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VYDÁVÁ 

OBEC VĚDOMICE, "VESNICE 

ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2007"

VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.

V Ě D O M I C K É  N O V I N Y

Milí čtenáři,

Znovu nastává to kouzelné vánoční období, nejkrásnější v celém roce, 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  bude 

spousta dárků, které nemusejí být drahé, ale hlavně od srdce.

Co si v tuto kouzelnou dobu přát?  Samozřejmě zdraví, které je nejhlavnější, a dále 

klidnou rodinnou pohodu. To je velice důležité, ale nesmí na to být člověk sám. Proto 

Vám všem přeji milujícího a chápavého partnera vedle sebe, zdravé a spokojené děti a 

vnoučata a nejméně jednoho upřímného přítele a kamaráda, který Vás bude mít rád 

takového, jaký jste, a pokud ho naštvete, tak Vám to řekne naplno bez servítků a Vaši 

radost a případný úspěch s Vámi bude sdílet bez závisti. To je totiž to pravé přátelství.

Do nového roku si přejme jen to nejlepší, aby okolo nás bylo pořád živo a veselo, plno 

smíchu a žádné slzy, jenom samá radost. Nezapomínejte ani na dobré skutky, kterých 

není nikdy dost. Vykročte do nového roku 2010 tou správnou nohou, s dobrou náladou a 

nezapomeňte při půlnočním přípitku vzpomenout na všechny, které máte rádi a kteří 

mají rádi Vás.

Do nového roku Vám přeji mnoho pozitivní energie, kterou budeme jistě všichni 

potřebovat.

Václav Tyl

starosta obce
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V KAŽDÉM OKNĚ ZÁŘÍ STROMEK,

NEBO ASPOŇ VĚTVIČKY.

RADOST Z VÁNOC MÁ SNAD KAŽDÝ,

NEJEN MALÉ DĚTIČKY.

Jen jednou do roka,

přichází Štědrý den,

s klidem a pohodou

každý je spokojen.

Rodiny schází se

v ten den zas pospolu

ke štědré večeři,

zasednout u stolu.

Denní shon po roce

najednou není

a běžné starosti,

jsou v zapomnění.

Jen klidná nejsou

očička dětí,

dá se z nich vyčíst

jejich napětí.

Zda splní Ježíšek

všechna ta přání,

až zvonkem zazvoní

znenadání.

Jakmile zazvoní,

běží pod stromeček,

aby tam našly si

toužený dáreček.

VÁNOCE

UPOZORNĚNÍ

Od 21. prosince budou zaměstnanci obecního úřadu čerpat 

řádnou dovolenou. Úřad bude uzavřen. Znovu otevřen bude 

v pondělí 4. ledna 2010. 

Upozorňujeme ještě jednou naše spoluobčany, že je nutné si 

vyzvednout samolepku na odpadovou nádobu pro I.pololetí 

2010, jinak hrozí, že jim nebude v lednu vyvezen odpad. 

Platby za tyto samolepky budou vybírány až po schválení 

jejich výše Zastupitelstvem obce, které bude tento bod 

projednávat na svém 21. zasedání 16. prosince. Samolepky 

si vyzvedněte nejpozději 18. prosince v kanceláři obecního 

úřadu.

M.C.
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Informace z obce

Tak jako v minulých letech, tak i v 

letošním roce byly jednotlivé akce na 

zvelebení obce realizovány v souladu s 

„Programem obnovy a rozvoje obce na 

období 2007-2010“, který schválilo 

zastupitelstvo obce v roce 2007.

Z investičních akcí byla realizována 

obnova chodníku a  veřejného osvětlení 

podél frekventované komunikace II/240, 

vedoucí ze Zavadilky do Roudnice n. L. 

Jedná se o první část která se dala v 

letošním roce zahájit vzhledem k tomu, 

že pozemky jsou ve vlastnictví obce. A 

to bych chtěl zdůraznit, neboť někteří 

občané se podivovali, proč děláme 

chodník v místech kde již je a ne tam, 

kde dosud není. Stavba byla 

realizována za pomoci Státního fondu 

dopravní infrastruktury.

Na druhou část budovaného 

chodníku bude  nutno použít pozemky 

ústeckého kraje. V letošním roce byl 

zajištěn souhlas vlastníka a uzavřena 

smlouva o budoucí smlouvě na 

uvažovanou stavbu chodníku. 

Následně, po provedené výstavbě, 

bude pozemek převeden na obec. V 

současné době je zajištěna projektová 

dokumentace tak, aby po vydání 

stavebního povolení bylo možno 

počátkem roku 2010 požádat o dotaci. 

Jedná se o finančně náročné akce, 

které není obec schopna v plné míře 

zajistit z vlastního rozpočtu. Pokud se 

dotaci podaří zajistit, rádi bychom 

stavbu realizovali v příštím roce celou, 

včetně osvětlení, a následně i kolem 

plavecké haly, kde pozemky má obec již 

ve vlastnictví.

