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- Byla dokončena rekonstrukce komunikace kolem bazénu 
směrem do obce, kde je dále plánována další úprava 
odstavné plochy u dětského hřiště.

- V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele 
další části chodníku v ulici Na Zavadilce a v ulici Chovatelů. 
Projekt je z větší části financován z krajského rozpočtu a z 
části z obecního rozpočtu. Chodník bude dokončen do konce 
tohoto roku.

- Obec získala z rozpočtu kraje na zdolávání mimořádných 
situací dvě nová, velmi výkonná čerpadla v celkové hodnotě 
103 000,--Kč. Zároveň probíhá generální oprava hasičské 
stříkačky PS 12, která byla odeslána do opravny v Plzni. Tato 
oprava je hrazena krajem i obcí.

- V přípravě je rovněž výběrové řízení na zhotovitele 
revitalizace živičného povrchu komunikací v obci. 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo začít s těmito opravami v 
těch ulicích, které jsou v obci nejstarší a rovněž jsou v 
nejhorším stavu. Letos bude provedena rekonstrukce v 
Zahradní ulici.

- V současné době obecní úřad zajišťuje pravidelnou 
údržbu veřejných prostranství v obci za pomoci čtyř 
zaměstnanců z programu veřejně prospěšných prací. Vážně 
ale uvažujeme o přijetí jednoho pracovníka do stálého 
pracovního poměru z důvodu zimní údržby místních 
komunikací.

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,
Prázdiny utekly jako voda a zase je 

tu podzim. Ale i ten má svá kouzla. 
Dny se sice krátí, ale večery se 
prodlužují. Je čas i na to, k čemu se 
přes léto nedostaneme. Můžeme si v 
klidu přečíst knihu, nebo vzít do ruky 
noviny. Jedny právě teď držíte v ruce. 

Snažíme se v nich informovat o 
dění v obci a ještě přidat trochu 
zajímavostí a zábavy. Než se však 
dáte do čtení, trochu zapřemýšlejte.

Jsou naše noviny zajímavé? Těšíte 

se na jejich další číslo? Najdete si v 
nich něco, co Vás zajímá? Ráda bych 
věřila, že ano. Kvalita novin většinou 
roste s množstvím lidí, kteří do nich 

přispívají. A já bych Vás moc ráda (v 
některém z dalších čísel) vyzvala, aby 
jste tolik nepsali. Že už to vážně není 
kam dávat. Zatím se však jen smutně 
dívám na tu "hromádku" příspěvků, z 
které má vzejít toto číslo novin.

Vždyť obecní noviny jsou přímo 
ideální nástroj k tomu, aby se kdokoli 
mohl svobodně vyjádřit nejen k dění v 
obci. Aby chválil, kritizoval a kladl 
otázky. Nechci tím oslovit „věčné 
stěžovatele“, ale vyburcovat i Vás 

ostatní. A to, že jste nikdy do novin 
nepsali, není důvod k tomu to 
nezkusit. Možná má někdo z Vás 
zajímavého koníčka, znalosti nebo 

zkušenosti, které může předat 
ostatním. Zkuste to!  Pokud chcete 
vlastní sloupek na pokračování, nebo 
jen potřebujete s psaním poradit, 
přjďte v otevíracích hodinách do 
knihovny.

Uzávěrka příštího čísla je 
1. prosince 2008. Příspěvky můžete 

poslat mailem na adresu: 
kultura.vedomice@seznam.cz nebo 

donést na obecní úřad.
  Ing. Iva Fořtová
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Výběrové řízení na pozici ředitele MŠ 
Na konci minulého školního roku rezignovala na svou 

funkci ředitelky mateřské školy paní Simona Prošková. Obec 
Vědomice jako zřizovatel mateřské školy má za povinnost 
toto uvolněné místo obsadit na základě výběrového řízení, 
které musí být řádně zveřejněno a které se musí řídit 
platnými právními předpisy. Pro obsazení postu ředitelky byla 
prozatím vyhlášena tři výběrová řízení – v prvním výběrovém 
řízení jsme neobdrželi ani jednu nabídku a proto bylo 
zrušeno. Do druhého výběrového řízení se přihlásily dvě 
uchazečky, vzhledem k vážným nedostatkům v jejich 
přihláškách bylo i druhé kolo zrušeno. V současné době 
probíhá již třetí výběrové řízení do kterého se přihlásily tři 

uchazečky. Na prvním setkání výběrové komise nebylo 
shledáno vážnějších nedostatků v požadovaných 
dokumentech uchazeček a proto je možno provést ještě v 
měsíci září osobní pohovor, při kterém zejména obhájí svou 
předloženou koncepci vedení MŠ a výuky dětí. 

Závěrem je nutno podotknout, že výběrová komise se 
skládá ze zástupců obce (starosta a místostarosta), dále ze 
zástupkyně odboru školství Krajského úřadu ÚK, zástupkyně 
školské inspekce Ministerstva školství, ředitelky roudnické 
MŠ a zástupkyně učitelského sboru MŠ Vědomice. O 
výsledku výběrového řízení Vás budeme informovat v příštím 
čísle. V.L.

Veřejný pořádek – věc veřejná
Toto je téma, o kterém můžeme psát 

v každém čísle Vědomických novin. 
Neustále se musíme potýkat s 
nepravostmi, které nám vyloženě 
otravují život. Začnu s kontejnery na 
tříděný odpad. Vše je zřetelně a jasně 
popsáno na kontejneru samotném – co 
do něj patří, jak na PET lahev šlápnout, 
aby nezabírala moc místa, že do papíru 
nepatří papír mokrý, mastný a ani jinak 
znečištěný a tak bych mohl pokračovat. 
Zřejmě někteří z nás neumí číst a nebo 
to dělají naschvál. Lidé zlepšete se! 
Nejsme dobytek! 

