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SK SAHARA
Sníh padá na louky.
Sníh padá na louky
a v městech do ulic,
svět je jak od mouky,
chumelí čím dál víc,
vločky si sedly na okenní rám,
Vánoce už zas jdou k nám.
V kádích se blýskají
šupiny kapříků,
lidé se dívají
do výloh z chodníků,
i já už vybírám, co komu dám,
Vánoce už zas jdou k nám.
Pod lampu věšíme
zas podle pověsti
smrkovou větvičku
a jmelí pro štěstí,
pro štěstí sobě i všem, které znám,
Vánoce už zas jdou k nám.
Už voní purpura,
už svítí stromečky,
a vločky za oknem
skáčou jak ovečky,
už jsou tu nejhezčí
dny, jaké znám,
Vánoce už přišly k nám.

Ahoj sousedé.
Vítám Vás u vánočního vydání
našich novin!

Už jsme se na Vás s Vědíkem moc těšili.
Blíží se Vánoce a konec roku 2007. To je
doba, kdy se hodnotí, co se v tom končícím roce podařilo a co
ne. My jsme se snažili přinášet Vám informace z naší milé
obce. Snad se nám to dařilo. Pokud se Vám to nelíbilo, napište
nám to na e-mail: kultura.vedomice@seznam.cz, nebo si
stěžujte na radnici. A jestli jsme Vás informovali dobře, a snad
jsme Vás i trochu pobavili, budeme v tom příští rok rádi
pokračovat.
Vaši Vědulka a Vědík z Vědomic
.

Vážení
spoluobčané,
neodvratně se blíží
konec roku a tak
nejočekávanější svátky v roce jsou opět před námi. V
domovech se rozlévá vůně pečícího cukroví, nastává shon s
opatřováním dárků pro naše nejmilejší. Je před námi čas
vánoc, čas, kdy nad námi všemi, ale hlavně nad dětmi,
převzal moc Ježíšek. Vánoce jsou svátky klidu a domácího
štěstí, radosti z nadělených dárků a zářících dětských očí,
zkrátka samá radost, štěstí, klid a pohoda. Ne jinak by tomu
mělo být i na konci letošního roku.
Přeji Vám proto všem krásné Vánoce, do nového roku
2008 mnoho spokojenosti, ale hlavně to nejpotřebnější a
nejcennější pro každého z nás, pevné zdraví.
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Veřejný sportovně-rekreační areál Vědomice
Pravidelní návštěvníci kulturních akcí, pořádaných v okolí dětského hříště u
Labe, a rovněž tak zastupitelé obce
si již několik roků uvědomují
nedostatečné vybavení této plochy
právě k pořádání kulturních akcí
typu pálení čarodějnic. Chybějící
sociální zařízení, nedostatečný
počet míst k sezení, přílišná
živelnost a v neposlední řadě náročná příprava areálu před pořádáním akce, to vše bylo důvodem
k učinění rozhodnutí o výstavbě kulturnějšího zařízení. Záměr k realizaci byl schválen na 3.zasedání
ZO 17.3.2003. Bylo rozhodnuto o podobě celého
zařízení, jeho rozsahu a zejména pak o celém začlenění do veřejné zeleně tak, aby plocha bývalé
skládky dostala ráz veřejnosti přístupného parku.
Na počátku roku 2005 byla dokončena projektová
dokumentace a následně získáno stavební povolení.
Vzhledem k nákladům na realizaci projektu, které
se blíží bezmála 4,3 mil. Kč, bylo usilováno o získání podpory z krajského či státního rozpočtu. Toto
se podařilo až na sklonku letošního roku a obec na
tuto akci získala podporu z Ministerstva pro místní
rozvoj, z programu Podpory rozvoje severozápadních Čech, ve výši 2 300 000,--Kč. Zbylé, téměř 2
mil. Korun, hradí ze svého rozpočtu obec.
Celý projekt obsahuje sociální zařízení, dimenzované jako bezbariérové, dále velký dřevěný altán
pro návštěvníky kulturních akcí, malý altán pro
hudební skupiny. Mezi těmito altány bude vybudován taneční parket, osvětlený umělým osvětlením.
Taneční parket bude doplněn betonovými stoly,
které jsou v současné době umístěny u dětského
hřiště. Další úpravou v rámci celého projektu je
revitalizace sportovního hřiště pro míčové sporty.
Pamatováno bylo i na eliminaci zvýšeného hluku,
který bezesporu při akcích u Labe vznikal. Altány
a taneční parket jsou umístěny cca o 50m dále od
obytných domů a tak, aby hudba hrála směrem
k čističce odpadních vod. Dalším opatřením je
masivní výsadba nové zeleně. Zastoupeno bude
vícero druhů jak stromů, tak i keřů.
V současné době je realizace akce ve své druhé
polovině. Pokračuje se ve výstavbě sociálního zařízení, altánů pro hudbu a návštěvníky, dále je
v rozpracovanosti výsadba a následná péče o novou i stávající zeleň, je připraven podklad sportovního hřiště pro pokládku pryžového povrchu a dále
je realizován základní povrch tanečního parketu.
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Konečná podoba celého areálu bude představena
našim občanům na jaře roku 2008, kdy bude u příležitosti tradičního pálení čarodějnic slavnostně
otevřen. Všichni zastupitelé si přejí, aby se Vám
všem, kdo nový obecní „kulturák“ pod širým nebem navštívíte, tento líbil a byl plně využíván
k rekreaci a zábavě.

