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 » Cena za krajinu 2021
Jihomoravský kraj letos udělil zcela 

nové ocenění pro projekty, které bojují 

proti klimatickým změnám, pomáhají 

přírodě, podporují rozmanitost 

různých druhů rostlin a  živočichů 

anebo vymýšlejí, jak lépe zadržet vodu 

v krajině.

Do  soutěže se přihlásilo celkem 43 

projektů realizovaných většinou obcemi 

anebo spolky či jednotlivci. Odborná 

porota vybrala do  fi nále 10 projektů 

a mezi nimi také náš projekt „Biocentrum 

Na  babách a  další protierozní prvky 

v okolí Vedrovic“.

Do  31.  ledna  2022 bylo možné 

podpořit vybrané projekty ve  veřejném 

hlasování a  pomoci jim získat Cenu 

veřejnosti. Vedrovice v tomto hlasování 

obsadily se 477 hlasy krásné 3. místo. 

Za všechny zaslané hlasy děkujeme!

Celkové pořadí fi nálových projektů 

určila odborná komise. Slavnostní 

vyhlášení soutěže a  předávání cen se 

uskutečnilo v  pátek 11.  února  2022 

ve  společenském sále Zámku Křtiny. 

Vítězem soutěže se stal projekt 

„Demonstrační ekofarma Petra Marady“, 

2. místo obsadil projekt „Protierozní 

a  protipovodňová ochrana v  Šardicích“ 

a  3. místo získal projekt „Vohančice 

bojují proti splavenému bahnu“.

Podrobnosti o  Ceně za  krajinu 

a  fi nálových projektech najdete zde:

www.cenazakrajinu.cz

  Foto: Pavel Slaný   Foto: Pavel Slaný
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 » Slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři.

Zpravodaj, který jsme Vám připravili, je plný 

informací a zpráv k dění na obci, činnosti spolků 

a  také naší základní školy i  mateřské školky, 

kde zjistíte, že pro naše děti vaří kuchař, který obsadil 4. místo 

v celostátní soutěži „Nejlepší kuchař roku 2021“.

Věřím, že si každý z Vás najde to své, co ho zajímá a bude se 

zájmem zjišťovat co se událo od října 2021, co je právě nového, 

anebo co se připravuje. Děkujeme za Vaše příspěvky, kterými se 

na pestrém obsahu podílíte.

Já osobně jsem v právě proběhnutém období velmi hrdý na to, 

jakých výsledků jsme dosáhli a jak byla oceněna naše společná 

práce na zvelebení naší krajiny nebo jak si stojíme v porovnání 

obcí Jihomoravského kraje ve  třídění odpadů. Neskončili jsme 

na prvním, druhém nebo třetím místě, přesto si myslím, že páté 

místo v třídění odpadů mezi obcemi od 501 do 2000 obyvatel je 

úspěch a Vaše snažení v třídění odpadů má smysl. Být ve fi nálové 

desítce ze 43 projektů celého Jihomoravského kraje, které bojují 

proti klimatickým změnám, pomáhají přírodě, podporují 

rozmanitost různých druhů rostlin a  živočichů, vymýšlejí, jak 

lépe zadržet vodu v krajině, je pocta pro všechny, kdo se podíleli 

na výsadbách alejí a údržbě přírody kolem naší krásné obce. Třetí 

místo v  hlasování veřejnosti to jen podtrhlo. Všem za  zaslané 

hlasy děkuji!

Věřím, že nás s koncem února čeká již lepší situace s Covid-19, 

a budeme si moci užít po dvou letech Masopust, na který Vás 

srdečně zvu, a také, že se děti dočkají svého Maškarního plesu, 

který Rodičovské sdružení při MŠ plánuje na 20. března.

Nevím, jak to kulantně říct, ani jak mám pojmenovat 

chování některých jedinců v naší obci, když se snažili ve svých 

dvou „pamfl etech“ v  lednu dezinformacemi a  emotivními 

spekulacemi marnit práci osmi zastupitelů, kteří se snaží udržet 

ceny služeb v naší obci na hospodárné úrovni, při zachování co 

možná nejnižší ceny pro občany. Každý soudný člověk, který se 

sám chová, jako správný hospodář, nemá pro chování devátého 

zastupitele pochopení a diví se, co že v zastupitelstvu dělá. Ano, 

je těžké úplně přede všemi obhájit naši práci, naše dobré úmysly 

a naše rozhodnutí, která přijímáme, když nám hází klacky pod 

nohy jeden z členů zastupitelstva. Za ty čtyři roky jsme si na to už 

téměř zvykli, a ten čas vysvětlovat jeho nepravdu tomu musíme 

věnovat, abychom mohli dále zvelebovat a posouvat naši obec, 

protože nám na ní, na Vás i na nás záleží.

Většina občanů naší obce si už o  něm a  jeho pohnutkách 

udělala vlastní obrázek.

Každý z  Vás může kdykoliv přijít za  mnou na  úřad nebo 

na zastupitelstvo a o všem debatovat, protože jsem tady pro Vás 

24 hodin denně 365 dní v roce.

Přeji Vám vše dobré!

Opatrujte se ve zdraví.

Váš starosta

Richard Janderka

 » Family Friendly Comunity =
Obec přátelská rodině
V  listopadu  2021 byla podepsaná Dohoda o  účasti 

na  Familyfriendlycomunity auditu mezi Jihomoravským 

krajem a  obcí Vedrovice. Dohodu podepsal hejtman 

Jihomoravského kraje a  starosta obce Vedrovice. Na  základě 

oboustranně podepsané dohody o  účasti na  auditu byl obci 

přidělen poradce.

Pro provedení auditu byla v naší obci vytvořená projektová 

skupina. Členy projektové skupiny jsou starosta, místostarosta, 

zastupitelé, zástupce školy, zástupci spolků. Projektová skupina 

je čtrnáctičlenná (může být maximálně patnáctičlenná).

V  průběhu měsíce března bychom chtěli udělat setkání 

s  občany obce. Na  tomto setkání budou občané podrobně 

seznámeni s  obsahem, významem a  průběhem auditu. 

Podrobné seznámení provede poradce, který nám byl přidělen. 

Z tohoto setkání by měly vzejít nápady na malé či velké projekty. 

Počet a rozsah projektů k samotné realizaci vybere projektová 

skupina a  následně je předloží k  rozhodnutí Zastupitelstvu 

obce.

V  příštím Zpravodaji Vás budu informovat o  tom, jak 

pokračujeme a jak se nám daří audit naplňovat.

Helena Nováková

 

 » Projekty obce Vedrovice v roce 2022
Pro rok 2022 jsme naplánovali několik investičních 

projektů a také opravy komunikace či jídelny ZŠ. Mimo těchto 

realizací se budou během roku připravovat další projekty 

ke  stavebnímu povolení a  pro nové záměry se zpracují 

projektové dokumentace.

Kanalizace a vodovod za MŠ
V roce 2021 byly I. etapou prodlouženy vodovod a kanalizace 

k  již stojícím novostavbám u rybníka a za mateřskou školou. 

V roce 2022 budeme II. etapou propojovat vodovod do okruhu 

a  tlaková kanalizace dotažena ke  stavbám nových rodinných 

domů. Během března-dubna bychom vybrali dodavatele 

a v červnu-červenci by se mohly zahájit práce.

Pro realizaci vodovodu vyřizujeme dotaci z  dotačního 

programu Technická infrastruktura, Ministerstva pro místní 

rozvoj.

RADNICE
INFORMUJE
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Obnova místní komunikace za kulturním 
domem
K rekonstrukci byla v letošním roce vybrána komunikace 

za  kulturním domem, která je již velmi zničená. Tím, že se 

v  roce 2021 realizovala polní cesta C8, která je obslužnou 

komunikací pro zemědělský areál, bude možné na komunikaci 

za KD provoz těžkých vozidel omezit, aby se opravená vozovka 

neničila a sloužila dlouho zejména občanům zde bydlícím.

K  obnově této komunikace bychom chtěli využít dotace 

Ministerstva pro místní rozvoj, kam jsme v  prosinci 2021 

podali žádost do  podprogramu Podpora obnovy a  rozvoje 

venkova.

Nový zdroj vody
Máme pravomocné rozhodnutí vodoprávního úřadu 

k  provedení průzkumného hydrogeologického vrtu HV-

3. Pokud by byl průzkumný vrt úspěšný a  jeho vydatnost 

dostatečná, podali bychom žádost o  povolení k  připojení 

na stávající výtlačný řad a do systému vodovodu.

Pro realizaci budeme žádat o  dotaci ze Státního fondu 

životního prostředí a z dotačního programu Jihomoravského 

kraje.

Stavební úpravy jídelny ZŠ v budově OÚ + 
nové vybavení
Nové vybavení si školní jídelna již zaslouží, a  proto byl 

ve  spolupráci s  paní ředitelkou MŠ a  ZŠ vypracován projekt 

na její stavební úpravy, které budou spočívat v posunutí a jiném 

uspořádání výdejny, výměny dlažby, rozvodů vodovodu, 

odpadů a  elektřiny, a  na  pořízení nového vybavení výdejny 

a jídelny.

