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Milí čtenáři,
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Právě máte v ruce první letošní číslo Vědomických novin. Je to vydání jarní a
velikonoční. Po letošní dlouhé zimě se už všichni těšíme na sluníčko, teploučko...
Zahrádkáři už netrpělivě obhlížejí své zahrádky, chystají semínka a sazeničky. Brzy
odložíme bundy, kabáty, čepice a teplé boty. Uleví se maminkám - ono obléct třeba dvě
malé děti do zimního počasí, to chce čas a hlavně pevné nervy.
Ale blíží se i doba jarního úklidu. Sluníčko, co nám oknem nakukuje domů, nás totiž
nejen potěší, ale nemilosrdně odhalí vrstvu prachu na okně. Ona tam sice bude za pár
dní zase, spousta z nás však ten pohled nevydrží a na mytí oken se vrhne. Hezké
počasí nás vytáhne na dvoreček, a hned vidíme další práci. Uklidit to a tamto, připravit
venkovní posezeníčko, možná také nachystat gril na nějaké to voňavé masíčko. Už se
těšíte?
Většina z nás ano. Ale znám pár lidiček, kteří na jaře odjíždějí někam do zimy a teplé
měsíce by nejraději přeskočili. Jsou to alergici. Rozkvetlá louka nebo strom, který my tak
obdivujeme, je pro ně strašák. Tak těm přeji, aby léky zabíraly a aby si nastávající
období mohli užít tak, jako my ostatní.
A všem přeji hezké velikonoce a pěkné počteníčko Vědomických novin.
Iva Fořtová
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Už jaro štědře rozhodilo
závoje krásy po zemi.
Koruny stromů za svítání
znějí ptačími písněmi.

Jedno vajíčko hezčí než druhé,
kdopak o ně koledovat bude?
Hody, hody zdravíčko,
dejte klukům vajíčko,
na pomlázku mašli,
že k Vám cestu našli.

Už sasanky svou bílou něhou
nás ve své kouzlo zajaly
a na zelené louce v trávě
jsme petrklíče potkali.

Pomlázka ať Vám zdraví přinese,
pohodu a štěstí
to sebou
ponese.
To vám ze srdce přeji,
ať je vám stále jen veseleji.

Stromy si zkřehlé větve hřejí
na teplém jarním sluníčku
a dívkám vlahý dotek větru
vykouzlil červeň na líčku.
S. Neumannová

Akce rozvoje obce v roce 2010
Na
počátku
volebního
období
schválilo zastupitelstvo obce „Program
obnovy a rozvoje obce na volební
období 2007 – 2010“, který navazoval
na již zahájené a realizované stavební
akce. Pro přiblížení je třeba uvést, že
se skládá ze tří pilířů, a to akce
investičního charakteru, údržby a
obnovy stávajícího majetku obce a
části, která je zaměřena na podporu
osvětové, kulturní a společenské
činnosti.
V dnešní informaci se chci zaměřit na
investiční akce, které připravujeme pro
letošní rok. Pokud se jedná o investice,
podařilo se nám získat pro letošní rok
dotaci v rámci „Operačního programu
Životního prostředí v oblasti 4.1.
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Zkvalitnění nakládání s odpady“ na
projekt Sběrný dvůr tříděného odpadu
Vědomice. Celkové náklady stavby činí
4 883 796,-Kč
dotace byla obci
přiznána ve výši 4 395 416,- Kč s tím,
že spoluúčast obce bude činit
minimálně 488 380,-Kč. Pro účely
sběrového dvora bude upravena
budova bývalé vodárny a okolní plochy
za budovou. Zde bude umístěno sedm
kontejnerů( objemný odpad, stavební
suť, odpad ze zeleně, papír, kovový
odpad, pneumatiky a směsný odpad).
Na separovaný odpad (sklo, papír,
plasty) budou využívány stávající
plastové kontejnery rozmístěné v obci.
Na ploše budou rovněž dva EKO sklady
na zářivky, akumulátory a baterie, staré

léky, barvy a nebezpečné kapaliny.
Součástí skladu bude i podlahový vážní
most a můstková váha do 100 kg. V
provozní budově bude vytvořeno
zázemí pro ukládání elektroodpadů,
chladících zařízení apod. Zřízena zde
bude rovněž místnost pro obsluhu se
sociálním zařízením. Objekt bude
připojen na veřejnou kanalizaci a
vytápěn plynovým topením s ohřevem
užitkové vody. Provozovatelem celého
zařízení by měla být obec. Snahou
obce je, aby stavba byla zahájena a
pokud možno dokončena ještě v
letošním roce. To je však závislé na
termínu uvolnění finančních prostředků
a výběrovém řízení na zhotovitele
stavby.
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Další investiční akcí, kterou máme
připravenou ve fázi podané žádosti o
přidělení dotace, je výstavba II.etapy
bezbariérového chodníku podél silnice
II/240. Jedná se o část vedoucí od
křižovatky na Kyškovice
až ke
křižovatce s odbočkou na Vědomice. Ke
stavbě chodníku bude využita část
vozovky a část bude nasypána do
opěrné zdi. Pro zajištění bezpečnosti
chodců bude chodník opatřen svodidly
a zábradlím. Zamýšlená stavba si
vyžádá kácení tří stromů na křižovatce
k obci, které brání realizaci stavby
chodníku s přechodem pro chodce.
Předpokládané náklady stavby činí 4,9
mil.Kč. Část této částky by byla hrazena
z dotace a část z vlastních prostředků
obce. Dosud nám však není známo v

jakém poměru.
Podél chodníku máme v záměru
vybudovat veřejné osvětlení, které však
není součástí dotace, tudíž bude
hrazeno v plné výši z rozpočtu obce.
Zatím však finanční prostředky nemáme
zajištěny v plné výši.
Iniciativou oddílu petangue SK
Sahary Vědomice vznikne ještě v
letošním roce nová hrací plocha v
prostoru za občerstvením „U sumce“.
Přičiněním příznivců této hry tak budou
vytvořeny podmínky pro pořádání
republikových, ale i mezinárodních
turnajů. Nutno podotknout, že na
základě dohody mezi obcí a sportovním
klubem, poskytne obec plochu a ostatní
vznikne dobrovolnou prací členů oddílu.

