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 Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.

Dostává se Vám do  rukou po  pěti měsících náš další 

vedrovický zpravodaj. V  tomto čísle najdete opět mnoho 

užitečných informací a  zajímavých článků. Připomeneme si, 

co vše jsme od  června do  října v  naší obci prožili a  jaké akce 

ve  Vedrovicích proběhly. Dozvíte se také to, co nás v  nejbližší 

době čeká nebo co se připravuje na delší časové období.

Jsem moc rád, že se nám i přes problémy, které nám někteří 

tak rádi připravují, daří naše záměry a  projekty postupně 

realizovat, byť někdy déle, než jsme si mysleli. Příkladem budiž 

sběrný dvůr, který jsme plánovali uvést do provozu již v polovině 

prázdnin, ale mohli jsme ho otevřít až 2. října. Plné kontejnery 

svědčí o tom, že už naplno slouží celé naší obci.

Je to rok, co se volilo nové devítičlenné zastupitelstvo naší 

obce a mně se potvrdilo to, o čem jsem byl přesvědčený ve slově 

starosty v listopadu 2018. Tedy, že pro obec aktivně pracuje osm 

členů zastupitelstva a daří se nám obec dále posouvat a společně 

ji rozvíjet. Ten devátý jde vším možným proti obci i proti všemu 

co dobrého se u nás děje. Systém voleb do obecních zastupitelstev 

je takový, že i tento člověk se sem dostane a jiní (s mnohem více 

hlasy) se do ZO nedostanou. A proto vítám návrhy na změnu 

systému, který by se podobal tomu, jaký mají u našich sousedů 

na Slovensku.

Během prázdnin bylo uspořádáno mnoho kulturních 

a  sportovních akcí, a  já bych chtěl tímto poděkovat všem 

organizátorům za  čas, který tomu věnovali, protože všechny 

stály za to!

Další akce nás čekají s  koncem roku a  bude se jednat 

především o ty tradiční – Martinské hody, Rozsvícení stromečku 

s  čertíky na  návsi a  Živý Betlém. Na  ten bych Vás chtěl před 

Vánocemi speciálně pozvat a prozradit Vám, že bude v letošním 

roce pojatý zcela jinak, než jste zvyklí. Můžete se tedy na pátek 

20. prosince o to více těšit.

Přeji Vám příjemné čtení a vše dobré v konci roku 2019!

Dovolím si tentokrát ukončit slovo starosty citátem Jana 

Wericha:

„Jestliže neumíš, naučíme, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, 

jestliže nechceš, nepotřebujeme tě.“

Váš starosta

Richard Janderka

 Radnice informuje

 Odpady v naší obci

Sběrný dvůr
Od 2. října je v provozu naše nové Sběrné středisko odpadů 

(Sběrný dvůr), kde je možné odpady odevzdávat každou středu 

od 10 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin a v pondělí od 8 

do 12 hodin.

Odpovědná osoba a  obsluha sběrného dvora je pan Jan 

Větříček, kontaktní telefon: 724541050

Je zde možné odevzdat tzv. běžné odpady, pod 
označením O

Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 020108, 

Plastový obal, Papírové a  lepenkové obaly, Plastové obaly, 

Dřevěný obal, Kovový obal, Kompozitní obal, Směsné obaly, 

Skleněné obaly, Textilní obaly, Alkalické baterie, Jiné baterie 

a akumulátory, Dřevo, Sklo, Plasty, Měď, bronz, mosaz, Hliník, 

Olovo, Zinek, Železo a ocel, Cín, Směsné kovy, Papír a lepenka, 

Sklo, Oděvy, Textilní materiály, Jedlý olej a  tuk (pouze 

rostlinného původu), Vyřazené elektrické a  elektronické 

zařízení (kopírky, tiskárny atd.) neuvedené pod čísly 200121, 

200123, 200135, Dřevo neuvedené pod číslem 200137, Plasty, 

Kovy, Biologicky rozložitelný odpad, Směsný komunální 

odpad, Objemný odpad

Pneumatiky – s poplatkem 30,-Kč za kus (traktor, nákladní 

auto 60,-Kč za kus) 

Stavební odpad (Beton, Cihly, Tašky a keramické výrobky, 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17  01  06) – v  omezeném 

množství = maximálně jeden auto-vlek za  týden. Od  roku 

2020 bude stanoven hmotnostní limit na osobu a dům. Po jeho 

překročení se bude za tento odpad platit, dle ceníku.

V případě stavebního odpadu není cílem při odevzdávání 

odpadu to, aby sem mohl někdo navážet odpady z  bourání 

celého domu, ale mít možnost odevzdat stavební odpady 

z drobných stavebních prací (např. při opravě koupelny nebo 

kuchyně).

Větší množství stavební suti a  hlíny je možné vozit 

na ofi ciální odběratele tohoto odpadu.

Kontakty na  fi rmy zabývající se ukládáním inertních 

odpadů (stavebních sutí):

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

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

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

e-mail: havlasek@stavos.cz 

Nebezpečné odpady, v provozním řádu pod označením N

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, 

Nechlorované hydraulické minerální oleje, Jiné hydraulické 

oleje, Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací 

oleje, Jiné motorové, převodové a mazací oleje, Jiná rozpouštědla 

a  směsi rozpouštědel, Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, Absorpční 

činidla, fi ltrační materiály (včetně olejových fi ltrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a  ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami,  Olejové fi ltry, Brzdové kapaliny, 

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky, Olověné 

akumulátory, Nikl-kadmiový akumulátory, Rozpouštědla, 

Fotochemikálie, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, Vyřazená 

zařízení obsahující chlorofl uorouhlovodíky – ledničky, Olej 
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a  tuk neuvedený pod číslem 200125, Barvy, tiskařské barvy, 

lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, Nepoužitelná 

cytostatika, Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 

200131, Baterie a  akumulátory, zařazené pod čísly 16  06  01, 

16  06  02 nebo pod číslem 16  06  03 a  netříděné baterie 

a akumulátory obsahující tyto baterie – nejedná se o přenosné 

baterie, ale pouze autobaterie, Vyřazené elektrické nebo 

elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky.

Kompletní seznam odebíraných odpadů ve sběrném dvoře 

je u zpravodaje na vloženém papíru.

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

systému, kdy každý sudý čtvrtek svážíme po obci pytle s plasty 

a pytle s papírem, které se následně váží a evidují přes čárový 

kód na Vaše odpadové účty, kde sbíráte tzv. eko-body. Tento 

systém bude i po zahájení provozu sběrného dvora zachován 

ve stejném režimu.

Daří se nám v obci vytřídit velké množství papíru, plastů 

nápojových kartonů tímto 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 velmi zodpovědný přístup, Vám děkujeme!

Připomínáme několik zásad, které byly v minulém vydání 

zpravodaje zmíněné:

1. Sešlapujte prázdné plastové láhve a  dávejte pře 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.

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. Pro lepší orientaci v případě poškození kódu 

doporučujeme k  němu připsat lihovou fi xou Vaše číslo 

popisné.

Třiďte odpad. Má to smyl!
Sklo, plechovky a  drobný železný šrot můžete odevzdat 

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

sběrných hnízdech (místech), které také zůstanou zachovány. 

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

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

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

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

sklenice rozbijete, do  popelnice se vejde větší množství skla. 

Žádáme Vás také, abyste na těchto sběrných místech udržovali 

pořádek.

Sklo ve  větším množství, nebo velké tabule skla můžete 

odevzdat na  sběrném dvoře nebo je ukládat v  nových 

kontejnerech, které jsou umístěny vedle garáže za  KD. Sklo, 

které má v  sobě drátěnou výplň, můžete odevzdávat pouze 

na  sběrném dvoře. V  případě, že potřebujete odevzdat 

do  sběrného dvora kompletní okna, je potřeba z  dřevěných 

rámů sklo odstranit a  odevzdávat zvlášť (dřevěné rámy 

do dřeva, skelnou výplň do skla).

Starý textil, oděvy a boty můžete odevzdávat do kontejneru 

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

za základní školou a nově také na sběrném dvoře.

Jedlé tuky a  kuchyňské oleje můžete odevzdávat v  PET 

lahvích, popřípadě plastových kanystrech do sběrných beden, 

které jsou umístěny ve  vstupní hale OÚ a  také na  sběrném 

dvoře.

Prázdné baterie můžete doma shromažďovat do praktických 

boxů Ecocheese, které si jednoduše a  zdarma objednáte 

na  OÚ. Více na: www.ecocheese.cz (informovali jsme o  nich 

již ve zpravodaji – říjen 2016). Tyto nashromážděné baterie je 

pak možné odevzdávat do sběrného dvora nebo do kontejneru 

ECOBAT, který je umístěn ve vstupní hale OÚ.

Prázdné tonery z tiskáren je možné odevzdávat do sběrného 

dvora.

Staré elektrozařízení můžete odevzdávat do  sběrného 

dvora. Lednice a  mrazáky musí být odevzdávány v  úplném 

stavu (tzn. také s  motorem). Do  sběrného dvora můžete 

odevzdávat také malé elektrospotřebiče (lampičky, tiskárny, 

počítače, klávesnice od PC, žehličky, mixéry apod.)

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

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

I  nadále je ovšem budeme po  obci svážet formou pytlového 

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

zvyklí. Tuto službu rušit nebudeme. Poslední svoz v tomto roce 

bude v pondělí 11. listopadu a svážení od domů zahájíme opět 

v dubnu 2020. 

