnovy stávajícího
majetku se podařilo zrekonstruovat komunikaci v ulici

Václav Tyl
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Informace obecního úřadu

Okružní, obnovit další část chodníků v ulici Na Zavadilce a
Chovatelů. Dále bylo rekonstruováno veřejné osvětlení s
prokazatelnou úsporou el. energie, proběhla modernizace
místního rozhlasu atd. Za zmínku stojí i oprava kuchyně v MŠ,
zateplení a částečná rekonstrukce obecního úřadu a také
vybudování kiosku občerstvení v areálu u Labe.
Samozřejmostí byla pravidelná údržba a obnova veřejné
zeleně a péče o majetek obce. Dobrým počinem bylo
zakoupení multifunkčního zametacího stroje, který loňská
zima dokonale prověřila a přesvědčila o správnosti této
investice.
V oblasti společenského a kulturního života se vyplatilo
obsazení Ing. Ivy Fořtové do pozice kulturního pracovníka
obce. Ta mimo funkce knihovnice připravuje a z valné části
pořádá i kulturní akce pro děti i širokou veřejnost. Jí vedená
knihovna se umístila v celostátní soutěži Knihovna roku, kde
reprezentovala Ústecký kraj.
Obec sama za péči o svůj majetek, kulturní a společenský
život a vůbec za celkový dojem pěkné a udržované obce

získala v roce 2007 titul Vesnice roku 2007 Ústeckého kraje.
Bylo to již druhé vítězství v krajské soutěži. Je třeba, aby nově
zvolené zastupitelstvo obce v tomto trendu pokračovalo,
protože účast a úspěch v této soutěži byla vždycky přínosem
pro zviditelnění obce. Tímto faktem se vždy zvyšovala šance
na získání dalších dotací, nutných k rozvoji obce.
Závěrem chceme zdůraznit, že zanecháváme obec do dalšího
volebního období bez zadlužení, s aktivními účty, s navrženou
vizí dalšího rozvoje a zkvalitnění života našich občanů. V
zásobníku projektů jsou připraveny projekty s vydaným
platným stavebním povolením, např. Dům s chráněnými byty,
Zázemí sportovních klubů Na Sahaře, Rekonstrukce místní
komunikace v ulici Nové atd. Čeká se pouze na vhodně
vyhlášený dotační titul z rozvojových programů kraje, státu či
možná EU. Přejeme našim pokračovatelům plno sil při správě
a dalším rozvoji obce Vědomice.
Za zastupitelstvo obce 2007 – 2010

V. Líska

Rčení „házet hrách na zeď“ je jako
stvořené na stanoviště kontejnerů
tříděného odpadu a pořádek kolem nich.
Každý rok alespoň v jednom čísle
obecních novin prosíme, žádáme,
upozorňujeme, apelujeme na svědomí
atd. Prosíme občany, aby dodržovali
pokyny vylepené na kontejnerech. Ano,
myslím ty, kde například obutá noha drtí
PET lahev tak, aby se jich do kontejneru
vešlo více.

Nejenom ty, které tam vysypalo prvních
pět šťastlivců, přispěchavších ihned po
vyprázdnění kontejnerů svozovou
společností. I my ostatní bychom rádi
poctivě vytříděný odpad odevzdali k
dalšímu využití. Stejný komentář bych
mohl použít i ke kontejnerům na papír.
Je k ničemu, když je kontejner relativně
plný, vy se nehodláte zdržovat
stlačením papíru v již plném kontejneru
a tak klidně odložíte papír vedle na zem.
Mohu garantovat, že téměř vždy tento
zmokne a je nepoužitelný nebo je
rozfoukán po okolí. Obec má s jeho

likvidací zbytečné starosti. Raději si
tento odneste zpět domů a počkejte
vyprázdnění kontejnerů. Pro
připomenutí uvádím, že PLASTY SE
VYVÁŽÍ KAŽDOU STŘEDU, PAPÍR VE
ČTVRTEK JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNŮ A
SKLO V PÁTEK JEDNOU ZA MĚSÍC.
Ještě jednou závěrem prosím o
udržování pořádku na stanovištích a

