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INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se v budově bývalé školy ve
Všeteči konalo veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice.
• ZOV schvaluje prodej nákladního automobilu Avia 30
K nejvyšší nabídce 20.000,- Kč s DPH (úřední odhad
16.000,- Kč s DPH), předložené M. Š. Všeteč.
V souladu se zveřejněným záměrem kupující uhradí
náklady spojené s převodem vozidla, obec Všemyslice
na své náklady zajistí kupní smlouvu. Starostovi obce
se ukládá součinnost při převodu vozidla na nového
majitele a podpis kupní smlouvy.
• ZOV souhlasí s uzavřením smlouvy s M. H., Neznašov
o pronájmu místnosti zázemí v části budovy ppč. st.
33/1 ve dvoře v Neznašově za podmínek stanovených
ve zveřejněném záměru. Starosta obce zajistí předání
klíčů, smluvní dokumentaci a instalaci podružného
měření elektrické energie v těchto místnostech. Ve smlouvě bude jednoznačně uvedeno, že pronajaté prostory slouží výhradně jako sklady.
• ZOV souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu místnosti bývalé třídy (gymnastického sálu) v budově OÚ
Všemyslice, Neznašov 9 za účelem kurzu Pilates
a podmínek stanovených ve zveřejněném záměru.
• ZOV souhlasí s pronájmem části svého pozemku parc.
č. 186/6, k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov
o výměře 1252 m2, žadatel P. P., Týn nad Vltavou, majitel sousedních parcel č. 188/20 a 188/23 a to za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru obce.
Starosta obce je oprávněn k podpisu smluvní dokumentace, kterou na své náklady zajistí nájemce.
• ZOV souhlasí s pronájmem části svého pozemku parc.
č. 186/6, k. ú. Všemyslice, místní část Neznašov
o výměře 2098 m2, žadatel M. K., Týn nad Vltavou, majitel sousedních parcel č. 188/7 a 188/9 a to za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru obce.
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Starosta obce je oprávněn k podpisu smluvní dokumentace, kterou na své náklady zajistí nájemce.
ZOV souhlasí se zveřejněním prodeje části obecního
pozemku parc. č. 1043/30, k. ú. Všemyslice za těchto
podmínek:
1) Cena dle znaleckého posudku za 1 m2 – 250,- Kč
2) Úhrada nákladů za zhotovení oddělovacího GP hradí
kupující
3) Úhrada nákladů za vklad do KN hradí kupující
4) Kupní smlouvu zajistí na své náklady Obec Všemyslice
V diskusi k tomuto bodu byl zastupitelům přečten
dopis pana J. L. a pan Z. K. vznesl své připomínky
a vyslovil nesouhlas s prodejem.
ZOV souhlasí s návrhem starosty obce, aby za zřizovatele, Obec Všemyslice, byla doplněným členem
Školské rady ZŠ a MŠ Neznašov – místostarostka obce
Bc. Kateřina Levínská.
ZOV souhlasí s podpisem dodatku č. 1 k Dohodě
o spolupráci v rámci projektu „Se sousedy II“ (zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji), tak jak je předloženo s uvedenými změnami v návrhu Úřadu práce.
ZOV bere na vědomí ředitelem ZŠ a MŠ Neznašov
předloženou výroční zprávu ZŠ a MŠ Neznašov za
školní rok 2018 – 2019.
ZOV souhlasí se zveřejněním pronájmu místnosti v budově KD Neznašov, která byla užívána jako kadeřnictví.
Podmínky viz, vyvěšený záměr na vývěsce nebo webových stránkách obce.
ZOV souhlasí s podpisem smlouvy se stavební firmou
STRABAG a. s. na stavební akci v režii obce Všemyslice s názvem „Obec Všemyslice, rekonstrukce dopojení účelové komunikace SÚ 2“. (cesta za Prchalů)
Firma byla starostou obce oslovena z důvodu přítomnosti veškeré techniky a zařízení k provedení díla ať již
financovaného SPÚ či samotnou obcí.
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RŮZNÉ A DOŠLÁ POŠTA
• Žádost firmy Walho s. r. o., současného nájemce pohostinství v Neznašově o udělení souhlasu ZOV s několika přechodnými změnami. A to: otevírací doba
v sobotu od 15 až 24 hodin, neděle zavřeno a dále přechodné omezení provozu kuchyně na pondělí až pátek
od 10 do 15 hodin. Po 15 hodině by byly podávány
chuťovky k pivu. ZOV žádosti vyhovělo a to na dobu
přechodnou do 31. 3. 2020.
• Žádost J. V. o odkoupení 2000 ks starých tašek ze sálu
v Bohunicích, v současné době v rozsáhlé rekonstrukci.
ZOV schvaluje prodej starých tašek za cenu 2,- Kč kus.
• Byla podaná žádost F. N., majitele objektu bývalé pošty
v Neznašově o koupi obecního pozemku parc. č. st.
55. k. ú. Všemyslice. ZOV ukládá starostovi obce jednat
s žadatelem obce o omezeném prodeji a to pouze
zaplocené části pozemku. Žadatel zajistí na své náklady geometrické zaměření této části pozemku.
• Oznámení ukončení pedikérských služeb ke dni 31. 10.
2019 M. T. v místnosti 2. patra, kulturního domu v Neznašově. Současně byla na obec Všemyslice doručena
žádost L. B., se zájmem o pronájem této místnosti.
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Jmenovaná by zde také chtěla provozovat pedikúru.
ZOV schválilo zveřejnění pronájmu.
Veřejná vyhláška návrhu 4. aktualizace zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje.
Výpověď z nájmu nebytových prostor pohostinství
Všeteč ke dni 30. 11. 2019.
Žádost o pronájem nebytových prostor pohostinství
Všeteč J. Š.
Stanovisko k obsahu návrhu změny územního plánu
Všemyslice ve zkráceném postupu pořizování. ZOV
vzalo na vědomí doručený materiál Jihočeským krajem,
odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví ve
věci podané změny žadatele J. T., vše k. ú. Všeteč, na
vědomí. Další závazná rozhodnutí budou vydána po
kompletním předložení dosud chybějících náležitostí
(grafické znázornění a textová část).
Změna otevírací doby ve sběrném místě v Neznašově
(ruší se sobotní provoz v čase 17 až 18 h.)
V diskusi zazněla připomínka ze strany M. P. k neoprávněnému zaplocení pozemků obce ze strany M. S.
Dotaz ze strany T. N. zda obec zvažuje opravu cesty
Karlovem.

