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Vážení občané.
Vánoce – kouzelné období, a také
nejkrásnější v celém roce, je opět tady.
Jsou to svátky plné vůně jehličí,
vánočního
cukroví,
nazdobených
domovů a rozzářených dětských očí,
které již počítají zbývající dny do
večera, kdy se rozsvítí vánoční
stromeček a pod ním budou dárky.
Co si v tuto kouzelnou
dobu přát? Samozřejmě
zdraví. Když se nad tím
zamyslím, je zajisté moc a
moc důležité a určitě to
nejcennější co máme. Ale
nesmí na to být člověk
sám. Proto Vám všem
přeji určitě
zdraví, ale
hlavně
milujícího
a
chápavého partnera vedle
sebe, zdravé a spokojené
děti a vnoučata, a alespoň
jednoho
upřímného
přítele a kamaráda, který
Vás
bude
mít
rád
takového
jaký jste, a
případný úspěch s Vámi
bude sdílet bez závisti. To
je totiž to pravé přátelství.
Nu a co by to bylo za
vánoce bez rozzářeného
stromečku, a pod ním
spousty
dárků,
které
nemusejí být drahé ale
hlavně dané od srdce a s
láskou.

POD STROMEČEK BALÍK ZDRAVÍ,
VZÁCNÝ POKLAD, JAK SE PRAVÍ...
LÁSKU, ŠTĚSTÍ, ŽÁDNÉ HÁDKY,
SPOKOJENOST, HEZKÉ SVÁTKY...
RADOST, ÚSPĚCH, PEVNÝ KROK
A PAK ŠŤASTNÝ NOVY ROK!
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si přejme jen to nejlepší, žádné
povodně a katastrofy, aby nám to
chodilo, myslelo a vůbec hýbalo se
všechno tak jak má, aby okolo nás bylo
pořád živo a veselo, plno smíchu a
žádné slzy, jenom radost jak v rodině
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tak z práce, i ze života vůbec.
Nezapomínejme na dobré skutky,
kterých není nikdy dost, i když jsou
někdy po zásluze potrestány.
Vykročme do nového roku 2009 tou
správnou nohou, s dobrou náladou a
úsměvem na rtech. Nezapomeňte při
půlnočním přípitku vzpomenout na
všechny, které máte rádi a kteří mají
rádi Vás. Ať jsou Vaše vánoce a nový
rok 2009 jen ve znamení rozzářeného
úsměvu a slunce nad hlavou.

obrázek nakreslila paní Marie Cinková

Václav Tyl
starosta obce

Jménem redakční rady Vědomických novin Vám, našim čtenářům, přeji klidné
prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2009.
Děkuji také všem, kteří se na vydávání našich novin podílejí. Ať již přispívají
pravidelně, nebo jen občas.
Těšíme se na další spolupráci v novém roce, v roce 2009. Uzávěrka příštího
čísla novin je 20. března.
Ing. Iva Fořtová

Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu e-mailem
Vzhledem k tomu, že nás někteří občané obce upozorňují,
že špatně rozumějí nebo některá hlášení obecního rozhlasu
zmeškají, přicházíme s nabídkou zasílání textu hlášení
místního rozhlasu e-mailem.
Máte-li o tuto službu zájem, zaregistrujte se na adrese
Vědomické noviny

info@vedomice.eu.
Do předmětu zprávy napište ROZHLAS. Do textu napište
jméno (nepovinné). Zprávy Vám budeme zasílat na adresu, z
které se zaregistrujete. Registraci můžete kdykoliv zrušit.
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Z činnosti zastupitelstva a OÚ
Oznamujeme Vám, že od 22. prosince 2008 bude
uzavřena úřadovna obecního úřadu z důvodu čerpání řádné
dovolené zaměstnanců. Znovu bude úřad otevřen v pondělí
5. ledna 2009 v 7.00.
Z důvodu uzavření úřadu přes vánoční svátky si
nezapomeňte včas vyzvednout samolepky na svoz
komunálního odpadu.
Na 15. veřejném zasedání zastupitelstva obce byl
projednán a následně schválen v souladu s Územním plánem
obce návrh Regulačního plánu pro lokalitu místního názvu
„Na alejích“. Pro méně zasvěcené je to území mezi
Vědomicemi a Zavadilkou, okolo hřiště fotbalové farmy
Školního statku. Tento Regulační plán je závaznou vyhláškou
pro budoucí stavebníky, kteří budou v této lokalitě realizovat
stavbu rodinného domu. Stanoví kritéria, které musí daný
rodinný dům splňovat, umístění stavby do pozemku,
přístupové komunikace, inženýrské sítě, veřejnou zeleň atd.
Tento Regulační plán je samozřejmě k nahlédnutí v úřadovně
obecního úřadu.
- Připravujeme pro Vás službu Czech point. To znamená
možnost komunikace se státem prostřednictvím našeho
úřadu. Zde bude možné získat a ověřit data z veřejných i
neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty
a listiny (což lze již nyní), převést písemné dokumenty do
elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu
správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro
zahájení řízení správních orgánů. O přesném datu zahájení
provozu této služby pro Vás budeme včas informovat
obecním rozhlasem a na úřední desce obce.

