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ÚVOD
Strategie rozvoje obce Vedrovice je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje – s ohledem na
dispozice dané územním plánem formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje
způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Strategie rozvoje obce je zpracována na období
2022–2030. Pro zpracování dokumentu bylo osloveno Centrum společných služeb zřízené
pro obce sdružující DSO Moravskokrumlovsko.
Strategie se věnuje oblastem, ve kterých chceme něco změnit či nově vytvořit, podporuje
efektivní využívání finančních prostředků obce i jejího celkového potenciálu. Slaďuje
představy jednotlivých subjektů (zastupitelů, občanů, organizací působících v obci,
podnikatelů apod.) o rozvoji obce, respektuje aktuální potřeby, regionální i historické
konsekvence a bere v úvahu místní limity rozvoje.
Dokument je prostředkem k maximálnímu využití potenciálu území prostřednictvím
volných finančních prostředků obce, ale také absorpcí dotační podpory ze strukturálních
fondů, národních programů, krajských dotací, nadací a soutěží. Strategie se skládá ze dvou
částí, bez jejichž vzájemné provázanosti není možné dosáhnout požadovaných výsledků,
tedy konkrétně: analytická část a návrhová část.
Cílem je především dosáhnout širokého konsensu o rozvoji obce. Pro přípravu Strategie
rozvoje byla důležitá setkání v rámci pracovních skupin a zapojení široké veřejnosti v rámci
dotazníkového šetření. Občané mohli vyjádřit svůj názor na stávající stav v jednotlivých
oblastech života v obci a také podat návrhy na zkvalitnění a budoucí rozvoj obce. Na
základě vyhodnocení byla zpracována návrhová část dokumentu, která navázala na část
analytickou. Návrhová část popisuje cíle, opatření a budoucí rozvojové aktivity obce.
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Analytická část
charakteristika obce, východiska pro návrhovou část
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CHRAKTERISTIKA OBCE
1.

Území

1.1.

Lokalizace

Obec Vedrovice se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo. Leží asi 6 km
jihovýchodně od města Moravský Krumlov a asi 25 km od Brna. Sousedí s obcemi
Bohutice, Kubšice a Jezeřany – Maršovice.

Obrázek 1: Lokalizační mapa
(Zdroj: www.mapy.cz)
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1.2.

Základní informace:

Status

obec

Kraj

Jihomoravský

Okres

Znojmo

Obec s rozšířenou působností

Moravský Krumlov

Historická země

Morava

Katastrální výměra

7,58 km²

Zeměpisné souřadnice

49°1′15″ s. š., 16°22′43″ v. d.

Počet obyvatel

840

Nadmořská výška

256 m n. m.

Zákl. sídelní jednotky

2

Katastrální území

2

Adresa obecního úřadu

Vedrovice 326
671 75 Loděnice u
Mor. Krumlova

PSČ

671 75

Znak obce

Vlajka obce

Obecní znak tvoří štít rozdělený na červené a stříbrné pole. Na červeném poli je posazená zlatá
vydra, visící hlavou dolů, která byla vyobrazena na staré původní pečeti Vedrovic s postavou
panny Marie. Stříbrné pole vyplňuje hrušeň, spojovaná s obcí Zábrdovice
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1.3.

Poloha a širší vztahy

Vedrovice patří do obvodu s reálnou spádovostí ke Znojmu a administrativní k Moravskému
Krumlovu. Obec se nachází mimo hlavní dopravní trasy, přesto má poměrně výhodnou polohu,
blízkou regionálnímu centru s poměrně dobrou dopravní obslužností a dostupností služeb.

Obrázek 2: Situace širších vztahů
(Zdroj: www.mapy.cz)
NUTS I

Česká republika

NUTS II

Jihovýchod

NUTS III
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NUTS IV

Znojmo
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Obec Vedrovice patří díky své velikosti mezi střední venkovská sídla. Extravilán tvoří na
severní části plochy sadů a na východě přírodní lokalita v podobě pásma skal. Ze tří stan je
obec obklopena listnatými lesy. Území obce je využíváno k zemědělským účelům, proto je
krajina v jejím katastrálním území tvořena převážně zemědělskou půdou, která zabírá asi 86 %
z celkové rozlohy pozemků. V oblasti se vyskytují půdy středně těžké s těžší spodinou a s
příznivým vodním režimem, dále nivní půdy na nivních sedimentech, které jsou středně těžké
s příznivými vláhovými poměry. Lesy, které zaujímají přibližně 6,5 % z celkové výměry
pozemků, jsou listnaté a značně převládá akátový porost. V území obce se vyskytují
také rozsáhlé sady ovocných stromů. Jsou zde pěstovány především meruňky, švestky a hrušky.
Výměra vinic a vinohradů patří k největším v oblasti a zaujímá 2,5 % z celkové výměry
pozemků. Zahrady zaujímají přibližně 2 % z celkové výměry pozemků. Vodní plochy zaujímají
nejmenší podíl z využívaných pozemků. Vodní nádrže se v katastru obce nevyskytují, nachází
se zde pouze několik malých rybníčků. Největší rybník se nachází v intravilánu obce.
Tabulka 1: Využití pozemků v katastru obce (ha) k 31. 12. 2020
Celková výměra

758,16

Zemědělská půda

615,21

Orná půda

565,74

chmelnice

-

Vinice

14,71

Zahrada

18,53

Ovocný sad

13,02

Trvalý porost

3,21

Nezemědělská půda

142,94

Lesní pozemek

52,74

Vodní plocha

2,17

Zastavěná plocha a nádvoří

14,79

Ostatní plocha

73,24

(Zdroj ČSÚ 2020, vlastní zpracování)
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1.4. Z historie obce
Současné Vedrovice vznikly sloučením dvou obcí Vedrovice a Zábrdovice v roce 1950. Název
obce Vedrovice je spojován s osobním jménem Vydra, protože většina názvů obcí končící na
–ice, je odvozena od jmen jejich zakladatelů nebo majitelů. U Vedrovic se předpokládá, že je
vlastnil nějaký Vydra a původně nesly název Vydrovice. Tato domněnka se opírá o starou pečeť
Vedrovic, kde je vyobrazena žena, pravděpodobně postava panny Marie, která v pravé ruce drží
právě vydru. Dnešní podoba názvu je připisována zdejšímu podhoráckému nářečí, které
Vydrovice změnilo na Vedrovice.
První písemná zmínka o Vedrovicích se objevila v roce 1363. V této době totiž začíná území
Vedrovic využívat řád Augustiánů s dovolením majitele krumlovského panství Čeňka z Lipé.
Je však velmi pravděpodobné, že Vedrovice existovaly již v průběhu 11. či 12. století, což
dokládají nalezené hroby z tohoto období, které za hřbitovní zdí objevil již před 100 lety
archeolog J. Knies. Páni z Lipé vlastnili Vedrovice až do roku 1530. Jedním z nich byl Hanuš
z Vedorovic, který měl ve Vedrovicích hlavní sídlo a tudíž se podle nich i nazýval. Byl velmi
zámožný a na svých panstvích, pěstoval hojně víno. Jeho sídlem byla tvrz, kterou si ve
Vedrovicích dal postavit. Dnes na místě bývalé tvrze stojí dům s číslem 204. Po roce 1418
informace o Hanušovi i Vedrovicích mizí. Následující období čelily Vedrovice husitským
válkám a nájezdům z Rakouska. V období od konce vlády Jiřího z Poděbrad do počátku
třicetileté války se majitelé Vedrovic často střídali. Za zmínku stojí vladycký rod Kusých z
Mukoděl, za jehož působení byla ves přičleněna k panství Bohutickému. Významným pro
Vedrovice byl Štěpán Kusý, který přivedl vesnici po předešlých válkách do řádného stavu.
Zřejmě to byl také on, který dal postavit zdejší kostel svaté Kunhuty, přestože byl v
písemnostech poprvé uveden později. Také se věnoval tvrzi, na které přebýval. Jeho syn Jan
Kusý si ve vedrovickém kostele nechal vybudovat pro sebe a svou rodinu hrobku. Není ale jisté,
jestli zde byl nakonec pohřben. Náhrobní deska uvádí pouze otce Janovy manželky Mikoláše
Salavu z Lípy. Z listinných záznamů z 16. století se historie Vedrovic nejvíce osvětluje. Poprvé
je dokladována existence tvrze a také panského dvora, současně se v listinách poprvé objevuje
zmínka o Zábrdovicích, které byly založeny zřejmě na přelomu 15. a 16. století za Štěpána
Kusého. Po bitvě na Bílé hoře museli Mukodělkové ze země odejít, protože odmítli přestoupit
na katolickou víru. V 17. století byly Vedrovice po třicetileté válce zpustošeny, což dokládá rok
1656, kdy byla ve Vedrovicích obsazena pouze jedna čtvrtina domů. V 18. století byla založena
vedrovická škola, která byla vždy střediskem kultury a na její půdě působili učitelé i nadaní
hudebníci.
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Vedrovice bývaly zemědělskou vsí s velmi početnou chudinou. Citelně je zasáhla První světová
válka, kdy ve vsi zůstali pouze ženy, děti a starci, kteří žili v nedostatku. Za války padlo 30
občanů. Za první republiky měla jen malá část zemědělců dostatečnou výměru půdy, ze které
by uživila rodinu, a museli si tedy hledat doplňkovou práci. Pracovali v lese, lámali kámen nebo
pracovali u větších sedláků jako mlatci. Žili zde i řemeslníci a živnostníci, kteří také živořili,
pokud neměli oporu v půdě. Dále se zvyšoval počet dělníků, kteří jezdili za prací do Brna. V
této době měly Vedrovice i Zábrdovice společnou školu i kostel se hřbitovem, také se v obci
vyskytoval obecní dům, Pastouška. Vzhledem ke své poloze byly Vedrovice jedinou českou
enklávou mezi německy mluvícím obyvatelstvem. V době německé okupace pojila Vedrovice
s českým vnitrozemím pouze lesní cesta do Moravských Bránic. I přes německé obléhání
přetrvaly Vedrovice vždy jako česká obec. Dne 8. 5. 1945 přijela do Vedrovic Rudá armáda.
Po válce byl německý majetek v podobě polí konfiskován a v rámci osidlování pohraničí se
odstěhovalo přibližně 16 rodin do sousedních Kubšic a Olbramovic. Volby v roce 1946 dopadly
ve prospěch strany lidové, zatímco národní socialisté a komunisté byli v menšině. Vše změnil
únor 1948, kdy se do čela obce postavil komunistický předseda. Nastala nucená socializace
zemědělství a založení JZD
Urbanistická struktura
Sídelní struktura Vedrovic se odvíjela od členitého terénu. Nejvýše položeným místem je střed
obce, kde je situována prostorná náves a soustředěno občanské vybavení. Středem prochází
silnice, v jejímž meandru severně od návsi stojí kostel sv. Kunhuty se hřbitovem.
Severovýchodně od návsi se nachází malebná lokalita tvořena původními zemědělskými
usedlostmi. Západní část obce je pozůstatkem původní samostatné obce Zábrdovice a tvoří ji
volná zástavba, která se přizpůsobovala terénu. Západní část byla také v minulosti rozšířena o
novější zástavbu rodinných domů s novou budovou mateřské školy, které mají již příměstský
charakter. V posledních letech došlo k rozšíření novostaveb na konci obce ve východní části,
které jsou také příměstského charakteru. Většinu zastavěné plochy tvoří obytná zóna s plochami
pro bydlení. Charakter obytné zástavby je různý. Střed obce a oblasti kolem silnic si zachovali
svůj dřívější charakter zemědělských usedlostí.
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2. Obyvatelstvo obce a jeho vývoj
Pro zpracování demografického vývoje obce byla použita data ze sčítání lidu, domů a bytů z
roku 2011 a také nejaktuálnější data z veřejné databáze Českého statistického úřadu.
K 31. 12. 2020 v obci Vedrovice žije 859 obyvatel s průměrným věkem 42,7 let.
Graf 1: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Vedrovice od roku 1910

