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 Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

Prožili jsme si společně dva měsíce událostí spojených 

s vyhlášením konkursu na pozici ředitelky MŠ a ZŠ Vedrovice. 

Hlavně transparenty na  budově ZŠ ve  Vás vyvolaly negativní 

reakci k chování vedení naší školy a vyjadřovali jste svoje názory 

a nespokojenost. Chtěl bych poděkovat všem za podporu, kterou 

mé osobě nebo zastupitelstvu v průběhu března a dubna k řešení 

situace ve škole vyjadřovali a sdělovali své názory i zkušenosti.

Konkurs proběhl a máme vybranou novou ředitelku, která by 

měla být v nejbližší době představena rodičům a zaměstnancům. 

Jsem přesvědčen o  tom, že byla vybrána ředitelka, které záleží 

na kvalitě vzdělávání našich dětí, která posune naši školu dále. 

Obhajoba koncepce rozvoje MŠ a  ZŠ u  konkursního řízení, 

reference na ni a výsledky její práce o tom jasně hovoří. Budeme 

se těšit na spolupráci!

V dalším období roku bychom měli řešit projekty z mnoha 

dotací, které naše obec obdržela. Velmi důležitým úkolem bude 

vypořádání projednání územního plánu, kde nabereme určité 

zpoždění, kvůli podaným námitkám.

Čeká nás také mnoho kulturních akcí a  zanedlouho 

prázdniny. Přeji všem organizátorům, aby vyšlo počasí a všem 

návštěvníkům, aby se dobře bavili. Užijte si své dovolené a děti 

prázdninové dny.

Váš starosta

Richard Janderka

 Radnice informuje

 Územní plán Vedrovice
Územní plán Vedrovice prošel opakovaným Veřejným 

projednáním, kdy se k  tomuto opět konala veřejná schůzka 

v sále KD, dne 14. května 2018.

Na  této schůzce se zúčastnění dozvěděli, že 7 návrhů 

na  změnu, které byly podány v  rámci prvního veřejného 

projednání (leden 2018), bylo do  Územního plánu zahrnuto 

a vypořádáno v rámci možností. Tyto možnosti byly limitovány 

zejména ze strany Odboru životního prostředí Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, který souhlasil se zařazením pozemků 

pod Sokolovnou pouze do  plochy tzv. Územní rezervy. Tato 

rezerva by mohla být zařazena po  cca. čtyřech letech do  ÚP 

Vedrovice v rámci Změny č.1 ÚP Vedrovice. A to v případě, že 

budou současné plochy určené k bydlení z větší části zastavěné. 

Pak by i zde mohly vzniknout nové plochy pro bydlení.

Původně se mohly do  sedmi dnů od  konání Veřejného 

projednání podat ještě připomínky. Pokud by nebyly podány 

připomínky, na začátku června by byla vypracována konečná 

podoba ÚP Vedrovice, která by byla ještě zveřejněna, a na konci 

června by ZO Vedrovice Územní plán na  veřejném zasedání 

schvalovalo. V polovině července tak mohl nabýt právní moci 

a byl by platný.

Bohužel, vše je jinak!

Ve  středu 16.05.2018 přišla do  datové schránky obce 

Vedrovice Výzva k odstranění nedostatků a zjednání nápravy 

v pořizování územního plánu, kterou zaslal Odbor územního 

plánování a stavebního řádu Krajského úřadu JmK.

Důvodem byly dva podněty, které podali dva občané 

Vedrovic, kde namítají nepřístupnost úřední desky 24 hodin 

denně a tím porušení procesu pořizování územního plánu naší 

obce.

Tento nedostatek jsme 3.5.2018 ve  svém vyjádření KÚ 

JmK přiznali, neboť jsme si byli vědomi umístění úřední desky 

na obecním úřadě. Oba pánové byli, jako zastupitel a host, při 

mnoha různých veřejných jednáních opakovaně informováni 

o  úpravách ploch před OÚ  a  plánovaném zabudování nové 

úřední desky.

KÚ JmK ve výzvě konstatuje, že obec nesplnila povinnost 

vyplývající z  ustanovení § 26 odst. 1 správního řádu, neboť 

fyzická úřední deska nebyla nepřetržitě přístupná. Obci podle 

KÚ JmK nezbývá, než zopakovat všechny úkony projednání 

územního plánu, k nimž se mohl někdo z veřejnosti vyjádřit, 

tedy, o nichž měla být veřejnost prostřednictvím úřední desky 

informována. KÚ JmK vyzývá obec ke  sjednání nápravy 

a  k  projednání zadání a  návrhu územního plánu v  souladu 

s  ustanovením § 26 odst. 1 správního řádu a  příslušnými 

ustanoveními stavebního zákona.

Je tedy patrné, že se schválení nového územního plánu 

oddaluje a  v  současné době zjišťujeme, jak bude časově 

nastaven proces nového projednání.

Jak jste si jistě všimli, před obecním úřadem máme již 

úřední desky veřejně přístupné 24 hodin denně. Tyto jsme 

pořídili za  téměř 70.000,-Kč a splňují náležitosti § 26 odst. 1 

správního řádu. Doufáme, že je vandalové vynechají ze svých 

aktivit!?

O dalším postupu v projednání územního plánu budeme 

informovat co nejdříve v občasníku.

 Odpady v naší obci

Program zodpovědného nakládání s odpady
Téměř pět měsíců se v naší obci třídí odpad v rámci nového 

systému a dle vyhodnocení fi nancování svozu popelnic je 

zřejmé, že se tato změna zavádí velmi dobře. Za první období 

leden-duben 2018 jsme zaplatili za odvoz popelnic a tříděného 

odpadu o třetinu peněz méně.

Daří se vytřídit velké množství papíru a plastů pytlovým 

sběrem a v popelnicích tak zůstává ve většině případů opravdu 

pouze odpad, který nelze dále třídit. Navíc, popelnice dává 

většinou každý k odvozu až v případě, že je plná.

Za tento zodpovědný přístup, Vám patří velký dík!

Připomínáme několik zásad, které byly v minulém vydání 

zpravodaje zmíněné:

1. Sešlapujte prázdné plastové láhve a dávejte před dům 

jen plné pytle - některé pytle s plasty v sobě měly nesešlápnuté 

PET lahve nebo v sobě měly pouze trochu obsahu a tím 

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

papír) – zbytečně se připravujete o body a my vozíme vzduch.

2. Vylévejte zbytkové mléko a nápoje z obalů - pytle 

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

obsah se tím znečistily – v teple by docházelo k zapáchání.

3. Zavazujte důkladně pytle - několik pytlů nebylo vůbec 

zavázaných nebo byly svázané gumičkou – při manipulaci 

dochází k vysypání obsahu a zbytečným úklidovým pracím 

zaměstnanců obce.
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4. Svazujte nebo zalepujte krabice s papírem - některé 

krabice, kde byl naskládaný papír, nebyly zalepené ani svázané 

– při manipulaci dochází k vysypání obsahu a zbytečným 

úklidovým pracím zaměstnanců obce.

5. Používejte pytle k odvozu určené, které si můžete 

vyzvednout zdarma na OÚ - tříděný odpad byl v tmavých 

pytlích, takže nebylo možné vyhodnotit obsah a jeho „kvalitu“.

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

prasklé, protože byly nalepené na plný pytel, který nemá rovný 

povrch a tím došlo k jejich prasknutí při další manipulaci.

Kartonové boxy na třídění odpadu
Pro velký zájem o tyto kartonové boxy jich bylo 

přiobjednáno 200 ks. Vzhledem k tomu, že je celý projekt 

výroby těchto speciálních boxů rozsáhlejší a ještě probíhá 

komunikace mezi fi rmou a dalšími potenciálními zájemci, 

museli posunout termíny oproti původnímu předpokladu. 

Výroba a dodávky tak proběhnou nejpozději do 31. července 

2018.

Jakmile boxy obdržíme, budeme Vás informovat rozhlasem 

i v SMS.

Třiďte odpad. Má to smysl!

Skládka hlíny a suti určené pro recyklaci
Oznamujeme Vám, že se na bývalou skládku již nebude 

navážet stavební suť a hlína!!
Od začátku března jsme zde měli celkem čtyři kontroly z 

České inspekce životního prostředí Oblastního inspektorátu 
Brno (ČIŽP OI Brno). Podle všech indicií se jedná o opakovaná 
oznámení, která podal některý z občanů naší obce.

Řešili jsme zde 07.03.2018 s inspekcí hlavně několik dílců 
eternitu, který sem navezl ke stavební suti někdo z neukázněných 
občanů. Je to nebezpečný odpad, který zde neměl samozřejmě 
co dělat, ale celá věc se dala řešit upozorněním na problém a 
jejich odevzdáním fi rmě SUEZ.

Při dalším navezení sebemenšího množství hlíny, obrubníků 
ze staveb obce byly tyto hromady okamžitě vyfoceny a hlášeny 
na ČIŽP IO Brno. Ten zde provedl další a další kontrolu.

Uložiště suti určené k recyklaci jsme se snažili co nejdéle 
udržet v režimu, který by plnil svoji funkci, a materiál po 
recyklaci jsme chtěli využít do zpevnění polních cest. Důvodem 
této aktivity byla také skutečnost, že to byla možnost, jak 
zbytečně nezatížit peněženky občanů naší obce odvozem 
těchto materiálů na skládky v Bratčicích a Žabčících. Nyní 
si tedy musí zorganizovat odvoz na skládky k tomu určené 
každý, kdo bude bourat větší množství stavební suti a všichni 
stavebníci nových rodinných domů.

S paní místostarostkou jsme v dubnu absolvovali jednání 
na Odboru životního prostředí krajského úřadu, abychom 
zjistili, jak můžeme provozovat toto uložiště podle platné 
legislativy. Zjistili jsme, že provozování uložiště by nebyl velký 
problém a v podstatě jsme vše měli takto také nastavené. 
Bohužel, nedokážeme uhlídat neukázněné občany, kteří na 
uložiště mohou vyvézt materiál, co tam nepatří. Jestli tak činí 
z nevědomosti nebo záměrně, aby poškodili obec, nechám na 
Vašem uvážení. Opakovala by se tak oznámení na ČIŽP OI 
Brno. Riziko pokuty by bylo každopádně příliš veliké a analýzy 
vzorků materiálů fi nančně náročné.

Jen nyní jsme museli vynaložit téměř 60.000,-Kč za 
analýzy materiálů zde uložených, jak nám ČIŽP OI Brno 
nařídil.

Abychom Vám usnadnili alespoň částečně uložení 

stavebních materiálů, plánujeme, že menší množství suti od 

občanů budeme řešit formou kontejnerového sběru. Podmínky 

a způsob v tuto chvíli stále projednáváme a o zahájení sběru 

budete informováni SMS, rozhlasem a občasníkem.

