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Milí čtenáři,

trochu se zpožděním, ale přeci, vychází
letní číslo našich Vědomických novin.
Důvodem tohoto zpoždění je letošní
povodeň a problémy a starosti s ní
související. V obci bylo zatopeno 7
obytných domů, penzion, školní statek,
plavecký bazén, veřejný sportovně
rekreační areál u Labe; ohromné škody
voda napáchala v areálu Pod lipou. Voda
poničila komunikace, zeleň, úrodu na
polích i chaty v Ostende.
To, co voda napáchala během několika
málo dní, budeme dávat do původního
stavu po mnoho dní, týdnů, měsíců, let...
Zlikvidování zničených věcí a úklid je
otázkou dní, pak je nutné vše důkladně
vysušit, teprve potom přijdou na řadu
případné stavební práce a zařizování
interiérů. Šrámy na duši lidí však zůstanou
natrvalo. Kdo to nezažil, jen těžko
porozumí. Po povodni v roce 2002 jen
málokdo věřil, že se něco podobného
může opakovat. Vždyť ani naše babičky
nic podobného nezažily. Nyní, po 11 ti
letech, přišla voda zase. Také Vás
napadla otázka, přoč se lidé ze
záplavových oblastí neodstěhují? Po
letošní povodni by leckdo odejít chtěl.
Zaplavené nemovitosti ale na realitním
trhu ztratily hodnotu. Navíc budou

VYDÁVÁ
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Ú STECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.

O BSAH
nepojistitelné. A tak lidem nezbývá nic
jiného, než dát domy zase do pořádku a
věřit, že počasí se "nezblázní" a ti, kdož
rozhodují o vypouštění Vltavské kaskády,
budou dělat jen rozumná rozhodnutí. Ale
už dost o povodni. Přejeme si teplé léto,
aby se lidé mohli brzy vrátit do svých
domovů a vše mohlo fungovat tak, jak
má.
Dětem přeji hezké a dlouhé prázdniny.
A vám, kteří se už nemůžete dočkat
vysněného volna,
přeji krásnou
dovolenou. Přesně podle Vašich představ.
Můžete se jen převalovat na pláži, létat
balónem nebo vyrazit na kole. Prostě
dělat to, co Vás baví a při čem si nejvíc
odpočinete.
A když si k tomu vezmete do ruky naše
noviny...
Ano, to je ono. Právě mě napadla
bezva letní soutěž. Vezměte si na
dovolenou Vědomické noviny. A vyfoťte se
s nimi. Snímky nám zašlete na e-mail:
kultura.vedomice@seznam.cz
Hodnotící
komise
vybere
tři
nejnápaditější snímky, které uveřejníme v
podzimním
vydání
novin. Autoři
vybraných snímků dostanou také věcnou
cenu. Snímky můžete zasílat do 1 0. září
201 3.
Ing. Iva Fořtová

Pohled na Vědomice při povodni, A to Labe ještě zdaleka nekulninovalo!
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Opět s dětmi počítáme,
tentokrát míče.

LETNÍ DEN
Představme si krásný den,
kdy slunce pěkně svítí,
a pohled láká jíti ven,
kol kolem kvete kvítí.
Snad každý tomu podlehne
a do přírody vyjde,
když náhle v dáli zaslechne
ty zvuky jemné, tiché, klidné.
Když procházíte po louce,
kde všechno svěže kvete,
pak přivoníte lehounce,
až hlava se vám plete.
Stromy šumí svoji píseň,
všude líbezně to zní.
Ustupuje každá tíseň,
a srdce všem se rozezní.
Nebem červánkově rudým,
pluje slunce ke spánku.
Vše s nádechem purpurovým,
to den má na kahánku.
Vzpomínky už jen zbývají
na uplynulý den.
My špitáme si potají:
Zítra zas půjdem ven!

(int)
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Informace z obce

S OUTĚŽ VESNICE ROKU

I v letošním roce jsme naši obec přihlásili do soutěže
"Vesnice roku 201 3".
Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity
obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují
se do společenského života v obci. Soutěž má také upozornit
širokou veřejnost na význam venkova.
Vyhlašovateli soutěže jsou spolu s Ústeckým krajem Spolek
pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo
pro místní rozvoj a zemědělství ČR a další organizace.
Ve středu, 26. června navštívila obec Vědomice hodnotící
komise letošního krajského kola soutěže „Vesnice roku 201 3“.
Členové komise, po milém přivítání členkami Klubu důchodců,
shlédli malou prezentaci obce, prohlédli si připravenou
výstavku fotografií, místní knihovnu a sběrný dvůr. Pak se

N ÁVRH

NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
OBCE
Na úvod několik základních informací.
Pořizovatelem územního plánu pro
obec Vědomice je Úřad územního
plánování v Roudnici nad Labem. Každý územní plán musí být v souladu s
nadřazenou dokumentací. V našem případě jsou to Zásady územního rozvoje
Ústeckého kraje. Pokud v souladu není,
platí nadřazená dokumentace a v
územním plánu je tzv. bílé místo. To znamená, že v tomto sporném prostoru nic
nepostavíteR
Dosud platný územní plán Vědomic
byl schválen v roce 1 996. Dle nového
stavebního zákona musí být nový
územní plán vydán do roku 2020. Na pořízení tohoto nového územního plánu,
který bude v souladu s novým
stavebním zákonem získala obec Vědomice dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 486.000,- Kč. Podle podmínek dotačního programu musí být tento rozpracovaný územní plán vydán do
roku 201 6. V případě, že územní plán
nevydáme v tomto termínu, dotaci musíme vrátit a zpracování nového územního plánu hradit z prostředků obce.
Návrh nového územního plánu byl
zpracován a projednán s dotčenými orgány. Mezitím se změnila legislativa a
další projednání již probíhá podle novely stavebního zákona. Občané byli vyzváni, aby do 1 9.4.201 3 podali
připomínky na Úřad územního
plánování do Roudnice nad Labem.
Jejich připomínky byly zaslány na Krajský úřad. Zatím jsme stále ve fázi
projednání Návrhu územního plánu s dotčenými orgány. Další fází schvalování
je veřejné projednání Návrhu územního
plánu.
Při dubnovém jednání Zastupitelstva
obce se (ač toto nebylo na programu)
se strhla bouřlivá diskuze na téma
Územní plán obce.
Největším problémem je přiblížení ob-
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přesunuli do hasičské zbrojnice, kde na ně čekal velitel sboru
dobrovolných hasičů, pan Václav Sazeček, s mladými členy
sboru. Dále si prohlédli rekreační areál u Labe, nově
vybudované chodníky a komunikaci v ulici Nová. Rovněž se
zastavili u Božích muk sv. Huberta. Škoda, že vymezený čas
na prohlídku jedné obce je pouze 1 ,5 hodiny. Vždyť u nás je
co ukazovat!
A v pondělí 1 .7.201 3 jsme již znali výsledky soutěže.
ZÍSKALI JSME "M ODROU STUHU ". To je nejvyšší ocenění
za péči o společenský život v obci.
Hurááá. Toto ocenění patří Vám všem, kteří se aktivně
zapojujete do společenského dění v obci.
Kompletní výsledky soutěže najdete na straně 7.

