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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,
Přinášíme Vám podzimní vydaní Vědomických novin.
Podzim je vlastně chudák – každý mu vyčítá, že odhání léto a přináší zimu, ale tak už to 
chodí. Navíc má v sobě spoustu krásy – barevné listí na stromech, poletující draky v 
povětří a  taky sbírání kaštanů a tvoření hadů z listí. Kdo chce, ten to vidí, kdo ne, ten 
bude vždycky z podzimu nešťastný. 
Raději máme, když venku svítí sluníčko a je modrá obloha, než když je tam pošmourno, 
mlha a zima. Ale nebýt těch ošklivých dní, nevážili bychom si těch krásných. 
Všechno má svůj rub i líc a tak, když vás potká něco smutného, nebo vás někdo 
rozzlobí, zkuste se podívat i na tu druhou stranu – určitě tam najdete něco hezkého. 

Krásný barevný podzim všem přeje redakce
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BUDOVA SPORTOVCŮ NA SAHAŘE
Zastupitelstvo obce rozhodlo v rámci na-
plňování programu rozvoje obce o po-
řízení projektové dokumentace na 
stavbu Budovy zázemí sportovních klu-
bů Vědomice, jejíž umístění je navr-
ženo  v areálu na Sahaře do prostoru 
za fotbalovými střídačkami. 
Výběrové řízení na zpracovatele projek-
tové dokumentace proběhlo v měsíci 
srpnu 2009. Z tří oslovených projektan-
tů, zabývajících se projekty pro spor-
tovní účely,  byl vybrán ateliér Projekt 

Ing. Aleny Červen-
kové z Prahy, který 
nabídl nejnižší cenu 
za zpracování projek-
tu podle obcí před-
ložené studie. 
Náklady na zpra-
cování projektu 
jsou 355 300,--Kč. 
Předpokládané ná-

klady na realizaci stavby jsou 
předběžně odhadovány na 16,5 milionu 
korun. 

Vedení obce v současné době pracuje 
na nejvhodnější variantě financování 
tohoto záměru. Realizace výstavby 
nového zázemí sportovních klubů vy-
plývá z havarijního stavu současně uží-
vaných stavebních buněk, které 
sloužily jako provizorium v začátcích 
klubu. Nemohou však stačit současné-
mu stavu, kdy sportovní klub Sahara 
sdružuje několik sportovních oddílů, zej-
ména pak oddílů mládežnických. 
Je proto nasnadě, že obec má v plánu 
toto důstojné zázemí sportovcům vybu-

– zdárně a v termínech probíhá první etapa výstavby 
nového chodníku podél silnice II/240 od Zavadilky do 
Roudnice nad Labem, která bude dokončena i s osvětlením 
do první poloviny prosince 2009. Mezitím připravujeme další 
podklady nutné pro získání dalších prostředků do 
následujících let, aby bylo možno plynule navázat dalšími 
dvěma etapami.

– Naše obecní knihovna byla vybrána jako reprezentant 
Ústeckého kraje v celostátní soutěži Knihovna roku 2009. 
Hodnotící komise, která nás navštívila 4. září, ji vybrala do 
celostátní soutěže pro vzorovou činnost paní Ing. Fořtové, 
která se nezaměřuje pouze na půjčování knih, ale připravuje 

pravidelně různé kulturní akce pro děti i dospělé, výstavy, 
soutěže a spousty dalších aktivit. Tato činnost nadchla 
hodnotící komisi, což se promítlo i do závěrečné zprávy 
komise, cituji : „ Aktivní a kreativní přístup Ing. Fořtové ke 
společenskému životu v obci byl hlavním důvodem, proč byla 
Místní knihovna ve Vědomicích navržena na Knihovnu roku 
2009“. Přijďte se sami přesvědčit, že tomu tak skutečně je. 
Přeji naší milé paní knihovnici do další práce hodně sil, 
nápadů a nadšení, nové návštěvníky a hlavně co nejlepší 
umístění v soutěži. 

JAROSLAV SEIFERT „PODZIM“

V sychravém větru už tu všechno zebe,
suchého listí plný kout.
Vlaštovko, řekni, pod které zas nebe
přichystala ses odlétnout?

Tatínek za vsí pouští dětem draka,
drak zmítaje se stoupá výš.
Buď sbohem, léto! Havran blízko kráká
a vrána kráčí ještě blíž.

Posedávají chlapci u ohýnků,
v kapse jim hřeje zemák z popele.
Co chvíli setřeš hebkou pavučinku,
jež uvázla ti na čele.

Jen nestýskej si, vrátí se čas jara
a s jarem míza do proutí.
Do šedé mlhy padá země stará
na malou chvilku usnouti.
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Několik slov o rozumu.

Klub důchodců ve Vědomicích

Několik slov o štěstí i starostech.
Spí, ale jeho štěstí bdí. (Katalánsko)
Hrabivý duch se nespokojí se žádným ziskem. (Publius Syrus)
Čas se za peníze nekoupí. (čínská moudrost)
Jen ty poklady, které jsi rozdával, budeš mít stále. (Martialy)
Ten, kdo má rád přepych a krásné věci, musí bdít celou noc. 
(Tunisko)
Velký majetek je velké otroctví. (Seneca ml.)
Šťastný ten člověk, kterého varuje cizí chyba. (Jan Amos Komenský) M.C.