dodržování pravidel na kontejnerech
vylepených. Do kontejnerů patří pouze
druhy odpadů, které jsou na nich
uvedeny. Lino, koberec a plechovky na
stanoviště nepatří, tyto lze odevzdat na
obecní úřad. Náš domov nekončí vraty,
naším domovem je celá vesnice. A

neznám nikoho, kdo by chtěl mít doma
takový nepořádek.
Z důvodu výstavby sběrného dvora jsou
omezeny prostory kolem úřadu. Není
proto možné v současné době odkládat
nebezpečné odpady tak, jak jste byli
zvyklí. 23.října proběhne tradiční
podzimní svoz nebezpečných odpadů a
tam můžete tyto odpady odložit. Po
dobudování sběrného dvora bude tato
služba k dispozici každý týden.
Obecnímu úřadu bylo podáno několik
podnětů k letnímu režimu svozu
komunálního odpadu. Někteří občané
by přivítali odvoz odpadu každý týden
vzhledem k teplému počasí, šíření
zápachu a zahnívání odpadu v
nádobách. Předjednali jsme tuto
variantu s provozovatelem svozových
vozidel a ten není v zásadě proti. Tato
služba by byla zavedena od počátku
měsíce května 2011 a zatím jsou
předběžně stanoveny ceny
každotýdenního svozu při 120 l
popelnici na cca 2 000, Kč, při 240 l
popelnici na cca 3 300, Kč. Žádáme
Vás, pokud o tuto změnu budete mít
zájem, abyste nás informovali
nejpozději do konce listopadu tohoto
roku. Je to nutné vzhledem k
administrativní přípravě změny
systému.

až80%

INFORMACE O MĚŘENÍ RYCHLOSTI
Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, provádí městská policie měření rychlostí
vozidel na území Roudnice nad Labem a v okolních obcích, které mají s městem uzavřenu příslušnou veřejnoprávní
smlouvu (Vědomice, Kleneč, Záluží, Straškov, Libotenice). Měření je realizováno zcela v souladu s oprávněním dle
§ 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a to na místech/úsecích určených Policií ČR,
které jsou při této činnosti označeny předepsaným přenosným dopravním značením.

V.L
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Milí čtenáři,
Ráda bych se s Vámi podělila o
prázdninové zážitky z místní knihovny.
Moc se omlouvám, že jsem na web
nedávala fotky, jako loni a předloni, ale
při letošním nabitém programu a
množství dětí jsem to nestíhala.
Každý týden v pondělí dopoledne
byla už tradiční kavárnička. Scházíme
se okolo deváté, dáme si kafíčko a
něco dobrého k němu, popovídáme si,
a v dobré náladě vyrazíme do nového
týdne. Všichni jste zváni. Kafíčko je za
10, Kč a v pečení dobrot se střídáme.
Pondělní odpoledne patřilo půjčování
knih a výtvarnému tvoření. Letos
probíhala čtenářská soutěž „o
žabičky“. Žabička byla za každou
návštěvu knihovny s půjčením knih.
Nejvíc jich nasbírala Simona a jako
vítěz si odnesla poukázku na nákup
knih za 200, Kč. Na druhém a třetím
místě se umístili Máťa s Eliškou a Jiřík.
A patří jim poukázka v hodnotě 50, Kč
a krásná záložka do knihy. Všem moc
blahopřeji a těším se, že knihám a
knihovně zůstanou věrni i nadále.
Při prázdninovém tvoření nešlo o
žádná velká překvapení. Program byl
na webu i ve vývěskách a tak se každý

