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 Slovo starosty

Vážení spoluobčané.

S mnohými z Vás jsem ještě neměl možnost se potkat a tak 

bych Vám všem i ostatním čtenářům chtěl popřát do roku 2018 

pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenou rodinu a mnoho osobních 

úspěchů.

Uplynulý rok jsme začínali s  velkou nejistotou a  napětím 

kvůli ptačí chřipce, na  což jsem si právě 10. ledna vzpomněl 

a promítly se mi hlavou všechny ty události, které jsme společně 

museli podstoupit. Nakonec jsme rok mohli vyhodnotit, jako 

úspěšný, když se nám podařilo v  obci další věci vybudovat 

a mnoho akcí uspořádat.

Jedinou skvrnou tak na roku 2017 zůstává přístup vedení ZŠ 

k  obci, k  vedení obce a  k  obecním akcím. Jak zjišťuji, trápí to 

rodiče i ostatní občany stále více a stejně jako já nechápete, že 

děti ve škole nacvičí a úspěšně předvedou velmi pěkné vystoupení 

s vánoční tématikou a nemohou vystoupit o den později ve dvoře 

Muzea před ostatními občany, i  když jsme o  to paní ředitelku 

žádali.

Jak jsem řekl při zahájení akce LADOVY VÁNOCE, vadí mi 

to. Trápí to mně i  dalších zastupitele a  proto to budeme řešit. 

Přístup vedení ZŠ se musí radikálně změnit a spolupráce s obcí 

musí být zásadním prvkem prezentace školy navenek.

První dny roku 2018 se asi nejvíce hovoří o třídění odpadů a já 

jsem mile překvapen, když slyším, že byl v mnoha domácnostech 

ustanoven jeden člen, jako neofi ciální „odpadový hospodář“, 

a  ten bdí nad tím, jak se odpady třídí, skladují a  pak také 

expedují před dům ke svozu. Výsledky prvních sběrů nasvědčují 

tomu, že jsme celou záležitost společně uchopili správně a že se 

tomu věnujete s velkou zodpovědností. Za to bych Vám chtěl moc 

poděkovat.

Jak zjistíte při čtení zpravodaje, čeká nás v tomto roce mnoho 

akcí a  projektů, kterými chceme zlepšit život v  obci, opravit 

nevyhovující stav komunikací, rozšířit inženýrské sítě, vylepšit 

stav životního prostředí nebo připravit dokumentace pro další 

investice. Věřím tomu, že se nás bude držet štěstí při získávání 

dotací, že si vše dobře naplánujeme a  že se nám vyhnou 

komplikace při jednotlivých realizacích. Držte nám tedy palce!

Závěrem mi dovolte připomenout, že je období plesů a zábav. 

Proto bych Vás chtěl srdečně pozvat na  Masopust, Ostatkovou 

zábavu, II. Fotbalový ples a  Dětský maškarní ples. Přijďte se 

bavit, popovídat si, a nebo jen společně posedět. Vždyť, co jiného 

by nás mělo spojovat, než zábava!

Váš starosta

Richard Janderka

 Radnice informuje

 Odpady v naší obci

Program zodpovědného nakládání s odpady
 Od prosince 2017 se v naší obci třídí odpad v rámci nového 

systému a  dle vyhodnocení prvních svozů se zdá, že se tato 

změna zavádí velmi dobře a  daří se vytřídit velké množství 

papíru a plastů pytlovým sběrem.

Za to, že k tomu většina z Vás přistoupila tak zodpovědně, 

Vám patří velký dík!

Našlo se ovšem také několik nedostatků, které se dají 

snadno odstranit:

1. Sešlapujte prázdné plastové láhve a dávejte před dům jen 

plné pytle - některé pytle s plasty v sobě měly nesešlápnuté 

PET lahve nebo v  sobě měly pouze trochu obsahu a  tím 

nedosáhly ani minimální hmotnosti (tzn. 2,5 kg plast, 

5 kg papír) – zbytečně se připravujete o body a my vozíme 

vzduch.

2. Vylévejte zbytkové mléko a  nápoje z  obalů - obsah pytlů 

obsahoval obaly od  mléka, které nebylo před vhozením 

do pytle vylité a pytel i jeho obsah se tím znečistily – v teple 

by docházelo k zapáchání.

3. Zavazujte důkladně pytle - několik pytlů nebylo vůbec 

zavázaných nebo byly svázané gumičkou – při manipulaci 

dochází k vysypání obsahu a zbytečným úklidovým pracím 

zaměstnanců obce.

4. Svazujte nebo zalepujte krabice s papírem - některé krabice, 

kde byl naskládaný papír, nebyly zalepené ani svázané – 

při manipulaci dochází k  vysypání obsahu a  zbytečným 

úklidovým pracím zaměstnanců obce

5. Používejte pytle k  odvozu určené, které si můžete 

vyzvednout zdarma na OÚ - tříděný odpad byl v tmavých 

pytlích, takže nebylo možné vyhodnotit obsah a  jeho 

„kvalitu“.

6. Lepte kódy již na  prázdné pytle - kódy na  pytlích byly 

prasklé, protože byly nalepené na  plný pytel, který nemá 

rovný povrch a  tím došlo k  jejich prasknutí při další 

manipulací s pytlem.

Tašky na tříděný odpad
Na OÚ jsou stále k dispozici tašky na tříděný odpad, které 

Vám nabízíme zdarma, abyste mohli pohodlněji třídit odpad 

ve  Vašich domácnostech. Jedna sada představuje 3 ks tašek 

(modrou, zelenou a žlutou) na sběr papíru, skla a plastů. 

Kartonové boxy na třídění odpadu
Abychom zvýšili estetický dojem při třídění odpadů 

ve Vašich domácnostech, máme na OÚ k dispozici kartonové 

boxy, do  kterých se vejde pohodlně pytel na  tříděný odpad 

  Plasty 10.01.2018
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a tak se Vám nebude nevzhledně válet po sklepě nebo v garáži, 

než ho naplníte k odvozu.

Máme zatím na zkoušku omezený počet a v případě většího 

zájmu zajistíme další kusy. Také tyto boxy jsou pro Vás zdarma.

  Boxy na tříděný odpad

Třiďte odpad. Má to smyl!

 Změny poplatků v roce 2018

Vodné
Připomínáme, že je od roku 2017 stanoveno vodné ve výši 

20,- Kč za  m3, s  platností od  1. 1. 2017. Bude vypočteno 

na základě odečtu vodoměru, a to kvartálně (odečet vždy 1.4., 

1.7., 1.10. a 1.1. následujícího roku). Platba by měla probíhat 

průběžně během roku, vždy po odečtu vodoměru. Praktické je 

také placení vodného paušálně trvalým příkazem každý měsíc 

(např. 250,-Kč za  pětičlennou rodinu) a  na  koci roku dojde 

k celkovému vyúčtování.

Platba vodného je možná v  hotovosti na  OÚ Vedrovice 

(v  době úředních hodin), nebo bezhotovostně na  účet obce 

(bankovní spojení: číslo účtu 1581857399/0800, VS 23102111, 

SS – číslo popisné). 

Stočné
Uživatelům tlakové kanalizace připomínáme, že je výše 

stočného pro rok 2018 stanovena na 976,-Kč na osobu za rok. 

Chalupáři a majitelé trvale neobydlených objektů budou platit 

976,-Kč na objekt za  rok. Firmy ve výši 30,50 Kč za m3. Vše 

s platností od 1. 1. 2018.

Stočné za  období 1. 1. – 31. 12. 2018 ve  výši 976,-Kč 

na osobu (popř. na objekt) je splatné do 31. 10. 2018 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. 2018, splatnost 2. splátky ve  výši ½ smluvní ceny je 

ke dni 31. 10. 2018. Firmám bude stanoveno stočné na základě 

odečtu vodoměru k  31. 12. 2018 a  splatnost faktury bude 

do 31. 01. 2019.

Platba stočného je možná v  hotovosti na  OÚ, nebo 

bezhotovostně na  účet DSO (bankovní spojení: číslo účtu 

2736882359/0800, VS 23212111, SS – číslo popisné).

Poplatky za psa, za užívání veřejného 
prostranství a za odvoz odpadů
Nová Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o  místních 

poplatcích, která je účinná od  01.01.2018, řeší zejména 

poplatek ze psů, za  užívání veřejného prostranství, ale také 

za odstraňování domovních odpadů (popelnice)

Poplatek za  psa zůstal na  stejné úrovni a  tak již od  roku 

2017 platíme za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého 

dalšího psa téhož držitele 300,- Kč.

Poplatek za užívání veřejného prostranství zůstal také beze 

změny a vybírá se za zvláštní užívání veřejného prostranství, 

kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění 

dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 

a  služeb, pro umístění reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 

lunaparků a  jiných obdobných atrakcí, vyhrazení trvalého 

parkovacího místa, za  umístění skládky dřeva, za  umístění 

stavebního zařízení a stavebního materiálu a za umístění jiných 

skládek. Každý uživatel veřejného prostranství by měl ohlásit 

užívání nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného 

prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a  výměru 

užívání veřejného prostranství. Sazby za  toto užívání zjistíte 

přímo v OZV č 2/2017, která je zveřejněná na webu obce.

Poplatek za  provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních 

odpadů byl pro rok 2018 snížen a to vzhledem k tomu, že jsme 

v roce 2017 ušetřili náklady na odvoz odpadů zavedením svozu 

odpadů ve čtrnáctidenním intervalu v letních měsících. Pro rok 

2018 tedy platí 550,-Kč na rok každá fyzická osoba, která má 

v obci trvalý pobyt, nebo které byl podle zákona upravujícího 

pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo která 

podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá 

na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců, či které byla 

udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího 

azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího 

dočasnou ochranu cizinců. Platí ho také fyzická osoba, která 

má ve vlastnictví stavbu určenou k  individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu 

žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 

fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 

povinny platit poplatek společně a  nerozdílně. Splatnost 

poplatku za odpady je 30. červen 2018.

Vrácení části poplatku za  odvoz odpadů se bude řešit 

v  měsíci únoru 2019 na  základě vyhodnocení získaných 

„ekobodů“, které sbíráte tříděním odpadů a snížením četnosti 

svozu Vašich popelnic.

Celé znění vyhlášky a  obou oznámení je uveřejněno 

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

uredni_deska.php

 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

Stočné

Číslo účtu pro platbu na účet DSO 2736882359/0800, VS - 

23212111, SS - číslo popisné.
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 Projekty obce Vedrovice v roce 2018
V  roce 2017 se nám podařilo ušetřit v  rozpočtu obce 

téměř 2,5 milionu korun, které jsme přidali do rozpočtu obce 

na  letošní rok a  chceme je investovat do  důležitých projektů 

v roce 2018.