(Zdroj: ČSÚ SLDB 2011, vlastní zpracování)
Pokud se však zaměříme na poslední zhruba desetileté období, tak oproti jiným obcím dochází
ve Vedrovicích k mírnému nárůstu počtu obyvatel. Od roku 2011 sice docházelo ke snížení
počtu obyvatel, rok 2015 však nastartoval rychlejší nárůst počtu obyvatel. Důvodem je zřejmě
nová zástavba rodinných domů.
Graf 2: Vývoj počtu obyvatel obce Vedrovice v letech 2009 - 2018
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2.1. Pohyb obyvatel
Přirozený přírůstek se odvíjí od procesu úmrtnosti a porodnosti. Průměrně ve Vedrovicích
zemřelo od roku 1993 8 občanů za rok. Úmrtnost je poměrně proměnlivá a ovlivněná věkovou
strukturou. Dá se předpokládat, že se v budoucnu bude úmrtnost ještě zvyšovat vlivem stárnutí
obyvatelstva (viz věková struktura).
Graf 3: Dynamika obyvatelstva
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(Zdroj: ČSÚ 2020, vlastní zpracování)
Co se týká porodnosti, tak se ročně narodilo průměrně také 8 dětí. V posledních dvou letech lze
ale pozorovat podstatný pokles. Porodnost během celého období také značně kolísá a
podle soudobého demografického chování lze předpokládat spíše pokles. Výsledný přirozený
přírůstek lze vyjádřit rozdílem úmrtnosti a porodnosti. Ve Vedrovicích za znázorněné období
vychází v záporné hodnotě - 3.
Společně s přirozenou měnou ovlivňuje vývoj obyvatelstva také migrace. Z dostupných údajů
českého statistického úřadu bylo vypočítáno migrační saldo za dvacetileté období od roku 1993
do roku 2013. Hodnota je vyjádřena rozdílem migračního přírůstku a úbytku. Pro dané období
vychází migrační saldo v kladné hodnotě + 43. Je to dáno stavbou rodinných domů v uplynulém
17

období a také zajímavou polohou obce. Mnohé rodiny si také v obci kupují starší domy, které
si opravují. Je otázkou, jestli tento trend nadále přetrvá, protože je v obci nedostatek stavebních
míst. Migrace by se však mohla stát do budoucna významným faktorem, vzhledem k
demografickému stárnutí a poklesu přirozeného přírůstku.
Graf 4: Migrace
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(Zdroj: ČSÚ 2020, vlastní zpracování)
2.2. Věkové složení obyvatel
Graf 5: Věková struktura

(Zdroj: ČSÚ 2020, vlastní zpracování)
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Podobně jako v celé republice, tak i ve Vedrovicích dochází ke změně věkové struktury
obyvatel. Dětská složka oslabuje, zatímco populace seniorů roste. Vzhledem k soudobému
demografickému chování lze předpokládat stále větší příliv produktivní složky do seniorské
generace a nižší příliv jedinců z dětské složky do produktivní. V budoucnu tedy můžeme
očekávat rychlejší dynamiku stárnutí. Stárnutí můžeme vyjádřit pomocí indexu stárnutí, který
vyjadřuje kolik je v populaci jedinců ve věku 65 a více na 100 dětí ve věku do 14 let. Podle
posledního sčítání lidu v roce 2011 žilo v obci 147 osob starších 65 let a 106 dětí do 14 let.
Hodnota indexu stáří je tedy 138.

Věková struktura Vedrovice
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(Zdroj: ČSÚ 2019)

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování)

2.3. Vzdělanostní struktura obyvatel
Ve vzdělanostní struktuře lze vypozorovat, že nejvíce obyvatel dosáhlo vyučení nebo středního
vzdělání bez maturity. Poměrně velkou část obyvatel tvoří lidé se základním vzděláním včetně
neukončeného. Je to dáno starší generací, která ve své době neměla příliš možnost studovat, a
studium nebylo prioritou. Zastoupení vysokoškolského vzdělání je značně podprůměrné a tvoří
zhruba 5 %.
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Graf 6: Vzdělanostní struktura
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2.4. Sociální situace v obci
Dle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 v obci žili 3 občané slovenské národnosti. Jiní
zástupci národnostních menšin nejsou v obci vedeni. V obci se nenachází žádná sociálně
vyloučená lokalita. Co se týká problémů s uživateli návykových látek, jedná se především o
alkohol, případně marihuanu, která se týká především mladší věkové kategorie. V obci v této
souvislosti však nebyl proveden žádný oficiální průzkum.

2.5. Spolková, osvětová a informační činnost
2.5.1. Spolky v obci
Aktivity prostřednictvím spolků jsou jednou z možností, jak mohou lidé v obci trávit volný čas,
sdružovat se a přispívat k dobrému fungování obce a společenskému životu. Ve Vedrovicích
působí mnohé spolky.
Myslivecký spolek Leskoun, z.s. uplatňuje právo myslivosti na pozemcích Vedrovic a
sousedních Kubšic. V obci pořádá Poslední leč a letní karnevalovou noc.
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Sbor dobrovolných hasičů představuje spolek, který je v rámci obce velice aktivní a pravidelně
reprezentuje obec na hasičských závodech. Hasičské závody pořádá i v obci, trofejí je ručně
vyřezávaný putovní pohár Vedrovický Špalek. Dále hasiči pořádají zábavy a Hasičský ples.
Rybářský spolek sdružuje nadšence rybářského sportu. Také se stará o místní rybník v západní
části obce, kde pravidelně pořádá rybářské závody. Současně se snaží pracovat s dětmi a
mládeží prostřednictvím rybářského kroužku.
Český zahrádkářský svaz seskupuje zahrádkáře a vinaře. O rozmarýnových hodech pořádá
ochutnávku vína, jejíž tradice patří v oblasti Znojemska k nejstarším.
SK Vedrovice, z.s bývalá Tělovýchovná Jednota Sokol Vedrovice, zaštiťuje vedrovický fotbal.
Tělocvičná jednota Sokol vlastní sokolovnu, jejíž provoz je z nedostatku financí omezen.
Tenisový klub sdružuje nadšence tohoto sportu, zajišťuje údržbu a provoz tenisového kurtu.
V létě pořádá tenisový turnaj.
Chasa Vedrovice je neoficiální spolek mladých, kteří o hodech chodí zavádět. Podílí se
na pořádání Tradičních rozmarýnových hodů
Klub důchodců Vedrovice zajišťuje aktivity a společenské akce pro seniory.
Rodičovské sdružení při MŠ Vedrovice, z.s. je zaměřeno na spolupráci s Mateřskou školou
Vedrovice. V březnu pořádá Dětský maškarní ples.
Mateřské centrum Čtyřlístek je centrum bohatě vybavené hračkami, skluzavkou do míčků v
bazénku, ohrádkou pro miminka, přebalovacím pultem, postýlkami, žíněnkami, židličkami
i stolky a jinými zábavnými věcmi. Program si zajišťuje centrum samo, s pomocí aktivních
maminek.
Kulturní spolek Husákovy děti je spolek, který byl zaregistrován na konci roku 2014. Spolek
vznikl s vizí podpory kulturní činnosti v obci. Členové se především zaměřili na pořádání
různých zábav a akcí, které jsou zaměřeny na střední generaci. Přesto, že existuje pouze krátké
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období, pravidelně s Klubem důchodců pořádají masopust a zajišťuje celodenní akci na slet
čarodějnic, která je určená pro všechny generace.
Spolek přátel tradic a vína Vedrovice zajišťuje kulturní a společenské akce a obnovu a
udržování tradic. Spolek v obci pořádá Martinské hody a dožínkovou slavnost Trešón s koštem
domácích pálenek a likérů. Spolek se také snaží přispívat k prezentaci Vedrovic jako vinařské
obce.
Spolky a jejich činnost jsou významným nositelem kultury v obci a důležitými aktéry
společenského života. Mnohé spolky působí jako mrtvé, protože jejich členská základna již není
aktivní. Spolky také poukazují na mnohé problémy, které spolkovou činnost doprovází. Mezi
nejčastější problémy, které jsou zmiňovány, patří nedostatek finančních prostředků. Finance
nejčastěji získávají z členských příspěvků, v případě aktivních spolků nevelkým ziskem
z kulturních akcí. Možností jsou také dotace, zde je však problém s administrativou a
s dofinancováním z vlastních zdrojů. Mnohé spolky se také musí vyrovnávat s nedostatkem
zájmu ze strany mladé generace. Obec se spolky snaží podporovat odpuštěním pronájmu za
obecní budovy (kulturní dům, muzeum a informační centrum) na společenské a kulturní akce a
ročním příspěvkem v hodnotě 3 000 Kč na činnost, který není pravidelný.
Tabulka 2: Významné akce pořádané v obci
leden

Hasičský ples

SDH Vedrovice

únor

Fotbalový ples

SK Vedrovice, z.s,

únor

Masopust

Husákovy děi, Klub důchodců

březen

Dětský maškarní ples

Rodičovské

sdružení

při

MŠ

Vedrovice, z.s
duben

Slet čarodějnic

Husákovy děti

květen

Den obce

Obec Vedrovice

červen

Den dětí

Obec Vedrovice ve spolupráci se
spolky

červen

Rybářské závody

Rybářské závody

červenec/srpen

Letní karnevalová noc

Myslivecký spolek Leskoun

srpen

Dožínková slavnost Trešón

Spolek přátel tradic a vína Vedrovice

září

Tradiční rozmarýnové hody

Obec Vedrovice, chasa
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listopad

Martinské hody

Spolek přátel tradic a vína Vedrovice

listopad

Lampionový průvod

Obec Vedrovice

prosinec

Poslední leč

Myslivecký spolek Leskoun

prosinec

Mikuláš na návsi

Obec Vedrovice

prosinec

Ladovy vánoce

ObecVedrovice

Struktura obyvatel v obci byla formována historickými souvislostmi spojené s geografickou
polohou obce. Jak bylo již zmíněno, tak Vedrovice zůstaly jedinou českou obcí mezi okolními
německými. Z toho důvodu žije v obci celá řada rodin, jejichž předkové zde žili a pracovali po
řadu generací. Obyvatelstvo bylo také poznamenáno dlouhodobým komunistickým režimem a
jeho silným vlivem v obci, což se také odrazilo v současné míře religiozity. Také množství
udání a anonymů je dle městského úřadu v Moravském Krumlově ve srovnání s okolními
obcemi značně nadprůměrné. Jedná se ale o sílu jednotlivců.
Celkově je společenství v obci poměrně soudržné. Lidé se více méně sdružují za nějakým
účelem, společným zájmem či koníčkem. Stále zde nalezneme stopy zdejšího podhorácké
nářečí, které je blízké hanáckému (be, sme, bele). Co se mezi občany nedochovalo, je lokální
kroj. Jeho absenci dnes vyplňuje nepůvodní kroj kyjovský. V obci se vytrácejí i jiné venkovské
hodnoty. Soudobá společnost se spíše zajímá o svůj sociální status, který se odráží v jejich
způsobu života i bydlení. Jen málokde dnes v obci nalezneme kvetoucí předzahrádky a drobná
hospodářství s chovem domácích zvířat. Místo nich se v obci vyskytují zahrady příměstského
charakteru a reprezentační prostory pro volný čas s bazénem. Zachoval se však původní
charakter sousedských a příbuzenských vztahů venkova a také pro venkov typická vyšší
sociální kontrola. Jako místa pro setkávání jsou stále důležité prostory pohostinství a obecní
lavičky a také místní hřbitov. Pokud bychom měli hovořit o nějaké autoritě v obci, tak tuto
pozici zaujímá starosta.
2.5.2. Způsoby informování občanů
Pravidelně jsou lidé informováni o obecních záležitostech čtvrtletně v obecním zpravodaji.
Dalším důležitým zdrojem informací je také Vedrovický informační občasník, úřední deska,
internetové stránky obce a samozřejmě místní rozhlas. Zájemci, kteří chtějí být informováni o
aktuálním dění si mnohou na obecních stránkách registrovat odebírání novinek emailem.
Od října 2019 byla pro obec Vedrovice uvedena do provozu mobilní aplikace Obce na
webu. Tato mobilní aplikace Obce na webu umožní uživatelům (občanům) dostávat
oznámení o nových událostech v obci na svůj chytrý telefon. Je možné dostávat informace k
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událostem v obci (články o aktuálním dění v obci a pozvánky na plánované akce, které lze
přidat do kalendáře), hlášení obecního rozhlasu (hlášení obecního rozhlasu a důležitá oznámení
závažného charakteru. Např. odstávka vody, elektrické energie nebo omezení úřední doby OÚ
a poštovní přepážky) a také některé zveřejněné dokumenty z úřední desky. Obec je také
aktivní, co se týče sociálních sítí. Pravidelně informuje o dění v obci na oficiálním profilu
obce na Faceboooku.
Obec Vedrovice vydala v roce 2020 dvousetstránkovou knihu o historii i současnosti Vedrovic
s názvem Vedrovice slovem i obrazem. Kniha kromě historie zachycuje také činnost spolků,
krásy okolí a budování obce, které je zachyceno jak ve fotografiích, tak v textu.