- Od 14.12. 2008 dojde k zásadní změně v autobusové
dopravě v obci. Po problémech se školním autobusem,
projíždějícím Zavadilkou a pokračujícím do Roudnice n/L, kdy
tento nepobral některé školáky se podařilo, po nesmírných
peripetiích našeho úřadu a některých našich spoluobčanů,
přimět oprávněné ke změně jízdního řádu. Autobus, který
obsluhoval pouze školáky z Vědomic, bude od 14. prosince
zajíždět nejprve na Zavadilku a dále bude pokračovat do
Vědomic. Zavadilecké děti tedy budou moci použít dvě
možnosti dopravy do Roudnice n/L. Oficiální jízdní řád
zmiňované linky je v příloze Vědomických novin.
- Obec Vědomice nabízí našim občanům uložení ojetých
pneumatik na obecním úřadě za poplatek 30,-Kč/ks.
- Ke konci letošního roku se začíná plánovat na rok příští.
I v oblasti investičních akcí musíme být připraveni včas
reagovat na indicie, kam a kolik peněz půjde ze státních či
evropských fondů, které programy budou podporovány a v
jaké míře. Zatím víme, co bychom rádi v tom příštím roce a i
v dalším roce volebního období realizovali. Namátkou –
chodník ze Zavadilky až na roudnický most v návaznosti na
chodník do Vědomic kolem plaveckého bazénu, další
revitalizace komunikací, nové multifunkční centrum pro
širokou veřejnost na hřišti SK Sahara atd. Samozřejmostí je i
veliká pozornost rozšiřování a údržbě veřejné zeleně na
katastru. Námětů a plánů je několik. Touto cestou Vás
vyzýváme k podávání realistických podnětů a návrhů pro
další rozvoj obce. Není dobré když další směřování obce
určuje pouze několik jednotlivců.
V.L.

Výběrové řízení na pozici ředitele MŠ
Jak jsme slíbili v posledním čísle Vědomických novin,
vracíme se k výběrovému řízení na obsazení postu ředitele
naší MŠ. Třetí výběrové řízení pokračovalo druhou fází a to
osobními pohovory, které proběhly 26.9.2008 v malé
zasedací místnosti Radnice. Konkursní komise po osobních
pohovorech s uchazečkami vydala doporučení, na základě

kterého byla jmenována starostou obce nová ředitelka naší
Mateřské školy. Vítězkou výběrového řízení a novou
ředitelkou se stala paní Jana Koutová, dosavadní učitelka v
naší Mateřské škole. Tímto si dovolujeme jí dodatečně ke
jmenování pogratulovat a popřát co nejvíce pracovních
úspěchů a dobrý kolektiv.
V.L.

Podmínky pro přijetí dítěte k docházce do Mateřské školy Vědomice
Platnost těchto podmínek je s účinností od 1.9.2008
KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VĚDOMICE PODLE POŘADÍ DŮLEŽITOSTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
Trvalé bydliště v obci Vědomice, alespoň jednoho z rodičů dítěte.
Dovršení 3 let věku dítěte v době jeho fyzického nástupu do MŠ.
Zdravotní způsobilost pro vstup do předškolního zařízení (potvrzení lékaře).
Mentální a sociální zralost úměrná 3 let věku dítěte (částečná samostatnost při stolování, oblékání, používání WC,
odloučení od rodiče aj.).
Dodržení termínu vyhlášení zápisu do MŠ (vždy v měsíci únoru příslušného kalendářního roku).
Zaměstnanost rodičů (matky dítěte). Do MŠ jsou přednostně přijímány děti zaměstnaných matek a to na pravidelnou
celodenní docházku.
Jana Koutová
ředitelka MŠ
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Myslivecké sdružení "Na Ladech"
Do celkové činnosti mysliveckého
sdružení a myslivců vůbec patří i
konání odlovu drobné zvěře, což v
našich podmínkách je zajíc a bažantkohout. Tyto společné hony jsou
předem plánovány a počet odlovené
zvěře je limitován současným stavem
zvěře v honitbě a stanoveným plánem
odlovu,
schváleným
nadřízenými
institucemi.
Společné hony, konané v současné
době, jsou prováděny v listopadu a
prosinci, a mají svoji dlouholetou
tradici. Tu se snaží myslivci i nadále
udržovat a předávat dalším generacím.
Tyto společné hony by měli být
odměnou myslivcům za jejich celoroční
práci pro myslivost. Ovšem současná
situace je, co se týká stavů drobné
zvěře, daleko za očekáváním, velmi
daleko za stavy zvěře před třiceti,
čtyřiceti léty. Na vině jsou civilizační
procesy jak v zemědělství (těžká
mechanizace, chemizace, zavlažování,
lány kukuřice), tak i obrovský nárůst

dopravy
po
komunikacích,
kde
pod
koly
automobilů
zahyne
velké
množství zvěře.
Ale i přes tyto
negativní jevy se
členové
mysliveckých
sdružení rádi sejdou na společném
honu, což je pro myslivce takový vrchol
celoročního snažení. A je to, jak již bylo
řečeno, i v zájmu dodržování starých
českých mysliveckých tradic, které nám
mnohé země závidí.
Poslední dva měsíce v roce nejsou
jenom lovy. Z polí už je vše dávno
sklizeno a tak zvěř, drobná i spárkatá,
začíná pociťovat nedostatek potravy. A
tak už v těchto měsících začíná
přikrmování zvěře. Krmení pro zvěř je
zajišťováno po celý rok, jak sušením
píce, tak pěstováním dužnaté potravy a
zajištěním
jadrného
krmiva,
což

představuje i značné finanční náklady,
hrazené i členy mysliveckého sdružení.
A nejenom krmení je součástí péče o
zvěř. Jedná se i o tlumení škodlivé
zvěře,
podávání
medikamentů
v
potravě proti parazitům a zajišťování
klidu v zimním období.
Proto se obracím na naše občany, aby
při vycházkách do přírody se svými
pejsky byli ukáznění a pomohli nám
zajistit tolik potřebný klid v zimním
období, kdy v důsledku sklizených a
zoraných polí je zvěř spárkatá
odkázána jen na lesní porosty. Žádáme
Vás proto o pochopení a pomoc.
Věříme, že i Vy, kteří rádi chodíte do
přírody, máte zájem na tom zachovat
naši přírodu i vše, co v ní žije.
Děkujeme Vám a u příležitosti
nadcházejících svátků vánočních a
nového roku dovolujeme si popřát Vám
příjemné vánoce a do nového roku
zdraví a úspěchy ve veškeré Vaší
činnosti.
MS „Na Ladech“