Územní plán obce
Územní plán Vedrovice prošel Veřejným projednáním, kdy 

se k tomuto konala, dne 3. ledna 2018, veřejná schůzka v sále 

KD.

Připomínky k  návrhu ÚP Vedrovice jsme evidovali již 

od  srpna 2017. Všech 14 návrhů na  změnu bylo na  schůzce 

projednáno a v případě možností navrženo řešení. V termínu 

do  7 dní po  veřejném projednání přišly na  Odbor výstavby 

a  územního plánování MěÚ Mor. Krumlov ještě další 4 

připomínky, které byly konzultovány s pověřeným pracovníkem 

odboru a ty, které by mohly být realizovány, budou v nejbližší 

době projednány s  projektantem ÚP Vedrovice, aby se 

do návrhu ÚP Vedrovice zapracovaly.

Všechny možné změny budou v návrhu ÚP tedy upraveny. 

Takto připravený návrh bude konzultován se schvalovatelem, 

a  pokud bude předběžný souhlas s  jeho podobou, změny 

se v  návrhu provedou. Pokud budou schválené změny 

nepodstatné, bude ZO Vedrovice schvalovat v únoru už konečný 

návrh a ÚP Vedrovice v březnu 2018 nabyde platnosti. Jestliže 

ovšem budou změny závažnějšího rázu, budou se k  tomu 

muset znovu vyjádřit ve Společném projednání dotčené orgány 

(Krajský úřad JmK, KHS JmK ÚP Znojmo, MŽP ČR, odbor 

výkonu státní správy VII, atd.). Tím se schvalování prodlouží 

o dobu vyjádření dotčených orgánů a proces nového Veřejného 

projednání. ÚP by byl ukončen cca v červenci-srpnu 2018. 

Sběrné středisko odpadů Vedrovice
V  roce 2017 nám nebyla schválena dotace na  výstavbu 

sběrného dvora. Proto byl projekt upraven, dle nových 

podmínek dotačního programu, aby mohla být podána v únoru 

žádost o dotaci do nové výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo 

životního prostředí.

V průběhu dubna bychom měli znát výsledek a v případě 

přidělení dotace by se mohla stavba sběrného dvora 

do podzimu zahájit.

Oprava komunikace u kulturního domu
Povrch této komunikace je v tuto chvíli jeden z nejhorších 

v obci, a proto byla vybrána k opravě v roce 2018.

Podobně, jako tomu bylo loni u komunikace ke koupališti, 

využili jsme možnosti dotačního titulu Opravy komunikací 

v  rámci Programu rozvoje venkova Ministerstva pro místní 

rozvoj (MMR), které jsou určeny hlavně malým obcím. Podali 

jsme 12. ledna žádost o dotaci a doufáme, že uspějeme.

Komunikace získá nový povrch v délce 107 m, tzn. v části 

od křižovatky u KD, směrem k Jednotě až po křižovatku u č.p. 

197. Obrubníky u chodníků budou přeloženy a před KD bude 

také vybudováno 9 parkovacích míst. Dlažbu na chodnících si 

přeložíme svépomocí.

Komunikace „Pod lípou + Autobusová 
zastávka“
Poté, co jsme získali Modrou stuhu v soutěži Vesnice roku 

2017, máme možnost v roce 2018 čerpat dotaci z MMR ve výši 

600.000,-Kč buď na obnovu a údržbu venkovské zástavby, nebo 

na komplexní úpravu veřejných prostranství, nebo na obnovu 

a zřizování veřejné zeleně, anebo na rekonstrukci a výstavbu 

místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení.

Proto ZO Vedrovice přehodnotilo postup oprav u  této 

komunikace, kdy je již vybraný dodavatel stavby, a byla podána 

žádost o  dotaci do  tohoto dotačního titulu, ve  stejný den, 

jako pro komunikaci u KD.

Odpočinková zóna Písníky
Po  důkladném chystání projektu, kdy jste měli možnost 

do jeho přípravy hovořit také Vy a Vaše děti, jsme mohli podat 

žádost o dotaci na MMR také na  jeho realizaci. Vybudujeme 

zde hřiště na Pétanque, dětské hřiště se čtyřmi herními prvky 

a zázemí (altán, šest laviček a odpadkové koše).

Ve druhé fázi by se pak areál doplnil o  tzv. fi tness prvky, 

o které projevili zájem při poslední schůzce mládež a sportující 

občané. Hrazdy, lavice a další nářadí by všem sloužilo ke cvičení 

v přírodě.

Prodloužení kanalizace a vodovodu 
ve stavební lokalitě Z1/4 (za rybníkem)
Pro stavbu prodloužení kanalizace a vodovodu ve stavební 

lokalitě za rybníkem se připravovala projektová dokumentace 

déle, a  tak bylo požádáno o  stavební povolení nyní. Termín 

realizace se tak posunuje na jaro t.r..
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Realizace prvků USES v k.u. Vedrovice
Poté co nám byla schválena dotace na  realizaci projektu, 

bychom chtěli na podzim založit biocentrum „Na babách“, tři 

lokální biokoridory, jeden větrolam a osm stromořadí.

Všechny prvky jsou součástí tzv. Společných zařízení 

po Komplexní pozemkové úpravě.

Ostatní stavby a akce v roce 2018
  V rozpočtu na letošní rok se počítá také s tím, že se provede 

pružná zálivka spár na komunikacích kolem MŠ. Provede 

se oprava děr v  komunikacích nad zastávkou Pod lípou, 

k fotbalovému hřišti a za KD. Přeloží se chodník od zastávky 

k  OÚ. Vybuduje se dětský koutek u  fotbalového hřiště. 

Provede se výsadba záhonu před ZŠ, opraví se střecha 

kabinetu v ZŠ a vymění se dveře na WC ve škole. Dokončí se 

veřejné osvětlení ke Kočárovým a ke garážím OÚ. Přemístí 

se kotelna v MŠ z původní kotelny do hospodářské budovy, 

aby bylo vše připraveno pro stavbu víceúčelového sálu, 

který by se mohl stavět snad již v roce 2019.

  Chtěli bychom také realizovat projekt „Rekonstrukce 

zahrady v  přírodním stylu při mateřské škole v  obci 

Vedrovice“. V  současné době se zpracovává projektová 

dokumentace a bude podána žádost o dotaci na Státní fond 

životního prostředí (SFŽP).

  Pro realizaci chodníků kolem hlavní silnice je nutné, aby se 

odvedly povrchové vody do kanalizace, která bude nahrazovat 

současné strouhy a  bude nad nimi právě nový chodník. 

Příprava projektu je komplikovaná, kvůli zdlouhavému 

jednání s JmK, a protože neplní, co slíbili. Na chodníky jsme 

projektovou dokumentaci připravili a už máme také Územní 

rozhodnutí na obě části, tedy k.ú. Zábrdovice a k.ú. Vedrovice. 

Požádali jsme loni také o stavební povolení, abychom mohli 

vybudovat alespoň části chodníků, kde nepovede dešťová 

kanalizace, ale nedostali jsme kladné stanovisko od  SÚS 

JmK, dokud nebude PD pro dešťovou kanalizaci. Proto 

jsme v loňském roce absolvovali jednání na Krajském úřadě 

JmK, abychom si dohodli další podmínky a postup v tomto 

problému, který máme zájem řešit. A tak, aby se vše urychlilo, 

musí PD na  kanalizaci pořídit obec Vedrovice a  vše si také 

vyřídit. Projekt na  kanalizaci se již připravuje. Jak bude, 

podáme žádost o  dotaci na  Jihomoravský kraj (dešťová 

kanalizace pod chodníkem) a po vyřízení stavebního povolení 

na  chodníky také žádost o  dotaci na  Státní fond dopravní 

infrastruktury (chodníky). 

  Obec fi nančně přispěje na  přípravu pro topení, sanační 

omítku, výmalbu a podlahu v kostele sv. Kunhuty.

  Loni jsme museli, z důvodu velkého vytížení projektanta, 

odložit přípravu studie pro investiční záměr „Soustava 

retenčních opatření v k.ú. Zábrdovice“ (rybník, koupaliště), 

abychom mohli dále řešit odvod povrchové vody v  části 

obce „k.ú. Zábrdovice“ projektem, který by bylo možné 

realizovat v  příštích letech z  některého dotačního titulu 

SFŽP. Pro letošní rok jsme získali kontakt na  nového 

projektanta a věříme, že se studie připraví.

  Stejný průběh má také příprava projektové dokumentace 

pro „suchý poldr“ k zachycení přívalových vod z Písníků 

a okolních polí. Měl by k tomu přispět také jednoduchý val 

na polní cestě (na pozemku p.č. 2357), který bychom chtěli 

během roku vybudovat svépomocí, např. při úpravě terénu 

projektu Odpočinková zóna Písníky.
  Obec Vedrovice v senátu - foto SMO ČR

 Vedrovice v Senátu Parlamentu České 
republiky v Praze
Koncem listopadu loňského roku obdržela obec Vedrovice 

pozvánku na slavnostní setkání obcí oceněných Zlatou, 

Modrou, Bílou, Zelenou a Oranžovou stuhou v soutěži Vesnice 

roku 2017.

Setkání se uskutečnilo 6. prosince 2017 v Hlavním sále 

Valdštejnského paláce – sídle Senátu Parlamentu České 

republiky. Vzhledem k tomu, že se pan starosta z pracovních 

důvodů nemohl tohoto setkání zúčastnit, jela jsem za obec 

Vedrovice já.

Bylo mi opravdu ctí zastupovat Vedrovice na tomto setkání.

Helena Nováková   

místostarostka obce
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 Pošta PARTNER
Naše obec provozuje od  února 2017 poštovní přepážku 

v rámci projektu PARTNER. S odstupem času se potvrzuje, že 

rozhodnutí ZO Vedrovice jít do tohoto projektu bylo správné 

a  že máme v  tomto náskok před obcemi, které před tímto 

rozhodnutím stojí, anebo budou v nejbližší době zcela určitě 

před takové rozhodnutí o  zachování pobočky pošty v  obci 

postaveny. Vždyť Pošta a.s. potvrdila, že z  3200 poštovních 

přepážek si ponechá pouze 700 a  zbytek převede v  rámci 

projektu PARTNER na obce nebo na podnikající osoby. Podle 

informaci ze SMO ČR bylo převedeno k 1.9.2017 zatím celkem 

384 poštovních přepážek.

I  když ještě za  sebou nemáme celých dvanáct měsíců 

provozu, provedli jsme si na  konci roku 2017 hodnocení, 

abychom zjistili, jak je naše přepážka vytížená a  jaké fi nance 

do rozpočtu obce její činností přišly.

