
 

 

 
 
 

 
 
Tak jsem tady zase. Tedy já – Vědulka. Vědík  je někde v lese. 
Rozhodl se totiž, že Vám představí práci jednoho mysliveckého 
sdružení. A tak vyrazil do terénu a snaží se toho zjistit co nej-
víc. 
 
Všechno ostatní zůstalo proto na mně. Přináším Vám další číslo 
Vědomických novin. Tentokrát podzimní a tak trochu slavnost-
ní. My totiž máme co slavit. Že vy ne? Ale ano, my všichni 
občané obce Vědomice. 
 

 
 
 

CESTIČKA K DOMOVU 
Karel Václav Rais  
 
Cestička k domovu 
známě se vine - 
hezčí je, krásnější 
než všechny jiné.  
 
Douška a šalvěje 
kolem ní voní, 
nikde se nechodí 
tak jako po ní.  
 
A kdybych ve světě, 
bůhví kam zašel, 
tu cestu k domovu 
vždycky bych našel.  
 
A kdybych ve světě 
smutně se míval, 
na téhle cestičce 
vždy bych si zpíval. 

 
 

Naše obec zvítězila v soutěži „Vesnice roku 2007“ v Ústeckém kraji a 
je oprávněna užívat titulu 

„Vesnice Ústeckého kraje roku 2007“. 
Postupuje rovněž do celostátního kola soutěže. 
 
 
Výsledky krajského kola soutěže „Vesnice roku 2007“ 
 
V minulém čísle jsme Vás informovali o průběhu krajského kola sou-
těže Vesnice roku Ústeckého kraje 2007. S velkým potěšením a zado-
stiučiněním Vám přinášíme výsledky:  
 
Zlatá stuha - Vítěz krajského kola – Vědomice. Obec je oprávně-
na užívat titulu „Vesnice Ústeckého kraje roku 2007“. Postup do 
celostátního kola. 
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Hor-
ní Podluží. 
Komise udělila tyto diplomy: 
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – Horní Podluží 
Diplom za vzorné vedení kroniky – Mnetěš 
Krajská komise dále udělila: 
Mimořádné ocenění za komplexní přístup při péči o veřejné prostran-
ství – Dobříň 

Z obsahu: 
 
Vědomice – „Vesnice roku 2007“ 
Odpady Pozvánka 
Vyhlášení výsledků soutěže 
„Okno do ulice“ 
Okénko mateřské školy 
Myslivecké sdružení 
Vliv myslivosti na přírodu 
Zprávy z akcí 
Vyhlášení soutěže 
Historie naší obce 1677 – 1775 
Zábava 
Stránka pro děti  
Petanque SAHARA 

 VĚDOMICKÉ 
 NOVINY   
Vydává obec Vědomice,  „Vesnice Ústeckého kraje roku 2007“. 
Vychází 4x ročně. 

 

Číslo 3/2007 
Ročník V 
Vychází 19. září  

Ahoj sousedé. 
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Vědomice – nejlepší obec v Ústeckém 
kraji 
   I když se počet přihlášených obcí v Ústeckém 
kraji  oproti loňskému roku podstatně snížil (2007 - 
9 obcí, 2006 - 19 obcí), nastavená kritéria soutěže 
byla stejně náročná na přípravu jako v letech minu-
lých. Zřejmě proto mnohá z obcí přihlášku do le-
tošního ročníku nepodala. Jako vítězná obec 
v krajském kole jsme byli pověřeni organizací 
slavnostního vyhlášení výsledků a předání ocenění. 
Termín tohoto slavnostního aktu byl stanoven na 
10. srpna 2007. Mezi pozvanými hosty byli mimo 
jiné i RNDr. Alexandr Vondra – senátor a místo-
předseda vlády ČR,  
Ing. Jiří Šulc – hejtman Ústeckého kraje, Ing. Josef 
Šenfelt – poslanec parlamentu ČR, zastupitelky 
Ústeckého kraje – Bc. Ryšánková, Sachetová, ná-
městek ministra pro místní rozvoj ČR Ing. Jiří 
Vačkář, zástupci všech vyhlašovatelů a další hosté. 
Samozřejmě byli pozváni i místní podnikatelé, 
kteří spolupracují s obcí na jejím rozvoji, dále za-
stupitelé obce, pozvali jsme i členky komisí pro 
občanské záležitosti a kulturní, které se významnou 
měrou podíleli na tomto úspěchu. Celé vyhlášení 
proběhlo podle předem pečlivě naplánovaného 
programu, hosté si prohlédli části obce, pochlubili 
jsme se Mateřskou školou. Slavnostní akt předání 
ocenění se uskutečnil ve VIP salonku FK Roudnice 

nad Labem Pod Lipou s malým kulturním progra-
mem a pohoštěním. Jako vítězná obec jsme získali 
mimo věcných cen i šek od hejtmana Ústeckého 
kraje na finanční částku ve výši 100 000,- Kč a na 
příští rok přiznanou dotaci z Programu obnovy 
venkova na obnovu a údržbu obecního majetku ve 
výši 500 000,- Kč 
   Dalším krokem v celém ročníku soutěže byla 
příprava na návštěvu celostátní hodnotitelské ko-
mise, která proběhla v sobotu 8. září. Členové ko-
mise se opět zajímali o strukturu obce, její orgány 
výkonu státní správy, práci zastupitelstva, doku-
menty strategie rozvoje obce, dále činnost spolků a 
sdružení, sportovních klubů, úroveň místní 
knihovny, vedení obecní kroniky atd. Dále posuzo-
vali úroveň péče o krajinu a veřejná prostranství 
v obci, zapojení se občanů do společenského a kul-
turního života, stav a rozsah občanské vybavenosti. 
Vyhlášení výsledků celostátního kola proběhne 
v termínu do 31. října 2007. Doufejme, že pro naši 
obec budou výsledky příznivé i když konkurence 
v podobě malebných jihočeských, či daleko kvalit-
něji společensky žijících jihomoravských vesnic je 
obrovská. Naší snahou bylo Vědomice prezentovat 
jako obec moderní, poskytující obyvatelům klidné 
a příjemné prostředí pro život. Držme si palce.  
 

v.líska
 
 
Termíny a typy vývozů sběrných nádob na komunální odpad do konce roku 2007 
 

Týden Den Datum Barva nálepky 
      modrá žlutá zelená 

38 Úterý 18/9/2007       
39 Úterý 25/9/2007       
40 Úterý 2/10/2007       
41 Úterý 9/10/2007       
42 Úterý 16/10/2007       
43 Úterý 23/10/2007       
44 Úterý 30/10/2007       
45 Úterý 6/11/2007       
46 Úterý 13/11/2007       
47 Úterý 20/11/2007       
48 Úterý 27/11/2007       
49 Úterý 4/12/2007       
50 Úterý 11/12/2007       
51 Úterý 18/12/2007       
52 Úterý 25/12/2007       
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ODPADY 
 
 

Barva nálepky Typ svozu Specifikace 
      

modrá 1x za 14 dní úterý - každý sudý týden 
žlutá 1x měsíčně úterý - každých 28 dní 

zelená kombinovaný zimní období - úterý každý týden 
    letní období - úterý 1x za 14 dní 

 
 
   Žádáme občany, aby  do kontejnerů na tříděný odpad nevhazovali to, co tam nepatří. Pokud je kontejner 
znečištěn i směsným komunálním odpadem, nelze ho dopravit do třídící linky a je uložen přímo na sklád-
ku. Veškerá snaha ostatních občanů obce pak přichází vniveč. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vyhlášení výsledků soutěže „OKNO DO ULICE 2007“ 

 
Obec Vědomice vyhlásila na jaře soutěž o nej-
krásnější rozkvetlé okno. 
Do soutěže přihlásilo svá okna 18 občanů. Každý 
přihlášený dostal zdarma hnojivo na květiny a in-

formace o jejich pěstování.  
Druhý týden v červenci 

jsme okna vyfotili a hodnotící 
komise v čele s nezávislým 

odborníkem (Ing. Ivana 
Větrovcová, zahradní architektka z 

Dubí u Teplic)  rozhodla o vítězích naší soutěže. 
Vybrali jsme 10 finalistů a fotky jsme vystavili na 
Obecním úřadu a na internetových stránkách kul-
turní komise, kde občané vybrali vlastního favorita 
soutěže. 