Stavební úpravy radnice
V předchozím článku byla
zmínka
o
programu
Ministerstva
pro
místní
rozvoj – Podpora rozvoje severozápadních Čech.
Ze stejného programu jako sportovně-rekreační
areál jsou financovány i stavební úpravy radnice.
Celá akce je rozpočtována na bezmála 1,1 mil. Kč,
přičemž obec se spolupodílí částkou ve výši 336
000,--Kč. V dnešní době hledání nových způsobů
snižování nákladů na energie si zastupitelstvo obce
uvědomilo nedostatky zejména v únicích tepla
z budovy, která byla dosud opatřena ještě původními okny z dob výstavby radnice a také nedostatečnou plášťovou izolací. Proto bylo rovněž
v letech minulých rozhodnuto o provedení nutných
prací k markantnímu zlepšení tepelně izolačních
vlastností budovy. Úspory energií v MŠ, která byla
kompletně zateplena v loňském roce, byly jednoznačným potvrzením správnosti rozhodnutí zastupitelů usilovat o získání prostředků na zateplení a
výměnu oken radnice. Po několikaletém usilování
o získání podpory z veřejných rozpočtů se to letos
podařilo a práce, které v současné době na radnici
probíhají, mohly být v říjnu zahájeny. Celkovým
cílem projektu je kompletní výměna oken, celoplášťové zateplení budovy, výměna těles ústředního topení včetně potrubí a výměna podlahových
krytin v prostorách, které jsou určeny ke společenským a kulturním akcím. V současné době je
ukončena výměna oken, dále je dokončováno zateplení pláště budovy a rovněž tak i rekonstrukce
otopné soustavy. Dokončení projektu je plánováno
na přelom roku. Jednoznačným pozitivem po dokončení budou úspory energií a reprezentativnější
vzhled radnice obce.
v.líska
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Vážení spoluobčané,
Nastává, pro mnohé z vás
tak dlouho očekávané
sváteční
zakončení
letošního roku, čas
vánoční a novoroční.
Čas
několikatýdenního
shonu, úklidu a nákupů. Při dnešním stylu a rychlosti života je opravdu nápor na nejedny nervy.
O tom, jak se slavily Vánoce dříve, v dobách,
kdy dědečkové a babičky byli ještě školou povinní, jsem si povídal s několika občany Vědomic při milém a přátelském posezení u červeného
vína.
Jak by jste porovnali Vánoční svátky dříve a
dnes?
Největší rozdíl vidíme v přípravě na svátky. Dnes
se začíná s přípravami již 2 měsíce před Vánoci.
Vánoční stromky jsou v prodeji od začátku prosince a už nám to nepřipadá jako Vánoce, ale spíše
jako nákupní shon. Prostě, Vánoční svátky dnes
jsou hlavně o penězích. My, jako děti, jsme Vánoce
začali užívat vždy až o Štědrý den, a to ještě až
odpoledne. Dopoledne ještě rodiče pracovali, a
dodnes nevím, kdy stihli přistrojit stromek, ale večer byl nastrojený. Dárků nebylo mnoho, většinou
to, co člověk potřeboval. Nějaké ošacení, obuv,
hraček bylo poskromnu. Dřevěný koník či hadrová
panenka. Houpacího koně jsem dostal ve svých
sedmi letech. Opravdu radost nám udělali i brusle
na kličku nebo dřevěná koloběžka. Jinak se žilo
velmi skromně a ty Vánoce byly opravdu moc hezké. Rád na ty doby vzpomínám. Rodina byla pohromadě a i z malého dárku jsme měli ohromnou
radost. V dnešní době děti dostávají dárků mnoho a
jenom z mála mají upřímnou radost. Doba to však
nese s sebou a my s tím těžko něco naděláme. Myslíme si, že Vánoce dříve byly opravdu Vánocemi.
Bylo to také více o křesťanství. Od večerní osmé
hodiny do půlnoci chodil a troubil ponocný. Byl to
člověk velmi chudý a tak mu lidé dávali do nůše,
kterou nosil na zádech, něco na přilepšenou. A protože byl Štědrý večer, tak se každý snažil někoho
podarovat, aby udělal dobrý skutek.
Na boží hod se sloužily většinou dvě mše, ráno
chodily především ženy a odpoledne nesměl
chybět nikdo. Prostě Boží hod se nesl ve znamení
bohoslužeb a byla to veliká sláva.
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Co se u vás dříve o svátcích jedlo ?
Z dobrot to byli především pomeranče a
fíky, svatojánský chleba i trochu cukroví. To vše
bylo ale pouze o Vánocích, jednou za rok. Byl i
kapr, ovšem ale jenom v některých rodinách.
Já vyrůstala za války a to nebyly žádné
pomeranče, fíky ani datle. Potraviny byly na příděl a my jako děti jsme dostávali deset deka čokoládových bonbónů na měsíc.
Protože jsem vyrůstal v jižních Čechách,
nikdy u nás o Vánocích kapr nechyběl. Měli
jsme ho v neckách již několik dnů před Štědrým
dnem. Měnili jsme mu pravidelně vodu a byl to
pro nás jako děti zážitek.
U nás na Šumavě se Vánoce neobešli bez
černého kuby, to byly kroupy s houbami, dále
nechyběla vánočka a trocha cukroví. Jinde se
dělal podle každého možností třeba zajíc na černo.
Jaký byl ten Váš vánoční stromek?
Většinou, protože jsme měli málo místa,
jsme na Štědrý den měli stromek na stole
a již druhý den na Boží hod, tatínek
stromek uvazoval za špičku ke stropu,
aby nepřekážel. Zdoben byl většinou
papírovými řetězy, které jsme jako
děti rády slepovaly, dále jsme balily
ořechy, cukr a malá panenská jablíčka .
Dodržoval se u Vás doma také půst? Viděli
jste zlaté prasátko?
Půst se u nás samozřejmě také držel. Patřilo to
k Vánocům, jeden den se postit a vidět potom
večer zlaté prasátko. Naše maminka vždy zabalila kuchyňské prkénko ve tvaru prasátka do zlatého staniolu a pokládala ho večer ke stromečku,
abychom ho opravdu viděli. Tento zvyk se drží
v některých rodinách dodnes. A to zejména na
Moravě.
A co vánoční zvyky ?
V dobách našeho dětství nebyla ještě televize. Na
Štědrý večer jsme doma lili olovo, pouštěli lodičky ze skořápek a pak určovali, kdo se dostane
v životě nejdál a kdo naopak zůstane doma. My
jsme doma rozkrajovali jablka a čekali, zda se
nám objeví hvězdička. My děvčata jsme házela
pantoflí, aby se ukázalo, která z nás se vdá, podle
toho, jestli byla špička ze dveří či naopak. Také
jsme si hodně povídali a zpívali koledy. U nás se
držel zvyk podarovat něčím ze svátečního stolu i
drůbež či kravičku. Jinak ale rodina byla celý den
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pohromadě. Návštěvy příbuzných se konaly až na
Boží hod odpoledne. Uvařila se pravá zrnková
káva a dodnes cítím vůni rumu, který si
dospělí do ní přilévali. U nás na vesnici se
držel zvyk, že my děti jsme chodily přát
sousedům krásné Vánoce a nepopřát někomu
ze sousedů bylo nemyslitelné.
Také jsme u štědrovečerní večeře zapalovali
svíčky, každou jmenovitě za zemřelého člena
rodiny a vzpomínali přitom na ně.Tatínek vždy
vedl slavnostní řeč zakončenou motlitbou.
Večer se chodívalo na půlnoční mši, která byla
velice sváteční a krásná. Mimo nejstarších členů
rodiny, kteří již hůře chodili, se mše zúčastňovali
všichni z rodiny.
Chtěli byste závěrem něco popřát nebo vzkázat svým spoluobčanům?
Paní Cinková: Já bych chtěla uvést, že mne velice těší, jak Vědomice v posledních letech
omládly. Je to vidět na akcích u Labe, kde jsou
spousty mladých lidí s dětmi. Ráda bych jim popřála zdraví a spokojenost a děti ať jim zdravě a
spokojeně vyrůstají.
Paní Lašková: Přála bych si, abychom se my,
důchodci, více a ve větším množství scházeli.
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Abychom utvořili větší společnost a přesvědčili
další spoluobčany , aby přišli mezi nás.
Pan Lašek: Přeji si, aby si lidé našli více
cest k sobě, nežili jenom a pouze pro
peníze a uvědomili si ,že život je
velmi krátký. Najednou si uvědomí,
že jsou staří a řeknou si, jak jsem to
vůbec žil, proč jsem neudělal tenkrát to či
ono. Kolem nás žije spousta mladých lidí a
zejména těm bych popřál, aby se jim v životě
dařilo, aby našli vždy pochopení jeden pro druhého a neupřednostňovali pouze peníze.
Pani Hrušková: Chtěla bych popřát všem lidem
ve vsi krásné Vánoce, zdraví, štěstí a pohodu.
Přeji si, aby ve sváteční čas zvolnili a našli pochopení jeden pro druhého.
Velmi děkuji za tak milý rozhovor. Krásné vánoce všem.
O vánocích, a nejen o nich, si se mnou povídali
paní Lašková, paní Cinková, paní Hrušková a
pan Lašek.
V. Líska

