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 Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.

Masopust nám ukončil letošní plesovou sezónu, zima nám 

utekla, ani nevíme jak a my už pomalu vyhlížíme jaro, abychom 

se pustili do práce na zahrádce a kolem svých domů.

Na  obci je už tradicí, že v  těchto dnech vrcholí podávání 

žádostí o  různé dotace a  příprava realizace projektů na  daný 

rok. Jsem rád, že pokračujeme v úspěšném projektu „Zdravá obec 

Vedrovice“. Těší mně, že se do něho zapojilo tolik aktivních lidí 

a že jsme na tyto aktivity mohli podat žádost o dotaci z rozpočtu 

Jihomoravského kraje. Další naše projekty prezentujeme právě 

v tomto Zpravodaji a věřím, že nám půjde vše tak, abychom je 

zdárně dokončili.

Tím nejvýznamnějším je přístavba naší Základní školy 

s  půdní vestavbou, který bychom chtěli fi nancovat z  dotace 

Ministerstva fi nancí ČR. A  tím nejzajímavějším je, pro mě 

osobně, příprava knihy o Vedrovicích, kde už vše spěje do fi nále. 

Měla by být v  dubnu vytisknuta a  v  květnu na  Dni obce již 

k prodeji. Domnívám se, že se mají všichni na co těšit.

Letošní Den obce nebude mít ve  svém programu nějaké 

významné výročí, které bychom si chtěli připomenout, a  proto 

bychom ho chtěli pojmout nejen jako tradiční setkání občanů, ale 

také jako setkání rodáků, k čemuž se vydání knihy o Vedrovicích 

trefně přidává.

Situace se nám komplikuje šířením koronaviru a  tím, že 

byla přijata Vládou ČR mimořádná opatření. Doufám však, že 

se do května situace změní k lepšímu a nebude třeba toto naše 

setkání přesouvat na jiný termín.

I  když se některé akce v  průběhu března či dubna 

neuskuteční, neznamená to, že je nařízení vlády namířeno proti 

lidem samotným. Ba naopak, zodpovědným přístupem nás všech 

se situace vrátí do normálu. Nabádám všechny k tomu, aby se 

chovali zodpovědně ke svému zdraví, zdraví své rodiny i zdraví 

spoluobčanů.

Váš starosta

Richard Janderka

 Projekty obce Vedrovice v roce 2020

Aktivní zóna Písníky
VIZUALIZACE WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ – Aktivní zóna PÍSNÍKY 

 

 

V  roce 2019 jsme požádali o  dotaci na  Ministerstvo pro 

místní rozvoj pro realizaci projektu „Aktivní zóna Písníky“ 

v rámci, kterého chceme vybudovat nad hřištěm na Pétanque 

workoutové hřiště s vybavením. Naše žádost splnila podmínky 

formálního hodnocení, ale pro velký zájem o  dotaci, jsme 

byli zařazeni mezi náhradníky. Jelikož se všechny fi nance 

z dotačního titulu v roce 2019 na MMR nevyčerpaly, dostalo 

se také na nás.

V únoru byl vybrán dodavatel hřiště a probíhá administrace 

dalších podkladů pro uzavření smlouvy o  poskytnutí dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj.

Podle termínů stanovených ministerstvem a  ve  smlouvě 

o dílo by mělo být hřiště postaveno do 31. července 2020.

Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice
Významný projektem, který bychom chtěli v  roce 2020 

realizovat jsou stavební úpravy budovy základní školy, na které 

máme vydané stavební povolení a na které podáváme žádost 

o dotaci na Ministerstvo fi nancí ČR.

V  přízemí zůstanou dvě kmenové učebny, družina, šatny 

žáků a  zaměstnanců, úklidová místnost, soc zařízení žáků 

včetně sprchy a  kabinet. V  půdní vestavbě je navržena nová 

kmenová učebna, speciální učebny (počítače a „lehké“ dílny). 

Dále ředitelna, sborovna, kabinety, soc. zařízení žáků, učitelů 

a  úklid. komora. Obě podlaží bude spojovat nově navržené 

schodiště, umístěné v  části současného kabinetu, který bude 

celý zbourán. Nový kabinet, třída a  schodiště budou tvořit 

novou dvorní přístavbu navrženou z cihelných tvárnic a stropů 

z předepjatých panelů.

Realizace by měla začít o letních prázdninách a pokračovat 

tak, aby se v budově mohlo co nejdříve opět učit. S dokončením 

celé stavby počítáme na jaře roku 2021. 

  ZŠ Vedrovice - půdní vestavba (výřez situačního plánku) 

Obnova ZTI v budově ZŠ Vedrovice
Jde o  projekt, který se týká obnovy rozvodů studené 

a  nových rozvodů teplé vody na  soc. zařízení a  doplnění 

rozvodů vody a umyvadel ve třech třídách v přízemí. S tím je 

spojená také výměna dlažby na chodbě a v šatně.

Celé fi nancování projektu má podobný průběh, jako 

workoutové hřiště v  Písníkách. Tzn., že jsme v  roce 2019 

požádali o  dotaci na  Ministerstvo pro místní rozvoj, žádost 

splnila podmínky formálního hodnocení, ale pro velký zájem 

o dotaci, jsme byli zařazeni pouze mezi náhradníky. Pro rok 

2020 Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k  podání žádostí 

nevyhlašovalo, ale na  základě podaných žádostí v  roce 2019 

uspokojilo náhradníky z tohoto roku.

Dostalo se tedy také na  náš projekt a  v  tuto chvíli 

připravujeme výběrové řízení na  dodavatele, které proběhne 
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v  jednom zadávacím řízení, společně s  projektem „Stavební 

úpravy budovy ZŠ Vedrovice“. Realizace by měla proběhnout 

během letních prázdnin.

Chodníky kolem hlavní komunikace
Ke stavebnímu povolení na první část kanalizace pro odvod 

povrchových vod, v části obce Zábrdovice, které je podmínkou 

Správy a údržby silnic k tomu, aby vydalo souhlas se stavbou 

chodníků, bylo podáno v  roce 2019 odvolání. Proto bylo 

nutné udělat v projektu nějaké úpravy a věc znovu projednat. 

Věříme, že stavební povolení tentokráte projde a po aktualizaci 

ostatních vyjádření k projektu budeme moci konečně požádat 

o stavební povolení na vybudování chodníků v Zábrdovicích.

V  případě chodníků na  druhé straně obce vyřizujeme 

podání žádosti o stavební povolení na další dvě části kanalizace 

pro odvod povrchových vod v části obce Vedrovice a po jeho 

vydání (nabytí právní moci) přistoupíme k  podání žádosti 

o stavební povolení na chodníky.

Postupně budeme hledat fi nanční zdroje na  vybudování 

všech tří částí kanalizací pro odvod povrchových vod, abychom 

nad nimi mohli stavět tolik potřebné chodníky.

Revitalizace koupaliště a rybníka
V  letošním roce připravujeme projektovou dokumentaci 

na revitalizaci koupaliště, aby mohlo sloužit jako retenční nádrž 

v případě velkých srážek a k  zadržení vody v případě sucha. 

Budou sem svedeny dešťové kanalizace z  ulice od  požární 

zbrojnice a z ulice nad rybníkem.

Toto opatření přímo souvisí s  realizací kanalizace pro 

odvod povrchových vod, v části obce Zábrdovice a se zvýšením 

kapacity koryta potoka od rybníka až pod obec mezi zahradami 

„u Špidláku“.

V  rámci revitalizace rybníka bude dešťová kanalizace ze 

zástavby kolem mateřské školy svedena do rybníka, jako tomu 

bylo do  roku 1992. Také tady bychom chtěli využít retenční 

kapacity vodní nádrže v  případě velkých srážek a  zadržení 

vody v době sucha.

Před přípravou projektové dokumentace pro revitalizaci 

rybníka (odbahnění, oprava hráze, zřízení bezpečnostního 

přelivu a  vyvedení kanalizace) musíme ještě vyřídit 

majetkoprávní vztahy a  souhlasy se stavbou, které jsou 

na pozemcích rybníka komplikovanější, než je tomu v případě 

koupaliště. 

 Kanalizace a ČOV
Od  1.1.2020 je výše stočného stanovena na  1280,-Kč 

na  osobu za  rok. Chalupáři a  majitelé trvale neobydlených 

objektů budou platit 1280,-Kč na objekt za rok. Firmy ve výši 

40,00 Kč za m3. Připomínáme, že stočné za období 1. 1. – 31. 

12. 2020 je splatné do 31. 10. 2020 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. 2020, splatnost 

2. splátky ve výši ½ smluvní ceny je ke dni 31. 10. 2020. 