chvatu Roudnice nad Labem k obci. Původní, projednaná, trasa obchvatu,
která prochází prolukou mezi lesy, totiž
nebyla do Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje převzata.
Tudíž zakreslením návrhu našeho
nového územního plánu do digitálních
map ZUR ÚK (Zásady zemního rozvoje
Ústeckého kraje) byl zjištěn nesoulad v
oblasti trasy obchvatu.
Nový územní plán musí akceptovat
trasu vytyčenou v nadřazené dokumentaci. Pokud se tak nestane, územní
plán nelze vydat.
Nastává tedy otázka, jak dál postupovat.
Můžeme požádat o změnu Zásad
územního rozvoje v rámci zprávy o
uplatňování. Tu by měl kraj zpracovávat
v roce 201 4. O aktualizaci ZUR ÚK rozhodne Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
ZUR však není jen obec Vědomice. Je
to celý Ústecký kraj. Aktualizace tohoto
dokumentu bude trvat minimálně dva
roky.
To znamená, že nelze stihnout termín
pro vydání našeho nového územního
plánu dle podmínek dotace.
Můžeme tedy čekat na aktualizaci
ZUR ÚK, vrátit dotaci, a nový územní
plán vydat až po vydání aktualizovaných ZUR.
Nadřazená dokumentace však už
dnes platí. Na místě, kudy vede koridor
obchvatu nelze nic stavět. To je to bílé
místo.
V současné době nemůže být schválena ani žádná další změna nyní platného
územního plánu, aniž by byla v souladu
s nadřazenou dokumentací. To znamená, že občané, kteří čekají na nový
územní plán, musí své plány odložit. A v
některých lokalitách se zastaví rozvoj
obce úplně. Všechny plánované změny
se posunou až po schválení ZUR, po
přepracování, projednání, schválení a
vydání Územního plánu obce Vědomice. Netroufnu si ani odhadnout časový

horizont vydání nového územního
plánu. V případě, že nestihneme ani
termín stanovený novelou stavebního
zákona (rok 2020), bude obec bez
územního plánu. Se všemi důsledky,
které z toho plynou.
Další variantou je schválení Návrhu
nového územního plánu s trasou v
souladu dle nadřazené dokumentace. A
následně budou probíhat výše uvedené
kroky. Tedy žádost o změnu Zásad
územního rozvoje a po jejich schválení
pak dílčí změna našeho územního
plánu.
My, zastupitelé, ctíme názory našich
spoluobčanů. Je zastupujeme při každém jednání. Je však třeba si uvědomit,
že osobní zájem jednoho občana může
být zcela odlišný od osobního zájmu
druhého.
Ten, kdo bydlí Na Průhonu a navrhnutá nová trasa obchvatu mu vede na
dohled za zahradou, je rozezlen a snaží
se o změnu stavu.
Obchvat Roudnice nad Labem je
stavba nadmístního významu a v
plánech je již nějakých dvacet let. Jen
těžko půjde jeho trasu změnit natolik,
aby nezasahovala na katastr obce Vědomice.
Ten, kdo bydlí Na Zavadilce, a kterému pod okny jezdí jedno auto za
druhým, je rád, že by se v budoucnu
stavbou obchvatu pro něj situace podstatně zlepšila.
Ten, kdo čeká na změnu územního
plánu, aby mohl začít stavět, chce mít
vydaný nový územní plán co nejdříve.
Ten, komu navrhnutý koridor dle
schválených ZUR přetíná pozemek,
udělá cokoliv, aby nový územní plán vydaný nebyl.
Jakékoli řešení nastalé situace nemůže splňovat požadavky všech. Je třeba
najít nejvhodnější kompromisní řešení z
pohledu celé obce.
Ing. Iva Fořtová
Vědomické noviny

Okénko mateřské školy Vědomice

Mrazivá píseň zimy už nadobro
dozněla a nastalo promáčené jaro. My
ve školce jsme ještě před koncem tohoto
bílého ročního období stihli různé akce.
Do školky za námi přijelo už po druhé
Sváťovo dividlo, velice jsme se na něj
těšili a opět nás nezklamalo. Pohádka
byla hraná v krásně namalovaných
kulisách kouzelného lesa, postavy byly
plyšoví maňásci, kteří nás nejenom
pobavili, ale i mravně poučili a to vše za
doprovodu písniček, které nás
vyburcovaly minimálně k poklepávaní
nohou, či ke kývání se do rytmu.
Všechny nás udivilo, když se hlavní
postava liška za své ošklivé chování
proměnila v chlupatou, černočervenou
podivnou kouli, ale jak to bývá v
pohádkách, vše dobře dopadlo, liška se
poučila a zase se proměnila zpět do své
původní zrzavé podoby.
Další pohádka nás čekala tentokrát v
Kulturním domě Říp v Roudnici n.L.,
nemohli jsme se dočkat příběhu –
Kubula a Kuba Kubikula. Jako vždy
jsme si užili cestu autobusem. Z něj
pozorovali okolí a následně dorazili
kousek po svých pěšky do onoho KD
Říp. Měli zrovna problém se samovolně
zapnutým požárním poplachem (byla to
jen nějaká chyba, doopravdy nehořelo),
který nešel vypnout, trochu nás z toho
rámusu bolela ouška, ale po pár
minutách to konečně vyřešili a vypnuli. V
tomto kusu nehráli loutky, nýbrž
opravdoví herci v pestrobarevných
kostýmech a rozmanitých kulisách.
Někdo se trochu bál strašidla Barbuchy,
ale všichni na závěr pochopili, že
Barbucha ubližovala jen těm, kteří
ubližovali jí, nebo jejím přátelům, zkrátka
když se někdo chová tak jak má, nemusí
se Barbuchy bát. Poprvé jsme měli
možnost vidět herce z blízka, protože při
hře scházeli dolů z jeviště a chodili okolo
publika. Do paměti se nám vryla
melodická a rytmická píseň s textem: „
Hop a skok a ryc a pic, my jsme kluci z
Nemanic. Budem skákat budem výskat
na píšťalku budem pískat.“ Po návratu z
města si jí některé děti zpívaly, vlastně
zaznívá občas do teďR.
Jako každý rok jsme objevovali kouzla
knih ve Vědomické knihovně za milého
přispění paní Ing. Ivy Fořtové. Přečetla
nám pohádku k aktuálnímu tématu
Velikonoc – Kuřátko a obilí. Připravila si
príma hru s barevnými (naštěstí umělými
vajíčky) a dále hru – zdobení vajec, ale
ne ledajakých,
žádné výfuky
opravdivých vajec od slepiček, zdobili
jsme obrysy vajec připravených na
podlaze pomocí barevných víček od pet
lahví. Jé, to se nám to zamlouvalo,
pěkně si prstíčky prohrabat plnou krabici
Vědomické noviny