mohl připravit na to, co se bude
vyrábět. Asi největší úspěch měl
netradiční bublifuk, při kterém děti
vyfukovaly až metrového hada
bublinek. S velkým zájmem děti také
vyráběly jedlou mozaiku. Přišlo jich
rekordní počet – 29. To jsem ale
neodolala a fotila jsem. Moc jim to
jejich dílo nakonec chutnalo!!!
Úterní dopoledne bylo pro dospěláky
s malými dětmi. Dost mě překvapil
malý zájem místních. Na tvořeníčko
chodilo maximálně 6 dětí, často
„přespolních“. Ale o prázdninách a v
době dovolených, kdy je hodně lidí
pryč a děti se různě střídají po
babičkách, je to trochu problém.
Pokud by nějaká maminka, nebo
maminky měly chuť se do akcí pro
rodiče s dětmi pustit, ozvěte se! K
dispozici je tělocvična s kobercem,
sezení u stolů pro cca 15 lidí, možnost
vaření kávy, čaje..., výtvarné potřeby 
nůžky, pastelky, štětce...
Úterní odpoledne byla věnována
čtení pohádek. Za pěkného počasí
jsme četli pod stromem
pohádkovníkem – to je ten, který jsme
sázeli při první „Noci s Andersenem“.

Už nám hezky povyrostl a lepší místo
pro poslouchání pohádek bychom
těžko hledali. Touto akcí jsme se
přihlásili k celostátní kampani s
názvem „Celé Česko čte dětem“. Jde o

to, že pro správný vývoj dítěte bychom
mu měli každý den alespoň 20 minut
předčítat. Pokud se chcete o této
kampani dozvědět více, podívejte se
na www.celeceskoctedetem.cz.
Podle mého názoru se jednalo o
vydařenou akci, která se dětem líbila.
Objevili jsme velmi zajímavou knihu –
Pohádky Českého středohoří. Příběhy
o pohádkových bytostech z našeho
kraje jsou poutavě napsané a
prastarých strašidel se vůbec nikdo
nebál.

Kultura

KNIHOVNA

http://obecvedomice.unas.cz
Plakáty na akce jsou vždy ve vývěskách na Zavadilce, ve starých Vědomicích a také na webu.
Reportáže z akcí, fotogalerie, příp. odkazy na ně najdete na:

USPÁVÁNÍ VĚDOMICKÝCH BROUČKŮ
V sobotu, 23. října, se opět sejdeme, abychom k zimnímu spánku uložili všechny vědomické

broučky. Sraz je v 18 hodin před Obecním úřadem ve Vědomicích. Na cestu si budeme svítit
lampionky a cestu nám budou ukazovat světýlka svíček.

Také si zopakujeme mravenčí ukolébvku, kterou pak zazpíváme všem broučkům a beruškám, aby
se jim hezky usínalo.

Nezapomeňte na lampiony!!! Vítány jsou i masky hmyzu lezoucího i létacího.

Ing. Iva Fořtová  knihovnice

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA KAŽDÉ PONDĚLÍ
dopoledne od 9 do 11 a odpoledne od 17 do 19 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala naší místní
knihovnici paní Ing. Ivě Fořtové za její práci. Já i můj
syn jsme nadšeni z jejích prázdninových dílen. Děkuji jí
zejména za její nápad zavést prázdninové úterky –
speciální dílničku a hernu pro malé děti. Fantazie paní
knihovnice je úžasná.

Linda Derinková

Děkuji všem dobrým lidem, kteří do knihovny nosí materiál, který využijeme při našem tvoření ve výtvarných dílnách. Moc si
toho vážím. A přidávám seznam stále potřebných věcí:
Krabičky od sirek, vymyté plechovky od nápojů, figurky z kinder vajíček (ne ty skládací), plastové obaly od kinder vajíček – i od
těch větších, polystyrenové tácky od zeleniny (ne od masa), lahvičky skleněné i plastové od léků, husí brka, víčka od PET lahví
s membránou (když se otevřené otočí, nekapou), stuhy, mašle, krajky, korálky z jakéhokoli materiálu, …
Tak máteli chuť nám pomoci a máteli něco z těchto věci, přineste je do knihovny nebo na obecní úřad. Případně zavolejte na
tel. 723 824 329 a domluvíme se.