Platba stočného je možná v  hotovosti na  OÚ, nebo 

bezhotovostně na  účet DSO (bankovní spojení: číslo účtu 

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

Vzhledem k  tomu, že má svazek vůči uživatelům 
kanalizace poměrně velké pohledávky, vyzýváme ty, kdo 
ještě nezaplatili stočné za rok 2019 a popř. také za rok 2018, 
aby tak neprodleně učinili!

Od  března je na  ČOV nová obsluha, pan Michal Buršík, 

který bude zajišťovat také servis domovních čerpacích šachet. 

Vzhledem k  tomu, že se bude první měsíce zaškolovat, bude 

servis provádět zatím s  pomocí současné obsluhy Vladimíra 

Paláska nebo Ludvíka Kopetky.

Kontakt na novou obsluhu ČOV: 
Michal Buršík, tel.: 720 963 645

V roce 2019 přibylo množství závad na domovní čerpací 

jímce (DČJ) v  souvislosti s  tím, že se do  ní vypustilo něco, 

co by tam podle seznamu zakázaných látek nemělo být 

a došlo k poškození čerpadla. Jednalo se především o textilní 

úklidové materiály, textilie z umělých vláken – různé ubrousky, 

prachovky a  utěrky z  mikrovláken, a  také vlhčené ubrousky, 

které způsobují ucpání čerpadla.

Proto rozhodl Výbor DSO, že se bude uživatel takové 
jímky podílet na její opravě.

Pokud se Vám tedy stane, že se do kanalizace vyleje voda 

i  s  hadrem na  vytírání podlahy, nebo jiný materiál, bude 

levnější, když servis DČJ zavoláte, aby Vám tento materiál 

z DČJ odstranil dřív, než se Vám v šachtě zničí čerpadlo. 

 Změny poplatků v roce 2020

Vodné
Připomínáme, že je stanoveno vodné ve výši 25,- Kč za m3, 

s platností od 1. 1. 2020. 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 2020 stanovena na 1280,-Kč na osobu za rok. 

Chalupáři a majitelé trvale neobydlených objektů budou platit 

1280,-Kč na objekt za rok. Firmy ve výši 40,00 Kč za m3. Vše 

s platností od 1. 1. 2020.

Stočné za  období 1. 1. – 31. 12. 2020 ve  výši 1280,-Kč 

na osobu (popř. na objekt) je splatné do 31. 10. 2020 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. 2020, splatnost 2. splátky ve  výši ½ smluvní ceny je 

ke dni 31. 10. 2020. Firmám bude stanoveno stočné na základě 

odečtu vodoměru k  31. 12. 2020 a  splatnost faktury bude 

do 31. 01. 2021.

Platba stočného je možná v  hotovosti na  OÚ, nebo 

bezhotovostně na  účet DSO (bankovní spojení: číslo účtu 

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

Vzhledem k tomu, že má svazek vůči uživatelům kanalizace 

poměrně velké pohledávky, vyzýváme ty, kdo ještě nezaplatili 

stočné za rok 2019 a popř. také 2018, aby tak neprodleně učinili!
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Poplatky za psa, za užívání veřejného 
prostranství a za odvoz odpadů
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místních poplatcích, 

která je účinná od 01.01.2020 řeší 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 2/2019, která je zveřejněná na webu obce.

Pokud tedy máte skládku dřeva nebo stavebního materiálu 

na  obecním pozemku, je potřeba dočasnou skládku nahlásit 

a zaplatit poplatek z místa!

Poplatek za  provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních 

odpadů byl pro rok 2020 ponechán na stejné úrovni a pro rok 

2020 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 2020.

Vrácení části poplatku za  odvoz odpadů v  roce 2019 se 

bude řešit při platbě pro letošní rok 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

 Vedrovice slovem i obrazem
Připravujeme pro Vás knihu o Vedrovicích, která zachycuje 

nejen historii naší obce, ale také činnost našich spolků, krásy 

našeho okolí a  budování naší obce, které je zachyceno jak 

ve fotografi ích, tak v textu.

Kniha bude k  dispozici už na  Dni obce 2020, který je 

plánován na sobotu 2. května 2020.

 Odpady v naší obci

Sběrný dvůr
Připomínáme, že je od 2. října 2019 v provozu naše nové 

Sběrné středisko odpadů (Sběrný dvůr), kde je možné odpady 

odevzdávat každou středu od 10 do 18 hodin, v sobotu od 8 

do 12 hodin a v pondělí od 8 do 12 hodin.

Odpovědná osoba a  obsluha sběrného dvora je pan Jan 

Větříček, kontaktní telefon: 724541050

Je zde možné odevzdat tzv. běžné odpady, pod označením 

O. Tedy některé agrochemické odpady. Také plastové, papírové, 

lepenkové, dřevěné, skleněné, textilní a kovové obaly. Alkalické 

a  jiné baterie a  akumulátory. Dřevo, sklo, ostatní plasty, 

barevné kovy, železo a ocel. Je zde možné odevzdat také oděvy, 

textilní materiály, jedlý olej a tuk (pouze rostlinného původu). 

Všechny vyřazené elektrické a elektronické zařízení (kopírky, 

tiskárny atd.). Během celého roku zde můžete uložit taktéž 

biologicky rozložitelný odpad a odložit objemný odpad.

Nově jsou zavedeny odpady s poplatkem, abychom snížili 

náklady provozu sběrného dvora. Pneumatiky – s poplatkem 

4,-Kč za kg, což je asi 30,-Kč za kus, (pneumatiky z  traktoru 

odevzdávat nelze). Stavební odpad (beton, cihly, tašky 

a  keramické výrobky, Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a  keramických výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06) – v omezeném množství = maximálně jeden auto-

vlek za týden, s poplatkem 1,-Kč za kg.

Připomínáme také, že v  případě stavebního odpadu není 

cílem při odevzdávání odpadu to, aby sem mohl někdo navážet 

odpady z  bourání celého domu, ale mít možnost odevzdat 

stavební odpady z drobných stavebních prací (např. při opravě 

koupelny nebo kuchyně).

Větší množství stavební suti a  hlíny je možné vozit 

na ofi ciální odběratele tohoto odpadu.

Kontakty na  fi rmy zabývající se ukládáním inertních 

odpadů (stavebních sutí):

Skládka Žabčice: PÍSEK ŽABČICE spol. s  r.o., mobil: 

602 786 160, e-mail: pisekzabcice@zepiko.cz 

Skládka Bratčice: STAVOS BRNO a.s., mobil: 602 791 930, 

e-mail: havlasek@stavos.cz 

Ve  sběrném dvoře je možné odevzdávat nebezpečné 

odpady, v  provozním řádu pod označením N. To jsou 

agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, hydraulické 

minerální oleje, minerální motorové, převodové a  mazací 

oleje, jiné motorové, převodové a mazací oleje (Nechlorované), 
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rozpouštědla a  směsi rozpouštědel, obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, 

absorpční činidla, fi ltrační materiály (včetně olejových fi ltrů 

jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a  ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami, olejové fi ltry, brzdové 

kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky, 

atd. Je zde možné odevzdat také zářivky a jiný odpad obsahující 

rtuť, vyřazená zařízení obsahující chlorofl uorouhlovodíky – 

ledničky (kompletní), a autobaterie, Vyřazené elektrické nebo 

elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky.

Kompletní seznam odebíraných odpadů ve sběrném dvoře 

je u zpravodaje na vloženém papíru.

Z  praxe provozu sběrného dvora je potřeba také 

připomenout, že

- je potřeba před odevzdáním oddělit hadry od  kožených 

věcí (kabelky, boty, řemeny atd.). Kožené věci se ukládají 

do objemného odpadu.

- je potřeba při odevzdání starých oken předem vyjmout 

skleněnou výplň, aby se mohla uložit do  skla a  rám 

do dřeva.

- ledničky a mrazáky budou vybírány pouze kompletní (tzn. 

i s motorem).

- není možné odkládat odpady před bránu sběrného dvora 

nebo před vrata obecních garáží.

- je potřeba skříně a  jiný nábytek před odevzdáním 

rozmontovat, aby nezabíral v  kontejneru příliš mnoho 

místa a  větší kovové doplňky se mohly odevzdat mezi 

kovový odpad.

Program zodpovědného nakládání s odpady
Připomínáme několik zásad, které se za  poslední období 

porušovaly:

1. Třiďte správně odpad – mezi plastem se objevuje ve velké 

míře papír a v poslední době také plechovky od žrádla pro 

psy a kočky. Takové pytle nebudeme zařazovat do systému, 

jako tříděný odpad!

