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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,
právě se Vám dostalo do rukou vánoční
vydání Vědomických novin.
Jménem redakce Vědomických novin Vám
přeji příjemné prožití Vánočních svátků a do
roku 2017 hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Ať se Vám vše daří podle Vašich představ a
těším se, že se v příštím roce u

Vědomických novin opět setkáme. Máte-li
nějaké náměty, jak noviny vylepšit,
neváhejte a napište nám. Rádi uvítáme
nejen Vaše připomínky, ale i Vaše
příspěvky.
Kontakt a termín uzávěrky dalšího čísla
najdete vždy na poslední stránce novin.
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Pro děti máme vánoční úkol.
Počítáme tyto krásné vánoční
koule v celých novinách.

Třeba to, že sejdeme se u svátečního stolu,
rozsvícený stromeček, uklizený domeček.
Popijeme kávu, čaj, nebo rumíček,
vezmeme si upečený perníček
či vanilkový rohlíček.
Vánoční nálada, pro děti záhada,
kde ježíšek se tu vzal
a dárky pod stromeček dal?
Vždyť když šly spát,
tatínek dveře, okna zavíral.
Ptal se také Kubíček,
kdy na okno zaťukal Ježíšek?
Tatíček a mamička uklidňují Kubíčka.
Když jsi ještě spal v postýlce,
Ježíšek si poradil,
stromeček do pokoje postavil
a dárečky připravil.
A tak zase po roce, mějte hezké Vánoce.

Sběrný dvůr odpadu ve
Vědomicích bude uzavřen 24. a
31. prosince 2016.
Ve středu 28. prosince bude
otevřeno!
Svozy komunálního i tříděného
odpadu probíhají dle
harmonogramu.

OBECNÍ ÚŘAD

Ve dnech 22.12 2016 až 1.1.2017
bude OÚ Vědomice uzavřen z
důvodu čerpání řádné dovolené.
Znovu otevřen bude 2. ledna 2017.

V

VÁŽENÍ OBČANÉ.
Vánoce – kouzelné období, jedno z nejkrásnější v roce je opět tady. Přichází období tolik
vytoužené zejména těmi nejmenšími, doba očekávání, zda se naplní jejich nejtajnější
přání. Vánoce jsou svátky klidu a domácího štěstí, radosti z rozzářených dětských očí nad
dárky pod vánočním stromečkem. Přeji Vám prožití vánoc v kruhu rodiny a svých přátel,
obklopeni pohodou a vzájemným porozuměním. Pamatujte, že hodnota dárku nespočívá v
jeho ceně, ale v lásce, s jakou Vám byl darován.
Do nového roku Vám přeji, aby okolo Vás bylo pořád živo a veselo, plno smíchu a žádné
slzy, jenom samá radost. Vykročte do nového roku 2017 tou správnou nohou, s dobrou
náladou a při půlnočním přípitku vzpomeňte na všechny, které máte rádi a kteří mají rádi
Vás.
Do nového roku Vám přeji mnoho pozitivní energie a hlavně to nejcennější, co člověk má,
zdraví.

Václav Tyl, starosta obce

CO PRO KOHO ZNAMENAJÍ VÁNOCE
R. Vápeníková
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Místní referendum se konalo současně s volbami do
krajských zastupitelstev dne 7. a 8. října 2016 ve zvláštní
hlasovací místnosti na obecním úřadu.
Z celkového počtu oprávněných voličů 687 se referenda
zúčastnilo 492 voličů. To je 71,4%.
Otázka, o níž bylo v referendu rozhodnuto:
„ Souhlasíte s těžbou výhradního ložiska štěrkopísku v
katastru obce Vědomice?“
V referendu 99% zúčastněných osob označilo odpověď NE.

Referendum je platné a závazné.
Vzhledem k tomu, že výsledky
referenda jsou jednoznačné - občané
s těžbou ložiska nesouhlasí; a výsledky referenda jsou
závazné, zastupitelstvo obce je povinno se tímto výsledkem
řídit.
Neprodleně po ukončení referenda byly o jeho výsledku
informovány všechny zainteresované úřady a organizace.

Informace z obce
JAKÝ BYL ROK 2016 V NAŠÍ OBCI.
Na úseku investic jsme získali územní

souhlas s umístěním stavby hasičského
hřiště ve veřejném sportovně
rekreačním areálu u Labe. To si vyžádá
přemístění části hřišť na pétanque,
vybudování napojovací šachty, rozvod
užitkové vody, protlak pod komunikací,
odběrnou šachtu, vsakovací jámu
včetně rozvodu elektro a osvětlení.
Zahájení stavby předpokládáme na jaře
příštího roku. Zastupitelstvo obce
schválilo podání žádosti o dotaci z
Programu obovy venkova ministerstva
pro místní rozvoj.
Tuto dotaci můžeme získat díky

skvělému umístění v soutěži Vesnice
roku 2016. V krajském kole jsme získali
druhé nejvyšší ocenění - Bílou stuhu za
práci s mládeží.
Se získáním tohoto ocenění se pojí

ještě získání další dotace, a sice
krajské. Tu využijeme na rekonstrukci
povrchu multifunkčního hřiště pro
veřejnost ve veřejném sportovně
rekreačním areálu u Labe. Současný
povrch z gumových čtverců je již v
nevyhovujícím stavu.
Další plánovanou akcí je Rozšíření

stávajícího doprovodného bistra ke
hřištím u Labe, kde v současné době
bylo zahájeno stavebním úřadem
společné řízení. Vydání územního
souhlasu předpokládáme do konce
letošního roku. Se zahájením stavby
počítáme v příštím roce. Zde je nutné
upozornit pořadatele kulturních akcí v
příštím roce, aby zajistili případné
mobilní občerstvení. Dále bude potřeba
ze strany obce zajistit otevření
sociálního zařízení pro návštěvníky
dětského hřiště.
Největší plánovanou akcí je

dokončení přípravy rozvojové plochy
obce k prodeji pozemků. Znamená to
realizaci inženýrských sítí - vody,
kanalizace, plynu, vynucené přeložky
závlah a vysokotlakého přivaděče vody,
dále výstavbu komunikací. Pokud vše
půjde dle harmonogramu, budou

připravené zasíťované pozemky
stavebníkům k dispozici v polovině roku
2018.
Vzhledem k finanční náročnosti celé

akce, je nutné finanční zajištění úvěrem.
V současné době je zastupitelstvem
obce schválena úvěrová smlouva a
připravuje se výběrové řízení na
dodavatele stavby. Předpokládané
zahájení stavby je na jaře 2017.
Nelze však hovořit pouze o

investicích.
Průběžně jsme v během roku

zajišťovali i správu ostatního majetku
obce - Mateřské školy, Hasičské
zbrojnice, Zázemí sportovních klubů,
obecního úřadu, sběrného dvora, areálu
U sumce, veřejných prostranství,
zeleně, chodníků, komunikací,
veřejného osvětlení, místního rozhlasu a
dalších.
Nebylo by spravedlivé zapomenout i

na zajištění činnosti knihovny, ve které
se odehrává nejen půjčování knih, ale
jsou zde pořádány výtvarné dílny pro
děti, kavárnička pro seniory, setkávání
členek taneční skupiny "Babí léto",
scházejí se zde i maminky s batolaty,
provádějí pohybová cvičení a další
aktivity.
Ing. Iva Fořtová, která pracuje i jako

knihovnice, získala v letošním roce za
svou práci ocenění - 1. místo v soutěži
"KNIHOVNÍK ROKU ÚSTECKÉHO
KRAJE".
Svůj podíl na kulturní a sociální oblast

dění v obci má komise pro občanské
záležitosti, která zajišťuje vítání nových
občánků do života obce, gratulace při
významných výročí našich spoluobčanů
a aktivně se podílí na kulturních akcích,
pořádaných obcí. Na začátku roku 2016
její členky zorganizovaly masivní anketu
mezi seniory.
V rámci dnešního bilancování bych se

rád zmínil i o sportovním dění v naší
obci. Již více než rok funguje Zázemí
sportovních klubů. Sportu je vždy
věnováno několik stran Vědomických
novin. Velkou radost máme se zapojení

velkého počtu dětí v oddílu přípravky
fotbalu. Velké poděkování patří hlavně
trenérům, kteří věnují dětem svůj volný
čas. To samozřejmě platí i u dalšího
sportu - hasičského. Sbor dobrovolných
hasičů obce Vědomice má již v okolí
svůj zvuk. Mladí hasiči se ze závodů
málokdy vracejí bez medailí. O jejich
úspěších se ve Vědomických novinách
také pravidelně dočítáte.
Naši obec reprezentují i členky

tanečního country souboru "Babí léto".
Jejich vystoupení již shlédlo mnoho
diváků v různých koutech našeho kraje.
Rozdávají radost, dobrou náladu a
hlavně poselství, že i v seniorském věku
se dá aktivně hýbat. Jejich velmi
atraktivní choreografie jim závidí
kdejaký county soubor. Může za to
trenérka a choreografka Alenka
Lőwová, která se seniorkám pravidelně
věnuje.
Zapsání všeho, co se v naší obci děje

má na starosti nový kronikář obce,
kterým je pan Miloš Marek. Ten bude
psát kroniku obce a tím předávat odkaz
současných událostí dalším generacím.
Je však třeba uvést i to, co se dosud

nepodařilo zrealizovat. Je to například
instalace zpomalovacích semaforů v
ulici Na Zavadilce. Technické řešení
tohoto problému (pro soulad se
současnou legislativou) se zatím
nepodařilo nalézt. Prozatím tedy bude v
roce 2017 opraven rozbitý ostrůvek při
vjezdu do obce. I nadále budeme na
policii požadovat provádění kontrol
rychlosti vozidel v obci.
Ústecký kraj ještě neukončil práce na

aktualizaci Zásad rozvoje Ústeckého
kraje, kde bude obchvat Roudnice
posunut dál od zastavěné části obce.
Opět vyvstala hrozba těžby

štěrkopísku ložiska Kyškovice-
Vědomice. Děkujeme všem občanům,
kteří se zúčastnili referenda a dali tak
jasně najevo, že jsou proti těžbě.