Pro pytlový sběr připomínáme zavedená pravidla:

- Drobný bioodpad dávejte do  igelitových pytlů, aby byla 

zaručena dobrá manipulace při nakládce. Pokud je tráva 

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

vysypávání pytle. Materiál do pytlů nemačkejte. Jdou pak 

špatně vysypávat.

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

ukládané množství přizpůsobte hmotnosti tak, aby se pytel 

neprotrhnul.

- Nemíchejte trávu a  listí s  větvemi. Větve skládejte vedle 

tohoto odpadu, odvezou se zvlášť.

- Velké větve stromů dělte na jednotlivé menší části o délce 

max. 120-150 cm

- V  odpadech nesmí být příměs plastů, papírů a  jiných 

odpadů, které nemají biologický původ.

Hmotnost pytle by neměla přesahovat 20 kg

Nepoužívejte jutové pytle, jdou velmi špatně vysypávat!

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

V případě předání bioodpadu do sběrného dvora je potřeba 
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dodržovat stejná pravidla.

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

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

- Velké větve stromů dělte na jednotlivé menší části o délce 

max. 120-150 cm

- V  předaných odpadech nesmí být příměs plastů, papírů 

a jiných odpadů, které nemají biologický původ.

Kompost
K  volnému odběru je připraven již první kompost 

(substrát), který je ze svozů v letech 2016 a 2017. Můžete si ho 

odvážet v provozní době ze sběrného dvora. V případě zájmu 

o  větší množství si odvoz dohodněte s  obsluhou sběrného 

dvora. Vyzvednete si ho na bývalé skládce, kde jsme ho sítovali. 

Na místo Vás doprovodí obsluha sběrného dvora.

Upozorňujeme na to, že na náš kompost máme provedené 

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

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

k  registraci by byla nákladná. Odpovídá II. třídě Vyhlášky 

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

užívaného nebo určeného pro městskou zeleň, zeleň parků 

a  lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev 

nebo pro přimíchávání do  zemin při tvorbě rekultivačních 

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

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

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

hnoje. 

Děkujeme, že třídíte!

 Projekty obce Vedrovice v roce 2019

Sběrné středisko odpadů Vedrovice
Stavba sběrného dvora a  nové komunikace k  němu byla 

na  konci června úspěšně dokončena a  proběhlo kolaudační 

řízení. Potýkali jsme se zde s  problémy, které nám dělal 

současný vlastník bývalé zahrádkářské kůlny. Museli jsme 

za cca. 29.000,-Kč odstranit 7 metrů asfaltu, který nám fi rma 

Ryšavý položila na  štěrkovou komunikaci u  zahrádkářské 

kůlny zdarma, jelikož jim prostě zbyl a mohlo se tím zhotovit 

plynulé napojení na novou asfaltovou komunikaci. Kolaudace 

celé stavby proběhla v termínu, který nám stanovil poskytovatel 

dotace (SFŽP).

Zřízením sběrného dvora vzniklo místo pro průběžné 

vybírání veškerých odpadů. Všechny informace k  jeho 

provozu, přehledu vybíraných odpadů a  k  provozní době 

najdete na jiném místě tohoto zpravodaje.

Úprava místní komunikace v obci Vedrovice 
na p.č. 2101 – II. etapa
Během dubna a května byla provedena rekonstrukce polní 

cesty od rybníka k  lesu. Kolem nové cesty byla vysazena alej 

s  52 kusy ovocných stromů. Na  její výsadbě se podílely také 

děti z naší školky.

Projekt, který nám závidí okolní obce, si prošel po dokončení 

také několika kontrolami, které byly provedeny na  základě 

podnětů podaných vlastníky jednoho sousedního pozemku 

a nově vzniklým spolkem. K dnešnímu dni (09.10.2019) nebyly 

prokázány žádné závady a pochybení, na které bylo poukázáno.

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při 
mateřské škole v obci Vedrovice
Projekt, na který nám poskytne dotaci Státní fond životního 

prostředí, jsme zahájili v polovině července a jsou dokončeny 

všechny stavební práce (vybourané pískoviště, přeložený 

chodník a je zhotoveno dopravní hřiště). Do konce roku budou 

ještě instalovány interakční herní prvky, záhony kvetoucích 

rostlin s  hmyzím domkem, výuková zahrádka s  vyvýšenými 

záhony a ovocnými keři a budou vysázeny nové stromy.

Jak všichni zřejmě víte, také na tomto projektu řešíme nějaké 

problémy. Tentokráte je to znemožnění vstupu na zahradu MŠ, 

který je zde od roku 1987, postavením vraku auta na pozemek, 

který vznikl teprve v roce 2014 po Komplexních pozemkových 

úpravách. Věříme, že nám bude po  ukončení šetření právo 

vstupu i nadále zachováno v rozsahu, jak tomu bylo doposud. 

Chodníky kolem hlavní komunikace
Byla podaná žádost o  stavební povolení na  první část 

kanalizace pro odvod povrchových vod, v části obce Zábrdovice, 

která byla podmínkou Správy a  údržby silnic k  tomu, aby 

vydalo souhlas se stavbou chodníků, a po aktualizaci ostatních 

vyjádření k projektu budeme moci požádat o stavební povolení 

na vybudování chodníků. Doufali jsme, že se stihne vše vyřídit 

do konce prázdnin a budeme hledat dotační výzvy, abychom 

mohli celý projekt co nejdříve začít stavět.

Stavební povolení bylo sice vydáno, ale i v  tomto případě 

řešíme problém, jelikož se nám proti němu odvolali vlastníci 

sousedního pozemku přesto, že se jim při stavebním řízení 

ve  všech jejich požadavcích na  změny projektu a  na  závazky 

obce vyhovělo.

Odvolání řeší Krajský úřad Jihomoravského kraje a  my 

doufáme, že platnost stavebního povolení potvrdí.

Hasičská zbrojnice
V  říjnu 2018 byla podaná žádost o  stavební povolení 

na stavbu nové hasičské zbrojnice a stavební povolení bylo také 

v tomto případě vydáno. Protože se nám proti němu i zde odvolali 

vlastníci sousedního pozemku, řešil tuto věc Krajský úřad 

Jihomoravského kraje. Tento vrátil věc k  novému projednání 

na Stavební úřad MěÚ Moravský Krumlov, jelikož v rozhodnutí 

našel několik procesních pochybení stavebního úřadu během 

řízení. Je také potřeba doplnit projektovou dokumentaci 

o některé údaje a prokázat smlouvou napojení budoucí obecní 

budovy na  sítě spravované obcí (vodovod a  kanalizace). 

Po doplnění podáme novou žádost o stavební povolení. Pokud 

toto další stavební povolení nabyde právní moci, budeme moci 

uplatnit plusové body k  hodnocení v  případě podání žádosti 

o dotace u Ministerstva vnitra ČR pro rok 2021.
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 Vlakové nádraží Rakšice a IDS JMK

Rušení pokladny
Již jsme si všichni zvykli na Integrovaný dopravní systém 

Jihomoravského kraje (IDS), který byl v  našem regionu 

zaveden někdy v  polovině roku 2010. Během let provozu 

proběhlo několik změn a bylo zavedeno mnoho novinek pro to, 

aby se celý systém zdokonaloval a komfort cestování se zvýšil. 

Většinou to bylo ku prospěchu věci, ale o některých změnách 

by se mohlo dlouze diskutovat mezi uživateli systému a  jeho 

provozovatelem fi rmou KORDIS JMK.

V září se objevila v médiích zpráva o tom, že se budou rušit 

některé pokladny na vlakových nádražích:

„České dráhy sníží počet pokladen na  nádražích, v  kraji 

o necelou třicítku. Kde už si lístek nekoupíte?

České dráhy na  jižní Moravě ukončí provoz asi třiceti 

pokladen. Jejich fungování omezí v prosinci a od nového roku. 

Za  rušení pokladen mohou dvě různé věci. První z  nich je 

vypovězená smlouva mezi Správou železniční dopravní cesty 

a  Českými drahami. Na  některých nádražích totiž jízdenky 

prodávají zaměstnanci správy železnic – například výpravčí. 

Správci železnic vypověděli smlouvu na 26 místech. Dráhy mají 

smlouvu také s Jihomoravským krajem o takzvaném závazku 

veřejné služby. Jihomoravský kraj už netrvá na 56 prodejních 

místech jako dosud. Podle Českých drah se mění preference 

cestujících. Ti si totiž čím dál častěji kupují jízdenky přes 

internetový obchod nebo mobilní aplikaci. Dalším krokem 

má být podle kraje zavedení prodeje jednorázových jízdenek 

krajského integrovaného dopravního systému ve  vlacích.“ 

ZDROJ: web Český rozhlas Brno https://brno.rozhlas.cz/

ceske-drahy-snizi-pocet-pokladen-na-nadrazich-v-kraji-o-

necelou-tricitku-kde-uz-8080759 

Na seznamu rušených pokladen je také zastávka Rakšice, 

a  proto jsme se zeptali na  fi rmě KORDIS JMK, jak to bude 

vypadat od 1.1.2020, když pojedeme vlakem do Brna a jinam.

Dostala se k nám z médií informace o tom, že by měla být 
zrušena pokladna na železničním nádraží Rakšice.

Pokud tomu tak bude, kde by si naši občané mohli kupovat 
jízdenky na IDS JmK?