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 

Černá skládka pod vinohrady
Černá skládka, která je již desetiletí některými 

nezodpovědnými občany postupně doplňována v údolí pod 

vinohrady (pozemek p.č. 2540, v k.ú. Vedrovice), byla také 

oznámena na ČIŽP OI Brno a proběhly zde již dvě kontroly. 

Bylo nařízeno vyklizení pozemku od odpadů. 

V rámci akce „Ukliďme Česko!“ jsme zde ve čtrnácti lidech 

naplnili kontejner o obsahu 10 m3 (1,5 tuny). Myslím, že se 

akce určitě nezúčastnil oznamovatel. Záleží mu tedy opravdu 

na naší obci a stavu jejího okolí? 

Zaměstnanci obce pak pokračovali ve vyklízení tohoto 

prostoru a vynosili odpad o objemu 40 m3 (4,7 tuny), který byl 

také fi rmou SUEZ odvezen. S tímto odpadem bylo vyneseno 

také velké množství pneumatik, které budou likvidovány 

samostatně. Další plasty zde ještě do poloviny června plánujeme 

v rámci fi nálního úklidu vynosit.

Je samozřejmě smutné, že v době, kdy máme možnosti 

třídění a legálního odevzdání odpadu, sem někdo vůbec tyto 

věci vozí. Ohlášením na ČIŽP se vše jen komplikuje.

Cena za likvidaci odpadu zde navezeného byla zatím ve výši 

30.200,-Kč, což přibližně odpovídá odměně za třídění odpadu, 

kterou jsme v prvním čtvrtletí roku 2018 od fi rmy EKO-KOM 

získali. Získáme peníze do rozpočtu obce za to, že třídíme, ale 

okamžitě je musíme utratit za to, že je někdo nezodpovědný 

a vyhodí nám cokoliv, kdekoliv. Opravdu zde nikdo nikoho 
neviděl, že by tady něco vyhodil, vyklopil nebo vyvezl?

Od začátku března jsme si kontrol ČIŽP OI Brno „užili 
do syta“ a čekáme, co bude dále.

Richard Janderka, starosta obce

  Ukliďme Česko 2018
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 Dotační projekty obce Vedrovice 
v roce 2018
V  zimním vydání zpravodaje jsme Vás informovali 

o  připravených projektech a  podaných žádostech o  dotaci. 

Nyní se nacházíme v období, kdy nám chodí informace o stavu 

žádostí a přidělených dotacích. Z pohledu úspěšnosti žádostí 

můžeme zatím hodnotit rok 2018, jako vydařený.

Komunikace „Pod lípou + Autobusová 
zastávka“
Práce na realizaci tohoto projektu již byly fi rmou STRABAG 

a.s. zahájeny a měly by trvat do poloviny června.

Za  Modrou stuhu při účasti v  soutěži Vesnice roku 2017 

jsme získali od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) dotaci 

ve  výši 600.000,-Kč. Celkové náklady na  vybudování nové 

komunikace a nové autobusové zastávky budou 1.050.000,-Kč.

Odpočinková zóna Písníky
Plánovaný rozpočet akce by se měl pohybovat kolem 

550.000,-Kč a  dotace z  MMR nám byla schválena ve  výši 

383.985,-Kč. Vybudujeme hřiště na Pétanque, dětské hřiště se 

čtyřmi herními prvky a zázemí (altán, šest laviček a odpadkové 

koše).

Jak jsme již informovali, ve druhé fázi by se pak areál doplnil 

o tzv. fi tness prvky. Hrazdy, lavice a další nářadí by všem sloužilo 

ke cvičení v přírodě a chtěli bychom na jejich pořízení využít 

některé dotační výzvy, které vyhlašuje na podzim Ministerstvo 

vnitra, Ministerstvo školství nebo Jihomoravský kraj.

Oprava komunikace u kulturního domu
Naše žádost o  dotaci z  MMR byla v  hodnocení úspěšná, 

ale z  důvodu velkého zájmu (tzv. převisu žádostí) jsme byli 

zařazeni mezi náhradníky pro poskytnutí dotace.

Pro stavbu vybereme dodavatele a v případě, že by některá 

z  momentálně vybraných obcí z  nějakého důvodu dotaci 

odmítla nebo projekt nerealizovala, je šance na to, že bychom 

mohli postoupit mezi doporučené žadatele pro dotaci a opravu 

komunikace bychom realizovali v závěru roku 2018.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Každý rok žádáme o  dotace z  rozpočtu JmK na  malé 

projekty, a  také letos jsme byli úspěšní. Některé dotace byly 

z  důvodu většího zájmu obcí fi nančně zkráceny, přesto jsou 

i tyto fi nance vítanou podporou našeho rozpočtu pro realizaci 

našich záměrů. 

Projekt „Přemístění kotelny v  MŠ Vedrovice“ – žádost 

250.000,-Kč, schváleno 250.000,-Kč, plánovaný rozpočet 

480.000,-Kč.

Projekt „Den obce 2018“ – žádost 29.000,-Kč, schváleno 

20.000,-Kč, plánovaný rozpočet 50.000,-Kč (plánované 

sponzorské příspěvky 20.000,-Kč).

Projekt „Kříž u  zastávky pod lipou“ – žádost 50.000,-Kč, 

schváleno 37.500,-Kč, plánovaný rozpočet 102.000,-Kč.

Projekt „Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice“ – žádost 

50.000,-Kč, schváleno 45.900,-Kč, plánovaný rozpočet 52.000,-

Kč.

Realizace prvků USES v k.u. Vedrovice
V  lednu jsme obdrželi Rozhodnutí o  poskytnutí dotace 

ve výši 11.017.000,-Kč. Tato dotace je ve výši 100% a zahrnuje 

také fi nance na polovinu tzv. následné péče v délce 3 roky, kterou 

vybraná fi rma zajistí. Druhou polovinu prací na údržbě zeleně 

v biokoridoru a biocentru zajistí obec vlastními zaměstnanci.

V  současné době probíhá výběrové řízení na  dodavatele 

výsadby a  realizace projektu. Biocentrum „Na  babách“ a  tři 

lokální biokoridory bychom měli podle plánu vysazovat 

na podzim 2018 (září-říjen).

Pro další větrolam a  osm stromořadí bychom chtěli 

podávat postupně žádosti o  dotace do  dalších výzev (Státní 

fond životního prostředí, Místní akční skupina, anebo Nadace 

ČEZ).

Sběrné středisko odpadů Vedrovice
Termíny pro vyřízení a  hodnocení dotace byly ze strany 

poskytovatele (Státní fond životního prostředí) posunuty o dva 

měsíce, a tak budeme znát výsledky až na konci června 2018.

 Nová služba pro děti a jejich rodiny 
ohrožené závislostmi
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Moravského 

Krumlova se zapojil v roce 2016 do projektu Ministerstva 

práce a sociálních věcí (MPSV) s názvem “Systémový rozvoj 

a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. V rámci 

aktivity „Podpora síťování služeb na lokální úrovni“ působí 

v oblasti lokální síťařka, která v uplynulém roce mapovala 

služby a další instituce, které pomáhají ohroženým dětem. 

Během zjišťování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti 

a jejich rodiny mimo jiné identifi kovala chybějící službu pro 

osoby ohrožené závislostí, nebo závislé na návykových látkách. 

V lokalitě sice působí terénní program, který se zaměřuje 

zejména na minimalizaci rizik spojených s užíváním drog, 

chybí zde ale návazné terapeutické služby pro lidi, kteří chtějí 

se závislostí skoncovat, a poradenství pro jejich blízké. Síťařka 

oslovila K-centrum NOE Třebíč, které v ORP Moravský 

Krumlov působí se svým terénním programem, aby rozšířilo 

svou činnost o terapii a poradenství.   

Jak nová služba funguje?
Od podzimu 2017 mají mladiství a dospělí, kteří 

experimentují nebo se potýkají se závislostí na drogách, 

alkoholu, lécích, počítačových hrách, a jejich rodiny možnost 

využít dostupnou terapii a poradenství přímo v Moravském 

Krumlově. Dle individuální domluvy na tel. čísle 739389230 

si mohou domluvit s terapeutem schůzku uživatelé drog, kteří 

mají zájem aktivně řešit svoji závislost, rodinní příslušníci či 

přátelé, jenž neví, jak přistupovat či pomoci členovi rodiny, 

který je závislý. Terapie nebo poradenství probíhá v bezpečných 

prostorách pod vedením zkušeného terapeuta Ing. Mgr. Ivo 

Vítka. Služba je anonymní, bezplatná a respektuje individuální 

potřeby klienta. 

Mgr. Radka Binková

Lokální síťařka pro ORP Moravský Krumlov

Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 

ochrany dětí, MPSV

www.pravonadetstvi.cz
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 Návštěva JE Dukovany

Lepší je jednou vidět než stokrát slyšet
Celkem 25 zástupců obcí, které se nacházejí v ochranném 

pásmu Jaderné elektrárny Dukovany, přijalo pozvání ředitele 

elektrárny na netradiční exkurzi a přijelo se podívat na vlastní 

oči, jak taková jaderná elektrárna vlastně funguje.

Všem obcím zóny havarijního plánování jsou pravidelně 

zasílány informace z  elektrárny a  z  jaderné energetiky, 

starostové obcí se také účastní seminářů a setkání, které pro ně 

elektrárna připravuje. Dalo by se říct, že aktuálních informací 

o provozu mají opravdu hodně. Aby si k nim však mohli přidat 

i zkušenosti a poznatky přímo z praxe a sami si udělat obrázek, 

jak to v  jaderné elektrárně vlastně funguje, pozval je ředitel 

elektrárny na  speciální prohlídky. Ty probíhaly po  několik 

dubnových pátků, kdy se všichni zájemci v rámci připraveného 

programu dostali až do těch nejstřeženějších míst, k vlastnímu 

srdci elektrárny – na reaktorový sál.

 Hosty v elektrárně přivítal právě ředitel Miloš Štěpanovský, 

který ocenil, že si na prohlídku elektrárny udělali i přes svůj 

velmi nabitý program čas. Diskuse o probíhajících odstávkách, 

o  významu elektřiny vyrobené v  obou našich jaderných 

elektrárnách, které díky tomu mají svoji nezastupitelnou 

úlohu v rámci energetického mixu, o vývoji výstavby nového 

jaderného zdroje, i o tom, jak je možné naložit se současným 

použitým palivem, se nesla v  přátelském duchu. „Chceme 

být dobrým sousedem a partnerem pro své okolí a právě tyto 

exkurze tomu mohou pomoct. Jsme otevření všem, kteří mají 

opravdový zájem o provoz i přínosy výroby v rámci zajištění 

energetické soběstačnosti České republiky. Vedle dlouhodobé 

podpory mnoha regionálních projektů jsme připraveni obcím 

pomoci i  v  případě živelné pohromy, a  to jak fi nančně, tak 

například i zapojením našich hasičů a jejich techniky“, nabídl 

ředitel elektrárny.

