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 » Na Vlčí hoře je kříž
Na  začátku roku 2020 jsme měli 

každý svoje tužby a představy. I  já jsem 
očekával něco jiného. Navštívila nás 
neznámá nemoc, která mnohým vzala 
zdraví a  také některým nemilosrdně 
zkrátila život.

Napadlo mně zjistit, co dělali 
v  takové době naši předkové. Stavěli 
kříže, morové sloupy. kapličky a  Boží 
muka za  ochranu v  dobách epidemie 
i v době války.

Proto jsem se rozhodl postavit 
kříž na  nejbližším kopci k  naší vesnici. 
Po  vyřízení formalit u  Státních 
Lesů, za  které děkujeme paní Heleně 
Novákové, jsme s  kamarády jednali 
na  pile Jezeřany. Koupili jsme dubový 
hranol o síle 30 na 30 cm a délce 5 metrů. 
Při placení šlo ale spíše o  sponzorský 
dar. Díky za to kamarádi.

Tento kříž jsem doma pořádně 
očistil a  napustil roztokem. Dále jsem 
oslovil místního řezbáře pana Roberta 
Janderku a  požádal ho o  vyrytí nápisu 
na kříž. Je to druhý sponzor, o kterém je 
třeba se zmínit.

Další fachman, který kříž zvelebil, je 
Vladimír Becha, umělecký kovář 

Zároveň se připravovalo místo, kde 
bude kříž stát. Na  Vlčí hoře jsem našel 
místo, odkud je výborný pohled na naši 
vesnici a další vesnice směrem k Pálavě.

Další návštěvy na  kopci byly jen 
pracovní. Jednalo se o  posečení trávy 
a  vysekání křovin. Všechno jsem 
dělal pro úspěch akce a  také pro svoje 

uspokojení. Dne 18. 11. 2020 jsem 
byl celý den na  kopci. Dovezl jsem si 
kámen a  beton. Mezi dvěma kameny 
jsem nachystal místo, kde bude kříž 
postaven. Termín usazení kříže byl 
určen na 6.12.2020. Tento den byl ve 14 
hodin kříž přepraven ke  kostelu, kde 
pan farář Fiala kříž požehnal a posvětil. 
Následovala jízda traktorem na  Vlčí 
horu, kde jsem se 14 kamarády kříž 
postavil.

Co ještě zbývá? Postavit žulový 
kříž s  věnováním, které napíše mistr 
kamenický pan Moučka Oldřich 
z Lesonic.

Moje přání je, aby se toto dílo líbilo 
všem, kteří toto místo navštíví. A  také 
doufám, že moje práce bude narušována 
jen stářím a počasím.

Za to děkuje Petr Becha
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 » Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.

Před rokem by si nikdo z nás ani nepřipustil, 

jaké dopady bude mít pandemie COVID-19 

na  naše žití, na  kulturní akce, na  vše, co nás 

běžně provázelo životem do jara 2020.

Zvláště dny nedávné, kdy z tohoto světa odešlo několik lidí, 

kterých jsem si velmi vážil a v jejichž případě jsem si nepřipustil, 

že by mohli podlehnout této nemoci, mne velmi zasáhly. 

V hospodě neuslyším příběhy a vtipy Petra Lišťáka. Nepromluvím 

si se Soňou Hamalovou, nepozdravím se u obchodu ani s Martou 

Veselskou. Na rybách už nepotkám Mirka Černého. Dobré slovo 

a zpěv neuslyším od Jána Palutky. Poradit se nebudu moci ani se 

svým kolegou, starostou obce Loděnice, Bc. Karlem Kampasem. 

Všichni zůstanou v mých vzpomínkách a v mém srdci.

I  když nás takové smutné věci potkávají, čas se nezastaví 

a my všichni musíme pracovat a žít dále. Všichni jsme teď na jaře 

zaseli na svých polích a budeme očekávat, jakou úrodu se nám 

podaří během roku vypěstovat. Každý z nás má svá očekávání 

pro další období.

Zpravodaj vychází po více, jak půl roce a my všichni, kdož 

se na jeho podobě podíleli, doufáme, že Vám přinese co nejvíce 

pozitivních zpráv, pro Vás důležitých informací a  zajímavých 

novinek. Každý si snad mezi všemi články najde to své.

Z tohoto místa Vás každý rok zvu na Den obce, který bývá 

vždy první sobotu v květnu. Letos, stejně jako loni, tento svátek 

nemůžeme pořádat. Přesto věříme, že situace bude příznivá 

na  tolik, abychom uspořádali alespoň Den otevřených dveří 

v  Základní škole a  mohly Vám představit celou budovu v  její 

nové podobě. 

Váš starosta

Richard Janderka

 » Pozdrav z Vysoké pri Morave
Drahí priatelia,

keď sme sa naposledy v  roku 2020 

videli, pevne som veril, že sa budeme 

stretávať i  po  zvyšok roka 2020. Všetky 

plány až doteraz nám prekazil COVID - 

19.  Verím, že tento rok sa stretneme u nás 

vo Vysokej pri Morave dňa 19.6. 2021 pri 

Vítaní leta,  dňa 14.8. a 15.8. 2021 by som 

Vás rád privítal pri oslave 750. výročia 

prvej písomnej zmienky o našej obci.  Ďalšou akciou kde by som 

Vás rád videl je Vítanie jesene v našej obci spojené s kultúrnym 

programom a  ako sprievodná akcia je medzinárodná súťaž 

vo varení gulášu za  účasti partnerských obcí  Marchegg – AT, 

Povljana – HR, Szombathely  - HU  a samozrejme očakávame 

Vedrovice - CZ.  Zároveň nám minulý rok chýbalo tradičné 

stretnutie dôchodcov u nás v októbri a u Vás „na Martina“. Som 

presvedčený, že naše dlhodobé vzájomné vzťahy budú v krátkej 

dobe po  prekonaní COVID -19 obnovené a  znovu zažijeme  

vrúcnu priateľskú atmosféru. Chcel by som pozdraviť všetkých 

občanov Vedrovíc a zaželať im veľa zdravia pri súčasnej situácii 

s  COVID-19. Po  zaočkovaní už nič nebude brániť tomu, aby 

sa naša spolupráca naďalej  rozvíjala. Ako bonus pre rok 2022 

by bola účasť niektorých dôchodcov od Vás na Ženskom chmate 

pri pochovávaní basy, na  ktorej sa pravidelne zúčastňuje Váš 

starosta. Teším sa na naše najbližšie stretnutie.

S pozdravom 

Dušan Dvoran

Starosta obce

 » Projekty obce Vedrovice v roce 2021
S  ohledem na  předpokládaný pokles daňových příjmů 

do  rozpočtu obce, vlivem všech omezení v  souvislosti 

s  pandemií COVID-19, jsme pro rok 2021 volili realizaci 

projektů v menší míře, než jsme si mohli dovolit v minulých 

letech, a  to také s  ohledem na  to, že se některé záležitosti 

dokončovaly ještě z roku 2020. 

Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice 
a Obnova ZTI v budově ZŠ Vedrovice
Úspěšně se nám podařilo dokončit realizaci důležitých 

projektů modernizace budovy naší základní školy, které jsme 

zahájili v minulém roce.

Projekt „Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice“ řešil 

přístavbu budovy a půdní vestavbu. V přízemí budovy školy 

zůstaly původní dvě kmenové učebny, družina, šatny žáků 

a  zaměstnanců, úklidová místnost a  sociální zařízení žáků 

včetně sprchy. V  půdní vestavbě vznikly speciální učebny 

(počítače a „lehké“ dílny). Dále je zde pak ředitelna, sborovna, 

kabinety, soc. zařízení žáků, učitelů a úklid. komora. Ve střeše 

nad šatnami a  sociálním zařízením je prostorný sklad. Obě 

podlaží spojuje schodiště umístěné v části původního kabinetu, 

který byl odstraněn. Nová třída v přízemí, třída v 1. poschodí 

a schodiště tvoří novou dvorní přístavbu, která je od původní 

zástavby barevně odlišena.

Spolu s  tímto projektem byl zároveň realizován projekt 

„Obnova ZTI V budově ZŠ Vedrovice“, který se týkal obnovy 

rozvodů studené a  nových rozvodů teplé vody na  sociálních 

zařízeních u  dívek i  chlapců a  doplnění rozvodů vody 

a  umyvadel ve  třech třídách v  přízemí. S  tím se spojila také 

výměna dlažby na chodbě a WC.

Realizace byla zahájena o  letních prázdninách, a  i  přes 

nepříznivé počasí v  závěru roku se podařilo vše dokončit 

RADNICE
INFORMUJE
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v  daném termínu tak, aby mohla výuka začít od  druhého 

pololetí školního roku.  

Chodníky kolem hlavní komunikace
Byla podána žádost o  stavební povolení na  vybudování 

chybějících chodníků a  obnovu stávajících chodníků kolem 

hlavní silnice v  Zábrdovicích (od  začátku obce ve  směru 

od Moravského Krumlova, až po hasičskou zbrojnici) a v části 

k.ú. Vedrovice (tzn. od  křižovatky u  hasičské zbrojnice, 

přes úpravy autobusových zastávek, až po  křižovatku před 

kostelem).

V souvislosti s ukončenou rekonstrukcí školy jsme vybrali 

chodník od  zastávky před OÚ a  kolem školy pro realizaci 

v  tomto roce. Na  obnovu této části chodníků jsme podali 

žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, u které v tuto 

chvíli ještě čekáme na schválení.

Na  obnovu a  vybudování chodníků v  Zábrdovicích, 

na  stavební úpravy obou zastávek a  na  vybudování nových 

chodníků od  školy ke  kostelu budeme hledat další dotační 

zdroje, abychom je mohli v  následujících letech postupně 

dokončit.

Vyřízení stavebního povolení na  chodníky od  kostela 

na druhý konec obce bychom chtěli mít hotové do konce roku.

Prodloužení inženýrských sítí za mateřskou 
školou
Na  začátku letošního roku jsme připravili projektovou 

dokumentaci pro realizaci vodovodu a tlakové kanalizace pro 

celou plochu plánované nové zástavby za MŠ, jak je vymezena 

v  Územním plánu. Tato dokumentace bude se žádostí 

o stavební povolení podána v květnu na stavební úřad.

Realizace těchto dvou sítí je rozdělena na  tři etapy. 

V  letošním roce se budou realizovat dvě etapy k  právě 

dokončovaným rodinným domům (za  rybníkem a  za  MŠ) 

a v roce následujícím budou tyto dvě etapy propojeny etapou 

třetí, aby byly vodovod i kanalizace v okruhu.  

