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Milí čtenáři,

VYDÁVÁ
VĚDOMICE, "VESNICE
ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.
OBEC

právě jste nahlédli do vánočního čísla Vědomických novin. Kalendářní rok se pomalu
chýlí ke konci. Přichází čas bilancování a také čas novoročních přání. A jak je to s našimi
novinami? V letošním roce jsme pro Vás připravili 4 vydání. Velikonoční, prázdninové,
podzimní a vánoční. Doufám, že si v nich každý čtenář nalezl něco pro sebe. Snažíme
se, aby se v každém vydání objevily nejen důležité informace z obce, ale i trocha zábavy
pro děti i dospělé. Děkuji všem, kteří do novin přispívají. Bez nich by Vědomické noviny
nebyly tak pestré. Noviny jsou prý tak dobré, kolik přispěvovatelů mají. Tak já našim
novinám do nového roku přeji, aby do nich přispívalo stále víc lidí. Také jim přeji hodně
spokojených čtenářů. A Vám, milí čtenáři, přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za redakční radu Ing. Iva Fořtová
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VÁŽENÍ OBČANÉ.

Bělostné vánoce
jsou většinou jen zdání.
Ladovská idylka
vyvolá pousmání,
Vánoce přichází
na mokrých křídlech mraků,
stromečky rozsvěcí
za okny paneláků.

Vánoce – kouzelné období, jedno z nejkrásnější v roce je opět tady. Přichází období tolik
vytoužené zejména těmi nejmenšími, doba očekávání, zda se naplní jejich nejtajnější
přání. Vánoce jsou svátky klidu a domácího štěstí, radosti z rozzářených dětských očí
nad dárky pod vánočním stromečkem. Přeji Vám prožití vánoc v kruhu rodiny a svých
přátel, obklopeni pohodou a vzájemným porozuměním. Pamatujte, že hodnota dárku
nespočívá v jeho ceně, ale v lásce s jakou Vám byl darován.
Do nového roku Vám přeji vše nejlepší, ale hlavně to nejcennější co člověk má a čeho si
bohužel, nejméně váží, to je zdraví. Když není zdraví, není nic, když je zdraví, bude
práce, bude láska, bude i kousek toho štěstí, které je k životu rovněž třeba. Do roku 2011
Vám přeji vše nejlepší, aby se Vám prostě dařilo podle Vašich představ.
Václav Tyl, starosta obce

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

starosta obce svolává 2. zasedání Zastupitelstva obce
Vědomice, které se koná v pondělí 13. prosince 2010 od
18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích.
Zastupitelstvu obce bude navržen následující program
jednání:
1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti OÚ
3. Výroční zpráva MŠ za školní rok 200910
Vědomické noviny

Jmelí a ozdoby
se třpytí na tržišti.
Minulé vánoce
jsou stejné, jako příští,
plné dobrot, vůně,
tajných přání,
radosti z dárků,
štěstí z darování.

4. Návrh na převod finančních prostředků z fondu rezerv MŠ
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2011
6. Zajištění provozu Sběrového dvora
7. Nakládání s majetkem obce
8. Žádost o dotaci SFDI pro rok 2011
9. Interpelace zastupitelů obce
Jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné a každý občan
obce má právo vyjadřovat se k projednávaným bodům
programu jednání.
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Výsledky voleby do zastupitelstva obce

V pátek a sobotu 15. a 16. října 2010 proběhly i v naší obci volby do zastupitelstva.
Z celkového počtu 638 voličů k volbám přišlo 387 voličů, což je přes 60,66 %.
Do zastupitelstva obce Vědomice byli zvoleni tito kandidáti:

Poř.
číslo

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tyl Václav
Fořtová Iva Ing.
Kubeš Karel
Líska Václav
Husák Antonín
Malý Karel
Suchý Josef Ing.
Potůček Miloslav
Sazeček Václav
Šmejkal Radek Ing.
Myška Ivan

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
ODS
ODS

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

284
265
226
207
187
186
157
156
148
112
88

Informace z obce
DRUHÁ

ETAPA

CHODNÍKU

DOKONČENA.
Stavba která je opravdu vidět a
poslouží určitě každému z nás. Tak lze
hovořit o dokončené druhé etapě stavby
chodníku pro pěší, podél frekventované
silnice II. třídy ze Zavadilky do Roudnice
n.L. Jedná se o část od křižovatky do
Kyškovic ke křižovatce k plaveckému
bazénu. Chodník je proveden ze
zámkové
dlažby,
pro
zajištění
bezpečnosti chodců je oddělen od
komunikace svodidly a na straně kde je
osvětlení pracující v úsporném režimu,
je v nebezpečných místech zábradlí.
Přilehlá komunikace je odvodněna pod
chodníkem.
Celá akce byla realizována s pomocí
dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury a finančních prostředků
obce. Další dokončená část chodníku
jistě přispěje k zvýšené bezpečnosti

SBĚROVÝ DVŮR.

I zde lze konstatovat, že stavba byla
dokončena a předána v souladu s
uzavřenou smlouvou do konce měsíce
listopadu. Nyní
nás čeká vybavení
prostor skladovými regály na použité
elektrospotřebiče,
lednice,
pračky,

chodců v tomto dopravně nebezpečném
úseku.