Václav Tyl
Starosta obce

Výsledky místního referenda
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Vážení čtenáři,
určitě si říkáte, jak ten čas letí a s

přibývajícími léty, jako by se
zrychloval. Za chvilku budeme
bilancovat, co nám rok přinesl a
možná si dávat různá předsevzetí.
Ale to trochu předbíhám. Nyní nás
čeká období uklízení, pečení cukroví
a shánění dárků.
Náš klub důchodců čítá 46 členů.

Přátelské posezení s hudbou se
letos uskutečnilo šestkrát.
Jsme rádi, že se můžeme scházet

v zasedací místnosti obecního
úřadu. Za to bychom chtěli
poděkovat vedení obce, že nám to
umožňují. Dále bych chtěla

poděkovat všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podílejí na činnosti
našeho klubu.
Klub důchodců zve všechny

občany na Silvestra na nečisto,
který se koná ve čtvrtek, 29.12. od
18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu. Přípitek, večeře a
občerstvení zajištěno. Vstupné je 80
Kč. Těšíme se na Vás.
Milé čtenářky a čtenáři, Vánoce

jsou časem radosti, dárků i
setkávání s rodinou. Přeji Vám
spokojené prožití Vánoc a šťastné
vykročení do nového roku 2017.

Za klub důchodců M.N.

Klub důchodců

Chceme vám napsat
něco o další činnosti
souboru. Během
posledního půl roku
jsme každý týden
pilně nacvičovaly,
abychom nezklamaly
očekávání dalších
diváků.

Naše červnové vystoupení jste možná viděli i vy. Konalo se ve
Vědomicích na oslavách 130 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů. Mezi dešťovými přeháňkami se nakonec
naše vystoupení konalo.
V dalším programu vystupovaly i jiné soubory, zábava se
vydařila.
Před prázdninami jsme ještě zatančily v Libotenicích na
prostranství před KD, kde se konala velká oslava 790 let od
vzniku obce.
Začátkem června zavítali do Vědomic zástupci hodnotící
komise Vesnice roku. Kromě prohlídky obce, kde obdivovali
její novou výstavbu a upravenost, sledovali i ukázku činnosti
občanů, kteří se nejenom sdružují v různých sborech a
klubech, ale zároveň Vědomice reprezentují. Svoji část
vystoupení předvedl i soubor Babí léto, který byl vzápětí
požádán starostkou obce Růžová u Děčína na účasti na
přehlídce tanečních souborů Růžovský drak, konané
začátkem září.
I přesto, že cestování vlakem do pohraničí nebylo jednoduché,
nabídku jsme přijaly. Atmosféra celé akce byla velice příjemná,
pohostinní organizátoři se stali našimi novými přáteli. Z tohoto
vystoupení jsme přivezly i náš první pohár.
Jelikož nás na podzim čekala ještě dvě důležitá vystoupení,
odjely jsme na třídenní soustředění. Svými prostory nám
nejlépe vyhovoval hotel Opera až v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Takhle daleko vědomické Babí léto sice ještě
nebylo, ale výhodou bylo, že jsme měly k dispozici svou
místnost na nácvik. Obyvatele tohoto městečka zaujalo naše
vystoupení, které sledovali na prostranství před hotelem. Když
nás po skončení zahrnuly dotazy, s Vědomicemi jsme je
alespoň na dálku seznámily.
Pak už jsme byly připravené zúčastnit se svým vystoupením
oslav Svátku seniorů v Mostě. Stejně jako loni jsme vyhověly

žádosti předsedy Krajské rady seniorů pana Aloise Malého a
soubor Babí léto obohatil na náměstí odpolední program pro
seniory a občany města Most.
O pár dní později nás čekala ještě cesta do Kulturního domu v
Lounech, kde bylo připraveno zábavné odpoledne. V rámci
Mezinárodního svátku seniorů i náš soubor vystoupil v
programu.
Už připravujeme tanec na další skladbu, do jejího nácviku
přibyla další dvojice.
„Babí léto“ se ale nejvíc těší na svoje hlavní obecenstvo a to
jsou senioři z Klubu důchodců ve Vědomicích, kteří budou
opět slavit Silvestra nanečisto. Budou prvními diváky při
premiéře připraveného nového tance.
Přijďte se podívat 29. prosince!
Sice jsou nám už dva roky a jsme celkem samostatné, ale
vážíme si každé pomoci.
Proto za podporu činnosti soubor Babí léto děkuje všem
sponzorům a organizátorům.
Děkujeme: S.B.CH. Instal Roudnice n.L. (Jiří Sovadina Dušan
Brázda), Radek Hypský - Vědomice, Klimatransport s r.o. -
Děčín (Jiří Málek - Václav Kikal, Manželé Neumanovi -
Vědomice, Myslivecké sdružení Černěves, Piller s r.o.
Roudnice n.L., Kouřil Václac - Dobříň, Mondi Štětí a.s., Mondi
Bags Štětí a.s., Mondi Coating Štětí a.s.

A.L.

Jste srdečně zváni.

Babí léto z Vědomic slaví 2. narozeniny

Ve čtvrtek
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Okénko mateřské školy Vědomice
Milí čtenáři,
Pomalu odešel barevný podzim a přichází zima. Připomíná

nám, že je opět čas, provést Vás děním u nás – v mateřské
škole.
Celý říjen byl pro nás ve školce ve znamení ovoce a

zeleniny, přírodnin a především barevných dýní.
I většina z nás se o „dýňový týden“, proměnila v kulaté,

šišaté, oranžové, zelené či žluté dýňky.
Vymýšleli jsme různé hry, výtvory a opět napekli s paní

kuchařkou dýně, tentokrát z lineckého těsta. S radostí jsme si
je posvačili při dopolední přesnídávce. Aby to rodičům nebylo
líto, pro ně jsme připravovali zeleninovou pomazánku z celeru.
Při odpolední ochutnávce jsme některým maminkám prozradili
dokonce i recept.
Jak jsme se již v minulém čísle Vědomických novin zmínili,

začátkem října jsme s dětmi navštívili Dětský svět „Méďa
Béďa“ v Bohušovicích. Prožili jsme tu hezké zábavné
dopoledne, plné atrakcí, které tento zábavný park dětem
nabízí - skluzavky, tobogán, nejrůznější prolézačky, bobovou
dráhu atd. Vydováděli se tu i naši nejmenší, pro které byl
vyhrazen samostatný koutek s míčky, i když - někteří si troufli
jak na velké tobogány, tak i bobovou dráhu. Tedy, na začátek
školního roku, byl náš první výlet i s nejmenšími prťaty
úžasný.
V říjnu nás ve školce navštívila i

divadla a kouzelník. První divadélko
přijelo s „Popletenou pohádkou“. Děti
byly během představení zapojovány
do děje a velice se jim to líbilo.
Druhé divadlo - „Štěpánka“ - si pro
děti připravilo hezkou a maličko
strašidelnou pohádku „O
strašidlech“. Obě představení se
dětem líbila a nadšeně o nich
vyprávěly ještě několik dní. A
kouzelník nám na konci podzimu
předvedl spoustu neuvěřitelných triků
a kouzel a na závěr nám dokázal
vyčarovat i úsměv na tváři.
V listopadu jsme ve spolupráci s

Obecním úřadem opět vítali nově
narozené kamarády. Děti je přivítaly
v hojném počtu, s krásně a pečlivě
připraveným pásmem, milých
básniček a písniček s dětskou
tematikou.