Pojďme tedy k  číslům. Na  naší pobočce bylo za  jedenáct 

měsíců provozu provedeno celkem 4050 transakcí pro Českou 

poštu a.s., a 819 transakci pro ostatní instituce. Za 20011,-Kč se 

prodalo poštovních cenin a zboží. SIM karty si uživatelé nabili 

na naší poště v hodnotě 38150,-Kč. Zákazníci si také zakoupili 

losy celkem za 16720,-Kč, kolky za 2100,-Kč a dálniční kupóny 

za 8250,-Kč.

Z každé transakce a z každého prodeje máme procentuální 

odměnu a  Česká Pošta a.s. nám platí také za  každý měsíc 

paušální odměnu, plus náklady na  internetové připojení. 

V součtu všech těchto položek odměn tak přišlo za provozování 

pošty do rozpočtu obce v roce 2017 celkem 132356,-Kč, které 

byly využity zejména na  pokrytí nákladů na  plat vedoucí 

Muzea, která přepážku obsluhuje. O  tuto částku jsme mohli 

ponížit náklady na  platy a  odměny, které byly za  rok 2017 

potřeba v Muzeu.

Během roku se budeme snažit něčím vylepšit poskytované 

služby. Momentálně je třeba v naší nabídce prodej dálničních 

známek – celoroční, měsíční i desetidenní.

Využívejte tedy naši poštovní přepážku, provozujeme ji pro 

Vás!

Richard Janderka – starosta obce

Obec Vedrovice – poštovní 
přepážka 

 
Česká pošta s.p., projekt PARTNER II. 

 
      

                
                                                                                                                                        Obec Vedrovice 

 

 
Provozní doba: 

 
 

Pondělí:    8:00 – 10:00    13:00 – 16:30                      

Středa:      8:00 – 10:00    13:00 – 16:30  

Čtvrtek:                            13:00 – 15:30  

Pátek:        8:00 – 10:00   13:00 – 15:30  
 

Výdej nedoručených dopisů a balíků probíhá 
v Muzeu a informačním centru Vedrovice 
 
 

Úterý: 16:00 – 17:00 

Sobota: 14:00 – 15:00     

   Výsledky prezidentských voleb 2018

také
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• Sraz masek v
• Pr

• Ve dvo e Muzea od 1
masopustních sladk

 

v sále Kultur

 
PR VOD 

v 9:00 hodin u pana starosty (u
r vod po obci od 9:30 hodin 

 
VESELICE 

10:00 hodin s prodejem zabíja
kostí, sva eným vínem, ajem a

a ve er na 

rního domu Vedrovice od 20:0

u rybníka)  

kových specialit, 
a to eným pivem 

00 hod

 
 

KKlub důcchodců  a Kulturníí sspolek Husákkovy dětti Váss srdečnně  
zvou na  

Osstatkovou zábbavu,  
kteráá sse koná  10.2.2018 od 20:00  v  KD Vedrovice.  

33 nejlepší masky budou oceněny 
vvstupné 80,-- KKč (masky 40,-  Kč)  
sslosovatelné vstupenky –– vvýhra: selátko 
hhraje skupina  PROFIL  
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Rybářský
spolek Vedrovice

 Rybářský kroužek
V roce 2018 pokračuje Rybářský kroužek, do kterého chodí 

děti nejen z Vedrovic, ale také z Kubšic, Moravského Krumlova, 

Jezeřan-Maršovic, Petrovic a z Rybníků.

Scházíme se opět každou sobotu od  17:00 hodin 

v přednáškové místnosti Muzea.

V  zimních měsících si budeme procvičovat teorii kolem 

rybářského práva, biologie a  rybářství, abychom naše nové 

členy připravili na  jarní zkoušky. V praxi se budeme věnovat 

vázání háčků a  montáží. Představíme si instruktážní videa 

a budeme si povídat o přírodě kolem vody.

Na  jaře, až to počasí dovolí, bychom vyrazili k  našemu 

rybníku a na okolní řeky, abychom získané znalosti vyzkoušeli 

ve  skutečném rybolovu, a  možná se někomu podaří ulovit 

stejně velkého kapra, jako ulovil David Eckl v roce 2017 (viz 

foto).

Zveme tedy všechny děti do  15 let, které mají zájem 

o přírodu a rybolov, aby ještě přišly mezi nás. 

Těšíme se na Vás!

Za rybářský spolek Vedrovice

Richard Janderka

Miroslav Došek ml.

 Rybářské závody 2018

Sobota 30.06.2018, od 6:00 hodin – dospělí
Neděle 01.07.2018, od 7:00 hodin – děti

  Úlovek 2017 - David Eckl - kapr 80 cm

 Fotografi e z akcí

  Silvestrovský fotbálek

  Tříkrálový koncert 2018
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Milí rodičové a prarodičové z Vedrovic a okolí!

Pro ty z  Vás, kteří jste v  polovině října zaznamenali naši 

zahajovací akci na hřišti ve Vedrovicích a následnou přednášku 

paní Veroniky Vieweghové o  domácím vzdělávání, bychom 

se rádi připomněli. Pro ty, kteří o nás slyšíte poprvé, bychom 

se rádi ohlásili se svou činností a  nabídkou na  následující 

kalendářní rok. 

Jen stručně, jsme nezisková organizace Dětem s  láskou, 

z. s., kterou založily tři mámy malých dětí v  loňské roce, jež 

spojuje podobný přístup k  rodinnému životu a  výchově. 

Během několika měsíců s  radostí hlásíme nově příchozí 

nadšenkyně a  nadšence, s  nimiž nás spojuje kromě nového 

přátelství také chuť uskutečňovat podobné plány. Rádi 

bychom na základě setkávání a účasti na společných aktivitách 

pro širokou veřejnost vybudovali komunitu se společnými 

zájmy, společnou činností a  sdílením zkušeností. Naší vizí 

do budoucna jsou služby primárně zajišťující řízené aktivity pro 

děti v předškolním věku. Cílem je vybudovat v nadcházejících 

letech předškolní zařízení v  duchu lesní pedagogiky, vedené 

v rejstříku MŠMT, umožňující v budoucnu zajištění povinného 

předškolního vzdělání. Začátkem všeho je provozování 

sdruženého mateřského rodinného klubu SMRK, s možností 

dětí vzájemně se scházet, učit se jeden od druhého a budovat 

si zdravé vztahy k sobě navzájem i ke svému okolí. Rodičům 

těchto dětí možnost vzájemně se podporovat i  odpočívat. 

Dalšími aktivitami, kterým budeme věnovat pozornost, je 

pořádání a  zajištění vzdělávacích akcí pro veřejnost – jako 

semináře, přednášky, sportovní a  jazykové kurzy, cvičení pro 

maminky s  dětmi a  další různorodé kroužky a  aktivity pro 

rodiče a  prarodiče s  dětmi, podporující rodinné i  veřejné 

vztahy napříč generacemi. Hudbou budoucnosti je potom 

možné sdružené komunitní vzdělávání a  následná podpora 

realizace a  provozování Komunitní školy. Veškeré informace 

a vize budoucí naleznete na našich webových stránkách www.

detem-s-laskou.cz. 

Díky vstřícnému přístupu pana starosty a zastupitelstva OÚ 

Vedrovice máme možnost využívat pro naši věc prostory pro 

hostující fotbalové družstvo v  kabinách u  fotbalového hřiště, 

za což bychom ještě jednou rádi poděkovali všem, kteří se nebáli 

nám důvěřovat a dát šanci, přestože nejsme spolek primárně 

vedrovický. Zázemí v  objektu kabin zde ve  Vedrovicích 

shledáváme jako ideální místo široko daleko, které svou 

polohou u lesa ideálně odpovídá našim představám. Jsme zde 

blízko přírodě a  přesto 

bezpečně ve  vesnici pro 

případ zajištění ošetření, 

o snadné dostupnosti pro 

všechny nemluvě.

Začínáme tedy 

přirozeně a  pozvolna, 

pravidelným setkáváním 

jednou týdně s  dalšími 

rodinami, které rády tráví 

svůj čas společně se svými 

dětmi v  přírodě v  rámci 

klubu SMRK.

Sdružený = podporujeme vzájemnou podporu a svépomoc 

komunity, ve  které žijeme; sdružujeme její členy s  cílem 

zajištění kvalitní péče o děti 

Mateřský = věnujeme se dětem v  předškolním věku, 

od narození až po nástup do školy 

Rodinný = děti jsou nedílnou součástí rodiny, proto 

komunikujeme a pracujeme se všemi jejími členy 

Klub = nezávazný a svobodný, jdoucí cestou inspirovanou 

lesní pedagogikou a Montessori přístupem

Po  rychle proběhlém podzimu a  začátku zimy plném 

dětských onemocnění jsme se přehoupli do nového roku a své 

dveře do klubu SMRK otevíráme tedy nakonec více méně až 

nyní, o to s větším nadšením. Rádi se s Vámi i s Vašimi dítky 

setkáme každé úterý u kabin na fotbalovém hřišti vždy od 11: 

00 do 15:00 hodin. Program je směřován k  lesní pedagogice. 

Začínáme aktivitou venku, po společném obědě, který prosím 

přibalte s sebou pro sebe i pro dítě, pokračujeme edukativní, 

hudební i výtvarnou chvilkou, prokládanou volnou hrou, dle 

naladění dětí, vše spojující vždy nějaké společné téma. Vhodné 

je vzít také přezůvky a  nějaký oblíbený hudební nástroj. 

Vstupné je symbolické, 30,- Kč na  rodinu, abychom pokryli 

roční náklady na  energie a  vodu. Věřím, že s  nadcházejícím 

jarem se naše řady ještě rozrostou a s nimi i nabídka činností, 

které aktuálně s  maminkami vymýšlíme pro pobavení 

a zabavení dětí i naše. :-) 

Aktuální informace o  programu můžete také sledovat 

na našem facebooku Dětem s láskou, kde se budeme také těšit 

na Vaše příspěvky a komentáře.

Barbora Břinková, Jana Daníčková, Denisa Chmelařová, 

Lenka Krmelová a Vanda Mráčková 

y 
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 Ohlédnutí za rokem 2017
Tak jako snad každý, i  my bilancujeme, co nám minulý 

rok přinesl dobrého, na čem musíme ještě zapracovat a jak co 

nejvíce potěšit lidi kolem sebe.

Naše muzeum se věnuje mnohým aktivitám, protože jeho 

součástí je i Místní knihovna a turistické informační centrum.

Máme velikou radost z  toho, že nám stále věnujete svou 

přízeň, máme radost z  každé návštěvy turisty nebo školního 

zájezdu. V roce 2017 nás navštívilo 897 lidí. 

Během roku k nám přišly děti z naší základní školy, navštívila 

nás i mateřská škola, přijely k nám na exkurzi děti ze Základní 

školy Olbramovice, ze Základní školy Klášterní z Moravského 

Krumlova, Městská knihovna Moravský Krumlov v rámci akce 

Noc v knihovně, seniorský klub z Miroslavy i zájezd Národního 

parku Podyjí. 