Z historie naší obce
Paměť domů vědomických
V tomto čísle našich novin pokračujeme
v seriálu článků, v kterých Vám dáme
možnost nahlédnout do historie jednotlivých domů, které tvořily v dobách minulých naši obec.
Číslo 15.
Jest to hospoda u přívozu, zvaná
nová hospoda, později ,,U zlatého šifu;
r.1787 jest v ní Václav Němec. Vznikla
bezpochyby po úplné zkáze mostu roudnického, když otevřen byl přívoz od
Bezděkova. R.1830 byla v ní rodina hospodského s 1 pomocníkem (7 duší).
R.1837 a 1843 byl hospodským Karel
Brůža s manželkou Kateřinou; současně tam bydleli: Václav Brůža se 4 dětmi
a krejčí Josef Brůža se 6 dětmi. R.1868
koupili objekt Jan a Marie Cellerin, po
nich 1876 dědil Ignác Cellerin, který za
hospodou r.1878 postavil parní pilu na
dříví, na což r.1886 bylo vtěleno vlastnictví manželům Otakaru a Alžbětě
Cellerinovým na polovici. R.1894 koupil
vše Julius Langer na polovici, hospodu
koupil kníže Maric z Lobkovic. To se již
tady říkalo ,, Pod Lipou.“ Od r.1907 vše,
hostinec i nepracující pilu, drží Ferdinand Zdeněk Lobkovic; v blízkosti byly
postaveny dva dřevěné pavilony (z
pražských zemských výstav sem
přinesené), v nichž bývali umístěny ex-
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posice drobného zvířectva i jiné
výstavky, dále hlídací stavení a kůlna.

nost bytu po Kateřině Dvořákové ještě
zůstala.

Číslo 16.
Chalupa č. 16 r. 1787 patřila Václavu
Podlipskému, r.1809 ji koupil Václav
Kočí za 245zl.; odešel na výměnek
r.1848, žil do r.1869. Po něm nastoupil
syn rolník Václav Kočí († 1875 ), který s
manželkou Marií měl 6 dětí. R.1837
bydlel v domě též nádeník Jan Kouba s
dcerou.1871 byl vlastníkem Jan Šefr
(manželka Marie), r.1878 Antoním Šefr
(od r.1882 společně se ženou Marií).
Syn jejich Antonín dědil polovinu po
matce r.1905 a po otci r.1906. Na
pozemku byl r.1893 postaven domek č.
42.

Číslo 18.
V tomto domku r 1787 jest majitelem
Martin Studený, r.1807 Josef Hakl,
r.1837 – 1843 Jan Novák, nádeník,
který měl 7 dětí; měl nájemníky: Matěje
Štulce a Josefa Friče, a ten se s
manželkou přestěhoval do baráku č.
39. Domek vyhořel r.1858. Domek byl
r.1889 zakoupen Marií Novákovou pro
Antonína a Kateřinu Novákových.

Číslo 17.
V soupisu r.1787 zapsán byl majitel
Matěj Breitl (viz č. 10 starší doba ).
R.1843 František Berný. R.1837 obývá
tu nádeník František Levý s manželkou;
Kateřina Dvořáková má tu od r.1829 do
1856 služebnost bytu. Domek shořel
r.1858, byv počátkem požáru 11 čísel.
R.1869 vlastníky byli Josef Dlouhý a
manželka Kateřina, od r.1880 syn
Václav Dlouhý, matka šla výměnek. Od
r.1907 mají domek na polovici Bohumilů
a Alžběta Dlouhých, při čemž služeb-

Číslo 19.
V domku č. 19 byl r.1787 Matěj Krejčí,
r.1837 pokrývač Josef Brůža s
manželkou Annou, s dvěma dcerami a
podnájemnicí
Alžbětou
Koubovou,
r.1843 Annou Haklovou, vše jak bylo
psáno. Domek, který vyhořel r.1858,
měli právoplatně František Dlouhý a
jeho žena Anna, r.1890 matčin podíl
dědila dcera Marie. R.1893 měli díl
Anna Zázvorková a Václav Pospíšil
společně, druhý díl podobně Václav a
František Pospíšilovi, avšak r.1911 již
jen Václav a Anna Pospíšilovi a r.1912
prodáno bylo stavení Josefu a
Františce Pfefferovi. R.1916 dědila díl
po otci dcera Františka, provdaná od
r.1920 za Fr. Vondráčka
V.L.
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Ohlédnutí za rokem 2008
Co se povedlo vedení obce v
letošním roce realizovat na úseku
obnovy rozvoje obce. To je otázka,
která určitě zajímá každého občana,
kterému není lhostejné jak obec
vypadá a jak se rozvíjí. Tak jako v
předchozích letech, bylo i letos naší
snahou zajistit při omezeném počtu
finančních prostředků maximum pro
pěkné bydlení nás všech.
V rámci postupné rekonstrukce
Mateřské školy byla uskutečněna
poslední náročná oprava rozvodů teplé
a studené vody v kuchyni, včetně
rekonstrukce
elektrické
instalace,
zajištění nových obkladů a keramické
podlahy. Do kuchyně byl zabudován
nový elektrický sporák a myčka nádobí.
Zabudovány byly rovněž nové WC pro
děti a nový bojler do umývárny dětí. V
šatně
byla
provedena
výměna
podlahové krytiny a jako poslední byl
položen nový koberec v herně. V
předchozích letech byla zajištěna
oprava střechy, vybudováno nové
plynové topení, zabudována nová
plastová okna, zajištěno
zateplení
budovy a zhotovena nová fasáda.
Další stavební akcí v letošním roce
bylo dokončení chodníku v Roudnické

ulici u Penzionu. Tím byla zajištěna
větší bezpečnost chodců v této části.
Dopravním značením byla rovněž
opatřena nepřehledná zatáčka.
Podle plánu byla provedena oprava
veřejného osvětlení v obci. Mimo novou
zástavbu na Zavadilce, byla provedena
výměna všech sadových světelných
bodů za úspornější se stejnou
svítivostí. Provedena byla rovněž
výměna poškozeného kabelu v Dlouhé
ulici a všechny sloupy byly opatřeny
novým nátěrem. Po delší době se
podařilo dokončit obnovu chodníků v
ulici Na Zavadilce a v části ulice
Chovatelů. Současně bylo z důvodů
bezpečnosti chodců realizováno i
osvětlení přechodu pro chodce, což
ukládá zákon. Byly provedeny stavební
úpravy části místní komunikace v ulici
Zahradní a Na Průhonu. Vzhledem k
tomu, že se jedná o novou technologii
oprav,
byla
tato
použita
na
poškozených
ulicích,
které
byly
vybudovány jako jedny z prvních.
Pokud se uvedená technologie osvědčí,
mohlo by v příštím roce dojít k dalším
opravám.
V rámci zklidnění dopravy na
průchozí komunikaci na Zavadilce bylo
navázáno na již realizovaná opatření.

