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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,
srdečně Vás vítám při čtení podzimního vydání Vědomických novin. Čas letí jako

splašený. Často slyším, že léto je pryč a Vánoce na krku. Je sice hezké hledět dopředu,
ale i podzim je přece krásný. Žijeme právě teď. Napadl mě verš z knihy Jana Čarka
Čarokruh: Jen se děti koukněte, co je krásy na světě! Tak jen se všichni koukněte, co je
krásy na světě. Příroda oblečená do podzimních barev je okouzlující. A když rostou
houby, je to ještě lepší. Doufejme, že bude ještě nějaké to "babí léto", kdy vykoukne
sluníčko a ještě se nebudeme muset halit do teplých bund a čepic.
Dny se krátí, večery prodlužují. Ideální čas vzít do ruky knihu nebo noviny. Třeba právě
ty Vědomické!
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Jiří Žáček složi l krásnou
báseň, která se nám při
toulkách podzimní přírodou
může hodit. . .

Hříbku, hříbku, ukaž se mi,
neschovávej se mi v zemi,
vystrč hlavu ze chvojí -
správný hřib se nebojí!

Ing. Iva Fořtová

Číslo 3/201 3 · Ročník XI · Vychází 1 .října

Informace z obce

Opět s dětmi počítáme,
tentokrát houby.

VOLBY 201 3
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na území České republiky konají ve
dvou dnech, kterými jsou pátek 25.1 0.201 3 a sobota 26.1 0.201 3. Hlasování probíhá v pátek od 1 4.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 1 4.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 1 8 let. Volební místnost je zasedací místnost Obecního úřadu ve Vědomicích.

Máte-l i pocit, že se tato fotografie nehodí na první stranu
podzimního čísla, nemáte tak docela pravdu. V prázdninovém
čísle Vědomických novin jsme vyhlási l i fotografickou soutěž.
Měli jste za úkol vyfotit se s prázdninovým výtiskem na své
dovolené. Toto jsou "HOLKI Z ROUDNICE", jej ichž fotku z

Třeboně jsme vybral i k uveřejnění. Uvnitř výtisku naleznete
ještě fotku z nejvzdálenějšího místa - z Kapverdských ostrovů
a jednu z Francie. Autoři uveřejněných fotografií si mohou
vyzvednout věcnou cenu v knihovně. Všem děkujeme za
zaslané fotografie.

CO NOVÉHO PŘI PROJEDNÁVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE.
V minulém vydání našich novin jste byli
podrobně informování o průběhu
projednání nového územního plánu
obce. Konkrétně i o tom, že v Zásadách
územního rozvoje Ústeckého kraje byla
mylně zakreslena část obchvatu blíže k
obci, i o tom, jak je nový územní plán

pro naši obec, ale i vlastníky pozemků,
zásadní.
Vzhledem k tomu, že změna stávajícího
územního plánu, včetně obchvatu obce,
navazuje na již schválený ÚP města
Roudnice n.L. , je bezpodmínečně nutné
jednat i se zástupci města o možných
variantních změnách. Proto jsem oslovil
starostu města a požádal o umožnění

návštěvy zástupců obce v radě města.
Zde bychom chtěl i zástupce města
seznámit s požadavky občanů na
uvažovanou změnu obchvatu.
Společné jednání se uskuteční v měsíci
říjnu. K účasti na jednání se přihlási lo i
Občanské sdružení Zdravé Vědomice.
Se zástupci sdružení jsme se spolu s
místostarostkou sešli na OÚ již v září,
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OBNOVA ZELENĚ V OBCI VĚDOMICE
V soutěži Vesnice roku 2011 jsme získali Zelenou stuhu za
péči o zeleň a životní prostředí.
S tímto oceněním bylo spojeno i získání dotace na úpravu
zeleně v obci.
A co všechno jsme zvelebil i? Jednalo se o tři lokal ity.
První je náves "U křížku" ve starých Vědomicích. Celé
prostranství bylo upraveno jako odpočinková zóna nejen pro
obyvatele Vědomic, ale i pro cyklisty, projíždějící po
sousedící cyklostezce. Po stranách zrekonstruovaného
křížku byly vysázeny dva stromy, před pomníken je růžový
záhon. Původní studna byla zakryta novým betonovým
krytem a osazena dřevěným roštem. Ten slouží pro
posezení. I prostor okolo pítka je úplně j iný. V trávě jsou
kamenné šlapáky, po kterých se dostaneme z

cyklostezky k pítku. Najdete tu i stojan na kola a odpadkový
koš. Až půjdete, nebo pojedete okolo, zastavte se! Vznikl tu
moc příjemný veřejný prostor.
Druhá lokalita je pruh zeleně, který odděluje chodník od
Vědomic k bazénu od silnice. Dožilý živý plot tu naradily
nové sazenice habrů a celý pruh byl znovu zatravněn.
Travička už se zalenala a celý pruh vypadá velmi pěkně.
Třetí lokalita je prostor pod veřjně-rekreačním areálem
směrem k Labi. Zde byly, dle požadavků Agentury ochrany
přírody a krajiny, doplněny stromy a keře. Jedná o tzv.
nadregionální biokoridor, kam je třeba citl ivě doplňovat
původní druhy rostl in.
Projekt Obnova zeleně v obci Vědomice byl vytvořen za
finanční podpory 354.595,- Kč SFŽP ČR a MŽP.

kdy jsme se shodli na názorech, které
budeme na jednání rady prezentovat.
Tato společná jednání považuji za jeden
z kroků, vedoucích ke konečnému
rozhodnutí zastupitelstva naší obce.
Na posledním zasedání zastupitelstva
obce, které se konalo 1 7. července
201 3, bylo na programu i projednání
pokynů pro dokončení návrhu územního
plánu obce. Pokyny pro dokončení
územního plánu znamenají, že
zastupitelstvo rozhodne, aby pořizovatel
práce na územním plánu buď ukončil ,
nebo pokračoval v započaté práci dál.
Případně, aby se v projednávání vráti l o
krok zpět.
Vzhledem k tomu, že pořizovatel je v
souladu se stavebním zákonem povinen
předložit zastupitelstvu obce, pro kterou
územní plán pořizuje, návrh rozhodnutí
o dalším postupu pořizování územního
plánu, byl předložen návrh usnesení
tohoto znění:
Zastupitelstvo obce
a) Nesouhlasí s nově navrženou trasou
obchvatu, dle Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje
b) Respektuje nadřazenou dokumentaci
tj . Zásady územního rozvoje Ústeckého
kraje.