duhových koleček, řádně zašátrat a
zašramotit. Po těchto hravých
radovánkách jsme se věnovali výtvarnu,
tentokrát jsme zkrášlovali papírové
vajíčko, snažili jsme se vybírat jarní
barvy, aby bylo co nejkrásnější. Hotová
vajíčka nám paní Fořtová vystavila a my
si mohly prohlédnout díla svých
kamarádů. Jako poslední nás čekalo
překvapení, bylo schované za kusem
látky, kdo by to byl tušil, že se pod
barevnými vlákny skrývají opravdová
živá kuřátka. Jů, to bylo vskutku
interesantní. Zasmáli jsme se vtipnému
okamžiku, když jeden chlapeček
prohlásil „kuře na paprice“. Ale přitom
jsme všichni věděli, že nikdo z nás by
tyto rozkošné tvory neměl v úmyslu
pozřít.
Ve školce nás také navštívil chovatel
ptáků, nejprve odkryl víko záhadné
dřevěné bedýnky a tam už nám na
uvítanou tančila překrásná Sova pálená.
Má dlouhá, nádherně zbarvená křídla,
která v plném rozpětí dosahují 80 až 90
cm. Bylo to jakoby jí její cvičitel zaplatil
hodiny tance, jak se pěkně houpala z
jedné nožky na druhou. Zopakovali
jsme si, že sova je zajímavý pták,
protože je nejvíce aktivní v noci a ráda si
pochutná na myších a různých
podobných tvorech. Za chvilku jsme se
z blízka seznámily s dalším dravým
ptákem – Poštolkou. Kdo byl odvážný,
mohl si poštolku nechat sednout na paži
a prohlédnout si jí velice důkladně. Oči
měla zakryté takovou zvláštní čepičkou,
aby byla krotká a náhodou neměla
choutky odletět nám pryč. Dále jsme se
seznámili s docela malým ptáčkem,
kterého se nám nepoštěstí ve volné
přírodě jen tak uvidět, tento ptáček se
vyznačuje překříženými čelistmi zobáku
a má potravní specializaci na semena
jehličnatých stromů. Jmenuje se Křivka.
Šikovný pan chovatel nám také ukázal
svého králíčka se šprýmovným jménem
Pečínka. Tohoto chlupatého a
heboučkého kamaráda jsme si s chutí
všichni pohladili. Dále bylo na řadě další
zvířátko s křídly, tentokrát se nejednalo
o našeho krajana, ale o cizokrajného
ptáka se jménem Ara. Arové jsou velcí
papoušci s dlouhými ocasy, dlouhými
úzkými křídly a jasně zbarveným
opeřením obývající zejména tropické
deštné lesy na území Střední a Jižní
Ameriky. Poslední a největší opeřenec,
který budil respekt byl pětikilový Orel
skalní. Orel skalní je jedním z největších
terestricky žijících orlů na severní
polokouli a hned po orlovi mořském
největší dravec žijící v České republice.
Stejně jako Poštolka měl orel tu
prazvláštní čepičku, neboť kdyby jí

neměl, mohl by třeba zaútočit na klec s
Křivkou, která s námi sledovala ptačí
představení. Vidět a poznat tahle
zajímavá zvířátka, nás všechny velice
bavilo a jako dárek jsme získali fotky na
památku.
V dubnu nám začal kurz plavání.

Jedná se o 1 0 lekcí pod vedením
hodné paní učitelky specializované na
toto „vodní“ odvětví. Při prvním setkání
se děti seznamovaly s vodou a měly
prostor pro své vlastní hry a dovádění.
Další týden si zahrály různé hry pod
vedením paní učitelky a dokonce se
přesunuly z malého bazénku do
velkého. Těšíme se na další lekce a
doufáme, že budou brzy znát pokroky v
plaveckém umu, nebo alespoň v
překonání strachu z mokré kamarádky.
Již 29. 4. 201 3 se ve školce konalo
„pálení čarodějnic“. Děti přicházely do
školky oblečené do rozličných masek.
Zatančili jsme si na píseň Saxana,
trošku jsme čarovali a také jsme
vymýšleli jsme pro čarodějnice, např.:
Zametačka a Kadimůra. Dále nás čekal
táborák a protože jsme lidumilné děti,
žádnou čarodějnici jsme nakonec
neupálily a nechali si jí pro ozdobu.
Když nastalo období svátku dětí,
bohužel jsme museli zůstat ve školce
kvůli neustávajícímu špatnému a
deštivému počasí. Tak jsme si tedy
uvnitř MŠ zasoutěžili. Házeli jsme na cíl,
skákali jako žabičky, kouleli míč na
určené místo, odpovídali jsme na různé
slovní úkoly a nakonec jsme hledali
poklad. Za účast v těchto disciplínách
jsme dostali sladkou odměnu.
V rámci spolupráce s obcí Vědomice
jsme přišli vystoupit na akci pořádané
pro seniory. Zapěli jsme pár písniček a
předvedli své taneční umění. Dále děti
obdarovaly účastníky námi vyrobenými
barevnými motýlky pro radost. Za
odměnu jsme dostaly krásně žluťoučké
sluníčko se sladkým čokoládovosušenkovým kolečkem.
V měsíci červnu nás čekají dva velké
výlety do Ploskovic a do indiánské
vesničky Rosehill, ale o tom až zase
příštěR
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KNIHOVNA

C O NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

Přijďte se podívat! Od 24. června máme
opět nový soubor knih z Litoměřic.
Romány pro dámy, detektivky pro pány.
Nebo naopak? U nás si vybere každý.
Máme pohádky pro malé děti, příběhy o
koních, o prvních láskách, to pro
slečny, pro pány kluky máme příběhy i
detektivní. Také komiksy, co teď frčí.
Otevírací doba pro čtenáře zůstává i o
prázdninách stejná. Pondělí 9-11 , 1 6:301 7:30 a úterý 1 6:30-1 7:30. Kavárnička v
knihovně rovněž funguje beze změny.

Výtvarné dílny pro děti o prázdninách
nebudou. Tedy nebudou jako během
školního roku, kdy je vždy pro všechny
děti nachystaný výrobek, který děti tvoří.
I v létě budou mít děti k dispozici
výtvarný materiál a nápady pro volnou
tvorbu. V knihovně mohou hrát hry,
využívat tělocvičnu nebo bezplatně
použít počítače s přístupem na internet.
Ano, záměrně píši počítačE. V
současné době jsou návštěvníkům
knihovny k dispozici 4 počítače. Moc
děkuji tatínkovi dětí, které knihovnu

P OD „ ŽABÍ“ VLAJKOU .

Letos potřetí pořádáme v
knihovně letní přívesnický
tábor. Na první turnus
(1 5. – 1 9. července) se
přihlásily samé holčičky a
tak mírně upravíme
program a uděláme si
holčičí tábor. Šaty, korálky... A taky už máme našeho
"táborového" králíčka. Je moc hodný a má rád mazlení.
Druhý turnus (1 9. – 23. srpna) je zase vyloženě klučičí.
Není divu, když je to tábor pro koumáky a na programu
jsou pokusy a práce se dřevem.
Tak holčičky i kluci, už se na vás všechny těšíme a Vám,
čtenářům, přineseme v podzimním čísle z tábora
reportáž.

navštěvují, za poskytnutí dalších
počítačů a jejich instalaci v knihovně.
Vytvořil se tím prostor pro širší využití
knihovny. A sice jako místa pro pořádání
počítačových kurzů pro děti, seniory
nebo maminky na mateřské dovolené.
Máte-li Vy, čtenáři našich novin, jakýkoli
nápad (chcete se stát účastníkem
nějakého kurzu, chcete být lektorem a
učit ostatníR), přihlaste se v knihovně,
pište na kultura.vedomice@seznam.cz
nebo zavolejte na tel. 723 824 329.
Přivítáme každou iniciativu.
I.F

WEBOVÉ

STRÁNKY KNIHOVNY VĚDOMICE – JAK TO
DOPADLO.
V minulém čísle Vědomických novin jsem Vás informovala o
tom, že jsme webové stránky naší knihovny
(knihovnavedomice.cz) přihlásili do soutěže Biblioweb, což je
soutěž o nejlepší webové stránky knihoven. Celkově jsme se
umístily na 21 . místě z 28 přihlášených knihoven. Nutno
podotknout, že jsme soutěžili i s takovými knihovnami jako
knihovna v Ostravě, Brně nebo v Litvínově. Velké nedostatky
máme zejména v přístupnosti pro slabozraké.
Moc mne však potěšil ohlas laické veřejnosti, ze kterého bych
ráda citovala: „Dobrý den, koukám na Biblioweb a dobrý a
dobrý a normální .... a otevřela jsem vaše stránky a jsem
úplně ohromená. To je teda nádhera! Graficky i obsahem. Jste
fakt dobří. Všechna čest.“
Tak až budete mít čas, taky koukněte! Třeba Vás neohromí,
ale najdete zde informace o knihovně a o akcích, které zde
pořádáme.