To je jistě více než záslužný čin.
Pokud se týká údržby stávajícího
majetku obce, je v rozpočtu pro letošní
rok vyčleněna odpovídající částka. V
převážné
většině
počítáme
se
zajištěním údržby ve vlastní režii, při
zapojení pracovníků vykonávajících pro
naši obec veřejně prospěšné práce. Při
této příležitosti bych chtěl znovu
apelovat na naše občany, aby
nepoškozovali stáním vozidel travnaté
plochy a chodníky. Údržba a opravy
těchto prostranství nás stojí značné
finanční prostředky, které by se daly
využít i jinak.. Proto nám není lhostejné,
pokud je někdo svým bezohledným
chováním poškozuje.
Václav Tyl

Informace z obce
Odchyt psů na katastru obce
Množí se případy, kdy dojde v obci k
odchytu volně pobíhajícího psa na
základě
upozornění
našich
spoluobčanů. Nechci tvrdit, že volně
pobíhajících psů přibývá, to ne. Jenom
je pouze jednodušší tento problém řešit.
V době,
kdy jsme ještě neměli
uzavřenu smlouvu s městskou policií
právě i na odchyt toulavých psů, jsme
tyto
zpravidla
na
kus
salámu
odchytávali sami s panem starostou
nebo za přispění spoluobčanů. Nyní je
volána (oprávněně) městská policie. Je
vybavena prostředky k odchytu i k této
činnosti vyškolena. Samozřejmě za
každou švandu se platí. Obec za každý
výjezd městské policie platí částku 350,Kč. Vyhlašujeme tímto nulovou toleranci
k případům, kdy je odchycen pes
majitele z Vědomic. Zjištěnému majiteli
bude nabídnuta dohoda – uhrazení
výjezdu městské policie, nebo předání
přestupku
proti
obecně
závazné
vyhlášce obce č.2/2007, o volném

pobíhání psů, přestupkové komisi
města Roudnice nad Labem k dalšímu
šetření. Není možné tyto případy dále
tolerovat. Věřím, že to pochopíte a své
psy si zabezpečíte.
První zima se zametačem

Pokud se řekne, že někdo učinil
rozhodnutí v pravý čas, patří to právě k
rozhodnutí
zastupitelstva
obce
o
pořízení zametacího stroje na úklid
veřejných komunikací. Tato zima byla
opravdu po čase zase zimou. Jako
reakce ke změně zákona o pozemních

Nový roudnický most – reakce na dotaz čtenáře
V posledních několika měsících se rozhořela debata na
obou březích Labe o umístění nového uvažovaného mostu,
který by výrazně odlehčil historickému centru města
Roudnice nad Labem. S tímto záměrem lze jenom souhlasit,
protože všichni velmi dobře víme, jak je současné centrum
Roudnice nad Labem dopravou zatíženo. Toto zatížení je
poté z převážné části přeneseno i na Vědomice a jejich část
Zavadilku. V současné době existuje jediná oficiální varianta
nového přemostění Labe. Je to varianta západní, která je
zakotvena v platných územních plánech města Roudnice nad
Labem, obce Vědomice i v územním plánu sídelního útvaru
Roudnice nad Labem – Vědomice – Dobříň (ÚPN-SÚ). ÚPNSÚ byl schválen zastupitelstvem obce Vědomice 27.9.1996.
Trasa přivaděče k novému mostu je schválena od napojení
současné části obchvatu pod letištěm na silnici II/246, směr z
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komunikacích, kdy v jedné z jeho změn
vzniká povinnost s údržbou této
komunikace
vlastníku
komunikace,
jsme řešili problém, jak tuto povinnost v
co nejkratším čase zvládnout. Řešením
byl zametací stroj. O výběru dodavatele
jsme Vás již informovali, nejlepší
nabídku
podal
dodavatel
značky
Egholm. Můžeme říci, že se zimní
údržba chodníků a i komunikací dařila v
odpovídající úrovni. U chodníků je
zřejmé, že úklid byl na velmi dobré
úrovni. Větší problémy než s chodníky
máme se silnicemi. Na jejich údržbu
máme sněžný pluh tažený traktorem,
ovšem s posypem je to již horší. V
budoucnu
budeme
muset
tento
problém vyřešit, vše bude záviset na
hospodaření obce. Závěrem bych chtěl
poděkovat zaměstnancům obce, kteří
se na zimní údržbě podíleli, zejména
pak panu Palmemu, který bez ohledu
na den v týdnu nebo hodinu vždy co
nejrychleji napadaný sníh z komunikací
odklidil.
Václav Líska

