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Městys Vémyslice

VÉMYSLICKÉ
NOVINY

Vážení a milí spoluobčané,
jako Vašemu novému starostovi je mi velkou ctí a zároveň potěšením Vás všechny seznámit s
představou fungování a směřování našeho městyse v následujícím období.
Na první schůzi Zastupitelstva jsme odsouhlasili priority, které se budeme snažit uskutečnit.
Zejména se jedná o místní základní školu a školku. Pro místní ZŠ je hotový projekt na snížení
energetické náročnosti budovy. Palčivým problémem je v současné chvíli stav plynové kotelny.
Proto jsme oslovili firmu Enecos, s.r.o. s žádostí o vypracování cenové nabídky na novou kotelnu v
ZŠ. Také jsme oslovili firmu VRV a.s. o spolupráci při podání žádosti na vypsané dotační tituly
Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2019, kde bychom rádi získali část financí na tuto finančně
náročnou akci. Tyto kroky se chystáme realizovat i pro školku, proto plánujeme oslovit projekční
firmy a uskutečnit výběrové řízení na zhotovení projektu pro snížení energetické náročnosti budovy
stejně jako u místní ZŠ. V souvislosti s vypsanými dotačními programy budeme předběžně jednat s
firmou Europoject o rekonstrukci místní sokolovny.
Dále Vás chci informovat o rozpracované akci, která se týká opravy místních komunikací a
chodníků. Na této akci se v současné době pracuje a práce budou pokračovat i v příštím roce.
Žádám všechny spoluobčany o shovívavost a trpělivost. Po dokončení plánujeme navázat s
opravou chodníků na horním konci. V plánu dále máme výstavbu stání pro hasičské zásahové
vozidlo, rozvod vody po hřbitově, osvětlení hřbitova, přístřešek před smuteční síní, stavbu kolumbária
a případné zřízení rozptylové loučky. Ve finální fázi je schválení územního plánu a s tím související
hledání vhodných pozemků k zasíťování pro novou výstavbu.
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V rozpracované fázi se nachází výsadba biokoridorů, které jsou potřeba zejména k
ochraně místního ekosystému. Těsně před realizací se nachází program "Adaptace na
klimatickou změnu pomocí zelené infrastruktury", který spočívá ve výsadbě ovocných stromů na
jižní straně našeho katastru. Tato oblast je nejvíce zasažena erozí vzniklou změnami klimatu a
tento program je hrazen Ministerstvem pro místní rozvoj, Jihomoravským krajem a Živým pomezím
Krumlovsko - Jevišovicko. I když je program hrazen, v projektu je uvedeno, že si výsadbu
provedeme svépomocí jak aktivních občanů, tak i místních spolků. Tímto bych Vás všechny
chtěl požádat o pomoc při výsadbě těchto stromů. S termínem a plánem akce Vás budu
informovat s dostatečným časovým předstihem.
Jelikož nám pomalu začíná zima, byl odsouhlasen nákup nádob na zimní posyp, které
budou umístěny na nejproblémovějších místech. Dále bylo odsouhlaseno zvýšení počtu
terénních zaměstnanců našeho městyse z 3 na 4 zaměstnance. Doufám, že tímto krokem dojde
ke zkvalitnění jak zimní údržby, tak i údržby v ostatních ročních obdobích.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné a ničím nerušené vánoční svátky, hodně
pohody a spoustu radostných chvil strávených s Vašimi nejbližšími. A do nového roku 2019 Vám
přeji hlavně hodně zdraví a štěstí.
Čestmír Maša, starosta

Ze zastupitelstva
Usnesení č.1/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 20.11.2018
Zastupitelstvo městyse SCHVALUJE:
° rozpočtové opatření č. 7 ve výši 295 000 Kč a RO č. 8 ve výši 475 200 Kč.
° priority na volební období 2018-2022, které lze měnit na základě vypsaných dotačních
výzev
° počet provozních zaměstnanců úřadu: 4
° nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v čp. 64 na provozování kadeřnictví
p. Kopečková Pavla, Vémyslice 31 na dobu neurčitou, nájem 12 000 Kč/rok, služby 1 000
Kč/měsíc, opravu elektroinstalace uhradí městys. Pověřuje starostu jejím podpisem.
° pro roky 2018 – 2022 cenu na prodej obecních pozemků mimo stavební účely 30 Kč/m2.
° Směnnou smlouvu mezi Bašta Milan, Žitná 1478/15, Brno jako první směňující a Městys
Vémyslice jako druhý směňující. Veškeré výdaje se směnnou spojené hradí žadatel Bašta
Milan. Pověřuje starostu jejím podpisem.
° nákup 10 nádob na posypový materiál
Zastupitelstvo městyse BERE NA VĚDOMÍ:
° informace k dotační výzvě na opravu sokolovny
° informace o předání úřadu
° informace o kulturních akcí
Zastupitelstvo městyse ODKLÁDÁ:
° rekonstrukce hospody
° věcné břemeno na parcelu č. 5032
° navýšení rozpočtu MŠ PO
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Zastupitelstvo městyse UKLÁDÁ:
° doplnění košů na psí extrementy na nejvíce pejskaři využívaná místa
° jednat s SÚS Znojmo o možnosti zbudování chodníku u RD čp. 249
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Střípky proběhlých akcí
Václavské hody

