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ZPRAVODAJ
obce Všechovice

Průtah obcí
Za normálních okolností bych na tomto
místě psal, že jsme dokončili první
etapu rekonstrukce vozovky a chodníků v části Podkostelí. Místo toho,
můžu jen konstatovat, že jsme
konečně po téměř dvou měsících
znovu s pracemi začali. Co je hlavní
příčinou zpoždění prací? Po odfrézování prvních cca 30 cm vozovky se zjistilo, že stávající jednotná kanalizace
zasahuje výškově i směrově do konstrukčních vrstev nově budované komunikace. Dále bylo zjištěno, že stav
stávající kanalizace je místy nevyhovující, dochází k průsakům odpadních
vod do podloží vozovky. Jedná o objektivně nepředvídatelné okolnosti, které
nebyly možné postihnout v době zpracování projektové dokumentace. Aby
došlo k řádnému dokončení stavby
v požadované kvalitě a termínu,
museli jsme společně s projektantem
hledat řešení vzniklého problému.
V dané situaci, se jevilo jako nejvýhodnější přikročit k plánování úplně nové
kanalizace v celém rozsahu stavby. Byl
proveden monitoring a byly zmapovány všechny přípojky do stávající
kanalizace, dále se obnažily všechny
sítě, aby bylo přesně zaměřeno jejich
výškové a směrové uložení. Projekční
kancelář velmi rychle zpracovala dokumentaci a rozpočet. Celkové náklady
na novou kanalizaci byly stanoveny na

téměř 6 mil. Kč. Po několika jednáních
jsme se se Správou silnic dohodli na
tom, že i oni se budou finančně na
vzniklých nákladech podílet. Obec
bude hradit 4,3 mil. Kč a SSOK 1,7 mil.
Kč. Díky úsporám z minulých let,

budeme moci tyto zvýšené náklady
uhradit. V rámci projektu nebudou
znovu napojeny na kanalizaci jen
všechny stávající přípojky, ale budou
zřízeny i nové přípojné šachty pro případné napojení i těch nemovitostí

a pozemků, které nejsou nyní připojeny.
Protože však došlo ke značnému zpoždění, bylo dohodnuto s SSOK a zhotovitelem OHLŽS a.s., že v letošním roce
budou provedeny dvě etapy průtahu

obcí. Třetí etapa akce, od kruháče na
konec obce směr Horní Újezd, bude
provedena na jaře příštího roku.
Omlouvám se všem, zejména obyvatelům Podkostelí, za vzniklé potíže.
Radovan Mikuš, starosta

Odpady
Na loňském listopadovém zasedání
zastupitelstva byla schválena nová
Obecně závazná vyhláška o poplatku
za svoz komunálního odpadu. Tato
vyhláška upravuje cenu za svoz popel-

nic ze 440 Kč na 550 Kč na poplatníka.
Proč jsme museli přejít k navýšení?
Je to hlavně proto, že se navýšily ceny
za svoz a další zpracování všech odpadů. Navýšení cen na skládce v Bystřici
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pod Hostýnem schválili na valné hromadě Svazku pro hospodaření s odpady
všichni starostové z 52 obcí Bystřicka,
Holešovska a Záhoří. Důvodem byly
zejména rostoucí ceny paliv, energií,
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růst mzdových nákladů a všech dalších
vstupů. V tabulce můžete vidět, že
ceny se na skládce neměnily několik
let. I přes navýšení cen budou stále
tyto ceny zdaleka nejnižší ve srovnání
s komerčními společnostmi.