Závěr měsíce patřil dlouho očekávanému výletu do
Dobrovic u Mladé Boleslavi. Navštívili jsme zde výstavu „Od
motyky k traktoru“ s výukovým programem pro předškolní děti
„Rok na poli“. Děti se od zkušené lektorky dozvěděly, jaké
byly začátky zemědělství, jak se vyvíjelo zemědělské nářadí a
stroje, jak se pěstují plodiny, jak se pracuje na poli nebo jak
se proměňuje příroda v ročních dobách. Expozice byla pro
oživení a udržení pozornosti dětí doplněna o interaktivní
prvky. Po naučném úvodu se děti přemístily do výtvarné dílny,
kde si vytvořily svůj zemědělský kalendář, který si odvezly
domů. Poté plnily hravou formou tematické úkoly na
interaktivní tabuli. To se dětem velice líbilo. Odměnou za
celkovou šikovnost byla dětem krásná a zároveň poučná
pohádka „Jája a Pája“.
V současné době jsou v celé školce cítit blížící se Vánoce.

Na stolcích nám svítí vyrobené lampičky, všude voní svíčky a
vládne vánoční atmosféra. Před vchodem nás každý den vítá
„Paní zima“ a rej sněhuláků, které jsme vytvořili ze zbylých
dýní. Ostatní přírodniny jsme odvezli do lesa zvířátkům.
V šatně se můžeme pokochat perníkovou chaloupkou,

kterou jsme si vytvořili a nazdobili čokoládou a kokosem.
Leckterá Ježibaba by nám ji jistě záviděla.
Těšili jsme se na čertovský týden... Čert, Mikuláš i Anděl

neodmyslitelně patří k české kultuře a lidové tradici a na rozdíl
od jiných tradic, má své pevné místo i v rychlém, technickém
a "moderním" 21. století. Každý od nejmenších dětí dnes ví,
že čert žije v pekle, má ocas, dlouhé nebo naopak malinkaté
rohy, huňatý kožich a hlavně strašidelný obličej. Naštěstí
chodí jednou za rok, navíc v doprovodu hodného Mikuláše a
svatého Anděla. Ti jej vždy dokážou alespoň trochu zkrotit,
protože jinak by nám tu čerti udělali pěkné peklo...
Naše školka se také proměnila v maličké peklo, plné

drobných a neposedných čertíků a to v týdnu od 5 do 9.
prosince. Vytvořili jsme si „Peklo“, vymýšleli jsme různé
čertoviny, lumpárny, malovali jme a vyráběli. Každý si na konci
týdne odnesl domů Čertovský výučný list. Pro zpestření
tohoto týdne k nám přijeli dva mladí moderátoři a provázeli
nás Mikuláškou diskotékou, plnou písniček, tanců a soutěží.
Nechyběly zdravé a sladké odměny pro všechny.
Tak radostné a spokojené, jako děti v naší mateřské škole,

však nejsou všechny děti na světě. Proto jsme se rozhodli
uspořádát sbírku hraček – plyšáků, pro chudé děti v
Peru. Tyto hračky budou předány slečně Němcové,
která je učitelkou ve škole ONG Hilo Rijo ve městě
Trujilo, a ta je odveze po vánočních svátcích dětem
do tamnější školy. Tímto velice děkujeme nejen
dětem a rodičům z naší školky, ale i dětem z
okolních vesnic, které se již do sbírky zapojily,
přijely a darovaly plyšáka. Jistě je potěší v jejich
nelehkém žití. Nás všechny tento dobrý skutek
zahřál u srdíčka.
Letos jsme se již podruhé zúčastníli

celorepublikové akce „Vypouštění balonků s přáním
Ježíškovi“. Všichni máme spousty nějakých přání-
malé děti - panenku, auto, kočárek, velcí- spíše
zdraví, spokojenost a lásku. Svá přání jsme měli
možnost napsat Ježíškovi a poslat mu do nebe svůj
vzkaz v balonku. Ke vzkazu jsme mu přidali naší
oblíbenou písničku „Můj milý ježíšku, píšu ti
vánoční přání“.
A nakonec jsme se i dárků dočkáme....
V pondělí 12. 12. 2016 dopoledne budeme mít

nadílku u vánočního stromku, společně si
zazpíváme koledy a zamlsáme vanilkové rohlíčky a
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Soptíci z Vědomic
ZPRÁVA Z ČINNOSTI SDH VĚDOMICE

A ODDÍLU MLADÝCH HASIČŮ
Během podzimní části hasičské sezóny

se mladí vědomičtí hasiči účastnili 5
závodů požárnické všestrannosti a

individuálního halového poháru v závodech na 60m překážek.
První závody požárnické všestrannosti se konaly 25.9. v

okolí brozanského autokempu a týkaly se jen žákovských
kategorií, bez účasti nejmenších Plamínků. Mezi mladšími
žáky obsadilo vědomické družstvo A 4. místo, družstvo B 9.
místo a družstvo C 11. místo. Mezi staršími
žáky obsadilo naše družstvo 5. místo.
Druhé podzimní ZPV se konalo 1.10. ve

Vědomicích, tentokrát poněkud netradičně v
areálu U Sumce. Závody byly pořádány
naším sborem a krásné slunečné a teplé
počasí přilákalo rekordní počet
zúčastněných družstev (40). A nutno říct, že
se naše děti ve velké konkurenci neztratily a
že trénink přinesl své ovoce. Plamínci
obsadili 2.místo (hlídka A) a 3. místo (hlídka
B). Mezi mladšími žáky doběhla naše
družstva na 3., 9. a 12. místě. V kategorii
starších žáků pak hlídky obsadily 1. a 2.
místo.
8.10. děti startovaly v kombinovaném

závodě požárnické všestrannosti a závodě
povodňové připravenosti (pytlování písku) v
Křešicích. Plamínkovská družstva skončila v
součtu časů na 2. a 3. místě., družstva
mladších žáků na 4., 13. a 14. místě a
družstva starších žáků na 1. a 2. místě. V Křešicích tentokrát
startovali někteří starší závodníci také v kategorii dorostenců
jako jednotlivci a vůbec si nevedli špatně - Eliška Š. doběhla
na 3. místě, Bára M. na 5.místě, Zdenda S. ve své věkové
kategorii zvítězil a stejně tak i David, který doběhl také na
prvním místě. (Závodníci běhali podle ročníku narození).
V předposledním ZPV v Lukavci doběhlo družstvo Plamínků

na 2. místě, družstva mladších žáků na 2. a 11. místě.
Družstvo starších žáků obsadilo 2. místo. Zde musíme
vyzdvihnout především výkon Denisky H., Honzy M. a Míši J.,
kteří běželi závod dvakrát, jednou za mladší žáky a podruhé
jako členové družstva starších. Vzhledem k tomu, že trasa
opravdu nebyla krátká, zaslouží opravdu velkou pochvalu.
Závěrečný závod ZPV se konal na litoměřickém Radobýlu a

účastnilo se ho jen jedno mužstvo mladších a jedno mužstvo
starších žáků, obě skončili těsně pod stupni vítězů.
Na konci října děti společně s vedoucími absolvovaly výlet

do vojenského muzea v nedaleké Sázené, kde si prohlídly
jeden z udržovaných pěchotních bunkrů (ŘOP 36), které zde
byly před II. sv. válkou vybudovány, aby chránily přístup k
hlavnímu městu.
Během 12. a 13. listopadu se konal v Praze-Bubenči halový

pohár Memoriál Marty Habadové v individuálním závodě na
60m s překážkami. Během soboty a neděle se v moderní

atletické hale ve Stromovce vystřídali mladší i starší žáci, aby
se zde účastnili jednoho ze tří halových závodů zařazených
do seriálu halového mistrovství ČR, které se během roku
konají. Každé kategorie se účastnilo přes dvě stovky
závodníků, mezi kterými naše děti skončily v polovině
startovního pole.
Před koncem roku děti čeká ještě v lese na Zavadilce malé

překvapení v podobě nočního závodu branných hlídek a
samozřejmě nemůže chybět ani každoroční besídka před
Vánoci. Po Novém roce bude zahájena zimní příprava na
novou sezónu v hale Fotbalové farmy.

M.M.

linecká kolečka, která si vlastnoručně vytvoříme za dozoru
naší paní kuchařky.
Ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 15, 30 hod nás čeká tradiční

předvánoční besídka, na kterou zveme všechny příznivce
našich maličkých – maminky, tatínky, babičky, dědečky, tetičky
či strýčky, bráchové či sestřenice a třeba i kolemjdoucí...
Tentokrát se zaposloucháte do básní, písní, koled a shlédnete
i taneční variace sněhuláků. Naše letošní besídka bude
tentokrát na téma: „My jsme malí sněhuláci“.
Je naší povinností poděkovat MěÚ v Roudnici nad Labem,

které nám poskytlo dotaci v hodnotě 11 900,-Kč pro sportovní
využití dětí v naší mateřské škole. Budeme vytvářet tělocvičnu
se sportovním vybavením, posilovacími stroji apod., pro
zvýšení pohybové aktivity dětí v dnešním počítačovém
světě.....Ale pššššt, pro děti je to zatím ještě překvapení!!!
Tímto zároveň děkujeme i OÚ Vědomice za podporu a

častou pomoc při rekonstrukcích či úpravách v naší mateřské
škole.