Bude na  nádraží  v  Rakšicích instalován automat 
na jízdenky IDS?

Bude možné zprostředkovat prodej jízdenek IDS na naší 
poštovní přepážce, kterou provozuje obec Vedrovice?

Jak to bude s možností koupení měsíční jízdenky na IDS 
pro děti a pracující?

Situace není až tak kritická, jak média popisují. Je pravda, že 

v Rakšicích již nebude prodej jízdenek zajišťován. 

Jednorázové jízdenky IDS JMK nově od  1. 1. 2020 prodá 

průvodčí přímo ve vlaku a protože v Rakšicích nebude pokladna, 

koupí si tyto jízdenky bez přirážky. Navíc si mohou koupit 

jízdenky již přímo u  řidiče v  autobusu 164 nebo elektronicky 

prostřednictvím naší mobilní aplikace IDS JMK POSEIDON.

Předplatní jízdenky si pak budou občané kupovat na místech, 

kde budou předprodeje zachovány – tzn. především na poště či 

vlakovém nádraží v Moravském Krumlově.

Vzhledem k tomu, že v následujících měsících předpokládáme 

zavedení možnosti koupit si předplatní jízdenky on-line, 

neplánujeme v současné době počet předprodejních míst rozšiřovat.

Vzhledem k  tomu, že vycházíme z  praxe, jsou Vámi 
nabízené služby (aplikace) pro lidi, kteří umí zacházet 
s  chytrým telefonem. Co starší lidé, kteří si už na  jízdenky 
zvykli a nedokážou tolik obsluhovat telefony?

Možnost koupit si předplatní jízdenky se nám tímto 
posouvá o 5 km dále, do Moravského Krumlova. Jelikož je tam 
nádraží mimo město, nepředpokládám, že budou rodiče rádi, 
že musí jezdit dětem pro měsíční jízdenky až tam. Jednali 
jsme před rokem o tom, že bychom chtěli mít na naší poště, 
kterou spravuje obec, prodej jízdenek. Bylo nám sděleno, že 
se to fi rmě, která prodej zajišťuje, nevyplatí… Stejné to bude 
v případě předplatných jízdenek.

Také ne všichni lidé jezdí na  nádraží autobusem, když 
spoj na nádraží nenavazuje nebo se potřebují z nádraží dostat 
večer zpět. Na nádraží a z nádraží se proto dostávají autem. 
Lístek si kupují dopředu v  Rakšicích, protože po  cestě ze 
směny jsou rádi, že stihnou vlak, natož si v Brně ještě koupit 
jízdenku.

Jestliže se s touto změnou nedá nic dělat a konec pokladny 
v  Rakšicích je defi nitivní, chtěli bychom Vás požádat o  to, 
abyste se zabývali možností instalovat na nádraží do Rakšic 
alespoň automat na jízdenky.

Znovu musíme zopakovat, že zejména pro Vaše seniory 

se situace teď možná i  zjednoduší – díky tomu, že nebude 

v  Rakšicích pokladna, budou moci jednoduše od  1. 1. 2020 

nastoupit do vlaku bez jízdenky a jízdenku jim prodá průvodčí 

– bez přirážky, stačí říct, že jedou z  Rakšic. Když pojedou 

autobusem, koupí si jízdenku třeba až do Brna. Cestující na 12 

hodinové směny mohou už nyní využívat cenově výhodnější 

univerzální jízdenky a nemusí si jízdenky kupovat pro každou 

cestu. Případně si mohou koupit do  zásoby několik jízdenek 

a postupně je spotřebovávat při cestě tam i zpět. 

Jak sami vidíte, pokladna ani automat v Rakšicích prakticky 

není zapotřebí. Kdo jízdenku mít nebude, tomu ji prodá 

průvodčí za  standardní cenu. Kdo bude přijíždět autobusem, 

ten si jízdenku koupí už v autobusu. Kdo jezdí pravidelně, ten si 

může koupit předplatní jízdenku nebo univerzální jízdenku nebo 

několik jízdenek současně anebo bude využívat mobilní aplikaci 

POSEIDON, což je nejpohodlnější. 

Problematika předplatních jízdenek bude vyřešená během 

několika měsíců. Vzhledem k velmi nízkým cenám předplatních 

jízdenek pro děti (např. Vedrovice – Mor. Krumlov čtvrtletní 

za  352 Kč, roční za  1237 Kč) doporučujeme rodičům, aby si 

koupili jízdenku na  delší časové období v  Krumlově či Brně 

a měli po zbytek roku klid.

Pokud cestující pojede ze zastávky Rakšice mimo hranice 

kraje, kde jízdenka na IDS už neplatí, např. do Olomouce, tak by 

mu měl také tuto jízdenku ve vlaku prodat průvodčí.

Parkoviště na nádraží
Další plánovaná změna na nádraží v Rakšicích by měla být 

zcela určitě pro naše občany a  cestující všeobecně pozitivní. 

Týká se totiž vybudování parkoviště v areálu nádraží.

V  roce 2018 jsme se snažili pod hlavičkou Mikroregionu 

Moravskokrumlovsko dostat k  jednomu stolu všechny 

zainteresované strany na  nádraží Rakšice (České dráhy s.p., 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Odbor 

dopravy JmK a  KORDIS JMK), abychom s  nimi jednali 

o zlepšení stavu budovy nádraží a možnosti zřízení parkoviště 

v blízkosti nádraží.
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Společná schůzka se nám nakonec nepodařila a ze strany 

Jihomoravského kraje jsme obdrželi pouze informaci o  tom, 

že Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (jako 

správce a  investor drážní infrastruktury v  ČR) na  základě 

požadavků uplatněných JMK ještě v  roce 2018 připraví 

zadání Technicko-ekonomické studie tratě Střelice – Ivančice 

/ Moravský Krumlov - Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo. 

Výsledky zatím neznáme.

V  letošním roce se podařilo Moravskému Krumlovu, 

na  jehož katastrálním území se nádraží nachází, zahájit 

jednání o odkupu potřebného pozemku pro parkoviště s jeho 

vlastníkem SŽDC. Vzhledem k tomu, že občané Moravského 

Krumlova využívají toto nádraží  minimálně, požádalo město 

Moravský Krumlov na začátku října všechny obce, které nádraží 

využívají, o  projednání možnosti jejich fi nanční spoluúčasti 

na odkupu pozemku, aby mohla být zahájena příprava projektu 

nového parkoviště, které by pak bylo realizováno z některého 

dotačního titulu.

 Sbírka na opravu kostela
Obec Vedrovice ve  spolupráci s  naší farností organizuje 

veřejnou fi nanční sbírku na  opravu kostela sv. Kunhuty 

ve  Vedrovicích. Z  vybraných peněz se zaplatí opravy 

elektroinstalace a ozvučení, které proběhly v letošním roce.

Svůj fi nanční příspěvek můžete poukázat na  účet 

Farnosti Vedrovice, č.ú.: 2147174389 / 0800 nebo ho vložit 

do  pokladničky, která bude do  konce října umístěna na  OÚ 

Vedrovice, v kanceláři paní účetní.

V  případě, že věnujete na  opravu kostela částku vyšší, 

jak 2.000,-Kč, může Vám vystavit Farnost potvrzení o přijetí 

daru, které lze využít k odpočtu daně z příjmů. Na vystavení 

potvrzení se můžete dohodnout telefonicky na tel. 603 483 818, 

nebo na faře v Olbramovicích, Olbramovice č.p. 79.

  Informace o kontaktech

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

vedrovice.cz 

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

místostarosta@vedrovice.cz 

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

vedrovice.cz 

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

info@muzeumvedrovice.cz 

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

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

Sběrný dvůr a odpady
THP pracovník, Jan Větříček: tel. 724 541 050

Poruchy kanalizace
Obsluha ČOV, Kopetka Ludvík: tel. 720 963 645

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

Vodné - VS  23102111, SS - číslo popisné

Odpady - VS 1340, SS - číslo popisné

Pes - VS 1341, SS - číslo popisné

Číslo účtu pro platbu na účet DSO 2736882359/0800

Stočné - VS - 23212111, SS - číslo popisné

Připomínáme, že platba stočného je stanovena 

do 31.10.2019!

Platební terminál
Připomínáme, že je od začátku května možné v kanceláři 

účetní platit bezhotovostním způsobem, tzn. platební kartou, 

přes platební terminál, který jsme naistalovali pro zvýšení 

komfortu platby místních poplatků (za  svoz odpadů, vodné, 

poplatek za psa) nebo jiné přímé platby obci.

POZOR! Přes platební terminál nelze platit poplatek 

za stočné pro DSO Vedrovic-Kubšice

Webové stránky obce
Již dva roky máme nové webové stránky naší obce, které 

najdete na  stálé webové adrese www.vedrovice.cz a  které se 

snažíme neustále vylepšovat.

V  postranní liště na  webových stránkách je důležitých 

odkazech přidán nově banner Dukovan, kterým se dostanete 

na  webové stránky on-line časopisu Jaderné elektrárny 

Dukovany AKTIVNÍ ZÓNA, kde naleznete užitečné informace 

k dění na elektrárně a v regionu kolem ní. 