c) Pověřuje starostu obce Vědomice
podat písemnou připomínku ke Zprávě
o uplatňování zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje ve znění: “ Obec
Vědomice podává připomínku k vedení
trasy OBCHVATU ROUDNICE NAD
LABEM v ZUR ÚK vedené jako koridor
nadmístního významu I I /240, který je
sledován jako veřejně prospěšná stavba
a požaduje, aby trasa byla vrácena do
původní polohy, tj . do trasy která byla
uvedena v ÚPN-SÚ Roudnice nad
Labem, Vědomice, Dobříň“
d) Pověřuje zpracovatele územního
plánu Ing.Arch. Petra Vávru vymezením
územní rezervy pro místní obslužnou
komunikaci v trase koridoru obchvatu
dle ÚPN-SÚ Roudnice n.L. , Vědomice,
Dobříň.
Proti tomuto návrhu byl vznesen, a
následně schválen protinávrh
následujícího znění:
Zastupitelstvo obce
a) Nesouhlasí s navrženou trasou
obchvatu, dle Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje
b) Pověřuje starostu obce Vědomice
podat písemnou připomínku ke Zprávě
o uplatňování zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje ve znění: “ Obec

Vědomice podává připomínku k vedení
trasy OBCHVATU ROUDNICE NAD
LABEM v ZUR ÚK vedené jako koridor
nadmístního významu I I /240, který je
sledován jako veřejně prospěšná
stavba a požaduje, aby trasa nebyla
vedena na katastrální území obce
Vědomice
V při jatém usnesení sice
zastupitelstvo obce nesouhlasí s
navrženou trasou obchvatu dle Zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje.
Potud ano. Avšak usnesení pod
písmenem b), je dle mého názoru
unáhlené a pouze zablokovalo další
postup pro dokončení návrhu
Územního plánu obce.
Připomínku obce ke zprávě o
uplatňování Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje, lze podat až v době
aktual izace zásad, v našem případě v
roce 201 4. Krajský úřad doručí návrh
zprávy o uplatňování Zásad územního
rozvoje veřejnou vyhláškou. Do 1 5 dnů
ode dne doručení může každý k
návrhu uplatnit písemné připomínky.
O výsledcích jednání a dalším průběhu
pořizování územního plánu obce
budeme naše čtenáře průběžně
informovat. Václav Tyl
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Okénko mateřské školy Vědomice
Snad všichni znají vyprávění o

nějakých vladařích, královnách, princích
a princeznách, které žijí svůj velkolepý
život ve velkých a zdobených zámcích,
ze kterých až oči přecházej. My jsme se
s dětmi z MŠ do jednoho takového sídla
vydali . Jmenuje se zámek Ploskovice.
Měli jsme možnost uzřít krále,
ušlechti lou paní Polyxenu, čerta, hodnou
kuchařku a dva mladíky, kteří se snaží
vyhnout vojně. Všichni vystupovali v
pohádce „Jak se peče písnička.“ Jeden
z mladíků byl Václav Michna z Otradovic
a živě nám hrál a pěl líbezné písně na
kytaru.

Ještě před vstupem do zámku, jsme si
užíval i tamní park, pozorovali pávy a
jej ich manželky. Pávi na nás působil i
jako profesionální modelky, které umí jít
se svou krásou na trh a několikrát se
před námi okatě ukazovali , různě
pózovali a byla kratochvíle je sledovat. K
obědu jsme si v parku snědli výborný
řízek, který nám připravila paní kuchařka
a též nějaký ten mls.

V jiný den jsme si při slavnostní chvíl i
na Obecním úřadu řekli nashledanou s
budoucími školáky. Když naši nejstarší
žáčci ze školky dorazil i na místo, čekala
na každého židle, ze které mohli
sledovat vystoupení svých mladších
přátel. Paní ředitelka pasovala
předškoláčky položením meče na
rameno, jako to dělají když pasují muže
na rytíře a popřála svým svěřencům
mnoho úspěchů. Hned po pasování
dostaly děti dárečky, které se jim budou
hodit například při vyučování v prvním
ročníku ZŠ.

Další plánovaný výlet do Rosehil lu u
Děčína byl zrušen kvůli nepřejícímu
počasí a náhradním plánem se stala
cesta do ZOO v Ústí n.L. Nasadil i jsme
si pláštěnky a batůžky vybavené
svačinami a prohlídka mohla začít. Hned
na začátku děti uchváti l svými
plaveckými kreacemi lachtan Moritz.
Pěkně rozhýbal vlny ve své nádrži a my
hned věděli , že rychlost pro něj není
žádný problém. Pak nastal čas odjezdu
vláčku, který nás vyvezl na kopec a
zároveň vrcholek ZOO a my se šli
kochat slony. Byl to vskutku zajímavý
pohled na ty obrovské savce a jeden

chobotnatec si dokonce užíval
„pedikůru“ díky pomoci svého
ošetřovatele a jeho „karboflexky“. Pak
jsme si zapískali se sikou vietnamskou,
která nám připomínala jelena, pohladi l i

jsme si a nakrmil i ovce kamerunské,
ohromovali nás šelmy jakolLevhart
sněžný a levhart manžurský, král zvířat
se svou družkou a tygr. Podivovali jsme
se nad hbitými pohyby různých opiček a
miniopiček. Překvapil nás pohled na
obrovskou anakondu, na piraně, na

trnuchu skvrnitou a další a další
obdivuhodné tvorečky z říše zvířat.
Tímto výletem jsme zakončil i
předprázdninovou sezónu a rozdali si
vysvědčení. Děti se dozvěděly v čem
vynikají a také v čem by se měly zlepšit.