Terénní úpravy pozemku p.č. 2598
Od roku 2018 probíhalo na ploše bývalé skládky (pozemek 

p.č. 2598) šetření České inspekce životního prostředí, které 

bylo zahájeno na základě podnětu (udání). V srpnu 2020 bylo 

šetření ukončeno vydáním rozhodnutí, na  základě kterého 

měla obec Vedrovice platit pokutu ve výši 450.000,-Kč za  to, 

že neměla povolení k nakládání s odpady, které vydává Krajský 

úřad Jihomoravského kraje. Záměr o  uložení přebytečné 

zeminy byl uváděn již v projektové dokumentaci pro vodovod 

i kanalizaci, ke které se vyjadřoval Odbor životního prostředí 

KÚ JmK bez udání podmínky vydání povolení. Uložená zemina 

měla také provedené kontrolní vzorky, které potvrzovaly 

nezávadnost uloženého materiálu a  možnost jeho použití 

při rekultivaci (terénních úpravách). Domnívali jsme se, že 

postupujeme podle všech dostupných povolení a  podmínek 

v nich vydaných, ale ČIŽP byla jiného názoru. Obec se proti 

rozhodnutí ČIŽP odvolala k Ministerstvu životního prostředí 

s  tím, že jsme postupovali správně a  pokuta by měla být 

zrušena. MŽP potvrdilo to, že obec Vedrovice nakládala 

s odpady v zařízení (místě), které nebylo k nakládání s odpady 

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech určeno, ale na druhé 

straně snížilo vyměřenou pokutu na 300.000,-Kč. Tuto pokutu 

obec v prosinci 2020 zaplatila.

Projekt „Terénní úpravy pozemku p.č. 2598“ má od  roku 

2016 vydané rozhodnutí o  změně využití území (stavební 

povolení) a byl také v roce 2016 zahájen, ale z důvodu přesunu 

fi nancí v rozpočtu obce na jiné projekty, nabyl dokončen.

Od  začátku roku připravujeme novou projektovou 

dokumentaci, která bude respektovat podmínky a doporučení 

plynoucí z  odborného posudku, který si nechala ČIŽP 

zpracovat a byl součástí rozhodnutí ČIŽP. Na základě této nové 

dokumentace bude po  vydání změny rozhodnutí o  změně 

využití pozemku provedena konečná úprava (rekultivace) 

pozemku se zalesněním strání tímto projektem vzniklých. 

Horní plocha bude zatravněna.

 » Odpady v naší obci

Výše poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství
Připomínáme Vám tímto, že je stanovena výše poplatku 

za odstraňování komunálních odpadů 700,-Kč na poplatníka, 

s platností od 1. 1. 2021.

Platba za odpady je možná:

1. V hotovosti na OÚ Vedrovice

V době úředních hodin, od 1. února 2021

2. Bezhotovostně na účet obce

bankovní spojení: číslo účtu 1581857399/0800, VS 1340, 

SS – číslo popisné

Splatnost poplatku za odpady je do 30. června.

Motivační a evidenční systém pro odpadové 
hospodářství
Do  systému bylo ve  sledovaném období zapojeno 82,3 % 

domácností z  celé obce. Po  vyhodnocení roku 2019/2020 

stanovilo Zastupitelstvo obce slevy pro rok 2021 takto:

- Hodnota EKO bodu 8,-kč

- Strop odměny bude 80 % z poplatku za odpady

Podle tohoto nastavení budou mít celkem 4 domácnosti 

maximální slevu, a to 560,-Kč na osobu. Dalších 12 domácností 

má pro tento rok průměrnou slevu 481,-Kč na  osobu, 16 

domácností dosáhne na  průměrnou slevu 340,-Kč na  osobu, 

82 domácností na  průměrnou slevu 185,-Kč na  osobu a  213 

domácností na průměrnou slevu 59,-Kč na osobu.

Vaši slevu na  poplatku za  obecní systém odpadového 

hospodářství Vám sdělíme na  emailu ucetni@vedrovice.

cz, nebo si ho přečtete při inventuře stanoviště na  Vašem 

odpadovém účtu.

Do svého účtu se přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů, 

které najdete na  listu s  čárovými kódy pro lepení na  pytle 

s tříděným odpadem.

Třídění vybraných odpadů = Vaše body 
do systému
Při svozu tříděných odpadů stále zjišťujeme, že nejsou 

všechny pytle plné tak, aby z  nich jejich „majitel-třídič“ měl 

plusové body do systému, protože si nehlídá jejich hmotnost, 

která je klíčová. Pro připomenutí byl součástí posledního 

občasníku Návod, jak třídit vybrané odpady. Z něho vyplývá, 

že by měl mít pytel s  plastem hmotnost 2,5 – 4,5 kg, pytel 
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s papírem nebo balík papíru pak hmotnost 5,0 – 7,0 kg.

Malá statistika sběru plastů

V roce 2020 bylo svezeno celkem 4211 pytlů, v následujícím 

hmotnostním poměru:

1. Hmotnost do 2,0 kg → 571 ks

2. Hmotnost od 2,05 do 2,48 kg → 787 ks

3. Hmotnost od 2,5 do 3,0 kg → 1262 ks

4. Hmotnost od 3,05 do 4,5 kg → 1435 ks

5. Hmotnost od 4,55 kg → 156 ks

Pod limit 2,5 kg bylo tedy 32 % pytlů, a to je škoda. 

Letošní výsledky za leden a únor

631 pytlů s plastem, z toho 232 ks (37 %) bylo pod limit 2,5 kg.

344 pytlů s papírem, z toho 176 ks (51 %) bylo pod limit 5 kg.

Zvažte si svoje vytříděné odpady, než je dáte před dům!

Jsou to Vaše body do systému slev.

Sběrný dvůr = letní režim
Připomínáme Vám, že je od dubna provoz sběrného dvora 

obnoven v letním režimu. 

Otvírací doba:

Pondělí od 8:00 do 12:00 hodin

Středa od 10:00 do 18:00 hodin

Sobota od 8:00 do 12:00 hodin

 » Poplatky a údaje pro zadání 
bezhotovostní platby
Číslo účtu pro platby na účet obce je 1581857399/0800.

Poplatek za psa 
– 100,-Kč za psa na rok. Za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele 300,- Kč.

VS 1341, SS – číslo popisné

Poplatek za odběr vody
Vodné je od  1. 1. 2020 stanoveno ve  výši 25,- Kč za  m3, 

a  odečty vodoměrů se provádí čtvrtletně. Na  začátku ledna, 

na  začátku dubna, na  začátku července a  na  začátku října. 

Čtvrtletně pak většina občanů také vodné platí.

Je možné ho platit následujícím způsobem: 

1. V hotovosti na OÚ Vedrovice

V době úředních hodin

2. Bezhotovostně na účet obce

bankovní spojení: číslo účtu 1581857399/0800, VS 

23102111, SS – číslo popisné

Vodné je možné platit také měsíčně, např. 300,-Kč. Bude 

pak na konci roku vyúčtováno.

Poplatky za odpady
Výše poplatku za  odstraňování komunálních odpadů je 

stanovena ve  výši 700,-Kč na  poplatníka, s  platností od  1. 1. 

2021.

Platba za odpady je možná:

1. V hotovosti na OÚ Vedrovice

V době úředních hodin, od 1. února 2021

2. Bezhotovostně na účet obce

bankovní spojení: číslo účtu 1581857399/0800, VS 1340, SS 

– číslo popisné

Splatnost poplatku za odpady je do 30. června!

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Předmět poplatku, veřejná prostranství a  ohlašovací 

povinnost jsou podrobně popsány v  Obecně závazné 

vyhlášce č. 1/2020 – místní poplatky (OZV č.1/2020), která je 

zveřejněna na elektronické úřední desce (https://vedrovice.cz/

dokument/9c9554c97a77b5ccbb40659ef827b55e) 

Zkráceně lze říci, že se poplatek při užívání veřejného 

prostranství platí:

- za  umístění stavebního zařízení a  stavebního 

materiálu

- za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

- za umístění skládky dřeva

- za umístění ostatní skládky

- za  umístění dočasných staveb a  zařízení sloužících 

pro poskytování prodeje a služeb

Pokud tedy užíváte veřejné prostranství nebo byste chtěli 

obecní pozemek dočasně využít k  záležitostem uvedeným 

v OZV č.1/2020, pak toto nahlaste na OÚ a bude Vám poplatek 

za užívání vyměřen.  

Od poplatku je podle OZV č. 1/2020 osvobozeno umístění 

stavebního zařízení a  stavebního materiálu na  veřejném 

prostranství po dobu platnosti stavebního povolení a 3 měsíce 

po skončení platnosti tohoto povolení.

Stočné pro rok 2021
Připomínáme výši stočného pro rok 2021, s platností od 1. 

1. 2021, které je stanoveno takto:

- Pro občany – 1505,-Kč s DPH na osobu za rok

- Chalupáři – 1505,-Kč s DPH na objekt za rok

- Firmy ve výši 43,00 Kč s DPH za m3

Stočné za  období 1. 1. – 31. 12. 2021 ve  výši 1505,-Kč 

na osobu (popř. na objekt) je splatné do 31. 10. 2021 a bude 

se hradit ve  dvou splátkách platbou ve  výši ½ smluvní ceny, 

přičemž

- splatnost 1. splátky ve výši ½ smluvní ceny je ke dni 

31. 05. 2021

- splatnost 2. splátky ve výši ½ smluvní ceny je ke dni 

31. 10. 2021

Platba stočného je možná:

1. V hotovosti na OÚ Vedrovice

v době úředních hodin

2. Bezhotovostně na účet DSO

bankovní spojení: číslo účtu 2736882359/0800, VS 

23212111, SS – číslo popisné

Stočné je možné platit v měsíčních zálohách.

Při splatnosti do 31.10.2021 činí měsíční záloha 150,50 Kč 

na 1 osobu nebo za rekreační objekt.

Připomínáme, že na povinnost platit stočné se nevztahuje 

trvalé bydliště, tzn. Povinnost má každá osoba žijící v domě! 

Tedy každý, kdo se dlouhodobě zdržuje na adrese poplatníka 

a tvoří odpadní vody.