Dalším nešvarem jsou domácí oslavy 
či zahradní párty, při kterých 
nedobrovolně slaví i polovina vesnice 
až do rána bílého. Co jsme to za 
společnost, když na úkor dvou stovek 
trpících se deset baví tím způsobem, že 
se snaží řvát více a více tak, jak přibývá 
nočních hodin. V tomto nám mohu 
poradit jediné – pokud nás takto někdo 
otravuje, volejme Policii ČR (158). 
Pozdější si stěžování na ulici a slova 

„dělejte s tím něco, ale já nebudu 
udávat“, nám k vyřešení problémů 
nepomohou. Policii si platíme, tak ať 
koná. V souvislosti s touto 
problematikou Vás upozorňuji, že obec 
pronajímá k soukromým oslavám za 
pevně stanovených podmínek prostory 
veřejného areálu u Labe jak fyzickým, 
tak i právnickým osobám. Tímto 
chceme nabídnout rodinám či skupinám 
obyvatel prostory, které by mohli užívat 
a nerušili ostatní v obci. To ale 
neznamená, že vše odnesou obyvatelé 
dolní části Roudnické ulice. Každá 
taková akce podléhá předem 
stanoveným pravidlům, zejména pak o 
hlučnosti hudby a osob.

V pořadí třetím problémem, který nás 
trápí, je kompostování biologicky 
rozložitelného odpadu. Někteří z nás si 
zvykli vozit posekanou trávu do 
kompostéru na hřiště SK Sahara. Když 
přimhouříme oči – budiž, ale nedávejte 
do trávy i větve a další dlouho se 
rozkládající materiál. Tento dřevní 

odpad můžete po dohodě v úřadovně 
OÚ uložit do prostor za Obecním 
úřadem. V souvislosti s kompostováním 
se na nás obrátil vedoucí školního 
statku p.Suchý s prosbou. Děkuje všem 
občanům, kteří obohacují kompost 
školního statku o rozložitelné zbytky z 
jejich zahrádek, zároveň však musí 
prostřednictvím Vědomických novin 
zdůraznit, že kompostoviště není 
skládkou všeho možného a ani s 
obyčejnými větvemi si biologické 
procesy za pět let neporadí. 

Poslední douškou k tomuto tématu je 
upozornění, že obec má na dvoře 
obecního úřadu jasně specifikovaná 
místa, kam je možno uložit drobný 
domovní odpad. U kontejnerů je jasně 
napsáno kam který odpad patří, kam je 
možno uložit nefunkční zářivkové 
trubice, výbojky, kam staré barvy, 
postřiky atd. Dodržujte to prosím! O 
každém uložení odpadu na OÚ chceme 
vědět!

Klub důchodců ve Vědomicích
Poslední číslo Vědomických novin vyšlo 10.7.2008; co se 

od té doby stalo?

Pořádali jsme, ve spolupráci s Obecním úřadem, „První 
Anenskou zábavu“ v areálu u Labe.

Slavili jsme Annu, Anču, Aničku a za ty, co už mezi námi 
nejsou, jsme ukápli slzičku.

Aleál u Labe jsme volili s tím úmyslem, aby mezi nás mělo 
možnost přijít co nejvíce lidí, a to nejen našich vrstevníků, ale 
i ti mladší. Bylo pro nás celkem velkým zklamání, že o takové 
akce není mezi našimi spoluobčany zájem. Přesto se nás 
sešlo dosti a večer plný dobré hudby a zábavy, jsme si pěkně 
užili. Doufáme, že příště naši spoluobčané pochopí, že tyto 

akce pořádáme pro všechny občany obce a že nás přijdou v 
hojné míře podpořit a to nejen ti dříve narození, ale i ta 
mladší generace. Mladí by si měli uvědomit, že nebýt 
seniorů, nebyli by tady ani oni a že to budou právě oni, kdo 
bude za nějakých ..., stát na našem místě, proto se budeme 
těšit i na jejich návštěvu našich akcí.

Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení Obecního úřadu 
za jeho kladný přístup a podporu všech našich akcí.

Dále přejeme dvěma našim členkám k jejich životnímu 
jubileu vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví do dalších let a to 
nejen jim, ale všem seniorům, aby neztratili sílu k životu a 
aby je i nadále neopouštěl jejich životní optimismus.

V.L.

Poděkování
Děkuji seniorům za uspořádání „Annenské zábavy“. Byla vážně „jiná“. Měla totiž fantastickou atmosféru. Z lidí vyzařovala 

dobrá nálada. Přišli i ti, kterým už nohy na tancování příliš neslouží. Zapojili se do zábavy, všichni společně zpívali a troufám si 
říct, že ten večer mnozí zapomněli na své neduhy, nemoci a trápení. A že hráli jen polku a valčík? Tak to by jste se divili. 

Ještě mám schovanou kytičku, kterou jsme dostali jako vstupenku. A připomíná mi jeden letní, příjemně strávený večer. 
Tak senioři … příští rok je Anny zase!!!! Iva Fořtová
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Z historie naší obce

V tomto čísle našich novin pokračujeme 
v seriálu článků, v kterých Vám dáme 
možnost nahlédnout do historie 
jednotlivých domů, které tvořily v 
dobách minulých naši obec.

