číslo 19, duben 2018

Městys Vémyslice

VÉMYSLICKÉ
NOVINY
Vážení spoluobčané,
akce spojené s novým rokem, plesovou sezónou a Velikonocemi se i letos
podařilo uspořádat a nalákat, mimo jiné, také návštěvníky z okolí. Patří sem
Tříkrálová sbírka, myslivecký, školní a dětský ples, masopust a nově velikonoční
zábava. Tu pořádala místní jednota Orel v neděli 1. dubna na sále radnice.
Večer doprovázela kapela Rockstring, která prozářila sál krásnými světelnými
efekty a zahrála české, zahraniční i vlastní skladby. Na zábavu přišlo
předpokládané množství lidí, takže se vydařila na jedničku.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací, a těšíme se někdy příště!
Jan Holý, ml.
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Ze zastupitelstva
Usnesení č.6/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 18.12.2017
Zastupitelstvo městyse SCHVALUJE:
° Rozpočet městyse na rok 2018, kde příjmy činí 9.292.100,00 Kč, výdaje 15.935.600,00 a
financování 6.716.500,00
° Rozpočet sociálního fondu na rok 2018.
° Rozpočet Základní školy Vémyslice p.o. na rok 2018 ve výši 1.447.000 Kč. Příspěvek na
energie poskytne zřizovatel ZŠ p.o. dle skutečného čerpání.
° Rozpočet Mateřské školy Vémyslice p.o. na rok 2018 ve výši 510.000 Kč včetně GDPR
služeb. Příspěvek na energie poskytne zřizovatel MŠ p.o. dle skutečného čerpání.
° Zhotovitele Územního plánu městyse ATELIER URBI, Ing. Arch. Jana Benešová,
Talichova, Brno, s cenou 290 000 Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo městyse BERE NA VĚDOMÍ:
° Jednání kontrolního a finančního výboru
° Přílohu k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., - výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a
maximální výše odměn neuvolněným členům zastupitelstev platné od 1.1.2018. Výše
neuvolněných zastupitelů zůstává na stejné výši.
° Rozpočtové opatření č. 9 ve výši 352 300 Kč, RO č. 10 ve výši -15100 Kč
° Kulturní akce v obci
° Podpisy občanů – Žádost o změnu komunikací za Humny

Usnesení č.1/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 14.02.2018
Zastupitelstvo městyse SCHVALUJE:
° informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě
prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkových
odpadů.
° smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 929/1 ve vlastnictví
městyse, obec budoucí povinná, úplata 2800 Kč. Pověřuje starostu jejím podpisem.
° smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Vémyslice, STL plynovodní
přípojka pro rodinný dům čp. 190, úplata 1000 Kč. Pověřuje starostu jejím podpisem.
° smlouvu o poskytnutí dotace na prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu mezi
městysem a Vodovody a kanalizace DSO Třebíč a vložení majetku do hospodaření DSO.
Pověřuje starostu podpisem dokumentů.
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° Do výběrové komise na akci Městys Vémyslice – oprava místních komunikací,
chodníků, dešťového rigolu,“ byli zvoleni: Mgr. Holá Dagmar – předsedkyně, členové
Kudláček Marek, Maša Čestmír, Nečas Jan, Mgr. Staněk Radovan.
° Zhotovitele stavby: „Městys Vémyslice – oprava místních komunikací, chodníků,
dešťového rigolu“ firmu Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o., Vémyslice 241
s cenou 5 684 336 Kč s DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
° Inventarizace majetku a závazků městyse za rok 2017
° Pomoc občanů při tvorbě Strategického plánu městyse na budoucí léta a rozvoj
městyse Vémyslice (2018-2030) formou dotazníku.
Zastupitelstvo městyse BERE NA VĚDOMÍ:
° probíhající práce na trafostanicí u koupaliště
° informace k bytové výstavbě na Závisti

Úhrada místních poplatků
Místní poplatek ze psů je splatný do 30. 06. 2018
1 pes
60 Kč/rok
každý další pes
30 Kč/rok

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu je splatný do 30. 06. 2018.
osoba do 15 let