Na stavbě byla provedena kolaudace
a nic nebrání trvalému provozu. Pro
obec bude však akce dokončena až po
vyhodnocení poskytnuté dotace, což
nás v následujícím období čeká.
Nabízí se otázka a co zbývající část k
mostu a do Vědomic. Snahou obce je i v
tomto
úseku
výstavbu
chodníku

bojlery apod. Na sběr nebezpečných
odpadů jsou připraveny dva EKO sklady.
Podmínkou povolení provozu sběrového
dvora je zajištění provozního řádu a
povolení k provozování, které
na
základě naší žádosti vydá odbor
životního prostředí Ústeckého kraje.

Dne 8.11. se konalo ustavující
zasedání
zastupitelstva
obce.
Starostou byl zvolen pan Václav Tyl,
místostarostkou Ing. Iva Fořtová.
Finanční výbor  předseda pan
Václav Líska, členové  Ing. Radek
Šmejkal a pan Václav Sazeček
Kontrolní výbor  předseda pan Karel
Kubeš, členové  Ing. Josef Suchý a
pan Ivan Myška
Výbor výstavby  předseda pan Karel
Malý, členové  pan Antonín Husák a
pan Miloslav Potůček

uskutečnit.
Nejschůdněji
se
jeví
možnost realizovat jako první část podél
silnice II.třídy a za tímto účelem požádat
opět o dotaci. Druhou část realizovat
následně z vlastních prostředků, neboť
se jedná o chodník podél místní
komunikace. Z výše uvedeného je
zřejmé, že realizace je
závislá na
získání finančních prostředků ze
státního rozpočtu a úspor v rámci
vlastního rozpočtu. Zmíněná část
nebude stavebně jednoduchá, neboť v
případě výstavby bude prováděna opět
za nepřetržitého provozu. Zmíněnou
částí
výstavby
chodníku
však
nevyřešíme pouze bezpečnost našich
občanů, ale i roudnických občanů, kteří
navštěvují
plavecký bazén a další
sportoviště na katastru naší obce.
V.T.

Teprve následně lze sběrový dvůr uvést
do trvalého provozu. Předpokládáme,
že provoz bude zahájen během prvního
čtvrtletí příštího roku. Provozní doba
bude ve středu odpoledne a v sobotu
dopoledne. To vše nám však ukáže
samotný provoz.
V.T.

ANKETA
Součástí výtisku těchto novin je ankea "Řekni občane...", kterou pro Vás připravilo Zastupitelstvo obce Vědomice.
Výsledky ankety budou sloužit jako důležitý zdroj informací. Proto Vás prosíme o její pečlivé a pravdivé vyplnění.
Vyplněnou anketu můžete vhodit do schránek na časopisy, nebo ji odevzdat na obecním úřadu a to do 15. ledna 2011.
Další možnost je, že ji vyplněnou donesete 19. prosince na "Zpívání u vánočního stromu". Pokud využijete této
možnosti, čeká Vás za řádně vyplněnou anketu SVAŘÁČEK ZDARMA!!!
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Informace obecního úřadu

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme

Od 23. prosince 2010
budou zaměstnanci
obecního úřadu čerpat řádnou dovolenou.
Úřad bude uzavřen. Znovu otevřen bude
3.1.2011.

naše spoluobčany, že je nutné si vyzvednou
samolepku na odpadovou nádobu pro I. pololetí
2011, jinak hrozí, že Vám v lednu nebude vyvezen
odpad.
Platby za tyto samolepky budou vybírány až v lednu
2011. Ceny budou zveřejněny na www.vedomice.cz
Samolepky si vyzvedněte nejpozději do 22.12.2010.

PROJEKT CZECH POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu
veřejné správy. Poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastr nemovitostí, obchodní rejstřík,
živnostenský rejstřík a rejstřík trestů.
Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.
Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku.
Platí se na místě v hotovosti.
Czech POINT funguje i na Obecním úřadu ve Vědomicích!!!

Klub důchodců ve Vědomicích
Milí čtenáři. Rok se sešel s rokem a už
tu máme konec roku 2010. A tak
dovolte malé ohlédnutí, co se během
roku událo v klubu důchodců.
Uspořádali
jsme
sedmkrát
přátelské posezení, zúčastnili se
oslav Čarodějnic, za podpory
obce jsme pořádali Annenskou
zábavu a v srpnu oslavili Boženka
a Jiří Legnerovi diamantovou
svatbu.
Do minulého čísla Vědomických
novin nám napsali příspěvek
manželé
Novákovi,
kteří
vzpomínají na hezké chvíle
prožité v naší obci. Chtěli bychom
jim moc poděkovat za hezká
slova a ujistit je, že i my na ně
rádi vzpomínáme a přejeme jim v
jejich dalším životě vše dobré a

hlavně pevné zdraví. Doufáme, že až
bude lepší počasí, přijedou se za námi
podívat, popovídat si a zavzpomínat.

Jménem
klubu
důchodců
moc
děkujeme obecnímu úřadu za jeho
kladný přístup a podporu všech našich
akcí. Také děkuji všem, kdo se
jakýmkoli způsobem podílí na
zajišťování všech aktivit v klubu.
Přeji
všem
krásné
prožití
Vánočních svátků, ať vám Ježíšek
donese mnoho dárků, radosti a
nezapomenutelných zážitků.
A do nového roku vše nejlepší a
pevné zdraví.
Zároveň bych chtěla pozvat
všechny občany ve středu, 29.12.
v 18:00 hodin k přátelskému
posezení a rozloučení se starým
rokem.
M.N.