 V průběhu exkurze hosté viděli, jak vypadá čerstvé palivo, 

jak se s ním v průběhu výrobního procesu manipuluje i kde 

a  jak se skladuje palivo použité. Vyzkoušeli si také přísná 

pravidla fyzické bezpečnosti, neboť stejně tak, jako musí 

všichni zaměstnanci elektrárny, absolvovali i vstupní proceduru 

s  vystavením identifi kační karty nebo fyzickou kontrolou 

při průchodu turnikety. „Také jsme zjistili, co je hygienická 

smyčka, kde jsme se převlékli do  speciálního žlutého oděvu 

a  vybavili nás osobním dozimetrem na  měření případných 

radiačních dávek. A při výstupu z kontrolovaného pásma nás 

pečlivě přeměřili,“ pochvaluje si nastavená pravidla radiační 

kontroly starostka Koněšína Hana Žáková.

Ženy tvořily mezi hosty významnou část. Oceňovaly 

především otevřenost, s  jakou elektrárna k  veřejnosti 

přistupuje, organizuje akce spojené s  prohlídkami infocentra 

i  provozu. „Myslím, že by každá škola měla v  rámci výuky 

navštívit elektrárnu povinně, aby si i  sami žáci utvořili svůj 

názor na  problematiku výroby elektřiny pomocí jádra,“ 

navrhuje starostka Petrovic, Irena Závišková.

Na  závěr několikahodinové exkurze všichni převzali 

certifi kát o absolvování exkurze a návštěvě reaktorového sálu. 

„Naprosto souhlasím s tím, co se v něm píše – tedy, že je lepší 

všechna pravidla, opatření a  celý proces v  elektrárně jednou 

zažít, než si stokrát představovat,“ shrnula za všechny Lenka 

Hůlková, starostka Číměře.

Zdeňka Ošmerová

Útvar komunikace EDU
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 Moravskokrumlovskem na kole 2018
Ráda bych Vám do  Vašeho obecního zpravodaje uvedla 

malé shrnutí 3. Ročníku cykloakce Moravskokrumlovskem 

na  kole, která se konala 12. května 2018. Do  akce se zapojil 

celý mikroregion Moravskokrumlovsko a  byly připraveny 

cyklistické trasy, které vedly přes jednotlivé obce a  končily 

v Moravském Krumlově na Vrabčím hájku. 

Každá obec se snažila na  svých stanovištích ukázat 

cyklistům to nejlepší, co v obci mají, zaujmout je a pohostit. 

Cyklisté tak mohli na  své cestě poznat nejzajímavější místa 

v jednotlivých obcích

Ve  Vedrovicích přivítalo cyklisty „zelené království“ - 

Zahradnictví u  Kopetků. Cyklisté se mohli pokochat krásou 

kvetoucích rostlin, bylinek a  prohlédnout si připravenou 

sadbu. Jako bonus měli Kopetkovi pro cyklisty připraveno 

občerstvení. Toto zastavení se projíždějícím moc líbilo a v cíli 

účastníci hodnotili zastávku ve  Vedrovicích v  Zahradnictví 

u Kopetků jako jednu z nejlepších.

Akce se zúčastnilo 105 cyklistů. Cyklisté projížděli region 

všemi směry, přesunovali se i autobusy a dál pokračovali na kole. 

Při příjezdu do cíle byli plni nadšení a sršeli energií a úsměvy. 

Účastníci si 3. ročník cykloakce Moravskokrumlovakem 

na  kole velmi chválili a  oceňovali obětavost dobrovolníků 

na stanovištích ve všech 20 obcích Mikroregionu.

Přijíždějícím cyklistům vyhrávala v  cíli na  Vrabčím 

hájku country kapela Paroháči. Všichni účastníci obdrželi 

samolepku s  logem Moravskokrumlovska. Samolepky si 

nalepili na blatníky svých kol a rozšiřují tím povědomí o našem 

mikroregionu do světa. Děti dostaly cyklolékárničku s  logem 

Moravskokrumlovska a Nadace ČEZ. 

V  závěru akce proběhlo losování účastníků. Vylosovaní 

cyklisté byli oceněni mnoha cenami poskytnutými jednotlivými 

obcemi a  sponzory. První cenu věnoval Mikroregion 

Moravskokrumlovsko za  přispění Nadace ČEZ: stan pro 2 

osoby a dva spací pytle. 

Děkujeme obcím a  sponzorům za  poskytnuté ceny. 

Obdarovaní cyklisté měli z cen velkou radost a my příležitost 

zeptat se, odkud k  nám přijeli a  kolik km na  naší akci ujeli. 

Zaznamenaný rekord paní z Oslavan je 64 km.

Dokázali jsme krásnou věc, že obyvatelé našeho regionu 

i  jeho návštěvníci chtějí mikroregion Moravskokrumlovsko 

poznávat a baví jej.

Závěrem patří velké poděkování rodině pana předsedy 

svazku Richarda Janderky. Za pomocí celé rodiny (manželka, 

dcery, syn) zajistil na Vrabčím hájku občerstvení.

Již v  8.30 u  sebe na  obci naložili párty stany, vybavení 

stánku atd. a vše odvezli a připravili na Vrabčáku. Od 12 hod 

byli všichni v cíli a s úsměvem na tváři připraveni obsluhovat 

a  nakrmit přijíždějící cyklisty. Po  akci vše zase uklidili a  tak 

akci věnovali celý den.

Těším se na příští 4. ročník Moravskokrumlovskem na kole 

v roce 2019.

S pozdravem

Ing. Lenka Kačírková

starostka obce Kubšice

 Pomoc obětem je dostupná 
i v Moravském Krumlově
Každý, kdo se stal obětí trestného činu, se s touto skutečností 

vyrovnává jinak. Obvyklou psychickou reakcí je úzkost, strach 

či ztráta koncentrace, která se projevuje zhoršenou schopností 

vnímání a špatnou interpretací poskytovaných informací.

Přirozeně v  takové situaci potřebuje člověk podporu 

a  orientaci v  možnostech dalšího postupu. A  právě v  tom 

pomáhá Bílý kruh bezpečí – organizace podporující oběti 

kriminality. Dle zkušeností pracovníků této organizace může 

vyhledání pomoci oběti trestného činu hodně usnadnit další 

život. Může totiž získat informace o cestě k řešení a o právech, 

které může uplatnit. Velkou roli hraje též psychická podpora 

v těžké životní situaci.

V  některých případech může konzultace být zaměřena 

i  na  otázku, zda určité jednání již naplňuje znaky trestného 

činu a  jak se lze proti němu bránit, popř. co lze očekávat 

v  případě podání trestního oznámení. Dle potřeby je možné 

nabídnout i doprovod oběti k soudu a zprostředkování dalších 

potřebných služeb, včetně např. peněžité pomoci státu. 

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně, diskrétně a  dle 

přání klienta i anonymně.

Do  roku 2017 je tato pomoc dostupná po  předchozím 

objednání i  v  kontaktním místě Bílého kruhu bezpečí 

na následující adrese:

Kontakt:

Bílý kruh bezpečí, z. s.

Poliklinika APEX

Znojemská 235

Kontakt pro objednání:

tel. 732 842 664, e-mail: bkb.brno@bkb.cz

webové stránky: www.bkb.cz 

Rybářský spolek Vedrovice 

Vás srdečně zve na 
 
 

Rybářské závody 
 
 

které se konají v sobotu 30. června 2018 

na rybníku ve Vedrovicích 

od 6:00 do 12:00 hod. 
 

Startovné:  200,-Kč 
 

10 hlavních cen 
 

Skvělé zarybnění: Kapr, Amur, Lín, Cejn, Plotice 

 

Občerstvení zajištěno!!! 

(Makrela na grilu, Uzená cigára, pivo-limo) 

 

Předprodej lístků od pondělí 25.června, denně od 18-20 hod. na adrese: 

Richard Janderka, Vedrovice 308 (přímo u rybníka) 

 

 

 
 

Sponzoři závodů: 

                 
 



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ  KVĚTEN 2018

7

Rybářský
spolek Vedrovice

 Rybářský kroužek
Do rybářského kroužku chodilo v průběhu listopadu 2017 

– dubna 2018 celkem 16 dětí. Byly z Vedrovic, Kubšic, Petrovic, 

Moravského Krumlova a  také z  Oslavan a  Polné. V  rámci 

místní organizace Moravský Krumlov funguje kroužek pro 

děti už jen ve Vedrovicích a v Rybníkách.

Děti v  sobotu 30. března absolvovaly zajímavý seminář 

v  Brně, kde se jim věnovali prvoligový závodníci v  plavané 

a  rybolovné technice. Mnoha věcem se přiučili také dospělí 

rybáři (rodiče), kteří jim dělali doprovod.

V  sobotu 07. 04. 2018 složilo v  přednáškové místnosti 

Muzea pět dětí rybářské zkoušky a staly se tak právoplatnými 

členy Moravského rybářského svazu. Zkouškou nových 

členů se ukončil výukový cyklus rybářského kroužku pro 

rok 2017/2018 a  budeme se potkávat zase jen na  dětských 

rybářských závodech ve Vedrovicích a okolí (27.5. Pohořelice, 

17.6. Moravský Krumlov, 1.7. Vedrovice). Rybářský kroužek 

bude pokračovat opět od prosince. Informace o  jeho začátku 

dáme všem včas vědět.

Těšíme se na Vás!

 Rybářské závody 2018
Rybářský spolek Vedrovice srdečně zve všechny občany 

Vedrovic a  hlavně rybáře na  14. ročník Rybářských závodů, 

které na rybníku ve Vedrovicích pořádáme v sobotu 30. června 

2018. Jsou určeny opět pro závodníky dospělé a mládež ve věku 

od 16 let. Startovné je 200,-Kč.

V neděli 1. července proběhne 5. ročník Rybářských závodů 

mládeže, který pořádáme pro děti do  15 let (včetně), začíná 

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

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.

Na nedělních závodech mohou lovit také děti, které nikdy 

nechytaly ryby a  nejsou tedy aktivními rybáři. Po  předchozí 

dohodě, je možné rybářské náčiní zapůjčit!

Před závody nasadíme hojně ryby a  pro příchozí 

návštěvníky závodů připravíme chutné občerstvení! Snad 

na naše závody zase vyjde počasí a k rybníku přijdou občané 

na 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.