250 Kč/rok

osoba nad 15 let

500 Kč/rok

chalupa

500 Kč/rok

Informace
V pondělí 16.04.2018 proběhlo výběrové řízení na dodávku kompostérů pro
celý Mikroregion Moravskokrumlovsko. Nyní se musí 15 dní čekat, jestli se některá
z nevybraných firem neodvolá, a poté bude podepsána smlouva. Od podpisu
smlouvy má firma do 3 měsíců kompostéry dodat.
V květnu se začne s opravou chodníků od čp. 86 po dolní zastávku a
s dešťovým rigolem. Majitelé dotčených nemovitostí budou o pracích včas
informováni. Pokračuje práce na novém Územním plánu městyse Vémyslice. Kdo
z občanů by měl ještě nějaký návrh, např. na stavební místo, ať se co nejdříve
přihlásí.
Milan Doubek – starosta
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Pomoc občanů při tvorbě strategického plánu městyse na budoucí
léta a rozvoj městyse Vémyslice (2018-2030)
Toto anonymní dotazníkové šetření bylo vytvořeno zastupitelstvem městyse za
účelem zapojení co největšího počtu obyvatel pro vytvoření strategického plánu na
roky 2018-2030. Strategický plán bude otevřený, to znamená, že bude možno
průběžně doplňovat a přehodnocovat priority městyse.
Vhodnou variantu označte
Muž

15-24 (4)

25-50 (29)

50+(27)

Žena

15-24 (2)

25-50(19)

50+(38)

Otázky:
1. Zhodnoťte obec z hlediska níže uvedených podmínek
Velmi
spokojen
Bydlení
20
Rozvoj obce
7
Informovanost
9
o dění v obci
Školství
4
Dostupnost
3
lékařské
péče
Veřejná
11
doprava
Kultura a
5
společenský
život
Sportovní
2
vyžití
Péče obce o
3
své prostředí
Životní
4
prostředí
Podmínky pro
1
podnikání
Vztahy mezi
1
občany
Dostatek
1
pracovních
příležitostí

Spokojen

Nespokojen Velmi
Je mi to
nespokojen jedno
14
3
42
10
37
8
5

76
44
61
58
58

37
37

9
6

12
10

79

17

2

11

66

27

8

11

50

39

12

17

64

38

13

5

65

31

9

10

26

31

8

53

45

43

19

13

20

55

21

20
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2

16

38

37

206

3
2

58
42

42
24

12
16

3
31

11

64

21

6

15

2. Jak se Vám v obci žije?
velmi dobře
(10) dobře

(86)

spíše špatně (10)

špatně

(1)

3. Jaké služby Vám v obci chybí (vyjmenujte)?
Vyjádřilo se 39 občanů – převážně lékařská péče, péče o seniory, bankomat,
kadeřnictví.
4. Jste ochoten(na) se zapojit do dění obce?
ANO (88)

NE (28)

5. Rozhodněte o využití finančních prostředků
1. Rekonstrukce místních komunikací
2. Opravy a budování chodníků
3. Podpora bytové výstavby
4. Opravy veřejných budov a památek
5. Péče o veřejnou zeleň
6. Podpora sportu a kultury
7. Podpora podnikání
8. Podpora bezpečnosti občanů
9. jiné – doplňte

(94)
(100)
(93)
(46)
(40)
(46)
(25)
(58)

6. Jak si představujete svoji obec za 20-30 let (1 větou)
Převážně moderní obec s bytovou výstavbou.

Z celkového počtu 618 vydaných dotazníků bylo odevzdáno 120, tj. 19.42%.
Děkujeme občanům za zapojení se při tvorbě Strategického plánování na příští léta.
Jde vidět, že část občanů má o dění v obci zájem.
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Střípky proběhlých akcí
Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla ve
Vémyslicích v neděli 7. ledna. Koledníci,

rozděleni do tří skupinek,
vybrali 18 188,- Kč.
Děkuji p. Procházkovi,
který každoročně rozváží
se svými koňmi děti ke koledování, vám dárcům za přispění a vlídné přijetí a hlavně
všem šikovným holkám a klukům, kteří věnovali svůj volný čas pomoci druhým.
Zdeňka Fukalová

Masopust
Letošní masopust byl díky
všem zúčastněným maskám
mile
nad naše
očekávání!
Celkem se letos aktivně zapojilo
61 masek. Celá akce byla díky
hojnému
počtu
masek,
kvalitnímu místnímu koňskému
povozu IDSJMK :-), doprovodné
skupině KAMARÁDI a členům
SDH při celodenním zajištění
občerstvení a dobrého jídla
opravdu úspěšná!
Vydařený den plný dobré nálady a tance byl zakončen ve 24 hodin
nevšedním pochováním BASY místní chasou a skvělých plaček.
Tímto všem zúčastněným vřele děkujeme a těšíme se minimálně stejné účasti
i v příštím roce!
Jan Holý,ml.
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Velikonoční jarmark