Klub důchodců ve Vědomicích
Jménem klubu důchodců bych chtěla poděkovat komisi pro
občanské záležitosti a vedení obce za krásný večer, který se
již tradičně konal koncem května. Nejprve nás všechny
přivítala místostarostka Iva Fořtová. Dále vystoupily děti z
mateřské školy, které nám zazpívaly a zatančily. Též nám
rozdaly dárečky, které samy vyrobily. Moc děkujeme za milé
vystoupení.
Další částí programu bylo vystoupení umělců, manželů Adély
a Milana Suchách, kteří na TV Šlágr vystupují jako DUO
ADAMIS. Celý program uváděl pan Kaňka. Během estrádního
programu byla, mimo jiné, i soutěž o nejšikovnější babičku a
dědečka. S veselou náladou si všichni zazpívali a zatančili.
Ještě jednou moc děkujeme.
Za klub důchodců M.N.

TANEČNÍ TERAPIE PRO SENIORY

Každé pondělí ráno se pravidelně scházejí aktivní seniorky v
kavárničce na obecním úřadě „na kafíčko“. Ještě před tím,
něž si dají ke kávičce zákusek, který vždy jedna z nich
připraví, však zasednou ke společnému cvičení. Jedná se o
taneční terapii pro seniory, kterou jim zajišťuje občanské
sdružení OPORA zcela zdarma. Lektorka, paní Vlčková se
této činnosti věnuje již dva roky. Taneční terapie pro seniory je
vlastně aktivizačně-rehabilitační program. Jedná se o cvičení
na hudbu, které je speciálně sestaveno pro občany
seniorského věku. Zábavnou formou si při pěkné, rytmické
hudbě procvičují jednotlivé partie těla, koordinaci a paměť.
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Taneční terapie je založena na systému dechových cvičení a
cvičení zlepšující svalový tonus v oblasti páteře. Zároveň
působí na rovnováhu a koordinaci všech svalových skupin
lidského těla. Všechny sestavy této terapie mohou probíhat v
sedě,jsou přínosné a velmi snadno zvládnutelné. Oblíbené
cvičení se provádí za pomoci lehkých barevných šátků, vějířů
a k rehabilitaci určených malých míčků a kroužků.
Věřte, že po celkovém uvolnění a rozcvičení chutná
následující občerstvení opravdu skvěle!
Tak přijďte mezi nás. S cvičením začínáme zase po
prázdninách!
Vědomické noviny

Komise pro občanské záležitosti

Dne 24. 05. 201 3 se v 1 7 hodin
uskutečnilo na OÚ ve Vědomicích již
tradiční setkání seniorů. Tentokrát pod
názvem Super DĚDA, Super BABČA.
Setkání zahájily děti z místní mateřské
školy, přednesly pásmo básniček a
písniček. Na závěr svého vystoupení
děti předaly seniorům dárečky, které
samy vyrobily. Dětem i paní učitelkám
za milé vystoupení moc děkujeme.
Potom členky KPOZ roznesly
seniorům občerstvení a v 1 8 hodin
zahájil moderátor z České Lípy Zdeněk
Kaňka hlavní program. Vystoupila zde
hudební skupina DUO ADAMIS z
České Lípy, ve složení Adéla Suchá –

zpěvačka a Milan Suchý – hudební
doprovod. Hudebníci hráli písničky z
60. let od Yvety Simonové, Milana
Chladila, Waldemara Matušky a jiných.
Celým večerem se nesla výborná
nálada a nebylo zde nikoho, kdo by si
nezazpíval a nezatancoval. Setkání
seniorů nemělo chybu, no snad jednu
malou a to tu, že nepřišlo více seniorů.
Vždyť toto setkání se pořádá právě pro
ně, aby se zde setkali, popovídali si a
pobavili se.
Naši jubilanti
V měsících dubnu,
květnu a v červnu oslavili
svá životní jubilea tito

Komise pro občanské záležitosti pracuje již řadu let.
Vystřídalo se v ní bezpočet žen, které s láskou navštěvovaly a
navštěvují občany naší krásné vesnice, aby jim poblahopřály
jménem obce k jejich životnímu jubileu a předaly malý dárek.
Poprvé chodíme blahopřát k 65. narozeninám. Pak k 70.,
75. a od 80. narozenin navštěvujeme seniory každí rok.
Kromě malého dárku sebou nosíme i naši kroniku, do které se
jubilanti podepisují. Uchováváme si tak vzpomínku na krásná
setkání s lidmi, kteří jsou nedílnou součástí našeho
společenství.
Ne všichni občané tuto malou pozornost přijímají s
pochopením. Proto Komise pro občanské záležitosti prosí
občany – jubilanty, kteří nemají zájem nebo nechtějí, aby bylo
narušováno jejich soukromí, aby tuto skutečnost nahlásili na
obecní úřad. Prostředky určené na nákup balíčku pro
oslavence může Komise použít jiným způsobem (například na
zakoupení ovoce dětem do mateřské školy, nebo pro naše
malé hasiče).
Komise pro občanské záležitosti kromě těchto gratulací
jubilantům zajišťuje každoročně v květnu program pro seniory,

Kultura

(KPOZ)

kde se lidé pobaví, zazpívají si a zatančí. Tím se snažíme o
vytvoření dalších příležitostí k udržování vesnické pospolitosti
a rozvíjení dobrých sousedských vztahů.
Dalším posláním komise je organizování vítání občánků do
života naší obce. Tato slavnost je velice příjemná. Vidíme, jak
nám vyrůstá další generace.
Každoročně na obecním úřadu také probíhá loučení se
školáky. Děti opouštějí naši mateřskou školu a odcházejí do
„světa“, do základní školy.
Kromě těchto pravidelných akcí jsou tu i akce mimořádné.
To jsou například svatby. Měli jsme svatbu diamantovou,
svatby zlaté i ty „opravdové“. I zde je přítomnost našich
členek samozřejmostí.
A s toutéž samozřejmostí se jako pořadatelky účastníme i
kulturních akcí, jako jsou dětské dny nebo čarodějnice.
My, členky Komise pro občanské záležitosti, všechny tyto
(pro nás hezké) činnosti vykonáváme ve svém volném čase.
Všechno toto děláme rády a bereme to jako poslání.
Za KPOZ Marie Hypská

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:

Č ARODĚJNICE

30. dubna jsme opět oslavili svátek
čarodějnic.