Finalisté dostali poukázku na odběr zahrád-
kářských potřeb v hodnotě 300,- Kč. Ani ostatní 
však nepřišli zkrátka. Kdo osázel truhlíky a přihlásil 
se do soutěže, dostal dva druhy hnojiva na kytičky. 
 

Do finále postoupili:  
pí Jana Čechová, Radka Malá, Iveta Holcmanová, 
Marie Podrábská, Ingeborg Honková, Hana Růžič-
ková, Milada Brázdová, Marie Hypská, Markéta 
Marková, Šárka Hlinková. 
 
Z deseti finalistů jste svým bodováním (na obec-
ním úřadu nebo na www.obec-vedomice.unas.cz) 
zvolili celkového vítěze, který dostane věcnou ce-
nu. 
Vítězem se stává: 

paní Hana Růžičková 
 

Děkujeme všem občanům obce, kteří se do 
soutěže přihlásili a přispěli k tomu, že naše obec je 
zase o něco krásnější. Už se těšíme na další ročník 
soutěže „OKNO DO ULICE 2008“. 

 
 

Kulturní komise obce 

 
 
 

Upozornění 
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili úhradu za svoz odpadu na 2.pololetí 

2007, aby tak učinili do konce měsíce září 2007. 
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Časopisovna 
 

(časopisovna je místo, kam si můžete přijít pro 
časopisy) 
 
Děkujeme všem občanům, kteří přečtené časopisy 
nevyhazují do kontejneru, ale do sběrných schrá-
nek v obci. Časopisy vybíráme a kdo má zájem, 
může si je přečíst nebo zapůjčit v knihovně.  
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 

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 je otevřena každé pondělí od 9 do 
11 hodin a od 17 do 19 hodin.  

  

 
 
 
 
„VESNICE ROKU 2007“ V  ÚSTECKÉM KRAJI očima pozvaného hosta 
 
   Již pět let 
uběhlo od 
velké vody 
2002, která mnoha občanům způsobila 
nemalé škody na majetku. I občané malé obce 
Vědomice v blízkosti Roudnice n.L. si 10. srpna 
2007 připomněli toto smutné výročí. Stalo se tak 
na slavnostním shromáždění pozvaných občanů,  a 
to za přítomnosti významných hostů - místopřed-
sedy a ministra vlády ČR s pověřením zmocněnce 
ČR pro evropské otázky a senátora p.Vondry, 
hejtmana  Ústeckého kraje ing. Jiřího Šulce, zá-
stupce Spolku pro obnovu venkova ČR, zástupců 
jednotlivých ministerstev vlády ČR, majících 
vztah k celostátní soutěži „VESNICE ROKU“. 
Přítomni byli i starostové dalších obcí z celého 
Ústeckého kraje, které se soutěže zúčastnily. Čest-
ným hostem byl  poslanec dolní komory Parla-
mentu ČR p. J. Šenfelt. Pozvané občany a všechny 
hosty přivítal v zasedací místnosti Obecního úřadu 
starosta obce Vědomice, pan Václav Tyl. 
   Důvodem shromáždění bylo slavnostní  vyhláše-
ní výsledků soutěže „Vesnice roku 2007 Ústecké-
ho kraje“. Po krátkém, ale srdečné přivítání, se-
známil přítomné s historií obce pan Václav Líska. 
Starosta obce krátce nastínil plán dalšího rozvoje a 
záměry na nejbližší období. Poté pozval všechny 
přítomné na krátkou procházku obcí a prohlídku 
Mateřské školy. Po shlédnutí obce se všichni 

účastníci shromáždění setkali ve společenském za-
řízení sportovního areálu Pod lipou, který se nachá-
zí na břehu Labe v katastru obce Vědomice, 
k vyhlášení vítězné „Vesnice roku 2007“ a předání 
ocenění i dalším soutěžícím obcím. Před samotným 
vyhlášením a po krátkých pozdravných zdravicích 
hostů, pozdravilo přítomné pěvecké kvarteto a ve 
svém vystoupení předneslo několik klasických 
skladeb ze svého repertoáru. 
   Po vystoupení pěveckého kvarteta pozval předse-
da soutěžní komise krajského hejtmana pana Šulce, 
zástupce ministerstev, zástupce Spolku pro obnovu 
venkova ČR a Svazu měst a obcí ČR k vyhlášení 
výsledků a předání a udělení titulu „Vesnice roku 
2007“ Ústeckého kraje. První ocenění převzala 
obec Zubrnice, dále obec Mnětěš, následovala obec 
Horní Podluží a na závěr obec Vědomice, která 
zvítězila a stala se držitelkou titulu „Vesnice roku 
2007“. Po udělení cen, finančních odměn a vyslo-
vení blahopřání, byl slavnostní akt zakončen vy-
stoupením pěveckého kvarteta. Po oficiální části 
shromáždění následovala volná beseda 
s představiteli ministerstev, představitelů kraje, 
zástupců jak dolní i horní komory Českého parla-
mentu, včetně výměny zkušeností přítomných zá-
stupců obcí. 
 
 

Zapsal pozvaný host V.Novák  

  

A víte, co uděláme s časopisy, které odevzdáte a které nám v knihovně ze-
stárnou? Pošleme je do ústavu pro mentálně postižené, kde je klienti použí-
vají jako vystřihovánky. Hřeje Vás to u srdíčka? Právem… 
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY VĚDOMICE 
www.msvedomice.unas.cz