Do Roudnice jezdíme často, někdo každý den. Ale všímáte si věcí kolem sebe? Víte, 
že na konci mostu stojí mýtní stanice z dob našich předků?
Tenkrát se jezdilo hlavně koňmo a přesto se před vjezdem do města, a to nejen do 
Roudnice, muselo zaplatit mýto. Tak to bylo a jinou možnost než zaplatit neměli.
Dnes se mýtné vyžaduje za používání dálnic a pro někoho je to problém. Přitom je to 
pohodlíčko při tom dnešním shonu. A hlavně je to bezpečnější.
Škoda, že to pohodlí se zdráhají využívat řidiči náklaďáků. Než by zaplatili, raději 
dálnice objíždějí a huntují okresní silnice, omezují a ruší obyvatele měst a obcí, 
kterými projíždějí. Kdyby přemýšleli, tak zjistí, že co ušetří na mýtném, dají za větší 
spotřebu při průjezdu obcemi.

Mýtné

Prázdniny utekly jako voda, začalo září, 
a děti se rozutekly od babiček a 
dědečků do škol. Teď nastaly prázdniny 
prarodičům… Někteří se na ně 
zaslouženě těšili. Každopádně, má 

každý na co vzpomínat. Například na 
veselé zážitky a příhody s vnoučaty 
nebo na Anenskou zábavu, kterou opět 
pořádal Klub důchodců. Jako loni se 
konala koncem července v areálu u 

Labe. Na zábavě nechyběla legrace, 
dobrá nálada a příjemná hudba. 
Pořadatelé doufali, že se dostaví více 
lidí než minule. Bohužel se tak nestalo. 
Tak snad příště. 

Historie pítka v centru obce Na Zavadilce
Naše redakce se setkala s dotazem, 
kdo vlastně je autorem a kdo 
vybudoval pítko Na Zavadilce.
Autorem tohoto díla je pan Josef 
Klečka, tehdejší vedoucí odboru 
výstavby Národního výboru v Roudnici 
nad Labem, který je původně vytvořil 
před nově budovanou prodejnu v 
současné Riegrově ulici. Většina z nás 
tuto prodejnu zná pod názvem 
„chaloupka“. Nebylo však po chuti 
vedení města, aby skulptura byla před 

obchod umístěna a tak ji pan Klečka 
nabídl Národnímu výboru ve 
Vědomicích jako doplnění centra 
Zavadilky a jeho tržnice. Autor toto dílo 
nabídl bezplatně s tím, že bude 
nápomocen při jeho montáži. Na 
obecním úřadě máme v archivu 
fotografie, které dokumentují výstavbu 
tohoto pítka, přivedení pitné vody, 
stavební práce, pokládku dlažby. 
Všichni zůčastnění pracovali zadarmo, 
v takzvané akci „Z“. Jiným způsobem 

se ani jinak nic na vsi nedalo 
vybudovat. Obětavost a ochota 
některých našich spoluobčanů 
pracovat v době svého volna a zdarma 
nám zajistila většinu chodníků  v obci, 
Mateřskou školu, Obecní úřad atd. Na 
budování moderního pítka se mimo 
jiných podílel pan Vetešník se svým 
zkonstruovaným bagrem, dále pan 
Vašák a již zmiňovaný autor pan 
Klečka.Celá výstavba probíhala v září 
a říjnu 1988 a slouží dodnes. 

MÍT ROZUM a umět jej využít jsou dvě různé 
schopnosti.
Čím menší rozum člověk má, tím méně pozoruje 
nedostatky.
Ženy jsou chytřejší než muži, protože méně vědí, 
ale o to více porozumí.
Všemu porozumět znamená vše odpustit.
Rozum je největší kapitál.

Výsledky soutěže "Okno do ulice 2009"
Obec Vědomice vyhlásila na jaře již třetí ročník soutěže o 
nejkrásnější květinovou výzdobu.
Do soutěže se přihlásilo 21 občanů. Každý přihlášený dostal 
zdarma hnojivo na květiny a povídání o jejich pěstování. 
Začátkem července 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, kde jste si mohli vybrat 
vlastního favorita soutěže.

DO FINÁLE POSTOUPILI: 
Jiřina Kvasničková, 
Ingeborg Honková, 
Marie Hypská, Emílie Semschová, Blanka Procházková, 
Míša Sekerová, Růžena Vápeníková, Marie Podrábská, 
Martina Sazečková a Markéta Marková.
Po sečtení hlasů z internetového hlasování a hlasování na 
obecním úřadu zvítězilo okno s číslem 10.
Celkovým vítězem letošního ročníku soutěže “OKNO DO 
ULICE” se stala paní MARTINA SAZEČKOVÁ.
Blahopřejeme!!!

M.C

V.N.

I.F.

M.N.

V.L.
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ČÍSLO 30.
R. 1873 jakož i r. 1857 zapsán jest 
držitel domku č. 30 Václav Turek (nar. 
1800); první manželka Veronika (starší 
o 7 let) zemřela r. 1855, načež oženil 
se Turek s Marií (dříve Valínovou z č. 
6). V domku bydleli ještě rodina Marie 
Slavíkové se 2 syny a nádeník Josef 
Slavík se ženou. R. 1887 jest 
majitelkou Josefa Valínová, r. 1890 
zapsáno vlastnictví Růženě Houdkové 
nezletilé, r. 1905 koupili domek 
manželé Karel a Marie Houdek, ale již 
r. 1912 opět byl prodán Františku a 
Antonii Ládrovým. Od r. 1918 jest 
vlastnicí Marie Richtrmocová.

ČÍSLO 31.
Držitelem č. 31. byl r. 1837 nádeník Jan 
Řebíček. V domku bydleli ještě 
nádeník: Josef Kouba se ženou a syn 
František Řebíček se ženou Terezií a 
dvěmi dětmi. R. 1870 vtěleno bylo do 
pozemkových knih vlastnické právo 
Janu a Anné Řebíčkových, kteří měli 7 
dětí; nejstarší se jmenoval Václav 
Pospíšil. Vlastnictví nabyli r. 1880 
manželé Jan a Kateřina Nerglovi se 
služebností bytu pro Annu Řebíčkovou. 
R. 1911 nastoupil v držebnosti domku 

Václav Nergl.