Počasí nám tentokrát dopřálo alespoň
tolik času, aby Slet čarodějnic
vědomických proběhl v suchu. Jako
obvykle jsme se sešli před obecním
Vědomické noviny

naši spoluobčané:
duben - Jiří Minařík, Jiří Leper,
Otakar Mojžíš, Jiří Holcman
květen - Marie Smejkalová, Josef
Jindrák, Jana Bauerová
červen - Jiří Jedlička, Božena
Legnerová, Zdeněk Kočovský
Všem oslavencům moc gratulujeme
a ještě jednou přejeme pevné zdraví a
osobní spokojenost. Také bychom
touto cestou rády poděkovaly panu
Josefu Jindrákovi, který peníze určené
na nákup balíčku věnoval dětem
hasičského sboru.

http://knihovnavedomice.cz

úřadem, kde měla svůj hlavní stan naše
věrná čarodějnice Riana, která opět
provozovala svou živnost – cuchání a
líčení čarodějnic a jiných bytostí. A
věřte, že svému řemeslu rozumí.
Bytosti, odcházející z jejího salónu,
hýřily všemi barvami a často se sami
sebe, při pohledu do zrcadla, lekly. Za
její práci jí patří velký dík.
S malou odezvou se naopak setkal náš
tradiční bar s čarodějnými alko i nealko
lektvary. Asi se čarodějnice bály
metylalkoholu! Ostatně, létat pod vlivem
se nedoporučuje.
Zato starší generace čarodějnic se
tentokrát vytáhla. Jejich nápad s
transparentem a pojízdnou posilňovací
stanicí byl excelentní a fotka stojí za
zveřejnění. Holky, byly jste skvělé.
A měly nejen dobrý nápad, ale i dobrou

náladu a parket u Labe patřil právě jim.
Mladší ročníky mohou jen tiše závidět,
jak se umí bavit. A nevadil ani déšť,
který se kolem deváté spustil. Jen
kdyby nebyla taková zima. No, snad
příští rok bude lépe.
I.F.
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SPORT

SK SAHARA Vědomice – fotbal
„A“ mužstvo – Během zimní přestávky
se po Mírovi Kačírkovi, který ukončil
činnost u „A“ mužstva, které vedl
neuvěřitelných 1 3 let, ujal trenérského
postu Petr Chládek. Do mužstva se z
Roudnice n.L. vrátil na hostování Honza
Chládek, po dlouhodobém zranění
Radek Beran a ze Židovic přišel na
půlroční hostování David Hamták.
Do jarní části sezóny vstupoval značně
omlazený tým Sahary s jasným cílem
udržet soutěž i pro další ročník. Po
podzimní části soutěže jsme se krčili na
předposledním místě tabulky s pouhými
7 body.
Bohužel, jak se již stalo pomalu
pravidlem, vstup do jarní části se opět
nezdařil. V Rovném jsme prohráli 3:1 ,
když jsme vzhledem ke zranění
Roberta Vávry hráli celý druhý poločas
o desíti. Přesto jsme měli několik
dobrých příležitostí. V dalším, prvním
domácím zápase s Hoštkou se hrál
vyrovnaný zápas se šťastnějším
koncem pro hosty, kteří nakonec vyhráli
1 :0. Sérii proher jsme ukončili ve Štětí,
kde jsme prohráli 1 0:0. Nutno
podotknout, že obdobné příděly zde
obdržely i další celky.
Rozhodující kroky k záchraně měly být
následující 4 zápasy, ve kterých jsme
hráli s mužstvy ze spodní části tabulky.
V domácím zápase s Radovesicemi
jsme po bezbrankovém poločase
rozhodli dvěma vstřelenými góly ve
druhé půlce o vítězství 2:0 po dlouhých
osmi kolech bez bodového zisku. Do
Kostomlat jsme jeli s jediným cílem,
vyhrát. Domácí vydrželi držet krok
pouze první poločas. Po výměně stran

bylo na hřišti vidět jen naše hráče, kteří
dalšími čtyřmi góly potvrdili zlepšenou
formu a zápas vyhráli 5:0. Zápas
odloženého prvního jarního kola doma
s Klenčí přinesl jako obvykle vyrovnaný
a dramatický zápas, ve kterém se hosté
ujali ve druhém poločase vedení. My
jsme ale dokázali do konce utkání
srovnat na konečných 1 :1 . Poslední ze
čtveřice zápasů., ve kterých byl zisk tří
bodů předpokladem pro boj o udržení,
byl další domácí zápas s Vražkovem.
Od začátku jsme měli herní převahu,
kterou jsme do poločasu vyjádřili třemi
brankami. Po přestávce jsme vstřelili
další dvě branky a potvrdili vítězství 5:0.
Skutečnost, že jsme ve čtyřech
zápasech získali 1 0 bodů, přispěla k
tomu, že jsme poprvé v tomto ročníku

opustili předposlední místo v tabulce.
V následujících zápasech zasáhla do
výkonu mužstva další zranění a tím i
nutné změny v sestavě, které se na
výkonech našeho mužstva s celky s
horní poloviny tabulky projevily. V

Dušníkách jsme dvakrát dotahovali
dvoubrankový náskok domácích
(poločas 3:2), ale v dalším průběhu hry
domácí vstřelili další dvě branky, na
konečných 5:2. V domácím zápase s
Břízou jsme měli v prvním poločase
několik gólových šancí, které jsme však
neproměnili a ve druhé půli rozhodli o
naší vysoké prohře tři chyby během
deseti minut, které soupeř potrestal
góly. Zápas jsme nakonec prohráli 0:5.
Další prohra 1 :2 následovala v
Bechlíně.
V zatím posledním zápase, ve kterém
jsme na domácím hřišti hostili v derby
zápase hráče Louněk, jsme po
zbytečně vyostřeném poločase, který
skončil 1 :1 , rozhodli dalšími třemi góly
o celkovém vítězství 4:1 .
Zisk tří bodů v tomto utkání nám zajistil
bez ohledu na výsledky posledního
kola účast ve III.třídě okresní soutěže i
v následující sezóně.
Do konce soutěže nám zbývá odehrát
odložený zápas na domácím hřišti s
celkem Židovic a zápas v Ploskovicích.
Zde už můžeme hrát bez stresu,
uvolněně a potvrdit, že si třetí třídu
zasloužíme. Vzhledem k věkovému
průměru mužstva lze bez nadsázky říci,
že je perspektivní a
jeho výkony budou mít v příštím
ročníku stoupající tendenci.
Závěrem bych chtěl poděkovat za
přízeň všem našim fanouškům, kterou
nám projevovali po celou sezónu a
popřát jim pěkné sportovní zážitky i v
ročníku 201 3/201 4 .
js

A JEDEN FOTBALOVÝ...

Tabulka před posledním soutěžním kolem ( Sahara má ještě jeden odložený zápas se Židovicemi)
Známý fotbalista boural s #
Tým
Z
V
R
P
Skóre B
+/autem a jeho dušička letí 1 .
SK Mondi Štětí B
25
24
1
0
1 64:7 73
37
do nebe. Když mu svatý 2.
SK Dušníky
25
18
1
6
1 01 :39 55
16
Petr otevřel bránu, nesta- 3.
SK Židovice
24
15
1
8
59:36 46
7
čil se divit. V nebi už byli 4.
Sokol Bříza
25
14
3
8
74:46 45
6
všichni nejlepší hráči po- 5.
FK Bechlín
24
12
6
6
53:46 42
3
slední doby. Vtom zazvo- 6.
Sokol Ploskovice
24
13
1
10
67:64 40
7
nil telefon a ze sluchátka 7.
Lounky - Chodouny
25
11
6
8
54:54 39
3
se ozval sám pekelný Lu- 8.
Viktorie Kleneč
25
11
3
11
59:68 36
0
cifer: „Svatý Petře, naše 9.
Sokol Hoštka
25
10
3
12
61 :76 33
-3
demokratické peklo vás 1 0.
Sokol Radovesice
25
7
3
15
39:70 24
-1 2
vyzývá na fotbalový zá- 11 .
Podřipan Rovné B
25
7
3
15
43:91 24
-1 2
pas!”
1 2.
SK Sahara Vědomice
24
6
2
16
41 :74 20
-1 6
„Přijímám, Lucifere,” od- 1 3.
Podřipan Kostomlaty
25
5
2
18
37:1 01 1 7
-22
větí svatý Petr a sebevě- 1 4.
Sokol Vražkov
25
1
3
21
22:1 02 6
-33
domě dodá: „Ale já už
mám v nebi všechny nejlepší fotbalisty, takže nemáte šanci!” „Ale máme,” zachechtá se pán pekel. „Já mám zase všechny rozhodčí!”
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SK SAHARA Vědomice – volejbal