Informace

Od měsíce února 2007 Lékárna v Podřipské nemocnici s poliklinikou s. r. o.za přispění města
Roudnice nad Labem slouží "Lékárenskou pohotovost".
Otevírací doba je tedy každou neděli a o svátcích od 17.00 - 21.00 hodin. V tuto dobu
mají občané možnost nejen vyzvednout léky na předpis, ale i zakoupit léky ve
volném prodeji."

Po 85 letech bydlení ve Vědomicích z toho 83 let na stejné adrese se stěhuje moje maminka Marie
Halámková do Roudnice n.L. do domova důchodců .
Je to pro ni a pro mne těžké, ale stáří si vyžaduje své. Pohodlí, klid a jistota je ve stáří důležitá, když síly
ubývají.
Novému majiteli v domě číslo 88 přejeme hodně štěstí, aby se mu tam dařilo a líbilo tak, jako
nám. Doufáme, že obec a občané ho přijmou k oboustranné spokojenosti.
Vědomice jsou a vždy byly našim domovem.
Jitka Löfbergová, dcera p. Marie Halámkové
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ODPADY

Upozornění
Platnost samolepek na odpadových nádobách je do konce prosince 2007. Nové nálepky na první
pololetí roku 2008 si můžete vyzvednout na obecním úřadě, v letošním roce pouze do 21.12.2007 z
důvodu uzavření obecního úřadu. Následně pak od 2.ledna 2008. Žádáme proto občany, aby si nové
samolepky vyzvedli včas.
Technické služby od 1.ledna 2008 popelnice se starými samolepkami nevyvezou.

Termíny a typy vývozů sběrných nádob na komunální odpad na 1. pololetí 2008
Týden

Den

Datum

Barva nálepky
modrá

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý
Úterý

Barva nálepky
modrá
žlutá
zelená

žlutá

1.1.2008
8.1.2008
15.1.2008
22.1.2008
29.1.2008
5.2.2008
12.2.2008
19.2.2008
26.2.2008
4.3.2008
11.3.2008
18.3.2008
25.3.2008
1.4.2008
8.4.2008
15.4.2008
22.4.2008
29.4.2008
6.5.2008
13.5.2008
20.5.2008
27.5.2008
3.6.2008
10.6.2008
17.6.2008
24.6.2008

Typ svozu

Specifikace

1x za 14 dní úterý - každý sudý týden
1x měsíčně úterý - každých 28 dní
kombinovaný zimní období - úterý každý týden
letní období - úterý 1x za 14 dní
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY VĚDOMICE
www.msvedomice.unas.cz
Milí čtenáři,
dovolte, abych Vás jménem dětí
pozdravila a popřála krásný adventní čas. Již čtvrtým měsícem
pracuji v místní mateřské škole
jako učitelka. Poznala jsem
všech 25 dětí a proto Vám chci
sdělit své první dojmy. Školka je
skutečně velmi hezká, jak pro
svou polohu - blízkost lesíka, tak
i pro bohatou nabídku aktivit pro
děti - logopedická poradna, angličtina, flétna, práce s počítačem.
Jezdíme také na lekce bruslení a
hned na jaře začneme s plaváním.
Konec října byl u nás ve znamení Halloweenu. Děti byly v maskách k nerozpoznání a nejspíš
proto si zasloužily od kdekoho
sladké překvapení v podobě
bonbónů a lízátek. Za doprovodu

