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 Slovo starosty

Vážení spoluobčané.

Rok se nám přehoupl do  podzimního času, a  jak se počítá 

úroda v sýpkách sklizená z polí, začínáme i my pomalu hodnotit, 

co se během roku událo a co nás ještě čeká.

Jednou z důležitých akcí v roce 2017 byla jistě soutěž Vesnice 

roku, kam se naše obec přihlásila a  kde jsme obdrželi ocenění 

„Modrá stuha za společenský život“ a kde nám byl udělen také 

„Diplom za vzorné vedení kroniky obce“.

Ta euforie již ve  všech zúčastněných není tak veliká, jako 

při samotné soutěži, ale ty vzpomínky a zážitky v nás všech jistě 

zůstanou a budeme o nich ještě dlouho hovořit.

Pro mě osobně to byl neuvěřitelný zážitek. Nejen samotná 

příprava, ale hlavně ty dvě hodiny, které jsem s  porotou při 

prezentaci obce absolvoval. Během prezentace spolků, Muzea, 

kroniky, naší Základní školy, účasti na zkoušce scholy Believe in 

God, Mateřské školy, hasičů a fotbalistů na hřišti mě naplňovala 

obrovská hrdost. Moc jsem si pak užil s  některými z  Vás tu 

radost při vyhlášení výsledků, které proběhlo v obci Rudka. Všem 

vedrovickým jsem přál úspěch a ono to vyšlo.

Jsem rád, že se zavřela ústa těm popichovačům, skeptikům 

a nepřejícím lidem, kteří se projevovali před soutěží, jako by ani 

nebyli z Vedrovic.

Děkuji proto tímto všem, kteří se na  přípravě a  prezentaci 

obce podíleli, protože odvedli kus pěkné a poctivé práce. Děkuji 

každému, kdo přiložil ruku k dílu, které se nám společně podařilo. 

Minimálně v Jihomoravském kraji jsme o sobě dali vědět a ví se 

teď o Vedrovicích, že to tu žije.

Do  konce roku nás čeká ještě hodně práce. Jde především 

o opravu komunikace od hasičské zbrojnice ke koupališti. Chtěl 

bych zde požádat o  trpělivost s  omezením přístupu k  domům 

a  omezením průjezdu po  této komunikaci do  dalších ulic této 

části obce. Věřím, že se počasí umoudří a práce na komunikaci se 

stihnou v termínu, který jsme si určili na polovinu října. Chodník 

si průběžně sami přeložíme do konce října.

V  listopadu a prosinci nás čekají naše tradiční akce. Tímto 

Vás srdečně zvu na  Martinské hody, lampionový průvod, 

rozsvícení stromečku, čertíky na návsi a Ladovy vánoce. Termíny 

akcí se dozvíte uvnitř zpravodaje.

Závěrem bych chtěl sdělit těm, kteří nás upozorňovali v nápise 

na  silnici před OÚ na  příjezd auditu, že nás audit skutečně 

navštívil. Obec Vedrovice prošla kontrolou bez problémů.

Váš starosta

Richard Janderka

 Radnice informuje

 Třídění odpadů v naší obci
Chtěli bychom Vám připomenout, jaké odpady v současné 

době můžete v naší obci třídit a kde je odkládat.

Plasty, nápojové kartony, papír, sklo, plechovky a drobný 
železný šrot můžete odevzdat do  kontejnerů a  popelnic 

na  sedmi sběrných hnízdech (místech), které 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). Žádáme Vás, abyste na  těchto sběrných místech 

udržovali pořádek a v případě, že je některý z kontejnerů plný, 

abyste Váš tříděný odpad uložili buď na jiné sběrné místo, nebo 

počkali, až bude odpad vyvezený a kontejner prázdný.

Sklo ve  větším množství, nebo velké tabule skla můžete 

ukládat v kontejnerech, které jsou umístěny vedle garáže za KD. 

Nepatří sem ovšem sklo, které má v sobě drátěnou výplň.

Starý textil, oděvy a boty můžete odevzdávat do kontejneru 

fi rmy REVENGE a.s., který je umístěný u  sběrného místa 

za základní školou.

Jedlé tuky a  kuchyňské oleje můžete odevzdávat v  PET 

lahvích, popřípadě plastových kanystrech do sběrných beden, 

které jsou umístěny ve vstupní hale OÚ.

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 ve zpravodaji – říjen 2016). Tyto nashromážděné 

baterie je pak možné odevzdávat do  sběrného kontejneru 

ECOBAT, který je umístěn ve vstupní hale OÚ.

Prázdné tonery z tiskáren je možné od února t.r. odevzdávat 

do sběrného kontejneru, který je umístěn ve vstupní hale OÚ, 

vedle kontejneru na baterie.

Staré elektrozařízení, pneumatiky a železný šrot můžete 

odevzdávat po telefonické nebo osobní domluvě v garážích OÚ, 

které se nachází za bývalou zahrádkářskou kůlnou. Vzhledem 

k  tomu, že se za  likvidaci pneumatik musí extra platit, je 

odevzdání zpoplatněno 30,-Kč za kus. Lednice a mrazáky musí 

být odevzdávány v úplném stavu (tzn. také s motorem).

Bioodpady (tráva, listí, zbytky ze zahrad a  větve) se 

vyvážejí formou pytlového sběru každé pondělí, od  dubna 

do  poloviny listopadu. Připomínáme, že bioodpad musí být 

rozdělen na  drobné složky (tráva, listí apod.) a  na  dřevnaté 

složky, které budou rozřezány na  co nejmenší části, aby byla 

zabezpečena dobrá manipulace při pozdějším štěpkování. 

Vše uložíte před svůj dům. Drobné složky budou uloženy 

do  igelitového pytle a  dřevnaté složky vedle pytle („volně 

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

Stavební suť a  hlína je ukládána k  recyklaci na  bývalé 

skládce, kam ji můžete po domluvě složit. Upozorňujeme na to, 

že hlína a stavební suť musí být od sebe odděleny, aby se mohly 

v  maximální míře dobře využít (tzn. hlína pro další použití 

různých zásypů a  stavební suť ke  kvalitnímu recyklovanému 

materiálu). K oběma složkám je účtován manipulační poplatek.

Kontaktní osoby pro odpady jsou:
  Technickohospodářský pracovník, Josef Záviška, 

tel. 725514334

  Starosta obce, Richard Janderka, tel. 725488725

Děkujeme, že třídíte!

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům, že do naší obce přijede v sobotu 14. 

října, v čase od 9:30 do 9:50 hodin speciálně upravené vozidlo 

pro sběr a  odvoz nebezpečného odpadu. V  tuto omezenou 

dobu se mohou u bývalé zahrádkářské kůlny odevzdávat baterie 

všeho druhu, oleje, plechovky od  barev, zářivky a  výbojky, 

kyseliny a  zásady, lepidla, desinfekční prostředky, čisticí 

prostředky na  okna a  WC a  také zaolejované hadry, nádoby 

se zbytky chemikálií apod. Upozorňujeme na to, že do tohoto 

vozidla se nebudou odebírat televizory, ledničky a pneumatiky.
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Tašky na tříděný odpad
Na  OÚ jsou k  dispozici tašky na  tříděný odpad, které 

Vám nabízíme zdarma, abyste mohli pohodlněji třídit odpad 

ve  Vašich domácnostech. Jedna sada tašek představuje 3 ks 

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

Ucha jsou v  tašce křížově prošitá, aby bylo možné 

garantovat nosnost tašky 10 kg. Taška má pevné dno, které 

netrpí překladem. Suchý zip na horním okraji tašek umístěný 

na dvou taškách oboustranně, na ostatní jednostranně, tak aby 

bylo možné pořadí tašek v sadě měnit. Suchý zip je na stranách, 

kde je záložka, (kratší strany) tak aby vyniknul potisk. 

Máme dvě velikostní varianty: velké, vhodné pro distribuci 

do rodinných domů a menší, vhodné pro seniory, kteří bydlí 

sami. „Velká“ - 35 cm šířka*50 cm výška*26 cm hloubka; 

„Menší“ - 25 cm šířka*40 cm výška*25 cm hloubka

 Nový systém sběru odpadů
Milí spoluobčané,

naše obec se rozhodla vyřešit nepříznivou situaci 

v  odpadovém hospodářství, a  to zavedením Motivačního 

a evidenčního systému pro odpadové hospodářství. Evidencí 

a  dostatečnou motivací vás, občanů, by se mělo docílit 

optimalizace odpadového hospodářství a především také větší 

čistoty veřejných prostranství.

Jedná se, mimo jiné, o zavedení evidence nádob a nastavení 

motivace pro občany a  má za  cíl zefektivnit třídění odpadů. 

Pro obyvatele města bude vytvořen odpadový web www.

mojeodpadky.cz/vedrovice a  odpadové účty jednotlivých 

poplatníků obce. 

Zavedení systému by mělo vést a  jsme přesvědčení, že 

povede, k výraznému zlepšení vytřídění složek komunálního 

odpadu ve městě. Zavedení systému nám přinese:

1. navýšení odměny, kterou obec za  separovaný odpad 

dostává od autorizované obalové společnosti EKO - KOM

2. snížení odpadu určeného k odstranění skládkováním

3. snížení poplatku za odpad u všech obyvatel, kteří se zapojí 

a budou více třídit

4. k  plnění cílů zákonné povinnosti k  roku 2024 – zákazu 

skládkování. 

I  když se vám výsledek zdá nejistý a  obtížně dosažitelný 

- nebojte se! Věříme výborným a  prokazatelným výsledkům 

podobně “odhodlaných“ měst a obcí, které se nebály podstoupit 

složitou cestu tohoto inovativního projektu. 

Popelnice budou označeny permanentním čárovým kódem, 

jejichž nalepení zajistí obec. Evidencí popelnic na  směsný 

komunální odpad se budeme snažit docílit efektivnějšího 

svozu odpadů a obec bude mít přesné informace o množství 

odpadu, které na území obce reálně vzniklo. 

Kromě již stávajících kontejnerových stání bude zaveden 

pytlový svoz tříděného odpadu – plastů a  papíru. První 

kódy obdrží obyvatelé poštou spolu s pytli na tříděný odpad. 

Po  jejich vyčerpání budou další kódy obyvatelům vydávány 

na obecním úřadě. Každý poplatník v zásilce dále obdrží návod 

jak postupovat při třídění, jak se podívat na  svůj odpadový 

účet apod. Nejenže je tento typ sběru pohodlný, ale také čistější 

a zamezí se tak nepořádku kolem sběrných hnízd.

Sběrné vozy a  sběrné dvory budou vybaveny čtečkami 

kódů. Posádka svozového vozu bude při výsypu načítat kódy, 

které budou na  konci směny sehrány do  centrální evidence 

poplatníků. Tento výstup bude sloužit jako podklad pro 

výpočet částky za  poplatníka na  následující rok. Sleva pro 

poplatníka bude vždy vygenerována za předchozí kalendářní 

rok a poskytnuta v roce následujícím. Výši slevy ovlivní počet 

odevzdaných vytříděných pytlů s plasty a papírem a ostatním 

odpadem.

Doufáme, že zavedení nového systému zlepší nynější situaci 

u nás v obci a že do budoucna bude čistota obce a vylepšení 

obecního rozpočtu jen jedno z mála benefi tů nového systému.

vedení obce Vedrovice

 Nové webové stránky obce
Od  01. 08. 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 

ve fotogalerii webových stránek zveřejníme, když nám je pošlete 

na email: obecvedrovice@iol.cz nebo starosta@vedrovice.cz 

 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. Po zavedení 

nových webových stránek obce je potřeba, abyste se znovu 

přihlásili. Do 20. 09. 2017 bylo přihlášeno k odběru novinek 

již 51 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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  Informace přes SMS
Pokud chcete získávat informace 

o  aktuálních záležitostech z  dění v  obci 

(odstávka vodovodu, přerušení dodávky 

elektrické energie apod.) připomínáme, že se 

můžete přihlásit do  systému „SMS hlášení“ 

pomocí SMS ve  tvaru:  Žádám o  informace 
OÚ. Občan X.Y. Na telefon 725 488 725.

 Stočné v roce 2017
Uživatelům tlakové kanalizace 

připomínáme, že je výše stočného pro rok 

2017 stanovena na  944,- Kč na  osobu za  rok. 

Chalupáři a  majitelé trvale neobydlených 

objektů platí 944,- Kč na objekt za rok. Firmy 

ve výši 29,50 Kč za m3. Vše s platností od 1. 1. 

2017.

Stočné za období 1. 1. – 31. 12. 2017 ve výši 

944,- Kč na osobu (popř. na objekt) je splatné 

do 31. 10. 2017.

Firmám bude stanoveno stočné na základě 

odečtu vodoměru k  31. 12. 2017 a  splatnost 

faktury bude do 31. 01. 2018.