3. Hospodářství
3.1. Ekonomická situace
Dle posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se ve Vedrovicích nacházelo 382
ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho je většina v zaměstnaneckém pracovním poměru a 40
nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních obyvatel je 414, čili vyšší počet než aktivních.
Dle Českého statistického úřadu jsou k 31. 12. 2020 z podnikatelských subjektů v obci nejvíce
zastoupeni živnostníci 126. Registrovaní živnostníci se zabývají hlavně domácí výrobou,
případně obchodem a službami. Dále se v obci nachází 5 obchodních společností a 7
zemědělských podnikatelů. Dle regionálního informačního servisu se pro rok 2018 v obci
nacházelo 6 mikropodniků a 4 podniky malé. Podnikatelé se zaměřují především na činnosti v
oblasti údržby a oprav motorových vozidel, stavebnictví, průmyslu a zemědělství.
Graf 7: Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2020
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Graf 8: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2020
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3.2. Trh práce
Vedrovice leží na území okresu Znojmo, který patří k oblastem s nevyšším podílem
nezaměstnanosti. Český statistický úřad k 31. 3. 2020 uvádí až 5,29 % nezaměstnanost.
Znojemsko bývalo v minulosti oblastí zaměřeno převážně na zemědělskou produkci a ve
větších sídlech na těžký průmysl. S modernizací zemědělství a likvidací průmyslu se
Znojemsko stalo hospodářsky slabým regionem. Na zaměstnanosti obce se ve velké míře podílí
i sousední okres Brno – venkov, u jehož hranic Vedrovice leží. Okres má díky své poloze v
blízkosti města Brna jednu z nejnižších nezaměstnaností a nabízí větší množství pracovních
příležitostí než okres Znojmo.

25

Graf 9: Obyvatelstvo dojíždějící do zaměstnání

(Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování)
Ze statistických dat vyplývá, že skutečně více než polovina obyvatel dojíždí za prací do jiného
okresu. Nejčastěji dojíždí do 15 km vzdálených Pohořelic nebo průmyslových zón v okolí Brna.
Čtvrtina obyvatel se dopravuje za prací do jiné obce v rámci okresu. Pracují především v
blízkém městě Moravský Krumlov. V rámci obce pracuje 6 % obyvatel. Největší
zaměstnavatelé v obci jsou firma AGROS Vedrovice, Zahradnictví Kopetka, Výroba knedlíků
Kolegarová, ZZ auto a COOP Jednota.

3.3. Zemědělská produkce
Vedrovice patří do tradiční zemědělské oblasti a využívají 649,4 ha půdy k zemědělským
účelům, z toho 559,3 ha tvoří orná půda. Dle evidence zemědělských podnikatelů ministerstva
zemědělství se v obci nachází deset podnikatelských subjektů podnikající v oblasti zemědělské
výroby. Největší z nich je firma AGROS Vedrovice s.r.o., která vznikla z původního
zemědělského družstva. Tato větší společnost se zaměřuje na pěstování jiných plodin než
trvalých a produkuje především kukuřici. Dále v obci hospodaří devět soukromých farmářů.
Jejich činnost je zaměřená na pěstování obilovin, brambor a zeleniny.
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4. Infrastruktura
4.1. Technická infrastruktura
Technická infrastruktura patří mezi významné indikátory kvality života v obci a je důležitá pro
nové potenciální investory. V obci je plně zajištěno napojení na elektrickou energii i přívod
plynu. V posledních letech došlo v oblasti technické infrastruktury ke značnému vývoji. V roce
2014 bylo dokončeno rozšiřování vodovodní sítě dle realizace zástavby v souladu s územním
plánem obce. Současně s rekonstrukcí vodovodu probíhala výstavba čistírny odpadních vod a
tlakové kanalizace. Toto řešení bylo z ekonomického i praktického hlediska maximálně
výhodné. Projekt odkanalizování obce a stavba čistírny byl realizovaný v rámci vzniklého
svazku obcí Vedrovice – Kubšice a podpořen byl ze Státního fondu životního prostředí České
republiky a Jihomoravského kraje. Vlivem rozšiřování zástavby došlo také k rozšíření
vodovodu a kanalizace. Vodovod musí postupně procházet neustálou údržbou. Došlo i k
rekonstrukci veřejného osvětlení, kdy byla kompletně vyměněna světla a nahrazena úspornými.
Obec připravuje projektovou dokumentaci na revitalizaci koupaliště, aby mohlo sloužit jako
retenční nádrž v případě velkých srážek a k zadržení vody v případě sucha. Budou sem
svedeny dešťové kanalizace z ulice od požární zbrojnice a z ulice nad rybníkem. Toto
opatření přímo souvisí s realizací kanalizace pro odvod povrchových vod, v části obce
Zábrdovice a se zvýšením kapacity koryta potoka od rybníka až pod obec mezi zahradami „u
Špidláku“.

4.2. Odpadové hospodářství
Od prosince 2017 se obci třídí odpad v rámci nového systému, kdy se každý sudý čtvrtek sváží
po obci pytle s plasty a pytle s papírem, které se následně váží a evidují přes čárový kód na
odpadové účty občanů, kde sbírají tzv. eko-body. Daří se tak v obci vytřídit velké
množství papíru, plastů nápojových kartonů tímto pytlovým sběrem a v popelnicích tak
zůstává ve většině případů opravdu pouze odpad, který nelze dále třídit. Navíc, popelnice
dává většinou každý k odvozu až v případě, že je plná.
V dubnu 2019 byla zahájena stavba sběrného dvora, včetně nové příjezdové komunikace.
Zřízením sběrného dvora vzniklo v obci místo pro průběžné vybírání veškerých odpadů.
Sběrný dvůr je v provozu od 2. října, kde je možné odpady odevzdávat každou středu od 10 do
18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin a v pondělí od 8 do 12 hodin.
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Obec dlouhodobě řešila skládku odpadů, která se v jejím katastru nacházela, a která byla od
roku 1992 uzavřena pro ukládání komunálního odpadu. Od roku 2013 fungovala v přísném
provozním režimu, kdy se zde mohl ukládat pouze biologický odpad, větve do průměru 5 cm a
vybraný stavební odpad. V roce 2018 byl provoz ukončen. V roce 2021 došlo k rekultivaci
skládky, kterou obec financovala z vlastních zdrojů.
4.3. Dopravní infrastruktura
Úkolem obce je zajistit prostřednictvím místních komunikací dopravní obslužnost jednotlivých
částí obce v kvalitě odpovídající schválenému způsobu využití pozemků v těchto částech.
Prostřednictvím sítě místních komunikací není však zajišťována přímá obslužnost všech
pozemků v obci. Přístup k jednotlivým pozemkům z místní komunikace může být zajištěn
jinými právními nástroji (veřejné účelové komunikace ve vlastnictví jiných osob, věcná
břemena apod.). Výše uvedené struktuře místních komunikací odpovídá i jejich stavební
provedení a zimní údržba. Místní komunikace jsou určeny především pro vozidla do hmotnosti
3,5 t. Vjezd nákladních vozidel je proto nutno omezovat a případně považovat za zvláštní
užívání těchto komunikací. Zejména doprava pro novou výstavbu probíhající po těchto
komunikacích představuje pro tyto komunikace podstatný nárůst zatížení, kterému neodpovídá
jejich technický stav. Technický stav a údržba jednotlivých komunikací závisí na významnosti
a charakteru užití jednotlivých komunikací s přihlédnutím k reálným možnostem jejich
vlastníků. Tomuto stavu je nutno pak přizpůsobit charakter a způsob využití jednotlivých
komunikací. Zimní údržba je prováděna u dopravně významných místních komunikací.
Všechny místní komunikace, které se v zimě udržují, jsou zařazeny do III. pořadí důležitosti.
Údržbu veřejných účelových komunikací včetně zimní údržby zajišťují vlastníci těchto
komunikací na svůj náklad. Rekonstrukce komunikací a chodníků probíhají v obci etapově.
Budují se také parkovací místa.
4.4. Dopravní obslužnost
Přes obec prochází silnice III. třídy 3964. Silnice slouží jen k obsluze nebo průjezdu nejbližšího
okolí, tranzitní doprava obcí neprochází. Propustnost obce zajišťují také místní komunikace
nebo polní cesty. Obec spadá pod IDS Jihomoravského kraje, které však v současné době
neposkytuje dobré dopravní spojení autobusy. V obci se nachází dvě autobusové zastávky.
Pravidelně jezdí autobusová linka 164: Pohořelice - Loděnice - Olbramovice - Moravský
Krumlov a opačně. Poté se napojuje na další linky. Velkou výhodou je nedaleké vlakové
nádraží, kde jezdí vlaky každou hodinu na Hlavní nádraží Brno a zpět. Autobusové napojení na
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vlakovou dopravu však v určitých hodinách chybí. Chybí také dopravní spojení na bývalé
okresní město Znojmo.

5. Vybavenost
Ve středu obce se nachází budova obecního úřadu s Českou poštou. Na ni navazuje budova
základní školy. Mateřská škola je situována také poblíž středu obce. V obci se nachází také
kulturní dům, budova muzea a informačního centra s knihovnou. V rámci veřejného sektoru
jsou dále v obci k dispozici různé druhy služeb. V obci se nachází pohostinství U Závišků a
pohostinství U Nedomů, které se nachází v objektu, který vlastní obec. U Nedomů se
pravidelně ve všední dny vaří polední menu a mnohým seniorům jsou z pohostinství zajištěny
donášky oběda domů. V obci se nově nachází ubytovací zařízení Penzion FORMANKA. Podle
ohlasů prvních návštěvníků jde o velmi příjemné a hezké ubytování na velmi dobré úrovni. Jsou
zde 3 pokoje (8 lůžek), 2 x koupelna, společná kuchyň, TV. Penzion má také apartmán pro 4
osoby, s kuchyňkou, s TV a koupelnou s toaletou. Nákup potravin zajišťuje COOP jednota,
která poskytuje také drobnou drogerii. Prodej ovoce a zeleniny zajišťuje rodinné zahradnictví
Kopetka. Ve svém sortimentu nabízí také prodej okrasných květin a zahrádkářských potřeb.
Dále jsou v obci k dispozici služby jako kadeřnictví, cukrářství nebo krejčovství. Služby v
oblasti oprav motorových vozidel poskytuje soukromá firma ZZ Auto nebo BURŠA'S SERVIS
s.r.o.
5.1. Domovní a bytový fond
Podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se v obci nachází 321 rodinných domů, toho je 54
objektů trvale neobydlených. Jedná se převážně o domy, které jsou využívány k rekreačním
účelům, jsou neobyvatelné nebo v rekonstrukci. Bytovými domy obec nedisponuje.
Tabulka 3: Počet domů a bytových domů
Celkem

Rodinné domy

Bytové domy

Ostatní budovy

Domy úhrnem

321

321

-

-

Domy obydlené

267

267

-

-

(Zdroj ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování)
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Většina rodinných domů je v soukromém vlastnictví jedné osoby, pouze 5,5 % domů je
registrováno na více spoluvlastníků. Téměř polovina domů je tvořena pěti a více místnostmi.
Zbytek jsou hlavně domy se čtyřmi a třemi obytnými místnostmi.