Hlásíme se z Mateřské školy Vědomice! 
              Prázdniny jsou nenávratně v kolonce 
historie. Zůstávají  jen krásné vzpomínky na 
úžasné letní  zážitky.  Teď nás čeká mnoho ji-
ných dobrodružství.  
              Do mateřské školy nastupují nové děti, 
poznávají další kamarády a kamarádky a také 
nové paní učitelky. V současné době se o děti 
v MŠ stará paní učitelka Jana Koutová, slečna 
Lenka Patková a paní ředitelka Simona Proško-
vá. Plná bříška pohlídá paní Alena Heroldová a 
čistotu prostředí paní Hana Kopalová. Školičku 
máme letos zase zcela naplněnou. 
              Pro děti je připravený celoroční projekt 
„Barevné knoflíky“, který se loňský rok osvědčil 
a letos bude obohacen o další aktivity. Děti bu-
dou mít možnost rozvíjet se podle svého indivi-
duelního tempa a dovedností. Pro nejstarší děti je 
připravena výuka anglické konverzace za spolu-
práce lektorky  z LLS v Roudnici nad Labem. 
Hodláme dětem umožnit i kursy bruslení a před-
plaveckého výcviku. V MŠ bude  také každý 
týden probíhát výuka hry na zobcovou flétnu, 

logopedická prevence a náprava hlásek. Dále pak 
prevence dentální hygieny, prevence sociálně 
patologických jevů, protidrogová prevence a 
ekologická výchova. Určitě se ve spolupráci 
s rodiči pustíme do oblíbených  akcí a aktivit 
(brigády, výlety, stanování, karnevaly aj.)               
                Samozřejmě budeme spolupracovat se 
zřizovatelem i s našimi sponzory a partnery. Tě-
šíme se na práci s kulturní komisí, Klubem seni-
orů , jinými výchovnými a poradenskými institu-
cemi. 
Zkrátka -  čeká nás mnoho užitečné a radostné 
práce, takže vzhůru do nového školního roku 
2007-2008! 
                Všem našim absolventům (čerstvým i 
těm starším) přejeme úspěšný start do dalšího 
ročníku (dnes už i studentům VŠ). Rodičům i 
prarodičům zase přejeme mnoho trpělivosti, tole-
rance a pochopení. 
 

za  mateřskou školu  
Simona Prošková

 
PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Při vážení a měření:  
Chlapeček:         „Já vážím 113!“    

 
Při  hře: 
Chlapeček:        „Paní učitelko, my si budeme hrát na Titanic!“ 
Učitelka:           „ No, jen aby se vám nepotopil!“ 
Chlapeček:       „ Nebojte, já jsem to tam našteloval, že se nepotopí!“  
 
Před spaním: 
Chlapeček:         „Paní učitelko, můžu si půjčit plyšovýho plyšáka?“  

 
Při dramatizaci pohádky (role princ a princezna): 
Holčička:          „ Nerušte nás, my se milujeme!“ 
(princezna) 
 
Při převlékání: 
Holčička:          „Paní učitelko, já už jsem se převlečela!“ 
 
 
Při pobytu na zahradě: 
Chlapeček:         „Dneska se nějak ozimnilo!“ 
 
Při rozhovoru o pohádkách: 
Chlapeček:        „ Já znám pohádku - Malá mořská víla, protože si ji půjčuju vždycky v pojišťovně!“ 
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ    „NA LADECH“ 
 

      V roce 1992 dochází ke zrušení  myslivec-
kého sdružení „Vyšecko “, které provozovalo 
svoji činnost na katastrální území obcí Vědomi-
ce, Černěves, Lounky, Chodouny a malé části 
k.ú. Kyškovice. 
      Koncem roku 1992 započala jednání o zalo-
žení honitby na kat. území obcí Vědomice a  
Černěves. Předcházelo tomu náročné jednání 
s vlastníky pozemků, následně pak jejich svolání 
na ustavující schůzi „ HONEBNÍHO SPOLE-
ČENSTVA “  a zvolení výboru HS.  
      Ustavující schůze HS se konala 11. prosince 
1992, byl zvolen  výbor a mimo jiné odhlasová-
no, že honitba se pronajímá bezplatně na dobu 
10 roků.  
       V prosinci 1992 bylo HS přiděleno IČO a 
následně podána na  Okresní úřad 
v Litoměřicích žádost o uznání honitby. Této 
žádosti bylo vyhověno  a rozhodnutím ze dne 
29.3.1993 uznává Okr. úřad v Litoměřicích 
s účinností od 1. dubna 1993 honební pozemky 
v kat. územích v obcích Vědomice, Černěves a 
části Kyškovice za společenství honitbou. Cel-
ková výměra honebních pozemků je 950 ha.  
       Z toho :  Zemědělská půda    442 ha 
                      Lesní půda              373 ha 
                      Vodní plocha          135 ha 
 
Současně byla Okresním úřadem v Litoměřicích 
stanovena jakostní třída honitby normované sta-
vy zvěře a koeficienty přírůstku. 
DRUH                        JAKOSTNÍ                
NORMOVANÉ                 KOEFICIENT  
ZVĚŘE                      TŘÍDA                         
STAVY (KS)                    PŘÍRUSTKU 
 
Srnčí                                III.                                   
38                                     0,8         
Zajíc                                 IV.                                  
65                                     0,4 
Bažant                              IV.                                  
55                                     0,4 
Koroptev                          IV.                                  
40                                     0,3 
 

       Honitba je situována na pravém břehu Labe, 
které tvoří okolo honitby oblouk téměř 180º a je 
přirozenou hranicí od obce Kyškovice, až na katast-
rální hranice obce Lounky. 
       Téměř na celém břehu Labe se nachází lužní 
lesy s největším komplexem tzv. „Bažantnice„ o 
výměře cca 70 ha. Dalším větším komplexem je 
„Luh“. V severní a severozápadní části honitby 
jsou borové a akátové porosty. Uprostřed honitby, 
mezi lesy a Labem, jsou intenzivně obdělávané 
zemědělské pozemky, kde je ve větším rozsahu 
pěstována zelenina s použitím závlah. V lesním 
komplexu honitby je umístěna lesní školka pro pěs-
tování lesních dřevin o výměře 50 ha. Tato plocha 
je oplocená a je nehonebním pozemkem. Je faktem, 
že tak velká oplocená plocha uprostřed lesů provo-
zu myslivosti neprospívá a problémy jsou obou-
stranné. 
       Jak již bylo uvedeno, honitba byla s platností 
od 1 dubna 1993 uznána a začíná činnost MYSLI-
VECKÉHO SDRUŽENÍ  „NA LADECH“. 
       Hned 1. dubna 1993 byla svolána ustavující 
schůze MS, zvolen výbor MS a předsedou MS zvo-
len pan Jaroslav Chvosta. Na této ustavující schůzi 
byl schválen i provozní řád. Touto ustavující schůzí 
započala činnost MS „ Na Ladech“  i jeho 12 za-
kládajícím členům. 
       Během roku 1993 byly uzavřeny nájemní 
smlouvy s Lesy ČR, Pozemkovým fondem ČR a 
s Povodím Labe, čímž byly dokončeny všechny 
formality a MS „Na Ladech“ se mohlo věnovat 
provozu myslivosti a všem starostem s tím spoje-
ných. V prvé řadě je to zajištění krmné základny 
pro zvěř na zimním období, to znamená jak jadrné, 
tak dužnaté i sušená píce. To je úkol každoroční a 
prvořadý. Možno s uspokojením konstatovat, že 
tato činnost je na velmi dobré úrovni. MS hospoda-
ří jak na pozemcích propůjčených členy MS, tak i 
na pozemcích pronajatých. Ty slouží jak 
k zajišťování části krmiva, tak i jako pastevní po-
líčka. Podstatná část jaderného krmiva je nakupo-
vána někdy i s finančním přispěním členů MS. 
K řádnému provozu myslivosti patří v první řadě 
krmná zařízení. To jsou zásypy pro bažanty, krmel-
ce a samokrmítka pro zvěř  srnčí, krmelečky pro 