V neposlední řadě patří velký dík i rodičům a Všem, kteří
nám poskytují sponzorské dary -jak v podobě potřeb na
výtvarnou výchovu, hraček, zdravých potravin, pití na výlety,
vánoční stromek....apod.
Velice si vážíme veškeré spolupráce s naší mateřskou

školou. DĚKUJEME !!!
A co nás čeká v Novém roce??
Budeme se učit, zpívat, hrát si, tancovat, cvičit a

předškoláci se budou připravovat na zápis do základní
školy...... a všichni společně budeme vyhlížet první jarní dny...
Za celou mateřskou školu Vám všem přejeme klidné prožití

vánočních svátků a úspěšný rok 2017.
Ať všichni máme kolem sebe co nejvíce milých lidí, málo

zášti, více dobré vůle, lásky a pochopení.

Kolektiv a děti z mateřské školy.
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Komise pro občanské záležitosti
První listopadovou sobotu 5. 11. 2016
od 10 hodin na OÚ ve Vědomicích
proběhlo vítání nově narozených
občánků do života naší krásné obce. V
úvodu slavnostního obřadu vystoupily
děti z místní MŠ. Pod vedením paní
ředitelky a paní učitelky si děti připravily
na vystoupení pásmo písniček a
básniček. Vystoupení bylo moc pěkné a
tak ještě jednou moc děkujeme dětem i
paní ředitelce a paní učitelce.
Nové občánky do života naší obce
přivítala paní místostarostka ing. Iva
Fořtová.
Tři vědomické sudičky přednesly
miminkům svá přáníčka. Potom byli
rodiče vyzváni naší členkou k podpisu
do kroniky na památku dnešního
slavnostního dne. Rodiče obdrželi od
OÚ dárek pro miminko, domovský list a
maminky dostaly květinu.
Na závěr slavnostního obřadu proběhlo
fotografování nových občánků a jejich
rodičů u naší krásně vyřezávané
kolébky. A ani tentokrát nechyběl
slavnostní přípitek rodičů na zdraví
jejich miminek.
5. listopadu jsme přivítali tyto nové
občánky: Viktora Kožíška, Kateřinu
Vernerovou, Jakuba Kubínka, Karolínu

Kubínkovou, Alžbětu Kočí, Markétu
Šimkovou. V roce 2016 se ve
Vědomicích narodilo a přivítalo dvanáct
nových občánků.

Tuto listopadovou sobotu 5. 11. 2016
proběhla ještě jedna kulturní akce - a to
"Uspávání vědomických broučků". Sraz
dětí byl v 18 hodin u OÚ. Děti zde
musely splnit několik úkolů a za

odměnu dostaly svítící tykadla a
broučka, kterého si nesly do areálu u
Labe. Zde děti daly broučky spinkat.
Účast dětí byla vysoká, i když počasí
nám moc nepřálo.
Dne 9. 12. 2016 proběhlo na
fotbalovém hřišti ve Vědomicích
vypouštění nafukovacích balónků,
kterého se naše členky, jako
organizátorky, zúčastnily.
NAŠI JUBILANTI:
v měsíci říjnu oslavili své narozeniny
tito jubilanti: paní Marie Vítová, paní
Marie Kubešová, paní Ladislava
Altmannová, paní Jaroslava Vránová
v měsíci listopadu oslavili své
narozeniny tito jubilanti: pan Jiří
Komárek, paní Danuška Hrušková, pan
Robert Bernas, pan Zdeněk Němeček,
pan Michal Struk, pan Miroslav Kačírek.
v měsíci prosinci oslavili své
narozeniny tito jubilanti: paní Marcela
Suchá, paní Zdeňka Chmelová, pan
Jaroslav Doležal, paní Marie
Knoblochová, pan Stanislav Brejša,
paní Marta Třísková, paní Emilie
Paulovičová.
Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví do dalších let, štěstí a životní
pohodu.

I.F.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Již tradiční akce - lampiónový průvod s uspáváním broučků -
se letos konala 5. listopadu. Průvod vyšel od obecního úřadu,
kde si každý účastník musel najít svého broučka. Na cestu
dostal svítící tykadélka (abychom se poznali) a pak už nás
čekala cesta podél rozsvícených svíček od úřadu do areálu U
sumce. Děti doprovázel, jako obvykle Čmelda a Brumda. V
areálu už na ně čekala jejich jejich maminka, která v domečku
připravila postýlku pro všechny broučky, které děti přinesly.
Trochu jsme si zasoutěžili, zatancovali a nakonec jsme
broučkům zazpívali mravenčí ukolébavku. To, aby se jim
hezky usínalo.
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI
Ježíšek. Už jen to slovo vyvolává v mnohých z nás krásné
vzpomínky na dětství. Vidíme rozzářená očka dětí a cítíme to
rozechvění při očekávání dárků.
Žádný Děda Mráz, žádný Santa Claus. My máme Ježíška. A
Ježíškovi také posíláme svá přáníčka. Po loňské úspěšné
premiéře jsme se letos opět připojili k celostátní akci
„Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi“.
Je trochu škoda, že povel k vypouštění balónů, který je nutné
dodržet, zazní již v 15:15. To je dost brzy na ty, kteří by se
akce rádi zúčastnili, ale nestíhají. Nicméně akce je určena
především dětem. Balónky s cedulkami na přáníčka však
dostali všichni, kteří o ně požádali. Letos jsme vypustili přes
100 balónků, které naráz stoupaly k nebi.
Za pomoci členů klubu důchodců, členek Komise pro
občanské záležitosti i dalších dobrovolníků se nám podařilo
rozzářit nejméně padesát párů dětských očí.
Po vypuštění balónků zazpívaly děti z mateřské školy písničku
„Můj milý Ježíšku píšu ti vánoční přání...“.

Následovala Ježíškova olympiáda v šatnách Zázemí
sportovních klubů. Každé dítě absolvovalo 4 disciplíny -
koulování sněhuláka, rozsvěcení stromečku, přitahování
sněhové vločky a lov vánočního kapra. Za odměnu pak
dostalo sušenky od Brumíka.
V klubovně pak mohly děti shlédnout vánoční pohádku z
ostrova Sodor.
Na závěr pan starosta Václav Tyl popřál všem zúčastněným
klidné Vánoce a následovalo rozsvícení světýlek na vánočním
stromečku a společný zpěv koled.

Kultura

V.S.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme moc Všem, co se podílí na sběru víček pro
Natálku a za finanční podporu nadaci With love
https://www.facebook.com/lucie.safrankova.39.
Díky Vaší pomoci jsme Natálce pořídili nový kočárek. Moc se
jí v něm líbí a je spokojená. Ke kočárku je i příslušenství,
které ulehčí manipulaci s Natálkou i v bytě.

Děkujeme Natálka s rodinou



O B E C   V � D O M I C E 

Obecn� závazná vyhláška �. 1/2016, 

o místním poplatku ze vstupného 

Zastupitelstvo obce V�domice se na svém zasedání dne 7.12.2016 usneslo vydat na základ� § 14 odst. 2 zákona �. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu 

s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, tuto obecn� závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

�lánek 1 
Úvodní ustanovení 

1) Obec V�domice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).1)

2) �ízení o poplatku vykonává Obecní ú�ad V�domice (dále jen „správce poplatku“).2)

�lánek 2 
P�edm�t poplatku

Poplatek se pro ú�ely této vyhlášky vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce (dále jen 
„akce“), sníženého o da� z p�idané hodnoty, je-li v cen� vstupného obsažena. Vstupným se rozumí pen�žitá �ástka, kterou 
ú�astník akce zaplatí za to, že se jí m�že zú�astnit.  

�lánek 3 
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci po�ádá.

�lánek 4 
Ohlašovací povinnost 

1) Poplatník je povinen ohlásit3) správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo konání a výši vstupného nejpozd�ji 15 
dn� p�ed konáním akce.  

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.4)

3) Poplatník je povinen nejpozd�ji do 7 dn� po skon�ení akce ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného 
vstupného, sníženou o da� z p�idané hodnoty, jestliže byla v cen� vstupného obsažena. 

