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POSLEDNÍ ZVONĚNÍ MALÉHO VÉMYSLICKÉHO ROZJÍMÁNÍ
Vážené vémyslické sousedky a sousedé,
má maličkost se posledním zvoněním malého vémyslického
rozjímání s Vámi na této stránce a velmi pravděpodobně i Vémyslickými novinami loučí. Nastal čas odejít a nebránit mladým
vémyslickým občanům v novém, srozumitelnějším a vyčerpávajícícím způsobu informování o dění v obci včetně podrobnějšího
mapování práce zastupitelstva, úřadu městyse a dalších bohatých občanských, společenských, politických či náboženských
aktivitách. Přirozeným nástupcem , doufám že oblíbeného čtvrtletníku, bude určitě v souladu s volebním programem vémyslické KDU-ČSL pod obětavou a dobrovolnou činností (skromně
poukazuji na své naprosto nezištné desetileté působení ve Vémyslických novinách) pánů ing. Pelaje, Kudláčka a Holého nový
informační zpravodaj.
Cituji přesně z volebního programu výše zvolených zastupitelů za vémyslickou KDU-ČSL:
Bod č. 1. Otevřená komunikace
- zlepšíme informovanost občanů pravidelným zveřejňováním všech informací o dění v městysi /včetně hospodaření,
výběrových řízení atd/ a to prostřednictvím nového zpravodaje,
vývěsek zřízením nového informačního portálu
- zpětnou vazbu od občanů budeme získávat zřízením
schránky, umožňující vyjádřit se k dění v městysi ať už písemnou
formou
Pokud by většinové zastupitelstvo či úřad městyse bránilo zastupitelům za KDU-ČSL jakýmkoliv způsobem plnit tento bod volebního programu, mohu se zaručit, že páni lidovci nebudou mít
bojovnějšího obhájce než jsem já. To jen pro úplnost - jak znám
pana starosty a většinové zastupitelstvo, nepochybuji o maximální podpoře ze strany vlády městyse Vémyslice.
Názor, jaký přínos mělo mé desetileté působení ve Vémyslických novinách pro městys a společenskou, kulturní, politickou
a náboženskou atmosféru jste si už dávno udělali. Jak krásně
napsal Karel Poláček „Slova nesou úroky“ a mě nezbývá než
apelovat na Vaši shovívavost v případech, kdy čas ukázal, že
jsem se mýlil. Rovněž tak se omlouvám všem, kteří by měli pocit, že jsem se snažil úmyslně urážet individuální osobní důstojnost, mravní hodnoty které jsou obecně vyznávány nebo způsob
života či životní filosofie. Pokud jsem někoho veřejně kritizoval,
vždy to byla osoba veřejně činná. Každý, kdo vykonává nějakou
politickou či jinou aktivitu přesahující rámec soukromého života
se musí smířit s bedlivým dohledem kritických spoluobčanů a nehledět na chválu, tím méně odsudek.
Závěrem malé varování: odchod do „redaktorského důchodu“ ještě neznamená, že se stahuji z veřejného, politického,
společenského nebo náboženského života obce. Všem svým
příznivcům děkuji za mnohaletou podporu a sympatie a doufám,
že tomu tak bude i v budoucnu. Aby v městysi vládla atmosféra

občanské a sousedské spokojenosti nezáleží jen na míře naší
tolerance, ale především schopnost a odvaha postavit se slušně,
ale rozhodně proti nejrůznějším, nejen místním, vykukům.
Vémyslicím, jeho občanům a novému zpravodaji zdar!
Milan Hrdina st.
Úplně poslední oznámení odstupujícího M. Hrdina st.
Vážení čtenáři, pokud jste nenašli ve Vašem oblíbeném čtvrtletníku stálé rubriky včetně „aktuálního zpravodajství z tradičních
hodů“ je to z důvodů neschopnosti (neochoty) celé řady oslovených přispěvatelů dostát danému ústnímu slibu dodat reportáž
a fotografie z nejrůznějších velmi bohatých vémyslických aktivit.
Věřím, že nově se formující redakce ze zastupitelů KDU-ČSL
bude úspěšnější, než jsem byl já. Neodstupuji z důvodů ukřivděnosti, marnosti nebo zklamání, že se mi nepodařilo dosáhnout
cílů, jenž jsem si předsevzal. Uplynulých deset roků v čele Vémyslických novin byly mnohdy kruté, ale zároveň krásné. Bylo mi
osobní ctí být po deset roků veřejným glosátorem, komentátorem
a kritikem života vémyslické pospolitosti. Děkuji třem obecním
zastupitelstvům i panu starostovi Milanu Doubkovi, že mi mnohdy se s skřípěním zubů trpěli mou záškodnickou činnost.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Znovu ve školních lavicích
Ještě před prázdninami 8. června se sešli bývalí žáci zdejší školy se svojí učitelkou paní Boženou Bartošovou v místech,
kde prožili krásná léta svého dětství. Spousta věcí se nezměnila
– dokonce i některé vybavení nedoznalo změn, ale rozdíl 67 let
byl znát na každém kroku. Generace, která se v prvním poválečném roce učila psát na břidlicových tabulkách a počítat na dřevěném počítadle se setkala s moderní počítačovou technikou.

