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A je to tady. Vánoce! Svátky klidu a míru! Tedy, říká se to. Možná kdysi. Dnes toto
období provází většinou shon a stres. Uklízení, vaření, pečení cukroví a také nakupování
dárků.
V obchodech je hlava na hlavě, prodavačky uštvané a naštvané. Kam se to ženeme,
co z toho máme? Horu dárků pod stromečkem a plnou lednici jídla?
Jak našim předkům nezávidím tu dřinu na poli a starost o dobytek, tak jim závidím, jak
se uměli radovat z mála, jak si dokázali dělat navzájem radost. Z babiččina vyprávění
vím, že měli každý rok stromeček ozdobený jablíčky, oříšky ve staniolu, papírovými
řetězy. A my dnes? Jé, letos frčí fialová  musíme nakoupit nové koule, řetězy, doplňky!
Ať jsme in. A dárky? Každý dostal jeden, dva dárky. Dospělí to, co nutně potřebovali,
třeba oblečení. A dětem ještě nějakou hračku. Tu většinou vyráběl tatínek, nebo šila
maminka. Dnes se pod stromky často dárky ani nevejdou. A není to tím, že by se
scházela tak široká rodina. Je jiná doba, já vím. Přesto někdy propadám nostalgii. Na
opravdový stromek věším slaměné ozdoby a perníčky, alespoň jeden dáreček pro
každého vyrobím sama a totéž se snažím vštěpovat svým dětem. Vždyť dárek by měl
být z lásky, a že není perfektní? Přáníčko je napsané na šikmo a upletené ponožky jsou
každá jiná? Co na tom. Pro mě jsou to ty nejkrásnější dárky, které mohu dostat. A když
se u stromečku sejde celá rodina, včetně prarodičů, je to ten nejhezčí večer v roce. Co
na tom záleží, že jsem letos před vánoci nestihla umýt okna...
Přeji i Vám, milí čtenáři krásné Vánoce. A do roku 2012 hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Ing. Iva Fořtová
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Josef Kvičera
DOPIS JEŽÍŠKOVI
Ježíšku, prosím Tě,
chci jen dvě věci :
mít čisto v hlavě
a mít jasno v srdci.
Z bolestí těla
já překonám cokoli
hlavně když duše má
nepůjde o holi…

Informace z obce

UPOZORNĚNÍ

Od 23.12.2011 budou zaměstnanci
Obecního úřadu ve
Vědomicích čerpat
řádnou dovolenou.
Úřad bude uzavřen.
Znovu otevřen bude 2.1.2012.

POPLATEK

ODPADY

Děkuji všem, kteří v průběhu
celého letošního roku svými
příspěvky
tvořili
Vědomické
noviny. Ať už přispívali pravidelně
do každého čísla, nebo jen občas
svým příspěvkem obsah novin
obohatili. Mé zvláštní poděkování
patří
manželům
Novákovým,
jejichž příspěvky k nám přicházeli
až z Jablonného. Tak jako oni
nezapomínají na nás, tak ani my
nezapomínáme každý nový výtisk
zaslat do Jablonného. Za redakční
radu jim přeji hodně zdraví do
nového roku.
I.F.

Upozorňujeme naše spoluobčany, že je nutné si vyzvednout samolepku na odpadovou
nádobu na I.pololetí 2012, jinak hrozí, že Vám v lednu 2012 nebude vyvezen odpad.
Platby za tyto samolepky budou vybírány až v lednu 2012. Úhradu je možné provést
buď v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na č.ú. 14122471/0100 VS
(číslo popisné). Ceny a termíny svozu budou zveřejněny na www.vedomice.cz.

SAMOLEPKY SI VYZVEDNĚTE NEJPOZDĚJI DO 22.12.2011.

ZE PSŮ (200,Kč za prvního psa a 100,Kč za každého dalšího) je možné uhradit od 2.1.2012 do 29.2.2012. A to
buď v hotovosti na obecním úřadě, nebo bezhotovostně (jeli pes již evidován) na č.ú.14122471/0100 VS (přijmení).
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CO

ZNAMENÁ
PRO
ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ.

OBCE

V poslední době se mezi starosty a
politiky často hovoří o rozpočtovém
určení daní, někdy ve zkratce jako o
RUD. Co to vlastně znamená pro
starosty obcí a potažmo pro jejich
občany.
Každá
obec
zpracovává
roční
rozpočet, který je vlastně finančním
plánem, jímž se řídí financování obce v
daném roce. Rozpočet obce schvaluje
zastupitelstvo. Ve stručnosti lze říci, že
příjmy obce se dělí na příjmy daňové,
nedaňové, kapitálové a přijaté transfery.
A právě mezi daňové příjmy patří i
rozpočtové určení daní, v rámci kterého
dostávají obce ze státního rozpočtu
finanční částku do rozpočtu obce podle
počtu obyvatel, takzvaně na hlavu. A
zde je kámen úrazu. Stávající systém
výrazně zvýhodňuje čtyři velká města na
úkor ostatních měst a obcí.
Proto
na
podkladě
připomínek
starostů obcí, zpracovalo Ministerstvo
financí návrh novely zákona o

rozpočtovém určení daní. Cílem návrhu
je posílit rozpočty malých obcí. Tuto
změnu by měly výrazně pocítit všechny
obce, hlavně obce od 1000 do 10 000
obyvatel, mimo Prahu, Brno, Ostravu a
Plzeň. Budeli Parlamentem ČR návrh
přijat, sníží se rozdíl příjmů ze sdílených
daní na občana Prahy ve srovnání s
občanem nejmenší obce na trojnásobek.
Přitom ještě před pár laty to byl 6,5
násobek. Nejde tedy o to brát bohatým
na úkor chudých, jak s oblibou
prezentují někteří politici. Jde o to,
odstranit současnou diskriminaci více
jek 6 000 obcí a měst a docílit poměr
jaký je běžný v Evropě, kdy největší
obce mají trojnásobek oproti malým.
Podle návrhu novely se Praze, Brnu,
Ostravě a Plzni jejich podíl na inkasu
sdílených daní zkrátí o zhruba 5 miliard
Kč. U této čtveřice největších měst tak
sice dojde ke ztrátám, ale aby se mohly
s nižšími příjmy postupně vyrovnat,
budou jim v rámci státního rozpočtu
vyplaceny po dobu čtyř let kompenzace.
V těchto čtyřech městech žijí dva miliony
obyvatel, zatímco ve všech ostatních