4) Dojde-li ke zm�n� údaj� uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto zm�nu oznámit do 15 dn� ode dne, kdy 
nastala.5)

                                                
1) § 1 písm. d) a § 6 zákona o místních poplatcích  
2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích; �ízení o poplatcích vykonává obecní ú�ad 
3) § 71 odst. 1 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
4) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: 

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 
a) jméno, pop�ípad� jména, a p�íjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li p�id�len, místo pobytu nebo 
sídlo, místo podnikání, pop�ípad� další adresu pro doru�ování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávn�ny 
jednat v poplatkových v�cech, 
b) �ísla všech svých ú�t� u poskytovatel� platebních služeb, v�etn� poskytovatel� t�chto služeb v zahrani�í, užívaných v souvislosti s 
podnikatelskou �inností, v p�ípad�, že p�edm�t poplatku souvisí s podnikatelskou �inností poplatníka nebo plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (nap�. d�vody osvobození). 
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydlišt� na území �lenského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o 
Evropském hospodá�ském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede krom� údaj� požadovaných výše i adresu svého zmocn�nce v 
tuzemsku pro doru�ování.“ 

5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 



�lánek 5 
Sazba poplatku 

1) Sazba z úhrnné �ástky z vybraného vstupného sníženého o da� z p�idané hodnoty, je-li v cen� vstupného obsažena, �iní 
20 %. 

2) Obec stanovuje výši paušální �ástky poplatku, který m�že být stanoven po dohod� s poplatníkem: 
a) kulturní akce – diskotéka6) ............................................................................................  500,- K�/akce, 
b) kulturní akce – tane�ní zábava nebo ples7) .................................................................  1.000,- K�/akce, 
c) kulturní akce – koncert8) ............................................................................................  5.000,- K�/akce, 
d) prodejní nebo reklamní akce .........................................................................................  500,- K�/akce. 

�lánek 6 
Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný do 7 dn� ode dne skon�ení akce.  

�lánek 7 
Osvobození  

Osvobození od poplatku stanoví zákon.9)

�lánek 8 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecn� závazná vyhláška �. 5/2010, o místním poplatku ze vstupného, ze dne 13. 12. 2010. 

�lánek 9 
Ú�innost  

Tato vyhláška nabývá ú�innosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Vyv�šeno na ú�ední desce dne: 8.12. 2016 

                                                
6) reprodukovaná hudba a tanec 
7) živá hudba a tanec 
8) živá hudba bez tance 
9) § 6 odst. 1 poslední v�ta zákona o místních poplatcích („Z akcí, jejichž celý výt�žek je ur�en na charitativní a ve�ejn� prosp�šné ú�ely, 

se poplatek neplatí.“)



O B E C   V � D O M I C E 

Obecn� závazná vyhláška �. 2/2016, 

o regulaci hlu�ných �inností 

Zastupitelstvo obce V�domice se na svém zasedání dne 7.12. 2016 usneslo vydat na základ� § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. 

h) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 

�lánek 1 
Úvodní ustanovení 

1) �inností, která by mohla narušit ve�ejný po�ádek a ob�anské soužití v obci V�domice (dále jen „obec“), je jednorázové, 
nahodilé používání stroj� a za�ízení zp�sobujících hluk v nevhodnou denní dobu (dále jen „používání stroj� a za�ízení 
zp�sobujících hluk“). 

2) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prost�edí a ochranu p�ed hlukem, který svou velkou intenzitou a délkou trvání 
hlukové zát�že m�že ohrozit zdraví obyvatelstva, upravují zvláštní zákony.1)

3) Cílem této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otev�ených prostorech v zastav�ném území obce2) v n�které 
dny týdne, a to prost�ednictvím p�im��eného omezení �innosti uvedené v odst. 1 tohoto �lánku. 

4) Ochranu no�ního klidu upravuje zvláštní zákon.3)

�lánek 2 
Omezení �innosti 

Každý je povinen zdržet se o ned�lích, státních svátcích4) a ostatních svátcích5) používání stroj� a za�ízení zp�sobujících hluk 
(nap�. cirkulárek, motorových pil a kos, k�ovino�ez�, st�íhacích n�žek, drti�ek v�tví, motorových seka�ek na trávu, bouracích 
kladiv, brusek, vrta�ek apod.), a to:  

a) na ve�ejných prostranstvích v zastav�ném území obce - zcela; 
b) na jiných místech v zastav�ném území obce - jen pokud hluk v intenzit� zp�sobilé narušit ve�ejný po�ádek p�esáhne 

mimo jím vlastn�nou (pop�. na jiném právním základ� užívanou) nemovitost. 

�lánek 3 
Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecn� závazná vyhláška �. 1/2013, o regulaci hlu�ných �inností, ze dne 24. 4. 2013.  

�lánek 4 
Ú�innost 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Vyv�šeno na ú�ední desce dne: 8.12. 2016 

                                                
1) nap�. zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
2) § 58 zákona �. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
3) § 47 odst. 1 písm. c) zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (P�estupku se dopustí ten, kdo poruší no�ní 

klid.); § 47 odst. 6 zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (Dobou no�ního klidu se rozumí doba od 22. do 6. 

hodiny.)
4) § 1 zákona �. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� – (1. leden - Den obnovy samostatného �eského státu, 8. kv�ten - Den vít�zství, 5. �ervenec - Den slovanských v�rozv�st� Cyrila 
a Metod�je, 6. �ervenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. zá�í - Den �eské státnosti, 28. �íjen - Den vzniku samostatného 
�eskoslovenského státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii) 

5) § 2 zákona �. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� – (1. leden - Nový rok, Velký pátek, Velikono�ní pond�lí, 1. kv�ten - Svátek práce, 24. prosinec - Št�drý den, 25. prosinec - 1. 
svátek váno�ní a 26. prosinec - 2. svátek váno�ní)



O B E C   V � D O M I C E 

Obecn� závazná vyhláška �. 3/2016, 

o výjime�ném zrušení nebo zkrácení doby no�ního klidu 

Zastupitelstvo obce V�domice se na svém zasedání dne 7.12.2016 usneslo vydat na základ� § 10 písm. d) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a na základ� § 

47 odst. 6 zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto obecn� závaznou vyhlášku 

(dále jen „vyhláška“): 

�lánek 1 
Úvodní ustanovení 

1) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prost�edí a ochranu p�ed hlukem, který svou velkou intenzitou a 
délkou trvání hlukové zát�že m�že ohrozit zdraví obyvatelstva, upravují zvláštní zákony.1)

2) Cílem této vyhlášky je zmírn�ní ochrany no�ního klidu ve výjime�ných p�ípadech, a to zrušením nebo 
zkrácením doby no�ního klidu ve výjime�ných p�ípadech. 

3) Ochranu no�ního klidu upravuje zvláštní zákon.2)

�lánek 2 
Zrušení a zkrácení doby no�ního klidu 

1) Doba no�ního klidu se zrušuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.3)

2) Doba no�ního klidu se zkracuje na dobu od 1:00 do 6:00 hodin: 
a) v noci z 30. dubna na 1. kv�tna 2017,4)

b) v noci z 30. �ervna na 1. �ervence 2017,5)

c) v noci z 28. �ervence na 29. �ervence 2017,6)

d) v noci z 12. srpna na 13. srpna 2017,7)

e) v noci z 2. zá�í na 3. zá�í 2017.8)

�lánek 3 
Ú�innost 

Tato vyhláška nabývá ú�innosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

Vyv�šeno na ú�ední desce dne: 8.12. 2016 

                                                
1) nap�. zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
2) § 47 odst. 1 písm. c) zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (P�estupku se dopustí ten, kdo 

poruší no�ní klid.); § 47 odst. 6 zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (Dobou no�ního klidu 

se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.)
3) Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami p�íchodu nového roku 
4) Filipojakubská noc spojená s konáním tradi�ní kulturní a spole�enské akce „Slet �arod�jnic v�domických“ 
5) zejména konání tradi�ní kulturní a spole�enské akce „Oslavy d�tského dne“ 
6) zejména konání tradi�ní kulturní a spole�enské akce „Anenská zábava“ 
7) zejména konání tradi�ní kulturní a spole�enské akce „Letní zábava“ 
8) zejména konání tradi�ní kulturní a spole�enské akce „Rozlou�ení s létem“ 
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KNIHOVNA

SK SAHARA Vědomice z.s. – fotbal

KNIHOVNA JE PRO ČTENÁŘE OTEVŘENA:
v pondělí od 9 do 11 a od 17 do 19 hodin.
Nový soubor knih budeme mít od 9. ledna 2017.

SPORT

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
Scházíme se také každé pondělí v 17
hodin v knihovně s dětmi na výtvarných
dílnách. Po výtvarném snažení mají děti
možnost zahrát si s paní Křesťanovou
různé zábavné pohybové hry. V
knihovně se mohou věnovat volnému
tvoření, nebo si půjčit ozvučené knihy.
V letošním roce jsme do knihovny
zakoupily další sadu těchto knih. Od
ledna bude jedna elektronická tužka
rovněž k zapůjčení pro čtenáře naší
knihovny. Vzledem k tomu, že se jedná
o drahou elektronickou pomůcku,
půjčovat ji budeme pouze dospělé
osobě. Výpůjční doba je maximálně dva
týdny.