Mezi odkazy najdete také banner Vaše cesty k  bezpečí, 

kde Vám pracovnice Hasičského záchranného sboru JmK, 

Krajského ředitelství Policie JmK a  Zdravotnické záchranné 

služby JmK, p. o. poradí, jak správně postupovat při běžných 

druzích ohrožení, včetně ohrožení Vaší bezpečnosti či Vašeho 

majetku. Naleznete zde celkem 67 témat přehledně rozdělených 

do 17 kapitol.

Najdete zde také banner Pálení klestí, pomocí kterého 

můžete na  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

nahlásit pálení dřeva (zbytků suché trávy) na své zahradě nebo 

větví po těžbě dřeva.

Pokud máte nějaké zajímavé fotky z  dění v  obci, rádi 

je zveřejníme ve  fotogalerii webových stránek, když nám 

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

vedrovice.cz , anebo nám můžete donést na nějakém datovém 

nosiči (např. na CD).

Nová aplikace Obce na webu
Dne 7. října byla pro obec Vedrovice uvedena do provozu 

mobilní aplikace Obce na webu. Tato mobilní aplikace Obce 

na  webu umožní uživatelům (občanům) dostávat oznámení 

o nových událostech v obci na  svůj chytrý telefon. Je možné 

dostávat informace k  událostem v  obci (články o  aktuálním 

dění v  obci a  pozvánky na  plánované akce, které lze přidat 

do  kalendáře), hlášení obecního rozhlasu (hlášení obecního 

rozhlasu a  důležitá oznámení závažného charakteru. Např. 

odstávka vody, elektrické energie nebo omezení úřední doby 

OÚ a poštovní přepážky) a také některé zveřejněné dokumenty 

z úřední desky.

Více o  naší nové aplikaci najdete na  stránkách http://

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

aplikace je pro všechny zdarma ke stažení na Google Play store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.futureworks.

obcenawebu.

Pro uživatele webových stránek obce jsme přidali 

do  postranní lišty úplně dolů tlačítko pro stažení aplikace 

z Google Play store.
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Dobrovolný svazek obcí Vedrovice-Kubšice „ČOV  a tlaková kanalizace“
přijmeme pracovníka na  místo obsluhy ČOV a  tlakové kanalizace 
v obcích Vedrovice a Kubšice

Místo výkonu práce:
- Vedrovice – tlaková kanalizace
- Kubšice – tlaková kanalizace a ČOV
Charakteristika práce:
- Zajišťování a provádění činností spojených s obsluhou ČOV
- Servisní činnost na tlakové kanalizaci
- Drobné elektroinstalační práce
- Údržba zařízení a budov
- Zajišťování pravidelné kontroly měřících bodů
- Spolupráce se servisními fi rmami
Požadavky:
- Vyučení v technickém oboru nebo SŠ vzdělání technického směru
- Praxe v údržbě a s obsluhou ČOV výhodou
- Uživatelská znalost práce na PC
- Časová fl exibilita
- Zodpovědnost, cílevědomost, pečlivost
- Samostatnost, spolehlivost
- Trestní bezúhonnost
- Řidičské oprávnění sk. B
- Praxe s  elektroinstalací a  osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb. 

výhodou
Nabízíme:
- Stabilní zaměstnání u kvalitního zaměstnavatele
- Odpovídající fi nanční ohodnocení
- Možnost osobního rozvoje a profesního růstu
Informace o pozici:
Místo pracoviště: Vedrovice a Kubšice
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva
Benefi ty: Vzdělávací kurzy, školení

Termín doručení přihlášky:
22. 11. 2019
Termín požadovaného nástupu:
1. 1. 2019
Přihlášky:
Přihlášky s  požadovanými doklady doručte osobně, případně zašlete 

v  zalepené obálce, s  označením „Žádost o  místo obsluhy ČOV  a  tlakové 
kanalizace v  obcích Vedrovice a  Kubšice“ na  adresu: Obecní úřad Vedrovice, 
Vedrovice č.p. 326, 671 75 p. Loděnice.

Na přihlášky podané po uvedené době nebude brán zřetel.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Richard Janderka, předseda 

DSO, tel.: 725 488 725, e-mail: starosta@vedrovice.cz 
Náležitosti přihlášky:
Vyplněná přihláška dle přílohy (ke stažení na webu obce Vedrovice www.

vedrovice.cz , v  sekci „Úřední deska – DSO „Vedrovice a Kubšice, ČOV a  tlak“ 
a na webu obce Kubšice www.kubsice.eu , v sekci „Úřední deska“)

Přílohy přihlášky:
- strukturovaný životopis
- výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
- další případná osvědčení (prostá kopie)
- souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář je přílohou)

Touto aplikací z větší části nahrazujeme zasílání informací 

přes SMS, abychom zasílání informací a  jejich sdílení 

zjednodušili a  zároveň rozšířili o  další možnosti (např. delší 

texty a zasílání fotografi í).

Informace přes SMS
Pokud chcete získávat informace o aktuálních záležitostech 

z  dění v  obci a  nemáte chytrý telefon (pouze tlačítkový) je 

potřeba, abyste se znovu přihlásili do systému „SMS hlášení“ 

pomocí SMS ve  tvaru:  Žádám o  informace OÚ. Občan X.Y. 

Na telefon 725 488 725. Po Vašem přihlášení budete zařazeni 

do  nového seznamu uživatelů a  budete dostávat opět krátké 

informace přes SMS o  odstávce vody, elektrické energie, 

omezení úřední doby OÚ a poštovní přepážky nebo pozvánky 

na kulturní akce.

Hlášení OÚ na email
Jestliže chcete mít aktuální hlášení obecního rozhlasu 

a  dostávat pozvánky na  akce konané v  obci a  okolí na  svůj 

email, přihlaste se k odběru novinek na webových stránkách 

obce. Do 07. 10. 2019 bylo přihlášeno k odběru novinek již 92 

uživatelů.

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. 

Děkujeme za pochopení!

Obec Vedrovice – poštovní 
p epážka 

 
eská pošta s.p., projekt PARTNER II. 

 
      

                
                                                                                                                                        Obec Vedrovice 

 

 
Provozní doba: 

 
 

Pond lí:    8:00 – 10:00    13:00 – 16:30                      

Úterý:       8:00 – 10:00    13:00 – 15:00 

St eda:      8:00 – 10:00    13:00 – 16:30  

tvrtek:                            13:00 – 15:00  

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

Sobota:    10:00 – 11:00  

V sobotu probíhá pouze výdej nedoru ených dopis  a 
nezpoplatn ných balík  v Muzeu a informa ním centru Vedrovice. 
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 Muzeum a informační centrum 
Vedrovice
Podzim přichází a  my se můžeme ohlédnout za  koncem 

jara a  létem s bohatým programem akcí, které s sebou neslo. 

Ani podzim nebude méně zajímavý. Proto mi dovolte shrnout 

co bylo a pozvat vás na to co bude.

14.5.2019, Tour de TIC
Na  jaře se naše TIC (Turistické informační centrum)

zúčastnilo putování TIC po regionu znojemska. Zaměstnanci 

měli možnost navázat spolupráci a  přátelské vazby se svým 

okolím. Předávali jsme si zkušenosti s  návštěvníky a  turisty. 

Mohli jsme porovnávat své možnosti a  načerpávat nové 

nápady a  podněty pro náš rozvoj. Dle mého názoru to byla 

velice vydařená akce Znojmoregionu, kterého jsme členi.

20.5.2019, Exkurze dětí z družiny ZŠ 
Vedrovice
Děti přišly s  paní vychovatelkou. Nesly si zápisníčky 

a  chovaly se jako profesionální novináři. Připravovali vydání 

zpravodaje Vlaštovka. Součástí tedy byla i exkurze do našeho 

muzea. Na  jejich zvídavé otázky bylo řádně odpovězeno. 

Dostali i dobré typy na zařazení do zpravodaje, tak doufáme, 

že si o nich brzy přečtete.

1.6.2019, Den dětí
Na programu dne dětí se podílela celá obec. Tématem bylo 

Sedmero krkavců. Zapojili se místní spolky, které se dětem 

na soutěžních stanovištích věnovali. Počasí nám přálo, a proto 

se tato akce věnovaná dětem opravdu vydařila. Byly vidět 

samé úsměvy a dětská vískání, když se děti dobře bavily. Areál 

místních Písníků nám poskytnul perfektní zázemí. Musím 

všem, kteří se na organizaci a přípravách podíleli, poděkovat. 

Příští rok zase!

V letní sezóně jsme se věnovali aktualizaci informací TIC 

a  dobré připravenosti na  potenciální turisty. Naše webové 

stránky lákaly soutěží o 3 dětské lístky do zábavného vědeckého 

centra v Brně VIDA!. Slosování bylo vyhlášeno k 31.8. a výherci 

obdrželi lístky v  dopise i  s  pozvánkou do  našeho muzea. 

Všichni výherci byli z  okolí Vedrovic! To svědčí o  dobrém 

uchopení nápadu, dát o nás vědět.

Rozeslali jsme naše propagační materiály do  okolních 

TIC a také do zajímavých atraktivit okolí – Dalešický pivovar, 

Permonium Oslavany, Zámek Miroslav, Bohutická křížová 

cesta. Musím poděkovat za dobrou součinnost a ochotu turisty 

o  nás informovat a  dále se o  ně starat, když je naopak my 

vysíláme do okolí Vedrovic.

3.8.2019, Pohádkové zpívání společnosti 
Hnedle Vedle
I když byl celý den uplakaný, tak jsme si dokázali poradit. 