2. Vylévejte zbytkové mléko a nápoje z obalů – pytle někdy 

obsahují obaly od mléka, které nebylo vylité a pytel i jeho 

obsah se tím znečistily – v teple bude docházet k zapáchání

3. Sešlapujte prázdné plastové láhve a  dávejte pře dům 
jen plné pytle – některé pytle s  plasty v  sobě měly opět 

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.

4. Zavazujte důkladně pytle – několik pytlů nebylo vůbec 

zavázaných nebo byly svázané gumičkou – při manipulaci 

dochází k vysypání obsahu a zbytečným úklidovým pracím 

zaměstnanců obce.

5. 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.

6. Lepte kódy již na prázdné pytle – stále se stává, že bývají 

kódy na pytlích prasklé, protože byly nalepené až na plný 

pytel, který nemá rovný povrch a  tím došlo k  jejich 

prasknutí při další manipulaci. Pro lepší orientaci v případě 

poškození kódu doporučujeme k  němu připsat lihovou 

fi xou Vaše číslo popisné.

Třiďte odpad. Má to smyl!

Sklo, plechovky a  drobný železný šrot můžete odevzdat 

na sběrném dvoře, ale také do kontejnerů a popelnic na sedmi 

sběrných hnízdech (místech), které také zůstanou zachovány. 

Tyto hnízda jsou u  Vidláků č.p. 68 (v  kopci od  M.K.), 

u  koupaliště, u  trafostanice za  KD, za  základní školou, 

za mateřskou školou, u Galášových č.p. 126 (spodní zastávka), 

u  Plocků č.p. 154 (křižovatka k  fotbalovému hřišti). Jestliže 

sklenice rozbijete, do  popelnice se vejde větší množství skla. 

Žádáme Vás také, abyste na těchto sběrných místech udržovali 

pořádek.

Sběrná hnízda (místa)
Pokud budou kontejnery s některým odpadem na sběrném 

místě plné, odevzdejte tento odpad na  jiném sběrném místě 

nebo na sběrném dvoře. Nehromaďte ho vedle kontejnerů!

Prázdné baterie můžete doma shromažďovat 

do praktických boxů Ecocheese, které si jednoduše a zdarma 

objednáte na  OÚ. Více na: www.ecocheese.cz (informovali 

jsme o nich již ve zpravodaji – říjen 2016 a říjen 2019). Tyto 

nashromážděné baterie je pak možné odevzdávat do sběrného 

dvora nebo do kontejneru ECOBAT, který je umístěn ve vstupní 

hale OÚ.

Bioodpady (trávu, odpad ze zahrad a  větve) si můžete 

odvážet do sběrného dvora sami, v provozní době a po celý rok. 

I  nadále je ovšem budeme po  obci svážet formou pytlového 

sběru, každé pondělí, od  dubna do  listopadu, jak jste byli 

zvyklí. Tuto službu rušit nebudeme. První svoz v tomto roce 
bude v pondělí 6. dubna 2020. 

Pro pytlový sběr připomínáme zavedená pravidla:

- V  odpadech nesmí být příměs plastů, papírů a  jiných 

odpadů, které nemají biologický původ.

- Nemíchejte trávu a  listí s  větvemi. Větve skládejte vedle 

tohoto odpadu, odvezou se zvlášť.

- Velké větve stromů dělte na jednotlivé menší části o délce 

max. 120-150 cm

- Drobný bioodpad dávejte do  igelitových pytlů, aby byla 

zaručena dobrá manipulace při nakládce. Pokud je tráva 

a listí volně na hromadě, trvá obsluze nakládka déle než při 

vysypávání pytle. Materiál do pytlů nemačkejte. Jdou pak 

špatně vysypávat.

- Pokud dáváte do  pytlů zbytky řepy, jablek a  brambor, 

ukládané množství přizpůsobte hmotnosti tak, aby se pytel 

neprotrhnul.

Hmotnost pytle by neměla přesahovat 20 kg

Nepoužívejte jutové pytle, jdou velmi špatně vysypávat!

Igelitový pytel je možné zakoupit na OÚ za 30,-Kč.

V případě předání bioodpadu do sběrného dvora je potřeba 

dodržovat stejná pravidla.

- Tráva, listí a např. zbytky řepy, jablek a brambor předávejte 

zvlášť od větví a silných stvolů (např. od kukuřice).

- Velké větve stromů dělte na jednotlivé menší části o délce 

max. 120-150 cm

- V  předaných odpadech nesmí být příměs plastů, papírů 

a jiných odpadů, které nemají biologický původ.

Kompost
Připomínáme, že je k  volnému odběru připraven první 

kompost (substrát), který je ze svozů v  letech 2016 a  2017. 

Můžete si ho odvážet v  provozní době ze sběrného dvora. 
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Upozorňujeme na  to, že na  náš kompost máme provedené 

vzorky. Podle výsledků je v pořádku, jen má vyšší poměr C/N 

(nízkou vlhkost) a není registrovaný, protože jeho další úprava 

k  registraci by byla nákladná. Odpovídá II. třídě Vyhlášky 

č. 341/2008 sb. a  je ho možné využít na  povrchu terénu 

užívaného nebo určeného pro městskou zeleň, zeleň parků 

a  lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev 

nebo pro přimíchávání do  zemin při tvorbě rekultivačních 

vrstev. Doma ho tedy můžete využít po přidání vody na trávní 

plochy a neprodukční půdy. Pokud by měl být dáván ve větších 

vrstvách, je lepší jej smíchat se zeminou, jako v případě aplikace 

hnoje. 

Děkujeme, že třídíte!

 Pošta PARTNER
Naše obec provozuje od  února 2017 poštovní přepážku 

v rámci projektu PARTNER. 

Na naší pobočce bylo za rok 2019 provedeno celkem 4 237 

transakcí pro Českou poštu a.s., a  929 transakci pro ostatní 

instituce. Za 22 450,-Kč se prodalo poštovních cenin a zboží. 

SIM karty si uživatelé nabili na naší poště v hodnotě 41 281,-

Kč. Zákazníci si také zakoupili losy celkem za 8 578,-Kč, kolky 

za 1 000,-Kč a dálniční kupóny za 34 940,-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 2019 celkem 154 291,-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 2019 

potřeba v Muzeu.

Během roku se budeme snažit něčím vylepšit poskytované 

služby. Momentálně je naší snahou, aby se na  naší poštovní 

přepážce mohly prodávat běžné jízdenky, měsíční jízdenky 

a čtvrtletní jízdenky na IDS JmK.

Využívejte tedy naši poštovní přepážku, provozujeme ji pro 
Vás!

Richard Janderka – starosta obce

  Informace o kontaktech

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

vedrovice.cz 

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

místostarosta@vedrovice.cz 

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

vedrovice.cz 

Muzeum a pošta
Muzeum, Bc.  Hana Kolegarová: tel. 607  026  631, email 

info@muzeumvedrovice.cz 

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

Poruchy vody a odpady
THP pracovník, Josef Záviška: tel. 725 514 334

Poruchy kanalizace
Obsluha ČOV, Buršík Michal: tel. 720 963 645

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

Vodné - VS  23102111, SS - číslo popisné

Odpady - VS 1340, SS - číslo popisné

Pes - VS 1341, SS - číslo popisné

Číslo účtu pro platbu na účet DSO 2736882359/0800

Stočné - VS - 23212111, SS - číslo popisné

Platební terminál
Od  května 2019 je možné v  kanceláři účetní platit 

bezhotovostním způsobem, tzn. platební kartou, přes platební 

terminál, který jsme naistalovali pro zvýšení komfortu platby 

místních poplatků (za  svoz odpadů, vodné, poplatek za  psa) 

nebo jiné přímé platby obci. Přes platební terminál nelze platit 

poplatek za stočné pro DSO Vedrovic-Kubšice.

Odečty vodoměrů
Od  dubna 2020 budou probíhat odečty vodoměrů 

ve změněném režimu.

Bude vyhlášen termín odečtů vodoměrů (zůstává vždy 

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

Pokud nebudete k  zastižení doma, aby bylo možné provést 

odečet vodoměru pracovníkem obce, je potřeba dát papírek se 

stavem vodoměru na vchodové dveře domu. Jestliže nebudete 

doma a nebude údaj na dveřích, vhodí Vám zaměstnanec obce 

formulář pro vyplnění stavu vodoměru do  schránky a  ten 

odevzdáte na  OÚ, buď přímo paní účetní nebo do  schránky 

u vchodu na OÚ.