Začátkem října 2017 jsme byli poctěni návštěvou hejtmana 

Jihomoravského kraje, který si rád poslechl výklad k  našim 

třem expozicím a prohlédl si i poštu.

Poskytli jsme zázemí našich reprezentativních prostor pro 

svatby, oslavy narozenin, vítání občánků, Masopust, Martinské 

hody, Ladovy Vánoce a dalším akcím.

Sami jsme pořádali literární kavárny, besedy nad kronikou 

s  naší paní kronikářkou, odborné přednášky (Lovci mamutů 

a  O  Slovanech), tvořivé dílničky pro děti, příměstský tábor 

v létě, Pálení čarodějnic, atd.

Také jsme se zapojili do  reprezentace naší obce v  soutěži 

Vesnice roku 2017.

Zároveň pro Vás obsluhujeme přepážku Pošty partner.

A  i  když jsem jediným zaměstnancem Muzea 

a  informačního centra, záměrně píšu v  množném čísle, 

protože po celý rok mi pomáhala spousta lidí – pan starosta, 

paní místostarostka, pracovníci obecního úřadu, pracovníci 

veřejně prospěšných prací, členové zastupitelstva, brigádnice, 

dobrovolníci, přátelé a rodina.

V  následujícím roce mám v  plánu „nevyskakovat 

z rozjetého vlaku“ našich aktivit a těším se na další spolupráci.

Děkuji všem!

P. s.: Do roku 2018 přeji hodně lásky, štěstí, zdraví a úspěchů 

v pracovním i osobním životě.

Anna Snášelová

Beseda s Veronikou Vieweghovou 
19. 10. 2017
Ještě před pár lety byl pojem „domácí škola“ raritou. Dnes 

se s  rodiči v  pohodlí domova vzdělává skoro 1  400 českých 

dětí. Bohaté zkušenosti s  tím má i  matka dvou dcer Sáry 

a  Báry Veronika Vieweghová, bývalá manželka spisovatele 

Michala Viewegha, která se s nimi přijela podělit s maminkami 

do Vedrovic. Besedu pořádal Sdružený mateřský rodinný klub 

SMRK, jeho členky připravily něco dobrého na zub a příjemnou 

atmosféru v  zasedací místnosti muzea. Po  skončení všichni 

odcházeli plni nových informací a dojmů.

Přednáška Lovci mamutů s Doc. Martinem 
Olivou 26. 10. 2017
Doba pravěku je součástí vzdělávacího programu už 

na  základní škole, ale kdo se chtěl dozvědět něco více nebo 

si připomenout to, co už pozapomněl, pro toho byla určena 

odborná přednáška v muzeu ve Vedrovicích. 

Pan docent Oliva je pro místní obyvatele známou osobou, 

protože již po  několik let každé léto přijíždí se skupinou 

archeologů za  výzkumem do  Krumlovského lesa. Proto byla 

jeho prezentace z doby pravěku velice příjemným popovídáním 

si o časech dávno minulých.

  Návštěva hejtmana
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Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská 
nadílka na návsi ve Vedrovicích 4. 12. 2017
Ke  každé správné adventní atmosféře patří koledy 

a  samozřejmě krásný stromeček, plný světel a  ozdob.  Kdo 

přišel první prosincové pondělí na  náves do  Vedrovic, mohl 

se výborně naladit na  předvánoční čas. Návštěvníci mohli 

ochutnat perníčky, které pekly děti, zazpívat si a ohřát se čajem 

a svařeným vínem.

Následoval Mikulášský program před kulturním domem, 

letos se jeho režie ujalo Muzeum a  informační centrum. 

Obsazení bylo velice pestré: děti si mohly se zatajeným dechem 

vyslechnout Lucifera a  sledovat čertovský rej čertic, velkých 

čertů i  malých čertíků kolem kotle. Potom přišli andělíčci 

a Mikuláš, na kterého všichni čekali. Tak, jako každý rok, přijel 

v kočáře a naděloval balíčky, které zakoupila obec.

Celková atmosféra byla kouzelná a  konečně mohlo začít 

období „ těšení se na Vánoce.“

Přednáška O Slovanech s Mgr. Alenou 
Nejedlou 22. 11. 2017
Slované poprvé výrazně vstoupili do  historie na  počátku 

6. století, kdy započala jejich expanze do  velké části Evropy. 

O tom, že se živili hlavně zemědělstvím, chovali dobytek, ale 

také hodně válčili, nám přijela do  Vedrovic popovídat paní 

Alena Nejedlá. Bylo vidět, že ji tato doba fascinuje, že o  ní 

hodně ví a  baví ji předávat informace dál. Na  přednášce si 

mohli návštěvníci dokonce osahat repliky výzbroje a šatů.

Ladovy Vánoce 22. 12. 2017
Shon, nervozita, plné obchodní domy…tak to je v současné 

době obraz Vánoc v mnohých domácnostech. Proto je velice 

důležité, aby se sousedé spolu sešli, popovídali si a zazpívali. 

Ve Vedrovicích probíhají tato setkání každý rok před svátky 

v prostorách muzea. 

Obec připravila místní zabíjačkové speciality, uvařil se čaj, 

svařené víno a medovina. Místní šikovné hospodyňky poskytly 

k ochutnání vánoční cukroví (bylo moc dobré). 

V zasedací místnosti muzea bylo možné shlédnout výstavu 

„Šikovné ruce“. Je obdivuhodné, kolik je v naší obci zručných 

žen, které dokážou z  nití, korálků, papíru a  jiných materiálů 

vykouzlit nádherné věci.

A nebyly by to ty pravé české Vánoce, kdyby na nich chyběl 

Betlém a vystoupení mladých umělců. 

Program zahájil pan starosta slavnostním projevem 

a ponocný svou trumpetou. Následoval čtený příběh o narození 

Ježíška, o pastýřích, andělech a o třech králích, kteří se přišli 

miminku k jesličkám poklonit.  Mluvené slovo bylo doplněno 

krátkými scénkami a v pauzách zněly vánoční písně a koledy 

v živém vystoupení.

Těšíme se na Vás i příští rok!
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Mateřské centrum Čtyřlístek bude dále pokračovat ve své 

činnosti a zvelebování hracích prostor centra.

Na  podzim jsme se zabývali hlavně kroužkem Hrátky 

s dětmi, kde děti vedeme ke zpěvu a tanci a jako doprovodný 

program si něco málo vyrobíme. Scházeli jsme se dle možností 

jednou za čtrnáct dní. Začínáme zase v lednu od 11.1. Sledujte 

vývěsky a také skříňky dětí ve školce, kam dáváme pozvánky. 

Podle ohlasů je kroužek inspirativní a  děti si utužují svoje 

kamarádství.

Před příchodem Mikuláše jsme opět pekli perníčky 

ve  spolupráci s  Muzeem a  informačním centrem Vedrovice. 

Perníčky se rozdávaly tradičně při rozsvěcení vánočního 

stromu a  příjezdu Mikuláše na  náves. Děkujeme za  pomoc 

a zázemí. Pro úspěch zde uvádíme recept.

Perníčky (ihned měkké)
400 g hladké mouky, 200 g Hery na  pečení, 140 g cukru 

moučky, 1 lžíce medu, 1 lžička sody a  1 lžička perníkového 
koření. Vše zpracujeme v  těsto, necháme odpočinout v  lednici 
1 h a  vyválíme 3 mm placku, vykrajujeme perníčky a  pečeme 
na 160 stupňů cca 8 minut. 

Rok 2017 jsme zakončili besídkou se zpěvem koled, 

zdobením stromečku a  prostor centra. Ochutnali jsme již 

napečené cukroví a  rozdali si dárečky pro děti. Bylo to opět 

milé setkání. 

Centrum je otevřené kdykoli během otevírací doby 

obecního úřadu, případně na  domluvě. Jste všichni srdečně 

zváni a hezky se bavte.

Děkujeme za přízeň a za kolektiv maminek se na vás těší 

Hana Kolegarová

 Silvestrovská šlápota
Na závěr roku na Silvestra pořádáme my vedrovští důchodci, 

ale i další mnohem mladší přátelé, výšlap do přírody. Zvláště 

proto, že se potřebujem po Vánocích dostat na původní váhu, 

nadýchat se čerstvého vzduchu, udělat něco pro své zdraví 

a poklábosit si mezi kamarády o tom co nám rok dal a co lze 

očekávat od příštího. 

Letos na  silvestra bylo počasí na  hranici možnosti jít 

na vycházku, ale riskli jsme to. Vyrážíme od rybníka směrem 

k  Lišťákovi a  lesními cestami se plni sil spějeme k  hájence 

Hubertus. Je nás deset zdatných turistů, takže žádný zdravotní 

problém v pokračování. Přecházíme silnici a po úzké asfaltce 

scházíme něco přes kilometr k Vlčkově hájence. Je to ten objekt 

který je vidět z vlaku vpravo při vyjíždění z Krumlova na Brno. 

Zde se scházíme s vedrovskými školáky a jejich doprovodem. 

Sdělujeme si dojmy, menší občerstvení a  zas každá skupina 

svou trasou na Budkovice. Před cílem přecházíme mostek přes 

řeku a  zde již nad srázem vidíme první budovy cílené trasy. 

Dáváme se doprava a  již zdáli vidíme mezi stromy obrysy 

zvěrokruhu. Skupina školáků je již zde. Prohlížíme si velmi 

hezky zbudovaný, rozměrný zvěrokruh. Pořizujem fotky, 

obcházíme jednotlivá znamení a hledáme, které zrovna patří 

někomu z nás. 

Po nabažení se prohlídky se zas rozdělujem na dvě skupiny 

a vracíme se dom , ale jinou trasou. Po několika kilometrech 

přecházíme na  velmi blátivou a  strmou cestu, když jinudy 

není možné jít. Bez úhony sme to s  větším vypětím zvládli. 

Zmátořeni vycházíme blízko Stavení a pak už po dobré cestě 

scházíme k vedrovské hájence a ke hřišti. Výlet, až na to bláto, 

se nám vydařil. Rozšířily se nám plíce, rozhýbaly se nám ztuhlé 

klouby a  pociťovali jsme nad sebou auru z  dobrého počinu, 

který jsme tento den vykonali. Už se těšíme, že zas brzy někam 

vyrazíme a velmi nás potěší i další zájemci, bez rozdílu věku, 

ale s ambicemi udělat něco dobrého pro své zdraví. Přidejte se!
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 Tříkráloví koledníci  Škola - K+M+B 2018

 Tříkrálová sbírka 2018 ve Vedrovicích
V naší obci proběhla také letos tříkrálová sbírka, kterou 

organizuje oblastní Charita Znojmo. Po obci chodily tři 

skupiny koledníků, byl uspořádán tříkrálový koncert v kostele 

sv. Kunhuty a kasička na příspěvky byla umístěna také na OÚ 

Vedrovice.