Číslo 10.
V soupisu r.1787 jest uveden vlastník 

Jan Němec. R.1837 a 1843 jest tu tesař 
Josef Bičovský s manželkou Annou, 
kteří majetek r.1850 postoupili synu, též 
tesaři, Josefovi (a jeho ženě Marii na 
polovici) a zajistili si výměnek. 
Výměnkář zemřel r.1875, ale syn jej 
předešel již r.1863. Josef mladší měl 2 
dcery a syna Josefa, který s manželkou 
Alžbětou ujal se r.1889 rodného domku, 
který r. 1898 přešel do majetku 
Františka Pospíšila; r.1909 držela 
polovici Marie Pospíšilová

Číslo 11.
Jakožto šenk v obci má číslo 11, 

r.1787 držitelem jest Matěj Brůža. 
R.1837 jest hospodským Jan Kočí 

(manželka Marie, syn Václav r.1868 se 
,,proženil " v obci). V domě bydlili ještě, 
nádeník Josef Kočí a Václav Kočí (též 
nádeník) s manželkou a synem, kteří se 
potem odstěhovali do Roudnice. 
R.1843 jmenuje se hospodský Josef 
Kočí (Jan bylo by chybné!), jenž r. 1844 
se ženou zapisuje výměnek do knih. Od 
r.1870 je hospodským syn Václav Kočí 
(s manželkou Kateřinou). R.1881 dědila 
polovici po otci Anna Kočová a r.1882 
po matce Václav Kočí, r.1910 dědil 
Václav díl po Anně. Od r.1914 bylo č. 
11. majetkem Josefa Kočího.

Číslo 12 ( dvůr ).
Jest tam r.1883 v nájmu nádeník 

Václav Levák se ženou a synem 
Antonínem, strojníkem.

Číslo 13.
Obecní majetek, r.1787 obecní 

pastouška. R.1837 byla obývána 
nádeníkem Josefem Šefrem (s 
manželkou a dcerou), Kateřinou a 
Josefem Bukem († 1850), Annou 

Slavíkovou († 1854) a Annou 
Šinferovou († 1855). R.1858 vyhořela 
po velkém požáru. R.1874 vtěleno bylo 
do pozemkových knih vlastnické právo 
obce vědomické s podmínkou udržovati 
2m vysokou zeď ke dvoru panskému. 
Naproti číslu 13 byla postavená 
hasičská kůlna se zvoničkou.

Číslo 14.
V čísle 14 zapsán byl r.1787 Václav 

Podrábský jako držitel, r.1798 je koupil 
Jan Strádal za 170zl. 29kr. R.1837 – 
1842 tu hospodařili Václav a Marie 
Strádalovi; výměnkář Jan Strádal 
zemřel r.1853. V domě bydleli ještě 
Anna Stádalová se synem Janem a 
Václavem. Od r.1855 byli majiteli rolník 
Josef Grumich s manželkou Alžbětou 
na polovici, měli syna a dceru. Syn 
Josef Grumich ujal grunt r.1878, který 
po něm zdědila r.1906 dcera Anna, 
provdaná za Josefa Pánka; tito 
manželé měli grunt každý na polovici.

Paměť domů vědomických  

Okno do ulice 2008
Obec Vědomice vyhlásila na jaře již 
druhý ročník soutěže o nejkrásnější 
rozkvetlé okno.

Do soutěže se přihlásilo 18 občanů. 
Každý přihlášený dostal zdarma 
hnojivo na květiny a povídání o jejich 
pěstování. 

V červenci jsme okna vyfotili a 
hodnotící komise v čele s nezávislým 
odborníkem rozhodla o vítězích naší 
soutěže. Vybrali jsme 10 finalistů a 
fotky jsme vystavili na obecním úřadu a 
na internetových stránkách. 

Do finále postoupili: 
Květa Haklová, Iveta Holcmanová, 

Ingeborg Honková, Marie Hypská, 
Jiřina Kvasničková, Radka Malá, Marie 
Podrábská, paní Sedláčková, Eva 
Semschová a Růžena Vápeníková.

Z těchto deseti finalistů jste mohli 
svým bodováním (na obecním úřadu 
nebo na www.obec-vedomice.unas.cz) 
zvolit celkového vítěze, který dostane 
věcnou cenu. Celkový vítěz letošního 
ročníku bude znám až po uzávěrce 
tohoto čísla Vědomických novin.

Finalisté získali poukázku na odběr 
zahradnických potřeb v hodnotě 300,- 
Kč. 

Kdo se do finále nedostal, dostal 
cenu útěchy (tentokrát to byl ručník s 
květinovým motivem) . 

A kdo se letos nepřihlásil a už teď 
toho lituje, ten ať se s námi těší na třetí 
ročník soutěže „OKNO DO ULICE 
2009“.

Okénko mateřské školy Vědomice
Po prosluněných letních prázdninách Vás znovu zdraví a v 

novém školním roce vítají děti z MŠ Vědomice.
Během letních měsíců potkala naši školku řada příjemných 

změn - v první řadě kompletní rekonstrukce kuchyně, včetně 
nových elektrospotřebičů. V šatně bylo položeno nové lino a 
novou podobu získaly i dětské záchodky. Velký "Dík" za 
provedené úpravy patří našemu zřizovateli - obci Vědomice.

Nyní jsme zpět ve školce a s námi i mnoho dalších aktivit. 
Pokračujeme ve výuce PC "Hrátky s myškou Eliškou", 
Angličtince s lektorkou Hanžlovou, hře na flétnu a 
samozřejmě také v logopedii. V zimních měsících se 
chystáme na zimní stadion v Roudnici nad Labem, kde se 
pod vedením zkušených instruktorů naučíme bruslit.

Ještě před tím tu však bude Haloween a s ním i průvod 
obcí v maskách. Tak nás čekejte!

Mějte krásné dny, užívejte si posledních teplých dnů tohoto 
roku a zase brzy na těchto stránkách Nashledanou!

Za děti z MŠ Lenka Patková

V.L.

I.F.
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Obecní knihovna - z našich akcí 
Vzpomínáme na prázdniny
Letos poprvé proběhl v létě v naší knihovně prázdninový program pro děti, jehož mottem bylo:
„V KNIHOVNĚ SE NENUDÍME.„

Každé pondělní dopoledne byla pro děti nachystána zábava. Střídaly se hry a práce pro šikovné 
ručičky. Kdo přišel, ten nelitoval a často si domů odnášel i vlastnoruční výrobek. A kdo nepřišel, 
může si teď přečíst o co přišel. 