Webové stránky obce
Od roku 2017 máme nové webové stránky naší obce, které 

najdete na stálé webové adrese www.vedrovice.cz 

Pokud máte nějaké zajímavé fotky z  dění v  obci, rádi 

je zveřejníme ve  fotogalerii webových stránek, když nám 

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

vedrovice.cz , anebo nám můžete donést na nějakém datovém 

nosiči (např. na CD).

Hlášení OÚ na email
Jestliže chcete mít aktuální hlášení obecního rozhlasu 

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

se k odběru novinek na webových stránkách obce. Do 10. 03. 

2020 bylo přihlášeno k odběru novinek již 92 zájemců.

Pro přihlášení k odběru novinek a hlášení je nutné, abyste 

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

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

je v levém sloupci nabídky webových stránek. Další krok Vás 

posune do  formuláře pro zadání hesla a  dalších potřebných 

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

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

budete moci později změnit nastavení odběru novinek na Vaši 

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

zdát složitý, můžeme Vám s  tímto osobně pomoci, pokud 

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

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

„Souhlasím se zřízením odběru novinek a hlášení“ a uvedete 

jméno i příjmení. Odběr novinek a hlášení bychom Vám zřídili 

přes náš počítač. 
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 Kulturní kalendář obce Vedrovice

Leden

Třikrálový koncert .................................................................... 5. 1.

Hasičský ples ...........................................................................17. 1.

Únor

Sportovní ples .......................................................................... 8. 2.

Masopust .................................................................................15. 2.

Literární kavárna ....................................................................28. 2.

Březen

Dětský maškarní ples ............................................................22. 3.

Duben

Večer pro důchodce ..............................................................24. 4.

Pálení čarodějnic....................................................................30. 4.

Květen

Den obce Vedrovice ................................................................ 2. 5.

Ochutnávka vín ......................................................................16. 5.

Červen 

Den dětí ..................................................................................... 6. 6.

Rybářské závody ....................................................................27. 6.

Dětské rybářské závody .......................................................28. 6.

Červenec - srpen

Hasičské závody

Myslivecká letní noc ................................................................ 1. 8.

Divadlo Hnedle vedle ............................................................. 1. 8.

Tenisový turnaj ve čtyřhře 

Dožínková slavnost trešón ..................................................15. 8.

Letní kino ..................................................................... 10. 7., 28. 8.

Září

Rozmarýnové hody ......................................................12. - 13. 9.

Oslava 10 let otevření muzea

Říjen

Drakiáda

Literární kavárna ....................................................................9. 10.

Listopad

Martinské hody ....................................................................14. 11.

Lampionový průvod ...........................................................16. 11.

Večer pro důchodce

Prosinec

Poslední leč

Rozsvícení vánočního stromu .............................................4. 12.

Mikuláš na návsi .....................................................................4. 12.

Ladovy vánoce .....................................................................18. 12.

Poslední pátek v měsíci vždy Beseda nad kronikou

Vzhledem k současným opatřením bude 
kalendář upřesňován.

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

kdo mají tzv. chytrý telefon.

Mobilní aplikace Obce na  webu nabízí možnost odebírat 

aktuality rozdělené do tří kategorií (např. v kategorii Oznámení 

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

propojena s  webovými stránkami obce. Aktuality je možné 

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

akce s  datem a  časem konání je k  dispozici snadné přidání 

do vlastního kalendáře.

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

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

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

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

Na webové stránky obce jsme přidali do postranní lišty úplně 

dolů tlačítko pro stažení aplikace z Google Play store. 

Protože si uvědomujeme, že ne všichni mají chytrý telefon, 

hledáme stále řešení, které by obnovilo službu hromadných 

zasílání SMS.

Kancelář účetní
Připomínáme otvírací dobu kanceláře účetní OÚ a poštovní 

přepážky, která je platná od  1. května 2019. Kancelář účetní 

bude vždy v úterý a ve čtvrtek pro platby, podání a ověřování 

podpisů i listin uzavřena. Tato změna byla zavedena z důvodu 

zlepšení pracovních podmínek pro účetní obce, aby se mohla 

více věnovat svěřeným úkolům, zejména účetnictví, které 

je rozsáhlejší v  rámci investičních a  dotačních akcí i  vyššího 

obecního rozpočtu.

K  podání písemností na  OÚ můžete využít poštovní 

přepážku, která má již téměř rok rozšířeny svoje služby také 

na úterý. Její otvírací doba je následující. V pondělí je otevřena 

v čase od 8 do 10 hodin a od 13 do 16,30 hodin. V úterý v čase 

od 8 do 10 hodin a od 13 do 15 hodin. Ve středu v čase od 8 

do 10 hodin a od 13 do 16,30 hodin. Ve čtvrtek v čase od 13 

do 15 hodin. V pátek v čase od 8 do 10 hodin a od 13 do 15 

hodin. V  sobotu probíhá v  čase od  10 do  11 hodin výdej 

nedoručených dopisů a  nezpoplatněných balíků v  Muzeu 

a informačním centru Vedrovice. Na poštovní přepážce zatím 

není možné nechat úředně ověřit podpisy a  listiny, protože 

ještě neproběhlo odborného školení, které k  těmto úkonům 

vyřizujeme.

Děkujeme za pochopení!
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 Muzeum a informační centrum 
Vedrovice

TIC
Zúčastnili jsme se akce Den otevřených dveří TIC. Pohostili 

jsme turisty drobným občerstvením. Mohli si prohlédnout 

muzeum, vyplnit znalostní kvíz s  odměnou. Během léta 

probíhala soutěž na  webových stránkách s  anketní otázkou 

a  za  správnou odpověď byli účastníci zapojeni do  slosování 

o  dětskou vstupenku do  zábavného vědeckého parku VIDA 

v Brně (účastnili se bohužel jen nemístní soutěžící). 

Na přání spolků z Vedrovic jsme vytvářeli plakátky na akce 

a pomáhali s organizací akcí.

Spolupracovali jsme v  rámci propagace se 

ZnojmoRegionem, z.s., abychom se lépe zviditelnili v  očích 

potenciálních návštěvníků a turistů. Předávali jsme informace 

o plánovaných akcí během roku a účastnili se valných hromad 

spolku. Znojmoregion nás v roce 2020 propagoval na veletrhu 

cestovního ruchu Go a Regiontour v Brně. Podle ohlasů jsme 

byli pro návštěvníky atraktivním turistickým cílem. Uvidíme, 

jestli se to zúročí v návštěvnosti.

Místní knihovna Vedrovice
Spolupracovali jsme s  Městskou knihovnou ve  Znojmě 

a  jejich regionálním oddělením a  Městskou knihovnou 

Moravský Krumlov. Máme 100 registrovaných čtenářů. Stále 

obnovujeme knihovní fond, který se čtvrtletně doplňuje 

o  knihy z  výměnného fondu regionálního oddělení Městské 

knihovny Znojmo. 

Naše knihovna informuje čtenáře o novinkách, konaných 

akcích a vyvěšuje fotografi e na webových stránkách i plakátky 

po obci (www. knihovnavedrovice.webk.cz).

Zažádali jsme o dotaci z JMK Programu rozvoje venkova 

na nové počítačové vybavení knihovny. Z dotace byly pořízeny 

tři nové stanice PC, soft warem a  příslušenstvím (sluchátka), 

hlavní stanice na recepci a nová barevná laserová tiskárna. Nyní 

budou informační služby na PC pro návštěvníky komfortnější 

a v lepší kvalitě.

Dále jsme se podíleli na  projektu Jižní Morava čte 2019 

Moravské zemské knihovny a  Městské knihovny Břeclav, 

který byl fi nancován z dotace JMK. Tématem bylo Tajemství 

knihovny. Děti ze základní školy Vedrovic malovaly a  psaly 

o naší knihovně. Spolupráce se školou se neustále prohlubuje 

a  jsme vděční za  jejich podporu knihovny. Doprovodným 

programem byla beseda s  místní ilustrátorkou Olgou 

Krajčíkovou, která ilustrovala sbírku básniček Říkanky pro 

Toníka, kde se dočtete i o Vedrovicích v básničce Vydří bratři. 

Díky sponzorům mohli všichni dostat hezké ceny a  vítězové 

ze dvou kategorií jeli na  slavnostní vyhlášení do  Hvězdárny 

a  planetária v  Brně a  do  divadla Polárka. Další akcí byla 

Literární kavárna O  Josefu Myslivečkovi, jehož život a  dílo 

nám přiblížila paní Mgr. Eva Kopčilová.

V  průběhu roku jsme pořádali tvořivé dílny (např.

Polínkový anděl), literární kavárny a  besedy nad kronikou. 

