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Výsledky voleb

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Děkuji všem lidem, kteří mi ve volbách do Zastupitelstva obce dali svůj hlas a tak
mi vyjádřili svoji podporu.
Děkuji též novému Zastupitelstvu obce za projevenou důvěru, které se mi zvolením
starostou obce dostalo.
Chci být dobrým starostou, dělat moudrá rozhodnutí, poctivě jednat a svojí prací
přispět velkou měrou k tomu, aby se v naší obci žilo všem ještě lépe. Chci, aby to co
budu dělat, mělo svůj smysl.
V tomto volebním období nás čeká hodně práce, ať už kolem kanalizace a vodovodu,
tak také kolem probíhající pozemkové reformy a já jsem přesvědčený o tom, že lidé
zvolení do nového Zastupitelstva jsou zárukou toho, aby se vše úspěšně zvládlo.
Tímto bych chtěl také poděkovat končícím zastupitelům za úsilí, které práci pro
obecní zájem věnovali.
Zvlášť bych chtěl poděkovat za práci končící starostce obce, paní Gigimovové.
Během dvaceti let ve funkci starostky Vedrovic se vždy snažila, aby byla naše obec stále
lepší,a aby reprezentace obce, na úrovni kraje či republiky, byla vidět. Věřím, že bude
i v roli zastupitelky aktivní a svými zkušenostmi přispěje k dílu.
Přeji jí, aby se jí v životě vždy dobře dařilo.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, chci všem lidem popřát krásné Vánoce,
prožité v kruhu svých nejbližších a v roce 2011 hodně pevného zdraví, spoustu štěstí
a úspěchů, jak v životě osobním, tak na poli pracovním.
Váš starosta Richard Janderka

Zimní údržba
Obecní úřad děkuje všem občanům,
kteří se starají o zimní údržbu
chodníku a dalších prostor přilehlých
ke své nemovitosti. Tato činnost je dle
„chodníkového zákona“ povinností obce,
bohužel těžko uskutečnitelnou. Obec se
ale nebrání podat pomocnou ruku tam,
kde není majitel domu ze zdravotních či
jiných důvodů schopen sníh uklízet.
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Výměna kominíka
Obec Vedrovice se rozloučila
s panem Rozmahelem, kterému tímto
za jeho služby děkujeme. Kominické
služby bude provádět v naší obci
od roku 2011 pan Karel Kučera (kontakt:
Moravský Krumlov, Pod zámkem 200,
mobil: 603 499 126, 605 215 160). Zákon
o kontrolách komínů se zpřísnil. Služba
je pro občana povinná.
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INFO radnice - Těžební plán

ŠKOLY VE VEDROVICÍCH

V obecním lese se začne v roce 2011 plnit těžební plán. Obec
bude prodávat dřevo. Občané se mohou hlásit na Obecním
úřadě. Cena 600,- Kč/m3.

KRONIKA OBCE
„Psaní kroniky, shromažďování kronikářských záznamů
ve formě pamětních knih, není stanoviskem překonaným, ale
i nadále pro budoucnost dílem vysoce důležitým a prospěšným.“ROK 1921
„Účelem pamětní knihy obecní jest zachovati místní dějiny
pro poučení budoucích.“ - ROK 1932
„Každá obec vede kroniku obce do níž se zaznamenávají
zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro
informaci i poučení budoucím generacím.“ - ROK 2006

Splněná nejtajnější přání, štěstí a zdraví
v novém roce 2011...
přejí děti, učitelé a zaměstnanci zdejší
mateřské a základní školy