Zápis ze zastupitelstva je k nahlédnutí na Obecním úřadě a Výpis usnesení je zveřejněn na webových stránkách obce.

Rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor KD Neznašov
V minulých měsících probíhala velká rekonstrukce
kulturního domu v Neznašově. Byly kompletně zrekonstruovány pánské a dámské toalety a vybudováno nové
WC pro invalidy. Kompletní rekonstrukcí se rozumí nové
rozvody vody a elektřiny, obklady a dlažby, sanitární zařízení a dveře. Dále byly upraveny skladovací prostory
a úklidová místnost.
V samotném prostoru sálu byla změněna dispozice
baru, tak aby byl přístupný druhý únikový východ ze
sálu. Bar byl nahrazen barem zděným s dřevěným
obkladem. Celková rekonstrukce se dotkla i prostoru
bývalého výčepu, který se vrátil ke svému původnímu
účelu a také kuchyňky bezprostředně navazující na bar. V celém sále byla položena nová podlahová krytina
v místech, kde jsou umístěny stoly a dočkal se, mimo balkónu a stropu, nové výmalby. Troufáme si říci, že po
této generální opravě získala obec důstojné zázemí pro
konání různých kulturních akcí a i prostor, který můžeme
bez obav nabízet k pronájmu.
Část finančních prostředků na tuto rekonstrukci byla
čerpána z Nadace ČEZ program Podpora regionů 2019,
za tuto podporu Obec Všemyslice děkuje.
V další fázi by Obec Všemyslice chtěla nechat
vyměnit podlahovou krytinu na balkóně, opravit vzduchotechniku což by bylo spojeno s výmalbou stropu
a projektant se nyní zabývá řešením bezbariérového
přístupu do sálu.
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PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
V BOHUNICÍCH