Také pro realizaci tohoto projektu bychom chtěli využít 

některých dotačních titulů. A  sice, prostřednictvím naší 

MAS Živé pomezí z  Programu rozvoje venkova Státního 

zemědělského investičního fondu, kde bude žádost 

podána na  začátku března a  z  Programu rozvoje venkova 

Jihomoravského kraje, kam obec podá žádost na konci února. 

Realizace by měla proběhnout během letních prázdnin.

Dešťová kanalizace – Zábrdovice
Pro stavbu dešťové kanalizace k  odvodnění hlavní 

komunikace od  křižovatky u  Haluzových až po  mostek 

na  potoku v  Zábrdovicích máme pravomocné stavební 

povolení. Během března-dubna bychom měli vybrat dodavatele 

stavby, aby mohla být kanalizace během prázdnin položena.

Financovat bychom ji chtěli z  tzv. Individuální dotace 

Jihomoravského kraje, prostřednictvím které se kraj podílí 

na  realizaci staveb, jež jsou spjaty s  komunikacemi v  jejich 

správě.

Chodníky – Zábrdovice
Vybudováním dešťové kanalizace, která odvede vodu 

z hlavní komunikace bude umožněno položit nový chodník nad 

současnou strouhou, která lemuje hlavní silnici po levé straně, 

ve  směru od  Moravského Krumlova až po  křižovatku pod 

Zábrdovickým kopcem. Tím bude vyřešeno jedno z rizikových 

míst pro pohyb chodců v naší obci. Mimo tuto část se vybuduje 

také chodník po  pravé straně komunikace, od  Melkusových 

č.p. 318 po Jandovi č.p. 44. Za křižovatkou u Haluzových bude 

místo pro přecházení. Rekonstrukcí a  doplněním chodníku 

ke  křižovatce projde levá strana chodníku až k  požární 

zbrojnici. Obě autobusové zastávky budou přebudovány tak, 

aby zastavoval bus v zálivu. Na pravé straně zatáčky u ZŠ bude 

vybudován nový chodník až ke  hřbitovu. Také levá strana 

komunikace, od základní školy po křižovatku u hřbitova, bude 

mít nový chodník.

Termín realizace chodníků se bude odvíjet jednak 

od  dokončení dešťové kanalizace, ale také od  úspěšného 

výsledku podané žádosti o  dotaci na  Státní fond dopravní 

infrastruktury a případného termínu zahájení fi nancování této 

stavby.

Celkové náklady na všechny výše popsané projekty by měly 

být ve  výši 13.000.000,– Kč. Dotace by mohly pokrýt 77 % 

uznatelných nákladů, takže bychom z rozpočtu obce zaplatili 

3.000.000,– Kč.

Dešťová kanalizace – Vedrovice
Podali jsme žádost o  stavební povolení, a  právě probíhá 

stavební řízení. Věříme, že i  po  podaných připomínkách 

k  vedení kanalizace od  Sokolovny, budou tyto vypořádány 

a stavební povolení brzy vydáno. Také u této stavby kanalizace 

budeme počítat s fi nanční pomocí Jihomoravského kraje, když 

se týká vody z komunikace v jejich správě.

Chodníky – Vedrovice
Právě vydání stavebního povolení pro dešťovou kanalizaci 

bude, stejně, jako u  chodníku v  Zábrdovicích, podmínkou 

pro možnost podání žádosti o  společné územní rozhodnutí 

a  stavební povolení na  chodníky v  katastrálním území 

Vedrovice. Pokud bychom měli pravomocné stavební povolení 

již na podzim, mohli bychom připravit žádost o dotaci ze SFDI 

pro rok 2023.
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Příprava projektových dokumentací

Kulturní areál Písníky  – z  dotace Jihomoravského kraje 

jsme připravili projektovou dokumentaci pro společné územní 

rozhodnutí a stavební řízení na projekt „Kulturní areál Písníky“, 

který řeší výstavbu krytého pódia a  zejména vybudování 

zázemí se zastřešenou terasou a  se sociálním zařízením, kde 

by bylo možné organizovat kulturní akce, setkání a  rodinné 

oslavy tak, aby nebyl nikdo v obci rušen, a přitom byl zachován 

vysoký standard místa a vybavení.

Komunikace, veřejné osvětlení a  dešťová kanalizace 
za MŠ – připravujeme projektovou dokumentaci ke společnému 

územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, abychom mohli 

do konce roku získat stavební povolení.

Potok Zábrdovice – od loňského podzimu vypracováváme 

studii, která bude sloužit jako návrh možných opatření 

potoka pod rybníkem, v  zástavbě a  pod obcí. Tyto návrhy 

pak projednáme s  majiteli nemovitostí a  sousedních 

pozemků, abychom našli shodu před zpracováním projektové 

dokumentace ke  stavebnímu řízení a  pro podání případné 

žádosti o  dotaci na  realizaci navržených opatření obnovy 

koryta potoka.

Mokřady Rybníčka – za přispění dotace z Jihomoravského 

kraje bychom chtěli připravit projektovou dokumentaci, která 

by řešila využití pozemků navazujících na  oboru Moravský 

Krumlov tak, aby na nich byla voda z lesa zadržena v mokřadu. 

Součástí projektu by mohla být také dřevěná stezka nad 

potokem a částí údolí kolem oborního plotu.

Prvky ÚSES a protipovodňová opatření – chtěli bychom 

během roku vypracovat studii, která by řešila územní systém 

ekologické stability (ÚSES), zejména zadržení vody v krajině 

a  protipovodňová opatření v  dosud neřešených částech 

katastru obce.

Poplatek za odpady

Poplatek za  odpady máme ve  výši 700,– Kč za  osobu 

od  začátku roku 2021 nezměněn, přesto se stal během 

ledna  2022 důvodem debatě, která je založená pouze 

na spekulacích jednotlivců a na jejich nepřesných informacích 

 » Odpady v naší obci

a údajích, které se snaží šířit jako věci zaručené a pravdivé.

Pro lepší obrázek o  situaci a  objektivním posouzení 

poplatku ve  Vedrovicích, porovnáme platby za  odpady 

v okolních obcích a poskytované slevy.
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Žádné obci poplatek za  svoz odpadů nepokryje náklady 

na  jejich likvidaci. Každá obec, bez rozdílu velikosti, svoje 

odpadové hospodářství dotuje ze svého rozpočtu. Někdo 

méně, někdo více. Ve  Vedrovicích jsme měli v  roce 2021 

náklady na likvidaci odpadů ve výši 1.410.869,– Kč (tzn. odvoz 

a  samotná likvidace 1.170.228,– Kč + související náklady 

240.641,– Kč, jako jsou energie, pohonné hmoty, materiál, 

mzda, ochranné pomůcky atd.). Z  příjmů na  poplatcích 

od občanů, z prodeje železa a za bonusy od fi rmy EKO-KOM 

za třídění odpadů jsme získali 924.778,– Kč. Rozdíl 486.091,– 

Kč mezi příjmy a  výdaji zaplatila obec Vedrovice ze svého 

rozpočtu.

Z  tabulky vyplývá, že mají nějakou slevu z  poplatku 

zavedenou v Dobelicích, v Dobřínsku, v Jamolicích, v Kadově, 

v Rybníkách, a ve Vémyslicích. Jde o děti do 3 nebo do 15 let, 

nebo o  seniory nad 65, resp. nad 70 let, anebo za  rekreační 

objekt.

Možnost slevy z poplatku pro všechny občany, bez rozdílu 

věku, je umožněna pouze ve  Vedrovicích, v  Jezeřanech-

Maršovicích a  v  Kubšicích tím, že se může domácnost 

(stanoviště) zapojit do Motivačního a evidenční systému pro 

odpadové hospodářství (zkratka MESOH).

U  nás ve  Vedrovicích mají navíc k  této možnosti slevy 

svoji slevu 200,– Kč na poplatku za odpad senioři nad 70 let 

a senioři nad 80 let dokonce 250,– Kč. V Jezeřanech mají slevu 

senioři nad 70 let, a to 150,– Kč.

Všechny slevy jsou u nás určeny účetním předpisem a jsou 

pevně zadávány do  systému KEO, který využívá naše obec 

k vedení účetnictví. Nikdo, tedy ani žádný senior, o svoji slevu 

na  poplatcích za  odpady nemůže přijít. Všechny slevy jsou 

řádně odečtené!

Poplatek za  odpadové hospodářství v  naší obci stanovuje 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, která je zveřejněná 

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

dokument/376ae93e3a1d3f2ef2d28779ddc8c76d).

Ten, kdo se ve Vedrovicích zapojil v roce 2021 do MESOH 

mohl mít slevu na poplatku za odpady pro rok 2022 až 560,– 

Kč (tj. 80 %). Podle vyhodnocení dosažených eko-bodů 

za  rok 2021 na  tuto slevu dosáhlo 5 domácností (stanovišť). 