Jako kronikářka obce /odsouhlasena na zasedání ZO
dne 22.11.2010/ se obracím na všechny občany s prosbou
o SPOLUPRÁCI. Do kronikářského archívu bych ráda
posbírala k zapůjčení písemnosti, fotografie, doklady zachovalé
v jednotlivých domácnostech naší obce z různých časových
údobí života generace prarodičů, pra,prarodičů... . Vše bude
v pořádku vráceno. SVATEBNÍ FOTOGRAFIE, OZNÁMENÍ,
OBLEČENÍ SLAVNOSTNÍ, PRACOVNÍ, VZHLED DOMU
PŘED MODERNIZACÍ atd. napoví hodně o životě našich
předků.
Zachycená atmosféra let minulých i dávných je pro
současnost důležitá. Těším se na setkávání s pamětníky.
Ráda bych i touto cestou požádala o určitou informaci:
V krumlovském lese je místo, kterému se říká Havlova studna.
Podle pověsti se zde sedlák Havel i s povozem utopil v bažinách.
Traduje se, že když přichází bouřka od Havlovy studny, pak je
to bouřka pořádná a máme se na co těšit. Ví se o této pověsti
ve Vedrovicích?
Jsme také velcí dlužníci ve zmapovávání průběhu dvou
světových válek v minulém století v naší obci – mám na mysli
i pomník padlým hrdinům 1. světové války. I druhá světová
válka má své hrdiny.
Zachycení současnosti v kronice poslouží budoucím
generacím tak, jak historie obce obohacuje náš dnešní život.
Vedrovický zpravodaj hodně pootevřel vrátka minulosti. Bude
tak činit i nadále ve spolupráci s ochotnými pamětníky.

„...je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku i skromnost
v duši...“
Přivítali jsme nejkrásnější měsíc v roce pohádkovými
písničkami, přáními, nadějemi...


Ze společného setkání dětí z mateřské školy a základní školy,
2. 12. 2010

Anna Gigimovová
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Víceúčelové hřiště

SPORTOVÁNÍ VE VEDROVICÍCH
Fotbal Vedrovice – žáci

V pátek 10. prosince proběhlo předání a kolaudace
víceúčelového hřiště pod mateřskou školkou, jehož autorkou
je paní architektka Daniela Kudrová z Moravského Krumlova
a stavbu provedla firma OSP Moravský Krumlov.
Jsem mile překvapen, jak rychle se podařilo vše zrealizovat
– vždyť od zadání 7. ledna do 30. listopadu uběhlo „pouhých“
326 dní! A jsem také rád, že jsme měli to štěstí, aby nám
pomohla dotace k tomu, mít tady kus kvalitního sportoviště,
které bude sloužit všem generacím.
První akce, která hřiště otevře, bude Silvestrovský zápas ve
fotbale a v košíkové. Během zimy se vypracuje provozní řád,
který bude vyhovovat využívání, jak hřiště (basketbal, fotbal,
nohejbal, volejbal), tak ploše pro in-line sporty. Tato část bude
zatím, přes zimu, z bezpečnostního hlediska uzavřena!
Hřiště bylo stavěno především pro to, aby měli své vyžití
starší děti a mladí. Proto věřím, že toho dobře využijí, budou
si této stavby vážit a pro své tělo i zdraví udělají to nejlepší.
Bylo by skvělé, kdyby právě díky tomuto hřišti vyrostl nějaký
významný sportovec.

Je tu konec fotbalové sezony a je čas na její shodnocení.
Hned na začátku musím řící, že jsme s touto sezonou, co se
fotbalové stránky týká, celkem spokojeni. Sice jsme skončili
na posledním místě, bez vstřelené branky, ale i tak můžeme
být spokojeni s předvedenou hrou od našich svěřenců. Celou
sezonu jsme se snažili o velmi atraktivní a bojovný fotbal, jenže
pokaždé nám to nevyšlo.

Richard Janderka

Největším problémem je tréninkový proces, jelikož se
celý podzim trénovalo v malém počtu. Toto je ale ovlivněno
do značné míry tím,, že 2/3 mužstva má více zálib než jenom
fotbal. Ale i ti, co by mohli trénink absolvovat nepřišli. Tady
ať si to každý vyhodnotí sám a nehledá výmluvy proč to nešlo
apod. Raději je lepší najít řešení, jak by to šlo, aby se mužstvo
mohlo co nejlépe sehrát a podávat kvalitní výkony.
Jako další důvod bych viděl malý počet hráčů na soupisce,
takže doufáme, že se objeví nějaké nové tváře se zájmem
o fotbal. Kdo má zájem se i po skončení sezony protáhnout,
tak každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin v sokolovně.
Petr Pavel
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Hřiště - stav 7.1.2010
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Není možné, aby nečleni chodili do sokolovny sportovat
zadarmo. Poplatek pro nečleny:
Florbal: .................30 Kč /2 hod.
Stolní tenis: ..........40 Kč /2 hod.
TAE-BO: ..............30 Kč /1 hod.
Florbal je hra kolektivní, kdežto stolní tenis hrají dva hráči,
někdy se sejdou čtyři a na sále se svítí, topení běží na plné
obrátky.
TAE-BO vede Pavla Schovancová. Cvičenky platí 30 Kč
za 1 hodinu, ale pro Sokol odvádí pouze 10 Kč na el. energii,
plyn, úklid a opotřebení zařízení.
Dotace na činnost ze župy na tento rok jsou značně krácené.
Znovu podotýkáme, že sportovci nečleni nejsou úrazově
pojištěni a v případě úrazu nemají nárok na odškodnění.
Jednota i starosta se vystavují nebezpečí postihu při úrazu
nečlena.