ČÍSLO 32.
Toto číslo patřilo r. 1837 pokrývači Janu 
Dlouhému a jeho ženě Magdaléně (s 
výměnkem Magdaléně Dlouhé). Jejich 
nájemníkem byl nádeník František 
Slavík, ,, dobře Dlouhý“ po matce Anně 
Slavíkové, se dvěmi dětmi. Syn Jana 
Dlouhého Josef dědil po smrti obou 
rodičů domek r. 1881. R. 1882 prodáno 
bylo čís. 32 v dražbě Josefu Sohrovi, 
který je rok na to opět prodal Janu a 
Barboře Klementovým; po nich je dědili 
František a Marie Klementovi.

ČÍSLO 33.
R. 1837 byl majitelem nádeník Václav 
Kubeš; měl 3 syny a 2 dcery (syn 
proženil se v obci). V domku bydlela 
ještě tříčlenná rodina nádeníka Josefa 
Kubeše. Domek r. 1874 převzali po otci 
Jan a Rosalie Kubešovi, r. 1881 měla 
opět polovinu domu Rosalie.

ČÍSLO 34.
R. 1845 vlastník nádeník Václav Vaidl s 
manželkou Kateřinou měli na výměnku 
Kateřinu Vajdlovou (nar. 1792). Vlastník 
měl syna a dvě dcery, u báby – 

výměnice byli další její potomci: 2 
synové a dcera Anna, která opět měla 
2 syny své. R.1886 jest dědicem syn 
Václav s výměnkem rodičům. 
Vlastnické právo měl od r.1893 
nezletilý František Vaidl, od r. 1894 
Anna Turková. Domek koupil r. 1897 
Václav a Marie Klementovi s 
výměnkem předešlé vlastnici. Majitelé 
od r. 1912 Marie Klementová, od r. 
1915 František Klement.

ČÍSLO 35 – I.
R. 1837 měl nádeník Jan Brůža se 
ženou Marií, r. 1888 Josef Horecký se 
ženou Rosálií, r. 1890 Alžběta 
Černichová. Domek koupili r. 1893 
manželé Václav a Marie Bartošovi. R. 
1895 změněno bylo popisné číslo 
domu na 50. Pro výši ohradní zdi platí 
totéž co v čísle předešlém. Od r. 1909 
byla držitelkou Marie Bartošová.

Paměť domů vědomických  

Z historie
NĚKOLIK ÚDAJŮ O NOVĚ 

VZNIKLÉM STÁTĚ
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE V 

ROCE 1918

Jak v letech minulých, tak současných 
si 28. října pravidelně připomínáme 
vznik nového státu – Československé 
republiky. V projevech státníků se 
většinou hovoří o tom, kdo a jak se 
zasloužil o její vznik. Je připomínáno, 
jak probíhal politický boj o jeho 
existenci i představa sociálního 
formování. Čas od času jsou 
připomenuty i zásluhy ruských, 
francouzských a italských legionářů. Již 
méně je hovořeno, jaké bylo sociální 
složení obyvatelstva apod. Domnívám 
se, že nebude na škodu si připomenout 
několik dat a čísel u příležitosti 
devadesátého prvního výročí vzniku 
Československé republiky (ČSR).
Lze se právem domnívat, že bude 
správné uvést krátkou informaci o 
existenci Národní rady (NR) a jejím 
složení. Třináctého července roku 1918 
proběhla v Praze za předsednictví 
Antonína Švehly ustavující schůze 
Národní rady zástupců politických stran 

včetně zástupců Slovenska. Do vedení 
NR byli zvoleni: dr. Karel Kramář, 
Antonín Švehla, Václav Klofáč a 
František Soukup. Jedenáctého října se 
NR přetvořila na prozatímní vládu 
Československé republiky. Čtrnáctého 
října oznámil generální sekretář dr. E. 
Beneš všem dosavadním spojeneckým 
vládám „Usnesení o ustavení a 
schválení prozatímní vlády ČSR“. Do 
této vlády byli jmenováni: T.G. Masaryk 
jako předseda vlády, dr. E. Beneš jako 
ministr zahraničních věcí, generál M.R. 
Štefánik jako ministr národní obrany. 
Ještě téhož dne vláda jmenovala 
velvyslance: Osuský – Londýn, dr. 
Sychrava – Paříž, dr. Borský – Řím, 
Pergler – Washington, Pavlů – Omsk, 
Špaček – Tokio.

ČSR se vytvořila z území, které bylo 
součástí rakousko-uherské monarchie 
z Čech, Moravy, Slovenska a 
Podkarpatské Rusi. Svoji rozlohou 164 
tisíc km čtverečních jí patřilo v roce 
1918 třinácté místo v Evropě. Počtem 
obyvatel (13 613 172) zaujímala deváté 
místo v Evropě. Průměrná hustota 
obyvatel na km čtvereční činila 103 
osoby. Uvedená hustota postupně 
klesala směrem od západu na východ. 
Na Podkarpatské Rusi činila jen 55 
osob na km čtvereční.
Zajímavé jsou i údaje získané v době 
vzniku republiky z dostupných pramenů 
o sociálním složení námezdně činných 
(práce za mzdu). Z celkového počtu za 
mzdu pracovalo 4 100 000 osob, z toho 
v průmyslu 2 170 000, v zemědělství 
1 050 000, v dopravě a obchodu 400 
000, zbývající ve veřejných službách, 
svobodných povoláních a jako 
služebnictvo.

Příště o skladbě průmyslové a 
zemědělské výroby.   