 » Státní pozemkový úřad, pobočka 
Znojmo

Realizace projektu „Polní cesta C8 v k.ú. 
Vedrovice“
V  pátek dne 26. března 2021 byla podepsána smlouva 



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ  DUBEN 2021

5

o  dílo na  zhotovení stavby polní cesty C8 v  k.ú. Vedrovice 

se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s  r.o. Termín 

zahájení stavebních prací je od  1. května 2021, dokončení 

nejpozději do  15. září 2021. V  době provádění stavebních 

prací bude přístup na  sousední pozemky možný po  dohodě 

se stavbyvedoucím. Písemnou informaci všem vlastníkům 

sousedních pozemků bude zasílat Státní pozemkový úřad, 

pobočka Znojmo, v nejbližší době.

Polní cesta C8 – Jde o  vybudování cesty navržené 

ve  schválené a  zapsané pozemkové úpravě. Cesta C8 začíná 

v  napojení na  silnici III/3964, končí na  hranici pozemku 

p.č.3029 před napojením na  stávající nezpevněnou cestu 

vedoucí od obce Vedrovice (u oploceného pozemku plynáren).

Cesta C8 vede v  délce 877,60 m. Povrch cesty je navržen 

asfaltový. Cesta je navržena dvoupruhová, šířka cesty je 

navržena 6,5 m (2 x 2,75 m asfaltu + 2 x 0,5 m štěrkové krajnice). 

Kategorie cesty je navržena P 6,5 /30.

Součástí cesty je vybudování 3 sjezdů na  pozemky cest 

a vybudování 3 sjezdů směrem k areálu zemědělského družstva.

Součástí je také vybudování propustku DN 400 pod cestou 

v  km 0,030 z  důvodu převedení povrchové vody přes cestu. 

Propustek je navržen délky 7,5 m s oboustrannými betonovými 

čely délky 3,0 m.

Objednatel a  investor: Státní pozemkový úřad České 

republiky, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 

Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Provozovatel stavby: Obec Vedrovice

 » Modernizace prodejny COOP – 
přístavba skladu
Jednota, spotřební družstvo, Moravský Krumlov má 

v  záměru na  letošní rok významnou investiční akci, a  to 

celkovou modernizaci prodejny Vedrovice. Tato akce bude 

zahrnovat výrazné rozšíření prodejní plochy, a  to o  100 m2, 

takže nová prodejní plocha bude dvojnásobná oproti stávající. 

Za prodejnou bude provedena přístavba nového skladu. 

Prodejna bude vybavena novým zařízením, čímž se 

významně zvýší kultura prodeje i prodejní podmínky pro vás, 

naše zákazníky. Zvětšení prodejny umožní dále rozšířit nabídku 

zboží, takže vlastní návštěva prodejny bude přitažlivější 

a komfortnější pro všechny občany.  

Víme, že chod prodejny je pro obec důležitý, proto 

nepředpokládáme úplné uzavření. Hodláme zachovat po dobu 

stavebních prací alespoň náhradní prodej, i když omezenějšího 

sortimentu. 

Největší rozsah prací bude probíhat ve  2. pololetí roku. 

Prosíme Vás, abyste přechodně omluvili určitá omezení 

provozu prodejny, neboť po  dokončení modernizace budete 

moci v plné míře využívat nových, atraktivních podmínek pro 

svoje nákupy.  

Všechny tyto kroky děláme pro Vás, abyste byli spokojenější 

s našimi službami a obec Vedrovice měla důstojnou, moderní 

prodejnu, odpovídající jejímu významu.

Ing. Miroslav Světlík

Vedoucí technického odboru

JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov

 » Sčítání lidu a bytů 2021
V  sobotu 27. března odstartovalo v  České republice 

pravidelné sčítání lidu. Lidé měli čas do 9. dubna na vyplnění 

online formuláře. Ti, kteří nemohli nebo nechtěli sčítání 

vyplňovat online, mohou využít listinné formuláře. Sčítání lidu 

je povinné!

Pro ty, kteří preferují papírové formuláře, potrvá sčítání 

do  11. května. Listinné formuláře budou do  domácností 

roznášet sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, 

příp. Českého statistického úřadu. V  obálce, kterou k  nim 

dostanou, pak bude stačit vhodit formulář do  kterékoliv 

poštovní schránky nebo jej odevzdat na poště.

Formuláře si můžete vyzvednout i osobně na kontaktním 

místě. Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na  cca 800 

vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách 

Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti 

informace o  sčítání a  jsou také místy, na  kterých lze získat 

nebo odevzdat listinné formuláře. Na  kontaktních místech 

budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony 

kontaktních míst sčítání zjistíte na  webu https://scitani.

ceskaposta.cz .

Cílem sčítání je vytvořit podrobný snímek populace, 

tedy získat základní socio-ekonomicko-demografi cké 

charakteristiky populace. Například otázky ohledně bydlení 

budou zdrojem pro statistickou analýzu vývoje bytové situace, 

standardů bydlení, kde chybí byty nebo kde se dá předpokládat, 

že bude větší poptávka po bytech.

Výsledky sčítání by měly být k  dispozici na  přelomu let 

2021 a 2022. 

 » Informace o kontaktech
Obecní úřad

Starosta, Richard Janderka: tel. 725 488 725, email starosta@

vedrovice.cz 

Místostarostka, Helena Nováková: tel.724 183  815, email 

místostarosta@vedrovice.cz 

Účetní, Milana Herzánová: tel. 725  008  802, email ucetni@

vedrovice.cz 

Muzeum a pošta

Muzeum, Bc. Hana Kolegarová: tel. 607 026 631, email info@

muzeumvedrovice.cz 

Pošta, Bc. Hana Kolegarová: tel. 607 028 446

Poruchy vody a odpady

THP pracovník, Josef Záviška: tel. 725 514 334

Poruchy kanalizace

Obsluha ČOV, Buršík Michal: tel. 720 963 645

Údaje pro zadání bezhotovostní platby
Číslo účtu pro platby na účet Obce je 1581857399/0800.

Vodné - VS  23102111, SS - číslo popisné

Odpady - VS 1340, SS - číslo popisné

Pes - VS 1341, SS - číslo popisné
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Číslo účtu pro platbu na účet DSO 2736882359/0800

Stočné - VS - 23212111, SS - číslo popisné

Platební terminál
V  kanceláři účetní je možné platit bezhotovostním 

způsobem, tzn. platební kartou, přes platební terminál, který 

jsme naistalovali pro zvýšení komfortu platby místních 

poplatků (za svoz odpadů, vodné, poplatek za psa) nebo jiné 

přímé platby obci. Přes platební terminál nelze platit poplatek 

za stočné pro DSO Vedrovic-Kubšice

Odečty vodoměrů
Od dubna 2020 probíhají odečty vodoměrů ve změněném 

režimu.

Bude vyhlášen termín odečtů vodoměrů (zůstává vždy 

na  začátku měsíce dubna, června, října a  na  začátku ledna). 

Pokud nebudete k  zastižení doma, aby bylo možné provést 

odečet vodoměru pracovníkem obce, je potřeba dát papírek se 

stavem vodoměru na vchodové dveře domu. Jestliže nebudete 

doma a nebude údaj na dveřích, vhodí Vám zaměstnanec obce 

formulář pro vyplnění stavu vodoměru do  schránky a  ten 

odevzdáte na  OÚ, buď přímo paní účetní nebo do  schránky 

u vchodu na OÚ

Webové stránky obce
Webové stránky naší obce, které najdete na  stálé webové 

adrese www.vedrovice.cz 

Pokud máte nějaké zajímavé fotky z  dění v  obci, rádi 

je zveřejníme ve  fotogalerii webových stránek, když nám 

je pošlete na  email: obecvedrovice@iol.cz nebo starosta@

vedrovice.cz , anebo nám můžete donést na nějakém datovém 

nosiči (např. na CD).

Hlášení OÚ na email
Jestliže chcete mít aktuální hlášení obecního rozhlasu 

a dostávat pozvánky na akce konané v obci a okolí, přihlaste se 

k odběru novinek na webových stránkách obce. 

Pro přihlášení k odběru novinek a hlášení je nutné, abyste 

na  webových stránkách obce http://vedrovice.cz/ vyplnili 

svoji emailovou adresu do odrážky „Novinky na email“, která 

je v levém sloupci nabídky webových stránek. Další krok Vás 

posune do  formuláře pro zadání hesla a  dalších potřebných 

dat. Tzn. v  oddíle „login“ vyplníte Vaše jméno a  příjmení, 

v  oddílech níže zadáte 2x Vámi zvolené heslo, kterým si 

budete moci později změnit nastavení odběru novinek na Vaši 

e-mailovou adresu. V případě, že se Vám tento způsob bude 

zdát složitý, můžeme Vám s  tímto osobně pomoci, pokud 

za námi přijdete na Obecní úřad, nebo z Vašeho emailu pošlete 

na email starosta@vedrovice.cz svůj požadavek s tímto textem 

„Souhlasím se zřízením odběru novinek a hlášení“ a uvedete 

jméno i příjmení. Odběr novinek a hlášení bychom Vám zřídili 

přes náš počítač. 

Mobilní aplikace Obce na webu
Tato aplikace nahrazuje zasílání hromadných SMS pro ty, 

kdo mají tzv. chytrý telefon.

Mobilní aplikace Obce na  webu nabízí možnost odebírat 

aktuality rozdělené do tří kategorií (např. v kategorii Oznámení 

Vám budou chodit na mobil hlášení OÚ). Aplikace je přímo 

propojena s  webovými stránkami obce. Aktuality je možné 

v aplikaci prohlížet i v režimu bez připojení k  internetu. Pro 

akce s  datem a  časem konání je k  dispozici snadné přidání 

do vlastního kalendáře.

Více je o  nové aplikaci zpracováno na  stránkách http://

obcenawebu.cz/mobilni-aplikace-pro-obce/ a samotná aplikace 

je zdarma ke stažení na Google Play store https://play.google.

com/store/apps/details?id=cz.futureworks.obcenawebu. 

Na webové stránky obce jsme přidali do postranní lišty úplně 

dolů tlačítko pro stažení aplikace z Google Play store. 

 » Vybavíme společně školu
Vážení spoluobčané, milí čtenáři vedrovického zpravodaje, 

věnujte prosím 1 minutu Vašeho času tomu, co máme na srdci.

V  loňském roce se nám podařilo zrekonstruovat starou 

část školy a přistavět novou část s půdní vestavbou. Díky tomu 

vznikly nové učebny pro výuku, které už zoufale chyběly. 

Učebny jsou ale zatím bez vybavení. Věříme, že se nám společně 

podaří postupně pořídit nábytek a  další potřebné vybavení. 