učitelek a velmi hlasitých hudebních nástrojů prošly obcí až k
místnímu úřadu. Pár dní nato
nám nejen děti, ale i ostatní rodinní příslušníci pomohli připravit na zimní měsíce naší zahradu.
Proběhla totiž další brigáda, kterou zpříjemňovalo nejen pěkné
počasí, ale také gulášek naší šikovné paní kuchařky. Ten slavil
úspěch nejen u tatínků...
Další plánovanou akcí bylo i
nedávné Vítání občánků, kdy
děti z naší školky přivítaly písničkami do života další nové
kamarády. Připravily si pro ně
písničky "Malý slon" a "Pec nám
spadla" a také s pohybem spojenou básničku "Brambora".
29. listopadu přijela do zimně
nazdobené školky návštěva v
podobě Sváti a jeho divadélka.

Sváťa opět nezklamal a se svou
pohádkou "O Koblížkovi" jednoznačně uspěl. Na závěr pro
děti připravil i menší diskotéku.
Nyní nás čeká zpívání u vánočního stromku, kde předvedeme,
jaké koledy jsme se naučily. Také máme připravenou vánoční
besídku, která nás čeká již příští
týden, ve středu 12. prosince.
Ještě předtím ovšem nadílku
nadělí Mikuláš a poté budeme
společně vyhlížet Ježíška, jestli i
nám pod stromečkem nechá nějaké dárečky.
Takže za celou školku Vám veselé a pohodové Vánoce a co
nejúspěšnější nový rok přeje
Lenka Patková, DiS.

SILVESTROVSKÉ PERLIČKY NAŠÍ ŠKOLIČKY
Chlapeček:
„Já jsem přines´ovocový bonbóny!“
Chlapeček:
„Já, když se dívám na nějaký bebíčko, tak se mi z toho dělá infarkt!“
Chlapeček:
„Já jsem alergickej na obří mouchu!“
Při převlékání:
Chlapeček:
„Paní učitelko, máme se svléknout dohola? “
Při pouštění draků:
Chlapeček:
„Já mám doma draka a ten má otevřený zuby!“
Při odjezdu do divadla:
Chlapeček:
„Jdeme na autobusovou přestávku!““
Při psaní dopisu Ježíškovi:
Chlapeček:
„….a dopíšeme adresu….www..skolka.cz“ (pozn.
www.msvedomice.unas.cz)
Při dramatizaci pohádky „O perníkové chaloupce“:
Holčička vede chlapečka do chaloupky….
Holčička:
„Pojď, ty budeš babek!“
Při svačině:
Holčička:
„ Já jdu dneska po o!“
Chlapeček:
„Já nevím po čem jdu!“
Tvrdší kalibr!:
Omluvná sms od jednoho tatínka, která došla do MŠ.
„Synek dnes zůstává doma. Jeho táta se včera ožral a také dnes nebude makat!“
Tak na Silvestra POZOR!

Hezké Vánoce a šťastný rok 2008.
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A trocha vánoční zábavy…
Chybí Vám inspirace při psaní
vánočních sms?
Tady si můžete vybrat.
Třpytný pozdrav sněžných vloček, hodně dárků pod
stromeček, radost a klid na
Vánoce, hodně štěstí v
novém roce… přeje
Najdu krámek za lesní tůní,
koupím tam dárek s vánoční
vůní. Otevři okno, na tiché volání, v balíčku objevíš vánoční
vyznání.
Zatím, co jsi klidně spal, Ježíšek
na okno zaklepal. Ozdobil vánoční stromeček, pod něj ti nadělil dáreček. Veselé Vánoce
přeje…

Lžičku hrdosti, hrníček radosti,
kotlík úspěchu, jezírko peněz,
moře štěstí, oceán zdraví a celý
vesmír lásky Vám do nového
roku přeje …
Na vánoční stromeček pověsíme zvoneček. A až
svíčky zaplanou, srdce
spolu
zůstanou.
Hodně
štěstí,
zdraví a lásky
nejen o Vánocích
přeje…
V krbu oheň plápolá, jehličí
krásně voní, vládne tu dobrá
nálada, zvonky krásně zvoní.
Štěstí a lásku, radost a něhu ať
tobě přinese vánoční sen, přání

A tuhle znáte?
„Představte si, poprvé se u nás sešel na štědrovečerní večeři sudý počet lidí!”
„Jak to, vždyť jste byli tři!”
„Jo, ale potom přijelo sedmnáct hasičů!”
„Slyšel jsem, že v Třeboni byla surově potlačena
demonstrace proti vánočním svátkům.”
„A kdo tam, prosím tě, demonstroval?”
„Kapři.”
Recept na vánočního kapra po Skotsku: Kapra pečlivě obereme, maso prodáme.
Na Vánoce se při slavnostní večeři zeptá Pepíček
maminky: „Máš v krku kost?”
„Ne.”
„Tak na čem ti teda drží hlava?”
„U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž věc,
ale každý, fakt každý Vánoce,” říká spolužákům
Vašek.
„Co, prosím tě?”
„Stojan.”

mé najdeš na vločce sněhu, zachyť ji na ruku na Štědrý den.
Až vánoční čas nastane a radost
pod stromečkem přistane, vzpomeň v kruhu rodiny, že jsou
taky kamarádi, kteří Tě mají
rádi…... kteří myslí na Tebe
Za oknem sype se sněhová nadílka, záclony provoní anýz a
vanilka. Vánoční koledy zpívají
andělé, už jsou tu vánoce, šťastné a veselé.
Veselé Vánoce Vám chci přát,
aby měl člověk člověka rád, aby
jeden druhému víc štěstí přál,
aby ten Nový rok 2008 za to
stál.To Vám přeje…