Celkem se u nás vybralo 24.621,-Kč. První skupina (vedoucí 

Hellarová Ludmila) vybrala 6.205,-Kč, druhá skupina (vedoucí 

Žďárská Vladimíra) vybrala 5.369,-Kč, třetí skupina (vedoucí 

Bohdanská Alžběta) vybrala 9.897,-Kč, výtěžek z tříkrálového 

koncertu byl 2.850,-Kč a na OÚ 300,-Kč.

Děkujeme tímto všem, kteří do sbírky přispěli!
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 Stáž
Milí Vedrováci,

mnoho let jsem byla nabádána a  přemlouvána k  tomu, 

abych něco napsala do zpravodaje. Je fakt, že bych tím alespoň 

částečně objasnila, nevyřčené otázky typu: Co jsem vlastně v té 

cizině dělala?, Co jsem studovala?, Co vlastně vůbec dělám?, 

atp. Rozhodla jsem se jít s kůží na trh už jen z toho důvodu, 

abych dodala odvahu všem těm, kteří mají strach to v zahraničí 

zkusit. Nebojte se, to dáte!

Jedna z mých mnoha zahraničních cest byla např. pracovní 

stáž při studiu na vysoké škole (vystudovala jsem Univerzitu 

Palackého obor Dějiny výtvarných umění). Vybrala jsem 

si Itálii, protože jsem si potřebovala opatřit informace pro 

mou diplomovou práci pojednávající o  památkové péči 

v  architektuře v  Itálii od  druhé poloviny 19. století do  roku 

1941.

Vše podstatné jsem shrnula do následujících bodů a všem 

čtenářům přeji příjemné a obohacující čtení :-)

Proč vyjet?
Pro mnohé bude jistě překvapením, proč jsem se rozhodla 

napsat zrovna o své zkušenosti se zahraniční stáží. Je to úplně 

jednoduché. Ráda bych dodala kuráž všem těm, kteří mají obavu 

z něčeho nového a potřebují podpořit ve svých neskromných 

snech či plánech a nechtějí už doma „sedět za pecí“. 

Celé své vysokoškolské studium jsem přemýšlela o tom, že 

bych chtěla vyjet do zahraničí. Nechtěla jsem to uspěchat, proto 

jsem se rozhodla vyjet v  rámci navazujícího magisterského 

programu. Výběr země jsem z  počátku velmi zvažovala. 

Podmínek jsem si kladla několik: 

1. volba pracovní stáže (v  rámci programu Erasmus, který 

zajišťují všechny vysoké školy), protože studijní pobyty 

vám prakticky nic nedají a nejsou, tak dobře placené (při 

„Erasmáckém výjezdu“ jsou počáteční náklady minimální, 

protože jste placeni formou stipendia. Navíc je možno, 

domluvit se i s organizací na nějaké fi nanční kompenzaci 

z jejich strany. Palackého univerzita se mi navíc postarala 

o  kompletní zdravotní pojištění v  zahraničí, které za  mě 

zaplatila a  já tuto vysokou položku nemusela řešit). 

Výhodou pracovní stáže je, že jste „normálně“ zaměstnáni 

v zahraniční fi rmě nebo instituci. Být součástí pracovního 

procesu je opravdu k nezaplacení.

2. volba země, kde jsem schopna se domluvit (před výjezdem 

je nutno doložit/dokázat znalost cizího jazyka)

3. volba evropské země

4. volba takové instituce, jež by mi pomohla s  materiály 

potřebnými na mou diplomovou práci.

Život v Itálii
Zemí, kterou jsem si vybrala se nakonec, díky tématu 

„diplomky“, stala Itálie.

Ne náhodou. Je to prostředí, které velmi dobře znám, i když 

nutno podotknout, že mě překvapují stále nové věci. Díky stáži 

jsem se dozvěděla spoustu nových informací, o které a nejen 

o ty nové, bych se s vámi ráda podělila.

Již dříve jsem poznala, že vstřícnost a  ochota pomáhat 

a  dorozumět se je u  Italů něčím, na  evropské poměry, 

výjimečným. Pokaždé mě „dostane“, jejich neskonalá 

trpělivost, vysvětlit vám, co po vás chtějí, či se dopátrat toho, co 

po nich chcete vy :-) Je to opravdu nezvyk, u jinak roztěkaných 

a temperamentních „jižanů“. A je to bez ohledu na to, jsou-li ze 

severu nebo z jihu, což je další poznatek, který stojí za zmínku.

Bohatší sever si prakticky po  celé 20. století stěžuje, že 

musí „vydělávat“ na chudý jih, kde je málo práce, respektive, 

práce by byla, „terronům“ (jak se Italům žijícím na jihu = pod 

Římem, říká) se však nechce „makat“. Z pohledu cizince, který 

si na to může udělat názor, je situace jasná... Na jihu ať chceme 

či nechceme, stále panují klany, které známe pod označením 

mafi a, a  ty řídí celý systém. Díky tomu a  promrhaným 

investicím, které končí v cizích kapsách, byl jih Itálie až do cca 

konce 70. let, víc jak z poloviny negramotný (s pozůstatky se 

můžete setkat i  dnes, kdy lidé kolem padesátky mají znalost 

písma a počtu zhruba jako žák druhé třídy na základní škole).

Osobně tedy preferuji sever Itálie, a to mnohdy i z hlediska 

větší bezpečnosti. Sama jsem se mohla přesvědčit, jaké 

katastrofi cké scénáře musela italská vláda řešit ve  chvíli, 

kdy propuklo tzv. Arabské jaro a  celá Evropa se k  ní otočila 

zády. Příliv uprchlíků byl na jaře 2011, kdy jsem byla na stáži 

neúnosný. Jih Itálie je totiž nejsnadnějším cílem pro uprchlíky 

z afrických zemí.

  Institut Casa dell´Architettura, kde jsem pracovala

Mezi nové poznatky dozajista patří seznámení se s bytovou 

situací a obšírněji mi byl objasněn i systém zdravotnické péče. 

Pro srovnání s ČR je bydlení v Itálii řešeno podobně. Vezmeme-

li si město typu Olomouc, tak jsou náklady následovné: měsíční 

nájem garsonky či 1+1na okraji města vyjde na  zhruba 600 

euro, dělník si vydělá cca 900 euro, tudíž je nutné, aby pracovali 

minimálně dva. Byty v centru si mohou dovolit jen majetnější.

A  jak je to se zdravotnictvím v  Itálii? Díky bohu 

za zdravotnictví v České republice! Vždy, když si někdo stěžuje 

na  situaci u nás, ráda mu oponuji příklady ze zahraničí, kdy 

jsou zvyklí platit si i  za  běžné služby či zákroky, které jsou 

u nás hrazeny ze zdravotního pojištění. Tak například v Itálii 

je služba veřejného zdravotnictví na  značně pokleslé úrovni 

oproti nám. Přidám-li několik málo příkladů z praxe, pochopíte 

proč je radno se před odjezdem řádně pojistit. Pokud máte 

problém typu „zub na  vrtání“ připravte si minimálně 400 

euro, budete-li potřebovat léky, připravte se na to, že jsou až 3x 

dražší, než u nás. Na závěr jen zmínka o některých zákrocích. 

Operace křečových žil je plně hrazena pacientem, protože 

je klasifi kována jako nemoc, za  kterou si může pacient sám! 

(nutno podotknout, že takovýchto plně hrazených zákroků 

je opravdu hodně) Věc, která mě „dostala“ asi nejvíc je ta, 

že pokud jste kandidát na  transplantaci (např. srdce) a  jste 

na  čekací listině třeba již čtvrtým rokem, může přijít někdo, 

kdo má dostatek peněz a úplně bez problémů vás předběhnout!
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Toto vypovídá i o současné situaci v Itálii. Z pohledu občana 

České republiky nás může těšit to, že jsme na tom momentálně 

ekonomicky lépe, protože zadluženost způsobená vládou Silvia 

Berlusconiho, je opravdu alarmující. Otázkou zůstává, jestli je 

z čeho se radovat...

Průběh stáže
Nyní přímo k průběhu pracovní stáže. V zimním semestru 

školního roku 2010/2011 jsem ukončila vysokoškolskou 

docházku a do státních zkoušek mi zbýval celý letní semestr. 

Do  tohoto období jsem se rozhodla vložit termín stáže. 

Vyjela jsem na  tři měsíce – březen až červen – do  Latiny, 

fašisty vybudovaného města, od  Říma vzdáleného asi 60km 

(vlakem to trvá jako od nás do Brna). Výběr nebyl náhodný. 

Již na  počátku svých studií jsem si zvolila téma památkové 

péče a  restaurování. Bakalářskou práci jsem psala na  téma 

restaurování Muchovy Slovanské epopeje a pro tu magisterskou 

jsem si zvolila památkovou péči. Zabývala jsem se její historií 

v  italské v  architektuře se zaměřením na  fašistický režim 

Benita Mussoliniho a  porovnávala se situací v  tehdejším 

Československu (nutno podotknout, že přístup památkové 

péče za totalitních režimů byl velmi podobný).

Co tomu předcházelo? Kopa byrokratického papírování 

a  výběr místa, které jsem si zvolila sama, protože možnosti 

nabízené univerzitou se mi nelíbily. Rozeslala jsem několik 

životopisů s žádostí o stáž a od jedné instituce se mi dostavila 

kladná odpověď během dvou hodin od odeslání. Nebylo proč 

váhat a já do toho šla. Přístup institutu Casa dell´archittetura 

byl opravdu nezvyklý. Díky jejich aktivitě jsem měla veškeré 

dokumenty potřebné pro vyjetí vyřízeny během necelých 

čtrnácti dnů. České straně to trvalo měsíc :( 

Před odjezdem do  Latiny jsem měla díky aktivitě italské 

strany, zařízeno levné ubytování (polovinu nákladů mi 

hradil institut)a nemusela jsem se bát ani o fi nanční stránku. 

Což je mimochodem další velmi pozitivní vlastnost Italů = 

nikdy vás nenechají „ve štychu“ a i kdyby měli poslední euro 

v peněžence, tak vám ho dají, když vidí, že ho potřebujete víc, 

než oni. Jejich péče, jste-li v nouzi, je opravdu k nezaplacení. 

Samozřejmě za  příkladu vzájemných sympatií = mají-li vás 

rádi, tak to poznáte velmi rychle a  to i v případě opačném... 