Setkání původně plánované jen jako nostalgická vzpomínka
se díky ředitelce školy paní Mgr. Janě Dvořákové změnilo na nečekanou zábavu – paní ředitelka připravila zajímavou prezentaci, kde nejvíce všechny přítomné pobavilo „zkoušení“ z historie
školních let. Všichni jsme odcházeli s přáním, aby nám naše milá
školička zůstala zachována i v dalších létech ku prospěchu vzdě-

lanosti dalších generací vémyslických dětí.
Setkání pokračovalo v příjemném prostředí hostince U Ptáčků, kde si všichni přítomní nenechali nikým zkazit dobrou náladu
a rozcházeli se se slibem, že příští rok se určitě znovu sejdou!
Arnošt Hrdina

PŘECHOD PAVLOVSKÝCH VRCHŮ

Dne 6. 10. 2012 Vémyslice po roce vyrazily opět na turistický zájezd. Zúčastnit se
mohl každý. V letošním roce byly naším cílem Pavlovské vrchy. Vyrazili jsme z Mikulova, kde jsme se dozvěděli i něco z historie města a pokračovali směrem k Turoldu a Pavlovským vrchům. Na stolové hoře byla přestávka na svačinu spojená s nádherným výhledem do okolí a v Klentnici malé občerstvení v cukrárně. Trasa pokračovala přes Dívčí
hrady do Pavlova. Každý měl možnost vybrat si obtížnost trasy dle svých možností.
Naše putování bylo zakončeno posezením ve vinném sklepě u Bednářů v Pavlově,
kde nás čekala ochutnávka vína s podrobným výkladem a dobrým jídlem.
Těšíme se na další výlet po krásách naší vlasti.
Tímto bych ráda poděkovala organizátorům akce.
Bohumila Kotrncová

„LIDSKÝ ŽIVOT JE PŘÍLIŠ VELKÝ NA TO, ABY MOHL BÝT ZTRACEN“
Mladý záchranář 2012
Dne 14. 5. 2012 proběhl v Ivančicích 1. ročník soutěže mladých záchranářů. Hlavním organizátorem akce byla ZŠ TGM Ivančice a ZZS JmK Brno, výjezdové stanoviště Ivančice. Soutěž byla určena pro děti 4. a 5. tříd, které navštěvují Zdravotnické kroužky
v Ivančicích, Oslavanech, Vémyslicích a proškolené děti ze Speciální školy pro děti s vadami řeči a sluchu v Ivančicích. Celkem se
zúčastnilo 12 párů soutěžících.
Úkoly byly nelehké, jednalo se např.:
o bezvědomí, zlomeninu klíční kosti, otřes
mozku, otevřenou zlomeninu lýtkové kosti
(s názvem „CYKLISTA“), dále o úraz elektrickým proudem (s názvem „220”), další situací
bylo bezvědomí s následnou KPR (s názvem
„DĚDEČEK“), amputace ruky při práci s motorovou pilou ( s názvem „PILA“) a nakonec
velmi aktuální problém s alkoholem + léky
(s názvem „PROBLÉM“). Všechny úkoly soutěžící plnili prakticky.