7. července - uspořádali jsme turnaj v pohádkovém maxipexesu 
14. července - zdobili jsme tričko na prázdniny 
21. července - dělali jsme obrázky z těstovin a soutěž v navlékání kolínek…
28. července - společnými silami jsme vytvořili obří obraz, který hned tak někdo neviděl
4. srpna - uspořádali jsme turnaj ve skládání puclí, soutěž o nevyšší věž z kostek…
11. srpna - vyrobili jsme si vlastní knihu 
18. srpna - postavili jsme si nejdelší železnici ve Vědomicích (vozila i bonbóny)
25. srpna -vyfotili jsme se a vyrobili jsme si netradiční rámeček na fotku z prázdnin

Časopisovna
Děkuji všem občanům, kteří přečtené časopisy neházejí do kontejneru, ale dávají je do místní knihovny, kde mohou ještě 

posloužit. 
Máte li doma přečtený časopis (ne starší jednoho roku), vhoďte jej, prosím, do naší schránky, nebo odneste do knihovny či 

na obecní úřad. 
(Televizní programy a vyluštěné křížovky vhoďte raději do kontejneru)

Umístění našich schránek:
1. Mateřská škola Vědomice (na plotě)
2. Obecní úřad
3. Plakátovací plocha ve starých Vědomcích

O penězích trochu jinak
Navazuji na předcházející úvahu o 

penězích trochu jinak, která byla 
zakončena tím, co byla další malá 
mince (ŠESTÁK) v nedávné historii.

V druhé polovině 19 století, 
jmenovitě v roce 1857, byla v 
Rakousku Uhersku zavedena 
zlatníkova měna a nový desetikrejcar 
měl hodnotu dvacetníku. O třicet pět let 
později je zavedena místo zlaté, 
korunová měna a klesá hodnota 
krejcaru a dvacetník má hodnotu jen 
šesti krejcarů, lidově (šest-ák). Mimo 
mincí byly v oběhu i bankovky různé 
hodnoty. Jak v průběhu zlatníkové 
měny i v pozdější korunové. V lidové 
mluvě nazývány (bankocetle).

V roce 1918, končí první světová 
válka. Rakousko-Uhersko se rozpadá a 
v Evropě se utváří několik 
samostatných svobodných státních 
útvarů. Dvacátého osmého října 1918 
je vyhlášena samostatná svobodná 
Československá republika. 
Rovnoprávný stát Čechů, Slováků a 

občanů Zakarpatské Ukrajiny. Krátce 
po získání samostatnosti byla 
nastolena na pořad jednání 
odpovědných orgánu republiky mimo 
jiné i otázka názvu nové měny. Byla 
situace nahrazovat vše, co připomínalo 
zaniklou monarchii. A jak již bylo řečeno 
v bývalém Rakousku-Uhersku byla 
korunová měna. Koruna by byla však 
znakem monarchie a proto padlo 
několik návrhu na pojmenování nové 
měny. Nechybělo mnoho a na místo 
korun a haléřů jsme mohli mít sokoly a 
orlíky. Byl také prosazován návrh, aby 
obíhaly franky nebo hřivny. Hřivny byly 
dokonce zavedeny 7.11.1929 zákonem. 
Měly to být zlaté stokorunové mince. K 
vydání hřiven však v důsledku 
začínající světové hospodářské krize 
nedošlo. Vzhledem ke skutečnosti, že 
nedošlo o názvu naší nové měny ke 
shodě, byla potvrzena korunová 
měna.V roce 1919 jako stý díl nové 
československé koruny byl zaveden 
haléř a můžeme odvodit názvy dalších 

drobných mincí, jako na příklad pětník 5 
haléřů, následoval desetník a 
padesátník. Zajímavá je samostatná 
historie haléře, která se odvíjí již od 13 
století. Tehdy byly ve městě Hallu 
vyraženy drobné mince a latinsky podle 
místa původu nazvány Hallenses. Na 
našem území se objevily již ve století 
čtrnáctém. Při zpětném pohledu na 
názvy drobných mincí v Evropě se 
nejdéle zachoval u nás, na Slovensku a 
snad v Maďarsku (filéry). Je však také 
pravdou, že i u nás dochází k postupné 
neplatnosti haléřových mincí. 

Výpůjční doba v knihovně je
každé pondělí 
dopoledne 9:00 až 11:00 
odpoledne 17:00 až 19:00 hodin.

Těší se na Vás knihovnice
Ing. Iva Fořtová

Upozornění pro naše čtenáře!!!
Nové knihy z Litoměřic budou v naší knihovně k dispozici od pondělí, 13.října.

I.F.
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Kultura

Zveme všechny vědomické děti na PŘEDSTAVENÍ SVÁŤOVA DIVIDLA SPOJENÉ S 
MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU. Představení se uskuteční v sobotu, 29.listopadu od 17:00 hodin na 
Obecním úřadu ve Vědomicích. Kromě pohádky a další skvělé zábavy, dostanou děti od Mikuláše 
dárek. JE PROTO NUTNÉ DĚTI PŘEDEM PŘIHLÁSIT. 

V případě zájmu vyplňte přiloženou přihlášku a tu odevzdejte na Obecní úřad Vědomice nejpozději 
do 18. listopadu.

(Přihláška je v příloze Vědomických novin DĚTEM.)

