VĚDOMICKÉ

NOVINY

Číslo 2/2009 · Ročník VII · Vychází 3. července

VYDÁVÁ
VĚDOMICE, "VESNICE
ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2007"
VYCHÁZÍ 4X ROČNĚ.
OBEC

Milí čtenáři,
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Druhé letošní vydání Vědomických novin je prázdninové. Opět Vám přinášíme
informace o tom, co se děje v obci, co se dít bude a o tom, co se dělo. Jak se chýlí
školní rok ke svému konci, stále více myslíme na prázdniny a na dovolenou.
Za redakční radu Vám, našim čtenářům, přeji opět hezké počteníčko a také
příjemně strávené léto. Ať pojedete na Riviéru, nebo budete jen tak ležet na zahradě.
Ing. Iva Fořtová

Informace z obce
Občerstvení u Labe
V minulém čísle Vědomických novin
jsme Vás informovali o připravovaném
záměru vybudovat v areálu u Labe i
kiosek, který by obec pronajala ke
komerčním účelům. S potížemi se
podařilo
tento
záměr
realizovat.
Výběrové řízení vyhrál a kiosek bude
pronajat p. Milanu Vágnerovi z
Vědomic, který bude zajišťovat provoz
areálu, případně pořádat kulturní akce.
V současné době je již tento kiosek
otevřen každý den od 12.00 do 22.00
hodin. Doufáme, že toto zařízení
alespoň částečně nahradí chybějící
„kamenné“ restaurační zařízení ve
Vědomicích. Dále bychom Vás chtěli
informovat, že je možné bezplatně
užívat volejbalové a nohejbalové hřiště
s umělým povrchem. Síť a míč je k
zapůjčení v kiosku.
Plynofikace
obce
Vědomice
oficiálně ukončena
Naše obec je členem Sdružení obcí
Labské
údolí
I.
Toto
sdružení
investovalo za podpory Státního fondu
životního prostředí v členských obcích
výstavbu plynových rozvodů včetně
přípojek. V roce 2003 byla plynofikace
provedena i v naší obci. Nyní po téměř
šesti letech došlo k závěrečnému
vyhodnocení akce v rámci celého
sdružení. Došlo k dokončení všech
etap celé plynofikace členských obcí.
Tou závěrečnou a nejdůležitější tečkou
výstavby bylo závěrečné vyhodnocení
a potvrzení ze Státního fondu životního
prostředí o účelnosti vynaložených
prostředků ze státního rozpočtu.
Komunikace v Okružní ulici
Jedna z posledních vědomických ulic
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dostala
nový
živičný
povrch.
Dodavatelská firma provedla zemní
práce a úpravu kanalizačního potrubí
na dešťových vpustích. Dále byly
položeny obrubníky a provedena
překládka kabelového vedení telefonu.
V dalších dnech probíhala pokládka
finálního živičného povrchu. Nakonec
budou ještě dokončeny úpravy okolního
dotčeného terénu. Výkopek z této
komunikace byl navážen na pravou
stranu nájezdu na roudnický most, kde
plánujeme vybudovat nový chodník, o
kterém jsme Vás informovali v jarním
čísle.
Zázemí sportovním klubům
Návštěvníci sportovního areálu Na
Sahaře nám dají jistě za pravdu, že
stávající zařízení šaten a sociálního
zařízení není již dávno na odpovídající
úrovni. Zastupitelstvo obce je si tohoto
vědomo a proto se rozhodlo začít
pracovat na přípravách výstavby
nového zařízení, které by bylo na
patřičné úrovni a bylo možné k užívání
široké veřejnosti. Po schválení záměru
bylo zadáno vypracování několika
návrhů, ze kterých byla vybrána studie,
plně respektující jednak umístění
stavby do částečně zalesněného
prostředí i požadavky sportovců. Další
etapou
bude
zadání
zpracování
projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí. Po shromáždění všech
patřičných
dokumentů
budeme
připraveni hledat možnosti financování,
protože je jasné, že obec jako taková
by nebyla schopna tuto stavbu ze
svého rozpočtu zafinancovat. O dalším
vývoji Vás budeme informovat.
Tímto záměrem v žádném případě
neodsouváme na druhou kolej záměr
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stavby Domu s chráněnými byty. V
současnosti není zatím možné získat
finanční prostředky na jeho výstavbu.
Budeme samozřejmě dál v této věci
pracovat.
Chodník
V druhé polovině letošního roku bude
zahájena
rekonstrukce
chodníku,
vedoucího ze Zavadilky na křižovatku
U křížku, což je první etapa
plánovaného
propojení
Zavadilky,
Vědomic a Roudnice nad Labem pro
pěší. První etapa by se měla budovat s
rozpočtem přesahujícím bezmála 3,6
milionu korun za finanční pomoci
Státního fondu dopravní infrastruktury.
V.L.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V OBCI VĚDOMICE
(Volby do Evropského parlamentu ve
dnech 05.06. - 06.06.2009)
Z celkového počtu 642 oprávněných
voličů, se voleb zúčastnilo 184 voličů.
Volební účast tedy byla 28,66%. Zde
je seznam stran, které získaly přes 5%
hlasů:
ODS
ČSSD
KSČM
Suverenita
Strana zelených

44.26
12.56
8.74
7.10
6.55
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Nový územní plán obce Vědomice
Na základě účinnosti nového zákona č.183/2006 Sb., o
územním
plánování
a
stavebním
řádu,
rozhodlo
zastupitelstvo obce o pořízení nového územního plánu obce.
Následně byl o jeho pořízení požádán Úřad územního
plánování Městského úřadu v Roudnici n.L. Obecní úřad
proto vyzývá každého, kdo má nějaký záměr na území obce,

aby své podněty doručil nejpozději do 15. července 2009 v
písemné podobě na Obecní úřad Vědomice.
Formulář pro uplatnění navrhované změny využití ploch na
území obce je možno si vyzvednout v papírové podobě na
Obecním úřadu, případně je ke stažení na stránkách obce
www.vedomice.cz
Václav Tyl
starosta obce

