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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,
vítám Vás u velikonočního vydání Vědomických novin. Jaro je v plném proudu a příroda
se konečně probudila k žvotu. Tolik jsme se těšíli! Ze zimní šedi jsme se dostali k zeleni a
zase nám to začne. Plevel roste jako z vody, tráva bují. Bude třeba posekat. To bude
vůně! Avšak kdeže doby srpů a kos jsou. Dneska frčí anglické trávníčky. Žádná "louka".
Jó, moderní doba. A tak než vůně posekané trávy dorazí k našemu nosu, ucho už bude
dávno vědět, co a jak. Vyjedou sekačky na zahrady, na svou pravidelnou procházku se
svými majiteli. Pokud i Vás bere sekačka na zahradu, mějte na paměti, že leckterá ouška
si chtějí o víkendu odpočinout a chovejte se k nim ohleduplně. Nechte je v sobotu ráno
vyspinkat. A v neděli? V neděli se přece nedělá. Tedy hluk!
Tak pěkné jaro a klidné počteníčko.
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CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT JARO
František Halas
Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
všechno živé sbratřit.
Nachystat noty ptáčkům,
obléci nahé stromy,
vysmát se poškoláčkům,
pozlatit střechy, domy.

Ing. Iva Fořtová

Číslo 1/2011 · Ročník IX · Vychází 18. dubna

S POMLÁZKOU CHODÍME UŽ SEDM
STOLETÍ
Už za několik dnů se dočkáme
Velikonočního pondělí s upečeným
mazancem či beránkem, kraslicemi a
hlavně koledováním po sousedech,
kterého si užívají hlavně děti.
Křesťanský svátek, při němž si věřící
připomínají zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, se slaví v téměř nezměněné
podobě už několik staletí.
Původně se slavil svátek židovský
(odchod Židů z Egypta) a křesťanský
(zmrtvýchvstání Ježíše Krista) společně,
až od roku 325 mají odlišné datum.
Křesťanské Velikonoce jsou svátkem
pohyblivým. Svátek připadá vždy na
neděli po prvním jarním úplňku, nejdříve
tedy 21. března a nejpozději 26. dubna.
Obzvlášť za našich předků byla tato
neděle vyvrcholením dlouhých příprav
na jaro.
Dříve se šest neděl předem, od
Popeleční středy až do Božího hodu,
držel půst. Z jídelníčku byly vyřazeny
maso nebo vejce, jedla se jen zelenina,
luštěniny a chléb. Předvelikonoční
postní doba skončila na ZELENÝ ČTVRTEK.
Na VELKÝ PÁTEK pak nastalo před
východem slunce velké očišťování v

blahodárné proudící vodě, která měla
zahánět nemoci. Ženy ráno vymetly
stavení a metlu pustily po vodě, aby se
z domova odstěhoval hmyz. Právě na
Velký pátek se také otevírala zem,
vydávající své poklady. V křesťanské
liturgii je to den nejhlubšího smutku, kdy
si věřící připomínají Kristovo ukřižování.
BÍLÁ SOBOTA je dnem bdění u Kristova
hrobu, příprava na velkou noc 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Na
Velikonoční neděli po vzkříšení Ježíše
Krista začínalo období radosti, hojnosti,
nadějí. Nastával hlavní svátek  BOŽÍ
HOD VELIKONOČNÍ. Na ranní mši se světily
potraviny: vejce, nádivka, mazanec,
chléb, víno.
Na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ platí dopoledne
takzvané mužské právo. Muži vyrážejí s
pomlázkou upletenou z mladých
vrbových proutků, svázaných nahoře
pestrobarevnými stužkami. Měli by s ní
neustále pohybovat, což dodává
svěžest a čipernost ženám, které
vyšlehají. Dotyk pomlázkou má
magickou moc! Šlehnutí symbolizuje
polibek slunečního paprsku
dodávajícího rostlinám i lidem život,
zdraví a sílu. Ženy se vykupují vajíčky.
VAJÍČKA jsou po staletí nedílnou součástí

velikonočních oslav v západních i
východních křesťanských zemích. Od
nejstarších dob byla důležitým
velikonočním obřadním pokrmem.
Ve spojitosti s lidovou tradicí vznikl zvyk
zdobení vajíček a jejich darování.
Vajíčko je odpradávna symbolem
plodnosti a klíčícího a neustále se
obnovujícího života.
Náš velikonoční ZAJÍČEK jako symbol
Velikonoc k nám připutoval z Německa.
Zvyk se tam zrodil v 17. století.
Od antiky je zajíc symbolem plodnosti.
Lidé dlouho věřili, že zajíc nikdy nespí,
protože nemá oční víčka, při spánku
pouze obrací oči nahoru. Později tuto
víru vystřídalo zjištění, že pokud se
zajíc ocitne v nebezpečí, zůstane
nehybně přitisknutý k zemi a budí
dojem, jako by spal s otevřenýma
očima. Věčně bdící zajíc byl někdy brán
jako symbol věčného života.

Rozmíchat v lese barvy
a kdeco zrána zrosit,
probudit v zemi larvy
a teplo do děr nosit.

Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
pruty leštit, brouky.
Včeličkám květy sladit
a děcka nutit vstávat
a kožich kočkám hladit
a peckám jádra dávat.
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Informace z obce

ANKETA
Vážení čtenáři. Dovolujeme si Vás seznámit s výsledky
ankety: „Řekni občane“.
Celkem bylo rozesláno 300 anketních lístků. Jeden do každé
rodiny. Vrátilo se nám 62 vyplněných anketních lístků.
Můžeme říci, že ankety se zúčastnila každá pátá rodina.
Šanci vyjádřit svůj názor dostali všichni. Důvodem pro
sestavení ankety byla snaha zastupitelů zjistit názor občanů a
jejich priority pro další rozvoj obce.
Výsledky jsme zpracovali a některé poznatky nyní
zveřejňujeme. Asi nejvíc Vás bude zajímat výsledek otázky
číslo 8. „Které jsou nejožehavější problémy ve vašem bydlišti
a okolí?“
Největšímu počtu občanů vadí kouř z komínů v zimním
období a stále se opakující problém se psími exkrementy.
Následuje nesouhlas s dlouhodobým parkováním aut na
komunikacích a některé problémy v dopravě.
Jsou problémy, s kterými se vypořádáme jen stěží. A to je
právě problém zmiňovaného znečišťování ovzduší kouřem z
lokálního vytápění. Dokud bude uhlí nejlevnějším palivem,
všichni občané na plyn rozhodně nepřejdou. V nové výstavbě
už většinou na hromadu uhlí nenarazíte. Jinou kapitolou je
spalování odpadu v kamnech. Tady je třeba apelovat na
zdravý rozum a odpad dávat tam, kam patří. Tříděný do
kontejnerů a ostatní do popelnice. A pak – máme tu sběrný
dvůr odpadu, o kterém se zmiňujeme na jiném místě těchto
novin. Využijte ho.
Ožehavým problémem jsou psí exkrementy. I tady by měl
zafungovat zdravý rozum. Každý pejskař by měl nosit s sebou

sáček a v případě potřeby „vyvenčinec“ sebrat. Ale, jak
všichni víme, takhle to zatím nefunguje. Co s tím? Po diskuzi
v zastupitelstvu obce jsme se rozhodli, že v nejbližší době v
obci rozmístíme na zkoušku další čtyři odpadkové koše se
zásobníky na mikrotenové sáčky. Uvidíme, zda na těchto
místech klesne počet „vyvenčinců“. Pokud ano, rozmístíme
koše i na další místa v obci, kde je tento problém. Není to
právě levné řešení, ale pokud se tím problém alespoň
částečně vyřeší, stojí za to. A majitelům psů ještě doporučuji,
aby si přečetli Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 O
stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v
obci.
Dalším pozadavkem občanů bylo opatření na zklidnění
dopravy před mateřskou školou. Otázkou je kdo, kdy a jak
bude v těchto místech kontrolovat dodržování dopravních
předpisů. Prozatím jsme provedli alespoň instalaci zábradlí
před vchod do MŠ, aby se snížilo riziko, žě děti při odchodu
ze školky vletí rovnou do silnice.
Ale abychom jen neřešili problémy.
Na otázku č. 23. „Jak jste celkově spokojeni s životem v
obci?“ odpovědělo 98% občanů, že je se životem v obci
spokojeno. A to je moc dobře.
Děkujeme všem občanům, kteří se do ankety zapojili. Vaše
odpovědi jsme pečlivě zpracovali. Vaše návrhy projednalo
Zastupitelstvo obce a zapracovalo je do Plánu obnovy
vesnice na příští období.
Další výsledky ankety uveřejníme na webových stránkách
obce.

SBĚRNÝ DVŮR.
V minulém čísle Vědomických novin jsme Vás informovali o dokončení Sběrného dvora odpadů. Je umístěn ve dvoře Obecního
úřadu ve Vědomicích a byl vybudován v loňském roce za přispění dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Podařilo se nám získat všechna potřebná povolení a 16. března byl zahájen provoz zařízení.
Sběrný dvůr je určen pro občany Vědomic (obsluha
může vyžadovat občanský průkaz  prokázání
trvalého pobytu). Chataři a majitelé nemovitostí, kteří
zde nemají trvalé bydliště se na možnost ukládání
mohou informovat na Obecním úřadu ve Vědomicích.
Ve dvoře je umístěn:
kontejner na objemný odpad  zde můžete odložit starý nábytek, koberce, lina aj. Žádáme občany, aby velké kusy rozebrali
na menší části. Největší částkou při likvidaci odpadu je totiž jeho odvoz. Je v zájmu nás všech, aby se do kontejneru vešlo co
nejvíce odpadu.
kontejner na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu  zde platí totéž jako u odpadu objemného. Přijímáme listí,
trávu a drobné větve do průměru 5 cm. Ty je třeba pořezat na cca 1m, aby bylo možné kontejner řádně naplnit. Větve většího
průměru  do 10cm je možné po dohodě na OÚ uložit na mezisklad pro pozdější štěpkování.
kontejnery na separovaný odpad  plast, papír, sklo, slouží k odkládání vytříděného odpadu a navyšují tak kapacitu
kontejnerů umístěných v obci.
kintejner na kovy  na veškerý kovový odpad.
kontejner na pneumatiky  přijímáme pouze pneumatiky z osobních aut.
kontejner na drobné stavební odpady  sem patří i stará umyvadla, cihly drobné kusy betonu, dlaždice apod. Stavební odpad
přijímáme jen za úpatu. Za 1kg zaplatíte 1,50 Kč.
ekosklady  do nich lze odkládat nebezpečné odpady. To jsou například oleje, chemikálie, pesticidy, barvy a obaly od nich,
dále autobaterie, drobné baterie a osvětlovací zařížení (zřivky, výbojky..)
Součástí Sběrného dvoru je i místo zpětného odběru elektrospotřebičů. Sem můžete odložit staré lednice, pračky, počítače,
drobné elektrospotřebiče. Podmínkou však je jejich kompletnost. To znamená, že nesmí chybět cívky, motor nebo kompresor.
Dvůr je otevřen ve středu od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.
Při ukládání odpadu dbejte pokynů obsluhy.
Sběrný dvůr slouží k ukládání roztříděných odpadů. Není určen k ukládání komunálního odpadu z domácnosti. K jeho
ukládání slouží popelnice. Pokud Vám někdy objem Vaší popelnice nestačí, můžete si na obecním úřadu přikoupit speciálně
označený igelitový pytel, který Vám bude při dalším svozu odvezen.

I.F.