Celkové náklady obce na svoz, sběr
a uložení všech odpadů (popelnice,
bio, separovaný, nebezpečný) za rok
2019 činily 550 000 Kč. Navýšení cen
bude pro nás znamenat nárůst o cca
100 000 Kč.
Cena za poplatníka v naší obci činila
440 Kč a neměnila se od roku 2011.
V nové vyhlášce zůstává zachováno

osvobození od poplatku za dítě do 6 ti
let a za čtvrté a každé další nezaopatřené dítě v rodině. Připomínám, že
povinnost poplatku má i vlastník nemovitosti, ve které není přihlášen nikdo k
trvalému pobytu. V tomto případě je

poplatek 550 Kč za nemovitost.

tejner plný, odpad si odnesu zpět
a počkám, až bude prázdný. Není problém zvýšit frekvenci vývozu tříděných
odpadů, ale vždy nastane situace, kdy
se kontejner naplní a nelze ho hned
vyvézt. Vyvážíme ve 14 ti denních
intervalech. A svozový vůz při jednom
svozu vyklopí 17 kontejnerů. Je třeba
si však uvědomit, že za jeden výklop
jednoho kontejneru platíme 242 Kč.
A dá se říct, že vozíme vzduch. Opět je
problém v nás. Pokud by byly všechny
petky a i další plasty alespoň sešlápnuty, vlezlo by se do kontejneru daleko
více odpadu. Obdobně je to i u papíru.
Prostě když někdo do prázdného kontejneru vhodí celé krabice, tak je hned
plný, ale je v něm sotva pár kilo. Přitom si ten dotyčný dá práci s odstraněním své adresy z krabice od zásilkové
služby. Stejná situace je i u bioodpadu.
Do kontejneru někdo naveze celé
větve a další odpad se do něj již těžko
nasype. Již několikrát jsme nabízeli,
že jsou k dispozici na půjčení štěpkovače. Proč si štěpkovač nepůjčit?
Větve naštěpkovat a štěpku použít na
záhony nebo přidat do kompostu?
Stejně je to i s bioodpadem. Domácí
kompostéry jsou téměř v každé
domácnosti, ale hnědé nádoby na bioodpad nebo i velký kontejner jsou neustále plné. I za tyto svozy se platí. Tím,
že nekompostujeme doma a necháme
bioodpad odvážet, utrácíme si peníze
a zvyšujeme si poplatek za odpady.
Na webových stránkách skládky
www.skladkabystrice.cz najdete
v záložce „Kalendář svozů“ po výběru
názvu obce přesné termíny svozů plastů, papírů a komunálního odpadu.
Pokud se tedy stane, že zrovna je
některý kontejner plný, ponechte si
odpad doma a odneste ho později.
Když ho necháte uložený u kontejnerů,
nejen že je nepořádat u kontejneru,
ale foukne vítr, a plasty či další odpad
pak můžeme sbírat po celé vesnici.

Mnohdy se na mne obracíte se stížnostmi, že kontejnery na separovaný
odpad jsou neustále plné a kolem nich
je nepořádek. Musím konstatovat, že
tyto problémy si způsobujeme sami.
Bohužel některým našim spoluobčanům asi nedojde, že ten odpad patří do
kontejneru a ne vedle. Pokud je kon-

Žádám všechny, abychom odpad před
uložení do kontejneru co nejvíce stlačili, sešlápli. Šetříme tím svoji kapsu
a naši přírodu.

krát opravovali částečnou výměnou
desek, ale stav byl stále nevyhovující.
Proto jsme přikročili k celkové rekonstrukci. Po odstranění staré podlahy
bylo nejprve provedeno obroušení

starého nátěru a očištění železné konstrukce lávky, poté byla nově natřena
její spodní část a uložena nová podlaha
z modřínového dřeva, které bylo ošetřeno vakuotlakovou impregnací. Nyní

Radovan Mikuš, starosta

Oprava lávky přes Juhyňi
Pokud se na svých procházkách dostanete na Škrk, určitě jste zaregistrovali, že v současné době dokončujeme
opravu lávky přes Juhyňi. Dřevěnou
podlahy lávky jsme v minulosti několi-
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pokračuje očištění a nátěry horní části
konstrukce a zábradlí.
Lávka byla postavena v roce 1983,
v roce 1997 byla při povodni stržena
vodou, ale potom byla instalována
zpět na původní místo. Lávka je velmi
hojně využívána zejména cyklisty,
kteří se k ní dostanou po cyklotrase
Mikroregionu Záhoran nazvané "Krajem božích muk a památných stromů",
která je cca 33 km dlouhá a najdete na
ní 12 odpočívek a 23 infotabulí
(www.zahoran/cyklotrasa-/). A že
kolařů je opravdu hodně, může potvrdit Ota Lukeš. Když totiž pracoval na
rekonstrukcí lávky, tak mu někteří
turisté doslova šlapali po zádech.

