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Městys Vémyslice

VÉMYSLICKÉ
NOVINY
Vážení spoluobčané,
velkými skoky se blíží konec roku 2017. Je čas na hodnocení roku starého a plánování
na další rok. V letošním roce se povedlo dokončit kanalizaci ke koupališti a k novému domu
u koupaliště. Někdo může namítnout, že tato investice byla zbytečná, ale opak je pravdou.
V letních měsících je v obci malá spotřeba vody, která odtéká do kanalizace a ČOV,
provoz na koupališti značně vylepšuje nátok vody do čistírny a tím je umožněno efektivnější
čištění.
Opravila se část chodníku na horním konci, dokončila se rekonstrukce schodiště chodeb,
šatny a přístupové komunikace k MŠ. Je připraven projekt a stavební povolení na zateplení,
výměnu oken a střešní krytiny na budovu základní školy, projekt a stavební povolení na
kolumbárium na místním hřbitově.
Zbudoval se kamerový systém na příjezdových komunikacích do obce s možnosti rozšíření.
Na příští rok se připravuje rekonstrukce chodníků na dolním konci a opravy místních
komunikací za humny.
Chtěl bych poděkovat panu Hrdinovi za opravu kapličky nad střediskem.
V letošním roce se opět povedlo postavit adventní věnec před radnicí díky partě místních
občanů a zaměstnanců městyse, za což jim děkuji.
Vážení občané, přeji Vám všem pěkné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví do
nového roku 2018.
Milan Doubek, starosta obce
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Ze zastupitelstva
Usnesení č.4/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 14.09.2017
Zastupitelstvo městyse SCHVALUJE:
° Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse Římskokatolické farnosti
Vémyslice. Dotace poskytnuta formou zálohy s vyúčtováním do 30.06.2018. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem.
° Smlouvu o nájmu bytových prostor Vémyslice 31, pověřuje starostu jejím podpisem.
° Prodej obecního pozemku p.č. 24/45 o výměře 849 m2 za cenu 30 Kč/m2. Veškeré výdaje
s prodejem související hradí kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostu jejím podpisem.
° Prodej obecního pozemku p.č. 4097/2 o výměře 334 m2 a část p.č. 929/1 o výměře 267 m2 za
cenu 30 Kč/m2. Veškeré výdaje s prodejem související hradí kupující. Zastupitelstvo pověřuje
starostu jejím podpisem.
° Změnu názvu viniční tratě „Písky“ na „Kokusové hory“.
° Přípravné práce k výměně plynových kotlů v základní škole.
Zastupitelstvo městyse BERE NA VĚDOMÍ:
° Plnění usnesení
° Rozpočtové opatření č. 4, č. 5 ve výši 1 234 000 Kč, č. 6 ve výši 131 000 Kč a č. 7 ve výši
30 000 Kč.
° Závěrečné účty DSO za rok 2016
° Informace ke stání hasičské techniky
° Kamerový systém v obci
° Informace k chodníkům na dolním konci
Usnesení č.5/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 15.11.2017
Zastupitelstvo městyse SCHVALUJE:
° Vypracování Strategického dokumentu městyse na dobu 5 let,
° Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku na veřejné podporování sociálních
služeb pro rok 2017. Pověřuje starosty jejím podpisem.
° Střednědobý výhled základní škole p.o. a mateřské škole p.o.
° vypracování nového Územního plánu městyse Vémyslice.
° Plán inventur majetku a závazků městyse k 31.12.2017.
° Pronájem kluziště ve Znojmě do výše 15 000 Kč.
° Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městysem a DSO Moravskokrumlovsko,
pověřuje starostu podpisem.
° Poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku ve výši 100 Kč DSO Moravskokrumlovsko.
° Předfinancování projektu Podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání na Základní
škole p.o. Vémyslice z vlastních zdrojů.
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

TISKOVÁ INFORMACE
Změny jízdních řádů od 10. prosince 2017
V rámci pravidelného celoevropského termínu dochází ke změnám jízdních řádů veřejné
dopravy v Jihomoravském kraji a ve městě Brně. Přinášíme vám o nich nejdůležitější
informace, rozdělené dle jednotlivých oblastí.