Vědomické noviny strana 3

Okénko mateřské školy Vědomice
Milí čtenáři, po dlouhé zimě Vám posíláme jarní pozdrav, my
děti z mateřské školy ve Vědomicích.
Naposledy jsem se všichni sešli nad Vědomickými novinami
před vánoci, kdy vrcholila příprava na vánoční besídku s
rodiči. Společné odpoledne jsme si spolu náramně užili,
předvedly jsme maminkám, tatínkům a ostatním příbuzným co
jsme se od září naučily, potěšily jsme všechny drobnými
dárečky. Po zimních prázdninách jsme se do školky vrátily se
spoustou krásných zážitků ze svátků a z dovolených s našimi
nejbližšími. Přesto, že Paní Zima stále ukazovala svou vládu,
začaly jsme se pomaloučku připravovat na jaro…
Aby nám to čekání na sluníčko a probouzející se přírodu lépe
utíkalo, vyrazily jsme na výlet do Prahy do divadla Spejbla a
Hurvínka. V autobuse jsme jely spolu s MŠ z Martiněvse,
poznaly jsme tak nové kamarády, povídaly jsme si, zazpívaly
si a cesta nám tak rychle utekla. Před představením jsme si
prohlédly výstavu loutek a pak již jsme spolu s Hurvínkem
podnikly cestu do daleké Tramtárie. Přálo nám i počasí, výlet
se vydařil a my jsme přijely plni nových dojmů a zkušeností.
V únoru proběhl zápis dětí do naší mateřské školy na nový
školní rok. S rodiči nás navštívilo 11 dětí, bohužel vzhledem
ke kapacitě mateřské školy přijde mezi nás v září jen 5
nových kamarádů. Hned jsme je přijaly mezi sebe a těšíme
se, až si zase přijdou s námi hrát. Pozvaly jsme je i na
karneval, který jsme měly týden po zápisu – školka se
proměnila v obydlí různých masek, potkat jste tu mohli od
zvířátek přes čaroděje třeba i opravdového indiána.

Také březen byl plný událostí. Přijela k nám paní fotografka z
Roudnice, která nám udělala krásné fotky s velikonoční
tematikou, v polovině měsíce nás čekalo překvapení –
navštívilo nás divadlo s představením Nebojsa. Vůbec jsme
se nebály a spolu s účinkujícími jsme si zazpívaly a
zatancovaly. A protože už jsme v tu dobu pilně nacvičovaly
básničky, písničky a tanečky na veřejné vystoupení, ukázaly
jsme celé pásmo hercům z divadla, kterým se moc líbilo.

Tímto programem jsme v sobotu 25. 3. Na radnici obecního
úřadu Vědomice přivítaly nové občánky naší vesnice.

Sluníčko venku už začalo ukazovat svou sílu, tak jsme teď
delší dobu venku a začaly jsme si hrát na oblíbeném
pískovišti. Pomáháme při jarních pracích na zahrádce,
definitivně vyženeme „Zimu“ v sobotu 6. 5., kdy jsme pozvaly i
rodiče. Společně dokončíme úklid zahrady a lesíka ve školce
a za odměnu nám dospěláci rozdělají táborák a opečeme si
buřtíky. Samozřejmě paní učitelka všechno zdokumentuje a
vy si budete moci prohlédnout fotky na našich stránkách
www.msvd.estranky.cz, kde mimo jiné najdete spoustu
dalších informací o naší školičce. Ale to ještě předbíháme…
Před zmiňovanou brigádou nás čeká ještě zahájení
předplaveckého výcviku na krytém bazéně. Od dubna
budeme jezdit každou středu dopoledne a to celkem 10x.
Maminky nám už shánějí plavky a čepice a všichni se už
nemůžeme dočkat! Někteří sice již plavat umíme, ale léto tady
bude coby dup a i naši mladší kamarádi si musí na vodu
zvyknout a naučit se v ní pohybovat, abychom si spolu o
letních prázdninách ve vodě pořádně zařádily.
S mnohými z Vás se uvidíme na konci dubna – v pátek 29. 4.
Třeba zahlédnete oknem na ulici průvod strašidelných masek
– nelekejte se, to budeme my! Čeká nás totiž čarodějnický
rej, dopoledne se vydáme potěšit Vás do ulic vesnice.
Předvedeme se vám v celé své kráse a ještě Vám k tomu
zazpíváme.
Zkrátka čeká nás jaro plné skotačení, her a samozřejmě také
povinností. Musíme se naučit spoustu nových věcí,
připravujeme se na vstup do školy a pilně nacvičujeme
program na další besídku. Ale o tom zase až příště….
Krásné jaro plné sluníčka Vám všem přejí děti z Mateřské
školy Vědomice.

Jménem dětí napsala Jana Koutová

ANKETA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Obec, jako zřizovatel Mateřské školy
Vědomice, má zájem na tom, aby
zařízení fungovalo a aby se neustále
zlepšovala kvalita předškolního
vzdělávání dětí. A jelikož se způsobem
JPP (jedna paní povídala) šířily o naší
mateřské škole negativní zprávy,
rozhodli jsme se, že se na názor
zeptáme rodičů, kteří mají své děti v MŠ
ve Vědomicích. Anketa byla zcela
anonymní.
Problém je zřejmě i pasivita některých

rodičů, o čemž vypovídá i množství
vyplněných anket. Z 23 obeslaných
anketu vyplnilo jen 15. A z těchto
odevzdaných několik pouze
oznámkovalo odpovědi, aniž by uvedli
na cokoli vlastní názor.
Vyhodnocení ankety včetně soupisu
připomínek rodičů bylo předáno
ředitelce MŠ. Oblasti, které se ukázaly
jako slabá místa, jsme s vedením MŠ
prodiskutovali a následně jsme svolali v
mateřské škole schůzku s rodiči, kde
jsme problematické otázky probrali a

hledali jsme řešení. Byla například
založena stravovací komise. Z výsledků
ankety však vyplynulo, že většina rodičů
je s mateřskou školou spokojena.
Máteli, jako rodiče, jakékoli připomínky
k provozu MŠ, řešte je okamžitě.
Obraťte se na ředitelku školy, paní Janu
Koutovou. Projevte zájem, ptejte se na
své děti. Učitelky Vám jistě rády
informace podají.
Nebudeteli spokojeni, můžete se obrátit
na zřizovatele. Ing. Iva Fořtová

místostarostka obce
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V měsíci lednu, únoru a březnu 2011 oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Leden Únor Březen
Miloš Vágner Vlasta Vondráčková Drahomíra Horáková
Miluše Šupová Libuše Vobořilová Kamila Lašková
Adriana Slípková Anna Vlachová Václav Chmela