Také jsme se rozloučil i s paní
ředitelkou Janou Koutovou, která
ukončila své funkční období ke 31 .7.
201 3. Za celý pracovní kolektiv
Mateřské školy Vědomice a děti, které v
naší školce vedla k novým znalostem a
dovednostem jí chceme poděkovat za
spolupráci a zároveň vyslovit přání, aby
se těšila z mnoha pracovních úspěchů
v novém zaměstnání.

V září nás čeká příchod nových dětí.
Tentokrát j ich bude pět. Vynasnažíme
se, aby byly v naší školce co nejvíce
spokojené, našly si mnoho nových
kamarádů, rozvíjely se po všech
stránkách a měly možnost pohrát si s
hračkami, které j im padnou do oka a
přitom je vlastně něčemu naučí.

Však byla budova školky a její okolí
poctivě připravovány pro jej ich uvítání.
Velké díky patří za pomoc šikovným
pracovníkům z OÚ Vědomice, kteří nám
pomohli zkrášl it zahradu a i
zaměstnancům školky.

Doufejme, že nám nový školní rok
přinese jen to dobréO

Pavla Kavinová

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
letošní červen opět prověři l l idskost a obětavost obyvatel naší země. Dovolte mi, abych poděkoval všem těm, kteří jakoukoli
formou pomohli zmírnit vyplaveným rodinám útrapy přinesené velkou vodou. Děkuji ochotným rukám za pomoc při
vyklízení a očistě domů, děkuji ostatním za materiální a finanční pomoc. Mohu říci, že potěšila i nabízená, ale nevyužitá
pomoc s úklidem domů. Říká se, že všechno špatné je pro něco dobré. Povodně nám vždy připomenou morální hodnoty
l idského ducha a vědomí, že lhostejnost nepřevažuje nad ochotou a zájmem. Děkuji Vám všem.

Václav Líska



Vědomické novinystrana 4

Tak už je to opět tady. Pomalu, ale
j istě se nám hlásí podzim.
Vnoučatům skončily prázdniny a
začaly j im každodenní povinnosti ve
škole.
Začínáme připravovat zahrádky, ale
i sebe na zimu. Zpracováváme vše,
co se nám na zahrádkách urodilo.
Každým rokem jsme pořádali
Anenskou zábavu ve starých
Vědomicích u Sumce a vždycky
nám tato zábava propršela. Letos
jme ji tedy uspořádali na obecním
úřadě a ono bylo krásně.

Kdo přišel, určitě nelitoval.
Pánové nám připravil i dokonalé
překvapení. Převlékl i se za labutě
a zatančil i nám Labutí jezero.
Ženy nechtěly zůstat pozadu a tok
předvedly vystoupení mažoretek.
Chcete se také pobavit?
Další zábavu pořádá klub
důchodců 4. října od 1 9 hodin v
zasedací místnosti obecního
úřadu.
Zveme všechny občany.

Za klub důchodců M.N.

KNIHOVNA

Klub důchodců ve Vědomicích

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
Přijďte se podívat! Můžete třeba při jít na
kafíčko (nebo čaj) každé pondělí
dopoledne do kavárničky v knihovně.

Výtvarné dílny pro děti jsou v pondělí a
úterý odpoledne. Do knihovny také
můžete při jít hrát stolní hry, využívat
tělocvičnu nebo bezplatně použít

počítač s přístupem na internet. Knihy a
časopisy půjčujeme čtenářům zdarma.
Knižní fond je obnovován každé tři
měsíce.

I .F

POD „ŽABÍ“ VLAJKOU.
Přinášíme zprávu z letního přívesnického
tábora. Letos jsme ho pořádali v knihovně
již potřetí. První turnus (1 5. – 1 9. července)
jsme měli dívčí. Hrál i jsme na princezny,
vyráběli jsme si parádu a odpoledne jsme
u stromu pohádkovníku stavěli obydlí z
látek a záclon. Také jsme si vaři l i a vůbec,
dělal i jsme spoustu bezvadných věcí. Na
památku si holky odnesly CD s fotkami,
které j im budou připomínat tenhle "žabí" tábor.
Druhý turnus (1 9. – 23. srpna) byl zase vyloženě klučičí. Byl
to tábor pro koumáky. A to jsou přece všichni kluci! Vyráběli
jsme všeli jaká "hejblátka". Autíčka na magnetický pohon,

střílečly z PET lahví, rakety na "výbuškou" směs.
Taky jsme dělal i pokusy. Víte třeba, jak vypadá 2
dny namočený želatinový medvídek? Nebo co
se stane s desetikorunou v coca-cole? A jak
vypadá mléko s citronovou šťávou? I kluci
zabrousil i do kuchyně a udělal i si řízečky s
bramborem. To byla vůně! To se na obecním
úřadě hned tak nevidí. Tedy necítí.
A ještě pro Vás mám jednu pozvánku.

Do konce měsíce října budou na chodbě obecního úřadu
vystavena díka našich "koumáků". Jedná se o sádrové sochy,
které kluci sami vytvoři l i .
Až půjdete kolem, zastavte se!

TANEČNÍ TERAPIE PRO
SENIORY
Přijďte mezi nás! Scházíme se
každé pondělí ráno v půl deváté.

Jedná se o cvičení na hudbu,
které je speciálně sestaveno pro
občany seniorského věku.
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 l idského
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
rehabil itaci určených malých
míčků a kroužků.
Cvičení vede zkušená lektorka,
paní Vlčková.
Po cvičení můžete zůstat v naší
kavárničce a dát si kafíčko a k
tomu nějakou dobrotu.

My jsme vskutku dobrá parta,
klub nám vede "naše" Marta.
Máme plno elánu
a to nejen po ránu.
"Blbinky" vymýšlíme spolu,
jsme parta seniorů.
Scházíme se stále. Od jara do jara.
Jsme taková starší vědomická "SAHARA".
My, starší "cháska" nenosíme tenisky.
Foukáme si bolístky.
Našli jsme se, poznali .
Zábava je život náš,
při jďte také mezi nás! R.V.

Starý zkušený houbař Píchavka vykládá o svých toulkách lesem: „Minulý týden jsem se
hrozně lekl. Jdu vám takhle pasekou a najednou před sebou uvidím zmij i . Zarazím se,
popojdu opatrně blíž, a on to byl proutek.”
„A proč ses teda tak polekal?” vyzvídají přátelé.
„No, protože ten druhý proutek, kterým jsem toho hada chtěl zahnat, byla zmije!”

