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Městys Vémyslice

VÉMYSLICKÉ
NOVINY

Vážení spoluobčané,
rok se nám blíží ke svému konci, je doba adventu a máme před sebou vánoční svátky. Odpočinek,
radost, štěstí, rodina, přátelé, vůně jehličí a pečeného cukroví, ladovská zima jako na pohlednicích, pohoda,
to jsou vánoční svátky. Alespoň já to tak mám a už se moc těším. Přeji, aby tato slova a symboly dál zůstávaly
v našich představách, když se řekne slovo „Vánoce“.
Je pro mě velice těžké sledovat, jak se nám různé společnosti pokoušejí vnutit, že Vánoce jsou o
mimozemšťanech, mluvících kaprech, kteří na nás ze sdělovacích prostředků mluví od září a určitě v tom
minimálně do května setrvačností budou pokračovat, že Vánoce jsou o slevách, výprodejích a téměř
každodennímu, což je pro mě velice úsměvné, „Black Friday“. Vím, že doba se nám posouvá, technologie
zdokonalují, lidé žijí ve spěchu, ale Vánoce jsou od toho, abychom se zastavili, odpočinuli si a nabrali sílu na
další rok.
Chtěl bych v tomto vydání Vémyslického zpravodaje především poděkovat lidem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílejí na společenském životě v naší obci. Osobně vím, jak to je náročné připravit akci pro
širokou veřejnost a čekat na tu jedinou odměnu, a tou je hojná účast, což nebývá pravidlem. Jsou akce, kdy
si říkáte, jestli Vám to stojí za to, a proto si o to víc těchto lidí cením, že vytrvávají a táhnou tu káru dál... Já jen
můžu říct, že s tou károu jim pomohu a udělám vše proto, abych jim to usnadnil. Samozřejmě děkuji všem
místním spolkům: Hasičům, Myslivcům, Sokolům a Orlům za jejich činnost jak pro obec, tak pro naše okolí,
přírodu i společenský život. Dále chci poděkovat lidem, kterým není lhostejný vzhled naší obce a ve svém
volném čase se přičiní a něco udělají pro to, abychom mohli být pyšní, jak to tady máme krásné. Děkuji místní
chase za hody, samozřejmě, co se hodů týče, tak musím poděkovat sestrám Preisingerovým za náročnou
přípravu dívčích krojů a následnou pomoc s oblékáním. Kroje jsou naše historická identita, na kterou jsme
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náležitě pyšní! Proto apeluji i na mladší generaci, aby tato tradice pokračovala a předávala se
z pokolení na pokolení. Ještě musím poděkovat místní škole, školce a školní jídelně za jejich činnost
a za to, že nemalým dílem přispívají svou činností do společenského života v naší obci. A také všem,
kteří se ve svém volném čase, bez odměny, již roky starají o náš Vémyslický zpravodaj. Závěrem
poděkuji všem obecním zaměstnancům, zastupitelům a paní místostarostce za jejich práci pro tuto
obec a těším se na spolupráci i v příštím roce.
Přeji Vám všem krásné svátky vánoční, pohodu, klid a do nového roku hlavně zdraví a určitě i
nějaké to štěstí.
Čestmír Maša, starosta