Jednotlivé dvojice předvedly maximální nasazení, i když
zpočátku panovala nervozita, obavy, humor. Jakmile však děti
pochopily, že je vše díky „hereckým“ výkonům figurantů a maskování téměř skutečné, zachovaly se jako opravdoví záchranáři.
Naši školu reprezentovali: Lenka Jandová a Vítek Holý, Martin Pelaj jako záskok za nemocného žáka z Oslavan s Markem
Hájkem z Oslavan a Saška Mašová a Matěj Kotrnec, kteří nakonec obsadili krásné 3. místo.

Helpíkův pohár 2012
Saška s Matějem letos reprezentovali naši školu i na mezinárodní soutěži Rallye Rejvíz - O Helpíkův pohár v Koutech nad
Desnou. Aniž bychom znali schéma soutěžních úkolů na Helpíkově poháru, dá se říci, že se téměř shodovaly s úkoly, které
byly v Ivančicích. Opět nezklamalo počasí, jako vždy byla zima,
foukal nepříjemný vítr a občas zapršelo. Ani to nám nevzalo chuť
zabojovat. Zapracovala však nervozita a únava po dlouhé cestě
a ve výsledném pořadí jsme obsadili 19. místo. Nic to však nemění na tom, že všem dětem, které se obou soutěží zúčastnily
jménem svým i jménem Základní školy Vémyslice ještě jednou
děkuji za to, že našly odvahu do tohoto boje jít a jsem hrdá na jejich schopnosti a dovednosti, které zde prokázaly.
Je třeba také poděkovat všem, kteří se soutěží Mladý záchranář pomáhali: figurantům (Milan Stix, Marie Sklenářová,
děti zaměstnanců a sami zaměstnanci ZZS Ivančice, děti ze
Speciální školy Ivančice, rodičům soutěžících), rozhodčím (zaměstnanci ZZS Ivančice) a hlavně sponzorům, kteří poskytli
finanční zajištění soutěže a akce O Helpíkův pohár v Koutech
nad Desnou. Jsou to: ZŠ TGM Ivančice, autodoprava Milan Buček Ivančice, pan Jaroslav Mikeš Moravský Krumlov.
Dana Pelajová

INFORMACE Z RADNICE
Zápis č. 5/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 26. 7. 2012
Zahájení: 19 °° hodin
Přítomní: Chudoba Jaromír, Doubek Milan, Kudláček Marek,
Nečas Jan, Pelaj Libor, Staněk Radovan
Omluveni: Holý Martin, Nunvářová Jaroslava, Ryšavý Miloš
Zapisovatel: Kotrncová Bohumila
Ověřovatelé: Kudláček Marek, Staněk Radovan
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice bylo
zahájeno v 1900 hodin. Starosta městyse konstatoval jeho
usnášeníschopnost. Zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a vyvěšeno na úřední a elektronické desce městyse. Podal
návrh na ověřovatele – Kudláček Marek, Staněk Radovan
a zapisovatelku Bohumilu Kotrncovou. K jednání byl předložen
tento program:
1. Schválení změny č. 1 územního plánu městyse Vémyslice
2. Zveřejnění záměru na pronájem místnosti č.p. 64
3. Rozpočtové opatření č. 4/2012
4. Informace
5. Diskuse
6. Závěr
Po přečtení programu jednání starosta požádal o jeho doplnění:
1. Směna nebo prodej pozemku p.č. 5057/1
2. Záměr na prodej p.č. 4794/2

s parkovištěm. Proti výše uvedené změně nebyly vzneseny
žádné námitky a nebyly uplatněny žádné připomínky.
hlasování: pro: 6 , proti: 0 , zdržel se: 0
Zastupitelstvo městyse Vémyslice, jako příslušný orgán dle
znění § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
vydává „Změnu č. 1 územního plánu obce Vémyslice“ formou
opatření obecné povahy.
Zveřejnění záměru na pronájem místnosti č.p. 64
Paní Čejková Anna, Džbánice 23 požádala o pronájem místnosti
v č.p. 64 k provozování kosmetiky. Jedná se o místnost, kterou
užívají maséři p. Němec Ivančice a p. Štěpánek Budkovice.
Provoz masáží nebude narušen. Po ukončení rozpravy se
přistoupilo k hlasování. hlasování: pro: 6 , proti: 0 , zdržel se: 0
Zveřejnění záměru na pronájem místnosti v budově č.p. 64 byl
schválen.
Rozpočtové opatření č. 4/2012
Zastupitelům bylo předloženo k projednání rozpočtové opatření
č. 4/2012 ve výši 0 Kč, kterým dochází ke změně rozpočtu
městyse. Po rozpravě se přistoupilo k hlasování.