Okénko mateřské školy Vědomice
Zdravím všechny ty, kteří si našli chvíli čas k přečtení
Vědomických novin. Pro mnohé dospělé je to čas shonu,
nakupování, uklízení, pečení. Pro děti je to
zatím to nejhezčí období v roce, kdy mají jediný
úkol  těšit se na Ježíška. Pro mnohé je to
hlavně proto, že konečně dostanou to, po čem
dlouho touží. Ale co je hlavně cíl Vánoc  to, že
je konečně rodina spolu. A to je často jeden z
těch největších dárků pro nás všechny.
V naší školce jsme v tomto období hlavně plni
příprav na vánoční besídku. Dolaďujeme poslední přípravy
před vystoupením, které se uskuteční 17. prosince od 15ti
hodin. Pro všechny, kteří přijdou jsme připravili pásmo
složené z pohádky, básniček, písniček, koled a tanečků. Na
programu je samozřejmě i ochutnání vánočního cukroví, které
jsme vyráběli pod dohledem paní kuchařky.
Předtím nás ovšem čeká ještě návštěva z nebe a pekla.
Přijdou k nám totiž anděl, Mikuláš a čert. Z něj máme trošku

Vědomické noviny

strach, ale snad ho potěšíme tím, že jsme se pro něj naučili
několik básniček a písniček.
Prvním dárkem ze školky bude výlet do divadla
Spejbla a Hurvínka v pražských Dejvicích, kde
si pro nás známá dvojka připravila, jak jinak,
vánočně laděný příběh.
19. prosince si potom společně můžeme
zazpívat koledy při rozsvěcení stromku ve
Vědomicích  v areálu u Labe.
Přeji Vám všem, ať i u Vás nejsou Vánoce
hlavně "o dárcích", ale také o tom, že si konečně můžeme v
klidu sednout po boku našich nejmilejších, na které nám
během každodenního shonu často nezbývá čas.
Také bych chtěla, aby byl nadcházející rok takový, jaký si ho
přejeme mít...
Lenka Patková
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KNIHOVNA
Milí čtenáři. Ráda bych vás seznámila s tím, co se děje v
naší knihovně.
Každé pondělí v 9:00 hodin se scházíme při kávičce.
Popovídáme si, zakousneme ke kafíčku nějakou dobrotu
(střídáme se v pečení) a můžeme si půjčit knížky a časopisy.
I vy budete vítaní. Přijďte mezi nás. Říkáme tomu
Kavárnička u skřítka Knihovníčka.
V pondělí odpoledne jsme se scházeli v knihovně na
výtvarné dílně. Dětí chodilo čím dál víc a nakonec se už ani
do knihovny nevešly. A tak, když jich přišlo 36, bylo jasné, že
takhle to dál nepůjde. A tak jsme děti rozdělili na dvě

Kultura

Změnila se proto i výpůjční doba v knihovně. Knihy si
můžete přijít půjčit i v úterý.

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

dopoledne od 9 do 11 hodin
odpoledne od 16:30 do 17:30 hodin
odpoledne od 16:30 do 17:30 hodin.

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:

http://obecvedomice.unas.cz

USPÁVÁNÍ VĚDOMICKÝCH BROUČKŮ

V sobotu, 23. října, jsme již podruhé uspávali vědomické
broučky. Sešli jsme se před obecním úřadem, kde si děti našly
svého broučka. Za svitu lampiónů jsme se pak vydali k Labi.
Cestu lemovaly mihotavé plamínky svíček. V areálu u Labe
děti broučkům plnily 3 přání a nakonec je uložily k zimnímu
spánku. A po mravenčí ukolébavce se děti vydaly domů.
Některým se ale vůbec domů nechtělo. Letos nám přálo i

VYHODNOCENÍ
JSEM HOUBY“.

skupiny. První skupina chodí v pondělí a druhá skupina v
úterý, vždy od 16:30 do 17:30 hodin. Provoz v knihovně se
tak zklidnil a já se dětem při vyrábění mohu víc věnovat.

FOTOSOUTĚŽE NA TÉMA

„NAŠEL

Soutěž jsme vyhlásili v červnovém čísle Vědomických novin a
probíhala od července do října. Své hlasy jste přidávali jak na
internetových stránkách, tak na nástěnce na Obecním úřadu
ve Vědomicích.
A tady jsou vítězové:
1. místo  Ruda Tichý za snímek „Bez komentáře.“
2. místo  Zděnda Sazeček za snímek „Kdo hledá, najde!!!“
3. místo  Pavel Horáček za snímek „Páteční houbaření“

počasí. Akce se zúčastnilo 90 dětí  90 vědomických broučků
jsme uložili ke spaní.
Moc děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce
podíleli. Hlavně členkám KPOZu, které měly při té spoustě
dětí plné ruce práce.

I.F.
A protože houby stále rostly, pokračovali jsme dalším kolem
na totéž téma.
2. kolo soutěže proběhlo v listopadu a zde jsou jeho
vítězové:
1. místo  Kateřina Jonáková za snímek „To zírám!.“
2. místo  Petr Vlček za snímek „Petrovo houbaření u dědy“
3. místo  Miroslav Vít za snímek „Houby XXL“
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kdo zaslali
soutěžní snímky i těm, kdo se zúčastnili hlasování.
Diplomy a ceny vítězům budou předány 19. prosince na
akci „Zpívání u vánočního stromu“.