SOKOL INFORMUJE
Tělocvičná jednota Sokol Vedrovice na své volební valné
hromadě konané dne 13. března 2010 v 16 hod. v sokolovně
zvolila výbor, který bude v tomto složení pracovat 3 roky:
Oldřich Žák, starosta
Miroslav Světlík, místostarosta
Zdeňka Nohýlová, jednatel
Zdeněk Šedrla, hospodář, pokladník
Jan Žák, náčelník
Anna Haschková, náčelnice
Zdeněk Šedrla ml., zástupce náčelníka
Aleš Bohdanský, odbor sportu
Voltěch Bohdanský, člen výboru
Stanislav Mach, kontrolní komise
Hana Maštalířová, kontrolní komise

Poskytnutí sokolovny ke sportování mimo sokolskou
činnost rozhodne výbor jednoty, nikoliv jeden jeho člen.
Do sokolovny dochází několik žáků a žákyň na florbal
a gymnastiku a ti budou zaregistrováni od nového roku.
Do dnešního dne má jednota 70 členů – dospělí dorost
a žactvo.
Zdeňka Nohýlová

Považujeme za nutné o složení výboru občany informovat.
Dne 15.9.2009 jsme předložili prostřednictvím župy Brno
žádost o předání sokolovny do vlastnictví jednoty a předložili
všechny potřebné doklady.
Dne 20.11 2009 jsme obdrželi výpis ze zasedání
předsednictva České obce sokolské, ve kterém souhlasí
s předáním nemovitého majetku do vlastnictví Tělocvičné
jednoty Sokol Vedrovice.
Tuto záležitost dostal k vyřízení Mgr. Pavel Říčka, který nám
poslal potřebné písemnosti a tyto po vyplnění a podepsání byly
odeslány na ČOS do Prahy dne 22.3.2010.
Smlouva o předání majetku Tělocvičné jednotě SOKOL
Vedrovice byla v Praze podepsána dne 12. Dubna 2010.
NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADU ve Znojmě vklad práva zapsán
katastru nemovitostí dne 5.5.2010, podepsaný JUDr. Mojmír
Šedý.
Tímto je Tělocvičná jednota Sokol Vedrovice vlastníkem
nemovitostí a je v její kompetenci rozhodovat. Také má ale
povinnosti se o nemovitost starat a udržovat.



Hrob neznámého vojína ve Vedrovicích

Prosba o pomoc

Sportovní činnost v SOKOLOVNĚ

Vážené paní kronikářky, vážení páni kronikáři,
dovolte mi, abych se na vás obrátila v následující věci: čas
běží a poslední pamětníci událostí 2. světové války odcházejí.
A s nimi mizí i zbývající nevyslechnutá a nezapsaná svědectví.
Stejně tak nenávratně mizí i fotografie z té doby, které jsou
mnohdy příbuznými likvidovány, protože pro ně nemají žádnou
cenu, nic jim neříkají.
Obracím se na vás s prosbou: pokuste se prosím zaznamenat
ještě ty zbývající vzpomínky, pátrejte po fotografiích. Jedním
z důvodů je i to, že přibývá žádostí (proseb) příbuzných
po padlých vojácích z bývalého SSSR o pomoc při nalezení místa
pohřbení jejich blízkého.
Chci říci, že historie je stále živá, dokud žijí příbuzní. Ani
nevíte, jakou radost dokáže způsobit zpráva, že jméno padlého
je napsáno někde na památníku, že existuje fotografie rozbitého
tanku, ve kterém zahynul někdo blízký...
Má někdo z občanů informace o osudu pohřbeného vojáka
- ženy ve Vedrovicích?
Soňa Holečková, sona@sci.muni.cz
Klub vojenské historie KRA

Jako každým rokem se v zimním období sportování
přesouvá do sokolovny, která je od pondělí do neděle
v odpoledních a večerních hodinách plně využívána.
Žádost o realizaci hodin tělesné výchovy v sokolovně podala
Základní škola Vedrovice. Jedná se o hodinu tělesné výchovy
vždy ve středu od 10.15 – 11.15 hod. za nepříznivého počasí.
Této žádosti Sokol vyhověl a škola souhlasila s poplatkem Kč
za hodinu na úhradu nákladů – tj. elektrická energie, plyn,
úklid a také opotřebení zařízení.
Mimo naši sokolskou činnost probíhá v sokolovně florbal
a stolní tenis nečlenů a také cvičení TAE-BO.

