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Městys Vémyslice

VÉMYSLICKÉ
NOVINY
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším vydáním Vémyslických novin. Po letošní dlouhé a velmi
mrazivé zimě se všichni těšíme na jaro a krásné počasí, na to, že sluníčko již
prozáří oblohu a vnese do našich domovů potřebnou energii. V tomto
vydání Vémyslických novin se ještě poohlédneme za akcemi, proběhlými
právě v zimních měsících, kde se hlavně mohly ukázat nejen Vaše děti,
které možná na některých fotografiích poznáte, a nabídneme akce, které
budou probíhat během jara a léta.
Přejeme Vám klidné a příjemné čtení třeba s šálkem dobré kávy.
autorky

číslo 16, květen 2017

Městys Vémyslice

www.mestys-vemyslice.cz

Ze zastupitelstva
Usnesení č.6/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Vémyslice
konaného dne 14.12.2016
Zastupitelstvo městyse SCHVALUJE:
° poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč městu Moravský Krumlov
na projekt „Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v moravskokrumlovském
regionu.“ Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
° rozpočet městyse na rok 2017, kde příjmy činí 7.930.400 Kč, výdaje 15.106.100 Kč
a financování 7.175.700 Kč,
° rozpočet sociálního fondu na rok 2017,
° rozpočtový výhled městyse na roky 2018 – 2020,
° plán inventur městyse k 31.12.2016 a členy HIK,
° rozpočtové opatření č. 9 ve výši 29 100 Kč a rozpočtové opatření č. 10 ve výši 28 000
Kč,
° prodej pozemku p.č. 5/13, ostatní plocha, o výměře 26 m2, odděleného z parcely č.
5/1 geometrickým plánem č. 996-129/2016 p. Filipím Aleš, Pavlovská 6, Brno za cenu
obvyklou ve výši 21 Kč/m2. Kupující se zavazuje zaplatit veškeré výdaje s prodejem
související. Pověřuje starosty podpisem kupní smlouvy.
° výpověď z dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 64. Dále
schvaluje pronájem místnosti v č.p. 64 pro Annu Čejkovou, Džbánice 23 za cenu 300 Kč/
měsíc na dobu neurčitou. Pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
° do výběrové komise na akci: „Městys Vémyslice – prodloužení splaškové gravitační
kanalizace a tlakové splaškové kanalizace ke koupališti a protlak vodovodu a splaškové
kanalizace pod státní komunikací,“ byli zvoleni: Mgr. Holá Dagmar - předsedkyně, Maša
Čestmír, Mgr. Staněk Radovan.
° zhotovitele stavby: „Městys Vémyslice – prodloužení splaškové gravitační kanalizace a
tlakové splaškové kanalizace ke koupališti a protlak vodovodu a splaškové kanalizace
pod státní komunikací,“ firmu Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o. s cenou
1 934 667 Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
° zpevněním příjezdové cesty k RD čp. 184, Otrubová Alena. Práce s tím související
budou provedeny na vlastní náklady majitele RD.
° smlouvu o dílo mezi městysem a Autodoprava Němec s.r.o. Olbramkostel. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
UPOZORNĚNÍ:
Chtěli bychom připomenout spoluobčanům, že místní poplatky ze psů a odpadů jsou
splatné do 30. 6. 2017.
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Střípky proběhlých akcí ve fotkách
Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálová sbírka proběhla ve Vémyslicích
v neděli 6. ledna. Koledníci, rozděleni do tří skupinek,
vybrali 16 305 Kč. Děkuji p. Procházkovi, který
každoročně rozváží se svými koňmi děti ke
koledování, vám dárcům za přispění a vlídné přijetí a
hlavně všem koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas
pomoci druhým.
Zdeňka Fukalová