Po déletrvajících administrativních záležitostech se
obec Bohunice dočkala další etapy plánovaných protipovodňových opatření na potoce od Všemyslic.
Aby se tato akce uskutečnila byl toho předpoklad
přestavby mostu „U Hrdinů“, což obec již v polovině
roku 2017 zajistila. Nyní jsme jen čekali, kdy se Povodí
Vltavy prokouše složitým stavebním řízením, vybere ve
výběrovém řízení dodavatele stavby a tento nastoupí
na očekávanou akci rozšíření koryta v délce 127 metrů
proti toku ve směru západním.
Tím by mělo být zajištěno, aby se přívalová voda od
Všemyslic „vešla“ nejen do koryta ale i pod nový most
„U Hrdinů“ a dále bezpečně opustila vesnici směrem
východním do řeky.
Problém starého mostu – přejezd k hospodě se řeší.
Je zadáno zpracování PD a bude snaha jej v příštím
roce kompletně opravit (postavit nový), protože je nyní
ve zcela nevyhovujícím stavu. K naplnění všech protipovodňových opatření pro Bohunice však budou chybět ještě dva suché poldry v polích od Všemyslic, které
jsou v ÚP obce zaneseny a měly by, při mimořádně
deštivém počasí, eliminovat jakékoli vytopení
soukromých nemovitostí.

Z činnosti AVZO Všeteč
První říjnový víkend, tedy 6. 10. 2019 se za přispění
a podpory v rámci Oranžového roku 2019, uskutečnilo
setkání zájemců o sportovní střelbu.
Akce proběhla na obvyklém místě konání, kterým
je areál střelnice v Týně nad Vltavou. Akci zahájil
předseda Pobočného spolku Josef Kuboušek.
V dopolední hodinách proběhla soutěž z malorážné
pušky. Soutěžilo se ve třech polohách na vzdálenost
50 metrů.
Pořadí na prvních třech místech:
Kategorie: ŽENY
1. místo
Kališová Monika z Týna nad Vltavou
2. místo
Žemličková Marie z Ledenice
3. místo
Řeháčková Šárka z Protivína
Kategorie: MUŽI
1. místo
Zunt Josef z Týna nad Vltavou
2. místo
Nožka Tomáš z Krče u Protivína
3. místo
Kolář Libor z Neznašova
Kategorie: POŘADATELÉ
1. místo
Řeháček Radek z Protivína
2. místo
Červenka Josef z Protivína
3. místo
Kuboušek Josef ze Všeteče
Poté proběhla kondiční střelba z různých zbraní větší ráže.

ORANŽOVÝ ROK 2019

V OBCI VŠEMYSLICE
Vážení spoluobčané,
i v letošním roce v rámci spolupráce mezi Jadernou elektrárnou Temelín Skupiny ČEZ a Obcí Všemyslice proběhl
projekt „Oranžový rok 2019“.
Všichni jsme se během celého roku mohli zúčastnit mnohých kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných Obcí Všemyslice, spolky a dalšími organizacemi v
obci. Věříme, že si z pestré nabídky každý vybral právě tu
svou oblíbenou.
1. 5.
10. 5.
1. 6.
8. 6.
5. 7.
7. 9.
7. 9.
28. 9.
31.10.

Májový pochod na Vysoký Kamýk
Den matek a žen
Neznašo/fest a dětský den
O putovní pohár starosty Temelína
Memoriál Pavla Macharta
Koncert k poctě J.J. Kovaříka
Veterán cup
Svatováclavské posvícení
Halloweenský průvod

Tímto děkujeme za partnerství společnosti ČEZ a.s. za
podporu v rámci akce „Oranžový rok 2019“ v naší obci Všemyslice a těšíme se na další spolupráci.