Říká policajt o Vánocích kolegům: „To jsem zvědavej, kolik zítra Pán Bůh hodí.”
„Prosím tě, co by měl jako Pán Bůh házet?” diví se
oni.
„To nevím, ale zítra bude Boží hod.”
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na
maminku u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček
hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí,
mamí, záclony už také svítí!”
Zlobí se paní Novotná na běžeckém okruhu v Linci: „Ta linecká kolečka jsem si představovala trochu jinak!”
Fanouš se udiveně
vyptává Jendy: „Proč
chceš od Ježíška dvě
soupravy elektrických
vláčků?”
„Chci si taky hrát, když je táta doma!”
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Z akcí pořádaných v naší obci
Lampiónový průvod
Letos poprvé se ve Vědomicích uskutečnil lampiónový průvod u příležitosti oslavy Halloweena.
(Halloween si v našich krajích většinou spojujeme
s Amerikou. Tento svátek je původně starý Keltský
zvyk, známý jako "Samhain" a znamená "Konec
léta". Slaví se poslední noc keltského roku, začínající západem slunce 31. října a trvající do východu
slunce 1. listopadu. Je to noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím neživých je nejmenší. Je
to nejmagičtější noc v roce.) Na Halloween lidé v
dýňových lampách nechávali svítit světýlka celou
noc - ztraceným duším na cestu. Převlékali se do
starých cárů a maškar a pomalovávali si obličeje.
Maskovali se, aby byli dobrým duchům blíž a před
zlými nepoznáni a ochráněni.

A tak jsme u příležitosti tohoto svátku pro děti
uspořádaly lampiónový průvod obcí. Start byl u
Obecního úřadu, kde děti dostaly klíč k pokladu.
Pak je čekal průvod obcí, kde
trasu vyznačovala jen malá mihotavá
světýlka
svíček. Cesta pokračovala
krajem
tmavého lesa, až na
fotbalové hřiště, kde
byl mezi účastníky
průvodu
rozdělen
sladký poklad, který
tam v truhle hlídala čarodějnice.
Průvod se moc vydařil. Účast
byla nečekaně velká – 65 dětí. A tak věříme, že až
akci za rok opět zopakujeme, bude vesnicí procházet dlouhý světélkující průvod.
Ing. Iva Fořtová
kulturní komise

A co vánoční výstava? A mikulášská pro děti,
kterou jste slibovali?

Jo, Vědíku, to je tak:
Tyto akce jsme bohužel museli zrušit. Na Obecním úřadu teď probíhá rekonstrukce a tak nebylo kde je
uskutečnit. Ale příští rok si to určitě vynahradíme. Upravené prostory navíc budou lépe přizpůsobené pro
konání akcí pro děti. (např. si budeme mít kde umýt ručičky…)
A co připravujeme na rok 2008?
Opět budeme pokračovat ve výtvarných dílnách pro děti a připravíme již tradiční akce - karneval pro
děti, velikonoční výstavu a slet čarodějnic, při kterém si vyzkoušíme nový areál u Labe.
A na červen opět oslavu Dne dětí. (Možná přijde i kouzelník...)
Pozvánky na jednotlivé akce s upřesněným termínem a programem najdete ve vývěskách kulturní komise
nebo na webových stránkách http://obec-vedomice.unas.cz. Zde se můžete také zaregistrovat a pozvánky
na akce Vám budeme posílat mailem.
Své dotazy a připomínky můžete také psát na e-mail kultura.vedomice@seznam.cz nebo vhodit do schránek na sběr časopisů.
Až zazvoní zvoneček,
rozsvítí se stromeček,
malý dárek rozbalte si
a na všechny vzpomeňte si.
Pak vykročte rovným krokem,
za tím krásným novým rokem!
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A nesmíme zapomenout na soutěž!!!

Čtvrté kolo
Četli jste noviny pozorně? Tentokrát se Vás ptáme:
Kolik dětí se zúčastnilo lampiónového průvodu ve Vědomicích dne 31. října 2007?
A – 20 až 30
B – 40 až 50
C – víc než 50
Pozor změna!
Odpovědět nyní můžete třemi způsoby:
1. Pošlete SMS zprávu ve tvaru VED_A,B nebo C_HESLO_JMENO na číslo 723 824 329.
2. Napište mail na adresu kultura.vedomice@seznam.cz – napište správnou odpověď, heslo a Vaše jméno.
3. Odpověď napište na papír (nezapomeňte na HESLO, jméno a adresu) a ten vhoďte do schránky na časopisy.
HESLO pro třetí kolo soutěže najdete ve vývěskách kulturní komise (na Zavadilce a ve starých Vědomicích) a na webových stránkách http://obec-vedomice.unas.cz
Tři vylosované výherce opět odměníme.
Třetí kolo soutěže končí 15.1.2008.

Obecní knihovna
Z důvodu rekonstrukce prostor obecního úřadu, kde je
umístěna, je místní knihovna v měsíci prosinci uzavřena. Po dokončení všech úprav zase otevře dveře svým čtenářům. Termín
znovuotevření bude včas oznámen místním rozhlasem.
Knihovna bude opět otevřena každé pondělí,
od 9 do 11 hodin a od 17 do 19 hodin.
Všechny čtenáře rádi uvítáme.
Kromě knih z vlastního knižního fondu
půjčujeme i knihy, které jsou k nám dováženy z Litoměřic. Nemusíte se tedy obávat, že v naší knihovně najdete „jen“ Jiráska a
Němcovou. Máme „Harlekýnky, krtečky i sci-fi“.
Pro zájemce je také k dispozici počítač s připojením na internet.
U nás můžete po síti brouzdat zdarma! Tak neváhejte a přijďte
se podívat.
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Půjčit si můžete také časopisy,
které sbíráme v rámci naší časopisovny.
(Děkujeme všem občanům,
kteří přečtené časopisy nevyhazují do kontejneru, ale do sběrných schránek v obci.)
Označené schránky jsou určeny pro sběr časopisů a ne jako
odpadkové koše. Proto Vás
prosím, vhazujte do nich jen
časopisy, a to takové, které si
ještě někdo může přečíst!
Všem občanům Vědomic, a čtenářům zvlášť, přeji krásné prožití
Vánoc a šťastný nový rok 2008.
Vychutnejte si sváteční pohodu a
klid s knihou v ruce. A když
Vám čtení dojde, zastavte se
v knihovně pro další.
Vaše knihovnice
Ing. Iva Fořtová