Plně z rozpočtu obce byla 

realizována rekonstrukce místní 

komunikace v ulici Okružní, včetně 

nového stání na kontejnery na tříděný 

odpad.

Navíc, rovněž z rozpočtu obce, se 

podařilo zajistit výstavbu  kiosku pro 

občerstvení návštěvníků „Veřejného 

sportovně rekreačního areálu u Labe“ a 

cyklistů, kteří využívají cyklotrasu, 

která prochází původní částí obce. 

Stávající areál skýtající bezbariérové 

sociální zařízení, altán pro posezení, 

volejbalové hřiště a hrací prvky pro 

naše nejmenší, doplněný o možnost 

občerstvení byl v letních měsících hojně 

využíván nejen občany naší obce. 

Slouží i k pořádání letních kulturních 

akcí. 

Dále jsme v letošním roce ze státní 

dotace, za 

spoluúčastí 

obce,  pořídili 

počítačové 

vybavení  pro 

zavedení služby „Czechpoint“. Tato 

služba poskytuje našim občanům 

možnost zajistit si přímo na obecním 

úřadu například výpisy z listu 

vlastnictví, rejstříku trestů, 

živnostenského a obchodního rejstříku, 

registru řidičů (body), registru autovraků 

a seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Ze státní dotace jsme rovněž pořídili 

datové schránky, které jsou 

elektronickým uložištěm,  určeným k 

doručování a  provádění úkonů vůči 

orgánům veřejně moci, právnickým i 

fyzickým osobám.

Přes veškerou snahu se nám dosud 

nepodařilo zajistit dotaci na výstavbu 

„Domu s chráněnými byty pro seniory“. 

Na stavbu má obec pozemky, je 

zpracována projektová dokumentace 

včetně stavebního povolení. Přesto, že 

jsme již dvakrát podali žádost o dotaci 

včetně odvolání, nebylo obci vyhověno. 

Nezbývá nám než doufat, že dotace na 

tyto stavby budou znovu vypsány tak. 

aby pro případnou realizaci nebylo 

nutno ve velkém rozsahu zadlužit obec.

V rámci údržby byla zajištěna oprava 

druhé polovina střechy radnice, oprava 

poškozené čekárny na rozcestí U 

křížku, provedena obnova nátěrů 

dopravních značek v obci, hracích 

prvků dětských hřišť a zařízení 

sportovního hřiště. Pravidelně byla 

rovněž udržována veškerá zeleň a 

veřejné prostranství v obci, včetně 

protipovodňového valu. Rovněž byla 

provedena výsadba nových stromů v 

prostoru u Labe. 

Aby i v dalším období mohlo být 

plynule pokračováno v rozvoji obce, 

byly zahájeny  práce na  zpracování 

projektových dokumentací na chodník 

do Roudnice nad Labem a podél 

plaveckého bazénu, dále pro 

uvažovanou rekonstrukci místní 

komunikace v ulici Nové, včetně jejího 

odvodnění a  výstavbu zázemí  pro 

mládež a sport v okolí sportovních hřišť 

na Zavadilce.  Následně bude 

požádáno o vydání stavebních 

povolení. To jsou základní dokumenty, 

které musí mít obec zpracovány, pokud 

se chce ucházet o jakékoliv dotace.

Pro zkvalitnění nakládáni s odpady 

byla zpravována projektová 

dokumentace na výstavbu „Sběrového 

místa pro ukládání odpadů“. Po vydání 

stavebního povolení bylo zajištěno 

zpracování žádosti o podporu z 

operačního programu  životního 

prostředí. Podle poslední informace 

byla naše žádost akceptována. Dále 

bude posouzena odbornými útvary 

Státního fondu ŽP ČR. V případě 

kladného výsledku by byla obci 

poskytnuta dotace, která vyžaduje 

spoluúčast obce, ostatně jako převážná 

většina ostatních dotací, které se obci 

povede získat.

Nepříznivá ekonomická situace 

postihla v letošním roce i naši obec. 

Propad našeho rozpočtu v letošním 

roce očekáváme ve výši cca 1 milion 

korun. Jaká bude finanční situace v 

příštím roce lze jen velmi těžko 

odhadnou. Předpokládáme deficit 

nepřesahující 12%. Je proto nanejvýš 

žádoucí, abychom si všichni vážili 

všeho, co se podařilo, případně v 

dalším období podaří v naší obci 

realizovat, a aby nám nebylo lhostejné, 

pokud někdo úmyslně poškozuje 

majetek obce, který slouží k 

příjemnému životu nás všech.

Václav Tyl

Starosta obce

Co se nám podařilo zrealizovat v naší obci v roce 2009.

Změna jízdních řádů

Upozorňujeme občany, že od 13.12.2009 platí nové jízdní řády autobusů.