Jako poslední byly zabudovány radary,
které by měly přispět ke snížení
rychlosti projíždějících vozidel a tak ke
zvýšení bezpečnosti v této části obce.
Všechny
vyjmenované
akce
si
vyžádaly v letošním roce částku přes
2.600 000,- Kč. Jejich realizace byla
možná
díky
finanční
podpoře
Ústeckého kraje a Ministerstva pro
místní rozvoj, jako ocenění za vítězství
naší obce v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2007.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
našim občanům, kteří se celoročně
podílejí na vzhledu našeho domova. Ať
už se jedná o obnovu fasád domů,
budování vjezdů, kdy obec zajišťuje
materiál a občané pokládku dlažby,
květinovou výzdobu svých nemovití a
okolí, kdy každoročně zkrášlují vzhled
našich ulic a prostranství. Poděkování
rovněž patří těm, pro které je
samozřejmostí provádět úklid chodníků
před vlastními nemovitostmi a to nejen
v letních měsících ale i v zimě.
Václav Tyl

Komise pro občanské záležitosti
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, proto bychom Vás rády seznámily s
činností naší komise pro občanské záležitosti. V komisi
pracují tyto členky: Věna Kutilová, Vlasta Vondráčková,
Marie Malá, Jaroslava Wogurková, Marie Hypská, Zdenka
Medunová a Vlasta Sekerová. O kroniku se vždy svědomitě
postará Alena Lövová. Hlavní náplní komise je blahopřát
starším spoluobčanům v den jejich životního jubilea. Poprvé
navštívíme naše spoluobčany v den, kdy dovrší 65-té
narozeniny a pak vždy po pěti letech (70, 75, 80). Od
osmdesáti let chodíme každým rokem.
Na jaře jsme přivítaly naše nejmenší občánky do života obce
Vědomice. Občánky také přivítal pan místostarosta a děti z
mateřské školy, které za hudebního doprovodu svých
učitelek zazpívaly několik písniček. V květnu jsme

uspořádaly setkání seniorů. Děti z MŠ a paní učitelky
připravily pro naše starší spoluobčany pěkné vystoupení.
Bylo zde připraveno pohoštění a k tanci a poslechu zahrál
pan Dušan Brázda. Tyto akce byly uskutečněny za pomoci
obecního úřadu, kterému bychom tímto rády poděkovaly za
spolupráci.
Také jsme se zúčastnily akcí, které pořádala kulturní komise
– pálení čarodějnic v dubnu, dne dětí v červnu a
lampiónového průvodu v říjnu, kde jsme pomáhaly se
soutěžemi pro děti.
Na závěr bychom rády popřály všem spoluobčanům hezké
vánoční svátky a do nového roku 2009 pevné zdraví a
mnoho pěkných zážitků.
Zdena Medunová, Vlasta Sekerová (KPOZ)

Lesní stráž
Vážení spoluobčané.
Lesní stráž při Odboru životního prostředí upozorňuje občany, že dle Lesního zákona platí zákaz vjezdu všech motorových
vozidel do lesů a lesních pozemků, mimo dopravní obsluhu. To platí pro lesy státní i soukromé.
V poslední době dochází i ke zcizování dřeva z těchto lesů. Osoba, která se tohoto činu dopouští se vystavuje pokutě a při
větším rozsahu škod i trestnímu stíhání.
Dále prosíme občany, aby při svých vycházkách do přírody nevyhazovali papíry a plasty do lesů, podél cest a do polí.
Pomůžete tím udržet přírodu kolem naší obce v čistotě.
Děkujeme Vám.
Lesní stráž
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Kultura
Pozvánky
NOVOROČNÍ SOUSEDSKÝ PŘÍPITEK
Dovolujeme si Vás pozvat na novoroční sousedský přípitek.
Až si doma připijete, přijďte přivítat rok 2009 se svými sousedy.
Nebo si snad nemáte s kým připít? Přijďte mezi nás. S televizí si na zdraví
nepřiťuknete...

DĚTSKÝ KARNEVAL
V únoru se uskuteční tradiční
dětský karneval. Sledujte vývěsky
nebo naše webové stránky. A už si
chystejte masky.
Plakáty na akce budou opět ve
vývěskách na Zavadilce, ve starých
Vědomicích a také na webu.
Reportáže z akcí, fotogalerie, příp.
odkazy na ně najdete na:

http://obecvedomice.unas.cz
POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Výpůjční doba v knihovně bude od
ledna opět každé pondělí
dopoledne 9:00 až 11:00
odpoledne 17:00 až 19:00 hodin.
Těší se na Vás knihovnice
Ing. Iva Fořtová

Z našich akcí
PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
26. října jsme pro děti opět uspořádali výtvarnou dílnu.
Zdobili jsme dýničky – na hezké kluky večerníčky, vyráběli
jsme z papírových kapesníčků strašidýlka, ale hlavně –
pustili jsme se do výroby lampiónů. Bylo to dost náročné, ale
výsledek rozhodně stál za to. Děti odcházely domů s
vlastnoručně vyrobeným a vyzdobeným lampiónkem a pak
už jen počítaly dny, které zbývaly do lampiónového průvodu.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V úterý 28. října jsme pro děti připravili, v pořadí již druhý,
lampiónový průvod obcí. Jako v loňském roce, i letos jsme
se sešli u obecního úřadu a na cestu za pokladem nám
svítily plamínky svíček. Trochu nás postrašila strašidla a pak

už na děti čekala sladká odměna. A kdo si přinesl doma
vyrobený lampión, nebo přišel v masce, ten dostal ještě
dobrůtku navíc.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu, 29. listopadu přišel do Vědomic Mikuláš. Přijel k
nám opět Sváťa se svým dividlem. Děti viděly pohádku o
čertech a nakonec přišel i Mikuláš se svými pomocníky.
Všechny děti si také domů odnesly od mikuláše dáreček.
Přišlo opravdu hodně dětí a já děkuji všem pomocníkům v
oranžovém (Báře, Andrejce, Anetce a Filipovi) za jejich
vzornou spolupráci. Díky Filipovi si můžete prohlédnout fotky
z nadílky. (Jsou na našich webových stránkách.)
I.F.