Ze zastupitelstva
Usnesení č. 7/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 27.08.2019
Zastupitelstvo městyse SCHVALUJE:
° Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, pověřuje starostu jejím podpisem.
° Pronájem obecního pozemku část p.č. 4794/2 v k.ú. Vémyslice o výměře 40 m2 za cenu 50 Kč/rok,
pro rok 2019 cena 50 Kč, pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy.
° Smlouvu o dílo na zhotovení projektu na sokolovnu za cenu 200 000 Kč, fa není plátcem DPH,
pověřuje starostu podpisem. Tímto se mění rozhodnutí z veřejného zasedání ZM ze dne 25.04.2019
bod č. 7 ve výši ceny za dílo. Výběr cenové nabídky se neovlivnil.
°Cenovou nabídku na rozvod vody po hřbitově v ceně 39 971 Kč s DPH od fa FATO Hlaváč, s.r.o.,
Moravský Krumlov.
° Cenovou nabídku na opravu výtluků na místní komunikaci část u obchodu a u římskokatolického
kostela v ceně 19 360 Kč s DPH od fa Grande Solution s.r.o..
° Žádost o udělení výjimky pro dvě vyučovací hodiny tělesné výchovy na 1. stupni na počet 32
žáků.
° Zbudování vodovodní přípojky a prodloužení splaškové kanalizace od veřejného řádu k RD na
p.č. 4791 a 177/1 od fa Miloš Ryšavý, Vémyslice.
° Zbudování nové cesty od ČOV ke zpevněné komunikaci u RD 281 v časovém horizontu 3 let od
přidělení dotace a současně při zahájení stavby bude zbudována souběžná polní cesta, která
bude sloužit k příjezdu na pozemky p.č. 153, 154/3 a 154/2.
° Cenovou nabídku od fa Michal Gregor, Hajany 139 na rekonstrukci elektroinstalace vnitřních
prostor v obchůdku ve Vémyslicích 31 s cenou 27 602 Kč bez DPH.
Usnesení č. 8/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 23.10.2019
Zastupitelstvo městyse SCHVALUJE:
° Rozpočtové opatření č. 5 ve výši 761 800 Kč a RO č. 6 ve výši 26 500 Kč.
° Jednací řád zastupitelstva městyse.
° Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, pověřuje starostu jejím podpisem.
° Nákup pozemku parcela č. 5855, lesní pozemek o výměře 5 622 m2 za cenu 11 580 Kč. Veškeré
výdaje s nákupem spojené hradí městys, pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
° Nákup pozemku parcela č. 5968, lesní pozemek o výměře 1220 m 2 za cenu 16 079 Kč. Veškeré
výdaje s nákupem spojené hradí městys, pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
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° Nákup pozemku parcela č. 6151, lesní pozemek o výměře 1 044 m2 za cenu 2 724 Kč. Veškeré
výdaje s nákupem spojené hradí městys, pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
° Cenovou nabídku fa Renokovsteel s.r.o., Znojmo na podrcení stavební sutě za cenu 90 Kč/ tunu +
17 Kč/tuna plnění bagrem bez DPH.
° Zhotovení chodníku k RD čp. 37 od fa Pavel Klohna, Vémyslice 290 za cenu 91 080 Kč, firma není
plátcem DPH.
° Změnu dodavatele na opravu výtluk na místních komunikací fa Miloš Ryšavý, Vémyslice. Mění se