obcích a městech 8,4 milionu lidí.
Největší
města
jsou
dosud
zvýhodňována, neboť se na ně vztahuje
zvláštní přepočítávací koeficient z doby
okresů.
Schválením novely se do systému
dostane 13,5 mld. Kč, z toho 7 miliard
na úkor dotačních programů z
národních zdrojů. Ty jsou pro obce
nenárokové, vyžadují vždy finanční
spoluúčast obce a jejich získání je
mnohdy nejen pro svou administrativní
náročnost
problematické.
Díky
navrhovanému opatření, které by mělo
přispět ke spravedlivějšímu rozdělení
finančních prostředků na obyvatele,
bude pro zastupitelstva mnohem snazší
plánovat rozvoj svých obcí a měst,
neboť na to budou mít finanční
prostředky, se kterými budou moci
počítat.
Pokud návrh, který předkládá ministr
financí bude schválen většinou ve Vládě
ČR, následně v Poslanecké sněmovně
a Senátu, získají snad od roku 2013
všechny obce i města v Ústeckém kraji
do svých rozpočtů větší částku
finančních prostředků ze sdílených daní
než doposud. A to jistě stojí za podporu.
Nakonec k dispozici je na webu
ministerstva financí kalkulačka, na níž si
může každý zjistit o kolik se příjmy jeho
obce či města zavedením nového RUD
zvýší.
Je tedy nasnadě se ptát našich
poslanců za Ústecký kraj, zda budou
hlasovat pro novelu, či proti.
V článku jsou použity stati z článku
„Novela která obcím pomůže“, který
uveřejnila v měsíci říjnu v časopise
Moderní obec poslankyně Parlamentu
ČR, starostka obce Velká Polom pí
Ludmila Bubeníková.
Václav Tyl

Komise pro občanské záležitosti
Vážení spoluobčané,
Komise pro občanské záleži
tosti obce Vědomice uspořá
dala ve spolupráci s obecním
úřadem vítání nově naro
zených občánků.

Slavnostní uvítání se konalo v
sobotu 26. listopadu v 10
hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu. Nejprve přiví
taly miminka děti z místní ma
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teřské
školy,
přednesly
pásmo básniček a písniček.
Dále miminka přivítala do
života v obci paní místosta
rostka. Na závěr přednesly
svá přáníčka tři vědomické
sudičky
Kateřina,
Karolína a Sáňa.
Noví občánci dostali
na
upomínku
slavnostního uvítání
drobné dárečky a
maminky květinu.
Tentokrát jsme přiví
tali tyto nové ob
čánky:
Sebastian Jeramy Cummins
David Janovský
Antonín Lžíčař
(Za KPOZ VS a ZM)

NAŠI OSLAVENCI

Svá významná životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:

V červenci
Miroslav Vít
Jaroslav Rabas

V září
Marie Šmídlová
Zdeňka
Chládková

V prosinci
Marcela Suchá
Jaroslav Doležal
Marie
Knoblochová
Stanislav Brejša
Marta Třísková
Emílie
Paulovičová
Jiřina Hršelová

V srpnu
Stanislav
V říjnu
Knobloch
Marie Vítová
Josef Kormaník
Ladislava
Vlastimila
Altmanová
Mihulková
Věnceslava
V listopadu
Křížková
Michal Struk
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví a
štěstí.
Jelikož se blíží konec roku, tak bychom rády popřály všem
našim spoluobčanům pokojné Vánoce, do Nového roku 2012
hodně zdraví, osobních i pracovní úspěchů a životní
spokojenost.
Vědomické noviny

Okénko mateřské školy Vědomice
Milí čtenáři,
naposledy v tomto roce Vás
zdravíme my, děti z Mateřské školy
ve Vědomicích.
V posledním čísle Vědomických
novin jsme vám psaly o tom, jak
prožíváme začátek školního roku, jak
se těšíme na "Halloween", divadla,
výlety…uteklo to jako voda a podzim
je pryč. Definitivně jsme se s ním
rozloučily při úklidu zahrady, který se
konal v sobotu 12. listopadu.
Dospěláci shrabali listí, ostříhali keře
a pak nám dětem opekli na ohýnku
buřtíky. My jsme uklidily hračky od
pískoviště do zimního „domečku“ a
těšíme se, že až napadne první sníh,
vyměníme je za sáně a boby.
Příroda se pomalu ukládá k zimnímu
spánku, zato my máme spoustu „práce“
a povinností. Nacvičily jsme pásmo
básniček a tanečků na vítání občánků,

které jsme předvedly na radnici OU ve
Vědomicích. Pilně se připravujeme na
vánoční posezení, které se uskuteční v
naší školičce v pátek 16. prosince od 15
hodin. Nacvičujeme pásmo písniček,
básniček a tanečků, vyrábíme dárečky,
pečeme cukroví. Přijďte se podívat, co

V
září
byl
ve
Vědomicích založen kroužek dětských
dobrovolných hasičů. Děti si vyzkoušely
střelbu ze vzduchové pistole, přípravu
na požární útok, seznámily se s buzolou
a mají i první základy ze zdravovědy.
Sezóna hasičských soutěží sice už
skončila, ale my přesto nezahálíme.
Uspořádali jsme brigádu ve sběru
žaludů, během které jsme nasbírali
130kg. Dalších 300 kg
žaludů a
kaštanů nasbíraly děti ve svém volném
čase. Dne 4.11. jsme vyrazili na výlet do
ZOOCentra Srdov, kam jsme nasbírané
žaludy jeli odvést zvířátkům. Majitel p.
M.Fišer naší nabídku velice rád přijal,
dokonce měl pro děti na oplátku
připravené sladkosti. V osadě Srdov
jsme si prohlédli zvířátka našich lesů,
jídlo si od nás brala přímo z ruky. Dále
jsme navštívili preparátorské muzeum,
kde byla spousta loveckých trofejí a
rybích preparátů. Dětem se líbila také
zpívající ryba, která tam zpříjemňovala
prohlídku. Na tento den budeme jistě
všichni dlouho a rádi vzpomínat. Kdo ví,
třeba se tam opět příští rok pojedeme
na zvířátka s dětmi podívat.
Během dalších hasičských schůzek
jsme stihli namalovat obrázky do
soutěže „ hasičská ochrana očima dětí“.
Stále
trénujeme
topografické
a
technické značky, vázání uzlů, hasící
prostředky, důležitá tel. čísla atd. Také
jsme si zkusili požární útok, tentokrát ale
na sucho.