5.2. Školství a vzdělávání
V obci zajišťuje vzdělání základní a mateřská škola. Škola zahrnuje také družinu se zájmovým
vzděláváním a školní jídelnu. Dostupnost mateřské školy je v obci pro rodiny s dětmi velmi
důležitá. Škola má dvě třídy mladších a starších dětí. Základní škola je malotřídního typu, kde
jsou vyučovány děti do pátého ročníku. Zvlášť je vyučován první ročník, dohromady druhý a
třetí ročník, dále čtvrtý až pátý ročník. Děti jsou v rámci vyučování zásobeny bohatým
programem. Chodí do přírody, navštěvují přednášky v muzeu, pravidelně jezdí na výlety a školu
v přírodě. V dřívější době se základní škola potýkala s problémem nedostatku dětí. Po změně
vedení školy tento problém ustal a nyní z mateřské školy nastupuje plný počet dětí na základní
školu ve Vedrovicích. Kromě místních dětí navštěvují vzdělávací zařízení ve Vedrovicích také
děti z okolních obcí.
V roce 2019 obec rekonstruovala zahradu při mateřské škole, která byla navržena v přírodním
stylu. Na projekt byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí. Stavební práce
zahrnovaly vybourání pískoviště, přeložení chodníku a zhotovení dopravního hřiště. Dále byly
instalovány interakční herní prvky, záhony kvetoucích rostlin s hmyzím domkem, výuková
zahrádka s vyvýšenými záhony a ovocnými keři a výsadba nových stromů. V roce 2020
proběhly rozsáhlé úpravy budovy základní školy. V přízemí budovy zůstaly původní dvě
kmenové učebny, družina, šatny žáků a zaměstnanců, úklidová místnost, sociální zařízení žáků
včetně sprchy. Dovybudován byl kabinet se schodištěm. Nový kabinet, třída a schodiště tvoří
novou dvorní přístavbu. V půdní vestavbě byla vybudována nová kmenová učebna, speciální
učebny (počítače a „lehké“ dílny). Dále ředitelna, sborovna, kabinety, soc. zařízení žáků, učitelů
a úklid. Se stavební činností na budově základní školy byl spojen také projekt „Obnova ZTI v
budově ZŠ Vedrovice“, který zahrnoval obnovu rozvodů studené a nových rozvodů teplé vody
na soc. zařízení a doplnění rozvodů vody a umyvadel ve třech třídách v přízemí a výměna
dlažby na chodbách.
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5.3. Zdravotnictví a sociální péče
V obci se nevyskytuje žádné zdravotnické zařízení. Občané za zdravotnickou péčí dojíždí na
polikliniku do Moravského Krumlova. V obci se ale nachází v prostorách obecního úřadu
ordinace, kam praktický lékař i pediatr pravidelně dojíždí. Pro akutní případy je dostupná
lékařská pohotovost v Ivančicích, v Moravském Krumlově byla v roce 2008 zrušena.
V obci se nevyskytuje zařízení sociální péče. Sociální zařízení jsou situovány v Moravském
Krumlově, jako domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a zařízení pro děti a mládež.
5.4. Kultura
V oblasti kultury je velmi příznivá existence místní knihovny. Ta poskytuje výpůjčky knih a
periodik a meziknihovní, propagační nebo informační služby. Dále jsou pořádány literární
besedy v podobě literárních kaváren, které poutavě přibližují významné literární osobnosti.
Důležitým střediskem je kulturní dům, kde je pořádána drtivá většina společenskokulturních akcí. Součástí kulturního domu je pohostinství. Kulturní dům byl v roce 2015
rekonstruován. Dalším centrem kultury je místní kostel, kde obec pořádá hudební koncerty.
Příkladem je novoroční koncert.
Významně v oblasti kultury a vzdělání působí Muzeum a informační centrum. V muzeu se
nachází stálá expozice Vedrovice před 6000 lety - o životě zemědělců, o pohřbívání a
Krumlovský les - těžba kamene rohovce. Sezónně je dostupná expozice s názvem
Venkovská stodola. Často jsou také v prostorách muzea pořádány přednášky související s
historií Vedrovic či jiné vzdělávací přednášky. Také zde lidé mohou navštívit výstavy a
vernisáže, věnované určitým tématům. Muzeum také nabízí kurzy, které mohou lidé
absolvovat. Kulturu představovala také místní dechová kapela Vedrovanka, která hrála
převážně lidové písně českých a moravských kapel. Kapela vznikla z původního seskupení Duo
Vendulka, kam se později připojil buben, trubka a baskřídlovka. Pyšní se také čtyřmi vlastními
písničkami. V současné době bohužel neaktivní.

5.4.1 Kulturní hodnoty obce
Mezi kulturní hodnoty patří památkově chráněný farní kostel svaté Kunhuty, který je
dominantou obce. Jeho existence je datována od roku 1543. V té době kostel stával bez věže.
Pod kostelním presbytářem se nalézá hrobka dřívějších majitelů Vedrovic s náhrobním
kamenem, který v současné době neuzavírá hrobku, ale je umístěn na pravé vnější straně
kostela. Na kameni se nachází latinský text, který vypráví o pochované rodině. Roku 1848 je
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na kostele vystavěna také věž, která je součástí kostela dodnes. Kostel spadá od nepaměti pod
farnost nedalekých Olbramovic. Prvním farářem byl v prosinci 1863 ustanoven Jan
Kunstmüller. Významným farářem se pro vedrovický kostel stal Jan Nitče, pod jehož správou
došlo k rozsáhlým opravám kostela. Došlo k obnovení interiéru, hlavně soch, ke zřízení nových
kůr nebo k rozšíření hřbitova. Také došlo k opravě varhan pod taktovkou mistra Leoše Janáčka.
Větrné kolo stojí u rybníka na západním okraji obce. Bylo sestrojeno v létech 1912-1914 za
účelem využití síly větru k čerpání vody pro veřejný vodovod. Investorem stavby motoru,
čerpadla, vodojemu a připojené vodovodní sítě bylo „Vodní družstvo“ v Zábrdovicích. Hlavní
součástí čerpacího zařízení je větrná turbína typu „Eclipse“ s oběžným kolem o průměru 4 m s
32 plechovými lopatkami po obvodu. Oběžné kolo je spojeno kloubem se směrovým
kormidlem, které udržuje optimální nastavení oběžného kola proti směru větru. Věž příhradové
konstrukce je vysoká 20,5 m. Při větru čerpadlo čerpalo vodu. Větrné kolo bylo určeno k
čerpání vody do vodojemu a místního vodovodu pro část obce bývalých Zábrdovic a nynější
náměstí obce Vedrovice. V současnosti je stroj zapsán jako chráněná technická památka ve
státním seznamu kulturních památek.
Katastrální územní obce je mimořádně bohaté na archeologické nálezy. Tato lokalita byla již
hustě osídlena ve starší době kamenné (paleolitu). Z této doby se v katastru Vedrovic nalezly
především soubory kamenných nástrojů, jejichž valná část je uložena v ústavu Antropos
Moravského zemského muzea. Nejstarší osídlení je datováno do období paleolitu a vrcholu
dosahuje výstavbou sídlišť z počátku mladého paleolitu. Rozsáhlé vykopávky dále odhalily
osídlení z období neolitu, mladší doby bronzové a pozdního středověku. K nejvýznamnějším
nálezům patří sídliště kultury s lineární keramikou a ve střední Evropě ojedinělé pohřebiště lidu
kultury s lineární keramikou. Vrcholem výzkumu bylo objevení sošky „Venuše“ zařazené k
nejstaršímu střeleckému typu.
Vedrovice dříve sloužily jako průchozí komunita, kde mísily kulturní tradice vzdálených
oblastí, a proto nemají v České republice a střední Evropě obdobu.
V roce 2020 občané zhotovili, z iniciativy zastupitele Petra Bechy, pětimetrový dubový kříž s
železnou trnovou korunou. Kříž byl vyroben svépomocí a ručně postaven na jednom z vrcholů
kopce Leskoun, zvaného Vlčí hora. Jedná se o novodobý morový sloup, který odkazuje na oběti
pandemie Covid-19.
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5.5. Sport a volný čas
V obci aktivně působí několik sportovních organizací. Sportovní infrastruktura je v obci
plnohodnotně zajištěna, nachází se zde fotbalové hřiště s rekonstruovanou budovou kabin,
víceúčelové hřiště pod mateřskou školou, tenisový kurt, workoutové hřiště, hřiště na Pétanque
a budova sokolovny, kterou je však nutné rekonstruovat. Nabídka pro trávení volného času je
podle starosty zajišťována v rámci možností obce. Existují ještě rezervy, ale vše je podle něj o
prostorech a organizaci. Velkou rezervu vidí u rodin s dětmi, které tolik možností pro využití
volného času v obci nemají. Volný čas je individuální záležitostí a každý z nás jej tráví jinak.
Dětem stačí prostá ulice, kde mohou realizovat své hry. Mají možnost navštěvovat kroužky v
rámci spolků nebo školy. Stále častěji ale svůj čas tráví u počítače. Mnoho obyvatel svůj čas
využívá pro nějakou sportovní aktivitu. Na fotbalovém hřišti se mohou vyřádit především
milovníci fotbalu i míčových her, také zde trénují hasiči požární sport. V sokolovně se hraje
ping pong. Na víceúčelovém hřišti se v teplejších měsících hraje fotbal, nohejbal, basketbal,
volejbal nebo jiné míčové hry. Pro příznivce tenisu se v obci nachází dobře udržovaný tenisový
kurt. Také je vyhledávanou aktivitou cyklistika, kolečkové brusle a stačí procházka v přírodě,
ať už jsou to senioři nebo milovníci psů. Část svého času také lidé vyplňují společenskými a
kulturními akcemi, setkáváním s přáteli nebo rodinnými příslušníky. Věřící navštěvují ve
čtvrtek a neděli bohoslužby. Podstatnou část svého času také lidé obci věnují svému domu.
Mnozí si jej neustále snaží zvelebovat a vylepšovat. Pracují také na zahrádce, kde si pro svoji
spotřebu pěstují ovoce a zeleninu. Mají drobná políčka, kde pěstují plodiny pro sebe nebo svá
domácí zvířata. Mnoho lidí také vlastní vinohrad a svůj volný čas využívají prací na něm. Chov
domácích zvířat již v obci nemá takové zastoupení. Po revoluci postupně většina drobných
hospodářství vymizela. Nejčastěji je na dvorku chováno drobné zvířectvo, jako jsou slepice,
kachny nebo králíci. Mnozí chovatelé se baví chovem holubů, koní nebo exotického ptactva.
Prase, kozu nebo krávu bychom ve chlévě viděli už jen u jednotlivců.

6. Životní prostředí
Území obce leží v oblasti Brněnské vrchoviny, celku Boskovická brázda a podcelku Oslavanská
brázda. Terén je v mírně zvlněný s nadmořskou výškou pohybující se zhruba od 220 do 260 m
n. m. Území se nalézá na severozápadním okraji karpatské neogenní předhlubně, kterou
ohraničují metamorfované krystalické horniny moldanubika a granodioritní horniny náležející
brněnskému masivu. Povrch skalního podloží je relativně členitý. Z hlediska hydrologických
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poměrů náleží do povodí řeky Jihlavy, nachází se v horní části dílčího povodí č. 4-16-04-011 Šumický potok. V území se nevytváří podle vodohospodářské mapy žádná trvalá významná
vodoteč, což je mimo jiné dáno geologickou stavbou, která umožňuje rychlé zasakování
srážkových vod a jejich odtok podzemím. Vedrovice spadají do teplé oblasti T2, která je
charakteristická dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s
teplým až mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou
zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

6.1. Pozemkové úpravy
V roce 2007 bylo v obci zahájeno řízení o Komplexní pozemkové úpravě. Řízení bylo zahájeno
na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy. V rámci pozemkových
úprav byl zpracován návrh nového uspořádání pozemků a plán společných nařízení, které se
obec snaží od roku 2018 realizovat. Jedná se o realizaci prvků ÚSES, konkrétně tří biokoridorů
a jednoho biocentra (rozloha 7,31 ha). Dále se jedná o výsadby alejí, které obec realizuje
komunitní výsadbou. Zatím byly realizovány výsadby 115 stromů v pěti alejích, výsadba 53
stromů v aleji u vodárny, výsadba 51 ks stromů v nové aleji (IP5).

6.2. Přírodní hodnoty a ochrana přírody
Stará hora
Zajímavá lokalita v katastrálním území Vedrovic, která se nachází severně od obce v blízkosti
lokality Chrastí. Tato obnažená vyvřelá hornina nabízí dobré podmínky pro výskyt
teplomilných rostlin.
Nad širokou
Malé stepní území s mezí, které je však obklopeno akátovým porostem. Jedná se o významné
refugium pro hmyz a ptactvo.
Čertova díra
Skupina skal nacházející se přímo nad místním fotbalovým hřištěm. Je součástí skalního pásma,
které se táhne podél severovýchodního okraje obce. Jedná se o řadu výchozů biotických
granodioritů, které u Vedrovic vychází na povrch. V lokalitě můžeme nalézt vzácné i ohrožené
druhy fauny a flóry, jako je koniklec luční, křivatec český, kozinec vičencovitý a rozrazil
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rozprostřený. Ke skalnímu útvaru se váže i pověst. Vypráví o čertu, který přebýval v díře ve
skalách a roztrhal každého, kdo se do skal vydal. Místní obyvatele poté zachránil statečný
mlynář, který šel do skal hledat mlýnský kámen, čerta se nebál a popravdě mu vypověděl, co
ho do skal přivedlo. Čert se poté propadl do pekla. Na nejvýše postaveném kameni mlynář
nalezl čertův talíř, lžíci, vidličku a příbor, které jsou na kameni vidět dodnes.
Krumlovský les
Obec Vedrovice je z velké části obklopena Krumlovským lesem, který spadá pod Lesní závod
Židlochovice. Jedná se o evropsky významnou lokalitu, kde jsou předmětem ochrany
dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo
hlinito-jílovitých půdách, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. V území je monitorován
výskyt čolka velkého (Triturus cristatus) a netopýra černého (Barbastella barbastellus). Je zde
zřízená obora, kde je chována především zvěř vysoká a černá. Krumlovský les je také jednou
ze známých lokalit v kruhu odborníků. Naleziště po těžbě kamene rohovce se nachází mezi
Vedrovicemi a Moravským Krumlovem. Možná s přestávkami trvala těžba 7 500 let. Z tohoto
kamene lidé vyráběli své nástroje, protože byl dobře opracovatelný a také s ním obchodovali.
Proč ale lidé dobývali tento kámen i v době, kdy znali bronz a železo je dodnes záhadou.
Krumlovský les je také obyvateli Vedrovic vyhledávaným rekreačním místem.
Leskoun
Kopec Leskoun býval třívrcholový kopec dosahující výšky 388 m. Jedná se o bývalou sopku,
zdejší žula (granodiorit) vznikla v dávných dobách z taveniny, která tuhla v nitru země a
horotvornými procesy byla vyzdvižena na povrch. V historii byl Leskoun považován za
,,posvátnou horu“. Byl také místem několikanásobného pravěkého osídlení (starší doba
kamenná – doba bronzová a železná), dříve řazeným mezi nejrozsáhlejší a nejvýznamnější
archeologická naleziště Moravy a zapsán jako kulturní památka. Na jeho nejvyšším vrcholu byl
umístění

dřevěný

kříž

a

zeměkoule

a

místo

bylo

častým

cílem

turistů.