Sami to ale nezvládneme, proto se obracíme s prosbou na Vás, 

jako na  přirozené podporovatele naší školy a  komunitního 

života v  obci. Připravili jsme seznam položek, ze kterých si 

mohou dárci vybrat. Víme, že doba je složitá.  Přesto si stále 

myslíme, že vzdělání je velmi důležité. Chceme našim dětem 

vytvořit kvalitní prostředí a přispět k tomu, aby z nich vyrostli 

zodpovědní lidé, kteří až budou sami v  produktivní věku, 

udělají to stejné pro své děti, jako my. 

Pár vět o škole

Vedrovická škola je místem vzdělávání i  centrem 

komunitního života celé obce. Je malá, ale o to jsou tu vřelejší 

vztahy. Do  školy za  dětmi rádi chodí senioři, společně tvoří, 

pečou a povídají si. Navzájem se od sebe učí a předávají si radost. 

Individuální přístup učitelek poskytuje dětem všestranný 

rozvoj a dává jim pevné základy pro další směřování v životě. 

Vedrovická škola je tzv. malotřídka, v  letošním školním 

roce ji navštěvuje na  třicet dětí prvního stupně, které jsou 

ve třech třídách. Žáci však budou postupně přibývat, protože 

v  mateřské školce je aktuálně téměř padesát dětí. To klade 

nárok na prostorové uspořádání a organizaci výuky. 

Pokud byste se rozhodli, že podpoříte ZŠ Vedrovice 

a zapojíte se do projektu VYBAVÍME SPOLEČNĚ ŠKOLU, tak 

si můžete vybrat jeden z následujících způsobů:

ŠKOLA
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1. Můžete přispět částkou, která odpovídá vámi vybranému 

zařízení na  účet školy. Darovací smlouvu pro Vás 

připravíme my. O  vašem záměru informujte ředitelku 

školy, a  to na mailovou adresu reditelka@zsvedrovice.cz , 

do  předmětu napište VYBAVÍME SPOLEČNĚ ŠKOLU, 

dále napište číslo zařízení, kterým chcete školu podpořit, 

počet kusů a  celkovou částku. Budeme Vás kontaktovat 

přes e-mail a domluvíme si další postup.

2. Podpořit naši školu také můžete tak, že vámi zvolené 

zařízení zakoupíte sami a  škole ho předáte. V  obou 

zvolených případech pro Vás připravíme darovací smlouvu. 

Opět je potřeba o  Vašem záměru informovat ředitelku 

školy, a  to na mailovou adresu reditelka@zsvedrovice.cz , 

do  předmětu napište VYBAVÍME SPOLEČNĚ ŠKOLU, 

dále napište číslo zařízení, kterým chcete školu podpořit, 

počet kusů a celkovou částku.

3. Přispět můžete také jakoukoli fi nanční částkou, např. 500Kč, 

700Kč, stačí pouze kontaktovat ředitelku na  mailovou 

adresu reditelka@zsvedrovice.cz, nebo na  telefon 

603 176 006. Opět pro Vás připravíme darovací smlouvu. 

Částku, kterou ve  smlouvě uvedete, můžete zaplatit buď 

z účtu, nebo u paní účetní na OÚ.

Odkaz na  web školy, kde najdete celý příběh, video-spot 

a postup, jak se zapojit: https://www.zsvedrovice.cz/vybavme-

spolecne-skolu/ 

Děkujeme za Váš čas a případnou podporu.

Richard Janderka, starosta obce

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka MŠ a ZŠ Vedrovice

 » Návrat do ZŠ
Vstup do  nového školního roku nebyl pro naše žáky 

jednoduchý a  už vůbec ne pro prvňáčky. Místo do  školních 

lavic ve  své nové třídě v  ZŠ jsme se po  letních prázdninách 

vrátili do budovy obecního úřadu, kde jsme se učili celé první 

pololetí. Žáci to však zvládli na jedničku. Během prvního půl 

roku jsme se tu naučili nejen číst, psát a počítat, ale také jsme 

zde zažili spoustu legrace. Během té doby jsme každý den 

sledovali, jak se nám postupně mění budova základní školy 

v novou krásnou a mnohem větší a do nového prostředí jsme se 

velice těšili. Představovali jsme si, jak to tam bude asi vypadat 

a  co v  ní vše najdeme. Po  pololetních prázdninách jsme se 

konečně dočkali a nové pololetí jsme zahájili už v nové škole. 

Zatím se nám do  ní vrátili pouze prvňáci a  druháci, jelikož 

zbytek žáků se ještě stále učí z domu distanční formou. Snad 

se brzy také dočkají.

A co na novou školu říkají letošní prvňáčci?

Žákyně 1

„Máme tady hezkou školu, hezky se učíme a  máme tady 

hezký třídy, tělocvična je taky hezká. Máme dobrý učitelky, 

učí se nám tady dobře. Děkujeme těm pánům, že nám to tady 

opravili, že nám tady posunuli jinak školu, že to je hezký, že 

paní učitelky pomáhaly jim.“

Žák 2

„Líbí se mi škola, do které tady chodíme. Tady je všechno, 

co potřebujeme. Máme hezký ještěrky, máme hezkýho lvíčka.“ 

Žák 3

„Máme tu hezkou školu, máme tu úplnou Zoo a  hezkou 

mapu a  máme tady hezký učitelky a  knihovnu a  novou 

družinu.“

Žákyně 4

„Máme hezkou školu, lvíčka, mapu, učitelky a  knihovnu 

a do školy jsem se těšila.“

Žák 5

„Mně se líbí škola a ještě jsou tu hezké třídy a máme hodné 

paní učitelky, že nás dobře učí.“

Žák 6

„Líbí se mi škola, líbí se mi tělocvična a naše třída.“

Žák 7

„Moc se mi nelíbí tělocvična, protože to tam smrdí. Líbí se 

mi všechny třídy, celá škola, líbí se mi i jídelna.“

Vyjádření celého kolektivu

„Pamatujeme si, jak začínala škola, jak ji začínali opravovat 

a pak se tady dělaly ty místnosti, až byla hotová. A všichni jsme 

se těšili na  pejska (pozn.: pejsek je třídní plyšový kamarád), 

že tu bude s námi. Líbí se nám škola a jídelna. Máme ve třídě 

ZOO, housenku s abecedou a čísla. Máme tu ještě dva žraloky, 

ještěrky, lvíčka a medvídka. Máme tu pravidla. Klíčové pravidlo, 

ručičkové, uchové pravidlo a  máme to všecko dobrý. Líbí se 

nám celá budova. Moc se nám líbí družina, protože máme 

tam molitankový kostky a těšili jsme se na paní vychovatelku. 

Dělají nám dobře obědy. Učíme se písmenka, pouštíme si 

různý pohádky a písničky a když jsme nastoupili do nové školy, 

tak se nám tady moc líbilo a byli jsme zvědaví, jak to tady bude 

vypadat a  těšili jsme se na  paní učitelku, že tu bude s  námi. 

A těšili jsme se na matematiku a na český jazyk a na hudební 

výchovu a  na  angličtinu. Máme tady hodně kamarádů, 

s druhákama si rozumíme a hrajeme si s nima. A máme tady 

výtvarnou výchovu. Učíme se v prvouce hodiny. A máme tu 

klavír a  nějaký hudební nástroje. Tak moc jsme se těšili, že 

bysme se tady chtěli učit celý rok. Budeme se učit do stovky, 

až budeme v druhé třídě. Jsme rádi, že jsme ve škole a doma se 

učit nechceme, protože se to sekalo.“

Napsala a zpracovala: Mgr. Leona Krupicová, tř. učitelka 
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 » Zprávičky z vedrovické školičky
Co se děje ve školce? 
V naší školce se děje spousta nových věcí. Ještě v minulém 

kalendářním roce byl v  mateřské škole nainstalován nový 

výtah, který ušetří práci nejen našim kuchařkám, ale všem 

zaměstnancům. Starý výtah již dosloužil, a  proto bylo nutné 

zainvestovat do  výtahu nového.  V  měsíci lednu byla do  MŠ 

pořízena profesionální myčka. I toto zařízení nám dopomáhá 

k lepším pracovním výkonům.

V  prosinci ve  školce proběhla bohatá vánoční nadílka, 

kterou si děti moc užily.

A co se děje ve školičce v zimním období?
Pokud nám to počasí dovolí, rádi se chodíme sáňkovat, 

podnikáme procházky do obory a v neposlední řadě chodíme 

sledovat, jak nám krásně roste naše škola.

V  únoru se chystáme na  masopustní průvod vesnicí. 

Ve  školce si to společně užíváme. Bohužel nám současná 

situace nedovolí, abychom se účastnili divadelních vystoupení, 

ale věříme, že se situace brzy zlepší. 

Za tým MŠ Elen Maria Vančurová

 » Zprávy ze základní školy
V naší základní škole se v poslední době udála spousta věcí. 

Koncem letních prázdnin započala rozsáhlá rekonstrukce, 

která se prodloužila až do konce ledna roku 2021. Žáci po tuto 

dobu našli útočiště na obecním úřadě. Tohle nelehké období 

nám ještě komplikovala situace s uzavíráním školy a distanční 

výukou. Pro naši školu nebyla samotná distanční výuka velkou 

překážkou, neboť jsme s  ní měli velké zkušenosti z  jarního 

období. Byli jsme na  ni výborně připraveni. Co nám ale 

chybělo, tak to byl fyzický kontakt s našimi žáky, který nemůže 

nahradit žádná distanční výuka. 

Od února 2021 jsme se mohli vrátit zatím do původní části 

školy. Na  všechny tam čekala krásně zrekonstruovaná část 

školy, tedy sociálního zařízení a teplá a studená tekoucí voda 

ve všech učebnách. Postupem času řemeslníci dokončili také 

přístavbu a žáci mohli částečně začít používat také nové učebny. 

Opravdu ovšem částečně, neboť nyní máme před sebou velkou 

práci, a to je najít sponzory, kteří by nám pomohli s vybavením 

nové části školy. 

Pevně věříme, že se podaří alespoň částečně školu vybavit 

a budeme moci návštěvníkům v den otevřených dveří představit 

novou krásnou školu. Zveme vás tedy srdečně všechny 1.5.2021 

na prohlídku školy.