ČASOPISOVNA
Přečtené časopisy můžete stále dávat do místní knihovny.
Máte li doma přečtený časopis (ne starší jednoho roku), vhoďte
jej, prosím, do naší schránky, nebo odneste do knihovny či na
obecní úřad.
Umístění našich schránek:
1. Mateřská škola Vědomice (na plotě)
2. Obecní úřad
3. Plakátovací plocha ve starých Vědomicích
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Přes prázdniny probíhalo finále soutěže „Okno do ulice 2010“.
Letos jsme vybírali nejkrásnější vědomickou růži. A jak to
dopadlo?
Do finále postoupilo všech 10 přihlášených a získali tak
poukázku na zahradnické potřeby v hodnotě 300, Kč.
Jménem dětí, které chodí tvořit do knihovny, děkuji paní
Cinkové, která se své výhry vzdala právě v jejich prospěch.
Po sečtení hlasů z internetového hlasování a hlasů, které jste
udělili na nástěnce OÚ jsou výsledky tyto:
Na prvním místě se umístilo růžové loubí paní
Kvasničkové.
Na druhém místě jsou růže paní Strukové.
A třetí místo získávají růže paní Hypské.
O odměna? Jelikož odstupy mezi prvními třemi byly
minimální, rozhodli jsme se odměnit všechny tři. První získává
poukázku na nákup knih v hodnotě 300, Kč, druhá v hodnotě
250, Kč a třetí získává poukázku v hodnotě 200, Kč.

Všem výhercům blahopřejeme, přihlášeným děkujeme za
účast a všem hlasujícím za jejich hlasy.
Už nyní se těšíme na další ročník soutěže „Okno do ulice
2011“.

Okénko mateřské školy Vědomice
Milí čtenáři,
právě nám začal školního rok 2010/2011, do kterého jsme
přivítali 11 nových školáčků. Ve vědomické MŠ pracujeme
podle školního vzdělávacího programu "Barevné knoflíky",
kde jsou zařazeny tyto oblasti  biologická, psychologická,
interpersonální, sociálněkulturní, enviromentální. Všechny
tyto oblasti se snažíme uplatnit při každodenních činnostech
dětí. Letos máme šest předškolních dětí, které pracují podle
pracovního sešitu "Učíme se společně". Vedle stávajících
kroužků, jako jsou Angličtina (vede Lenka Patková), lekce PC
(vede Ing. Iva Fořtová), hra na Flétnu (vede Jana Koutová),
Logopedie (vedou Lenka Patková a Jana Koutová),
plánujeme v zimních měsících, prosinecleden, zařadit lekce

bruslení. Děti v 10ti lekcích zdokonalují své pohybové
dovednosti pod dohledem trenéra ze zimního stadionu. Na
jaře pravidelně dojíždíme na roudnický bazén s lekcemi
plavání. Mimo to nás ještě čeká výlet do libochovického
zámku, kde budou naše děti zachraňovat princeznu ze spárů
zlého černokněžníka. Jako předvánoční dárek potom bude
pro děti v prosinci přichystán výlet do divadla Spejbla a

Hurvínka v Praze.
Za celou MŠ Vám krásně
barevný podzim přeje
Lenka Patková

Školní prázdniny utekly jako
voda. Pro mnohé z nás
„babičky a dědečky“ zůstaly
jen vzpomínky na
nezapomenutelné dny a
chvíle radosti i starosti s
vnoučaty.
Klub důchodců tradičně
pořádal Annenskou zábavu v
areálu u Labe. Za vydatného
deště se tančilo mezi
lavičkami, ti otužilejší a
odvážnější i mezi kalužemi
pod širákem. Děkujeme
obecnímu úřadu za podporu
a přispění na tuto zábavu.

V srpnu jsme byli svědky ještě jedné
velké, výjimečné a krásné události.
21.8. oslavili Boženka a Jiří Legnerovi
60 let společného života
(diamantovou svatbu). Za klub jim
všichni přejeme hodně štěstí, lásky a
zdraví do dalších let.
Srdečně zveme všechny občany na
další posezení s hudbou p. Jandy, při
kterém člověk zapomene na ubíhající
čas a všechny neduhy. Přesný termín
konání je vždy vyhlášen obecním
rozhlasem.
Těšíme se na Vaši návštěvu
M.N.