Komise pro občanské záležitosti
Vážení spoluobčané.
Blíží se konec roku 2010, proto
bychom Vás rády seznámily s činností
KPOZ
(Komise
pro
občanské
záležitosti).
V červnu jsme se zúčastnily spolu se
zástupci obecního úřadu a MŠ loučení s
dětmi, které odcházejí v září do ZŠ.
Tentokrát bylo jedenáct předškoláků.
V srpnu oslavili na OÚ
Diamantovou svatbu (60 let) manželé
Jiří a Božena Legnerovi. Také v srpnu
se uskutečnila návštěva manželů
Novákových v Jablonném v Podještědí.
Paní Jaruška byla dlouholetou členkou
naší komise a pan Václav svědomitě
vedl kroniku obce. Návštěva proběhla v
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přátelské atmosféře za účasti některých
členek KPOZ a pana starosty Václava
Tyla.
V říjnu se konala v sále OÚ zlatá
svatba (50 let) manželů Ingeborg a
Miloslava Honkových.
V předposledním měsíci v roce
jsme přivítaly naše nejmenší občánky
do života obce.
V úvodu celého
programu
vystoupily děti ze
zdejší MŠ. Za
obecní
úřad
přivítala
nové
občánky
paní
místostarostka

Ing. Iva Fořtová, tentokrát jsme přivítaly
šest miminek.
Naší hlavní náplní však zůstávají
gratulace starším spoluobčanům v den
jejich životního jubilea. Poprvé je
navštívíme, když dovrší 65ti let a pak
vždy po pěti letech (70, 75, 80...), od 80
let chodíme blahopřát každým rokem.
Na závěr přejeme všem našim
spoluobčanům
pohodové
a
zasněžené Vánoce, do nového
roku hodně zdraví, štěstí a
vzájemnou toleranci.
(ZM, VS)
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"Pozdrav z Jablonného "
Vážení přátelé a čtenáři občasníku
Vědomické noviny, znovu se ozýváme,
jak bylo slíbeno. Chceme Vás
informovat o prostředí, ve kterém nyní
žijeme. Jablonné v pod Ještědí leží v
oblasti Jizerských hor. S přidružením
několika sousedních obcí má více jak
tři a půl
tisíce obyvatel. Bytová
výstavba samotného města je velmi
různorodá. Vedle tradiční výstavby
domů z druhé poloviny devatenáctého a
první poloviny dvacátého století, se v
blízkosti centra nachází jednotlivé
stavby z dřívější doby. Hlavně dřevěné
roubenky. Řada z nich slouží k trvalému
bydlení. Mimo této zástavby je tu i
několik obytných budov z druhé
poloviny dvacátého století.
Zatím se snažíme přiblížit střed
Jablonného,
kde
je
prakticky
soustředěn jeho život a pohyb. Tepnou
tohoto života je Mírové náměstí, do
kterého od západu směřuje přístupová
cesta, kde je povolen vjezd jen pro
osobní motorová vozidla a auta pro
zásobování. Z náměstí je vyloučena i
autobusová
doprava.
Zájezdové
autobusy mají povolen vjezd na velké
parkoviště na tomto náměstí. Vedle
parkoviště, o kterém již byla řeč, se na
náměstí nachází i malý park s fontánou,
morovým sloupem a ukazatelem teplot
vzduchu a časomírou. Výraznou

budovou na náměstí je Radnice se
sídlem Městského úřadu, která je
současné
době
ve
stavební
rekonstrukci (bezbariérový přístup).
Současně je rekonstruována sousední
budova radnice pro účely nové městské
knihovny. Na náměstí jsou pro potřeby
občanů, turistů a návštěvníků čtyři
restaurace, jeden hotel, dvě jídelny,
čtyři herny a několik malých obchodů.
To je stručný výčet toho, s čím se lze na
náměstí setkat. Na náměstí navazuje
směrem východním ulice Zdislavy z
Lemberka. Na její právé straně směrem
k Liberci je malý park s odpočinkovým
prostorem. V dolní částí se vypíná
historická sakrální stavba „bazilika sv.
Vavřince a sv. Zdislavy„ jedná se o
repliku baziliky sv. Petra ve Vatikánu. V
Jablonném je významnou památkou a
je středem zájmu turistů a návštěvníků
města. Jdeme zpět na tepnu města a
pokračujeme směrem na východ. Na
pravé i levé straně do její poloviční
délky vidíme patrové domy z konce
19tého století. V druhé části se již střídá
bytová zástavba s první i druhé poloviny
20tého století. Proč věnujeme ulici
Zdislavy
z
Lemberka
takovou
pozornost? Je to proto, že zde máme
trvalé bydliště. V této ulici je prakticky
soustředěn každodenní život města.
Nachází se zde desítky malých

obchodů, pošta, služebna státní policie
i městských strážníků, pobočka České
spořitelny, zastoupení Raiffeisen bank,
je zde také v provozu jeden z
bankomatů,
jediná
samoobslužná
prodejna
(typ
bývalé
sámošky),
úřadovna technických služeb a velký
sběrný dvůr. V nedávné době byl
uveden k užívání Společenský dům. O
vážnosti ulice směřující z města do
Liberce musím ještě poznamenat, že se
zde nachází „dům pečovatelské služby,
pietní síň a vstup do upraveného a
trvale udržovaného hřbitova. Při vstupu
do jeho prostor má člověk pocit, že se
nachází v krásném a tichém parku.
Příště o širším okolí a další
infrastruktuře.
Závěrem
našeho
pozdravu
z
Jablonného si Vám, občané Vědomic,
dovolujeme vyjádřit upřímné přání
„klidného
a
radostného
prožití
Vánočních svátků a mnoho zdaru při
vstupu do nového roku 2011.
Novákovi z Jablonného.