Okénko základní školy
Školní ples Maškarní ples

Poděkování
Ředitelství Základní školy Vémyslice děkuje všem rodičům žáků za věcné a finanční
příspěvky do tomboly na IX. školní ples a Dětský maškarní karneval. Poděkování
patří taktéž celému učitelskému sboru za přípravu a organizaci školního plesu,
výboru KPDŠ pod vedením pí. Dany Pelajové za uspořádání Dětského maškarního
karnevalu, městysi Vémyslice a obcím Čermákovice, Džbánice, H. Kounice,
Tulešice, Dobelice, Petrovice, soukromým firmám a soukromým podnikatelům za
dary, kterými zaplnili tombolu plesu a karnevalu.
Všem mnohokrát děkujeme.
Za ZŠ Vémyslice Mgr. Jana Dvořáková
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Zápis do 1. třídy
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhl na naší škole zápis
dětí do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 13 dětí, z toho 9 dívek a
4 chlapci. Budoucí prvňáčky provázeli po naší škole zkušení
páťáci. Děti v každé třídě plnily zajímavé úkoly, za které pak
dostaly pěknou omalovánku.
Všem budoucím prvňáčkům a také jejich rodičům
přejeme, aby se jim v naší škole líbilo a úspěšně dařilo.
JJ

Úspěchy našich žáků
Naše škola se také zúčastňuje řady různých vědomostnícha sportovních
soutěží. U vědomostních soutěží proběhla školní kola v několika předmětech, na
okresní úrovni se uskutečnila prozatím z českého jazyka a z dějepisu. Na Olympiádě
z českého jazyka obsadil Martin Pelaj 10. místo a Barbora Vepřeková
18. místo z celkového počtu téměř padesáti účastníků. V Dějepisné olympiádě pak
Martin Pelaj obsadil 25. místo, Barbora Vepřeková 35. místo.
U sportovních soutěží se především jedná o okresní turnaje ve florbalu a malé
kopané.
RS

I. Etapanového projektu Podpora jazykového a přírodovědného
vzdělávání na naší škole zrealizován
Záměrem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání na
ZŠ Vémyslice. Smyslem projektu je za pomocí nových metod výuky a moderních
technologií, vylepšit výuku jazykových předmětů, přírodních věd a IT.
Kromě toho v rámci projektu dojde k zajištění vnitřní konektivity školy a
vybudování bezbariérových toalet.
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Okénko mateřské školy
Jaro v mateřské škole
Jaro se probudilo do plné krásy
a láká nás k dlouhým vycházkám.
Pozorujeme rozkvetlé stromy a
květiny, včely a další drobný hmyz,
který si také užívá teplého počasí.
Doufáme, že opět letos budou
na školní zahradě naši největší brouci
roháči. Loni jsme je objevili a dlouho
jsme je pozorovali. Letos jsme v okolí mateřské školy rozmístnili několik hmyzích hotelů
a čekáme, kdo se nám do nich nastěhuje. Je to pro děti obdoba ptačích krmítek,
která máme na stromech před školkou celou zimu, a děti mohou přímo z okna
ptáčky pozorovat. Však se o ně celou zimu starají; nosí zobání do krmítek, studují
jejich chování, pohyb, srovnávají
velikost a hlas jednotlivých ptáčků.
Také ptačí let není žádná věda
napodobit. V atlasech vyhledáváme
jména ptáků – vrabec, sýkora, kos,
zvonek…Ptáci se už nebojí, často na
nás klepají zobáčky na okno. Teď
sledujeme kosy, jak tahají ze země
žížaly a pochutnávají si na nich,
vlaštovky i ostatní ptáky při stavbě
hnízd. Pozorováním jsme se o ptácích hodně dozvěděli. Na zahradě jsme už objevili
mšice – tak, mravenci, hrrr na ně! Včelky pilně opylují pampelišky, děti to zkouší také,
až mají nosíky celé žluté. Je to veliká legrace!
Těšíme se, jak si dáme kopřivový
čaj, pampeliškový sirup a bezovou
limonádu.
Naše
malá
bylinková
zahrádka potřebuje vyplet a okopat;
však už bylinky rostou a krásně voní. Brzy
rozkvete i naše malá hrušeň a jabloňka.
Třešeň už je v plném květu. Jaro je
nádherné! Nemusíme se moc oblékat,
můžeme dlouho skotačit na trávníčku,
budovat v písku, dlabat se v hlíně, houpat se, lézt po stromech – no prostě užívat si
vzduchu a slunce!
Jana Slámová
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Nová služba pro děti a jejich rodiny ohrožené závislostmi
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Moravského Krumlova se zapojil v roce 2016
do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) s názvem “Systémový rozvoj
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. V rámci aktivity „Podpora
síťování služeb na lokální úrovni“ působí v oblasti lokální síťařka, která v uplynulém
roce mapovala služby a další instituce, které pomáhají ohroženým dětem. Během
zjišťování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny mimo jiné
identifikovala chybějící službu pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách. V lokalitě sice působí terénní program, který se zaměřuje
zejména na minimalizaci rizik spojených s užíváním drog, chybí zde ale návazné
terapeutické služby pro lidi, kteří chtějí se závislostí skoncovat, a poradenství pro
jejich blízké. Síťařka oslovila K-centrum NOE Třebíč, které v ORP Moravský Krumlov
působí se svým terénním programem, aby rozšířilo svou činnost o terapii a
poradenství.