Už máme i svůj
„hasičský
pokřik“.
Těch
prvních
18
odvážných, kteří do
kroužku chodí, ho již
umí nazpaměť.
Dne 3.12. jsme byli
na exkurzi HZS v
Roudnici n/L. Přivítali
nás
tam
dva
profesionální hasiči a
prohlídku
pojali
vyprávěním pohádek
od Jáji a Páji až po
Jen počkej zajíci.
Dozvěděli jsme se, že
hasič je povoláním více profesí, od
kominíka, přes opraváře až po doktora a
záchranáře. Moc se nám tam všem
líbilo.
Na závěr roku nás čeká hasičská
besídka, kam jsou pozváni i rodiče.
Ukážeme něco z toho, co jsme se už za
ty 3 měsíce naučili, samozřejmě si i
zasoutěžíme. Seznámíme se s tím, co
nás čeká příští rok. K nahlédnutí bude i
naše kronika. Můžeme získávat různé
odznaky odbornosti např. preventista
junior,
strojník
junior,
strojník,
preventista, cvičitel, atd... No čeká nás
toho spousta...
Začátky nejsou jednoduché pro nikoho,
samozřejmě ani pro nás to není lehké.
My
jako
SDH
jsme
nezisková
organizace a proto uvítáme pro děti
jakýkoli sponzorský dar. Jelikož se vším

nového jsme se od září stihly
naučit a jak jsme si krásně
školičku vánočně vyzdobily. Moc
se těšíme, protože dopoledne v
den besídky k nám do školky
přijde Ježíšek a my doufáme, že
nám přinese krásné nové hračky.
A odpoledne si ten sváteční den
užijeme
s
rodiči,
prarodiči,
sourozenci a kamarády. V sobotu
17. prosince si společně všichni
zazpíváme u vánočního stromu a
pak si už jen všichni popřejeme
šťastné a veselé Vánoce.
Přejeme i čtenářům Vědomických
novin krásné, ničím nerušené
vánoční svátky a těšíme se na setkání
při dalším příspěvku – to už bude v roce
2012.
Za děti z MŠ Vědomice napsala Jana
Koutová

Soptíci z Vědomic

Vědomické noviny

začínáme, tak toho potřebujeme ještě
spoustu. Nemáme např. helmy pro děti,
které jsou z hlediska bezpečnosti
důležité. Na závody potřebujeme
požární laminátou nádrž, přetlakový
ventil atd. Tímto bych chtěl poděkovat
již p. Podovi – daroval dětem hadici na
závody. Pokud by se našel někdo, kdo
by nám chtěl jakkoli pomoci, budeme
moc rádi. Budeme také vděční za
materiální sponzorské dary vhodné jako
upomínky pro účastníky hasičských
závodů,
například Vaše propagační
materiály a předměty – tašky, trika,
zápisníky, propisky a podobně.
Pokud se nám to podaří, již příští rok
bychom chtěli uspořádat tady ve
Vědomicích dětské hasičské závody.
Za SDH V. Sazeček – vedoucí mládeže
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KNIHOVNA

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:

v pondělí od 9 do 11 a od 16:30 do 17:30 hodin a v úterý od 16:30 do 17:30 hodin.
Nový soubor knih z Litoměřic bude k dispozici od 6. února!
počítači, nebo hrr do tělocvičny. Většinou si
ale chtějí domů odnést něco, čím se
mohou rodičům či kamarádům pochlubit.
Proto se snažím s dětmi vyrábět třeba
hračky nebo něco užitečného. Občas jsou
také naše výrobky k snědku. To pak je
problém domů něco donést. Na obrázku
můžete vidět jeden z našich výrobků.

Co se děje v naší knihovně? Stále se
scházíme
s
dětmi
na
pravidelných
VÝTVARNÝCH DÍLNÁCH. V pondělí s těmi
staršími a v úterý s mladšími s doprovodem
dospělého. Děti jsou moc šikovné. Trochu
stále bojujeme s trpělivostí, která (zvláště
klukům) při výtvarné práci chybí. Někdy chtějí
mít výrobek šupšup hotový a usednout k
Každé pondělní dopoledne se
scházíme v naší KAVÁRNIČE
"U
skřítka
knihovníčka".
Účastnice našich kávových
dýchánků se střídají v pečení

Kultura

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

dobrot. A tak je pokaždé ke
kafíčku co zakousnout. Loni
jsme recepty na zákusky,
koláče a buchty sbírali a vznikl
z nich kalendář. Měl velký
úspěch. Dovedete si jistě
představit, že při povídání
dojde nejen na pečení, ale i na
vaření
nejrůznějších
jídel.
Letos jsme přeladili na jinou
vlnu a vznikl kalendář receptů
na knedlíky. Nejen ty přílohové,
ale i sladké, špekové... Mňam!