V.N.
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KNIHOVNA

Výsledky hlasování ve fotosoutěži na téma „Co roste a kvete 
ve Vědomicích“ do uzávěrky tohoro čísla nebyly známy. Do 
soutěže bylo přihlášeno 16 snímků.
Soutěžní snímky byly umístěny na webových stránkách 
http://obec-vedomice.unas.cz, kde jste mohli vybrat nejlepší 
fotografii.
Další možností bylo hlasování přímo na obecním úřadu, kde 

byly všechny soutěžní 
snímky vystaveny.
Tři autoři nejhezčích snímků 
získají krásný batoh a knihu 
fotografií.
Výslekdy Vám přineseme v 
dalším čísle Vědomických 
novin.

Fotosoutěž

Upozornění:
Některé děti si ještě nepřišly do 
knihovny vyzvednout medaile (1. až 3. 
místo) a diplomy (4. až 6. místo) z 
„Recykláčkovy olympiády“. Úplá 
výsledková listina je na webových 
stránkách: http://obec-
vedomice.unas.cz. Máte čas do konce 
října. Tady je seznam těch, kteří si ještě 
nepřišli pro medaili:

pořadí příjmení jméno
1 Kacková Tereza
1 Uhlíř Dominik
2 Doležal David
2 Slunéčko Šimon
2 Tichá Karolína
2 Zoldová Kateřina
3 Doležalová Barbora
3 Gabriel Petr

3 Gabrielová  Gábina
3 Jindráková Lenka
3 Kocubinská Karolína

Knihovna je otevřena každé 
pondělí od 9:00 do 11:00 a od 
17:00 do 19:00 hodin.

Medaile a diplomy...

I.F.

Letos již podruhé celé léto probíhala akce 
„PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ ANEB V KNIHOVNĚ SE NENUDÍME“.
Každé prázdninové pondělí jsme se scházeli s dětmi v knihovně. Program jsme měli opravdu pestrý. Na našem webu se 
můžete podívat na pár fotek.
6. července - Malujeme na textil – TAŠKA NA PRÁZDNINY
13. července - Zapomenuté hry – jak si hrála tvoje babička nebo dědeček
20. července - Duhová cédéčka – malujeme barvami na sklo
27. července - Vlaky, vláčky, mašinky – po roce opět stavíme maxi-vláčko-dráhu
a s těmi, kteří na mašinky nejsou, si vyrobíme něco proti slunci
3. srpna - Zdobíme kamínky – ubrousky, barvy, drátky
10. srpna - Modelujeme a modelujeme. Tolik modelíny pohromadě jste ještě neviděli
17. srpna - Koule a kuličky – co všechno se dá s kulatou věcí hrát
24. srpna - Vyrábíme originální zápisníčky a obaly na knížky – nemáte obal na učebnici? Naučíte se, jak na to.
31. srpna - Užijem si prázdniny do poslední hodiny – hry a soutěže

Z našich akcí

Další prázdninovou akcí byla 
VELKÁ SAMOLEPKOVÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ. Děti při každé prázdninové návštěvě knihovny, kde si i vypůjčily knížku, 
dostaly do prázdninové průkazky samolepku. Na konci prázdnin jsme samolepky sečetli a vyhlásili jsme 3 nejpilnější. Byla to 
Andulka, Emička a Andrea. Všechny dostaly speciální tričko s logem a nápisem „Čtenář léta 2009“. Ani ostatní děti však 
domů nešly s prázdnou. Odnesly si záložku do knížky a ty starší rozvrh hodin opět s naším logem. A navíc jsme poslední den 
prázdnin v knihovně vyráběli dortíky. Opravdové. Mňam. I s čokoládou a se šlehačkou.

Místní knihovna ve Vědomicích byla za 
Ústecký kraj nominována do celostátní 
soutěže “KNIHOVNA ROKU”. V pátek, 
4. září, knihovnu navštívila 
hodnotitelská komice. Seznámila se s 
knihovnou a aktivitami, které zde 
probíhají. Prohlédla si i náš 

pohádkovník, který jsme zasadili loni, 
při první “Noci s Andersenem”.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. 
října 2009 v Praze, v budově 
Klementina. Avšak i pouhá nominace je 
pro naši knihovnu velkým úspěchem.

Nevíte, jak to u nás v knihovně 
vypadá? Tak se přijďte podívat. Jsme 
tu pro Vás každé pondělí od 9:00 do 
11:00 a od 17:00 do 19:00 hodin. 
Půjčujeme knihy a časopisy a máme i 
počítač s připojením na internet. 

Úspěch místní knihovny



Vědomické noviny strana 5

Líbí se Vám naše obec? Hlasujte v soutěži!
Soutěž probíhá od 1. května 2009 do 30. listopadu 2009 (do 24:00hod).
Více na http://www.czregion.cz/vedomice.

Mezi obcemi se držíme na pěkném druhém místě. Máme již kolem 20 tisíc hlasů. 
Tak podpořte Vědomice svým hlasováním! Svůj hlas můžete přidat každou hodinu. 
Výsledky budou zveřejněny 5. prosince 2009.

Hlasování v soutěži
o nejkrásnější obec!

Kavárna ve Vědomicích
Kultura

Okénko mateřské školy Vědomice
Skončila doba dovolených, prázdnin a sladkého nicnedělání. 
Před námi, školáčky, je nový školní rok a s ním spousta 
stávajících i nových povinností. Letos máme v naší 
vědomické školce hned 13 předškoláků, kteří již od září 
pracují podle sešitu "Už se těším do školy". V něm jsou 
zahrnuty úkoly na přesnost kreslení, základní znalosti z 
přírody, společnosti, češtiny a matematiky. Zároveň se učí 
soustředit, procvičují barvy a uvolňují roku pro nácvik 
správného psaní. V našem programu je čas i na zábavu. 17. 
září jsme společně s dětmi z Vrbice a Vrutice vyrazily na 
pštrosí farmu do Židovic. Na začátku měsíce října přijede do 
naší  školky divadlo s vystoupením "Písničky papouška 
Bubáka". V tomto měsíci máme v plánu také výlet do 

libochovického zámku, kde je připraven pestrý program s 
dobrodružným nádechem. Jinak stálými aktivitami v naší MŠ 
zůstává hra na flétnu, angličtina, logopedie a výuka PC 
"Hrátky s myškou Eliškou".  Na závěr bych chtěla dětem i 
dospělým popřát, aby si užili posledních teplých dnů a s 
elánem vstoupily do nového školního roku.
Lenka Patková

Plánované akce

I.F.