ČASOPISOVNA

Přečtené časopisy můžete stále dávat do místní knihovny.
Máte li doma přečtený časopis (ne starší jednoho roku), vhoďte jej, prosím, do
naší schránky, nebo odneste do knihovny či na obecní úřad.
Umístění našich schránek:
1. Mateřská škola Vědomice (na plotě)
2. Obecní úřad
3. Plakátovací plocha ve starých Vědomicích
Do schránek na časopisy můžete vhodit vyplněnou ANKETU, která je
součástí tohoto vydání Vědomických novin.

ŽIVOT NA VESNICI / POHLED ZPĚT

Letos výjimečně při soutěži „Okno do
ulice“ byla soutěž o nejkrásnější růže.
Ale ty růže se nedají moc ovlivnit,
zatímco výzdoba oken a balkónů
květinami je rozhodně té soutěže hodna.
Je to náročnější jak finančně, tak na tu
údržbu. Ale i bez soutěže bývá většina
oken i balkónů až do pozdního podzimu
obrostlá květinami. U toho je smutné jen
to, že mnozí mají i kolem domku samé
květy a kvetoucí keře, zatímco za
domkem je to hrůza. To není pro
majitele asi tak důležité, jestli jsou
sousedé obtěžováni nepořádkem, co
není z ulice vidět. Jistě to není úmysl,

Vědomické noviny

ale normální bezohlednost, nechat trávu
s plevelem do metrové výšky růst.
Plevel je mrška, ten umí létat a to hodně
daleko. Možná proto se někdo na
pozemku zazdil, nebo proto, aby s
kolemjdoucím nemuseli ztrácet slovo?
Jak by obec vypadala, kdyby se zazdil
každý, z obce by vzniklo Gheto.
Kromě kytiček má skoro každý miláčka.
Kočku určitě ne na chytání myší, ale je
to člen rodiny právě jako pes není jen na
hlídání. Pes nám dá podle štěkotu
najevo, zda jde o nebezpečí, hlídá, jinak
štěká z radosti či jeli nespokojen. Tu
nespokojenost si dokážou vyštěkávat ve