Podíleli jsme se na přípravě a organizaci kulturních akcí pro 

veřejnost (Lampionový průvod, Mikuláš na  návsi, Moravský 

Betlém).

Přihlásili jsme se na  doporučení regionálního oddělení 

Městské knihovny ve Znojmě do soutěže Komunitní knihovna 

JMK 2019 a v kategorii 501–1000 obyvatel obsadili 1. místo. 

Zhodnotili jsme tak náš aktivní přínos za  rok 2018 v rozvoji 

kulturního a  společenského života v  obci a  nadstandartní 

rozvoj veřejných knihovnických a  informačních služeb. 

Slavnostní předání ocenění proběhlo 14.listopadu v Moravské 

zemské knihovně v  Brně při Slavnostním setkání knihoven 

JMK 2019.

Muzeum
Expozice muzea zůstaly zatím v  nezměněné podobě 

(Vedrovice před 6000 lety, Krumlovský les a  Venkovská 

stodola). Na  konci roku 2019 jsme jednali s  archeology 

z  Moravského zemského muzea v  Brně o  náhradě koster 

v  expozici z  badatelských důvodů. Ovšem ještě nepadlo 

konečné rozhodnutí, kdy si pro kostry přijedou. Jednání 

probíhalo s  panem Zdeňkem Tvrdým a  paní Martou 

Dočkalovou. O dalším postupu budeme informovat.

V  září naše muzeum navštívil medvěd Hugo, který 

cestuje po  zajímavých místech naší republiky a  píše o  nich 

na  svých webových stránkách. Hugo na  cestách se zajímal 

o expozice a také o nástroje ve stodole. Podíval se procházkou 

i  po  Vedrovicích. Více na  http://hugonacestach.info/

reportaz/800/.



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ  BŘEZEN 2020

9

Zjistěte více na www.ceskaposta.cz/dverychlosti

(Chyby tisku vyhrazeny.   01/2020)

Prioritní režim 
– urychlí doručení

Ekonomický režim 
– šetří peněženku

Ideální pro neodkladné dopisy, které potřebujete 
dodat v co nejkratším termínu. Doručíme je násle-
dující pracovní den po dni podání. 

Nejlepší řešení, pokud dáváte přednost
výhodné ceně před doručením v co nejkratším termínu.

Dopis doručíme druhý pracovní den po dni podání. 

Jak odeslat?  
  Na dopis nalepte známku A nebo známky

v celkové hodnotě 26 Kč*.
  Dopis označte nálepkou D+1 nebo tuto zkratku 

napište na obálku a vhoďte do schránky. 
   Při podání na poště stačí u přepážky uvést, 

že chcete dopis odeslat PRIORITNĚ.    

Jak odeslat?  
  Na dopis nalepte známku B nebo známky

v celkové hodnotě 19 Kč* a vhoďte do schránky.  
  Při podání na poště stačí u přepážky uvést,

že chcete dopis odeslat EKONOMICKY. 

Dvourychlostní režim doručování zásilek nabízíme 
u následujících listovních služeb: Obyčejné i Doporu-
čené psaní, Firemní psaní, Firemní psaní – doporučeně.

Jeden dopis,
dva způsoby doručení.

*  Dle Ceníku služeb České pošty, s.p. platného od 1. 2. 2020.

Plánem pro příští rok 2020 bude obměnění a  ošetření 

exponátů ve  stodole. V  expozici Krumlovský les doplníme 

štípané industrie do vitrín s popisem pana doc. Olivy.

V  roce 2019 muzeum navštívilo 195 platících turistů 

(z toho 12 zahraničních). 

Účastnili jsme se několika akcí, při kterých byl možný 

vstup zdarma nebo jen dobrovolné vstupné, a proto konečný 

počet návštěvníků v tomto roce je vyšší.

Poskytli jsme zázemí dvora muzea pro letní Příměstský 

tábor v srpnu a uspořádali jsme pro něj tvořivou dílnu. Děti si 

vyráběli pravěké ozdoby a nádoby z tvrdnoucí hmoty.

Pošta Partner II
Pošta přešla v průběhu prázdnin pod řídící poštu Znojmo 

1, ale tato změna nemá vliv na klienty. Jen se organizační věci 

a  komunikace řeší přímo se znojemskou poštou. I  nadále 

funguje pošta coby podatelna a  bude po  složení zkoušek 

fungovat i jako Vidimace a legalizace listin.

Je změněn od  1.2.2020 ceník pošty. Informace jsou 

dostupné na poště nebo na www.ceskaposta.cz.

Novinkou je možnost podat listovní zásilku dvěma způsoby. 

Prioritně nebo ekonomicky. Viz informační letáček.

  Vyhlášení - Komunitní knihovna
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Rybářský
spolek Vedrovice

 Rybářský kroužek
Do rybářského kroužku chodilo v průběhu ledna – března 

2020 celkem 14 dětí. Byly z  Vedrovic, Kubšic, z  Vémyslic 

a také z Jezeřan-Maršovic. Mimo místní organizaci Moravský 

Krumlov funguje kroužek pro děti už jen ve  Vedrovicích. 

V Krumlově byl letos obnoven po několika letech a doufáme, 

že bude fungovat i dále.

V  letošním roce jsme se v  našem kroužku zaměřili 

opět na  teorii v  rybářském řádu a  také na  praktické ukázky 

navazování udic., které během března a  dubna využijeme 

při rybolovu na  našem rybníku nebo na  Vrabčím hájku 

v Moravském Krumlově, kam se s kroužkem chystáme.

 Rybářské závody 2020
Rybářský spolek Vedrovice srdečně zve všechny občany 

Vedrovic, a  hlavně rybáře na  16. ročník Rybářských závodů, 

které na  rybníku ve  Vedrovicích upořádáme v  sobotu 27. 

června 2020. Jsou určeny pro závodníky dospělé. Startovné 

bude 200,-Kč.

V neděli 28. června proběhne 7. ročník Rybářských závodů 

mládeže, který pořádáme pro děti do 15 let. Začíná se v 7:00 

hodin a mladí závodníci u nás neplatí startovné. 

Na nedělních závodech mohou lovit také děti, které nikdy 

nechytaly ryby a  nejsou tedy aktivními rybáři. Po  předchozí 

dohodě, je možné rybářské náčiní zapůjčit!

Na  těchto závodech je volba místa volná. Závodníci 

na  prvním, druhém a  třetím místě obdrží hodnotnou cenu, 

pohár a  diplom. Pro děti, které se umístí do  desátého místa, 

budou připraveny zajímavé ceny a  pro všechny ostatní malé 

účastníky nedělních závodů budou připraveny drobné ceny 

s  rybářskou tématikou. Bude vyhodnocena největší ryba 

závodů.

Před závody nasadíme hojně ryby a  pro příchozí 

návštěvníky závodů připravíme chutné občerstvení! Snad 

na naše závody vyjde počasí a k rybníku přijdou občané, aby 

viděli skvělou podívanou.

Bližší informace k  závodům, včetně pravidel, naleznete 

na webových stránkách Rybářského spolku Vedrovice: http://

www.rybarivedrovice.websnadno.cz/Zavody.html

Za rybářský spolek Vedrovice

Richard Janderka

Miroslav Došek ml.

 Rozsvícení vánočního stromu 
a Mikuláš na návsi 2019
Před příjezdem Mikuláše jsme si krásně rozsvítili náš 

vedrovický vánoční strom. Zdobily ho mimo jiné i  balíčky 

od  dětí ze základní školy. Mikuláš byl vloni pojat zcela jinak. 

Divadelní představení pod taktovkou paní Tamary Liškové 

a  za  přispění pana Jiřího Lišky bylo originálním ztvárněním 

příběhu mezi nebem a  peklem. Čertík Bertík si musel 

po  zpackaných zkouškách v  pekle vyprosit u  Mikuláše dárek. 

Pomohl Mikulášovi také s rozdáváním dárků dětem. Na všechny 

se dostalo, děti slíbily se polepšit, a  proto žádné dítě nebylo 

smutné. Všem účinkujícím a organizátorům patří velký dík.

Děkujeme všem občanům, kteří se podíleli na krásném 

průběhu konce loňského roku.

 Burza oblečení a hraček 
Kulturní spolek Husákovy děti pořádal 7. března 2020 burzu 

oblečení a hraček v prostorách sálu kulturního domu. Všechny 

prodávající maminky měly krásně nachystané věci k prodeji. 

Každý, kdo měl zájem, si jistě z bohaté nabídky vybral.

Chtěla bych touto cestou poděkovat několika maminkám, 

které věnovaly část neprodaného kojeneckého oblečení 

a  pomůcek do  Dětské nemocnice v  Brně, konkrétně 

na Pediatrickou kliniku, oddělení JIP 46.