Otovi bych chtěl poděkovat za dobře
vykonanou práci.
Abychom zachovali opravenou lávku co
nejdéle, bude ještě instalována zábrana, aby nebyla lávka ničena přejezdem

motorových vozidel, zejména malých
traktorků, tak jak se to stávalo v minulosti.
Radovan Mikuš, starosta

Regulace hlučných činností na území obce
Na květnovém zasedání zastupitelstva
byl přednesen zastupitelem Jiřím Šimarou návrh na přijetí Obecně závazné
vyhlášky o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností na území
obce Všechovice (OZV). Jelikož nelze
OZV vydat bez předchozího projednání, bylo dohodnuto, že bude připraven

návrh znění vyhlášky a povedeme
k němu diskuzi. Na pracovním jednání
zastupitelstva jsme se všichni shodli,
že prozatím nebudeme OZV vydávat.
Místo vydávání dalších restriktivních
opatření a omezování práv a svobod
občanů, jsme usoudili, že bude lépe,
když budeme na všechny občany ape-

lovat, abychom byli k sobě ohleduplní,
pokud to není nezbytně nutné, abychom zejména v neděli a ve sváteční
dny neobtěžovali své sousedy hlukem
ze sekaček, pil a podobně. Věříme, že
všichni chceme v naší obci spokojeně
žít a vyjdeme si navzájem vstříc.
Radovan Mikuš, starosta

Mapování
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Zasedání Zastupitelstva obce Všechovice
USNESENÍ Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE
KONANÉHO DNE 4. 5. 2020.
1. NOUZOVÝ STAV, INFORMACE
1.1. Od 18. 5. 2020 bude otevřena
školka, škola potom od 25. 5. 2020
– 1. stupeň a 9 tř. Musíme zajistit dezinfekci, roušky, výdej jídla dle zvláštních pravidel. V začátku nouzového
stavu se zajostily roušky, dezinfekce,
nabídka pro občany na zajištění
nákupu nebo třeba léků. Byly zrušeny
všechny akce v obci.
1.2. ZO bere na vědomí informace
starosty o průběhu nouzového stavu.
2. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATEŘSKÉ ŠKOLY VŠECHOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK
2019
2.1. ZO schvaluje kladný HV Základní
školy a mateřské školy Všechovice,
příspěvkové organizace za rok 2019.
2.2. ZO schvaluje rozdělení kladného
HV ve výši 118 628,64 Kč takto:
2.2.1. Převod do rezervního fondu
– 93 682,64 Kč.
2.2.2. Převod do fondu odměn
– 25 000 Kč.
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Výsledek hlasování:
Pro: 9 |Proti: 0 | Zdrželi se: 0

6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

6.1. ZO schvaluje odkoupení pozemku
p.č. 1149/2, díl a, dle GP č.
28/644/2007 od …………….

3. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA OBCE ZA ROK 2019

Výsledek hlasování:
Pro: 9 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

3.1. ZO schvaluje Účetní závěrku obce
za rok 2019.

Usnesení č. 6 bylo schváleno

3.2. ZO schvaluje Závěrečný účet obce
za rok 2019.

7. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
S OLOMOUCKÝM KRAJEM NA AKCI
„CHODNÍKY VŠECHOVICE – BEZPEČNOST DOPRAVY“