Od

druhé poloviny 50. let probíhá na Leskounu intenzivní těžba granodioritu, která zásadně
změnila jeho původní podobu. Kopec je dnes z velké části odtěžen.
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7. Správa obce
7.1. Obecní úřad a jeho kompetence
Do obecního zastupitelstva je voleno devět členů. Ze členů se stanoví nový starosta,
místostarosta, předsedové a členové výborů. Volební

program

neuveřejňuje

žádná

z

kandidátních stran, lidé jako ve většině jiných obcí volí své zastupitele podle jejich
osobnosti a charakteru. Na kandidátních listinách nalezneme tradiční politické strany, jako je
Komunistická strana Čech a Moravy nebo Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. Zároveň pravidelně kandidují různá obecní uskupení, kam patří
NAŠE VEDROVICE nebo NEZÁVISLÍ VEDROVÁCI. V posledních volbách kandidovalo 7
kandidátních stran.
Správu zajišťuje obecní úřad, kde je zaměstnaná jedna účetní. Starostou obce je od roku
2010 volen pan Richard Janderka a jako místostarostka, od roku 2016, Helena Nováková.
Zastupitelstvo ustanovilo čtyři výbory, a to finanční, kontrolní, výbor pro legislativu a
výběrová řízení a výbor pro životní prostředí a územní plánování. Starosta Vedrovic je
starostou uvolněným, přesto upozorňuje na mnoho nároků na obce ze strany byrokracie.
Sám vidí dobrou vizi a budoucnost ve spolupráci mezi obcemi. Také upozorňuje na
složitou finanční situaci. Pokud by prý nehospodařili s obecním rozpočtem na hranici, v
obci by se nemohlo nic uskutečnit.
7.2. Hospodaření a majetek obce
Finanční možnosti silně poznamenávají každé volební období. Nestabilita v příjmech, stále se
měnící rozpočtové určení daní ovlivňuje možnosti obce. Nové zastupitelstvo také musí počítat
s přesahem činnosti do dalšího období – jedna samospráva předává následujícím voleným
zástupcům hodně nedokončených aktivit a záleží na tom, jak je načatá věc uchopena. Stejně tak
záleží na funkčnosti zastupitelstva. Ne všechno se za uplynulé období podaří a některé překážky
dokázaly problém prodlužovat do dalších volebních období. V minulých letech obec
hospodařila s relativně vyrovnanou rozpočtovou bilancí. V roce 2014 proběhl projekt
odkanalizování obce s výstavbou čistírny odpadních vod a opravy vodovodní sítě, na který obec
získala dotace z Evropské unie. Nejprve se obec musela zadlužit, aby se projekt mohl realizovat,
což vrhlo obecní rozpočet do značného deficitu. Od července 2021 je obec plátcem DPH.
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Graf 10: Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech k 31. 12. 2020 (v Kč)
(Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00293741/casove-rady )

7.3. Vnější vztahy a vazby obce
7.3.1 Členství obce
Energoregion 2020 – dobrovolné sdružení obcí a právnických osob z neziskového
sektoru, působící v oblasti do 20 km od Jaderné elektrárny Dukovany. Hájí zájmy obyvatel
regionu ve vztahu k jaderné energetice a činnostem, které působí na životní prostředí.
Mikroregion Moravskokrumlovsko – územně vymezená oblast, kam kromě Vedrovic spadá
i dalších 19 obcí. Mikroregion vznikl v roce 2004 za účelem zlepšení ekonomické, sociální,
ekologické stability a udržitelného rozvoje.
MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko,z.s. – občanské sdružení využívající
nástrojů evropské dotační politiky. Zaměřují se především na zvyšování kvality života
na venkově a zvyšování atraktivity území. Zahrnuje 52 obcí podél jihovýchodní
krajské hranice Vysočiny a Jihomoravského kraje.
Dobrovolný svazek obcí Vedrovice – Kubšice – svazek, který vznikl za účelem spolupráce
při odkanalizování obcí a výstavbě společné čistírny odpadních vod.
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7.3.2 Partnerská obec
Obec Vedrovice má od roku 2008 svoji partnerskou obec na Slovenku. Touto obcí je Vysoká
pri Morave, se kterou během roku probíhá několik vzájemných návštěv na úrovni starostů,
spolků a občanů. Partnerství spočívá ve spolupráci mezi zastupiteli, spolky, organizacemi a
školami obou obcí. Hlavním cílem je vzájemná podpora a udržování vzájemně výhodných
kontaktů. Aktivně spolupracují zejména Klub důchodců Vedrovice a Jednota dochodcov
Vysoká pri Morave, Rybářský spolek Vedrovice a MO SRZ Vysoká pri Morave, SDH
Vedrovice a DHZ Vysoká pri Morave. Dvakrát v roce se utkají fotbalová mužstva „starých
pánu“ Vedrovice vs Vysoká pri Morave

7.4 Realizované projekty do roku 2010 – 2021
Tabulka 4: Přehled dotací v letech 2010 - 2021
Celkové
Rok

Poskytovatel

Název akce/projektu

náklady

Výše dotace

2010

JmK

dotace na výstroj a výzbroj

286 814 Kč

200 000 Kč

2010

MMR

Víceúčelové hřiště obce Vedrovice

2 960 566 Kč

1 462 000 Kč

337 668 Kč

160 000 Kč

Centrum obce-úprava okolí muzea a dětského
2010

MMR

hřiště
I. etapa rekontrukce OÚ Vedrovice s

2010

SZIF

rozšířením jeho využití

597 398 Kč

383 346 Kč

2011

JmK

Výměna rozhlasové ústředny

59 088 Kč

24 000 Kč

2012

JmK

Větrné kolo-obnova památky

195 892 Kč

50 000 Kč

Výdaje na zabezpečení akceschopnosti
2012

JmK

jednotky SDH

600 Kč

480 Kč

2013

JmK

Oprava vývařovny MŠ-I.etapa

432 647 Kč

134 000 Kč

2013

JmK

Zkvalitnění služeb a propagace TIC Vedrovice

61 220 Kč

37 000 Kč

2013

JmK

Výstroj a výzbroj JPO

32 080 Kč

20 000 Kč

Schodišťová sedačka v Muzea a informačním
2013

SZIF

centru Vedrovice

124 000 Kč

92 231 Kč

2014

JmK

Výdaje na odbornou přípravu

2 850 Kč

2 800 Kč

2014

JmK

Modernizace vývařovny MŠ - II.etapa

288 118 Kč

76 000 Kč

2014

JmK

výstroj a výzbroj

44 852 Kč

30 000 Kč

2014

JmK

Zkvalitnění služeb a propagace TIC Vedrovice

59 127 Kč

50 000 Kč
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Přehlídka dechových hudeb-Den obce
2014

JmK

Vedrovice 2014

73 000 Kč

25 000 Kč

2015

JmK

Inovace vodovodu II.etapa

3 761 590 Kč

2 611 000 Kč

2015

JmK

Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice

37 983 Kč

37 983 Kč

2015

JmK

Výstroj a výzbroj

50 815 Kč

35 000 Kč

Tancem a hudbou za přátelstvím - Den obce
2015

JmK

Vedrovice 2015

43 000 Kč

20 000 Kč

2015

JmK

Vedrovice - inovace vodovodu

85 541 Kč

30 000 Kč

2015

SFŽP

Zateplení Mateřské školy Vedrovice

2 328 571 Kč

1 701 445 Kč

Zlepšení tepelnětechnických vlastností objektu
2015

SFŽP

č.parc.180-KD

2 771 174 Kč

1 855 841 Kč

2016

JmK

výstroj a výzbroj

50 000 Kč

35 000 Kč

Odpoledne na lidovou notu - Den obce
2016

JmK

Vedrovice 2016

42 000 Kč

20 000 Kč

2016

JmK

Vedrovice - Chodník podél silnice III/3964

167 900 Kč

56 000 Kč

2016

JmK

Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice

40 574 Kč

40 500 Kč

2018

MMR

504 000 Kč

352 400 Kč

Odpočinková zóna "Písníky"

10 518 525
2018

SFŽP

Založení krajinných prvků po KPÚ

Kč

10 518 525 Kč

2018

JmK

Přemístění kotelny v MŠ Vedrovice

452 017 Kč

226 008 Kč

2018

JmK

Tancem a hudbou za přátelstvím

59 000 Kč

20 000 Kč

2018

JmK

Oprava kříže Pod lípou - Vedrovice

102 400 Kč

37 500 Kč

2018

JmK

Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice

52 000 Kč

45 600 Kč

Výstroj a výzbroj pro JSDH

61 000 Kč

35 000 Kč

184 000 Kč

163 000 Kč

IP6

140 524 Kč

140 524 Kč

217 800 Kč

43 560 Kč

2018

Nadace ČEZ Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice 2019

a MAS

ALEJE
Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice - Alej

2019

MAS/SZIF

2019

MMR

Nový Územní plán Vedrovice

2019

SFŽP

Sběrné středisko odpadů Vedrovice

2 697 000 Kč

2 287 142 Kč

2019

MAS/SZIF

Úprava místní komunikce na p.č. 2101

1 899 718 Kč

1 466 593 Kč

833 569 Kč

750 000 Kč

255 252 Kč

178 085 Kč

588 450 Kč

500 000 Kč

2019
2019

MV ČR/JmK DA pro JSDH Vedrovice
MMR

Aktivní zóna Písníky
Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při

2019

SFŽP

MŠ Vedrovice
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2019

Nadace ČEZ Dopravní hřiště MŠ Vedrovice

245 000 Kč

80 000 Kč

56 000 Kč

26 500 Kč

Obec Vedrovice - Restaurování kamenného
2019

JmK

kříže u č.p. 72
Vybavení výpočetní technikou místní

2019

JmK

knihovny Vedrovice

96 000 Kč

45 000 Kč

2019

JmK

Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice

52 000 Kč

33 830 Kč

2019

JmK

Zdravá obec Vedrovice

65 000 Kč

50 000 Kč

2019

JmK

PD - Retenční nádrž Vedrovice

140 000 Kč

58 000 Kč

2019

JmK

Péče o stromy v alejí - Vedrovice

75 000 Kč

50 000 Kč

2019

JmK

Výzbroj a výstroj pro JSDH

53 000 Kč

37 000 Kč

2020

MMR

Obnova ZTI v budově ZŠ Vedrovice

1 458 441 Kč

1 020 909 Kč

2020

JmK

Obnova nákladního výtahu v MŠ Vedrovice

434 448 Kč

217 224 Kč

11 324 175
Kč

10 891 776 Kč

275 000 Kč

250 000 Kč

140 000 Kč

140 000 Kč

240 000 Kč

83 000 Kč

72 000 Kč

54 200 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

2020/2021 MF ČR/JmK Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice
2021
2021

SFŽP

Výsadba stromů v obci Vedrovice

Nadace ČEZ Realizace prvků ÚSES - alej IP5

2021

JmK

Oprava chodníku u ZŠ
Pořízení věcných prostředků požární ochrany v

2021

JmK

roce 2021 - JSDH
Kulturní areál Písníky - projektová

2021

JmK

dokumentace

Tabulka 5: Přehled investiční projektů v letech 2017-2021 (z rozpočtu obce)
Celkové
Rok

Název akce/projektu
Prodloužení vodovodu a kanalizace v

Účel akce

náklady

Nový vodovod a tlaková kanalizace do

2018 lokalitě Z1/4

nové zástavby RD za rybníkem

1 587 000 Kč

Nová komunikace ke sběrnému dvoru

1 126 924 Kč

Komunikace ke sběrnému středisku
2019 odpadů

Prodloužení vodovodu k nové požární
2020 Prodloužení vodovodu u trafostanice

zbrojnici a RD Procházkových

235 000 Kč

Rekultivace bývaél skládky komunálních
2021 Terénní úpravy pozemku p.č. 2598

odpadů
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1 128 930 Kč

VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V rámci přípravy strategického plánu bylo v obci v průběhu měsíce října 2021 provedeno
dotazníkové šetření mezi veřejností. Průzkum reflektuje názory obyvatel týkajících se hlavních
oblastí rozvoje obce.
Celkem bylo hodnoceno 47 vrácených vyplněných dotazníků v listinné podobě, které byly
rozdány do poštovních schránek. Dotazník byl anonymní.
Výsledky jsou prezentovány ve třech základních oblastech: Struktura respondentů, hodnocení
současné situace v obci a pohled obyvatel na budoucí rozvoj obce.
STRUKTURA RESPONDENTŮ
1) Struktura podle pohlaví
Podíl respondentů dle pohlaví je téměř vyrovnaný. Muži tvořili celkem 55 % dotazovaných,
žen se účastnilo o něco méně, 45 %.

muž

žena

45%
55%

Graf 11: Respondenti podle pohlaví
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2) Struktura podle věku
Nejaktivněji se průzkumu zúčastnili obyvatelé ve věku nad 65 a více a obyvatelé ve věku 30 –
49 let. Nebyla dostatečně zachycena věková skupina 15 – 29 let a 50 – 64 let.