Okénko mateřské školy Vědomice
Rok se s rokem sešel a před námi je znovu čas vonícího
stromečku a rozzářených dětských očí. Jsou tu Vánoce a s
nimi i posezení pro rodiče dětí z naší MŠ. Už nyní pilně
nacvičujeme, aby se vystoupení líbilo. Ale to zdaleka není
vše, co se nám v poslední době přihodilo. Byly jsme totiž na
výstavě dinosaurů na litoměřickém výstavišti, viděly jsme
také dokumentární 3D film o těchto tvorech, při kterém jsme
se trošku bály. V maskách jsme prošly Vědomice a v
halloweenských maskách zazpívaly všem, které jsme
potkaly. Změny ve školce novou kuchyní neskončily a tak si
již nyní hrajeme na zbrusu novém koberci. 13. prosince si
společně s těmi, kdo přijdou, zazpíváme u vánočního
stromku. Hned nato, 17. prosince jedeme do divadla v
Vědomické noviny

pražských Dejvicích na oblíbeného Spejbla a Hurvínka a
tento rok se rozloučíme již zmíněnou vánoční besídkou 19.
prosince.
Tak se mějte krásně, prožijte příjemně a klidně
nadcházející svátky a my se budeme těšit i v novém roce s
číslovkou 2009!!!
Za děti z MŠ Vědomice
Lenka Patková
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Klub důchodců Vědomice
Blíží se nám konec roku, roku 2008 a zase si na svá bedra
připíšeme jeden křížek. Ale podíváme-li se zpátky na naši
činnost v tomto roce, tak je možno říci, že jsme nezaháleli a
maximálně jsme se snažili o to, abychom se v pohodě sešli a
v příjemném prostředí svých známých se trochu odreagovali
od běžných starostí včetně neduhů, které nás v našich letech
už častěji doprovázejí.
V současné době má náš klub 42 členů a lze říci, že velká
většina se aktivně zúčastňuje našich akcí. Naše přátelská
posezení
jsou
pořádána
díky
vstřícnosti
našeho
zastupitelstva i starosty p. Tyla v zasedací místnosti našeho
OÚ. V letošním roce bylo dosud uskutečněno pět přátelských
večerů.
Členky našeho klubu se aktivně podílely na „pálení
čarodějnic“ u Labe a nutno dodat, že se těchto akcí účastní
od samého počátku.

V červenci jsme pod patronací OÚ uspořádali v novém
kulturním areálu u Labe „Anenskou“ taneční zábavu, která
byla úspěšná a rádi bychom chtěli tuto akci v příštím roce
zopakovat.
13. prosince se uskuteční „zpívání u vánočního stromu“. I
tady se budou podílet naše členky zajištěním občerstvení.
V pondělí 29. prosince pořádáme na OÚ od 17:00 hodin
poslední letošní přátelské posezení, kterým ukončíme rok
letošní a popřejeme si navzájem do roku nového.
Závěrem děkuji všem, kteří nám naši činnost umožňují i
našim členům, kteří se jakýmkoli způsobem podílí na
zajišťování akcí klubu.
Jménem všech členů klubu přeji našim spoluobčanům
spokojené vánoce a šťastný nový rok.
F.L.

Vánoce, vánoce přicházejí...
Ani jsme se nanadáli a máme opět
krátké dny. Podzim býval dříve jiný.
Ohlašoval se zvláštní průzračností,
dalekou viditelností, zvláštním ostrým
osvětlením, ve kterém vynikly dříve
neviditelné barvy a odstíny. Za
takových dní se objevily na severním
obzoru
modré
vrchy
Českého
středohoří ob Milešovky po Bezděz.
(Dnes
můžeme
tento
tzv.
trojdimenzionální pohled vidět jen
výjimečně.)
Dříve, když ubývalo dne, přibývalo
plískanic. Tak to měl podzim v náplni
práce.
Na Vánoce byl samozřejmě sníh,
který křupal pod nohama a hnán
větrem, píchal do tváře. Mrzlo, ale
každému bylo teplo na duši, protože
přicházely Vánoce. Na Vánoce se
každý těšil, i když dárky pod
stromečkem bývaly skromné. Mnohem
cennější byla chvíle slavnostní večeře,
pocit domova, pohoda a někdy i
usmíření. Byla to jakási štědrovečerní
amnestie.
Hlas zvonů se táhne po závějích a v
dálce tiše zaniká... Některé vzpomínky
drží tvar i po desetiletích. Jako to
půlnoční znění zvonů nebo vánoční
troubení na trubku.
Byl to jiný vztah k životu, ke kráse, k
tradici. I to ukončení roku bývalo jiné a
bude teď jiné i pro nás v obci, neboť

neuslyšíme půlnoční troubení pana
Holcmana více. Znění jeho trubky se
ozývalo celou naší čtvrtí. Bylo to

vzpomínkám, zapomenout se nedá.
Na starosti nemyslete. Vánoce si
udělejte takové, na které budete rádi

dojemné. Mnoha lidem to přineslo
vzpomínky, teploučko u srdíčka i
slzičku. Škoda...
I tento zážitek bude zařazen ke

vzpomínat nejen vy, ale hlavně Vaše
děti.
Marie Cinková.