 » Masopustní návštěva v ZŠ
V úterý 16. 2. 2021 nás ve škole navštívily děti z naší 

mateřské školy. Jejich masopustní průvod zavítal i do školy 

mezi druháky. Všichni jsme si společně zazpívali masopustní 

písně. Děti dostaly koblížek. Už se těšíme na příští masopust.
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 » III. třída ZŠ Vedrovice
Již v loňském školním roce jsme si zažili, jaké je to učit se 

distančně. V  předchozích letech jsme byli zvyklí na  spoustu 

aktivit a  školních akcí, o  které jsme byli letos značně 

ochuzeni. Školní rok 2020/2021 je plný změn, nových výzev 

a neočekávaných zvratů. Na začátku to vypadalo, že se výuka 

bude opět vracet do starých a zajetých kolejí, ale od 14. října 

jsme si museli opět zvykat, že je škola zavřena. Naštěstí jsme 

do školy nastoupili opět 30. 11. 2021. Žáci 1. a 2. ročníku přišli 

o chvíli dříve, ve středu 18. 11. 2021 a mohli si také v pátek 27. 

11. 2021 vytvořit krásné adventní vazbičky díky zahradnictví 

Kopetka.

Tento rok nás navíc čekala přestavba budovy základní školy 

a III. třídu (3., 4. a 5. ročník) stěhování do provizorních prostor 

muzea Vedrovice. Mé velké poděkování patří paní knihovnici, 

která nám pomohla vytvořit velice příjemné prostředí pro žáky.

Zajímavým oživením výuky byly 2 projektové dny (9. 10. 

2021 a 11. 12. 2021). 

Za podpory Jihomoravského kraje a se zapojením knihoven 

pořádala Moravská Zemská knihovna již pátý ročník soutěže 

pro děti a mládež v rámci projektu „Jižní Morava čte.“ Tématem 

letošního ročníku bylo téma Svět v  obrazech, které bylo 

zvoleno v souvislosti s výročím 350 let od úmrtí Jana Amose 

Komenského. Cílem projektu je rozvinout u  dětí a  mládeže 

nejen touhu po  čtení, ale současně jim přiblížit knihovny 

jako místa, kde se snoubí zábava s  poznáním, vzděláním 

a  současně komunitním životem. Jako místa, jimiž se dá 

vstupovat do různých světů. V rámci projektového dne jsem se 

zúčastnili promítání v prostorách knihovny Vedrovice, kde byli 

žáci seznámeni s  životem J. A. Komenského a  jeho tvorbou, 

prohlédli jsme si knihu Orbis pictus a proběhla beseda. Děti 

si poté vytvořiky stránky do vlastní „knihy.“ Dalším úkolem, 

který žáci zpracovávali, byla slohová práce na  téma Orbis 

pictus. Žáci mohli zpracovat toto téma libovolnou literární 

formou a výsledné práce byly zaslány do soutěže.

Další projektový den byl spojen s  vlastivědným tématem 

Naši předkové a  pracovali jsme s  mapou archeostezky 

Vedrovice. Žáci se seznámili s  pověstí o  čertovi ze skaliska 

Čertova díra, výtvarně zpracovali peklo různými technikami 

a v Muzeu Vedrovice si prohlédli archeologické nálezy. Také se 

prošli po části archeostezky a z dáli si prohlédli vrch Leskoun, 

který kdysi dosahoval výšky 388 m. n. m. a v současné době zde 

probíhá těžba kamene.

Leden roku 2021 byl již opět v duchu dálkového připojení 

k výuce. Současné období bez přítomnosti nás učitelů a žáků 

ve  škole je velmi náročné a  vyžaduje spoustu trpělivosti 

a  pochopení všech zúčastněných stran. Chtěla bych touto 

cestou poděkovat jak rodičům, tak i žákům, jak celou situaci 

zvládají a  jaký zodpovědný přístup zachovávají. Spolupráce 

rodiny a školy je klíčová a já si velmi vážím toho, že nacházíme 

společnou řeč a  cesty, jak řešit výuku a  vzdělání v  této době 

plné výzev. 

Věřím, že se budeme moci do naší zrekonstruované školy 

brzy vrátit a že ve zdraví přečkáme vše, co nás ještě čeká. Zdraví 

přeji rovněž všem čtenářům a jejich příbuzným. Buďte na sebe 

opatrní :-).

Mgr. Lenka Spourová

Zde si můžete přečíst práce dětí k tématu: Co mi distanční 
výuka dala a co mi vzala.

Žákyně 3. ročníku

Co mi dala distanční výuka: Dala mi to, že umím více 

pracovat s počítačem. 

Co mi vzala distanční výuka: Vzala mi spolužáky, jejich 

osobní kontakt, společné zážitky, jiné vyučovací hodiny např. 

tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova. 

Žák 3. ročníku

Mě se líbí, že celkem za týden máme 11 hodin školu. Když 

chodím do školy, tak je to celkem 25 hodin učení za týden. Mezi 

hodinami volání mívám volno třeba 2 hodiny, tak si můžu hrát 

s  legem nebo na  verandě hraji fl orbal. Střílím si na  branku. 

Mám na tuto zábavu hodně času, a to se mě líbí. Taky je dobré, 

že nemusím každý den tahat aktovku. Ráno vstanu v půl osmé 

nasnídám se, obleču a  jdu volat. Nemám rád domácí úlohy, 

protože se mamka u  toho zlobí, že je nechci dělat. Jsem, ale 

zvědavý na novou školu. 

Žákyně 4. ročníku

Ve  školním roce 2020, protože máme neustále výpadky 

wifi , za které vůbec nemůžeme, nepřipojíme se ani na některé 

hodiny, hlavně anglický jazyk, mi nedala distanční výuka vůbec 

nic. Nejvíc mi chybí paní učitelka a  spolužáci a  vyučování, 

hodiny ve škole. Nejraději bych se hned vrátila a učila se tak, 

jak máme normální vyučování. Více než z  distanční výuky, 

která je nevyhovující pro nás žáky. Je podle mě náročná. Jak 

pro nás žáky, tak pro rodiče, i pro naši paní učitelku. Je to dost 

unavující, stresující, proto se těším na návrat zpátky do školy 

a  vyučování hodin budou zase takové normální s  naší paní 

učitelkou.

Žák 4. ročníku

Distanční výuka znamená to, že jste doma a učíte se přes on-

line výuky. To znamená přes počítač. Přes distanční výuku jsme 

se toho moc nenaučili, ale něco málo ano. Distanční výuka mi 

vzala vidět se s kamarády. Zrovna máme nově opravenou školu, 

bohužel se do ní nemůžeme podívat, protože máme distanční 

výuky. Distanční výuka mě naučila lépe zacházet s počítačem 

a  být samostatný. Paní učitelka má s  námi velkou trpělivost. 

Moc mě nebaví off -line výuky, protože si musím dělat výpisky 

sám. Doufám, že koronavirus brzy zmizí a  distanční výuky 

brzy skončí. 

Žák 4. ročníku

Distanční výuka mi dala více času s rodinou a přáteli a vzala 

mi vědomosti a chození do školy s přáteli. Prostě mi o něco víc 

vzala, než dala. 

Žákyně 5. ročníku

Distanční výuka je výuka, kdy se učíme na dálku pomocí 

počítače. Využíváme ji, protože je karanténa a nesmíme chodit 

do  školy. Distanční výuka mi vzala, že se nemůžu tak často 

setkávat se svými spolužáky. Když nepochopím danou látku, 

tak se raději vidím s paní učitelkou osobně. Když jsem chodila 

do  školy a  nebyla distanční výuka, tak si myslím, že jsem se 

toho více naučila a víc pochopila dané učivo. Distanční výuka 

mi dala a  naučila více pracovat s  počítačem, být také více 

samostatná. Podle mě je to zajímavá zkušenost, ale už bych se 

raději vrátila do školních lavic. 

Žák 5. ročníku

Na  distanční výuce se mě nejvíc líbí, že můžu spát až 

do 8:30. Nejdřív volá bratr Zdeněk. Já volám až od 9:00. Tak 

si můžu trošku pospat. Voláme každý den 2-3 hodiny, mezi 

tím máme chvilku volno. To si můžu hrát nebo jít na chvilku 
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na dvůr. Nemusím sedět 5 hodin ve škole. Mám víc volného 

času. Někdy si hraji i s hračkami, na které jsem už zapomněl 

nebo na ně nebyl čas. Nemůžu se ale vídat s kluky a povídat 

si. Někdy si voláme chvilku s kamarádem. Rád bych už chodil 

do školy a vídal se spolužáky a paní učitelkou. Moc se těším 

na novou školu. 

Žák 5. ročníku

On-line výuka mi vyhovuje 50 na 50. Docela mě baví off -

line hodina. V  on-line výuce je dobrá čeština a  matematika. 

Vlastivěda a  přírodověda je dobrá v  off -line výuce. Moc se 

těším do nové školy. No na chvíli, protože zase budu chtít off -

line a on-line výuku, protože nemusím vstávat. 

Žák 5. ročníku

Distanční výuka mi dala více volného času. Taky jsem se 

lépe naučil pracovat s počítačem. Vzala mi styk s kamarády, ale 

je fajn, že si po výuce můžeme volat. 

  Obrázky dětí do knihy Orbis pictus
  Obrázek pekla

  Ukázky výtvarné výchovy
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  Výtvarné projekty žáků 

– spolupráce s MŠ Dobřínsko (Česká ornitologická 

společnost, Přírodě na dosah)

  1. a 2. ročník a Adventní vazbičky
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  Sport v přírodě

  Umístění v matematicko – logické soutěži LÍSKULKA, ANEB 

HRÁTKY S MATEMATIKOU

  Vánoce v muzeu

  Projekty
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 » Zápis do 1. ročníku Základní školy 
Vedrovice
Období měsíce dubna připadá ve školním roce na zápisy 

dětí do 1. ročníku. Pro školní rok 2021/2022 se v Základní 

škole Vedrovice uskutečnil zápis ve čtvrtek 8. 4. 2021, a to 

on-line formou přes aplikaci Microsoft  Teams. Děti plnily 

zábavné úkoly přes sdílenou obrazovku. S tímto novým 

úkolem se vypořádaly hravě, protože byly dobře připravené již 

z mateřské školy. Naše mateřská škola totiž v rámci povinného 

předškolního vzdělávání pokračovala při distančním 

vzdělávání právě přes zmíněnou aplikaci. Budoucí školáci 

plnili všechny zadané úkoly s nadšením a s chutí. A kolik 

budeme mít v příštím školním roce prvňáčků? V novém školní 

roce bude naši základní školu navštěvovat 12 nových žáků. 