ŠPEKOVÉ KNEDLÍKY

A tady je jeden z receptů
6 rohlíků
15 dkg vařeného uzeného
bůčku
3 vejce
5 dkg hrubé mouky
2 dcl mléka
1 menší cibule
1 lžíce petrželky
1 lžíce sádla
muškátový oříšek
pepř, sůl

Osmažit cibuli, rohlíky
nakrájené na kostičky
přelít polovinou mléka.
Do druhé půlky mléka dát
vejce, mouku, sůl, pepř.
Pak vše smíchat a přidat
petrželku.
Kulaté knedlíky vaříme
podle
velikosti
1520
minut.
Dobrou chuť

Plakáty na akce jsou vždy ve vývěskách na Zavadilce, ve starých Vědomicích a také na webu.
Reportáže z akcí, fotogalerie, příp. odkazy na ně najdete na:

http://obecvedomice.unas.cz

V sobotu, 22. ŘÍJNA, jsme se opět sešli, abychom k zimnímu spánku uložili všechny vědomické broučky.
Chcete vědět jak?
Nejprve si každý svého broučka musel chytit ve stanu, kam se broučci schovali před zimou. A pak už následovala cesta k Labi.
Svítili jsme si na cestu lampiónky. A celá cesta byla roubená rozsvícenými svíčkami ve skleněných lahvích. Moc pěkně to
vypadalo. A po cestě jsme museli splnit nějaké úkoly – třeba zachránit broučka z chodníku, aby ho někdo nezašlápnul nebo
přeskočit mezi dvěma svítícími čarami. Po příchodu do areálu u Labe jsme broučky dali spát do jejich domečků a za odměnu
jsme dostali bonbónky. Taky jsme soutěžili a broučkům jsme zazpívali ukolébavku. Byl i čajíček a pro dospěláky něco pro
zahřátí. Ani se nám nechtělo domů…

DĚTI HRÁLY DĚTEM!!!

A povedlo se. Letošní mikulášskou nadílku zpestřilo divadelní
představení vědomických dětí. Hru se zpěvy (koledami)
nacvičily za necelé 3 měsíce.
A co že to bylo za představení? Název hovoří jasně: „Jak šli
zajíci do Betléma“. A tak nechyběli tři králové, Josef s Marií,
anděl, kometa, pasáčci a zvířátka. A důležitý byl i „andělský
sbor“, který zpíval tradiční vánoční koledy. A ti zajíci? Ti nás

A za malou básničku či popovídání pak dětem rozdal červené
punčošky plné dobrot.
Děkuji všem vystupujícím – Kateřině Haklové, Michalu
Fořtovi, Báře Valentové, Šárce Šindelářové, Jirkovi
Tomáškovi, Honzovi Mrázovi, Natanovi Pecovi, Markovi
Panešovi, Péťovi a Tomáškovi Vlčkovým, Karolíně a
Dominikovi Uhlířovým, Anežce Škrabalové, Sáně Kodešové,
Nikolce Vokelové a Johance Duchoslavové – za předvedené
výkony.
A děkuji i Mikulášovi, který
nás navštívil a dětem
naděloval. Nebylo to lehké.
Vždyť se nám jich sešlo 36.
I.F

provázeli celým představením a zvláště jeden z nich neustále
žebral o mrkvičku… A myslíte, že ji nakonec dostal? Ó ano, a
nejen on. Mikuláš jí přinesl celý košík. Pro všechny děti.
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Klub důchodců ve Vědomicích
Milí čtenáři,
Tak už je to opět tady, nejkrásnější
období v roce, VÁNOCE. Čas
pečení
cukroví,
uklízení
a
nakupování. Blíží se konec roku
2011 a tak hodnotíme, co se v
klubu důchodců během roku událo.
Když se ohlédneme, můžeme si
říci, že jsme nezaháleli. Uspořádali
jsme sedmkrát přátelské posezení
s hudbou a tancem. V příjemné
společnosti svých přátel jsme se
odreagovali od všech starostí i
neduhů, které nás v našich letech
už provázejí. Také jsme se
zúčastnili oslav "Čarodějnic". V
roce 2011 oslavilo osm našich
členů významná výročí. Manželé
Barcalovi oslavili zlatou svatbu – 50
let společného života.
Rozloučili jsme se se dvěma členy,
kteří nás opustili navždy.
Jménem klubu důchodců chci

poděkovat obecnímu úřadu za
podporu a kladný přístup k našim
akcím.
Také děkuji všem, kteří se podílejí
jakýmkoliv
způsobem
na
zajišťování všech akcí klubu.
Přeji všem krásné prožití svátků
Vánočních, hodně dárků a mnoho
hezkých chvil se svými nejbližšími
a přáteli. Do nového roku přeji
všechno nejlepší, stálé a pevné
zdraví, ať se Vás štěstí drží celý
rok.
Zároveň chci pozvat všechny
občany ve čtvrtek, 29.12. v 18
hodin na obecním úřadu k
přátelskému posezení, kde se
rozloučíme se stávajícím rokem a
vzájemně si popřejeme do roku
nového.
Marta Nováčková

TANEČNÍ TERAPIE PRO SENIORY

Občansté sdružení OPORA Vás zve na kurz Taneční terapie pro seniory. Cvičení při hudbě probíhá pod vedením zkušené
lektorky každé pondělí od 8:30 hodin v Obecní knihovně ve Vědomicích.

"Vánoční pozdrav z Jablonného "
Vážení přátelé ve Vědomicích,
posíláme vám v čase vánočního klidu a rozjímání poslední
pozdrav z Jablonného, nacházející se v podhůří Lužických
hor. Je tomu již více jak dva roky, kdy jsme se loučili a věřte
nevěřte v častých vzpomínkách se rádi vracíme do míst
víceletého žití.
Co ještě napsat, ptáme se sami sebe a ono je tolik věcí, které
z našeho pohledu jsou zajímavé a vám, vážení čtenáři,
nemusí nic říkat. Třeba, že v blízkém sousedství našeho
pobytu se nachází zdravotní středisko a ještě blíže „dům
pečovatelské služby pro seniory“, ve vzdálenější části města
je velký objekt pro pacienty dlouhodobě nemocných. Horší je,
že pokud jde o speciální vyšetření, musí se jet do Liberce,
případně Nového Boru a České Lípy. Bylo zde
rekonstruováno bývalé kino na společenské středisko. Na jaře
letošního roku byla dokončena nákladná přestavby vnitřního
zařízení „Radnice“. V celém městě jsou zbudovány zámkové
chodníky s optimální nerovností, vyhovující ve většině
případů pro vjezdy do rodinných objektů. Povrch samotných
ulic je značně narušen a některé jsou jak špatně záplatované
kalhoty.