Úpravena je linka číslo 552685 - Štětí-Hoštka-Roudnice n.Labem-Budyně n.Ohří-

Libochovice. Jedná se o spoj 209, který odjíždí z rozcestí již v 7:07 namísto 

původních 7:16. Jízdní řády jsou vyvěšeny na zastávkách. Prohlédnout či vytisknout 

si je můžete i z mašich webových stránek - obec-vedomice.unas.cz.. Všechny jízdní 

řády najdete na http://www.portal.jizdnirady.cz.
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Vítání občánků

Dne 14. listopadu přivítal místostarosta obce p. Václav Líska spolu se členkami Komise 

pro občanské záležitosti nové občánky Vědomic. Pozváno bylo sedm nově narozených 

dětí, obřadu se nakonec zúčastnilo šest miminek. Celý obřad zpříjemnilo vystoupení dětí z 

mateřské školy Vědomice. 

V.L.

Informace z obce

NEJEN ZAMETACÍ STROJ...

Vzhledem ke schválenému zákonu, 

kterým se mění zákon č.13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, kdy k údržbě 

místních komunikací přibyla i 

odpovědnost za veškeré chodníky v obci, 

musela obec vypsat výběrové řízení na 

pořízení multifunkčního stroje komunální 

techniky. Vítězem se stala společnost 

HAITECO s.r.o, která nabízela stroj 

značky Egholm.

Tento stroj již je v majetku obce a plní 

úkoly spojené s údržbou a úklidem obce. 

Mimo zametací nástavby pro letní údržbu 

máme i zametací nástavbu na sníh, dále 

posypovou nástavbu, sekačku na trávu a 

přívěsný vozík. Další komponenty 

komunální techniky lze dále dokupovat. V 

současnosti je stroj nasazován do obce 

na zametání komunikací a likvidaci 

spadaného listí.

Ovšem nečekejte, že Vám tenhle šikovný 

stroj před domem každý den zamete a 

uklidí. Naše obec je rozlehlá a udržování 

veřejných prostranství je časově i 

finančně náročné. Děkujeme proto všem 

občanům, kteří před svým domem udržují 

pořádek a pevně věříme, že tak budou 

činit i nadále.

Starosta obce svolává 21.  zasedání zastupitelstva obce Vědomice,

které se koná ve středu 16. prosince 2009 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích.

Zastupitelstvu obce bude navržen následující program jednání:

1. Kontrola usnesení z posledního zasedání ZO

2. Návrh zadání nového územního plánu obce

3. Zpráva o činnosti obecního úřadu

4. Návrh rozpočtových opatření

5. Informace o nákladech na odpadové hospodářství v r. 2009 a stanovení ceny za likvidaci tuhého komunálního 

odpadu v roce 2010

6. Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/09, kterou se mění OZV č.4/04 o místních poplatcích

7. Návrh rozpočtu na rok 2010

8. Zpráva o plnění programu obnovy a rozvoje obce v roce 2009

9. a) Zpráva o výsledku veřejnoprávních kontrol

b) Návrh plánu ročních kontrol

10. Interpelace zastupitelů

Jednání zastupitelstva je ze zákona veřejné a každý občan obce má právo vyjadřovat se k projednávaným bodům programu 

jednání.

POZVÁNKA na jednání zastupitelstva obce

Václav Tyl

starosta obce

Upozornění

ZAMEZTE VOLNÉMU POBÍHÁNÍ PSŮ V OBCI.

V poslední době se vyskytlo několik případů volně 

pobíhajících psů po obci, které na základě upozornění 

občanů odchytla Městská policie Roudnice n.L.  Následně 

bylo zjištěno, se jedná o psy občanů bydlících v naší obci. 

Finanční částka za provedený odchyt psů Městskou policií je 

městu hrazena z rozpočtu naší 

obce.  Upozorňujeme proto, že 

vynaložené náklady za provedený 

odchyt bude obec vymáhat na 

majitelích.

VT

V.L.
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Číslo 36.

Postaveno jako výměnek při čís. 9.

Číslo 37.

Postaveno u panského domu až v roce 

1931. Předešlý objekt č. 37 není znám.

Číslo 38.

Tento domek koupil r.1864 František 

Řebíček se ženou Annou dědil jej 

r.1887 František Řebíček. R. 1888 byl 

zakoupen pro Josefa a Barboru 

Haklových; r.1901 koupili jej František a 

Marie Hakl r.1912 přešel koupí na 

Josefa a Antonii Srpovy.

Číslo 39.

K r.1841 jest v pozemkové knize 

výměnek Veroniky Mrázkové, k r.1860 

výměnek Janu a Rosálii Rubešovým. 

Vlastníkem jest r.1869 František Mareš 

se ženou Kateřinou. R.1890 měl 

polovici domku František Mareš. 

R.1895 koupil domek Jan Platil, zajistiv 

doživotní užívání bytu Františku 

Marešovi a Anně Frantové.

Číslo 40.