Milada Brázdová Oldřich Honka
Jiřina Horáčková
František Lašek
Josef Cinibulk
Jiřina Fajtová
Josef Bělohlávek

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a životní optimismus do dalších let. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní
Fajtové. Na její žádost jsme za peníze určené na nákup balíčku pro oslavence, koupily ovoce pro děti v místní MŠ.

Kultura

KNIHOVNA

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

KARNEVAL
V sobotu, 5. března odpoledne, jste ve
Vědomicích mohli potkat děti v neobvyklých
kostýmech. Princezny, draky, piráty, ale i
berušku nebo Pipi, dlouhou punčošku. A kde
se tu vzaly? No přece, spěchaly na náš

pohádkový karneval, aby stihly všechny soutěže, které jsme
pro ně připravili. A nebylo jich málo. Za doprovodu písničky

„Dělání, dělání…“ musely postavit zeď, soutěžily v jízdě na
dřevěném koni, vozily královskou korunu a dobývaly hrad.
Mezitím si musely taky trochu zatancovat. A nechybělo ani
tradiční vyrábění. Tentokrát si děti vyrobily princezničku. A na
závět si navlékly na prst prsten princezny Arabely a
přičarovaly si celou hromadu nafouknutých balónků. Ani se
jim domů nechtělo.

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:
PONDĚLÍ dopoledne od 9 do 11 hodin

odpoledne od 16:30 do 17:30 hodin
ÚTERÝ odpoledne od 16:30 do 17:30 hodin.

Dne 26. 3. 2011 proběhlo na OÚ ve Vědomicích vítání
občánků do života obce. Na slavnostní dopoledne byli
pozváni malí občánci se svými rodiči, sourozenci a dalšími
příbuznými.
Program obohatily děti z MŠ ve Vědomicích s připraveným
pásmem básniček a písní. Milým zpestřením programu byly i
tří vědomické sudičky – Karolína, Kristýna a Kateřina, které
miminkům přednesly svá přáníčka.
Přivítali jsme tyto malé občánky :
Tomáš JANDA
Václav KUBEŠ
Zdeněk KUBEŠ
Jan POPELKA
Stanislav POPELKA
Kateřina ŘEPOVÁ
Jonáš TŘEŠŇÁK

Nové občánky přivítala do života místostarostka obce ,
popřála jim hodně zdraví a lásky. Každý narozený občánek
dostal od obce malou pozornost a maminky květinu. Na
závěr se rodiče s miminkem vyfotografovali u kolébky.
Jsme velmi rádi, že se do naší obce stěhují mladí lidé a
vychovávají zde své děti.

Komise pro občanské záležitosti
I.F.

NOC S ANDERSENEM
Letos už počtvrté nocovali vědomické děti v místní knihovně.
Proběhla totiž tradiční “Noc s Andersenem“. Akce se v
různých částech Česka. ale i v zahraničí, účastnilo přes 40
000 dětí.
Je to noc plná dobrodružství, čtení pohádek, soutěží, her,
zpívání a překvapení. Cílem “nocování” je vzbudit v dětech
zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab
společného hlasitého předčítání. To vše v jeden kouzelný
večer na mnoha místech naší planety.
Na počest 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka
byla noc zasvěcena jeho pohádkám. A tak jsme v lese hledali
Mančiny slzy, jedli její pravou bramboračku, vyráběli jsme
Rumcajsovu botu, ke druhé večeři jsme si upekli Rumcajsovo

překvapení, četli jsme pohádku Jak zasadili semínko. Mezitím
jsme také zpívali a hráli divadlo. Nemohlo chybět ani
každoroční zdobení stromu „Pohádkovníku“. Ráno jsme
posnídali buchty od
maminek, vyplnili
pohádkový kvíz, sbalili
spacáky a nastal čas
loučení. Ještě Pamětní
listinu a „Noc s
Andersenem“ končí. Tak
zase za rok!
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Není to zas tak dávno, co jsme se
rozloučili se starým rokem a oslavili
příchod nového. V únoru jsme se opět
sešli k přátelskému posezení, společně
si zatančili a zazpívali si. Bylo co
oslavovat, neboť na toto období
připadá větší část oslavenců a několik
jubilantů. V měsíci březnu jsmeli další
setkání, na němž jsme si připomněli
MDŽ. Každá žena dostala kytičku.
Možná namítnete, že je to
zprofanovaný svátek minulého režimu.
Ale to je omyl. V roce 1910 rozhodla
konference v Kodani, že den žen se

bude slavit jako mezinárodní svátek.
Jejich záměrem bylo sjednotit boj za
práva žen, zejména za právo volební.
Poprvé si MDŽ připomněli v roce 1911
v několika státech Evropy, ovšem
tehdy to bylo ještě 19. března. Na 8.
březen se MDŽ přesunul v roce 1913.
Na toto datum byl svátek zřejmě
přesunut jako připomínka průvodu
Newarkem v roce 1908, kdy na 15 tisíc
švadlen demonstrovalo za kratší
pracovní dobu, lepší platy, hlasovací
právo a ukončení zaměstnávání dětí.
Po nekonečně dlouhé zimě se

pomaloučku a nesměle začíná hlásit
jaro. Všichni už se těšíme na krásné
teplé dny, netrpělivě obhlížíme
zahrádky, kde co již vystrkuje lístečky
a začíná kvést. Po zimě nás čeká jarní
úklid a příprava na Velikonoce. Letos
máme Velikonoční svátky 24. – 25.
dubna, a všichni se těšíme na svátky
jara prožité se svými blízkými.
Klub důchodců přeje všem občanům
příjemné prožití svátků Velikonočních a
hlavně hodně zdravíčka.