Rybářský spolek Vedrovice Vás srdečně zve na 
 
 

Rybářské závody 
mládeže 

 
 které se konají v neděli 1. července 2018 na rybníku ve Vedrovicích od 7:00 do 12:00 hod. 

 
Pro děti do 15 let věku 

 
Startovné:  zdarma 

 
10 hlavních cen 

+ Drobné ceny pro všechny zúčastněné děti  Skvělé zarybnění: Kapr, Amur, Lín, Cejn  
Občerstvení zajištěno!!! 

 
 
 
 

 

  Rybářské zkoušky, z  leva: Vít Šroller (Vedrovice), Kryštof 

Šlapanský (Moravský Krumlov), Tomáš Vyžrálek (Moravský 

Krumlov), Jiří Žďárský (Vedrovice), Anna Janderková 

(Polná)

  Malí rybáři v  Brně, vpředu: Tomáš Vyžrálek (Moravský 

Krumlov), přední řada zleva: Markéta Janderková 

(Vedrovice), Václav Vyžrálek (Moravský Krumlov),Vít Šroller 

(Vedrovice), Matěj Melkus (Kubšice), zadní řada zleva: 

Tomáš Veselý (Oslavany), Jiří Žďárský (Vedrovice)
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 Jsme hrdi na to, co děláme...
Dobrý den,

vážený pane starosto,

reaguji na Vaši prezentaci ve Vedrovickém zpravodaji, únor 

2018, kdy se v článku Slovo starosty uvádí:

„Jedinou skvrnou tak na roku 2017 zůstává přístup vedení 

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

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

že děti ve  škole nacvičí a  úspěšně předvedou velmi pěkné 

vystoupení s  vánoční tématikou a  nemohou vystoupit o  den 

později ve dvoře muzea před ostatními občany, i když jsme o to 

paní ředitelku žádali. 

Jak jsem řekl při zahájení akce Ladovy Vánoce, vadí mi 

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

Přístup vedení ZŠ se musí radikálně změnit a spolupráce s obcí 

musí být zásadním prvkem prezentace školy navenek.“

Vážený pane starosto,

svojí prezentací, shrnutím Vašich nepřátelských pocitů 

a  nepodložených dojmů zásadním stylem znevažujete práci 

pedagogů a ostatních zaměstnanců naší školy.

Vaše prezentace není profesionální, objektivní, působí 

jednostranně a konfrontačně, deformuje názor čitatele, nebere 

v  úvahu dosažené výsledky v  minulosti i  současnosti. Tento 

způsob komunikace má v lidech vyvolat pocit nedisciplinovaného 

přístupu školy, nerespektování příkazů pana starosty v  rámci 

vedení celé obce, článek potírá vzájemnou důvěru a nerespektuje 

školu jako samostatný právní subjekt. Svými rozhodnutími 

prezentovanými navenek vytváříte mezi lidmi neobjektivní 

náhled na školu, tímto lidi rozdělujete a vnášíte negativní emoce 

mezi nimi.

Jakákoliv rozhodnutí obecně jsou limitována zdravým 
rozumem, správným manažerským rozhodnutím, ale 
zejména legislativním rámcem.

K tomuto níže uvádím:

Kulturní život malé obce je postaven na dobrovolné účasti 

lidí, kteří v ní žijí a chtějí dávat svému životu a životu druhých 

v  obci smysl. Je to činnost velice „cenná“, „vzácná“, která 

posouvá a obohacuje kulturní život obce výš a pro „konzumně“ 

orientovanou společnost je cestou opačnou, odvážnou a  tudíž 

velice „příkladnou“ a jistě „následováníhodnou“... 

Žijeme ve  státě, kde má každý občan právo svobodně se 

o  svém životě rozhodnout. Neexistuje žádná právní norma, 

úprava, která by jednotlivci, skupině osob, spolku, (škole) 

nařizoval podílet se na dobrovolných aktivitách, tak jako není 

žádný právní nárok vedení obce si tyto činnosti vynucovat, 

přikazovat, přivlastňovat… Je tudíž svobodnou vůlí každého 

občana se těchto aktivit zúčastňovat ať už v  roli organizátora 

nebo jen účastníka akce …

Ve  vedení obce jsou lidé, kteří participují na  názoru, že 

veřejné vystoupení školních dětí jejich rodiče obtěžují (přípravou 

kostýmů, ve  škole se neučí…) a  schovávají se za masu lidí, tj. 

zákonných zástupců dětí, prarodičů, veřejnosti. Jindy tito stejní 

lidé si dobrovolnou činnost školy nárokují…

Oba postoje jsou kontraproduktivní, pro nás organizátory 

demotivující. Přesto všechno vidí pedagogové -dobrovolníci 

v těchto dobrovolných aktivitách smysl a přínos pro děti, jejich 

rodiče, občany a  nemalou měrou se podílejí na  obohacování 

kultury a života v obci.

Věřím, že odmítnutí v  dostatečném předstihu jakékoliv 

dobrovolné činnosti jakoukoliv jinou dobrovolnou osobou, 

dobrovolnou organizací, v jakékoliv době nebude vedením obce 

veřejně konfrontováno…

Škola je hodnocena Českou školní inspekcí mimoškolními 

aktivitami jako škola „příkladná“ a  „výjimečná“. Prezentuje 

se dobrovolnou činností na Vesnici roku, Dni obce, kulturních 

akcích organizovaných pro seniory, čertovským vystoupením, 

vystoupením v Živém Betlému obce, sportovními dobrovolnými 

aktivitami (Trojboj, Silvestrovská šlápota…), vzdělávacími 

aktivitami pro zákonné zástupce dětí, přátele školy 

(Vychováváme děti a rosteme s nimi, Kyberšikana a Šikana…). 

Škola se úspěšně prezentuje i  dobrovolnou činností mezi 

školami organizací matematické olympiády „Lískulka“ pro 

základní školy v blízkém i dalekém okolí, organizací sportovní 

olympiády…

Škola organizuje nad rámec svých pracovních povinností 

celoroční projektové dny (cílené na  život v  obci Vedrovice 

od  historie přes osobnosti, místopis, faunu, fl oru, region, …), 

dílčími dobrovolnými projektovými dny zaměřené na uchování 

křesťanských tradic (Velikonoce, Advent, Vánoce, Tři králové, 

Masopust, Filipojakubská noc …), dalšími tradičními 

dobrovolnými školními aktivitami (Návštěva předškoláků 

ve škole, Den otevřených dveří, Škola nanečisto, Slavnostní zápis, 

Slavnostní rozloučení, Letní slavnosti…), veřejnými kulturními 

vystoupeními ve škole pro rodiče, prarodiče, veřejnost (tradiční 

podzimní, zimní a  jarní setkání (Pohádkový svět, Vánoční 

kouzlo …).

Škola svými nad rámec pracovními aktivitami úspěšně 

využívá dotačních titulů EU k obohacení výchovně vzdělávacích 

programů vytvářením materiálního zázemí, profesním růstem 

pedagogů, vychovává a  vzdělává nad rámec výuky žáky 

v kroužcích a nepovinných aktivitách, které jsou naší svobodnou 

vůlí pedagogů s  přínosem pro děti (kroužek čtenářský, 

matematický, logopedický, reedukační, doučování, anglický…)

Nad rámec svých povinností učí žáky důležitým strategiím 

(plánování učiva, sebehodnocení žákem…) napomáhá tvorbě 

žákovských portfolií (Kniha přísloví, Kniha básní, Kniha o mně, 

„O  nás, pro Vás, o  Vás“, „Má cesta za  vzděláním“, Portfolio 

přečtených knih...). 

Naše škola je moderní výchovně vzdělávací institucí a jejím 

posláním je vytvářet přívětivou, bezpečnou a šťastnou školu, kde 

jsou všichni respektováni a  je jim nasloucháno, kde jsme hrdi 

na sebe a naše úspěchy, což dětem umožňuje stát se sebejistými 

a úspěšnými žáky. Usilujeme o to, abychom se stali centrem naší 

místní komunity, budováním a  spojováním různých komunit, 

spolků, profesí, povolání, institucí jak v  místě svého působení 

i mimo ně. Naše škola je partnerem ve vzdělávání našich žáků 

a  je odhodlána pracovat v  partnerství s  našimi rodiči i  širší 

komunitou…

Škola svou letošní vánoční prezentací pro občany byť 

pod hlavičkou školy (škola se uvedenou aktivitou prezentuje 

každoročně) a  doprovodnými aktivitami (Slaměný Betlém, 

občerstvení) byla dle vyjádření rodičů a  veřejnosti aktivitou 

„výjimečnou“s velkým emotivním zážitkem …

S  přáním hezkých dní, naplněných smysluplnými 
činnostmi, bez konfrontací a  šikanování, s  projevy úcty 
k práci druhých a práva svobodně se rozhodnout a s projevy 
vzájemné důvěry a partnerství.

PaedDr. Božena Procházková, řed. MŠ a ZŠ Vedrovice
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Na žádost ředitelky MŠ a ZŠ, PaedDr. Boženy Procházkové, 

je výše uveřejněn dopis, který mi zaslala 10. 2. 2018, jako reakci 

na  moje slova v  posledním zpravodaji ohledně přístupu školy 

a nespolupráci s obcí na kulturních akcích v roce 2017. Dopis byl 

zveřejněn také na vývěsce ZŠ a mohli jste ho tedy někteří z Vás 

již číst.

Svým vyjádřením k přístupu vedení ZŠ k obci jsem chtěl dát 

v minulém zpravodaji najevo, že mi toto chování opravdu vadí 

a  očekával jsem, že si tuto věc vedení školy uvědomí a  budou 

pracovat na tom, aby se to změnilo. Zvláště, když to vadí také 

dalším zastupitelům, rodičům a ostatním občanům.

Místo toho je vše vnímáno jako nepřátelské pocity, i  když 

zde nijak nepřátelství nevyjadřuji. Je zde poukazováno 

na  nepodložené dojmy, i  když uvádím, že to vadí také dalším 

zastupitelům, rodičům a  ostatním občanům. Poukazuje se 

na  znevážení práce pedagogů, i  když uvádím, že se ve  škole 

nacvičí a úspěšně předvede velmi pěkné vystoupení.

Toto vnímání kritiky a  důvody neúčasti ZŠ na  kulturních 

akcích obce Vedrovice, uvedené v dopise, ukazují na velký rozdíl 

v chápání a v představách o spolupráci obce a školy. 

ZŠ a MŠ Vedrovice
Dne 1. 3. 2018 bylo vyhlášeno konkursní řízení na pracovní 

místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 
škola a Základní škola Vedrovice. Toto konkursní řízení bylo 
vyhlášeno v souladu se školním zákonem, který v § 166 odst. 
3 říká, že v případě končícího šestiletého období výkonu práce 
na  pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení 
může zřizovatel vyhlásit na  toto pracovní místo konkurs; 
v  takovém případě starosta (nebo rada obce) odvolá ředitele 
k  poslednímu dni šestiletého období, který je v  případě 
současné ředitelky k 31. 7. 2018.