Poděkování
Žijí mezi námi. Ovšem je jich jako šafránu. Mám na mysli
obětavé a nezištné lidičky, kteří myslí především na ostatní a
pomáhají či tvoří pro potěchu ostatních. K takovým lidem patří
bezesporu paní Ing. Iva Fořtová, která zprvu v čele kulturní
komise, nyní za podpory podobně obětavých lidí, vykonává
spousu dobrovolné práce na poli kultury a společenských
akcí v obci. Její kreativita nezná mezí. Mezi její další počiny
se zařadila mikulášská besídka s vystoupením Sváťova
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dividla. Za podpory a s pomocí, doufám že nastupující, nové
generace pořadatelů kulturních akcí, jmenovitě Báry, Andrey,
Anety a Filipa, se podařila krásná akce. Návštěva byla
výborná, 55 dětí spolu s doprovodem rodičů, prarodičů.
Rozzářené pohledy dětí byly jistě tou nejúžasnější odměnou
všem těm, kteří krásné odpoledne připravily. Ještě jednou
Vám děkujeme.
V.L
Vědomické noviny
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Pro děti
AHOJ DĚTI.
Dneska pro vás mám samé
sněhuláčky.
Nejdříve spojovačku - kdo
ještě nezná čísla, tomu
určitě
pomůže
maminka
nebo starší sourozenec.
Pak dvě básničky. Ta jedna
je pro mrňata.
A
ještě
jeden
krásný
obrázek. Namalovala ho pro
vás paní Cinková. Zkuste si
taky sněhuláka namalovat.
A když napadne sníh, tak si
alespoň jednoho postavte.

SNĚHULÁK
Jedna koule maličká,
druhá trochu větší,
třetí koule veliká
na sebe se věší.

Přihláška na mikulášskou

Napícháme uhlíky
jak veliké knoflíky,
oči, pusu - z mrkve nos,
větší nežli kosí nos.
Velkou metlu do ruky,
na holky a na kluky,
a na hlavu plecháček,
hurá, je tu sněhuláček.

SNĚHULÁK - BÁSNIČKA S POHYBEM
Sněhulák je panáček, (ukazujeme “stříšku nad hlavou”)
má na hlavě plecháček. (poklepeme si rukou o hlavu)
Místo očí uhlíky (ukazujeme oběma rukama na oči)
a až dolů knoflíky. (jednou rukou naznačujeme řadu knoflíků)
Chodí, chodí bos, (tři velké kroky na místě)
má červený nos! (náznak velkého špičatého nosu)

Krásného sněhuláčka pro vás nakreslila paní Marie Cinková

strana 1

Vědomické noviny

Příloha Vědomických novin

4/2008

Malé vánoční luštění

ODKUD SE VZALO PF
Novoročenky u nás pravděpodobně
zavedla šlechta díky její lenosti!

Psal se rok Léta Páně 1827 kdy si
hrabě Karel Chotek z Vojnína a
Chotkova uvědomil, že ho už prostě
nebaví vždy na konci roku navštěvovat
všechny své nesčetné známé a
příbuzné, osobně jim potřást rukou a
přát vše nejlepší do dalšího nového
roku. Okruh jeho přátel byl nemalý a
tak se není čemu divit.
Jak vyřešit toto dilema? Hrabě se ale
obával, že by mohl být ve vyšších
společenských kruzích za nezdvořáka
což by určitě byl nebýt jeho skvělého
nápadu. Inu a co ho napadlo, jak by
tuto
zapeklitou
situaci
mohl
jednoduchým
ale
leč
originálním
způsobem vyřešit.
U Josefa Berglera, tehdy vůbec
prvního ředitele pražské kreslířské

VÁNOČNÍ PIVO...
Říká se, že pivo znamená pro obyvatele
naší země něco jako tekutý chléb. Pro nás je
to nápoj zcela běžný.
Jinak je to u Norů, kteří mají nejnižší
spotřebu piva v Evropě. Pro ně je pivo
slavnostním nápojem číslo jedna. I když
domácí vaření patří minulosti, někteří Norové
si jej vaří dosud. Převzali to z dob starých
Vikingů, kteří pivo vařili k oslavě slunovratu.
Norové vaří mnoho druhů piv, na každou
příležitost jiné. Na křtiny, svatební, smuteční,
velikonoční, jarní a hlavně vánoční. Bývaly

Vědomické noviny

akademie, si hrabě Chotek z Vojnína a
Chotkova nechal vyrobit gratulační
lístky, které svým příbuzným a známým
rozesílal poštou. Nu a tak vzniklo první
české novoroční blahopřání což je naše
nynější novoročenka.
Na přelomu 19. a 20. století český
grafik a malíř Viktor Stretti vepsal na
novoroční blahopřání dvě francouzská
slova: "pour féliciter" – v překladu
znamenají "blahopřání k" a u nás se již
tradičně známá zkratka těchto slov. Nu
a PF byla na světě zvolejme HURÁ.
Zajímavá je i ta skutečnost, že tato dvě
písmenka jsou pouze naší specialitou,
na novoročenkách z jiných zemí se tato
zkratka neobjevuje.

doby, kdy na jeho vaření dohlížel sám biskup.
Odtud asi pochází představa pivařů, že pivo je pití
požehnané nebesy.
I když domácí vaření různých druhů piv patří
minulosti, výrobu některých druhů převzaly
pivovary. Výrobě věnují mimořádnou péči a tak
není divu, že lahve od vánočního piva z Norska
jsou celosvětově vyhledávanými sběratelskými
objekty. Návrh nejen láhve, ale i viněty, je totiž
svěřován nejlepším výtvarníkům.
Recept tohoto vánočního piva se k nám sice
nedostal, ale na to, že pivo je božský nápoj, na to
jsme přišli už dávno sami.
Marie Cinková.
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Jízdní řád
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Sport
SK SAHARA Vědomice – fotbal
Podzim - 2008