Pozvánky

Plakáty na akce budou opět ve vývěskách na Zavadilce, ve starých Vědomicích a také na webu.
Reportáže z akcí, fotogalerie, příp. odkazy na ně najdete na:

Volby 
a jak můžete hlasovat v letošních podzimních volbách.
KDO MŮŽE HLASOVAT: 
- volit mohou občané ČR, kteří dosáhli věku 18 let,
KAM SE BUDE VOLIT:
- do zastupitelstev všech krajů  a jsou jimi: Jihočeský, Karlovarský, Královehradecký , Liberecký, Moravskoslezský, 

Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský a Vysočanský                                                             
- do třetiny senátu parlamentu ČR - volbyl se konají v 27 obvodech: Brno, Česká Lípa, Děčín, Frýdek-Místek, Hradec 

Králové, Karviná, Cheb, Kladno, Kolín, Louny, Pelhřimov, Plzeň, Praha 1, Praha 5, Praha 9, Přerov, Příbram, Olomouc, 
Ostrava, Strakonice, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Turnov, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.

KDY SE KONAJÍ:
- první kolo krajských a senátních voleb se koná v pátek 17. října 2008 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 18.října 2008 

od 8:00 do 14:00hod.                               
- případné druhé kole senátních voleb se koná v pátek 24.října 2008 od 14:00 do 22:00hod. a v sobotu 25.října 2008 od 

8:00 do 14:00 hod.
KDE SE BUDE VOLIT:
- Ve volební místnosti na Obecním úřad ve Vědomicích
JAK VOLIT:
- nejpozději do 3 dnů před volbami vám budou distribuovány hlasovací lístky, v případě ztráty či poškození obdržíte novou 

sadu přímo ve volební místnosti
- musíte prokázat totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem. Poté je voliči umožněno 

hlasování
KDY A JAK BUDOU OZNÁMENY VÝSLEDKY VOLEB:  
- výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách volby.cz                   
- průběžné výsledky jsou oznamovány po uzavření volebních místností, celkové výsledky jsou oznámeny o něco později 

Státní volební komisí

http://obec-vedomice.unas.cz

Pozvánka na 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD.

Lampiónový průvod se uskuteční v úterý, 28.října. Sraz účastníků 
průvodu je v 18:00 hodin před Obecním úřadem ve Vědomcích. Při 
svitu mihotavých plamínků svíček projdeme obcí a možná najdeme 

opět poklad. Nezapomeňte na lampionky, aby jste si po 
cestě měli čím svítit.

Pozvánka na 
PODZIMNÍ DĚTSKOU VÝTVARNOU DÍLNU, 

která se bude konat v neděli, 26.října od 14:00 hodin v 
budově Obecního úřadu ve Vědomicích. Budeme zdobit 
dýničky a kdo přinese kulatou krabičku od sýru, může si s 

námi vyrobit lampion. 
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Sport
SK SAHARA Vědomice – fotbal - jaro 2008

Letní příprava -  2008
„A“ mužstvo – Po promarněném po-

stupu do 3.třídy okresní soutěže z druhé-
ho místa (postupoval celek Záhořan, po 
odhlášení mužstva Radouně z okresní-
ho přeboru  týden před zahájením nové-
ho ročníku) se cíl pro nadcházející 
ročník nezměnil. V kádru mužstva, kte-
ré i nadále vede Míra Kačírek a Pepa 
Hořejší, došlo k několika změnám. Z do-
rostu přešli  Ruda Nevečeřal a  Jarda 
Novák, byl dokončen přestup Ládi Hu-
bálka, nově do „A“ mužstva přestoupil 
Standa Popelka, z hostování se vrátil 
Vašek Šťástka  a po zranění se vrátil 
Jirka Kořínek. Letní příprava „A“ muž-
stva začala 15. července.
Vzhledem k tomu, že po skončení jarní 
části soutěže bylo provedeno na hřišti 
zatravnění pokutových území před obě-
mi brankami, byla přípravná přátelská 
utkání dohodnuta na hřištích soupeřů. 
16.8 bylo sehráno první přípravné 
utkání s účastníkem III.třídy, s celkem Ži-
dovic, které naši hráči vyhráli 3:1, dále 
následovala výhra v Býčkovicích (IV.tř.) 
4:2. Také jsme se účastnili Českého po-
háru, kde jsme v předkole hostili (na hři-
šti Lounek) celek Pokratic „B“(IV.tř.). Ve 
vyrovném zápase jsme po brance 
Vágnera vedli od 20 min.1.pol.1:0, ale v 
poslední minutě zápasu soupeř vy-
rovnal. Následovaly penalty, ve kterých 
jsme byli úspěšnější a vyhráli 5:4, což 
znamenalo postup do 1.kola. Tam jsme, 
opět v Lounkách, hostili účastníka 2.tř., 
mužstvo Libochovic. V překvapivě vy-
rovnaném zápase nakonec branka ne-
padla a zápas skončil 0:0. O postupu 
opět rozhodovaly penalty. V nervydrása-
jícím rozstřelu jsme tentokrát bohužel 
neměli potřebné štěstí a prohráli jsme 
8:9. Přesto je však nutné poděkovat ce-
lému mužstvu za bojovnost a předve-
dený výkon. Posledním přípravným 
zápasem bylo utkání v Cítově, s účast-
níkem 3.tř.mělnického okresu. V kombi-
nované sestavě s pěti dorostenci jsme 
vyhráli 3:1. Celkově lze hodnotit pří-
pravu pozitivně. Mužstvo je v dobré po-
hodě a na mistrovská utkání je dobře 
rozehrané.

Nový ročník 2008-2009 začal 7. 9. na 
hřišti v Přestavlkách s mužstvem 
Dušníky „B“.  Zápas naši hráči vyhráli 
po velmi kvalitním výkonu 5:0 (branky 
Hubálek 3,Kubín a Chládek), když 
všechny branky padli již v 1. poločasu. 
Jediným cílem mužstva pro tento ročník 

je vybojovat  na druhý pokus  postup do 
III.třídy okresní soutěže.