ZNOJEMSKO

Na Znojemsku od 10. 12. 2017 zahajují na řadě linek provoz noví dopravci, kteří vyhráli
poptávkové řízení na zajištění dopravy v této oblasti. Změna dopravce se týká nejen
páteřních autobusových linek 104 Brno – Hevlín – Laa/Thaya a 105 Brno – Mikulov, ale i
řady dalších autobusových linek na Znojemsku.
Z důvodu neustále rostoucí poptávky dochází k posílení počtu spojů na lince 108 mezi
Znojmem a Brnem především o víkendech. Na celém Znojemsku budou nasazeny většinou
zcela nové autobusy vybavené klimatizací celého prostoru vozidla a informačními panely.
V oblasti železniční dopravy nedochází s výjimkou nových vlaků do Rakouska
k významným změnám. Trasy osobních vlaků S8 jsou drobně přizpůsobeny odjezdům vlaků
R13 z Břeclavi směr Olomouc. Od dubna do října proběhne výluka v trase Valtice –
Novosedly, vlaky S8 budou v tomto úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Nové vlakové spojení Znojemska s Vídní

Jihomoravský kraj řadu let usiloval o zajištění brzkého ranního a pozdního večerního spojení
Znojemska s Vídní. Po mnohaletém jednání se díky pochopení Dolního Rakouska a
železničních dopravců podařilo dojednat řešení, které je ekonomické a současně umožní
splnit požadavky cestujících na dojezd, za prací, za kulturou i do škol, případně i na
vídeňské letiště.
V ranní době tak v pracovní dny vyjede ze Znojma vlak v čase 5:30 do Retzu, kde ihned
naváže rakouský vlak do Vídně. K tomuto vlaku bude možné se autobusy dostat z většiny
obcí Znojemska. Večer pak poslední vlak od Vídně přijede do Znojma až v 20:36. Toto
spojení je možné ještě před Vánoci využít k návštěvě vídeňských adventních trhů. Ceny
jízdného jsou příznivé. Navíc vlaky od Znojma projíždějí celou Vídní a není tak nutné si
kupovat jízdenky na tamní městskou dopravu.

Více na https://www.idsjmk.cz
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Střípky proběhlých akcí
Hody
V sobotu 1. října se Vémysličtí
probudili do hodového víkendu.
Pro chasu to znamenalo přivstat
si, dovézt máju a větve na
podloubí. Máju pak odkornili a
ke kmenu připevnili korunu.
Společně se stréci z celé obce ji
pak během odpoledne postavili.
Večerní
zábavu
zahájili
předtančením
strárci
se
stárkovými.
Celým
večerem
provázela kapela Tremolo a na
tanečním parketu se vystřídalo
opravdu hodně místních i přespolních tanečníků.
V neděli chasa pozvala starostu, stárci si došli pro stárkové. Průvod se pak společně
s kapelou Petrovankou ukázal po celé obci. Zavádění pod májou je pro všechny
rozhodně největším stresem. Neztratit rytmus, nepoplést kroky a mít v pořádku kroj. Vše se
ale podařilo, a tak se mohly jít všechny čtyři zavádějící
páry s klidem v duši připravit na pondělní strécovské
hody.
V neděli také probíhala na faře výstava historických
krojů a fotek. Přišlo se na ni podívat rekordní množství
zájemců, což nás velmi potěšilo.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli
k hladkému průběhu letošních hodů a srdečně Vás
zveme na ty další v roce 2018.
Jan Holý ml.

Podzimní jarmark
V sobotu 28.10.2017 se konal na sále
radnice
podzimní
jarmark.
Pro
návštěvníky byly připraveny ochutnávky
vín i pokrmů a stánkový prodej
podzimních a adventních dekorací.
V průběhu odpoledne si děti ve
spolupráci
s místními
maminkami
vyrobily podzimní dekorace, lucerničky,
vyřezaly dýně aj. Celé odpoledne se
završilo halloweenským průvodem.
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Vánoční jarmark
V sobotu 25. 11 2017 se uskutečnil v místní sokolovně Vánoční jarmark. Pro
návštěvníky byl připraven stánkový prodej, ochutnávky vín a pokrmů a vánoční
dílničky nejen pro děti.