Albi kouzelné čtení v knihovně
Vědomice:
Atlas světa
Česká republika
Svět zvířat
Hravé české dějiny 1
Lidské tělo
Hravé učení
Večerníčkovy pohádky
Děkuji všem občanům, kteří do
knihovny přinesli jakýkoli materiál na
vyrábění nebo stavebnice pro děti.
Pokud někdo máte nepotřebné lego,
třeba jen zbytky, dřevěné koleje či
vláčky a podobné stavebnice, rádi je
přijmeme a v knihovně využijeme.

A co je nového v kavárničce? Pilně
se scházíme každé pondělí. I letos se
nám podařilo vydat kalendář receptů z
kavárničky. Tentokrát "sýrový". Také
jsme si společně vyrobili kouzelnou
peněženku a 3D vánoční stromeček z
jednoho kusu papíru.

Každý pátek v 10 hodin se také v
prostorách knihovny scházejí maminky
s miminky či batolaty. Chcete se přidat?
V týdnu mezi Vánocemi je knihovna
uzavřená.
Těšit se na Vás budu opět v pondělí,
2.ledna 2016!

Ing. Iva Fořtová
knihovnice

Dobrý den vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil o nejzásadnějších událostech z

jednání Výkonného výboru SK SAHARA Vědomice a dění ve
fotbalovém „A“ mužstvu Sahary od posledního vydání
Vědomických novin.

VÝKONNÝ VÝBOR SK SAHARA VĚDOMICE Z.S. –

Během tohoto období řešil VV běžné administrativní
záležitosti spojené se zajištěním mistrovských soutěží. Byly
potvrzené termíny zimní přípravy našich družstev v
tréninkovém zařízení s možností regenerace ve školním
statku, která je na základě smlouvy bezplatná. Dále byly
připravovány podklady potřebné ke zpracování členské
základny a pasportu (termín do 31.12.2016) a dále k
aktualizaci finančních výkazů. pro ČUS ( Česká unie sportu).
Také byl oznámen termín Sportovního plesu SK Sahary, který
se bude konat v pátek 24.2. 2017 od 20.00 hod. v KZ Říp v
Roudnici n.L. Předprodej vstupenek bude zahájen během
ledna.

„A“MUŽSTVO –
Po odehraných čtyřech zápasech byla Sahara na 12. místě

aktuální tabulky se 3 body, což nebyla představa trenéra
Hořejšího. Bylo vidět i v dalších zápasech, že si to v mužstvu
ještě „sedá“, hráči se postupně sehrávají, ale příslib lepších
výsledků tu byl.

Hned v dalším domácím zápase s aktuálním lídrem tabulky
mužstvem Budyně to chtěli hráči dokázat. Úvod zápasu však
začal tragicky, když v 10´ jsme prohrávali 0:2! Tak skončil I.
poločas. V dalším průběhu zápasu se hra vyrovnala a v 65´
snížil M.Ortbauer na 1:2 a v 74´ vyrovnal Honza Chládek.
Když se už zdálo, že se půjde na penaltový rozstřel, obstřelil
útočník Budyně vyběhnuvšího brankáře Kosa a míč, který by
skončil vedle branky, zasáhl rukou na malém vápně obránce
Ortbauer. Nařízenou penaltu hosté proměnili a vyhráli 3:2.

Následovaly dva zápasy na hřištích soupeřů. Pokud jsme
nechtěli ztratit kontakt se středem tabulky, nezbývalo než
alespoň v jednom z nich plně bodovat.

Začínali jsme v Úštěku, který hraje nepříjemný agresivní
fotbal. Tomu také odpovídal začátek zápasu, když ve 2´ po
rozehrání nepřímého volného kopu na naší branku jsme
dostatečně neubránili dva hráče soupeře a rázem jsme
prohrávali 1:0. To však byl na dlouhou dobu jediný krizový
okamžik pro naše mužstvo, které se pohybem a kombinační
hrou dostávalo do vyložených šancí, které však trestuhodně
zahazovali. Až nastal zlomový okamžik ve 28´, kdy po faulu v
pokutovém území na Tomáše Berana byla nařízená penalta,
kterou sám Beran proměnil. Neuplynula ani minuta, když
Michal Štulc vyrovnal a 2´ před koncem poločasu dokonal
obrat v zápase gólem na 1:3 Lukáš Hořejší. Do druhého
poločasu měli opět lepší nástup domácí borci. Úvodní tlak
jsme přečkali bez úhony, ale i nadále byli domácí dost
nepříjemní i díky benevolenci hlavního rozhodčího, který
ponechával ostré zákroky na naše hráče bez povšimnutí. V
73´ se nakonec dočkali kontaktního gólu. Naštěstí náš tým v
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76´ odpověděl nejkrásnějším gólem zápasu, kdy si na křížný
centr z levé strany naběhl k pravé tyči soupeřovy branky
David Stehlík a nekompromisní hlavičkou ve výskoku uklidil
míč pod břevno a stanovil tak konečný stav 2:4 pro Saharu.

Ve druhém venkovním utkání ve Bříze byl průběh začátku
střetnutí stejný jako v Úštěku. Chyby v rozehrávce a
nedůsledné obsazování protihráčů vedlo k přímému kopu a z
něho gólu domácích v 16´. O tři minuty později to bylo už 2:0.
Ve druhém poločase získávali naši hráči stále větší převahu a
domácím začali ubývat síly. Změnu přineslo až vysunutí
Honzy Chládka z postu stopera do útoku. Nejdříve v 75´
proměnil nařízený pokutový kop a tři minuty před koncem po
dlouhém výkopu brankáře Kosa přehodil obloučkem
domácího gólmana a vyrovnal na 2:2. V následujících
pokutových kopech bylo rozhodnuto o dalších dvou bodech
pro Saharu až v osmé sérii.

Komplex z domácího hřiště se znovu projevil v
následujícím utkání s Hoštkou 1:2 po penaltách a dalším
domácím zápase s vedoucím celkem tabulky Chemičkou
Dobříň 2:3. V obou zápasech jsme měli nespočet možností
na vstřelení gólu, ale v případě Hoštky jsme srovnávali
Michalem Štulcem až v 85´. V zápase s Dobříní jsme sice
vedli od 3´gólem Davida Bláži, hráli vyrovnaný zápas, ale po
gólovém obratu soupeře na 1:3 do poločasu stačil už pouze
jen upravit na konečných 2:3 v 56´ opět Bláža.

Mezi tím jsme se naopak stali postrachem na hřištích
soupeřů. Nejdříve jsme v osmém kole přejeli rivala z Lounek.
Po vynikajícím výkonu zejména v I. poločase 6:1, kdy od
začátku utkání naši hráči přehrávali domácí rychlostí a
kombinací. Střelecky se ukázal David Bláža a Lukáš Novák,
kteří vstřelili po dvou gólech a k nim se přidali s jedním gólem
David Stehlík a Michal Štulc.

V 10.kole jsme zajížděla Sahara do Židovic, kde se nám v
posledních zápasech daří. To se potvrdilo i v tomto zápase.
Po většinu utkání jsme měli herní převahu a spoustu

brankových příležitostí, ze kterých se podařilo proměnit však
pouze jedinou v 61´ Davidu Stehlíkovi. To však stačilo na zisk
dalších tří bodů.

V posledních dvou zápasech podzimní části soutěže jsme
na domácím hřišti porazili nevyzpytatelnou Kleneč 4:2, po
dvou gólech Michal Štulce a gólech Davida Stehlíka a
Tomáše Berana.

V posledním zápase v Polepech proti mužstvu Libínek
jsme jeli jako favorité s cílem vylepšit si skóre do jarní části
bojů. Ale jak to obvykle bývá, realita byla jiná. Naši hráči se
přizpůsobili hře domácích a ve hře bylo mnoho nepřesností. A
když jsme se do šance dostali, tak ji zmařil domácí brankář
nebo praporek domácího pomezního, díky kterému hlavní
rozhodčí nepochopitelně neuznal tři naše regulérní góly.
Zápas rozhodl v 53´ jediným gólem David Bláža.

I díky tomuto vítězství jsme v tabulce utkání na hřištích
soupeřů na prvním místě se ziskem 17 bodů ze sedmi
odehraných zápasů. Ztratili jsme jenom 4 body. Ani jednou
jsme neprohráli v normální hrací době !!
Za to v domácím prostředí jsme získali pouhé 4 body při
jediném vítězství a jedné prohře na penalty. Tím jsme na
předposledním místě v tabulce zápasů na domácím hřišti.

Celkové umístění po podzimu SK Sahary je deváté místo
se ziskem 21 bodů a skóre 26:23. Při kvalitní zimní přípravě a
zachování kádru mužstva není cíl pro jaro umístit se do 5.
místa nereálný.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem divákům a
příznivcům za návštěvu a podporu na zápasech našich
družstev, trenérům, hráčkám a hráčům všech našich družstev
za jejich práci a přístup k zápasům a tréninkům po celý rok
2016.