Starosta vznesl dotaz, zda má někdo k předloženému programu
i s jeho doplněním a navrhovaným ověřovatelům připomínky nebo
návrh na doplnění. Nebylo tomu tak, přistoupilo se k hlasování.

hlasování: pro: 6 , proti: 0 , zdržel se: 0

Hlasování: pro: 6 , proti: 0 , zdržel se: 0

Doplňující bod č.1. Směna nebo prodej pozemku p.č. 5057/1

Schválení změny č. 1 územního plánu městyse Vémyslice
Návrh změny č. 1 ÚP obce Vémyslice byl vypracován
na základě zasedání schváleného zastupitelstvem městyse
dne 24. 10. 2011. Ve změně č. 1 ÚP se nově vymezují
plochy bydlení v rodinných domech, hřiště a sportoviště

Rozpočtové opatření č. 4/2012 bylo schváleno.

Obec Vémyslice je vlastníkem pozemku 5057/1 o výměře 1044
m2. Paní Dvořáková Ludmila, Vémyslice 286 je vlastníkem
pozemku p.č. 6830 o výměře 1916 m2. Zastupitelstvo navrhlo
prodej obecního pozemku p.č. 5057/1 o výměře 1044 m2
p. Dvořákové Ludmile, Vémyslice 286 a koupení p.č. 6830
o výměře 1916 m2 od vlastníka. Tento pozemek bude následně
využit k výstavbě rodinného domu. Po rozpravě se přistoupilo

k hlasování. hlasování: pro: 6 , proti: 0 , zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej p.č. 5057/1
o výměře 1044 m2.
Doplňující bod č. 2. Záměr na prodej p.č. 4794/2
Pan Ryšavý Miloš, Vémyslice 293 požádal o prodej obecní p.č.
4794/2 o výměře 10 m2. Tato parcela zasahuje do jeho stavby.
Po rozpravě se přistoupilo k hlasování.
hlasování: pro: 6 , proti: 0 , zdržel se: 0
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru na prodej p.č. 4794/2
o výměře 10 m2.
Informace
Starosta městyse podal informace o průběhu kontroly dokladů
k investiční akci ČOV a kanalizace Vémyslice na SFŽP.
Zastupitelstvo městyse bere informace na vědomí.
Diskuse
Záviška Josef – při opakovaných opravách kanalizační šachty
u domu č 86 pukl na dvou místech taras a posunuje se sklep.
Zastupiteli bylo navrženo vyvolat jednání a provést obhlídku
škod u domu č.p. 86. Na jednání budou přizváni zástupci
odboru výstavby Mor. Krumlov, SÚS Znojmo a městyse.
Zastupitelstvo městyse ukládá vyvolat jednání a provést obhlídku

škod u domu č.p. 86. Na jednání budou přizváni zástupci odboru
výstavby Mor. Krumlov, SÚS Znojmo a městyse.
Usnesení č. 5/2012
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 26. 7. 2012
Zastupitelstvo městyse SCHVALUJE:
° Zastupitelstvo městyse Vémyslice, jako příslušný orgán dle
znění § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
vydává „Změnu č. 1 územního plánu obce Vémyslice“ formou
opatření obecné povahy.
° Zveřejnění záměru na pronájem místnosti v budově č.p. 64.
° Rozpočtové opatření č. 4/2012.
° Zveřejnění záměru na prodej p.č. 5057/1 o výměře 1044 m2.
° Zveřejnění záměru na prodej p.č. 4794/2 o výměře 10 m2.
Zastupitelstvo městyse BERE NA VĚDOMÍ:
° informace o průběhu kontroly dokladů k investiční akci ČOV
a kanalizace Vémyslice na SFŽP.
Zastupitelstvo městyse UKLÁDÁ:
° vyvolat jednání a provést obhlídku škod u domu č.p. 86.
Na jednání budou přizváni zástupci odboru výstavby Mor.
Krumlov, SÚS Znojmo a městyse.

PROMĚNY

Původní budova sokolovny z roku 1926...