„OKNO DO ULICE 2010“

Dne 24.7.2010 jsem se zúčastnila překrásné akce, kde se
světila nově postavená Mariánská kaplička u Křížku a
kaplička zasvěcená sv. Hubertovi u polní cesty směr
Černěves. Je správné, že se vracíme ke zvykům našich
předků. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat panu Vítovi

a všem, kteří se zasloužili o tak nádherný dar té naší krásné
vesnici. Jen mě trochu mrzí, že se přišlo podívat tak málo
lidiček, škoda. Ale přesto velký dík i za ty, kteří nepřišli.

M.H.

Klub důchodců ve Vědomicích

Svěcení kapličky

I.F.
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I.F.SK SAHARA Vědomice – fotbal – rozlosování podzim 2010
SPORT
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"Pozdrav z Jablonného "

Volejbal  VK Sahara Vědomice
Krátká zprávička z našeho
volejbalového klubu. Něco málo z naší
sportovní a kulturní činnosti v letošním
roce.

Na jaře jsme se zúčastnili dvou turnajů.
Jednoho v Roudnici nad Labem, který
pořádal Sokol v režii pana Válka a
druhého v Čížkovicích, kam nás pozval
Dušan Rezka. Také, jako každý rok,
jsme uskutečnili naše tradiční turnaje:
Valentýnský v únoru, naše čtyřky v

květnu a velký turnaj v září  Saharský
Memoriál, kterého se účastní i další
kluby neregistrovaných. Na tomto turnaji
bylo letos pět družstev, náš klub má
tradičně áčko a béčko, dále Sokol letos
postavil tři družstva  doktoři, Válek a
Vlk. Počasí se nám vydařilo, bylo
krásně, celý den svítilo sluníčko jako
objednané. Celý den probíhal opravdu
ve sportovním duchu. Zahájení turnaje si
vzal na starost pan Toth, který přivítal
všechny účastníky a pana Tyla, starostu
obce, který pronesl pár vět a pořídil fotky
jednotlivých družstev na diplomy. Též
jsme minutou ticha uctili vzpomínku na
naše bývalé spoluhráče. Potom už
začalo samotné klání mezi jednotlivými
družstvy. Letos byla jednotlivé družstva
velice vyrovnaná a každý utrpěl nějakou
porážku. První příčku obhájilo Saharské
A před Válkem, na třetím místě se

umístili doktoři, čtvrté skončilo Saharské
B a páté bylo mužstvo Vlka. Také
musíme touto cestou poděkovat všem
sponzorům, kteří nás podporují již
několik let, a bez nich by to nebylo ono.
Proto také každé družstvo mohlo dostat
i pěkné ceny. Všichni jsme si pěkně
zasportovali a pobavili se.
Po skončení turnaje se hrálo na kytary a
zpívalo, což obstaral pan Válek a pan
Růžička. Potom začala diskotéka, kde
nám hrál Dušan Brázda.
V srpnu jsme uskutečnili výlet 
částečně lodí Porta Bohemica (cesta z
Roudnice do Litoměřic) a částečně na
kolech (z Litoměřic do Vědomic). Výlet
se vydařil, jen tři účastníci měli nehodu
na zpáteční cestě.

Zdenka Medunová

Děkujeme touto cestou za přízeň sponzorů a obecního úřadu. Současně vyzdvihujeme p. Dušana Brázdu za zapůjčení
palet, kterými jsme vyřešili nečekaný problém. Děkujeme také i p. Vladimíru Novákovi, který nabídnul stejnou pomoc, ale o
chvilku později.
A co se týče samotného turnaje? Zaslouženě vyhrálo domácí družstvo za velmi pěkného počasí a tento den byl ukončen
zdařilým večírkem pod širým nebem.