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:
v pondělí od 9 do 11 a od 1 6:30 do 1 7:30 hodin a v úterý od 1 6:30 do 1 7:30 hodin.
Nový soubor knih z Litoměřic je k dispozici od 1 6. září!
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu, 21 . září jsme mezi nás přivítal i nejmladší občánky
Vědomic. Tentokrát j ich bylo pět (z šesti pozvaných). Krásné
vystoupení předvedly rodičům děti z naší mateřské školy pod
vedením paní učitelky Pavly Kavinové. Speciálně pro tuto
příležitost nacviči ly pásmo písniček a tanečků. Zasloužily si
velký potlesk. Při vítání občánků nechyběly ani tři sudičky.
Tentokrát Natálka, Sabinka a Terezka. Po krátkém projevu
místostarostky, se maminky a tatínkové podepsali do kroniky a
dostal i pro děťátko dárek. Maminky kytičku a naši noví občánci
"Domovský list". To aby jednou věděli , kam patří. . .
A ještě jména uvítaných občánků:
Adéla Mikasová
Adéla Suchá
Šimon Plachý
Klára Kočí
a Václav Šťástka.

Jménem komise pro občanské záležitosti přejeme dětem
hodně štěstí do života a rodičům pevné nervy při jej ich
výchově.

Kultura
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:

Komise pro občanské záležitosti
Naši oslavenci - v měsících

červenec, srpen a září oslavi l i
svá životní jubi lea tito naši
spoluobčané :

červenec
Růžena Patáková
Jiří Kačírek
Václav Kikal
Václav Vápeník
Miloň Rous
Božena Medunová

srpen
Josef Kormaník
Vlastimila Mihulková
Drahomíra Husáková
Vlasta Pilná
Josef Mika

září
František Gerl ický
Marie Cinková
Věra Beránková
Karel Slípka
Ladislav Podrábský
Marie Malá

Všem oslavencům moc
gratulujeme a přejeme
pevné zdraví do dalších let.
Také bychom rády
poděkovaly panu Václavu
Kikalovi, který věnoval
finanční obnos určený na
nákup dárkového balíčku,
dětem hasičského sboru a
dětem v MŠ.

(VS)

KOLOŠKOLA
A zase li lo. . .
Tak tohle měla původně být oslava Dne
dětí. Ale protože pršelo - právě začínala

červnová povodeň, tak jsme
KOLOŠKOLU odložil i . Na září. Není
snadné najít termín tak, aby se všem
hodil . Aby nekolidoval s j inými akcemi v

okolí atd. Našli jsme vhodné
datum - 1 5. září. Ona příprava na
takovou akci je dost náročná -
zajistit hudbu, občerstvení,
pomocníky k jednotl ivým
disciplínám, dopravu všeho
materiálu (hlavně bonbónů :-)). . .
A pak nám do toho při jde mrak.
Pěkně nadutý a plný vody. A
rozhodne se, že tu vodu pustí
právě na nás. Všechno je
připravené a na startu už čeká
skupina dětí. Naštěstí déšť
ustává a můžeme vyrazit na
start. Všechny cedule se

soutěžními otázkami jsou už
rozmístěné po trati . Odpovídáme na
záludné otázky a vyplňujeme tajenku.
Vůbec to nedává smysl, ale v cíl i máme
slíbený klíč k vyluštění tajenky. Hurá.
Jsme zpátky u Labe a nezmokli jsme.
Ti, co vyrazil i po nás, takové štěstí
neměli . Déšť se znovu spusti l a oni
promokli až na kůži. Ještě, že není
velká zima. Teď už jen vyluštíme
tajenku a splníme 4 disciplíny. Jízdu
zručnosti , poznávání dopravních
značek, zdravovědu a couvání
traktorem do garáže. Máme všechno.
Dostáváme řidičák na kolo a spoustu
dárků. Jů, a taky batůžek na kolo. Tak
jedem domů. Jo a taky jme si zkusil i
řídit kolo volantem. Nevěříte? Tak si
pořádně prohlédněte tu fotku! ! !

* Pán s novým, velmi drahým jízdním kolem si vyjede na výlet
na rozhlednu.
Pod rozhlednou si kolo přiváže ke stromu a při loží cedulku s
nápisem: "Nekrást, každého chytím - Sherlock Holmes."
Vrátí se zpátky, kolo nikde a na cedulce připsáno: "Mne
nechytíš - Lens Armstrong."

* Ptá se maminka: „Pepíčku, proč sundaváš tu duši z kola?“
„Musím ji vzít zítra do školy, paní učitelka říkala, že mi
promluví do duše.“

* V dnešní době bezohledné silniční dopravy existují pouze
dva druhy cyklistů: rychlí a mrtví!
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SK SAHARA Vědomice – volejbal

SK SAHARA Vědomice – fotbal
SPORT

V poslední letní den (ale jen podle
kalendáře), se uskutečnil tradiční
„Saharský turnaj“.
Za účasti 4 kombinovaných družstev
(domácí Sahara, Náhoďáci, Schovíkovci a
Notor Motor) proběhly na hřišti „l i té boje“.
Turnaj se hrál dvojkolovým systémem a
tak se hrálo po celý den. Domácí tým se
nakonec umísti l na solidním druhém místě.
Poděkování zaslouží i sponzoři, kteří
poskytl i věcné ceny pro zúčastněné.
V průběhu letní sezony se v nebývalé míře
využívalo pískové hřiště na plážový
volejbal. Ale ani klasické hřiště nezahálelo.
Stalo se též, že v jeden den na hřištích

sportovalo najednou 20 pohybuchtivých
hráčů. Takhle zaplněné sportoviště málokdo
pamatuje. Jsme rádi, že volejbal při lákal i
další rekreační sportovce a další jsou též
zváni. . .
Našim cílem i nadále zůstává propagace
sportovní rekreační činnosti v obci a
dobudování zázemí. Bohužel stávající
prostor je nedostatečný. Tento problém
řešíme rekonstrukcí stavební buňky, která
výhledově vyřeší prostorové problémy klubu.