„A“ mužstvo
Do podzimní části ročníku 2008 – 2009 vstoupilo naše
mužstvo úspěšně.
Pokračovalo tak v dobrých
výkonech z přípravných zápasů
před sezonou. Stabilizovala se
obranná řada, kde se na pravé
straně osvědčila letní posila
Standa Popelka a v záloze,
vedle Ládi Hubálka, byl znát
návrat
uzdraveného
Jirky
Kořínka a bojovnost Rudy
Nevečeřala.
Po třech kolech jsme měli plný
počet bodů a skóre 16:2 (výhra v
Přestavlkách 5:0, doma nad
Počeplicemi 4:0 a v Libkovicích
7:2). Nutno dodat, že v těchto
zápasech se s plným bodovým ziskem počítalo. První
klopýtnutí přišlo v Kostomlatech, kde jsme už prohrávali 2:0 a
nakonec dotáhli náskok domácích až ke konečné remíze 3:3.
V následujícím domácím zápase s „béčkem“ Mšené Lázně
jsme začali hrát opět pohledný fotbal a za 30 minut jsme
vedli 3:0, ale po gólu hostí se opět dostavily chyby v
rozehrávce a z jasného zápasu bylo drama, které nakonec
skončilo naším vítězstvím 4:3.
Následující dva zápasy, v Hrobcích a doma se Ctiněvsem,
měly být nejdůležitější v podzimní části v souboji o čelo
tabulky a dát odpověď, jaké šance máme ve hře o postup.
Bohužel, jako již po několikáté, jsme v těchto rozhodujících
utkáních neuspěli.
Zápas v Hrobcích byl naprosto vyrovnaný a také jsme v
průběhu prvního poločasu vedli 1:0,
ale do poločasu domácí vyrovnali z
přísně nařízené penalty. Ve druhé půli
se hrál i nadále kvalitní fotbal s
příležitostmi na obou stranách. Ale 15
minut před koncem se po rohovém
kopu dostali domácí do vedení 2:1. V
posledních minutách zápasu se naši
dostali do závěrečného náporu a z
poslední akce zápasu vzešla největší
šance
na
vyrovnání,
když
Nevečeřalův centr minul o milimetry
hlavou Kubín před odkrytou brankou
soupeře. Gól z toho však nebyl a
první prohra podzimu byla na světě.
Ani v zápase s dalším aspirantem na
postup, týmem Ctiněvese v domácím
prostředí, mužstvo Sahary neuspělo.
Zápas byl od začátku nervózní a
zbytečně vyhecovaný, na což doplatil vyloučením za
napadení protihráče po nevybíravém faulu obránce Lukáš
Dlouhý. První šance byly na naší straně a po ruce v
pokutovém území hostí měl být pískán pokutový kop v náš
prospěch, ale píšťalka rozhodčího zůstala němá. Naopak po
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nechytatelném trestném kopu proti brance Sahary šel do
vedení soupeř. V dalším průběhu domácí i v deseti hráli
vyrovnanou partii, ale příležitostí bylo poskrovnu. Ve druhém
poločase zvýšila Ctiněves po penaltě na 2:0. Hráčům Sahary
se ještě podařilo snížit, ale po dalším rychlém protiútoku
soupeře a následným gólem bylo definitivně rozhodnuto.
Prohráli jsme 1:3 a ztratili kontakt s čelem tabulky.
Další ztráta dvou bodů přišla hned v dalším utkání na hřišti
soupeře, v Budyni, kde jsme od 15 minuty prvního poločasu
vedli 1:0 a nevyužili další vyložené šance. Ve druhém
poločase jsme přepustili iniciativu soupeři, trest na sebe
dlouho nedal čekat. V 83 minutě, po průniku do našeho
pokutového území, se bez
jakéhokoli dotyku našeho
obránce poroučel domácí útočník k zemi a rozhodčí bez
zaváhání nařídil penaltu, kterou domácí proměnili. Utkání tak
skončilo remízou 1:1 a odstup od čela tabulky se tak zvýšil.
V posledních třech zápasech podávalo naše mužstvo
nevyrovnané výkony, což se projevilo i na ztrátě dalších
bodů. V zápase s neškodným Podbradcem jsme sice vyhráli
6:3, ale hra byla neurovnaná a naši hráči vyráběli množství
zbytečných chyb, které naštěstí soupeř nevyužil.
Ve
Vražkově, kde jsme na jaře vyhráli 11:3, jsme
prohrávali 0:1 a 1:2. Pak jsme dvěma góly otočili výsledek na
naši stranu, ale bohužel neudrželi. V závěru utkání domácí
vyrovnali na konečných 3:3, a to znamenalo již devítibodovou
ztrátu na prvního.
Poslední utkání na podzim s Račiněvsí jsme vyhráli 3:2 ,
když všechny góly padly v prvním poločasu. Tím jsme
uzavřeli první polovinu ročníku.
Po podzimu jsme na 5.místě tabulky s celkovým počtem 21
bodů a skórem 38:21 se ztrátou 9 bodů na první místo.
Pokud chceme ještě zasáhnout do bojů o postup, čeká
trenéry Míru Kačírka a Pepu Hořejšího během zimní přípravy
dost práce, ale věřím, že si to hráči vezmou za své a budou
na jaře předvádět takové výkony jako začátku soutěže.

Dorost
V okresní soutěži jsou naši dorostenci
příjemným překvapením. Pod vedením Petra
Chládka a Jirky Kořínka se kluci překvapivě
rychle sehráli a předvádějí dobré výkony
doma i na hřištích soupeřů. Samozřejmě, že je
stále co zlepšovat, ale vzhledem k přístupu
hráčů k tréninkům je předpoklad dalšího růstu
výkonosti celého družstva. Je pouze škoda, že
se často měnila sestava z důvodu zranění a
nemocí hráčů v průběhu podzimní části
sezony. I tak lze hodnotit výsledky pozitivně.
Celkem dorostenci získali během podzimní
části soutěže v deseti utkáních 18 bodů, když
6x vyhráli a 4x prohráli, což je řadí na 4.místo
tabulky.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim věrným fanouškům za
jejich podporu při zápasech všech našich družstev a popřát
všem krásné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce.
SAHARA válí !!!!!
js
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Sport
SK SAHARA Vědomice – ženy
Jak zhodnotit podzimní vystoupení našich děvčat? Stačí
pohled do tabulky a tím je řečeno již vše. Krčíme se na
posledním, desátém místě, se ziskem pouhého 1 bodu.
Přesto si myslíme, že některé zápasy dívky sehrály na dobré
úrovni, byť na body
nedosáhly. Například
utkání v Říčanech
bylo pro nás velice
smolné. Po prvním
poločase
vedeme
2:0,
abychom
nakonec
odjely
poražené 3:2, kdy
domácí
vstřelí
vítězný
gól
se
závěrečným hvizdem
rozhodčího. Kvalitní
zápas jsme odehrály
i v Táboře (2:4),
bohužel na body to opět nestačilo. Ten doposud jediný jsme