Maškarní karneval
Letošní nedělní odpoledne 29. ledna 2017 bylo věnováno našim malým
spoluobčanům. Konal se mezi všemi dětmi tolik oblíbený maškarní karneval.
Všechny děti milují masky, hry, soutěže a odměny. Nejinak to mají i děti ve
Vémyslicích a okolních obcích. Proto k velké radosti všech organizátorů opět
přijely na náš maškarní karneval do Vémyslic, kde
měly možnost ukázat se v nádherných maskách,
které jim rodiče připravili, či zapůjčili a mohly si
zatančit a zasoutěžit pod vedením pana Vaška
Ostrovského. Začátek maškarního karnevalu byl
ve 14 hodin a zároveň s tím byl zahájen prodej
losů do malé tomboly, která čítala na 314 cen.
Během soutěží děti opět vyhrávaly sladké odměny
a poté následoval prodej losů do velké tomboly,
kde bylo na 86 cen. Hlavní výhrou bylo opět krásné kolo, které věnovala Stavební
firma Miloš Ryšavý. Dík patří nejen jí, ale i městysi Vémyslice a ostatním sponzorům,
kteří podpořili konání maškarního karnevalu. Děti zářily jako sluníčka, užily si "jejich"
odpoledne a my doufáme, že se opět příští rok sejdeme v tak hojném počtu jako
letos a zase si to perfektně užijeme!
DP

Školní ples
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Masopust ve Vémyslicích (Článek o Vémyslickém masupustu v Moravskokrumlovském
regionálním portálu - mkrumlovsko.cz )

Vémyslicemi prošel v sobotu 25.
února masopustní průvod
masek.
Křepčící masky obcházely dům od
domu a přály jeho obyvatelům
hodně
štěstí,
zdraví
a sil
do nadcházejícího jarního období.
Konec masopustního veselí
symbolizoval i rituál pochovávání
basy.
Ta
se
při
něm na
nosítkách vynáší ven a pohřbívá na
znamení, že si na ni nikdo až do
Velikonoc nezahraje. Končí tím období bujarého veselí a zábavy a nastupuje doba
velikonočního půstu.