S.T.

„A“ mužstvo
Letní příprava začala pod vedením

trenéra Petra Chládka v polovině
července. V kádru nastaly tři změny. Na
hostování odešel do Louněk Martin
Caňkář, hostování ukončil i Honza
Chládek a David Hamták, a získali
jsme, zatím na půlroční hostování, ze
Štětí hráče do zálohy Davida Stehlíka.
Na podzimní část nemůžeme pro
dlouhodobá zranění počítat s Radkem
Beranem a Lukášem Hořejším.

Prvním testem v přípravě byl turnaj
v Židovicích, kde vzhledem k nízké
účasti našich hráčů jsme byli oproti
ostatním mužstvům znevýhodněni tím,
že v horkém počasí jsme neměli
prakticky možnost střídat, a to se také
projevilo na výkonech. Skončil i jsme
čtvrtí po porážkách od Vrbice 1 :4,
Liběšic 0:4 a domácích Židovic 0:1 .
Další přípravné zápasy: výhra ve
Ctiněvsi 1 :0 a prohra doma se Slavií
Velký Borek B 3:5.

Ročník 201 3/201 4 - Do nového
ročníku jsme vstupovali s cílem napravit
tradičně mizerné vstupy do soutěže a
hrát ve středu tabulky.

V prvním utkání jsme hosti l i
nováčka ve I I I . třídě Sokol Radouň a i
přes mnoho nevyužitých šancí jsme
vyhrál i 2:0. K dalšímu zápasu jsme
zajížděli do Hoštky. Zde pokračoval
festival neproměněných šancí. Domácí
se v prvním poločase ujal i vedení a
dalo nám hodně práce, abychom čtvrt
hodiny před koncem vyrovnali .Tento
stav vydržel do konce hrací doby a o
vítězi musely rozhodnout pokutové
kopy (novinka v letošním hracím
systému). Bohužel v těch jsme prohrál i
1 :2 a tím jsme získali 1 bod a domácí
body 2.

Následovali dva domácí zápasy v
řadě, derby s Lounkami a s
Litoměřicemi „C“. Ve vyrovnaném
zápase s Lounkami jsme měli vynikající
nástup. V 1 6.minutě jsme již vedli 2:0 a
měli hru pod kontrolou. Bohužel nás
přibrzdil zbytečný gól do poločasu. Ve
druhé polovině zápasu se do hry dostal i
hosté do hry a přibývaly i šance. Z
jedné z nich přišlo i vyrovnání 1 7 minut
před koncem na 2:2. Když se u zdálo,
že zápas skončí nerozhodně a budou
se kopat penalty, přišel faul v našem
pokutovém území a nařízenou penaltu,
i když se štěstím, hosté proměnil i a tím
vyhrál i 2:3.

V dalším zápase s Litoměřicemi,
jsme opět nešťastně prohrál i s
technicky zdatnějším soupeřem stejným

výsledkem 2:3. Naší smůlou bylo, že
jsme již v sedmé minutě museli střídat
dva zraněné hráče najednou a nikdo
další j iž nebyl k dispozici. Překvapivě
jsme drželi se soupeřem krok po celý
zápas. I když jsme již v 5. minutě
obdrželi branku, do kázali jsme do
poločasu vyrovnat a v 60. minutě jsme
šli po brejku do vedení. Soupeř však

stačil včas vyrovnat, a 7 minut před
koncem z přesně provedeného
trestného kopu dal vítězný gól.

K zatím k poslednímu
mistrovskému zápasu jsme jel i 1 4. září
do Klenče. K zápasu se dostavilo
pouze 1 2 hráčů a to byl rozhodující
faktor celého zápasu. V utkání jsme od
začátku více ze hry a toho vznikaly i
šance, které jsme opět neproměňovali .
Ve 35. minutě nepochopitelně
neodpískal rozhodčí hrubý faul
domácího útočníka na našeho hráče v
našem pokutovém území, nechal
pokračovat ve hře a domácí vstřel i l i
vedoucí gól. Do druhého poločasu jsme
byli nuceni kvůl i zranění vystřídat a tím
pádem zůstala lavička náhradníků
prázdná. Po dvou fatálních chybách
jsme po deseti minutách druhého
poločasu prohrávali 0:3 a ještě k tomu
odešli pro zranění ze hřiště naši dva
hráči a 35 minut jsme dohrávali v
devíti . Zbylí naši hráči to však nevzdali ,
i devíti přehrávali soupeře a vytvářel i si
šance. Během 20ti minut sníži l i nejdříve
z penalty a pak po chytrém lobu vstřel i l i
další branku na 2:3.

Tentokrát se však neopakoval závěr
zápasu jako z před dvěma roky, kdy
jsme v podobné situaci ještě otočil i
zápas ve svůj prospěch. Domácí po
dalším brejku zvýšil i opět na rozdíl
dvou branek a výsledkem 4:2 pro
domácí skončil i celý zápas.

V tabulce jsme po odehraných 5
kolech na 11 . místě se ziskem 4 bodů.
Věřím, že s takovým přístupem k
zápasu, jaký předvedli naši hráči v
posledním zápase není zdaleka nic
ztraceno.

js
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Po prázdninách nás čeká
podzimní kolo hasičských
soutěží.

1 4.9. jsme se zúčastni l i závodu požárnické
všestrannosti na Radobýlu.
Mladší žáci - Vědomice A 2.místo
(Lucka, Kaťa, Kristýnka, Zděnda a Matyáš)

Vědomice B 6.místo
(Vojta, Míla, J itka, Míša, Máťa)
Starší žáci 9.místo
(Kuba, Terezka, Vendulka, Petra, Míša)
A co nás ještě čeká?

28.9. ZPV Brozany
5.1 0. ZPV Vědomice
1 2.1 0. ZPV Křešice
Držte dětem palce, ať se nám na dalších
závodech také dobře daří, neboť:

BECHLÍN - 21 .9.201 3

Hurá, hurá, hurá . . . . naše nejúspěšnější závody ! ! ! !
Za odměnu jsme dostal i pizzu ! ! !