Jako na předešlém čísle zapsány jsou 

výměnky těmže osobám v l. 1840 a 

1860. Toto číslo měl r.1869 Josef Brůža 

se ženou Alžbětou r. 898 stal se 

vdovcem. Vlastnictví přešlo r.1907 na 

syna Josefa s polovice a r.1908 na 

dceru Annu s druhé polovice.

Číslo 41.

V pozemkové knize byl zapsán r.1848 

výměník Václav Kočí. R.1871jest 

vlastníkem Josef Zachar se ženou 

Marií r.1887 pouze Marie. R.1908 

vlastnili domek Jan a Marie Kubešovi, 

na něm však vázl výměnek Marie 

Zacharové a podíly 4 nezletilým dětem. 

R.1909 vtěluje se vlastnictví Janu 

Kubešovi, na polovici Marii Kubešové.

Číslo 42.

V pozemkové knize uveden jest 

vlastník Antonín Rybář r.1887, avšak v 

r.1900 František Kvasnička se ženou 

Rosálií.

Číslo 43.

V pozemkové knize zapsali k r.1834 

výměnek Jana Brůži a Kateřiny r.1869 

vlastníky Františka a Marii Schuberta, 

r.1882 jest to Karel a Marie Houdek s 

výměnkem předešlých, r.1884 Karel 

Houdek s týmž výměnkem, r.1905 

Josef a Anna Matoušek s výměnkem 

Karlu Houdkovi, r.1908 opět Karel a 

Marie Houdkovi.

Číslo 44.

Ten domek měl r.1871 Václav Brůža se 

ženou Annou, výměnek tam byl vtělen 

pro Václava a Kateřinu Brůžových. 

R.1906 dědil domek Jaroslav a Rosálie 

Brůžovi s výměnkem rodičům.

Číslo 45.

Také tu jako v čís. 39 a 40 je vtělen 

výměnek k r.1840 Ver. Mrázkové, k 

r.1860 Janu a Rosálii Rubešovým, 

načež zapsáno je vlastnictví Josefu a 

Rosálii Rekovi. R.1882 koupil domek 

Josef a Alžběta Kuchařovi, r.1885 

Antoním a Anna Kubeš, r.1894 měl 

držbu na polovici Antonín, od r.1901 

Jan Kubeš na celém. R. 1903 opět byl 

domek prodán Václavu a Marii 

Vobořilovým, po nich v l. 1911-1912 

dědil František Vobořil

Číslo 46.

R.1876 byli vlastníky Josef a Rosálie 

Brůžovi, r.1914 Jaroslav a Marie 

Chládkovi.

Číslo 47.

Majiteli pozemku r.1877 byli Jan a 

Kateřina Bastlovi, r.1879 Josef Lenc se 

ženou Marií s výměnkem Bastlovým. 

Domek stojí od r.1889.

Číslo 48.

Stojí od r.1890 jakožto majetek 

Antonína Pospíšila a Marie Šlechtové 

na polovici; Marie Šlechtová vdala se 

r.1911 za Pospíšila, r.1914 pak měla 

oba díly domku. R.1919 bylo vlastnictví 

dáno nezletilému Antonínu Pospíšilovi.

Paměť domů vědomických  

Z historie

NĚKOLIK ÚDAJŮ O NOVĚ 

VZNIKLÉM STÁTĚ

ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLICE V 

ROCE 1918

POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA O 

SKLADBĚ PRŮMYSLOVÉ ZA ZEMĚDĚLSKÉ 

VÝROBY.

Na území ČSR se zachovalo na 70% 

rakousko-uherské průmyslové výroby a 

podíl historických zemí na výrobě činil v 

cukrovarnictví 91%, v chemickém 

průmyslu 75%, v hutnickém 60% a ve 

výrobě skla dokonce 92%. Podíl 

Slovenska na průmyslové výrobě byl 

podstatně nižší. Podle dostupných 

pramenů činil v rozsahu od čtyř do 

dvaceti šesti procent na celkové výrobě 

za celou ČSR. 

Historické země (Čechy, Morava a 

Slezsko) byly nejen průmyslově 

nejvyspělejší částí Rakouska-Uherska, 

ale i oblastí s nejintenzivnější 

zemědělskou výrobou. Z celkové 

územní rozlohy připadalo pro všechny 

zemědělské obory 51% půdy. Orná 

půda zaujímala 42%, lesy 33%, louky, 

sady a vinice 11%, pastviny 9% a 

zbývající část byla neproduktivní půda. 

Rozloha lesů řadila ČSR na přední 

místo v Evropě, což vedlo k možnosti 

výhodného vývozu dřevní hmoty.

Před rokem 1914 byla také na území 

ČSR rozsáhlá železniční síť v délce 13 

tisíc kilometrů.

Jiná situace byla v oblasti finanční. 

Ta byla neutěšená. ČSR začínala se 

značným zakládajícím dluhem ve výši 

5,9 miliardy korun. Zakládající dluh 

zahrnoval úhradu za zásobování, 

vyzbrojení a repatriaci legií, vydržování 

zahraničního odboje… Do tohoto dluhu 

byl zařazen i tak zvaný příspěvek 

mocenským státům za osvobození. 