Ročník V

VĚDOMICKÉ NOVINY

Z historie obce Vědomice 1775 - 1848
Selské bouře v roce 1775 byly potlačeny,
ale boj selského lidu nebyl marný. Roku 1781
ruší rakouský císař Josef II. osobní nevolnictví.
Každý podaný se mohl svobodně stěhovat, zvolit
si řemeslo či školu, vlastní pozemky mohl prodávat, mohl se ženit, aniž by potřeboval souhlasu
vrchnosti. Daný výnos osobní svobody,
nazývaný toleranční patent, zaručoval
poddaným i svobodu náboženského vyznání
pro evangelíky a řeckokatolíky. Ve
Vlastivědné encyklopedii se uvádí k této
náboženské svobodě, že na Podřipsku se
přes vnější rekatolizaci udržovalo tajné
evangelictví a logickým důsledkem této situace
bylo opuštění katolického náboženství, jakmile
to toleranční patent dovolil. Prvním pastorem na
Podřipsku se stal Samuel Pulliny, pocházející z
Revůce na Slovensku. Svoji pastorační činnost
zahájil 1.1.1783. Po vydání tolerančního patentu
dal Josef II. provést nová měření a mapování
pozemků, které bylo skončeno v r. 1792 a bylo
pojmenováno josefínským katastrem. Jeho význam, i když ještě nebyl dokonalý, spočíval ve
vyznačení hranic katastru jednotlivých obcí takzvanými mezními kameny. Současně tak zmizel
rozdíl mezi pozemky vrchnosti a lidu selského.
K dotvrzení zmizení rozdílu byl stanoven jed-
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notný odvod daně z výnosu na 13 procent. Pozvolné rušení omezení života lidu pokračovalo a
r. 1784 dostávají katastrální obce právo na svobodnou volbu rychtáře a konšelů obce, právo
vybírat daně a přirážky na činnost a provoz obce
od obyvatel obce i od vrchnosti. Byly stanoveny
i povinnosti například zajistit obecní sýpky na
obilí pro jarní setí, či pro případ neúrody. Obce
se mohly sdružovat s menší osadou či obcí. Této
možnosti bylo využito na krátký čas, kdy dochází ke spojení naší obce s obcí Kýškovice. Velkou
nadějí pro rozvoj roudnického regionu byla v
roce 1821 zpráva o prohlášení Labe za
svobodnou řeku a zrušení místních cel.
Postupně od konce léta r. 1841 vítali
obyvatelé měst a obcí kolem břehů Labe od
Obříství u Mělníka až za Ústí n.L plavbu prvního
parníku na parní pohon se jménem BOHEMIA.
Je pravdou, že všechna dosud vydaná
císařská nařízení směřovala k osvobození vesnického člověčenství, ale dosud trvalo právo
vrchnosti vyžadovat práce robotné na svých pozemcích od selského lidu. Teprve vyhlášením
konstituce je 28. březen 1848 dnem konce roboty
a podřízení lidu vrchnosti.
V.Novák

Vážení vědomičtí občané a čtenáři občasníku Vědomické noviny. Loučím se s Vámi touto cestou
a zároveň omlouvám, že dnešní část Historie obce je poslední. K mému rozhodnutí došlo po zvážení řady
skutečností, které nelze ovlivnit. Za prvé můj pokročilý věk a s tím spojené zdravotní problémy, za druhé
dát možnost každému z vás pokračovat v započaté práci novodobé historie obce, ke které je již více listinných podkladů i pamětníků. Členy redakce, bych chtěl ubezpečit, pokud dosavadní zdraví a mysl dovolí, budu se snažit napsat pár řádků k činnosti dobrovolných pracovníků směřující k prospěchu a popularizaci obce.
Závěrem přeji všem členům redakční rady a dopisovatelům mnoho zdaru a úspěchů v jejich obětavé a dobrovolné práci.
V.Novák
Vážený pane Nováku,
jménem redakční rady Vědomických novin Vám děkuji za Vaše krásné a zajímavé články o historii naší
obce.
Dějepis je učitelem života podle latinského přísloví „Historie vitae magistra“. Proto se učí ve škole dějiny
světa a jednotlivých národů. A v souvislosti s tím, avšak podrobněji i dějiny národa vlastního. Vedle toho
by měl každý znát neméně tak dobře, ba lépe, dějiny své obce a jejího okolí. Tuto vlastivědu nás má naučit rodina a obec.
A vy jste k tomu svými příspěvky nemalou měrou přispěl.
Přeji Vám hodně zdraví a chuti do života i dalšího psaní, abychom se s podpisem „V.Novák“ setkávali i
v dalších vydáních našeho Občasníku.
Za redakční radu
Ing. Iva Fořtová
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Vědík a Vědulka dětem

Tak se nám blíží

VÁNOCE.

Ahoj kamarádi

Také už se tak moc těšíte? My ano. A aby Vám ten čas rychleji ubíhal,
připravili jsme pro Vás tuhle stránku.
Máme pro Vás jednu vánoční básničku, bludiště
a spojovačku. Tak hodně štěstí.
.

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.

Tohle je bludiště. A dost těžké.
Kdo to dokáže, je jednička!
Tak tady musíte spojit body
podle čísel.Hezky od jedničky do
devatenáctky. A pak obrázek
můžete vybarvit. Kdo ještě čísla
neumí, poprosí maminku nebo
staršího sourozence.
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A ještě SPORT!