Podzim na faře byl plný zábavy
Během podzimních prázdnin jsme měli na faře hned dvě velmi vydařené akce –
Halloween a Podzimní jarmark se setkáním pamětníků.
V pátek 26. 10. 2018 se celá budova ponořila do
atmosféry čar a kouzel. Vémyslické maminky a
dobrovolníci ji vyzdobili dýněmi, umělými pavučinami,
spoustou svíček a další. Na účastníky čekal přesně
rozplánovaný
program.
Vyráběli podzimní ozdoby,

namalovali
obličeje,
pochutnali
si
na
specialitách kouzelné kuchyně a nakonec museli
všichni projít strašidelnou stezku s úkoly v okolí fary.
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V neděli 28. 10. 2018 jsme zase přivítali
návštěvníky odpoledního jarmarku. Zakoupit
mohli ruční výrobky, podzimní výzdobu,
pletené koše, drátkované zboží anebo
ochutnat domácí zákusky u šálku kávy.
V podvečer se ke skleničce vína sešli místní
pamětníci a při pomyslné vycházce historií naší
obce s panem Staňkem a Brabcem si
navzájem i s mladšími předali zajímavé
informace. Dozvěděli jsme se třeba o starých hodových zvycích, spojitosti s klášterem
v Tišnově a spoustu dalšího.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně během celého roku pomáhají
jak s opravami a úklidem, tak i s pořádáním akcí. Budeme rádi, pokud si k nám návštěvníci
najdou cestu i
v dalším roce
a společně si
ho ve zdraví
užijeme.
Jan Holý

Hubertova jízda
Hubertova jízda se konala poslední
víkendovou sobotu v říjnu. Byl to již 10.
ročník. Sraz byl u koupaliště, kde bylo připraveno
občerstvení v podobě jehněčího guláše. S sebou
vezeme na zahřatí svařáček a pro děti čaj. Na
poslední louce si opékáme špekáčky.
I přes ne moc příznivé počasí se sešlo 14
vozů a povozů, které obsadíli i přihlížející, kteří se
rozhodli, že s námi budou absolvovat vyjížďku.
K vozům a povozům se připojilo 11 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 11. ročníku.
Budeme se těšit :-D.
Procházkovi
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Vánoční jarmark

I letos k nám zavítal svatý Mikuláš se svou družinou

Stavba adventního věnce

Svěcení adventního věnce
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Česko zpívá koledy