ZE ZÁPISNÍKU VOLEJBALOVÉHO KLUBU

V letošním roce jsme si ještě venku moc nezahráli. Dlouhá
zima a nepříznivé podmínky ovlivnily a oddálily začátek jarní
sezony. Nyní se hraní v rekreačním formě začalo úspěšně
rozvíjet. Po nesmělém začátku, jako když ještě nikdo nemohl
uvěřit, že jsme opravdu venku byla účast poněkud slabší. Ale
již poslední účasti napovídají, že i v letošním roce budou obě
hřiště zaplněna. Kladem je , že si cestu mezi nás našli i
„mladí“, které tento sport očividně zaujal. Zde také určitou roli
hraje i to, že naše hřiště jsou umístěna v prostředí,která nemá
po okolí konkurenci.
Další naše letošní činnost směřuje opět k dobudování zázemí,
které opravdu nedostačuje potřebám. Samozřejmě
připravujeme sportovní aktivity. V letošním roce se uskuteční
turnaje, které jsou nedílnou součástí sportovního roku. U stále
více oblíbeného plážového volejbalu je možné připravit i více

turnajů,ale jen s omezenou účastí,protože jedno samotné
hřiště nepřispívá k rychlému sledu utkání a k prostřídání více
účastníků.. Chystáme i společný vícedenní výlet, po
Krkonoších a Českém ráji, vyhlížíme novou lokalitu za
poznáním. Plánujeme i jednodenní výlet na kolech po okolí.
Je možné pokračování přeboru v
netradičních
disciplínách.
A
nezapomene ani na společenskou
činnost, kde převládá starost o
uspokojení chuťových buněk zejména
při grilování, apod.
Pro další případné zájemce o
začlenění do našeho sportovního
rekreační klubu volejbalu a pro případné sponzory je dispozici
kontakt na e-mailu:
volejbalovy.klub.sahara.vedomice@seznam.cz
S.T.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „VESNICE ROKU 201 3“ V Ú STECKÉM KRAJI
Zlatá stuha: Srbská Kamenice (okres Děčín)

Modrá stuha (za péči o společenský život v obci): Vědomice (okres Litoměřice)

Bílá stuha (za činnost mládeže): Cítoliby (okres Louny)
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí : Nové Sedlo (okres Louny)
Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Bělušice (okres Most)
Cena naděje (tzv. Duhová stuha): Dušníky (okres Litoměřice)
diplom za vzorné vedení obecní kroniky: Cítoliby (okres Louny)
diplom za vzorné vedení knihovny: Měrunice (okres Teplice)
diplom za obnovu kulturní krajiny a péči o krajinotvorné prvky: Chbany (okres Chomutov)
diplom za kvalitní květinovou výzdobu ( tzv. Fulínova cena ): Třebušín (okres Litoměřice)
diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu: Brandov (okres Most)
diplom za obnovu a zpřístupnění biocentra: Lukavec (okres Litoměřice)
diplom za obnovu a provoz malé vodní elektrárny: Brozany nad Ohří (okres Litoměřice)
diplom za rozvoj turistického ruchu: Strupčice (okres Chomutov)
mimořádné ocenění za trvalý s koncepční rozvoj obce: Vrbice (okres Litoměřice)
mimořádné ocenění za udržování a rozvoj venkovských tradic: Droužkovice (okres Chomutov)
mimořádné ocenění za spolkový život: Mnetěš (okres Litoměřice)
mimořádné ocenění za koncepční péči o sociálně slabé obyvatele: Obrnice (okres Most)
další ocenění hodnotitelské komise:
Objev roku: Lkáň (okres Litoměřice)
čestné uznání za rozvoj občanské vybavenosti města: Výsluní (okres Chomutov)
čestné uznání za péči o seniory: Měděnec (okres Chomutov)
čestné uznání za péči o životní prostředí: Mšené Lázně (okres Litoměřice)
Zlatá cihla V Programu obnovy venkova:
Kategorie A - Cítoliby (okres Louny) - za kulturní dům
Kategorie B - Srbská Kamenice (okres Děčín) - roubenka památkově chráněná
Kategorie C - Strupčice (okres Chomutov) - za novou rozhlednu
Ocenění obdrží finanční odměnu od Ústeckého kraje. Držitel Zlaté stuhy a vítěz krajského kola
tak dostane 300 tisíc korun, za další stuhy bude uděleno 1 25 tisíc korun a za diplomy 20 tisíc.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ A PŘÁTELÉ PŘÍRODY.

Český svaz ochránců přírody a Lesní stráž upozorňuje v
poslední době na znečišťování přírody odpadem a
poškozování lesního a stromového porostu kolem naší obce.
Moc prosíme spoluobčany, aby se nebáli veřejně ukázat na
tento druh vandalismu a zveřejnit identitu viníka. Chraňme si
přírodu kolem naší obce, kterou jsme tak pracně před 3 lety
společně uklízeli.
Vědomické noviny

Dále upozorňujeme neukázněné řidiče, kteří nerespektují
dopravní značení na cyklostezkách a uzavřených
komunikacích v katastru obce, že na těchto komunikacích
bude obnoven dohled dopravní policie.
Děkujeme všem občanům a milovníkům čisté přírody za
pochopení.
ČSOP a LS
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Pro ty z Vás, kteří nesledujete úřední desku nebo internetové
stránky obce, přinášíme TEXT O BECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY Č . 1 /201 3 O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ.
Platí od května letošního roku, je to tedy záležitost aktuální.
Záměrem vydání OZV v žádném případě není omezování
lidských práv a svobod. Každá společnost však potřebuje
jasná pravidla pro to, aby řádně fungovala. A stanovení
jasných pravidel je účelem vydávání obecně závazných
vyhlášek obcí. Texty všech platných OZV obce Vědomice
najdete na www.vedomice.cz.
Porušení ustanovení obecně závazných vyhlášek se postihuje
podle zákona č. 200/1 990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.

OBEC VĚDOMICE
Obecně závazná vyhláška č. 1 /201 3,
o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Vědomice se na svém zasedání dne 24.4.201 3 usneslo usnesením č. 224/1 4/201 3 vydat na
základě § 1 0 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 1 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1 ) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití v obci, je:
a) jednorázové, nahodilé používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu;
b) konání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí spojených s produkcí hluku z hudby.
2) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou velkou intenzitou a délkou trvání
hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva upravují zvláštní zákony. 1 )
3) Cílem této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech v zastavěném území obce 2), a to
přiměřeným omezením činností uvedených v odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky.
Čl. 2
Omezení činností
1 ) O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu 3) je každý povinen zdržet se používání zařízení a přístrojů
způsobujících hluk (např. motorových kos, křovinořezů s elektrickým nebo spalovacím motorem, pojezdových nebo
traktorových sekaček, plotových motorových stříhacích nůžek, cirkulárek, motorových pil, sbíječek, rozbrušovaček,
kompresorů, vrtaček, drtiček větví apod.), a to:
a) na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce - zcela;
b) na jiných místech v zastavěném území obce - jen pokud hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek
přesáhne mimo jím vlastněnou (popř. na jiném právním základě užívanou) nemovitost.
2) Pořadatelé veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí spojených s produkcí živé či reprodukované hudby
jsou povinni tuto hudební produkci zahájit nejdříve v 8.00 hodin a ukončit ve dnech, po kterých nenásleduje pracovní
den, nejpozději do 23.00 hodin, v ostatních dnech nejpozději do 22.00 hodin. Tím není dotčen zákaz rušení nočního
klidu vyplývající ze zákona. 4)
Čl. 3
Výjimky
Obecní úřad může udělit výjimku 5) z omezení stanovených v čl. 2 odst. 2 této vyhlášky, a to na žádost pořadatele, která
musí obsahovat alespoň:
a) identifikaci pořadatele (tj. osoby odpovědné za zajištění pořádku),
b) označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a konec akce,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
1 ) např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
2) § 58 zákona č.1 83/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
3) § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
4) § 47 odst. 3 zákona č. 200/1 990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – („Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.“)
5) část druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha Vědomických novin