Je tu září a opět jsme se sešli na tradičním volejbalovém turnaji na Sahaře
(22.9.2007).
Tentokrát už to byl: VI.ročník - Petra a Františka Šmejkalových
III. ročník - Světlany Betkové
II.ročník - Václavy Tyla ml.
Počasí jsme objednali opravdu pěkné. Bylo krásně sluníčko a teplo až do
večera.
Sešla se tradičně družstva
Sahara A Vědomice
Sahara B Vědomice
FK Sahara Vědomice
VK Brouci Roudnice n.L.
Sokol Roudnice n.L.
Začátek byl naplánovaný na 9.00 hodin a podařilo se tento čas dodržet. Slavnostní zahájení proběhlo za
účasti starosty obce Vědomice pana Václava Tyla, podšamana Jana Nerudy a hosta Renaty Tylové.
Sešlo se nás poměrně hodně. Plus-minus 50lidí, a to dá trochu starostí, vše mít dobře zorganizované. Každý měl své povinnosti a každý si je plnil na 100%. Rozhodčí pan Vojta Válek si to hlídal na hřišti, sice
jenom dopoledne , ale má respekt a moc se s ním nedá diskutovat a dohadovat. Zbytek zápasů jsme odpískali sami. A mohu říci, že i předpokládaný konec se nám podařil dodržet.
V 16.30 hod. už byla nastoupena všechna družstva k vyhlášení výsledků. Ceny předával starosta Václav
Tyl, Jan Neruda a Zdenka Medunová.
A pořadí ?
1. místo
Sokol Roudnice n.L.
2. místo
VK Brouci Roudnice n.L.
3. místo
Sahara A Vědomice
4. místo
Sahara B Vědomice
5. místo
FK Sahara Vědomice
Za ceny ještě jednou děkujeme všem sponzorům a přátelům, kteří mají rádi
sportovní klání i veselí.
Sponzoři: Obec Vědomice, Rekont s.r.o. (Pavel Svoboda), Masokombinát Procházka s.r.o, Pekařství
Kraupner Petr, Cukrárna – Zuzana Šťastná, Lobkowiczké vinanřství, Bar u Ziků, Zámecká restastaurace,
Večerka –prodej potravin (p. Žloudek) , Pizeria koruna (Míša Medunová a Jana Jobová), Tavos (p. Táborský), Baude, Disko pod Lipou, Vinotéka (p.Šíla), Spinning fitness (Jana Tichá), IMG a.s. (Zdenka a
Milan Medunovi), Stegato (Gábina a Štefan Töthovi), Květiny (p.Drdák), manželé Ludmila a Vladimír
Betkovi, manželé Dáda a Radko Bendovi, Ivana Chocholatá, Jiří Brázda, Janka Holičková. Všechny ceny
se hned využily a zkonzumovaly. Byla výborná nálada , zpívalo se a veselilo.
Za všechny saharáky Zdenka Medunová

Ženy SK Sahara
Po velice úspěšném jarním
účinkování, kdy v patnácti přátelských, či turnajových zápasech holky 13x vyhrály, 1x
remizovaly a pouze 1x prohrály, jsme se pro podzim rozhodli
jít poněkud těžší cestou, zvláště
poté, kdy se na hráčské schůzce jednohlasně rozhodlo přihlásit ženské družstvo do registrované

soutěže, řízené českomoravským fotbalovým svazem. Od podzimu 2008 by tak děvčata na našem
hřišti rozehrála III.českou ligu žen. Čeká nás
všechny náročné období, řada administrativních
záležitostí, musíme vyřešit otázku dopravy na
venkovní zápasy, některé vzdálenosti jsou i nad
100 km/ např. Tábor, Blatná atd./ A v neposlední
řadě zajištění financí, což bude nejdůležitější úkol.
Máme necelý rok na to, abychom mužstvo na soutěž připravili. Proto jsme také již upustili od přáteláků se soupeřkami z okolí, které jsme suverénně
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poráželi. Podařilo se sjednat utkání s mančafty již
hrající III.ligu ( Pokratice, Všestudy, Teplice B),
tak i zápasy s celky, jež se na soutěž připravují,
stejně jako my. Pouze v zápase s Pokraticemi nás
soupeřky jednoznačně přehrály .Ostatní duely byly
vyrovnané. Také jsme navštívili mistrovský zápas
Všestudy - Interno Praha, z něhož jsme si odnesli,
pro nás trenéry, hodně užitečných poznatků. V
pozorování hodláme pokračovat i na jaře. Co se
týče vlastního kádru, čítá cca 20 hráček. Přišla
řada mladých děvčat z okolních oddílů, např.
Hoštky, M.Lázní, Židovic, Břízy či Polep.
Všechny výborně zapadly do kolektivu.
Musíme také konstatovat, že některé
holky s fotbalem skončily, ať už to bylo
ze zdravotních, či, po zralé úvaze, z důvodů výkonnostních.
No, v úplných začátcích šlo jen o pobavení, nyní
již jde sranda stranou, začíná tvrdá příprava. Od

SK SAHARA Vědomice – fotbal
podzim 2007

„A“ mužstvo
V průběhu letní přípravy na
nový soutěžní ročník byla
snaha o posílení a konsolidaci
mužstva v boji o návrat do III.
třídy okresní soutěže. Bylo
prodlouženo hostování
Luboše Janaty, Lukáše Horejska, Lukáše Kubína
a Lukáše Kosa. Dále přišli na hostování z Rovného Jirka a Martin Kořínkovi, Láďa Hubálek z Vrbice a Petr Chládek z Podlusk. Z mužstva odešel
na přestup do kokurenční Hoštky Rejhon a na
hostování do Nové Vsi Šťástka. Kádr mužstva
má nyní 20 členů.
Po dohodě mužstvo převzal po Mírovi Hlaváčovi
Míra Kačírek. Myslím, že mužstvo bylo vhodně
doplněno v obraně, záloze i útočné řadě. Problém
však zůstává na pozici brankáře, kde máme k dispozici pouze Lukáše Kosa.
Los IV.třídy nám hned na první utkání určil
největšího konkurenta Hoštku. Do utkání bohužel
ještě nemohl pro zdravotní potíže nastoupit Petr
Chládek.V zajímavém utkání jsme nakonec po
našich dvou chybách, kdy se následně míče
zmocnil soupeř a dal gól, prohráli 1 : 2.
V Libkovicích se již projevila zlepšená souhra mužstva a celkem bez problémů jsme vyhráli
4 : 1, když všechny góly padly již v prvním poločase.
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poloviny listopadu trénujeme každé pondělí od
18.30 do 20.00 v tělocvičně na roudnickém gymnáziu. Účast je vynikající, holky vzaly trénink
opravdu vážně. Koncem února, jestli počasí dovolí, plánujeme již vyběhnout do terénu. Pro nabírání fyzičky jsou zdejší lesy jako stvořené. Doufejme, že se všechna ta námaha odrazí i v jarních
přátelských zápasech.
Závěrem nám dovolte, jménem trenérů,
popřát děvčatům mnoho úspěchů,
nejen fotbalových ale i v životě a ať
jim ta III.liga vyjde! Také se blíži
konec roku. Rádi bychom tedy společně za SK Sahara Vědomice
popřáli všem občanům obce hezké
prožití svátků vánočních, bohatého ježíška a šťastný nový rok .
P. Chládek
Trenér SK