Platba stočného je možná v  hotovosti 

na  OÚ, nebo bezhotovostně na  účet DSO 

(bankovní spojení: číslo účtu 2736882359/0800, 

VS 23212111, SS – číslo popisné).

 Z regionu

MAS Živé pomezí Krumlovsko – 
Jevišovicko, z. s.
Ohlédnutí za činností místní akční skupiny 

Živé pomezí ……..aneb, co se děje v MASce?

S  radostí Vám oznamujeme, že dne 24. 

08. 2017 splnila Žádost o  podporu strategie 

č. CLLD_16_01_015 - „STRATEGIE 

KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 

ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MÍSTNÍ AKČNÍ 

SKUPINY ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO-

JEVIŠOVICKO, Z. S. NA OBDOBÍ 2014-2020“ 

podmínky věcného hodnocení příslušných 

řídicích orgánů a  pracovníci Místní Akční 

Skupiny Živé pomezí tak mohou začít pracovat 

na realizaci samotné strategie. 

Proces realizace spočívá ve  zpracování 

jednotlivých konkrétních výzev, které 

pomohou rozvoji našeho území, pokračuje 

příjmem žádostí, dále hodnocením a výběrem 

podaných projektů a  v  neposlední řadě také 

komunikací o vybraných projektech s řídícími 

orgány. Pracovníci MAS Živé pomezí zajišťují 

kompletně následující fyzickou realizaci 

projektů, které byly vybrány, jejich průběžný 

monitoring a také kontrolu plnění. Na základě 

schválené strategie CLLD je možné naší místní 
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Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství 
„MESOH“ 

 Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (dále jen „MESOH“) je systém, 
který vychází z adresného třídění odpadů, finanční motivace občanů a má za cíl komplexní 
optimalizaci odpadového hospodářství obcí a měst. Pomáhá obcím a městům výrazně snižovat 
produkci směsných komunálních odpadů (SKO), zvyšovat množství vytříděných odpadů a generuje 
tím nemalé úspory pro obecní rozpočet. 

  Jak to vypadá v praxi? Veškerý vyprodukovaný 
odpad je evidován pomocí čárových kódů. Na 
nádobách na SKO je nalepen permanentní čárový kód 
(viz obr. 1), který svozová firma při svozu načte 
čtečkou (systém vychází ze skutečně obsloužených 
nádob). Tříděný odpad (především papír a plast) se 
odevzdává v čirých pytlích, na který si občané před 
svozem připevní visačku s čárovým kódem (viz obr. 2), 
který odpovídá dané komoditě. Tento čárový kód se 
načítá obdobně, jako ten na nádobě na SKO.  
Data z čtecího zařízení putují do notebooku, odkud se 
po svozu posílají na server, který data vyhodnocuje a 
připisuje tak jednotlivým domácnostem potencionální slevy. 

 Proč pytlový sběr? Pytlový sběr je především efektivnější, co se svozu týče (nesváží se 
zbytečný vzduch) a také čistější (díky čirosti pytlů si občané nedovolí do pytle hodit něco, co tam 
nepatří). Další výhodou je skladnost pytlů (vejde se téměř kamkoli) a neomezený objem, protože 
jakmile naplním jeden pytel, mohu začít plnit další.  

 V čem spočívá motivace občanů? Je potřeba rozevřít „motivační nůžky“ na maximum – tzn. 
stanovit co nejvyšší poplatek za odpady (např. 800 Kč) a občanům, kteří správně a efektivně třídí 
(příp. snižují produkci odpadů) můžeme dát maximální možné slevy (až 70%). Občané v průběhu 
období dostávají za vytříděné komodity body. Konkrétně body za třídění (BT), body za efektivní 
využívání nádob a pytlů (BV) a body za snižování produkce (BS). Na základě těchto bodů a úspor 
obce systém vypočítává slevy pro jednotlivé domácnosti. Jednoduše řečeno – nejvyšší slevu má 
ten, kdo má odpadu málo, a to málo co má, tak efektivně vytřídí. 

 Proč evidovat odpady? Díky evidenci má obec/město téměř dokonale pod kontrolou 
jednotlivé toky odpadů a také má pod kontrolou to, zda svozová firma vykazuje opravdu pouze to, 
co na území dané obce bylo vyprodukováno.  

 Co chceme zavedením MESOH docílit? Zavedení MESOH má za cíl snížit produkci SKO, což 
je především strategické do budoucna s výhledem na novelu zákona o odpadech (omezení 
skládkování 2024), dále zvýšit podíl tříděného odpadu, tzn. nárůst odměny od společnosti EKO-
KOM. Jeden z dalších cílů systému je postupným procesem odstranit z ulic nevzhledná 
kontejnerová stání tak, aby zůstala pouze tam, kde jsou opravdu potřeba. Systém z pohledu 
občanů je spravedlivější a pohodlnější. 

obr. 1                                       obr. 2 

akční skupinou rozdělit do roku 2023 

cca 63.000.000,- Kč.  

Pro tuto chvíli je vyhlášení první 

výzvy předpokládáno kanceláří 

MAS Živé pomezí v  lednu, únoru 

2018. Jelikož je nutné rozdělit část 

alokovaných peněz co nejdříve, je 

nezbytně nutné, aby ti, kteří chtějí 

své projekty do  vyhlášených výzev 

přihlásit, měli své projekty připravené 

do  konce roku 2017. Děkujeme 

za pochopení. 

Informace o  schváleném znění 

strategie CLLD včetně povinných 

příloh (v  nich obsažených bližších 

informacích k  Finančnímu plánu, 

Indikátorům,…), k  ostatním 

podmínkám, které žadatelé musí splnit, 

naleznete zde: http://zivepomezi.cz/

projekty/strategie-2014/analyticka-

cast-koncept-k-pripominkovani/ 

O  dalších novinkách a  aktivitách 

místní akční skupiny Živé pomezí 

Krumlovsko – Jevišovicko, z. s., 

Vás budeme i  nadále informovat 

na  webových stránkách Místní Akční 

Skupiny Živé pomezí a na FB profi lu, 

posléze také formou tisku v  místních 

periodikách. 

Děkujeme za  Vaši dosavadní 

přízeň, s  projevy úcty a  s  přáním 

krásných podzimních dnů 

Ing. Bc. Lucie Vyžrálková, manažerka 

MAS Živé pomezí Krumlovsko – 

Jevišovicko, z. s..

CLLD – komunitně vedený místní 

rozvoj

 Vedrovice v soutěži Vesnice roku 2017 Jihomoravského kraje
Do  soutěže Vesnice roku 2017 se v  Jihomoravském kraji 

přihlásilo 17 obcí a Vedrovice byly jednou ze dvou obcí, které 

reprezentovaly Znojemsko. Hodnocení provedla krajská 

hodnotitelská komise ve dnech 29. 5. – 2. 6. 2017. Ve středu 31. 

5. 2017 se od 17:30 hodin prezentovala naše obec.

V  sále KD jsme předvedli komisi kus naší historie, 

strategické dokumenty obce, šikovné ruce našich občanů 

a  plány, které máme do  budoucna. Velký prostor v  další 

prezentaci dostaly všechny naše aktivní spolky a  předvedli 

jsme naše Muzeum, kde se představila knihovna a především 

kronika obce, s malou historickou výstavou. Po krátké ukázce 

naší Pošty se komise přesunula do  Základní školy, kde děti 

přivítaly komisi a prezentovaly se zkrácenou verzí divadelního 

představení „Kráska a  zvíře“. V  kostele sv. Kunhuty komisi 

předvedla svůj zpěv schola Believe in God a po této kulturní 

vložce jsme nasedli do  mikrobusu, abychom si prohlédli 

naši obec. Viděli jsme větrné kolo, rybník, zastavili jsme se 

v Mateřské škole, kde se komisi předvedly malé děti se svými 

rodiči. Následovala ukázka Sokolovny, tenisového kurtu a svoji 

pouť jsme zakončili na fotbalovém hřišti, kde proběhl požární 

útok družstva žen, tréninková jednotka malých fotbalistů a kde 

se prezentovali SDH a  SK Vedrovice. Vše nám časově vyšlo 

téměř na vteřinu.

Vyhlášení soutěže proběhlo v  Rudce (Vesnice roku JmK 

za rok 2015) a všichni přítomní, kteří se z Vedrovic tohoto aktu 

zúčastnili, byli napnutí, jak vše dopadne. A radost byla veliká. 

Naší obci byla udělena Modrá stuha za  společenský život 

a za vzorné vedení kroniky jsme obdrželi diplom.

Budovu Muzea jsme přihlásili do  soutěže „Zlatá cihla 

v  Programu obnovy venkova“, v  kategorii B, avšak v  této 

kategorii nebyla nakonec udělena žádná cena.
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V soutěži Jihomoravský krajáč (typický tradiční regionální 

pokrm) byly přihlášeny vedrovické svatební koláče, které se 

na stupních vítězů bohužel neumístily.

Výsledek soutěže je pro naši obec a všechny aktivní občany 

tou největší odměnou za  to, že se zapojují do  dění v  obci 

a věnují mu hodně svého osobního času.

Všem těmto lidem patří velký dík a uznání!

Richard Janderka, starosta obce

  Vesnice roku - prezentace mateřské školky

  Vesnice roku - prezentace Muzea

  Vesnice roku - prezentace v KD   Vesnice roku - prezentace spolků

  Vesnice roku - prezentace kroniky

  Vesnice roku - prezentace 

SDH
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 Projekty obce Vedrovice a dotace 
v roce 2017
V zimním zpravodaji jsme Vám představili projekty, které 

jsme plánovali realizovat nebo se připravovaly. V  současné 

době bychom tedy chtěli představit ty, které se realizují, 

nebo se podařilo realizovat za  pomocí dotací. V  letošním 

roce je čerpáme na  základě podaných žádostí z  rozpočtu 

Jihomoravského kraje (JmK) nebo z  Ministerstva pro místní 

rozvoj (MMR).

Územní plán Vedrovice
Rozpočet akce 273.460,-Kč. Dotace MMR 174.240,-Kč, 

dotace JmK 99.220,-Kč.

Projekt nám zpracovává projekční kancelář AR projekt 

s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, Ing. arch. Milan Hučík.

V  současné době se upravuje Návrh ÚP tak, aby byl 

připraven k Veřejnému projednání. Termín tohoto Veřejného 

projednání zatím není stanoven a  budeme Vás o  něm ještě 

informovat.

Oprava komunikace od zbrojnice 
ke koupališti
Rozpočet akce 937.680,-Kč. Dotace MMR 468.840,-Kč, 

z rozpočtu obce 468.840,-Kč.

Projekt realizuje fi rma STRABAG a.s., oblast Jih, PJ 

Hostěradice.

Komunikace získá nový povrch v  celé délce, obrubníky 

u chodníku budou přeloženy, stejně, jako všechny kanalizační 

vpusti a  protější strana, kde chodník není, bude osazena 

novými obrubníky, aby se zarovnala a zpevnila krajnice.

V části komunikace nad koupalištěm se bude stavět nová 

opěrná zeď pod strání, která je před domy č.p. 26, č.p. 27 a č.p. 

28. Chodník bude v celé délce přeložen a v části od č.p. 235 

k č.p. 2 bude mít také nový povrch. Chodník i opěrná zeď se 

budou realizovat z rozpočtu obce.

Oprava sociálních zařízení MŠ Vedrovice
Rozpočet akce 321.800,-Kč. Dotace JmK 160.000,-Kč, 

z rozpočtu obce 161.800,-Kč.

V rámci realizace projektu v obou patrech Mateřské školy 

byly vyměněny obklady a  dlažba na  WC a  v  umývárnách, 

byla zde provedena rekonstrukce rozvodu vody a  instalace 

sprchového koutu. Nová umyvadla a  záchody byly upraveny 

tak, aby do MŠ mohly být v budoucnu přijímány děti od dvou 

let věku, jak ukládá všem zřizovatelům zákon. 

Oprava sakrálních staveb - Vedrovice, 
I. etapa
Rozpočet akce 96.300,-Kč. Dotace JmK 45.000,-Kč, 

z rozpočtu obce 51.300,-Kč.

V rámci I. etapy oprav sakrálních staveb v obci byly opraveny 

dva kříže (na krumlovské cestě a u vchodu na hřbitov) a jeden 

památný kámen (Jan Nitče, vedrovický farář).

Ostatní projekty podpořené dotací JmK 
v roce 2017
Den obce Vedrovice 2017. Rozpočet akce 60.000,-Kč. 