Rozvrh činnosti v sokolovně
Pondělí - gymnastika, florbal žáci
Středa - základní škola, stolní tenis nečlenů, TAE-BO
Čtvrtek - stolní tenis náš dorost, žáci oddílu kopané TJ
Pátek - florbal žáci, dorost a muži
Sobota - stolní tenis nečlenů, TAE-Bo
Neděle - stolní tenis a florbal nečlenů
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se ho zhrozily. Ze statného chlapa byl stařík vážící sotva 45kg.
Každý ho chtěl hostit, ale on musel začít jíst opatrně. Takže
prababička se potom starala o oba rodiče, než otec mohl začít
znovu pracovat.
Celou válku žili ve strachu. O Vlastíkovi neměli žádné
zprávy, takže nevěděli, co se s ním děje. Gestapo se u nich už
nikdy neukázalo, ale i tak měli obavy, že je sledují - co dělají,
jak se chovají, zda dodržují všechna nařízení…. Zkrátka museli
si dávat ještě větší pozor než na začátku.
I po tolika letech je na prababiččině tváři vidět ta radost,
když se po válce Vlastík vrátil domů. Vítala ho nejen celá rodina,
ale i celá vesnice, všichni se spolu radovali, že se ve zdraví vrátil
a to jako hrdina. Vyprávění nemělo konce. Rodiče na něj byli
velice pyšní, stal se velitelem letky a byl dvojnásobný nositel
Československého válečného kříže a řady československých,
francouzských a britských medailí.
Za 4 roky se ale stalo něco, co nechápu. Vlastíka zatkli a byl
odsouzen k trestu smrti. Nedovedu pochopit proč. Co udělal?
Prý byl uznán vinným zločinem vyzvědačství, vojenské zrady
a velezrady. Rozsudek se časem změnil na doživotní žalář. Byl
v uranových dolech. Při zatýkání si prý myslel, že už ženu
a syna neuvidí. Však svou dceru poprvé viděl až po 10 letech,
kdy byl při amnestii propuštěn z kriminálu. Zmrzačený, ale
volný….
Po svém zotavení pracoval v brněnských plynárnách, kde
zahynul při havárii. Jeho manželka dodnes říká, jak cítila, že se
mu něco stalo. Jako by slyšela takový zvláštní hlas. Myslí si , že
se s ní přišel rozloučit. Bylo mu 54 let.
Prababička ví, že se rodina snažila po jeho smrti o nové
prozkoumání případu. Zčásti se to i podařilo, ale plného
očištění jeho jména se všichni nedočkali. Přišlo až po roce
1989. Za dva roky na to byl in memoriam povýšen do hodnosti
plukovníka.
I ti, co příběh už znali, byli dojatí stejně jako já, která ho
celý slyšela poprvé.Tiše jsem položila dlaň na prababiččinu
roztřesenou ruku. Vděčně se na mě přes slzy usmála a my
všichni jí dopřáli trochu času vyrovnat se se smutnou
vzpomínkou.