Roudnice nad Labem – Podlusk na Budyni nad Ohří.
Přivaděč dále bude kopírovat území Podlusk a cca 300500m za areálem stavebnin Stavmat bude napojen na nový
most. Tento most bude mít pilíř na západním cípu ostrova.
Na pravém břehu Labe bude komunikace pokračovat v
prostoru mezi chatovou osadou Ostende a obcí Vědomice,
od které se bude směrem k Zavadilce odklánět tak, aby se
plynule napojil za Zavadilkou na stávající komunikaci II/240.
Tím dojde i k odlehčení průtahové části II/240 přes obec
Vědomice. Takto lze jednoduše popsat jedinou schválenou
trasu nového přemostění Labe. Všechny další varianty a
návrhy, které jsou medializovány či veřejně diskutovány, jsou
zatím pouze úvahami a návrhy bez reálného základu. Každá
změna územního plánu obce, města nebo dokonce celého
sídelního útvaru podléhá složitému procesu návrhů,
posuzování a schvalování a každopádně obec má právo do
těchto procesů vstupovat a na svém katastrálním území o
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nich rozhodovat. Pokud mohu tlumočit stanovisko
zastupitelstva obce Vědomice, toto je plně v souladu s
platnými územními plány a v nich schválenou západní trasou
nového přemostění.
Co se týče termínu zahájení vlastní výstavby nového
mostu, musím použít známou frázi, že je to ve hvězdách.
Roudnice nad Labem se nyní reálně snaží dokončit východní

ZNEČIŠŤOVÁNÍ

VEŘEJNÝCH

PROSTRANSTVÍ.
Po letech jsme zažili opravdovou zimu.
Dětem nadělila i v naší obci dostatek
sněhu pro zimní radovánky, na pole
dostatek vláhy.
Pro vedení obce starost se zajištěním
zimní údržby i následným úklidem
posypového materiálu. Potud je vše
pořádku. Horší je ale to, co se objevilo v
ulicích a na travnatých plochách až
poté, kdy sníh roztál. Mám na mysli psí
ale v poslední době i koňské
exkrementy. Ty se po zimním období
objevily v ulicích ve velkém množství.
Nemám nic proti chovatelům domácích

obchvat města. To není akce na několik měsíců a přinese
městu nemalé starosti. Předpoklad dokončení východního
obchvatu je v roce 2013, jak je patrné z informací webových
stránek města. Případné dotazy k termínu realizace
výstavby mostu můžete vznést na příslušném odboru města
Roudnice nad Labem.
Zastupitelstvu a vedení obce
Vědomice tyto informace nejsou a nemohou být známy.
Václav Líska

mazlíčku, vždyť i já se počítám mezi
ně. Ale pokud pes, nebo kůň vykoná
potřebu na veřejném prostranství, je
povinností osoby, která vlastní zvíře
(nebo osoby, které bylo svěřeno),
provést neprodleně úklid.
Pokud tak neučiní, dopouští se
přestupku proti veřejnému pořádku a
může jí být uložena pokuta do 1000,Kč., včetně úhrady nákladů za
přestupkové řízení. Dále upozorňuji, že
obec má schválenou obecně závaznou
vyhlášku
č.2/2007,
„O
stanovení
pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci“, která upravuje
pohyb psů na vodítku či bez vodítka.

Vyhláška je přílohou dnešního vydání
Vědomických novin.

Václav Tyl

Český svaz chovatelů
Základní organizace Českého svazu
chovatelů Roudnice a chovatelská
farma Vědomice se 12.3.2010 sešla na
výroční schůzi, aby v krátkosti
zhodnotili výsledky své chovatelské
činnosti za uplynulý rok 2009.
Nejdříve trocha historie neuškodí:
Základní organizace ČSCH patří k
nejstarším chovatelským sdružením v
České republice. Datum vzniku je rok
1876. U jejího zrodu stáli majetní lidé z
Roudnice nad Labem a jejího okolí,
kteří svými příspěvky tomuto spolku
vdechli život. Mezi nejvýznamější dárce
patřil kníže Maxmilián Lobkowicz a jeho
dar pozemků, na nichž je chovatelská
farma na vědomickém katastru, o
rozloze jednoho hektaru půdy. Jedinou
podmínkou tenkrát bylo, že dar bude
využit ke stavbě chovatelské farmy, kde
jednotlivé dvorce budou využívat
chovatelé, kteří nemohou mít vlastní
chovateské zařízení u svého bydliště.
Farma slouží základní organizaci
Českého svazu chovatelů v Roudnici
nad Labem bez přestání až do
součastnosti. Základní organizace měla

v loňském roce 37 členů. V roce 2009
základní organizace chovala tyto druhy
zvířat: drůbež velká, drůbež zakrslá,
perličky, kachny, husy, krůty, králíci,

holubi barevní i poštovní, okrasné
ptactvo, vodní ptactvo, psi a exoti.
Hodnotíme-li
výstavní
činnost,
v
minulém roce pro naší organizaci byla
úspěšná, zůčastnili jsme se evropské
výstavy v Nitře. Druhá největší výstava
byla Česká Litoměřická na Zahradě
Čech, Lysá nad Labem a také všechny
klubové
a
speciální
výstavy,
samozřejmě okresní a pouťové výstavy
v našem okolí. Bylo uděleno 52
čestných cen a 12 pohárů.
Výstava byla soutěžní mezi jednotlivými
organizacemi našeho okresu.