bod č. 5 z veřejného zasedání ZM ze dne 27.08.2019.
° Opravu místní komunikace v lokalitě u Jednoty od dodavatele fa Miloš Ryšavý s.r.o., Vémyslice
241 s cenou 286 958,76 vč. DPH. Pověřuje starosty podpisem smlouvy.
° Cenovou nabídku fa Miloš Ryšavý, s.r.o., Vémyslice 241 na opravu horské vpusti včetně jejího
zastropení za cenu 115 482,40 Kč vč. DPH.
° Cenovou nabídku fa Miloš Ryšavý, s.r.o., Vémyslice 241 na parkovací stání lokalita u Jednoty a
č.p. 55 za cenu 95 649,29 Kč vč. DPH.
° Dodatek č. 2 ke smlouvě o vkladu majetku do Vodovody a kanalizace, svazek obcí, Třebíč,
pověřuje starostu podpisem.
Usnesení č. 9/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 26.11.2019
Zastupitelstvo městyse SCHVALUJE:
° Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
° Rozpočtové opatření č. 7 ve výši 22 600 Kč.
° Plán inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2019 a členové HIK.
° Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB na kabelové vedení NN, p.č. 4794/2, kde městys jako
povinný pověřuje starostu podpisem smlouvy.
° Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 4788/1- rozšíření a
oprava chodníků, vybudování dešťové kanalizace, kde městys jako povinný, pověřuje starostu
podpisem.
° Smlouvu o právu provést stavbu na rozšíření a oprava chodníků, vybudování dešťové kanalizace
v obci, kde městys jako stavebník, pověřuje starostu podpisem.
° Smlouvu o vkladu majetku do DSO Vodovody a kanalizace Třebíč – část kanalizace, pověřuje
starostu jejím podpisem.
° Smlouvu o vkladu majetku do DSO Vodovody a kanalizace Třebíč – rozvod vody po obci,
vodovodní řády, pověřuje starostu jejím podpisem.
° Pronájem ledové plochy ve Znojmě pro místní občany ve výši 20 000 Kč,
° Cenovou nabídku Ing. M. Nováka, Brno na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP,
inženýrská činnost na chodníky, parkovací stání, dešťová kanalizace Na Pískách za cenu 135 000 Kč
bez DPH. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Střípky proběhlých akcí
Drakiáda
V sobotu 14. září odpoledne proběhla ve Vémyslicích „Drakiáda“.
Počasí nám přálo, sešlo se kolem 25 dětí. Jen ten větříček mohl foukat
víc. Ale i přes tuto větrnou nepřízeň se některé draky na konec podařilo
dostat i na oblohu.
Nejdéle letící drak byl ve vzduchu skoro
hodinu. Všechny
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kategorie tentokrát ovládla děvčata a to včetně nejlépe vyrobené létající vlaštovky  Pro ty
ostatní, kteří nevyhráli, byla určena sladká odměna na závěr. Všichni přítomní si s chutí upekli buřty
nebo ochutnali pečené brambory .
Zvláštní poděkování patří paní místostarostce, která připravila palačinky pro děti, a
děvčatům, která je s úsměvem mazala a vydávala. Budeme se tedy těšit na příští podzim a
budeme doufat, že se opět sejdeme a bude nám foukat příznivější vítr.
DeHa