Dotace JmK 25.000,-Kč, ze sponzorských podpor a z rozpočtu 

obce 35.000,-Kč

Dotace na  výstroj a  výzbroj JPO SDH. Rozpočet akce 

50.000,-Kč. Dotace JmK 30.000,-Kč, z rozpočtu obce 20.000,-Kč

Zlepšení kvality služeb TIC Vedrovice. Rozpočet akce 

52.000,-Kč. Dotace JmK 50.000,-Kč, z rozpočtu obce 2.000,-Kč

Sběrné středisko odpadů Vedrovice
Jak jsme již informovali, na  projekt Sběrného střediska 

odpadů (SSO) jsme podali žádost o  dotaci na  Státní fond 

životního prostředí (SFŽP). Tato žádost ovšem nebyla vybrána 

k podpoře dotací.

Důvodem byla skutečnost, že se změnily podmínky pro 

hodnocení, některé odpady byly z hodnocení navýšení kapacity 

vyloučeny a náš projekt nezískal potřebný počet bodů v kolonce 

hodnocení závislosti vytříděných odpadů na  investovaných 

fi nancích. Proto bude celý projekt přehodnocen, provedeny 

potřebné úpravy a podáme novou žádost.

  Oprava komunikace ke koupališti

  Památný kámen 

na krumlovské cestě

  Kříž na hřbitově

  Kříž na krumlovské cestě
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Rybářský
spolek Vedrovice

 Rybářské závody 2017
Třináctý ročník Rybářských závodů dospělých se konal 

v  sobotu 24. června na našem rybníku a v neděli 25. června 

na  stejné vodě proběhl již čtvrtý ročník Rybářských závodů 

mládeže. 

Celkem se v sobotu u rybníka utkalo 69 závodníků. Opět se 

u nás sjeli rybáři z různých koutů okresu a taky „přespolních“. 

Letošní ročník měl smutnou „příchuť“, protože jsme se 

dozvěděli, že náš dlouholetý účastník, pan Čížek z Mohelnice, 

v květnu t.r. náhle zemřel.

Na závody přijeli opět tradiční účastníci: Martin Reim ze 

Židlochovic, kolegové rybáři z Újezdu u Brna a také pan Matej 

z  Třebíče. Rádi jsme u  nás přivítali kolegy z  blízkého okolí 

a naši domácí MO MRS Moravský Krumlov. 

Během závodů dospělých bylo uloveno 46 kaprů, 7 amurů, 

2 candáti a  mnoho cejnů i  plotic, o  celkové délce 7313 cm. 

Nejdelší rybu dne ulovil pan Jaroslav Zborník z Újezdu u Brna. 

A  byl to Amur o  délce 72 cm. Dobré výsledky zaznamenali 

mladí rybáři, kteří do kategorie dospělých přešli právě letos.

Pořadí na prvních třech místech v kategorii dospělých bylo 

následující…

1.  místo pan Reim Martin ze Židlochovic, se ziskem 827 

bodů.

2.  místo pan Dobrovolný Jiří z Pohořelic, se ziskem 810 bodů.

3.  místo pan Záviška Zdeněk z  Moravského Krumlova, se 

ziskem 505 bodů.

V  neděli 25. června přijelo na  Rybářské závody mládeže 

celkem 31 dětí místních i ze širokého okolí. I když nebylo dobré 

počasí, byli jsme s  účastí spokojeni. Také letos dorazily děti 

se svým doprovodem až z  Jaroměřic nad Rokytnou (42 km) 

a Blatnice (45 km), což nás velmi potěšilo.

Malí rybáři ulovili 65 ks kaprů, několik amurů, cejny 

a plotice, o celkové délce 4889 cm.

Všechny děti za  své snažení dostaly nějakou věcnou 

cenu od  našich hlavních sponzorů závodů mládeže – Gatex 

Moravský Krumlov a SEKEJ.CZ, rybářské potřeby Pohořelice 

(www.sekej.cz).

Pořadí na prvních třech místech v kategorii mládeže bylo 

následující…

1.  místo Procházka Jaromír z  Jaroměřic nad Rokytnou, se 

ziskem 631 bodů.

2.  místo Novák Radek z Blatnice, se ziskem 559 bodů.

3.  místo Klouparová Daniela z Rakšic, se ziskem 521 bodů.

Největší rybu dne ulovil Procházka Jaromír z Jaroměřic nad 

Rokytnou – Amur 63 cm

Kompletní výsledky závodů a  vše o  Rybářském spolku 

Vedrovice naleznete na webové adrese: http://rybarivedrovice.

websnadno.cz/ 

Děkujeme všem, kteří k  nám do  Vedrovic vážili cestu 

a „Petrův zdar!“

 Rybářský kroužek 2017/2018
Také v  letošním roce zahájíme další ročník Rybářského 

kroužku.

Děti se tady budou až do  března 2018 učit poznávat 

sladkovodní ryby a rostliny rostoucí u vody, naučí se a zopakují 

si pravidla rybolovu. Celý cyklus bude zakončen rybářskou 

zkouškou pro ty, kteří ještě nemají rybářský lístek.

Všichni se také během zimy seznámí s  rybářskými 

dovednostmi (vázání háčků, sestav a montáží), které si v jarních 

měsících ověří u rybníka při praktickém lovu ryb.

Zveme tedy všechny děti do  15 let, které mají zájem 

o  přírodu a  rybolov, aby přišly mezi nás. Rybářský kroužek 

mohou navštěvovat také děti z okolních obcí.

Termín prvního setkání včas oznámíme rozhlasem, plakáty 

nebo v SMS, těm které máme na seznamu

Těšíme se na Vás!

Za rybářský spolek Vedrovice

Richard Janderka

Miroslav Došek ml.
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Kulturní spolek Husákovy děti
 Letní kino
Na konci srpna se v prostorách dvora Muzea uskutečnilo 

promítání fi lmu – Špunti na  vodě. Potěšila nás velká účast 

diváků a hodně nás překvapilo, že přijeli i přespolní.

Opožděný začátek fi lmu vysvětlil náš oblíbený promítač 

– student Richard – svým kuriózním příjezdem do Vedrovic: 

20km před cílem mu vypověděla službu převodovka a  tak 

zbytek cesty couval. Dobrou náladu to zpoždění nikomu 

nezkazilo, spíše naopak. Výbuchy smíchu v  průběhu fi lmu 

musely být slyšet po celé návsi.

Jsme rádi, že se nám podařilo vybrat fi lm, který se líbil 

všem – napříč generacemi. Těšíme se na  vás příští rok zase 

u nějaké nové komedie.

Kulturní spolek Husákovy děti

 Rybářské soustředění v Božicích
První prázdninový týden jsem byl s rybářským kroužkem 

na  táboře na  soukromém rybníku v  Božicích. Bylo nás 

dvanáct dětí a tři vedoucí. Spali jsme ve stanech. Počasí nám 

přálo, zmokli jsme jen dvakrát. Ryby celkem braly, takže byly 

k vidění i na břehu na podložce. Každého kapra jsme poctivě 

změřili, zvážili a zapsali. A když ryby nebraly, tak nám Mirek 

Došek ukazoval různé způsoby rybolovu, jak navázat montáž, 

jak a kdy správně zakrmit, anebo jsme šli všichni plavat. Naši 

vedoucí se o nás dobře starali a výborně pro nás vařili. Nádobí 

jsme ale museli umýt my. Měli jsme služby po  dvou, tak to 

na  mě vyšlo jen dvakrát. Návštěvy rodičů byly možné, takže 

buchet, ovoce, zmrzlin a jiných dobrot bylo taky dost. Poslední 

den jsme sečetli všechny naše úlovky. Potom bylo vyhlášení 

výsledků. Nejvíc kaprů chytil Luboš, který spal s námi ve stanu. 

Já byl na druhém místě. Moc se nám tam líbilo a už se těšíme 

na příští rok.

David Eckl

  Lov ouklejí

  Výklad lovu na feeder

  David Eckl - kapr, 78 cm
    Houslový koncert v kostele - Patricie Kozlova

  Klub důchodců 13.9.2017 – informace starosty
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 Kulturní kalendář

poslední čtvrletí roku 2017, Vedrovice
6. 10. 2017  Literární kavárna

Milé posezení v prostorách Muzea Vedrovice
19. 10. 2017 Beseda Srdce dětem s Veronikou 

Vieweghovou
v 18:00 hod.
Beseda o vzdělávání a výchově dě   
v přednáškové místnos   Muzea ve Vedrovicích. 
Rezervovat místo můžete pomocí online 
formuláře na www.detem-s-laskou.cz

26. 10. 2017 Přednáška Lovci mamutů
v 17:00 hod.
Přednášející pan Oliva z Moravského zemského 
muzea v Brně.

27. 10. 2017 Vzpomínka na vznik republiky
U pomníku padlých hrdinů na návsi 
ve Vedrovicích

11. 11. 2017  Mar  nské hody ve 20:00 hod.
Ve 13:00 hod. krojový průvod vedrovické chasy 
po obci, ve 20:00 hod. večerní hodová zábava 
v KD Vedrovice. Občerstvení, kulturní program

16. 11. 2017 Lampionový průvod
v 17:00 hod.
Sraz na návsi ve Vedrovicích, průvod půjde 
na hřiště „Pod skalami“, na místě ohňostroj.

25. 11. 2017 Vánoční pečení perníčků
v 15:00 hod.
Sváteční pečení v prostorách Muzea 
a informačního centra, pořádá Mateřské 
centrum Čtyřlístek

2. 12. 2017 Poslední leč
ve 20:00 hod.
Večerní zábava v Kulturním domě 
ve Vedrovicích. Zvěřinový guláš, bohatá 
tombola. Pořádá Myslivecký spolek Leskoun

4. 12. 2017 Rozsvícení vánočního stromečku na návsi
v 17:00 hod.
Předvánoční setkání se zpěvem a občerstvením 
na návsi ve Vedrovicích

4. 12. 2017 Mikuláš na návsi
v 17:10 hod.
Mikuláš s čerty na návsi ve Vedrovicích, 
rozdávání balíčků dětem. Občerstvení 
zajištěno. Pořádá obec Vedrovice

22. 12. 2017 Ladovy Vánoce
v 17:00 hod.
Živý Betlém, zpívání a pohoda ve dvoře Muzea 
ve Vedrovicích. 

 Výstava „Šikovné ruce“ v zasedací místnos   
muzea, ochutnávka cukroví místních kuchařek, 
zabíjačkové speciality.

Připomínáme SENIORSKÉ STŘEDY vždy 1x v měsíci a zájezd 
seniorů do Vysoké při Morave v rámci Úcty ke stáří.

VEČER PRO DŮCHODCE se uskuteční 24. 11. 2017 
v kulturním domě.

Jak šel čas
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Od začátku roku 2017 navštívilo Muzeum a informační 

centrum ve Vedrovicích 361 turistů. Účastníme se pořádání 

kulturních akcí v obci, pořádáme besedy a výstavy, 

organizovali jsme Příměstský tábor, propagujeme Vedrovice 

na internetových stránkách, na Facebooku a v tisku.

Jsme členy Asociace turistických a informačních center ČR, 

naše knihovna aktivně spolupracuje s Městskou knihovnou 

Znojmo.

V letošním roce jsme otevřeli poštovní přepážku, kterou 

provozuje obec Vedrovice v rámci projektu Partner II, pro 

Českou poštu, s.p..

Na veškeré Vaše dotazy Vám rádi odpovíme, jste srdečně 

vítáni.

S pozdravem Anna Snášelová – vedoucí MIC Vedrovice

 Krůček do pravěku
Expozice muzea ve  Vedrovicích se věnuje době, kterou 

už z  nás nikdo nepamatuje, mladší době kamenné. Pokud 

bychom byli schopni sestavit stroj času a přenést se tam, jak by 

asi vypadal takový náš obyčejný den? Když zapojíme fantazii, 

můžete se tam se mnou alespoň na chvíli podívat.

Je podzim, je ráno a  já vstávám z  postele. Děti ještě spí, 

ale můj muž s ostatními už jsou pryč. Vím to, protože pomalu 

procházím celým domem ke  vchodovým dveřím. Postavit 

nám ho dalo spoustu práce, je celý ze dřeva, slepovaný hlínou. 

K pokácení stromů chlapi používali kamenné sekery, které si 

vyrobili štípáním kamene rohovce a jeho navázáním na pevné 

klacky. 

Dnes se cítím trochu smutně, protože jsme včera pohřbili 

dalšího člena naší velké rodiny. Ani nevíme, co se přesně 

stalo, ale je možné, že modlitby ani obětiny nezabírají. Stále 

naší osadou obchází duch smrti, náš léčitel se pokoušel situaci 

řešit navrtáním otvoru do hlavy, aby zlá moc mého bratrance 

opustila, ale on stejně zemřel. Pochovali jsme ho se všemi 

poctami, do  hrobu jsme ho uložili ve  skrčené poloze očima 

obrácenýma k  východu slunce – to aby mu svítilo na  cestu 

na  druhý břeh. Dali jsme mu také všechno jeho bohatství - 

zbraně, nádoby s potravinami i náhrdelník, který tak rád nosil.  