Pro děti

Ahoj děti. Tak tu máme prázdniny a já jsem pro Vás zase připravila dětskou stránku. Je tu spojovačka, bludiště a také
poznávání rozdílů. Všechny obrázky můžete vymalovat.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte správně všechny míče v tomto výtisku novin a vyřešte úkoly na této stránce.
Tuto stránku přineste do knihovny. Tam vás čeká odměna!

Zajíc vlezl do jetele,
motýl kytkou houpe,
v potoce se voda mele,
ryba se tam koupe.
Šneci lezou po pěšině,
veverkám je hej máme to tu jako v kině,
jen se podívej.

Jméno:
.......................................................
Věk: .............
Počet obrázků míče: ...............

N AJDEŠ 1 0 ROZDÍLŮ ?

LETNÍ KOUKÁNÍ

S OUTĚŽNÍ KUPÓN

B LUDIŠTĚ

S POJOVAČKA
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Příloha Vědomických novin

2/201 3

KŘÍŽOVKA

S BÍRÁME VÍČKA

Na Obecním úřadu ve Vědomicích jsme zřídili
sběrné místo víček z PET lahví.
Proč je sbíráme?
Chceme tím pomoci konkrétnímu človíčkovi. Nyní
je to dvouletý Tomášek z Děčína, který se narodil
se spoustou zdravotních postižení.
Spolupracujeme se sdružením ANDĚLÉ BEZ
KŘÍDEL o.s.
Víčka od nás putují do sběren (nejvíce peněz, 6
Kč za kilo, dávají v Brně) a peníze pak jdou přímo na konto

C HŮZE NABOSO

Sundáte si rozpálené pohorky a
bosýma nohama šlápnete do chladivé
trávy. Teprve až teď jako byste byli
celým tělem skutečně v přírodě. Teprve
teď jako byste krajinu poznali i
dotykem...
Chůze na boso byla lidem vždycky
přirozená. To, že si teď o ní čtete
článek, je vlastně důkazem, jak jsme se
této přirozenosti vzdálili. Obklopeni
umělými materiály a umělými
podlahami, které vypadají jako dřevěné
obelháváme sami sebe - a k vlastní
škodě.
Chladivá tráva lechtá a říční kameny a
oblázky osvěžují nohy. Hřejivý písek na
břehu jezera nám obtéká prsty. Proč je
nám chůze na boso tak příjemná? Bosé
Vědomické noviny

pro konktétní dítě.
Z knihovny odešly první 3 bedny víček.
Teď je na Vás, zda se rozhodnete k nám připojit.
Sběrná nádoba je umístěna na chodbě obecního
úřadu. Víčka můžete také odnést do knihovny
nebo do sběrného dvora odpadů.
Nic to nestojí a ve svém výsledku to pomáhá.
Navštivte stránky
http://andelebezkridel.webnode.cz/ a získejte další
informace o tomto projektu.

chodidlo
je
masírováno
tím
nejpřirozenějším způsobem. Navíc jsou
chodidla - naše "orgány pro styk se
Zemí" - v kontaktu s přírodním
materiálem, který vyzařuje záporné
ionty.
To není žádná ezoterika. Umělé
materiály vyzařují kladné ionty, které
jsou lidskému tělu neprospívající.
Vyzařují je umělé hmoty, televize,
monitory,
tiskárny,
automobily,
cigaretový kouř... Záporné ionty lidský
organizmus potřebuje ke zdravému
životu a nejvíce jich je v přírodě, v
blízkosti vodopádů, na mořském
pobřeží nebo po bouřce. Dnes se
dokonce vyrábí čističky vzduchu, které
vám dodají do ovzduší záporné ionty.
Jak úsměvné. Přitom stačí co nejvíce

pobývat v přírodě a doma se
obklopovat přírodními materiály. Deficit
záporných iontů může mít svůj podíl i
na nemocech dneška: alergie, astmaty,
únava a podobně.
Dalším méně známým pozitivem chůze
na boso je přirozená reflexní masáž.
Každý orgán v těle má podle této teorie
svůj obraz nebo protějšek v určitém
místě chodila. Mnoho nemocí se tak dá
léčit
jednoduchým
masírováním
daného místa a podle bolesti nebo
tlaku poznáme jestli může být orgán
nemocný. Chůzí na boso po nerovném
terénu tak masírujete preventivně
všechny body na chodidle a přispíváte
ke svému zdraví více než při chůzi v
botách.
(převzato z internetu)
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Povodně červen 201 3
P ODĚKOVÁNÍ

Děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů ve Vědomicích
za jejich obětavou práci během červnové povodně. Zvláštní
dík patří veliteli, panu Václavu Sazečkovi a panu Martinu
Šámalovi. Ti pomáhali občanům jak před povodněmi s
vynášením věcí, tak během povodně se zajištěním
bezpečnosti evakuovaných domů, i následně po opadnutí
vody s mytím komunikací, domů a s čerpáním vody se
zasažených studní.
S odstraňováním následků povodně ve Vědomicích pomáhali

i dobrovolní hasiči z Moravy, a sice z Moutnice a ze
Sokolnice. Ti u nás již pomáhali při povodních v roce 2002.
Nasazeni byli hlavně Pod lipou, kde za pomoci své techniky
pomáhali s čerpáním vody ze zatopené haly a s jejím
čištěním.
Poděkování si zaslouží všichni občané, kteří poskytli
jakoukoliv pomoc. Ať již pomáhali sousedům nebo poskytli
materiální či peněžitou pomoc. Vážíme si rovněž
podnikatelů, kteří obci darovali finanční prostředky na
zmírnění dopadu živelné katastrofy.
Děkujeme i spřáteleným obcím za poskytnutí materiální
pomoci (čistících a dezinfekčních prostředkůR).
Je příjemné vědět, že kolem nás jsou lidé, kteří v nouzi
pomohou.
I.F.