V pořadí umístění :
1. Základní organizace Roudnice nad
Labem
2. Základní organizace Libochovice
3. Základní organizace Straškov
4. Základní organizace Bohušovice nad
Ohří
Povedlo se nám počasí, návštěvníci si
mohli posedět na naší farmě Vědomice
v hezkém prostředí, kde v sobotu
náladu zpestřila harmonika. Nechybělo
ani občerstvení - guláš, sekaná, párky
a jiné dobroty.
Vážení přátelé, naší snahou je
pomáhat a ukázat nejširší veřejnosti, co
jsme odchovali, jak smysluplně využít
volný čas a v neposlední řadě obohatit
svůj stůl chutnými produkty.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na
chovatelskou
farmu
Vědomice
k
návštěvě okresní výstavy drůbeže,
místní výstavy králíků, holubů a
vodního ptactva, která se koná
17.9.2010.
Za Základní organizaci
Schuster Antonín

Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů připravuje jako každý rok
jarní sběr železného šrotu v obci. Výtěžek bude
použit
na
kulturní
akce
pořádané
nebo
spolupořádané sborem. Zejména na dětský den a
taneční zábavu pro dospělé. O termínu konání a
čase svozu Vás budeme včas informovat místním
rozhlasem. Dopředu vás žádáme, pokud budete
Vědomické noviny

chtít přispět železným odpadem, abyste pokud
možno tento šrot nechali na svém pozemku. Hasiči
rádi tento sami vystěhují. Ponechte pouze, prosím,
drobnou část železného šrotu před Vašimi vraty,
podle které poznáme, že pro nás máte odpad
připravený. Sbor dobrovolných hasičů předem všem
dárcům děkuje.
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Klub důchodců ve Vědomicích
Po dlouhé zimě se začíná objevovat tráva, zlatý déšť
začíná pučet a ptáci cvrlikají každé ráno na stromech. Což
může znamenat pouze jediné - jaro je za dveřmi a s ním i
nejvýznamnější křesťanský svátek Velikonoce!
Letos nám Velikonoce připadají na datum 4. dubna. Myslím
si, že se na ně můžou těšit nejen mladí, ale i starší občané
naší vesničky. Každá babička i dědeček sae těší na svá
vnoučátka, se kterými budou barvit vajíčka, péci beránka či
plést pomlázku. Avšak nejen v Čechách a na Moravě se slaví
Velikonoce. Slaví se také v ostatních zemích, mají pouze jiný
průběh a tradice.
Například v Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a
za propuštění požadují peníze (nebylo by špatné, kdyby se
tento zvyk usadil i u nás, myslím, že bychom to my ženy
jedině uvítaly, v Irsku se ráno v den Velikonoc pojídají
vajíčka, aby se tak uzavřel půst. Během dne ten, kdo chce
velikonoční koláč, musí zatančit. V Mexiku se zas v
podvečer Velikonoc po setmění tisíce lidí nahrnou do ulic.
Mají s sebou obrázky nebo pinata - papírové krabice s
bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí
nebo se do nich mlátí holí tak dlouho, až se obal protrhne a k
zemi se snese záplava sladkostí. A v Řecku se v den
pravoslavných Velikonoc koná v rodinách vajíčková bitva.
Účastníci se snaží házením svého vajíčka rozbít vajičko
protivníka. Při úspěšném zásahu se pronáší věta : „ Christos
anesti.“
Přeji všem krásné Velikonoce, krásné jaro a přidádám
nějaké typy na velikonoční smsky pro vaše blízké.
Marta Nováčková

„TOMU NEUVĚŘÍTE!“
13.1. ve středu u mě zvonila pohotovost červeného kříže,
že byla na mé popisné číslo volaná záchranka ze zdejší
veřejné telefonní budky a to pro DENISU JANČOVOU.
Na jméno jsem se ptala na obecním úřadu, kde mi bylo
řečeno, že to jméno zde neexistuje.

SMS k Velikonocům :
Stavil se u mě zajíček. Nechal tu pto Tebe balíček. Je
v něm spousta čokolády. Tak neváhej, máš ho tady
Hups! Hups! Hups! Jsem Tvůj velikonoční zajíček.
Hopsám si po prosluněné louce a nesu Ti košík těch
nejkrásnějších vajíček.
Velikonoce jsou tu zas, právě přišel jejich čas. Jistě
přijdou koledníci, pohladit Tě po zadnici. Polštářek do
gatí si dej a na celý svět se směj.
Kontrolní test : Kolik vidíš vajíček ? … OO OO OO
OO …………Cože, víc než čtyři ? Neříkali jsme ti, abys
nic nepil?! Jen počkej doma, máma.
Neumím koledu, švihat však dovedu. Možná, že
rumíček mi rozváže jazýček a třeba si na ni vzpomenu.

Volala jsem na pohotovost, aby mi řekli podrobnosti o
volajícím. Budete se divit, nebyly to děti, ale volala to žena a
prý ne prvně, že sem jeli zbytečně.
Byla to žena, která si dělá legraci z pohotovostní služby a
neuvědomí si, že v době, kdy sanitka jede zbytečně, ztrácí
tím čas, kdy by mohla třeba zachránit život!
Marie Cinková

Paměť domů vědomických
Číslo 49.
Koupili r.1897 manželé František a
Marie Čmedlovi
Číslo 50.
Viz čís. 35-II.
Číslo 51.
Měl r.1890 Václav Matoušek
Číslo 52.
Postaven byl r. 1894 při panském
dvoře; zapsán byl r.1897 do desek
zemských.
Číslo 53.
Pořídili Josef a Barbora Haklovi, od
r.1913 náleží manželům Jaroslavu a
Marii Haklovým s výměnkem předešlým.
Číslo 54.
Měl
r.1905
František
Brůža
s
manželkou Annou.
Číslo 55.
Od r.1906 jest vlastnictvím Františka a
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Anny Vajdlových.
Číslo 56.
Patří od r.1906 Tomáši a Marii
Datlovým; zeď ve dvorku musí míti
výšku 2 metry
Číslo 57.
Má od r.1908 Josef a Marie Matoušek.
Číslo 58.
U okresní silnice při okraji selských lesů
postavil hostinský, dříve od přívozu,
Jan Polák spolu s manželkou Josefou a
položil tak základ k nové osadě obce
vědomické; jeho počin došel hojného
následování.
Číslo 59.
Postaven byl ve dvoře hostůvce č 11
roku 1920.
Číslo 60.
Od r.1914 postaven byl od Jana a Anny
Pavlových se zdí, jak č. 56.