Pro mě to bylo vždycky něco, na co jsem si nemohla a nemůžu 

zvyknout, protože u  nás se věci většinou nedějí jen tak pro 

nic za  nic, většinou jde o  budoucí prospěch. V  Itálii takto 

nepřemýšlí a  můj pocit, že si připadám, jako bych je snad 

zneužívala, vždy odbudou mávnutím ruky a letmým úsměvem. 

Což je mimochodem úplně stejné gesto, kterým mě častují, 

když mi padesátníci či šedesátníci nabídnout tykání (v Itálii je 

tykání mnohem častější, než u nás; vyká se pouze nadřízeným, 

nenabídne-li vám tykání) a já jsem z toho celá nesvá :)

  Latina - náměstí s radnicí 

Během těch tří měsíců jsem opět nahlédla pod pokličku jiné 

vrstvy lidí (architekti, učitelé, ředitelé, knihovník, aj.) a velmi 

se mi mezi mým pracovním kolektivem líbilo a já do něj bez 

problému zapadla. Jediným problémem, který jsme po čtrnácti 

dnech museli řešit, bylo to, když mi můj mentor prof. Pietro 

Cefally řekl:“Drahá Martino, víš, je tu jeden problém. Uvědom 

si, že jsi v Itálii a chovej se jako Ital/-ka, což znamená, přestaň 

proboha tak moc a  rychle pracovat, nebo tu svou tříměsíční 

práci uděláš za  měsíc a  pak tu nebudeš mít co dělat!“ :D :D 

K  tomu bych dodala, jen to, že pracovní morálka Italů je 

opravdu „na štíru“. Jako příklad uvedu: práci, kterou jsem měla 

udělanou za  dvě hodiny, běžně ostatní dělali i  skoro týden. 

A nebo siesta ! Na tu si tedy opravdu nezvyknu, protože začít 

pracovat v 9h, v 11:30 jít domů a vrátit se po 15h a pracovat 

do 18:30, to je něco nepředstavitelného. Naštěstí mi vyšli vstříc 

s českým modelem :)

Úplně jsem zapomněla zmínit náplň mé práce! Kromě 

zaučování samotných kolegů při práci s  počítačem (ano, 

čtete dobře, já vysvětlovala mnohé kličky práce s  počítačem 

;) ), jsem měla na  starost tvorbu webových stránek institutu 

a  katalogizaci architektonického fondu Ing, Taviana, který 

projektoval nově vznikající fašistická města ve  30. letech 20. 

století. Velkou výhodou byla možnost využít bohatý knižní 

fond, který mi pomohl vytvořit 85% mé „diplomky“.

Co dodat na  závěr? Asi jen to, že kdo může, ať vyjede 

za  zkušenostmi a  je-li podporován svojí rodinou, tak je to 

jeden ze stimulujících faktorů, které každý, kdo chce „vyletět 

z hnízda“, potřebuje!

S milým pozdravem

Martina Bojanovská (Geyerová)

  Latina - centrální náměstí
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Materiál poskytla

paní Marta Čeperová,

tchyně Ivana Vystrčila
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 Pietní akty a rekonstrukce bitev
Podle rozhovoru v  České televizi s  Ivanem Vystrčilem se 

již v  období před válkou v  roce 1933 konaly vzpomínkové 

akce na  napoleonské bitvy na  našem území. Tehdy to byly 

Napoleonské hry, které proběhly v rámci napoleonské výstavy 

ve Slavkově.

V různých obměnách se konaly do začátku války a potom 

byly přerušeny.

V roce 1966 v listopadu přišel do československé republiky 

tehdy ještě neznámý belgický občan Norbert Brassinne, aby 

uctil památku svých předků, kteří bojovali ve  francouzské 

armádě a také u Slavkova.

Norbert Brassinne - poutník míru. 
(*18.9.1907, +28.9.1988)

Přijel v uniformě francouzského 

granátníka, kterou pietně uchovával 

po předkovi, vojákovi staré císařské 

gardy. Uniformu si oblékal s hrdostí 

a rád se v ní nechával fotografovat. 

Měl i  pušku s  bodákem, brašnu 

na náboje a tornu.

Při návštěvě obce Jiříkovice 

se setkal s  místním kronikářem 

panem Václavem Štěpánkem. 

K překvapení občanů poté prošel v uniformě vesnicí a v té době 

způsobil docela nevídaný zážitek.

Povzbudil příznivce místní historie k  připomínkám 

výročí slavkovské bitvy. V  předvečer 1. prosince zapálil před 

nemnohými diváky symbolickou vatru na Žuráni a připomenul 

tak vypálení Jiříkovic francouzskou armádou večer před 

bitvou. Dodnes se při výročí bitvy v Jiříkovicích zapalují ohně.

2. prosince v den výročí bitvy bylo v poledních hodinách 

vypuštěno z  nádvoří slavkovského zámku 13 bílých holubů 

jako symbol míru a přátelství. V noci v plné zbroji a s pochodní 

v  ruce vzdal poctu padlým u  hrobky v  kapli Mohyly míru. 

Silným hlasem zazpíval Marseillaisu.

První dva roky (1966, 1967) zde byl Brassinne sám. Potom 

přivezl autobus svých přátel a  další rok znovu hned ve  dvou 

autobusech přijeli přátelé vojenské historie z belgických měst 

Soignies a Vitrivalu.

Tato tradice pokračovala i  v  dalších letech, ale teprve 

po roce 1989 vznikají kluby vojenské historie a v rámci jejich 

činnosti se konají rekonstrukce bitev.

Ivan Vystrčil
Nosí uniformu a velí bitvám, patří totiž mezi nadšence, kteří 

se snaží rekonstrukcemi slavných bitev připomínat historii. 

Vlastní několik koní, se kterými v  uniformě plukovníka 

francouzské císařské armády objíždí Evropu po  stopách 

napoleonských válek. Od roku 2004 mnoha bitvám nejen velel, 

ale často byl i jejich organizátorem či scénáristou.

Kdy jste se poprvé oblékl do napoleonské uniformy?
Před patnácti lety mě manželka k této zálibě přivedla. Dnes 

se zapojují i obě dospělé dcery.

Jak dlouho se připravujete na bitvu?
Příprava probíhá během celého roku. Vojáci jsou členy 

klubu vojenské historie, proto není potřebná zvláštní příprava. 

Domlouvá se především scénář bitvy.

Kolik máte uniforem?
Uniforem mám celkem šest. A  to dragouna francouzské 

císařské gardy a  také uniformu pobočníka maršála císaře 

Francie v různých variantách včetně vybavení na koně. A také 

mám několik koní, s nimiž objíždíme bitvy po celé Evropě.

Kolik bojišť jste navštívil?
Každoročně se zúčastňuji šesti až sedmi bitev po celé Evropě. 

Byl jsem v Belgii v bitvě u Ligny, velel jsem v bitvě u Razsyna 

v  Polsku, bojoval jsem u  Jeny v  Německu. Doprovázel jsem 

císaře Napoleona při příjezdu na  ostrov Elba. Nejzajímavější 

byla moje účast v bitvě u Waterloo v Belgii.

Jakou významnou osobnost jsi potkal?
Nejvýznamnější pro mě bylo setkání s  nejmladším 

Napoleonovým potomkem, je to Charles Napoleon Bonaparte.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho 

vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně 

politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním 

způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem 

staly prostředkem k  setkávání a  společným zájmem mnoha 

lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora 

poznávání společné evropské historie.

Absolventská práce

Žákyně Tereza Vystrčilová
Téma absolventské práce jsem si vybrala, protože žiji v oblasti 

slavkovského bojiště. Můj strýc Ivan Vystrčil je jedním z mnoha 

nadšenců, kteří se každý rok obléknou do  dobových uniforem 

a připomínají divákům známou bitvu u Slavkova. Líbí se mi, jak 

strýc sedne na koně, a vím, kolik se za tím skrývá práce.
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  Pečení koláčů pro důchodce ze Slovenska

  Mikuláš na návsi

  Novoroční setkání důchodců

Večer pro důchodce  Pozvánka na zajímavé akce
26. 1.  ...... Beseda nad kronikou
10. 2.  ...... Masopust s ostatkovou zábavou
14. 2.  ...... Klub důchodců
23. 2.  ...... Fotbalový ples
23. 2.  ...... Beseda nad kronikou
7. 3.  ........ Klub důchodců
9. 3.  ........ Literární kavárna
17. 3.  ...... Dětský MAŠKARNÍ PLES
30. 3.  ...... Beseda nad kronikou
4. 4.  ........ Klub důchodců
20. 4.  ...... Večer pro důchodce
25. 4.  ...... Zájezd důchodci
27. 4.  ...... Beseda nad kronikou
30. 4.  ...... Pálení čarodějnic
2. 5.  ........ Klub důchodců
5. 5.  ........ Den obce
19. 5.  ...... Letní párty v KD
25. 5.  ...... Beseda nad kronikou

 Poslední leč
Každoročně pořádá Myslivecký spolek LESKOUN 

Vedrovice pro občany  Vedrovic „POSLEDNÍ LEČ“ s bohatou 

tombolou. Tak tomu bylo i v prosinci 2017 a tombola byla 

opravdu bohatá.

Myslivecký spolek LESKOUN

Vedrovice

  MS Leskoun - Poslední leč ve Vedrovicích
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NEPÁL 

23.10.-17.11.2016 
 

(MANASLU CIRCUIT TREK AND TSUM VALLEY) 
10.11. Dharmasaala – Bimtang (4400m – 
5100m – 3700m), 19 km
Nakonec už v 3:15 nás vzbudí Mimův otec. I když to stále 

nechápeme (do sedla je to 5 hodin pomalou chůzí), vstaneme 

a jdeme na palačinku, abychom se vyhli davům dalších turistů, 

kteří se postupně začínají objevovat. Na  cestu si necháme 

udělat chapati s omeletou. Nad táborem se začínají tvořit řady 

světýlek, co pomalu opouští tohle místo a  všichni stoupáme 

do  fi nále celého treku – sedla Larkya pass (5100m). Venku 

panuje ideální počasí, je bezvětří, zdá se mi, že ani nemrzne a jde 

se krásně. Konečně je po 14-ti dnech vidět Velký vůz. Chvílemi 

vypínáme čelovky a pozorujeme divadlo v podobě padajících 

hvězd. Mírným stoupáním jsme v sedle za 4,5 h v 9:00. Trošku 

nadáváme na ranní vstávání, ale prý kolem 10 začíná v sedle 

hodně foukat. Jestli to tak je nebo ne už nezjistíme, protože hned 

jak se vyfotíme, pokocháme a posvačíme, začneme klesat. Není 

to žádný horor, jak mnozí popisovali, ale celkem pohodové 

klesání. I tak dáváme kolenům a botám zabrat a jsem moc ráda, 

když dorazíme kolem jedné do Bimtangu, kde nás opět čeká 

Mimův otec se zamluveným ubytováním (tentokrát o  100% 

lepším) v  nových dřevěných chatkách s  čistou postelí. Při 

večeři mne napadne hláška z fi lmu Pelíšky, jestli „hoří hovno“. 