Přejeme školákům a jejich rodičům hodně úspěchů, a ještě 

více dní strávených ve škole bez distanční výuky.

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka

 » Zprávičky z Rodičovského sdružení
Svatomartinské ježdění a  Maškarní ples se vzhledem 

k současné situaci neuskutečnil, což nás velmi mrzí. Určitě se 

všichni těšili. Tak snad příště už to vyjde.

Mikuláš ve školce
Je vlastně jediná akce, která se podařila uskutečnit, i když 

i  ta měla svá omezení. Každopádně děti i  své mikulášské 

balíčky nepřišly. Měly velkou radost, a to je nejdůležitější.

Pomáháme jiným spolkům
Podali jsme žádost o  dotaci pro Mateřské centrum 

Čtyřlístek na  Jihomoravský kraj. Tato žádost byla schválena 

a  za  ni se nakoupilo vybavení (jak nábytek, tak i  hračky, 

výtvarné potřeby a  hudební nástroje)do mateřského centra, 

které spousta z  nás se svými dětmi navštěvovala, navštěvuje 

anebo navštěvovat bude. Papírování nebylo jednoduché, 

vlastně ani nakupování kvůli uzavření obchodů. Velký dík, že 

se to podařilo, patří Petře Slané ( ta má přímo lví podíl), Verči 

Vaníčkové a Hance Kolegarové.

Co se chystá…
Abych pravdu řekla, mám strach cokoli plánovat, vzhledem 

k situaci jaká je kolem nás. Snad se to časem zlepší, abychom 

mohli pro děti alespoň něco naplánovat.  Možná něco 

ve smyslu hry zvané Šipkovaná, kterou jsme jistě všichni jako 

děti hrávali…

Pokud se něco uskuteční, budeme Vás včas informovat.

Za RS M. Bezděková

RODIČOVSKÉ 
SDRUŽENÍ

 » Jaké nemoci sužovaly Vedrovice 
v minulosti
V roce 1855 řádila ve Vedrovicích cholera. Velmi obětavě se 

o nemocné staral první farář v obci Jan Evangelista Kunstmiller. 

Většina nemocí byla smrtelná. Zajímavá je skutečnost, že žádná 

kronika Vedrovic neobsahuje zmínku o  španělské chřipce. 

Vedrovicím se snad tato pandemie vyhnula?

Dospělé i děti kosily tyto nemoci:

souchotiny, mrtvice, vodnatelnost, zmáčknutí žaludku, 

neštovice, tyfus záškrt, vak v  žaludku, psotník, vysílení, 

žloutenice novorozených, pakostnice, mrtvice následkem 

umrznutí, spála, křeče, zatvrzení jater...

Vyprávění pamětníků dokládají, že téměř v  každé rodině 

zemřelo dítě. Místní hřbitov dětské hroby bohužel téměř 

nezachoval. Bolest rodin, které přišly o dítě zůstává.

VYBRÁNO 
Z KRONIKY

 » Obhajoba seniorského věku
Přišlo mi psaní:

Všem lidem, kteří ví, co je odříkání a život bez dotykových 

telefonů a se třemi programy televize a ještě černobílé.

Představ si, že se narodíš v roce 1900. Je Ti 14 let, začíná 

první světová válka a končí to, když máš 18 roků s 22 miliony 

mrtvých po první světové válce.

Krátce poté nastane světová pandemie, chřipka zvaná 

„španělská“, zabije za  dva roky /1918-1920/ 50 milionů lidí. 

Vyjdeš z toho ven živý a bez úhony, je Ti 20 let!

Potom ve  29 letech přežiješ globální ekonomickou krizi, 

která začala kolapsem newyorské burzy, která způsobila infl aci, 

nezaměstnanost a hladomor!

V 33. roce se nacisté dostávají k moci. Je ti 39 roků, když 

začíná druhá světová válka, která končí, když je Ti  45 roků. 

Během holocaustu zemřelo 6 milionů Židů. Celkem však je 

přes 60 milionů mrtvých.

Když je vám 50 let, začíná korejská válka. Když je vám 64 

let, začíná válka ve Vietnamu a končí, když vám je 75 roků.

Miminko narozené v roce 1985 si myslí, že jeho prarodiče 

nemají ponětí, jak těžký život je, přeživší různé války 

a katastrofy.

Chlapec narozený v roce 1995 si myslí, že je konec světa, 

když nedostane víc než 15 „to like“, „To se mi líbí“ pro zveřejnění 

na Fasebooku nebo Instagramu.

V roce 2021 si lidé stěžují a to na všechno! Přestože mají: 

elektřinu, telefon, jídlo, horkou vodu a  střechu nad hlavou!  

Nic z toho mnohdy neexistovalo. Lidstvo ale přežilo mnohem 

vážnější okolnosti a nikdy neztratilo radost ze života.

Anna Gigimovová

SENIOŘI
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 » Muzeum a informační centrum 
Vedrovice
V  době pandemie koronaviru a  podle nařízení vlády 

jsme měli dosud střídavě otevřeno nebo zavřeno podle míry 

rozvolňování. 

V muzeu se ale přeci jen něco děje. Stále pro návštěvníky 

udržujeme expozice v  perfektním stavu a  těšíme se 

na  znovuotevření. Budeme realizovat drobnou úpravu 

v  podobě aktivity pro návštěvníky. Ale toto překvapení si 

necháme na hlavní sezónu.

Informační centrum ve  svých službách bylo hodně 

omezeno. I  když stále jsme k  dispozici po  telefonu nebo 

přes e-mail. Můžete se na  nás obrátit se svými dotazy. Dále 

jsme na  našich facebookových stránkách a  můžete sledovat 

i aktuální informace na webových stránkách.

 » Místní knihovna Vedrovice
Vlivem opatření vlády jsme stále nuceni poskytovat 

výpůjční službu v předem domluveném čase a přes výdejové 

okénko. Doufáme v lepší situaci a těšíme se i na osobní kontakt 

se svými čtenáři. Připravujeme pro vás novinky knihovního 

fondu, které naleznete rovněž v  našem on-line katalogu 

na webových stránkách. Domlouvat se na vrácení nebo půjčení 

knih můžete po telefonu nebo přes e-mail.

Na podzim jsme se stihli realizovat v projektu Jižní Morava 

čte 2020, i když ne v plném nasazení a rozsahu akcí. Tématem 

bylo dílo Jana Ámose Komenského Orbis Pictus – Svět 

v obrazech. 17. září se konaly dvě besedy pro naši základní školu 

ve Vedrovicích a ta se zapojila také do soutěže s pracemi svých 

žáků. Ty nejlepší práce putovaly do dalšího kola k Moravské 

zemské knihovně v Brně.

Naše knihovna se mihla také v regionálním zpravodajství 

17.12.2020 na české televizi. Zde jsme demonstrovali zavírání 

institucí vlivem zpřísnění vládních nařízení a  jejich opatření, 

jak zůstat s návštěvníky v kontaktu.

Akce všeho druhu jsou zatím jen plánované, ovšem 

doufáme i v jejich případnou realizaci, i když třeba ne přímo 

v dané datum.

Přejeme všem pevné zdraví, neklesání na  mysli a  víru 

v lepší a krásnější budoucnost.

 » Pošta Partner Vedrovice
Poštovní služby jsou stále poskytovány 

ve standardní otevírací době. Pošta nebyla 

během pandemie zavřená. To je veliké plus pro naše občany. 

Před Vánocemi bylo tradičně na  poště k  odnesení 

Betlémské světlo. Po novém roce zde mohli občasné využít své 

štědrosti a  přispět 

na  Tříkrálovou 

sbírku. Během 

ní se vybralo 

krásných 16 210 Kč. 

Od  loňského roku zde fungujeme i  jako Balíkovna. Mnoho 

e-shopů na  internetu již tuto službu také zařadilo mezi 

možnosti dopravy, vychází příznivěji než balík do ruky nebo 

na poštu. 

Hana Kolegarová
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 » Představujeme Vám ZnojmoRegion
Vedrovice jsou od  ledna 2019 členem destinační 

společnosti ZnojmoRegion, z. s., ale asi ne každý ví, co 

přesně tento spolek vlastně dělá. 

P o s l á n í m 

ZnojmoRegionu je v  první 

řadě podpora a  propagace 

cestovního ruchu na  území 

celého znojemského okresu. 

Jde o  spolek sdružující jak 

města a obce, tak soukromé 

podnikatele, neziskové organizace i  mikroregiony a  svazky 

obcí. Kombinuje různorodou nabídku do  tematických celků 

a  turistických balíčků s  atraktivitami regionu. Od  podzimu 

2017, kdy destinační společnost vznikla, se do dnešních dnů 

díky svým aktivitám rozrostla na úctyhodných 42 členů.

ZnojmoRegion je tedy velmi důležitou informační 

základnou pro turisty, média, novináře a  instituce, které 

tyto informace zajímají nebo je vyžadují. Spolupracuje také 

s  domácími i  zahraničními fi lmovými společnostmi, kterým 

doporučuje místa vhodná k  natáčení. Spolupracuje také 

s  ostatními autoritami a  koordinátory cestovního ruchu 

České republiky při prezentaci národního turismu a  účastní 

se i  projektů česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Podílí 

se také na vzdělávání pracovníků v místním cestovním ruchu. 

VÍNO, PIVO
DOBRÉ JÍDLO
KDE A KDY SI JE UŽÍT

V TURISTICKÉ OBLASTI
ZNOJEMSKO A PODYJÍ

ZnojmoRegion vydává vlastní propagační a  informační 

materiály, které pak zdarma dodává do  všech informačních 

center v  regionu a  všem svým členům. Nově bude 

ZnojmoRegion vydávat Letní turistické noviny pro celou oblast 

Znojemska a  Podyjí a  i  zde budou mít své místo informace 

o Vedrovicích.

Jeho vlastním projektem je také Turistická karta 

ZnojmoRegionu, která motivuje turisty k  návštěvě více míst 

i  delšímu pobytu v  naší oblasti, a  nabízí odměnu ve  formě 

zajímavých dárků, slev či bonusů. Dalším projektem zacíleným 

na  podporu regionálních výrobců a  služeb bylo Vánoční 

dárkové okénko, které v době Adventu a vládních covidových 

opatření otevřel ZnojmoRegion ve své kanceláři v historickém 

centru Znojma. I  do  těchto projektů se Vedrovice aktivně 

zapojily.

www.znojmoregion.cz

KARTA VÝHOD
PRO TURISTICKOU OBLAST

ZNOJEMSKO A PODYJÍ

ZnojmoRegion sleduje také návštěvnost regionu a  všímá 

si takových jevů, jako je přetíženost některých turistických 

cílů zejména v období letních prázdnin a upozorňuje na méně 

známé atraktivity a zajímavé aktivity v regionu. 