23
17

5

2

15 - 29 let

30 - 49 let

50 - 64 let

65 a více let

Graf 12: Respondenti podle věku
3) Struktura podle vzdělání
Nejvíce se průzkumu zúčastnili respondenti se středním odborným vzděláním s maturitou a
středním odborný bez maturity. Poměrně dostatečné zastoupení zaujímalo vzdělání
vysokoškolské. Podstatně nižší zastoupení mají ostatní dvě skupiny, nejnižší mají obyvatelé s
vyšším odborným vzděláním.

vysokoškolské
vyšší odborné
střední odborné s maturitou
střední odborné
základní
0

2

4

Graf 13: Vzdělání respondentů
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4) Délka pobytu
Téměř polovina dotázaných bydlí v místě bydliště od narození a více jak třetina respondentů
uvádí, že se do místa bydliště nastěhovali před více než 5 lety. To ukazuje na poměrně vysokou
identifikaci obyvatel s místem, ve kterém žijí. Pouze 4 % respondentů žije v místě bydliště
méně než 5 let. 4% respondentů délku pobytu neuvedlo.

4% 4%

žiji od narození
přistěhoval jsem se v dětství spolu
s rodiči
přistěhoval jsem se v dospělosti
před více než 5 lety
přistěhoval jsem se v dospělosti v
posledních 5 letech
Nevyplněno

46%
38%

8%
Graf 14: Respondenti podle délky pobytu
5) Typ domácnosti

Nejčastěji je zastoupena skupina respondentů žijící v domácnosti bez dětí. O polovinu méně
tvoří respondenti s domácností s nezaopatřenými dětmi.

30
25

28

20
15

15

10
5

2

0

domácnost bez dětí

domácnost s
nezaopatřenými dětmi

Graf 15: Respondenti podle domácnosti
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jiné

6) Dopravní prostředek
Téměř polovina respondentů uvedla jako nejčastěji využívaný dopravní prostředek automobil
(47%). Dalším nejčastěji využívaným dopravním prostředkem je autobus (32%), nejméně vlak
(9%). Výsledek je zřejmě ovlivněn skutečností, že v dotazníkovém šetření není dostatečně
zastoupena věková skupina 15 – 29 let, jejíž část využívá veřejnou dopravu (autobus, vlak) při
cestě do školy.
0%
9%

automobil

12%

autobus

47%

kolo
32%

motocykl
vlak

Graf 16: Využití dopravního prostředku
HODNOCENÍ SOUČASNÉ SITUACE V OBCI
Otázky:
1) Jak se Vám v obci žije?
25

20

22

20
15
10

5
5

0

0

0

Velmi dobře

spíše dobře

spíše špatně

velmi špatně

ani dobře ani špatně

Graf 17: Jak se v obci žije
Dle průzkumu se naprostá většina dotazovaných vyjádřila pozitivně.
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2) Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Graf 18: Co se v obci nejvíce líbí
Nejvíce si občané cení blízkost přírody (90%) a klidný život (64%). Také je pozitivně vnímáno
příznivé životní prostředí a kulturní a společenský život v obci.
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3) Co se Vám na Vaší obci nelíbí

Graf 19: Co se v obci nelíbí
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V obci jsou vnímány špatné vztahy mezi lidmi, nevyhovující veřejná doprava, nezájem lidí o
obec a nedostatek pracovních příležitostí.
Mezi jiné věci, které se v obci nelíbí, respondenti uváděli volně pobíhající psy a s nimi spojený
nepořádek, vrak auta u Mateřské školy, absence domova pro důchodce, Spolek pro lepší
Vedrovice, chodníky a přechod pro chodce u Obecního úřadu.
4) Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Bankomat
15%

Služby (pedikúra, kadeřnictví,
masáže, kosmetika
15%

53%

Zdravotní služby
Dostupná veřejná doprava

9%
Svoz odpadů
4%

4%

Nevyplněno

Graf 20: Co v obci chybí
K otázce se vyjádřilo pouze 47% respondentů, nejčastěji uváděli absenci bankomatu v obci a
služby typu kadeřnictví, kosmetika, masáže a pedikúra. Dále uváděli zdravotní služby (lékař,
zubař). Méně zastoupeny byly služby jako dostupnost veřejné dopravy a svoz odpadů.
Jednotlivě byly uvedeny následující služby: větší sortiment drogerie, lékárna, oděvy a obuv,
bio potraviny, sortiment zboží v COOPu, sociální služby, obecní pozemky k prodeji a výstavbě
rodinných domů za rozumnou cenu, opravy elektrospotřebičů, zámečnictví, stolařství, kavárna
– cukrárna, cvičení pro ženy, outdoorové posilovací stroje, delší otevírací doba pošty a obchodu
s potravinami.
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5) Hodnocení mezilidských vztahů
2%
6%

4%

velmi dobré
docela dobré
ne moc dobré
47%

41%

špatné
nedovedu posoudit

Graf 21: Hodnocení mezilidských vztahů
Mezilidské vztahy jsou v obci vnímány rozporuplně. Polovina respondentů je vnímá pozitivně
a druhá polovina negativně.
6) Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?

35
30
30
25
20
15

12

10
5

2

1

2

0

rozhodně ano

spíše ano

rozhodně ne

nedovedu posoudit

spíše ne

Graf 22: Hodnocení příležitostí ke společenským kontaktům
Dle průzkumu obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům.
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7) Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

nevyplněno

1

nemám
internet

5
7

vůbec

20

občas
14

pravidelně

Graf 23: Sledování informací o dění v obci
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občané sledují webové stránky obce.
Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

rozhodně ano

21%

28%

spíše ano

0%

spíše ne

6%

rozhodně ne
nedovedu posoudit

45%

Graf 24: Ochota pro zapojení do rozvoje obce
73% dotazovaných respondentů je ochotno pro rozvoj své obce něco udělat. 21% respondentů
otázku nedovede posoudit.
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Jak se mohu zapojit?
Brigády a dobrovolnická
činnost
17%
4%

Spolky, pořádání
společenských akcí
Strategie a rozvoj obce

6%
2%

Vedení kroužků

2%

69%

Nevím
Nevyplněno
Graf 25: Možnosti zapojení respondentů v obci
17% respondentů v průzkumu uvedlo, jako možnost k zapojení do rozvoje obce brigády a
dobrovolnickou činnost, dále byla uvedena možnost zapojení do strategie obce, spolková
činnost nebo vedení kroužků. 69% respondentů na otázku neodpověděla.

Hodnocení spokojenosti
Hodnocení probíhalo pomocí stupnice 1 – 5, kde 1 bylo velmi spokojen, 2 spíše
spokojen, 3 spíše nespokojen, 4 velmi nespokojen a 5 je mi to lhostejné.

Sociální oblast
15%
0%

Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné
Nevyplněno

8%

9%
8%
60%

Graf 26: Spokojenost respondentů v sociální oblasti
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Veřejná doprava

4%
9%

Velmi spokojen

11%

Spíše spokojen
40%

13%

Spíše nespokojen
Velmi nespokojen

23%

Je mi to lhostejné

Graf 27: Spokojenost respondentů s veřejnou dopravou

Kultura a společenský život
4%

0%

2%

Velmi spokojen

6%

Spíše spokojen
43%

Spíše nespokojen
Velmi nespokojen

45%

Je mi to lhostejné
Nevyplněno

Graf 28: Spokojenost respondentů s kulturou a společenským životem

Sportovní vyžití
Velmi spokojen
11%
0%

8%

Spíše spokojen

32%

Spíše nespokojen

11%

Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné

38%

Nevyplněno

Graf 29: Spokojenost respondentů se sportovním vyžitím
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Životní prostředí
4%

0% 0%

Velmi spokojen

7%

Spíše spokojen
Spíše nespokojen
51%

38%

Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné
Nevyplněno

Graf 29: Spokojenost respondentů se sportovním vyžitím

Péče obce o vzhled
2%

0%

Velmi spokojen

15%

Spíše spokojen

34%

Spíše nespokojen
Velmi nespokojen

49%

Je mi to lhostejné

Graf 30: Spokojenost respondentů s péčí o vzhled obce

Podmínky pro podnikání
2%

Velmi spokojen

16%

Spíše spokojen
29%

Spíše nespokojen
Velmi nespokojen

29%

Je mi to lhostejné

16%
8%

Nevyplněno

Graf 31: Spokojenost respondentů s podmínkami pro podnikání
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Rozvoj obce
0% 2%
13%

Velmi spokojen

23%

Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné

62%

Graf 32: Spokojenost respondentů s rozvojem obce

Informovanost o dění v obci

0%
0%

0% 2%

Velmi spokojen
Spíše spokojen
32%

Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
66%

Je mi to lhostejné
Nevyplněno

Graf 33: Spokojenost respondentů s informovaností
Nejlépe byly hodnoceny oblasti ,,Informovanost o dění v obci“, ,,Životní prostředí“, ,,Kultura
a společenský život“, ,,Péče obce o vzhled“ a ,,Rozvoj obce“.
Nejhůře byla hodnocena oblast „Veřejná doprava“, kde jsou občané více nespokojeni nebo se
jich veřejná doprava zřejmě netýká. Z průzkumu také vyplynulo, že se občané příliš nezajímají
o oblast podnikání, kde se 29% respondentů vyjádřilo, že je jim tato oblast lhostejná a 16% se
k této problematice nevyjádřilo vůbec, což je v mírném rozporu s tím, že jako jedna z věcí, co
se dotazovaným v obci nelíbila, bylo nedostatek pracovních příležitostí.
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POHLED OBYVATEL NA BUDOUCÍ ROZVOJ OBCE
1) Kde přednostně využít obecních prostředků?
nevyplněno
jiné

1
2

opravy památek

5

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

13

podpora kulturních, společenských a
sportovních aktivit

13

rekonstrukce místních komunikací

35

zřízení dalších provozoven obchodu a
služeb obci

13

častější spoje veřejné dopravy

15

podpora bytové výstavby
zlepšení podmínek pro podnikání

17
1

Graf 34: Využití obecních prostředků dle respondentů
Dle průzkumu by se obec měla v budoucím rozvoji zaměřit především na budování a údržbu
chodníků a místních komunikací. Jako další priority občané nejčastěji uváděli podporu bytové
výstavby, veřejnou dopravu, péči o zeleň a prostředí v obci. Další oblasti rozvoje ukazuje graf.
2) Které aktivity v oblasti sportu a volnočasových aktivit více podporovat?
2%
spolky

11%
39%

volnočasové aktivity
sport

48%

vše

Graf 35: Podpora v oblasti sportu a volného času dle respondentů
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Dle průzkumu by se obec měla hlavně zaměřit na podporu volnočasových aktivit (48%) a
spolkovou činnost.
3) Aktivity, které by měla obec podporovat?
20
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15
13

10

10
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0
0

služby seniorům

rodiny s dětmi

sociální služby

zdravotní služby

podnikání

mimoškolní aktivity a vzdělávání

rozvoj školství
Graf 36: Podpora aktivit dle respondentů

Náměty, připomínky, komentáře
V následující tabulce jsou uvedeny konkrétní připomínky, které v dotazníkovém šetření
občané uvedli.
-

Oprava chodníku na hřbitově

-

Silnice kolem Čechových

-

Chodníky v obci

-

Lavičky přidat až ke Kubšicím

-

Zaměřit se na populaci 10 – 50 let, zajímat se o jejich potřeby a zájmy a podpořit
aktivity k jejich naplnění. O děti malé a seniory je postaráno, ale mládež a mladí
dospělí jsou postaveni mimo zájem obce.