Kromě toho ČSR převzala i podíl na 

předválečném dluhu Rakousko-

Uherska ve výši 7,7 miliardy a podíl na 

válečném dluhu ve výši 5,8 miliardy 

korun. Všechny dluhy byly vysoce 

zúročovány a docházelo tak k jejich 

značnému nárůstu. V pozdější době 

byly dluhy i úroky v rámci 

celoevropských úprav sníženy.

V.N.
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Výsledky hlasování ve fotosoutěži na téma „Co 

roste a kvete ve Vědomicích“. Do soutěže bylo 

přihlášeno 16 snímků.

Soutěžní snímky byly umístěny na webových 

stránkách http://obec-vedomice.unas.cz, kde 

jste mohli vybrat nejlepší fotografii.

Další možností bylo hlasování přímo na 

obecním úřadu, kde byly všechny soutěžní 

snímky vystaveny.

Po sečtení hlasů zvítězily tyto tři snímky:

"Roste a kvete nám tu štěstí"

"Rozkvetlé kameny"

"Fešák a tráva"

Vítězné snímky si můžete prohlédnout na 

webu, nebo na nástěnce obecního úřadu.

Autoři nejhezčích snímků získali krásný batoh a 

knihu fotografií.

Děkujeme všem zúčastněným.

Fotosoutěž - výsledky

I.F.

Děkuji všem občanům Vědomic, kteří zareagovali na mou 

výzvu a přinesli do knihovny materiál, který využijeme při 

našem tvoření ve výtvarných dílnách. Moc jste nám pomohli. 

Vlny, látky a dokonce i stuhy a zbytky kůžiček. To je úplný 

poklad.

A co ještě potřebujeme?

Sklenice např. od kávy... zajímavých tvarů, zažehlovací 

korálky  a šablonky na ně (pokud už je vaše děti 

nepoužívají), skleněné korálky jakékoli velikosti (i ty prťavé), 

drátky, stavebnice (i neúplné)...

Při práci často používáme papírové talíře, tácky... 

Tak máte-li chuť nám pomoci a máte-li něco z těchto věcí, 

přineste to do knihovny nebo na obecní úřad. Případně 

zavolejte na tel. 723 824 329 a domluvíme se.

Zpráva z tisku:

"Jubilejní 10. ocenění Knihovna roku 

2009 v zaplněné Zrcadlové kapli 

pražského Klementina za přítomnosti 

desítek knihovníků a starostů převzali 

zástupci obecní knihovny v Protivanově 

na Olomoucku a Městské knihovny v 

Praze. Protivanovská knihovna dostala 

cenu v kategorii nejlepší základní 

knihovna, pražská instituce za 

mimořádný knihovnický počin. Tím bylo 

zpřístupnění díla Karla Čapka v 

elektronické podobě. V obou 

kategoriích bylo celkem nominováno 24 

knihoven."

A protože i ta naše, vědomická, 

knihovna byla mezi nominovanými, byli 

jsme tam také. Přinášíme Vám zprávu 

o tom, jak to všechno probíhalo. 

Je 8. října.

Krásný den. Venku letní počasí. Dnes 

padne v pražském Klementinu další 

teplotní rekord.

Krásné místo. Zrcadlová kaple 

Klementina je architektonický skvost.

Krásná atmosféra. Slavnostní pocit 

navozuje i krásný zvuk varhan při 

zahájení akce.

Krásné napětí. Nikdo z nominovaných 

neví, jak dopadne. Celý prostor je 

přímo nabitý napětím. Moderátorka celé 

akce se snaží atmosféru odlehčit 

čtením výroků dětí o knihovnách a 

knihovnicích. Sálem se šíří smích. Děti 

umí odzbrojit.

Krásné vyznání. Herečka Milena 

Steinmasslová přednáší z díla 

spisovatelky Petry Braunové „Proč 

Braunová miluje knihovnice“. Chce se 

mi trochu brečet a trochu se smát. 

Konečně jsem pochopila, že fakt patřím 

mezi ně. Čarodějky knihovnice.

Krásné kytky. Stojíme na pódiu. Vždy 

po třech knihovnách. Ocenění si 

zaslouží každý. Potřesení rukou a 

předání kytky. Fotka. Minuta slávy…

Krásné vítězství. A ti nejlepší nakonec. 

Knihovnice a starosta z Protivanova. 

Slzy se jim derou do očí. Zvítězili. Jsou 

nejlepší.

Krásný potlesk. Všichni jim tleskáme. 