13 domácností má letos slevu od  522,– Kč do  400,– Kč. 

Stejný počet domácností má slevu od 380,– Kč do 274,– Kč. 

Slevu 260,– Kč až 131,– Kč má 107 domácností a zbytek (199 

domácností) má slevu od 52,– Kč do 0,– Kč.

Průměrná sleva v naší obci z MESOH je 144,– Kč, takže by 

tímto činil poplatek za odpady 556,– Kč na osobu. Seniorům 

se odečítá navíc ještě sleva dle vyhlášky, jak jsme uvedli výše.

Přihlášení do  systému je dobrovolné a  je pak na  každém 

z nás, jak zodpovědně třídí, jak moc se všemu věnuje a kolik 

odpadu mu zbyde do popelnice, aby nastřádal co nejvíce eko-

bodů pro svoji slevu. Je tedy rozdíl zaplatit plnou cenu 700,– Kč 

nebo jen 140,– Kč po uplatnění všech slev.

Příklad 1.
Čtyřčlenná rodina (dva dospělí a dvě děti), která správně 

třídí odpady, efektivně plní pytle, vyvezla vždy plnou popelnici 

o objemu 120 litrů 6x za rok, kompostuje a plní svůj závazek 

ke  snižování produkce odpadů uvedený v  odpadovém 

dotazníku (Nekupujeme balené vody – máme málo PET lahví, 

Netopíme tuhými palivy  – nemáme popel nebo Používáme 

jednu nákupní tašku atd.). Tato rodina získala maximální počet 

eko-bodů a tím slevu ve výši 560,– Kč na osobu trvale hlášenou 

v domácnosti. Pak zaplatí 140,– Kč na osobu trvale hlášenou 

v  domácnosti a  v  součtu tedy 560,– Kč za  celou domácnost 

na rok.

Příklad 2.
Čtyřčlenná domácnost (dva dospělí a dvě děti), která vůbec 

netřídí odpady. Pytle neodevzdávají. Plnou popelnici o objemu 

240 litrů dávají k  odvozu každý svoz, tedy 24x v  roce. Tato 

domácnost nemá žádnou slevu a  zaplatí 2.800,– Kč za  celou 

domácnost na rok.

Příklad 3.
Dvojčlenná domácnost (senioři nad 80 let), která se snaží 

třídit odpady a nemá mnoho jiných odpadů. Pytle sice plní, ale 

neváží je, takže nemají vždy požadovanou hmotnost. Popelnici 

o objemu 120 litrů, ne vždy plnou, dávají k odvozu 12x v roce. 

Kompostují, ale svůj závazek ke  snižování produkce odpadů 

v odpadovém dotazníku neuvedli. Tato rodina získala 30 eko-

bodů a tedy slevu z MESOH ve výši 240,– Kč na osobu trvale 

hlášenou v domácnosti. K tomu se přičte sleva 250,– Kč za věk, 

což představuje celkovou slevu ve výši 490,– Kč na osobu trvale 

hlášenou v domácnosti. Pak tedy zaplatí 210,– Kč na poplatku 

za osobu trvale hlášenou v domácnosti a v součtu tedy zaplatí 

420,– Kč za celou domácnost na rok, místo původních 1.400,– 

Kč.

V  tomto roce by se chtěli tito zodpovědní senioři zlepšit, 

aby zaplatili za  svoje odpady, co nejméně. Jak na  to a  co je 

nového v  Motivačním a  evidenčním systému odpadového 

hospodářství, o tom píšeme v článcích, které následují.

 » Motivační a evidenční systém
pro odpadové hospodářství
Vážení občané a uživatelé motivačního systému,

s  novým rokem přichází v  rámci motivačního systému 

také pár uživatelských novinek v odpadových účtech. Věříme, 

že tyto změny pomohou k  snazší správě vašeho odpadového 

hospodářství v domácnosti.

Upozornění na svezenou nádobu
První novinkou, je možnost zapnutí emailových upozornění 

o  svezených nádobách. Díky výše popsané „on-line evidenci 

nádob“, je nyní možné zasílat zájemcům upozornění na e-mail, 

že jim byla svezena nádoba či pytel a v jakém množství. Toto 

upozornění je možné si zapnout v  sekci „Svozový kalendář“, 

kterou naleznete v menu na levé straně odpadového účtu (viz 

obrázek). Pro kontrolu již tedy v tomto případě nebude nutné 

se přihlašovat do odpadového účtu po každém svozu. Nicméně 

doporučujeme přihlášení do  účtu provést alespoň jednou 

v každém čtvrtletí roku. Přihlásit se můžete na webu https://

www.mojeodpadky.cz/vedrovice.

Barevné odlišení svozů v účtech
Pokud nevyužíváte e-mailových upozornění, a kontrolujete 

si účet pravidelně, jistě oceníte nové barevné rozlišení 

svezených nádob a  pytlů v  odpadových účtech. Tato změna 

se projevuje nejen na Nástěnce v tabulce „Svezený odpad“, ale 

také v sekci „Hodnocení stanoviště“
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Zobrazování všech svozů na nástěnce
Prozatím poslední novinkou je zobrazování svezených 

nádob a pytlů na nástěnce nehledě na období. Pro zobrazení 

svozů v  novém období (od  října  2021), již není potřeba si 

přepínat vpravo nahoře na nové MESOH období, ale veškeré 

svozy se řadí za sebe chronologicky v tabulce „Svezený odpad“ 

na nástěnce vpravo dole.

Děkujeme, že třídíte a snižujete produkci odpadů!
Tým Mojeodpadky.cz

 » Třídění odpadů a plné popelnice 
k odvozu = Vaše body do systému
Při svozu tříděných odpadů se stále opakuje, že nejsou 

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

eko-body body do systému, protože si nehlídá jejich hmotnost, 

která je klíčová. Pro připomenutí vkládáme do  zpravodaje 

Návod, jak třídit vybrané odpady. Z něho vyplývá, že by měl 

mít pytel s plastem hmotnost 2,5 – 4,5 kg, pytel s papírem nebo 

balík papíru pak hmotnost 5,0 – 7,0 kg.

Podobná situace je také u vyvážených popelnic od domu 

se směsným komunálním odpadem, kdy nejsou všechny zcela 

zaplněné.

Malá statistika sběru tříděného odpadu a  vývozu 

komunálního odpadu za leden

Bylo svezeno celkem 305 pytlů s  plastem, v  následujícím 

hmotnostním poměru:

1. Hmotnost do 2,0 kg → 38 ks

2. Hmotnost od 2,05 do 2,48 kg → 49 ks

3. Hmotnost od 2,5 do 3,0 kg → 104 ks

4. Hmotnost od 3,05 do 4,5 kg → 106 ks

5. Hmotnost od 4,55 kg → 8 ks

Pod limit 2,5 kg bylo tedy 28 % pytlů, a to je škoda. Všichni, 

kdo odevzdali pytle pod limitem 2,5 kg, za ně nedostali body 

do systému a tím ztratili část fi nanční slevy na příští rok.

Bylo svezeno celkem 150 pytlů s papírem, v následujícím 

hmotnostním poměru:

1. Hmotnost do 5,0 kg → 73 ks

2. Hmotnost od 5,1 do 6,9 kg → 60 ks

3. Hmotnost od 7,1 do 9,8 kg → 17 ks

Pod limit 5,0 kg bylo tedy dokonce 48 % pytlů. Ani u nich 

nevzniknou eko-body, který by se mohly započítat do slevy.

Bylo svezeno celkem 145 popelnic o  obejmu 240 litrů, 

v následujícím objemovém poměru:

1. Plná popelnice → 86 ks

2. Z poloviny zaplněná → 57 ks

3. Méně než z poloviny zaplněná → 2 ks

Lepší poměr byl u  popelnic o  obejmu 120 a  110 litrů, 

kdy bylo 155 ks plných, 39 ks zaplněných z  poloviny a  6 ks 

zaplněných méně než z poloviny.

Celkové využití popelnic v  lednu 2022 bylo jen 83 % 

z 58 020 litrů možného objemu, což znamená, že jsme za jejich 

odvoz zaplatili zbytečně 5.146 Kč. Pokud by to bylo takto každý 

měsíc, pak vyvezeme na skládku nebo do spalovny za jeden rok 

vzduch za 61 752,– Kč.

Mohli bychom namítat, že by bylo nejlepší, kdyby 

se popelnice vážily, ale tyto systémy zatím nemá mnoho 

svozových fi rem na  svých autech a  jsou hlavně velmi drahé. 

Pokud by si je tedy fi rma SUEZ pořídila, promítlo by se nám to 

určitě do ceny za svoz odpadů!

Zvažte si svoje vytříděné odpady, než je dáte před dům 
a dávejte ke svozu pouze plné popelnice! Jsou to Vaše body 

do  systému slev a  účelně využité fi nance z  rozpočtu obce 

na  likvidaci odpadů, za  podmínek, které v  současné době 

máme.