Pavla JanderkováPavla Jan
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Rok je dlouhá doba na krásné prožitky. 
Co připravuje Klub seniorů ve spolupráci s obcí, se spolky, 

s dětmi i ostatními seniory z naší obce i s obcemi v zahraničí 

(Vysoká pri Morave).

Senioři jsou nedílnou součástí života občanského 

společenství. Chtějí se podílet na rozvoji obce, přispět svými 

zkušenostmi i  moudrostí ke  každodennímu  dění vesnické 

komunity.

Co máme v plánu?
  Středeční setkávání seniorů 1x v měsíci se starostou obce, 

dalšími hosty a programem

  Uskutečnit zájezdy do  přírody, do  divadla, na  zajímavá 

místa v naší vlasti i u sousedů

  Zkoušet paměťové schopnosti s odborníky

  Získávat i  mladší generaci k  účasti na  pátečních /1x 

v měsíci/Besedách nad kronikou

  Spolupracovat se školami – oboustranně

  Uspořádat turnaj v pétanque

  V rámci projektu Zdravá Jižní Morava uskutečnit Seniorský 

triatlon – běh, plavání, jízda na kole

  Spolupracovat na průběhu akcí – Masopust, Ostatky, Hody 

a jiné tradice

  Vzájemně spolupracovat s Mateřským centrem

  Podporovat cvičení Jógy

  Podporovat taneční kroužek

  2x do roka podpořit uskutečnění Literární kavárny

  Spolupracovat s místní knihovnou a muzeem

  Podílet se na tematicky zaměřených výstavách 

Ke spolupráci zveme všechny seniory z obce.

  Středeční setkání Klubu seniorů

  Děti zpívají seniorům

Seniorský rok – Vedro
vice 2020

 Farnost

Milí přátelé,

Po delším čase opět přináším pár zpráv ze života 

farnosti. Několik příjemných změn je v  kostele. 

V  zákristii jsme kompletně nahradili starý el. 

rozvaděč za nový, který je velmi praktický, je v něm 

osazeno i ovládání zvonů. S tím souvisí i nahrazení 

nevhodných světel – zářivek – novými, které jsou 

úsporné a svítí nesrovnatelně lépe. V brzké době také 

instalujeme ozvučení. Jedná se také o  restaurování 

obrazu sv. Kunhuty. A  na  okno v  presbytáři jsme 

pořídili krásnou vitráž, znázorňující Ducha svatého.

Spolu se scholou BIG jsme pokračovali 

ve  Večerech milosrdenství a  budeme pokračovat 

i  letos. V  neděli 23. 2. byla od  nás živě přenášená 

bohoslužba na TV Noe, nebyla v obvyklém čase, ale 

v 10.30.

Mrzí mě, že vnímám jakési zvlažnění, v  kostele 

nás spíš ubývá, děti – i  ty pokřtěné – přicházejí 

na nedělní bohoslužby spíš výjimečně. V této době 

probíhá šetření, na základě kterého se bude v brzké 

budoucnosti rozhodovat o obsazení farností. Kněží 

citelně ubývá, a přednost budou mít živé a rostoucí 

farnosti. Naše farnost má velký potenciál, ale je 

potřeba ho využít na  100 procent, jinak by kostel 

mohl být brzy jen mrtvou památkou….Tak nezbývá 

než věřit, že se to zlepší. Jde totiž o život!

Díky všem, kteří jakkoliv přispíváte k  životu 

farnosti. Všem přeji požehnaný čas +

Jan Fiala, farář
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Škola a školka...
  II. třída ZŠ Vedrovice
Konec roku 2019, jak už to tak bývá, byl také v II. třídě ZŠ 

Vedrovice hektický a plný různých aktivit a akcí. V listopadu 

jsme se zúčastnili Slavnostního vyhodnocení soutěže Jižní 
Morava čte dětem 2019, Svatomartinské jízdy na  koních 

a fotografování některých žáků naší školy. 

Žáci 4. a 5. ročníku se letos poprvé zúčastnili milého počinu 

s názvem #jsemlaskavec, kterým se zapojili do oslav Světového 

dne laskavosti (13. 11.). Zažili, jaké to je, když druhým uděláme 

radost dobrým skutkem. Zapojili se tak mezi 628 týmů z 267 

měst z  celého Česka. V  jeden den tak dobré skutky konalo 

17  381 dětí. Tato akce je jedním z  projektů Nadace Karla 

Janečka, který má za cíl podporu a inspiraci jednotlivců k tomu, 

aby se stali vzdělanými, zodpovědnými a šťastnými lidmi, kteří 

spoluvytváří vzdělanou, zodpovědnou a  šťastnou společnost. 

Navíc také tato nadace spolupracuje a podporuje spolek Cyril 

Mooney Education, z. s., jenž rozvíjí metodu hodnotového 

vzdělávání a  šíří nástroje a vizi kvalitního vzdělávání (http://

www.skolacyril.org). 

Zákonným zástupcům, rodičům děkuji, že se vyjádřili 

v  dotazníku, který dostali na  třídních schůzkách. Jeho cílem 

bylo získat přehled o názorech rodičů na klima školy. Spolupráce 

školy s rodinou je pro nás velmi důležitá a zpětná vazba touto 

formou je jednou z možností, jak můžeme společně pracovat 

na zlepšování našich vztahů. Otevřenost a důvěra jsou jedním 

z našich cílů.

Ve  čtvrtek 28. 11. 2019 jsme strávili příjemné dopoledne 

s babičkami. Děti s jejich pomocí přichystaly těsta na linecké 

cukroví, válely pomocí válečků, vykrajovaly různé tvary 

a  po  upečení lepily marmeládou. Nezapomněly samozřejmě 

také ochutnávat :-) Babičkám mockrát děkujeme za  jejich 

výborný recept, trpělivost, laskavý přístup a  příjemnou 

atmosféru, kterou nám vytvořily. Těšíme se do  budoucna 

na další spolupráci.

Prosinec probíhal v  duchu příprav na  Vánoce, žáci se se 

svými rodiči opět zapojili do charitativní akce Krabice od bot. 

Dárečků pro děti z chudších poměrů bylo mnoho. V období 

Adventu jsme si vyrobili adventní vazbičky a díky pracovníkům 

zahradnictví Kopetka si děti domů odnášely krásně nazdobené 

šištičky. Mockrát děkujeme!

Ve třídě si žáci plnili zábavné úkoly z adventního kalendáře 

a některé ukázky si můžete prohlédnout pod textem. 

Děkujeme také divákům a všem, kteří si přišli poslechnout 

naše zpěváčky na vystoupení Ladovy Vánoce. Potlesk je velmi 

příjemnou odměnou.

Leden je již za námi a nás v budoucím měsíci čekají různé 

soutěže: 5. 2. 2020 - čtenářská soutěž Na křídlech knihy v ZŠ 

Suchohrdly u  Miroslavi, 12. 2. 2020 – regionální recitační 

soutěž v ZŠ Miroslavi. Žáci pilně trénují a věnují čas tomu, aby 

se umístili co nejlépe. Držme jim společně pěsti. 

Lenka Spourová

Adventní úkoly:
1.  Desatero pro ty, kteří se ocitli v pohádce

2.  Sms zpráva od Josefa a Marie; příběh z prvních písmen slov

3.  Vánoční slovní spojení s vánoční tematikou

4.  Tři pozitivní věci, které se nám letos staly

5.  Co bych dal/a Ježíškovi já?
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 Myslíme na zvířatka v zimě 
První mrazíky k  nám už dorazili a  my v  tomto zimním 

období s dětmi ze ZŠ Vedrovice myslíme i na zvířátka ve volné 

přírodě. Žáci moc dobře vědí, že v nejmrazivějších dnech hledat 

potravu, je pro ptáky velice obtížné, a proto jsme se s letošními 

prvňáčky a  druháky rozhodli vyrobit pro ně krmení. Děti 

z domů přinesly různá semínka, která jsme ve škole smíchali 

s  rozpuštěným tukem. Žáci plnili směs do  forem, které jsme 

nechali venku přes noc ztuhnout. 

Ve výuce prvouky jsme si udělali vycházku po okolí budovy 

základní školy a  krmivo pro ptáky jsme pověsili na  stromy. 

Žákům se tvoření velice líbilo a  měli radost, že mohou 

ptáčkům v pokračující zimě pomáhat, jelikož vědí, že je čekají 

těžké a mrazivé časy. Při vycházce po Vedrovicích jsme potkali 

plno ptáčků, kteří se schovávali ve stromech a keřích. Někteří 

opeřenci se po opatrném prozkoumání nového krmítka s chutí 

pustili do zobání, a to byla pro žáky největší odměna. 