Krásně jsme si zazpívali a  zatancovali s  pořadem Pohádkové 

zpívání společnosti Hnedle Vedle. Děti si ukrátily deštivé 

odpoledne a dospělí se také dobře odreagovali. Rádi jsme mezi 

námi viděli i nové tváře.

7.9. – 15.9.2019, Jak šel čas… Vedrovické 
vzpomínkobraní
Naše skvělá paní kronikářka připravila výstavu na  dobu 

konání tradičních rozmarýnových hodů, která pro zájem byla 

prodloužena ještě o týden. Mohli jste shlédnout staré fotografi e 

žen z Vedrovic v proměnách času a významné osobnosti, které 

naši bohatou minulost utvářeli. 
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27.9.2019, Beseda nad kronikou obce
Tato beseda měla být ohlédnutím za výstavou z hodů, na kterou 

ne všichni mohli z časových důvodů přijít. Proto se mohli ještě 

jednou podívat na fotografi e s komentářem naší kronikářky.

Více informací naleznete na  našich webových stránkách 

www.muzeumvedrovice.cz

Za Muzeum a informační centrum Vedrovice 

Bc. Hana Kolegarová

 Místní knihovna Vedrovice
Knihovní fond budeme nově organizovat. Bude rozdělen 

na beletrii zahraniční a českou, naučnou literaturu pro dospělé, 

kde budou barevnými kolečky odděleny nejčtenější žánry 

(román, sci-fi , krimi, historický román) seřazeno abecedně. 

U beletrie pro mládež bude členění obdobné. Zvlášť vyčleníme 

výměnný fond regionálního oddělení Znojemské městské 

knihovny a maturitní četbu. 

Po dotazech na četbu do čtenářských deníků se pokusíme 

nové tituly sehnat a doplnit tak fond o četbu pro základní školy.

Největším počinem byl Den dětí 1.6.2019. Vybrali jsme 

téma Sedmero krkavců od Boženy Němcové. S tímto motivem 

byl uchopen celý program pro děti. Na stanovištích se setkali 

s krkavci. Mohli si přečíst zkrácenou verzi pohádky a zasoutěžit 

si. Den se vydařil, a dokonce nám přálo i počasí. Všem moc 

děkuji pomoc při organizaci a přípravách.

Za  akce knihovny můžeme řadit Pohádkové malování 

křídami, které proběhlo 20.6. Nejprve jsme si popovídali 

nahoře v  muzeu o  pohádkových knížkách, které si děti 

mohou v knihovně půjčit a poté jsme si vzali křídy a malovali 

na  chodník před knihovnou. Dětem ze základní školy 

Vedrovice moc děkuji a těším se na další návštěvu.

Za  knihovnu jsme se zapojili do  programu Jižní Morava 

čte a  vyhlásili soutěž, která trvá do  31.10.2019. Tématem je 

TAJEMSTVÍ KNIHOVNY. Podrobnosti o  soutěži naleznete 

na  stránkách knihovny www.knihovnavedrovice.webk.cz 

nebo na  www.jiznimoravacte. Více informací předá i  paní 

knihovnice přímo v knihovně.

Také jsme se za  přemlouvání regionálního oddělení 

znojemské knihovny zúčastnili soutěže Komunitní knihovna 

roku 2019. Tak nám držte palce, třeba to vyhrajeme :-)

Za Místní knihovnu Vedrovice Bc. Hana Kolegarová

 Plán akcí do konce roku 2019

Říjen
• Literární kavárna při knihovně O Myslivečkovi 11.10.

• Den Turistického a informačního centra ve Vedrovicích 

24.10. 

Listopad
• Lampionový průvod po obci zakončený ohňostrojem 

na hřišti 15.11.

• Martinské hody 16.11.

• Večer pro důchodce 22.11.

Prosinec
• Rozsvícení vánočního stromu 4.12.

• Mikuláš na návsi 4.12.

• Ladovy Vánoce 20.12.

Hana Kolegarová

 Vysoká pri Morave
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Rybářský
spolek Vedrovice

 Rybářské závody 2019
Je již tradicí, že se naše závody konají vždy poslední víkend 

v červnu. Sobota patří dospělým a neděle dětem. V letošním 

roce se konal již 15. ročník rybářských závodů dospělých a 6. 

ročník závodů mládeže. 

V  sobotu 29. června se na  náš rybník sjelo celkem 86 

závodníků, kteří nachytali celkem 9  877 cm ryb. Vítězem se 

stal pan Libor Wolf z Miroslavi se ziskem 857 bodů, druhý byl 

Jakub Havlík z  Jezeřan-Maršovic, který nachytal 640 cm ryb 

a  568 cm ryb potřeboval na  třetí místo pan Jaroslav Kloupar 

z Pohořelic. Největší rybou závodů byl Amur o velikosti 82 cm, 

kterého chytil pan Jaroslav Zborník z Újezdu u Brna.

V  neděli 30. června přijelo na  Rybářské závody mládeže 

celkem 45 dětí místních i  ze širokého okolí. Všichni jsme 

byli s účastí spokojeni. Děti dorazily se svým doprovodem až 

z Horních Louček (60 km) nebo Blatnice (45 km), což nás moc 

potěšilo.

Malí rybáři ulovili 30 ks kaprů, 9 amurů, cejny a  plotice, 

o celkové délce 3903 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 Nováková Kristýna z Blatnice, se ziskem 507 bodů.

2. místo Martínek Radek z Dobelic, se ziskem 472 bodů.

3. místo Trupl Luboš z Rajhradu, se ziskem 454 bodů.

Největší rybu dne ulovil Trupl Luboš z  Rajhradu – Kapr 

75 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 tábor v Božicích
Hned v prvním týdnu prázdnin absolvovaly děti rybářský 

tábor, který jsme uspořádali již tradičně na závlahové nádrži 

v Božicích. Letos jsme neměli takové štěstí na množství úlovků, 

ale i přes to jsme zde společně strávili příjemné chvíle u vody, 

kdy se každé z dětí něco nového naučilo z praktického rybolovu 

kaprů, lovu na plavanou nebo na feeder. Nejoblíbenější činností 

byl ovšem lov ouklejí na bič.

 Rybářský kroužek
Také v  tomto školním roce zahájíme další ročník 

Rybářského kroužku.

Děti se tady seznámí s  rybářskými dovednostmi (vázání 

háčků, sestav a  montáží), které si v  jarních měsících ověří 

u rybníka při praktickém lovu ryb 

Všichni se také během zimy budou až do března 2020 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.

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.

Těšíme se na Vás!

Za rybářský spolek Vedrovice

Richard Janderka

Miroslav Došek ml.

  Rybářský tábor 2019

  Stupně vítězů - dospělí 2019

  Stupně vítězů - děti 2019
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VLAŠTOVKA
2/2019

školní zprav
odaj žáků ZŠ Vedrovice
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VLAŠTOVKA

školní zprav
odaj žáků ZŠ Vedrovice

Začal nám nový školní rok.
 
Máme ve škole více kamarádů a k našim milým a hodným učitelkám přibyla i
jedna nová, která krásně hraje na klavír.
Prvňáčci mají za sebou první měsíc a moc jim to jde - ve Vedrovicích máme tuze
šikovné děti.
Těšíme se, co nám tento školní rok přinese a co nového se naučíme, tak nám
držte pěsti :-).
 
 
 
 
Koncem léta jsme měli možnost vidět na polích traktory i kombajny a nyní už
víme, že:
 
 
 
 
 
 

V družině máme nového kamáráda, pirátského papouška Kuldu. 
Každý pátek si ho některý z nás odnese domů a dobrodružství, které s ním prožije,
zaznamená do deníku.
S papouškem už jsme byli na hodech, na nákupech v Brně, u příbuzných na návštěvě,
seznámili jsme ho s našimi domovy, zvyklostmi, mazlíčky, sourozenci a moc pěkně se o něj
staráme.
 
 
 

str. 1

Aktuálně

Deník pirátského papouška
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VLAŠTOVKA

školní zprav
odaj žáků ZŠ Vedrovice

Historie
Se školou jsme navštívili výstavu v muzeu. 
Přivítala nás paní kronikářka a její vyprávění o historii Vedrovic v nás probudilo
zvědavost.
Teď už víme, že krásné kroje, které jste mohli vidět na naší chase o hodech, jsou
inspirovány Kyjovem. Dříve se dědily z generace na generaci a byly ručně zdobené.
Na velké spoustě fotografií jsme poznávali naše babičky a dědečky.
Dozvěděli jsme se i něco o historii školy a o tom, jak paní kronikářka pracuje a kde shání
tolik informací o naší vesničce.
 

Kultura
Muzeum nás pozvalo na Drakiádu a Den otevřených dveří v
Turistickém a informačním centru, který bude 24. října. Asi se
přijdeme kouknout :-).

str. 2

Varování:



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ  ŘÍJEN 2019

14

VLAŠTOVKA

školní zprav
odaj žáků ZŠ Vedrovice

Autor fotografií: vychovatelka ŠD, obsah: tým dětí
Základní školy ve Vedrovicích
září 2019

str. 3

1

2

3

4

Křížovka

Vtip:

5

6

7
8

1

3

8

4

2

5

7
6
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Každé pondělí,
od 16. září 2019 v 18,00 hod.

se opět cvičí v sále KD 
JÓGA.

Začíná se jednoduchým zdravotním cvičením, 
které je vhodné pro každého.