VK SAHARA Vědomice

Vážení čtenáři Vědomických novin a naši přátelé, již to bude
pomalu rok, kdy jsme se na přátelském setkání " Klubu
důchodců po více jak pětadvaceti letech rozloučili. Dovolte
nám jménem mým, i jménem manželky Jaroslavy, Vám všem
poděkovat za rady a pomoc při rekonstrukci našeho
domečku, jak jsme si jej pojmenovali. Poděkování patří za
rady a pomoc, jak nejlépe obdělat a ošetřit zahradu, která je
neoddělitelnou součástí domečku. K nezaplacení byla i
pomoc v orientaci života z rušného městského prostředí do
klidné oázy venkova. Dříve, než vás budu informovat o
našem novém bydlení, dovolte mi vyslovit několik životních
poznatků. Za čas prožitý v kolektivu obce jsme postupně
poznávali své sousedy v denním běhu života, jejich nature v
osobním přístupu, v jejich jednání i zvycích a pod. Poznat
přátele, to již bylo náročnější poznání jeden druhého a byla to
především společná práce a pomoc jeden druhému, nejen v
osobním životě a i při veřejně prospěšné práci. V tomto
směru,
jsou naše zkušenosti za prožitý čas ve Vědomicích bohaté.
Získané poznatky a zkušenosti nám dávají možnost vyslovit s

klidným svědomým , že „kdo to myslí upřímně, prožije v malé,
ale činorodé obci pestrý život a nenudí se a nemá dlouhou
chvíli!“. Jsou však okolnosti, které brání pokračovat v této
činnosti – zdraví a věk  roky přibývají  síly ubývají, zahrada
pomalu zesmutněla pro nedostatečnou péči, na kterou zbyli
jen dva starouškové, jak nás čas od času děti pojmenují.
Jediné řešení je přiblížit se k dětem a k jejich dětem. Lámání
chleba bylo dlouhé, předlouhé a náhoda rozhodla. Informace
o možnosti pronájmu hezkého bytu po rekonstrukci v
Jablonném, splňoval optimální podmínky pro častější kontakt
s dětmi. Bylo rozhodnuto. Koncem října letošního roku, to
bude již rok, co žijeme v novém prostředí a přizpůsobujeme
se novým podmínkám. Je pravdou, že čas od času se
vracíme ke skutečnosti, že nám léta a zdraví nedalo možnost
dožít v tom našem a vysněném domečku se zahradou…
Příště více o našem novém prostředí, hlavně co je dobré co
nedobré. Co bylo hezké a je hezké.

Z Jablonného upřímně zdraví občany Vědomic J. a V.
Novákovi.

BABÍ LÉTO je označení déletrvajícího suchého, slunečného, teplého a málo větrného počasí na konci léta či začátku podzimu; tento
podnebný jev nastává na evropském kontinentu. Babí léto bývá charakterizováno obdobím suchého, málo větrného, slunného a přes den velmi
teplého počasí. Noci ale bývají již poměrně chladné a častěji se k ránu vytvářejí radiační mlhy, které se s postupujícím podzimem udržují po
větší část dne. Příčinou babího léta je rozsáhlá tlaková výše, která v podzimním období setrvává nad střední a jihovýchodní Evropou. Podle
klimatologů se průměrně vyskytuje v období od 21. září do 2. října. Proto je někdy u nás nazýváno létem svatého Václava (svátek 28. září).
Délka trvání tohoto příjemného podzimního počasí je v jednotlivých letech velice rozdílná. Například v roce 1959 trvalo babí léto téměř 7 týdnů,
zatímco v některých letech není téměř zřetelné. Babí léto je jednou ze singularit v ročním průběhu počasí ve střední Evropě. Singularitou je zde
myšlena poměrně pravidelná odchylka od celkového trendu počasí, podmíněná zvýšeným výskytem určitých povětrnostních situací v dané
části roku. V tomto smyslu jde tedy o jev víceméně přesně vázaný na určité kalendářní období. Některé jsou zachyceny i v lidových
pranostikách. Ve střední Evropě patří k nejznámějším singularitám medardovské počasí, vánoční obleva a babí léto.
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Nabídka zasílání
hlášení MR na email
Ještě jednou opakujeme nabídku zasílání
hlášení místního rozhlasu na email:
Máteli zájem o zasílání textu hlášení místního
rozhlasu na Váš email, zaregistrujte se na
adrese podatelna@vedomice.cz.
Do předmětu zprávy napište ROZHLAS. Do
textu napište jméno (nepovinné). Zprávy Vám
budeme zasílat na adresu, ze které se
zaregistrujete. Registraci můžete kdykoliv
zrušit.