Za  každý pytel obec totiž zaplatí svozové fi rmě stejnou 

sumu, jestli je plný nebo poloprázdný, protože je placena 

manipulace při nakládání do sběrného vozu za každý kus. To 

stejné platí u popelnic.

Byly připomínky, že se pytle na tříděný odpad trhají, proto 

jsou na OÚ k dispozici také pytle pevnější.

 » EKO-KOM = Bonusy ze zpětného 
odběru a využití tříděného odpadu
Do rozpočtu obce jsme za rok 2021 získali od fi rmy EKO-

KOM za  bonusy ze zpětného odběru a  využití tříděného 

odpadu částku 331.846,– Kč. Společně jsme v  obci vytřídili 

18 741 kg papíru, 25 612 kg plastů, 15 113 kg skla a  16 104 kg 

kovů (železný šrot a plechovky), které jste buď vytřídili doma, 

nebo ve sběrných hnízdech po obci, anebo na sběrném dvoře. 

Tříděním odpadů snižujeme směsný komunální odpad, který 

vyváží fi rma SUEZ 1x za 14 dní v popelnicích. Proti roku 2020 

nám klesl v roce 2021 směsný komunální odpad celkově o 16,5 

tuny.

 » Sběrný dvůr
= 29 měsíců provozu
Od 2. října 2019 nám funguje Sběrný dvůr, kam můžeme 

vyvážet svoje odpady. Za  dobu provozu bylo předáno téměř 

630 tun odpadu. Jen v roce 2021 to bylo celkem 283,7 tun.

Podle záznamů obsluhy byl prvním návštěvníkem Sběrného 

dvora pan Rudolf Šedrla, v pořadí pětistým zákazníkem byla 

paní Martina Geyerová a  tisícím návštěvníkem byl pan Petr 

Becha.

Připomínáme Vám, že bude 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

Pro zlepšení využití odebíraných odpadů a  na  základě 

opakovaných připomínek svozové fi rmy máme několik 

informací a pokynů, které bychom Vám, uživatelům sběrného 

dvora, chtěli sdělit a požádat Vás o jejich dodržování.

1. Textil (velký kontejner) – Pokud vezete textil v platovém 

pytli, je nutné jeho obsah do  kontejneru vysypat a  pytel 

vhodit do  plastů. Do  textilu plasty nepatří. Do  textilu 

nepatří také opasky, kabelky a obuv. Nepatří sem ani peřiny 

a  polštáře. Opasky, kabelky, stará obuv, peřiny a  polštáře 

patří do Domovního odpadu.
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2. Textil a  oděvy pro charitu (malé kontejnery Nadace 
SOVA) – Oděvy se sem dávají čisté a zabalené. Deky se sem 

dávají také čisté a zabalené. Hračky nepoškozené a funkční. 

Obuv pouze nepoužitá.

3. Domovní odpad  – Dveře i  okna musí být vysklená. 

Abychom ušetřili co nejvíce místa, tak se skříně a skříňky 

odevzdávají rozebrané. Žádáme Vás, abyste tento odpad 

odevzdávali již připravený, aby se Vašim rozebíráním nebo 

vysklíváním nezdržovali ostatní uživatelé dvora.

4. Stavební suť  – Nesmí obsahovat sádrokarton a  cihle 

z  kotovice. Sádrokarton patří do  Domovního odpadu 

a  kotovice do  zakládky Bioodpadu, kde se vlivem vlhka 

rozloží na hlínu a plevy.

5. Dřevo  – Do  tohoto odpadu nepatří dřevotříska, lamino, 

překližka ani natřené okenní rámy a natřené dveře, protože 

tyto věci nelze recyklovat. Tedy ani drtit, ani štěpkovat 

do  kompostu, který zpracovává a  vyrábí fi rma SUEZ 

ve své kompostárně, kam se odpadní dřevo od nás odváží. 

Dřevotříska, lamino, překližka, natřené okenní rámy 

a natřené dveře patří do Domovního odpadu.

 » Vodné v roce 2022
Zastupitelstvo obce schválilo v  prosinci 2021 cenu za  odběr 

vody (vodné) ve výši 33,– Kč za m3 s DPH. Do zvýšení vodného 

z 25,– Kč na 33,– Kč za m3 se promítly dvě věci.

První je skutečnost, že jsme očekávali zvýšení cen 

za  elektrickou energii, kterou pro čerpání vody potřebujeme, že 

budeme postupně měnit na všech odběrných místech vodoměry, 

a také to, že je potřeba vyčistit (zregenerovat) náš starší zdroj vody, 

který se nachází pod Leskounem. Tyto plánované náklady zvýšily 

cenu o 5,– Kč.

Druhou věcí je fakt, že jsme se stali od července 2021 plátci 

DPH. V  případě dodávek vody je sazba 10 % z  ceny. Tedy další 

3,– Kč.

Zvýšení ceny vodného se, podobně jako poplatky za odpady, 

stalo tématem ke spekulacím a různým dezinformacím.

První dezinformací je to, že by obec nemohla využívat 

výhody plátce DPH, protože nemá oprávnění k  podnikání 

v  oboru vodárenství. Obec má všechna povolení k  nakládání 

s vodami (k jejich odběru), má živnostenský list na obor činnosti 

„Provozování vodovodů a  kanalizací a  úprava a  rozvod vody“, 

a  máme také svého odborného zástupce provozovatele. Člověk 

s průměrnou inteligencí si uvědomí, že by bez těchto věcí nebylo 

možné vodovod pro veřejnou potřebu provozovat!

Zakládání jakési „příspěvkové organizace“, to je další 

z  mylných představ spekulantů, kteří se snaží různými způsoby 

vnutit svoje „nápady“. Na to, aby obec provozovala vodovod, stačí 

dokumenty výše uvedené.

Neznalost zákona a  neschopnost rozlišit, co znamená 

slovní spojení „prostředky obnovy“, byly zřejmě důvody další 

dezinformace. Tedy, že by obec do  ceny vodného promítla 

náklady na rozšíření vodovodní sítě v nové zástavbě. Ne, náklady 

na  rozšíření vodovodu nejsou započítány do  ceny vodného. 

Prostředky obnovy vodovodu musíme tvořit ze zákona, musí 

se promítnout do  ceny vodného a  jedná se o  fi nance, které se 

v  budoucnu použijí na  obnovu stávající vodovodní sítě. Proto 

jednoduchý název „prostředky obnovy“.

Do  ceny vodného se musí promítnout také náklady 

na  obsluhu vodárny v  podobě části pracovního úvazku THP 

(technickohospodářský pracovník). Do  ceny se také promítnou 

odpisy majetku a  opravy na  síti, tedy také výměny vodoměrů. 

Celý výpočet se vždy vygeneruje zadáním našich fi nančních údajů 

do tabulky zadané Ministerstvem zemědělství ČR, která má svoje 

pravidla a náležitosti, takže si nemůžeme jen tak něco vymyslet.

Obec si svůj vodovod provozuje sama zejména proto, aby byla 

zachována co nejnižší cena za  vodu pro naše občany. A  pro to 

děláme maximum!

Pro představu porovnáme ceny za vodu v okolních obcích:
 ▶ Vlastní vodovod má obec Vedrovice (33,– Kč za m3), obec 

Trstěnice (34,98 Kč za m3), obec Džbánice (35,– Kč za m3), obec 

Morašice (35,20 Kč za m3) a obec Kadov (37,– Kč za m3).

 ▶ V  obcích Kubšice, Jezeřany-Maršovice, Bohutice 

a Dobřínsko provozuje vodovod společnost VaK Znojmo a cena 

za jeden m3 vody je zde 57,09 Kč.

 ▶ V  obcích Dobelice, Dolní Dubňany, Jamolice, Petrovice, 

Rešice, Rybníky, v  městysu Vémyslice a  ve  městě Moravský 

Krumlov provozuje vodovod společnost VAS Třebíč a  cena 

za jeden m3 je v tomto případě 61,02 Kč.

(Všechny ceny jsou uvedeny s DPH)

V letošním roce jsme přistoupili na zálohovou platbu za vodné. 

Je to z důvodu snížení náročnosti odečítání vodoměrů a vytížení 

paní účetní, které právě z důvodu plátcovství DPH vznikly další 

povinnosti, které jsou pro účtování časově náročné. Věříme, že se 

tato změna setká s pochopením a bude přínosem pro celý systém 

našich služeb občanům.

 » Stočné v roce 2022
Taktéž stočné se pro rok 2022 opět zvýšilo, a  to o  2,– Kč, 

takže celkově činí 45,– Kč za m3 s DPH. Do jeho výše se promítlo 

očekávané zvýšení ceny elektrické energie, kterou k  čištění 

spotřebováváme a muselo být zároveň v limitu, který nám závazně 

zadává na každý rok Státní fond životního prostředí (SFŽP), kde 

jsme čerpali dotaci na stavbu. Pro rok 2022 bylo pro naše stočné 

stanoveno SFŽP v  rozmezí od  41,89 do  46,54 Kč za  m3, s  DPH. 