No, třeba jačí ano :) a je celkem výhřevné. Máme dobrou pozici 

a sedíme hned vedle nich, takže si večeři a jablečný koláč pěkně 

vychutnáme. Naši sousedé jsou bohužel opět Korejci, kteří mají 

i péřové kalhoty a tváří se jako by slezli Everest. Objednávají si 

drahý alkohol a nám je líto jejich průvodce, který kolem nich 

neustále poskakuje. K nám přijde Mimův otec a asi půlhodiny 

nám lámanou angličtinou vysvětluje, že příště, až pojedeme 

do  Nepálu, máme kontaktovat rovnou jeho nebo Mima. 

Zkrátka my ušetříme a oni si víc vydělají. Když však po návratu 

doporučím Mima známým jako Guida + nosiče v  jednom 

na Annapurny, nečekaně nasadí dvojnásobnou cenu, než jak 

by stál nosič přes agenturu. Tak to je ta nepálská mentalita.

11.11. Bimtang – Dharapani, 27 km
Ve zmrzlé jídelně netrpělivě čekáme na snídani. Kocháme 

se posledním výhledem na  Manaslu north a  užíváme si zase 

jinou krajinu – podél řeky se objevují divoké rakytníky, 

procházíme krásnými lesy. Po dlouhé době spatřujeme první 

náznaky civilizace, snaha o  výstavbu cest téměř bez těžké 

techniky probíhá jen velmi sporadicky a  díky těžké práci 

místních. Protože chceme dojít až do  vesnice, odkud jezdí 

džípy, ubytováváme se téměř se setměním. Hotely zde působí 

srandovním až kýčovitým dojmem ukrajinského stylu (čím 

více barev, tím lépe). Konečně je tu ale „normální“ sprcha, ze 

které se nám podaří dostat 25°C teplou vodu a umýt se konečně 

víc jak dvěma litry vody. 

12.11. Dharapani – Jagat – Besisahar - KTM
Ráno nás potěší informace, že jeep do  Besisahar odjíždí 

v  8,00 od  policejního checkpointu (hned vedle hotýlku). 

Méně už cena (3200 Rs. / os., pro nepálce 1000 Rs. – stojí ale 

celou dobu na korbě a to není moc k závidění). Po 2 hodinách 

máme pauzu. Mim vypadá, jako by ho vytáhli po  10 dnech 

vězení na  samotce a  že každou chvíli se buď pozvrací, nebo 

omdlí, ale když si sundá všechny šátky co má kolem obličeje, 

tak se dokonce i  na  chvíli zasměje. Všichni Nepálci jsou tu 

v péřovkách, a my se opět přesvědčujeme, že platí heslo: +30, 

mínus 30 = Nepálci nosí stále stejné oblečení. Cesta je opravdu 

krkolomná, vzadu za  námi sedí dvě Němky, 1 Švýcarka a  1 

Nepálec. Místy žasnu, jaké „schody“ je to auto (indická TATA) 

schopné vyjet. Sedím vedle řidiče (který je napravo) a  celou 

dobu do  sebe narážíme. Druhý den mě bolí pravá ruka, 

kterou jsem se zapírala, abych mu neustále neskákala na klín. 

Po 5-ti hodnách dorazíme do Besisahar. Jsem opravdu ráda, že 

v tomto prašném městečku nemusíme trávit další noc, a hned 

bereme minibus až do KTM. Cena je 800/os. Na čtyřsedadle 

sedíme bohužel v pěti a tak se celou dobu mačkáme s Nepálci 

o  kus místa. Mim s  odůvodněním, že musí sedět vepředu, 

protože mu bývá špatně, sedí vedle Švýcarky a řidiče. Naštěstí 

ten je milosrdný a cestou asi 3x zastaví. Dáváme si místní fast-

foodová jídla (např. pakodu – smažená cibule a zelí v nějaké 

majdě nebo hrášek s chilli) za pár korun a jsme zvědaví, jak se 

s tím po tolika dnech popasuje náš žaludek. Zvládl to perfektně, 

jako v podstatě doteď. Cesta skončí poněkud nečekaně, když 

najednou auto na okraji KTM dostane smyk a máme co dělat, 

abychom nevyjeli ze silnice. Uletělo nám přední kolo (doslova 

se vším všudy), a  tak v  pološoku vystupujeme už po  tmě 

na ulici a při pohledu na díru, která místo kola zůstala, je jasné, 

že tohle auto už (dnes) dojelo. Stejně jako několik dalších aut, 

která jsme cestou potkali ve  škarpě. Švýcarka, která z onoho 

místa vedle řidiče před pár minutami vystoupila, měla vážně 

štěstí. Nikomu se nic nestalo, takže bereme taxi a  do  hotelu 

dojedeme po  svých. Padneme na  postel a  najednou je vše 

jiné. Teď se na  nás opět lepí všudypřítomná wi-fi , které lze 

jen stěží odolat a  tak zjištujeme milé i nemilé novinky, které 

nás na  17 dní nechávaly zcela klidnými. Například výsledky 

voleb amerického prezidenta. S vypětím posledních sil ze sebe 

smijeme prach po 12h jízdě a usínáme.

13.11. Káthmándú
Bohužel se musíme z  našeho oblíbeného guesthausu 

Annapurna přestěhovat do  jiného (Red Stone). Sice je přes 

ulici a za stejnou cenu (15 USD/pokoj), ale kvalitou podstatně 
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horší. Prostěradla vypadají, že zažila dost krušných nocí už 

s předchozími hosty. Čekají nás tu tři noci a ani jeden den neteče 

teplá voda. Ale i  tohle patří k Nepálu, pokud si neodvezeme 

štěnice, není si na co stěžovat :). Po dobré a  levné snídani se 

vydáváme k  Boudhanath stupě, která je jedna z  největších 

buddhistických stúp na světě. Loni byla díky zemětřesení velmi 

poškozená, ale nyní už dostává doslova nový nátěr. Vstupné je 

i přesto velmi nízké, 250 Rs. Díky četné komunitě tibetských 

uprchlíků kolem ní vyrostlo centrum s  buddhistickými 

kláštery. Bodhnath byl postaven v pátém stolení a nyní slouží 

jako důležité poutní místo pro tibetské i nepálské buddhisty. 

Dáme si tu skvělé kafe v korejské restauraci a ještě zajímavější 

brownies, které nám donesou zcela horké, až se čokoláda uvnitř 

rozpouští. Potom se přesuneme k Swayambhunath - Monkey 

Temple (Opičí klášter). Vzhledem k  dnešní stávce maoistů 

nejezdí autobusy, z čehož vesele profi tují zdejší taxikáři a ceny 

zdvojnásobují. Trvá nám tedy déle než obvykle, než narazíme 

na taxikáře, který se dá usmlouvat na normální cenu (600Rs). 

Rychle stoupáme po  365 prudkých schodech, odoláváme 

desítkám pobíhajících opic, jen abychom stihli západ slunce 

s výhledem na Himálaj. Podaří se nám to opravdu v poslední 

minutě, ale výhled máme i tak impozantní. Díky stávce je málo 

smogu a  Himálaj kolem KTM doslova září. Swayambhunath 

patří mezi nejstarší památky v Nepálu, prvotní základy pochází 

z pátého století. V roce 2010 byla stúpa restaurována a k opravě 

se spotřebovalo 20 kg zlata. Všudypřítomné a zapáchající opice 

mi ale občas nahání hrůzu svými rvačkami, když se prohání 

v davech mezi turisty. 

Večer se po pěti dnech setkáme s Darinou, která konečně 

dorazí.

14.11. Káthmándú
Poslední dny se věnujeme nákupům tak moc, až mi zbyde 

asi 10 dolarů na  dva dny. Večer se vyrovnáváme s  Mimem, 

dáváme mu peníze za  to, že nám část treku nesl nějaké věci 

a taky dýško (100€), za které nás potom zve v restauraci u Kitty 

na různé dobroty. Objednává bohužel i pivo, dánské Tuborgy, 

které jsou sladkokyselé a rychle do hlavy lezoucí. Myslím, že 

kdyby s  ním byl Tom ochotný pít celou noc, tak rozfofruje 

všechny peníze, co dostal. Jsme ale na zítřek domluvení, že se 

v 7 ráno sejdeme a po  snídani vyrazíme autobusem na výlet 

do Mimova městečka Dhulikhel, 30km východně od KTM. 

15.11. KTM – Dhulikhel
Každý den v  horách, kromě jedné výjimky, jsme měli 

snídani na 7,00. Zřejmě je to nějaký nepálský stereotyp, protože 

7 ráno navrhne Mim i  na  dnešní výletní den. Mám pocit, že 

ráno toho hodně lituje, protože mu pivo očividně neudělalo 

moc dobře, a když mu klepu v 7 na dveře, teprve se probouzí. 

Vstávám v  7 jako jediná a  asi jako jediná mám hroznou chuť 

odjet z toho smogu na celý den pryč. Nakonec odjíždíme v 9,00 

z autobusového nádraží kousek od Th amelu. Cena 50Rs/os. nám 

dost zvedne náladu. Chce se mi však na záchod a tak vyskakuji při 

první zastávce a Mim mi ho pomáhá hledat. Doufám, že máme 

minimálně 20-ti minutovou pauzu jako vždy, a tak se rozhodnu 

koupit ještě lákavě vypadající koláček na cestu, když v tom se náš 

autobus rozjíždí. Mim stihne vyskočit, aby mi řekl, že autobus 

právě odjel (to jsem si všimla) a že určitě za pár metrů zastaví 

(ale nezastavuje). Bus ujíždí vesele dál, s  Tomem i  Mimovým 

batohem. Chytáme další bus našim směrem a  věříme, že ten 

náš doženeme. Mim je naštěstí úplně v pohodě a zdá se, že mu 

tohle mnou zaviněné dobrodružství nijak nevadí. Problém je, že 

ani on, ani já, si přesně nevybavujeme, jak náš autobus vypadal. 

Asi po  půlhodině máme kratší zastávku ve  větším městě, kde 

vylítneme ven a naštěstí najdeme vše včetně vysmátého Toma :)

V  Dhulikhelu vystupujeme na  náměstí asi tak 100x 

klidnějšího městečka, než je KTM. Není tu smog, takže máme 

krásné výhledy na pásmo bílých hor. Mim bydlí u své (zřejmě) 

sestřenice v bytovce. 

V  malém pokojíku nás posadí na  postel, protože kromě 

skříně a poličky na dvojvařič tu nic není.

Domácí dal bhát byl naprosto luxusní, opět porušuji svoje 

asijské pravidlo a ochutnám i kuřecí kousky. Chutná to suprově. 