Tak jsem tady. Že jsem se ale zadýchal. Ono běhat po lese není jen 
tak! 
Jen posuďte sami. 
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zajíce a mobilní boudy pro koroptve v zimním 
období. 
         Dalším důležitým mysliveckým zařízením 
jsou posedy a kazatelny sloužící k pozorování 
zvěře, jejího zdravotního stavu i kusů, určených 
k odchovu. Jsou velmi důležité i při tlumení zvě-
ře škodlivé. A to je pro členy náročná povinnost, 
vyžadující zkušenosti i časové nároky. Stav liščí 
populace měl klesající tendenci, ale v posledních 
letech narůstá počet zvěře černé, která je nebez-
pečným predátorem veškeré drobné zvěře včetně 
srnčat. Odlov zvěře černé je velmi náročný 
vzhledem k jejich náročnému životu i velké po-
hyblivosti, kdy za noc urazí desítky kilometrů. 
        Odlov užitkové zvěře se řídí schváleným 
plánem odboru nadřízeným orgánem  a vychází 
z jarního sčítání zvěře, popřípadě korigováním 
při nepříznivých povětrnostních  podmínkách, 
hlavně při líhnutí mláďat. Tato opatření jsou 
v kompetenci mysliveckého hospodáře. Velmi 
negativním jevem jsou škody způsobené na ve-
řejných komunikacích, kde každoročně zahynou 
desítky kusů jak zvěře srnčí, tak i zajíců. Jsou to 
smutná zjištění i pocity při pohledu na usmrce-
nou, rozbitou nebo těžce raněnou zvěř, která 
musí být utracena. Tyto ztráty musí být kom-

penzovány snížením odlovů. 
        Myslivecké sdružení má 
dobré podmínky i výsledky 
s odchovem kachen. Občas se 
nakoupí několik desítek kachňat a 

tak společné hony i lov kachen na tahu je 
příjemným zpestřením i odměnou za celoroční 
práci členů MS. 
        Po ničivých povodních v roce 2002 byli 
v honitbě vypouštěni zajíci dovezení 
z Maďarska v počtu 40 ks. Tuto akci zajišťovalo 
ministerstvo zemědělství ČR jako náhrady za 
způsobené škody povodní s tou podmínkou, že 
zajíci nebudou po dobu dvou roků tj. v roce 
2003 a 2004 loveni. Vyplatilo se a lze říci, že 
stavy zajíců v roce 2005 byli velice uspokojivé. 
        Ale v roce 2006 následovala další ničivá 
povodeň, která opět tvrdě postihla jak stavy zvě-
ře, tak i majetek mysliveckého sdružení. Veške-
rá námaha vynaložená na obnovu mysliveckých 
zařízení po povodni v roce 2002 byla zmařena a 
začínalo se od nuly. A znovu tvrdá a obětavá 
práce většiny členů MS na obnově mysliveckých 
zařízení, aby zvěř v následující zimě nestrádala. 

          Škody na zvěři i mysliveckém zařízení před-
stavují ztrátu 447.000,- Kč. Jako další náhradu za 
způsobené škody obdrželo MS od ministerstva ze-
mědělství i finanční příspěvek ve výši 24.000,- Kč. 
Rok 2002 byl významný i tím, že vstoupil 
v platnost nový myslivecký zákon č. 449/2001 Sb., 
který představoval mnoho změn jak pro zřizování 
honiteb, tak i pro myslivost a myslivecká sdružení. 
Bylo to schvalování nových honebních společností, 
pronajímání honiteb i volby výborů mysl. sdružení. 
           Při svém založení v roce 1993 nemělo MS 
„Na Ladech“  žádné trvalé místo, kde by byly ko-
nány členské schůze i jiné aktivity a tak se impro-
vizovalo. Po čase byl získán na lesních pozemcích 
v „Ohradách“  malý srub, který několik roků po-
sloužil k členským schůzím i k provozování mysli-
vosti. Ale s přibývajícími členy už tyto prostory 
nedostačovaly a podařilo se získat chatu 
s pozemkem „Na Vyšecku“. Tuto chatu členové 
vlastní prací zrenovovali a rozšířili. A tak má MS 
důstojný objekt pro svoji činnost. 
           V současné době má MS 18 člennou základ-
nu. Od roku svého založení v roce 1993, kdy MS 
evidovalo 12 zakládajících členů bylo přijato cel-
kem 11 členů a 5 zemřelo. Ve většině případů byli 
přijímáni za členy mladí myslivci, kteří s úspěchem 
složili myslivecké zkoušky. 
Přijímání mladých myslivců je vždy spojeno, řeče-
no mysliveckou mluvou, s pasováním na myslivce. 
Je to stará myslivecká tradice, kterou se snažíme 
udržovat a předávat mladým členům. Toto pasování 
je prováděno na výroční schůzi MS tak, jak nám to 
myslivecké tradice přikazují. Pro mladého  mysliv-
ce je to velká pocta a trvalá vzpomínka. A dlužno 
říci, že je tato atmosféra svátkem i pro ostatní pří-
tomné členy MS. Myslivecké tradice jsou uplatňo-
vány v MS  při veškeré myslivecké činnosti  včetně 
rozloučení s těmi, kteří se navždy odebrali do jiné-
ho, nadpozemského revíru.  
      Přáním nás myslivců je, aby  veřejnost v nás 
neviděla nějakou nadřazenou společnost. Většinou 
si je spojují s puškou a střílením čehokoli a jejich 
práce je pro mnoho lidí neviditelná. Pravý opak je 
pravdou a puška je až na dalších místech. Máme 
svá práva a své povinnosti tak, jak je  má každý 
občan naši vlasti. 

 
Fr. Lašek 
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VLIV  MYSLIVOSTI  NA  PŘÍRODU  V NAŠÍ  KRAJINĚ   

 
Mnohé představy, hlavně měst-
ských lidí, vycházejí z vnější 
jevové stránky a jsou velmi vzdá-
lené od skutečnosti. Převážně se 
domnívají, že myslivci zvěř pou-
ze loví. Z náhodných setkání 
není patrné, že každý druh 
zvěře potřebuje ke svému 
zdravému vývoji příslušnou 
kvalitu životního prostředí.  
Stejně tak jim není zcela jas-
né, že myslivci usilují o  to, aby 
zvěř mohla bez strádání žít. Že ji 
cílevědomě chovají, zušlechťují a 
ochraňují, neboť ji považují za 
přírodní bohatství krajiny a státu.  
Vlivem nedostatečné informova-
nosti o myslivosti vznikají mezi 
myslivci a některými jednotlivci i 
skupinami občanů (z nichž se 
někteří rovněž podílejí na hospo-
daření v přírodě, nebo na její 
ochraně), určitá nedorozumění, 
třecí plochy, napětí i rozporuplné 
vztahy. Přitom je to všechno na-
prosto  zbytečné. Kulturní lidé si 
přeci mohou problémy vysvětlit 
bez emocí, najít ta správná, pří-
rodě prospívající řešení a tam 
společně zaměřit svoji činnost.  
I když současné přírodně ochra-
nářské koncepce vstoupily na 
společenskou scénu jako vlivná 
společenská síla teprve v šedesá-
tých letech dvacátého století, 
tento proud nevznikl ze dne na 
den, ale naopak postupně 
v samém nitru životního dění. 
Mezi lidmi, kteří byli a jsou  nej-
více spjati s přírodou - zemědělci, 
lesníci, profesionální myslivci, 
rybáři, včelaři atd. Není proto 
vůbec náhoda, ani vymyšlená 
nadsázka, nýbrž logická skuteč-
nost, že myslivci, rybáři a včelaři 
jako první, již v polovině minu-
lého století, začali upozorňovat 
na to, že příroda začíná být ochu-
zována a její celistvost je naruše-
na a ohrožena. Současně se také 
sami snažili prosazovat a usku-