Vánoce v mateřské škole
Předvánoční čas začíná vždy v mateřské škole Mikuláš s andělem a čertem. Nikdy
neškodí připomenout, v čem se děti mohou zlepšit: „ Jak to ten pan Mikuláš ví, že já se
hodně peru? Jak se dozvěděl, že já nechci půjčovat nikomu hračky? Kdo mu pověděl, že
si vybírám v jídle? Jak je možné, že poznal, že někdy neříkám pravdu?“ A další a další
otázky dětem vrtaly hlavou kolem svátku svatého Mikuláše. Letos si mikulášské nadílky užily
opravdu dost. V mateřské škole jsme začali „Putováním za Mikulášem“, následovala
nadílka před radnicí a ještě jedna v předvečer svátku svatého Mikuláše. Zajímavé - všichni
přežili, nikoho neodnesl čert!
Na Vánoce, svátky klidu a pohody se snad těší všechny děti. Jejich radost z dárků je
neopakovatelná! Těmto krásným svátkům předchází perná příprava. Zdobíme okolí před
mateřskou školou, chystáme vánoční besídku - vyrábíme ozdoby na školkový stromeček,
zdobíme si třídu, učíme se vánoční básně a koledy.
Ve třídě Štěňátek, to je třída těch nejmenších, se chystala vánoční besídka za účasti všech
dětí z říkadel, písní a her, které se děti naučily od začátku školního roku. Uměly to
perfektně. Všechny děti se moc těšily, pozvaly rodiče, babičky, tety, sourozence, ale
samotné vystoupení je „dostalo“. Ta spousta cizích lidí! Nakonec vystoupilo pouze několik
nejstatečnějších dětí. Rodičům se nejvíce líbila ježčí hra a pohádka „O koblížkovi“.
Zato třída Koťat, ti nejstarší, byli podstatně odvážnější. Děti zahrály na úvod scénku
„Stromeček v zimě“, zatančily, zazpívaly několik koled a přednesly spoustu krásných básní
s vánoční tématikou. Na rodiče čekala od dětí milá vánoční přáníčka a malé občerstvení.
V následujícím týdnu čekala na děti ve školce vánoční nadílka. Do školky chodí
Ježíšek dříve, aby to dětem do Vánoc rychleji uběhlo. V každé třídě, jak u Štěňátek, tak i u
Koťat, stál dětmi nazdobený stromeček a pod ním spousta krásných dárků, hraček pro
dětské hry v mateřské škole. Nejdříve jsme si je prohlédli všichni společně, poradili jsme se,
jak si s nimi budeme hrát, na co budeme dávat pozor, aby se nová hračka hned nerozbila
a potom si děti s novými hračkami hrály až do Vánoc.
Nebylo to lehké vydržet až do Vánoc!
Děkujeme všem sponzorům a rodičům za věcné příspěvky do vánoční nadílky.
Děkujeme za Vaši přízeň, kterou nám prokazujete. Děkujeme i za kritické připomínky, které
nám také pomáhají.
Vážení občané Vémyslic, dovolte mně za Mateřskou školu Vémyslice popřát Vám
šťastné svátky a v novém roce 2019 jen to dobré!
Jana Slámová
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Den otevřených dveří na ZŠ Vémyslice
V pátek 12. října 2018 v odpoledních hodinách proběhl za značného zájmu
veřejnosti na Základní škole Vémyslice Den otevřených dveří, spojený s připomínkou stého
výročí vzniku samostatného Československa. Jeho hlavním cílem bylo seznámit veřejnost s
modernizací školy. Od jarních měsíců v rámci projektu z IROP PODPORA JAZYKOVÉHO A
PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ VÉMYSLICE, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002923
došlo na škole k úpravě vnitřních prostor, byla zmodernizována počítačová učebna, škola
vybudovala novou jazykovou laboratoř ROBOTEL a získala čtyři PASCO sady pro
badatelskou výuku. Součástí projektu bylo i zajištění vnější a vnitřní konektivity školy a
bezbariérovosti školy, zbudování bezbariérové toalety. Celkové náklady na tuto
modernizaci přesáhly 4 miliony korun, z nichž 90% je hrazeno z dotace Evropské unie a 10%
dofinancoval městys Vémyslice.
Během celého odpoledne žáci prezentovali výuku v těchto nových učebnách a
pro zpříjemnění pobytu v naší škole připravili návštěvníkům občerstvení z naší školní

zahrady. Ve školní kavárničce nebo na
chodbách se podávaly pochutiny z jablek, osvěžit jste se mohli i čerstvým jablečným
moštem. Probíhala výstava jablek a všichni si zasoutěžili ve školním kvízu, jehož odpovědi
hledali v prostorách školy. Na schodišti vždy v celou hodinu znělo pěvecké vystoupení
žáků 1. stupně.
Závěrem celého odpoledne bylo společné vysazení stromu před budovou školy,
který nám věnoval pan starosta Milan Doubek. Dle názorů odcházejících návštěvníků to
bylo velice vydařené odpoledne.
Jana Dvořáková, ředitelka školy

POZVÁNKA
Zaměstnanci Základní školy ve Vémyslicích Vás srdečně zvou
na tradiční Školní ples, který se koná v pátek 22. února 2019
v místní sokolovně.
Ples bude zahájen ve 20 hodin polonézou žáků 2. stupně.
K tanci a poslechu hraje skupina STONE.
Předprodej vstupenek bude od pondělí 18.2.2019 ve škole.
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KPDŠ při ZŠ Vémyslice zve všechny děti a jejich rodiče
na tradiční Maškarní karneval, který se koná
v neděli 24.února 2019.
Začátek je ve 14.00 hodin.
Těšíme se na Vás.

Milí čtenáři, přejeme Vám, ať Vám to v novém roce „ šlape “, tak jako výletníkům
na našich vycházkách. Níže je plán výletů na příští rok í pokud někoho z vás
zaujme, rádi se s ním uvidíme. za Výletníky Moravský Krumlov z.s. Světlana
Jelínková

7

číslo 21, prosinec 2018

Městys Vémyslice

Co nás čeká
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Milí koledníci,
sejdeme se v neděli 6. ledna 2019 v 11 hod. na faře.
S sebou si přineste královskou korunu, kostýmy a hudební nástroje jsou vítány .
Těšíme se na vás!

Myslivecké sdružení Tanárka Vémyslice pořádá v sobotu
12.ledna 2019 od 20.00 hodin tradiční
MYSLIVECKÝ PLES.
K tanci a poslechu hraje skupina DREAMS.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Vémyslická chasa a místní SDH
vás srdečně zvou
na Masopustní průvod po vesnici.
Datum konání: 2. 3. 2019 od 9:00 hod.
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Další čísloVémyslických novin vychází : březen 2019
Máme zřízenu e-mailovou adresu, na kterou můžete zasílat Vaše náměty, názory, příspěvky, Vaši reklamu
apod. vemyslickyzpravodaj@seznam.cz.
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