Soutěž měst a obcí Ústeckého kraje
„Skleněná popelnice 2008“
23.června 2009 proběhlo na lodi Porta Bohemica slavnostní vyhlášení výsledků soutěže měst a obcí Ústeckého kraje
„Skleněná popelnice 2008“, jejímž vyhlašovatelem je Ústecký kraj a nad jejímž
konáním
převzala
záštitu
hejtmanka Ústeckého kraje paní Jana
Vaňhová. Soutěž probíhá již čtvrtým
rokem a vyhodnocuje nejlepší města a
obce kraje v třídění komunálního odpadu. Za tuto dobu si získala velkou pozornost v rámci celého kraje.
Do třídění komunálního odpadu je již

intenzivně zapojeno 338 měst a obcí
Ústeckého kraje. Naše obec v kategorii

obcí postoupila mezi deset finalistů a
za umístění na šestém místě s výtěžností 49,61 kg na osobu obdržela
pískovaný pamětní pohár a divadelní
představení pro děti v podání Divadla
dětí Karlovy Vary, které se uskuteční v
průběhu měsíce září.
Dovolte, abych toto cestou poděkoval
všem našim občanům, dětem i dospělým, kteří pravidelně třídí využitelné
složky komunálného odpadu a tím šetří
životní prostředí nás všech.
Václav Tyl
starosta obce

V obci bude působit městská policie
Jak jsme Vás již informovali v minulém vydání
Vědomických novin, zastupitelstvo obce schválilo uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Roudnice n.L. a obcí
Vědomice, na výkon agendy obecní policie.
Strážníci městské policie budou vykonávat na území obce
Vědomice úkoly dané zákonem č.553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu tohoto
zákona nebo úkoly dané zvláštním zákonem.
Uvedené úkoly bude městská policie provádět formou
nepravidelných kontrol. Nad rámec těchto kontrol bude
městská policie zajíždět k operativním výjezdům k řešení
problémů, spadajících do pravomoci strážníků, na základě
oznámení občanů nebo Policie ČR. Úhradu nákladů
spojených s výkonem městské policie na katastru obce bude

hradit obec ze svého rozpočtu.
Pro podrobnější informaci sdělujeme, že městská policie
bude provádět mimo jiné i kontrolu dodržování dopravních
přepisů, kontrolu jízdy mladistvých bez oprávnění (i na
malých motocyklech a čtyřkolkách), řešeno bude
neoprávněné stání vozidel na chodnících nebo veřejné
zeleni. Kontrolovat bude rovněž dodržování obecní vyhlášky
č.2/2007 - O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci (zákaz volného pobíhání psů).
Řešit bude i přestupky proti občanskému soužití a rušení
nočního klidu.
Uzavřená veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti dne
5.června 2009.
Václav Tyl
starosta obce

Reakce na článek starosty Bakeše (slučování obcí)
(Roudnické noviny – červen 2009)
Se zájmem jsem se začetl do článku
pana starosty Bakeše, který vyšel v
červnových Roudnických novinách.
Jednalo se o úvahu před případnou
diskusí o sloučení Roudnice nad
Labem s obcemi Kleneč a Nové DvoryChvalín. Jsou zde však zmíněny, i když
okrajově, i naše Vědomice.
Integrace
do
větších
územně
samosprávných celků přinesla zpravidla
užitek pouze těm nejsilnějším. S
integrací souhlasím pouze v případě,
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že sami občané dané obce nemají
zájem a snahu se na veřejné správě
podílet a tak rozhodovat o svém
domově a životě v obci. Potom přichází
v
úvahu
sloučení
s
větším
samosprávným celkem, kde správa
věcí veřejných funguje.
Opakem takovéto nutné integrace je
plíživé nebezpečí pravidelně a vydatně
živených myšlenek na centralizaci
samosprávy do sloučené a posílené
Roudnice nad Labem, která by jako

vlajková loď vyvezla podřipskou flotilu
ze zrádných mělčin tolik zmiňované a
mnohými zneužívané finanční krize
přímo do širého oceánu hluboké
prosperity.
Argumentem je, že do centralizované
Roudnice nad Labem by mohlo přitéci
více finančních prostředků ze státního
rozpočtu,
podpůrných
programů,
dotačních titulů a všech dalších
pramenů, ze kterých je možno pro
blaho obce čerpat a tudíž by se všichni
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měli lépe. Kde jsou však záruky, že
přitékající prostředky budou také
spravedlivě a všemi směry rovnoměrně
odtékat. Neznám malé, sloučené obce,
kde by občané byli s výší vložených
veřejných prostředků spokojeni. Stále
žijí v dojmu, že středisková obec na
nich parazituje a nedělá dost pro blaho
sloučené obce. Z těchto dojmů vznikají
pouze rozepře. Jako příklad výhod či
nevýhod pro obyvatele přičleňovaných
obcí bych uvedl tolik diskutovanou daň
z nemovitosti. Vědomice nevyužily
zákonný termín pro možné až
pětinásobné
zvýšení
daně
z
nemovitosti a rozhodly se ponechat
dosavadní výši této daně. Roudnice
nad Labem, ještě před možnými
úpravami daňových sazeb, spadala do
dvojnásobné relace oproti Vědomicím
a navíc využila loňské možnosti zvýšit
daň z nemovitosti a navýšila dvakrát.
To už máme poměr mezi Roudnicí nad
Labem a Vědomicemi 4:1. Tolikrát více
by tedy majitel nemovitosti při této

sazbě zaplatil po případném sloučení s
Roudnicí nad Labem. To jen pro
ilustraci. Současný trend můžeme
zachovat pouze ve dvou případech:
1.zůstaneme
dále
samostatní
a
budeme si o sobě rozhodovat sami,
nebo za 2. Roudnice nad Labem se
připojí k Vědomicím (což je čirá utopie
a považujte to za legraci).
Garantem rozvoje regionu by neměla
být jedna obec, ale sdružení naroveň
postavených obcí. Tímto garantem by
mohlo být sdružení obcí Podřipsko.
Sdružení, které má potenciál získat
prostředky
nemalých
částek
a
spravedlivě a rovně je rozdělovat. Má
potenciál řídit pozitivní vývoj regionu v
různých oblastech při současném
zachování suverenity členských obcí.
Je nesporné, že sloučením katastrů
a samospráv by se dál život v nově
vzniklém celku řídil podle pravidel
dosud platících v té největší obci. Počty
volených zástupců vždycky budou ve
prospěch obce mateřské a tudíž by

bylo těžké proti jejich vůli prosadit
názor a vůli zástupců integrovaných
obcí. Myslím si, že je zbytečné dále o
myšlence
pana
starosty
Bakeše
diskutovat.
Občané Vědomic, pokud si myslíte,
že nejsme a v budoucnu nebudeme
schopni o sobě sami rozhodovat,
pokud si myslíte, že naše Vědomice
nemají a nebudou mít dostatek
ochotných lidí na svou vlastní
samosprávu, potom tedy diskutujme o
názorech
znějících
z
roudnické
radnice. Jinak není na místě se dále
tímto výkřikem do tmy zabývat.
Zastupitelé obce Vědomice projevili
jasnou vůli těmto snahám čelit.
Chceme dále pracovat ve prospěch
obce a máme zájem, aby tomuto tak
bylo i v budoucnu.
Václav Líska
místostarosta obce Vědomice

Klub důchodců ve Vědomicích
V klubu důchodců za poslední období
došlo ke změnám ve vedení. Pan Lašek
požádal
o
uvolnění
z
vedení
předsednictví a byly ustanoveny nové
volby. Za ochotu a vzorné vedení klubu
p. Laškovi za nové vedení srdečně

děkujeme ,a přejeme mu do dalších let
pevné zdraví, hodně životního elánu a
úspěchů v dalším životě.
Doufáme, že se i nadále bude
zúčastňovat všech akcí v klubu. Rádi
ho uvidíme.