Přeji Vám veselé vánoce hodně zdraví, štěstí a osobních i
sportovních úspěchů v roce 2017.

Sahara válí !!!!!
(js)

PŘÍPRAVKA SK SAHARA VĚDOMICE
Na podzim jsme nově začali hrát kromě soutěží mladších

přípravek i soutěž přípravek starších. Zúčastnili jsme se v obou
kategoriích jak okresní ligy, tak i okresního poháru, kde jsme byli
ostatním týmům rovnocennými soupeři a nejednou jsme okusili
sladký pocit vítězství! Je radost pozorovat, jak nám děti fotbalově
rostou před očima a do každého zápasu či tréninku jdou s plným
nasazením a vůlí být co nejlepší. Soutěže budou pokračovat
jarními turnaji o celkové umístění.

Po skončení podzimní části jsme se s trénováním opět jako
každé zimní období přesunuli do prostorů Fotbalové farmy ve
starých Vědomicích. Trénujeme zde jednou týdně ve středu od
17:00 a 18:00 hodin v hale s umělým trávníkem. Aby zimní
příprava byla pestřejší, dohodli jsme našim svěřencům pravidelné
lekce jógy pro děti pod vedením zkušené lektorky jógy z Jogasféry
v Roudnici nad Labem. Lekce jsou zaměřené především na
kompenzační cvičení pro zpevnění středu těla a celkové protažený
namáhaných svalových skupin. S dětmi pravidelně navštěvujeme i
halové turnaje všech kategorií přípravek. Letošní rok zakončíme
tradiční dokopnou a po Novém roce se opět setkáme 11. ledna v
hale ve starých Vědomicích.

Počet dětí neustále roste a my jsme za to neskutečně rádi. Stále
hledáme nové talenty, holky a kluky od ročníku 2006 se zájmem o
sport. Pokud si chcete zasportovat, naučit se nové věci a užít si
kopu srandy neváhejte a přijďte mezi nás! S tímto souvisí i
neustálý zájem o nové trenéry či pomocníky.

Ráda bych za celý trenérský sbor přípravky SK SAHARA
Vědomice popřála krásné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí v
Novém roce 2017.

Bára Cankářová – trenérka přípravky
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DOBRÁ PODZIMNÍ SEZÓNA
FOTBALU ŽEN SAHARA VĚDOMICE
SK Sahara Vědomice – ženy

nastoupila do podzimních soutěží
fotbalového ročníku 2016-2017 velmi
rozpačitě. Oproti jaru se dost změnila
sestava družstva žen. S aktivním
fotbalem skončily z různých příčin další
hráčky – Kubrichtová, Hausnerová,
Hašková, Duníková, Plívová,
Strachotová a Štajncová, přestoupila do
FK Ústí n.L. Ulbrichová. Na druhou
stranu přestoupila z FK Ústí n.L.
Slezáková a do zápasů znovu
nastoupila po dlouhodobém zranění
Bednářová. K dispozici tak jsou jen tyto
hráčky: Platilová Andrea (2), Bednářová
Zuzana (3), Froncová Veronika (4),
Cankářová Barbora (5, kapitánka),
Phillipová Denisa (7), Slezáková Pavlína
(8), Beníšková Eliška (10), Králová Jana
(12), Podrazová Eva (13), Volavková
Jana (14), Veselá Kristýna (15), Reinová
Michala (16), Hoffmannová Tereza (17),
Feixová Tereza (18, brankářka),
Platilová Michaela (19), Stehlíková
Karolína (20) a Sasková Renata (25).
Kádr 17 hráček je velmi úzký, jak
ukázala celá sezóna. Každé další
zaneprázdnění, nemoc či úraz značně
ovlivní utkání, což se plně v průběhu
podzimních utkání potvrdilo. Změnila se
také soutěž, oproti minulému ročníku
byla Sahara zařazena zpět z Divize žen
„B“ do Divize „A“ – severní a západní
Čechy, ve které je pouze 10 týmů.

K prvnímu mistrovskému utkání
nastoupily ženy Sahary v neděli 4.9. na
domácím hřišti Sahary proti týmu
Ervěnice. Sahara nastoupila ale jen v 9
hráčích a podle toho dopadl i výsledek –
prohra 0:3 a to i přes snaživý výkon v
obraně a pěkné brejky na branku hostí.
Do 2.kola nastoupila Sahara proti týmu
Pavlíkova na jejich hřišti. Opět ve
sníženém počtu 10 hráček a dohrávali
jen v 9 po zranění Saskové. Bylo to
nejhorší utkání Sahary na podzim a
skončilo vysokou prohrou 1:5, kdy
čestnou branku vsítila hlavou Králová po
rohovém kopu Reinové. Další, domácí
3.kolo proti Libušínu již bylo lepší,
Sahara nastoupila konečně ve 13
hráčích a hned se to projevilo na
výkonu. V prvním poločasu byly šance
na obou stranách rovnocenné, poločas
skončil 0:0, ale v druhém poločasu se již
dostaly ke slovu především hráčky
Sahary. Zatlačily hosty na jejich půlku,
vypadalo to na jasný výsledek, ale
branka ne a ne padnout. Teprve v 86´
konečně, po úniku, skóruje Králová.
Hosté však vzápětí srovnali na 1:1 a
vítězný gól padl až v 90´ po rohovém
kopu, kdy se podařilo Phillipové dorazit
míč do sítě na 2:1. Po tomto kole je
Sahara na 8.místě tabulky.
Ukázalo se, že toto utkání bylo

zlomové. Od 4.kola tým žen Sahary již
nikoho nenechal na pochybách, že patří
do špičky Divize A. Na hřišti Horní Břízy
již od 5´ po gólu Slezákové Sahara
vede. Ve 12´sice domácí srovnali na 1:1,
ale již ve 20´ Platilová Míša zvyšuje na
2:1 a vzápětí dorážkou na 3:1. Ve 30´
domácí po penaltě snižují na 3:2, ale
další vývoj utkání pro střeleckou
nemohoucnost Sahary na konečném
skóre již nic nezměnil. Páté kolo na
domácím hřišti proti FK Teplice „B“ bylo
jednoznačně v režii žen Sahary, kdy
zvítězily 3:0 po brankách Podrazové a
dvou brankách Slezákové. Ženy
nastoupily v 11 hráčích, po zranění
Volavkové dohrávaly v deseti. 6.kolo
bylo opět v režii domácích hráček
Sahary. Proti Postoloprtům nastoupily ve
dvanácti a od začátku se snažily o
vítězství. První poločas sice skončil jen
1:0 a to díky pěkné brance Králové od
tyčky do sítě, ale druhý poločas již byl
jednoznačně Sahary. Postupně přidávají
góly Reinová, Platilová Andrea, Králová
a Sasková. Toto vítězství posunulo
Saharu na 3.místo tabulky a má
konečně aktivní skóre 14:11.
Následovalo 7.kolo v Chýši. Toto

utkání vypadalo, že se pro vysokou
nemocnost hráček Sahary ani
neuskuteční. Na utkání nastoupily jen v
9-ti, některé i s horečkou, proti 15
hráčkám Chýše, která byla v té době v
čele tabulky. Taktickým cílem Sahary
bylo vydržet alespoň 60 minut. Tomu
odpovídala i hra – Sahara zabetonovala
svoji obranu, v útoku ponechala pouze
osamocenou Královou jejímž úkolem
bylo rychlými brejky ohrožovat branku
domácích. Tato taktika velice zabrala,
úplně rozhodila domácí hráčky a tak
Sahara se již v 27´ujala vedení. Chýše
sice srovnala na 1:1 v 35´, ale její další
tlak na branku i při střídání hráček se
ukázal jako slabý. Co nezadržela obrana
Sahary, to zlikvidovala výborná

brankářka Feixová. Sahaře se nakonec
po proměněné penaltě Reinovou, za
faul na Královou ve vápně, podařilo
zvýšit na 2:1. Bylo to nejhezčí utkání
podzimu, kdy hráčky dokázaly
ohromnou výdrž a fotbalovou vyspělost.