TAKÉ

PEČETE
PERNÍČKY?

TROCHA HISTORIE

NA

VÁNOCE

Medové pečivo je zřejmě staré jako
lidstvo samo. Archeologové objevili
jednoduché pečivo z mouky a medu v
egyptských hrobech, v antice měly
perníky
slavnostní
a
symbolický
význam. S postupem času mlsouni
pečivo stále vylepšovali a obohacovali o
nové suroviny a koření.
Vědomické noviny

Když čteme ve Vědomických novinách, že je před
dokončením chodník z části obce Zavadilka až k mostu do
Roudnice n. Labem a že byla dokončena I. etapa
rekonstrukce ulice Nová, smekáme klobouk před vedením
obce.
Na druhé straně je zde potěšením, že převažující část
volných travnatých ploch je udržovaná a to i majiteli zahrad a
zahrádek. Některé jsou řešeny zatravněním, výsadbou
ovocných stromů, nebo okrasnými stromy a keři různých
druhů. To jsou místa, kam nás vedou naše kroky při
každodenních procházkách a je nám hezky na duši.
Končíme, i když neradi, naše pozdravy z Jablonného a
domníváme se, že byly přijímány jako vzpomínka na dobu
času klidného stárnutí v místě, odkud nás odvedl pocit, že již
toho času moc nezbývá a touha po přiblížení se k dětem.
V tomto čase vánočním všem lidem dobré vůle posíláme
touto cestou přání zdraví, klidu a naplnění osobních představ
a cílů při správném a rozhodném vykročení do nového roku
2012.
To vše Vám přejí upřímně a od srdce J. a V Novákovi.

První písemný záznam o perníku v
českých zemích je z roku 1335 o
perníkářích z Trutnova. Do Prahy se ale
dostali perníkáři už dříve, údajně před
rokem 1324, snad z Norimberka, snad z
Itálie. Říkali si caletníci a od roku 1348
se podle nich jmenuje Celetná (Caletná)
ulice. Perníkáře málem vyhubili husité,
ctnostným táboritům se nelíbilo, že lid
hrával o perníky v kostky.
První typy perníků byly jednoduché
placky a caltičky a také perníky

vtlačované do forem. Vykrajované
perníky různých tvarů se objevily v
podstatě nedávno. Klasické perníkářské
řemeslo zanikalo tak rychle, jak se
rozrůstal počet cukrovarů a výroba
perníků se přesunula do domácností.
Dnes je nejběžnější perník vykrajovaný
formičkami (kovovými nebo plastovými)
nebo jednoduše nožem podle vlastních
návrhů.
Recept na perníčky uvádíme v příloze
Vědomických novin.
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SK SAHARA Vědomice – fotbal

PODZIM

2011

Účinkování našeho „A“ mužstva po šesti
odehraných
kolech
nebyla
nijak
lichotivá. S pouhými 3 body jsme byli v
tabulce III.třídy skupiny A poslední s
bodem ztráty na 13. Střížovice.
Přitom předváděná hra tomuto umístění
neodpovídala, ale náš největší problém
bylo proměňování šancí. Nejvíce asi
mrzela domácí prohra se Židovicemi,
kdy jsme krásně rozjetý zápas (vedli
jsme 2:0 po 15. min) nakonec vlastními
chybami prohráli 2:3.
V 8.kole (1.kolo bylo přesunuto na
12.11.) jsme na domácím hřišti hostili v
sousedském derby před 110 diváky
fotbalisty Lounek. Těm se na rozdíl od
nás doposud dařilo a tomu odpovídalo i
umístění v horní polovině tabulky. V
pohledném a dramatickém utkání jako
první skórovali hosté
v 15. minutě
střelou z trestného kopu, ale bylo dobře,
že na odhodlání našeho týmu se to nijak
neprojevilo. Po deseti minutách vyrovnal
nádhernou střelou velmi aktivní Honza
Chládek a bylo velkou škodou, že musel
ještě před koncem poločasu odstoupit
po zásahu soupeřovy kopačky do hlavy.
Ve druhém poločase dál pokračoval
dramatický průběh zápasu, kdy se
šance střídaly na obou stranách. Snad
největší šanci neproměnil deset minut
před koncem Lukáš Kubín, kdy po
samostatném úniku přeloboval brankaře,
ale míč se odrazil od břevna zpět do
hřiště.
Nakonec
utkání
skončilo
spravedlivou remízou 1:1.
V dalším kole jsme jeli do Vražkova s
cílem získat alespoň bod. Opět se
potvrdilo, co nás stojí neproměňování
šancí. Z počáteční územní převahy jsme
nic nevytěžili a naopak z jednoho z mála
úniků soupeře byla nařízená přísná
penalta proti nám a prohrávali jsme 0:1.
Netrvalo dlouho a prohrávali jsme 0:2, i
když gól byl docílen po faulu na Petra
Chládka, který rozhodčí neodpískal. Po
této sprše přišel těsně před poločasem
ještě jeden gól domácích a poločas
skončil 3:0 pro Vražkov. Nic nám nebylo
platné daleko častější držení míče a
neplodná převaha ve druhém poločase.
Naopak po úniku po pravé straně a
přihrávce do prostoru před brankou si
Luboš Dingha srazil nešťastně míč do
vlastní sítě. Zápas tak skončil vítězstvím
4:0 ve prospěch domácího mužstva.
Ve druhém zápase na soupeřově hřišti
po sobě jsme hráli u lídra tabulky v
Dobříni. Zde by měl zisk bodu cenu
zlata. Od začátku utkání jsme drželi s
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domácími krok a vůbec to nevypadalo
na souboj týmů z opačných pólů tabulky.
Dobříň se ujala vedení 1:0, ale po
dalších 15. minutách bylo zásluhou
Lukáše Hořejšího vyrovnáno na 1:1 a
po dalších dvou minutách jsme mohli
skóre otočit, když Lukáš Kubín
neproměnil
vyloženou
gólovou
příležitost. Naopak ve 34. minutě byla
proti nám nařízená penalta, kterou
domácí proměnili a první poločas skončil
2:1. Vyrovnaná hra našeho mužstva
pokračovala i po přestávce až do 62.
minuty. V té jsme inkasovali třetí gól a
během následujících deseti minut další
3 branky a bylo rozhodnuto. Zápas
skončil 6:1 pro domácí.
Před posledními čtyřmi zápasy jsme
měli pouze 4 body a stále se pohybovali
na chvostu tabulky.
Všichni věděli, že další ztráty si již
nemůžeme dovolit, zvláště, když to byla
utkání s mužstvy ze spodní poloviny
tabulky.
Jako první byl domácí zápas se
Střížovicemi, které měly pouze o dva
body více. Do zápasu jsme vstoupili
náporem a soupeře jasně přehrávali.
Bohužel
jsme
opět
neproměnili
stoprocentní šance, kdy během prvních
deseti minut naši hráči nastřelili tyč,
břevno a v další vyložené šanci v pozici
sám před brankou trefil Lukáš Kubín
pouze brankaře. Až ve 20.min. dal
konečně vedoucí gól Lukáš Hořejší a
zdálo se, že se mužstvo uklidní a bude
dál pokračovat v nátlakové hře a
zvyšovat skóre. Bohužel tomu bylo jinak.
Soupeř do poločasu vyrovnal a v 60.
minutě se po chybě obrany ujal vedení
2:1. Teď teprve mrzely neproměněné
šance ze začátku utkání. Naštěstí o 10
minut později po centru s trestného kopu
se podruhé v zápase trefil Lukáš Hořejší
a tím jsme alespoň zachránili bod po
výsledku 2:2.
Na zápas v Klenči si mužstvo věřilo,
zvláště po výkonu z jarní části, kdy jsme
otočili zápas z 1:3 na 5:3 a dohrávali v
devíti. Přesto nesmělo dojít k nějakému
podcenění soupeře.
Zápas jsme začali velmi dobře a po 30 ti
minutách jsme vedli po pěkných akcích
a střelách Lukáše Kubína 2:0. Do
poločasu však domácí snížili na 1:2 a
tak i nadále nebylo nic rozhodnuto. Do
druhého poločasu se Petr Chládek
posunul do středu zálohy a to se
nakonec ukázalo rozhodující pro vývoj
celého ukání. Opět jsme měli dobrý
nástup a v 50. min jsme zásluhou Míly
Vágnera zvýšili vedení na 3:1 a v 60.
min Petr Chládek na 4:1. I přes tento