Také do ceny stočného se musí promítnout podobné náklady, jako 

v  případě vodného, a  porovnání zadáváme do  obdobné tabulky 

zadané Ministerstvem zemědělství ČR, která má taktéž svoje 

pravidla a náležitosti, takže si nemůžeme jen tak něco vymyslet.

I zvýšení ceny stočného se stalo tématem k různým spekulacím 

a šíření dezinformací.

Pro samotnou představu zvýšení nákladů na  domácnost je 

zásadní dezinformací to, že by dvoučlenná domácnost, která 

spotřebuje 100 m3 vody za rok, byla takovou domácností, která šetří 

vodou. Tato domácnost vodou rozhodně nešetří! A  to proto, že 

Příloha č.12 - Směrná čísla pro spotřebu vody, Vyhlášky č.428/2001 
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Sb., udává průměrnou spotřebu vody 35 m3 za jednu osobu za rok. 

V  naší obci proti roku 2020 sice stoupla průměrná spotřeba

z 35 m3 na 39 m3 na osobu za rok, proto můžeme v probíhajícím 

roce považovat za  domácnost šetřící vodou právě tu, kde je 

spotřeba na jednoho člena pod 39 m3.

Změna platby za  stočné počítáním spotřeby vody 

z veřejného vodovodu, byla dlouhodobě diskutována ve Výboru 

Dobrovolného svazku obcí „Vedrovice a Kubšice – ČOV a tlaková 

kanalizace“, kde má každá obec své tři členy zastupitelstva, 

a bylo to právě na základě připomínek občanů, kteří šetří vodou, 

nespotřebují jí tolik, a tedy ani nevypustí. Tento způsob se jasně 

jeví jako spravedlivější a pro omezení spotřeby vody přínosnější. 

Výbor DSO se na  tomto shodl jednomyslně a  využil při svém 

rozhodování zkušeností z jiných obcí. Také soukromé společnosti, 

které kanalizace v regionu provozují, mají zavedený tento způsob 

počítání stočného. Jak se k tomu každý v případě využití pitné vody 

postaví, je jen jeho věcí. Rozhodně ovšem pomůže ke  zmírnění 

plýtvání vodou a ke zmírnění nákladů na domácnost pro ty, kteří 

se chovají hospodárně.

V obci Kubšice nebyl způsob počítání stočného zaveden proto, 

že má většina domů svoji studnu.

Svazek obcí si svoji kanalizaci provozuje sám ze stejného 

důvodu jako u naší vody. Tedy tak, aby byla zachována co nejnižší 

cena za  stočné pro občany našich obcí. A  v  případě správy 

kanalizace pro to děláme také maximum a nikdy jsme neuvažovali 

o  tom, že bychom svěřili správu nějaké soukromé společnosti. 

Podle důkladných propočtů stočného je fi nanční soběstačnost 

svazku stále zachována.

Pro Vaši představu porovnáme také ceny za stočné v okolních 
obcích:

 ▶ Vlastní společnou kanalizaci má obec Vedrovice 

s Kubšicemi (45,– Kč za m3) a obec Rybníky s Dobelicemi (57,37 Kč 

za m3, placeno paušálem 2008,– Kč na osobu a rok). Samostatně 

má svoji kanalizaci obec Morašice (35,– Kč za m3) a obec Trstěnice 

(50,05 Kč za m3), obě obce počítají podle vodoměru.

 ▶ V  obcích Jezeřany-Maršovice a  Bohutice provozuje 

kanalizaci společnost VaK Znojmo a cena stočného za jeden m3 je 

zde 49,53 Kč. Počítá se podle vodoměru.

 ▶ V  obcích Dolní Dubňany, Jamolice, Petrovice, Rešice, 

v  městysu Vémyslice a  ve  městě Moravský Krumlov provozuje 

kanalizaci společnost VAS Třebíč a  cena stočného za  jeden m3 

je v  tomto případě 47,70 Kč. Také zde se stočné počítá podle 

vodoměru.

(Všechny ceny jsou uvedeny s DPH)

Vážení spoluobčané,
je tomu rok, co jsem po  více jak deseti letech usedl na  pozici 

zastupitele obce a  předsedy fi nančního výboru. Než jsem však 
stačil složit slib zastupitele a mohl se plně věnovat funkci, byl jsem 
písemně osloven členem Spolku za  lepší Vedrovice (dále jen Spolek) 
a současně i členem zastupitelstva, okamžitě konat v prověření údajně 
nezákonných činnostech a fi nančních transakcích zastupitelstva obce, 
primárně starosty. Odpověděl jsem, že si prověřím všechny větší 
fi nanční transakce, včetně fi nancování školy, kterou pisatel opomněl 
zmínit. Obratem jsem byl vyrozuměn, že školu řešit nemusím. 
A  právě na  počátku bouřlivého dění posledních let v  obci bylo 
oprávněné vyhlášení výběrového řízení na  pozici ředitele základní 
a mateřské školy ve Vedrovicích. Mnozí z Vás si jistě pamatují emoční 
projevy na  veřejných setkáních, primárně sympatizantů tehdejšího 
vedení školy. V rámci otevřeného výběrového řízení byl zvolen nový 
kandidát. Při následné revizi účetnictví a majetku školy se odhalily 
závažná fi nanční pochybení původní ředitelky školy. Obci byla tehdy 
vyměřena pokuta ve výši více než 5 mil. Kč. Díky uvážlivým krokům 

zastupitelů obce, starosty a zejména nové ředitelky školy se podařilo 
tehdy zvrátit rozhodnutí úřadů. Vznikla rozdílová položka pouze 
ve výši cca 160 tis. Kč, která je předmětem soudu po bývalé ředitelce 
školy. Na  základě těchto událostí zbylí sympatizanti včetně bývalé 
paní ředitelky založili Spolek za lepší Vedrovice. Zahájil aktivity, které 
obec i  její fi nanční hospodaření spíše proti svému názvu poškozují. 
Velmi diskutovaným tématem byla rekultivace skládky. Spolek se 
snažil všemi prostředky, dokonce i  mediálně, mařit úkony vedoucí 
ke konečné rekultivaci. Na základě upozornění úřadů, řekněme lidově 
udání, byla odhalena administrativní chyba s  vyměřením pokuty 
cca 300tis.Kč, přitom vše se dalo řešit opravnými prostředky. Obec 
na taková pochybení byla a je pojištěna a práce na rekultivaci i přes 
další intervence na úřady zdárně fi nišují.

Novou a poslední plošnou aktivitou Spolku byla výzva občanům 
v souvislosti se Smlouvami o dodávce pitné vody, kterou většina z Vás 
obdržela do  své schránky. Bohužel jak je zvykem zástupců Spolku, 
byly použity neúplné, manipulační a zavádějící praktiky, ve výzvě je 
opět mnoho nepřesností a nepravd.

• Jedinou správnou informací výzvy je citace, že do  nových 
smluv je nutné přidat kompletní informace „předmět smlouvy, 
smluvní strany, vlastníka a  provozovatele vodovodu, vlastníka 
přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet 
trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity 
množství dodávaného a  množství určujícího kapacitu vodoměru 
nebo profi l přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální 
a  minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu 
vápníku, hořčíku a  dusičnanů), způsob stanovení ceny a  jejího 
vyhlášení, způsob fakturace a způsob plateb, možnost změn a doba 
platnosti této smlouvy.“ Tato povinnost s okamžitou účinností však 
platí pro smlouvy uzavírané od 1. 1. 2014. Pro smlouvy starší, uzavřené 
před 1. 1. 2014 se uplatní přechodné ustanovení zákona č. 275/2013 
Sb., které v čl. II bod 5 stanovuje povinnost, aby smlouvy vlastníka 
(provozovatele) vodovodu s  odběrateli uzavřené před účinností 
zákona č. 275/2013 Sb., byly uvedeny do souladu s ustanovením § 8 
odst. 16 do 1. 1. 2024. Autoři výzvy zde ignorují novelu č. 275/2013 
Sb. v celém znění tj. vč. přechodných ustanovení.

• Dále je nutné respektovat, že zákon o vodovodech a kanalizacích 
neříká, že by nebylo možné uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody se 
zpětnou účinností. Toliko říká, že neoprávněným odběrem je odběr, 
který je realizován bez uzavřené písemné smlouvy o  dodávce vody 
(§ 10 odst. 1 písm. b).Jelikož smlouva o dodávce pitné vody je smlouvou 
soukromoprávní, uplatní se na ni pravidla pro právní jednání, mezi 
která patří autonomie vůle, neboli smluvní volnost. Podle judikatury 
vrcholných soudů (k tomu srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu sp. 
zn. 32 Odo 705/2005, ze dne 15. 6. 2005 a sp. zn. 28 Cdo 3033/2005, 
ze dne 22.  8.  2007) se připouští, aby smlouva byla účinná zpětně, 
tj. před datem její platnosti. Platnost nastává podpisem obou stran, 
účinnost pak buď v ten samý okamžik, nebo později, nebo dříve. To je 
dáno na vůli stran.