Po  návratu z  vycházky si děti vyrobily zpívající ptáčky 

na větvičce, při čemž si vyzdobily nástěnku na chodbě ve škole. 

Za doprovodu veselé písničky O vrabci jsme se shodli, že to byl 

„prima“ den. 

Leona Krupicová, ZŠ Vedrovice

 Co nového v naší MŠ?
Zdravíme vás ze třídy Veverek. V naší třídě se událo mnoho 

nového. Od  listopadu máme například novou spolužačku 

veverku Zrzečku. Ta s námi tráví každý den ve školce a je nám 

nápomocná v  mnoha situacích. Zajímá vás, co dělá veverka 

o  víkendu? Naše veverka není sama ve  školce, ale cestuje 

s  dětmi. Každé dítě si ji může na  víkend vypůjčit a  strávit 

s ní volné dny. Veverka se zatím podívala na fotbalový zápas, 

do  divadla a  do  lesa na  zvířátka. Jsme všichni zvědaví, kam 

se podívá příště. Zajímá vás, co se u nás děje dál? Začátkem 

ledna se naše školka proměnila v  lyžařský svah a cely den se 

lyžovalo. Měli jsme tu dokonce i slalom. Hodně nás taky baví 

hrát na  hudební nástroje v  hudebním koutku, takže každou 

volnou chvíli hrajeme na klávesy a další nástroje.

Těšíme se na vás v dalším čísle 

Děti z MŠ
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 Masopustní rej v Mateřské škole 
Vedrovice
Třída Veverek se vydala 25. 2. na  masopustní průvod 

vesnicí. Tento den nám počasí přálo. Bylo krásně. Veverky se 

tedy vydaly na koledu po vesnici. Jejich cesta vedla za bývalou 

paní učitelkou z MŠ, dále kolem základní školy, za paní účetní 

a  potom do  muzea, kde na  nás už čekala pracovnice muzea 

a nabídla dětem masopustní koblížky.

Po  malém občerstvení pokračoval průvod do  školky, 

ve které probíhal ma-sopustní rej. Dětem se průvod moc líbil 

a příští rok jej zopakujeme zase.

Veverky

Ve třídě Včeliček přípravy na masopustní veselí začalo již 

v pondělí, kde si děti s p. učitelkou Mikyskovou upekly tradiční 

masopustní koblížky. Po  upečení koblížků v  místní školní 

kuchyni si děti koblížky namazaly meruňkovou marmeládou. 

V odpoledních hodinách proběhla společná výzdoba třídy.

Následný den čekal na  děti ve  školce masopustní rej, 

na který mohly přijít v libovolné masce.

Po příchodu proběhla „přehlídka“ masek, kde se navzájem 

mohly děti prohlédnout.

Na  celý den byl připraven bohatý program s  několika 

různými soutěžemi (např. pohybové hry, lovení jablíček 

ve vodě, skákání v pytli, foukací labyrint, hod na tygra apod.), 

tancem na dětské písničky, hry s balónky, veselím a zpěvem.

Na  svačinku si děti daly masopustní koblížky, které si 

předchozí den upekly.

Celé masopustní veselí se prolínalo i do zbytku týdne, kdy 

se děti o této tradici dozvěděly více. Nejvíce děti zaujala vlastní 

hudební kapela.

Třídní učitelky

Málková, Mikysková
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 Moravský Betlém
Ten moravský betlém,
slámou vykládaný,
leží tam syn boží
vedle svaté panny.

Vůl a oslík dechem
dítko zahřívají,
Marie ho líbá,
ať se má jak v ráji.

Těmito slovy začínalo autorské představení Jiřího 

Lišky Moravský Betlém, které jsme odehráli před 

Obecním úřadem Vedrovice i v jeho prostorách 20.12. 

a  22.12.2019. Scénář k  představení napsal Jirka už 

v  roce 2013. S  konkrétní představou o  jeho realizaci 

přišel na podzim loňského roku. Nejdříve jsme oslovili 

starostu obce Richarda Janderku, zda by vůbec bylo 

možné akci v  obci realizovat. A  pak to začalo. Bylo 

potřeba sehnat 22 účinkujících. Tedy v podstatě „jen“ 

19, neboť role Čerta, Anděla a Heroda už byly obsazeny. 

Chtěli jsme, aby se do představení zapojilo co nejvíce 

vedrovických občanů. Což se podařilo. Poprvé jsme 

se sešli na začátku listopadu a  Jirka, který celou akci 

i režíroval, objasnil své plány a představy. Od té chvíle 

jsme se scházeli každý týden a to i bez režiséra, který 

měl své povinnosti V  Brně, zatímco my jsme doma 

poctivě zkoušeli.

K představení také patří živá muzika a koledy a tak 

se Jirka domluvil se členy dechové hudby Vedrovanka, 

že se k  nám přidají a  koledy nastudují. Teď už tedy 

  Ladovy vánoce

bylo jisté, že bude celá akce, až na pár výjimek, ryze 

vedrovická.

Jenže nazkoušením scénáře naše snažení neskončilo. 

Bylo potřeba zajistit ozvučení, osvětlení, rekvizity, 

kostýmy. Ozvučení a  světel se ujal zvukař z  Dolních 

Kounic Petr Jelínek. Některé kostýmy a rekvizity nám 

zapůjčil Martin Vojáček z  křtinského divadelního 

souboru Křový a Luděk Svítil z Brna, ostatní si donesli 

nebo vyrobili sami účinkující. Kostýmy pro andílky 

nám zapůjčila paní Stanislava Novotná. Obrovskou 

oporu a pomoc jsme měli ve starostovi obce Richardu 

Janderkovi, který zařídil, domluvil a přichystal vše, co 

bylo potřeba. Velkou pomocí nám přispěla také paní 

Hana Kolegarová.

V  den D jsme všichni s  velkou nervozitou čekali, 

zda se představení povede a jak bude přijato. Myslím 

si, že jsme si obě představení obrovsky užili a  podle 

ohlasů si je s  námi užili i  místní a  přespolní diváci. 

Chtěla bych z  celého srdce poděkovat všem, kteří se 

zapojili a jakkoli pomohli, byť i sebemenší maličkostí. 

Díky vám všem jsme prožili krásný předvánoční čas. 

Děkuji.

Účinkující: Jiří Liška, David Slavíček, Tamara 

Lišková, Anna Snášelová, Stanislava Machová, Petr 

Novák, Richard Janderka, Michal Kolegar ml., Pavla 

Janderková, Lenka Řezáčová, Tomáš Sikmund, Michal 

Kolegar, Filip Kolegar, Jiří Šmíd, Kristýna Žďárská, 

Anna Bohdanská, Nikolka Grunová, Markétka 

Janderková, Anetka Haluzová, Eliška Žďárská, 

Danielka Šedrlová, Veronika Tauvinklová a  dechová 

hudba Vedrovanka.

Tamara Lišková
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  https://www.i-divadlo.cz/divadlo/jamu-

brno/velky-gatsby

Velký Gatsby, režie Jiří Liška

  Foto: Martina Řeháčková

  Jiří Liška, scénografk a Andrea Mužíková

Francis Scott Fitzgerald, Rebekka Kricheldorf

Velký Gatsby
Absolventské divadlo – Divadlo na orlí (www.divadlonaorli.jamu.cz) 

Premiéra: 6.2.2020

Překlad: Michal Kotrouš. Dramaturgie: Michael Sodomka

Výprava: Andrea Mužíková. Hudba: Parov Stelar, Odd Chap, Dj Quads, Šimon Bilina

Pohybová spolupráce: Jan Šnajder

Režie: Jiří Liška

Hrají: studenti absolvujícího ročníku činoherního herectví DF JAMU doc.  Aleše 

Bergmana

Obsazení: Radek Melša, Johnny Horák, Hana Drozdová, Lukáš Dohodil, Klára Bulantová, 

Matěj Beneš, Štěpánka Romová, Eliška Vocelová, Filip Ježowicz, Eliška Brumovská, 

Jaromír Chmelař, Diana Demecsová, Jáchym Šíma

Klasický příběh americké literatury 20. století z vesnic West Egg a East Egg. O  jednom 
sousedovi, který snil sen a  pořádal večírky. Jay Gatsby se žene za  dokonalým obrazem 
sebe sama a nevidí přitom doleva ani doprava...
Reprízy: čt 23.4., čt 30.4., út 5.5. 2020
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 Mateřské centrum Čtyřlístek žije
Je to až neuvěřitelné, ale mateřské centrum Čtyřlístek 

bude v letošním roce fungovat již deset let! Za tu dobu se stalo 

významným místem pro setkávání rodičů s dětmi. 