tečňovat první kroky k její 
ochraně. Můžeme tedy konstato-
vat, že myslivost byla 

propojena 
s ekologií od 

počátku jak obsahově, 
tak i personálně. Na 
mysliveckém výzkumu 

se podílela a podílí 
řada výzkumných 

odborníků 
z vysokých a středních škol, aka-
demie věd i jiných pracovišť. 
Jsem přesvědčen, že 
v civilizované společnosti zaslu-
hují uznání a kladné ocenění jen 
takové činnosti směřující 
k ochraně přírody, které mají 
patřičnou kulturní úroveň. Tím 
rozumím – pokud si zachovají 
rámec slušnosti, nevedou ke kru-
tostem, násilnostem a ničením 
hodnot, které jiní lidé vytvořili. 
Pokud jde o zastánce odlišných 
názorů a přístupu, nelze vůči nim 
nic namítat, pokud  se svými 
představami neuzavírají před 
jiným názorem. Tedy jsou-li 
v atmosféře zdvořilosti přístupni 
diskusi, věcné argumentaci a  
projeví ochotu společně hledat 
racionální řešení. 
Přistupovat k přírodě jako 
k ucelenému komplexu hodnot a 
ne jako k ekonomicko- spotřebi-
telské hodnotě, kdy s přírody těží 
jen malá skupina lidí ve svůj 
vlastní prospěch a pak po nich 
potopa. Kdo chce vidět, ten vidí, 
co postupně přinesla 
zemědělská a 
průmyslová 
revoluce minulých století. 
To je vývoj společnosti. 
Nelze v žádném případě 
pominout organizace 
ochránců přírody a zvířat, 
jejich činnost je rovněž 
převážně dobrovolná se značný-
mi nároky na osobní čas a odří-
kání.  

Připomeňme si ornitology, pod 
vedením Mgr. Chvapila, kteří 
v naší oblasti působí a každý rok 
vykazují obrovský kus práce pro 
ochranu ptactva a životního pro-
středí, včetně přednáškových a 
vzdělávacích programů pro ve-
řejnost. 
Dá se říci, že ekologové, ochrán-
ci přírody i myslivci jsou naladě-
ni na stejné vlnové frekvenci. 
Toto tvrzení lze ovšem přijmout 
jen při plnění dvou předpokladů. 
Nikdo nebude považovat za mys-
livce ty majitele loveckých lístků 
a  loveckých zbraní, kteří se za 
myslivce jen vydávají, avšak 
neprojevují k přírodě potřebný 
pozitivní citový vztah, nedodržují 
myslivecká pravidla a porušují 
zákon a mysliveckou morálku. 
Nikdo nebude považovat za eko-
logy a ochránce přírody ty, kteří 
se za ně vydávají, nevidí však 
přírodu jako celek, včetně člově-
ka.  Vytrhují z přírody jednotli-
vosti, které chtějí „chránit“, na 
úkor poškozování ostatních částí. 
Mají někdy tendence 
k radikalizmu a chovají se přitom 
tak, jako by bylo možné nahradit 
odbornost silným hlasem. 
V žádném případě nechci podce-
ňovat, ani zlehčovat odbornou 
vzdělanost rybářů, včelařů, orni-
tologů a dalších. Jistě mají, tak 
jako myslivci svoje vzdělávací 
programy, zkoušky a stupně 
vzdělávací. 

Myslivec teprve po 
složení základní 

myslivecké zkoušky a 
ročním praktickém 
vedení, může být 

uveden v samostatnou 
mysliveckou činnost 

v myslivecké organizaci. 
Tím ale v žádném 

případě vzdělání nekončí. 
V průběhu roku se mění zákony, 
vyhlášky a předpisy, které každý 
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myslivec musí znát. Jedna strana 
je odborná vzdělanost jednotliv-
ce, která  je stanovena řádem a 
zákonem, druhá strana je charak-
ter jednotlivců, kde někteří velmi 
rychle zapomínají,  v dnešní de-
mokratické společnosti, na čest 
myslivce a na to, co bylo krédem 
při získání mysliveckého vzdělá-
ní. Tyto negativní charakterní 
vlastnosti je povinností řešit a 
usměrňovat mysliveckou společ-
ností. Je proto jasné, že nemůžete 
být považován za myslivce ten, 
kdo pouze loví, kdo si obleče 
zelenou kamizolu a ozdobí klo-
bouček trofejí. K této hodnosti je 
zapotřebí mysliveckých odbor-
ných znalostí a slušného mysli-
veckého jednání. 

Myslivectví je charakterová 
ušlechtilost a láska k přírodě, 
spojená  se znalostmi a ochotou 
přinášet této ideologii v případě 
potřeby i finanční a hmotné oběti. 
Zvěř je důležitým národním ma-
jetkem, který musí být v zájmu 
všeobecném řádně obhospodařo-
ván nejen proto, aby ho bylo 
možné rozumně hospodářsky 
využívat, ale aby byl zachován 
pro pokolení příští, jako živá pří-
rodní památka a ozdoba naší kra-
jiny. 
Rovněž nelze ponechat bez po-
všimnutí skutečnost, že ty chybné 
a škodlivé zásahy do přírody, 
které negativně ovlivnily i zdra-
votní stav a úbytky, až téměř 
vymizení některých druhů volně 

žijící zvěře, nezavinily myslivci. 
Cožpak oni způsobili poškození 
ovzduší, půdy, vody a dalších 
složek krajiny, jež jsou příčinou 
zhoršeného životního prostředí. 
Jestliže mizí naše fauna v dů-
sledku poškozování zdravotního 
stavu. Jde o obsah těžkých kovů 
a jiných, dlouho působících jedů, 
např. DDT v živém organismu 
(rozkládá se téměř po 200 le-
tech). Veškeré tyto negativní jevy 
v přírodě působí i na organismus 
a zdraví  lidí a je  velmi naivní 
ten, kdo se domnívá, že tomu tak 
není.  
 
 

Václav Šťastný DiS. 
 

 
 

 
 
 

Vrcholná soutěž ohařů s mezinárodní účastí ve Vědomicích 
 
       Letošní ročník vrcholné zkoušky loveckých 
ohařů Memoriálu Karla Podhájského proběhne 
s mezinárodní účastí, se zadáním titulů CACIT, rez. 
CACIT , CACT, a rez. CACT. 
       Karel Podhájský, 24. 5. 1871 - 12. 9. 1930, byl 
u zrodu organizování československé myslivecké 
kynologie. Ve své chovatelské činnosti usiloval, aby 
všestranný lovecký pes měl specifické pracovní 
vlastnosti: hledat v porostu drobnou zvěř, pernatou, 
srstnatou a tuto zvěř při navětření pevně vystavovat, 
aby měl schopnost pracovat v poli, lese i vodě. 
       Ve své chovatelské práci zdůrazňoval vrozené 
vlastnosti loveckého psa, cvičitelnost, 
ovladatelnost, ostrost na škodnou zvěř, přítulnost 
pánovi či schopnost bránit svého pána i jeho 
majetek. Založil vzorové vedení čs. Plemenné 
knihy loveckých psů. Jeho vypracované zkušební 
řády pro zkoušky z výkonu loveckých psů jsou 
vzorem a základem dodnes. 
        Na počest tohoto velkého myslivce a 
kynologa byla vrcholová soutěž všestranných 
loveckých psů s mezinárodní účastí ohařů všech 
plemen nazvaná Memoriálem Karla 
Podhájského. 
         Této soutěže se v letošním ročníku zúčastní 
20 ohařů, z toho 10 z české republiky. Výběr 