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY
Příběh našeho plukovníka

Moje prababička před pár lety oslavila své 85. narozeniny.
Na oslavu přijela celá rodina – jedni z Brna, druzí z Bratislavy….
Všechno už bylo připravené, cukroví napečené, chlebíčky
a dárky. Když na kostelních hodinách odbila 3. hodina
odpoledne, všichni jsme už byli u prababičky. Ta byla velice
šťastná, že nás má všechny pohromadě, a samozřejmě litovala,
že se toho nedožil i pradědeček. Jen co jsme oslavenkyni
popřáli a vyfotili se, sedli jsme si ke kávě a cukroví a prababička
začala vyprávět, vzpomínat na celý svůj život. Jak všechno bylo
za jejich mladých let, jak by to srovnala s dneškem….Všechno
bylo zajímavé, ale mě nejvíce zaujal příběh o jejím starším
bratru Vlastíkovi.
Jediné, co jsem o něm věděla, bylo to, že má ve své rodné
vsi – Bošovicích, na hřbitově památník. Ten byl odhalen
až v listopadu roku 1991 a před tím byl 20 let ukrýván. Můj
prastrýc byl totiž velitel letky 311. perutě Royal Air Force,
Britského královského letectva plukovník Vlastimil Ondrůj.
I tuhle hodnost však dostal až po smrti. Bude ale nejlepší začít
od úplného začátku.
Vlastík se narodil v roce 1914 a vyrůstal v rolnické rodině
se svými dvěma sestrami. Prababička vzpomíná, že práce
na poli ho moc nebavila, že měl raději techniku. Takže klidně
nechal kočárek se svojí sestrou svému kamarádovi Richardovi,
aby zase on za něho mohl obstarávat něco jiného. Legrační
na tomhle je to, že Richard si za spoustu let tu malou holčičku
– moji prababičku – vzal za manželku.
Ve škole Vlastík studoval výborně, a proto se rozhodl jít
na vojenskou akademii. Později byl v Prostějově přeškolen
na leteckého navigačního důstojníka. V roce1939 došlo
k okupaci Československa a z vojska byli všichni propuštěni.
Bez ohledu na všechno, co se mu mohlo stát, bez rozloučení
s rodinou, utekl za hranice. Přes Francii se dostal až do Velké
Británie k letectvu. Určitě netušil, co tímhle způsobil rodině.
Když před jeho rodným domem zastavilo auto a vystoupilo
gestapo, v domě pomalu nikdo nedýchal. Všichni si v tu chvíli
uvědomili, že to pro ně bude znamenat něco hodně špatného.
Gestapo prohledalo celý dům, hledali dopisy ze zahraničí,
Veronika Tauvinklová
vyslýchali, ale Vlastíkův otec stále dokola opakoval, že se se
pro IV. ročník soutěže (červen 2009) Skrytá paměť Moravy
synem ve zlém rozešel, protože z něj chtěl mít sedláka. Proto
na téma: Z rodinné kroniky.
tedy o něm nic neví. Zdálo se, že se s tím spokojili.
Za nějaký čas však proběhla
Jihomoravský kraj vyhlašuje V. ročník (2010–2011) literární soutěže Skrytá paměť Moravy
celostátní akce gestapa, kde všichni
rodinní příslušníci takových vojáků byli
na téma: Cizinec
zatčeni, a to se stalo i prababičce a jejím
rodičům. I příslušníci gestapa museli
Máte 12–19 let?
prababiččině matce pomoct do auta,
Napište! Přihlaste se!
kvůli jejímu špatnému zdraví. Byla
po mrtvičce a měla ochrnutou polovinu
Podrobné podmínky soutěže se zajímavými cenami naleznete na
těla. A vlastně zrovna tohle je obě
www.muzeumbrnenska.cz www.masaryk.info www.kr-jihomoravsky.cz/informace
zachránilo od vězení. Jejího tatínka ale
ne, zůstal ve vězení, kde strávil přibližně
Podmínky poskytne i obecní úřad Vedrovice nebo si je vyžádejte na adrese:
4 měsíce. Mnohokrát je napadalo, co
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad, 664 61
s tatínkem je. Jestli netrpí hlady nebo
e-mail: pamet@muzeumbrnenska.cz
už není dávno mrtvý. Neměli s ním
Nečekejte a pište!
žádné spojení. Však po návratu domů
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Příběhy ze života neolitických osadníků
z Vedrovic
V pátek 26.11.2010 proběhla první odborná přednáška
v nově vzniklém Muzeu a informačním centru Vedrovice
z tématiky archeologie. Přednášející byla paní dr. Marta
Dočkalová, která se rovněž zasloužila o podobu expozic muzea.
Účastníci si mohli vyslechnout zajímavé příběhy lidí z doby
neolitu, tedy přibližně 6000 let před naším letopočtem. Tyto
příběhy vypovídají bohaté nálezy archeologického výzkumu,
který ve Vedrovicích probíhal.
Paní doktorka nám přiblížila dobu a prostředí, které
zde na první zemědělce působilo. Kde tito zajímaví lidé žili
a bydleli. Neopomněla tu skutečnost, jak významné Vedrovice
svými nálezy jsou. Vždyť sídliště kultury s lineární keramikou
a potom i kultury s moravskou malovanou
Navíc díky výzkumu DNA je doloženo datování právě do 6
tisíciletí před naším letopočtem a spojováno s DNA výbavou
západních Evropanů.
Pojetí přednášky v podobě příběhů je určitě originálním
způsobem, jak holá fakta přiblížit zajímavou formou
posluchačům. Z vyprávění jsme se dozvěděli zajímavosti
z osudů žen i mužů. Základem byl jejich věk, dále pak jestli
trpěli nějakými nemocemi, jak pracovali a jestli i cestovali.
S mnoha předměty byli lidé pohřbíváni – keramika, nástroje,
ozdoby a díky tomu můžeme určovat význam jejich života.
Tímto bych ráda podělovala paní doktorce za náklonnost,
kterou k Vedrovicím chová a také, že nám přislíbila další
spolupráci. Příznivci historie se mohou určitě těšit na další
zajímavé přednášky.