Tak takové myšlenky se mi honí hlavou, ale už stačilo, 

teď mne čeká práce. Musím umlít mouku na  placky a  také 

nachystat ostatním něco k  snědku, aby měli sílu překonat 

veškeré neduhy, které nás trápí. 

Pomyslím na  svého šikovného již dospělého syna, který 

právě včera dokončil sošku ženy s  roztaženýma rukama 

k  modlitbě. Je moc šikovný. Dáme ji na  oltář s  ostatními 

obětními dary.

Usměji se. 

A  to ani netuším, že za  několik tisíc let ji najdou u  obce 

Vedrovice a její repliku vystaví v muzeu…..

Doufám, že se Vám cesta do minulosti líbila a pokud se chcete 

dozvědět něco víc o  životě lidí z  pravěku, navštivte naše malé 

krásné Muzeum. 

Anna Snášelová
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 Tradiční ochutnávka vín v době konání 
Rozmarýnových hodů 9. 9. 2017
Pořadatel Český zahrádkářský svaz Vedrovice.

Konáno v prostorách Cesty vína pana Jiřího Janíčka ve 

Vedrovicích.

 Příměstský tábor ve Vedrovicích
O  prázdninách naše Muzeum a  informační centrum 

Vedrovice, ve spolupráci s obcí, uspořádalo příměstský tábor.  

Jedná se o druh tábora, kam děti dochází ráno a odpoledne se 

už mohou vítat s rodiči doma. 

Šlo o pilotní projekt pro žáky 1. – 5. třídy, který se velmi 

vydařil. Nazvali jsme ho Malí objevitelé. Děti měly spoustu 

aktivit. Na každý den byl připraven program, jehož cílem bylo 

předat malým zvědavcům co nejvíce informací o společnosti 

a o světě, ve kterém žijí. 

V  pondělí nás navštívila nevidomá paní s  vodícím psem 

Chopperem. Děti později pejskovi vymyslely a sepsaly děkovný 

dopis za to, že se o svoji paničku tak pěkně stará.

V  úterý jsme batikovali trička a  navštívili koupaliště 

v Moravském Krumlově.

Ve  středu nás čekal celodenní výlet do  planetária v  Brně 

a  táborníci se ukázali jako houževnaté děti, které neskolí ani 

cesta pěšky od hvězdárny k hlavnímu nádraží :-).

Čtvrtek byl věnován hledání pokladu po  Archeostezce 

Vedrovice a vytváření návrhu dětského hřiště v Písníkách.

V  pátek nás navštívili vojáci se svým programem: hod 

granátem na cíl, ošetření a přenos zraněného, nácvik nástupu 

a pochod. Mohli jsme si také prohlédnout a osahat vojenskou 

výzbroj. 

To vše proložené hrami a pokusy. Na konci dne jsme si vše 

pěkně shrnuli, ohodnotili, také se pochválili nebo upozornili 

na něco, co by si přátelé mezi sebou dělat neměli. Naším cílem 

bylo, aby se děti něco nového dozvěděly a  mohly každý den 

pořádně nahlas zvolat: „Teď už to víme!“

Poděkování patří všem, kteří nám pomáhali. 

Anna Snášelová a Veronika Tauvinklová

vedoucí tábora

  Skupina důchodců z Miroslavi navštívila muzeum
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 Kavárnička dříve 
narozených
Výstava v  Muzeu pro návštěvníky 

akce Expedice za  sousedy 

a Rozmarýnové hody.

Radost pro všechny generace.
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Mateřské centrum Čtyřlístek bude i  nadále pokračovat 

ve své činnosti a také zkrášlování hracích prostor centra.

Na programu na podzim máme pomoc při Drakiádě pro 

děti pořádané RS při Mateřské škole Vedrovice. Konat se bude 

1.10.2017 na  hřišti Pod Skalami. Určitě budou lítat draci, 

zahřejeme se u čaje, kávy a něčeho dobrého k tomu. :-)

Dále se budeme zabývat nezávazným kroužkem Hrátky 

pro děti, kde budeme zpívat, tancovat, tvořit a  hrát si. Bude 

bývat jednou za  čtrnáct dní a  začneme ve  středu 4.10.2017 

v centru od 16 hodin. S sebou si berte přezůvky, dobrou náladu 

a symbolických 20 Kč. Doba trvání cca 1,5 hodiny. 

Potom nás čeká tradičný pečení perníčků v  sobotu 

25.11.2017 v  muzeu od  15 hodin. Perníčky se budou opět 

rozdávat při rozsvícení vánočního stromu a příjezdu Mikuláše 

na náves.

Tento rok zakončíme tradiční besídkou maminek a  dětí 

v centru před Vánocemi 13.12.2017 od 16 hodin. Snad už bude 

nějaké to cukroví na ochutnávání a kdo byl hodný a celý rok 

nezlobil, dostane dárek :-)

Centrum je otevřené kdykoli během otevírací doby 

obecního úřadu, případně na  domluvě. Jste všichni srdečně 

zváni a hezky se bavte.

Za kolektiv maminek se na vás těší Hana Kolegarová

V rámci příměstského tábora jsme se rozhodli, že s dětmi 

pomůžeme obci k získání dotací pro výstavbu dětského hřiště 

v Písníkách, protože zapojení dětí a mládeže do projektu je také 

velmi důležité. Vypravili jsme se na  místo určení, vyzbrojeni 

papíry, tužkami a podložkami pro kreslení. Pan starosta dětem 

ukázal místo, kde se má do budoucna hřiště nacházet a poprosil 

je, aby zkusily navrhnout, jak by si je představovaly. To bylo něco 

pro ně! Hned se pustily do práce. Nakreslily si návrhy, které si 

potom vzaly s sebou do mateřského centra na dokončení. 

Moc se jim to povedlo, kresby jsou pěkné a  inspirativní. 

Tímto Příměstský tábor Malí objevitelé děkuje Mateřskému 

centru Čtyřlístek za  poskytnutí svých prostor a  všem dětem 

přejeme, aby si na  chystaném místě pro hru a  odpočinek 

užívaly co nejdříve. 

Anna Snášelová

 Malý festival loutky 2017
Ve  čtvrtek 31. srpna 2017 byl v  Moravském Krumlově 

slavnostně zahájen Malý festival LOUTKY. Letos to byl již 11. 

ročník. Téměř tři desítky představení odehrálo 15 divadelních 

souborů v  obcích a  městech v  okolí Moravského Krumlova 

a JE Dukovany o nadcházejícím víkendu, 1.- 3.září 2017.

V naší obci se uskutečnilo představení Divadla z pytlíčku 

s názvem O drakovi, a to v sobotu 2. září 2017 od 15:00 hodin 

v Sokolovně.
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 Laver Cup 2017
V sobotu 23.září byla čtveřice VEDROVICKÝCH TENISTŮ  

- Mirek Světlík, Petr Becha, Broňa Tvrdoň a Jan Forman  fandit 

hráčům světové třídy Rogeru Federerovi a  Rafaelu Nadalovi 

v rámci tenisového turnaje LAVER CUP Evropa – svět.

Zažili jsme krásnou atmosféru v  O2 ARÉNĚ v  Praze 

společně se sedmnácti tisíci nadšených diváků. Vidět naživo 

tyto ikony tenisového sportu je pro nás nezapomenutelným 

zážitkem.

Jan Forman

 Tenisový turnaj
12. srpna 2017  se uskutečnil 4. Ročník TENISOVÉHO 

TURNAJE o Putovní pohár. Za účasti osmi dvojic se stali vítězi 

turnaje TOMÁŠ Missbach a JAN Forman st.

Ve dvou skupinách dále hrály dvojice:

Adélka Formanová, Nikolka Stehurová

Markéta Husáková, Jan Žák

Boris Koczala, Marek Janderka

Martina Formanová, Jan Forman

Martin Forman, Tomáš Doležal

Alice Roubalová, Michal Tomek

Tomáš Kotzala, Lenka Řezáčová

Na turnaji jsme prožili krásný den plný sportu v přátelském 

prostředí napříč generacemi VEDROVÁKŮ.

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o pohodu během celého 

turnaje. Děkuji také fanouškům, kteří ocenili tenisové výkony 

hráčů.

S dobrými pocity z tohoto turnaje se těšíme na další ročník. 

Jan Forman
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 Hasičské závody
V  neděli 16. července pořádal sbor dobrovolných hasičů 

Vedrovice závody ,,O pohár starosty obce“ v požárním útoku 

mužů a žen. Počasí nám přálo, pár nedostatků před závodem 

jsme vyřešili a  tak něco málo po  desáté hodině jsme mohli 

začít. Na nástupu se sešlo celkem 13 družstev mužů a 9 družstev 

žen a musím podotknout, že takovou účast jsme ani nečekali. 

V  obou kategoriích nás přijeli podpořit hasiči z  partnerské 

obce Vysoká pri Morave. 

Úvodního slova se ujali starostka hasičů Aneta Topičová 

a starosta obce Richard Janderka. Popřáli zúčastněným hodně 

štěstí a závody mohly začít. Dle nových pravidel znojemské ligy 

se šlo pouze jednokolově, takže pokud někomu útok nevyšel, 

neměl už šanci na opravu. Oproti loňskému roku došlo u nás 

ke  změně. Za  Vedrovice bohužel neběžel tým mužů, který 

se letos zúčastnil pouze okrskové soutěže, ale běželo nové 

družstvo žen, do  kterého na  začátku sezony přišly 4 nové 

hasičky. V kategorii mužů vyhrálo družstvo z Police s časem 

17,33s (loňský i letošní vítěz znojemské ligy), na druhém místě 

skončili kluci z  Dobřínska o  pouhou setinu vteřiny 17,34s 

a  třetí kluci z  Mikulovic s  časem 17,41s. Muži ze Slovenska 

obsadili 10. místo s časem 39,32s.

V  družstvu žen jsme udělaly změny v  pozicích, kde kdo 

poběží, protože dost hasiček odjelo na  dovolenou. S  takto 

provizorně poskládaným družstvem jsme chtěly předvést 

nějaký lepší čas, i když po jednom tréninku v to některé z nás 

moc nedoufaly. Takže konečné 4. místo s  časem 22,85s v  té 

velké konkurenci byl pro nás super výsledek. Na prvním místě 

skončilo družstvo Miroslav ,,A“ s časem 17,20s (vyhrály u nás 

už po páté v řadě), na druhém místě skončily jejich parťačky 

Miroslav ,,B“ s  časem 18,75 a  třetí místo obsadily hasičky 

z Božic s časem 19,56s. Ženy ze Slovenska po technické závadě 

na  stroji útok nedokončily a  obsadily tak bohužel poslední 

místo. 

Po závodech proběhlo vyhlášení soutěže a předání diplomů 

a cen soutěžícím. Jak už jsem psala, na jaře k nám přišly nové 

hasičky, tak jsme je nezapomněli pokřtít, jak se sluší a patří :-) 

Holky absolvovaly hromadnou koupel v kádi :-) Závěrem mi 

dovolte touto cestou poděkovat těm členům, kteří pomáhali 

s  přípravami na  závody a  poté i  úklidem. Dále děkuji panu 

starostovi R. Janderkovi za  podporu a  vyhlášení soutěže. 

A  v  neposlední řadě děkuji i  příznivcům, kteří nás přišli 

podpořit a někteří dokonce pomáhali i ve výčepu. 

MOC DĚKUJEME ZA POMOC A SNAD SE ZA ROK OPĚT 

SEJDEME PŘI DALŠÍCH ZÁVODECH :-)

Topičová Aneta

  V pohodě před startem

  Start

  Křest nových hasiček

  Narážka vody

  Prostě sranda musí být
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HODY VEDROVICE
1. Lenka Řezáčová Marek Janderka
2. Denisa Mičánková Jan Janíček
3. Iveta Novotná Štěpán Bohdanský
4. Sabina Fuchsová Petr Becha
5. Lenka Došková Martin Reinisch
6. Lucie Horáková Jakub Holý
7. Sofi e Gigimovová Matěj Horáček
8. Alžběta Bohdanská Tomáš Sikmund
9. Adéla Husáková Matěj Kotrnec
10. Marie Mikolášová Marek Šmíd
11. Karolína Fialová Filip Kolegar
12. Veronika Fialová Jan Schovanec
13. Tereza Kočárová Tomáš Janíček
14. Petra Janíčková Daniel Palutka
15. Andrea Brabencová Oldřich Panáček
16. Tereza Melkusová Filip Krula
17. Gabriela Vaculíková Filip Buršík
18. Lucie Žďárská  Jiří Sláma

Sklepníci
Vojtěch Bohdanský, Robert Janderka



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ  ŘÍJEN 2017

18

Vanuatu – ostrovy usměvavých lidožroutů
1I. část

Pentecost
Miniaturní letadlo veze pouze nás a pár místních obyvatel. 