Svěcení adventního věnce
Největší adventní věnec v České republice, který je již tradičně ve Vémyslicích,
posvětil v neděli 3. 12. 2017 krumlovský děkan Pavel Bublan. Spolu s pěveckým
sborem Lukáše Havla tak začala příjemná předvánoční doba v naší obci.

Opět po roce k nám zavítal sv. Mikuláš s andělem i čertem
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Zpívání koled pod adventním věncem
Vémyslický pěvecký sbor mě požádal o zaregistrování do celorepublikové akce Česko
zpívá koledy. Tuto akci jsem zaregistroval. Na celorepublikové mapě jsme měli svoji
hvězdu a 13.12.2017 v 18°° před radnicí pod adventním věncem se sešlo 25 zpěváků, kteří
zazpívali vánoční koledy. Pokud bude mít chuť do dalších let tuto akci zopakovat, mohla
by vzniknout další pěkná tradice v předvánočním čase pod adventním věncem.
Milan Doubek

Okénko základní školy
Vážení čtenáři, rodiče, spoluobčané,
aniž jsme se stačili znovu pořádně nadechnout, máme za sebou další rok. Nevím, zda-li
máte stejné pocity, ale čas letí neúprosným tempem. Doba je velice hektická, pro
všechny strašně uspěchaná. Možná právě proto je nyní vhodná příležitost se na chvíli
zastavit a ohlédnout se za končícím rokem.
Každý nový kalendářní rok ve škole vždy začínáme přípravou školního plesu. Sháníme
sponzorské dary, připravujeme losy, tombolu, žáci finišují v docvičování předtančení POLONÉZY. Do toho všeho uzavírání klasifikace 1. pololetí, písemné práce, vyhodnocování
všeho, co se dá a co se musí – inventarizace nevyjímaje. Po skončení těchto náročných
dní na začátku každého roku si říkáte: „Bude chvilku klid.“ Kdo si myslí, že ano, je na omylu.
Opak je pravdou. Vždyť teprve začínáme! Žáci se připravují na vědomostní soutěže,
pořádáme školní kola, nejlepší postupují do okresu. Navazují projektové dny- letos Zdravá
pětka- projekt zaměřený na výživu dětí z Nadace Albert. Rozbíhá se přípravný kurz pro
budoucí prvňáky – PŘEDŠKOLÁK. Žáci 2. stupně se nemohou dočkat druhého spaní ve
škole- PYŽAMOVÉ PÁRTY. Je úžasné, když vidíte, jak si všichni užívají módní pyžamovou
přehlídku a společně se svými vyučujícími stráví další noc ve škole na karimatkách. Je také
úžasné, že v naší škole máme takové pedagogy, kteří jsou ochotni se svými žáky trávit čas
i mimo vyučování. Věřte, není to běžné.
V našich aktivitách nemyslíme jen na děti, ale i na rodiče a veřejnost, která nás může
navštívit nejen při Dnech otevřených dveří (letošní spojený s ukázkovými hodinami), ale i
při návštěvě RODIČOVSKÝCH KAVÁRNIČEK. Jarní kavárnička měla ryze oddechový
charakter a byla zaměřená na sportovní aktivity (petang, šipky, fotbalové utkání) rodičů a
pedagogů. Zakončena byla společným grilováním a zpíváním u táboráku na školní
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zahradě. Byla relaxací pro všechny zúčastněné, ale i pro p. starostu, který se také zúčastnil.
Podzimní byla zase spojená s přednáškou Mgr. Kataríny Krahulové o problematice bezpečí
žáků ve škole, o šikaně a hlavně o kyberšikaně.
Akcí, které probíhaly během celého roku, byla velká spousta – Noc s Andersenem,
akademie kroužků, III. noc ve škole- filmová, stanování na školní zahradě, Den otevřených
dveří klubu logiky a deskových her, výlety, exkurze, škola v přírodě. Každou popsat by bylo
velmi obsáhlé, ale kdo se zúčastnil, jistě bude souhlasit se mnou, že všechny byly
povedené a plné skvělých zážitků. Ještě jednu bych však zmínila, možná proto, že byla
nová a velice náročná nejen na organizaci, ale i samotnou přípravu. Byl to projekt
POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ na naší škole, který jsme připravili pro okolní malotřídní školy
ZŠ Rybníky, ZŠ Lesonice a mateřské školky z Vémyslic, Rybníků, Petrovic. Projekt zaměřený
na práci se dřevem ve školní dílně - poznávání nářadí, práce s nářadím. Žáci z 8. a 9.
ročníku pod vedením p. uč. Hermanové se ujali žáků z příchozích škol a ukazovali jim, jak
se s kterým nářadím pracuje, a pomáhali s výrobou různých výrobků. Tento květnový
projektový týden ocenily všechny zúčastněné školy.
Během celého roku pokračujeme ve vzdělávání žáků, pečlivě a zodpovědně se ve
svém volném čase vzděláváme a do výuky se snažíme zapojit nové prvky ze současné
moderní didaktiky. K financování vzdělávacích akcí využíváme projekty z EU, do kterých
jsme po celý rok zapojeni. Např. Projekt „Nový začátek v oblasti inkluzívního vzdělávání
v moravskokrumlovském regionu“, který je zaměřen zejména na zavádění inkluze do škol.
Další projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je „Podpora gramotností
na ZŠ.“ Cíleně je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na podporu žáků
ohrožených neúspěchem a na volnočasové aktivity. 391 000 Kč je částka, kterou jsme
z tohoto projektu pro školu získali. Je stoprocentní dotací z EU a státního rozpočtu a bude
využita do konce roku 2018.
Možná si říkáte, že i budova naší školy by si zasloužila obnovu. Bohužel to však není
v naší moci. A tak se alespoň snažíme zpříjemnit prostředí a vytvořit kvalitní podmínky
pro výuku uvnitř naší školičky. Podáváme projektové žádosti a snažíme se čerpat finanční
prostředky z EU, což se nám celkem daří. Byla nám schválena další projektová žádost (jako
druhé škole v ORP - okrsku M. Krumlov) a s ní i dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu 46. výzvy (IROP) – „Podpora jazykového a přírodovědného
vzdělávání na ZŠ Vémyslice“. Do konce školního roku bude mít naše škola novou
jazykovou, počítačovou učebnu, nové přístroje do přírodovědných předmětů, kromě toho
dojde k zajištění vnitřní konektivity školy (rozvedení počítačové sítě LAN a WIFI) a také
k zajištění bezbariérovosti v naší škole. Bude zbudováno bezbariérové WC a zakoupen
schodolez. Celkové náklady projektu jsou 4 200 000 Kč, z nichž 90 % dotace bude hrazena
z EU a státního rozpočtu (3 780 000,-) a jen 10 % bude hrazeno z rozpočtu městyse
(420 000,-). V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele.
A co nás čeká ještě v novém roce? Vidím to na zavalení škol ještě více stohy papírů
všelijakými nesmyslnými souhlasy, nejen od rodičů, skoro na všechno a dalšími stovkami
dotazníků od aktivně činných úředníků. Nepropadejme však panice, může být i hůř.
(Dokážete to, já mnohdy ne.)
A proto nyní užívejte pohody, adventu bez stresu, važte si času stráveného v kruhu
svých nejbližších.
A malá vsuvka závěrem:
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„Díky, milé kolegyně, milý kolego, za náročnou práci, kterou odvádíte, za podporu
a důvěru, kterou mi dáváte, a za pomoc při všem, co je třeba, za zpětnou vazbu - někdy
i „facku“. Moc si toho vážím.
Díky, milí rodiče, kteří chápete, že vzdělávání je tvrdá práce a práce někdy všechny
pořádně bolí.
Díky, městysi, že školu chceš, a proto ji finančně podporuješ.
Díky všem, kteří vše sdílíte s námi.“
Vidím světla vánočních svíček, která se zrcadlí ve Vašich očích a naplňují teplem Vaše
srdce. Ať prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale i všechny dny nastávajícího roku.
To Vám všem přeje za kolektiv pracovníků a žáků ZŠ Vémyslice.
Mgr. Jana Dvořáková