Dorost – Po roční odmlce jsme pro 
tento ročník opět přihlásili mužstvo do-
rostu, které by mělo být zdrojem hráčů 
pro „A“ mužstvo. Podařilo se sestavit 
partu kluků složených z našich býva-
lých žáků doplněných o kluky z jiných od-
dílů, kterým se věnují trenéři Petr 
Chládek, Jirka Kořínek a Tomáš Grund. 
V přípravě sehráli pouze jedno utákní s 
celkem Podřipanu Rovné (II.tř.). Vě-
kové složení mužstva dává předpoklad 
k výraznějším výsledkům především v 
příštích letech, protože spolu mohou 
hrát celé 4 roky dorostenecké katego-
rie. Zejména v tom se jeví velká  výho-
da mužstva.

Svoji soutěž zahájili dorostenci 7. 9. 
na hřišti v Českých Kopistech, kde vyhrá-
li 4:3(1:0) brankami Honzy Chládka – 2 
a Míši Štulce - 2    
Žáci – Z úspěšného mužstva 

(4.místo) po skončení minulého ročníku 
vyšlo, díky generační obměně celkem 7 
hráčů,  které nahradili noví mladí adepti 
fotbalu. Nová trenérská dvojice Evžen 
Luxa a Petr Váňa mají před sebou 
velkou výzvu v tom, aby přes oče-
kávané počáteční těžkosti v podobně 
možných neúspěchů, udrželi nadšení a 

chuť hrát a tím eliminovat věkový rozdíl 
oproti jejich soupeřům. Kluci poprvé hrá-
li pohárové utkání s mužstvem Libo-
chovic (I.tř.)  0:20 a mistrovskou soutěž 
zahájili 7. 9.na hřišti mužstva Račiněv-
se, kde prohráli 11:2 . V obou těchto zá-
pasech se projevil věkový rozdíl mezi 
naším mužstvem a soupřem. O to důleži-
tější je  udržet, i přes tyto výsledky, v 
mužstvu bojovou náladu a radost ze 
hry. Výsledky se časem jistě dostaví .

Ženy – Družstvo žen pokračovalo v 
přípravě na historický vstup do III.Čes-
ké fotbalové ligy žen.

Od 19. 7.do 26. 7. proběhlo pod ve-
dením trenérů Petra Chládka a Ondry 
Lacka soutředění v Pecce u Nové Paky 
v krásné přírodě a na nedalekém pro-
najatém hřišti Sokola Borovnice. V prů-
běhu soustředění sehrály dvě přátelská 
utkání s celkem Sokola Chotěvice, kte-
rý již III.ligu hraje. V obou utkáních 
jsme zvítězili 7:1 a 8:0.

Po návratu ze soustředění začaly tré-
ninky na domácím hřišti a byla sehrána 
další přípravná utkání. S družstvem 
Spartak Telnice (také nový účastník 
III.ligy) prohrálo naše družstvo  v Loun-
kách 0:1 a  ve Všestudech s místní Vik-
torií (soupeř v naší  skupině) také 0:1.
Ženy mají na úvod soutěže velmi 

těžké rozlosování. Dvakrát po sobě hra-
jí venku a první domácí zápas hrají pro-
ti velmi silnému soupeři. Dnes již mají 
odehrané dva mistrovské zápasy. V 
1.kole  zaplatily nováčkovskou daň 31. 
8. v Holoubkově, kde prohrály s místní 
TJ 3:8(1:4), když po dvaceti minutách 
prohrávaly již 4:0. Na začátku 
2.pol.dokázaly ještě snížit na 4:2, ale 
pak již stačily dát  již pouze jeden gól 
oproti 4 gólům soupeřek. Naše branky 
vstřelily Lenka Sýkorová 2 a Helena 
Bačkádyová. K dalšímu zápasu jely na-
še ženy do Sezimova Ústí, kde hraje 
své zápasy FK Bohemia Tábor. Tento 
zápas byl již o poznání vyrovnanější. I 
přes inkasovaný první gól v naší síti 
dokázaly holky otočit výsledek bran-
kami Nikoly Frejové a Heleny Bačká-
dyové na 2:1, ale bohužel naše 
družstvo nedokázalo odolat závěrečné-
mu náporu domácích a nakonec pod-
lehlo 2:4(0:1). I přes tyto počáteční 
neúspěchy není třeba věšet hlavu. 
Družstvo teprve poznává atmosféru mi-
strovských utkání, která jsou něco ji-
ného než utkání přátelská, kterých 
sehrálo celou řadu a většinou vítěz-
ných.   

Rozlosování našich družstev je ta-
kové, že vždy v jeden víkend hrají 
všechny týmy doma nebo venku.

Na závěr bych Vás chtěl všechny po-
zvat na na hřiště SK SAHARA, kde bu-
de určitě potřeba Vaše podpora. 
Odměnou pro Vás budou předvedené 
výkony všech hráčů a hráček Sahary 
na hřišti .
Děkuji, těšíme se na Vaši návštěvu a 
SAHARA válí !!!!!

 js
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Zpráva vývoje sportovních úspěchů léto 2008 Petanque 
SAHARA CLUB Vědomice

V průběhu jara se zdálo, 
že letošní sezona nebude 
nijak slavná. Příprava také 
nebyla jako v minulém roce 
a tak to napovídalo 
nevalným umístněním.

Přišel však obrat. V 
našem největším turnaji v 
České republice, 
započítávaném do 
CENTROPE CUP v Praze, 
se naši dostali v konkurenci 

97 družstev do nejlepší 16-ky.To byl opravdu úspěch.
Sahara nezapadla ani v Roudnickém turnaji „O pohár 

praotce Čecha“, kde jsme získali poháry za třetí místo. Moc 
nás potěšily, i když se jednalo o turnaj bez velké obtížnosti. 