Tleskáme tím vlastně i trochu sami 

sobě. Vždyť tam mohl stát kdokoli z 

nás. Má to smysl. Naše práce má 

smysl. Knihovny v obcích žijí. A ví se o 

tom. Bude se o tom mluvit v televizi, 

psát v novinách…

Krásný den…

Úspěch místní knihovny

Poděkování

Ing. Iva Fořtová - knihovnice

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA KAŽDÉ PONDĚLÍ:

I.F.

dopoledne 9:00 - 11:00 - Kavárnička - přijďte posedět, dát si kávičku, půjčit si knížku...

odpoledne 17:00 - 19:00 - Výtvarná dílna pro děti, půjčování knih a časopisů.

Nově jsme založili TEEN CLUB, kde se scházjejí ti starší (nad 11let) a kde používáme 

náročnější výtvarné techniky.
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Z našich akcí

Kultura

Okénko mateřské školy Vědomice

Rok se s rokem sešel a opět jsou před námi Vánoce. Pro 

spoustu lidí nejkrásnější, ale také psychicky nejnáročnější 

svátky v roce. 

A co je nového v naší školce? Zahájili jsme přípravu na 

besídku, která nás čeká 18. prosince. Pilně připravujeme i 

výzdobu, která k Vánocům neodmyslitelně patří. 

11. prosince zazpíváme všem, kteří přijdou tentokrát do 

areálu u Labe, kde společně zazpíváme u vánočního stromku 

Vědomic. 

Předčasným dárečkem byl pro nás nový regál s barevnými 

boxy, který k našim potřebám slouží v ateliéru. Dalším 

dárkem je potom plánovaný výlet do předvánoční Prahy i s 

krátkou procházkou po Staroměstském náměstí. Celý výlet 

nese název "ARABELA, XENIE, RUMBURAK... ANEB 

POHÁDKOVÉ POSTAVY ZNOVU OŽÍVAJÍ". Budeme moci 

obdivovat kostýmy královské rodiny, čarodějů, čarodějnic, 

ježibaby. Čeká nás vyprávění o zmiňovaném seriálu s 

různými zajímavostmi, zkouška kostýmů a paruk. 

Jak vidíte, pořád máme napilno a po Novém roce prověříme 

své schopnosti na bruslích - každý pátek na zimním stadionu 

v Roudnici nad Labem. 

Za celý kolektiv přeji příjemné prožití vánočních svátků a do 

nového roku hlavně pohodu, úspěchy a jen splněná přání.

Lenka Patková

I.F.

PLÁNOVANÉ AKCE

Začátkem roku 2010 plánujeme uspořádat dětský karneval. Akce se uskuteční pravděpodobně v únoru. Přesný termín a bližší 

informace se dozvíte na internetových stránkách a ve vývěskách.

http://obec-vedomice.unas.cz

Plakáty na akce jsou vždy ve vývěskách na Zavadilce, ve starých Vědomicích a také na webu. 

Reportáže z akcí, fotogalerie, příp. odkazy na ně najdete na:

USPÁVÁNÍ VĚDOMICKÝCH BROUČKŮ.

V pátek, 30. října, jsme uložili naše vědomické broučky k 

zimnímu spánku. 

A jak to všechno probíhalo? Sešli jsme se před obecním 

úřadem. Nesli jsme si rozsvícené lampiónky a ještě jsme 

dostali na hlavu svítící tykadla. Taky jednu berušku na krk. Té 

však chyběly tři tečky. Ty jsme museli získat po příchodu k 

Labi. A to splněním tří úkolů. Museli jsme poznávat broučky - 

nebo spíš poznat, co brouček není, strefit se do svítící 

berušky a taky přinést broučkovi polštářek pod hlavičku. A 

když jsme dostali všechny tečky, mohli jsme dát berušku do 

domečku v listí, kde prospí zimu. Za to jsme dostali malou 

sladkost. Nakonec jsme broučkům zazpívali ukolébavku, aby 

se jim dobře usínalo. Kdo chtěl, mohl si také opéct u ohýnku 

buřtíka nebo zazpívat písničku a získat tak další odměnu.

Tak broučkové nám už spinkají a já děkuji všem, kteří dětem umožnili prožít krásný podvečer. Vždyť jít obcí osvětlenou 

mihotavými světýlky svíček, to je zážitek i pro dospělého. Tak zase za rok...

NENÍ PRO KAŽDÉHO...

Goethe napsal: Svět stárne a s přibývajícími léty bude stále 

horší.

Není z hoho zřejmé, zda myslel i dobu (ta je jak pro koho), ale 

tu memá cenu rozebírat. Nyní jde o internet, webové 

stránky... Kdo nemá internet je dnes vyřízen. Jde hlavně o 

starší generaci, ale nejen o ně. Sice jsou možnosti, jak se to 

naučit a po internetu brousit, ale každý na to není, neb není 

zájem. Ale bez internetu se dnes nic nedovíte. 

Příklad, jak to v dnešní době probíhá (viz. Vědomické noviny):

Chcete-li se zúčastnit soutěže o nejkrásnější obec - více na 

http://www

Fotografie na http://obec.....Dnes člověk bez internetu jako by 

nežil. Nic se nedoví, ničeho se nemůže zúčastnit, nic se ho 

netýká.