Číslo 61.
V r. 1914 postavil Josef Vrána s chotí
Marií; zeď jak v č. 56.
Číslo 62.
Postaven byl r.1914, od r.1916 náleží
manželům
Marii
a
Jaroslavu
Kůrkových; zeď jak v č. 56.
Číslo 63.
Z r.1915 měl v Jaroslav a Marie
Bartošovi; zeď jak v č. 56.
Tak mluví kroniky. Seriál "Paměť domů
vědomických"
dnes končí.
VL
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KNIHOVNA
KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA KAŽDÉ PONDĚLÍ:
dopoledne 9:00 - 11:00 - Kavárnička - přijďte posedět, dát si kávičku, půjčit si knížku...
odpoledne 17:00 - 19:00 - Výtvarná dílna pro děti, půjčování knih a časopisů.
16:00 - 17:00 TEEN CLUB, starší děti (nad 11let) - náročnější výtvarné techniky.
Nové knihy z Litoměřic máme od 15. března. Tentokrát je opravdu z čeho vybírat!

DĚKUJI všem, kteří zareagovali na mou výzvu a přinesli do

UPOZORNĚNÍ PRO NAŠE ČTENÁŘE!!!

knihovny materiál, který využijeme při našem tvoření ve
výtvarných dílnách. Moc jste nám pomohli.
A co ještě potřebujeme?
Sklenice např. od kávy, skleničky od dětské výživy - i ty
nejmenší, zažehlovací korálky a šablonky na ně (pokud už je
vaše děti nepoužívají), korálky jakékoli velikosti (i ty prťavé),
drátky, stavebnice (i neúplné), nepotřebné děrovačky,
sešívačky, plastové obaly od kinder vajíček apod.

Na velikonoční pondělí - 5.4. bude knihovna uzavřena.

Tak máte-li chuť nám pomoci a máte-li něco z těchto věcí,
přineste je do knihovny nebo na obecní úřad. Případně
zavolejte na tel. 723 824 329 a domluvíme se.
Ing. Iva Fořtová - knihovnice

ČASOPISOVNA
Přečtené časopisy můžete stále dávat do místní knihovny.
Máte li doma přečtený časopis (ne starší jednoho roku),
vhoďte jej, prosím, do naší schránky, nebo odneste do
knihovny či na obecní úřad.
(Televizní programy a vyluštěné křížovky vhoďte raději do
kontejneru)
Umístění našich schránek:
1. Mateřská škola Vědomice (na plotě)
2. Obecní úřad
3. Plakátovací plocha ve starých Vědomicích

Okénko mateřské školy Vědomice
Milí čtenáři,
po nekonečné zimě se o slovo, zatím opatrně, hlásí jaro. Ve
vědomické školce máme za sebou zápis. K novému školnímu
roku 2010/2011 bylo přijato šest dětí. Díky vysokému počtu
předškoláků je kapacita školky zatím nenaplněna. Pokud
tedy máte doma dítě, které splňuje příslušné podmínky (viz.
internetové stránky MŠ Vědomice) neváhejte a přijďte ho
přihlásit. Naše školka nabízí velkou škálu aktivit - hra na
flétnu, lekce PC, anglický jazyk, logopedická poradna. Velkou
výhodou je také lesík, který děti rády využívají ke svým
sportovním aktivitám i v zimních měsících. Několikrát do roka
jezdíme na výlety. V minulých letech to bylo např. Divadlo
Spejbla a Hurvínka, Kouzelný les v Libochovicích, výstava
kostýmů ze seriálu Arabela, ZOOPARK Zelčín, divadlo
Most... V zimních měsících pořádáme lekce bruslení,
zpravidla od května jezdíme plavat na vědomický bazén. V
nejbližší době nás čeká výlet do Divadla Kouzel a magie

Pavla Kožíška. Na samý závěr školního roku se chystáme do
Zubrnic, kde navštívíme skanzen a seznámíme se s dobou
našich babiček a prababiček, tehdejšími zvyky a tradicemi.
Muzeum lidové architektury Zubrnice je nejmladším
skanzenem u nás. Prohlédneme si místní školu, kostel,
obchod, mlýn a také nádraží. Ke dni matek pořádáme
besídku, kde dětí vystoupí s pásmem říkanek a písniček.
Maminky dostanou malé dárečky.
Na závěr bych vám všem ráda popřála krásné jarní dny plné
sluníčka!!!
Lenka Patková