provedla kynologická komise 
ČMMJ na základě kvalifikace 
podle předchozích zkoušek, kde 

psi předvedli výtečné výsledky 
v práci.  
          V okolí Roudnice n.L. byly 

vybrány honitby, které splňují požadavky pro 
jednotlivé disciplíny: les, voda, pole.  
          Vlastní zahájení se uskuteční v sobotu 29. 
9. 07 v 8:00 na nádvoří zámku v Roudnici n.L. 
Po slavnostním zahájení bude odjezd do 
honideb. Zahájení i celkový průběh zkoušek 
bude doprovázet lovecká hudba, fanfáry a 
hlaholy, zajišťované trubači z Vojenské 
konzervatoře v Roudnici n.L. a skupina pana 
Hnilici. Slavnostní zahájení je vždy krásný 
zážitek. Lovecká hudba a troubení rozechvějí 
každé srdíčko a proběhne příjemné mrazení 
v zádech všech přítomných, protože lovecká 
hudba a fanfáry jsou výjimečné a 
nezapomenutelné. 
        Při této příležitosti bych rád poděkoval, za 
všechny myslivce MS „ NA LADECH “  
v Černěvsi, panu Jiřímu Holcamovi za propagaci 
České lovecké hudby a panu Milanu Kutilovi za 
úspěšný výcvik loveckých psů a práci v  
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myslivecké kynologii. Oba jsou občany Vědomic.  
        Věřím, že tato akce bude zdařilou prezentací 
obce Vědomice a celého Podřipského kraje. Přijďte 
se podívat a podpořit všechny soutěžící. Prožít s 
nimi dva dny zápolení plné radosti, zklamání a 
hlavně zúročení pilné práce s loveckými psy. 

         Porozumět, že myslivost není jen lov a 
střílení, ale velmi náročná záliba se spoustou 
práce pro kolektiv i jednotlivce.  

 
„ Lovu zdar “ 

Za MS – Černěves - Vědomice 
Václav Šťastný  DiS 

myslivecký hospodář
 
 
 

 
Pozvánka 

na 69. ročník Memoriálu Karla Podhájského dne 28. až 30. 9. 2007 
 
Program : 
  
Pátek 28. 9. 2007 
14.00 - 15.30 prezence vedoucích psů v Restauraci Pod Lipou ve Vědomicích 
15.30 - 16.00  veterinární prohlídka 
16.00 - 16.30  slavnostní uvítání a přijetí účastníků 69. ročníku Memoriálu Karla Podhájského starostou 

města Roudnice n.L. 
17.30 - 18.00  porada rozhodčích 
19.00   rozlosování psů do skupin a přátelská beseda účastníků memoriálu 
  
Sobota 29. 9. 2007  
8.00   sraz účastníků 69. ročníku MKP na nádvoří zámku v Roudnici n.L. 
8.30   slavnostní zahájení 69. ročníku MKP na nádvoří zámku v Roudnici n.L 
9.00    odjezd do honiteb  a společné zahájení prací /les, voda, pole/ 
19.00  společenský večer s hudbou a tancem v restauraci Pod Lipou 
  
Neděle : 30. 9. 2007  
7.30  společný nástup všech vedoucích psů a rozhodčích v prostorách Pod Lipou 
8.00  odjezd do honiteb a zahájení prací 
odpoledne vyhodnocení 69. MKP a slavnostní ukončení v areálu Pod Lipou 

 
 

 
 

 

 
 
 
A tuhle znáte? 
 
Zvoní telefon. Pes ho zvedne a řekne: 
"Haf." 
"Haló?" 
"Haf!" 
"Nerozumím!" 
"H jako Hugo, A jako Adam, F jako František : HAF!"
 

To se ti tedy fakt povedlo, 
Vědíku. Teď o myslivcích 
víme mnohem víc. 

 

Ale jdi, ne mně, ale 
panu Šťastnému a 
panu Laškovi.  
Děkujeme. 
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Z akcí pořádaných v naší obci 
 
Cyklistické odpoledne pro děti 

 
 

V pátek 22. června se u hřiště SK Sahara Vědomi-
ce uskutečnilo první cyklistické odpoledne. Pro 
děti jsme připravili jízdu zručnosti, test dopravní 
výchovy a další doprovodné discipliny.. Zahájení 
soutěží bylo naplánované na 16 hodin. Hodinu před 
tím však začalo pršet a to značně komplikovalo jak 
přípravu soutěží, tak rozhodování malých cyklistů 
(a hlavně jejich rodičů), zda vůbec na akci vyrazit. 

V 16:00 jako mávnutím kouzelného prout-
ku pršet přestalo a tak jsme se pustili do soutěží. 
Starší děti vyrazily na kolech a ti mladší většinou 
na odstrkovadlech různých typů. Také v dopravním 
testu se dobře činily. Mladší poznávaly základní 
dopravní značky a pro větší jsme připravili skuteč-

ný test dopravní výchovy. Většinou si soutěžící 
vedli velmi dobře a tak na závěr odpoledne získali 
„Dětský řidičský průkaz“. Odnášeli si také drobné 
dárky s dopravní tematikou. Nejvíce se líbil páso-
vec. V doprovodných disciplinách si děti mohly 
kreslit chodníkovými křídami, navlékat korále ne-
bo hledat cestu dopravním bludištěm. 

I přes počáteční nepřízeň počasí se odpo-
ledne nakonec vydařilo a tak se možná zrodila další 
každoroční akce. Příští rok se těšíme i na Vás. 

 
Ing. Iva Fořtová 
kulturní komise

 
Co připravujeme? 

 
 

Opět budeme pokračovat 
ve výtvarných dílnách pro děti a připraví-
me již tradiční vánoční akce -  výstavu  a 
zpívání v vánočního stromu. 

Nová bude pro děti drakiáda, lam-
piónový průvod a mikulášská nadílka. Pro 
dospělé chystáme posvícenskou zábavu. 

Zde jsou předběžné termíny plánovaných akcí: 
 
Podzimní výtvarná dílna  21.10. 14:00 
Drakiáda 27.10. (dle počasí) 
Halloween - lampiónový prů-
vod 

31.10. 

Posvícenská zábava  
Mikulášská nadílka 8.12. 
Vánoční výtvarná dílna 9.12. 
Vánoční výstava 14. – 15.12 
Vánoční koncert 15.12. 
 

Pozvánky na jednotlivé akce s upřesněným termínem a programem najdete ve vývěskách 
kulturní komise nebo na webových stránkách http://obec-vedomice.unas.cz. Zde se můžete 

také zaregistrovat a pozvánky na akce Vám budeme posílat mailem. 
Své dotazy a připomínky můžete také psát na e-mail kultura.vedomice@seznam.cz nebo vhodit do schrá-
nek na sběr časopisů.

Kulturní komise obce Vědomice 
.  

 
 
 

 
 

Pouštění draků. Jakmile se začne foukat ze strnišť a zvedne se chladný podzimní vítr, začínají se 
na kopcích a polích objevovat první  nadšenci s modely draků, aby předvedli své umění. První zmínky o 
pouštění draků pocházejí z Číny ze 4. století před n.l. a podle legend bývaly z počátku používány jako 
spojení mezi bohy a lidmi, někde měli draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit nepřítele. V 
devatenáctém století se draci používali různě. Například pan Polock si v roce 1826 nechal patentovat 
kočár tažený draky, který dokázal uvést až pět lidí rychlostí kolem 40 km/hodinu. Benjamin Franklin 
používal draky k pokusům s elekřinou a o něco později byli draci využíváni meteorology k pozorování 
počasí.