vývoj jsme si neodpustili okénka v
obraně, čehož domácí využili ke snížení
na 2:4. Celý zápas nakonec rozhodl
Petr Chládek, který dalšími dvěma góly
dovršil hattrick. Zápas jsme nakonec
vyhráli 6:3 a získali konečně další 3
body do tabulky.
V domácím zápase s rovenskou
rezervou chtěli hráči potvrdit zlepšenou
střeleckou mušku z Klenče a ziskem
dalších
bodů vylepšit umístění v
tabulce.
Od začátku byla hra v režii našich
fotbalistů a první gól vstřelil po krásném
centru Petra Chládka jeho syn Honza.
Tím ovšem skončil tlak našeho týmu a
ke slovu se dostali hosté. Zejména
vyrovnávací gól, který padl přímo z rohu
znervóznil Saharu natolik, že po další
chybě v pokutovém území se hosté do
poločasu ujali vedení 2:1. Po přestávce
jsme opět převzali iniciativu a po dalších
dvou gólech Honzy Chládka, který
hattrickem napodobil svého otce z
minulého zápasu, otočili stav na 3:2 v
náš prospěch. Hosté stačili ještě po
špatném výkopu Lukáše Kose jednou
vyrovnat, ale nakonec díky krásnému
průniku Lukáše Kubína soupeřovou
obranou a přesnému zakončení zůstaly
všechny body po výsledku 4:3 doma.
K poslednímu zápasu jsme jeli do
Kostomlat. I tady jsme od začátku měli
více ze hry a po zásluze jsme se ve
25. min po dorážce Petra Chládka z
blízka ujali vedení 0:1. Domácí však do
poločasu
po nedorozumění v naší
obraně celkem snadno vyrovnali. Další
průběh zápasu byl vyrovnaný, i když
více brankových příležitostí bylo na naší
straně. Rozhodující okamžik nastal v 85
min, kdy po trestném kopu dostali dva
domácí hráči před našeho brankaře a
na dvakrát skórovali. Tím byl zápas
rozhodnutý a Kostomlaty vyhrály 2:1.
I přes nevydařený poslední zápas bylo
ve druhé polovině soutěže vidět
zlepšení hry Sahary a konečné 10.
místo se ziskem 11 bodů dává pro jaro
předpoklad úspěšného boje o setrvání
ve II. třídě okresní soutěže.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
příznivcům za jejich podporu při
zápasech našich mužstev a ostatní
pozvat na některé z dalších zápasů na
„Sahaře“
SAHARA VÁLÍ !!
js
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SK SAHARA Vědomice fotbal  ženy
zápas nikdy dopředu nevzdávaly.
Již nyní probíhají přípravy na další ročník
halového turnaje, který se uskuteční
4.2.2012 ve sportovní hale Pod lipou, a
na který jsou všichni fandové srdečně
zváni.
P.CH.

Po podzimní části sezony 3. české fotbalové ligy obsadily
naše ženy v dvanáctičlenné tabulce 7. místo. V pěti zápasech
dokázaly zvítězit, jednou remizovat a pětkrát odešly poraženy.
Umístění odpovídá možnostem týmu. Potýkáme se s
nedostatečným počtem hráček, dvě utkání jsme dokonce
odehráli pouze o desíti. Navíc se přidala zranění. Přesto
musím děvčata pochválit za velkou bojovnost i za to, že

SK SAHARA Vědomice – volejbal
Volejbalový klub Sahara Vědomice se zúčastnil 39. ročníku
turnaje „O štít 17.listopadu“, který se uskutečnil ve čtvrtek
17.11.2011 ve sportovní hale „Pod lipou“.
Sešli jsme se všichni ráno kolem deváté hodiny a hrálo se až
do večera do 18:00 hod.
Celkem se sešlo 13 mužstev. A to ještě někteří nedorazili.
Hrálo se na tři skupiny, vítězové utvořili finálovou skupinu,
druzí ve skupinách hráli o čtvrté až šesté místo a ostatní
bojovali
o sedmou až třináctou příčku. Neskončili jsme právě na

předních příčkách, ale zasportovali jsme si.
Pak jsme ještě chvilku poseděli v hospůdce Archa, kde jsme si
pochutnali na výborném gulášku.
Do konce roku už nás žádná akce nečeká, tak přeji všem
čtenářům našich novin veselé svátky a
do Nového roku 2012 hodně úspěchů.
S pozdravem Zdenka Medunová

SK SAHARA Vědomice – pentaque

DNE PETANGISTÉ SE LOUČÍ S ROKEM 2011.