 Jóga ve Vedrovicích
Je tomu již více než deset let, kdy se začala pod vedením 

Heleny Jiřičkové jóga ve Vedrovicích praktikovat. Scházela se 

každý týden skupinka žen, do deseti osob, různého věku a jóga 

nás začala bavit. Když Hela se cvičením u nás skončila, vyvstala 

otázka, co dál, kdo cvičení jógy povede, abychom mohly dále 

pokračovat, protože cvičit se nám chtělo-být stále pružné, 

mladé, veselé...

Postupně jsem absolvovala několik týdenních kurzú 

jógy. Moje nejoblíbenější dovolené byly pobyty s  jógou 

u  moře. Bavilo mne, získávat nové zkušenosti a  cvičení jógy 

obohacovat. Letos jsem absolvovala půlroční vzdělávací 

program, ukončený zkouškami a získala jsem Osvědčení pro 

pracovní činnost -instruktor jógy. Darovala jsem sama sobě 

dárek k mým sedmdesátým narozeninám.

Jóga je pro mě hlavně „meditace v  pohybu“. Cvičíte, 

soustředíte pozornost na  dech a  v  hlavě máte najednou klid 

a mír, zastaví se kolotoč myšlenek a vy jenom jste - tady a teď...

První zmínky o józe jsou známé čtyři až pět tisíc let, a to 

v nejstarších spisech světa ve Védách. Vědci se domnívají, že 

tyto fi lozofi cké texty vznikly ještě před příchodem předků 

dnešních Indů - ze severu. Tyto Védské spisy jsou všeobecně 

známé jako Védanská indoevropská fi lozofi e.

„Naši předkové Slované - Árijci žili bez nenávisti a násilí, 

žily po  celá staletí v  prosperitě, štěstí, s  pocitem jednoty 

s vesmírem. Naši předkové Slované - Árijci přinesli do Indie 

Védy“ – úryvek z  knihy - Živa životní síla Slovanů, autorem 

knihy je Vladimír Kurovskij.

Dalším, nejznámějším spisem jógy je Bhagavadgíta – kniha 

je napsána ve verších a je brána jako nejdelší báseň na světě.

Z  původně jedné jógy se postupné vyvinuly čtyři jógové 

cesty: Karmajóga, Džńánajóga, Bhaktijóga, Rádžajóga - říká se 

jí také aštangajóga neboli Patandžálího osmidílná stezka jógy. 

Z  této jógy vznikla Hatha jóga, z které většinou naše cvičení 

čerpá.

Termín „Hatha“ je tvořen dvěma sanskrtskými slabikami. 

„Ha“ - představuje sluneční energii a „tha“ - měsíční energii. 

Jsou-li tyto energie vyváženy jako ,,Hatha“ vzniká dokonalá 

rovnováha - tedy dokonalé zdraví.

V  současné době přibývají další směry jógy a  speciální 

programy.

Hormonální jóga, jóga pro děti, Power jóga, jóga vědomí 

a další. 

Slovo jóga pochází ze sánskrtu, je to jazyk jógy a znamená 

spojení, sjednocení.

Jógové cviky působí na člověka celistvě a uvádějí tělo mysl, 

emoce, vědomí, duši do rovnováhy. Na rozdíl od gymnastických 

cvičení se ásany (jógové pozice) provádějí pomalu, abychom je 

mohli vědomě procítit...

Pravidelným cvičením jógy je možné udržet tělo vitální 
a zdravé až do vysokého věku.

Základní pilíře jógy a  zdravého způsobu života jsou: 
pozitivní myšlení, pohyb a  jógové cvičení, vhodná strava, 
relaxace a meditace.

Na nás tedy záleží, zda učiníme něco pro své zdraví, pocit 
pohody, pro svobodný a šťastný život.

Vlasta Grunová

  Rozmarýnové hody 2019
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Škola a školka...  Kurz Dětská Jóga
Pod záštitou obce Vedrovice a  RS při mateřské škole 

ve  Vedrovicích vznikl projekt na  kurz dětské jógy. Impuls 

přišel od  maminek dětí. JMK vyhlásil dotace na  Zdravý 

jihomoravský kraj a my jsme projekt podali. Takže byl projekt 

spolufi nancován Jihomoravským krajem.

Našli jsme ochotnou prima paní lektorku Veroniku 

Piálkovou z Vémyslic a čekalo se na rozhodnutí. Vše v pořádku 

dopadlo a  my jsme mohli začít od  dubna do  června podle 

harmonogramu, jedenkrát týdně hodina kurzu.

Kurz probíhal v  prostorách muzea, v  sále KD a  tak 

za  dobrého počasí venku. Děti se učily ásany, maminky si 

povídaly. Hodiny venku byly ale nejlepší.

Paní lektorka vždy děti překvapila nějakou milou pozorností 

obrázkem, sladkostí, sušenkou… To vám byla ale motivace :-)  

Poslední hodinu proběhla soutěž o  nejhezčí pozdrav slunci, 

kdy maminky tajným hlasování vybrali tři nejlepší a ti dostali 

dáreček. Na  konci kurzu všechny děti obdržely diplomy 

a krásné medaile malých jogínků.

Doufám, že se ještě s  některými uvidíme na  dalším 

pokračování kurzu na jaře. Přeji všem krásný podzim a děkuji 

za podporu, přípravu a realizaci.

Hana Kolegarová za RS při MŠ Vedrovice

Začal nový školní rok. Přibylo nám dětí do školy a tím pádem 

i  zábavy. V prvním zářijovém týdnu jsme se zúčastnili v MŠ 

velmi pěkného loutkového divadla, které nás všechny pobavilo 

a také poučilo. V úterý 17. 9. 2019 jsme si prohlédli úžasnou 

výstavu v muzeu Vedrovice s názvem Jak šel čas – Vedrovické 

vzpomínkobraní, kterou nás provedla paní Gigimovová. Děti 

se dozvěděly, jak lidé dříve žili, jak se oblékali a mnoho dalších 

zajímavostí z  života Vedrovických obyvatel. V  následujícím 

týdnu ve středu 25. 9. jsme se zúčastnili Matematické olympiády 

v  ZŠ Suchohrdly u  Miroslavi, jejíž součástí byla také ukázka 

velmi zajímavých a  mnohdy i  vtipných chemických pokusů. 

Děti si některé mohly sami vyzkoušet a  plnily také obtížné 

matematicko – logické úkoly. V  úterý 1. 10. jsme se v  opět 

v  Muzeu Vedrovice setkali tentokráte s  místní ilustrátorkou 

paní Krajčíkovou. Beseda byla zajímavá, dozvěděli jsme se, 

jak se k  ilustrování knihy dostala a  jak její spolupráce s paní 

spisovatelkou vznikla. Děti mohly pokládat dotazy a prohlédly 

si se zájmem i knížku, kterou měla paní ilustrátorka k dispozici. 

Začátek roku byl příjemný a  doufáme, že v  tomto duchu 

bude probíhat i  celý školní rok, během něhož nás čeká 

bezesporu spousta dalších zajímavých akcí.

Lenka Spourová

  Vítání dětí do 1. třídy
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 Zprávičky z Rodičovského sdružení 
při MŠ Vedrovice
Sice nám začal nový školní rok, ale dovolte mi ohlédnout se 

za tím minulým.

Jóga pro děti
Na jaře v rámci projektu Zdravá obec jsme pořádali Jógu 

pro děti každý čtvrtek od  16h dle počasí buď venku nebo 

v Kulturním domě či přednáškové místnosti Muzea. Naši malí 

Jogínci si to náležitě užívali pod vedením zkušené lektorky 

Verči Piálkové. 

Doufejme, že příští jaro se opět sejde dost jogínků, i když už 

to nebude pod záštitou RS.

Dravci místo výletu
V loňském roce jsme nejeli na výlet, ale naši malí školáčci 

o  nic nepřišli. Tentokrát za  nimi přijeli s  ukázkou dravců 

sokolníci až z  Českých Budějovic. Děti si mohli některé 

dravce pohladit, sledovat jejich let a paní učitelky si vyzkoušeli 

dokonce i  dravce vypustit. Na  toto vystoupení jsme pozvali 

také děti ze školy.

Oslava konce roku
Ukončení školního roku proběhlo tentokrát trochu dříve, 

kvůli rekonstrukci zahrádky, a  spojili jsme to s  pasováním 

předškoláků na  školáky. Myslím, že to byl výborný nápad, 

rozloučit se jak se školkou tak se svými kamarády.

A co nám přinese letošní rok?

Drakiáda

Ta se letos konala 28.9.2019 od  15h na  fotbalovém hřišti 

Pod skalami. Trochu jsme se báli počasí, ale nakonec bylo 

vcelku pěkně a  i  ti draci krásně lítali, dokonce nám i  jeden 

uletěl. Děti ochutnaly sladké dobroty, které hodné maminky 

napekly, zaskákaly si na trampolíně a hlavně si pustily draky. 

Musím ovšem poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu 

a pomohli.

SvatoMartinské ježdění
Už tradičně se chystáme na SvatoMartinské ježdění, loni se 

osvědčila projížďka bryčkou, tak u toho asi i letos zůstaneme… 

Uvidíme, jestli nám ten sv. Martin přiveze sníh.

Maškarní ples
Určitě bude, měl by se konat v neděli 22.3.2020, a upřímně 

doufám, že tentokrát k  nám moderátor přijede.  Téma bude 

krásné, a to Pricnezny a rytíři… Moc se na Vás všechny těšíme.