Oznamujeme občanům Vědomic, že dne 5. září byla ve Vědomicích otevřena kavárna. Není to jen obyčejná kavárna, je to 
kavárnička. Kavárnička u skřítka Knihovníčka. Ke kávě tu podáváme časopisy, můžete si zdarma zabrouzdat na internetu a 
domů si odtud můžete odnést knihy na přečtení. Otevřeno je každé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin.
Tak přijďte k nám na kávičku…
Budete vítáni.

Perličky z naší školičky
Chlapec při vycházce : "Mně se líbí tahle kočka, ta kudrnatová"

Chlapec při obědě : "Ta omáčka chutná bedlově". (pozn. houbová omáčka)

Dívenka při rozhovoru s učitelkou : "Ňák si zhubla se mi zdá"

Rozhovor chlapečka a paní kuchařky : "Půjdeš před spaním čůrat?"
odpoveď "Já chodím i přes den"

Do konce letošního roku plánujeme ještě tyto kulturní akce:
Lampiónový průvod aneb "Uspávání vědomických broučků" - 30. října
Mikulášská nadílka aneb "Možná přijde i kouzelník" - 6. prosince
Vánoční trh s vánoční dílnou - 12. a 13. prosince
Zpívání u vánočního stromu

http://obec-vedomice.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:
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Petanque
ÚSPĚCH Z ŘÍŠE SNŮ

Velkého úspěchu dosáhli  hráči petanque na velkém 
mezinárodním turnaji ve Slavkově u Brna na turnaji GP 
AUSTERLITZ . Letošního ročníku ,který se konal 25. 
července 2009 se zúčastnilo 64 trojic ze tří zemí. Kromě 
hráčů ČR se ho zúčastnili hráči ze Slovenska a Holandska. 
Naše trojice ve složení  Monika a Tomáš Pillerovi oba ze 
Sahary Vědomice a Pavel Kocourek Hej-Rup Roudnice n.L. 
obsadili na tomto turnaji 1. místo. Ve finále porazili bývalé i 
součastné mistry ČR 13:5. Za toto umístění jim byl předán 
Putovní pohár na kterém budou vyryta jejich jména. I ostatní 
dvě trojice z Hej-Rup se umístili na pěkných místech. Trojice 
ve složení Milan Lapihuska st., Robert Lapihuska a Milan 
Lapihuska ml. Obsadila celkem 18. místo, když svoji skupinu 
vyhrála bez ztráty bodu. V rozhodujícím utkání jim nepřálo 
štěstí a prohráli o postup mezi 16 nejlepších družstev. Nutno 
podotknout že našim hráčům přálo i počasí a několikrát za 
den sprchlo, čímž se terén změkčil což našim hráčům 
vyhovovalo. Třetí trojice ve složení Milana a Jiřiny 
Demčíkových spolu s Tomášem Přikrylem - Slope Brno 
nepostoupili ze základní skupiny a tak hráli tzv. turnaj ,,B“ , 
kde obsadili 4. místo a tudíž 36. místo. Na tomto turnaji bylo 
oficiálně potvrzeno pro Hej-Rup Roudnice nad Labem 
pořadatelství MČR seniorů mužů a žen nad 50 let. 
Mistrovství se uskuteční v neděli 11.10.2009 po turnaji Meva 
Cup pořádaném místním klubem Hej-Rup 10.10.2009 
Srdečně zveme širokou veřejnost a příznivce tohoto sportu, 
kde uvidí nejlepší seniory a seniorky. 
Víkend v polovině srpna byl pro Podřipské hráče petanque 
dosti zvláštní. V prní řadě přivítali na své půdě 16 hráčů ze 
švédského Trelleborgu, kteří oplatili návštěvu místních hráčů 
z loňského roku. Byl mezi nimi i několikanásobný mistr 
Švédska v petanque. Švédští hráči strávili čtyři 
nezapomenutelné dny, které jak sami řekli se jim vryjí do 

paměti a na oplátku pozvali naše hráče k nim do Švédska, 
což bylo s velkým díkem přijato. Zúčastnili se i turnaje 
Podřipského poháru, který proběhl dne 15.8.2009 na  hřištích 
v Roudnici nad Labem. Turnaje se účastnilo celkem 40 
dvojic. Kromě hráčů z ČR a již zmíněných hráčů ze Švédska 
se zúčastnili i hráči z německých Drážďan. Na oplátku 
Podřipští hráči přislíbyli účast na turnaji v Drážďanech . 
Turnaj proběhl bez nejmenších problémů. Největším 
nepřítelem bylo velké teplo. Na 1. místě s umístila dvojice z 
POP Praha Pavel Vlk a Michal Preuss. Z domácích hráčů si 
nejlépe vedla dvojice Robert Lapihuska a Blanka 
Suchomelová, která obsadila 4. místo. Tomáš Piller a Monika 
Pillerová se umístili na 9. místě atd.
Chtěl bych ještě jednou pozvat naší širokou veřejnost, aby se 
přišli podívat na již zmiňované turnaje a pokud by se jim tato 
nenáročná hra zalíbila, tak aby rozmnožili řady hráčů této 
krásné hry.