SKAUTI NAPLŇUJÍ SVOJE HESLO „ nápomocni...“ , nikdo ani na tisk apod. Vyjmenovávat člunu se dané osoby dostali
BUĎ PŘIPRAVEN „ ANEB JAK chvíli nepřemýšlel o tom, zda každou minutu či hodinu naší na břeh. Po 24 hodinách jsme
POMOHLI ZVLÁDNOUT POVODNĚ

2013

Několik vedoucích a dětí
skautského střediska Říp
bydlí ve Vědomicích. Proto
mě přišlo důležité napsat o
tom, co vlastně naši sousedi
při povodních dokázali.
Již v roce 1 91 8 při vzniku
Československé republiky se
tehdejší
vláda
mohla
spolehnout na skauty. V
prvních dnech a týdnech
svobody a nezávislosti se do
služeb československé vlády
a jejích orgánů dali čeští
skauti,
kteří
zaručovali
spolehlivé a rychlé dodávání
listovních zásilek mezi úřady.
Vznikají tak první známky s
tématikou skautingu na světě.
Nechci ale v tomto článku
psát o historii a připravenosti
skautů, ale především o
současnosti, která je více než
drsná díky povodním.
Činovníci, roveři a rangers
ze skautského střediska „
Říp“ Roudnice nad Labem se
plně zhostili svého hesla „
buď připraven“ a již od
pondělí 3.6.201 3 drželi
nonstop pohotovost. Když
nám přišla první SMS ve
znění „blíží se velká voda,
sraz v klubovně, budeme
Vědomické noviny

mu SMS přišla omylem či je
opravdu určená pro něj.
Průsečíkem všech dní při
povodni bylo nakládání a
vykládání
humanitární
pomoci, včetně rozvozu mezi
jednotlivé obce v okolí. Díky
našemu
profesionálnímu
vybavení a zkušenostem,
jsme byli požádáni krizovým
štábem města, či přímo
dobrovolnými hasiči řešit i
složité úkoly.
V Brzánkách hrozilo kvůli
nahromaděným kládám, že
spadne celá chmelnice.
Pomocí motorového člunu a
dalšího vybavení jsme tyto
klády
odstraňovali
ve
spolupráci se starostou obce
a místních lidí a tím chmelnici
zachránili. Jindy to bylo
monitorování a ochrana
majetku ve sportovním areálu
Pod lipou na nafukovacích
člunech a následně i na
motorovém člunu, v místech,
kde proud byl velmi silný.
Pomoc byla různorodá a
dotkla se i vypouštění, čištění
a skládání protipovodňových
zábran, úklid uhynulých ryb,
pomoc při úklidu v rodinných
domech na nábřeží města,
pomoc dobrovolným hasičům
či příprava fotoreportáží pro

pomoci by zabralo celou
stránku.
U jedné akce bych se ale
pozastavil, a to konkrétně
prohlídka vodního díla.
Zadání bylo jednoduché,
dostat technika do elektrárny
v pořádku tam i zpět z důvodu
monitorování
propustnosti
vody do strojovny. Za
normálních okolností by se
tam dostal suchou nohou.
Vzhledem k tomu, že celá
elektrárna
byla
zalitá
rozvodněným Labem, bylo
nutno
za
použití
horolezeckých technik spustit
technika přímo z mostu do
proudu Labe a nechat jej
zavěšeného na laně unášet
až ke vstupu do samotné
elektrárny. To se samozřejmě
odehrálo za přítomnosti a
vzájemné koordinace našeho
instruktora, který dohlížel na
to, aby se nikomu nic nestalo
a celá operace proběhla při
maximální
možné
minimalizaci ohrožení života a
zdraví zasahujících osob.
Nešlo, bohužel použít stejnou
cestu na zpět a proto se z
mostu spustil na vodu
gumový člun, který se pomocí
lan navigoval až ke vstupu do
elektrárny. Pomocí tohoto

tuto operaci zopakovali, aby
se mohl porovnat rozdíl v
případné netěsnosti stavby.
Naštěstí bylo zasahujícím
technikem konstatováno, že
stavba
odolává
a
nainstalované technologie v
řádech milionů korun jsou
zabezpečeny.
Skauti ze střediska Říp
Roudnice nad Labem při
těchto povodních prokázali
svoji obětavost, pracovitost a
profesionalitu. Patří jim velké
poděkování, protože i díky
jejich pomoci jsme na
Podřipsku dokázali letošní
povodně 201 3 zvládnout.
Aleš „ Ali“ Zeman
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I NFORMACE O VZNIKU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ „ZDRAVÉ VĚDOMICE, O. S.“

Dovolujeme si informovat občany Vědomic, že jsme v souladu se Zákonem o sdružování občanů založili občanské sdružení
„Zdravé Vědomice, o.s“ s cílem ochrany přírody a krajiny na Roudnicku a hlavně v katastrálním území naší obce. Naše
činnost bude zaměřena zejména proti snahám vybudovat nový most přes řeku Labe včetně navazujícího obchvatu, který je
plánován v bezprostřední blízkosti obce.
Dana Tomášková, Karel Srch, Ivo Škrabal, členové výboru sdružení

P ODĚKOVÁNÍ

P OZVÁNKA:

Zveme všechny příznivce
sportovní kynologie na
23. mistrovství světa FCI, které se
koná ve dnech 1 8. – 22.9.201 3 ve
sportovním areálu Pod Lipou, v
katastru obce Vědomice.

C HCETE MĚ?

Každý kdo vidí tento název, tak ho hned
napadne, že někdo něco nabízí.
Ačkoliv já jsem nic nenabízela, tak asi
někdo - kdosi z nás, zřejmě viděl tento
nápis na našem truhlíku s petúnkami,
který jsme měli na okně do ulice a tento
truhlík si odnesl - možná proto, aby si

Děkujeme panu Jaroslavu Luxovi a jeho otci za
dobrovolnou pomoc při povodních.
Manželé Jaroslav a Vladimíra Zajíčkovi, Libotenice 1 24

U POZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že úhradu za odvoz odpadu za
2. pololetí je nutné provést do 31 .8.201 3.

udělal radost, možná proto, že nám
chtěl ublížit, možná proto, že nechce,
aby se v naší vsi žilo v klidu, bezpečně.
Ať je to kdokoliv, měl by se stydět,
nejen proto, že to udělal, ale hlavně
proto, že nám tady kazí klidný a
spokojený život.
Když už píší, tak ještě poznámku k

„ANDÍLCI V KOŽÍŠKU “

Pro všechny děti otevíráme vzdělávací i
zábavné programy přímo na naší
zooterapeutické základně ve Vědomicích.
Začímáme již od 1 .7.201 3!
H RÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Pravidelný program pro děti od 6 let
Scházet se budeme každou středu od 1 7:00
do 1 8:00 v zooterapeutickém středisku
„Andílků v kožíšku“ na adrese:
Na Průhonu 31 2, Vědomice
Vezměte si s sebou: pracovní oblečení
(něco, co můžete umazat) a pevnou obuv.
Těšit se můžete např. na skákání s králíčky
přes překážky, hraní s pejsky, povídání o
exotických
zvířátkách,
kontakt
s

tomu, co mě též nenechává klidnou. Se
psem chodíme do lesa na procházku a
bohužel, někdo si tuto zeleň plete s
odpadkovým košem a naváží tam své
nepotřebné odpadky.
Tomu bych poradila - vysypte to příště
před svým domem, nezajíždějte si, ať
víme s kým máme tu čest.
Zdena Zástěrová
netradičními
mazlíky
(beránek,
minikoníčci, hadí kamarádi), krmení
mláďátek z lahve a podobně.
M INIKONÍČCI NA HRANÍ
Individuální program pro děti každého
věku s miniaturními koníčky.
ZVÍŘÁTKA NA DLANI
Individuální program pro děti každého
věku s kontaktem s různými druhy
zvířátek.
Více informací o jednotlivých programech
najdete na www.andilcivkozisku.cz, nebo
tel: 724 685 01 0
Těšíme se na vás!!!
Alena Křesťanová

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

Termín uzávěrky příštího čísla je 1 6.9.201 3.
Občasník Vědomické noviny vydává obec Vědomice, Na Průhonu 270, 41 3 01 Roudnice nad Labem, IČ 00264598,
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 1 4 21 3, v nákladu 300 ks - červenec 201 3.
Tel: 41 6 837 240, E-mail: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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