dne, v noci. Těm majitelům jich není
vůbec líto. Co proti tomu dělat?
Zacpáním uší těm psům nepomůžeme,
ale nebylo by marné se držet tohoto
vtipu: „Nespokojený manžel říká ženě:
Nechci od tebe víc, než abys se mnou
jednala jako se psem – dej mi nažrat a
pusť mě ven!“.
Léto bylo všelijaké, příroda se uchýlila k
zimnímu spánku, ale i v této době jsou
mnohá okna i balkony vyzdobené. A
obec tím dostává zimní nádech. Oživují
tu krutou zimní dobu, kterou snad
prožijeme dobře a ve zdraví.
Marie Cinková
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SK SAHARA Vědomice – fotbal – podzim 2010
„A“ MUŽSTVO – Po neúspěšném
pokusu vybojovat si postup do III.třídy,
kdy Sahara obsadila 2.místo v tabulce
za postupující Břízou, proběhla letní
příprava „A“ mužstva. V
kádru mužstva nastaly tři
změny. Z dorostu přešel
Michal
Studnička,
na
hostování jsme získali
útočníka Davida Čížka z
Horních Býkovic, a v
průběhu podzimu ještě
přišel Jirka Šmidrkal, další
velmi zkušený fotbalista s
divizními
zkušenostmi,
který by měl vyztužit
záložní
řadu.
Také
jsme
již
mohli počítat s uzdravenými Petrem
Chládkem a Radkem Beranem.
Cílem na podzim bylo získat
maximum možných bodů na opětovný
atak na postup do III.třídy.
Úvodní dvě utkání proběhla podle
předpokladů. Ve Vražkově jsme vyhráli
5:1 a doma jsme porazili Kostomlaty B
4:1. V dalším zápase venku, v Budyni,
kde jsme hráli v kompletní sestavě,
jsme prohrávali po poločase 0:2. Druhý
jsme měli převážnou většinu času
územní převahu a i pár šancí. Přesto
došlo ke kolapsu naší obrany, kdy po
rychlých brejcích jsme inkasovali další
čtyři branky a odešli jsme poraženi
debaklem 6:0 !!!
Rehabilitací měl být další zápas na
domácím hřišti s mužstvem Račiněvse.
Do poločasu jsme vedli 2:0 a i po
změně stran jsme měli více ze hry. Po
inkasované brance na 2:1 jsme
dokázali okamžitě odpovědět další
brankou na 3:1. V dalším průběhu hry
měl navrch soupeř a výsledek byl na
vážkách. Nakonec jsme vyhráli těsně
4:3, ale výkon nebyl zdaleka takový,
jaký si představoval trenér Kačírek ani
přihlížející diváci. O to lepší výkon
podali naši hráči ve MšenémLázně,
kde jsme vyhráli celkem s přehledem
2:0 a měli ještě další vyložené šance.
Následovala remíza 4:4 na domácím
hřišti s celkem Předonína B, kdy jsme
opět neudrželi dvoubrankové vedení v
průběhu druhého poločasu.
Následovala série tří vyhraných
zápsů,
ve
kterých
jsme
navíc
neinkasovali ani gól. V derby ve Vrbici
jsme zvítězili těsně 1:0, doma jsme
přehráli jednoznačně Podbradec 7:0 a z
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Přestavlk jsme si odvezli 3 body za
vítězství 4:0. Rozhodující zápas
podzimu byl doma s Klenčí, kdy v
případě našeho vítězství bychom se
bodově dotáhli právě na
mužstvo
Klenče.
První
poločas byl v režii hostí, kteří
byli nebezpečnější před naší
brankou a také se ujali vedení
1:0, což byl stav po
1.poločase.
Do
druhého
poločasu nastoupili naši hráči
s odhodláním obrátit průběh
zápasu ve svůj prospěch.
Náš tlak stále sílil a
přicházely i šance. Z jedné z
nich dal krásnou branku
hlavou po rohovém kopu David Čížek a
srovnal na 1:1. I nadále jsme měli herní
převahu a vítězný gól byl na spadnutí.
Ale v 82 min. přišla zbytečná chyba při
rozehrávce od naší branky, následoval
faul a trestný kop z hranice velkého
vápna, který hosté tvrdou polovysokou
k tyči proměnili. Na další zvrat už bylo
málo času. Prohráli jsme tak 1:2 a naše
ztráta na první místo se zvýšila na šest
bodů.
Další zápas v Dušníkách nebyl
odehrán z důvodu nedostatečného
počtu hráčů soupeře a byl kontumován
3:0 v náš prospěch. V posledním utkání
podzimní části jsme přesvědčivě
porazili fotbalisty Ctiněvse 4:1, když
rozhodující náskok 3:0 jsme si vytvořili
již v prvním poločase.
V tabulce přezimujeme na druhém
místě s 28 body a šestibodovou ztrátou
na první Kleneč.
Nejlepším střelcem po podzimu je
David Čížek s 9 góly následován
Michalem Studničkou s 8 brankami a
Lukášem Kubínem s 5 góly.
Věříme, že po kvalitní zimní přípravě,
která začíná 6.12. v hale Pod
lipou, budou hráči dobře
připraveni na jarní část
soutěže a udělají maximum
pro vysněný postup.
ŽENY 
V „A“ skupině III.
ligy žen, kde hraje Sahara,
došlo k třem změnám týmů
oproti jarní části soutěže a
skupina se tak opět stala
těžší. I když očekávání
trenérů P. Chládka a O. Lacka, hráček i
příznivců bylo určitě vyšší než

I.F.

dosažené umístění po podzimu, hrály
ženy bojovně a odevzdávaly v každém
zápase maximum. Je nutno také
podotknout, že po celý podzim
pronásledovala družstvo marodka, a
tak příležitostí hrát v optimální sestavě
bylo poskrovnu. Mrzet mohou zejména
obě remízy. Doma 2:2 s Droužkovicemi
a v Kostomlatech p. M. 1:1, kdy v obou
případech bylo k vítězství opravdu
pouze maličký krůček. Bez nadějí na
bodový zisk to nebylo ani v posledním
utkání v Ústí n.L., kde nakonec prohrály
2:1. Určitě nejpovedenější zápasy byla
obě vítězná utkání na domácím hřišti.
Úvodní zápas s Ervěnicemi, kde o
vítězství bylo rozhodnuto již po prvním
poločase, ve kterém si naše hráčky
vytvořily tříbrankový náskok. který ještě
potvrdily dalším gólem ve druhé půli a
celkově
vyhrály
4:0.
Obdobným
způsobem se zrodilo vítězství proti
družstvu Chýše, kdy úvodní nástup byl
ještě drtivější. Vedení 3:0 bylo na světě
již po 15 minutách prvního poločasu.
Konečný stav byl 4:1.
Umístění na 8 místě se získanými 8
body po podzimu není nic tragického,
zejména když ztráta na vyšší umístění
je minimální.
DOROST 
dobré výsledky a
umístění mezi prvními v tabulce se od
kluků vzhledem k věkové skladbě
mužstva očekávalo. Předvedená hra
byla v celku dobrá, i když samozřejmě
vylepšovat se dá neustále. Nejvíce mrzí
trenéry Petra Chládka a Jirku Kořínka
zbytečná prohra na domácím hřišti s
mužstvem Hoštky 0:1, kdy to byl z naší
strany festival neproměněných šancí.
To nakonec soupeř potrestal vstřelenou
brankou a odvezl si všechny body. Po
podzimní části soutěže se o 1. místo
dělí s 18 body hned čtyři
mužstva: Křešice, Lovosice
B, Hoštka a Sahara. To
zaručuje zajímavý průběh i
v jarní části. Věříme, že po
kvalitní zimní přípravě
naše mužstvo výrazně
promluví do pořadí na čele
tabulky. Vítězství ve III.
třídě by jistě bylo pro
končící hráče ve věkové
skupině
dorostu
tím
nejlepším rozloučením.
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 v žákovské kategorii je situace obdobná. Také zde
je několik hráčů, kteří hrají v žácích
svoji poslední sezonu. Trenéři Fr.
Lisec, E. Luxa P. Váňa připravili svoje
svěřence tak dobře, že od začátku
soutěže poráželi jednoho soupeře za
druhým a přesvědčivě vedli tabulku.
V 7. kole však prohráli 3:0 v Černivi.
Vedení v tabulce sice neudrželi, ale i