Smrtolka

Velikonoční hrkání

Rej čarodějnic
Opět po roce, 30. dubna, se na hřišti za
sokolovnou konal tradiční slet velkých i malých
čarodějnic. Za podpory místních hasičů
a městyse Vémyslice si mohly malé čarodějnice
a čarodějové užít zábavné odpoledne plné her
a soutěží, které si pro ně připravily naše nadšené
maminky. Největší odměnou pro děti kromě
sladkostí bylo zapálení vatry a opékání
špekáčků. Díky krásnému počasí si děti
odpoledne užily a už teď se těší na příští slet.
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Okénko základní školy
Co nového v naší základní škole….
Životem na naší škole nejsou jen kulturní a společenské akce pro žáky, rodiče
či veřejnost, ale především vzdělávání a výuka. Soustavně se zabýváme kvalitou
výuky a potřebami žáků naší školy, učitelé se neustále vzdělávají a sdílejí si příklady
dobré praxe s ostatními školami. Vše se snaží přenášet do vlastních vyučovacích
hodin, jak jste sami mohli vidět při Dnu otevřených dveří, který byl spojený
s ukázkovými hodinami.
Žáky se snažíme zapojovat do různých soutěží a vědomostních olympiád,
kde máme možnost porovnat jejich znalosti a dovednosti v rámci okresu, kraje či
republiky nebo i v mezinárodním srovnání, a tím zjistit, jak si naše škola stojí
v konkurenci ostatních škol.
Přestože se řadíme podle počtu žáků mezi ty menší, dosahujeme řady
výborných úspěchů a dokazujeme, že i malá škola může poskytovat svým žákům
kvalitní vzdělání. Mnohdy i kvalitnější, právě vzhledem k menšímu počtu dětí ve
třídě a tím i lepším možnostem individuálního přístupu, než ve velké škole.
Škola zapojuje žáky i do srovnávacích testů SCIO nebo do testování České
školní inspekce (ČŠI). V loňském roce se žáci 9. ročníku zapojili do celonárodního
testování SCIO (test z Čj, M, OSP). Výsledky těchto žáků z českého jazyka patřily
k nadprůměrným. Žáci se zařadili svými výsledky mezi úspěšné školy a měli lepší
výsledky než 80 % zúčastněných škol. V matematice se zařadili mezi lepší průměrné
školy a v porovnání měli lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Celkem se
testování zúčastnilo 18 000 žáků. V porovnání výsledků s testem OSP (obecně
studijních předpokladů) bylo zjištěno, že matematické výsledky žáků odpovídají
jejich studijním předpokladům, z výsledků z českého jazyka bylo zjištěno, že žáci
pracují nad svoje možnosti.
Letošní 9. ročník testování teprve čeká. Na základě požadavků ČŠI budou
v květnu zjišťovány jejich znalosti z matematiky, anglického jazyka a z dějepisu.
Věřím, že jejich příprava po přijetí na střední školy neopadne a že se budou snažit
kvalitně připravit na důležité celorepublikové srovnání škol a posunou naši školu
ještě výš.
Doposud známé výsledky v okresních soutěžích:
Okresní kolo Olympiády z dějepisu: 28. místo Markéta Šimšová
Okresní kolo Olympiády z čes. jazyka: 9. místo Markéta Šimšová,
10. místo Barbora Vepřeková
Okresní kolo Olympiády z chemie:
8. místo Lenka Jandová
Okresní kolo Olympiády ze zeměpisu: 14. místo Milan Stix
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Velkou výzvou pro žáky se stala účast v náročné mezinárodní matematické
soutěži PANGEA, která umožňuje ověřit si své znalosti proti mnoha tisícům soupeřů.
Jen pro zajímavost uvedu některé výsledky na krajské úrovni. Ve čtvrté třídě se
Tereza Kameníková umístila na 232. místě ze 758 účastníků, v páté třídě Jakub
Hrdina 450. ze 730 účastníků, v sedmé Matěj Mlčoch 157. z 533 účastníků, v osmé
Martin Pelaj 57. ze 493 účastníků a v deváté Lukáš Sobotka 78. z 406 účastníků.
Vynikajícího výsledku dosáhl žák šesté třídy Jan Stix, který obsadil 28. místo
v konkurenci 604 účastníků kraje a v celorepublikovém srovnání 398. místo ze
7.341 účastníků.
Za těmito výsledky stojí nejen znalosti a dovednosti žáků, ale také kvalitní
výuka našich pedagogů a domácí příprava a spolupráce s rodinou.
Závěrem chci proto poděkovat všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, jejich
vyučujícím za přípravu a za organizaci soutěží, rodičům za podporu, spolupráci
a pomoc při domácí přípravě.
Mgr. Jana Dvořáková