M.N.

"Pozdrav z Jablonného "

Klub důchodců ve Vědomicích

Vážení občané a čtenáři občasníku
Vědomické noviny, náš pozdrav z
Jablonného 2. byl zakončen přáním
klidného prožití svátků vánoc a
úspěšného vykročení do Nového roku
2011. Znovu se setkáváme v čase, kdy
„JARO„ převzalo otěže řízení nad
přírodou, probouzející se ze svého
zimního spánku. Pokud mysl dovolí,
probouzí se asi stejně ve Vědomicích
jako v Jablonném, jen v rozdílu
nadmořské výšky. Vědomice v polabské
nížině, Jablonné v Lužických horách i
když už jsme v rozdílném prostředí,
Vědomice v rovince s mírným sklonem
k břehům řeky Labe a mírným
stoupáním k blízkému městu Roudnice.
Střed města na malé náhorní výšině a
ostatní sídelní části přechází postupně
se svahů do údolí a po překonání

malých vodních toků stoupají opět do
protějších svahů. Rozdílnost je ve
využití nezastavěné plochy. V okolí
Jalonného není k vidění orná půda a jde
převážně o zatravněné plochy, zatím
co ve Vědomicích jsou travnaté plochy
v zastavěné časti a v okolí převažuje
orná půda. Rozdíl je i v lesních
porostech. Zde je výhoda pro
Vědomice, kde vzrostlé lesní porosty
kolem Labe ve směru k Černěvsi i
kolem silnice na Polepy jsou
kompaktnější. Kolem Jabloného místo
větších lesních porostů je více remízků,
hájků či háječků. Zatím co v blízkosti
jižní části Vědomic protéká mohutný
proud řeky Labe a ve východní části
je malá vodní plocha pozůstatek po
starém toku Labe, v Jablonném tečou
dva malé potoky, jeden má oficielní

název – Panenský potok – v lidové
mluvě  markvák, snad, že větší úsek
protéká městkou částí Markvartice.
Jaké jméno nese druhý potok, jsem
dosud nezjistil. Na západní straně
města, v jeho těsné blízkosti je větší
vodní plocha. Na východní časti je
druhá vodní plocha a je zde možno
hovořit o rybníku. Do srpna roku 2010
byl místem pro rybaření zdejších členů
rybářského sdružení. Proč uvádím, že
byl? V uvedeném čase, kdy část
Libereckého kraje byla postižena
povodněmi, došlo u tohoto rybníka v
důsledku velkého přítoku vody k
protržení jeho hráze a záplavová vlna
zaplavila desítky rodinných domků a
vilek v městské části Markvartice.
Snad, nashledanou opět v letním čísle
roku 2011. J.V. Novákovi

VELMI DOBRÝ NÁPAD – ANKETA „ŘEKNI OBČANE…“
Anketa obsahovala 23 bodů, na které jsme mohli odpovědět
nebo to hodit do koše. Kdo má o rozkvět obce zájem, jistě se
zúčastnil a využil možnost uplatnit svůj názor. Vyplněnou
Anketu bylo možné i při rozsvěcení Vánočního stromku
vyměnit za svařák. Kladných a jasných bodů tam byla většina.
Každý si jistě uvědomuje, že v posledních letech obec
vzkvétá. Některé body však byly k zamyšlení a mohli jsme
reagovat, vyjádřit svůj názor. A jak už to bývá, kolik lidí, tolik
názorů.
Omezování rychlosti v obci by se stejně nedodržovalo a
ohrožení může být i při menší rychlosti.
Omezování hluku – snad by se mohl dodržovat mezinárodní
polední klid 12:00 – 14:00 hodin denně. Jinak je nutné brát
ohled na pracující, kteří nemají jinou možnost, než sobotu a
neděli na posekání trávníku a pořezání dřeva.

Dopravní značky jsou někde zbytečné – například v Lesní ulici
je zákaz vjezdu nákladních vozidel a projíždějí tam těžké
náklady do lesní školky a zpět.
Odpadové kontejnery – to je nekonečný problém. Je to
bezohlednost, když tam někdo dá nesloženou krabici nebo
nesešlápnutou lahev. Zabere tím místo pro další odpad.
Dále o čem je stále řeč, jsou psi. Vlastně majitelé psů, kteří
neuklízí po svých pejscích.
Další negativní bod je zdejší hospoda. Název Zavadilka jde z
historie právě ze zdejší hospody. Vznikla pro kolemjdoucí
kočovníky, kteří o ni zavadili aby pojedli a popili. Dnes je to
vyloučené. Každá vesnice má hospodu, i zde by bylo lépe. Na
minulou hospodskou se „remcalo“, ale starala se, šlo jí o
blaho naše i její. Když dorazila nečekaná návštěva, nebyl
problém zajít na oběd do zdejší hospody. A nyní…
Vcelku vzato, jsou zde problémy i jiné, které nevyřeší
sebelepší starosta. Marie Cinková

Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. oznamuje ,že ve dnech Státních svátků v roce
2011 bude probíhat svoz komunálního odpadu vždy jako v běžný pracovní den.
V případě změny budete informováni.
Zároveň Vás žádáme, aby popelové nádoby byly vystaveny v den svozu vždy v 6 hodin,
protože ve Státní svátek nelze stanovit přesný čas vývozu odpadu ve Vaší obci.
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VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „OKNO DO ULICE 2011“
Obec Vědomice vyhlašuje již pátý ročník
soutěže o nejkrásnější květinovou
výzdobu.
Osázejte i letos truhlíky květinami a dejte
je do oken. Nasázejte kytičky, zasejte

trávu… A přihlaste se do naší soutěže.
Pravidla soutěže zůstávají stejná:
Do soutěže se můžete přihlásit, jeli na Váš dům vidět z
veřejně přístupné cesty. Jeden dům může být přihlášen do
soutěže jen jednou. V červenci Vaše okno vyfotíme a fotky
vystavíme na Obecním úřadu a na internetových stránkách.