Nechcete jen čekat, co Vám nabídneme? 
Chcete se sami podílet na přípravě a zajišťování kulturních akcí v obci? 
Ozvěte na náš e-mail, nebo se můžete domluvit osobně v knihovně. 
Uvítáme každou pomocnou ruku (i hlavu). 
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Třetí kolo 

 
Četli jste noviny pozorně? Tentokrát se Vás ptáme: 

 Na jakou částku byl šek od hejtmana Ústeckého kraje, který jsme získali jako vítězná obec v soutěži 
„Vesnice roku 2007“ v Ústeckém kraji? 

A – 100 000,-Kč 
B – 500 000,- Kč 
C – 150 000,- Kč 

Pošlete SMS zprávu ve tvaru VED_A,B nebo C_HESLO_JMENO na číslo 607 823 753 
HESLO pro třetí 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. 
Třetí kolo soutěže končí 8.10.2007. 
 

 
 
 
 

 
Vyhlášení výsledků druhého kola soutěže 
 
Otázka:  
Víte, v kterém roce byla obec Vědomice založena (první 
písemná zmínka o obci)? 
A – 1605 
B – 1504 
C – 1505 

Správná odpověď byla C. 
První písemná zmínka je z roku 1505. 
 
Správně odpověděli a cyklistický batoh 
dostali: 
 

1. Jaroslav Luxa 
2. Marie Kaňková 
3. Tomáš Luxa 

 
Vítězům blahopřejeme a těšíme se na Vaše odpovědi v kole třetím. 
Opět máme připravené pěkné ceny.
 
 

 
 
 

         Od měsíce října povede obecní knihovnu Ing, Iva Fořtová.  
Děkujeme Hance Legnerové, která práci knihovnice vykonávala doposud, za vedení 
knihovny a práci s dětmi. Přejeme jí  hodně úspěchů v novém zaměstnání, které jí 
z časových důvodů již neumožňuje věnovat se knihovně. 
 
Nová výpůjční doba v knihovně :  Pondělí    9:00 – 11:00 hodin 
       17:00 – 19:00 hodin 
 
 

Pro „lenochy“ teď HESLO uveřejňujeme i na webových stránkách 
 http://obec-vedomice.unas.cz. 
 

A nesmíme zapomenout na soutěž!!! 

Pozor ZMĚNA v knihovně 
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Z historie obce Vědomice 1677 – 1775 
 
Strasti a naděje. 
 Píše se rok 1677 a  kníže Ferdinand Au-
gust Lobkovic přejímá do svého vlastnictví pan-
ství roudnické a brozanské. Stejně jako jeho otec 
Eusebius (než byl odsouzen do vyhnanství na 
své panství) žije většinu svého času u císařského 
dvora ve Vídni. Vztah k císařskému 
dvoru byl potvrzen v r.1702 příštím 
císařem rakousko-uherského mocnářství 
Josefem I. jeho návštěvou s doprovodem na 
roudnickém panství knížete Ferdinanda 
Augusta Lobkovice. Po dobu této 
návštěvy bylo konáno několik honů v pan-
ských oborách nacházející se na vědomických 
pozemcích. Do obor bylo vypuštěno množství 
zvěře dovezené z daleké Zaháně ve Slezsku. Pro 
muže z Vědomic a okolních vsí bylo povinností 
konat službu naháněčů a sběračů zvěře.  
 Ještě než budeme  pokračovat ve vyprá-
vění o dalších osudech lidu poddaného na vesni-
cích nejen na Roudnicku i celém území koruny 
české, je třeba se vrátit do osmdesátých let 16. 
století. Jak již bylo řečeno, lid netrpěl jen váleč-
nými útrapami, které čas od času přecházely ze-
mí, krajem i vesnicemi, jejich práce byla zcizo-
vána a ničena, nemoc a hlad byli častou příčinou 
smrti. Stejně tak trpěl neúprosným vybíráním - 
ouroků - a zvyšujících se nároků na práci robot-
nou na panských polích. Daný útlak a utrpení 
vedl v roce 1680 k selské bouři na severu Čech.  
Toto vzbouření selského lidu se postupně šířilo 
do jižní časti země a zasáhlo i Roudnicko. Odpor 
lidu proti útlaku byl záhy potlačen vojskem. 
Vůdci odporu byli souzeni a odsouzeni k trestu 
smrti provazem (oběšeni). Jedním ze tří vůdců na 
roudnickém panství, odsouzený k trestu smrti, 
byl Jiří Plzák z č. 8 ve Vědomicích.  
 I když víme, že v roce 1707 byl vydán 
císařský patent (listina či vyhláška ) ulehčující 
postavení lidu na vesnici, situace se nezměnila, 
panstvo císařský patent nerespektovalo. Patent 
měl dávat možnost poddaným odvolávat se proti 
rozhodnutí vrchnostenského soudu. O několik let 
později byly postupně vydávány reformy, které 
přiznávaly dříve odebraná práva poddaných. 
Například bylo přiznáno právo na majetek a 

spravedlivější rozdělení břemen. K dalším změnám 
dochází za vlády císařovny Marie Terezie, když 
pozemky jsou rozděleny na panské (dominikální) a 
selské (rustikální) a stanovena rovnost daně z výno-
su polí selských 33 procenta a u panských  25 pro-
cent.Tato úprava se jmenovala terziánský katastr. 
Jak praví zkušenost, i tehdy zdánlivá rovnost se 
mění a po různých úpravách a změnách dopadla 
tak, že vrchnost platila jen čtvrtinu výnosu selské-

ho.  
 Běh událostí v 17. století. nepřináší jen 

zdánlivé úlevy v postavení lidu selského. Má 
i svoji stinnou stránku. Roku 1713 po čtyři 

měsíce řádil v našem regionu strašný mor, ve Vě-
domicích na něj zemřelo 39 obyvatel. V témže roce 
se vlastníkem roudnického panství stává kníže Filip 
Hyacint a po krátké době kníže Ferdinand Filip 
Lobkovic. V době jeho vlastnictví je záznam o 
stavbě nového mlýna na Labi a břehy řeky byly 
upraveny, pravděpodobně zpevněny.  
 Od r. 1742 trpí značná část severních a vý-
chodních Čech včetně Roudnicka, nájezdy  brani-
borských vojsk pruského krále Ferdinanda II., který 
se snaží získat tyto části Čech pod svoji správu. A 
znovu v tomto střetu mezi vojsky krále Ferdinanda 
a vojsky císařovny Marie Terezie na českém území 
trpí nejvíce lid na vesnicích i osadách. Nejen, že 
mladí muži jsou povoláni do císařské armády, obě 
vojska berou veškeré obilí i dobytek. Zlá doba při-
náší jednu skutečnost. V důsledku nedostatku obilí 
začíná se pěstovat více brambor a zvyšuje se jejich 
konzumace na vesnicích. Do doby prusko-rakouské 
války, byly od doby, kdy byly přivezeny do  Evro-
py z  
Nového světa (Ameriky) pojídány jen na stolech 
šlechticů a pánů. 
 Vraťme se opět do reality, píše se rok 1775 
a na Litoměřicku pod tíhou strádání let válečných a 
neustálým zvyšování daní a poplatků propukly opět 
selské bouře. Jsou však znovu vojáky potlačeny a 
vůdci  jsou pohnáni před soud a potrestáni. O po-
čtech a jménech záznamy nehovoří. Jejich smrt 
však nebyla marná a o tom, co následovalo, si bu-
deme vyprávět příště.  
. 