Štafeta 4 x 60 m a požární útok
Plamínek: Zuzanka, Ráďa, Terezka, Míša
K. , Martínek, Míša J, Máťa, Kryštof, J iřík
štafeta: 1 1 6,41 PÚ: 30,90
Celkové umístění: 1 .místo

Mladší žáci: Kuba H. , Zděnda, Matyáš,
Bertík, Míša, Kristýnka, Kaťa, Kuba Z.
štafeta: 72,40 PÚ: 23,50
Celkové umístění: 1 .místo

Starší žáci: Míša, Terka, Káťa, Áša, Vendy,
Kuba, Míla, Bertík
štafeta: 61 ,25 PÚ: 31 ,1 9
Celkové umístění: 3.místo

Soptíci z Vědomic
Nás hasiče z Vědomic, nezastaví vůbec nic.
Útok, střelba, znalosti
to jsou naše přednosti.
Oheň, voda, vzduch a zem.. .
my vždycky první býti chcem.

A tady jsou další final isté letní fotosoutěže. Vědomické noviny se dostaly až na africkou pláž a do francouzského města
Carcassonne.
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Pro děti

SOUTĚŽNÍ KUPÓN

Jméno:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Věk: . . . . . . . . . . . . .

Počet obrázků
rozesmáté houbičky: . . . . . . . . . . . . . . .

Ahoj děti . Tak tu máme podzim a já jsem pro Vás zase
připravila dětskou stránku. Je tu pohádka, omalovánka a
návod na vyrábění.
A opět je tu soutěžní kupón pro Vás. Spočítejte správně
všechny rozesmáté houbičky v tomto výtisku novin a
vybarvěte omalovánku. Tuto stránku přineste do knihovny.
Tam vás čeká odměna! Tentokrát to budou stojánky na knížky.

VYROBTE SI HOUBIČKY Z PŘÍRODNIN!
Až půjdete na procházku, nasbírejte si
kaštany a žaludy. Kaštany vybírejte
správných tvarů. Dole placaté. Na spodní
stranu kaštanu dejte trochu žluté modelíny
a tvrdým kartáčkem (třeba starým zubním)
vytlačte tečky. Na obrázku vidíte, jak
vypadají hotové houbičky. Báječně
vyniknou třeba v květináčku s mechem.

PROČ MAJÍ STROMY NA PODZIM BAREVNÉ LISTÍ
Kdysi dávno nemívaly stromy na podzim tak nádherně barevné listy

jako dnes. Když se blíži la zima, jej ich l istí zčernalo, uschlo a opadalo.
Lesy bývaly ponuré a strašidelné a lidé se do nich báli chodit. O stromy
se staral Podzimníček. Byl to malinký mužíček, který by se ti vešel do
dlaní. Měl rozcuchané vlasy, zářivě zelené oči, košil i a kalhoty ušité z
l istí a uměl dělat kouzla. Přátel i l se s lesními zvířátky a ptáčky, ale
mrzelo ho, že nemá žádné jiné kamarády. Každý den, od úsvitu až do
soumraku, ho kos Jeník nosil od stromu ke stromu a Podzimníček si s
nimi povídal, léči l je, když byly nemocné a dával pozor, aby jim nikdo
neubližoval.

Ale jednoho dne se stalo něco zvláštního. Byli s Jeníkem právě
uprostřed lesa, kde bylo největší šero, když zaslechl i něčí pláč. Jeník
slétl dolů pod koruny stromů a tam, na malé mýtině uviděl i sedět a
plakat vílu. Byla to ještě taková vílí holčička v stříbřitě šedých šatech,
jemných jako pavučinka. Měla dlouhé rudé vlasy, které se jí vlni ly až do
pasu. Jeník s Podzimníčkem na zádech při létl až k ní a zlehka dosedl
na její kolena. Víla sebou polekaně trhla, ale když uviděla černého
kosa a vedle něj malého usmívajícího se mužíčka, přestala plakat a
nastavila mužíčkovi svou bledou dlaň. Podzimníček jí nebojácně vlezl
na ruku. Víla ho opatrně pozvedla a zvědavě si ho prohlížela velkýma
modrýma očima.

"Kdopak jsi, človíčku?" zeptala se zvonivým hláskem.
"Podzimníček" řekl a lehce se uklonil . "A kdo jsi ty?" optal se jí na

oplátku.
"Já jsem Salvinka," odpověděla. "A pročpak pláčeš, Salvinko?"

vyzvídal Podzimníček.
"Ztrati la jsem se a teď se nemůžu vrátit domů. Maminka už bude mít

j istě strach," vzlykla dívenka tiše. Podzimníček se na ni povzbudivě
usmál.

"Neboj se, když mi řekneš, kde bydlíš, zavedu tě tam. Znám celý
les." "Vážně? Bydlíme v borovém hájku," řekla Salvinka.

"To je jen kousek odtud, budeme tam za chvilku," odvěti l
Podzimníček.

Netrvalo dlouho a Salvinka s Podzimníčkem v dlaních a Jeníkem na
rameni vcházeli do borového hájku. Podzimníček celou cestu vyprávěl
Salvince o stromech a zvířátcích v lese. Salvinka se s ním jen nerada
loučila, stejně jako on s ní.

"Můžeš za mnou kdykoli při jít, " řekl s nadějí v hlase. Salvinka znovu
posmutněla a sklonila hlavu.

"Maminka mi to asi nedovolí. Nikdo z nás teď do lesa nechodí, je
takový strašidelný," přiznala.