Vybereme 10 finalistů, kteří obdrží poukázku na odběr
zahrádkářských potřeb. Celkového vítěze můžete vybrat
svým hlasováním na internetových stránkách a na obecním
úřadu.
Přihlásit se můžete kdykoliv od 1.5.2009 do 15.6.2009 a to
na:
telefon: 416 837 240
email: kultura.vedomice@seznam.cz
nebo osobně na obecním úřadu.
I letos dostane každý přihlášený zdarma hnojivo na květiny,
které si může vyzvednout na obecním úřadu.
Tak neváhejte a sázejte! I vy můžete vyhrát! A také přispět k
tomu, aby naše obec byla ještě krásnější.

Včelí království

Pozvánky na akce

Komise pro občanské záležitosti zve seniory na zábavný program
"VESELÝ KABARET",

který volně navazuje na program z loňského roku „Se zpěvem
nestárneme“.

ÚČINKUJÍ:
Ludmila Brotánková – solistka bývalé ústřední hudby čs. Armády
Vladimír Poláček – humorista, zpěvák a imitátor, člen uměleckého
sdružení ARTES
Bohuslav Ježek – vynikající harmonikář a zpěvák
Program začíná v pátek, 27. května v 17:00 vystoupením dětí z
mateřské školy.

POZVÁNKA NA SLET ČARODĚJNIC
Co nejsrdečněji zveme všechny místní i přespolní ježibaby, čarodějnice, ale i jiné podobné
bytosti na tradiční vědomický slet. Z technických důvodů letos vypouštíme organizovaný let
mezi obecním úřadem a místem našeho tradičního reje. Milé kolegyně, milí kolegové,
sejdeme se 30. DUBNA JIŽ V 17:00 HODIN V AREÁLU U LABE, kde budou probíhat
soutěže pro bytosti čarodějné, bez omezení věku. Po upálení naší vycpané kolegyně bude
následovat rej při taneční hudbě, jejíž produkci má na starosti hudební skupina Vivasong Víti
Vávry.

VČELÍ KRÁLOVSTVÍ – VČELÍ
ÚLY A ČINNOST VČELSTVA.
Včela medonosná žije ve
společenství – roji včelstva. Toto
společenství tvoří dělnice,
královnamatka a trubci. Jeden
bez druhého nedokážou žít.

Včela medonosná stojí vývojově nejvýše. Společný život dává
včelám mnoho zajímavých rysů a včelstvo tvoří harmonický a
organizovaný celek.
Matkakrálovna je nepostradatelným a nenahraditelným
článkem celého včelstva. Oplozená matka, která denně klade
až 1500 vajíček zajišťuje obnovu včelího společenství dělnic
a trubců. Zpravidla je jedinou kladoucí matkou, nebo%t po
vyrojení, kdy s rojem vzlétne i více matek, si včely ponechají
jenom jednu. Klade tak zvaná jalová – neoplozená vajíčka a
oplozená, ze kterých se líhnou včely dělnice. Lže si pořídit
matku z uznaného chovu včelích matek.
Trubci jsou včelí samci, zvaní darmožrouti. I když ve včelstvu
mají svoji úlohu při oplodnění. Žijí od května do července a po

celé svoje období se nechají krmit dělnicemi. Na konci
července se na nich jezdkyně vozí a vyženou je z úlu ven.
Dělnice jsou nejpočetnějším společenstvím včelstva. V
období mohutného rozvoje tvoří až 60 000 jedinců.
Rozlišujeme mladušky a starší včely létavky.
Mladušky se starají o matku, vychovávají a krmí plod,
budoucí generaci včel.
Létavky vylétají z úlu a přinášejí vodu, pyl a nektar, tmel
pryskyřici – propolis.
Matka se ve včelstvu dožívá 3 až 4 roky. Trubec po letní
období 3 měsíce. Dělnice se na jaře a v létě dožijí 6 až 8
týdnů. Na podzim se líhnou dlouhověké včely, které se
dožívají 7 až 9 měsíců.
První jarní prolet včel a snůška je důležitý pro vyčištění a
vyprášení včel. Nastává po oteplení a ohřátí vzduchu nad
10°C. Jaro začíná rozkvětem sněženek, lísky, jívy, vrby,
javorů atd. Začíná sběr pylu, donáška vody a nektaru. Začíná
mohutný rozvoj včelího společenství.

F. N.

Milí čtenáři. Začíná jaro a s ním vylétá na svou první cestu i všeliká "havěť" okřídlená. Jeden druh však všichni vidíme rádi.
Jsou to včely. Ve Vědomických novinách Vám přinášíme seriál o těchto užitečných tvorech. Průvodcem při jejich poznávání
Vám bude odborník na slovo vzatý, pan Nováček.

POZVÁNKA NADĚTSKÝ DEN
Letošní velká oslava
Dětského dne se koná
4. ČERVNA VE 14:00 HODIN V
AREÁLU U LABE. Opět
budeme soutěžit, zpívat a
tancovat. Ve 20:00 hodin
začíná taneční zábava.
Hraje DJ Duscha.
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I.F.
SK SAHARA Vědomice – fotbal – podzim 2010
SPORT

7
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Petanque
Petangisté prošli dlouhou zimou a těší se na sezónu 2011

Občané Vědomic si jistě všimli ruchu v
okolí boulodromu, kde se konalo první
letošní utkání hráčů pétanque. Přijela
skupina hráčů z přátelského clubu
petanque Drážďany a samozřejmě řada
hráčů z celé republiky. Všichni se již
nemohli dočkat prvního jarního sluníčka.