Spaní ve škole

Halloweenská noc ve škole byla suprová. Hned ze začátku jsme si to velice užívali,
jelikož jsme mohli být na hřišti a mohli jsme hrát různé míčové hry. To bavilo hlavně nás
kluky. Samozřejmě že jsme u toho dělali i různé blbosti, ale to k tomu prostě patří. Příjemné
bylo i opékání špekáčků a sezení u ohně. Jediné, co tomu ale chybělo, byla kytara. Mohli
jsme si něco zazpívat. Ale co už, stejně by většina z nás zpívala falešně, takže bylo možná
lepší, když jsme si jen povídali. Pak ale konečně přišla ta chvíle. Šli jsme do školy. Všichni
jsme zalezli do tříd a pouštěli si různé písničky. Vůbec to nebylo rozděleno podle ročníků.
Každý byl v jaké třídě chtěl. Později nás učitelé svolali do družiny. Sedmačky totiž
nachystaly stezku odvahy. Já s mými dvěma kamarády jsme šli co nejdříve, abychom
potom mohli jít zase do třídy a mohli si pustit nějaký film. Nakonec jsme se v té třídě sešli
všichni z našeho ročníku a asi do půl třetí do rána jsme se dívali na filmy. Byl to super
zážitek a rozhodně si myslím, že by se tyto akce měly konat častěji.
Martin Pelaj IX. třída
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Zaměstnanci Základní školy ve Vémyslicích Vás srdečně zvou
na tradiční Školní ples, který se koná v pátek 16. Února 2018
v místní sokolovně.
Ples bude zahájen ve 20 hodin polonézou žáků 2. stupně.
K tanci a poslechu hraje skupina STONE.
Předprodej vstupenek bude od pondělí 12.2.2018 ve škole.

KPDŠ při ZŠ Vémyslice zve všechny děti a jejich rodiče
na tradiční Maškarní karneval, který se koná
v neděli 18.února 2018.
Začátek je ve 14.00 hodin.
Těšíme se na Vás.

Okénko mateřské školy
Od začátku školního roku máme v mateřské
škole velkou nemocnost dětí. Z tohoto důvodu jsme
zrušili i několik plánovaných akcí (Drakiáda,
Světýlkový průvod). Snažíme se děti v MŠ otužovat
pobytem venku, dodržováním základních zásad
hygieny a v nemalé míře i podáváním vhodně
zvolené stravy. Ve školní jídelně se stravuje 96
strávníků. Dostávají spoustu zajímavých a chutných
pokrmů z tradičních i netradičních surovin - bulgur,
pohanka, jáhly, cizrna, jasmínová rýže, kuskus; různé
druhy ryb, hovězí, králičí, krůtí i kuřecí maso; luštěniny
v zajímavé receptuře; různorodost druhů pečiva a dostatečné množství čerstvého ovoce
a zeleniny. V boji s „bílým zabijákem“ – cukrem, téměř vymizelo podávání sladkých
nápojů. Děti mají možnost si vybrat z několika druhů nápojů: neslazený čaj, voda (v sezóně
ochucená bylinkami), džusy, mošty, mléko, kakao.
Vycházíme vstříc i požadavkům zřizovatele při přípravě
jídla na hody a pro tvůrce adventního věnce. Chci
touto cestou pochválit práci kuchařek školní jídelny za
dobře připravované a vyvážené jídlo.
Nejvíce nabitý děním bývá jako vždy měsíc
prosinec. Jde o velké těšení na Ježíška, na dárečky,
na pohodu rodinného krbu. Ve školce vyrábíme
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dekorace, učíme se zimní i vánoční básničky a písničky na vánoční besídku. Byli jsme
spokojeni s návštěvou školáků, kteří přišli na Mikuláše převlečení za čerty, anděla a
Mikuláše. Děti byly nadšené z návštěvy doškové chalupy v Petrovicích, kde se seznámily
s adventními i vánočními zvyky. Ty si ještě zopakovaly na divadelním představení
„Popletený kalendář“. Dětem do školky Ježíšek přinesl spoustu nových hraček, které
čekají, jak je děti při svých hrách využijí. Kalendářní rok jsme završili vánoční besídkou.
I nezúčastnění lidé mají možnost seznamovat se s činností mateřské školy
prostřednictvím našich webových stránek www.msvemyslice.cz.
Dovolte mně, za zaměstnance Mateřské školy, Vémyslice, okres Znojmo, příspěvkové
organizace, popřát Vám všem lidem dobré vůle krásné a příjemné prožití vánočních
svátků a šťastnou cestu novým rokem 2018.
Jana Slámová