Vyhlášení soutěže „OKNO DO ULICE 2010“
Obec Vědomice vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže o
nejkrásnější květinovou výzdobu.
A protože po třech letech je čas na změnu, letos se
zaměříme na královny květin, na RŮŽE.
Máte krásný keřík růží, nebo dokonce celé
růžové loubí? Přihlaste se do naší soutěže!
Pravidla soutěže:
Do soutěže se můžete přihlásit, je-li na růže
vidět z veřejně přístupné cesty. Jeden dům
může být přihlášen do soutěže jen jednou.
V červnu nezávislý odborník rozhodne o vítězi naší soutěže.
Růže vyfotíme a fotky vystavíme na Obecním úřadu a na
internetových stránkách. Vybereme 10 finalistů, které
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odměníme hodnotnou cenou. Celkového vítěze můžete
vybrat svým hlasováním na internetových stránkách a na
obecním úřadu.
Přihlásit se můžete kdykoliv od 1.5.2010 do 1.6.2010 a to na:
telefon: 416 837 240
e-mail: kultura.vedomice@seznam.cz
nebo osobně na obecním úřadu nebo v knihovně.
I letos dostane každý přihlášený zdarma hnojivo na květiny,
které si může vyzvednout na obecním úřadu.
I vy můžete vyhrát! Připomínám, že první ročník soutěže
vyhrála paní Hana Růžičková, druhý paní Marie Hypská, třetí
paní Martina Sazečková.
IF
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Plakáty na akce jsou vždy ve vývěskách na Zavadilce, ve starých Vědomicích a také na webu.
Reportáže z akcí, fotogalerie, příp. odkazy na ně najdete na:

http://obec-vedomice.unas.cz

Z našich akcí
PŘIJEL K NÁM KOUZELNÍK…
6. prosince 2009 jsme děti pozvali na Mikulášské kouzlení
mistra Waldiniho. A kouzelník na Mikuláše opravdu přijel.
Dětem i dospělým se to kouzlení moc líbilo. Všichni si lámali
hlavičky, jak to které kouzlo asi udělal. Ale kdyby to věděli, už
by to nebylo kouzlo… A tak je lepší nevědět a žasnout.

nebo čajíčku a ochutnat vánoční cukroví, které jim napekly
členky klubu seniorů. Moc jim za to tímto děkuji. Pro všechny
zájemce byla také připravena výtvarná dílna. S velkým
ohlasem se setkalo vyrábění vánočních ozdob z pravých
krkonošských perlí. Tyto ozdobičky si věšely na stromečky
už naše babičky.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU
11. prosince jsme byli v areálu u Labe nasát tu správnou
vánoční atmosféru. V areálu nám zatím žádný pořádný
jehličnan neroste a tak jsme krásně nazdobený vánoční
stromeček dovezli z knihovny. Ozdobičky vyráběly děti na
pravidelné pondělní výtvarné dílničce.
Při zpívání koled opět nezklamaly děti ze školky. V jejich
podání jsou prostě milé. Poté vystoupil Fojtův komorní sbor a
na závěr jsme si všichni mohli zazpívat tradiční české koledy.
Během celé akce bylo otevřené občerstvení “U sumce” a
něco teplého se opravdu hodilo. Jen škola, že nedorazilo víc
“zavadiláků”. Tak snad příště.

KARNEVAL
20. února proběhl dětský pyžamkový karneval. Tentokrát v
prostorách obecního úřadu. Všichni jsme si pěkně zařádili.
Byla i pohádka o noční košilce, kterou pak děti malovaly.
Nachyběly ani soutěže o bonbóny a taky jsme mlsali. Ta
I.F.z
cukrová vata byla vážně báječná. A nakonec jsme si složili
novin čepici a zrovna v takové se na nás přišel podívat i
Večerníček. Zazpívali jsme si, zatančili a než jsme se nadáli,
byl konec.

VÁNOČNÍ TRH, DÍLNA A KAVÁRNIČKA
V sobotu, 12. prosince jsme uspořádali
místní knihovně a přilehlých prostorách.
výstava, ale návštěvníci měli možnost
vánoční dárky a dekorace. Také mohli

předvánoční akci v
Tentokrát to nebyla
nakoupit si drobné
posedět u kávičky

SNĚHULÁCI V KNIHOVNĚ
Na začáktu února jsme také vyhlásili pro děti výtvarnou
soutěž „Sněhuláci v knihovně“.
Děkujeme všem dětem, které přinesly do knihovny
vlastnoručně vyrobeného sněhuláka. Všechny dostaly
sladkou odměnu. A jestlipak víte, co se stalo s těmi
sněhuláky? Kdepak, neroztáli. Byli vystaveni na obecním
úřadě. Kdo byl na karnevalu, ten je tam určitě viděl.

Plánované akce na první pololetí 2010
BŘEZEN – první ročník akce Vědomické

„VELO“KONOCE –
cyklistický okruh Vědomice – Černěves – Vědomice se
zastávkami na řešení velikonočního kvízu, kavárničkou a
velikonoční výtvarnou dílnou.
DUBEN – tradiční slet čarodějnic – sejdeme se 30. dubna v

17:30 před Obecním úřadem ve Vědomicích. Opět budou
připraveny soutěže pro děti
a věčer zábava pro odrostlé čarodějnice.
KVĚTEN – oslava dne dětí
ČERVEN – 4. Ročník soutěže „Okno do ulice“
IF

Pozvánka - "Se zpěvem nestárneme"
Komise pro občanské záležitosti zve seniory na zábavný
program „Se zpěvem nestárneme“.

Program začíná v pátek, 21.
vystoupením dětí z mateřské školy.