Kabinka pilota je otevřená a  můžete si celou cestu povídat. 

Teroristy tu nikdo neřeší. Přistáváme na  druhý pokus, 

na  letištní dráze při tom prvním běhaly krávy a psi tak jsme 

museli počkat než je někdo zažene..

Letištní budova je asi tak velká jako bouda u  koupaliště. 

Mají tam klasickou váhu kterou máte doma na vážení brambor. 

Před letem se váží nejenom zavazadla, ale i všichni lidé.

Za  boudou čeká pouze jedno auto. Šofér se nás ptá kam 

jedeme a ukáže doleva či doprava. Ptáme se kde se dá ubytovat. 

Směje se a  říká skočíme na  korbu. Takže pojedeme doleva. 

Většina místních S vozy po ostrovech tímto způsobem. Auto 

jsou takové malé dodávky - pick-up, do  kabiny se většinou 

vejdou 3 lidé a na korbu pak další 10.

 Po  asi půlhodině celkem divoké jízdy přes všemožné 

potoky a řeky nás náklaďáček vysazuje u maličké osady. Vítá 

nás Silas slovy že jsme momentálně jediní bílí lidé na ostrově. 

Pecka. Pentecost se totiž okolo Velikonoc stává cílem spousty 

turistů díky místní tradici Naghol, ale jinak po zbytek roku sem 

moc lidi nezavítá.

Naghol je ofi ciálně pradědeček bungee jumpingu. Určitě jste 

již v televizi viděli, jak někde domorodci skáčí asi z 25 metrové 

věže, postavené ve svahu a okolo kotníků mají uvázané liány. 

Tak tohle je to jediné místo na  světě kde se tohle děje. Je to 

v podstatě zkouška dospělosti. Každý kluk si musí sám postavit 

věž ve  svahu, pod ní pak rozrýpe zemi aby byl dopad měkčí 

a skočí. V roce 1962 se na to dokonce přijela podívat i  sama 

královna Alžběta II. Skáče se v období velikonoc kdy jsou liány 

pružné. Prý jediný zaznamenaný případ úmrtí je právě z doby, 

kdy přijela královna a to proto že liány v té době nebyly ještě 

dostatečně pružné a skákali jen proto aby to mohla vidět.

No a co se nestalo, před 25 lety tohle viděl jistý Novozélanďan, 

A.J. Hackett, který se tímto inspiroval a  vymyslel bungee 

jumping. To se až teď po takové době místním nelíbí a prý se 

pomocí mezinárodních právníku z Hacketta snaží dostat něco 

za autorské práva, to jsem zvědavý jak to dopadne..

Vychutnáváme si pocit samoty na ostrově, není tu elektrika, 

obchod, naprosto nic co známe z  civilizace, pouze jeden 

angličan co tu zůstal tu má něco jako obchůdek pro místní kde 

se dá sehnat rýže, brambory a pár základních věcí.

Když přijmeme nabídnutou slepičí polévku k  večeři, 

za chvíli ji slyšíme křičet. Vše je naprosto čerstvé a velice bio.

Jednoho večera zpozorujeme něco ve  vodě a  nejsme si 

jistí, jestli je to želva nebo delfín. Plavu tam a Kristýnka mě ze 

břehu naviguje. Potápím se do hloubky a zjištuji že to není ani 

jedno z nich, ale obrovský asi 2.5m kapustňák který se zrovna 

pode mnou chystá vyplout nahoru a  nadechnout. Lekám se 

a plavu kousek dál, ale pak se vracím a pozoruju tu obrovskou 

mořskou krávu jak se pomalu ladně potápí na  mořské dno 

a spokojeně dál pase „trávu“. Tak tohle z volné přírody znám 

pouze z National Geographic..

Ráno vyrážíme na výlet džunglí přes nádherné vodopády 

a jeskyni plnou netopýrů do nedaleké vesnice, kde se opravdu 

zastavil čas. Cestu nám mačetou prosekává náš průvodce 

z vesnice kde bydlíme. Neumí anglicky ale nějak se domluvíme. 

Cestou potkáváme pár domorodců s dětmi a prasaty.

Prasata tu jsou více než peníze. Turisté k  vepřovému 

v podstatě nemají přístup. Pokud se se například někdo chce 

stát chiefem neboli „šéfem“ vesnice, musí podle tradice a podle 

velikosti vesnice zabít až 100 prasat. Všechny musí mít odrostlé 

a  mít velké kly. Prasečí kly jsou i  na  státní vlajce. Dokonce 

i jediné místní pivo co se vaří na Efate se jmenuje Tusker – tusk 

= kel. Dokonce i nevěstu si musí ženich v uvozovkách koupit. 

Většinou za dvě či více prasat, záleží jaký krásná.

 Přicházíme do vesnice zrovna v čas pití kavy. Ne nechybí 

tam čárka, kava je totiž místní tradiční nápoj, pije se každý 

večer po práci, můžu ho připravovat a pít pouze muži. Ženy 

většinou nemají přístup ani do místnosti kde se připravuje. Je to 

v podstatě rozdrceny a rozemletý kořen kavy. Chuť připomíná 

vodu s hlínou. Chief dal našemu průvodci povolení že se můžu 

zúčastnit výroby kavy. Místní se smějí, a hází nasekaný kořen 

do velkého moždíře podávají mi palici ať ho drtím. Je to velice 

vysilující. Všichni se tím velice baví.

Kavu jsem samozřejmě ochutnal už první večer s Charliem 

na Espiritu Santo. Stojí to téměř nic, v temné boudě bez světla 

vám to nalijí plastovým kalíškem do půlky kokosu.

 Místní to do sebe kopali a pak strašlivé chrchlali a plivali 

kolem sebe. Myslel jsem že to neslušné a pomaličku popíjel tu 

hnusnou hliněnou vodu. Cítil jsem jak mi trne pusa až jsem 

přestával cítít jazyk. 
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 Charlie se směje, že právě proto to do sebe musí hodit a pak 

rychle vypláchnout pusu vodou a plivat ven. To je normální, to 

co dělám já je neslušné. Jiny kraj, jiný mrav!

 Celý smysl pití kavy jak tom, že vás to úplně utlumí 

a v podstatě vypne. Takže tam všichni sedí koukají před sebe 

a mlčí. Ale to až po vypití několika kalíšků. Raději jsem zůstal 

zapnutý.

Opouštíme Pentecost.. na  letišti ještě tragikomická 

příhoda, kdy jedna rodina se snažila příbuzným na  druhém 

ostrově poslat v pytli napůl zabalené malé prasátko jako dárek. 

Jen tak, jako balíček. Paní za váhou jim to dlouho rozmlouvala, 

nakonec neletělo.

Kousíček od  Pentecostu je ostrov Malekula, kam jsme se 

nedostali, ale tam domorodci ještě stále chodí polonazí, ženy 

nosí jen sukně z palmových listů a muži jsou úplně nazí, jen 

kolem penisu mají omotaný takový list zvaný Namba, který 

nosí už i malí chlapci podle tradice.

Michal měl to štěstí že přemluvil místního průvodce 

Wilkina a na kánoi kterou museli 4 dny dlabat ze stromu se 

pak spolu dostali na malé ostrůvky u Malekuly, kde místní stále 

mají ploty z kostí a  lebek a poslední krevní msta, kdy snědli 

někoho ze sousední vesnice proběhla v roce 1988!!!

Tanna
Poslední ostrov. Je zde jedna z  nejpřístupnější aktivních 

sopek na planetě - vulkán Yasur. Na letišti sedáme na náklaďák 

který nás veze až na druhý konec ostrova.

 Bojíme se že nedojdeme, auto co 5 min. zastaví a chcípne, 

domorodec vždy otevře kapotu, pak do  ní skoro celý vleze, 

čouhají jen jeho hubená lýtka v červených podkolenkách, boty 

nemá, čímsi tam mlátí ale nakonec to spraví a jedeme dál. 

 

Projíždíme okolo vulkánu. Neustále z něj vystupuje černý 

dým. Krajina je pokryta černošedým popelem. Je to spíš jako 

černý plážový písek. Když projíždíme okolo kráteru vypadá 

to všude už jak na  měsíci. Je slyšet a  cítit temné dunění 

na  kilometry daleko. Jedeme dál až do  naší vesnice, našli 

jsme ubytováni v „treehouse“ - domeček postavený v koruně 

stromu. Větší divočina už to ani být nemůže. Spíme v koruně 

stromu a  asi 20 m nad zemí a  výhled přímo na  sopku, která 

je od nás asi 3 kilometry daleko. Ráno vyrážíme přes místní 

vesničku k sopce.

Doprovází nás dva kluci, abychom se v džungli neztratili. 

Vesnička je úžasná. Všude spousta dětí plně, volně pobíhajících 

psů a  prasátek. Polonahá rodinka vaří oběd, babička vedle 

z listu banánu plete koše na trh. 

Blížíme se k sopce, je to neskutečný pocit, cestou nahoru 

do  kráteru je cítit mohutné dunění, občas ze země stoupá 

pára. Docházíme na okraj kráteru právě když zapadá slunce. 

Stojíme na  okraji úžasu. Od  nás asi 500 m vaří horká láva 

a co chvíli vybuchuje a nadzvukovou rychlostí se řítí směrem 

k  nám. Místní nám říkají kdyby náhodou byl výbuch větší 

ať neutíkáme. Ptáme se jestli je to protože to nám nedoletí? 

Tak ne, doletí. Ale když prý budeme utíkat, nebudeme vidět 

kam to letí může nás to strefi t- jistá smrt. Velice uklidňující. 

Každopádně sedíme na okraji kráteru uchvácení tou podívanou 

až do  úplné tmy. Pomalu se vracíme naprosto omámeni tou 

silou. Nedovedu si představit co by se dělo kdyby to opravdu 

vybuchlo. Zjistíme že v naší stromové chaloupce máme dalšího 

obyvatele. Krysa našla jabka a pochutnala si. Ráno se loučíme 

se stromem, krysou a vesničkou a jedeme zpět.

Následuje parádní šnorchlování 

u  letiště, snad lepší než všechny 

předchozí ponory. Pro mě 

nezapomenutelná podvodní 

honička s jedním z nejjedovatějších 

mořských hadů na  zemi – 

korálovkou. 

Sedáme opět do  minieroplánu 

a  míříme zpět na  Efate. Poslední 

noc na  Vanuatu a  ráno už zpět 

do  Sydney. Určitě to nebylo 

naposledy. Dobití energií usínáme 

v  letadle a přemýšlíme nad vším co jsme zažili a hlavně kam 

příště! 

Mrkněte na fotky a videa a jestli někdy budete v Austrálii, 

rád Vám pomůžu naplánovat výlet, stojí to za to, i kdyby jen 

na týden.

Dotazy rád zodpovím přes Facebook, e-mail petr@balcarek.

com a nebo někdy v červnu osobně ve Vedrovicích.

Mějte se krásně,

Petr Balcárek
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU 
2016/17 NA NAŠÍ ŠKOLE

  Oslava svátku našich maminek…

11. 5. 2017

Mám ráda ptáčka na stromě,

motýla v zahradě,

kočku v domě,

zajíce na poli,

housenku na listu,

veverku v lese,

kachnu na rybníku,

koně na louce,

ježka v houští,

maminku v domě,

a tatínka, co střeží,

tak se to na světě patří…

Nejen se svými nejbližšími jsme oslavili svátek našich 

maminek - pohádkou, písničkou, básničkou i  kytičkou 

ve středu 11. května v základní škole …

  Den matek, 11. 5. 2017

  Po stopách Robinsona Crusoa

12. května 2017

V pátek 12. května 2017 jsme prožili krátký „Robinsonový“ 

příběh. Hledali jsme v  mapách, určovali světové strany, 

seznamovali se s  dávnými mořeplavci. Převáděli jednotky, 

„nosili“ koření, určovali rostliny, rozdělávali oheň, zatloukali 

hřebíky a hledali stopy lidojedů…

  Po stopách Robinsona Crusoa, 12. 5. 2017

  Poslední putování poutníků do „stověžaté“ Prahy…

17. 5. 2017

Poslední putování poutníků se uskutečnilo 17. 5. 2017.

Obdivovali jsme sídlo českých králů, starobylé stavby, 

kostely a domy. Žasli jsme nad Vltavou, Hradčany, Karlovým 

mostem, Staroměstskou radnicí s  orlojem a  dalšími 

památkami…

  Poslední putování poutníků do stověžaté Prahy, 17. 5. 2017
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  Sportovní trojboj dvojic v ringu, přehazované a střelbě 
na koš

25. a 26. května 2017

Za  jedenácti dvojic a  ve  dvou dnech probíhal 

na  víceúčelovém hřišti letošní souboj v  přehazované, ringu 

a střelbě na koš. Dvojice se překonávaly, překvapovaly rozhodčí, 

rodiče a prarodiče.