Poslední dvě kola podzimu již
potvrdily velmi dobrou výkonnost Sahary
i když nastoupí do zápasu jen 11
hráček. Na domácím hřišti porazily
Hvězdu Cheb 3:0, brankami
Bednářové, Saskové a Králové.
Poslední utkání odehrály ženy na hřišti
Souše, kde po urputném boji zejména v
prvním poločase, nakonec zvítězily
vysoko 4:1 brankami Platilové Andrei,
Hoffmannové, Platilové Míši a Králové.
Ani tyto dvě výhry však už nevedly k

podstatnému skoku v tabulce. Ženy
Sahary tak podzimní sezónu ukončily na
3.místě tabulky za celky Pavlíkova (25
bodů) a Chýše (22 bodů), s minimálním
bodovým odstupem se ziskem 21 bodů.
Na 4.místě skončily Ervěnice ale již jen
se 16 body. Sahara vede tabulku
domácích zápasů spolu s Chýší s 12
body – 4 vítězné, 1x prohra. V zápasech
venku je to však až 6.místo – 3x
vítězství a 1x prohra.
Přesto je to dobré umístění, stejné

jako na podzim roku 2015 a dobrý
základ pro jarní kola. S nejtěžšími
soupeři v tabulce budou ženy hrát na
domácím hřišti a zde dosud většinu
utkání vyhrávají. Záležet bude na
zdravotním stavu týmu, aby mohla být
postavena alespoň základní sestava 11
hráček.
Ženy Sahary již začaly zimní přípravu

a to účastí v divizních turnajích futsalu,
skupiny A. Jsou dojednány přípravná
utkání na UMT 12.2. v Teplicích a 19.2.
2017 na Dukle Praha. Jarní kola pak
začínají o víkendu 11-12.3. 2017 na
hřišti v Jirkově s týmem Ervěnic.

Takto se tým fotbalu žen Sahara Vědomice radoval po úžasném vítězném
utkání v Chýši
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SOUTĚŽNÍ KUPON

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

Počet koulí: ...............

Pro děti
Ahoj děti. Blíží se Vánoce. Aby vám to rychleji ubíhalo, můžete si na této stránce splnit několik úkolů. Je tu sněhulákové
bludiště, omalovánka svíčky, vybarvování dárků při čekání na Ježíška a také jedna básnička. Nezapomeňte spočítat všechny
kulaté ozdobičky v těchto novinách. No jasně, může vám pomáhat maminka nebo starší sourozenec. Tuto stránku přineste 9.
ledna do knihovny. Tam vás opět čeká odměna!

JEDNODUCHÉ VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKO
Jednoduchým provlékáním červené mašličky a svázáním do

mašličky získáme jednoduché a elegantní přání, které s Vaší

pomocí zvládne i malé dítě. Místo textu může dítě namalovat

obrázek.

MALÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Začínáme ve čtvrtek, kdy vybarvíme první dárek, v pátek druhý, v sobotu třetí - a to už večer přijde Ježíšek!

To je bludiště, co?

Vyzkoušejte najít cestu!

JAK PEŘINA ZA PEŘINOU

po obloze mraky plynou.

Pár těch peřin puklo mrazem,

peří se z nich sype na zem.

Sláva – sněží! To je prima,

letos bude bílá zima!

Honem děti, máme práci,

ať tu stojí sněhuláci.

DÁREČEK NA ČTVRTEK DÁREČEK NA PÁTEK DÁREČEK NA SOBOTU HURÁ VÁNOCE!
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KAPR NA MODRO PO STAROČESKU
1 očištěný kapr s neporušenou kůží (hmotnost asi 1,5 kg)
2 l vody, 2 cibule, 2 mrkve
1 malý celer, 1 malý pórek
kousek celerové natě zelená petrželka
100 ml bílého vína nebo octa zředěného vodou
1 bobkový list, 10 zrnek pepře
sůl, citronová šťáva
postup
1. Ve větším hrnci přivedeme vodu k varu a vložíme do ní
oloupanou a na kolečka nakrájenou cibuli, očištěnou a drobně

rozkrájenou mrkev, celer a pórek spolu s opranou petrželkou,
celerovou natí a bobkovým listem. Osolíme, přidáme víno
nebo rozředěný ocet, pepř a na mírném ohni 20 minut vaříme.
2. Kapra opereme a dbáme přitom, abychom nepoškodili kůži,
neboť jinak by se kapr nezbarvil pěkně domodra. Vnitřek kapra
osolíme a zakapeme citronovou šťávou. Vložíme jej opatrně
do zeleninového vývaru a připravujeme 15–20 minut (nesmí se
vařit, vývar udržujeme stále jen pod bodem varu).
3. Měkkého kapra podáváme na nahřáté míse obloženého
vařenými brambory s máslem. Můžeme podávat s majonézou
ochucenou křenem.
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Sazba poplatku pro rok 2017 činí ročně za jednoho psa 200,- Kč za psa druhého 100,- Kč.
SPLATNOST POPLATKU
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Poplatek můžete hradit bankovním převodem, na účet číslo 14122471/0100, ke každé zasílané platbě je nutno připojit Váš
variabilní symbol (číslo popisné). Další možností je uhradit poplatek v kanceláří OÚ Vědomice.

Občasník Vědomické noviny vydává obec Vědomice, Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 00264598,
pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14 213, v nákladu 300 ks - prosinec 2016.

Tel: 416 837 240, E-mail: podatelna@vedomice.cz, http://www.vedomice.cz
Rádi otiskneme Vaše příspěvky.

Termín uzávěrky příštího čísla je 27.3.2017.

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

Od 2.1.2017 budou na obecním úřadě připraveny k
vyzvednutí samolepky na svoz komunálního odpadu na
I.pololetí 2017.
Samolepku budete moci zaplatit od 2.1.2017 buď v hotovosti
na obecním úřadě nebo bezhotovostně na č.ú.
14122471/0100 variabilní symbol (číslo popisné) a to do
konce ledna 2017.

Pokud nebudete mít novou nálepku na komunální odpad
uhrazenou a nalepenou do konce ledna, nebude Vám
svozovou firmou odpad od 1.února vyvážen.
Ceny zůstavají stejné, jako v roce 2016.
Ceny a termíny svozů budou zveřejněny na
www.vedomice.cz

ODPADY - v lednu se ještě vyváží na starou samolepku!

VOLEJBALOVÉ BILANCOVÁNÍ ROKU 2016
Přiblížil se konec roku a přišel čas vyhodnotit volejbalovou

sezónu 2016. Ta letošní přinesla spoustu nových věcí, které
přišly především s otevřením nového zázemí SK Sahara
Vědomice. Po vleklejší rekonvalescenci členské základny
Vědomického volejbalu a první polovině roku, která se
odehrávala spíše ve znamení nevolejbalových klubových
aktivit, jsme koncem května uklidili klasické i beachové
volejbalové hřiště a tím zahájili aktivní volejbalovou sezónu.
Kvůli koordinaci se správcem objektu byla kolektivem
stanovena jednotná doba hraní na sobotní podvečery s
možností hry i v jiných termínech v případě zájmu hráčů.
Vědomický volejbalový klub i nadále pokračoval vzájemné
spolupráci s hráči z Rovného a stávající členská základna se
rozšířila o jednoho hráče. Léto probíhalo volejbalově velmi
aktivně. Hrát přicházeli i hosté, dlouhodobí přátelé a hráči z
okolních klubů, takže hra byla pokaždé pestrá a ve znamení
milých setkání. Byla využita obě hřiště i když na písek, který
byl nakonec doplněn o scházející fůru, se nám chtělo o
poznání méně (ta rekonvalescence...). Koncem léta byl
uspořádán turnaj o Vědomický pohár v klasickém i beach
volejbale, který jsme si vítězoslavně ponechali doma ve
Vědomicích. Další víkend proběhlo přátelské utkání s hosty,
které také probíhalo ve velmi milé atmosféře. Obě akce měly
štěstí na počasí a tak jsme si užili krásné babí léto ve
znamení sportu. Krátce poté byla z důvodu ubývajícího světla
a horšícího se počasí outdoorová sezona ukončena a hřiště

zazimována. Letos opět nebyla pronajata tělocvična a někteří
členové využívají možnost hrát s jinými kluby, aby zůstali na
léto v kondici. Na podzim byla organizována ještě jedna
cykloakce kolem Máchova jezera, které se zúčastnila většina
členů klubu a tím náš
volejbalový rok pomalu končí.
Byl úspěšný a mnozí velmi
ocenili nová a krásná hřiště a
sportovní zázemí, i když s
sebou přinesla změnu našich
dosavadních klubových tradic
a rituálů.
Jelikož volejbalistů nikdy

není dost a čas novoročních
předsevzetí se blíží, ráda bych nabídla našim spoluobčanům
možnost si v případě zájmu přijít zahrát v další sezóně s
námi! Takže pokud jste hrávali volejbal a rádi byste znovu či
máte chuť obohatit nás o své dovednosti a případné speciální
údery, naučit se na oplátku třeba známého "vědomického
zalejváka", jste srdečně vítáni a před sezónou rozhodně
nezapomeňte kontaktovat pana Tótha
(volejbalovy.klub.Sahara.Vedomice@seznam.cz), který vám
předá informace o aktuální situaci a časech hry.

Volejbal Vědomice Vám přeje krásné Vánoce, do nového
roku 2017 hodně štěstí, zdraví a životní pohody a v novém
roce očekáváme příliv nových a nadšených volejbalistů .

T.M.

SK SAHARA Vědomice z.s. – volejbal
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Místní poplatek ze psů