Oh ta doba dnešní, copak by jí Goethe řekl asi dnes???

Marie Cinková

WWW – ÚŽASNÁ PAVUČINA 

INTERNETU

Tři magická písmena - WWW - se v 

posledních dvou letech staly pro 

mnoho uživatelů a počítačových 

nadšenců jakýmsi synonymem pro 

slovo Internet. Ovšem tento výklad je 

značně zavádějící, neboť ta obrovská 

informační superdálnice se jménem 

Internet představuje skutečně mnohem 

více, než pouhé WWW. Pravdou však 

zůstává, že World Wide Web (zkráceně 

jen WWW) společně s elektronickou 

poštou (e-mail) jsou v současné době 

nejvyužívanější služby Internetu.

Překladů anglického slovního spojení 

World Wide Web do češtiny se 

objevuje mnoho, mezi jeden méně 

nenásilný by snad mohlo patřit „širý 

svět pavučiny“.

TAK NEBOJTE SE PAVUČIN!!!

I.F.

Nemáte přístup k internetu? Přjďte ko knihovny! V knihovně můžete internet 

využít bezplatně a navíc Vás i naučíme, jak na to. 
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SK SAHARA Vědomice – fotbal 

VÝSLEDKY FOTBALOVÝCH MUŽSTEV SK 

SAHARA VĚDOMICE PO PODZIMU 2009

III.Česká liga žen - A

Poř. Tým Skóre    Body

  1. Ústí nad Labem 42 : 13 25

2. Postoloprty 35 : 11 22

3. Droužkovice 23 : 14 17

4. Telnice 32 : 14 16

5. H.Bříza 12 : 27 12

6. Vědomice 17 : 18        11

7. Kryry 10 : 21 9

8. Brozany 8 : 13 8

9. Ervěnice 11 : 28 7

10. Kostomlaty 2 : 33 1

III.třída starší žáci – B

Poř. Tým Skóre    Body

  1. Travčice 65 : 10 24

2. Rovné 42 : 18 24

3. Budyně 57 : 30 19

4. Polepy 46 : 39 16

5. Vědomice 28 : 28 13

6. Vražkov 28 : 42 13

7. Libotenice 29 : 29 10

8. Bříza 23 : 37 7

9. Kostomlaty 20 : 80 6

10. Lounky 17 : 42 0

III.třída dorost

Poř. Tým Skóre    Body

  1. Milešov 32 : 12 20

2. České Kopisty 27 : 14 15

3. Lukavec 38 : 13 13

4. Lovosice B 23 : 25 13

5. Hoštka 28 : 19 12

6. Křešice 15 : 24 8

7. Litoměřice B 14 : 23 7

8. Kleneč 25 : 44 7

9. Vědomice 11 : 39 6

IV.třída dospělých – C

Poř. Tým Skóre    Body

  1. Vědomice 36 : 14 28

2. Bříza 51 : 16 22

3. Předonín B 43 : 26 22

4. Ctiněves 23 : 16 22

5. Mšené Lázně B 52 : 26 21

6. Kleneč 37 : 26 21

7. Budyně B 27 : 19 20

8. Přestavlky 11 : 17 14

9. Vražkov B 19 : 35 10

10. Račiněves 20 : 29 8

11. Kostomlaty B 5 : 65 3

12. Podbradec 19 : 54 1

A několik vánočních vtipů

Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční stromeček. 

Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé: "Tak co?" 

"Ále, nikde nic." 

"Víš co? Tak vezmeme nějaký bez ozdob."

Fanouš se udiveně vyptává Jendy: „Proč chceš od Ježíška 

dvě soupravy elektrických vláčků?”

„Chci si taky hrát, když je táta doma!”

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan 

Urbánek. „Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním 

úklidem.”

„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” 

rezolutně to odmítne ředitel.

„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na vás 

spolehnutí.”

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!”

Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes?

Před 15 lety člověk přemýšlel: „Budou dárky, nebudou dárky?”

Dneska přemýšlí: „Bude na dárky, nebude na dárky?”
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Pro děti

KAPR

Přišel kapr do obchodu,

chtěl si koupit teplou vodu,

že prý je mu v řece zima,

že ho zebe za ušima!

VÁNOČKA

Plete máma

Pletu já

Pletem spolu oba dva

Vánočku jsme upletli

V troubě v plechu upekli

Kdo dostane dárek?

VYROBTE SI VÁNOČNÍ OZDOBU – 

STROMEČEK

Budeme potřebovat:

Zelený a žlutý plyšový drátek

Postup:

Vezmeme si zelený plyšový drátek a 

začneme ho zatáčet do spirály 

směrem dolů, přičemž dole bude 

spirála nejširší a nahoře nejtenčí. Tak 

dostaneme základ pro vánoční 

stromeček.