                   Tomáš Piller 

ŽENY
Do konce jarní části sezóny jsme 
sehráli ještě dva zápasy. Na domácím 
hřišti jsme prohráli 1:5 s Blatnou. 
Utkání mělo jednoznačný průběh. 
Naše holky nestíhaly, soupeřky si zcela 
zaslouženě odvezly tři body.
K poslednímu zápasu jsme jeli na 
Mělník, kterému chtěla děvčata vrátit 
podzimní porážku z našeho hřiště. 
Začali jsme s třemi útočnicemi, 
vytvářeli si řadu šancí, koncovka však 
byla žalostná. Po prvním poločase, za 
stavu 0:0, bylo více jak jasné, že zápas 
rozhodne jediná branka. Ta nakonec 
přišla 10 minut před koncem, kdy 

přesnou přihrávku Vlasty Raabové 
zužitkovala střídající Týna Zahálková. 
Na výsledku tohoto derby nám 
trenérům hodně záleželo a proto jsme 
rádi, že ho tým zvládl a všem patří za 
to velký dík. V konečné tabulce dívky 
obsadily 9. místo, kdy v 18 zápasech 
nasbíraly 11 bodů za 3 výhry, 2 remízy 
a 13 porážek s celkovým skóre 24:63.
Hned následující víkend pořádal náš 
oddíl II.ročník turnaje o pohár SK 
Sahara Vědomice za účasti FC Inferno 
Praha, KF Stavoren Kostomlaty pod 
Milešovkou, SK Viktorie Všestudy a SK 
Sahara Vědomice. V prvním utkání 

jsme porazili Kostomlaty 2:0 a po dvou 
brankách Renaty Saskové jsme 
postoupili do finále, kde nás čekal vítěz 
druhého dopoledního zápasu, SK 
Všestudy, který vyhrál 3:0 nad 
Infernem Praha. Ve finále jsme 
soupeřkám podlehli 2:0 a obsadili tak 
druhé místo.
Od 18. července jsme pobývali na 
týdením soustředění v areálu Pecka u 
Nové Paky. Trénovalo se každý den 
dvoufázově, všechny hráčky makaly 
nadoraz, žádná nic nešidila. Se vším 
jsme zde byli spokojeni. Škoda jen, že 
se nemohly uskutečnit dva plánované 

SPORT

SK SAHARA Vědomice – fotbal 
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podzim -  2009

„A“ mužstvo  –  Letní příprava „A“ muž-
stva byla zahájena na přelomu červen-
ce a srpna pravidelnými tréninky pod 
vedením trenérů Míry Kačírka a Josefa 
Hořejšího v nezměněném kádru, který 
dohrál jarní část soutěže. Cílem muž-
stva v této sezoně je zkonsolidovat ká-
dr mužstva začleněním vlastních 
odchovanců, dát příležitost i vý-
konnostně odpovídajícím hráčům doros-
tu (Jarda Luxa, Michal 
Studnička,Honza Chládek) a pokusit 
se  o postup do III.třídy okresní soutě-
že.
Před zahájením podzimní části sehráli 
hráči jedno přátelské utkání  s „B“ muž-
stvem Libochovic na jejich hřišti a po 
divokém průběhu nakonec prohráli 4:8. 
Dále jsme hráli Severočeský pohár, 
kde jsme v 1.kole zvítězili V Robči nad 
místními borci 3:0, ale ve 2.kole jsme v 
Lounkách prohráli s mužstvem Broza-
ny „B“ (II.třída) 0:14. Nutno 
podotknout,že v těchto zápasech jsme 
nebyli  kompletní.
Mistrovskou soutěž jsme zahajovali dvě-
ma zápasy na hřištích soupeřů.
V 1.kole na hřišti Sokola Račiněves 

jsme měli od začátku utkání herní 
převahu i šance. Jednu z nich proměnil 
L. Hořejší. Další zůstaly nevyužité a 
ještě do poločasu soupeř vyrovnal z 
penalty na 1:1. Ve druhém poločase by-
la hra již vyrovnaná a měli jsme i štěstí 
při dvou velkých šancí domácích. Nako-
nec rozhodl o našem vítězství 2:1 po ro-
hovém kopu  Nevečeřal. 
K dalšímu utkání jsme jeli do Budyně. 
Od začátku zápasu jsme nehráli dobře. 
Vázla souhra při přechodu do útoku a 
objevovaly se chyby v obraně. Ve 
20.min. šli domácí do vedení po  za-
hrání trestného kopu a chybě brankáře 
Kosa. Druhý gól jsme inkasovali o pět 
minut později z penalty. Do konce polo-
času jsme měli možnost zkorigovat vý-
sledek také z pokutového kopu, ale 
Vágner nedal. Ve druhém poločase se 
příchodem J.Hořejšího naše hra zlepši-
la a měli jsme i herní převahu. Když v 
75.minutě po úniku snížil Vágner na 
1:2, měli jsme hru pod kontrolou a vy-
rovnání bylo nadosah. V 85.min při pro-
tiútoku domácích, kdy brankář Kos 
odehrál míč a domácí útočník přes ně-
ho přepadl, zapískal rozhodčí nesmy-
slnou penaltu, kterou domácí proměnili 
a  zvýšili na konečných 3:1.