Členství Vedrovic v  tomto spolku je tak jednoznačně 

přínosné. Všichni členové ZnojmoRegionu jsou si přitom 

zcela rovni a každý má 1 hlas, kterým může ovlivňovat rozvoj 

cestovního ruchu v okrese – Vedrovice tak mají naprosto stejné 

rozhodovací právo jako např. město Znojmo či Moravský 

Krumlov.

Turistická oblast „Znojemsko a  Podyjí“ je jednou z  5 

ofi ciálně vymezených oblastí Jihomoravského kraje, Pro 

každou z  těchto oblastí je úředně certifi kována vždy jedna 

jediná organizace, která tak stojí pomyslně uprostřed mezi 

Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava a  jednotlivými 

turistickými infocentry v regionu. Naši oblast zastupuje právě 

ZnojmoRegion...

RODINY  
S DĚTMI

KDE A CO SI SPOLU UŽÍT

V TURISTICKÉ OBLASTI
ZNOJEMSKO A PODYJÍ



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ  DUBEN 2021

16

 » Zprávy z Mikroregionu

Kompostéry, kontejnery na textil 
a štěpkovače na Moravskokrumlovsku.
V  roce 2017 započal v  našem regionu první projekt 

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a  textilních 

odpadů v  DSO Moravskokrumlovsko. První žádost o  dotaci 

byla podána na Státní fond životního prostředí   v roce 2017 

a  projekt bude ukončen v  roce 2025 Termíny: duben 2017 - 

podání žádosti o  dotaci, září 2018 – expedice kompostérů 

a  štěpkovače na  obce, duben 2020 ukončení administrace 

projektu na  SFŽP, duben 2025 ukončení 5leté lhůty 

udržitelnosti projektu (kompostéry přechází do  majetku 

občanů, lhůta udržitelnosti začíná běžet až po  ukončení 

administrace projektu). V rámci tohoto prvního projektu byl 

do  obcí Vedrovice, Kubšice a  Jezeřany-Maršovice pořízen 

společný štěpkovač, 

Protože biologický odpad bylo potřeba v  mikroregionu 

Moravskokrumlovsko dále řešit. V roce 2020 podal Dobrovolný 

svazek obcí Moravskokrumlovsko v  rámci 2.  projektu 

„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a  textilních 

odpadů v DSO Moravskokrumlovsko“ druhou žádost o dotaci 

ze Státního fondu životního prostředí na pořízení kompostérů, 

kontejnerů na  textil a  štěpkovačů do  svých členských obcí. 

Také tato žádost o  dotaci byla úspěšná. Do  členských obcí 

Moravskokrumlovska: Čermákovice, Džbánice, Horní 

Dubňany, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Kubšice, Petrovice, 

Rešice, Skalice, Tulešice, Vedrovice, Vémyslice bude rozděleno 

999 kompostérů o čtyřech velikostech (900, 1050, 1400 a 2000 

litrů,) dva štěpkovače a 4 kontejnery na textil. 

V  současné chvíli probíhá na  Státním fondu životního 

prostředí schvalování zadávací dokumentace pro výběrové 

řízení tohoto druhého projektu. Teprve až SFŽP zadávací 

dokumentaci schválí bude moci být výběrové řízení zahájeno. 

Po  jeho ukončení bude následovat podpis kupní smlouvy 

s  dodavatelem. Dle smluvních podmínek bude dodání 

kompostérů probíhat do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Vlastní 

dodávka kompostérů a  štěpkovačů je tedy předpokládaná 

v podzimních měsících roku 2021. Ačkoliv se nám všem zdají 

lhůty dlouhé a všichni bychom chtěli již dnes nebo nejpozději 

zítra kompostéry, kontejnery na  textil a  štěpkovače používat, 

takové jsou termíny a lhůty v souvislosti s dotacemi. Nákupy 

související s dotacemi nelze přirovnat k nákupům v rodině, kdy 

se rozhodneme pořídit kompostér a  druhý den nám již stojí 

na zahradě. Veškerý kontrolní a schvalovací proces na SFŽP má 

své lhůty, výběrové řízení podléhá dle zákona určitým lhůtám 

a pravidlům a v neposlední řadě také dodací lhůty a podmínky 

ve smlouvě s dodavatelem podléhají pravidlům SFŽP. 

Do  obce Vedrovice bude v  rámci projektu Předcházení 

vzniku biologicky rozložitelných a  textilních odpadů 

v  DSO Moravskokrumlovsko dodáno 215 kompostérů 

a  jeden kontejner na  textil. Dodané kompostéry budou 

po  dobu udržitelnosti projektu stále majetkem DSO 

Moravskokrumlovsko, který je žadatelem o dotaci.  Občanům 

budou poskytnuty na základě smlouvy o výpůjčce a darování. 

Tato smlouva bude s  občany podepsána při předávání 

kompostérů (podzim 2021). Ve  smlouvě se občan zavazuje, 

že vypůjčený kompostér po  dobu udržitelnosti projektu (5 

let) bude mít na  přesně určeném pozemku, jehož parcelní 

číslo bude ve  smlouvě uvedeno, aby mohla proběhnout 

případná kontrola ze SFŽP o existenci a umístění kompostérů. 

Po uplynutí těchto 5 let se kompostér stává majetkem občana.  

Pěti letá doba udržitelnosti začíná běžet až po  ukončení 

administrace projektu ze strany SFŽP. (V  minulém projektu 

administrace na  SFŽP trvala 1,5 roku).  Po  zkušenostech 

z minulého projektu lze předpokládat, že kompostér bude mít 

občan ve výpůjčce do roku 2027–2028 a teprve poté se stane 

jeho majitelem.

 DSO Moravskokrumlovsko prosí všechny občany 

zúčastněných obcí o  trpělivost. Všichni se těšíme na  to, až 

kamiony s kompostéry do obcí Moravskokrumlovska přijedou 

a občané v nich budou moci svůj biologický odpad likvidovat. 

Za Moravskokrumlovsko Ing. Lenka Kačírková

Nové křovinořezy pro krásnější  
Moravskokrumlovsko za spolupráce JE 
Dukovany
V  roce 2020 nakoupil mikroregion Moravskokrumlovsko 

díky příspěvku z  Nadace ČEZ  20 ks křovinořezů, které byly 

předány všem obcím v mikroregionu. 

Členské obce Mikroregionu Moravskokrumlovsko se 

již dlouhodobě snaží přispívat ke  snížení sucha v  našem 

regionu. Za účasti občanů se ve všech obcích  vysazují aleje, 

biokoridory, zatravněné pásy, obce pečují o zeleň na veřejných 

prostranstvích a jiné.   Výsadbou a výsevem ale boj se suchem 

nekončí, je možné říci, že teprve začíná. O  všechny výsadby 

v  intravilánech i  extravilánech obcí je nutné po  dlouhé 

roky pečovat. Výsadby je nutné kontrolovat, zalévat, hnojit, 

prořezávat, mulčovat, obsekávat apod.   V této péči a starosti 

je NADACE ČEZ a  JE Dukovany pro obce v  mikroregionu 

Moravskokrumlovsko významným partnerem.   Pořízené 

křovinořezy budou velkou pomocí v boji se suchem a v péči 

o zeleň a vzhled obcí.

Za Moravskokrumlovsko Ing. Lenka Kačírková
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 » HASIČI

 » Sbírka pro dětskou nemocnici
Sbor dobrovolných hasičů Vedrovice zorganizoval 

v  půlce ledna sbírku pro dětskou nemocnici v  Brně. Lidé 

mohli do  konce ledna nosit dětská pyžama, ručníky, knihy, 

hračky kromě plyšáků, dětské povlečení  a  oblečení. Nutno 

podotknout, že sbírka nebyla akutní, jak si někteří mysleli. 

Každý rok město Brno pořádá nějakou sbírku pro nemocnici, 

např. loni to údajně byly knihy, letos pyžama. 

Jelikož náš sbor nemá s  takovou sbírkou zkušenosti, 

kontaktovali jsme nemocnici, jestli sbírku můžeme udělat, 

jak by proběhlo předání a  co vše by se nemocnici hodilo. 

V  odpovědi nám přišlo, že pyžámek už je relativně dost, ale 

chybí jim právě zmíněné povlečení, ručníky, knihy, hračky. 

Jsem ráda, že o  sbírce se vědělo i  v  okolí. Kromě místních 

darovali věci i  lidé z  Olbramovic, spoustu hraček věnovala 

rodina z  Moravského Krumlova a  pěkné povlečení nám 

do  sbírky věnovala mateřská škola z  Medlova. Věcí se nám 

sešlo hodně a tak jsme po ukončení sbírky ihned vyrazili směr 

Brno, kde jsme přímo v  nemocnici všechny věci odevzdali. 

Snad dobře poslouží a  dětem zpříjemní pobyt v  nemocnici, 

když už tam musí v této těžké době být. Všem, kdo se do sbírky 

zapojili, ještě jednou touto cestou děkuji.

Aneta Topičová

KOMUNITA

 » Kamínky
Určitě někteří z vás už měli štěstí najít nějaký pomalovaný 

kamínek. Divili jste se, co to je? Báli jste si ho vzít? To určitě 

nemusíte.

Kamínky jsou hitem, především na  výletech. A  baví to 

nejen děti, ale i rodiče. Kolikrát má rodič větší radost z nalezení 

kamínku než dítě. Malují všichni, kdo hru znají, malí, velcí, 

staří, mladí, malují pro svou radost nebo pro potěšení druhých. 

A co je k tomu potřeba? Spoustu kamínků (myslím, že hra je 

návyková, kreslení též), akrylové fi xy, tempery a bezbarvý lak. 

Je to důležité, když bude kamínek ležet dlouho v přírodě, aby 

déšť nesplavil barvy do přírody. Teď už stačí jen kreslit. Jakmile 

kamínek nakreslíte a  nalakujete, na  zadní stránku napíšete 

zkratku facebooku a skupinu (kamínky, malujeme kamínky), 

popisek pro neznalé lidi (vyfoť, sdílej, pošli dál) a co je důležité, 

poštovní směrovací číslo. Kdo má facebook, tak v  patřičné 

skupině zadá PSČ a může sledovat, jestli někdo kamínek našel, 

kam ho odvezl, kde kamínek putuje. Náš se třeba z Vedrovic 

dostal na  Mušov, odtud na  Křivoklátsko a  zatím skončil 

v  jižních Čechách.  Pro nás je aktuální skupina „Kamínky“. 