Další slušný výsledek byl na MČR  jednotlivců 1:1 v 

Kolové u Karlových Varů. Tady jsme měli jednoho zástupce v 
nejlepší 16-ce a jednoho v 32-ce.

Zatím nejlepší úspěch jsme přivezli z maďarské části 
CENTROPE CUP,  který se hrál v Budapešti na hřištích 
clubu Szigetszentmiklós. Tento turnaj se hrál po druhé jako 
třídenní. První den se hrály dvojky 2:2,  kde jsme získali 
výsledek z říše snů v konkurenci 84 dvojek jsme se dostali 
na 7 místo!!! Druhý den se hráli trojky 3:3, tam už to nebylo 
takové, ale 43 místo z 107 družstev není zklamáním.

V podzimní části nás ještě čekají dva turnaje. V 
moravských Daňkovicích se hraje MČR mixů 2:2 (team muž 
a žena).

Druhý turnaj je v Roudnici nad Labem 4. 10. 2008, kdy 
máte ideální možnost  přijít se podívat a seznámit se s 
naším sportem.

Závěrem opět pozvání pro všechny občany. Přijďte si 
zahrát na naše hřiště!

Kontakt na našeho presidenta
Pepu Jungmanna  776 151 813.

Petanque

Volejbal
Ze života rekreačního volejbalového klubu SAHARA

Za uplynulé období jsme dokončili dooplocení sportoviště i 
patřičnou terénní úpravu. Na takto upravenou plochu jsme 
zasadili nejen trávu, ale i malé stromky, které nám byly, o 
něco později, současně i s trávou posekány (asi rostly 
zbytečně rychle). Dokončili jsme i zástavbu proluky mezi 
kabinami. Opatřili uzamykatelnými dveřmi, dřevěnou 
podlahou a střechou. Před dokončením je i sezení před 
kabinkami. Je patřičně velké, že si tam posedají všichni hráči 
klubu i s roztleskávačkami. Zastřešení bude provedeno až 
po zimě.
A proto, že nejen prací je člověk živ, udělali jsme i něco pro 
utužení kolektivu po společenské stránce. Na začátku 
prázdnin jsme uskutečnili kemp. Čili stanový tábor na 
sportovišti, abychom neztráceli čas při dojíždění a přepravě 
na hřiště. Těchto pět stanů tam ,,žilo“ po celé tři dny od rána 
do večera, tedy spíše a o to víc, večer a v noci.
Prázdniny jsme ukončili výletem na kolech. Vyjeli jsme přes 
Kyškovice a podél Labe jsme se dostali pod stoupání na 
Brzánky. Až na jediného borce (Martin Beneš) jsme zvolili 
defenzivní taktiku a na kopec raději vyšli  ,, po svých“. Po 
návštěvě pstruhového rybníku a pokecem s majiteli a s 
jejich ostrým hlídačem, nás (či naše řidítka) neomylný 
instinkt vedl k cíli, který taky ležel hned u Labe. Venkovní 
restaurace ,, U trumpetky“. Je fakt, že jsem si myslel, že 
název tohoto podniku pochází od hudebního nástroje, ale 
po chvíli stolování našeho kolektivu, který v tu dobu čítal 12 
lidí, jsem o tom začal pochybovat. Bylo mi jasné proč! 
Ačkoliv jsme tam byli poprvé, ale asi ne první. Chutnalo!! Při 
cestě zpět, i když za tmy, se nedal minout ani hostinec v 
Černěvsi. Domů jsme dojeli všichni živi a zdrávi, což byl 
úspěch. Úspěchem bylo i to, že jsme neztratili Zdenu 
Medunovou, která se výletu na kole z důvodů nepraxe velmi 
obávala, ale byla ohlídána nejen při první části etapy 

(ohlíželi jsme se), ale i při návratu, bez světla. Nemohli jsme 
si dovolit ztratit pokladníka klubu.
V sobotu 6. 9. 2008 se uskutečnil tradiční volejbalový turnaj, 
konaný jako memoriál bývalých členů klubu. Během 
krásného dne absolvovalo každé z 5-ti zúčastněných 
smíšených družstev 4 utkání.

Výsledná tabulka:
1. Volejbalový klub Roudnice n.L. ,,déčko“
2. domácí A tým SAHARA Vědomice
3. roudničtí Sokolové
4. fotbalisté SK Vědomice
5. B tým SAHARA Vědomice           

Turnaj se vyvedl nejen 
kvůli počasí, ale i 
přispěním mnoha 
sponzorů, kteří dodali 
hodnotné ceny v 
neuvěřitelném množství i 
organizačního zajištění ze 
strany domácího klubu a 
záštitou starosty obce p. 
Tyla. Po ukončení 
sportovní části se 
uskutečnila tradiční ,, 
debata o sportu“, 

zúčastněných. Ta trvala za doprovodu několika kytar a 
zpívaného slova do půlnoci. Ale i to k rekreačnímu sportu 
patří. ,, Nejen prací je……..

 S.T.

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

Termín uzávěrky příštího čísla je 1.12.2008.

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
Riana Brázdová
Chovatelů 107
Vědomice
Tel.: 736 766 977

ELEKTROSLUŽBY A OPRAVY
Josef Jindrák
Okružní 3
Vědomice
Tel.: 603 932 111

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVODY, 
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
Václav Líska
Roudnická 8
Vědomice
Tel.: 721 646 321, e-mail: liska4@seznam.cz

KADEŘNICTVÍ – DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ
Anna Rybová
Na Průhonu 270 – budova obecního úřadu
Vědomice
Tel.: 604 866 755

ŽEHLENÍ PRÁDLA
Irena Nováková
Dlouhá 215
Vědomice
Tel.: 721 727 596

Nabídka řemesel a služeb pro naše občany  
Jak jsme již oznámili v minulém čísle Vědomických novin, připravili jsme pro živnostníky a poskytovatele služeb v naší obci 

prostor pro uveřejnění informací o jejich činnosti a kontaktech na ně. Zveřejňujeme tímto nabídky, které nám zatím došly a 
doufáme, že se do příštího vydání přihlásí další zájemci.