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

Občerstvení zajištěno.

května

v

17:30

Putovní kontejner
Svazek
obcí
Podřipsko,
kterého
jsou
Vědomice
členem, připravilo pro
členské obce akci s
názvem Putovní kontejner. Tento
kontejner bude přistaven 5. května na
dvůr Obecního úřadu ve Vědomicích.
Do přistaveného kontejneru budete
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moci odkládat tato elektrozařízení:
Velké spotřebiče – ledničky, pračky,
sušičky, elektrické sporáky, mikrovlnné
trouby.
Malé
spotřebiče
–
vysavače,
digestoře,
parní
čističe,
žehličky,
fritovací hrnce, kávovary, fény, holící
strojky, kuchyňské roboty, rychlovarné
konvice.

Zahrada, nářadí, hobby, dílna – pily,
vrtačky, křovinořezy, elektrické nůžky
na
živý
plot,
brusky,
řezačky,
akušroubováky.
Kontejner bude zpřístupněn k uložení
výše uvedených spotřebičů v tuto dobu:
Středa 5.5. od 10:00 do 17:00 hod.
Každému uložení bude přítomen
zaměstnanec obce.
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SPORT
Rozlosování SK SAHARA Vědomice - JARO 2010

Sahara Cup 2010
Dne 20.2. se ve sportovní hale Pod lipou uskutečnil
fotbalový turnaj žen „Sahara Cup 2010“. Zúčastnilo se šest
ženských týmů.
Bylo odehráno celkem 15 zápasů, které s přehledem odřídil
rozhodčí Jan Sýkora. Jako pořádající oddíl jsme využili
možnosti a postavili dva týmy. Lépe si vedly hráčky Sahary A
které obsadily pěkné třetí místo. Vítězem druhého ročníku“
Sahara Cup 2010“ se staly fotbalistky Tj Spartak Dubice.
Ztratily pouze jediný bod v utkání s pořádajícím A týmem.
Vědomické noviny

Celkové pořadí turnaje:
1. TJ SPARTAK DUBICE - 13 bodů
2.DFK MNICHOVO HRADIŠTĚ - 10 bodů
3.SK SAHARA VĚDOMICE A - 9 bodů
4.SK VIKTORIA VŠESTUDY- 6 bodů
5.SK SOKOL BROZANY - 2 body
6.SK SAHARA VĚDOMICE B- 1 bod
Petr Chládek
strana 7

Svoz nebezpečných odpadů
Obec Vědomice ve spolupráci se sdružením obcí SONO
připravila pro naše občany tradiční jarní svoz
Sběr nebezpečných odpadů
nebezpečných odpadů, který se bude konat
22.5.2010 na stanovišti u autobusové
zastávky ve Vědomicích v 10.10 hodin a
Sobota 22.5.2010
na stanovišti u obecního úřadu v 10.30
hodin. Každý, kdo bude chtít nebezpečný
10.10 - 10.25
VĚDOMICE u autobusové zastávky
odpad odevzdat, musí tak učinit osobně.
10.30 - 10.45
ZAVADILKA u obecního úřadu
Není možné tento odpad na svozovém stanovišti
ponechat a odjet. Jako nebezpečný odpad bude možno
odevzdat lednice, mrazáky, televizory, počítače a monitory, použité
oleje a barvy, zářivkové trubice a úsporné žárovky, akumulátory a
UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE SPLATNOST SAMOLEPEK ZA autobaterie, zahradní chemii apod. O přesném rozdělení
odevzdatelných odpadů budete včas informováni z úředních desek
I. POLOLETÍ 2010 JE K 31.3.2010
obce a letákem, který každá domácnost dostane do schránky.

Očkování psů
Veterinář MVDr.Novák oznamuje, že ve čtvrtek dne 8.dubna 2010
bude provádět v naší obci pravidelné očkování psu proti vzteklině a to
od 15.30 hod. na Zavadilce na prostranství u čekárny a od 16.30 hod.
ve Vědomicích u čekárny. Při očkování je třeba předložit očkovací
průkaz psa, do kterého bude proveden záznam o očkování.

UPOZORŇUJEME OBČANY,
SPLATNÝ K 31.3.2010.

ŽE

POPLATEK

ZE

PSŮ

JE

Nabídka řemesel a služeb pro naše občany
TRUHLÁŘSTVÍ

Zakázková výroba nábytku
Kuchyňské linky, obývací a dětské pokoje, komody,
vestavěné skříně, kancelářský nábytek
a další nábytek dle individuálního požadavku

Ivo Šimral
Na Průhonu 99, Vědomice
413 01 Roudnice nad Labem
Mobil: 606 103 549
Email: ivosimral@seznam.cz
www: truhlarstvisimral.firemni-web.cz

Termín uzávěrky příštího čísla je 1.6.2010.

Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury
ČR E 14 213, v nákladu 300 ks - březen 2010.
Tel: 416 837 240, E-mail: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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Příloha Vědomických novin

1/2010

Pro děti
Ahoj děti. Dneska jsem pro Vás připravila něco o velikonocích.Jsou tu básničky a říkadla, Zajíčkova cestička a kohoutek.

JARO
František Hrubín
Táta včera na venku
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima už je pryč.

PLETU, PLETU POMLÁZKU
Pletu, pletu pomlázku
z proutí a provázku.
Mašli si na ni přivážu
a holkám ji hned ukážu.
Zazpívám jim koledu,
snad to ještě dovedu.

PŘIŠLO JARO
Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.
Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,

KOHOUTEK KOKRHÁ
Kohoutek kokrhá,
s slepička kdáče,
panímáma do komůrky
pro vajíčko skáče.
A jeden vtip.
Víte co se stane se zajícem po
dvoui letech života?
Budou mu tři!