strana 4

NAHLÉDNUTÍ DO CENTER AKTIVIT ZŠ a MŠ NEZNAŠOV
To, že naše škola a školka pracuje v programu Začít
spolu, pravděpodobně všichni ví. To, že součástí programu je práce v centrech aktivit, většina tuší. Ale jak
taková centra vypadají, co je jejich součástí a jak se
v nich děti uplatňují? Rozhodli jsme se, že Vám dáme
z říjnových aktivit trochu okusit….
ŠKOLKA
Měsíc říjen byl opravdu pestrý.
Podzim nám do školky zavál
spoustu novinek a předvedl nám
vše, co umí. S jeho pomocí děti
uvařily šípkový čaj, pochutnávaly
si na jablečném štrůdlu a tvořily
podzimní dekorace. Možná to byla
vůně čaje nebo štrůdlu, která do
školky přilákala dva skřítky. Do
třídy Všemyslíků přišel skřítek
Barvínek a ke Všetečkám Podzimníček. Děti si skřítky moc oblíbily.
Jestli pak uhádnete proč? Určitě
správně tušíte! Ve třídách zněly
nové písničky, básničky, ale objevily se i drobné nekalosti. Po
čase se mezi dětmi často objevovala otázka: „Odkud skřítci přišli?
Kde bydlí?“ Abychom tuto záhadu
vyluštili, vydali jsme se hledat vesničku zvanou Skřítkovice. Na
pomoc jsme si vzali i školáky (děti
z první a druhé třídy), protože
hledání vesničky vůbec nebylo
jednoduché. Skřítci si pro nás
vymysleli zapeklité úkoly, ale
společnými silami jsme jejich vesničku našli a pomohli jim postavit
školu. Nějaký čas jsme o skřítcích
vůbec neslyšeli. Jen z pohádek.
Do školky nám díky prarodičům
přišel Křemílek s Vochomůrkou
a díky školákům, v rámci
čtenářské dílny, zase ožily jiné pohádkové postavy. Ve školce je spousta zábavy a my se
těšíme na nové zážitky.
ŠKOLA
Školáci zpracovávali v centrech aktivit témata
různorodá. Děti z 1. a 2. ročníku pracovaly v centrech
aktivit s tématem ROK. Centrum VĚDY A OBJEVY
patřilo vymýšlení několika zajímavých objevů, které by
nám v dětských očích mohly usnadnit život v budouc-

nosti (např. robot, který hlídá děti, píše deníky nebo
pomáhá hluchým a slepým). Jeden strom ve všech
ročních obdobích se maloval v centru ATELIÉR. V centru MATEMATIKA se zase skládaly měsíce podle
správného pořadí, k měsícům se přiřazovala čísla
a luštily se zašifrované měsíce
v číslech. Největší oblibě se těšilo
centrum ČTENÍ A PSANÍ, kde se
hrála pohádka O DVANÁCTI
MĚSÍČKÁCH. Všechny skupiny
předvedly vskutku originální
ztvárnění pohádky, čímž zaujaly
a pobavily publikum.
Třeťáčci měli centra přizpůsobena aktuálnímu ročnímu období, tedy PODZIMU. V centru
ateliér tak vytvářeli různé podzimní dekorace, v centru psaní
psali vyprávění s použitím
klíčových slov vztahujících se
k podzimu, v centru matematika
přemýšleli nad zadanými i vlastními slovními úlohami a v centru
jazyka-čtení pracovali s textem
o skřítku Podzimníčkovi.
Třída čtvrťáků a páťáků pracovala v centrech JIHOČESKÝ
KRAJ. Samotné práci v centrech
předcházela domácí práce, při
níž měly děti sepsat pět míst,
která v Jihočeském kraji
navštívily a která je nejvíce zaujala. Děti měly rovněž za úkol vyhledat nebo zjistit nějakou pověst,
která se k Jihočeskému kraji vztahuje. Dozvěděli jsme se tak
známé i méně známé podrobnosti k záhadné vraždě hraběte
Berchtolda či k postavě bílé paní
na neznašovském zámku, k Velkému depotu v Týně nad Vltavou, k bludnému kameni
českobudějovického náměstí, zámkům Červená Lhota
a Český Krumlov.
Jedním z center aktivit byly Informace, v nichž děti
vyhledávaly a zaznamenávaly informace vztahující se
k našemu kraji. Vžily se tak do rolí zaměstnanců Infocenter, kteří takové služby poskytují. V centru Památky
vytvářely 3D modely vybraných důležitých památek,
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staveb či zajímavostí a umisťovaly je na připravenou
slepou mapu kraje. Nejtěžší bylo pro žáky centrum
Cestovní kancelář. Úkol, v němž měli vymyslet tří denní
pobyt po památkách a zajímavostech Jihočeského
kraje pro finské kamarády a spočítat cenu, kterou by za
jednoho studenta zaplatili. Úkol opravdu těžký, založený na dobré organizaci, spolupráci, pečlivosti
a důvěře.
A to je věc, o kterou se již od nejmenších dětí
snažíme. Učit je spolupráci a vzájemné toleranci a respektu. Věříme, že se nám to společně daří…
Za ZŠ a MŠ Neznašov Erika Tomková,
Mgr. Gabriela Tůmová a Mgr. Lenka Trnková