Letošní vémyslické Václavské hody se vydařily
S odcházejícím létem přichází do našeho
kraje hodová sezóna. Letos jsme měli hody v
sobotu 28.9. , v neděli 29.9. a strécovské nás
obveselily ještě v pondělí 30.9.
Tradiční
lidové,
hodové
veselici
předcházely opět velké sobotní přípravy. Bylo
nutno vybrat, vytěžit z lesa a dovést na plac
před hospodu borovici na máju a také další
materiál na výrobu baldachýnu kolem máje.
Šikovné ruce vémyslické chasy pod vedením
prvního stárka vše zvládly na jedničku. Hodová
scéna za sobotního úsilí vyrostla jak z vody. Přihlížející mohli jen konstatovat, že odvedli dokonalou
práci. Sobotní den mohli tedy zakončit již takovým malým tanečním rozjezdem na zábavě konané
v místní sokolovně.
Zahájení hlavní hodové nálady a podívané se rodilo pomalu
v nedělním dopoleni ve vémyslické hospodě. Stárci, stréci a chasa
vyčkávali na příchod muzikantů Petrovanky. Po jejím sejití se a
hlavně po několika skladbách zahraných přímo v hospodě byla
navozena správná nálada. První stárek Maty zavelel a celá suita,
hudba, stárci a chasa se vydala k domu pana starosty, aby jej i se
ženou pozvali na odpolední taneční rej " Pod Májó". Ten s radostí
přijal a celou zvací delegaci pohostili.
Samotnému zahájení nedělního odpoledne "Pod Májó" v 16,00 hod předchází akce stárků,
kdy si musí vyzvednout své stárkové z jejich domovů. Časově je to sladěno tak, že stárci přivedou
své protějšky přesně na čas zahájení. Celé prostranství kolem máje je již obsazeno nedočkavými
diváky. Ti jsou v očekávání, aby mohli zhlédnout a ohodnotit předváděné tradiční tance,
především velmi oblíbenou "drndavou polku".
Stárci po odtančení těchto "povinných" a hodnocených tanců pozvou do kola ostatní
vémyslickou chasu. Takto vlastně vyvrcholí hodovní veselí, veškerá chasa tančí a zpívá Pod Májó. V
následující volné zábavě si přišli na své všichni milovníci tance, kteří tancovali a hodovali až do
pozdních nočních hodin.
Pondělní hodovní maraton je již pod taktovkou
strécovských stárků. Dobrá nálada z předešlého dne
pokračuje dál. Strécovští stárci protáčí mladé stárkové
společně i s ostatními tanečníky na place Pod Májó.
Vyvrcholením tanečního reje je vyzdvihování strejcovských
stárků i s partnérkami i dalších osobností.
Při výborné náladě zábava lidí pokračuje až do té
doby, než hudba umlkne s hraním a začne balit fidlátka.
Letošní třídenní hodový maratón sice skončil, ale
věříme,
že
síla
tradice
nám
dovolí
pobavit
se
stejně
dobře
i
příští
rok.
S pozdravem KP z MK
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Sportovní odpoledne proběhlo ve Vémyslicích v sobotu 12. října 2019 odpoledne na
spodním hřišti. Počasí moc nepřálo, bylo takové sychravé, typicky podzimní. Ale sportovcům to
určitě nevadilo, zahřáli se během! Nejmenší děti odstartovaly jako první, následovaly větší děti a
jako poslední běželi dospělí sportovci. Průběžně mohli všichni přítomní ochutnat připravené dýňové
dezerty a drobné občerstvení. Po vyhlášení vítězů následovaly soutěže. Děkujeme všem
sportovcům, kteří se zúčastnili. Budeme se na Vás všechny těšit zase příští rok.
DeHa
Hubertova jízda
Hubertova jízda se konala poslední víkendovou sobotu v říjnu.
Byl to již 11. ročník. Sraz byl u koupaliště, kde bylo připraveno
občerstvení v podobě jehněčího guláše. S sebou vezeme na
zahřátí svařáček a pro děti čaj. Letos poprvé v ohradě pode
dvorem jsme si opékali špekáčky. Počasí se vydařilo, sešlo se
15 vozů a povozů, plus 4 traktory s vlečkami, ty obsadili i
přihlížející, kteří se rozhodli, že s námi budou absolvovat
vyjížďku. K vozům a povozům se připojilo 20 sedlových koní, kteří překonávali na pěti loukách
přírodní překážky. Byl to krásný den a následně i večer v místním SVAZARMU.
Kdo by chtěl, tak příští rok má šanci se toho účastnit s námi na 12. ročníku.
Budeme se těšit :-D.
Procházkovi