Podzimníčkovi se nechtělo odejít ze zeleného borového hájku, kde
Salvinka žila. Najednou si připadal tak moc osamělý, i les se mu zdál
ještě temnější a smutnější než obvykle. Celou cestu domů přemýšlel o
tom, jak to udělat, aby za ním mohla Salvinka při jít. Ten večer nemohl
dlouho usnout. Ale když se brzy ráno probudil , už věděl, jak udělat les
krásnějším. Poprosil o pomoc všechna zvířátka a společně celý den
chodil i po lukách a polích a hledali barevné věci. Večer měli na mýtině
hromadu hnědých kaštanů, červených jeřabin, žlutých hrušek a
spoustu dalších plodů nejrůznějších odstínů. Podzimníček kouzlem
uzavřel barvy do ořechových skořápek. Druhý den ráno svolal kos
Jeník všechny svoje příbuzné a kamarády. Každý z nich vzal jeden
oříšek a vyletěl s ním vysoko nad koruny stromů. Tam všechny
skořápky popraskaly a barvy se z nich vysypaly na černé listí. A
najednou už les nebyl smutný a ponurý. I sluníčko zvědavě vykouklo
zpoza šedivých mraků a jeho paprsky rozzáři ly barevné listí. Zvířátka
se radovala, ptáčci vesele štěbetal i a Podzimníček se spokojeně
usmíval. Brzy poté se do lesa vráti ly víly. Salvinka nadšeně přiběhla za
Podzimníčkem.

"To je nádhera, Podzimníčku. Jak jsi to dokázal?" ptala se
ohromeně.

"Trocha kouzel a velká pomoc od mých kamarádů," řekl a usmál se
na ni. Salvinka mu úsměv oplati la a začala tančit stejně jako její
maminka a sestry. Toho dne se víly znovu usadily v lese a Podzimníček
se tak už nikdy necíti l osamělý. Od té doby se listí stromů každý
podzim zbarví nejkrásnějšími odstíny žluté, červené a hnědé na

památku přátelství Podzimníčka a Salvinky."
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KŘÍŽOVKA

HOUBOVÁ POLÉVKA JEDNA BÁSEŇ
Suroviny:
1 cibule
3 stroužky česneku
1 mrkev
1 petržel
kousek celeru
3 větší brambory
+ zelenina, co dům dá
misku sušených hub (čím více, tím lépe)
250 ml smetany ke šlehání
hladká mouka, ,olej, bujon, hotová jíška
sůl, pepř, kmín drcený, polévkové koření
Postup:
Na olej i zpěníme drobně nakrájenou cibul i a na jemno

nasekaný česnek. Zaprášíme hladkou moukou a zali jeme cca
litrem až litrem a půl vody. Přidáme nakrájenou zeleninu,
osolíme, opepříme, přidáme kmín a bujon a necháme asi 20
min povařit.
Mezitím si namočíme houby. Až jsou krásně nasáklé,
vymačkáme z nich přebytečnou vodu a vložíme do polévky,
kterou vaříme dalších 1 5 minut.
Až jsou houby se zeleninou krásně měkké, můžeme přidat
krapet hotové jíšky a po chvilce sundat z plotny. Do polévky
vli jeme smetanu, dochutíme solí, polévkovým kořením a
lahodná polévka je na světě.
Už jen servírovat s čerstvě nasekanou petrželkou. Přeji dobré
chutnání. . .
Poznámka
Samozřejmě, že ještě lahodnější je z čerstvě nasbíraných.

* Blondýnka se domluví s kámoškou, že půjdou do lesa na houby. Blondýna táhne potápěčské brýle, ploutve, kyslíkovou
bombu, neopren. . .
Kamarádka se diví: "Prosím tě, na houby potřebuješ jen košík a nůž. Na co sebou táhneš tohle potapěčské harampádí?"
"No co, ty jsi sama říkala, že půjdeme do hlubokého lesa!"
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OKNO DO ULICE
Dne 4. října budou na přátelském setkání klubu důchodců
(začátek je v 1 9 hodin) slavnostně vyhlášeny výsledky
letošního ročníku soutěže "Okno do ulice". Celkovým
vítězem soutěže je paní Milada Brázdová.

V kategorii nováčků získala první cenu
paní Anna Rybová. Blahopřejeme. Dalšími final isty byly pí.
J iřina Barcalová, Jana Čechová, Ingeborg Honková, Marie
Hypská, Kateřina Jonáková, Jiřina Kvasničková, Eva
Rousová a Růžena Vápeníková.

I .F.

Vyhlášení výsledků soutěže

Pozvánka
na již tradiční Uspávání broučků vědomických, které se koná v sobotu, 1 9. října.

Sraz je v 1 8:30 u Obecního úřadu ve Vědomicích. S lampióny projdeme obcí a po cestě
budeme plnit zajímavé úkoly. U Labe uložíme broučky k zimnímu spánku. Provázet nás budou

čmeláci Čmelda a Brumda. A možná při jde i Pučmeloud.

OCENĚNÍ PRO OBEC VĚDOMICE!
Dne 23. července proběhlo v prostorech restaurantu Větruše
v Ústí nad Labem slavnostní vyhlášení výsledků dalšího
ročníku soutěže měst a obcí „Skleněná popelnice“ 201 2.
Soutěž je součástí projektu „Intenzifikace odděleného sběru a
zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů
včetně jej ich obalové složky v Ústeckém kraji“, který společně
již osmým rokem zajišťuje Ústecký kraj a společnost EKO-
KOM, a. s.
Do soutěže obcí jsou automaticky zařazeny
všechny obce v kraji . Zdrojem informací pro
hodnocení úrovně sběru jsou použity údaje
společnosti EKO-KOM, a. s. (čtvrtletní výkazy,
roční dotazník), případně další údaje poskytnuté
obcemi.
Ceny deseti nej lepším v obou kategoriích
předávali společně za Ústecký kraj radní pro
životní prostředí, zemědělství a venkov Arno
Fišera a Monika Zeman, zástupkyně ředitele
krajského úřadu pro přenesenou působnost, která je
pověřena vedením odboru životního prostředí a zemědělství.
V roce 201 2 obyvatelé Ústeckého kraje průměrně vytřídi l i

33,3 kg odpadu, z toho 1 7,6 kg papíru, 7,8 kg skla, 7,7 kg
plastů, 0,1 kg nápojových kartonů a dále 30 kg kovů.
Výsledky soutěže, ve které byl sice zaznamenán nepatrný
pokles vytříděného odpadu v porovnání s rokem předchozím,
potvrzují nejen funkčnost j iž osm let zavedeného systému,
ale i stabil itu ekologického povědomí obyvatel Ústeckého
kraje v otázce třídění. Přestože v celorepublikovém srovnání
má Ústecký kraj ještě rezervy, vyhodnocená města a obce se

dostaly na úroveň nejlepších v České
republice.
Z vítězství se za obce radovaly Vrbičany a
mezi městy bodovala Krásná Lípa.
Obec Vědomice se umístila na 8. místě.
Děkujeme tímto všem našim občanům, kteří
třídí odpad. Ocenění, které jsme získali , patří
j im všem. A prosím, nepolevujte. Je to stále
„jen“ osmé místo. Ale ono o umístění ani tak
nejde. Jde o to, že vytříděný odpad Vám
zbytečně neplní popelnici, nekončí na

hromadě na skládce, ale je využit jako druhotná surovina.
Tím zase šetří zdrojeO
TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ!