Tradičního sletu čarodějnic a průvodu
se zúčastnilo několik členek klubu, kde
si pak při hudbě na tanečním parketu
patřičně zařádily a pobavily se.
M.N.

Pozvánka na Anenskou zábavu
Klub důchodců, ve spolupráci s obcí, pořádá v sobotu 25.července 2009 od 20.00 hodin tradiční
ANENSKOU zábavu v areálu u Labe. Tak jako v loňském roce bude k tanci a poslechu hrát hudba pro
každou příležitost „Severka band“ pod vedením kapelníka pana Dušana Barvy.
Přijďte si s přáteli zatanči, pobavit se a zazpívat si při příjemné hudbě.

Citáty pro červen
PRAVDA
Je-li volba říci pravdu nebo lež, vol tu pravdu, ta se říká
snadněji.
Nejjednodušší pravdy jsou ty, na které se přijde až na konec.
Pravda je matka nenávisti.
Najít pravdu se vyplatí i když se při tom bloudí.
Pravda potřebuje málo slov, zatím co lež má slov stále
dostatek.
Pravda dokáže vytvořit nenávist.
K pohřbení pravdy je potřeba hodně lopat.
Cesta do pekel je vydlážděná dobrými skutky.
M.C

MOUDŘÍ O PENĚZÍCH
O peníze jde až v první řadě. (V.Klaus)
Malé peníze dělají dlužníka, velké nepřítele (latinské přísloví)
Jestliže máš, neříkej bližnímu „ Teď běž , dám ti zítra !„
(židovské přísloví).
Všichni se ptáme , zda je člověk bohatý. Nikdo se neptá zda
je dobrý .( Seneca )
Rubáš nemá kapsy. (Španělsko ) .
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MOUDRÁ SLOVA O LÁSCE
Lepší je být smutný s láskou, než veselý bez ní. (Goethe)
Láska oplývá medem i žlučí. (Plautus)
Jen ta láska jen pravá, která se dokáže odříkat. (K.Světlá)
Lásky některých lidí – jsou jen následkem dobrých večeří.
(Chamfort)
Moje žena mě tak miluje, že mi i někdy rozumí. (Pascal)
Láska se nevyprosí ani nevyhrozí. (B.Němcová)
Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko. (Franklin)
Láska je jako slza – vzniká v oku, dopadá do srdce.
(Julius Syrus)
Mladí lidé chtějí být věrni a nejsou. Staří chtějí být nevěrni
V.N.
a nemohou. (Oscar Wilde)

Jsou tři věci, podle kterých poznáte člověka „ láhev, měšec a
hněv „. (Hilde)
Člověk je živým, bohatství však mrtvým pokladem (čínská
moudrost)
Usmívej se je to zdarma a k nezaplacení. (neznámý autor)
V.N.
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Z historie
KÁMEN Z ŘÍPU

V první polovině května r.1868, se
konaly v nedělní sváteční den na úpatí
hory Řípu dvě významné události. V
dopoledních hodinách se konal první
manifestační tábor lidu za přiznání
státoprávnosti a národního obrození.
V odpoledních hodinách navázalo
na uvedený manifestační tábor, další
slavnostní shromáždění, rozloučení a
odvezení základního kamene pro
stavbu Národního divadla v Praze.
Základní kámen byl vyjmut a vytesán z
upatí hory Řípu, opracován a připraven
na cestu do Prahy. Naložen na silném
valníku - vždyť jeho váha byla kolem
čtyř tun. Na valníku byl pokryt věnci,
zahalen praporem a znakem českého
království a nápisem „ Ze Řípu, Čech

svůj domov vzal, na Bílé hoře dokonal
a nyní z mrtvých vstal“. Stuhy k věncům
darovalo nespočet obcí z blízkého i
vzdáleného okolí hory Řípu.
Než se dal valník do pohybu, který
čekal
na
účastníky
slavnostního
shromáždění v Rovném pod Řípem,
pronesl projev básník Karel Sabina, ve
kterém zdůraznil, jak velké poslání
sehrává nejen v kultuře i v uvědomění
národní hrdosti. Po slavnostním chorálu
se valník se základním kamenem vydal
na cestu, tažen šesti bělouši a
doprovázen nespočetným jak pěším i
jízdním doprovodem. Ve všech obcích
kudy projížděl vítali vůz a celý doprovod
slavobrány,
vyzdobené domy, ale
hlavně lidé - mladí, staří i děti. Stejný
obraz ve Ctiněvsi, v Nové Vsi,
Miřovicích, kde se vůz i doprovod na
vorech se přepravil přes řeku do
Veltrus, kde přenocoval. Na druhý den
opouští podřipský kraj a vydává se na
cestu do Prahy . V bráně nacházející se
v ulici zvané Na Poříčí, se vůz i
doprovod zastaví a August Švagrovský
jej předává vzletnou řečí, členům
pražského
spolku
pro
postavení
Českého
národního
divadla.
Po

převzetí
a
poděkování
všem
podřipským občanům za jejich dar,
vydává se celý mohutný průvod na
poslední úsek jeho cesty od památné
hory Říp k místu, kde bude stát budova
divadla za přispění a podpory celého
národa, jak je vyjádřeno heslem „Národ
sobě„.
I výběr budoucího staveniště měl
svoji symboliku. Jednak v těsné
blízkosti protékající řeky Vltavy s
jasným výhledem na hrad českých
králů. A vlevo proti toku řeky se vypíná
památný Vyšehrad, kde v dávné
minulosti dle pověstí a bájí, kněžna
Libuše věštila slávu „Prahy„.
Za velké účasti lidu, zástupců,
spolků, řemeslných cechů, hereckých
sdružení,
spisovatelů
a
dalších
kulturních profesí byl 16. května roku
1868 kámen z hory Řípu usazen a
slavnostně
poklepán, jako základní
kámen budovy „Českého národního
divadla „.
K napsání tohoto článku jsem použil v
přiměřené
míře
text
z
knihy
M.V.Kratochvíla
„Čechy krásné Čechy mé„. V.N