Výsledek hlasování:
Pro: 9 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. SMLOUVA O ÚVĚRU
4.1. ZO schvaluje Smlouvu o úvěru
číslo 0632804189 s Českou spořitelnou
a.s.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. PRŮTAH OBCÍ
5.1. ZO schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě s OHLŽS a.s., IČ 46342796 ze
dne 30. 12. 2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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7.1. ZO schvaluje přijetí dotace
z dotačního programu Podpora opatření pro zvyš́ ení bezpečnosti provozu
a budování přechodů pro chodce,
dotační titul Podpora opatření pro
zvyš́ ení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020 na akci
na akci „Chodníky Všechovice – bezpečnost dopravy“.
7.2. ZO schvaluje smlouvu s Olomouckým krajem na akci „Chodníky
Všechovice – bezpečnost dopravy
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 | Proti: 0 | Zdrželi se: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8. SMLOUVA S OLOMOUCKÝM KRAJEM
O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI „ZŠ
VŠECHOVICE – VÝCHODNÍ FASÁDA
ATRIA, PAVILON ŠM1
8.1. ZO schvaluje přijetí dotace od
Olomouckého kraje na akci „ZŠ Všechovice – východní fasáda atria, pavilon ŠM1“.

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9. REKONSTRUKCE KD

11. ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

9.1.
ZO schvaluje vypracování
prováděcí dokumentace na rekonstrukci KD.

11.1. ZO schvaluje Řád veřejného
pohřebiště.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování:
Pro: 9 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

8.2. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 2020/02153/OSR/DSM
od Olomouckého kraje na akci „ZŠ
Všechovice – východní fasáda atria,
pavilon ŠM1“ a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
12. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Výsledek hlasování:
Pro: 8 | Proti: 0 | Zdrželi se: 1

10. ZÁSTAVBA RD „ZA ŠKOLOU 2“

12.1.

10.1. ZO schvaluje vypracování PD pro
stavbu TI pro stavbu 19 RD v lokalitě
„Za školou 2“.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

ZO schvaluje RO č. 3.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE ZE 4. 5. 2020
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A
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ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠECHOVICE Z 16. 6. 2020
USNESENÍ ČÍSLO

0

Zastupitel/Text usnesení

1. PRŮTAH OBCÍ

6

Dotace Dotace
Odkup
pozemku chodníky škola

0

1.1

1.2.

2

Program

Zápis

Průtah obcí,
smlouva SSOK

Průtah obcí
dodatek ke
smlouvě č. 2

RO č. 6

Irena Görigová

A

A

A

A

A

1.1. ZO Schvaluje smlouvu o společném postupu s SSOK

Libor Ponížil

A

A

A

A

A

Miroslav Maťa

A

A

A

A

A

1.2. ZO schvaluje dodatek č. 2 ke
smlouvě s OHLŽS a.s.

Jiří Šimara

A

A

A

A

A

Monika Kubjatová

O

O

O

O

O

Výsledek hlasování:
Pro: 8 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

Radovan Mikuš

A

A

A

A

A

Božena Číhalová

A

A

A

A

A

Marcela Tomášová

A

A

A

A

A

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

René Kolařík

A

A

A

A

A

Schváleno/Neschváleno

S

S
S
S
S
A - pro | N - proti | X - zdržel se | O - nepřítomen

2.1. ZO schvaluje RO č. 6
Výsledek hlasování:
Pro: 8 | Proti: 0 | Zdrželi se: 0

o schválení ZÚ Mikroregionu Hranicko
za rok 2019

3. ZÚ MIKROREGIONU HRANICKO
3.1. ZO bere na vědomí informaci

4. DOTACE
4.1. ZO bere na vědomí informaci
o získání dotace na rekonstrukci ZŠ od
MF ve výši 9 600 000 Kč

Základní škola a mateřská škola Všechovice
Vážení rodiče!
Je zvykem, že si na stránkách Všechovického zpravodaje můžete přečíst, co
se v naší základní a mateřské škole za