Důvodem, který vedl k  vyhlášení konkursu, nebyla jen 
nespokojenost s  přístupem ředitelky školy ke  spolupráci 
se zřizovatelem (s  obcí Vedrovice), ale také to, že naši školu 
navštěvovalo nebo navštěvuje za posledních čtrnáct let (ročníky 
1997-2010) pouze 59 z  95 možných dětí. Což znamená, že 
nám odchází 38% dětí do  jiných škol a  nedochází k  žádné 
snaze vedení školy toto změnit. Všichni jsme očekávali, že se 
k  tomu při konkursu paní ředitelka postaví jako profesionál 
a  přesvědčí nás při konkursním pohovoru o  tom, jak bude 
s obcí spolupracovat a co udělá pro to, aby do naší školy chodily 
všechny děti, které končí v mateřské škole. 

Přístup ředitelky školy k vyhlášenému konkursnímu řízení 
byl ovšem velmi neprofesionální a  tak jsme si všichni v obci 
prošli během března a dubna někdy až hysterickým jednáním, 
psaním emailů a dopisů, vyvěšováním transparentů na budovu 
školy i  do  oken školy a  emotivním jednáním na  veřejných 
schůzkách s rodiči i na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 3. 
2018. Potvrzením vyhlášeného konkursu na  pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Vedrovice 
dalo ZO Vedrovice jasně najevo, že má zájem na změnách, které 
by chtělo zavést a na změnách, které si přejí také ostatní rodiče. 
Tedy i ti, kteří nepožadovali zrušení konkursu a nepodporovali 
současnou ředitelku školy. Podporu se změnou spolupráce 
obce a školy vyjadřovali také občané, kteří už nemají se školou 
přímé spojení, zejména Ti starší.

Do  konkursu se přihlásila současná ředitelka 
PaedDr.  Božena Procházková a  ředitelka MŠ Moravský 
Krumlov Mgr. Hana Vančurová. Otvírání obálek s přihláškami 
do konkursu proběhlo 4. 4. 2018 a členové konkursní komise 
zde podepsali dokument o  mlčenlivosti. Poté obdrželi 

Koncepce rozvoje MŠ a  ZŠ Vedrovice, které obě uchazečky 
zaslaly, aby si je komise prostudovala. Konkursní pohovory 
byly stanoveny na 24. 4. 2018.

Bylo pro mě velkým překvapením, když jsem zjistil, že se 
někteří rodiče dozvěděli, kdo byl druhou uchazečkou a osobně 
ji navštívili v  jejím zaměstnání. Snažili se ji ovlivnit v  tom, 
aby se ke  konkursu nedostavila. Neméně překvapená byla 
samozřejmě také samotná Mgr. Vančurová.

Konkursní pohovory proběhly ve  stanoveném termínu. 
Komise měla dle zákona 7 členů a  jejími členy byli: Richard 
Janderka, člen určený zřizovatelem – předseda, Helena 
Nováková, člen určený zřizovatelem, Mgr.  Růžena Jonášová, 
Odbor školství - referentka pro vzdělání, člen určený ředitelem 
krajského úřadu, Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka ZŠ Ivančická, 
Mor. Krumlov, odborník v  oblasti státní správy ve  školství, 
organizace a  řízení, Mgr.  Olga Čeperová, pedagogický 
pracovník MŠ a ZŠ Vedrovice, Mgr. Jan Dusík, školní inspektor 
České školní inspekce a  Martina Formanová, člen školské 
rady. Odborníky s  hlasem poradním (bez práva hlasování), 
kteří se zúčastnili jednání konkursní komise, byli: Ing.  Věra 
Palásková – členka ZO Vedrovice, Mgr. Petra Voráčová, MBA 
– psycholožka a  ředitelka vzdělávací společnosti, Bc.  Petr 
Záviška – člen ZO Vedrovice a člen Školské rady ZŠ a Václav 
Žďárský – člen ZO Vedrovice.

Obě uchazečky při konkursním pohovoru obhajovaly 
své Koncepce rozvoje MŠ a  ZŠ Vedrovice a  byly podrobeny 
dotazům členů výběrové komise. Na  základě posouzení 
přihlášek, výsledků řízených rozhovorů, dosavadních 
pracovních výsledků uchazečů zejména v  oblasti školství, 
mládeže a tělovýchovy, se komise hlasováním přítomných členů 
usnesla, že pro výkon činností ředitele jsou vhodné následující 
uchazečky v pořadí: 1. Mgr. Hana Vančurová, 2. PaedDr. Božena 
Procházková. Pro první místo Mgr. Vančurové hlasovalo pět 
členů konkursní komise, neboť představila konkrétní koncepci 
rozvoje MŠ a ZŠ, zodpověděla všechny položené otázky, měla 
jasnou představu, jak bude toto realizovat a předvedla přehled 
v zákonech spojených s činností školy a ředitelky školy.

Pořadí vybraných uchazeček bylo respektováno 
a  Mgr.  Hana Vančurová byla jmenována na  pracovní místo 
ředitelky Mateřské školy a  Základní školy Vedrovice, okres 
Znojmo, příspěvkové organizace s účinností ode dne 1. 8. 2018.

Domnívali jsme se, že legitimním výběrem ředitelky 
MŠ a  ZŠ Vedrovice se situace kolem školy uklidní, ale ataky 
i nevraživost přetrvávají. Nelze dále přehlížet slovní napadání 
a  pomlouvání na  Facebooku, újmy na  majetku, anebo 
zosnování něčí smrti. Vyzývám všechny ty, koho se zmíněné 
věci týkají, aby respektovali výsledky konkursu a  upustili 
od dalšího takového jednání.

Byli jsme osloveni školskou radou, aby se uskutečnila 
schůzka s rodiči dětí ZŠ a MŠ, rodičů dětí, které budou teprve 
nastupovat do MŠ, se zaměstnanci MŠ i ZŠ a novou ředitelkou 
MŠ a  ZŠ Vedrovice. Termín schůzky byl stanoven na  24. 4. 
2018 v sále KD.

Věřím, že se touto schůzkou rodiče přesvědčí o tom, že byla 
vybrána ředitelka, které záleží na kvalitě vzdělávání našich dětí, 
která posune naši školu dále a která zúročí více jak 20 let praxe 
v oboru.

Také doufám v to, že rodiče, kteří byli nějakým způsobem 
vmanipulováni do  toho, aby své děti dali z  naší školy pryč 
(v případě změny vedení školy) svůj záměr přehodnotí a  své 
děti ve Vedrovicích ponechají. Odmítám tvrzení, že jsme tyto 
rodiče „hodili přes palubu“.

Richard Janderka, starosta obce
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  Ochutnávka vín na Den obce 2018 (foto Pavel Slaný)

 Zahrádkáři žijí
Zkráceně něco z  přehledu zpráv pro výroční členskou 

schůzi:

V loňském roce jsme uskutečnili nové volby, kde byl zvolen 

nově výbor. Podle nových stanov jsme museli změnit název 

organizace. Již nejsme Český zahrádkářský svaz, ale Základní 

organizace českého zahrádkářského svazu. Tyto změny jsme 

museli udělat z důvodů dotazů na REPUBLIKOVOU RADU 

o  naší funkčnosti a  usnášení schopnosti. Potvrdilo se, že 

zahrádkáři ve Vedrovicích existují neustále.

Proto z plánu činnosti vybíráme:

1. Svolání výroční členské schůze

2. Prodej členských známek

3. Zapůjčování odzrňovače

4. Příspěvek pro děti

5. Tematické zájezdy /3x/

6. Výstava vín

Pro tuto činnost, včetně přípravy výstavy vín se výbor sešel 

v loňském roce 19 x a plán činnosti byl beze zbytku splněn. 

Taktéž jsme se v  květnu zúčastnili prezentace organizací 

v  soutěži Vesnice roku a  tím jsme obec v  soutěži podpořili. 

Každému členu hodnotící komise jsme darovali v upomínku 

láhev vína s vinětou Vedrovic a jubilejní skleničku s potiskem 

50. výročí výstavy ve Vedrovicích. Dále stojí za zmínku naše 

51. výstava vín, na které se sešlo 150 vzorků vína a ochutnávka 

tak obohatila Tradiční Rozmarýnové hody.

V letošním roce jsme uskutečnili Výstavu a ochutnávku vín 

při příležitosti Dne obce. Při cimbálové muzice bylo dobře.

Vedrovičtí zahrádkáři

 Co bylo a co bude v Rodičovském 
sdružení
Za  námi je krásný maškarní ples na  téma „dopravní 

prostředky“, kterým nás provedl kejklíř Jonáš. Jeho vystoupení 

si užili všichni, nejen děti, ale i dospěláci. Nasmáli jsme se, děti 

si zasoutěžily v závodu autíček i vyhrály v pěkné tombole.

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří přiložili ruku 

k dílu, rodičům, kteří poctivě pozvali občany Vedrovic a obešli 

sponzory, rodičům, kteří pomáhali s výrobou autíček a ozdob 

do  sálu, jmenovitě Hance Kolegarové, Veronice Vaníčkové, 

Michalu Zajíčkovi, Lence Štěrbové, Míši Štefl ové a Pavle Slané, 

i  těm, kteří pomohli s  výzdobou sálu a  přípravou tomboly.  

A  v  neposlední řadě děkujeme obci Vedrovice a  všem jejím 

občanům, spolkům a ostatním sponzorům. 

Rovněž chci poděkovat dětem a paním učitelkám ze školy 

i školky za obrázky dopravních značek a prostředků.

Protože bez Vás všech by to neklaplo, tak jak má. Děkujeme 

všem.

Co bude?
Čeká nás školkový výlet, který se uskuteční v  neděli 

17.6.2018, ovšem kam se pojede je ještě otázkou, buď to bude 

ZOO v  Jihlavě anebo Brunofamilypark v Brně. Rodiče i děti 

rozhodují v anketě, kam se pojede. Ať to bude kamkoli, hlavně 

ať jsou naše dítka spokojená.

Koncem června se školka rozloučí se všemi malými svěřenci 

pěkným odpolednem se spoustou dobrot a  zábavy. Datum 

bude ještě upřesněno během června. Jisté je, že určitě bude 

trampolína, malování křídou na  chodník a  možná i  nějaká 

soutěž.

Za RS Martina Bezděková
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 Jeden ze světových primátů našeho kraje 
– mezolitická těžba v Krumlovském lese 

Martin Oliva

Pro čtenáře méně informované o  archeologii, kterých je 

jistě většina, musím vysvětlit, co je to vlastně ten mezolit. Je 

to období mezi starší dobou kamennou – paleolitem a mladší 

dobou kamennou – neolitem. Čili střední doba kamenná. 