vybojovali v domácím duelu s bývalou druholigovou Dubicí
(1:1). Také prohra v Mnichově Hradišti (3:2) zamrzela.
Největší zklamání však přišlo v posledním kole, kdy jsme se
utkaly s Mělníkem. Místo očekávané výhry jsme podlehly 1:2.
Naše stálá bolest – neproměňování vyložených brankových
příležitostí se opět projevila. Každý zápas je pro holky
obrovskou zkušeností. I přesto, že po podzimu tabulku III.
ligy uzavíráme, flintu do žita neházíme. Nálada v týmu je
dobrá, jsme fajn parta, z porážek si vezmeme ponaučení. Do
jara jdeme s odhodláním je odčinit. Chceme tak potěšit naše
příznivce, kteří nás chodí ve velkém počtu povzbuzovat.
Početnou návštěvou jsme mile překvapeni. Patří jim za to
velký dík, stejně tak ostatním, kteří se okolo ženského fotbalu
pohybují.

S pozdravem trenéři

SK SAHARA Vědomice – ženy 5 proti 5
22.listopadu se děvčata zúčastnila natáčení pořadu TV Prima 5 proti 5. Jedná se o souboj dvou pětičlenných týmů, kde vítěz
získává peněžitou částku 50 000,- Kč, která je poukázána na charitativní účely. Naším soupeřem nebyl nikdo jiný, než tým FK
Spartak Telnice. S tímto mančaftem udržujeme velice přátelské vztahy. Výzvu k duelu jsme přijali s nadšením. Již cestou do
Prahy šlo lehce vypozorovat určitou nervozitu, obzvláště na pětici soutěžících. V samotné soutěži dívky prokázaly dobré
sportovní znalosti a soupeřky doslova převálcovaly. Na vítězný finanční obnos se mohou těšit děti z nadačního fondu Klokánek
v Litoměřicích, na kterém se naše děvčata jednohlasně dohodla. Patří jim za to veliký dík.
S pozdravem trenéři
P.S.: Kdo má zájem shlédnout vítězné tažení hráček, nechť si pustí 31.1.2009 TV Prima v 18.00 hod. a pořad 5 proti 5.

Petanque
Podzimní čas je pro
naší hru období klidu a
dohrávají
se
pouze
přátelské turnájky. Pro
náš
malý
klub
to
znamenalo jen asi tři
turnaje a loučení s
letošní sezonou. Náš
klub dostal nabídku na
pořádání
Mistrovství
trojic České republiky pro
rok 2009. Vznikl nápad
pozvat hráče různých
klubů na turnájek s cílem
ukázat prostředí a hřiště

pro tento projekt, který by zařadil Vědomice do
kalendáře hlavních turnajů Federace ČAPEK (Česká
asociace petanque klubů).
Turnaj jsme uspořádali o svátek, 28. 10. 2008. Akce
dopadla dobře a splnila svůj účel. V těchto dnech jsme
však dostali stanovisko ČAPEK k pořádání mistrovství
trojic České republiky 2009. Byli jsme upozorněni na
malý počet hřišť. Z tohoto důvodu chceme oslovit radnici
a zjistit možnost vytvoření plochy pro petanque v
prostoru nově provozovaných hřišť vedle čističky
odpadních vod, kde je dle našeho názoru vhodná
plocha. Snad se nám náš záměr povede realizovat.
Závěrem bychom chtěli všem spoluobčanům a
příznivcům petanque popřát klidné vánoční svátky a
mnoho úspěchů v novém roce 2009.
T.P.
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Okno do ulice 2008
V minulém čísle jsme Vám slíbili, že
oznámíme celkového vítěze druhého
ročníku
soutěže
o
nejkrásnější
rozkvetlé okno.
Po sečtení bodů z nástěnky na OÚ a z
internetu, se celkovou vítězkou soutěže
„OKNO DO ULICE 2008“ stala paní

Marie Hypská.
Blahopřejeme.
Vítězi
náležela
knižní odměna v hodnotě 300 Kč. Paní
Marie Hypská se této odměny vzdala
ve prospěch dětí, které navštěvují naše
výtvarné dílny. Za tuto částku byly

zakoupeny "Knihy nápadů přo šikovné
ručičky". Moc děkujeme.
Nyní už připravujeme třetí ročník
soutěže „OKNO DO ULICE 2009“ a
těšíme se i na Vaši účast, milí čtenáři.
I.F.

Nabídka řemesel a služeb pro naše občany
Jak jsme již oznámili v minulém čísle Vědomických novin, připravili jsme pro živnostníky a poskytovatele služeb v naší obci
prostor pro uveřejnění informací o jejich činnosti a kontaktech na ně. Zveřejňujeme tímto nabídky, které nám zatím došly a
doufáme, že se do příštího vydání přihlásí další zájemci.

STAVEBNÍ A DOKONČOVACÍ PRÁCE J.J.CHODOUNy
Josef Jůza
Chodouny 118
411 71
Mob. 607 551 149
e-mail. juza.pepa@seznam.cz

Taxislužba a expresní přeprava
Pavel Mareš
Vetelská 115
Vědomice
Mob. 606 420 002
608 420 002
604 420 002
web. www.606420002.com
e-mail. info@606420002.com

Chcete-li, aby se kontakt na Vás objevil v dalším čísle Vědomických novin, které vyjdou v březnu,
musíte nejpozději do 20.března 2009 doručit do úřadovny Obecního úřadu tyto informace:
-

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

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

Redakční poznámka:
Z důvodu použité technologie při vydávání Vědomických novin nelze otisknout fotografie.
Termín uzávěrky příštího čísla je 20.3.2009.

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