K místní rozhledně prý vede tisíc schodů. Je to zalesněný 

kopec za  městem, uprostřed kterého se ční obrovský zlatý 

Buddha. Rozhledna, která zespodu vypadala jako rozhledna, 

je zblízka rozpadlé (či nedostavěné) torzo menší věže. Je 

na  ni zakázaný vstup a  ani se tomu vlastně nedivím. Pokud 

to kdy nějaká rozhledna byla, při zemětřesení její konstrukce 

dost utrpěla. Výhledy však máme i  tak, a  místní armáda 

prosekáváním stromů na nich stále pracuje. Dokonce je možné 

na tu dálku spatřit Manáslu. Kupodivu mnohem lepší vyhlídka 

je pod „rozhlednou“. Ze země trčí asi metr vysoké kameny, 

takže se tu dost vyblbneme s  focením. Pak se vydáme zpět 

do města, kde projdeme Nawarskou čtvrť, která je významná 

svojí odlišnou architekturou. Připomíná mi viktoriánský styl, 

i když je mi trochu záhadou, odkud by se tu ten vliv vzal. 

Návrat do KTM je doslova smogovým utrpením. Překvapí 

nás Darina, která nevypadá vůbec dobře a bojí se, že nezvládne 

ani odlet. Přesto ji vytáhneme na večeři a i když jsme už chtěli 

jít jinam, skončíme opět v Hello Kitty. Stane se nám to bohužel 

osudným. Darči donesou 4x špatný čaj, takže to psychicky 

nevydrží a  odejde. Moje rýžové nudle s  tofu a  zeleninou mi 

donesou bez tofu a  bez zeleniny, a  když to napraví, podivně 

zapáchají. Tomovo jídlo budí taky zklamání. Neprotahujeme 

to a odcházíme mrzutí, že poslední návštěva se tak nevyvedla. 

Darina vypadá čím dál tím hůř, zvrací, až ji nakonec vezeme 

taxíkem na  soukromou britskou kliniku CIWIC, která je 

asi 10 minut od  hotelu. Tam jí dají kapačku, vezmou krev, 

udělají nějaké testy a hlavně bude pod dohledem. Nemocnici 
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opouštíme po 11 hodině v noci, takže představa, že se pořádně 

vyspíme, se začíná hroutit. Ve  dvě ráno mě probudí bolest 

břicha a jdu poprvé na záchod. No, takže pocit, že nudle nebyly 

úplně v pořádku, se naplňuje. Vzbudí se i Tom a střídáme se 

na  WC jen tak tak. Bohužel už ani jeden z  nás neusneme, 

protože naše návštěvy WC jsou nakonec tak časté, že se k ránu 

ani nestačíme střídat, takže využíváme i  záchod na  chodbě. 

Do rána tak běháme, jeden zvrací, druhý s průjmem a o spánku 

nemůže být ani řeč. Říká se, že Faraonova pomsta dostihne 

každého, ale o  Nepálu jsem to ještě neslyšela. Tom zjišťuje 

příčinu své nevolnosti, zřejmě si v Dhulikhelu koupil zkaženou 

vodu a z toho má problémy.

16.11. KTM – Abu Dhabí
Poslední noc v  Nepálu stála opravdu za  to. Tom uvažuje 

o posunutí letenek, ale to v duchu rovnou zavrhuji. Taxík máme 

domluvený na  14,00. Seberu zbytky sil a  jdu koupit banány, 

sušenky a  coca colu. Nic víc na  cestu potřebovat nebudeme. 

Možná toaletní papír. Jako taxi přijede malé Suzuki s neanglicky 

mluvícím Nepálcem. Batohy si musíme dát na  střechu sami 

a ještě je protivný. Když chceme, aby zajel 100m k nemocnici, 

chce další peníze. U nemocnice vyzvedneme konečně veselejší 

Darinu a  taky se rozloučíme se stále smutnějším Mimem. 

Dává nám šátky pro štěstí. Konečně jsme v letadle a mám štěstí 

na veselého společníka ze Strakonic. Hned mu slíbím dvojitou 

porci jídla, protože můj žaludek stále protestuje a vlastně ani 

nemám hlad. Vyměním tak svoji porci za  suchou bagetku 

a trochu lítostivě mu odevzdám celou porci včetně mangového 

dortíku. V  Abu Dhabí si najdeme kobercový spací koutek, 

který se nachází u buněk na spaní (100$ za 12h) - děkujeme 

pěkně. Vytahujeme tedy karimatky a ukládáme se do příjemné 

horizontální polohy na krásných 8h spánku. V noci musím asi 

2x na záchod a pokaždé se přitom ztratím. Zabere mi to aspoň 

15 minut, než obkroužím přilehlé chodby a najdu cestu zpět…

Můj orientační smysl dostává zabrat.

17.11. Abu Dhabí – Berlín – Praha
Ráno si dáme zbytek malých, sladkých banánků na snídani 

a  jdeme ještě na  čaj. Opět se ztratím, protože kruhová hala 

s  bočními uličkami na  mě působí jako labyrint. Nasedneme 

na  7-hodinový let do  Berlína, a  protože jsme vyspaní, 

využívám nahranou kinematografi i po  celých 7 hodin. Kdy 

jindy se mi to zase podaří. S  chutí si dáme dokonce i  jídlo. 

V Berlíně je na své poslední návštěvě Evropy v prezidentském 

úřadu Barack Obama. Vidíme zaparkované jeho US Air 

Force one. Probíhá zde jedna z  nejpřísnějších kontrol, kdy 

nás zrentgenují snad až do  morku kostí. Těšíme se, že akci 

završíme kapučínem a  skvělým německým cheescakem, ale 

mají jen Bavorskou sekanou, preclíky a muffi  ny. Dostavuje se 

mírné zklamání, nejen z nabídky, ale i  z  evropských cen. Tři 

hodiny nad jedním cappuccinem nakonec utečou a můžeme se 

konečně vydat do Prahy. Miniletadélko s námi šťastně přistane 

a tak nezbývá než počkat na dorazivší batohy a rozloučit se. Já 

to mám do Brna nejdál, takže až o půlnoci mně vyhazuje žluté 

torpédo u Grandu. Oproti Nepálu je v Brně o 20°C méně, takže 

se opravdu těším na skutečně horkou sprchu. Ráno po 17.tém 

listopadu vstávám do práce, jelikož moje dovolená je letos už 

zcela vyčerpaná.

Martina Prášková

 Maškarní ples - pozvánka
Rodičovské sdružení při MŠ Vedrovice srdečně zve 

všechny, nejen děti, ale i jejich rodiče, prarodiče i tety a strýce 

na maškarní ples „Dopravní prostředky aneb jedeme kolem, 
autem, vlakem…“, který se koná v sobotu 17. 3. 2018 v sále 

Kulturního domu ve Vedrovicích od 15h. 

Přijďte s  námi strávit příjemné odpoledne, pobavit se, 

zařádit si, zasoutěžit, poslechnout pěkné písničky i  vyhrát 

v bohaté tombole…

Moc se na Vás všechny těšíme.

Za RS Martina Bezděková

Martinské hody 11. 11. 2017
Kapela: . . . . . . . . .Skoroňáci

Slavné vébor:  . . .Miroslav Došek

 Pavel Mičánek

 Jan Hauerland

Policajti:  . . . . . . .Aleš Bohdanský

 Petr Novák

Páry: . . . . . . . . . . .Lenka Došková Martin Reinisch

 Sofi e Gigimovová Matěj Horáček

 Iveta Novotná Štěpán Bohdanský

 Lenka Řezáčová Marek Janderka

 Veronika Tauvinklová Martin Tomášek

 Veronika Větříčková Jan Janíček

 Kristýna Žďárská Tomáš Sikmund

Sklepníci:  . . . . . .Vojtěch Bohdanský

 Marek Novotný
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Kamil Klíma, nar. 1976

Oldřich Žák, nar. 1931

Pohyb obyvatel 

Přistěhovalo se 13 občanů

Narodilo se 7 děti

Odstěhovalo se 13 občanů

Zemřeli 4 občané

Ke dni 15.1.2018 mají Vedrovice 849 obyvatel

Přistěhovali:

na čp. 5 - 1 osoba, na čp. 72 - 4 osoby, na čp. 82 - 1 osoba, 

na čp. 130 - 1 osoba, na čp. 204 - 1 osoba, na čp. 219 - 1 osoba, 

na čp. 295 - 1 osoba, na čp. 368 - 2 osoby, na čp. 371 - 1 osoba

Odstěhovali:

z čp. 5 - 1 osoba, z čp. 43 - 2 osoby, z čp. 44 - 2 osoba, z čp. 

226 - 2 osoby, z čp. 238 - 1 osoba, z čp. 326 - 4 osoba, z čp. 291 

- 1 osoba

Životní jubilea 

60 let Herman Jaroslav ................................................. 11.1.

 Hala Jiří ................................................................ 25.2.

 Čabrun Peter ......................................................... 6.3.

 Baum Pavla .......................................................... 13.5.

65 let Zahradník Eduard ................................................ 2.2.

 Forman Jan ............................................................ 3.2.

 Klímová Eva ........................................................ 17.3.

 Watzková Jiřina ................................................... 23.4.

70 let Lang Jiří ................................................................ 31.3.

75 let Čech Alois............................................................ 12.4.

 Žďárská Alena ..................................................... 27.5.

80 let Majerník Josef ....................................................... 9.1.

 Vápeníková Růžena .............................................. 5.2.

 Vinklerová Marie ................................................ 14.2.

 Řezáč Jan ................................................................ 1.4.

 Holoubková Ludmila ......................................... 22.4.

 Procházková Marie ............................................. 10.5.

 Jandová Božena ................................................... 12.5.

82 let Černá Marie .......................................................... 4.1.

84 let Čubová Jaroslava ................................................... 5.3.

 Větříčková Marie ................................................ 29.4.

 Pavlišová Helena ................................................. 20.6.

85 let Horáková Marta .................................................... 2.1.

86 let Procházka Oldřich ................................................ 6.1.

 Mach Josef ........................................................... 16.1.

 Slaná Marie ............................................................ 1.3.

88 let Becha Eduard ...................................................... 14.6.

89 let Benešová Arnoštka ............................................. 24.1.

 Knotková Terezie .................................................. 3.2.

90 let Bartl Jaroslav ....................................................... 27.4.

91 let Melkus Josef ........................................................ 24.3.

92 let Šedrla Karel ......................................................... 27.1.

Narozené děti

Václav Paur

Zdeněk Zelníček

Milan Knotek

Kristýna Bechová

Marek Krábek

Sofi a Krábková

Jakub Janderka

Zemřeli

Anděla Rozmahelová, nar. 1925

Marie Hyklová, nar. 1929
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