V předvečer svátku Všech svatých prošel Neznašovem lampiónový průvod. Letos jsme se sešli
již po osmé. Průvod tvořený opravdu velkým
množstvím dětí a dospělých vyrazil směrem ke
kostelu a hrobce rodu Berchtoldů. Tmou zářily
lampióny a nesl se veselý pokřik dětí dovádějících
ve tmě. Lipová alej vedoucí ke hřbitovu a cesta
pod ním směrem k hrobce byla ozdobena
svítícími dýněmi. Ty vyrobily děti o prázdninách
se svými rodiči a ve čtvrtek ráno je přinesly na
výstavu do školy a školky.
U hrobky na účastníky čekala ohňová show,
která alespoň pocitově všechny trochu zahřála
a celý večer byl ukončen ohňostrojem.
Chtěla bych poděkovat Jaderné elektrárně
Temelín za finanční podporu akcí, které se
z malých pomalu stávají velkými a mohou potěšit
i více jak dvě stovky návštěvníků tak jako u nás
v Neznašově.
NEZNÁŠEK z.s.

ZŠ a MŠ Neznašov pořádají

ZIMNÍ BAZAR

OBLEČENÍ A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

23. 11. 2019

v komunitní místnosti v MŠ

Otevřeno: 8:30 – 11:00 (pro prodávající od 8:00)
K prodeji: lední brusle (Děti do bruslí), ostatní zimní
sportovní vybavení, oblečení, obuv, hračky…
Omezený počet prodejních míst, v případě zájmu
o prodej, kontaktujte prosím pořadatele:
G. Tůmová: 739 534 585
E. Tomková: 608 050 016
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HASIČSKÁ SVATOVÁCLAVSKÁ
Každým rokem se na sv. Václava koná hasičská
soutěž v Neznašově, kterou pořádají místní hasiči. Tentokrát se zúčastnila tři družstva mužů, jedno družstvo
žen a tři družstva mladých hasičů. Při požárním útoku
se soutěžilo na jedné mašině, kterou neznašovským
hasičům propůjčilo družstvo z SDH Bohunice. Občer-

MLADÍ HASIČI NA EXKURZI
V ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN

stvení bylo zajištěno jak hasiči z SDH Neznašov tak
i provozovatelem hostince tamtéž. Pro návštěvníky byla
k vidění vojenská polní kuchyně, ve které se připravoval
jeden z pokrmů. Počasí přálo hlavně soutěžícím při
útoku a dle toho vypadaly i výsledky a úsměvy na jejich
tvářích při jejich vyhlášení. Na prvním místě z řad mužů
se umístilo družstvo SDH Neznašov, na druhém místě
družstvo SDH Bohunice a třetí místo obsadilo družstvo
SDH Temelín. U žen to nebylo nijak složité a na prvním
a jediném místě se umístilo družstvo žen z SDH Všeteč.

Mladí hasiči provedli ukázkové požární útoky. První místo
obsadili mladí hasiči Neznašov B, druhé místo mladí
hasiči Všeteč a třetí místo mladí hasiči Neznašov A. Díky
příjemné atmosféře, kolegiálnímu chování všech
zúčastněných a hlavně fair play se celý den skvěle vydařil a můžeme se jen těšit na příští rok.

Dne 4. 10. 2019 se mladí hasiči z Neznašova vydali
místo pravidelné schůzky na exkurzi do infocentra na
zámeček JE Temelín. Na místě na ně čekala dvě plně
vybavená zásahová vozidla hasičského záchranného
sboru JE Temelín společně s empatickými profesionály, kteří na mladé hasiče byli perfektně připraveni
a na všechny záludné otázky excelentně odpovídali.
Po prvotní přednášce o hasičském záchranném sboru,
prozkoumání vozidel a vyzkoušení snad všech

pomůcek a strojů k této práci potřebných se mladí
hasiči odebrali do infocentra, kde jim v kině byly
nasazeny 3D brýle a mohli se dál vzdělávat, tentokrát
ne v hasičském odvětví, nýbrž v odvětví jaderné energetiky. Po zkouknutí filmu si mladí hasiči zahráli poznávací hru v okolí zámečku JE Temelín. Na konec jsme
poděkovali naší průvodkyni Ing. Marii Švehlové za
skvěle připravenou exkurzi.