V prvním domácím zápase na domá-
cím hřišti jsme přivítali mužstvo Klen-
če, které spolu s Břízou sestoupili ze 
III.třídy. K utkání jsme poprvé nastupo-
vali kompletní a od začátku se pro nás 
vyvíjelo velmi příznivě. Již po 5ti mi-
nutách jsme vedli  po brankách L.Ho-
řejšího a Nevečeřala 2:0 a nikdo by se 
nemohl divit ,kdyby jsme ve 20.min. 
vedli o pět branek. Soupeř se však vy-

manil z našeho tlaku a dvěma góly v 
rozmezí 30. a 40.minuty vyrovnal. Vy-
rovnání překvapivě naším mužstvem 
neotřáslo a nadále jsme hráli 
ofenzivně. Po krásné nahrávce Vágne-

MUŽI

zápasy s TJ Sokol Chotěvice, hrající 
též III.ligu skupinu C. Přestože nás při 
květnové návštěvě místní funkcionáři 
ujišťovali, že utkání se sehrají, nakonec 
k zápasům pro malý počet hráček 
soupeře bohužel nedošlo. Ale i tak 
soustředění splnilo naše očekávání a 
pevně věříme, že se vše odrazí i v 
nadcházející sezóně. Ta pro nás začala 
několika přípravnými zápasy a také 
účastí na turnaji ve Všestudech, kde 
jsme obsadili 3.místo.
Co se týče kádru, došlo k posílení. Na 
přestup přišla Bára Cankařová z Teplic. 
Ze stejného oddílu jsme ještě získali na 
roční hostování Andreu Gallerovou, 
která zaujala post gólmanky a do 
třetice z Křešic přišla Monika 
Nováčková, též na roční hostování. Do 
nového ročníku se přihlásila řada 
nových týmů a tak došlo k vytvoření 
celkem 4 skupin po 10 mužstvech. My 
jsme byli zařazeni do skupiny A. K 
prvnímu mistrovskému zápasu jsme 
nastoupili v Jirkově proti Ervěnicím a 
zvítězili jsme 3:2. Holky podaly kvalitní 
výkon, dařilo se hrát na brejky, z čehož 
byly soupeřky značně zaskočeny. 
Nastřelili jsme dvě tyče a mnoho 
dalších šancí zůstalo nevyužito. V 
závěru ervěnické hráčky vsíily druhou 
branku a zápas malinko 

zdramatizovaly, avšak naše dívky 
vítězství již uhájily. Branky vstřelily 
Nikola Fejerová 2x a Helena 
Bačkádyová. Druhé utkání jsme sehráli 
opět na hřišti soupeřek v Brozanech. 
Bylo to okresní derby s krásnou 

diváckou kulisou. Do poločasu jsme se 
ujali vedení gólem Nikoli Fejerové, 
která svým důrazem dělala neustále 
domácí obraně problémy. 5 minut v 

druhé půli stačilo, aby pěknou střelou 
Helena Bačkádyová zvýšila na 2:0. 
Zápas jsme pak kontrolovali až do 20. 
minuty, kdy musela pro zranění 
odstoupit gólmanka Andrea Gellerová. 
Jelikož již v přetávce střídala též pro 
zranění druhá brankářka Tereza 
Tesařová, musela utkání dochytat 
hráčka z pole Milena Hausnerová. Na 
jednotlivých postech došlo k řadě 
přeskupení a toho pak brozanské 
hráčky využily a snížily náskok na 1:2. 
Následoval závěrečný tlak za mohutné 
podpory diváků a bohužel i domácího 
rozhodčího, který nastavoval 6 minut. 
Marně! Holky si už výhru pohlídaly. Po 
dvou kolech máme 6 bodů a navíc ze 
hřišť soupeřek, což čekal málokdo. 
Nyní nás čekají těžší týmy. V domácím 
prostředí přivítáme Droužkovice, 
následující týden jedeme do Ústí nad 
Labem na vedoucí tým tabulky. I proto 
bychom byli rádi, kdyby nás fanoušci 
fotbalu přišli podpořit v hojném počtu. 
Děvčata podporu potřebují a zcela 
určitě se budou chtít prezentovat tím 
nejlepším výkonem.

Za trenéry zdraví všechny 
Petr Chládek 
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Pro děti
Ahoj děti. Dneska jsem pro Vás připravila pár básniček o Veverkách a taky veverčí bludiště. Blíží se zima a tak si některá 
zvířátka dělají zásoby jídla. To aby v zimě neměla hlad.

Pomoz veverce nanosit zásoby na 
zimu do skrýše.

ŽIRAFA A DRACI

Každý dobře ví, že nejvyšším zvířetem na světě je žirafa. 
Nosí hlavu mezi mraky a na všechny ostatní se dívá z velké 
výšky.
Když si chcete popovídat s takovou žirafou, musíte hodně 
nahlas mluvit, aby vás tam nahoře vůbec slyšela. A proto 
není divu, že si žirafy nejčastěji povídají s jinými žirafami, 
ptáky a zvířátky, která umí lézt po stromech.
Každý podzim, když zežloutne listí, začnou se vzduchem 
prohánět papíroví draci. A to si potom žirafy povídají i s nimi. 
A představte si, že jedna žirafa měla podzim nejraději ze 
všech ročních období právě kvůli drakům.
V létě, když bylo krásně teplo, žirafka si říkala: "Už aby byl 
podzim, děti si udělají papírové draky a já si s nimi užiji 
spoustu legrace."
Jakmile podzim začal, byla žirafa na poli jako první a čekala, 
až někdo přijde s tím svým papírovým drakem. A za chvilku 
jich tu létala celá spousta. Někteří byli velcí, jiní malí, jedni 
strakatí a druzí jednobarevní, ale všichni měli 
dlouhé papírové ocasy.
Žirafka si povídala s draky o všem možném. 
Vyprávěla jim o létě a o rozkvetlých kytičkách, o 
zimě a bílém sněhu a také o jaru. Draci nic 
takového nikdy neviděli. A nejspíš ani neuvidí, 
protože papíroví draci se pouštějí jen na podzim.
Jak si tak povídali, žirafě kolem hlavy vlály dlouhé 
dračí ocasy a ona se na ně nemohla vynadívat, tak moc se jí 
líbily. Podívala se na svůj ocásek a povzdechla si,. Nebyl ani 