  Sportovní trojboj, starší kategorie, 26. 5. 2017

  Hasiči podruhé v letošním školním roce ve škole …

Projekt „Hasík“ zaměřený na výchovu dětí v oblasti požární 

prevence a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi

30. 5. 2017

Podruhé v letošním školním roce nás navštívili hasiči z řad 

dobrovolníků ze SDH Rakšice, aby předali dětem informace 

z  oblasti prevence před mimořádnými událostmi, naučili je, 

jak jim předcházet a  předali jim základní pravidla chování 

v případě jejich vzniku…

Druhá návštěva byla spojena s  ukázkou práce hasičů - 

dobrovolníků včetně prohlídky hasičského vozidla. 

Naše třetí návštěva, plánovaná na  podzim 2017, se 

uskuteční tentokrát přímo ve stanici jednotky PO v Moravském 

Krumlově.

  Hasiči podruhé ve škole, 30. 5. 2017

  Kde jsme rádi a kde se dobře cítíme…

31. 5. 2017

Uvítali jsme návštěvu v  rámci prezentace obce „Vesnice 

roku“ kytičkou, básničkou a pohádkou…

Jsme potěšeni velice,

proto přijměte od nás tyto malé kytice. 

A co chceme Vám teď říct?

Na to nám nestačí žádný list.

Jen to, že jsme tu rádi, že se tu nenudíme 

a všichni nám ve škole fandí.

Hra, prožitek, tvořivost, nápaditost, legrace a spolupráce,

to je naše školička Vedrovice…

  S panem Leošem Vidlákem podruhé v lese…

Čistili jsme krmelec a zásyp v lese po zimě…

31. 5. 2017

  Cesta s panem Leošem Vidlákem, 31. 5. 2017

  Hmatová stezka – stezka bosých nohou 

31. 5. 2017

Ještě před sto lety chodili lidé po  většinu roku bosí. 

I  my jsme to zkusili. Před školou jsme si vytvořili „hmatové 

cestičky“ z  šišek, kůry, kamínků, víček, písku i vody. Sundali 

si boty a prošli se naboso. Bylo to zdravé, zajímavé, poutavé, 

smysluplné… Každý ví, že na  chodidle je velké množství 

nervového zakončení, jejichž masáží posílíme nejen naše nohy 

ale i tělo a ducha…

  Hmatová stezka, 31. 5. 2017
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  Templštýn a jeho poklady…

1. června 2017

Hledat poklady je náročné. Přesto jsme se vydali prvního 

června na nedalekou zříceninu hradu Templštýn, kde poklady 

jsou. Cítili jsme vůni borovic, našli jsme hadí mord i černýše, 

hladili vodní hladinu a  vyslechli příběh o  dávném pokladu. 

Bylo nám krásně, bylo tam krásně…

  Templštýn a jeho poklady, 1. 6. 2017

  Jahodový pohár, 30. ročník, turnaj ve vybíjené a fotbale 
žáků 1. – 5. ročníku základních škol

2. června 2017

Naše dívky na turnaji v Olbramovicích získaly ve vybíjené 

2. místo a hoši v kopané 4. místo…

  Pasování na čtenáře a Škola naruby určená pro žáky 1. a 2. 
tříd základních škol…

Projekt realizovaný ve  spolupráci s  Městskou knihovnou 

Moravský Krumlov.

12. 6. 2017

„Slibujeme ve jménu všech krásných knížek –

pohádek, příběhů a básniček,

že se budeme vždy chovat jako správní čtenáři.

Budeme knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,

chovat se k nim vždy opatrně a s největší úctou

a budeme je mít rádi.

To slibujeme!“

V  závěru školního roku dvanáctého června 2017 byli 

slavnostně pasováni na čtenáře naši velcí čtenáři, naši prvňáci 

a druháci.

Každý prvňák i  druhák zdokumentoval své čtenářské 

i malířské umění, vzpomínky a zážitky z příběhů z přečtených 

knih do svých portfolií „Moje přečtené knihy“ a „Kniha básní“ 

a  moudra i  zkušenosti do  vlastnoručně vyrobené „Knihy 

přísloví“.

  Ochutnávkový koš

Projekt Ovoce a  zelenina do  škol je spolufi nancovaný 

z prostředků Evropské unie

15. 6. 2017

Poznávali jsme chutě, vůně, velikost i  tvar známých 

i neznámých druhů tropického ovoce. Povídali si o prospěšnosti 

konzumace ovoce a zeleniny pro naše tělo a zdraví …

  14. ročník matematické olympiády „Lískulka“ 
ve Vedrovicích

22. 6. 2017

Letošní ročník matematické olympiády „Lískulka“ na naší 

škole proběhl v odpoledních hodinách dvaadvacátého června 

2017. Zhlédnout novou matematickou pohádku a rozlousknout 

její matematické oříšky k nám přijelo 70 „velkých“ matematiků 

z 17 základních škol z okolí…

Blahopřejeme všem dětem k odvaze vyzkoušet něco nového 

a k jejich úspěšným řešením soutěžních úloh…

Blahopřejeme k  1. místu Tomáši Kuchaříkovi, ke  3. 

místům Nele Schovancové a Elišce Žďárské a k 6. místu Lukáši 

Bezděkovi ve  svých kategoriích a  Kateřině Čechové, Pavlu 

Martínkovi, Kristýně Mašové, Michalu Kuchaříkovi a  Anetě 

Haluzové a  všem dalším zúčastněným dětem děkujeme 

za vzorné reprezentace svých škol v matematice.

Aktivita byla fi nančně podpořena v rámci projektu „MAP 

rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko“, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_0000354, s  cílem podpory setkávání 

dětí se zájmem o matematiku, sdílení matematických představ, 

postupů a  zkušeností, podpory matematické gramotnosti 

a rozvoje zájmu o matematiku.

  Matematická olympiáda Lískulka, 22. 6. 2017

  Slavnosti poutníků ve Vedrovicích

22. 6. 2017

Ve  čtvrtek 22. 6. 2017 proběhly v  dopoledních hodinách 

na  naší škole „Slavnosti poutníků“ spojené s  historickou 

prohlídkou a přehlídkou řemesel po obci a hrami a slavnostmi 

poutníků v  přilehlých venkovních prostorách školy 

a vedrovické návsi…

  Slavnosti poutníků, 22. 6. 2017
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  Slavnosti poutníků před školou, 22. 6. 2017

   Poslední překvapení, poslední putování             
 

 
 

                                                  Těšili jsme se   
na Lískulku, Letní slavnosti v Třeboni, atletickou 

olympiádu, na cestu lesem k soutoku řeky Rokytné a Jihlavy a 
hlavně jsme se těšili na prázdniny. Měli jsme a máme „štěstí“. 

                                                                                                                                         ABNBNBA 

  Rozloučení poutníků, 22. 6. 2017

  Večerní putování

22. 6. 2017

…bylo ve znamení tajemství, překvapení, spolupráce, odvahy, 

přemýšlení i fyzické zdatnosti.

Ve  čtvrtek 22. června 2017 jsme společně prožili jedno 

ze starých řemesel. Stali jsme se na  chvíli řemeslníky, kteří 

potajmu přenášeli zboží přes hranice mimo celnice. Bylo to 

náročné, bylo to dobrodružné, bylo to napínavé…

  Večerní putování, 22. 6. 2017

  Atletická olympiáda malotřídních škol v Dolních Dubňanech

27. 6. 2017

Slibuji, že nebudu šetřit svých sil

v olympijských soutěžích

a že se nedopustím klamu,

abych nepošpinil dobré jméno své školy…

V duchu olympijských sportovních her a  tradic se setkali 

sportovci ze základních škol z  Bohutic, Dolních Dubňan, 

Jezeřan - Maršovic, Rybníků, Vémyslic a Vedrovic, aby měřili 

své síly v  běhu na  50, 60, 400 a  600 m, v  hodu kriketovým 

míčkem, skoku do dálky z místa a ve  štafetovém běhu. Naše 

školní výprava získala celkem 7 medailí a obsadila tak 5. místo 

v celkovém umístění škol.

Blahopřejeme ke sportovním výsledkům a umístění našich 

sportovců:

Elišce Žďárské, 1. místo v běhu na 600m,
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Petru Gigimovovi, 2. místo v hodu kriketovým míčkem

Michalu Kuchaříkovi, 2. místo ve skoku do dálky z místa

Elišce Žďárské, 2. místo ve skoku do dálky z místa

Anně Bognerové, 3. místo v hodu kriketovým míčkem,

Matyáši Kropátovi, 3. místo ve skoku do dálky z místa,

Kateřině Martínkové, 3. místo v hodu kriketovým míčkem.

  Atletická olympiáda, Dolní Dubňany, 27. 6. 2017

  Lesem sem, lesem tam, náš školní „cyklovýlet“

28. 6. 2017

Společná cesta na  kolech oborou k  soutoku řek Jihlavy 

a  Rokytné a  k  rozhledně Alfonse Muchy nám voněla lesem, 

sluníčkem i prázdninovým překvapením …

Děkujeme panu Michalu Rozmahelovi za  pomoc při 

zajišťování bezpečnosti našich dětí…

  Lesem tam, lesem zpět, cyklovýlet, 28. 6. 2017

  Slavnostní rozloučení 

23. 6. 2016

Na každém konci je krásné to, že něco nového opět začíná…

Rozloučili jsme se s  páťáky, se školním rokem, se 

vzpomínkami a  otevřeli „dveře“ nadcházejícím školním 

prázdninám…

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Získali jsme nadační příspěvek z  Nadace ČEZ ve  výši 

30  000,- Kč na  projekt s  názvem „Rozšíření materiálního 

vybavení školy“ v grantovém řízení Zaměstnanecké granty.

Děkujeme panu Zdeňku Tuzovi za  pomoc a  aktivity 

spojené s úspěšným získáním tohoto grantu, díky němuž bude 

škola, její venkovní prostory, vybavena zahradním nábytkem 

pro realizaci školních a mimoškolních aktivit.

Děkujeme také Dušanu Husákovi za partnerství na tomto 

projektu.

  Poděkování školy

Děkujeme panu Michalu Rozmahelovi za  podporu škole, 

který se vzdal fi nanční odměny za  výkon zastupitele obce 

ve  prospěch naší MŠ a  ZŠ Vedrovice po  dobu trvání jeho 

mandátu.

PaedDr. Božena Procházková, řed. šk.

Poděkování 

Vážená paní ředitelko,

milé paní učitelky!

Chci Vám srdečně poděkovat za  svou vnučku Barborku 

Dvořákovou a vnuka Filipa Dvořáka za velmi silný zážitek, který 

získali u  Vás na  matematické olympiádě Lískulka 22.6.2017. 

Vnučka se už předem moc těšila, protože je soutěživý typ a pouští 

se do všeho s vervou. Vnuk se chtěl připojit, až když se seznámil 

s atmosférou a prostředím.

Milé bylo přivítání od  Vašich dětí, potěšila nás pohádka, 

příjemné bylo posezení, občerstvení i návštěva Muzea. Líbila se 

nám tvořivost ve Vaší škole. Děkuji Vám za organizaci soutěže, 

podněcování dětí k matematice a zdravému soutěžení.

Naše heslo: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!!

Anežka Dvořáková, babička z Božic

Prázdninové divadlo pro děti – Podvodnická pohádka
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 SK Vedrovice
Zdravíme čtenáře Vedrovického zpravodaje a  naše 

fanoušky, kteří jsou nedílnou podporou týmu SK Vedrovice, 

z. s. Tímto krátkým článkem bych Vás chtěl seznámit s jednou 

zásadní novinkou.

Jedná se o  zavedení fotbalové mládeže, která zahájila 

v  letošním ročníku 2017/18 svoji první sezónu. Všechno to 

začalo minulý rok v březnu, kdy se zavedly pohybové aktivity 

pro všechny mládežnické kategorie. Pohybové aktivity byly 

vedeny formou klasického tréninku. Ten zahrnoval různé 

hry a  soutěže tak, aby sloužil k  procvičení celého těla. Díky 

rapidnímu nárůstu zájmu mládeže nabral trénink na efektivitě, 

a tak se rozvíjel skrytý potenciál a talent u zúčastněných dětí. 

Tréninková jednotka se koná každé pondělí a  středu 

od 17:00. V průběhu jarních, letních a podzimních dnů trénink 

probíhá na  fotbalovém hřišti nebo na  víceúčelovém hřišti. 

Přes zimní období se scházíme v  sokolovně, kde je trénink 

nastaven i na gymnastické základy. Od konce srpna letošního 

roku probíhají každý víkend mistrovská utkání přípravek. 

Nabízí soutěžní atmosféru nejen pro mládež, ale i pro rodiče 

a fanoušky všech týmů. 