Dne 22.10.2011 se uskutečnil poslední letošní turnaj „MEVA
CUP“. Turnaj se hrál na nových hřištích vylepšených kaménky
z Ústeckého lomu. Všichni byli překvapeni změnou tvrdosti
terénu a odskoku koulí. Někomu se to
dařilo lépe zvládnou náročný terén, jiní
měli problém s hrou a maskovali nezdar
brumláním na stav hřiště. Celkem se
musí říct, že je vše v pořádku, jak má
být.
V současné době se podávají žádosti o
možnost pořádání turnajů v roce 2012.
Na základě velmi úspěšného roku 2011
máme velkou šanci uspořádat 4 tradiční
regionální turnaje. Dokonce věříme, že
máme s naším boulodromem možnost získat pořádaní tří
turnajů. MČR dvojic, MČR jednotlivců a MČR ve vyrážení.
Hráči SAHARA Vědomice se také zúčastnili halového turnaje
v Drážďanech.

Turnaj se hrál v nově vytvořených prostorách bývalé továrny.
Zde vznikly nádherné prostory pro různé využití. Hrálo se na
terénu nám naprosto neznámem.
Podklad byl beton na kterém ležely koberce a vše pokrýval
posyp kaménky.
A jak to dopadlo :
Celkem se zúčastnilo 96 hráčů to je 32 teamů.
V konkurenci hráčů z Německa, Polska, Portugalska
jsme dovezli čtvrté místo.
V posledním utkání jsme prohráli nešťastným výsledkem
o jediný bod 13 : 12. Tím jsme přišli o pohár. Jako
náplast jsme si vybojovali pozvání na halový turnaj
národů, který se odehraje v březnu 2012.
A na konec ještě pozvání pro všechny, kdo by si chtěli
zahrát. Přijďte na tréninky každou neděli od 14 hodin.
I v zimě není problém si na hodinku hodit.
Na úplný závěr bychom chtěli všem občanům popřát klidné
vánoční svátky a mnoho zdaru v novém roce 2012.
Koulím zdar

T.P.

PŘÍPRAVA ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ OBCE VĚDOMICE
Příprava rozvojových projektů obce Vědomice
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle Vědomických novin,
obec v současné době realizuje projekt „Příprava rozvojových
projektů obce Vědomice“. Projekt je finančně podpořen z
Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad.
Cílem tohoto projektu je integrovat rozvoj v obci za pomoci
koordinace jednotlivých rozvojových aktivit a tím přispět k
udržitelnému rozvoji obce a nepřímo také regionu Podřipsko.

Vědomické noviny

V
průběhu
podzimu
byla
zpracována
projektová
dokumentace k investičnímu záměru "Zpracování technické
dokumentace vybraných projektů obce Vědomice" a v
současné době se dokončují stavební řízení. Investiční záměr
zahrnuje zasíťování rozvojového území I. etapy platného
Regulačního plánu obce Vědomice technickou a dopravní
infrastrukturou. Projekt tak bude na konci prosince letošního
roku úspěšně ukončen.
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Sbor dobrovolných hasičů
Dne 25. listopadu 2011 se konala Valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů naší obce. Na programu jednání bylo
mimo jiné provedení volby výboru, kde po dohodě došlo k
obměně členů. Do funkce starosty sboru byl nově zvolen
p.Václav Vápeník a na post velitele jednotky sboru
dobrovolných hasičů byl zvolen p.Václav Sazeček, který má
rovněž na starosti práci s mládeží. Ostatní členové výboru
budou pracovat nadále v nezměněném složení.
Při této příležitosti mi dovolte, abych jménem obce vyslovil

poděkování p. Františku Cveklovi za dlouholetou obětavou
práci starosty SDH. Poděkování patří rovněž p. Václavu
Lískovi, který od roku 2003 zastával funkci velitele jednotky
sboru dobrovolných hasičů. Děkuji rovněž za to, že oba
jmenovaní zůstávají i nadále členy sboru dobrovolných hasičů
Vědomice, p. Cvekl na postu preventisty již od roku 2003, a
p. Líska členem výboru SDH a jednotky sboru.
V.T.

Odpady
Vážení občané,
jak jistě víte, ekonomická situace není právě příznivá. Stoupají
ceny energií, od příštího roku se mění sazba DPH. Má to
bohužel dopad i na ceny svozu odpadů. Přestože společnost
BEC odpady, která svoz zajišťuje, několikrát zvedala ceny,
obec stále držela ceny samolepek na stejné výši. A to již od
roku 2009. V současné situaci to už není pro obec
ekonomicky únosné. Proto jsme museli od 1. pololetí roku
2012 ceny upravit. Jejich výši uvádíme v následující tabulce.

NÁKLADY NA ODVOZ

KOMUNÁLNÍHO ODPADU (CENY VČETNĚ

svoz
1 x 14 dní 110l
1 x 14 dní 240l
1 x 28 dní 110l
1 x 28 dní 240l
Kombi 110l
Kombi 240l
týdenní 110l
lístek
odpadní pytel

cena samolepky
660 Kč
1 060 Kč
300 Kč
465 Kč
1 070 Kč
1 740 Kč
1 320 Kč
60 Kč
60 Kč

DPH)

Samolepky je nutné vyzvednout na obecním úřadu do 22.
prosince. Jinak vám již 3. ledna odpad nebude vyvezen!
Platby za tyto samolepky budou vybírány až v lednu 2012.
Úhradu je možné provést buď v hotovosti na obecním úřadě
nebo bezhotovostně na č.ú. 14122471/0100 VS (číslo
popisné). Ceny a termíny svozu jsou rovněž zveřejněny na
webových stránkách obce www.vedomice.cz.