-

Cesta k fotbalovému hřišti

-

Více tolerance mezi občany

-

Opozice bez osobní zášti

-

Opravy chodníků ve Vedrovicích
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-

Vyřešení dešťové vody a komunikace z Písníků

-

Kynologické aktivity, prostor pro setkávání pejskařů a socializaci psů

-

Chodník kolem hlavní silnice na úseku kolem dolní autobusové zastávky u lípy
(odbočky do písníků až po odbočku k obchodu, mezi domy č.p. 163 a 191). Tímto
úsekem chodí a do budoucna bude chodit čím dál víc dětí do školy a na autobus bez
doprovodu rodičů. Chodník by eliminoval rizikové situace při narůstajícím provozu
dopravy

-

Úprava parčíku u dolní zastávky, vykácet ty borovice, dodat lavičky, novou
autobusovou zastávku ve směru Moravský Krumlov a chodník

-

Bylo by vhodné vyměnit židle a stoly v sále kulturního domu

-

Pokud není možné uskutečnit oslavu narozenin ve dvoře muzea, mohlo by se
vybudovat zázemí pro pořádání podobných akcí v Písnikách

-

Je potřeba řešit protipovodňové opatření nad obcí = Písníky, Rybníčka, Pod lípou

-

Je potřeba řešit zpevnění některých polních cest, kde je větší provoz zemědělské
techniky

-

Je potřeba řešit omezení vjezdu kamionů přes náves, když už je v provozu nové
napojení zemědělského areálu z hlavní komunikace před obcí

-

Bylo by vhodné instalovat kamerový systém na oba vjezdy do obce a na některá
frekventovaná místa v obci (náves, hřiště, školka)

-

Vybudování chodníků a oprava komunikace v části Vedrovice

-

Sečení trávy na pásy, tak jak se už osvědčilo v jiných městech a obcích. U nás to
vypadá, jak když se zrovna zoralo

-

V obci výrazně chybí odvoz od obce – větve, odpad ze zahrady, protože nemám auto a
nemám možnost odvozu

-

Uvítala bych pro pejskaře dostupné sáčky na psí exkrementy v centru obce, u rybníku
apod. včetně koše.
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SWOT ANALÝZA OBCE
Jedná se o základní nástroj pro analýzu současného stavu obce a odpověď na otázku, odkud
jdeme. Stanovením silných a slabých stránek (vnitřní prostředí území) a potenciálních hrozeb
a příležitostí (z vnějšího prostředí území) dostáváme souhrn poznatků, které z území vyplynuly.
Výstupem je pak vyhodnocení, které následně poskytuje odpověď, jaká změna je potřebná, kam
máme dojít, co má být cílem našich aktivit vedoucích k rozvoji spravovaného území.
SWOT analýza vychází z dat získaných prostřednictvím setkání při komunitním plánování tzv.
„pracovních skupin“ a data získaná z dotazníkového šetření veřejnosti.
Pracovní skupiny a dotazníky jsou zásadním zdrojem informací a zpětnou vazbou z území pro
identifikaci potřeb a nastavení cílů a témat připravovaného strategického dokumentu. SWOT
analýza je zpracována ve verzi tabulkové, pořadí bodů v jejích jednotlivých kvadrantech
neodpovídá jejich důležitosti.
Silné stránky

Slabé stránky

Spolkový a kulturní život

Dopravní obslužnost

Základní a mateřská škola

Chodníky a místní komunikace

Sportovní vybavenost

Parkování

Muzeum a informační centrum

Koupaliště

Služby – pošta, COOP

Cyklodoprava

Pozemkové úpravy

Domov pro seniory, pečovatelská péče

Knihovna, vedení kroniky, archiv

Povrchová voda

Odpadové hospodářství

Zázemí pro turisty

Památky

Hasičská zbrojnice

Atraktivní okolí obce

Sokolovna

Místa pasivního odpočinku

Volnočasové aktivity

Mezigenerační vztahy

Blízkost kamenolomu

Spolupráce s obcí

Začlenění přistěhovalých rodin

Významná archeologická lokalita

Vandalismus

Podnikatelská základna
Informovanost občanů
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Příležitosti

Hrozby

Podpora pro rodinné politiky vládou České

Pokračující trend stárnutí obyvatelstva

republiky a JMK

Odliv mladých lidí, migrace

Zvýšení nabídek práce v rámci

Zatížení rozpočtu obce

Jihomoravského kraje
Programové období 2021-2027 – nové

Nedostatek zaměstnavatelů v území

dotační možnosti z EU
Dotační možnosti – národní zdroje

Krachování malých firem

Zapojení veřejnosti do komunitního rozvoje. Úpadek zemědělství - dotace, degradace
Aktivizace seniorů do veřejného

krajiny, pokračující trend rozsáhlého a

života. Aktivizační služby pro rodiny s

agresivního obhospodařování, nezájem

dětmi. Programy pro seniory, rodiny

mladých

s dětmi, dobré vztahy s místními rodáky.
Budování míst vhodných pro jejich
setkávání.
Rozvoj meziobecní spolupráce (DSO)

Administrativní náročnost a byrokracie

Prohloubení spolupráce s aktéry rozvoje

Oddálení řešení dopravní situace a

území (MAS, MAP)

dostupnost

Navázání a budování dobrých vztahů s

Neustále se zhoršující technický stav silnic a

přeshraničními partnery.

komunikací.

Jednání ve věci dobudování dopravní

Nedostatek kvalifikované pracovní síly a

infrastruktury, v případě již

mladých lidí

fungujícího IDOS JmK dořešit o častějších
spojeních, zlepšení návaznosti, ...
Podpora malého a středního podnikání

Celosvětová krize (pandemie, ekonomická,
energetická)

Rozvoj cestovního ruchu, jako velmi

Omezení finanční podpory z národních

významné složky příjmu do obecních

zdrojů

rozpočtů, pevné součásti ekonomiky
venkova a zaměstnanosti.
Rozvoj destinačního managementu a tvorba

Působení politických vlivů, nedostatečná

společné nabídky

komunikace a nespolupráce
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Nabídka vzdělávacích programů, kurzů,

Změna klimatu (oteplování, sucho,

besed v různých oblastech

ekologické katastrofy)

Potenciál významné archeologické lokality

Řešení osobních problémů na úrovni obce
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Návrhová část
Vize rozvoje obce, cíle, opatření, aktivity
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Předkládaná návrhová část strategického plánu je jeho stěžejní částí, která určuje, jakým
směrem se bude v následujících letech ubírat rozvoj obce.
Postup tvorby návrhové části
Zpracovatel spolupracoval na přípravě se starostou a místostarostkou obce a pracovní skupinou,
která byla vytvořena pro účel tvorby strategického dokumentu a byla složena ze zástupců
zastupitelstva, spolků a „akčních“ občanů.
Vychází ze znalostí, zkušeností a záměrů vedení obce, znalostí a zkušeností členů pracovních
skupin a z názorů veřejnosti.

Strategický plán obce
VIZE

Cíl

Cíl

Opatření

aktivity

aktivity

Opatření

aktivity

aktivity

Opatření

aktivity

aktivity

Opatření

aktivity

aktivity

Opatření

aktivity

aktivity
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STRATEGICKÁ VIZE
Rozvojová vize je pozitivní formulací žádoucího stavu, kterého chce obec Vedrovice dosáhnout
ve střednědobé budoucnosti. Je navržena na základě podrobného poznání současného stavu,
zhodnocení podmínek pro budoucí rozvoj a s respektem k hodnotám, které společně sdílí
místní společenství. Stanovuje žádoucí směr rozvoje, definuje hlavní současné problémy a
rozvojové priority, na které se vedení obce, za očekávaného přispění a podpory občanů,
zaměří v časovém horizontu do roku 2030.
Strategický plán definuje tuto vizi rozvoje obce Vedrovice do roku 2030:

Vedrovice jako živá obec s vyzrálou občanskou společností a pospolitostí, s
pevně zakořeněnou identitou lidí, hrdostí k místu života a vážící si odkazu
předků. Obec, kde se dobře žije lidem všech generací, a kteří mají dostatek
příležitostí k osobnímu rozvoji a bohatý komunitní život.
Obec

bezpečná

s

komplexně

vyřešenou

dopravní

a

technickou

infrastrukturou a rozvinutými službami pro občany i návštěvníky.
Obec se zachovalou kulturní krajinou, které si občané považují a chrání ji
pro další generace.
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STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY
Po zpracování výsledků byly stanoveny pro strategii na programové období 2022 – 2030
následující strategické cíle.

ROZVOJ LIDSKÉHO POTENCIÁLU A ZDRAVÁ SPOLEČNOST
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VZHLED OBCE, VYBAVENOST, VEŘEJNÝ PROSTOR A ZELEŇ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINA, ZEMĚDĚLSTVÍ
CESTOVNÍ RUCH, MÍSTNÍ EKONOMIKA A SPOLUPRÁCE

Cíl 1 ROZVOJ LIDSKÉHO POTENCIÁLU A ZDRAVÁ SPOLEČNOST

Řešená témata v rámci rozvojové oblasti:
•

rozvoj komunity, vztah obec a občané

•

spolkový život

•

volnočasová, sportovní a kulturní infrastruktura

•

školství a vzdělávání

•

sociální a zdravotní služby

•

zlepšování soužití obyvatel a mezilidských vztahů

Opatření 1. Udržet a rozvíjet komunitní život v obci
Aktivity:
 1.1. Podpora činnosti volnočasových a společenských akcí pro všechny věkové
skupiny občanů
 1.2. Vytváření podmínek pro vlastní aktivitu mladých lidí a zapojování mládeže do
řešení veřejných záležitostí.
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 1.3. Udržení a rozvoj místních kulturních a lidových tradic
 1.4. Podpora „místní paměti“ - znalosti historie a místopisu
 1.5. Podpora a rozvoj spolkové činnosti, spolkových zařízení, zázemí a vybavení
Obec se významně podílí na veřejném životě. Vedle proaktivní role obce hrají významnou roli
také místní spolky a pravidelné akce v průběhu roku. Dle dotazníkového šetření představuje
kulturní a společenský život zřejmě jeden z klíčových faktorů, které mají vliv na to, že se v obci
cítí občané spokojeně a je potřeba tyto aktivity stále podporovat. Živé dění ve veřejném
prostoru, spolková činnost a komunitní aktivity posilují sociální vazby a atmosféru sousedské
pospolitosti a pocitu sounáležitosti s místním společenstvím
Opatření 2. Rozvoj komunity, sociální a zdravotnické služby
Aktivity:
 2.1. Podpora prorodinných opatření
 2.2. Rozvoj sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel
 2.3. Podpora zaměstnanosti
Prognózy věkového vývoje obyvatelstva potvrzují předpoklad dalšího stárnutí populace. S
postupem let tak budou vzrůstat zejména kvantitativní požadavky na rozsah související sociální
péče. Bude nutné hledat řešení sociálních a zdravotních potřeb různých skupin obyvatel a
vytvářet podmínky pro zajištění sociálních služeb a přístup k primární zdravotní péči. Potřebné
lékařské služby jsou v současnosti dosažitelné v rámci regionu, pozornost je důležité věnovat
dostupnosti lékařské péče pro osoby s handicapem, zdravotním či sociálním. Zkušenosti z
jiných obcí v této souvislosti ukazují možnosti zřízení tzv. „senior taxi“ pro pravidelnou
dopravu do zařízení sociální péče. Prověření životaschopnosti služby taxi bude vyžadovat
zpracování koncepce zřízení.
Důležitou oblastí je také prorodinná politika. Vytvořit optimální prostředí pro rodiny s dětmi,
zvýšit kvalitu rodinného života a podpořit slaďování rodinného a pracovního života Obec se
nově zapojuje do auditu familyfriendlycommunity, což je rozšířená podpora obcí ze strany
Jihomoravského kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin a celé
komunity.
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Opatření 3. Zkvalitnit podmínky pro rozvoj volnočasových a sportovních aktivit místních
obyvatel
Aktivity:
 3.1. Budování a zajištění provozu a údržby infrastruktury pro volnočasové aktivity
 3.2. Budování a zajištění provozu a údržby infrastruktury pro sportovní aktivity
 3.3. Podpora volnočasových a sportovních aktivit různých skupin, např. seniorů
V obci je už dnes pestré zázemí a infrastruktura pro pohybové a sportovní vyžití, včetně zázemí
pro klid a odpočinek. Z dotazníkového šetření vyplynula větší potřeba pro rozvoj
volnočasových aktivit.
Opatření 4. Školství a vzdělávání
Aktivity:
 4.1. Pokračovat v obnově a rozvoji infrastruktury pro vzdělávání
 4.2. Rozvoj využívání informačních technologií při vzdělávání
 4.3. Rozvoj aktivit mimoškolního vzdělávání
 4.4. Rozvoj pedagogického zázemí, školní jídelna a výdejna
Investice do modernizace objektů pro vzdělávání, pedagogického zázemí a doprovodného
stravovacího zařízení – výstavba, rekonstrukce, energetické úspory, modernizace technologií a
vybavení. Podpora zájmového a neformálního vzdělávání. Podpora zvyšování kompetencí žáků
v klíčových aktivitách, jako jsou cizí jazyky, přírodní vědy, polytechnické vzdělání, digitální
kompetence. Pedagogičtí pracovníci budou kvalifikovaní a motivovaní pro výkon svého
povolání.
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Cíl 2 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRATRUKTURA
Řešená témata v rámci rozvojové oblasti:
o doprava - dopravní obslužnost a doprava v klidu (parkování)
o funkční technická infrastruktura
o prostupnost obce a bezpečnost