• Dále formální chyby na  úrovni chyby v  psaní, nemají vliv 
na  platnost smlouvy. Jelikož zákon o  vodovodech a  kanalizacích 
obsahuje jediné ustanovení, které upravuje náležitosti smlouvy 
o dodávce pitné vody (§ 8 odst. 16), nehrozí zde, že by se kterákoliv ze 
stran mohla splést a domnívat se, že jde o jiný smluvní typ.

• Smlouva o dodávce pitné vody je regulována veřejnoprávními 
předpisy, které stanoví minimální náležitosti, pokud dodavatel nemá 
zájem takové povinnosti doplňovat, nejde o chybu.

Možná pro některé z  Vás je výše odůvodnění příliš odborné, 
považuji to však za nutnost, s ohledem na neúplné, laické a zavádějící 
vyjádření autorů Výzvy. Domnívám se, že Spolek za lepší Vedrovice 
není poplatný svému názvu, záměrně vyhledává pouze aktivity, jak se 
mstít za události výše popsané. Bohužel tím trpí obec, všichni občané.

Přeji Vám pevné zdraví a zdravý úsudek

Robert Kočár
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 » Muzeum a informační centrum 
Vedrovice

TIC
Na začátku zimy jsme prošli úspěšně průběžnou kontrolou 

z Asociace turistických informačních center a obhájili standard 

certifi kace C. Zapojili jsme s  Mateřským centrem Čtyřlístek 

do  akce adventních okének. Měli jsme to poslední 24.  12. 

a  jedno z  nejhezčích. Kdo si nestihnul na  poště vyzvednout 

betlémské světlo, tak si je mohl u  nasvíceného okénka vzít 

ke štědrovečernímu stolu.

V  rámci zasedání valné hromady Znojmoregionu z.s. 

tentokrát na  Městském úřadě v  Moravském Krumlově jsme 

si mohli prohlédnout s výkladem expozici Slovanské epopeje 

na  zámku. Více informací ohledně vstupného a  otevírací 

doby naleznete na www.mucha-epopej.cz. Tištěné propagační 

materiály jsou v  řešení a  budou distribuovány do  okolních 

informačních center.

Místní knihovna Vedrovice
Na podzim ještě proběhlo v rámci projektu Jižní Morava čte 

krásné a milé autorské čtení začínající místní autorky Jasmíny 
Petlach s  její prvotinou Strážci snů  – zrada. Toto setkání 

proběhlo 5. října v prostorách MICV. Autorce moc děkujeme 

za povídání o jejím životě a co ji vedlo ke psaní a v neposlední 

řadě za dar její knihy do knihovního fondu. Můžete si ji tedy 

přečíst i  vy. Následně o  týden později 15.  října se konala 

literární kavárna na  téma Čeština v  proměnách času s  paní 

Mgr. Evou Kopčilovou. Při povídání o vývoji češtiny a kdo se 

zasadil o její vývoj a přeměnu jsme si mohli dát voňavou kávu 

a sladké občerstvení. Všem zúčastněným děkuji.

Nadále obnovujeme knihovní fond, již máme nakoupeny 

nové tituly, jen mějte strpení, než si je budete moci přečíst. 

Vlivem přechodu na  nový katalogizační systém se tato 

skutečnost trochu protahuje. Děkujeme za pochopení.

A naše skromné plány do budoucna:
únor – dílnička při knihovně – valentýnské přání v sobotu 

12. 2. 2022

březen – Měsíc čtenářů – pro nově zaregistrované v tento 

měsíc bude odpuštěn roční registrační poplatek 

a  dostanou malou pozornost. Pozvání pro MŠ a  ZŠ 

do  knihovny na  seznamovací povídání o  knihovně 

s programem.

duben  – Noc s  Andersenem  – 1.  4.  2022 přenocování 

v knihovně na téma výročí narození J.Lady (*135 let)

Muzeum
V prosinci nás svou návštěvou potěšila paní antropoložka 

Marta Dočkalová, která naše expozice vytvořila. Přivezla nám 

ze své sbírky knihy o archeologii jako takové a přislíbila, že se 

poohlédne po  fotografi ích z  archeologického výzkumu pana 

Dr.  Ondruše. Mohli bychom tak expozici obohatit o  dobové 

fotografi e, jak výzkum probíhal. V expozicích se během zimy 

nic nového nepřihodilo. Jen se těšíme na nové návštěvníky. Pro 

letošní sezónu připravíme koutek o  historii kopce Leskoun. 

Je vidět, že kopec už dávno není tou honosnou dominantou 

okolí, a proto bychom si jeho význam měli připomenout.

Pošta partner Vedrovice
Ještě před koncem roku probíhala na  poště sbírka pro 

dětský hospic Dům pro Julii, kasičku jsme předali paní 

koordinátorce. Po  přepočtu peněz se vybralo úctyhodných 

2.132 Kč. Jedná se o dům, kde zkušení zdravotníci, pečovatelé, 

psycholog, duchovní, sociální pracovník a další poskytnou tu 

nejlepší možnou péči v těžkém období. Dům pro Julii nabídne 

péči odlehčovací pro dlouhodobě i  krátkodobě pečující, 

i možnost společného prožití terminálního stádia onemocnění. 

Všem, kteří vhodili svůj příspěvek, děkujeme.
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Na začátku roku 2022 proběhla tradičně Tříkrálová sbírka. 

Naše zapečetěná kasička byla umístěna na poštovní přepážce 

během otevírací doby od 1. – 16. ledna. Každá koruna pomáhá 

- není jen prázdná fráze. V  naší obci se podařilo vybrat 

11.031,- Kč. V  pokladničce na  Poště bylo vybráno 4.656,-Kč 

a do pokladničky u Halových (na č.p. 191) se nastřádalo 6.375,-

Kč. Výtěžek z pokladniček a z online koledy na Znojemsku činí 

celkem 2 902 538,-Kč.

Hana Kolegarová

 » 1692: Vedrovice poprvé na mapě, 
a roku 1716 podruhé
Během prohlížení rozměrného výtisku zvaného Staré 

mapy naší země, kterou sestavil a  roku 2016 v  Olomouci 
vydal Zdeněk Kučera, mně padly do  oka názvy Sabordowitz 
a Wetrowitz, které na předchozí mapě Moravy od Jana Amose 
Komenského z roku 1624 chyběly. Vidíme na ní sice Krumlow, 
Kaunitz, Wolbramitz a  Lodenitz, ale mezi nimi prázdno, jen 
stromečky nepojmenovaného Krumlovského lesa. Zmíněné 
obce s  výjimkou Loděnic a  stromečků fi gurují i  na  první 
(Fabriciově) mapě Moravy z roku 1569.

Kdo však byl zmíněný Vischer (tj. Fischer – rybář) a proč je 
jeho skvělá mapa tak málo známá? Jiří Matyáš Vischer (1628-
1696) pocházel z Wennsu v Tyrolsku, roku 1666 se stal farářem 
v  Leonsteinu, a  časem dosáhl zřejmě jen čestného postavení 
dvorního matematika. Téhož roku, kdy se stal farářem, totiž 
nabídl hornorakouským zemským stavům, že jim vyhotoví 
mapu jejich země, která po třech letech skutečně vyšla tiskem. 
Po opuštění postu duchovního správce se zabýval mapováním 
Dolního Rakouska, kde jeho schopnosti dosáhly svého 
vrcholu. Pouze ze starších předloh naproti tomu vycházely 
pozdější mapy Štýrska a Uher se Sedmihradskem. Do terénu 
se svědomitě vrátil až při mapování Moravy, zahájeném roku 
1688 a dokončeném v den jeho 64. narozenin. Vischer tehdy 
Moravu procestoval křížem krážem, patrně drožkou, na  jejíž 
kolo měl napojené počítadlo otáček zvané viatorium. Přesto se 
neubránil jistým omylům. Vedrovice jsou od Zábrdovic příliš 
daleko a obě obce leží severně od Maršovic, což neodpovídá 
skutečnosti. Na  příslušném dílu následující Müllerovy 
mapy Moravy z  roku 1716, která je nesporně dokonalejší 
a podrobnější, jsou obě dnes sloučené obce opět příliš daleko 

od sebe, stejně jako Jezeřany (Jesrom) a Maršovice, vyznačené 

ale tentokrát správně směrem k  severovýchodu. Vischerova 

mapa v  měřítku 1:188 000 byla vytištěna v  rozměru 120 x 

80 cm, a to v malém počtu exemplářů, z nichž se dochovaly jen 

dva: první je v Národní knihovně ve Vídni, druhý v Laudonově 

mapové sbírce na  zámku v  Bystřici pod Hostýnem. Měděné 

tiskové desky, dílo rytce Jana Tscherninga, se v  Brně dlouho 

uchovávaly, a  až do  roku 1945, kdy se po  bombardování 

ztratily, byly součástí sbírky Zeměpisného ústavu Masarykovy 

univerzity. Roku 1895 z nich byly pořízeny v Rohrerově tiskárně 

novotisky, z  nichž se však žádný nedochoval. Vischerova 

mapa, poprvé zobrazující polohu naší obce, přišla bohužel 

v  nevhodnou dobu: nizozemské tiskárny, které s  oblibou 

přetiskovaly mapové předlohy pořád dokola, již upadaly a  ty 

německé se ještě nerozvinuly. Po Müllerovi si Vedrovic všimli 

asi až úředníci Marie Terezie, když vytvářeli podklady pro 

daňové zatížení jednotlivých zemí podunajské monarchie.