Minulý rok před vánočními svátky proběhl vánoční 

turnaj v halovém a psím fotbale pro mládež a pro rodiče jako 

poděkování za podporu. V letošním roce se tento turnaj bude 

konat znovu. Rádi přivítáme i veřejnost, která se může turnaje 

zúčastnit. 

Na závěr bych chtěl poděkovat celému vedení SK Vedrovice, 

z. s. a všem rodičům za velmi kladnou spolupráci.

za SK Vedrovice, z. s. Filip Kolegar

O původu některých sportovních her
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  Zahazování sondy, z níž jsme získali cenné uhlíky k datování 

těžby ze střední doby kamenné.

Beseda „Lovci mamutů“ s PhDr. Martinem Olivou 
se uskuteční 26. října 2017 v 17 hod.
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NEPÁL 

23.10.-17.11.2016 
 

(MANASLU CIRCUIT TREK AND TSUM VALLEY) 
2.11. Chhekampar – Chumling, 26 km 
Vydáme se k ženskému buddhistickému klášteru - Rachen 

Gompa. Bez batohu je to opět paráda a  za  hodinu a  půl 

jsme v  klášteře. Oslovujeme první mnišky, které ovšem díky 

krátkému 3mm sestřihu vypadají jako mniši. Navštěvujeme 

jejich modlitebnu, která je oproti té včerejší mnohem 

modernější a větší. Je tu mnohem více světla a parkety (takže 

nám nemrznou nohy, protože boty jsme museli nechat přede 

dveřmi). Venku právě probíhá výuka angličtiny: „Where is 

the shoe, I brought yesterday?“ A stále do kola. Další klášter 

naproti ve skalách už nenavštívíme a vracíme se, přece jen nás 

čeká dlouhý sestup. Dáváme si ještě dýňovou polévku (s kousky 

dýně) a  je to příjemná změna po  těch všech nudlových 

variacích. Potom se tedy vydáme na  sestup prašným, ale 

velmi fotogenickým údolím a těšíme se na opět výborný Dal 

Bhat, který jsme zde před 3 dny měli. Jo, a  ještě tu běhal pes 

s  červenýma očima, které v noci svítily (modře)….teda když 

na něj člověk (nechtěně) posvítil čelovkou :).

3.11. Chumling – Deng, 23 km
Opouštíme Tsum valley a napojujeme se na původní okruh, 

kde nás čekají další výhledy a také více turistů. Čím výše a dále 

od civizilizace jsme, tím vyšší jsou i ceny jídla. Zvláštní je, že 

za pokoj pro tři platíme v průměru stále 100 korun, ale za jídlo 

cena roste i  na  dvojnásobek. Dopravit sem nějaké potraviny 

stojí hodně peněz, nebo pořádnou dřinu. Stoupá i  cena čaje 

a vody (velká, asi 2,5l termoska vody, stojí 200 Kč). <br />

V poslední vesničce v Tsum, kde se zastavujeme na oběd, 

uslyšíme poprvé češtinu. Dokonce je mi ten hlas povědomý 

a vsadila bych se, že už jsem ho někdy slyšela. Skupinka asi 10 

dospěláků je z  CK Namche a  jejich vedoucí není nikdo jiný, 

než Radka Tkáčiková, která je odbornicí na Nepál již několik 

let. Stihnou nám sdělit, že v BC na Manáslu jsou tři Češi, kteří 

se snaží o  vrchol a  tak jsme zvědaví, jestli je potkáme. Celý 

den jdeme podél řeky, jednotvárnou a nekonečnou krajinou, 

semtam potkáme dědulu jak vede kravku s košem plným trávy 

z pastvy. Šlapeme jak roboti a tak si zpříjemníme alespoň večer, 

kdy objevujeme v jídelním lístku rýži se zeleninou a s tuňákem. 

Usínáme v dřevěných chatkách za hukotu řeky a stěnami opět 

docela protahuje. 

4.11. Deng – Namrung, 18 km
Ráno si zkoušíme napravit mikrofl óru a  objednáváme si 

čaj Masala, který je s mlékem, které normálně ráno nepiji ani 

doma. Nemám vlastně ráda ani masalový čaj, který je na mne 

díky sladkému koření moc aromatický, ale změna je život. 

Nakonec se obavy z mléka nepotvrdí, ale stejně už další ráno 

neexperimentuji. Opouštíme hotel se sympatickým názvem 

Shangri La a  za  chvíli přecházíme lanový most na  druhou 

stranu řeky. Cesta je dost strmá, místy lezeme po  dřevěných 

žebřících a za chvíli jsme vysoko nad řekou. V první vesnici 

se rozhodneme se, že využijeme chvíli odpočinku a  sluníčka 

a myjeme si vlasy už dopoledne, aby nám stihly uschnout přes 

den.

Při závěrečném dvouhodinovém stoupání do  Namrungu, 

potkáváme skupinku nosičů, z  nichž každý nese snad 40 kg 

(mají dva batohy spojené do jednoho a svázané lanem je nesou 

opřené o čelo). Jeden protijdoucí nás pozdraví „privět“, což je 

ruský pozdrav, který nás překvapí asi jako eskymák na poušti. 

Asi nesl zavazadla ruským turistům, kteří tu prý jsou, ale nikdy 

jsme je nepotkali. Mim říkal, že se dozvěděl od jejich nosičů, 

že Rusové ráno nesnídají, pak celý den šlapou a ujdou obrovské 

vzdálenosti. 

Namrung je větší vesnice. Mim nám slibuje wi-fi , ale 

nefunguje, i když její logo je na cedulce každého guesthouse. 

Dostaneme malou dřevěnou chatičku, kam se i  s  batohy tak 
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tak vejdeme. Rychle objednáváme kbelík vody na mytí a pak se 

přesouváme do jídelny, kde mě potěší stejný fi ltr na vodu, jako 

mám já – Sawyer. Funguje i na principu gravitace, takze přes něj 

voda nalitá z vrchu proteče a můžeme ji tak pít už fi ltrovanou. 

Dáváme si velkou termosku zázvorového čaje za 240 Kč a mix 

chowmain (čínské nudle), které už později nic nepřekoná, 

protože jsou neskutečně dobré, dokonce s jačím sýrem.

5.11. Namrung – Lho (3180m), 13km
Čím výše jsme, o to kratší úseky jdeme. Každý den ovšem 

vypadá podobně. Snídaně na  7,00, pak 3-4 hodiny chůze, 

hodinový oběd a  další cca 3h chůze. Dnes ovšem obědem 

i  končíme, máme půldne náskok a  na  tomhle místě se nám 

natolik zalíbí, že zde zůstaneme. Poprvé se ukazuje královna 

zdejších hor, osmitisícová Manáslu. Je to krása, pohybovat se 

v podhůří se zlatými modříny, kde se pět kilometrů do výšky 

tyčí tato majestátní hora. Právě nastává období žní a lidé na poli 

se činí současně s  dětmi, které však stíhají odbíhat k  plotu 

natahovat ručičky na nějakou sladkost. Lokální brambory jsou 

vyhlášené a  opravdu vynikající. Vydáme se do  nedalekého 

kláštera určeného k výchově chlapců. Leží na mírném kopci, 

z kterého jsou parádní výhledy na celou vesnici. Na druhém 

konci kláštera objevujeme baseballové hřiště s  pobíhajícími 

mnichy v dlouhých šatech a taky solární systém sprch. Trochu 

(nebo spíš hodně) právě vycházejícím klukům s  ručníkem 

na  hlavě závidíme, protože teplou sprchu uvidíme nejdříve 

v KTM.

Seznamujeme se s  Mimovým otcem Basantou, kterého 

jsme konečně došli a jeho klienty z USA a u společné kávy se 

kocháme výhledem jako na  Matterhorn. Poprvé se v  jídelně 

navečer začíná topit. Teplo je však jen kolem kamen, takže 

už 2m od  nich sedíme stále v  péřové bundě. Jsou ale i  tací, 

kteří dokáží sedět v  péřové bundě přímo u  kamen. Jsou to 

Indičtí studenti, kteří zde dělají průzkum, či nějaké sčítání 

obyvatel a  dle jejich výrazu soudím, že chladné večery jsou 

pro ně opravdovým utrpením. Mezitím se bavíme s místními 

o Člověku v tísni, který je zde hodně aktivní (People in need) 

a o Pavlu Bémovi, který sem pravidelně jezdí (byl tu před 14ti 

dny) a  místní vesnice fi nančně podporuje. V  jednom hotelu 

(který patřil k těm „luxusnějším“), objevujeme jeho kalendář, 

který vydal na podporu této oblasti po zemětřesení. 

Když jdeme spát, slyšíme neustálé bušení v  pravidelném 

rytmu, jako by se zasekla mlátička… Cestou na  záchod si 

všimnu, že na dvorku za chatkami se mlátí obilí cepy. Očima 

turisty zážitek a  návrat do  minulého století, očima místních 

zcela běžná věc.

6.11. Lho – Sama Gaun, 11km
Dnes nás čekají jen 4 hodiny chůze, takže nikam 

nespěcháme. První půlku jdeme částečně pralesem ve  stínu 

(na  tričko a  kraťasy to už několikátý den není), bavíme se 

s  Mimem o  místních zvyklostech a  mmj. se dozvídáme, 

že je-li v  rodině víc dětí, žení / vdávají se postupně od  toho 

nejstaršího. Do  vesnice přecházíme další z  lanových mostů 

a poslední úsek tvoří už rozlehlé a široké údolí s povalujícími 

se jaky. Ze Sama Gaun běžně horolezci vyráží na  expedice, 

útočící na  vrchol Manáslu, tak se objevují obchůdky a  také 

více hotýlků a možností ubytování. Ve skromných zahrádkách 

ještě ve 3000m rostlo zelí, květák, salát či mrkev. Tady už jsme 

v  3500 m a  zahrádky nevidíme žádné. Přesto v  jídelníčku 

nabídka nějaké zeleniny neustále je. Jdeme k  nedalekému 

klášteru, kde zrovna probíhá obřad, venku sedí mniši a točí svým 

bubínkem (který symbolizuje obcházení stúpy), pálí větvičky 

z  tisu a  tak si zde jen sedneme, pozorujeme dění, zkoušíme 

na sebe přenést atmosféru a meditujeme s nimi. Po třetí hodině 

zaleze slunce za nejvyšší kopečky a rázem se ocitáme ve stínu 

a  taky hned vytahujeme bundy, čepice a  rukavice. Protože 

zdaleka není čas večeře a  ve  studeném pokoji se mi nám 

být nechce, jdeme s  Mimem na  policejní stanici s  kontrolou 

našich permitů. Večer popíjíme čaj a připravujeme se duševně 

na zítřejší odpočinkový den, kdy máme v rámci aklimatizace 

naplánovaný výlet do základního tábora Manáslu, který leží dle 

naší mapy ve výšce 4400 m. Že je to ve skutečnosti 4850 mnm 

zjistíme však až následující den.

7.11. Sama Gaun – Manáslu BC 
(4850 m n. m.), 18km
V  6,30 vyrážíme na  dlouhý aklimatizační výlet 

do základního tábora Manáslu. Cesta vede asi půlhodiny podél 

toku říčky a pak se zvedá. Nejdříve mírně lesíkem a až stromy 

zmizí, začne se klikatit vzhůru k výhledům. Snažíme se hodně 

pít, vodu z ledovce naštěstí několikrát překračujeme. Čím jsme 

výš, tím víc se otvírá obrovská moréna, která vytváří dojem 

masivní skály, ale praskání a mohutné pukání a sesuvy ledovce 

jsou živým důkazem, že to skála není. Když uvidíme první 

praporky, začínáme se těšit, že se blíží konec nekonečného 

stoupání. Je to ale jen předzvěst starého BC, do toho nového 
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je to ještě další hodina 

chůze. Nemůžeme se 

dočkat, když je to taková 

perla našeho treku. V  BC 

se včak žádná expedice, 

i  když jsou tak výborné 

podmínky, o  vrchol 

nepokouší. Vychutnáme si 

tu svačinku a po půlhodině 

se vydáme na  sestup. 

Darina začne najednou 

v  půli cesty omdlívat, tak 

ji Tom podepírá a  dovede 

ji až dolů. Cestu tak skoro 

seběhneme. Máme toho 

všichni plné brejle, dáváme si česnekovou polévku, i  když 

česnek v ní asi není. Kromě polévky si taky dopřejeme sprchu, 

která však nesedne Darině, která svůj vyčerpaný organismus 

totálně zmátla (nejdřív výškou a pak i teplotou) a on zareagoval 

obrovskou zimnicí. Další hodiny máme tedy o  zábavu 

postaráno, dostáváme různé rady, zahříváme Darču, ptáme se 

na možnost přivolat vrtulník, ale hlavně doufáme, že to přejde. 