Náplň práce zaměstnance MICV
Knihovna: evidence knihovního fondu (přírůstky, úbytky),
obalování a štítkování knih, půjčování knih, meziknihovní
služby (výměnný fond, výpůjčky, rezervace), vyhledávání
knih, literární kavárny (děti, dospělí), tvořivá dílna pro děti
při knihovně na témata literární kavárny, reprografické služby
(kopírování, tisk), katalogizace knihovního fondu, služeb
a čtenářů do elektronické podoby (software winknihovna).
TIC: tvorba databází a jejich aktualizace – firem, institucí,
turistických cílů ve vymezeném území, tvorba tipů na výlet
(brožurky, prospekty), propagace území ústně i jinou formou
např. pošta, e-mail atd., spolupráce s ostatními informačními
centry v okolí, zprostředkování akcí nebo jejich pořádání,
prodej doprovodných předmětů, vstupenek atd., vyhledávání
dopravních spojů a jiných informací, kopírovací služby a tisk,
sběr informačních materiálů z území a blízké oblasti kolem
území. Certifikace na TIC a certifikace Cyklisté vítáni.
Muzeum: průvodcovský výklad k expozicím, spolupráce
s podobnými institucemi z okolí (MZM Brno, Jihomoravské
muzeum Znojmo, Městské muzeum M.K.) a dalšími
památkovými institucemi v rámci propagace, pořádání
odborných přednášek, výstav, exkurzí škol, péče o expozice.

Bc. Hana Ivanovičová
Muzeum a informační centrum Vedrovice

Pronájem prostor: posezení na dvoře se zázemím kuchyně
s kachlovými kamny a přednáškové místnosti s příslušenstvím
(dataprojektor a notebook) a kuchyní v podkroví ke konání
oslav, schůzí, přednášek, workshopů, prezentací atd. –
zprostředkování, rezervace, přichystání.
Objekt: příprava akcí, tematická výzdoba objektu, úklid
veškerých místností, praní ručníků a utěrek, mytí oken, odnos
odpadků atd.





Paní RNDr. Marta Dočkalová, Ph.D.
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Rybářský kroužek

RYBÁŘSKÝ ROK 2010

Náš spolek měl v letošním roce šedesát dva členy. Z toho
bylo patnáct mladých rybářů, kteří navštěvují rybářský
kroužek ve Vedrovicích, organizovaný pod záštitou Místní
rybářské organizace v Moravském Krumlově. V tom letošním
roce složilo pět kluků úspěšně rybářské zkoušky a stali se tak
platnými členy Rybářského svazu.
Naši malí rybáři v polovině června také reprezentovali obec
Vedrovice na Dětských rybářských závodech v Moravském
Krumlově, kde se sice neumístili mezi prvními třemi, ale
ukázali, že chytat ryby umí a rybářský sport je jim blízký.
Věřím, že v tom příštím roce bude Vedrovice zastupovat stejně
početná skupina a že i na ně se usměje víc štěstíčka.

Brigády a zase brigády….
Rok 2010 bude v bilancování Rybářského spolku Vedrovice
označen, jako rok pracovní.
Vždyť všichni rybáři ( malí i velcí ) u rybníka ve Vedrovicích
strávili dohromady 660 brigádnických hodin. Za to jim patří
velký dík!
Byli to nejen hodiny strávené pravidelným jarním úklidem
a přípravou rybářských závodů, ale hlavně hodiny odpracované
na zpevnění břehu ze strany od silnice, který se nám začal už
nepříjemně ztrácet ve vodě. Díky letošnímu zásahu se jeho
postupné odplavování a podmáčení zastavilo.