Za RS Martina Bezděková

  Z akcí školy
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 Trešón s koštem domácích pálenek 
a likérů
17. srpna Spolek přátel tradic a  vína Vedrovice pořádal 

již 4. ročník dožínkové slavnosti Trešón. Název je odvozen 

od  pečeného kohouta (německy „Drescherhan“), který 

byl při domlatku nepostradatelnou 

součástí hostiny. „Trešón“ v  dřívějších 

dobách vystrojil hospodář mlatcům 

po vymlácení a odklizení obilí. Dnes se 

jedná o  společenskou událost, kterou 

doprovází cimbálová muzika, dobré 

jídlo a pití. Každý rok se také snažíme 

přinést něco nového. Letos jsme 

proto připravili k  ochutnání domácí 

chleba. Jeden nám, ještě teplý, dokonce přivezli i  z  Kubšic. 

K  chlebům jsme připravili domácí škvarkovou pomazánku 

a  paštiky, jako drůbeží s  vedrovskou hruškovicí nebo králičí 

se slivovicí. Jak je tedy zřejmé, tak důležitou součástí akce je 

košt domácích pálenek a likérů. Po loňské úrodě si tak mohli 

místní zájemci ověřit, jak dobře v  předchozím roce vypálili 

a ochutnat pálenky ostatních. Vzorky pálenek byly rozděleny 

do  kategorií: meruňkovice, slivovice, hruškovice a  speciály. 

V každé kategorii byli následně odměněni tři nejlepší. Jednou 

z  kategorií byly také likéry, které však nebyly hodnoceny 

a představovaly zajímavý doplněk k pálenkám. 

Dožínky se vydařily a všichni jsme se dobře bavili. Velkou 

zásluhu na  tom měla i  cimbálová muzika Morava, která celý 

večer korunovala svým osobitým vystoupením.

Děkujeme za přízeň a  těšíme se na další Trešón. Zároveň 

bychom vás všechny rádi pozvali na  Martinské hody, které 

se uskuteční v sobotu 16. listopadu. K tanci a poslechu hraje 

dechová kapela Skoroňáci.

Lenka Řezáčová

  Petr Dočkal - před 30 lety namaloval dívku 11. a 12. století, 

předchůdkyni vedrovických žen
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  Setkání klubu důchodců 11. 9. 2019

  Setkání klubu důchodců

  Výstava „Jak šel čas - vedrovické vzpomínkobraní“

  Besedy nad kronikou se konají vždy poslední pátek v měsíci. 

Přivítali bychom mladou generaci. Je dobré vědět o minulosti 

své vesničky co nejvíce!

 KLUB SENIORŮ
„Nenaříkej babičko, že máš práce mnoho, 
jen počkej, až povyrostu, pomohu ti z toho.
Uhrabu ti zahradu, očešu ti jablíčka,
všechno, co chceš, udělám, vždyť jsi moje babička.
Ty se, dědo, taky netrap, žes na všechno sám,
za rok, za dva, nebo za tři, do práce se s tebou dám.
Až tu práci uděláme, slíznem za ni med,
pojedeme všichni spolu někam na výlet.“

Tato básnička se obrací na seniory z venkova, kde 

mezigenerační vztahy jsou opravdové a upřímné. A existuje 

víra, že babička a dědeček se dočkají vděku, radosti ze 

spolužití. Vždyť senioři se významně podílejí na rozvoji 

venkovské komunity. Ve Vedrovicích usilujeme o posilování 

vztahů s nejmladší generací. Spolupráce se školou, školkou 

je samozřejmostí. Setkáváme se při křtu, vítání do školy, při 

loučení se školou. A věřte, že bez babiček a dědečků by se nikdy 

nemohl vytvořit obraz dobré občanské sounáležitosti. 

Pozvánka: Zveme všechny seniory na Večer pro důchodce, 

který se koná 22. listopadu v 17 hodin v sále kulturního domu. 

Přijde mezi nás i nejmladší generace. 

Poděkování: Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošních 

zajímavých akcích  pro nejmladší i nejstarší generaci.

 Turnaj v PÉTANQUE
Klub seniorů pořádal v  neděli 30. 06. 2019 Turnaj 

v Pétanque, v areálu Písníky.

Do  turnaje bylo přihlášeno pět družstev, které předvedly 

mezigenerační klání se vším všudy.

Vyhráli Koczalovi (Anička Koczalová, Tomáš Koczala - syn 

a Filip Roubal - vnuk). Gratulujeme!!!

Organizace akce byla výborná!! Díky všem.
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 Nenáročný a pohodový výšlap 
Letos bylo krásné a  slunečné léto. Až moc. A  tak krom 

častých výjezdů na  kolech vyrážíme po  svých abychom dali 

šanci i  jiným partiím našeho těla a  samozřejmě se i duševně 

zrekreovali. Na  kolech není moc času diskutovat a  nebo 

do  hloubky uvažovat, ale pěšmo se každý rozpovídá, předá 

své, myšlenky, názory druhým. Navíc, zdarma čerstvý vzduch, 

krásné panorama pro pokochání se a chuť si vyzkoušet, v kruhu 

kamarádů, svou kondici. 

Takže jednoho letního dne jsme si domluvili zajímavý 

výšlap s ivančickými turisty. Na krumlovsku, dá se říci, už to 

známe křížem krážem, tak změna neuškodí. Tentokrát jsme 

se rozhodli s  vančáky projít se na  rosicku. No, místo startu 

bylo poněkud komplikované, jelikož od  nás byla výluka 

vlaků. Autem mne, Aničku a Mílu vzal Luboš do Mor. Bránic. 

Z  nádraží vlakem přes Střelice do  Zastávky u  Brna. Zde byl 

sraz s ivančáky a částečně i brňáky. Měli přijet o něco později 

než my. Zatím navštěvujem infocentrum v nádražní budově. 

Bezplatně si zde vybíráme knihy se zajímavými tituly nebo 

i  časopisy. Čekání si krátíme čtením, případně vybíráme 

z  automatu kávu a  oplatky. Už dojíždí ostatní. Autobusem 

odjíždíme směr Příbram. Cestou jsme se příjemně bavili, že 

jsem na  sedačce zapomněl vybrané knihy. Ale co. Nyní už 

konečně avízovaný výšlap. 

Opouštíme obec a  noříme se do  lůna přírody. Jde se 

po  pohodlných lesních asfaltových cestách, bez drastických 

převýšení.Cestou si v nepravidelných přestávkách dopřáváme 

účinné tekuté posilovače. Z  pohodlných cest a  cestiček 

a z úchvatných výhledů odbočujeme na louku, kde asi po třista 

metrech vcházíme do stromového porostu, kde nás vítá Maťova 

studánka. Krásné prostředí. Zastřešená kamenná studánka 

s výbornou vodou a dokonce jsou zde i hrnečky pověšené pod 

stříškou. Opodál je pohodlné posezení se zastřešením. Pod 

mezou naproti studánce je malé obrostlé jezírko, kde uprostřed 

na  ostrůvku vévodí hastrmánek. U  jezírka si má turista, při 

pohledu do očí hastrmánka, něco jednoduchého přát a pokud 

je to dobrý člověk, tak se mu přání splní. 

Na  terase nad studánkou jsou umístěny bytelné včelí 

úly. Odtud za  námi přišel jejich majitel, včelař. Stará se tu 

o pořádek i údržbu kolem studánky. Donesl nám na ochutnání 

svoji medovinu, která nám sedla. Po  odpočinku, zpěvu 

a  občerstvení chcem pokračovat v  dalším výšlapu. Dilema. 

Část se chce podívat k  nedaleké vodní nádrži a  část jiným 

směrem do  dva kilometry vzdáleného Újezda u  Rosic. 

Rozdělili jsme se na  polovinu. Jedni jdou k  vodní nádrži 

Králický rybník na  řece Chvojnice dále směr Hluboké. Tady 

se někteří zastavili v místním minipivovaru. Potom se šlo už 

jen kousek do Újezda. Druhá část turistů sem jde přímo. Tento 

den se tu zrovna koná jarmark. Prodávají se tu různé cetky a je 

zde dost domácích řemeslných výrobků. Samozřejmě i různé 

stánky s občerstvením. Pro zajímavost, měl tu kiosek i Milan 

Lojblů. Nejvíc byl zájem o  grilované sele a  guláš z  divočáka, 

také i pivečko přišlo k duhu. Na parketu se střídali mažoretky 

od  děcek po  seniorky, různé scénky šermířů a  muzika hrála 

břinkala. 

Poseděli sme, pobavili se. Spokojeni s  dnešním dnem 

odcházíme na zastávku. Přijíždí stejný autobus, který nás sem 

ráno dovezl. Světe div se, autobusák mne poznal a předal mi zde 

zapomenuté knihy. Díky. Že by to jen byla náhoda? Vystupujem 

na  Zastávce u  Brna a  vlakem přes Střelice do  Moravských 

Bránic. Z  Bránic autem dom. Přidejte se na  některý výšlap, 

každý je vítán, žádné poplatky, žádná registrace, pitíčko 

s alkoholovou příchutí vítáno.

Stanislav Babický

 Letní kino Vedrovice 2019
Už jsme si všichni zvykli na pojízdné retro kino našeho 

přítele studenta Richarda z Hradce nad Moravicí. Bohužel 

on musel tuto aktivitu ukončit a zapomněl nám to včas sdělit. 