1. KOLO HRY „PLAMEN“
V sobotu dne 19. 10. 2019 se konalo první kolo hry Plamen v Jaronicích u Žebovřesek, kterého se zúčastnili
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naši mladí hasiči z SDH Neznašov. Jelikož jsou
družstva omezená věkem a mnoho starších hasičů
z kroužku již odešlo, nastoupili do staršího družstva
poprvé mladší mladí hasiči. Soutěžilo se ve třech disciplínách- štafetách (štafeta požárních dvojic, štafeta
4x60m a štafeta CTIF). Na hřišti v Jaronicích soutěžilo
přibližně pět set dětí, z toho pouze necelých sto dětí
běhalo v našem obvodu mezi staršími. V našem obvodu soutěžilo celkem deset družstev. Neznašovské
družstvo jedenáctiletých (i mladších) dětí vypadalo
oproti patnáctiletým dlouhánům z jiných družstev
opravdu vtipně. Nicméně vše se musí zkusit a nejeli
jsme na 1. kolo hry PLAMEN s úmyslem vyhrát. Odnesli jsme si krásné
čestné deváté místo. Každou disciplínu děti odběhly bez nějaké větší
chyby a neplatného pokusu, za což jsme hrozně rádi. Teď už se jen učit
a trénovat na druhé kolo hry Plamen, které bude v létě.
Za kroužek mladých hasičů a SDH Neznašov
Petra Vopavová a Michal Nedbal.

KOMUNITNÍ DEN
12. října proběhl již tradiční Komunitní den
s 5. ročníkem Neznašovského dlabance.
I přesto, že počasí venku spíše zvalo k procházkám
a činnostem v přírodě, tak měla tato akce vcelku slušnou návštěvnost. Své kulinářské výtvory nabídlo
k ochutnání 11 kuchařů a kuchařek a představili
kulinářské dobroty z různých koutů světa. Všem určitě
chutnalo, protože všechny dobroty se během několika
málo hodin snědly.
Své výtvory, za které bychom chtěli poděkovat, dodali Marie Bártová, Naďa Blahovcová, Jana Jungová, Josef Levínský, Magda Lukšová, Štěpánka
Mácová, Janička Matoušová, Monika Nedbalová,
Jana Řeháčková, Šakal a Karel Tůma. Na své si
přišli jak milovníci sladkého, slaného tak i různých
alkoholických a nealkoholických nápojů.
Pro děti byl připraven koutek s deskovými hrami
a tak i ony si přišly na své a zaslouží si pochvalu za
samostatnost, že se mezi s sebou dokázaly domluvit
a samy si vše zorganizovaly.
Poděkování též patří firmě Walho s.r.o., která nám
umožnila udělat akci v Neznašovské hospodě.
Neznášek z. s. a SPAŽ Tyrš

OTEVÍRACÍ DOBA
sběrný dvůr Neznašov
Středa: 14:30 – 15:30 hod.
Sobota: 10:00 – 11:00 hod.
Neděle: 13:00 – 14:00 hod.

ČIPOVÁNÍ PSŮ –
sobota 23. listopadu
Níže uvedený rozpis platí pro již přihlášené zájemce. Noví zájemci hlaste
se na Obecním úřadě. Čipování psů
dodatečných zájemců by proběhlo,
ještě v sobotu odpoledne v Bohunicích. Cena bude 450 Kč.
Neznašov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8:00
(šatna v KD Neznašov)
Slavětice

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:30

Všeteč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:00
(budova školy)
Všemyslice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:20
(budova hasičské zbrojnice)
Bohunice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12:00
(obecní budova/knihovna)

Obec Všemyslice pořádá kulturní odpoledne k výročí 30. let od Sametové revoluce
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