Celý týden bylo nádherné počasí, které se v sobotu v den
konání turnaje otočilo k
hráčům zády a velmi se
ochladilo a neustále hrozil
déšť. To však nemůže
správné nadšence odradit
a tak vše dopadlo dobře.
Nyní již probíhají drobné
úpravy a vylepšení
povrchu hřišť. V plánu je
také pořízení
třístupňového sezení pro
finálové hřiště, tuto věc
projednáváme s vedením
obce. Věříme, že nám
bude vyhověno a budeme

moci svépomocí plán dokončit. Máme letos velké plány co se
týče pořádání turnajů na hřištích ve Vědomicích. Celkem jich
máme nahlášeno a potvrzeno pět.
Hlavní turnaj pro rok 2011.
Dne 20.8.2011 se uskuteční Mezinárodní mistrovství OPEN
MČR 3x3
Toto je turnaj evropské úrovně, který se ještě nikdy v historii
roudnického a vědomického petanque nepodařilo dohodnout
a uspořádat. Věříme, že takovéto akce posunou místní
boulodrom mezi stálé adresy pro pořádání velkých turnajů.
Mezi akce na které se těšíme je přátelská návštěva Pétanque
clubu Trelleborg (Švédsko). Tato návštěva proběhne od 2.6. –
5.6. 2011.
Pro naše přátele plánujeme několik utkání, které vyvrcholí
turnajem o putovní pohár, který je momentálně v držení
našeho clubu Jupiter Vědomice. Chtěli bychom ho pro
Vědomice opět vyhrát, protože pokud by se povedlo udržet
pohár ve stejných rukou třikrát za sebou zůstává v clubu na
vždy.
A na konec ještě pozvání pro všechny, kdo by si chtěli zahrát.
Přijďte na tréninky každou neděli od 14 hodin.

Koulím zdar T.P.

Volejbal
Milí sportovní čtenáři.
Členové našeho volejbalového klubu nyní trénují 1x týdně v
tělocvičně v Roudnici. Zatím jsme uspořádali první náš
turnaj; a to VALENTÝNSKÝ. Též jsme se podíleli na
organizaci a zúčastnili se SAHARSKÉHO PLESU.

Už se všichni těšíme na sluníčko, že se začneme opět scházet na hřišti.
Zveme všechny příznivce volejbalu, kteří by si chtěli zahrát. Můžete se k
nám přidat.

Zdenka M.

Fotbal ženy
3.ročník Sahara Cup
V sobotu 5.2.2011 se konal 3. ročník
halového turnaje Pod Lipou v Roudnici
nad Labem. Účastnily se ho 4 ženské
týmy: domácí Sahara Vědomice, Dubice,
Kostomlaty a Ústí nad Labem. Velmi
vyrovnaný turnaj nakonec skončil pro
domácí hráčky krásným 2.místem. Dubice
potvrdila i v malém počtu hráček vítězství
z minulého ročníku, na 3.místě skončily
hráčky z Kostomlat a poslední místo bylo
zklamáním pro tým z Ústí nad Labem.
Nejlepší hráčkou turnaje s 5 vstřelenými
góly byla vyhlášena Kinařová Michaela
(Spartak Dubice).
Turnaj v Ústí nad Labem
Tým z Ústí nad Labem nás pozval na
UMT do Neštěmic, kde 13.3.2011 pořádali

jarní turnaj. Dalšími ženskými týmy, které
se zúčastnily, byly Kostomlaty a tým z
Německa. Překážkou v cestě do finále
bylo Ústí. Díky výborné hře jsme dokázaly
s Ústím hrát vyrovnaně a za stavu 1:1
došlo na penalty. Při 9. penaltě zazářila
brankářka Sahary Tesařová a poslala nás
do finále. Tam jsme narazily na tým z
Německa, kde se situace opakovala. V
normální hrací době skončil zápas 2:2 a
Sahara si nakonec odvezla nádherný
pohár a ceny za 1.místo po tentokrát
kratším penaltovém souboji. Zlatou
kopačku pro nejlepší hráčku turnaje
obdržela naše Martina Hašková.

Lucie Platilová



Příloha Vědomických novin 1/2011

strana 2Vědomické noviny

AŤ VÁS NA VELIKONOCE ČEKÁ…
Po vyškrtnutí uvedených výrazů dostanete
dokončení našeho přání.
Použité výrazy:
ANTÉNA, ARIEL, ASTRA, BIOTOP, BODLO,
BRADA, BRANKA, EMENTÁL, ETAPA,
GARANT, GEOLOG, HOLÁTKO, KAOLIN,
KARAMEL, KLAPKA, KLOPA, KORNEL,
KOŘENÍ, KOTEL, MELASA, MONOSKOP,
NÁPOJ, OLTÁŘ, OMELETA, OPICE,
OPRAVÁŘ, OSKAR, PLANETA, PLATAN,
POCTA, POSTAVENÍ, RAMENO, RDEST,
SKOBA, SUMEC, TAMPON, TIBET,
TOPINKA, TRNKA, VÝHOZ, ZÁTOKA,
ZLATO, ZMIJE.

PÁR VELIKONOČNÍCH VTIPŮ
Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami,
nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku...”
Postěžovala si dívka, držící velmi přísnou
dietu: „Nášup dostanu akorát tak o
Velikonocích!”
"Tak už nevím, čím bych ještě udělala
manželovi na Velikonoce radost," svěřuje se
jedna přítelkyně druhé. "A co kdybys mu
zkusila utéct?"
Brzo budou Velikonoce. "Frantíku, půjdeš na
kočičky?" "Těžko. Tatínek říkal, že na holky
mám ještě čas."