Petanque

Petangisté prošli úspěšně zkouškou nového boulodromu při
MČR 2010.
Občané Vědomic si jistě všimli ruchu v okolí bistra „U
SUMCE“.
Dne 16. 10. 2010 se uskutečnil první turnaj
Mistrovství České Republiky jednotlivců na nových
hřištích, kde jsme všichni nechali nemalé úsilí k
dokončení našeho záměru.
Vše se podařilo jak po organizační stránce, tak nám
přálo i počasí.
Nahlásilo se 138 hráčů, museli jsme požádat o
výjimku na zmenšení rozměru hřišť, aby se mohlo
zúčastnit co nejvíce hráčů. I tak se na všechny
nedostalo.
Na novinku se přijelo podívat a zúčastnit se mnoho hráčů z
celé republiky. Opravdu jsme měli obavy z reakcí na obtížnost
terénu, kterou požadovalo vedení a komise České asociace
pétanque (ČAPEK). Povedlo se zajistit i osvětlení na večerní
dohrávku.
Hráči respektovali ještě čerstvý povrch a pochvalně se
vyjadřovali k celému areálu.
Celkem se zúčastnilo 138 hráčů.
První místo obsadil: Pavel Valenz, Varan Karlovy Vary

dále pokračovali na vítězné vlně. Rozhodujícím zápasem o
vedení v tabulce bylo utkání doma se Mšeném–Lázně, ve
kterém naši hráči utrpěli druhou porážku v soutěži 2:3.
Nakonec však se po skončení podzimní části dělí právě se
MšenémLázně se ziskem 30 bodů o první místo v tabulce.
Určitě tak ještě neřekli poslední slovo v souboji o konečné
vítězství ve III. třídě a postup do II. třídy.
J.S.

Z našich hráčů:
17. místo Piller Tomáš
33. místo Demčíková Jiřina
34. místo Pillerová Monika
Z hlediska toho, že se jednalo
MČR a navíc jednotlivci jsou
výsledky velice dobré.
Na závěr sezony jsme pořádali
turnaj dvojic MEVA CUP 2010.
Na tomto turnaji se zúčastnilo 50
dvojic a druhé místo obsadili opět
hráči našeho klubu.
Jiřina Demčíková s Milanem
Demčíkem.
Odpoledne proběhl ještě doplňkový Polabský turnaj.
Z našich:
2. místo Hocková Kateřina a Jaroslav Skála
3. místo Kocourek Pavel a Suchomel Luděk
A na konec ještě pozvání pro všechny, kdo by si chtěli zahrát.
Přijďte na tréninky každou neděli od 14 hodin. I v zimně se dá
užít mnoho zábavy.
Koulím zdar

TROCHA NOVOROČNÍHO HUMORU
Pod mostem leží dva bezdomovci a
ten jeden povídá: "Hele, Karle, teď se
všude mluví o té finanční krizi, myslíš,
že se to nějak dotkne i nás?"
"No jasně!" povídá Karel.
"A jak, prosím tě?"
Karel: "No, máš nějaký kamarády
bankéře, manažery nebo
podnikatele?"

"To teda nemám."
Karel: "Tak vidíš, a teď je brzy budeš
mít ..."

T.P.

Ve škole: „Děti, je zemská přitažlivost stále
stejná?”
„Ne, pane učiteli, na Silvestra je největší.”

Manželé právě vesele zapíjejí příchod
nového roku, když náhle manželka
zesmutní.
„Co je?” ptá se manžel.
„Ale,” povídá manželka, „právě jsem
si uvědomila, že mám všechny šaty
od loňska.”
Šéf hovoří k zaměstnancům: "Pořád
si stěžujete, že je krize, přitom byste
měli být rádi, že máte tento rok o 50
procent vyšší platy."
"Vyšší? Oproti kterému roku?"
"Oproti příštímu."
Ekonomická krize je horší než
rozvod. Také přijdete o spoustu
peněz, ale manželka vám zůstane.

Vědomické noviny
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Nabídka řemesel a služeb pro naše
občany

KADEŘNICTVÍ IVA MALÁ
Veškeré kadeřnické služby +
prodlužování vlasů
Na průhonu 270 (budova OÚ)
Telefon 604 751 856

Přineste na "Zpívání u vánočního stromu" řádně vyplněnou ANKETU a dostanete
svařáček zdarma!!!

Nabídka zasílání hlášení MR na email
Máteli zájem o zasílání textu hlášení místního rozhlasu na Váš email, zaregistrujte se na adrese
podatelna@vedomice.cz.
Do předmětu zprávy napište ROZHLAS. Do textu napište jméno (nepovinné). Zprávy Vám budeme zasílat
na adresu, ze které se zaregistrujete. Registraci můžete kdykoliv zrušit.