Vysoká pri Morave - dobrý úlovek

Zahraniční přátelé z Vysoké pri Morave
V letošním roce jsme navázali aktivní vztahy s našimi
rybářskými kolegy z Vysoké pri Morave. První neděli v květnu
jsme byli na návštěvě na místním revíru Veľké Axi (12ha), kde

Rybářské závody



Jak jsme prezentovali již v minulém čísle zpravodaje,
rybářské závody 2010 se sice co do počtu závodníků vydařili,
ale příliš mnoho úlovků se nechytilo. Proto už teď vzhlížíme
k ročníku číslo sedm, který bude mít termín opět poslední
červnovou sobotu (25. 6. 2011). Doufám, že si příchozí rybáři
„vydatně“ zachytají, ale také, že na tyto závody najde cestu ještě
více Vedrovických občanů, aby si nejen pochutnali na dobrém
jídle a pití, ale aby také zhlédli nejeden napínavý souboj u vody.

Vysoká pri Morave - návštěva u starosty

jsme strávili příjemný den krásným rybolovem a také milým
pozváním na posezení v zahradě u pana starosty Dušana
Dvorana.
Na oplátku pak Slovenští kolegové přijeli v červnu na naše
závody.



Petrův zdar.
Za Rybářský spolek Vedrovice
Richard Janderka



Mikuláš na návsi
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KULTURNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2011

17.6.
23.6.
25. 6.
25.6.
30.6.

Leden
7.1.
14.1.

Hasičský ples
Literární kavárna: Emma Destinová /Cesty lidského
osudu/- knihovna
21.1. Kronika obce – beseda v muzeu
6.1.,20.1. Tvořivá dílna při knihovně /pečení perníčků,
vystřihovánky/
28.1. Noční prohlídka muzea /Oživlý pravěk/

Červenec
30.7.
30.7.

Únor
10.2.
11.2.
12.2.
24.2.

17.2.

6.8.
31.8.
20.8.

1.9. Zahájení školního roku v muzeu
3.,4.9. Tradiční ROZMARÝNOVÉ HODY s ochutnávkou vína
15.,16.9 První návštěva v knihovně – ZŠ,MŠ
5.-9.9. Archeologie dětskýma očima s dr. Martou Dočkalovou
23.9. Literární kavárna: Móda a čas v životě i v literatuře,
přehlídka - knihovna

Maškarní ples MŠ
Literární kavárna: Zahrada života paní Betty /Božena
Němcová /- knihovna
Jarní pečení – Mateřské centrum
Venkovská stodola – vernisáž výstavy - muzeum
3.3. Knihovna – Rychlé šípy /J. Foglar/
12.3. Hledání vedrovického pokladu –knihovna, dílna
15.-18.3. muzeum – přednáška MAMUTI /Alena Nejedlá/
Zájezd na Slovensko – Vysoká pri Morave
11.3. Oslava knihy – Čtenářský kroužek v dospělosti

Říjen
6.10. Řemesla s ukázkami – muzeum pro děti
14.10. Černá vůně Afriky – autentické vyprávění s fotograﬁckou
výstavou – knihovna
20.10. Knihovna – dílna – RŮŽIČKY z javorového listí
21.10. Večer pro důchodce

Listopad

Duben

10.11. Vynález písma a vznik knihtisku – knihovna
11.11. Literární kavárna: Prodloužené večery s knihou –
knihovna
12.11. Martinské hody
16.11. Lampionový průvod s ohňostrojem
19.11. Knihovna – dílna: Výroba ručního papíru
25.11. Krumlovský les a jeho význam – přednáška
s dr. Martinem Olivou

Les a lidé – beseda MS Leskoun v muzeu
16.4. Dílna – pletení z papíru – muzeum
19.-30.4. Výstava s tematikou VELIKONOC – muzeum
22.4. Literární kavárna: Cesty Olgy Schenpﬂugové – knihovna
29.4. Večer pro důchodce- KD
Velikonoční zábava - hasiči
Velikonoční turnaj v SOKOLOVNĚ – ﬂorbal
30.4. Čarodějové a kouzelníci – knihovna
Burza oblečení pro všechny děti - Mateřské centrum
30.4. Pálení čarodějnic U RYBNÍKA – rybáři