Pozvánka
Český svaz chovatelů, základní organizace Roudnice nad Labem, Vás zve na
OKRESNÍ VÝSTAVU DRŮBEŽE A NA PODŘIPSKOU VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A OKRASNÉDRŮBEŽE A UKÁZKU NUTRIÍ.
Výstava se koná ve dnech 24.  26. ZÁŘÍ 2010 na Chovatelské farmě Vědomice. Výstavu můžete navštívit v sobotu od 8.00
do 18.00 a v neděli od 8.00 do 15.00 hodin.
Každým rokem se výstava těší velké pozornosti chovatelů a i těch, kteří si chtějí v hezkém prostředí farmy jen tak posedět. Na
sobotu a neděli je připraveno několik doprovodných akcí – tradiční tombola s živými cenami (slepice, králíci, holubi) a nebude
chybět ani selátko. Po celou dobu výstavy je zajištěno občerstvení – domácí guláš, uzené klobásy a další dobroty. Na své si ve
Vědomicích přijdou i zájemci o zakoupení chovných zvířátek. Myslíme si, že výstava bude pro návštěvníky pěkným zážitkem a
zpestřením víkendu.
Co nejsrdečněji Vás všechny zveme a těšíme se na Vaši návštěvu. Za základní organizaci

Antonín. Schuster  Předseda ČSCh
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DEŠTÍČEK
Prší, prší jen se leje
Michalka se tomu směje.
Má nad hlavou deštníček,
nevadí jí deštíček.

Pro děti
Ahoj děti. Dnes jsem pro Vás připravila něco podzimního... Ježčí cestičky, rýmování a omalovánku hroznového vína. Byly jste
na vinobraní? Tak určitě víte, jakou mají hrozny barvu.

JABLÍČKA
Jenda sedí pod jabloní,
jablíčka až k němu voní.
Jedno spadlo, hned je zvedl.
To je pěkné, jemine!
Ještě jedno nedojedl
a už má chuť na jiné.

Něco dobrého "na zub" 
mrkvový salát s jablky
Mrkve nastrouháme najemno a
oloupaná jablka bez jádřinců nahrubo,
popřípadě je nakrájíme na dlouhé
tenké nudličky. Ochutíme zálivkou z
citronu, cukru a vody. Salát podáváme
vychlazený. Ozdobíme ho o dílky
červeného jablka se slupkou nebo
hrozinkami.
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Víte, že

KŘÍŽOVKA

Houbaření je česká specialita.
Češi se svou zálibou vyrážet časně ráno
do lesů působí na většinu cizinců
značně bizarně. Jen málokdo je totiž
ochoten vstávat se svítáním, cestovat
desítky kilometrů a vrátit se mnohdy s
prázdným košíkem.
Houbaření na první pohled nevypadá
jako atraktivní záliba. Je normální
vstávat o víkendu dobrovolně v pět ráno
a vyrazit do lesa, kde se zašpiníme?
Plahočit se tam za čímsi, co je prolezlé

červy a olepené hlínou? Polovinu toho
stejně vyhodíme a kvůli zbytku se po
příchodu domů ještě pohádáme s
rodinou.
"Tohle jíst nebudu, je to divně růžové."
"Neblázni, pěkný zdravý klouzek." Tak
může vypadat rodinný dialog po návratu
z lesa.
V houbařské zálibě jsou nám podobní
jen Slováci, Ukrajinci a Poláci. V těch
zemích sběr hub býval obživou a pak se
stal tradicí. Kupodivu nám rozumějí i

Japonci.
Ale proč zrovna Češi? Houbaření máme
rádi, protože je podobné sportu. Je to
příležitost dokázat, že jsem lepší než
soused, předhánět se, chlubit se.
Druhý důvod pochází ze středověku 
houbám se říkalo maso chudých. Mohl
si je dovolit každý, trhy jich byly plné. A
to nám zůstalo. Dokonce tak, že jsme si
z hub vytvořili pořekadla  houby s
octem, je to na houby, to jsi byl ještě na
houbách...