I  ve  Vedrovicích už můžete najít kamínky. My měly štěstí 

ve školce, u hřbitova, na dětském hřišti. Víme, že kamínky ležely 

i u obecního úřadu a různých informačních tabulí. V okolí se 

hodně kamínky vyskytují v  Ivančicích na  různých stezkách. 

A  nutno ještě podotknout, že kamínek dál putovat nemusí. 

Pokud se vám líbí, můžete si ho zanechat doma. Zpříjemněte si 

vycházku třeba hledáním kamínků. 

Aneta Topičová



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ  DUBEN 2021

18

Situace s  pandemií Covid-19 nedovolila, abychom 

v  letošním roce organizovali pro děti Rybářský kroužek, 

přesto doufáme, že se bude moci uskutečnit rybářský tábor 

na Vrabčím hájku v Moravském Krumlově, kam se s kroužkem 

chystáme.

Činnost spolku se na jaře soustředila na úklid okolí rybníka, 

čímž jsme se v  sobotu 27. března zapojili do  akce „Ukliďme 

Česko – Ukliďme Vedrovice“, když jsme s  hygienickými 

omezeními zorganizovali brigádu a  vyčistili břehy rybníka 

od nepořádku po zimně.

V  dubnu uskutečníme ještě jednu brigádu, abychom 

vyčistili prostory pod hrází a také okolí studánky.

I když zatím nevíme, jaká opatření budou na konci června, 

přesto bychom chtěli pozvat všechny občany Vedrovic, a hlavně 

rybáře na  17. ročník Rybářských závodů, které na  rybníku 

ve Vedrovicích plánujeme upořádat v sobotu 26. června 2021, 

se začátkem v 6:00 hodin.

V neděli 27. června by měl proběhnout 8. ročník Rybářských 

závodů mládeže, který pořádáme pro děti do 15 let. Začíná se 

v 7:00 hodin a mladí závodníci u nás neplatí startovné. 

Bližší informace k  závodům, včetně pravidel, naleznete 

na webových stránkách Rybářského spolku Vedrovice: http://

www.rybarivedrovice.websnadno.cz/Zavody.html

Za rybářský spolek Vedrovice

Richard Janderka

Miroslav Došek ml.

Úlovky v roce 2021 
Jan Stáňa, Štika 72 cm

Petr Herout, Candát 62 cm

Zdeněk Zelníček, Kapr 82 cm

Rybářský
spolek Vedrovice

  Zdeněk Zelníček, Kapr 82 cm

  Petr Herout, Candát 62 cm

  Jan Stáňa, Štika 72 cm
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 » Hrušňová alej – soutěž „Alej roku 2020“
Naše hrušňová alej byla přihlášena do  celostátní soutěže 

„Alej roku 2020“ a v jihomoravském kraji obsadila nádherné 

třetí místo. A  to je absolutním vítězem alej rovněž z  našeho 

kraje (Stoletá lipová alej u  Svárova). Takže prakticky nešlo 

konkurovat.

Celkově je to krásné 20. místo v  republice, z  rekordního 

počtu 133 přihlášených alejí. Výsledky ankety „Alej roku 2020“ 

najdete na odkaze: https://alejroku.cz/2020/vysledky-2020 

Všem, kdo poslali svůj hlas, děkujeme za podporu. 

Velké poděkování patří Mgr.  Martině Bojanovské 

(Geyerové), která naši alej do soutěže přihlásila.

Alej Jihomoravského kraje roku 2020

VEDROVICKÁ HRUŠŇOVÁ ALEJ 

Ivy Hüttnerové, Sester
Havelkových, Petry
Vojtkové, Marie Hruškové,
Marie Holečkové, Václava
Větvičky, Petra Kučery, Jana
Cágy a Jany Moučkové

SPONZOŘI PARTNEŘI

 na základě výsledků ankety se na 3. místě umístila

POD ZÁŠTITOU:

 nominovala Martina Bojanovská 

Za  připomínku stojí také to, že jsme naši hrušňovou alej 

vysadili v  roce 2014 a  patří k  našim tradičním symbolům. 

Patrony nových hrušní se stali naši občané, kteří se sešli 

v  sobotu 18. října 2014, aby pomohli s  jejich sázením. 

Na pořízení stromků nám přispěla Nadace ČEZ.

Ať se daří té naší krásné aleji!

 » Ukliďme Vedrovice 2021
Vzhledem k pandemické situaci, nebylo možné organizovat 

hromadně tradiční jarní úklid kolem obce, jako jsme byli 

každý rok už zvyklí. Všichni, kdo chtěli sbírat odpadky při 

svých procházkách kolem obce, se tedy zapojili individuálně, 

dle instrukcí na plakátu, který byl zveřejněn.

Pytle a  rukavice byly k  vyzvednutí na  naší poště u  paní 

vedoucí, Bc. Hanky Kolegarové. Každý, kdo odpad sbíral, pak 

oznámil místo jeho dočasného uložení. Celkem se uklidilo 

8 lokalit v  okolí naší obce a  podle hlášených míst uložení 

a zveřejněných fotografi í na obecním FB se akce zúčastnilo 32 

dospělých a 14 dětí. Nejvíce odpadu se nasbíralo o víkendu 26.-

28.03.2021. Obec zajistila jeho odvoz. Do sběrného dvora se ze 

všech ohlášených míst odvezly dvě vrchovaté Multikáry.

Díky všem, kdo se zapojili do letošní akce. Byla to Dobrá 

práce! 

Většina zúčastněných dávala své fotky z úklidu na obecní 

FB, tak se na  ně podívejte (https://www.facebook.com/

groups/118275938260998) 

Poděkování patří Ing. Lence Řezáčové, která byla hlavním 

iniciátorem celé akce. Vytvořila plakát a  na  FB tuto událost 

aktivovala. 

 » Nezapomenutelná dovolená
V  létě v  roce 2019 jsme trávili dovolenou v  bulharském 

přímořském letovisku Primorsko. V  den, o  němž bude řeč 

se na moři objevovaly vysoké vlny, ve kterých není možné jít 

do  moře příliš daleko, ale na  druhou stranu lákají ty z  nás, 

kteří se nemohou dočkat zábavy ve  vodě. Také nás vlny 

velmi lákaly, proto jsme neodolali a šli s přáteli do moře. Kus 

od  nás David zahlédl muže, který se choval ve  vodě velmi 

nestandardně, doslova se tam plácal. Muž byl v  tuto chvíli 

v nesnázích a potřeboval pomoct, protože se začal topit. Proto 

David neváhal a plaval k topícím se muži a nebojím se říct, že 

ho v  posledních chvílích zachránil tím, že ho otočil na  znak 

a hlavu mu držel nad hladinou. Muž byl vyčerpaný, útržkovitě 

odfukoval a  říkal, že mu proud podrážel nohy. David plaval 

s  mužem ke  břehu a  zároveň se snažil upozornit plavčíky, 

bohužel se mu to dlouho nedařilo, třebaže plaval s  mužem 

přímo proti věži. Když dvojice dosáhla břehu, pána si převzali 

tamní plavčíci. Senior byl tak vysílený, že se nedokázal postavit 

na nohy. David na  tom byl sice lépe, ale ani jemu nezbývalo 

moc sil. Zaklekl do  písku a  asi 10 minut nevnímal, vůbec 

netušil, co se kolem něj odehrává. Fyzicky byl velmi vyčerpaný. 

Shodou okolností byl zachráněný dvaaosmdesátiletý senior, 

také z České republiky. O několik dnů později se pán objevil 

před Davidem, děkoval mu za záchranu a chtěl se mu odvděčit. 

Rozhodl se mu ofi ciálně poděkovat dopisem, v  němž popsal 

svůj příběh a tento dopis zaslal na služebnu policie ČR. 

Za jeho odvahu a záchranu lidského života mu byla udělena 

služební medaile „Za statečnost“ a ocenění v anketě Policista 

roku 2019 – 2. místo v kategorii Čin roku.

Za svou rodinu mohu říct, že jsme na Davida velmi hrdí 

a moc mu děkujeme, že takový doopravdy je.

Martina Mašová
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Narozené děti
Daniel Macháček
Ella Ferbarová
Lukáš Bohdanský
Stella Jursová
Claudie Dostálová
Tomáš Čivrný
Julie Bezděková

Zemřeli
Josef Mach, nar. 1932
Jiří Knotek, nar. 1965
Ján Palutka, nar. 1942
Marie Procházková, nar.1931
Bohuslav Melkus, nar. 1941
Rudolf Trávníček, nar. 1943
Miroslav Černý, nar. 1933
Soňa Hamalová, nar.1962
Marta Veselská, nar.1951

Pohyb obyvatel 
Přistěhovalo se 5 občanů
Narodilo se 7 děti
Odstěhovalo se 5 občanů
Zemřelo 9 občanů
Ke dni 22.3.2021 mají Vedrovice 867 obyvatel

Přistěhovali 
na čp. 44 - 1 osoba, na čp. 123 - 1 osoba, na čp. 182 - 1 

osoba, na čp. 208 - 1 osoba, na čp. 226 - 1 osoba
Odstěhovali
Z čp. 38 - 1 osoba, Z čp.123 - 1 osoba, Z čp.228 - 1 osoba, 

Z čp.283 - 1 osoba, z čp. 326 - 1 osoba

Vydává Obec Vedrovice. Tel.: 515 337 332, obecvedrovice@iol.cz. Registrace provedena u Okresního úřadu Znojmo pod č.j. 371300593.

Redakční rada: Mgr. Anna Gigimovová, Helena Nováková a Bc. Hana Kolegarová.

Náklad 370 výtisků. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Výroba Bačík, Pohořelice.

 » Ukliďme Vedrovice 2021

 » Jak pršelo
Petr Hluska a jeho přehled o tom, jak pršelo:

Rok 2020:
Leden .............................16 mm
Únor................................33 mm
Březen ............................34 mm
Duben ............................11 mm
Květen ............................82 mm
Červen ........................ 197 mm
Červenec .......................63 mm
Srpen ........................... 101 mm
Září ..................................92 mm

Říjen ........................... 85,5 mm

Listopad .................... 37,5 mm

Prosinec ............................45 mm

celkem rok 2020 .....797 mm

Rok 2021:

Leden ................................36 mm

Únor...................................44 mm

Březen.............................40 mm