z daleka tak dlouhý a už vůbec ne tak barevný.
Napadlo ji, že by bylo krásné, mít také takový krásný ocas. 
Ale kde ho sehnat?
Odněkud zdola se ozýval veselý smích. To se děti radovaly, 
jak jim draci krásně létají. A v tom to žirafku napadlo.
Když děti umí udělat celého papírového draka, určitě budou 
umět udělat jenm dračí ocas. Sklonila proto hlavu dolů k 
dětem a poprosila jednu holčičku, jestli by jí udělala takový 
ocas, jaký má její drak.
Když holčička viděla, že žirafka o ocas opravdu moc stojí, 
souhlasila. Smotala svého draka a všichni tři se vypravili k 
holčičce domů. Protože se žirafa nevejde do žádného 
obyčejného bytu, musela zůstat venku a dívat se oknem. 
Holčička vytáhla ze šuplíku barevné papíry a ukázala je 
žirafě. "Jakou barvu má mít tvůj ocas?"
Žirafka se nemohla rozhodnout. Líbily se jí všechny barvy 
stejně. A tak holčička udělala papírový ocas ze všech barev. 
Netrvalo jí to ani moc dlouho. Rychle potom vyběhla ven, 
vylezla na strom a přivázala papírový ocas na ten žirafí.
Byl krásně dlouhý a pestrobarevný. Smála se z něj červená 

a žlutá, modrá a zelená, fialová a dokonce i bílá.
Žirafka pěkně poděkovala a utíkala na pole ukázat 
svůj nový ocas drakům. Utíkala celou cestu a 
barevný ocas za ní vlál a mával na holčičku, která 
stála před domem a byla spokojená, že se jí ten 
ocas krásně povedl.

Pohádka z knížky od Ireny Ričlové - ŽIRAFÍ POHÁDKY 

VEVERKA A KLÍČEK
Šla veverka na procházku,
měla klíček na provázku,
Hopy, skoky přes javory.
ztratila klíč od komory.

Naříkala, bědovala, 
že jsem pozor nedávala!
Klíček našel nakonec
náš kamarád mravenec

Podzimní pohádka
Na zemi najdete spoustu krásně vybarvených listů. Udělejte z nich třeba tohle!
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A PÁR VTIPŮ PRO POBAVENÍ:
* Manželka k muži: "Stále sedíš nad těmi křížovkami. 

Pověz mi něco pěkného." On: "A na kolik písmen?" …

* Víte, co udělá blondýna, když před ni položíte křížovku a 

tužku? Poprosí vás o pastelky. Jinak prý nemůže 
vybarvovat. …

* Manželka luští křížovku a volá na manžela: "Mám tady 
výraz: Historická střelná zbraň od V. Tak tam napiš: Výfuk …

Tady je jedna křížovka pro pobavení. 
A můžete jich mít i víc.
Pokud vyluštěnou křížovku přinesete do 16. listopadu ukázat do knihovny, dostanete časopis plný křížovek.
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Svoz nebezpečných odpadů 
Obec Vědomice ve spolupráci se sdružením obcí SONO 
připravila pro naše občany tradiční podzimní svoz 
nebezpečných odpadů, který se bude konat 24.10.2009 na 
stanovišti u autobusové zastávky ve Vědomicích v 10.10 
hodin a na stanovišti u obecního úřadu v 10.30 hodin. Každý, 
kdo bude chtít nebezpečný odpad odevzdat, musí tak učinit 
osobně. Není možné tento odpad na svozovém stanovišti 
ponechat a odjet. Jako nebezpečný odpad bude možno 
odevzdat lednice, mrazáky, televizory, počítače a monitory, 
použité oleje a barvy, zářivkové trubice a úsporné žárovky, 

akumulátory a autobaterie, zahradní chemii apod. O přesném 
rozdělení odevzdatelných odpadů budete včas informováni z 
úředních desek obce a letákem, který každá domácnost 
dostane do schránky.

Sběr nebezpečných odpadů

Sobota 24.10.2009

10.10 - 10.25      VĚDOMICE u autobusové zastávky
10.30 - 10.45      ZAVADILKA u obecního úřadu 

TAKHLE NE!

ra do běhu Kubínovi jsme v poslední mi-
nutě prvního poločasu šli brankou do 
šatny opět do vedení. Oboustranně hez-
ký fotbal  s šancemi pokračoval i po pře-
stávce. Hra se přelévala z jedné strany 
na druhou a stále se bylo na co dívat. 
V 70.minutě, kdy měl soupeř navrch, 
unikl hostující útočník našim obráncům 
a postupoval sám na naši branku. 
Tvrdou střelou trefil tyč tak,  že míč se 
odrazil k našemu hráči, který poslal 
dlouho přihrávkou do úniku Vágnera, a 
ten potvrdil rčení „Nedáš – dostaneš“ a 

svoji šanci proměnil ve vítězný gól. Zá-
pas tak skončil 4:2 ve Prospěch Saha-
ry. V zatím posledním utkání ve 
Ctiněvsi vyhráli naši hráči nad místním 
Sokolem 1:0 gólem J.Chládka ve 
30.min. prvního poločasu. V zápase na 
tvrdém terénu,který značně ztěžoval 
kontrolu míče a přesnost přihrávek, 
jsme měli po většinu času herní 
převahu. i více šancí, z kterých jsme 
však využili pouze jednu. 
Po odehraných 4 kolech soutěže je muž-
stvo Sahary spolu se Mšenými Lázně-

mi a Klenčí na 4.místě s 9 body a 
ztrátou pouze jednoho bodu na vedou-
cí Sokol Bříza. Ten je naším soupeřem 
v následujícím kole 3.10. od 16 hod.na 
domácím hřišti. Tento zápas opět 
slibuje pěkný a dramatický fotbal, na 
který stojí za to přijít.                     
Děkuji, a těšíme se na Vaši návštěvu
SAHARA válí !!!!!
js
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