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ VĚDOMICE
Sběrný dvůr slouží k ukládání veškerých roztříděných odpadů. Není
určen k ukládání komunálního odpadu z domácnosti. K jeho
ukládání slouží popelnice.
Veškerý odpad, vyjma stavebního, můžete uložit zdarma. Stavební
odpad přijímáme jen za úpatu. Za 1kg zaplatíte 1,50Kč. Součástí
Sběrného dvoru je i místo zpětného odběru elektrospotřebičů. Sem
můžete odložit staré lednice, pračky, počítače, drobné
elektrospotřebiče.

DVŮR JE OTEVŘEN
VE STŘEDU OD 13:00 DO 17:00 HODIN A
V SOBOTU OD 8:00 DO 12:00 HODIN.

I.F.

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

Termín uzávěrky příštího čísla je 12.3.2012.

Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury
ČR E 14 213, v nákladu 300 ks  prosinec 2011.
Tel: 416 837 240, Email: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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Příloha Vědomických novin

Pro děti

Ahoj děti. Za pár dní přijde Jěžíšek a tak Vám přeji krásné Vánoce. Ať máte pod stromečem dárky, které Vám udělají radost. A
zase mám pro Vás jeden soutěžní úkol. Spočítejte, kolik je ve vánočních Vědomických novinách těchto obrázků perníčků.
Stránku s vybarvenou omalovánkou a vyplněným SOUTĚŽNÍM KUPÓNEM zaneste do konce ledna do knihovny.
Odnesete si opět nějakou odměnu! Vám, menším, může pomáhat i maminka s tatínkem, nebo sourozenec.

SPOJOVAČKA

OMALOVÁNKA

SOUTĚŽNÍ KUPÓN
Jméno: .......................................................
Věk:

.............

Počet obrázků perníčků: ...............

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

Příroda to již tak zařídila, že musí včela medonosná odolávat
svým nepřátelům a také nemocem.
V přírodě žijí včely samotářky, budují si svoje potomstva v
zemi na slunných písčitých místech, kde si zakládají
chodbičky a tvoří svoji budoucí generaci.
Čmeláci, ti si zakládají hnízda na mezích, na travnatých
loukách. Matka čmeláka si založí několik larev, o které se na
začátku stará a krmí je sama. Později se již o larvy starají
vylíhlí čmeláci. Vosa, sršeň – ze začátku na jaře tvoří hnízda
jednotlivě přezimované matky. Později se o larvy starají vylíhlí
potomci. Tvoří a slepují si hnízda z rozmělněného dřeva. Je to
druh, který sbírá včely a živí se jimi.
Včela má na zadečku voskové žlázy, takzvaná zrcadélka. Ta
vylučují voskové šupinky, které včela svými kusadly dál
zpracovává a staví z nich voskové buňky – plásty.
Včela má pro svoji obranu vyvinuté žihadlo. To je tvořeno

KŘÍŽOVKA
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takovým způsobem, jako háček na ryby. Při píchnutí a
zaseknutí ho již nemůže vytáhnout, vytrhne ze sebe i jedový
váček, později však zahyne.
Na rozdíl od vos a sršně, který má žihadlo ve tvaru injekční
jehly, které vytáhne a může bodat dál. Vosa pro potomstvo
sbírá včely a krmí svoje larvy. Postrachem včely je vlaštovka,
jiřička, která je za leru chytne.
V předešlém desetiletí se k nám přenesl parazit včel
„varroáza“. Je to parazit „brouček“, žijící na včelím plodu,
larvách. Varroa narušuje včelí larvy, ze kterých se líhnou
zmrzačení jedinci, včely bez části křídla, zadečku, nohou,
neschopné létat. Jeho rozmnožovací a decimující schopnost
je velmi rychlá. Pokud se proti němu neléčí od podzimu, přes
zimu včelstvo zahyne. U nás je nařízeno povinné léčení na
varroazu, které se provádí na podzim po vytočení medu. A to
formodolem kyselinou mravenčí, gabonem, varidolem
vložením destiček, případně aerosolem
– tlakovým vyvíječem.
Malovčelaření a chov včel je zajímavý
a užitečný koníček. Dnes se propaguje
včelaření na farmách ve velkém, kde
se uplatňuje noderní technologie
ulehčení práce se včelami. I tak rok od
roku počet včelstev ubývá a generace
včelařů stárne.
Přeji všem stálé a pevné zdraví,
kousek toho štěstíčka, bohaté Vánoce
a šťastný nový rok.
N.F.
Sladkosti jsou fajn, ale medový perník
je nejlepší! Med je zdravý, snižuje
krevní tlak a uklidňuje  a kdo by to
dnes nepotřeboval. Upéct a nazdobit
tradiční perníčky na vánoční stůl není
tak těžké. Tradiční perníčky však už
letos do Štědrého dne nestihneme.
Musí se nechat 2 až 3 týdny odležet.
Naštěstí existuje i spousta receptů na
perníčky, které jsou měkké hned po
upečení. Tady je jeden z nich.

PERNÍČKY BEZ ODLEŽENÍ

POTŘEBNÉ PŘÍSADY
2 vejce,
20 dkg cukru,
125 g rozpuštěného másla,
125 g medu,
1 lžíce sody,
1 lžíce perníkového koření a
500 g hladké mouky.
POSTUP PŘÍPRAVY
Vejce a cukr ušleháme do pěny.
přidáme vlažné máslo, a med.
Nakonec vmícháme vše ostatní a
vytvoříme těsto. Necháme asi 2 hodiny
odležet v lednici.
Vykrajujeme tvary 35mm silné (trochu
se roztečou). Pečeme 7 minut na 150
170 stupňů. Jsou měkké hned po
vychladnutí.
Vědomické noviny
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