HC Kojoti Vémyslice
Odehrané zápasy:
HC Kojoti Vémyslice 4 : 4 Městská zeleň Znojmo
Bastards Znojmo 0 : 8 HC Kojoti Vémyslice
HC Kojoti Vémyslice 8 : 0 HC Rafani
HC Tigers Znojmo 0 : 4 HC Kojoti Vémyslice
HC Kojoti Vémyslice 4 : 4 TJ Sokol H. Dunajovice – Draci
HC Laufen Znojmo 1 : 12 HC Kojoti Vémyslice
HC Kojoti Vémyslice 7 : 4 TJ Hodonice
SK Baroni Mašovice 1 : 5 HC Kojoti Vémyslice
HC Kojoti Vémyslice 5 : 2 HC Stars Ctidružice
HC Devils 2 : 7 HC Kojoti Vémyslice
HC Kojoti Vémyslice 12 : 3 HC Vlci Jaroslavice
Horní Dunajovice 0 : 9 HC Kojoti Vémyslice
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Tabulka po půlce základní části:
Tým

Odehráno
zápasů

Vítězství Remíza Prohra Bodů Skóre

1. HC Kojoti Vémyslice

12

10

2

0

22

85:21

2. TJ Sokol H. Dunajovice - Draci 11

8

3

0

19

86:25

3. HC Stars Ctidružice

11

8

1

2

17

73:36

4. TJ Hodonice

12

7

2

3

16

54:42

5. HC Laufen Znojmo

11

6

1

4

13

54:55

6. HC Rafani

12

5

2

5

12

48:46

7. SK Baroni Mašovice

11

4

2

5

10

44:54

8. HC Vlci Jaroslavice

12

4

1

7

9

44:59

9. HC Devils

12

4

1

7

9

43:72

10. Bastards Znojmo

12

3

1

8

7

45:73

11. HC Tigers Znojmo

12

3

1

8

7

38:67

12. Horní Dunajovice

12

1

5

6

7

36:71

13. Městská zeleň Znojmo

12

1

2

9

4

33:62

Plán akcí na rok 2018
UPOZORNĚNÍ: U každé akce je uveden její vedoucí. Pro
informace o konkrétním zájezdu volejte, prosím, jen vedoucímu
této akce. Volat raději odpoledne. Vedoucí akce Vám nemůže
volat zpět.
Pro přihlášení se na akci volejte: Světlana Jelínková: 607 052 644
!!!! Sleva 50% z ceny dopravy pro děti do 15 let – v případě
obdržení dotací od města Mor. Krumlov.
6. 1. Novoroční vycházka Tišnov – Dolní Loučky
 prohlídka cisterciánského opatství Porta coeli v Předklášteří
 procházka údolím říčky Tišnovka
 doprava do Tišnova a zpět vlakem
 vedoucí akce: Dana Procházková, tel.: 731 668 513