Martin Oliva

  Výřez z Vischerovy mapy Moravy s okolím naší obce

  Krumlovský les s okolím na mapě Jana Kryštofa Müllera
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VYBRÁNO Z KRONIKY

ŠKOLA

 » Aktuality ze školy a školičky

Vážení občané,

tak se nám přiblížilo pololetí a je na čase se podívat, co se 

podařilo zvládnout za tento čas. Velice si ceníme, že nedošlo 

k uzavření jak mateřské školy, tak základní školy. V letošním 

roce se nám tedy daří organizovat i  mimoškolní aktivity, 

jako např. návštěva divadla Radost v Brně a také organizovat 

kroužky pro naše žáky. O  tom se však dočtete v  příspěvcích 

od  pedagogů a  od  vedoucích kroužků. Panu vedoucímu 

školní kuchyně se také podařilo vybojovat 4. místo na soutěži 

školních jídelen.

Velice si cením práce všech zaměstnanců mateřské 

i základní školy a ráda bych jim touto cestou poděkovala.

Také děkuji zřizovateli za spolupráci a podporu.

Ať se škole daří!
Mgr. Hana Vančurová, ředitelka školy

 » Kroužek TVOŘILKY

Od  října mohou děti navštěvovat kroužek tvoření - 

TVOŘILKY. Je to zájmový kroužek, který umožňuje vyzkoušet 

si různé výtvarné techniky nad rámec běžné výuky.
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Jenom za  první pololetí si děti mimo jiné vyzkoušely: 

skládání z  papíru, koláž, ubrouskovou techniku a  nyní 

pokračujeme šitím. Jsem nadšená, když vidím, jak málo stačí 

k povzbuzení dětské tvořivosti a jak s danou technikou každé 

z nich dále pracuje podle svého.

Děti mají obrovskou fantazii a tento kroužek jim pomáhá 

ji rozvíjet. Budu ráda, když si kromě hezkých výtvorů odnesou 

také sebevědomí, odvahu zkoušet nové techniky a  vytvářet 

inspirativní výtvory, které udělají radost jim i jejich blízkým.

Mgr. Dominika Bauckmannová

 » Návštěva divadla Radost v Brně
V  polovině prosince jsme se školou zavítali do  Brna 

na vynikající představení Mach a Šebestová v divadle Radost. 

Pro spoustu dětí to byl po dlouhé době kvalitní kulturní zážitek. 

Jsme rády, že se vše odehrálo bez komplikací i při zachování 

přísných bezpečnostních opatření. Doufáme, že se již bude 

situace pouze zlepšovat a podnikneme v budoucnu více výletů 

za kulturou.

Mgr. Dominika Bauckmannová

 » Soutěž pro školní jídelny
Dne 27. 10. 2021 jsem vyrazil do stověžaté Prahy na fi nále 

soutěže Nejlepší kuchař roku 2021 ve  společném stravování. 

Do fi nále jsem se dostal na základě fotek a receptů, které jsem 

posílal korespondenčně. Zadání bylo přichystat dva druhy 

slané svačinky a jeden druh sladké svačinky. Svačinka musela 

splnit kritéria „LEVNĚ, ZDRAVĚ A  CHUTNĚ.“ Soutěžní 

svačinkou za slanou kategorii byla pomazánka Burito z fazolí 

a pomazánka z pečených paprik a červené čočky. Za sladkou 

kategorii soutěžila Zdravá nutella z cizrny.

Z prvního korespondenčního kola, kam se přihlásilo asi 60 

škol a školek z celé ČR, vybrali 10 školek a škol a jedním z nich 

byla i naše vedrovická škola.

Finále se uskutečnilo v Makro akademii. Vylosoval jsem si 

číslo pracovní kóje 5. Na vytvoření kompletních svačinek včetně 

ozdobení měli soutěžící dvě hodiny. Ve fi nále se nehodnotil jen 

časový limit. Po kuchyni chodili porotci a sledovali, jak máte 

uklizeno, jestli neplýtváte surovinami, zda nejsou soutěžící 

moc ve stresu atd.

Po  uplynutí času jsem šel před porotu a  musel jsem si 

obhájit, proč jsem zvolil zrovna tuto svačinku atd.

Po  ukončení přípravy svačinek všech soutěžících bylo 

vyhlášení. Mé konečné umístění bylo 4. místo. Domnívám 

se, že napoprvé to byl dobrý výkon. Chybami se člověk učí! 

A právě z toho důvodu se opět přihlásím a doufám, že nabyté 

zkušenosti přetavím v nějaký ten cenný kov pro Vedrovice.

Zdeněk Kocián

Vedoucí školní jídelny MŠ a ZŠ Vedrovice

Tel.: 603 176 724
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 » Tvořivé dílničky ve spolupráci
se zahradnictvím Kopetka
V  pátek 3.  12.  2021 se žáci 3., 4. a  5. ročníku účastnili 

zahradnického workshopu s  tématem Advent a  Vánoce. 

Floristickou dílnu si pro nás připravilo místní zahradnictví 

Kopetka. Dětem se aranžování přírodnin velmi líbilo a domů 

si odnášely krásné adventní dekorace.

Mgr. Věra Heydová

 » Vánoční vystoupení pěveckého sboru 
Sedmikráska
Dne 17.  prosince  2021 zazpíval pěvecký sboreček 

Sedmikráska ze ZŠ Vedrovice na „VÁNOČNÍM KONCERTĚ“ 
ve škole. Původně měl sbor vystupovat tradičně na Ladových 
Vánocích pro veřejnost, ale z  důvodu protiepidemických 
opatření se tato krásná každoroční akce bohužel konat 
nemohla. Žákům to bylo velice líto, jelikož se na  vystoupení 
těšili a poctivě se učili vánoční písně a koledy. Společně jsme 
se rozhodli, že uskutečníme vánoční koncert alespoň pro naše 
spolužáky, paní učitelky a  také pro vedení obce. Vystoupení 
se našim malým zpěváčkům podařilo a nyní již pilně trénují 
na  další představení. Doufáme, že na  příští jarní koncert 
budeme moci pozvat i  veřejnost a  pěvecký sbor bude mít 
veselé publikum, které jej přijde nejen podpořit, ale bude mít 
i možnost si s dětmi také zapívat.

Jsem velice ráda, že žáci mají tak krásný vztah k  hudbě, 
ke  zpěvu a  hře na  hudební nástroje. Přeci jen, jak říkáme 
s našimi „sboráčky“, hudba je lék na duši a já jsem šťastná, že 
mohu u Vašich dětí rozvíjet kladný vztah k muzice. Věřím, že 
příště se již všichni potkáme na plánovaném jarním koncertě. 
Naši malí zpěváčci se už teď nemohou dočkat. Budeme se 
na Vás těšit.

Mgr. Leona Krupicová
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 » Příběh rodačky
Zpracováváme příběh životního putování paní Boženy 

Jandové. Mozaika vzpomínek a  prožitků je darem těm, kteří 

přijdou po  nás. Každý člověk je osobní tajemství. Chceme 

dokázat, že člověk vyzraje v občana, má-li k tomu příležitost. 

Promítněme si fi lm času pozpátku. Pestrá, ne vždy veselá 

je historie. Ani včela nenajde med v  každém květu. Kříže 

a křižovatky - to nás provází celým životem. Místo, kde jsme 

se narodili je jako krasohled. A hodně krásy nám ukáže příběh 

života rodačky Boženy Jandové, který uveřejníme v  příštím 

čísle zpravodaje.

Anna Gigimovová

 » Posezení s říkankou
V  polovině září jsme se začaly v  Mateřském centru 

Čtyřlístek pravidelně setkávat s  dětmi od  18 měsíců do  3 let 

a jejich maminkami.

KOMUNITA

SENIOŘI
Každou středu dopoledne si zazpíváme písničku, zaťukáme 

dřívky do  rytmu, naučíme se novou básničku, trošku se 

upatláme barvičkami, a  když se nám nic z  toho nechce, tak 

si jen tak hrajeme s  hračkami, které jsou nám v  mateřském 

centru k dispozici. V souvislosti se zhoršující se situací kolem 

covidu-19 je však nyní kroužek v mateřském centru dočasně 

přerušen. Ale občas, když nám to vyjde, tak se scházíme pod 

širým nebem. Například se jdeme projít za ovečkami, věšíme 

ptáčkům na stromy zobání nebo nás navštívil dokonce samotný 

čert! Pro aktuální informace sledujte facebookové stránky 

Mateřského centra Čtyřlístek nebo nás kontaktujte zprávou 

(https://www.facebook.com/mcctyrlistek).