Jak nová služba funguje?
Od podzimu 2017 mají mladiství a dospělí, kteří experimentují nebo se potýkají se
závislostí na drogách, alkoholu, lécích, počítačových hrách, a jejich rodiny možnost
využít dostupnou terapii a poradenství přímo v Moravském Krumlově. Dle
individuální domluvy na tel. čísle 739389230 si mohou domluvit s terapeutem schůzku
uživatelé drog, kteří mají zájem aktivně řešit svoji závislost, rodinní příslušníci či přátelé,
jenž neví, jak přistupovat či pomoci členovi rodiny, který je závislý. Terapie nebo
poradenství probíhá v bezpečných prostorách pod vedením zkušeného terapeuta
Ing. Mgr. Ivo Vítka. Služba je anonymní, bezplatná a respektuje individuální potřeby
klienta.

Mgr. Radka Binková
Lokální síťařka pro ORP Moravský Krumlov
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, MPSV
www.pravonadetstvi.cz

Církev Československá husitská (CČSH) informuje
Dovoluji si oznámit, že Náboženská obec CČSH Dolní Kounice,
pod jejíž duchovní správu spadá i městys Vémyslice byla k 1.1.2018
sloučena s Náboženskou obcí Střelice u Brna.
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Náboženskou obec spravuje farářka Mgr. Anna Štěpánková, na kterou se
můžete obracet s žádostmi o křest, svatební požehnání, pohřební rozloučení,
modlitbu s nemocnými či duchovní rozhovor.
Bohoslužby Církve čs. husitské se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci v modlitebně
ve Střelicích. V případě zájmu je možné také vykonat bohoslužby v domácnosti.
V důsledku reorganizace náboženské obce budou provedeny i změny ve
využití Husova sboru ve Vémyslicích. Ten je potřeba do konce srpna částečně
vyklidit. Za odvoz nabízíme k odběru podstatnou část dřevěného mobiliáře kostela.
Zájemci se mohou přihlásit na níže uvedené kontakty.
Bližší informace a přehled aktuálního dění v náboženské obci se dozvíte na
www.husitezidenice.cz.

Kontakt: NO CČSH Střelice u Brna, Úvoz 1, 664 47 Střelice, Tel.:776388120, 5485208
Mgr. Anna Štěpánková
email: ccsh.zidenic@seznam.cz

Milí vémysličtí výletníci,
ráda bych i vás potkala na některém z našich výletů, takže tady vám přináším
inspiraci, kam všude se ještě s námi letos můžete podívat.
Zdraví
Vás
za
Světlana Jelínková.