Strašidelná stezka 2.11.2019
Již druhý ročník naší strašidelné stezky se
velmi vydařil. Letos byla trasa delší a i
stanoviště se rozrostla. Celkem k nám
zavítalo přibližně 150 lidí, jak místních, tak
i přespolních. Této účasti si velice vážíme.
Velké díky patří všem, kteří se podíleli na
přípravě, nebo byli součástí živých
(mrtvých) stanovišť. Těšíme se na další ročník, který bude zase o něco
strašidelnější.
LŠ

Vánoční jarmark
V sobotu 23. 11. 2019 se uskutečnil v místní sokolovně již tradiční
vánoční
jarmark,
na
kterém
bylo
možno
nejen
zakoupit
výrobky místních občanů a žáků základní školy, ale také ochutnat něco
dobrého od našich maminek a babiček.
Pro děti byly připraveny dílničky, kde si mohly vyrobit vánoční
dekorace nebo nazdobit perníčky od paní Hobzové.

Obecní zabíjačka
Dne 7. 12. 2019 se uskutečnila první obecní
zabíjačka.
Nabídka
hotových
zabíjačkových
produktů od p. Kloudy z Rybníků byla velmi pestrá.
Pochutnat jste si mohli na černé polévce, výborném
domácím gulášku a ovaru, v místní pivnici teplém
svařáku. Domů jste si mohli zakoupit šťavnaté jitrnice,
jelita, tlačenku a křupavé škvarky. Všichni příchozí
byli pohoštěni domácí
pálenkou, voňavými
buchtami a ochotnou obsluhou.
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Mateřská školka
Polytechnické vzdělávání v mateřské škole ve
Vémyslicích Naše mateřská škola se zaměřuje na
polytechnické vzdělávání dětí již druhý rok. Z projektu
Šablon I a Šablon II jsme pořídili do pracovního koutku
spoustu nářadí, se kterým děti mohou řezat, zatloukat,
pilovat, šroubovat, pracovat podle šablony, plánku. Děti
tato práce velmi baví a poctivě se v pracovním koutku
střídají, aby mohly vyrábět. Výrobky mohou obdivovat
rodiče v šatně.
Dostali jsme nabídku dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v polytechnickém vzdělávání, která nás natolik
zaujala, že jsme se rozhodli seminář uspořádat u nás v mateřské škole. Malá technická univerzita
seznamuje děti jednoduchým, ale velmi přínosným způsobem s fungováním lidské společnosti.
Proběhl 8. 10. 2019 na téma „Polytechnická výchova – Malá technická univerzita“ s finanční
podporou Šablony II. Tohoto semináře se zúčastnilo 12 učitelek z okolních mateřských škol.
Lektorka nejdříve pracovala hodinu se skupinou dětí ve věku 4,5 – 6 let na téma stavění mostů.
Vhodnými otázkami motivovala děti k zapojení do stavby mostu. Děti konstruovaly ze
stavebnicových kostiček duplo mosty nejdříve dle svého uvážení a kladly je přes řeku, poté lektorka
zkoušela pevnost jejich mostů – všechny spadly, nevydržely zátěž.
Poučila je, jak se takový most musí postavit, aby vydržel. Naučila je
vázat cihly, pracovat podle technického výkresu. Děti společně
postavily most, po kterém se všechny prošly. Procházku po mostě
absolvovaly i zúčastněné učitelky. Most opravdu zátěž vydržel!
Po ukázce práce s dětmi následovala teoretická část, kde lektorka
pedagogy seznámila s navazujícími lekcemi, které si mohly učitelky
vybrat pro individuální práci s lektorkou, která přijede k nim do jejich
MŠ. Z MŠ Vémyslice se semináře zúčastnily 3 učitelky, takže jsme pro
děti mohly objednat 6 lekcí, ve kterých jsme postavili dům, zavedli
jsme v něm vodu a elektřinu, postavili jsme skládku odpadu a čističku
odpadních vod, naučili jsme se stavět věže, město s inženýrskými sítěmi … Kostičky pro stavění jsme
zakoupili z projektu MAP II moravskokrumlovsko.
Snažíme se děti upoutat zajímavými, neobvyklými prožitky, aby do mateřské školy chodily rády a
hodně se toho naučily.
Jana Slámová, MŠ Vémyslice

Základní škola
Vážení čtenáři, rodiče, spoluobčané,
v tomto adventním čase, kdy lidé k sobě mají o něco blíže, v době bilancování a hodnocení
končícího roku chci poděkovat všem rodičům, kteří naši školu celý rok podporují, spolupracují s
námi, pomáhají nám. Velice si vážíme Vaší podpory, zejména při letošních podzimních dílničkách,
kde jsme vyráběli výrobky na Vánoční jarmark. Oceňujeme i to, že jste si našli čas a přišli i do
tradiční rodičovské kavárničky a vyzkoušeli si také různé zajímavé logické hry na odpoledni plných
MOZKOHRÁTEK, které se uskutečnilo v listopadu.
A hlavně, že s námi otevřeně komunikujete a společně se snažíme naladit na stejnou vlnu.
Vážíme si toho.
Chci poděkovat vedení městyse a zastupitelům za finanční podporu a zejména za novou
kotelnu, která je v současné době ve zkušebním provozu.
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Moje poděkování také patří všem pracovníkům školy za jejich celoroční svědomitou,
zodpovědně odvedenou práci, našim žákům za reprezentaci školy a městyse na vědomostních
soutěžích, která v letošním roce byla zvlášť úspěšná.
A protože se neúprosně blíží konec letošního roku a s mnohými se možná společně ani
nepotkáme, chci využít této příležitosti také k tomu, abych Vám všem popřála klidné
a požehnané Vánoce a do nového roku hodně zdraví, životního optimismu a spokojenosti.
Za ZŠ Vémyslice
Jana Dvořáková,ř.š.