VÍTE, ŽE... v Libotenicích je stálá výstava kraslic?
Kraslice můžete vidět po celý rok, je zde stálá expozice všech tradičně
zdobených kraslic. Návštěvy po telefonické dohodě. Odborný výklad s
možností praktické ukázky zdobení.
Součástí galerie je i minikrámek se suvenýry (kraslice, pohledy, turistické
známky atd.)
Olga Hovorková
Libotenice 40
412 01 Litoměřice
Tel: 777 653 203, 416 848 088
galeriekraslic@seznam.cz

KRASLICE BEZ VOSKU
Nebaví vás tradiční technika
malování velikonočních kraslic?
Neustálé namáčení špendlíku do
vosku? Potom využijte tuto techniku.
Postačí vám pouze slupovací barvy
na sklo a výsledek je velmi podobný
klasickým kraslicím.
Budeme potřebovat:
Vyfouklé vajíčko
Barvy na obarvení vajec
Slupovací barvy na sklo

Postup:
1. Vyfouklé vejce nabarvíme.
2. Poté jen vezmeme barvu na sklo
a začneme malovat tradiční motivy
kraslic.
3. Když se nám něco nepovede,
necháme zaschnout a poté
sloupneme a můžeme kreslit znovu.
4. Nakonec ozdobíme mašlí a
zavěsíme nebo dáme na špejli.

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
Ingredience:
6 housek
Šálek mléka
4 vejce
6 lžic zakysané nebo sladké smetany
40 dkg vařeného uzeného boku
10 dkg Hery
Pažitka
Popis práce:
Nejprve housky nakrájejte na kostky, zalijte
vlažným lékem. Utřete žloutky s Herou a
promíchejte s namočenou houskou a na
kostičky nakrájeným masem. Ušlehejte bílky
do tuha, lehce vmíchejte do směsi a s drobně
nakrájenou pažitkou.
Pečte 30 min na 150C
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Pro děti
Ahoj děti. Blíží se velikonoce a tak tu mám pro Vás dvě hodovačky, omalovánku, spojovačku a křížovku s tajenkou. Taky něco
malého na vyrábění. Hezké velikonoce a kluci, nezapomeňte holky pěkně vyšupat!

HODY HODY
Hody hody hodujeme,
za vajíčka děkujeme.
Přidejte i bonbonek,
nebo třeba balonek.
My vás za to vyšleháme,
koledu vám zazpíváme.
Hodně zdraví popřejeme,
za rok zase přijedeme.

HODY HODY
Hody hody pomlázka,
napadla mě otázka.
Mám vyšlehat Alenku
nebo radši Madlenku?
Vyšupu je asi obě
v téhle krásné jarní době.
Ať se holky radují,
vajíčka mi darují!

SLEPIČKA Z PAPÍROVÉHO TALÍŘE.
Materiál  1 a půl papírového talíře,červený a žlutý
tvrdý papír, černý fix. Papírový talířek je přeložený
přesně uprostřed a v linii středu je asi 7 cm na
obou stranách nastřižený. Vložíme vystřižený
hřebínek, zobák a hrdelní lalůček. Na ocásek
potřebujeme půlku talíře, který uprostřed
přeložíme a okraj pětkrát obloukovitě
nastřihneme. Vše nalepíme.

OSMISMĚRKA pro děti

MALÁ OMALOVÁNKA

VELIKONOČNÍ SPOJOVAČKA

KŘÍŽOVKA

2
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KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost
snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické
energie v České republice za období let 1989–2005
činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %.
Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může
dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných
elektrospotřebičů.DNEŠNÍ LEDNICE PRACUJE ZA ČTVRTINU
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o
44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody
než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si
dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s
typickým modelem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou
lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent případů
celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento
„kolektivní orgán“ radí jen ve 28 % případů. Většinou se o ni
tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle
zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce
peněz.
A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let
se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě
snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes
musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v
bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná tak
ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat
čemukoli mimo výdělečné činnosti
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v
domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový,
energeticky úsporný. I když jde jednorázově o
nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám
energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl
poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení
energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty
nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do

konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné
informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).KAM ODLOŽIT VYSLOUŽILÝ ELEKTROSPOTŘEBIČ
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává
otázka: Kam s tím starým? S tím, jak roste informovanost o
celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů,
ale také stoupají nároky Čechů na jeho komfortní
fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o
celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou
jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním
elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako
třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na
vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost
ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro
občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení
odložit s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím
prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes
93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především
ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců
elektrozařízení.

Nabídka zasílání hlášení MR 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.
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A VÍTE, KAM U NÁS, VE VĚDOMICÍCH, ODLOŽIT VYSLOUŽILÝ ELEKTROSPOTŘEBIČ?
Přece do sběrného dvora. Sběrný dvůr je ve dvoře Obecního úřadu ve
Vědomicích a je otevřen ve středu  od 13:00 do 17:00 hodin a v sobotu od
8:00 do 12:00 hodin.

ŠEST NEJVĚTŠÍCH CHYTÁKŮ V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH DODAVATELŮ ELEKTŘINY A PLYNU
Předtím, než podepíšete smlouvu s novým dodavatelem, byste si měli kromě samotné smlouvy řádně prostudovat také jeho
obchodní podmínky. V některých obchodních podmínkách lze totiž narazit na několik chytáků, které by vám později mohly
zkomplikovat život, pokud budete chtít například odstoupit od smlouvy a přejít k jinému dodavateli.
1. ÚHRADA AKTIVAČNÍHO NEBO REGISTRAČNÍHO POPLATKU
2. USTANOVENÍ O VÝPOVĚDNÍ LHŮTĚ U SMLOUVY
3. NEMOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 DNŮ
4. POPLATEK ZA PŘEDČASNÉ VYPOVĚZENÍ SMLOUVY
5. ÚPRAVA ZÁLOH A VRACENÍ PŘEPLATKŮ
6. POPLATKY ZA KAŽDOU PÍSEMNOU UPOMÍNKU

Upozornění občanům! I v naší obci se začali objevovat zástupci nezávislých distributorů elektřiny a plynu. Než jim
podepíšete smlouvu, přečtěte si následující řádky.
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