spolek

Výletníci

Plán akcí na rok 2018
21. dubna Novohradské Hory
 město Nové Hrady, hrad Nové Hrady
 Dobrá Voda, Hojná Voda, vyhlídka na Kraví hoře.
Doprava: 360,- / dítě do 15 let 180,- Kč
19. května Grafitový důl Český Krumlov
 prohlídka grafitového dolu, jízda důlním vláčkem
 samostatná prohlídka města Český Krumlov
Doprava: 360,- / 180,- Kč
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9. červen Stezka v oblacích Dolní Morava
 lanovkou nebo pěšky na vyhlídku
 procházka po okolních kopcích
 trasa 13 km
Doprava: 360,- / 180,- Kč
23. červen ZOO Praha
 výlet do ZOO Praha
 možnost prohlídky Botanické zahrady, zámku Trója nebo města Prahy
Doprava: 390,- / 195,- Kč
21. července Cyklovýlet - místa filmu Bobule
 cyklistický zájezd do míst, kde se natáčel známý film Bobule
 trasa cca 50 km zvlněnou krajinou
 pěší varianta: turistické trasy kolem Zaječí – cca 7 km
Doprava: 130,- / 65,- Kč
5. - 11. srpna Malá Fatra (SK)
 sedmidenní turistický zájezd do slovenských hor
 ubytování v chatkách v kempu u Terchové
 Šútovská dolina s vodopády a možností koupání v jezeře
 JanošíkoveDiery (soustava roklí zpřístupněná pomocí lávek a žebříků).
 náročný výstup na Malý Rozsutec
 Oravský hrad
 Čukotská dolina
 možnost splavení řeky Váhu na pltích
Doprava: 1000,- Kč / 500,- Kč
Ubytováni: cca 12,- € (bude upřesněno)
Více informací na www.vyletnicimk.estranky.cz

HC Kojoti Vémyslice
HC Stars Ctidružice novými MISTRY!!!
Až v 11. sérii samostatných nájezdů se
rozhodlo, že novými MISTRY ZNHL 2017/2018
se staly HC STARS CTIDRUŽICE. Po celou
sezonu byl tým vedený manažerem,
trenérem, kustodem a ideologem Jiřím
Zelenkou pasován na černého koně této
sezóny.
Velká gratulace ale patří i týmu Vémyslic, který vyhrál všechny části sezony. Skvělý
tým, který celou sezonu drtil soupeře svojí systematickou hrou, postavenou na
skvělém bruslení. Bohužel, jen ve třetím rozhodujícím zápase se kvalitu nepodařilo
přetavit na rozhodující jeden gól.
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Jak by řekl klasik: "Král je mrtev, ať žije Král".
Všem hráčům, fanouškům, rodinným příslušníkům, ale i rozhodčím, Liboru Duchoňovi
a Františku Duhajskému, těm všem děkuje vedení ZNHL za velmi krásnou sezonu
2017/2018 a těší se se všemi v příští sezóně, jubilejního 20. ročníku ZNHL 2018/2019,
nashledanou.
Play - off
Finále:
HC Kojoti Vémyslice : HCStars Ctidružice (3:7, 5:2, 4:5)
Semifinále:
Kojoti Vémyslice : TJ Hodonice (6:0, 6:4)
Čtvrtfinále:
Kojoti Vémyslice : Horní Dunajovice (4:3, 5:4)
Tabulka nadstavby (jistá účast v play–off)

Tabulka nadstavby (2x místo propla–off)
pla–off )

1. HC Kojoti Vémyslice

5 5 0 0 14 22:14

7. SK Baroni Mašovice

6 5 0 1 14 32:20

2. TJ Sokol H. Dunajovice

5 3 0 2 9 23:13

8. Horní Dunajovice

6 4 0 2 8 26:20

3. HC Stars Ctidružice

5 2 1 2 7 19:18

9. HC Vlci Jaroslavice

6 2 1 3 8 27:22

4. HC Rafani

5 3 0 2 6 18:19

10. HC Tigers Znojmo

6 3 1 2 7 27:22

5. TJ Hodonice

5 1 1 3 4 16:23

11. Městská zeleň Znojmo

6 3 0 3 6 22:18

6. HC Laufen Znojmo

5 0 0 5 0 14:25

12. Bastards Znojmo

6 2 0 4 5 22:33

13. HC Devils

6 1 0 5 4 11:32

Tabulka základní části:
1. HC Kojoti Vémyslice

12 10 2 0 22 85:21

2. TJ Sokol H. Dunajovice - Draci 12 9 3 0 21 94:26
3. HC Stars Ctidružice
12 8 1 3 17 74:44
4. TJ Hodonice
12 7 2 3 16 54:42
5. HC Laufen Znojmo
6. HC Rafani
7. SK Baroni Mašovice
8. HC Vlci Jaroslavice
9. HC Devils
10. Bastards Znojmo
11. HC Tigers Znojmo
12. Horní Dunajovice
13. Městská zeleň Znojmo