... její rozšíření...

… a dnešní stav.
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(Snímky ze sbírky paní Hany Mašové
a A. Hrdiny).

HC KOJOTI

Konečné pořadí NHL 2011 - 2012

pořadí

mužstvo

zápasy

výhry

remízy

prohry

skóre

body

1.

HC DUKOVANY

34

31

1

2

349 : 112

63

2.

HC TUČŇÁCI MOHELNO

34

27

2

5

282 : 118

56

3.

HC ZBÝŠOV

34

24

5

5

204 : 90

53

4.

NÁMĚŠŤ 2

34

24

2

8

263 : 154

5.

HC NALOUČANY

34

21

2

11

6.

NÁMĚŠŤ 1

34

21

2

7.

HC ROSICE

34

19

8.

HC DRACI VLADISLAV

34

9.

HC KOJOTI
VÉMYSLICE

10.

Střelci branek
Σ

jméno

47

58

Koblížek Marek

246 : 151

44

50

Šeiner Pavel

11

222 : 161

44

23

Polák Richard

1

14

196 : 150

38

15

Březina Jan

9

Caha Marek

16

4

13

177 : 149

38

7

Hrdlička Vlastimil

34

17

3

14

197 : 165

37

7

Bilík Roman

HC MEDVĚDI

34

17

3

14

168 : 148

36

6

Buláček Zbyněk

11.

HC MARS STUDENEC

34

15

1

18

172 : 158

31

5

Pazdera Josef

12.

HC DUCKS

33

11

5

17

149 : 243

27

5

Rábl Tomáš

3

Fráňa Marcel

13.

JINOŠOV HC

34

11

3

20

158 : 212

25

3

Coufal Pavel

14.

HC BULDOCI PYŠEL

34

8

4

22

125 : 244

20

1

Šeiner Zdeněk

15.

HC RAKŠICE

33

9

2

22

144 : 230

19

1

Štefka Zdeněk

16.

HC HLUBOKÉ

34

7

1

26

125 : 197

14

17.

HC BERUŠKY

34

4

3

27

92 : 238

11

18.

HC JOKERS

34

0

0

34

74 : 437

0

kolo

datum

Kojoti Vémyslice

soupeř

výsledek

27.

18.3.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Medvědi

6:6

4.

10.3.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Dukovany

3:7

34.

7.3.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Buldoci

8:2

33.

3.3.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Jokers

9:0

32.

22.2.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Ducks

6:7

31.

17.2.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Rakšice

6 : 11

30.

11.2.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Hluboké

9:1

29.

6.2.2012

HC Kojoti Vémyslice

Jinošov HC

6:2

28.

4.2.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Naloučany

6:5

26.

29.1.2012

HC Kojoti Vémyslice

Náměšť1

10 : 1

25.

26.1.2012

HC Kojoti Vémyslice

Náměšť2

10 : 3

24.

22.1.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Tučňáci

5:1

23.

19.1.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Rosice

3:7

12.

15.1.2012

HC Kojoti Vémyslice

Jinošov HC

10 : 0

22.

12.1.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Draci Vladislav

1:5

21.

8.1.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Dukovany

2:4

20.

3.1.2012

HC Kojoti Vémyslice

HC Berušky

6:1

19.

20.12.2011

HC Kojoti Vémyslice

Mars Studenec

5:2

18.

17.12.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Zbýšov

1:1

17.

13.12.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Buldoci

9:3

16.

10.12.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Jokers

9:5

15.

5.12.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Ducks

5:7

14.

3.12.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Rakšice

9:4

13.

1.12.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Hluboké

3:2

11.

22.11.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Naloučany

5:8

10.

20.11.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Medvědi

4:8

9.

13.11.2011

HC Kojoti Vémyslice

Náměšť1

6:7

8.

10.11.2011

HC Kojoti Vémyslice

Náměšť2

5 : 12

7.

5.11.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Tučňáci

4 : 10

6.

1.11.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Rosice

3 : 16

5.

29.10.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Draci Vladislav

6:7

3.

23.10.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Berušky

7:3

2.

20.10.2011

HC Kojoti Vémyslice

Mars Studenec

8:5

1.

16.10.2011

HC Kojoti Vémyslice

HC Zbýšov

2:2
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