Všichni final isté dostanou poukázku na 400,- Kč na nákup zboží v obchodním řetězci Kaufland.
Ti, kteří se slavnostního vyhlášení nezúčastní, si mohou cenu (po dohodě) vyzvednout na Obecním úřadu ve Vědomicích do
konce října. Děkuji všem soutěžícím za účast a těším se na příští ročník j iž tradiční soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu.
Doufám ve velkou účast soutěži, abychom se nemuseli ptát . . . Jako níže v jazykovém koutku!

JAZYKOVÝ KOUTEK ŘEKNI, KDE TY KYTKY JSOU
ANGLICKY WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE?

NĚMECKY SAG MIR, WO DIE BLUMEN SIND.

RUSKY ТЫ СКАЖИ МНЕ, ГДЕ ЦВЕТЫ.

POLSKY GDZIE SĄ KWIATY Z TAMTYCH LAT?

ŠPANĚLSKY DONDE ESTAN LAS FLORES?
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Termín uzávěrky příštího čísla je 9.1 2.201 3.

Ještě nemáte hlášení místního rozhlasu ve svém e-mailu?
Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu na e-mail :
Máte-l i 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.

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 - říjen 201 3.

Tel: 41 6 837 240, E-mail : podatelna@vedomice.cz, http: //www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.

ANDÍLCI V KOŽÍŠKU –
ZOOTERAPEUTICKÉ STŘEDISKO
VĚDOMICE
Máme nové „andílky“
S radostí všem oznamujeme, že do
naší velké zvířátkovské rodiny přibylo
1 5 čerstvě vylíhlých kuřátek. Jsou to
krásné ochmýřené pípající kul ičky s
očima jako korálky. Společnost j im
dělají i čerstvě vylíhlá japonská
křepelčátka. To jsou kuřátka velká jako
čmeláčci, ale čiperná a zvídavá jako
správní rošťáci. Tito naši nejmladší
zástupci drůbeže prozatím bydlí v
teploučku domova.
Ale tím výčet našich přírůstků rozhodně
nekončí. Doma nám dělá radost ještě
štěňátko Betynka. Ta bohužel neměla
doteď moc šťastný osud, ale uděláme
všechno proto, aby jí u nás už bylo
dobře. Je to správný chytrý vesnický
„voříšek“, který nadevše miluje děti. U
nás bude pomáhat s terapií pro
hendikepované děti a učit i děti ve

školkách a školách při našich
návštěvách.
O nové chlupaté kamarády i o stávající
zvířátka se každou středu od 1 7:00
hodin staráme společně s dětmi přímo u
nás na základně v ulici Na Průhonu 31 2
ve Vědomicích.

Děti, které k nám chodí, se j iž naučily,
jak se správně starat o hada Bóžu,
králíčky i koníčky. Společně jsme si uži l i
i mnoho legrace při projížďkách s
koníčky, nebo při skákání s králíčky
přes překážky. Rádi mezi sebou
uvítáme nové zájemce o pravidelnou
práci a hraní se zvířátky.
O víkendu od 28.9. do 29.9. nás
můžete potkat na místní chovatelské
výstavě, kde mimo prohlídky králíků,
holubů a drůbeže se můžete pomazlit a
povozit s našimi koníčky, zkusit si
skákání s králíčky nebo „pomuchlat“
berana Tondu. Bude to první
představení naší malé psí slečny
Betynky, tak j i nezapomeňte při jít
podpořit! V případě pěkného počasí
představíme i naší rekordmanku -
král ičí maminku Bětku s jedenácterčaty.
Na závěr děkujeme všem dárcům
suchého pečiva, zeleniny a ovoce pro
naše zvířátka.
Alena Křesťanová – tel: 724 685 01 0

STÁLE SBÍRÁME VÍČKA
Na Obecním úřadu ve Vědomicích jsme zřídi l i sběrné místo
víček z PET lahví.
Proč je sbíráme?
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 pro konktétní
dítě.

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.

Další informace o tomto projektu můžete získat na
internetových stránkách:
http: //andelebezkridel.webnode.cz/

VÁŽENÍ OBČANÉ,
Naše obec je součástí mikroregionu Podřipsko, který má zpracovaný Integrovaný plán projektů na období 2007 –
201 3. Lidově řečeno, jedná se o seznam potřeb jednotl ivých obcí, vedoucí v průběhu období k jej ich rozvoji . V
letošním roce rozhodla Valná hromada mikroregionu Podřipsko o zadání zpracování nového integrovaného plánu
obcí na další plánovací období 201 4 – 2020. Integrovaný plán rozvoje obce je velmi důležitá součást případné
budoucí žádosti obce o státní nebo evropské dotace.
Výsledky ankety jsou pro nás velmi důležité a budou podkladem i pro plánování rozvoje naší obce. Využijte proto

příležitost účastnit se tohoto procesu a ovlivnit další vývoj obce.
ŽÁDÁME VÁS O VYPLNĚNÍ ANKETNÍHO LÍSTKU, KTERÝ JE PŘÍLOHOU DNEŠNÍCH NOVIN A JEHO ODEVZDÁNÍ NEJPOZDĚJI
DO 20. ŘÍJNA 201 3. Lístky můžete odevzdat na obecním úřadu, nebo je vhodit do některé ze tří schránek na časopisy pro
knihovnu. Schránky jsou umístěny: Na plakátovací ploše ve starých Vědomicích, na plotě mateřské školy a na vratech
obecního úřadu.
Anketa je anonymní.