Těšíme se na další setkání!

Anna Bohdanská

 » Street dance
Po  delší odmlce jsme v  říjnu pro velký zájem opět 

otevřely taneční kurz street dance. Úžasná lektorka Zdeňka 

Slámová se věnovala jak dětem od 4 do 10 let, tak teenagerům 

i  maminkám. V  sále kulturního domu zněla hudba plná 

energie a  všichni odcházeli příjemně naladěni. Bohužel nám 

situace s  covidem-19 opět zkomplikovala fungování, tak 

jsme v prosinci kurz dočasně přerušily. Věříme, že brzy bude 

pokračovat.

 » Vánoční okénka a šifrovačka
V  prosinci probíhala pro rodiny s  dětmi hledací hra  – 

vánoční okénka. Inspirovaly jsme se u jiných vesnic, kde měla 

úspěch a dle našeho názoru tomu bylo podobně i tady. První 

okénko s  číslem 4 se rozsvítilo spolu s  vánočním stromem 

na  návsi dne 4.  prosince  2021 v  17 hodin a  poslední bylo 

k  nalezení na  Štědrý den v  muzeu. Byly jsme překvapeny, 

jak se všichni nahlášení této akce zhostili. Nejen že krásně 

nazdobili svá okna s číslem daného dne, ale nachystali také pro 

nálezce překvapení s krásnými básněmi. Moc si toho vážíme 

a děkujeme!
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 SDH Vedrovice

 » Vzpomínka na tragédii
Den 15. 9. 2021 se stal osudný pro dva dobrovolné hasiče 

z Koryčan, kteří o život přišli při výbuchu plynu v rodinném 

domě. Jednotky byly vyzvány generálním ředitelem 

Vladimírem Vlčkem k pietnímu aktu, který proběhl 19. 9. 2021 

v poledne a této smutné události se zúčastnila i naše jednotka. 

Minuta ticha za doprovodu blikajících majáků hasičských aut 

a černé vlajky vyvěšené na hasičských zbrojnicích. Takto hasiči 

v celé republice symbolicky vyjádřili smutek nad ztrátou dvou 

svých kolegů z Koryčan.

 » Spolek přátel tradic a vína Vedrovice
Velmi nás mrzelo, že již druhým rokem spolek nemohl 

pořádat Martinské hody. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že 

hody nahradíme alespoň menším Svatomartinským posezením 

ve dvoře Muzea a informačního centra, pod heslem „Nesedím, 
sousedím“. Na  přípravu nebylo mnoho času, ale během pár 

dní jsme setkání zorganizovali a nakonec jsme měli i Martina 

na bílém koni, a  to opravdu vydařeného! :-) A  i když počasí 

příliš nepřálo, byla to vydařená akce, kde jsme se mohli sejít, 

zazpívat a ochutnat mladá a svatomartinská vína.

Novou aktivitou spolku je založení dětského folklorního 

kroužku, který funguje od  ledna  2022, a  to jednou týdně. 

Kroužek je určen pro děti od předškoláků po páťáky. Náplní 

kroužku jsou lidové tanečky a  písničky, výtvarné tvoření, 

setkání se zajímavými lidmi, zvyky, tradice, pověry, pranostiky, 

říkadla a hry. Cílem je přiblížit dětem lidovou kulturu.

Lenka Řezáčová
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28. 9. 2021 se konala Drakiáda, která se náramně vydařila, 

draci létali, maminky napekly buchty a  uvařily čaj, děti se 

bavily. Dokonce i  počasí nám hrálo do karet, sprchlo až po 

ukončení.

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI MŠ

 » Zprávičky z Rodičovského sdružení
V  říjnu 2021 se uskutečnila Beseda s  autorkou Klárou 

Smolíkovou, která měla velký úspěch. Zvládly to i malé děti.

11. 11. 2021 se děti svezly bryčkou při Svatomartinském 
jezdění. Děti byly nadšené.

5. 12. 2021 proběhla Mikulášská nadílka v mateřské školce.

Další akce, která nás v tomto školním roce ještě čekají:

• Březen – Maškarní ples – Vzhledem k současné situaci 

budete o způsobu a konání plesu včas informováni.

• Duben – Kočkohrátky se spisovatelkou Markétou 

Harisamovou.

• Červen – Rozloučení se školkou
Za RS Martina Bezděková
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Komplikovaná situace s  pandemií Covid-19 nám opět 

nedovolila, abychom na podzim organizovali pro děti Rybářský 

kroužek. S  blížícím se jarem by mohl být stav s  omezeními 

příznivější, a tak bychom chtěli udělat několik sobotních setkání 

v Muzeu a také s dětmi vyrazit k rybníku na praktický rybolov. 

První setkání kroužku včas vyhlásíme rozhlasem a rozešleme 

informace v SMS na telefonní čísla rodičů stávajících členů.

Činnost spolku se na  jaře soustředí opět na  úklid okolí 

rybníka, čímž se budeme chtít zapojit znovu do akce „Ukliďme 

Česko – Ukliďme Vedrovice“, abychom vyčistili břehy rybníka 

od  nepořádku po  zimě. V  dubnu uskutečníme ještě jednu 

brigádu, abychom vyčistili prostory pod hrází a  také okolí 

studánky a  připravili prostor na  plánovaný podzimní výlov 

rybníka.

Na  konci června bychom chtěli pozvat všechny občany 

Vedrovic, a  hlavně rybáře na  18. ročník Rybářských závodů, 

které na rybníku ve Vedrovicích plánujeme upořádat v sobotu 

25. června, se začátkem 

v  6:00 hodin. V  neděli 

26. června proběhne již 

9. ročník Rybářských 

závodů mládeže, který 

pořádáme pro děti 

do  15 let, se začátkem 

v 7:00 hodin.

Bližší informace 

k  závodům, včetně 

pravidel, naleznete 

na webových stránkách 

Rybářského spolku 

Vedrovice: http://

www.rybarivedrovice.

websnadno.cz/Zavody.

html

V  závěru bychom 

chtěli poblahopřát 

našemu dlouholetému 

členovi a  čestnému 

předsedovi spolku, 

panu Oldřichu 

Procházkovi, k  jeho 

90. narozeninám, které 

oslavil v  lednu 2022. 

Rybářský
spolek Vedrovice

Přejeme mu zejména pevné zdraví, pohodu v kruhu své rodiny, 

a ještě mnoho úlovků z našeho rybníka.

„Petrův zdar!“
Za rybářský spolek Vedrovice

Richard Janderka

Miroslav Došek ml.

Rok 2009

Rok 2022
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v sobotu 26. února 2022
ve Vedrovicích

S OBECNÍ VESELICÍ 
VE DVOŘE MUZEA

Obec Vedrovice srdečně zve na 

Sraz masek do průvodu bude 
v 9 hodin u rybníka u domu pana starosty.

Veselice na dvoře muzea
 začne v 10 hodin.
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Ukliďme 

Vedrovice 

26. března 2022 
Sraz v 9:00 Písníky 
Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv! 
 

Občerstvení zajištěno 

Lenka 
Řezáčová 
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 » 30. ledna 2022 - vítání dětí do života

  Zleva: Ema Holá, Jiří Kůra, Nikola Paurová, Oldřich Procházka

  Ondřej Prosecký, Valentýna Světlíková, Ellen Macháčková, Daniel Procházka

Narozené děti

Prosecký Ondřej

Světlíková Valentýna

Macháčková Ellen

Vejvalková Karolína

Procházka Daniel

Zemřeli

Jan Hladík, nar. 1934

Pohyb obyvatel

Přistěhovalo se 9 občanů

Narodilo se 5 dětí

Odstěhovali se 3 občané

Zemřel 1 občan

Ke dni 4. 2. 2022 mají Vedrovice 883 obyvatel

Přistěhovali

na čp. 35 - 1 osoba, na čp. 53 - 3 osoby, na čp. 61 - 1 osoba, 

na čp. 103 - 1 osoba, na čp. 163 - 2 osoby, na čp. 320 - 1 osoba

Odstěhovali

Z čp. 103 - 1 osoba, Z čp. 126 - 1 osoba, Z čp. 363 - 1 osoba

 » Vodní srážky za rok 2021

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

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

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

Duben .....................................24,5 mm

Květen ........................................79 mm

Červen ........................................76 mm

Červenec ....................................91 mm

Srpen ....................................120, 5 mm

Září ..........................................28,5 mm

Říjen ........................................13,5 mm

Listopad ..................................55,5 mm

Prosinec .....................................57 mm

Celkem za  rok 2021 spadlo 
665,5 mm srážek.

V roce 2020 spadlo 797,0 mm srážek.

Děkujeme za  zaznamenávání panu 
Petru Hluskovi.