Z období paleolitu, které zaujímalo 99% trvání lidské existence, 

známe z  Vedrovic (a  ovšem i  z  Jezeřan, Maršovic, Dolních 

Kounic atd.) desítky míst s  bohatými nálezy, které většinou 

spadají do éry neandertálců a hlavně do doby, kdy tyhle naše 

nepřímé předky střídaly populace anatomicky moderních lidí 

Homo sapiens. Na dohled jsou i velká sídliště lovců mamutů 

s kulturou gravettienu (pavlovienu), ale to se musíme zahledět 

až na levé úbočí Pálavy. Následující lovci sobů a koní s kulturou 

magdalénienu si oblíbili hlavně Moravský kras, a ani roztoulaní 

pozdněpaleolitičtí lovci různé zvěře v našem kraji mnoho stop 

nezanechali. S nástupem holocénu, tj. nejmladšího geologického 

období kolem roku 9600 před Kristem, se již hovoří o mezolitu, 

který trval až do příchodu prvních zemědělců po polovině 6. 

tisíciletí. To je doba, která náš katastr proslavila ještě více, neboť 

do ní spadá největší pohřebiště v českých zemích a opevněná 

osada s dlouhými kůlovými domy na Široké u lesa. Zemědělci 

už museli být trvale usazení ve  vesnicích, protože jinak by 

nemohli obdělávat svá pole. Mezolit je ovšem stále považován 

za civilizaci posledních neusedlých lovců a sběraček, jen s tím 

rozdílem, že lidé již nesledovali pohyby velké stádní zvěře, ale 

všímali si spíše drobnějších potravních zdrojů, vyskytujících 

se v  bližším okolí. Ty ovšem uměli dokonale využívat, a  to 

i  díky zavedení nové technologie, spočívající v  nástrojích 

a  zbraních, složených z  drobných kamenných segmentů, 

tzv. geometrických mikrolitů. Tato doba byla až donedávna 

z bližšího okolí Krumlovského lesa neznámá, i když na našich 

největších mezolitických sídlištích nad řekou Jihlavou 

u  Pohořelic (Smolín a  Přibice) převládají mezi surovinami 

nástrojů právě rohovce typu Krumlovský les. Bylo tedy jasné, 

že je sem mezolitici chodili alespoň sbírat kámen. 

  V  Krumlovském lese jakožto nejvýznamnějším zdroji 

surovin pravěkých nástrojů přinejmenším na  jižní Moravě 

vedeme výzkumy již plných 23 let. S  velkým překvapením 

jsme zjistili, že těžba jurských rohovců (to jsou ty známé 

valouny s  černou kůrou) nevrcholila v  době, kdy jich bylo 

nejvíce zapotřebí, tj. v době kamenné, ale až na počátku boby 

bronzové, a že trvala až do starší doby železné. Skončila tedy 

až okolo roku 500 před Kristem, přičemž nejpozději od závěru 

pozdní doby kamenné se vytěžené a  naštípané rohovce již 

nikam neodnášely, ale tisíce tun jich končily ve výplni šachet 

a na haldách. Tyto věci, byť pro tradičně uvažujícího člověka 

(archeology nevyjímaje) neuvěřitelné, jsou už dobře známé 

z velké knihy a mnoha článků ve vědeckých časopisech. Aby 

překvapením nebyl konec, objevili jsme v  posledních letech 

i  doklady těžby v  mezolitu, a  ne jen tak nějaké. Bleskem 

z čistého nebe bylo radiokarbonové datum z dřevěných uhlíků, 

pocházejících z  ohniště v  ústí šachty I-12, zkoumané roku 

2006. Udávalo stáří okolo 8700 let př. n.l., tedy starší mezolit. 

Okolí zmíněné šachty jsme pak po léta horečnatě prokopávali 

v  naději na  objev dalších předneolitických dobývek. Získali 

jsme další dvě data, tentokrát z  mladšího mezolitu, ovšem 

už nikoli z  ohnišť, nýbrž z  rozptýlených uhlíků. Souvislost 

s  šachtou tudíž nebyla tak jistá, protože uhlík se do ní mohl 

zatoulat odjinud. V  roce 2012 jsme práce v  těchto místech 

ukončili a přesunuli se ke skupině mohylovitých útvarů naproti 

posedu a  bráně do  obory v  místech zvaných U  jezeřanských 

vrat. Ukázalo se, že nejde o mohyly, ale rovněž o haldy ze šachet, 

a  to jako obvykle ze starší doby bronzové. Před defi nitivním 

ukončením výzkumů v Krumlovském lese jsem chtěl ještě roku 

2014 ověřit situaci kolem dalšího mezolitického data, které 

jsme získali již roku 

2007 ve  východní 

části II. revíru asi 

170 metrů odtud. 

Na  shluk datovaných 

uhlíků jsme narazili 

v  hloubce 120 cm 

v šachtě ze starší doby 

bronzové, takže jsme 

měli za  to, že sem 

musely být odněkud 

vhozeny či naplaveny. 

S nesmírným vypětím 

jsme v extrémně tvrdé 

hlíně vykopali další 

dva metry a  zjistili, 

že máme co do činění 

s mezolitickou haldou, 

protože datum 

z  uhlíku nalezeného 

v hloubce 280 cm bylo 

ještě o  pár let starší. 

Rozdíl ovšem činil 

jen nějakých 50 let, 

takže mohutná halda 

se musela nahromadit 

ve velmi krátkém čase. 

To mimo jiné svědčilo 

o  intenzitě prací 

někde ve svahu nad ní. Kromě mocnosti nás ovšem zajímala 

i šířka haldy a tak jsme další sondy kladli po vrstevnici směrem 

k západu i k východu. V prvním směru, tj. dovnitř lesa, jsme 

o 11 m dále získali další podobné datum, avšak stejně utvářená 

halda o dalších 5 metrů k západu již byla datovaná do eneolitu. 

Vzdorovitěji se projevil opačný směr z  lesa ven, kde veškeré 

datování selhávalo kvůli nedostatku karbonu a  kolagenu 

v získaných uhlících. Až do loňska jsme zarputile hloubili další 

sondy v  nepředstavitelně tvrdé hlíně, až se na  nás konečně 

usmálo štěstí. Z  loňské nejvýchodnější sondy jsme získali 

dvě mladomezolitická data a  ze staré sondy o  5 m západněji 

dokonce datum ze samého počátku holocénu, v Krumlovském 

lese zatím nejstarší. Současně je to nejstarší datum pro těžbu 

kamenné suroviny v Evropě, starší známe jen z Egypta. Seřazení 

těch mladších dat naznačuje, že těžba probíhala od  východu 

k západu. To, co kopeme, je asi výplň těžní terasy, protože dno 

sond klesá mírně proti svahu. Samotná výplň ovšem pochází 

z vyšších míst, kde se musela nacházet další těžní terasa. Horní 
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část svahu a  temeno je však zcela provrtáno a  přeházeno 

těžbou z eneolitu a hlavně z doby bronzové. Šťastnou náhodou 

jsme pod korunou svahu odkryli ohniště s  rudě propáleným 

pískem, datované rovněž do pozdního mezolitu, a půl metru 

od něj zbytek původního odkopávaného písku. Do této doby 

byla datována rovněž halda na svahu pod dolní terasou. Rozsah 

mladomezolitické haldy tedy zatím činí 23 metrů po vrstevnici 

a 16 metrů po svahu, přičemž v metrové mocnosti pokračuje 

dále k  východu, do  houštiny mladých doubků. Je v  nich 

naštěstí malinká paseka, kde bychom chtěli kopat letos. Plocha 

pokrytá mezolitickou haldou se tak snad ještě rozšíří, a možná 

že ani po letošní sezóně nedospějeme ke konci. Ale ani dosud 

zjištěný rozsah zemních prací by u domněle neusedlých lovců 

a  sběraček nikdo v  Evropě neočekával. A  navíc, rohovec 

vůbec nebylo třeba takhle pracně dolovat, vyskytoval se všude 

na povrchu, ve  stržích a potocích, kterých tu v pravěku bylo 

mnohem víc než dnes. Paleolitičtí štípači si s  nasbíraným 

rohovcem vystačili i pro mnohem větší a náročnější výrobky 

než je drobnotvará industrie mezolitu. Příčiny tak rozsáhlého 

dolování tedy musely být společenské. Nesmírný objem prací 

předpokládá usazování domněle roztoulaných mezolitiků 

na  jednom místě. Poslední lovci a  příležitostní horníci se 

při něm asi dočkali příchodu prvních zemědělců, protože 

z  jedné šachty v  I. revíru máme data ze sklonku mezolitu 

i z počátku neolitu. O stycích s  jihovýchodem, odkud k nám 

nejstarší zemědělci přišli, svědčí suroviny maďarského původu 

na  zmíněných velkých sídlištích u  Smolína a  Přibic. Nové 

objevy v Krumlovském lese napovídají, že jižní Morava patřila 

k zemím, jejichž obyvatelstvo se na neolitizaci aktivně podílelo 

a nebylo tedy jen vytlačováno či vybíjeno. Náš kraj tedy opět 

přispěl k řešení jedné z nejdůležitějších otázek dějin evropské 

civilizace.

 Vzpomínka na osvobození Rudou 
armádou
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Senioři tancují i cestují
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Byli jsme i na Konopiš
ti
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  Důchodci a Čapí hnízdo

  Večer pro seniory 27.4.2018
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Den obce 2018 - fotografie Pavla Slaného
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 Srdečně zdravím z Bavorska!
Na  podzim loňského roku jsem se rozhodl opustit svůj 

rodný kraj a  absolvovat misijní školu, celým názvem “ESM 

– Emmanuel School of Mission“ (v  překladu: Misijní škola 

Emmanuel), v německém městečku Altötting. Výuka je po dobu 

jednoho akademického roku 9 měsíců a  je rozdělena na  tři 

trimestry. Škola spadá pod katolickou komunitu Emmanuel, 

která byla založena roku 1976 ve Francii a jejím zakladatelem 

je fi lmový kritik Pierre Goursat. Jde o mezinárodní katolické 

společenství lidí, které je dnes ve více než 70 státech po celém 

světě, u nás sídlí komunita Emmanuel v Brně.

 Další zajímavá věc je, že ESM není jen v  Německu 

(Altötting), ale také ve Francii (Paray-le-Monial), na Filipínách 

(Manila), v  Itálii (Řím), v  africkém Kamerunu (Bafoussam), 

v Brazílii (Salvador) a od letošního roku taky v Americe (New 

York). Já si vybral Altötting, protože mi není cizí a mám zde 

spoustu přátel. I  když to pro mě znamenalo naučit se úplně 

od základů Němčinu, kterou jsem nikdy předtím neuměl.