Prosinec
4.12. Čertíci s Mikulášem na návsi
8.12. Knihovna – Vánoční tradice
13.12. Knihovna-dílna: TRADICE si vyzkoušíme
16.12. Literární kavárna: Jakub Jan Ryba a Vánoce – knihovna
15.12. – 6.1. Výstava – Betlém v různých podobách
22.12. Živý BETLÉM na návsi
Vánoční turnaj ve ﬂorbalu – sokolovna
23.12. Zpěv koled na návsi
31.12. Silvestrovské sportovní klání na víceúčelovém hřišti
31.12. Silvestr na návsi s ohňostrojem

Květen

7.5.

DEN OBCE
Zájezd do Věžek – prodejní výstava květin
Den matek v sokolovně
Vedrovický pedál – cestování na kole
Knihovna – dílna: Děti, divadlo, loutky-tvorba, nácvik,
představení
Literární kavárna: Eliška Krásnohorská, libretistka,
spisovatelka a učitelka - knihovna
Přehlídka práce s koňmi – Jana Rusnáková

Kalendář je otevřená „kniha“, může se měnit, doplňovat.
Předem děkujeme všem organizátorům a tvůrcům, kteří činí
náš život zajímavějším, tvořivějším a bohatším o nové myšlenky
a znalosti.

Červen
4.6.

Fotbalový turnaj žáci
Ukončení prázdnin
SHŠ Taranis – Rytířské představení – muzeum

Září

5.3.
25.3.

20.5.

Velké hraní na rybníce
Letní karnevalová myslivecká noc
Fotbalový turnaj – dospělí

Srpen

Knihovna – PRANOSTIKY
Dílna – tvorba Valentýnky
Zahrádkářský ples
Literární kavárna: Lásky Zdenky Braunerové /malířka
a básnířka/ - knihovna
Zimní hry /TJ upřesní dle počasí/
První pomoc u dětí – Mateřské centrum
Tvorba masek na maškarní ples /knihovna – dílna/

Březen

1.5.
2.5.
8.5.

Literární kavárna: Karolina Světlá a Jan Neruda - knihovna
Karel May: Vinetou - knihovna
Indiánské léto – muzeum
Rybářské závody
Rozloučení se školou
Cyklistický závod s tělovýchovnou jednotou

Den dětí u rybníka
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Životní jubilea
60 let Šteflová Naděžda................................................... 6.1.
Otradovcová Stanislava...................................... 23.1.
Vech Pavel ............................................................ 25.1.
Janderka Josef ...................................................... 24.2.
Chylíková Marta ................................................. 28.2.
Plocek Zdeněk..................................................... 19.3.
65 let Dammass Petr ..................................................... 22.2.
Lišťák Petr ............................................................ 23.2.
Janšta Petr ............................................................ 25.2.
Ruibar Jiří .............................................................. 2.3.
70 let Bechová Anna ..................................................... 14.1.
Knotek František................................................. 14.1.
Melkus Bohuslav ................................................. 30.1.
Závišková Marie.................................................. 11.3.
75 let Černá Marie .......................................................... 4.1.
80 let Žák Oldřich ......................................................... 13.3.
81 let Fráňová Josefa ..................................................... 18.3.
82 let Benešová Arnoštka ............................................. 24.1.
Knotková Terezie .................................................. 3.2.
Kováčik Jozef ....................................................... 24.3.
83 let Hladíková Albína ................................................ 27.1.
Buršík Ladislav .................................................... 15.2.
84 let Melkus Stanislav ................................................. 12.1.
Melkus Josef ........................................................ 24.3.
85 let Šedrla Karel ......................................................... 27.1.
Benešová Věra ..................................................... 13.2.
87 let Kopetková Anna ................................................... 4.3.
88 let Pavlišová Ludmila................................................. 5.2.

Narozené děti
Kateřina Mašová

Sňatky
Drahomíra Cviklová – Marián Schneider
Františka Procházková – Petr Hluska
Barbora Přerovská – Luděk Sobotka

Zemřeli
František Krbálek, nar. 1928
Libor Vostrý, nar. 1960

Pohyb obyvatel
Narodilo se 1 dítě
Zemřeli 2 občané
Ke dni 10.12.2010 mají Vedrovice 836 obyvatel



Vánoce na venkově - výstava v Muzeu
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