Termín uzávěrky příštího čísla je 1.3.2011.

Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury
ČR E 14 213, v nákladu 300 ks  září 2010.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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Příloha Vědomických novin

Pro děti

Ahoj děti. Dnes jsem pro Vás připravila něco zimního a vánočního... omalovánku sněhuláka, básničky, nějaké vyrábění a pro ty,
co už umí číst je tu dětská osmisměrka.

PŘED VÁNOCEMI

Chumelí se, chumelí,
maminka jde pro jmelí,
a tatínek pro ovoce,
už se těším na Vánoce.
A kdy budou? Hnedle, hnedle.
V předšíni už stojí jedle.

Vyrábění v knihovně končí pro pondělní děti 20.12.,
pro úterní 21.12. Mezi svátky není. Začínáme zase
po Novém roce. Pondělní děti 3.1., úterní 4.1.

KAPR

VÁNOČNÍ DEKORACE
TALÍŘE

–

KAPŘÍK Z PAPÍROVÉHO

Adventní čas vybízí k tematické výzdobě našich domovů.
Neváhejte a pusťte se s námi do kapříka, kterého si můžete
pověsit do pokojíčku, ať už se na vaší štědrovečerní tabuli
objeví nebo ne.
Potřebujete:
bílý papírový talíř libovolné velikosti
vodovky, silnější štětec
nůžky
lepidlo na papír v tyčince
provázek pro zavěšení (dobře vypadá potravinářská dratev)

Přišel kapr do obchodu,
chtěl si koupit teplou vodu,
že prý je mu v řece zima,
že ho zebe za ušima!
Postup:
1. Od středu talíře směrem k okraji načrtněte dvě čáry, které
spolu svírají úhel cca 45 st.
2. Takto vzniklou trojúhelníkovou výseč vystřihněte podle čar –
vytvořili jste otevřená kapří ústa.
3. Vystřiženou část talíře uplatněte jako ocasní ploutev.
Nalepte ji na příslušné místo.
4. Talíř otočte dnem vzhůru a namalujte mu (případně
nalepte) oči, šupiny a další ploutve.
5. Uprostřed horního okraje kapříka proděrujte, provlékněte
provázek a zavěste na okno, skříňku, stěnu apod...

OSMISMĚRKA pro děti
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NA ČEM JEZDÍ ´JEŽÍŠCI´

Tajemné postavičky, které lidstvo o
Vánocích zásobují dárky a pro tento
účel si svět rozdělily na jakési 'sféry
vlivu'. Aby splnily své poslání, využívají
tyto bytosti rozličné dopravní prostředky.
dopravní prostředky.
Kdo z nich má k dispozici více 'koní'?
USA: Santa Claus  Saně tažené soby
Přivandrovalec, který v Česku konkuruje
Ježíškovi, má velmi výkonnou pohonnou
jednotku  saně tažené létajícími soby.
Podle původní tradice jich sice bylo
devět, ale v poslední době se často
zobrazuje jen jeden, proslulý sob Rudolf.
*Max. rychlost: 100 km/hod.
*Spotřeba: 3 kupy sena
*Zavazadlový prostor: 750 l
Španělsko: Tři Králové  Velbloudi
Vzhledem k tomu, jaký dopravní
prostředek mají Tři Králové k dispozici,

KŘÍŽOVKA

je s podivem, že během vánočních
svátků dokáží obdarovat nejen děti ze
Španělska,
ale
i
z
několika
středoamerických států. Mudrci jsou
totiž odkázáni na velbloudy.
*Max. rychlost: 4 km/hod.
*Spotřeba: 6 kup sena
*Zavazadlový prostor: 120 l
Rusko: Děda Mráz  Saně tažené koňmi
Ruský Děda Mráz má sídlo na
Čukotce, odkud vyráží na saních
tažených koňským tříspřežím. Oproti
Santa Clausovi má jeho povoz méně
'koní', ale na druhou stranu díky
tomu, že si Santa přivlastnil nemalou
část jeho někdejšího teritoria,
nemusí Děda Mráz spěchat. A v
saních mu dělá společnost půvabná
Sněhurka.
Ruský Děda Mráz:
*Max. rychlost: 80 km/hod.
*Spotřeba: 4 kupy sena
*Zavazadlový prostor: 780 l

4/2010

Vítěz: Ježíšek
Způsob jeho dopravy patří k nejlépe
střeženým tajemstvím světa. Ať už
ale Ježíšek 'jezdí' na cokoli, vždy je
všude včas a své povinnosti plní k
naprosté spokojenosti českých dětí.
Ježíšek:
*Max. rychlost: neuvěřitelná
*Spotřeba: žádná
*Zavazadlový prostor: neomezený

Rodiče mají dva kloučky  jednoho pesimistu, druhého optimistu. O Vánocích je chtěli vyzkoušet. Pro pesimistu vykoupili
obchod s hračkami, optimistovi dovezli do pokojíku kupu koňského hnoje. Zazvoní zvonec a děti se běží podívat na dárky. Za
chvíli se z pokoje pesimisty ozve pláč. „Tolik dárků, všichni mi budou závidět, hračky se budou kazit a těch baterek, co
spotřebují...“ Z druhého pokoje je naopak slyšet smích. Malý optimista se přehrabuje v hnoji a raduje se:...

I.F.
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