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy je významným společenským aktem, který dítě pasuje do
role školáka. Tak tomu bylo i letos 3. 4. 2017, i když byl termín zápisu posunut
o několik měsíců. Zápis by v žádném
případě
neměl
být
pro
dítě
stresujícím zážitkem, a proto byl u nás
na škole opět tématicky zaměřen.
Na budoucí prvňáčky – námořníky čekaly usměvavé paní učitelky,
které je při zápisu provázely.
Malí námořníci byli velmi
šikovní, recitovali, počítali, poznávali
geometrické tvary, kreslili, dokázali
správně přiřadit obrázky i zavázat
nezbednou tkaničku. Po splnění všech úkolů čekala na všechny malá odměna.
Všem budoucím prvňáčkům a také jejich rodičům přejeme, aby se jim v naší
škole líbilo, úspěšně dařilo, a hlavně aby se u nás cítili příjemně a spokojeně.
JJ
Poděkování
Ředitelství Základní školy Vémyslice děkuje všem rodičům žáků za věcné a finanční
příspěvky do tomboly na VIII. školní ples a Dětský maškarní karneval. Poděkování patří
taktéž celému učitelskému sboru za přípravu a organizaci školního plesu, výboru KPDŠ
pod vedením pí. Dany Pelajové za uspořádání dětského maškarního plesu, městysi
Vémyslice a obcím Čermákovice, Džbánice, H. Kounice, Tulešice, soukromým firmám
a soukromým podnikatelům za dary, kterými zaplnili tombolu plesu a karnevalu. Všem
mnohokrát děkujeme.
Za ZŠ Vémyslice Mgr. Jana Dvořáková
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Okénko mateřské školy
Vážení občané!
Užili jsme si letos zimy dost a dost a jaro nám připravilo nejedno překvapení.
Ale i to patří ke koloritu jižní Moravy. Život v mateřské škole se nezastavil. Děti jsou
plné touhy dovádět na sluníčku.
Při prvních jarních teplých dnech jsme podnikli vycházku na naše oblíbené
místo k lávce. Těšili jsme se z průzračně čisté vody řeky Rokytné. Objímali jsme
stromy plné nového života.
Zkoumali jsme změny přírody
a srovnávali je se zimním
obdobím.
Děti
formou
pracovních
listů
změny
zaznamenávaly a na závěr
vycházky je s paní učitelkou
Mgr.
Janou
Vejvalkovou
zkontrolovaly
a
vyhodnotily.
V košíku jsme si do školky přinesli
malé poklady: šnečí ulity, zajímavé kamínky, klacíky, první ukázky jarních rostlinek,
fotografie zajímavostí. Viděli jsme první hmyz a brouky. Domluvili jsme se, že hmyz
a brouky pozorujeme pouze očima, neboť nás kontakt s nimi může leckdy
nepříjemně překvapit. Rostliny zbytečně netrháme, skýtají potravu hmyzu a lidem
krásný obrázek. Natrhali jsme si mladé kopřivy, ze kterých jsme si uvařili zdravý jarní
čaj. Všechny děti si opravdu užívaly jarní pohody.
Bohužel i zde, na takovém krásném místě jsme našli odpadky, které do
přírody rozhodně nepatří! Posbírali jsme je v rukavicích do pytle, roztřídili a vyhodili
do kontejnerů na tříděný odpad. Děti měly velkou radost z dobře vykonané práce.
Pochvalovaly si, jak je to teď na našem místě u řeky hezké.
Zdařilou akcí bylo masopustní veselí, kdy jsme s namaškařenými dětmi za
doprovodu vozembouchu a rytmických nástrojů obveselili rodiče, pana starostu
a žáky v základní škole.
Na svátky jsme si udělali velikonoční výzdobu, učili jsme se o životě zvířat,
ptáků i plazů. Paní učitelka a současně i školní asistentka Růžena Valentová
připravila pro všechny děti a rodiče velikonoční hru s hledáním vajíček a spoustou
her. Odměnou byla perníková vajíčka, která chutnala opravdu všem!
Od září jsme zapojeni do projektu Zjednodušené vykazování – šablony pro
MŠ i ZŠ. Z tohoto projektu jsme do mateřské školy získali školního asistenta, další
vzdělávání pro naše pedagogy i rodiče, koupili jsme dětské prvky na cvičení
a rozvoj motoriky firmy bObles v hodnotě 20 000 Kč a notebook pro práci dětí,
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učitelek
i
školního
asistenta
v hodnotě
20 000 Kč. Máme možnost
z evropských
fondů
vyčerpat v průběhu dvou
let 305 600 Kč.
10.
5.
2017
proběhne zápis dětí do
mateřské školy. Na nové
předškoláčky
se moc
těšíme a věříme, že se jim
u nás bude líbit.
Zveme Vás na naše nové webové stránky www.msvemyslice.cz.
Do konce školního roku nás čeká ještě mnoho zajímavého – divadelní představení
Bob a Bobek, výlet a pasování školáků. Užijeme si her na školní zahradě a vycházek
do okolí. Začal pracovat kroužek angličtiny. Letos „pustíme“ do základní školy
šestnáct dětí.
V průběhu letních prázdnin proběhne v mateřské škole celková rekonstrukce
vnitřního schodiště, malování tříd, chodeb, školní jídelny a oprava přístupových
chodníků. Z tohoto důvodu bude provoz mateřské školy v této době uzavřen.
Na další setkání na stránkách Vémyslického zpravodaje se za všechny
zaměstnance mateřské školy těší.
Jana Slámová