Opatření 5. Kvalitní dopravní infrastruktura, bezpečnost v dopravě
Aktivity:
 5.1. Budování a údržba komunikací, chodníků a jiných bezpečnostních prvků
 5.2. Budování, rozvoj a údržba cyklostezek, cyklotras a turistických tras
 5.3. Zpomalení dopravy na území obce
 5.4. Zlepšit dopravní obslužnosti v obci v rámci regionu
 5.5. Vybudovat fungující model parkování v centru obce
Opatření 6. Kvalitní technická infrastruktura
Aktivity:
 6.1. Rozvoj technické infrastruktury
 6.2. Údržba kanalizace a ČOV a vodovodního řádu
Zkvalitnění dopravní infrastruktury je klíčovým předpokladem pro budoucí sociální,
ekonomický i environmetální rozvoj obce Vedrovice. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že
obec by měla více investovat do budování a údržby chodníků a místních komunikací.
Dopravní obslužnost také není v současné době pro občany optimální. Především se jedná o
cesty za prací a do škol v Brně, kdy je nutné využít železniční dopravu. Ke zlepšení komfortu
veřejné dopravy je nutné rozšíření nabídky autobusových spojů na vlakové nádraží Rakšice.
Špatně dostupné je pro občany také město Znojmo.
Tlak na parkovací místa dochází v centru obce, kde se nachází Obecní řad, základní škola,
Muzeum a informační centrum, COOP a kulturní dům.
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Cíl 3 VZHLED OBCE, VYBAVENOST, VEŘEJNÝ PROSTOR A ZELEŇ
•

charakter území - ráz obce, vzhled a uspořádání sídla

•

nová výstavba, únosná kapacita území

•

občanská vybavenost a veřejné služby

•

veřejný prostor a zeleň

•

místní ekonomika - nabídka obchodů a komerčních služeb

Opatření 7. Vybavenost obce a veřejná prostranství
Aktivity:
 7.1. Rekonstrukce obecních budov a snižování jejich energetické náročnosti
 7.2. Revitalizace a rozvoj veřejných prostranství
 7.3. Rekonstrukce či rozvoj zázemí pro pořádání společensko–kulturních akcí
 7.4. Udržet vysoký podíl veřejné zeleně a zlepšit vzhled a kvalitu ploch veřejné zeleně
 7.5. Revitalizace požární nádrže
 7.6. Výstavba nové hasičské zbrojnice
 7.7. Uchovávat kulturní hodnoty území včetně tzv. památek místního významu
 7.8. Výstavba odpočívadel, přístřešků, rozhleden, vyhlídek
Opatření 8. Posílit udržitelný územní rozvoj obce
Aktivity:
 8.1. Podpora nové výstavby s ohledem na únosnou kapacitu území a možnosti
(doprovodné) technické infrastruktury
 8.2. Zachování klidového rázu obce
 8.3. Získávání strategických pozemků a nemovitostí pro budoucí potřeby rozvoje obce
Opatření 9. Zajištění čistoty a bezpečnosti v obci
Aktivity:
 9.1. Udržení čistoty v obci
 9.2. Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství
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 9.3. Prevence kriminality a předcházení projevům sociopatologických jevů na území
obce
Obec pečuje o veřejná prostranství, rozšiřuje plochy veřejné zeleně a pečuje o její kvalitu. Péče
o veřejnou zeleň a veřejná prostranství zahrnuje údržbu a revitalizaci zbývajících ploch,
případně vytváření ploch nových.
V roce 2019 obec schválila nový územní plán. Stavební rozvoj obce patří mezi zásadní témata.
Obyvatelé obce si dnes cení především klidného života a příznivého životního prostředí. Pro
udržitelný rozvoj území obce je nutné zvažovat únosnou kapacitu území, kapacitu
infrastruktury (zejména odvodu a čištění odpadních vod), nároky na dopravní obslužnost a
budování dopravní infrastruktury a dostupnost míst pro relaxaci. Vnější podobu sídla a obraz,
jakým na nás celkově obec působí, utváří primárně uspořádání a charakter zástavby, vzhled
veřejných prostranství a množství a kvalita zeleně. Na proměně sídla se nutně projeví, pokud
obec má a uplatňuje koncepční přístup s jasnou představou o urbanistické struktuře. Pro
vytvoření základního rámce urbanistického a architektonického řešení zástavby a vzhledu obce,
vč. veřejných prostranství a zeleně je i pro malé obec únosné navázat alespoň dílčí spolupráci
s urbanisty a architekty.
V oblasti občanské vybavenosti je nutná rekonstrukce budovy obecního úřadu a výstavba nové
hasičské zbrojnice. Obec také připravuje projekt na revitalizaci veřejného prostranství v oblasti
Písníky pro společensko-kulturní akce. Dále se ukazuje, že by někteří občané přivítali úpravu
požární nádrže na přírodní koupaliště. Přestože řada domácností má soukromý bazén na svém
pozemku, přírodní koupaliště by představovalo další vhodnou příležitost pro společenské
setkávání a komunitní život.
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Cíl 4 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KRAJINA, ZEMĚDĚLSTVÍ
Opatření 10. Zlepšení kvality životního prostředí a zajištění prostupnosti krajiny
Aktivity:
 10.1. Zvyšování ekologické stability krajiny
 10.2. Realizace opatření v rámci pozemkových úprav
 10.3. Obnova a údržba polních cest
 10.4. Zřizovat protipovodňová opatření, zabezpečovat odvod srážkových a
povrchových vod
 10.5. Revitalizační opatření v povodí Šumického potoka
 10.6. Vzdělávání a osvěta

Opatření 11. Odpadové hospodářství a nakládání s odpadními vodami
Aktivity:
 11.1. Údržba sběrných míst a míst k ukládání směsného komunálního odpadu
 11.2. Podpora domácího kompostování
 11.3. Likvidace nepovolených skládek
Opatření 12. Podpora zemědělství
Aktivity:
 12.1. Podpora ekologických způsobů hospodaření
 12.2. Podpora obnovy vinic, sadů
 12.3. Podpora tradiční zelinářské výroby
 12.4. Podpora ovocnářství a místního vinařství
 12.5. Marketing a propagace zemědělských výrobků
Obec postupně realizuje opatření navržených v pozemkových úpravách (biocentra,
biokoridory), což výrazně přispívá ke zvyšování ekologické stability krajiny. Důležitá bude
následná údržba. V krajině ale citelně chybí vyšší podíl vodních ploch. Kromě Vedrovického
rybníku žádné vodní plochy v katastru obce neexistují. Je potřeba revitalizačních opatření, která
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povedou ke zlepšení podmínek a aktuálních potřeb zadržení vody v krajině. Problém také
představují přívalové deště, které v určitých částech obce způsobují mírné záplavy. Důležité je
také udržovat propustnost krajiny výstavbou a údržbou polních cest.
Provoz lomu v blízkosti obce je spojen s možnými riziky a zátěží pro životní prostředí v obci,
především se jedná o znečištění ovzduší a hluk, rizika jsou spojována především s případným
budoucím rozšiřováním lomu, je proto z hlediska zájmů obce důležité sledovat plány lomu na
rozšiřování provozu.
V oblasti odpadového hospodářství je důležitá údržba sběrného dvora a ostatních míst
k ukládání odpadu. Velkým problémem je stále odhazování odpadků v krajině, které ji hyzdí a
mohou kontaminovat povrchové i podzemní vody. Důležité je environmentální vzdělávání a
osvěta mezi občany.
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Cíl 5 CESTOVNÍ RUCH, MÍSTNÍ EKONOMIKA A SPOLUPRÁCE
Opatření 13. Marketing a propagace
Aktivity:
 13.1. Tvorba marketingových strategií a projektů
 13.2. Podpora tvorby turistických balíčků a návštěvnických programů
 13.3. Tvorba vydávání tiskovin, publikací, webových prezentací, upomínkových
předmětů, suvenýrů
 13.4. Podpora a modernizace Muzea a informačního centra
Opatření 14. Podpora podnikání a místní ekonomiky
Aktivity:
 14.1. Podpora udržení a rozvoje tradičních řemesel
 14.2. Využití nevyužitých objektů pro podnikatelskou činnost
 14.3. Podporovat investice v katastru obce, které napomohou zlepšení zaměstnanosti a
vytvoří nová pracovní místa
Opatření 15. Aktivní spolupráce uvnitř i navenek
Aktivity:
 15.1. Zachování spolupráce DSO Moravskokrumlovsko
 15.2. Zachování spolupráce s MAS Živé Pomezí Krumlovsko-Jevišovicko,.z.s.
 15.3. Zachování přeshraniční spolupráce
 15.4. Budování sítě sociálních služeb
Zvyšování informovanosti v území – využití vhodných komunikačních nástrojů pro
nastartování zpětných vazeb z území (web, elektronické aplikace, zpravodaj, newsletter,
infopulty v obcích, distribuce informací)
Obecní úřad komunikuje s občany, je otevřený, podporuje účast občanů na veřejném dění a
veřejných záležitostech. Je potřeba, aby vedení obce, spolky, podnikatelé a jednotliví občané
spolu komunikovali a spolupracovali při řešení záležitostí, kde sdílí společný zájem. Zároveň
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je obec otevřená vůči svému okolí, zajímá se o dění v rozvoji širšího území a aktivně usiluje o
prosazení svých priorit.
Ambicí obce je do budoucna budovat takové vztahy a spolupracovat na takových
projektech a aktivitách, které budou napomáhat včasné informovanosti představitelů
obce o blížících se změnách a příležitostech a umožní strategické zaměření na takové
priority, které budou schopny na změny včas adekvátně reagovat s cílem zajistit maximální
možnou míru spokojenosti obyvatel s kvalitou života ve Vedrovicích a předcházet jejich
odchodu do jiných regionů.
Posílení spolupráce s okolními obcemi, případně s vedením kraje znamená přínos zejména v
oblasti zajištění bezpečnosti, zajištění sociálních služeb, rozvoje dopravy a koordinace
rozvojových záměrů.
Důležitou oblastí je podpora místní ekonomiky a posilování příležitostí pro podnikání v
drobných službách. Nabídka základních obchodů a služeb je stabilní a obec využívá dostupné
nástroje k podpoře jejich kvality a udržitelnosti. Obyvatelé s omezenou možností mobility mají
zajištěný přístup k základním potravinám a zboží denní potřeby. V obci fungují 2 typy zařízení
stravovacích služeb, návštěvníci najdou nocleh ve kvalitním malokapacitním ubytovacím
zařízení.
Obec má velký potenciál v oblasti cestovního ruchu. Podmínky obce se pro tuto oblast přímo
nabízejí, archeologické nálezy, Muzeum a informační centrum, klidné prostředí, zajímavé
památky, naučná stezka, Vedrovice jako vinařská obec.
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PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Způsob aktualizace
Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné revidovat, případně aktualizovat
dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Dílčí revize dokumentu budou probíhat v případě
potřeby, minimálně ke konci každého kalendářního roku. Změny PRO budou prováděny přímo
do dokumentu. Výsledkem bude dokument s označením data, ke kterému se váže aktualizovaná
verze. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem souběžně se
schvalováním ročního rozpočtu.
Závěr
Zastupitelstvo obce Vedrovice schválilo strategický dokument Program rozvoje obce
Vedrovice na zasedání zastupitelstva dne 30. 11. 2021 usnesením číslo 35/9.
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