Paměť domů vědomických
Číslo 25.
R. 1837 v čísle 26, v r. 1843 však v
čís. 25 uvádí se Václav Hakl, nádeník,
manželka Ludmila (a její syn Václav
Šonda); Haklovi měla 2 syny a 2 dcery
a koupili si později domek čís. 31.
Pozemková kniha praví, že čís. 25 do r.
1845 bylo Turkovic, kdy je koupil Josef
Španěl, s výminkem pro Marii
Španělkovou ( nar. 1788 ), která měla
syna Františka Krejčího, ženatého
nádeníka se synem. Josef Španěl byl
krejčím, ovdověl r. 1851 a znovu se
oženil. R. 1858 domek vyhořel. R. 1891
(jsa 88 letý ) odešel na výminek a
přistoupil domek Pavlíně Stanislavové.
R. 1897 byl majitelem František
Němec, od r. 1905 Václav Houška s
chotí Annou.
Číslo 26.
Soupis z r. 1843 uvádí majitelkou
Marii Španělkovou, ale r. 1837 – 1849
jest držitelem František Hakl, nádeník,
byl po dvakráte ženat a měl 5 dcer. R.
1885 koupil domek Václav Štrádal s
výminkem pro Fr. Hakla a Annu
Černou, r. 1890 koupil to Jan a Anna
Černých, r. 1895 zakoupeno bylo č. 26
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pro Alžbětu
Horeckou.

Černickou

a

Rosálii

Číslo 27.
R. 1837 jakož i r. 1857 drží čís. 27
nádeník Jan Bastl s chotí Kateřinou;
měli 5 dětí. R. 1858 vyhořeli. V soupisu
r. 1843 zapsali držitelkou Marii
Brůžovou,
snad
matku
dále
jmenovaného nájemníka. R 1837 měli
podnájemníky:
Václava
Brůžu,
ženatého nádeníka se synem, který si
koupil domek čís.20, a Václava Joukla
se ženou, který se přestěhoval do č. 22.
Bastlovi odešli na výměnek r. 1880 a
domek převzal syn Václav se ženou
Marií. R. 1895 koupil čís. 27 manželé
Václav a Marie Papežovi.
Číslo 28.
R. 1837 měl toto stavení nádeník Jan
Maťák. Mimo něj tam bydleli: I. Nádeník
Antonín Maťák se ženou, synem a
dcerou ( r. 1872 odstěhovali se do
Podlusk.); II.Marie Fričová s dcerou
Annou, synem Josefem ( přiženil se do
čís. 18 ) a synem Václavem ,,
Šarapatkou;“ syn dcery Anny ( roz.
1817 ) slul Josef Frič -,, dobře Čmuchař

“ jak připsal rychtář -, rodina se
odstěhovala do čís. 38.; III. Nádeník
Josef Vajsa. R. 1852 získali domek Jan
a Alžběta Maťákovi s výměnkem pro
matku Annu, r. 1858 vyhořeli. R. 1865
na
polovici
Jana
Maťáka
byly
pohledávky dětí Pátkových. R. 1883
měli díl Josef a Anna Čechákovi. Od r.
1904 drží domek Josef Čechák.
Číslo 29
R. 1837 i 1843 byl vlastníkem
nádeník Josef Jílek ( † 1855 ) s
manželkou Alžbětou, měl 2 syny a 2
dcery. Nájemníkem byl u něho Jan
Joukl, nádeník se ženou a 4 dětmi. Po
smrti Jílkově bylo r. 1856 vtěleno
zástavní právo pro jeho děti. R. 1873
byl domek koupen pro Annu Bártovou a
Rosálii Hübschovou na polovici; r. 1905
dědila Rosálie Hübschová polovici po
matce.
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KNIHOVNA
Upozornění pro naše čtenáře!!!
Nové knihy z Litoměřic budou v naší knihovně k dispozici od
pondělí, 29.června.
Otevřeno je (i o prázdninách) každé pondělí od 9 do 11
a od 17 do 19 hodin.

Opět děkuji všem občanům, kteří přečtené časopisy dávají
do místní knihovny, kde mohou ještě posloužit.
Těším se na Vaši návštěvu.
Ing. Iva Fořtová - knihovnice

POZOR!!! VELKÁ SAMOLEPKOVÁ SOUTĚŽ.
O prázdninách (6. července až 31. srpna) bude v knihovně probíhat velká samolepková soutěž.
Při každé prázdninové návštěvě knihovny a půjčení knihy dostanete na zvláštní "prázdninovou průkazku" samolepku. Na
konci prázdnin samolepky spočítáme a vyhlásíme vítěze. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích - děti do 15ti let a dospělí.
Tři čtenáři v každé kategorii dostanou trička a připravené jsou i další ceny.
I.F.

Ohlédnutí za „Nocí s Andersenem“ v naší knihovně
Noc s Andersenem je jednou z akcí,
kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí
a dětské čtenářství.
První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a
na dvacet malých čtenářů čekalo noční
dobrodružství v podobě čtení pohádek,
soutěží, her a překvapení.
V roce 2001 se spalo v 40 knihovnách
- všude se nápad líbil a šířil dál.
Loni se nocovalo již na 590 místech.
To jsme se poprvé připojili i my, ve Vědomicích. Noc v místní knihovně strávilo
16 dětí a 3 dospěláci.

A letos? Letos se nocovalo na více
než 800 místech. Jsme hrdí na to, že
jsme opět byli součástí tohoto projektu.
Tentokrát jsme (z 3. na 4. dubna) do
knihovny vtěsnali 20 dětí. Téma letošnho nocování byly knihy Ondřeje Sekory. A tedy brouci, broučci a berušky. I
na našem pohádkovníku (strom jsme vysázeli již loni) jich 20 přistálo. Také jsme
si napuntíkovali ferdův šátek, zpívali
jsme a tancovali. A to dokonce s našimi
seniory, kteří právě v pátek měli své
pravidelné přátelské posezení. Dík za
vřelé přijetí.
Také děkuji všem, kteří přispěli k

zdárnému průběhu akce. Dík za gulášek, řízečky i za všechny buchty. Naši
nocležníci rozhodně hlady netrpěli. A děkuji za podporu vedení obce, bez té by
se taková akce uskutečnit nedala. A to
by vážně byla škoda. Na našem webu
se můžete podívat na fotky, jak to
broučkům slušelo.
V předstihu upozorňuji všechny zájemce o nocování v knihovně, že v příštím
roce – tedy v roce 2010, budu děti vybírat podle toho, kolik knížek přečtou,
případně, zda se účastní dalších akcí v
knihovně.
I.F.