uplynulé období událo, jakých studijních nebo sportovních úspěchů naši
žáci dosáhli nebo v jaké soutěži uspěli.
V tomto vydání si však nic z činnosti
školy nepřečtete, protože z nám všem
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známých důvodů byla základní škola
i mateřská škola po většinu období
uzavřena.
Zvládli jsme společně náročné
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„koronavirové“ období, které bylo pro
všechny premiérou v mnoha ohledech
a které nás přimělo učit se a dělat věci
jinak nebo poprvé.
Volného prostoru ve zpravodaji bych
proto rád využil a vyjádřil Vám všem
poděkování, jak jste se s nezvyklou
situací vypořádali. Ze dne na den jste
se zcela nedobrovolně stali učiteli
svých dětí a k pracovním a domácím
povinnostem jste přibrali povinnost
novou – pomoc a dozor nad učením
Vašich dětí. Učitelé naší základní školy
si uvědomovali a uvědomují, do jak
složité, nezvyklé a náročné situace
jste se dostali. Je nám jasné, že chodit
přes den do práce, dostát domácím
pracím a navíc učit, zejména malé
děti, bylo velice náročné. Proto Vám
chci za všechny učitelky a učitele naší
školy poděkovat a vyslovit velké uznání.
Věřím, že v září budou brány naší školy
otevřeny již bez jakýchkoliv omezení.
Víme, že děti nebudou po návratu do
školy všechno umět a znát tak, jak
předepisuje školní vzdělávací program
(dříve jsme tomu říkali školní osnovy),
a říkáme, že se svět nezboří. Společně
s Vašimi dětmi to důležité na začátku
toho příštího školního roku doženeme.
Děkujeme i všem rodičům a žákům
školy, kteří neváhali a sdělili nám své
připomínky či názory pomocí online
dotazníkového šetření. Informace
z něj vzešlé jsou pro nás nesmírně

důležité. Výstupy z dotazníkového
šetření analyzujeme a Vaše hodnocení
pro nás bude odrazovým můstkem
k další cestě za školou se spokojenými
žáky, rodiči i učiteli.
Všichni se těšíme na den, kdy zase
bude škola plná dětí, kdy se bude učit,
kdy bude na školní chodbě slyšet dětský smích a kdy se budou kluci v šatnách pošťuchovat.
A jak je v posledních letech zvykem,
i na začátku letošního školního roku
čekají žáky velké změny, zejména co
se týče modernizace prostor. Škola se

opět proměnila v jedno velké staveniště a zejména provoz mateřské školy
je probíhající stavbou velmi poznamenám. Děkujeme tedy rodičům dětí za
pochopení a věříme, že výsledek nám
opět vynahradí všechna omezení.
Současně žádáme veřejnost, aby
v případě potřeby projednat něco se
zaměstnanci školy kontaktovali v předstihu tyto na telefonních číslech uvedených na webu školy, případně na
emailové adrese skola@zsvsechovice.cz.
Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Všechovice
Mgr. Daniel Navrátil, ředitel školy

Spolek Rozmarýn
Na začátku června spolek žen Rozmarýn vyzval ostatní spolky v obci a spoluobčany k účasti na akci „Ukliďme Česko, ukliďme si naši obec“. Akce se
uskutečnila v úterý 2. 6. 2020 v odpoledních hodinách. Byli jsme velmi mile
překvapeni, kolik se nás sešlo. Společnými silami jsme uklidili převážně
střed obce. Někteří spoluobčané se
přidali tím, že provedli úklid veřejných
ploch v blízkosti svých domů. Moc děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili. Myslíme si, že by nebylo špatné
takovou akci provádět častěji. Určitě
by to přispělo, ke spokojenosti nás
všech.
Ve spolupráci s Hospůdkou na Pastevníku jsme v sobotu 13. 6. 2020 v odpoledních hodinách uspořádali „Rodinné
odpoledne“. Tato akce měla přispět
k návratu do „normálu“ po nelehké
době, která nás všechny zaskočila.
I když nás počasí trochu potrápilo,
číslo 2 / srpen 2020

nakonec se akce velmi vydařila. Pro
malé děti byly připraveny různé hry za
sladké odměny a skákací hrady. Ty
větší lákala zase střelba ze vzduchov-6-

ky. Pro dobrou pohodu nám všem
zahráli naši kamarádi a spoluobčané ze
skupiny Všechomor. Po celou dobu byly
k dispozici speciality z udírny Jirky