I  v  roce 2020 tedy pokračuje ve  své činnosti a  snaží se 

nabízet volnočasové aktivity pro celou rodinu. Po  několika 

letech úspěšného vedení Hankou Kolegarovou, za  což velmi 

děkujeme, nyní přebírám štafetu já a  jsem kontaktní osobou 

pro řešení jakýchkoliv námětů, připomínek apod. 

Prostory mateřského centra (2. podlaží nad OÚ) jsou volně 

přístupné pro všechny rodiny s malými dětmi v době úředních 

hodin obecního úřadu, pošty, popř. po domluvě se mnou. Jen 

připomínám, že tu naleznete ideální odpočinkové místo pro 

Vás, Vaše děti a pro interakci s dalšími rodinami. Centrum je 

bohatě vybavené hračkami, skluzavkou, stolečky s židličkami, 

pohovkou a  můžete využít i  kuchyňku ve  vedlejší místnosti 

a přebalovací pult. Vstup není vázán poplatkem.

Z aktuálního programu si může vybrat každý člen rodiny. 

V pondělí (15-17 hod.) a čtvrtek (9-11 hod.) se v mateřském 

centru koná Školička pro nejmenší, kde si mohou děti 

v  doprovodu rodičů pohrát se svými vrstevníky. V  pátek 

probíhá v  sále kulturního domu Taneční kurz pro děti (16-

17 hod.), mládež 10+ a  dospělé (17:15-18:15 hod.) ve  stylu 

street dance. Vede jej zkušená certifi kovaná lektorka Zdeňka 

Slámová. 

V tomto roce mimo jiné usilujeme o navázání spolupráce 

mezi seniory a  dětmi/mládeží formou společných aktivit 

(společné tvoření o  Velikonocích, Vánocích a  jiné předávání 

tradic, zvyků dětem, procházky po okolí Vedrovic, sportovní 

odpoledne). V sobotu 15. února jsme se s pár dětmi zúčastnili 

Masopustního průvodu a  byly velmi nadšené! S  dalšími 

maskami zpívaly skoro u každých dveří lidové písně a nechtěly 

jít ani domů. V  březnu bychom chtěli vítat Jaro společnou 

vycházkou. Doufáme, že se též přidáte! 

Pro aktuální informace sledujte nástěnku v  mateřském 

centru, webové stránky (www.mcctyrlistek.webnode.cz) 

a Facebook (Mateřské centrum Čtyřlístek, Vedrovice). 

Budeme rádi, když do mateřského centra nejen zavítáte, ale 

budete jej pravidelně navštěvovat, popř. využívat nabízených 

aktivit z programu!

Za mateřské centrum Veronika Vaníčková
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  Auto bylo pořízeno z dotace JMK a Ministerstva vnitra  Hasičské auto - dar z Trstěnic

 SDH Vedrovice 

Dvojice aut pro naše hasiče je kompletní.
Po  cisterně, kterou jsme získali darem od  obce Trstěnice 

(SDH Trstěnice), byla v  říjnu 2019 dodána, fi rmou Agrotec 

a.s., Hustopeče, dodávka (DA-L1Z) Fiat DUCATO, kterou 

jsme pořídili z dotace MV ČR, z dotace Jihomoravského kraje 

a částečně také z rozpočtu obce.

Teď ještě zopakujeme po  odvolání proces stavebního 

povolení na novou hasičskou zbrojnici a když se nám podaří 

získat dotaci, bude pro obě auta také nové parkování a pro naše 

hasiče zázemí, které si zaslouží. Zatím je tedy potřeba vydržet 

ve starém...

Ať obě auta slouží ku prospěchu nás všech!

KORONAVIRUS

 Omezení vlivem opatření na zamezení 
šíření Koronaviru 
Usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020, 

kterým v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 

o  bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České 

republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 

výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území 

České republiky nouzový stav a  dne 15. března 2020 přijala 

usnesením č. 214 krizové opatření. Tím zavedla mnoho 

preventivních omezení a omezila zejména pohyb lidí mimo své 

domovy zavedením karantény na celé území ČR. 

Omezení zavedená Vládou ČR se projevují samozřejmě 

také u nás, ve Vedrovicích.

Výdej jídel v kulturním domě je přes „okénko“ u vchodu 

do  budovy anebo jsou autem rozváženy seniorům po  obci. 

Ochranné roušky a  respirátory používají, jak prodavačky 

v Jednotě, tak paní Kolegarová na poštovní přepážce.

Pošta má omezenou provozní dobu a obecní úřad úřední 

hodiny pro veřejnost.

Za  normálních okolností by mi bylo smutno, že je náves 

prázdná. Když na ní v těchto dnech nikoho nevidím, tak je to 

v pořádku!

Prosíme, zůstaňte doma a  dodržujte karanténu, pokud 

nemusíte nutně z domu vycházet. Je to velmi důležité!

Společně to zvládneme! Děkujeme, že jste zodpovědní!

  Omezení - Poštovní přepážka

  Omezení - Prodejna Jednoty COOP
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Pohyb obyvatel 
Přistěhovalo se 6 občanů
Narodily se 2 děti
Odstěhovalo se 6 občanů
Zemřelo 6 občanů
Ke dni 17. 3. 2020 mají Vedrovice 859 obyvatel

Přistěhovali:
na čp. 7 - 2 osoby, na čp. 182 - 3 osoby, na čp. 369 - 1 osoba

Odstěhovali:
z  čp.25 - 1 osoba, z  čp. 75 - 1 osoba, z  čp.126 - 2 osoby, 

z čp.204 - 1 osoba, z čp.304 - 1 osoba

Životní jubilea 
60 let Podhrázký František............................................. 7.2.
 Galášová Pavla .................................................... 14.3.
 Hykl Jan ............................................................... 23.4.
 Bohdanský Václav ............................................... 18.5.
 Vostrá Jana ........................................................... 26.5.
65 let Geyerová Růžena ................................................ 22.1.
 Smrčková Jaroslava ............................................. 24.1.
 Stáňa Leoš ............................................................ 10.2.
 Gbelcová Marie ................................................... 15.3.
 Hladíková Olga ................................................... 17.4.
 Benešová Marie ..................................................... 2.5.
 Berka Josef ........................................................... 16.5.
 Maša Emanuel ....................................................... 3.6.
 Zahradníková Zdeňka........................................ 29.6.
70 let Šedrla Lubomír ................................................... 14.3.
 Závišková Marie .................................................... 9.4.
 Melkus Jan ............................................................. 9.4.
75 let Hájková Bohumila ................................................ 1.2.
 Komárková Drahomíra ...................................... 12.3.
80 let Herzánová Markéta ............................................ 22.1.
 Becha Jan ............................................................... 8.4.
81 let Záviška Josef ........................................................ 12.3.
 Buršíková Pavla ................................................... 17.6.
82 let Majerník Josef ....................................................... 9.1.
 Vinklerová Marie ................................................ 14.2.
 Řezáč Jan ................................................................ 1.4.
 Holoubková Ludmila ......................................... 22.4.
 Procházková Marie ............................................. 10.5.
 Jandová Božena ................................................... 12.5.
84 let Černá Marie .......................................................... 4.1.
86 let Čubová Jaroslava ................................................... 5.3.
 Větříčková Marie ................................................ 29.4.
 Pavlišová Helena ................................................. 20.6.
87 let Horáková Marta .................................................... 2.1.
88 let Procházka Oldřich ................................................ 6.1.
 Mach Josef ........................................................... 16.1.
 Slaná Marie ............................................................ 1.3.
91 let Knotková Terezie .................................................. 3.2.

Narozené děti
Matyáš Pexa
David Panáček

Zemřeli
Růžena Vápeníková, nar. 1938
Jaroslav Bartl, nar. 1928
Karel Šedrla, nar. 1926
Jana Kopetková, nar. 1965
Arnoštka Benešová, nar. 1929
Olga Řezníčková, nar. 1934 

Vydává Obecní úřad Vedrovice. Registrace provedena u Okresního úřadu Znojmo pod č.j. 371300593.

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

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

 

 

Ukliďme 

Vedrovice 

28. března 2020 
Sejdeme se v 9 hodin 

u fotbalového hřiště "Pod skalami"  
Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv! 
Občerstvení zajištěno. 

Lenka Řezáčová 
Myslivecký spolek Leskoun  

ve spolupráci s obcí Vedrovice 

  Ostatky