Chcete-li, aby se kontakt na Vás objevil v dalším čísle Vědomických novin, které vyjdou v prosinci,
musíte nejpozději do 20.listopadu 2008 doručit do úřadovny Obecního úřadu tyto informace:

- Jméno právnické nebo fyzické osoby
- Popis nabízené služby ( např.: stavební klempířství, topenářství apod.)
- Kontaktní údaje ( telefon, e-mail)
- Adresa provozovny nebo bydliště

Upozorňujeme, že se nejedná o reklamu, informace nad rámec naší výzvy nebudou zveřejněny. Uvedení informací v tomto 
seznamu nebude zpoplatněno.

-red-

Redakční poznámka:
Z důvodu použité technologie při vydávání Vědomických novin nelze otisknout fotografie. 
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Pro děti

Hádanka:
Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna druhou však nevidí.
Co je to?     (tajenka)

Slova zaškrtávejte pouze svisle a vodorovně.

R A J Č E O
Č K A Č E R
R U K A R Y
U A U T O B
B O B O T Y
Č O Č K A  I

AUTO RAJČE
BOB ROTA
BOTY RUB
ČOČKA RUKA
JAKUB RYBY
KAČER

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Přihlašuji své dítě (děti) na představení Sváťova dividla spojené s mikulášskou nadílkou. (29. 11. 2008)
Jméno a příjmení dítěte

Podpis rodičů: Datum:

Přihláška na mikulášskou
Zveme všechny vědomické děti na představení Sváťova dividla spojené s mikulášskou nadílkou. Představení se uskuteční v 

sobotu, 29. LISTOPADU OD 17:00 HODIN na Obecním úřadu ve Vědomicích. Kromě pohádky a další skvělé zábavy, 
dostanou děti od Mikuláše dárek. Je proto nutné děti předem přihlásit. 

V případě zájmu vyplňte přiloženou přihlášku a tu odevzdejte na Obecní úřad Vědomice nejpozději do 18. listopadu.

Ahoj děti!
Dokážete vyluštit tuhle ptačí 

křížovku?
A jestlipak víte, kteří z těchto 

ptáčků teď na podzim odlétají do 
teplých krajů? 

NEPOSLUŠNÝ PETŘÍK
Zuzana Kopecká

Neposlechl mámu Petřík, neoblékl si svůj svetřík.
Hlava bolí, je mu zima, přemohla ho snadno rýma.
Teď tu leží celý den, ven může až za týden.

KMOTR VÍTR
Ludvík Středa

Vítr slídí po  ulici,
Co prý nosím pod čepicí.
Kmotře větře,to jsou vtipy
Ptát se vrabců, ptát se lípy!
Prozradím ti tajnou zprávu:
Pod čepicí nosím hlavu.

DEŠTIVÝ DEN
Ludvík Středa

Honily se šedé mraky
V dešti mezi paneláky.
Trvalo jen malou chvíli,
Než do sebe narazily.
Teď ví celá zeměkoule, 
proč i mraky mají boule.

A co takhle hádanku? Vyškrtejte správně písmenka 

a hned zjistíte, zda jste uhodly správně.
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Recepty     Podzimní křížovka

Láska je májovým dnem srdce. (Disraelí)
Podmíněná láska hrozí každý den rozchodem. (Franzoz)
Lásku si člověk ze srdce nevytrhne, to není bolavý zub.
Chceš-li skoncovat s láskou, pracuj a budeš zachráněn. (Ovidius)
Bolest vždycky koření rozkoše lásky. (Basile-Conte)
Zamilované oko je mírný soudce. (Fontane)
Láska znamená líznout si sladkého, nikoliv se tím namlsat. (Aznavour)
Láska předchází  a poznání pak zabíjí lásku. (Unamuno)
Bát se lásky znamená bát se života a ti kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtví. (Russel)
Lásku bylinami nevyléčíš. (Ovidius)
Je lépe nejprve milovat studování a teprve pak studovat milování. (K.Hašler)
Láska se nekomentuje, jen konstatuje. (Dutourd)
Jestliže se dva lidé milují, zůstávají pro sebe věčně mladí. (Ernst)

Několik
moudrých
slov o lásce
pro Vás opět vybral 

V. Novák

Také se vám urodilo spousta 
jablek a vy s příchodem podzimu 
hledáte nové recepty na jablečné 
pochoutky? Vyzkoušejte ty naše.

VALAŠSKÉ OVOCNÉ KNEDLÍKY

½ kg polohrubé mouky 
3 dcl horké vody 
1 lžíce tuku
špetka soli
z ovoce se hodí jablka nebo 

hrušky 

Ze surovin připravíme těsto – 
jeho výhodou je snadná příprava, 
nelepí se a stáním neřídne. Jablka 
či hrušky nakrájené na čtvrtky 
obalujeme v tenké vrstvě těsta a 
knedlíky vaříme v mírně osolené 
vodě cca 5 minut od doby, kdy se 
odlepí ode dna. 

Sypeme nejlépe strouhaným 
tvarohem a cukrem, omastíme.

PERNÍK S JABLKY

60 dkg strouhaných jablek
1 Hera (rozpustit) 
3 lžíce kakaa 
25 dkg moučkového cukru 
3 vejce 
40 dkg polohrubé mouky
2 prášky do pečiva
vanilka, rozinky, ořechy 

Vše smícháme, nalijeme na 
vymazaný a vysypaný plech. 
Pečeme ve středně vyhřáté troubě 
asi 45 minut. Můžeme polít 
čokoládovou polevou.