Vrtulník je dost komplikovaná a hlavně drahá záležitost. Signál 

tu mají jen místní a satelitní telefon nemáme. Už se nemůžu 

dočkat, až zalehneme, dnes to bylo náročné, bolí mě hlava 

a ráno musíme vyřešit, jak pokračovat. 

8.11. Sama Gaun – Samdo, 10 km
Noc proběhne nad moje očekávání dobře a  všichni 

spíme. Hlava mě ale stále bolí. Po  snídani zjišťujeme, jak je 

na tom místní telefon s přivoláním vrtulníku. Darina si stále 

přeje odejít z  hor za  každou cenu a  tak jdeme do  největšího 

hotelu, kde si připadáme jako v  jiném světě. Velká a  čistá 

jídelna, recepce, na zdi kalendář Pavla Béma. Za námi se ozve: 

Ahoj….Čau, zdravím Slováky! Než si uvědomíme, že oslovení 

v prázdné jídelně patří nám, chvilku nám to trvá :) Náš Tom 

je totiž Slovák, a  tak tvoříme zajímavou, česko-slovenskou 

partičku. Dáme se do  řeči s  naším novým známým, kterým 

není nikdo jiný než jeden člen z české expedice, o které jsme 

slyšeli cestou od Radky Tkáčikové. Takže Češi už slezli dolů, 

proto jsme neviděli nahoře žádný stan. Má pěknou modřinu 

pod okem a vypadá to, že si to nahoře rozhodně užili. Nabídne 

Darině, že se k nim může přidat, protože ještě dnes sestupují 

(stejnou cestou, jako jsme šli nahoru). Čekají je ovšem 

mnohem delší úseky, než jsme šli nahoru a  celou naši asi 

8-mi denní trasu musí kvůli zpátečnímu letu zvládnout za  4 

dny. Mají objednané muly na  batohy i  na  materiál. My jsme 

jen dva dny od  sedla a  úseky máme velmi krátké. Darina se 

rozhodne pro sestup. Musíme tedy vyřídit formality a  sdělit 

tohle rozhodnutí agentuře v  KTM, aby za  ni náš guide už 

neměl odpovědnost. Kolem desáté se rozloučíme a naše cesty 

se rozdělí. My pokračujeme nahoru, dokončit okruh, Darča ze 

strachu o svoje zdraví dolů. Do KTM máme dorazit v přibližně 

stejnou dobu, možná s jednodenním rozdílem. 

Do  vesničky Samdo dorazíme po  třech hodinách. Cesta 

vede příjemně po  vrstevnici, jen ke  konci se trochu zvedá. 

Ocitáme se opět blíž tibetským hranicím, které jsou viditelné 

už přes kopec. Večeři strávíme se skupinou Holanďanů, co mají 

svého kuchaře. Funguje to tak, že si propůjčí kuchyň a vyváří 

svoje vlastní jídlo o třech chodech. Dnes mají rajskou polévku, 

která však smrdí naprosto uměle, takže jim nezávidíme. Druhý 

chod už vypadá lépe, dokonce dostanou hranolky (ty už trošku 

závidíme) a cpou se, až mají boule za ušima. Já jsem přejezená 

ze svého vlastního jídla, takže naštěstí nekoukám moc mlsně. 

Jen se divíme, jak kolem nich nosiči, kuchaři a celý doprovodný 

poskakují jak cvičené opice. Zřejmě ví, že od  toho se odvíjí 

výše dýška. Jejich vedoucí šel dokonce 4h do další vesnice, aby 

jim rezervoval ubytování na  další noc, které bývá omezené 

kapacitou.

9.11. Samdo – Dharmasaala (4400m), 10km
Opět zíráme, co všechno jsou schopni Holanďani sníst. 

Začne to ovesnou kaší, pokračuje palačinkami a  na  závěr je 

omeleta a ještě všem přidávají. Tak tak pro sebe urveme kousek 

marmelády na náš „chudý“ tibetský chleba. Do další vesnice 

jdeme 3,5 hodiny. Úseky jsou poslední dny krátké, takže už se 

těšíme, až přelezeme sedlo a půjdeme zase celý den. Protože 

Dharmasaala není vlastně vesnicí, ale spíš táborem, ze kterého 

se vyráží do  sedla, je někdy problém sehnat ubytování a  tak 

někteří průvodci den předtím dojdou až sem a udělají pro svoje 

zákazníky na další den rezervaci.

Když dorazíme, Mimův otec nám drží místo ve stanu (kde 

se poprvé štítím matrace). Takže se zde moc nezdržujeme 

a jdeme se slunit ven, jelikož i když jsme hodně vysoko (4400m), 

je zde krásně teplo. Sedíme na kamenech a opíráme se o zeď 

zdejší jídelny, dojídáme předraženou polévku, pijeme kafe 3v1 

a tak trochu nahlas se zasním o štrůdlu se šlehačkou. V tom se 

ozve: „to byste toho chtěla nějak moc, slečno.“ Otočíme hlavy 

a uvidíme vedle nás sedícího, asi 70-ti letého sympaťáka. 

Další úsměvná historka přijde od  Holanďanů, kteří se 

pochlubí, že mají v  plánu vystoupat na  Larkya Peak (cca 

6000m) a neví, že jejich průvodce se přes den s mapou v ruce 

ptal toho našeho, jestli ví, která hora je Larkya Peak.

Večeříme ve  společné jídelně, která je pro všechny a  tím 

pádem je hodně přeplněná (jinými slovy je narvaná) všemi 

národnostmi. Noční můrou se stává hlavně návštěva WC, které 

je zde pro celý tábor také pouze jedno, dveře nejdou zavřít a tak 

stejně většina chodí bokem. Zbytečně tu tedy nevysedáváme, 

jdeme spát a přípravit se na ranní paniku, protože se všichni 

chystají vstávat už před 4h, aby došli včas do sedla. Jsme sice 

jiného názoru, ale vyvracet jim to nechceme.

Martina Prášková

Pokračování příště
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 Zprávičky z Rodičovského sdružení při MŠ Vedrovice
Co jsme zvládli v loňském školním roce

Maškarní ples
Maškarní ples s tématem Z pohádky do pohádky se konal 

18.3.2017 v  KD. Celým odpolednem nás provázelo Divadlo 

Slunečnice. Myslím, že dětem se to líbilo a nikdo se nenudil.  

Musíme také ještě poděkovat všem obyvatelům Vedrovic, panu 

starostovi, obci Vedrovice i všem ostatním sponzorům a také 

rodičům, kteří přiložili ruce k dílu, bez nich bychom se při této 

akci určitě neobešli.

Výlet do pravěku a za zvířátky
Výtěžek z maškarního plesu nám loni opět dovolil vyrazit 

na  výlet. Tentokrát si výlet odhlasovaly samy děti ve  školce, 

a  tak jsme vyrazili do Dinoparku a ZOO ve Vyškově. Počasí 

nám vyšlo, věřím, že se všichni dobře bavili. Nakonec děti 

v upomínku dostaly i malého dinosaura.

Rozloučení se školkou
Vzhledem ke  krásnému počasí jsme upustili od  opékání 

buřtíků a  raději jsme zvolili ovocné hody, největší úspěch 

měl samozřejmě vychlazený meloun, a  neméně úspěšná 

byla i  zmrzlina, maminkám děkujeme za  upečení buchet, 

a  těm kdo se podíleli na  zajištění akce patří také veliký dík, 

a  samozřejmě musíme poděkovat i  obci, za  zapůjčení stolů, 

lavic a trampolíny…

A nyní jsme rovnýma nohama skočili do nového školního 
roku.

Drakiáda
První větší akcí je Drakiáda, 1.10.2018 od 15h na fotbalovém 

hřišti Pod skalami, na kterou jsou srdečně zvány všechny děti 

z Vedrovic, jejich rodiče i prarodiče. Doufejme, že nám bude vítr 

vát, aby nebe bylo plné draků. A kdyby náhodou nefoukalo, tak 

si ty draky alespoň namalujeme křídami na silnici a zablbneme 

si při soutěžích. Občerstvení je zajištěno. Akce se ruší při 

vydatném dešti. Doufám, že účast bude i tak velká, ani loni nás 

ošklivé počasí neodradilo.

Svatomartinské ježdění
Letos nám sice sv. Martin připadne na sobotu, ale zkusíme 

sv. Martina na koni, i když možná né bílém, přivolat už v pátek 

či až v pondělí.  Děti o svezení na koni určitě nepřijdou.

Za RS Martina Bezděková

Hody 2017
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 Letní prázdninová školka 2017 
aneb Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Obec Vedrovice opět prodloužila provoz mateřské školy. 

Letošní prázdninová školka proběhla první tři červencové 

týdny v  prostorách školní družiny ZŠ Vedrovice. Celkem ji 

navštěvovalo 9 dětí.

Každý den nás čekala pohádka s  úkolem. Víla Amálka 

a  skřítek Racochejl nás požádali, abychom postavili lesním 

skřítkům a  vílám domeček, pohádka Broučci nás zavedla 

k  pokladu, dramatizovali jsme Červenou Karkulku, správně 

poskládali pohádku O Budulínkovi a v neposlední řadě jsme 

hledali dvanáct měsíčků. S paní Vlastou Grunovou jsme volily 

program tak, aby děti měly co možná největší prostor pro 

volnou hru. Když nám počasí přálo, využívali jsme zahrádku 

mateřské školy.

Týdny byly plné pohybu, zpívání, čtení, výtvarných 

činností i odpočinku. Cílem byla zábava a já doufám, že si děti 

prázdninovou školku užily.

Na  závěr patří poděkování všem, kteří se podíleli 

na bezproblémovém chodu a organizaci. Velké díky MŠ a ZŠ 

Vedrovice za  poskytnuté prostory a  vybavení, paní Vlastě 

Grunové za perfektní spolupráci, pohostinství za obědy, paní 

Doležalové za  výdej obědů, paní Knotkové za  úklid, panu 

starostovi, zaměstnancům OÚ a dalším.

Iveta Novotná

 Vysoká pri Morave
Návštěva partnerské obce Vysoká pri Morave.

  Vítanie jesene - Deň bosoriek a bučí

  Staří páni Vysoká pri Morave vs Vedrovice

  Hasiči bez hranic 2017

  Soutěž Gulášmajster 

2017
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 Obec vítala prvňáčky

 Vítání dětí 24.9.2017
Pavlína Slaná, Dita Bauckmannová, Tomáš Smrček, 
Adam Kopetka, Adam Jursa

Životní jubilea 

60 let Pavliš Josef ........................................................... 4.11.

 Slaný Oldřich ..................................................... 18.11.

65 let Kopetková Helena ............................................ 22.10.

 Plíšková Blanka ................................................. 28.10.

 Balcárková Marie ................................................ 8.11.

 Hladík Vratislav ................................................ 11.11.

 Klímová Alena .................................................. 18.11.

 Nováková Helena ................................................ 4.12.

70 let Procházka Zdeněk ............................................ 24.10.

 Otradovec Dušan ................................................ 8.11.

75 let Řezáčová Milada ................................................. 4.10.

 Kampasová Anežka .......................................... 18.11.

 Foretník Karel ................................................... 21.12.

80 let Hladíková Marie ............................................... 29.10.

81 let Formanová Emílie .............................................. 4.11.

 Unzeitigová Štěpánka ....................................... 21.12.

82 let Martínková Zdenka .......................................... 18.12.

83 let Řezníčková Olga ................................................. 6.10.

 Záviška Zdeněk ................................................. 30.10.

 Buršíková Emílie ................................................. 8.11.

84 let Černý Miroslav ................................................. 16.10.

 Janíček Jan ......................................................... 13.12.

 Janíčková Božena .............................................. 22.12.

86 let Procházková Marie ........................................... 25.11.

87 let Hermanová Božena .......................................... 12.11.

 Heroutová Miluška ........................................... 27.11.

 Světlíková Květoslava ....................................... 20.12.

88 let Vaníčková Anna ................................................ 29.10.

91 let Staňková Arnoštka ........................................... 19.12.

Sňatky

Aneta Bechová – David Panáček

Hana Hrubá – Martin Vejvalka

Martina Cábová – Ondřej Buršík

Lucie Küfh aberová – Josef Kopeček

Narozené děti

Dita Bauckmannová

Adam Kopetka

Adam Jursa

Benjamin Mika

Oliver Žák

Zemřeli

Ladislav Buršík, nar. 1928

Pohyb obyvatel 

Přistěhovali se 4 občané

Narodilo se 5 děti

Odstěhovalo se 7 občanů

Zemřel 1 občan

Ke dni 18.9.2017  mají Vedrovice 846 obyvatel

Přistěhovali: 

na čp. 23 - 1 osoba, na čp. 123 - 2 osoby, na čp. 234 - 1 osoba

Odstěhovali:

z čp. 1 - 3 osoby, z čp. 44 - 2 osoby, z čp. 222 - 2 osoby