Právě probíhá fotosoutěž, vyhlášená v minulém čísle
Vědomických novin, na téma „Našel jsem houby“. Fotky do
soutěže jsme přijímali do konce prázdnin. Z technických
důvodů prodlužujeme možnost hlasování, z původního konce
září, až do 20. října. Fotky jsou vystaveny na našich
webových stránkách (http://obecvedomice.unas.cz) a rovněž
na nástěnce na obecním úřadu, kde můžete vybrané fotografii
přidělit bod. První tři odměníme hodnotnou cenou.
A protože houby stále rostou, VYHLAŠUJEME 2. KOLO
FOTOSOUTĚŽE NA STEJNÉ TÉMA: „NAŠEL JSEM HOUBY“.
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání maximálně 3
soutěžních fotografií a to:
1. doručením fotografií ve formátu minimálně 10 x 15 cm na

OÚ Vědomice
2. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Vědomice
3. zasláním digitálních snímků v rozlišení alespoň 1600×1200
na email kultura.vedomice@seznam.cz
Na zadní straně každé fotografie musí být jméno a příjmení
autora, název snímku, email nebo telefon, příp. adresa
autora. Stejný popis musí obsahovat i email s digitálními
snímky a obal na CD s vypálenými fotografiemi. Fotografie
přijímáme do soutěže do 31.října 2010.
V listopadu budou soutěžní snímky umístěny na webových
stránkách http://obecvedomice.unas.cz, kde proběhne
hlasování o nejlepší fotografii.

FOTOSOUTĚŽ

I.F.

Osmisměrka
N K A A K R Á Č E P N
Š Á Ě J A L D E B K A
O Z Č Á M K O Ž Á K C
K O P Á U L A U B E J
A K V A CH Ý P A Z Ě V
R J E H O U B Y D E L
T D Ř N M É R O D I K
S I E A ů T L E Š K T
B M S I R O A K U L S
V Á R A K V A L C Á V
K C E Ž A M P I Ó N !

Ty houby byly opravdu skvělé. Kde jste vzala ten recept, paní Nová?
Ale, nedávno jsem…. (dokončení v tajence).
Vyškrtejte tyto houby: babka, bedla, hřib, klouzek, koloděj, kozák, kožák, liška, masák,
muchomůrka, pečárka, pýchavka, ryzec, sluka, smrž, strakoš, ucháč, václavka, žampión.

Do knihkupectví vstoupí žena v
černém a v ruce drží knihu 'Naše
houby'.
Knihkupec ji stiskne ruku a praví:
Upřímnou soustrast, vydavatelství
už tu chybu opravilo.
Farář se ptá Pepíčka:
"Modlíte se před jídlem?"
A Pepíček:
"No, jen když máme jíst houby, co
nasbíral táta."
A takhle jednou se dostane
hlemýžď do nemocnice na JIPku, a
když se po pár dnech probere, stojí
kolem postele jeho kamarádi šneci
a ptají se: “Cos dělal, že ses tak
zřídil?” “No, uháněl jsem, co to šlo,
pak pravotočivá zatáčka, říkám si
nebudu brzdit, a najednou z ničeho
nic mě před čumákem vyrostla
houba!”
Babka prodává na tržišti houby a
vede s kupujícím řeč: „Říkáte, že je
to muchomůrka zelená? To je
zvláštní, já je prodávám už léta a
ještě si nikdo nepřišel stěžovat!“.