Okno do ulice 2009
Přijímání přihlášek do letošního ročníku soutěže o
nejkrásnější květinovou výzdobu již bylo ukončeno. V
červenci se rozhodne o 10 finalistech soutěže. Celkového

vítěze
můžete
vybrat
svým
hlasováním
na
internetových
stránkách a na obecním úřadu.

FOTOSOUTĚŽ
Nestihli jste přihlásit své okno do soutěže? Nebo žádné
okno do ulice nemáte? Nezoufejte!
Letos vyhlašujeme doprovodnou FOTOSOUTĚŽ.
Téma je „Co roste a kvete ve Vědomicích“
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání maximálně 3
soutěžních fotografií a to :
1. doručením fotografií ve formátu minimálně 10 x 15 cm na
OÚ Vědomice
2. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Vědomice
3. zasláním digitálních snímků v
rozlišení alespoň

1600x1200 px na e-mail kultura.vedomice@seznam.cz
Na zadní straně každé fotografie musí být jméno a příjmení
autora, název snímku, e-mail nebo telefon, příp. adresa
autora. Stejný popis musí obsahovat i email s digitálními
snímky a obal na CD s vypálenými fotografiemi.
Fotografie přijímáme do soutěže od 1. července 2009 do
31. srpna 2009. V září budou soutěžní snímky umístěny na
webových stránkách http://obec-vedomice.unas.cz, kde
proběhne hlasování o nejlepší fotografii. Snímky také
ohodnotí porota. Tři výherci budou odměněni hodnotnými
I.F.
cenami.

Milé maminky, babičky a všichni, kdo můžete pomoci!
Pro výtvarnou práci s dětmi, která probíhá každé pondělí odpoledne v knihovně, sbíráme tento materiál:
- víčka od PET lahví, ruličky od toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek, zbytky vln a přízí, zbytky látek, kůží, korkové zátky, nefunkční CD/DVD, plastová vajíčka z Kinder
vajíček, staré knoflíky, korálky, zbytky dřevěných stavebnic...
Můžete-li něco z toho věnovat, zavolejte prosím na tel.:
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723 824 329, nebo to rovnou přineste do knihovny (nebo na
obecní úřad).
Moc děkuji všem, kteří již mou výzvu (uveřejněnou již ve
vývěskách a na webu) vyslyšeli.
Také bych ráda našla sponzora, který by věnoval nějaké
odměny pro děti, které se zúčastňují soutěží v knihovně.(reklamní předměty apod.)
Ing. Iva Fořtová
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Okénko mateřské školy Vědomice
Vážení čtenáři,
Za necelý měsíc máme léto - čas
prázdnin a dovolených. Dny plné slunce a
pohody. My všichni se rozjedeme do všech
koutů země a přivezeme si další
nezapomenutelné zážitky z našich cest. I
my, děti z mateřské školy, se těšíme na
prázdniny. Předtím se ovšem musíme
rozloučit s kamarády, kteří od září usednou
do školních lavic a stanou se žáky základní
školy.
Poslední červnový týden se rozloučíme
se školním rokem 2008/2009 ozdravným

Kultura
Z našich akcí

pobytem v Lhotsku. Tam je pro nás
přichystáno spousta překvapení jako např.
sportovní olympiáda, diskotéka, turistický
výlet, práce s mapou, stezka odvahy a
mnoho dalších.
Za všechny zaměstnance MŠ mi dovolte
popřát, ať se Vaše dovolené vydaří, ať
načerpáte sílu do dalších pracovních dnů.
Dětem potom - krásné a slunné prázdniny
s minimem úrazů.
Lenka Patková a kolektiv MŠ

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:

Velikonoční výstava
(28. a 29. března)
Děkuji všem občanům, kteří přispěli svými exponáty na
velikonoční výstavu. Soutěž o nejhezčí kraslici byla pro malý
zájem zrušena. Odměnu však dostali všichni, kteří své
výrobky na výstavu donesli.
I přes nezájem vystavovatelů a sobotní nepřízeň počasí se
akce vydařila a na výstavu si našlo cestu dost návštěvníků.
Kromě vlastní velikonoční výstavy si zájemci mohli vytvořit
vlastní dekoraci z vrbových proutků, nasít řeřichu do
skořápkového květináčku nebo ozdobit perníček. Děti mohly
navrhnout zajíčkovi oblečení a pak se s ním vyfotit. Celou
dobu
nás
provázeli
“Andílci
v
kožíšku”
(http://www.akela.estranky.cz/) - chlupatá zvířátka, která si
děti chovaly a hladily. I cesta v kočáře taženém psím
spřežením byla pro mnohé děti velkým zážitkem.

Sváťovo dividlo
V pátek, 3. dubna, k nám opět přijel Sváťa se svými
loutkami. Dětem zahrál pohádku o broučcích a opět
nezklamal. Na 50 párů dětských očí na něm přímo viselo.
Jen je mi trochu líto, že někteří rodiče pořádání takové
akce berou jako samozřejmost a kolem kasičky na
dobrovolný příspěvek projdou bez povšimnutí. Vždyť vybrané
penízky zase slouží k pořádání dalších akcí pro vaše děti...

Zpráva ze sletu čarodějnic
vědomických (30. dubna 2009)
Tak to máme letos za sebou. Počasí nás sice dost strašilo,
ale my se hned tak nezalekneme.
A tak nám tu letos přibylo spousta mladých absolventů
Školy Harryho Pottera. Musím uznat, že se s vyučovanými
předměty popasovali velmi dobře. Ani ohavné překusování
žížal a lovení ve slizu jim většinou nečinilo obtíže.
Rovněž starší a pokročilé čarodějnice nezklamaly. Na
seminář naší Vědomické čarodějnické univerzity třetího věku
(VČU3V) se dostavily a čichovou soutěž zvládly bezvadně
(jen ta becherovka občas dělala potíže). Snad jen při příštím
semináři by raději ochutnávaly, než jen čichaly. Tak, milé
kolegyně, máte rok na trénink.
K Labi jsme doletěli bez úhony, ježibabu ušatou jsme spálili
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http://obec-vedomice.unas.cz
(ta přání, co jste jí šeptali do ouška se jistojistě splní) a přes
počáteční obtíže s hudbou se i u Labe rozběhla zábava.
Absolventi naší Školy Harryho Pottera si ještě vyrobili trochu
slizu a pak už patřil parket rejdícím čarodějnicím.
A ještě vzkaz pro odrostlé čarodějnice: “Přijďte příště mezi
nás!!! Za svou pravou podobu se stydět nemusíte…”