Zajíček chtěl malovat vajíčka, ale neměl barvičky. Ty
určitě pastelky máš. Tak můžeš vajíčka krásně vybarvit.
Můžeš obtáhnout i cestičku mezi vajíčky.
Kohoutek je šablonka na přáníčko k velikonocům. Když
ho vybarvíč, vystřihneš a nalepíč na čtvrtku, budeš mít
krásné přání třeba pro babičku.

A něco pro větší děti
SCHOVANÁ VELIKONOČNÍ BÁSNIČKA
Slova jsou ukrytá ve spoustě písmenek. Pokus se je najít.
Můžeš se tak naučit velikonoční básničku.
Žtloutvá sae hvaodkí pprao housviátlkáa,
i pvanmaeličškíánm slinužší vaejlizce.
Plrotio syi kašždýí Irohk zklírádtka
mnacsadí šžlaudté Irukoafvizce.
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Pozvánky
ŘIPSKÁ POUŤ 2010
Termín konání tradiční pouti je 23. - 25.dubna.2010

„CESTOU NECESTOU SE ZDEŇKEM TROŠKOU“
Vystoupení „Cestou necestou se Zdeňkem Troškou“ se koná dne 18. května 2010 od 18.00 hodin na sále KZ v Rovném.
Vstupné je 150,- Kč. Předprodej vstupenek na OÚ Krabčice tel. 416 845 093, 773 650 681-2.

Osmisměrka
Sedí kůň v kině a před nim sedí žirafa. Kůň nic nevidí, naklání se doprava, doleva, až to nakonec nevydrží. Poklepe žirafu po
pleci a říká: "Nemohla byste se trocha uhnout?" Žirafa se otočí a vyvalí oči: "… dokončení v tajence !"

VÍŘENÍ,
SUNDAT,
KANADY,
ZRZATÝ,
PUDOVÉ
,PERSIL,
ŘEMENÍ,
SRÁŽKA,
NESVÁR, OSVITY, BIDETY,
LYSINA, INGRID, NEVOLE,
ŠTÍGRO, SLOŽITÁ, BUCHTELA,
HOLEŠOV, KOMFORT, ZAHÝBAT,
BANKROT,
LÝKOHUB,
NEMOVITÝ,
VYCPÁLEK,
STUDOVAT,
KONTRAKT,
TURISTKA,
POVSTÁNÍ,
FANTASTI,
POTREFENÝ,
PENICILIN,
BADENBADEN,
INVENTARIZACE, HYPERMETROPIE

MOUDRÁ SLOVA
Pravé štěstí tkví v tom, co dáváme.
Jan Zlatoústý
Dej, co máš.
Pro někoho to může znamenat víc, než bys myslel.
Henry W. Longfellow
Každý člověk žije z práce, ale ne každý ze své.
Oldřich Fišer
VN

A JEDNA KOLEDA PRO TATÍNKY...
Hodky hodky doprovodky - dejte aspoň panák vodky, nedáte-li panák vodky, dejte aspoň rum nebo vám zboříme dům!

Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu e-mailem
Už nezmeškáte žádné hlášení...
Po častých stescích občanů, že neslyší, případně nerozumí, hlášení místního rozhlasu, ještě jednou opakujeme nabídku
další služby pro naše občany. 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.
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OBEC VĚDOMICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007
O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci

Zastupitelstvo obce Vědomice se na svém zasedání dne 16.7.2007 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci.
2)
Veřejným prostranstvím1) se pro účely této vyhlášky rozumí veřejná prostranství přístupná každému bez
omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, konkrétně vyjmenovaná v
této vyhlášce.
Čl. 2
Závaznost vyhlášky
1)
Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny osoby, které vlastní psa nebo další osoby, kterým
byl pes svěřen, mající na území obce trvalé bydliště či sídlo, nebo se na území obce zdržují (dále jen držitel).
2)
Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy při jejich použití podle zvláštních předpisů,
na vodící a asistenční psy, kteří doprovázejí osoby nevidomé, bezmocné a osoby zvlášť těžce postižené s
průvodcem.
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1)
Volný pohyb psů je zakázán na veřejném prostranství uvedeném v příloze této vyhlášky.
2) Každý pes, který se pohybuje na veřejném prostranství uvedeném v příloze, musí být veden na vodítku.
3) Na ostatním veřejném prostranství je možný volný pohyb psa pod kontrolou a dohledem držitele psa.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Václav Tyl
starosta obce

Václav Líska
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desku dne : 18.7.2007
Sejmuto z úřední desky dne : 3.8.2007
Příloha k článku č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2007
Volný pohyb psů je zakázán na tomto veřejném prostranství:
Ulice
Na Zavadilce
Okružní
Ovocná
K Černěvsi
Růžová
Polní
Květinová
Roudnická
Zahradní v zastavěné části
Ke Statku v zastavěné části
Na Průhonu
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K Ostende v zastavěné části
Chovatelů
Pod Lipou
Dlouhá
Vetelská
Krátká
Spojovací
Lesní
Pod Lesem
U Hřiště
Nová
Slepá

Za Školkou
p.p. 42/14 dětské hřiště Vědomice
p.p. 299/5 hráz
p.p. 336/2 cesta do Ostende
p.p. 336/1 cesta pod hráz vedle lesa
p.p. 327/1 parkoviště u hřiště SK
Na Zavadilce
p.p. 171/3 sportovní hřiště SK
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