Naše mladé hasičky

Vážení spoluobčané, po zimní
přestávce v požárním sportu nám pomalu
začíná nová sezóna.
V
letošním
roce
se
jednak
zúčastníme Okrskové soutěže a to ve
Vémyslicích 13. 5. 2017 v 15 hodin, tak
i různých pohárových soutěží po celém
Znojemsku. Zapomenout nesmíme ani na
Znojemskou ligu, kde budeme startovat již
třetím rokem. Fanoušci se na nás mohou
těšit i na 4. kole Znojemské ligy, kterou
každoročně pořádáme na naší domácí
půdě, a to 24. 6. 2017 v 10 hodin. Doufáme
v co nejlepší výsledky, ke kterým nám pomáhají i naši skvělí fanoušci, obzvlášť ti
z Vémyslic. Budeme se těšit na Vaši podporu ať už na závodech u nás
pořádaných, nebo po celou sezónu. :)
S pozdravem ČERNÉ MAMBY
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HC Kojoti Vémyslice

Po roční odmlce, kdy jsme ukončili působení v NHL (Náměštská hokejová
liga), jsme se pro rok 2016/17 přihlásili do ZHL (Znojemská hokejová liga). Po
základní části jsme obsadili 2. místo a od 20. 3. jsme hráli play–off o mistra
Znojemska.
Tabulka po základní části

Odkazy:
www.znhl.cz

- stránky soutěže

http://hcvemyslice.rajce.idnes.cz/ - fotky

Play-off
Čtvrtfinále ZHL
1. HC Kojoti Vémyslice : HC Vlci Jaroslavice 4:2
2. HC Vlci Jaroslavice : HC Kojoti Vémyslice 1:8
Postupují HC Kojoti Vémyslice
Semifinále ZHL
1. HC Kojoti Vémyslice : TJ Hodonice 8:2
2. TJ Hodonice : HC Kojoti Vémyslice5:2
Postupují HC Kojoti Vémyslice
Finále ZHL
1. HC Kojoti Vémyslice : TJ Sokol Horní Dunajovice - Draci 6:3
2. TJ Sokol Horní Dunajovice - Draci : HC Kojoti Vémyslice 5:2
3. HC Kojoti Vémyslice : TJ Sokol Horní Dunajovice - Draci 4:3
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HC KOJOTI VÉMYSLICE, VÍTĚZOVÉ ZNOJEMSKÉ HOKEJOVÉ LIGY 2016-2017!!!

Horní řada (zleva): Šeiner Pavel, Mlejnek Aleš, Hubáček Vojtěch, Coufal Pavel, Schmaucbauer Pavel, Marschal Zdeněk, Němcovský Jan, Křepela
Petr, Caha MarekProstřední řada(zleva): Ekrt Jindřich (kustod), Ivan Láníček, Kourek Petr (kustod), Kourek Lukáš, Matula Libor, Věžník Antonín
(kapitán), Bukáček Zbyněk, Vejvalka Jan, Držmíšek Tomáš (brankář)
Dolní řada: Malec Jiří (brankář)

Na faře se pořád něco děje!
Od nového roku jsme na faře nepořádali žádnou akci pro veřejnost, zato pilně
pracujeme na opravách.
Podařilo se vyčistit část zahrady od divokého porostu (zde je třeba poděkovat
mnohým dobrovolníkům) a připravit tak topivo na příští zimu. Pracujeme ale také na
interiéru. Zaměřili jsme se na kuchyňku, která projde kompletní rekonstrukcí. A začínáme
od podlahy. Starou ztrouchnivělou rozpadající se dřevěnou palubku jsme odstranili. Zdi
oškrabali od silné vrstvy staré barvy, upravíme elektrorozvody a přidáme vodovod. Starou
barvu odstraníme i ze stropu, opravíme omítku a poté uděláme nový nátěr. Jako podlahu
jsme opět zvolili přírodní palubku. Místnost
vybavíme v „old style“ s určením jako Fara
CAFÉ.
Vzhledem k nedostačující velikosti
salonku v přízemí jsme začali i s opravami
velkého sálu v patře. Díky ochotným
zedníkům se podařilo opravit omítku, zavedli
jsme elektřinu, která zde původně nebyla, a
nyní pracujeme na výmalbě. Do velkého sálu
připravujeme v květnu zajímavou přednášku
o cestě do Lurd.
Bližší informace se dozvíte z rozhlasu, plakátů a na našem facebooku.
V období teplejšího počasí natřeme a překytujeme okna.
Děkujeme za vaši podporu a už se těšíme na vaši návštěvu při příležitosti zmiňované
přednášky a Noci kostelů 2017.
Jan Holý ml.
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CHŘESTOVÉ MENU
snoubené s víny
Vinařství Komarov, Ivančice