Oslava Dne dětí
Tentokrát to byla “Recykláčkova olympiáda”.
Oslava svátku dětí je už tradičně důvodem pro uspořádání
soutěžního odpoledne pro naše děti. A bylo tomu tak i letos.
Celé odpoledne bylo na téma třídění odpadů –
„Recykláčkova olympiáda“. Základem měl být pětiboj –
příroda, střelba do plechovek, slalom s popelnicí, třídění
odpadů a hod PET lahví do dálky. Bohužel myslivci, kteří
přislíbili zajištění první disciplíny pětiboje, se nedostavili. A
tak soutěž proběhla jako čtyřboj. Pro děti byly připraveny i
další, nesoutěžní disciplíny. Mohly si vyrobit hračku z
plastové lahve od pitíčka, které dostaly při startu, poskládat
obrázek z víček od PET lahví nebo si vyzkoušet složit znak
naší obce. Také si zazpívaly a na tanečním parketu si
zahrály hry. Nejvíc je asi zaujala přetahovaná lanem s
místními hasiči. A kdo myslíte, že vyhrál? No přece děti. Bylo
jich víc... No, bylo jich opravdu hodně. Čtyřboje se zúčastnilo
96 dětí. Zlatým hřebem odpoledně mělo být slavnostní
vyhlášení vítězů. Byly připraveny stupně vítězů, medaile i
poháry. Technika nás však těsně před vytištěním výsledků
zklamala. Notebook sice nešel po soutěži na recyklaci, ale
do nabíječky a výsledky se děti dozvěděly až druhý den na
internetu (http://obec-vedomice.unas.cz) nebo ve vývěskách.
A hned v pondělí si přišlo své ceny do knihovny vyzvednout
15 dětí a další přišly následující týden.
Přes tyto komplikace (termín jsme kvůli nepřízni počasí
posouvali o týden...), se dětský den nakonec vydařil. Tak
zase za rok!
Účast na večerní taneční zábavě byla sice slabší, ale kdo
přišel, na parketu se alespoň nemusel mačkat.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci všech našich
akcí podíleli. Ať již byli vidět víc či míň. Bez nich by to prostě
nešlo.
I.F.
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Pozvánka na hasičskou zábavu
V sobotu,
11. července pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve
Vědomicích v areálu u Labe taneční zábavu, na kterou
zve všechny občany. Začátek je ve 20:00 hodin a k tanci i
poslechu bude hrát, jako každý rok, skupina pana Petra
Bauera, letos poprvé v plné sestavě. Na této akci nebude
vybíráno žádné vstupné. Občerstvení je zajištěno.

SPORT
SK SAHARA Vědomice – fotbal - jaro 2009
„A“ mužstvo
Jarní část ročníku 2008/2009 jsme zahájili na domácím
hřišti vítězstvím 2 : 0 nad celkem Přestavlk po dobrém
výkonu zejména v prvním poločasu. V dalším utkání na hřišti
Počeplic, za které hraje od jarní části náš dlouholetý hráč
Fr.Lisec, jsme měli opět výborný nástup do utkání, když jsme
po 30ti min.vedli 3 : 0. Bohužel ještě do poločasu jsme
inkasovali na 3 : 1 a od té chvíle prakticky do konce zápasu
byla z naší strany hra nevýrazná a pasivní, čehož soupeř
využil. Nejdříve po centru z pravé strany si vstřelil vlastní gól
Ruda Nevečeřal a v šesté minutě nastavení po kopu z rohu
domácí vyrovnali a tím jsme přišli o důležité dva body v boji o
postup. Další zápas doma s Libkovicemi se nehrál z důvodu
nedostavení se hostů a kontumačně jsme vyhráli 3 : 0.
Následovaly dva veledůležité zápasy s mužstvy umístěnými
před námi. Doma s Kostomlaty 2 : 4, kdy jsme po dobrém
nástupu do utkání vedli v poločase 2 : 1, přesto jsme vedení
neudrželi a ve druhém poločase jsme třikrát inkasovali. Ve
Mšeném Lázně jsme prohráli 0 :4 ,i když v první půli jsme
měli tři vyložené šance. Po změně jsme však neudrželi s
domácími krok a po dvou obdržených gólech jsme již neměli
na to, aby jsme utkání otočili. Bohužel se v obou případech
projevily neduhy našeho mužstva. Neproměňování šancí,
zejména v prvních poločasech a fyzická kondice, kdy s
blížícím se koncem zápasu pouze odkopáváme míče a
vyváříme si minimum šancí na zvrat v utkání. Díky těmto
bodovým ztrátám se naše vyhlídky na postup dostaly již
pouze do teoretické roviny.
V následujícím zápase doma s celkem SK Hrobce chtěli
hráči odčinit předcházející porážky a po zlepšeném výkonu
ve druhém poločase nakonec vstřelili rozhodující branku. Ve
Ctiněvsi bohužel probíhal zápas podle již známého
schématu, kdy po vyrovnané první půli přišly dvě naše chyby
během 10 minut, které domácí potrestali góly a o výsledku
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bylo rozhodnuto. Domácí vyhráli 2 : 0. V dalším zápase na
domácím hřišti proti rezervě Budyně se soupeř dostal do
vedení ve dvacáté minutě prvního poločasu a byl i herně
lepší. Už se zdálo, že bude pokračovat neplodná převaha
našeho týmu, ale po změnách o přestávce a během druhého
poločasu, kdy nastoupili P.Hyťha a J.Hořejší se projev
mužstva zlepšil, začali jsme být aktivnější a branky na sebe
nedaly dlouho čekat. Nejdříve vyrovnal střelou po rohovém
kopu na 1 : 1 Petr Hyťha, zanedlouho po něm krásnou
střelou do levého růžku soupeřovy branky dal vedoucí gól
Láďa Hubálek a vítězstí pojistil brankou na konečných 3 : 1
hlavičkou Pepa Hořejší. V našem zatím posledním zápase
na Podbradci
podalo naše mužstvo i v kombinované
sestavě, kdy chybělo pět hráčů základní sestavy, zatím
nejlepší výkon co se týká výsledku zápasu, vyhráli jsme 8 :
1 (5 : 0), i předvedené hry.
Do konce soutěže zbývají poslední dva zápasy. Doma 13.6.
s Vražkovem B a 20.6. v Račiněvsi.
I když je už nyní jasné, že i další soutěžní ročník budeme
hrát IV. třídu, budou hráči připraveni podat co možná nejlepší
výkony, aby naši věrní diváci byli spokojeni a vždy rádi se na
Saharu vraceli.
Děkuji, a těšíme se na Vaši návštěvu
SAHARA válí !!!!!
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ŽENY
K prvnímu jarnímu mistrovskému
zápasu III.ligy žen k nám zavítal
vedoucí celek tabulky TJ Holoubkov.
Obavy z utkání se naplnily do
posledního puntíku. Soupeřky nás
doslova převálcovaly. Holky nestíhaly
pokrývat protihráčky a ty si dělaly v
našem pokutovém území co chtěly. A
tak skóre hrozivě narůstalo, aby se
nakonec zastavilo na konečném
výsledku 2:12.
Ve druhém kole jsme hostili tým FK
Bohemia Tábor. Udělali jsme řadu
změn v sestavě, které nakonec
rozhodli o našem prvním vítězství v
soutěži. Zápas skončil výhrou 2:1, kdy
oba góly zařídila Týna Zahálková.
Tentokrát se děvčata vyvarovala
zbytečných chyb v obranné fázi,
spolehlivě
též
zachytala
nová
gólmanka Terka Tesařová.
Další zápas jsme odehráli v České
Lípě, konkrétně na hřišti TJ Spartak
Dubice. Ačkoli jsme prohráli 2:1,
podaly dívky celkem snaživý výkon.
Vedli jsme brankou Renči Saskové,
což soupeřky zaskočilo. Stejná hráčka
mohla přidat druhou branku, ale ve
vyložené pozici nedala. Soupeřky před