11

Městys Vémyslice

číslo 18, prosinec 2017

www.mestys-vemyslice.cz

20. - 27. 1. Zimní rekreace v Krkonoších
 pobyt v zotavovně Přední Labská u Špindlerova Mlýna s polopenzí
 možnost lyžování v lyžařských střediscích - Herlíkovice, Bubákov a Špindlerův Mlýn
 vedoucí akce: Pavel Jelínek, tel.: 737 445 225
Cena: ubytování s polopenzí 3000,- Kč + doprava 700,- Kč
děti do 13 let 2700,- Kč + doprava 350,- Kč
10. 2. Vinařství U Matouše
 Vinařství v Olbramovicích
 Ochutnávka 12-ti druhů vín
 Teplá večeře, obložený talíř
 vedoucí akce: David Pelikán, tel: 724 732 021
Doprava + večeře + konzumace vína: 580,- Kč
24. 2. Termální lázně Dunajská Streda (SK)
 bazény s teplotou vody 32 - 40°C
 termální koupaliště, lázně & wellness
 vedoucí akce: Pavel Nováček, tel.: 775 130 253
Doprava: 330,-/ 165,- Kč
3. 3. Muzikál Muž se železnou maskou
 muzikál v Divadle Broadway v Praze
 vedoucí akce: Světlana Jelínková, tel.: 607 052 644
K dispozici vstupenky v hodnotě: 549,- a 799,- Kč.
Platba za autobus: 390,-/ 195,- Kč

Více informací na http://www.vyletnicimk.estranky.cz

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH

Svatá noc
24.12.2017
Narození Páně
25.12.2017
svatý Štěpán
26.12.2017
svatá Rodina
31.12.2017
Nový rok
1.1.2017

Moravský
Krumlov
16.00
20.30
8.00
10.30
8.00
Jesličková hra:
15.00 hod.
8.00
10.30
8.00
10.30

Petrovice

Vémyslice

Rybníky

20.30

20.30

---

9.30

11.00

8.00

Koncert: 15.00
Sbor L. Havla

8.00

9.30

---

8.00

9.30

---

8.00

9.30

11.00

Koncert: 15.00
Petrovanka
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PROSINEC
od 1. do 17. prosince - Zvěřinové menu
od 18. do 31. prosince -Vánoční a povánoční menu
LEDEN 2018
od 5. do 14. ledna 2018- Dny francouzské kuchyně
19. ledna 2018 - DEN VÍNA V HOTELU RYŠAVÝ, 10. ročník ochutnávky vín

snoubených s pokrmy a cimbálovou muzikou
Kompletní nabídku naleznete na www.hotelrysavy.cz
Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka, tel: +420 515 323 428
Sport a wellness, tel: +420 515 323 400,
Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz

Co nás čeká
Pozvánka

Sbor dobrovolných hasičů vás srdečně zve na Štěpánskou zábavu, která se koná
25. 12. 2017 ve 20 hodin v sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina Sileta.

Vánoční Šnicl Cup 2017
Jak už se stalo tradicí, opět po roce proběhne v sokolovně ve Vémyslicích florbalový
turnaj.
Začátek: 29.12.2017 od 17:30
Složení týmu ( tři hráči ) se bude losovat.
Startovné: 300,- Kč tým ( v ceně startovného pivo/limo + klobása pro každého hráče )
První tři týmy obdrží medaile a pohár
Občerstvení zajištěno v pekle
Přijďte se pobavit v čase svátků vánočních .
Info: 604 455 099, 602 756 095
Facebook: Šnicl Cup 2017
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Novoroční koledování proběhne u nás ve Vémyslicích 7. ledna.
Milí koledníci, sejdeme se v 11 hod. na faře. S sebou si přineste
královskou korunu, můžete i kostýmy a hudební nástroje.
Těšíme se na vás!

.

Myslivecké sdružení Tanárka Vémyslice pořádá v sobotu
13. ledna 2018 od 20.00 hodin tradiční
MYSLIVECKÝ PLES.
K tanci a poslechu hraje skupina DREAMS.
Srdečně zvou pořadatelé.
Již potřetí zvou místní hasiči vémyslické i okolní spoluobčany k
účasti na masopustním průvodu 3.2.2018.
Sraz v 8.30 hod. ve svazarmu a v 9.00 hodin vyrazíme za
doprovodu kapely Kamarádi na průvod obcí.
Ve 20.00 hodin na sále radnice bude pokračovat masopustní
zábava s kapelou Kamarádi, kdy o půlnoci společně pochováme
basu.

Pivnice pod věží vás
srdečně zve na Turnaj
v šipkách, který se
koná 27. 1. 2018
ve 20.00 hodin.
Těšíme se na vás.
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Další číslo Vémyslických novin vychází duben 2018
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