„chřest jako afrodiziakum“
od 15. do 28. května 2017
KVĚTEN
od 12. do 14. května - Oslavujeme Svátek matek
od 15. do 28. května - CHŘESTOVÉ DNY
od 19. do 21. května - 23. slavnosti chřestu v Ivančicích. Přímo na náměstí nabídneme
delikátní pokrmy z chřestu. V sobotu 20. května bude šéfkuchař Hotelu Ryšavý Libor
Macka vařit před diváky.
ČERVEN
od 2. do 25. června – Dny orientální kuchyně – šéfkuchař Hotelu Ryšavý Libor Macka
se vrátil ze stáže v Indii.

-----------------------------------------------------------------------ATRAKTIVNÍ CENY SPORTOVNÍCH AKTIVIT HOTELU
RYŠAVÝ:
Od 01. května 2017 - 2 hodiny KRYTÝ BAZÉN S WHIRLPOOLEM,
PARNÍ SAUNOU A BAZÉNKEM PRO DĚTI za 90 Kč.
Kompletní nabídku naleznete na www.hotelrysavy.cz
Hotel Ryšavý, 671 42 Vémyslice 73; Hotel, restaurace, vinotéka, tel: +420 515 323 428
Sport a wellness, tel: +420 515 323 400,
Email: rezervace@hotelrysavy.cz, www.hotelrysavy.cz
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Co nás čeká
Srdečně zveme všechny přátele Výletníků, přírody a turistiky ke
zhlédnutí výstavy fotografií z našich výletů.
Výstavu můžete zhlédnout ještě během měsíce května na Městském
úřadě v Moravském Ķrumlově (na chodbě v prvním patře)
v otevíracích hodinách úřadu.
Přijďte se podívat . Více informací na www.vyletnicimk.estranky.cz
Světlana Jelínková

Pivnice pod věží

V sobotu 20.5.2017 se konají v obchůdku " Venkov a styl"

Májové krámky.

V sobotu 12.8.2017 se koná

IX. ročník Pivních slavností

Celou akcí bude provázet Václav Ostrovský ml. Během
celého programu budou vystupovat dvě hudební skupiny, s určitostí můžeme potvrdit
skupinu Poslední dech.

Noc kostelů
Srdečně Vás zveme na sedmou Noc kostelů, která se bude konat
9.6.2017 v místním kostele Nar. Panny Marie.
Program bude ještě upřesněn.

Pozvánka na společnou akci SDH, městyse Vémyslice
a vémyslických maminek:
V sobotu 3.6.2017 od 10.00 hodin se koná Dětský sportovní
den spojený s jízdou na kole. Děti se mohou těšit nejen na zábavné
hry, soutěže, jízdu zručnosti, hodnotné ceny, ale i na velké překvapení…. ;) Přijďte
se pobavit, těšíme se na Vás .
Čtvrtletník vydává Městys Vémyslice, 671 42 Vémyslice 31, IČO: 00293768
Za redakční radu: Lenka Benáková, Jana Holá Dis., Mgr. Jana Jandová, Dana Pelajová, Jan Holý ml.
Místo a datum vydání: Vémyslice, 11. 5. 2017, náklad 250 výtisků, číslo registrace: MK ČR E 11691, ZDARMA
Realizace: Petr Večeřa, vydavatelství, Bačice
Uzávěrka příštího čísla je 10.9.2017
Další číslo Vémyslických novin vychází cca 20. 9. 2017
Máme zřízenu e-mailovou adresu, na kterou můžete zasílat Vaše náměty, názory, příspěvky, Vaši reklamu
apod. vemyslickyzpravodaj@seznam.cz.
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