Malí fotbalisté
Každý pátek od 17 hodin probíhá fotbalový
trénink pro malé fotbalisty. Jedno odpoledne k nim
zavítali i fotbalisti z „ A “ teamu Moravský Krumlov
( David Dvořáček a Jan Jursa ml. ). Pro malé kluky byl
trénink velice přínosný a všichni si odpoledne náležitě
užili.

HC Vémyslice
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Historické okénko
Jak probíhaly kdysi odvody na vojnu ještě v minulém století…
Jezdilo se do tehdejšího okresního města Moravský Krumlov
(od roku 1955 do nové budovy Vojenské správy – nyní ZUŠ). Vždy
v září a bylo to slavné.
Všichni chlapci - „lekruti“, od 19-ti roků jeli se starostou
městečka podstoupit lékařskou prohlídku, kde každý uslyšel
verdikt: „Schopen (nebo neschopen) vojenské služby“. Nastávající
vojáci se potom ozdobili umělými kytkami na klopách saka (dříve
klobouku). Z Vémyslic jezdili s koňským povozem – dlouhá léta je
vozil pan Josef Bašta, č. p. 63. Příprava na tento den odvodu –
„asentu“ trvala několik večerů. Svobodná děvčata chlapci požádali o zhotovení výzdoby na tak
důležitý den: zakoupil se bílý hedvábný papír, ze kterého se ve „světničce“ (vedle dřívějšího sálu
radnice) stříhaly fábory, bílé chocholy pro koně do ohlávek a velké bílé růže (podobaly se
chryzantémám). Těmito ozdobami vyzdobili koňské postroje, ohlávky a celý vůz. Také smrkový
stromek – „májku“, celý ověšený bílými fábory a velkými růžemi. Odjížděli k odvodům za zpěvu
písně „Ještě já se podívám, podívám, k vémyslickým
zahradám…“.
Když se vrátili z Krumlova domů, chodili „lekruti“ s májkou po vesnici a zpívali.
U každého děvčete , které pomáhalo vytvářet výzdobu, přišli poděkovat, zavdat vaječného
koňaku a každá dostala ustřiženou bílou růži s větvičkou smrčku z májky.
Na tyto časy zůstaly jen vzpomínky pár občanů a hlavně fotografie…
Písnička, která se v den odvodů zpívala nejvíc:
„Ještě já se podívám, podívám
k vémyslickým zahradám,
jestli je tam ještě modrooké děvče,
já si na ně zavolám.
Žádného tam nevidím, nevidím,
žádného tam neslyším,
s kýmpak já se ještě, modrooký děvče,
s kýmpak já se potěším.
Ty se budeš těšívat, těšívat
s vraným koněm na vojně,
já se budu těšit, já se budu těšit
s mládencama v hospodě.“

místní občanka

Co nás čeká
Bohoslužby na Štědrý den

Vémyslice

20.30 hod.

Petrovice

21.00 hod.

Moravský Krumlov

23.00 hod.

8

číslo 24, prosinec 2019

Městys Vémyslice

www.mestys-vemyslice.cz

Akce Pivnice pod věží
21. 12. 2019 – posezení se skupinou „ Poslední dech“ (vstupné dobrovolné)
27. 12. 2019 – vánoční posezení se skupinou Vlakvous (vstupné dobrovolné)
31. 12. 2019 – Silvestr (vstupné 200,- Kč; v ceně je večeře a přípitek;
předprodej vstupenek v Pivnici)

Veškeré informace o proběhlých a budoucích akcích i s fotogalerií najdete na
www.mestys-vemyslice.cz
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, 12.1 2. .2019, náklad 270 výtisků, číslo registrace: MK ČR E11691, ZDARMA
Vydavatelství: tiskárna BRKO, s.r.o.- Jaromír Šrámek
Uzávěrka příštího čísla je 31. 3. 2020
Další čísloVémyslických novin vychází : duben 2020
Máme zřízenu e-mailovou adresu, na kterou můžete zasílat Vaše náměty, názory, příspěvky, Vaši reklamu
apod. vemyslickyzpravodaj@seznam.cz
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