V. Novák

Tak Vám tedy řeknu, že jsem ráda, že žiju teď… 
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☺   Jsou dva myslivci na čekané. Jeden střízlivý 
a jeden notně opilý. Po chvíli vyběhne srnec. 
První střílí střízlivý a nic. Potom střílí opilý a 
srnec lehne. "Jak jsi mohl trefit hned napoprvé?" 
"Ty blázínku, to by bylo abych z takového stáda 
alespoň jednoho netrefil." 
 
☺   Dva myslivci se vydali na lov kachen. Ještě 
se ani pořádně nestačili připravit, když vyplašili 
celé hejno. Oba rychle zamířili.   „Kterou be-
reš?” zeptal se první. „Tu, která spadne první...” 
 
☺   Potkají se dva myslivci: „Proč jdeš na hon v 
takovémhle hrozném počasí?” 
„Možná budu mít štěstí a nějakého zajíce zabije 
blesk!” 
 
☺   Myslivec vyčítavě promlouvá ke svému je-
zevčíkovi: „Dobře, pro dnešek ještě půjdu já, ale 
příště už do té nory bez řečí vlezeš ty!” 
 
☺    „Včera jsem viděl běžet zajíce s batohem na 
zádech!” křičí na celou hospodu podnapilý mys-
livec. 

 
„To nic není, kamaráde,” zvedne se jiný ožrala, 
„já jsem ho viděl letět!” 
„A taky měl na zádech batoh?” 
„Ne, orla!” 
 
☺   Bavili se dva myslivci: „Můj Azor je, kama-
ráde, velice inteligentní tvor.” 
„Taky jsem si všiml. Kdykoliv zamíříš, lehne si 
za nejbližší strom!” 
 
☺   Jendo, proč si tvůj otec bere do lesa udici? 
Vždyť je myslivec.  
No právě. Když ho zvěř zahlédne,neutíká, proto-
že si myslí, že jde na ryby!

 
 
 
 

 
 
ZVĚŘINOVÝ GULÁŠ NA HOUBÁCH  

Ingredience: 
500 g zvěřiny – srnčí, jelení, z divočáka, 60 g prorostlé anglické slaniny, 2 cibule, lžíce 

oleje, 5 g sušených křemenáčů, česnek, 1/2 lžičky tymiánu, sůl, pepř, 250 ml vývaru, 
250 ml černého piva, svazek petržele, bobkový list a žampiony, 250 g rajčat, 2 lžíce 
zakysané smetany.  
Příprava: 

Sušené křemenáče namočíme do vody. Maso a slaninu nakrájíme na kostky. Na 
rozpáleném oleji všechno maso osmahneme ze všech stran dohněda. Přidáme nakrájenou 

cibuli a česnek, okořeníme tymiánem, solí a pepřem. Podlijeme vývarem a pivem, 
přidáme namočené křemenáče, lehce zamícháme. Vmícháme petržel a bobkový list a přikryté dusíme. 
Mezitím očistíme žampiony, které nakrájíme a přidáme do guláše. Těsně před koncem dušení přidáme 
oloupaná rajčata, zakysanou smetanu, krátce povaříme, ochutíme solí a pepřem a podáváme.  
Doporučená příloha: 
houskové knedlíky a zelný salát. 

A teď zase zpátky k myslivcům! 
I myslivci se baví... 

To jo. A taky vaří! 
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Vědík a Vědulka dětem 

 

 

 

                                                Tak se nám blíží   PODZIM.  
 

 

PODZIM začíná podzimní rovnodenností 23. září 
a končí příchodem zimy, 21. prosince. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahoj kamarádi 

A co tahle říkanka? 
Dokážete ji rozluštit? 
 
uof jekuoF 
Kej větříč 
Im ďohsuk 
Jednu větv 
ďohS.ukči 
mi jednu n 
duběvd obe 
ou sladké 
.ěvd ěbo 

Dokážete přeházet pís-
menka do slov tak, aby 
tvořila podzimní měsíce? 
 

PLOTDISA 
ŘÍZÁ 
ŘNRJÍ 

Podzimní básnička 
 
Děti už jdou pouštět draky, 
Vem si svetr a pojď taky. 
Vítr fouká víc a více, 
Brzy vezmem rukavice. 

 

Pomůžeš černé berušce najít její kamarádku? 
A co lovec? Najde cestu k divoké kachně? 

 

Víš, jakou barvu mají 
listy na podzim? 
Tak tenhle vybarvi! 
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Petanque SAHARA 
 

 
Petanque SAHARA se zúčastnil 
lotos už 14 turnajů v rámci MČR 
a evropské soutěže CENTROPE 
CUP 2007.  

Je pravda, že každý rok není stejný a tak výsledky nejsou takové, 
abychom se dostali na stupně vítězů. Mezi nejlepší umístění na tur-
najích letos patří 7. místo ve Slavkově u Brna (hráči Piller Tomáš, 
Jungmann Josef, Jungmann Marek). Velice pěkný turnaj byl i 
v přírodním divadle pod hradem Loket. 

V plánu do konce letošního roku je úprava povrchu našich 
hřišť. Dále je v jednání organizace sportovního dne pro obyvatele 
Domova ústavní péče Terezín.  

Všechny občany a příznivce bychom chtěli informovat o 
možnosti kdykoli si zahrát. Tréninky od září jsou v neděli od 14:00.  

Dále je možnost si zahrát turnaj MEVA CUP v Roudnici 
nad Labem dne 6.10.2007.Tento turnaj je otevřený i pro hráče bez 
licence.  

 Tomáš Piller    

 
Pranostiky na říjen 
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím 
déle pěkné a jasné dny potrvají. 
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 
Teplý říjen - studený listopad. 
Teplý říjen - studený únor. 
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. 
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. 
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. 
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.  

Pranostiky na listopad 
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato 
bývá. 
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 
Studený listopad - zelený leden. 
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. 
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka 
příští neúrody. 
Jaký listopad, takový březen.

 
 

 

Došlo po uzávěrce: 
Vesnicí roku 2007 se stala obec Havlovice v Královéhradeckém kraji 

Celostátní hodnotitelská komise navštívila v termínu od 3. do 9. září 2007 postupně všech 13 krajských 
vítězů a na svém zasedání dne 12. září 2007 zvolila vítěze a laureáta titulu VESNICE ROKU 2007. 

1. místo - vítěz titulu VESNICE ROKU 2007 získala obec Havlovice (Královéhradecký kraj) 
2. místo získala obec Kondrac (Středočeský kraj) 
3. místo získala obec Suchá Loz (Zlínský kraj) 

Dále se komise rozhodla udělit speciální cenu celostátní hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku - 
Koláčovou cenu obci Bolešiny (Plzeňský kraj) za nejlepší v obci pečené koláče.

 
Občasník Vědomické noviny vydává obec Vědomice , IČ 00264598,  

pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14 213, 
v nákladu 300 ks - září 2007. 

Tel: 416 837 240                                        
E-mail: obec.vedomice@tiscali.cz 

www.vedomice.cz 
Rádi otiskneme Vaše příspěvky. 
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