Sedláčka a různé dobroty od děvčat
z Rozmarýnu. Krásný a vydařený den
jsme završili opékáním špekáčků.
Co chystáme? Rozloučení s prázdninami aneb tradiční Vítání babího léta,
které pořádáme společně s obcí Vše-

chovice, a to v sobotu 29. srpna 2020
v 15.00 hodin na Pastevníku. Se
zábavným programem nejen pro děti
vystoupí kreslíř Adolf Dudek. Připraveno bude Kolo štěstí s množstvím cen,
skákací hrady, zábava a hry pro nejmenší. K tanci i poslechu zazpívá DUO

KAMÉLIE. Pro všechny je připraveno
bohaté občerstvení, burčák a opékání
špekáčků. Jsou vítány nejen děti všech
věkových kategorií, ale i jejich rodiče
a prarodiče. Přijděte!!!
Za spolek Rozmarýn Anna Lukešová,
Ilona Zátopková, Marcela Mikušová

Spolek Šimon
Pro omezení nákazy koronavirem byly zrušeny i folklorní akce a festivaly. Také naše dohodnutá vystoupení jsme z toho důvodu odvolali.
Po částečném uvolnění některých omezení jsme využívali možnosti
sejít se a trochu procvičit různé tance v minulosti naučené. Rovněž
se zaučují i noví zájemci o tanec. Jedinou akcí, které jsme se
zúčastnili, byla pouť na Velehrad dne 5. července. V menším počtu
jsme svou účastí zastupoval “Záhoří”.
Jan Cícha, předseda spolku Šimon

Tatran Všechovice
Během několika měsíční koronavirové
přestávce, která zasáhla a zastavila
takřka všechny sportovní aktivity,
areál Tatranu Všechovice nezahálel.
Za přísného dodržování opatření proti
nákaze probíhaly zde různé terenní
úpravy. Dle nařízení divizní soutěže
musely být rozšířeny střídačky, které
nesplňovaly parametry. U hospůdky
došlo k výměně už zastaralých dřevěných laviček za nové efektivnější
sedačky.

PODZIMNÍ ROZPIS ZÁPASŮ

Co se fotbalu týče, nebyly odehrány
žádné mládežnické zápasy, neprobíhaly tréninky ani sportovní hry. Zrušen
byl i mezinárodní turnaj přípravek
o pohár starosty, který má v naší obci
dlouholetou úspěšnou tradici.
Po postupném rozvolňování odehráli
pouze muži č přátelská utkání s kvalitními soupeři a to velmi úspěšně.
V kádru došlo během jara k velkým
změnám. Trenérskou karieru ve Všechovicích na vlastní přání ukončil Zbyněk Vinklar, který všechovský fotbal
posunul za dobu jeho působení na
pozici trenéra velmi vysoko. Jeho
místo nahradil Petr Zatloukal po boku
asistenta a zároveň hráče Marka Heinze.
V soupisce A-týmu přibylo 5 nových
hráčů.
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ZPRAVODAJ obce Všechovice
Pozvánky
Spolek žen Rozmarýn a Obec Všechovice
zvou na tradiční

Vítání babího léta
sobota 29. srpna 2020 v 15.00 hodin

Se zábavným programem nejen pro děti vystoupí kreslíř Adolf Dudek.
Připraveno bude Kolo štěstí s množstvím cen, skákací hrady, zábava a hry pro nejmenší.

K tanci i poslechu zazpívá

Duo Kamélie
Bohaté občerstvení, burčák a opékání špekáčků.

MUZIKÁL

Angelika
Boby Centrum Brno
3. října 2020 ve 20.00 hodin
Předprodej vstupenek na Obecním Úřadě ve Všechovicích.
Doprava autobusem zajištěna.

Na přípravě Zpravodaje se podíleli: Eliška Cíchová, Radovan Mikuš, Marcela Mikušová, Daniel Navrátil a kolektiv základní a mateřské školy,
Lenka Svobodová, Marcela Tomášová.
Další vydání je plánováno na červen 2020. Pokud budete mít nějaký příspěvek, můžete ho poslat na email: marcelatom@seznam.cz.
Uvidíme, jestli bude o čem psát.