Dalším naším soupeřem byl na jeho hřišti celek Ctiněvse, který zvláště doma hraje velmi
dobře. Ve vyrovnaném zápase jsme po celý zápas měli více ze hry. Vedli jsme 1 : 0 a trestuhodně nevyužili minimálně další čtyři stoprocentní gólové příležitosti, což se nám stalo osudným. Vedení jsme neudrželi a domácí nakonec
vyrovnali v nastaveném čase z přísně nařízené
penalty na 1 : 1. Tím jsme ztratili další dva velmi
důležité body na Hoštku.
Náladu si diváci i hráči zlepšili v domácím
utkání s celkem Počeplic, které po nepříliš dobrém začátku nakonec jednoznačně vyhráli 5 : 0.
Další důležitý zápas byl v Hrobcích, které do té
doby neztratily ani bod a tím se staly spolu s
Hoštkou nejvážnějšími favority naší skupiny. V
kvalitním zápase jsme od prvních minut měli více ze hry a také do poločasu tři nevyužité stoprocentní šance. Nevyžívání šancí pokračovalo i ve
druhém dějství a to rozhodlo. Dvanáct minut
před koncem zápasu z ojedinělého útoku domácích prostřelil brankáře Kosa domácí útočník a
tím rozhodl celý zápas. I přes velkou snahu našich hráčů se nám vyrovnávací gól nepodařilo
již vsítit.
Co naplat, že v dalších dvou utkáních doma s
Budyní „B“ (10 : 1 ) a Dušníky „B“ (5 : 2) jsme
jednoznačně vyhráli a naši hráči nastříleli 15
branek, když v těch důležitých zápasech jsme
ztratili body právě díky střelecké impotenci.
Do Kostomlat jsme jeli s tím, že musíme vyhrát, ale hlavně nepodcenit soupeře. Zápas byl od
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začátku vyrovnaný a šance byly na obou stranách, ale přece jenom jsme dvakrát skórovali do
poločasu brankami Kubína a Hubálka. Ve druhém
poločasu byli domácí nebezpečnější, ale k vážnější šanci jsme je nepustili. Škoda jen, že se zranil
Jirka Kořínek a není jisté, jestli bude nastoupit k
jarním odvetám.
Poslední domácí zápas s Račiněvsí vyhráli naši
hráči s přehledem 3 : 1, ale moc pohledné utkání
to nebylo, protože se naši hráči přizpůsobili hře
hostí.
Podzimní část soutěže jsme měli ukončit zápasem ve Vražkově s místním „B“ mužstvem. Pro
nezpůsobilý terén bylo ale utkání přeloženo na
jaro.
Celkem jsme na podzim v 9 zápasech získali
19 bodů. Při skóre 31 : 9 a obsadili 4.místo, ale s
jedním odloženým zápasem. V případě vítězství v
tomto utkání bychom byli druzí s 6 ti bodovou

ztrátou na vedoucí Hoštku. Pro jarní odvety to
znamená, že i v případě vítězství v prvním jarním utkání v Hoštce, nemáme další boj o postup
ve svých rukou.
V zimní přípravě, která začne venku 5.1. 2008,
jsou také plánované přípravné zápasy na umělé
trávě v Roudnici. Termíny budou upřesněny.
Budeme se snažit zajistit soupeře z vyšších soutěží.
Na závěr bych rád poděkoval všem našim věrným fanouškům za podporu při domácích zápasech a doufám, že v jarní části soutěže budeme
předvádět kvalitní výkony, které přilákají další
diváky. Všem čtenářům Vědomických novin přeji krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce.
JS

P ODZIM 2007
IV.třída skupina C
tabulka po 10.kole

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hoštka
9
1
0
38 : 8
28
Hrobce B
7
1
2
29 : 21
22
Ctiněves
6
2
2
32 : 20
20
SAHARA Vědomice
6
1
2
31 : 9
19
Kostomlaty
5
3
2
20 : 16
18
Počeplice
4
2
4
19 : 21
14
Budyně B
3
0
7
13 : 29
9
Libkovice
1
3
6
12 : 24
6
Račiněves
1
3
6
8 : 22
6
Dušníky B
1
2
7
13 : 36
5
Vražkov B
0
4
5
11 : 20
4
Utkání Vražkov B – Sahara Vědomice odloženo na 6.4.2008

*

A ještě tabulka po 10. kole
A na jaře přejeme
samé výhry!

*

Došlo po uzávěrce:
Ztratilo se 4 měsíční mourovaté kotě. Naposledy bylo viděno v sobotu 8.12.2007 při zpívání u
vánočního stromečku u tržnice na Zavadilce. Čtyřletá a sedmiletý páníčkové moc prosí případného
nálezce o poskytnutí informací nebo předání kotěte na obecním úřadě nebo jeho případné vypuštění u
mateřské školky. Moc by chtěli být na vánoce zase spolu.
Děkujeme
Občasník Vědomické noviny vydává obec Vědomice , IČ 00264598,
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14 213,
v nákladu 300 ks - prosinec 2007.
Tel: 416 837 240
E-mail: obec.vedomice@tiscali.cz
www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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