poločasem vyrovnaly. Ihned
po
přestávce
jsme
při
rohovém
kopu
vyrobili
trestuhodnou hrubku a bylo
dokonáno.
V následném čtvrtém kole
jsme uhráli bod s FK Říčany
(0:0).
Děvčata
bojovala,
zvláště druhá půle byla vydařená.
Chybělo pouze lepší zakončení.
Pochvalu si zasloužila celá obranná
čtveřice
včetně
brankářky
Terky
Tesařové, která vychytala svou první
nulu v soutěži.
Páté kolo jsme si zajeli pro porážku 4:1
do Pavlíkova. Neproměnili jsme řadu
vyložených šancí a tak přišel ke konci
zápasu zákonitý trest. Během 20 minut
jsme obdrželi 3 góly a bylo po dobrém
výsledku. Celé utkání se odehrálo za
úporného vedra, nám bohužel síly
došly rychleji.
Šesté kolo jsme přivítali na domácím
hřišti DFK Mnichovo hradiště. Zápas
měl vcelku dobrou úroveň. V prvním
poločase jsme si vytvořili opět několik
vyložených příležitostí, avšak jako už
po
několikáté
zůstaly
nevyužity.
Nakonec jsme šťastným gólem v

polovině utkání vedli 1:0.
Ve druhém poločase nás
soupeřky zatlačily, přesto
jsme se dostali do dvou
„loženek“. Stínem zápasu
bylo nepříjemné zranění
protihráčky, která musela
být odvezena s otřesem
mozku rychlou záchranou službou do
nemocnice. V závěru se holkám
podařilo vstřelit druhou branku, ta však
už neměla patřičnou váhu. Většina
hráček byla myšlenkami mimo hřiště,
dokonce byly vidět u soupeřek i slzy v
očích, tak byly otřeseny zraněním
spoluhráčky. Naštěstí vše dobře
dopadlo a hráčka byla po dvoudenním
pozorování z nemocnice propuštěna.
Zápas skončil naším vítězstvím 2:0.
Poslední zatím odehraný zápas byl ve
Všestudech. I zde jsme prohráli,
tentokrát 4:0. Soupeř nás přehrál ve
všech směrech. Do konce sezóny nás
čeká odehrát ještě utkání doma s
Blatnou a poslední kolo venku Mělník,
kde bychom chtěli odvést soupeřkám
porážku z podzimní části.
Za trenéry žen P. Chládek

Volejbal
Od naší poslední zprávy,která se týkala valné hromady uběhl
opět nějaký ten čas a můžeme říci, že jsme
opět nezaháleli.
Zúčastnili jsme se poměrně velkého turnaje
pořádaného ve sportovní hale „Pod lipou“, kde
jsme se za účasti 12 družstev umístili na
velmi slušném 6. místě. Zde lze podotknout,
že v turnaji byla zapojena vesměs družstva
registrovaných hráčů ,takže naše 6. místo
společného pořadí turnaje znamenalo 1. místo
v rekreačních družstvech. Mimo jiné, v pořadí
za námi zůstal i vítěz posledního ročníku námi
pořádaného memoriálu, „Déčko“ volejbalistů
Roudnice n.L.
Další naší akcí byla účast (pod hlavičkou SAHARY) na
společenském večeru, který byl veden jako soutěž . Zde
účastníci prezentovali svou dovednost, zručnost a
vědomosti. Z 5-ti družstev jsme skončili těsně druzí. Po
slabším začátku jsme mohutným finišem již nestačili
„nabranou“ztrátu dohonit. Na začátku jsme byli trochu
nervózní a vyvedeni z míry různorodostí zadaných úkolů.
Např. jeden náš nejmenovaný, i když již léty zkušený člen
týmu neuměl naznačit misionářskou polohu. Dále jsme
zavazovali tkaničky jednou rukou, chytali vodotrysk vody z
láhve do úst, ve vědomostech hádali různé výrazy a malovali
obrázky.
První letošní výlet nás zavedl na kopec Sedlo za Liběšicemi.
Trochu jsme si cestu ulehčili tím, že jsme vlakem dojeli do
Liběšic a pak opravdu již pěšky. Vedoucí výpravy prokázal
svou zkušenost již tím, jak umně nalákat vyšší počet turistů.
Oznámil, že po cestě jsou 3 restaurace s občerstvením a že
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„trpět“ nebudeme. Někteří naivní jedinci to Jirkovi Brázdovi
opravdu uvěřili a nevzali sebou potřebné
množství a druh tekutin. Krutou pravdou bylo
to, že již po 100 metrech cesty od nádraží
vůdce výpravy oznámil, že uvedené zdroje
tekutin jsme již přešli a že se nachází směrem
do města a my razíme na druhou stranu,
směrem ke kopci. V tu chvíli se výlet pro
některé začal měnit v tryznu. A to byl teprve
začátek výletu. V praxi to znamenalo jít zhruba
7 km v teple na kopec, a pak i zpátky bez
slíbeného chladivého moku. Tehdy jsme si
uvědomili proč se jmenujeme SAHARA. Sice
jsme výlet přežili všichni ve zdraví, nějaké
tekutiny jsme stačili doplnit před odjezdem zpět ve městě.
Utrpení a stálý nedostatek tekutin se na nás podepsal tak,
že po příjezdu na roudnické nádraží zamířili všichni
nezadržitelně a neomylně za Labe „Pod lípu“ doplnit deficit
chybějících tekutin. Zde jsme zhlédli i soutěž ve výcviků psů
a pak teprve spokojeným krokem a s vědomím dobře
stráveného a využitého dne odešli směrem ke svým
domovům.
Využili jsme i první letošní teplé dny k tomu, že jsme si
udělali turnaj v beachvolejbalu. Na některých bylo patrné, že
změna hřiště je problémem. Všechna 4 družstva vydala ze
sebe vše a svedla bratrovražedné boje o vítězství. Turnaj se
vydařil. Po jeho skončení jsme vysypali písek ze všech
možných a nemožných míst na těle a záhybů a začali
plánovat další akce.
Samozřejmě Vás o nich budeme opět informovat.
V.V.V.V.