12 6
12 5
12 5
12 4
12 4
12 3
12 3
12 1
12 1

1 5 13 54:64
2 5 12 48:46
2 5 12 53:54
1 7 9 44:59
1 7 9 43:72
1 8 7 45:73
1 8 7 38:67
5 6 7 36:71
2 9 4 33:62
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Jízdní řády– pracovní dny
směr Vémyslice Moravský Krumlov směr Moravský Krumlov Vémyslice
u kostela
náměstí
náměstí
u kostela
4,46
5,01
5,52
6,07
5,09
5,24
5,57
6,12
6,09
6,24
6,28
6,43
6,46
7,01
6,47
7,02
7,19
7,34
7,20
7,41
7,46
8,01
9,52
10,07
9,09
9,24
10,57
11,12
9,46
10,01
11,52
12,07
12,39
12,54
12,57
13,12
12,46
13,01
13,52
14,07
13,46
14,04
14,32
14,47
14,09
14,24
14,52
15,07
14,46
15,01
15,32
15,47
15,06
15,24
15,52
16,07
15,46
16,01
16,32
16,47
16,09
16,24
17,52
18,07
17,46
18,01
18,57
19,12
18,09
18,24
19,52
20,07
18,46
19,01

Jízdní řády - sobota a neděle,svátky
směr Vémyslice Moravský Krumlov směr Moravský Krumlov Vémyslice
u kostela
náměstí
náměstí
u kostela
5,46
6,01
7,52
8,07
7,39
7,54
9,58
10,13
9,46
10,01
11,52
12,07
11,39
11,54
13,58
14,13
13,46
14,01
15,52
16,07
15,39
15,54
17,58
18,13
17,46
18,01
19,52
20,07
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Gastronomický a kulturní kalendář 2018
DUBEN 2018
od 20. do 29. dubna - pokrmy nejen z lokálních jarních surovin
KVĚTEN 2018
od 11. do 13. května - oslavujeme svátek matek
od 18. do 27. května - speciality z chřestu
ČERVEN 2018
jahodové pokrmy dle sklizně
ČERVENEC 2018
grilované speciality
SRPEN 2018
grilované speciality
ZÁŘÍ 2018
od 14. do 30. září - pestré podzimní menu z lokálních surovin
ŘÍJEN 2018
od 14. do 28. října - řízkobraní
LISTOPAD 2018
od 9. do 18. listopadu - svatomartinská husa a všechno, co k ní patří
10. listopadu - GALAVEČER SVATOMARTINSKÉ HUSY, vícechodové menu snoubené
s mladými víny a živou hudbou
PROSINEC 2018
od 30. listopadu do 16. prosince - zvěřinové hody
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
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Co nás čeká

Orel jednota Vémyslice Vás srdečně zve na pochod
po hranicích katastru obce Vémyslice, který se
koná v neděli 29. 4. 2018.
Sraz ve 13 hod na pastvisku u ČOV.
Občerstvení v Tanárce zajištěno.
Srdečně vás zveme na Noc kostelů, která proběhne v pátek
25. 5. 2018 ve farním kostele Narození Panny Marie. Můžete se těšit
mimo jiné na přednášku Mgr. Petra Eckla a varhaní koncert Lukáše
Havla se zpěvy Ivy Peterkové. Program bude ještě upřesněn.

Čtvrtletník vydává Městys Vémyslice, 671 42 Vémyslice 31, IČO: 00293768
Za redakční radu: Lenka Benáková, Jana Holá Dis., Mgr. Jana Jandová, Jan Holý ml.
Místo a datum vydání: Vémyslice, 26. 4. 2018, náklad 270 výtisků, číslo registrace: MK ČR E 11691, ZDARMA
Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice
Uzávěrka příštího čísla je 30. 8. 2018
Další číslo Vémyslických novin vychází v září 2018
Máme zřízenu e-mailovou adresu, na kterou můžete zasílat Vaše náměty, názory, příspěvky, Vaši reklamu apod.
vemyslickyzpravodaj@seznam.cz.
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