Nyní ho stačí ještě dozdobit. Já jsem 

proto použila ještě žlutý drátek, který 

jsem si nastříhala na tři krátké kousky 

(jeden delší) a vytvořila z nich hvězdu. 

Hvězdu vytvoříte tak, že drátky kolem 

sebe jednoduše obtočíte. Hezky drží u 

sebe.

Tuto hvězdu poté připevníte nejdelším 

cípem ke stromku tak, že na vrcholku 

spirály tento cíp obtočíme kolem 

zeleného drátku.

A je hotovo. Stačí jen tento 

jednoduchý stromek umístit třeba na 

provázek a pověsit ať už na okno či 

stromeček.

ZVONĚNÍ

Až zazvoní zvoneček

rozsvítí se stromeček.

Dárky leží dokola,

maminka nás zavolá:

„Pojďte děti honem sem,

dneska máme Štědrý den!“

Ahoj děti. Dneska jsem pro Vás připravila pár básniček o Vánocích. A taky jedno pěkně zamotané bludiště, omalovánku a malé 

tvořeníčko. Tak ať vám to do Vánoc hezky uteče a pod stromečkem ať máte  dáreček, který jste si přály.
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Tady je zase jedna křížovka. 

NĚKOLIK VÁNOČNÍCH RAD Z BABIČČINA DIÁŘE:

Svíčky nekapou, když je před použitím namočíme do slané vody a osušíme.

Těsto se při vyvalování nelepí, když na váleček natáhneme starou silonku. (na koncích uděláme uzle)

Okna rychleji schnou a nemrznou, když do vody přidáme 2 lž. lihu.

Chcete-li mít záclony krásně bílé, přidejte do pračky prášek do pečiva.

Věší-li se prádlo v mrazu, přidáme do poslední vody trochu soli.

A Z POHLEDU DNEŠNÍ ZAMĚSTNANÉ ŽENY:

Svíčky kupuju zásadně nestékající.

Těsto se při vyvalování nelepí, protože používám teflonový váleček. Případně koupím těsto nebo hotové cukroví.

Okna myju speciálním prostředkem na okna nebo si zjednám úklidovou firmu.

Chci-li mít záclony krásně bílé, vyperu je ve speciálním prostředku na záclony, nebo si koupím nové.

Prádlo nevěším, mám sušičku. Ostatně při dnešním podnebí bych na mráz musela čekat dlouho.

Jo, jo. Časy se mění...
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Jednalo se o internetovou soutěž, která probíhala  na portálu CZREGION 

(http://www.czregion.cz).

Hlasovali jste v soutěži o nejkrásnější obec?

ZDE JSOU VÝSLEDKY:

MĚSTA 1. misto Kadaň

2. místo Krásná Lípa

3. místo Trutnov

OBCE 1. místo Kravaře v Čechách

2. MÍSTO VĚDOMICE

3. místo Kovač

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a svými hlasy tak přispěli k našemu 

krásnému 2. místu v soutěži.

Výsledky hlasování v soutěži o nejkrásnější obec!

Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury 

ČR E 14 213, v nákladu 300 ks - prosinec 2009.

Tel: 416 837 240, E-mail: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz

Rádi otiskneme Vaše příspěvky.

Termín uzávěrky příštího čísla je 1.03.2010.

8

Jménem redakce Vědomických novin Vám 

všem, našim čtenářům, přeji příjemné prožití 

vánočních svátků a do nového roku hodně 

zdraví, štěstí a lásky. 

A nám přeji hodně plodných přispěvatelů, 

kteří nám opět budou pomáhat vytvářet naše 

noviny. A tím naše myslím i Vaše. Protože i Vy 

můžete ovlivnit obsah Vědomických novin. 

Můžete psát, kreslit... Ve svém týmu uvítáme 

každého, kdo se bude s našimi čtenáři chtít 

podělit o své názory, zkušenosti nedo znalosti.

DROBNÉ PEČIVO

ZE SÁDLA15 dkg sádla

15 dkg cukru

19 dkg hladké mouky

1 dkg kakaa

ZE ŠKVARKŮ 15 dkg mletých škvarků

10 dkg cukru

1 vejce

30 dkg hladké mouky

1 až 2 lžíce mléka

Těsto propracujeme, necháme v chladu 

odpočinout. Vyválíme a vykrajujeme tvary. 

Vhodné i do suchých formiček. Slepujeme 

marmeládou.

Přání do nového roku 2010

I.F.

Recepty

PERNÍČKY NA POSLEDNÍ CHVÍLI

(ihned měkké)

45 dkg hladké mouky

15 dkg cukru

5 dkg másla

10 dkg medu

2 vejce

1,5 lžičky jedlé sody

lžičku koření (anýz, fenykl, 

skořice, badyán, nové koření, hřebíček, 

vanilka – nebo koření do perníku)

Těsto rozválíme na 3 až 4mm a 

vykrajujeme tvary. pečeme na 200°C 6 

až 8 minut. Horké potřeme rozšlehaným 

vejcem.