Vědomické noviny

Termíny a typy vývozů sběrných nádob na komunální odpad
na 2. pololetí 2009
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Pro děti
Ahoj děti. Dneska jsem pro Vás připravila pár básniček o žabičkách. Hodí se k vodě. A tu si snad o prázdninách pěkně
užijete. A taky jedno žabičkové bludiště. Kudy žabka doskáče k rybníčku uprostřed?
ŽABKA
Skáče žabka do oblak,
umíš skočit také tak?
Usmívá se zlehýnka,
má zelená stehýnka.
ŽÁBY
Žáby skáčou do vzduchu,
líbí se jim na suchu.
Žáby skáčou do rybníka,
líbí se jim, jak to stříká.
ŽABKY V DEŠTI
Co dělají žabky,
když padají kapky?
Co dělají? To dělají:
v blátě ťapky, capky!

A tuhle

si mů
žabku

žeš vyb

arvit!

Prázdniny v knihovně
ANEB "V KNIHOVNĚ SE NENUDÍME"
Každé prázdninové pondělí od 9:00 do 11:00 hodin.
6. července
Malujeme na textil – TAŠKA NA PRÁZDNINY
13. července
Zapomenuté hry – jak si hrála tvoje babička nebo dědeček
20. července
Duhová cédéčka – malujeme barvami na sklo
27. července
Vlaky, vláčky, mašinky – po roce opět stavíme maxi-vláčko-dráhu
a s těmi, kteří na mašinky nejsou, si vyrobíme něco proti slunci
3. srpna
Zdobíme kamínky – ubrousky, barvy, drátky
10. srpna
Modelujeme a modelujeme. Tolik modelíny pohromadě jste ještě neviděli
17. srpna
Koule a kuličky – co všechno se dá s kulatou věcí hrát
24. srpna
Vyrábíme originální zápisníčky a obaly na knížky – nemáte obal na učebnici? Naučíte se, jak na to.
31. srpna
Užijem si prázdniny do poslední hodiny – hry a soutěže

Velká samolepková soutěž
Pro všechny čtenáře vědomické knihovny vyhlašuji velkou samolepkovou prázdninovou soutěž.
Tedy i pro Vás, děti!!!
Při každé prázdninové návštěvě knihovny a půjčení knihy dostanete na zvláštní "prázdninovou průkazku" samolepku. Na
konci prázdnin samolepky spočítáme a vyhlásíme vítěze. Odměnou jsou trička a další pěkné dárky.
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Jen tak pro zajímavost: i když američané tvrdí, že vynálezcem křížovky je Artur Wynne jehož první křížovku uveřejnili
21.12.1913 v New York World (vzorem mu prý byla hra magické čtverečky, které ho naučila jeho babička), vše je jinak. První
křížovka pochází z Prahy! Zveřejnila ji učitelka Mlada Antošová. Křížovka se jí ale začalo říkat až v roce 1902 (hádanka
křížová, a o rok později už hádanka křížovka).

Vědomické noviny
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Nabídka zasílání hlášení místního rozhlasu
e-mailem
Už nezmeškáte žádné hlášení...
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.

Nabídka řemesel a služeb pro naše občany
Jak jsme již oznámili v minulých číslech Vědomických
novin, připravili jsme pro živnostníky a poskytovatele služeb v
naší obci prostor pro uveřejnění informací o jejich činnosti a
kontaktech na ně. Zveřejňujeme tímto nabídky, které nám
zatím došly a doufáme, že se do příštího vydání přihlásí další
zájemci.
MASÁŽE DO DOMU - LENKA LEGNEROVÁ
tel.: 605 007 054
e-mail: masaze.praha8@seznam.cz
ceník k nahlédnutí na OÚ Vědomice

Chcete-li, aby se kontakt na Vás objevil v dalším čísle
Vědomických novin, musíte doručit do úřadovny Obecního
úřadu tyto informace:
- Jméno právnické nebo fyzické osoby
- Popis nabízené služby ( např.: stavební klempířství,
topenářství apod.)
- Kontaktní údaje ( telefon, e-mail)
- Adresa provozovny nebo bydliště
Upozorňujeme, že se nejedná o reklamu, informace nad
rámec naší výzvy nebudou zveřejněny. Uvedení informací v
tomto
seznamu nebude zpoplatněno.

Inzeráty
Psí osud
Vím, že nejsem jediná, kterou páníček vyhodil a nechal mě osudu. Ale štěstí, jaké mám já, nemá jen tak nějaký pes. I když
bylo vidět, že čekám štěňata, ujali se mě Jedličkovi. Čekala mě jasně nejprve lékařská prohlídka. Nečekali dlouho. 8.6. jsem
jim porodila 3 pejsky a 5 čubiček. Tedy nadělení. Lékařka radila, aby nechali jen dva a zbytek přinesli v krabici k utracení.
Ještě nebyla na světě a moji noví páníčci se rozhodli, že si moje štěňátka tak krutý osud nezaslouží a že všechny nechají
žít.
Jen teď mají trochu starost, co s nimi bude. Nechtějí, aby skončila v útulku.
Já jsem středně velká Colie a moje štěňátka jsou vážně moc roztomilá. Pokud chcete mít psího kamaráda, přijďte se na nás
podívat a štěňátko si vybrat.
Jedličkovi – Za školkou

Termín uzávěrky příštího čísla je 18.9.2009.

Občasník Vědomické noviny, vydává obec Vědomice, IČ 00264598, pod evidenčním číslem Ministerstva kultury
ČR E 14 213, v nákladu 300 ks - červenec 2009.
Tel: 416 837 240, E-mail: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.
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