Teď se pokusím shrnout ve  třech bodech o  co vlastně 

v ESM jde. 

Především je to škola, takže probíhá výuka z  oblasti 

katolické víry, teologie, fi lozofi e, ale taky hudby, zpěvu, 

osobního rozvoje a práce s  lidmi. Každý rok je třída složena 

z různě starých studentů (17-30 let) několika národností, nás je 

letos 13 ze 6 zemí (Německo, Česko, Francie, Polsko, Bělorusko 

a Maďarsko).

Další důležitá věc je duchovní život. Nevím jak vy, ale my 

věříme, že tady nejsme náhodou, a  že by měl být náš život 

spojen se službou druhým. Takže pravidelně slavíme mše svaté 

a  různé církevní svátky. Máme adorace, což  jsou v podstatě 

osobní modlitby. A zpíváme chválové písničky. Prostě mnoha 

různými cestami čerpáme sílu a radost, kterou můžeme darovat 

dál.

Hlavním pilířem je však misijní činnost. Snažíme se 

lidem předat, co jsme se naučili, a  nebo jen radost, naději 

a  porozumění. Letos jsme už stihli různé věci. Vyučovali 

jsme ve školách, týden jsme pracovali v kuchyni pro lidi bez 

domova, pořádali jsme víkendy pro mládež, organizovali jsme 

kurz Alfa, nebo jsme pomáhali na  týdenní misii v  Londýně. 

A na spoustě dalších pracujeme.

Nakonec mám jednu otázku. Úplně všichni máme 

každý den spoustu příležitostí druhé obdarovat naší pomocí 

a pozorností. Ale, děláme to? My se to v ESM chceme naučit. 

Protože když něco darujeme, vždycky víc dostaneme zpět. 

Přesně podle loga, které nosíme na  mikinách:“Give All, Get 

More! (Dej všechno, dostaň víc!)“. Takže tím hlavním smyslem 

ESM je vlastně naučit mladé lidi žít. A  tohle je podle mě to 

nejdůležitější.

Jiří Šmíd ml.

 Duchovní správa
Milí přátelé,

po roce zase přináším několik zpráv z farnosti.  Od podzimu 

jsme s  naší scholou BIG každý měsíc připravili večer 

milosrdenství – modlitební setkání, při kterém se modlíme 

hlavně zpěvem. Modlíme se také za  nemocné, a  mohli jsme 

vyslechnout několik svědectví o  síle modlitby. Večery jsme 

uskutečnili nejen ve  Vedrovicích, ale i  v  Olbramovicích, 

Branišovicích, Našiměřicích a  v  Moravském Krumlově. 

Všechny byly moc hezké a  přijížděli na  ně lidé z  celého 

děkanství. Věřím, že budeme pokračovat i v budoucnu.

V  sobotu 2.6. v  18 hodin bude v  našiměřickém kostele 

koncert známé slovenské skupiny Espé. Rozhodně to stojí 

za poslechnutí. Plakátek bude vyvěšen ve vitríně u kostela, kde 

jsou pravidelně zveřejňovány další aktuální informace, např. 

o zmíněných večerech milosrdenství.

Na podzim bych rád začal další běh Alfa kurzu, tentokrát 

především pro rodiče, kteří by chtěli nechat pokřtít svoje dítě či 

děti. Křest samozřejmě předpokládá víru v Boha, s kterým nás 

křest nezrušitelně a  navěky spojuje. A  protože rodiče slibují, 

že dítě k Bohu povedou slovem i životem, je nutné o víře něco 

vědět. A  kurz Alfa je k  tomu ideální příležitost. Není čeho 

se obávat, je to velmi příjemná forma. V  posledních letech 

proběhly tyto kurzy v  mnoha farnostech našeho děkanství, 

a  ohlasy byly velmi pozitivní. Bližší informace dodám 

po prázdninách. Věřím, že se najde dost zájemců o obojí –Alfu 

i křest. 

Přeji vám pokojné a požehnané dny a těším se na viděnou!

Váš farář Jan Fiala

 Poděkování
Drahá paní učitelko,

je to už spoustu let, co jsme poprvé překročili práh naší 

školy a byla jste to Vy, kdo nás tehdy uvítal s jistotou a klidem. 

Byla jste pro nás každodenním průvodcem prvními dvěma 

školními léty. Učila jste nás první počty, první písmenka, číst 

první řádky. Vždy jste byla mírná a trpělivá. Zároveň i důrazná 

ve svých požadavcích.

Byla jste silná nejen v profesním, ale i v osobním životě. 

Dodnes jste nám velkým vzorem, člověkem, který přes své 

osobní i zdravotní problémy má sílu a odhodlání pomáhat 

druhým. Patří Vám za to vše obrovské díky.

Za všechny Vaše bývalé žáky vše nejlepší k narozeninám.

Darja Kočárová
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Zpráva o provozu Muzea 
a informačního centra Vedrovice 
a Místní knihovny Vedrovice 

Turistické a informační centrum Vedrovice
V  lednu se pravidelně účastníme veletrhu Regiontour 

v  Brně s  našimi propagačními materiály a  lákáme 

potencionální turisty, aby k  nám zavítali. Naše propagační 

materiály dáváme k  dispozici do  okolních IC a  sbíráme 

materiály z okolí k doplnění v našem TIC. O kulturních akcích 

informujeme okolí i místní občany pomocí webových stránek 

(www.muzeumvedrovice.cz), článků a  kulturních kalendářů 

v periodikách (např. Zrcadlo, aj.) a sociální sítě Facebook. 

V  průběhu roku poskytujeme zapisovatelské služby pro 

Obec Vedrovice při zasedáních Zastupitelstva obce.

Místní knihovna Vedrovice
Spolupracujeme s  Městskou knihovnou ve  Znojmě 

a  jejich regionálním oddělením a  Městskou knihovnou 

Moravský Krumlov. Máme 99 registrovaných čtenářů. Stále 

obnovujeme knihovní fond, který se čtvrtletně doplňuje 

o knihy z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo. Naše 

knihovna má také své webové stránky, kde informuje čtenáře 

o  novinkách, konaných akcích a  vyvěšuje fotografi e (www. 

Knihovnavedrovice.webk.cz). 

V průběhu roku pořádáme tvořivé dílny, literární kavárny 

a besedy nad kronikou. Podílíme se na přípravě a organizaci 

kulturních akcí pro veřejnost.

Jsme v  redakční radě Vedrovického zpravodaje, podílíme 

se na jeho konečné podobě.

Muzeum
Expozice muzea zůstaly stále v  nezměněné podobě 

(Vedrovice před 6000 lety, Krumlovský les a  Venkovská 

stodola). V roce 2017 muzeum navštívilo 516 platících turistů 

(z  toho čtyři zahraniční). Účastnili jsme se několika akcí, 

při kterých byl možný vstup zdarma, a  proto konečný počet 

návštěvníků v tomto roce je vyšší. 

Pořádáme exkurze pro školy i zájezdy a odborné přednášky.

Objekt
Přednášková místnost a  posezení ve  dvoře je nabízeno 

k pronájmu dle ceníku a také hojně využíváno. Díky krásným 

reprezentativním prostorám je zde možné konat např. 

vítání občánků, vítání prvňáčků, loučení s  páťáky, zasedání 

zastupitelstva obce nebo svatební obřady.

Muzeum se po  celý rok aktivně zapojuje do  kulturního 

života v obci a pomáháme s jejich pořádáním. 

Pošta Partner II
Poskytujeme služby občanům za přepážkou pošty Partner 

II, komunikujeme s  řídící poštou Moravský Krumlov, 

vykonáváme každodenní uzávěrky pošty, dekádní uzávěrky 

i  měsíční uzávěrky. Součástí povinností je i  pravidelné 

sebevzdělávání, protože pravidla České pošty jsou pružná 

a stále se mění.

Máme za  sebou i  dvě tematické kontroly, které přišly 

neohlášeně a neshledali žádné závady v provozu pošty.

Mezi naše cíle do budoucna patří:

  zajistit i nadále hladký průběh plánovaných akcí

  zvýšit propagaci Muzea a obce Vedrovice (webové stránky, 

Facebook, propagační materiály,…)

  zvýšit počet nabídek pro veřejnost (pořádání exkurzí pro 

školy, tvořivé dílny, odborné přednášky)

  Příměstský tábor (zajistit propagaci, zázemí 

a bezproblémový chod)

  Dramatický kroužek (zajistit propagaci, zázemí 

a bezproblémový chod)

  Jižní Morava čte (zajistit propagaci, zázemí a vytvořit pestrý 

program pro děti na dané téma)

  Co nejefektivněji využít získané dotace Knihovna 21. stol. 

  Pošta - bezproblémový provoz (zatím se daří i díky brigádní 

síle)

Anna Snášelová 

– vedoucí Muzea a informačního centra Vedrovice, 

Místní knihovny Vedrovice a Pošty Partner II

  Den obce - výstava ...a bylo veselo...
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Milí čtenáři,

v  tomto čase uplyne 

rok, kdy se začala formovat 

NNO Dětem s  láskou. 

Proto nám dovolte malé 

ohlédnutí za  její činností. 

Za vznikem spolku stojí 3 

mámy, které se rozhodly, 

že budoucnost svých dětí 

nenechají osudu a aktivně 

se zapojí do zajištění jejich 

budoucího vzdělávání. 

Protože věděly, že 

nejsou jediné, které toto téma řeší, rozhodly se založit spolek 

a  nabídnout možnost zapojit se i  ostatním rodičům. Jsme 

velmi rády, že zájem projevilo mnoho rodičů různými 

způsoby a společně se můžeme scházet a sdílet své zkušenosti, 

starosti i radosti, které jsou spojeny nejen se vzděláváním ale 

i samotnou výchovou.

Díky podpoře zastupitelstva obce Vedrovic můžeme 

využívat prostor fotbalových kabin, kde chceme trávit čas 

především v  době mimo fotbalovou sezónu. Po  zbytek roku 

v  současné době využíváme, díky štědré nabídce majitelů, 

také prostory na adrese Vedrovice 19. Za obě možnosti velmi 

děkujeme!

Za  tímto účelem jsme se rozhodly pro realizaci několika 

aktivit. Již v  červnu 2017 jsme se začaly neformálně scházet 

s  dalším rodinami, trávit společně čas a  učit děti zábavnou 

a  nenásilnou formou pomocí her. Toto setkávání se později 

formovalo do  SMRKu (Sdruženého Mateřského Rodinného 

Klubu), v rámci něhož jsme se dosud setkávali pravidelně každé 

úterý. Současně byly rovněž realizovány spolkové aktivity pro 

členy, jako lampioňák s pečením buřtů či slavení svátku světla 

Imbolc (Hromnice) s pečením trdelníků na ohni či novoroční 

krmení zvířátek ve  Vedrovicích. Během večera s  Mikulášem 

jsme s dětmi ozdobily krabice pro adventní kalendář naruby, 

do  kterých jsme následně ukládali dárky (oblečení, hračky 

a  drogerii) pro Azylový dům pro matky s  dětmi, které jsou 

ohroženy domácím násilím, v Brně.

Mnoho z Vás mělo možnost zúčastnit se i velké zahajovací 

akce SMRKu, na  které byla celá organizace Dětem s  láskou 

a její činnost představena.

V  rámci dalších aktivit spolku Dětem s  láskou se v  říjnu 

uskutečnila první beseda s  Veronikou Vieweghovou. Ohlas 

na akci byl tak veliký, že k nám paní Veronika přijela na besedu 

znovu i  letos v  březnu. Pro velký zájem přidala i  praktický 

workshop na téma „Jak učit a naučit“. Protože v nabídce byla 

i  další zajímavá témata, na  která tentokrát nezbyl prostor, 

Veronika přislíbila v  případě dalšího zájmu návrat zpět 

do  Vedrovic. Pokud tedy přemýšlíte o  tom, jak podpořit 

vzdělávání svých dětí v  běžných školách nebo dokonce 

o  domácím či komunitním vzdělávání, neváhejte se na  nás 

kdykoliv obrátit na adresu info@detem-s-laskou.cz.

Mezi besedami byl zrealizován také první kurz šití 

v Trboušanech, jehož další pokračování se bude odvíjet od zájmu 

dalších účastníků. V nabídce je kurz šití pro začátečníky, mírně 

pokročilé i  pokročilé, případně kurz patchworku. Kurz vede 

zkušená lektorka a  výborná krejčová, která se v  současné 

době podílí na  oblékání nejen předních českých sportovců, 

včetně zlaté olympijské lyžařky a snowboardistky. Pokud bude 

zájem dostatečně veliký, rádi kurz zrealizujeme také přímo 

ve Vedrovicích. V případě, že byste měli o některý z nabízených 

kurzů zájem, opět se neváhejte ozvat na výše uvedený e-mail 

info@detem-s-laskou.cz.

Protože se však život vyvíjí i u nás a do našeho týmu nyní 

přibylo najednou několik novorozeňátek, rozhodly jsme se 

pravidelnou činnost spolku, zejména SMRKu, na  nějaký čas, 

pravděpodobně od  května do  srpna 2018, omezit. Pevně 

však věříme, že od září se budeme moci v plné síle opět vrátit 

k  pravidelnému setkávání všech Smrčků a  i  další činnost se 

bude dále rozvíjet.

Aktuální informace naleznete na  našich webových 

stránkách detem-s-laskou.cz nebo FB profi lu Dětem s láskou.

Tímto všem děkujeme za dosavadní přízeň, podporu, ale 

i pochopení stávající situace.

S přáním krásného léta,

Barbora Břinková, Jana Daníčková, Denisa Chmelařová, 

Vanda Jedličková a Lenka Krmelová



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ  KVĚTEN 2018

22

  Masopust

Dramatický kroužek Sovička
Od září letošního roku naše 

Místní knihovna Vedrovice pořádá 

kroužek pro děti od 1. do 9. třídy.

Budeme si hrát, budeme zpívat, 

budeme besedovat, budeme vyrábět 

kostýmy a masky a připravíme si 

hezká vystoupení, aby bylo vidět, 

jaké máme ve Vedrovicích šikovné 

děti. 

Projekt je spolufi nancován z dotace Ministerstva kultury 

(Odbor umění, literatury a knihoven).

Od června se můžou děti hlásit v Muzeu a informačním 

centru, o první hodině budou na konci prázdnin všas 

informováni.

Moc se na Vás těšíme.

Anna Snášelová

Projekt Městské knihovny Břeclav a  Moravské zemské 

knihovny v  Brně „Jižní Morava čte“ připravuje svůj třetí 

ročník, jehož cílem bude podpora čtenářství dětí a  mládeže 

v Jihomoravském kraji, mj. prostřednictvím literární, literárně-

výtvarné a audiovizuální soutěže, letos na  téma: „Moje obec 
– moje město – můj kraj za  100 let“, která bude probíhat 

od první poloviny června do první poloviny listopadu 2018.

Ve  všech zapojených knihovnách v  Jihomoravském kraji 

budou probíhat během podzimu akce na podporu čtení, besedy 

či autorská čtení se spisovateli, setkání s  místními kronikáři 

a pamětníky, apod. Tyto knihovny nominují své vítěze literární, 

literárně-výtvarné a  audiovizuální soutěže, kteří postoupí 

do  krajského kola jednotlivých kategorií, jejichž výsledky 

budou slavnostně vyhlášeny v  první polovině prosince 2018 

v Divadle Polárka a ve Hvězdárně a planetáriu Brno.

Celkem se v  roce 2017 všech 228 akcí v  zapojených 

knihovnách Jihomoravského kraje zúčastnilo 5574 dětí a 1635 

dospělých.

Naše Místní knihovna Vedrovice je zapojena do projektu, 
od  poloviny června 2018 si u  nás můžete vyzvednout 
přihlášku.

Moc se na  spolupráci s  vedrovickými dětmi těšíme, 
podrobné informace Vám na  požádání sdělíme již nyní 
v knihovně.

Anna Snášelová – vedoucí Místní knihovny Vedrovice

 Pálení čarodějnic v Muzeu 30. 4. 2018
Už se stalo tradicí, a nás to velice těší, že poslední dubnový 

den navštíví naše muzeum spousta dětí, jejich rodičů, mládež 

a další, kteří se rádi baví. Ve spolupráci s Kulturním spolkem 

Husákovy děti jsme všem uspořádali pálení čarodějnic.

Od 17:00 hod. byla pro děti připravena čarodějnická 

křížovka, kterou zvládli i ti maličcí, protože písmena měli za 

úkol hledat a opisovat na různých zábavných stanovištích.  Za 

zvládnutý úkol byli odměněni. 

V 18:00 hod. jsme se všichni hromadně vypravili na cestu 

s čarodějnicí k místnímu rybníku, kde byla upálena. K tomu 

nám hrála hudba a znělo spokojené švitoření našich dětí. 

Po návratu do dvora muzea jsme opékali špekáčky, 

občerstvili se a zábava pro dospělé potom pokračovala do 

pozdních večerních hodin.

Myslím, že akce se vydařila a na všechny se těšíme i další 

rok.

Anna Snášelová – vedoucí Muzea
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 Vodní srážky v roce 2018 
– sledoval a zapisoval Petr Hluska

Leden ...........................................................................................51 mm
Únor .............................................................................................17 mm
Březen ...................................................................................... 13,5 mm
Duben ...................................................................................... 15,5 mm

ROK 2017
Leden ...........................................................................................33 mm
Únor .............................................................................................13 mm
Březen ...................................................................................... 20,5 mm
Duben ..........................................................................................41 mm
Květen ..................................................................................... 31,5 mm
Červen .........................................................................................17 mm
Červenec.....................................................................................67 mm
Srpen............................................................................................41 mm
Září ............................................................................................. 105 mm
Říjen .............................................................................................45 mm
Listopad .................................................................................. 39,5 mm
Prosinec ......................................................................................18 mm
CELKEM .............................................................. 471,5 mm

Mateřské centrum Čtyřlístek je otevřené pro všechny děti, 

které zde hledají koutek na hraní nebo jen změnu každodenního 

stereotypu. Budeme rádi, když jej navštívíte nebo se zúčastníte 

některé z konaných aktivit. Nápady na program nebo činnosti 

uvítáme. Těšíme se na vaši návštěvu.

Hana Kolegarová
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 Vítání dětí do života
Krábková Sofi a a Marek, Karin Geyerová

Životní jubilea 
60 let Klíma Lubomír ................................................... 20.7.

 Staněk Milan........................................................ 28.9.

65 let Kopetková Marie .................................................. 1.7.

 Králíčková Alena .................................................. 3.7.

 Jiřikovský Jaroslav ............................................... 28.7.

 Virgl František ....................................................... 4.9.

 Kopetková Jiřina ................................................. 23.9.

70 let Novotná Ludmila ................................................ 25.8.

75 let Sobol František ................................................... 26.8.

80 let Bartlová Drahomíra ........................................... 17.7.

 Vechová Věra ....................................................... 17.8.

81 let Hájek Oldřich ...................................................... 13.7.

 Bartoš Josef .......................................................... 24.7.

 Janíčková Marie .................................................. 22.8.

82 let Žáková Marta ...................................................... 18.7.

84 let Hladík Jan .............................................................. 7.9.

 Herzán Jaroslav ................................................... 12.9.

88 let Vostrá Růžena ..................................................... 29.9.

91 let Šedrlová Helena .................................................. 18.8.

 Krbálková Drahomíra ........................................ 30.8.

94 let Pelikán Vlastimil ................................................. 13.7.

Sňatky
Nikola Herzánová – Ivo Škarka

Narozené děti
Karin Geyerová

Zemřeli
Marie Lesonická, nar. 1925

Jan Janíček, nar. 1933

Pohyb obyvatel 
Přistěhovali se 4 občané.

Narodilo se 1 dítě.

Odstěhovalo se 10 občanů.

Zemřeli 2 občané.

Ke dni 17. 5. 2018 mají Vedrovice 842 obyvatel.

Přistěhovali:

na čp. 118 - 1 osoba, na čp. 208 - 1 osoba, na čp. 337 

- 1 osoba, na čp. 372 - 1 osoba

Odstěhovali:

z čp. 96 - 1 osoba, z čp. 143 - 1 osoba, z čp. 157 - 1 osoba, 

z čp. 246 - 1 osoba, z čp. 264 - 2 osoby, z čp. 326 - 3 osoby, z čp. 

360 - 1 osoba

Obyvatelé dle věkových 

kategorií ke dni: 16.05.2018

 kategorie ..............................................................počet

 Dospělí ................................................................... 706

 Dospělí - muži ....................................................... 347

 Dospělí - ženy........................................................ 359

 Děti (15-18 let) ........................................................ 17

 Děti (15-18 let) - chlapci ...........................................8

 Děti (15-18 let) - dívky .............................................9

 Děti (do 15 let) ...................................................... 120

 Děti (do 15 let) - chlapci ........................................ 70

 Děti (do 15 let) - dívky ........................................... 50

 Děti (6 - 7 let) .......................................................... 16

 Děti (do 3 let) .......................................................... 37

 Celkem obyvatel.................................................... 843

 Průměrný věk obyvatel ..................................... 42,36