Museli jsme tedy situaci řešit až v průběhu prázdnin. I když bylo 

velmi málo času, podařilo se nám vyřídit potřebné dokumenty 

a můžeme se pochlubit tím, že Vedrovice mají svoje vlastní 

registrované Letní kino. Letos jsme tedy stihli promítnout jen 

jeden fi lm: Jak vycvičit draka 3. Příští léto ale budeme určitě 

promítat více fi lmů a to nejen pohádky pro děti.

Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na další akce.
Kulturní spolek Husákovy děti
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 Hasičské závody
V sobotu 13. července  pořádal sbor dobrovolných hasičů 

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

mužů a žen. Počasí nám tentokrát moc nepřálo (doufali jsme 

aspoň, že nám prší štěstí), pár nedostatků před závodem jsme 

vyřešili a  tak něco málo po  desáté hodině jsme mohli začít. 

Na nástupu se sešlo celkem 10 družstev mužů a 6 družstev žen 

a musím podotknout, že takovou účast jsme ani nečekali. 

Úvodního slova se ujali jednatel hasičů Marek Janderka 

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. Bohužel i v letošním roce 

nás reprezentovaly pouze ženy, muži se opět neposkládali. 

V kategorii mužů vyhráli jako loni muži z Police s časem 18,52s, 

na  druhém místě skončili kluci z  Mikulovic s  časem 18,58s 

a třetí kluci z Dobřínska s časem 18,71s. Malý soudek, cena pro 

nejrychlejšího proudaře, si odvezl proudař z Mikulovic, který 

sestřelil terč v čase 17,56s.

Kategorii žen zahájily hasičky z  Mikulovic, které s  časem 

19,08s obsadily první místo. Na druhém místě skončilo družstvo 

Miroslav „A“ s časem 19,42s a na třetím místě skončily jejich 

parťačky Miroslav „B“ s časem 20,37s. Ženy z Vedrovic měly 

útok dobře rozběhnutý, bohužel po sestřelení terčů stále nebyly 

spojeny savice, a  tak domácí tým obsadil poslední 6. místo 

za nesplnění útoku. I v této kategorii se naděloval malý soudek 

pro nejrychlejší proudařku a tou byla hasička z Miroslavi, která 

sestřelila terč v čase 18,91s. 

Po závodech proběhlo vyhlášení soutěže a předání diplomů 

a cen soutěžícím. Kromě toho se nově soutěžilo o malou bečku 

piva. Ta byla určená pro tým, který bude mít nejmenší rozdíl 

v  sestřiku terčů. Tuto cenu si odvezli hasičky z  Mikulovic, 

jelikož jejich rozdíl byl pouze 0,07s ( PP 19,08s a LP 19,01s). 

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

  Cena za nejmenší rozdíl v sestřiku  Domácí družstvo

  Vítězové - muži z Police

  Vítězky - ženy z Mikulovic

  Muži z Černína
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Nábor mladých fotbalistů 
 

SK Vedrovice, z. s. zve všechny malé fotbalové 
nadšence na fotbalové tréninky, které se konají každé 
pondělí a středu na fotbalovém hřišti pod skalami. 
V 16:00 začíná trénink dětí do 8 let (třetí ročník ZŠ). 
V 17:30 začíná trénink dětí od 9 let (čtvrtý ročník ZŠ)  
a starší. V případě zájmu stačí dojít na trénink.  

Těšíme se na Vás. 

 

 

 Tenisový turnaj

V sobotu 20. července 2019 se uskutečnil již 6. ročník 

turnaje ve čtyřhře. Zúčastnilo se 6 nalosovaných dvojic. 

1. Tomáš Kůra, Milan Slavík 2. Jan Forman, Klára 

Štěpánová 3. Martin Forman, Adélka Formanová 4. Jan Žák, 

Martina Formanová 5. Tomáš Koczala, Markéta Husáková 

6. Dan Novotný, Sabina Slavíková. V tomto pořadí se dvojice 

umístily. Byl to velice vydařený, herně kvalitní turnaj. Potěšil 

nás zájem diváků.

 Vodní srážky KVĚTEN - SRPEN 2019 

– sledoval a zapisoval Petr Hluska

Květen .........................................................................................99 mm

Červen ..................................................................................... 38,5 mm

Červenec.....................................................................................57 mm

Srpen............................................................................................62 mm
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 Stáž ve Španělsku
Jsem studentka oboru Hotelnictví a  turismus ve  Znojmě 

a  tohle léto jsem dostala možnost se v  rámci programu 

Erasmus+, zúčastnit tříměsíční stáže ve Španělsku, konkrétně 

ve  městě Málaga, která je rodištěm známého umělce Pabla 

Picassa, který zde má i své muzeum.

Před odjezdem jsem se já, moje spolužačka, dvě studentky 

z oboru Cestovní ruch a  jedna absolventka, zúčastnily kurzu 

španělštiny a  různých jazykových testů, také jsme v  rámci 

tohoto projektu dostaly kapesné na stravování, jinak vše ostatní 

bylo hrazeno v rámci programu Erasmus+ Evropskou Unií.

Pracovala jsem v  restauraci La reserva 12, která bývá 

otevřena až do pozdních nočních hodin, tak jak je ve Španělsku 

zvykem a v Málaze je dosti oblíbená. Pracovala jsem v kuchyni, 

kde jsem se naučila připravovat mořské plody a  typická jídla 

španělské kuchyně a byla jsem zde velice spokojená.

Byli tu přátelští a ochotní zaměstnanci, vždy nám vše rádi 

vysvětlili, nechali nás vše vyzkoušet a  naučili nás spoustu 

nových věcí, takže s některými jsem v kontaktu dodnes.

 Ubytovány jsme byly v bytě v centru Málagy. Pracovaly jsme 

5 dní v  týdnu 5 hodin denně, takže jsme měly dostatek času 

na prozkoumání Málagy a jejího okolí. Navštívily jsme pevnost 

La Alcazaba, vedle které se nachází zřícenina hradu Gibralfaro, 

dále jsme prošly stezku, která vede podél skal a  nazývá se 

Caminito del Rey, zúčastnily jsme se oslavy místního svátku 

San Juan a festivalu ve městě Torremolinos a celé dny trávily 

na pláži Malagueta Beach.

  Caminito del Rey

Největší zážitek pro mě byl, když jsme navštívily Selwo 

Marina, což je zvířecí park, kde jsme měly tu možnost se vyfotit 

s delfíny, vidět tučňáky a krokodýli. Ke konci pobytu jsme také 

vyrazily na Gibraltar, kde jsme viděly opice, procházely jeskyně 

a dozvěděly se více o historii Gibraltaru.

Málaga je opravdu krásné a  živé město, je zde spousta 

památek, oslav, festivalů, skvělých restaurací a  milých lidí.

  Selwo Marina

Jsem opravdu ráda že jsem se mohla této stáže zúčastnit, 

protože jsem se mohla zdokonalit v  angličtině a  španělštině, 

v komunikaci s lidmi a zkusila jaké je to žít v cizině, určitě se 

tam opět ráda někdy podívám.

Adéla Bohdanská
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 Vítání dětí

Životní jubilea 
60 let Šedrlová Ludmila
 Mach Stanislav
65 let Janíček Jaroslav
 Maša Jaromír
 Janíčková Helena
 Melkus Jiří
 Žák Oldřich
70 let Grunová Vlasta
 Vaníček Vladimír
 Balcárek Lubomír
 Klodner Jan
 Došková Hana
 Suchánek Oldřich
75 let Gigimovová Anna
 Vachová Ladislava
 Kolegarová Blanka
 Čechová Žofi e
80 let Herman Otto
 Komárek František
 Bartošová Bohumila
81 let Bartlová Drahomíra
 Vechová Věra
 Závišková Ludmila
82 let Hájek Oldřich
 Bartoš Josef
 Janíčková Marie
 Hladíková Marie
83 let Žáková Marta
 Formanová Emílie
 Unzeitigová Štěpánka
84 let Martínková Zdeňka
85 let Hladík Jan
 Herzán Jaroslav
 Řezníčková Olga
 Záviška Zdeněk
 Buršíková Emílie
86 let Černý Miroslav
 Janíčková Božena
88 let Procházková Marie
89 let Hermanová Božena
 Heroutová Miluška
 Světlíková Květoslava
92 let Šedrlová Helena
 Krbálková Drahomíra
93 let Staňková Arnoštka

Narozené děti
Michaela Vaníčková
Jonáš Bogner
Zoe Dvořáčková 
Natálie Herzánová
Matyáš Škarka

Kristýna Šedrlová
Jindřich Tomka
Viktorie Mašová

Zemřeli
Zdeněk Beneš
Růžena Vápeníková

Pohyb obyvatel 
Přistěhovalo se 7 občanů
Narodilo se 8 dětí
Odstěhoval se 1 občan
Zemřel 1 občan
Ke dni 8. 10. 2019 mají Vedrovice 863 obyvatel

Přistěhovali:
na čp. 208 - 1 osoba, na čp. 267 - 1 osoba, na čp. 369 - 1 

osoba, na čp. 373 - 4 osoby
Odstěhovali:
z čp. 326 - 1 osoba

  Vítání dětí 4. 8. 2019: Anežka Fialová, Mateo Vejvalka, 

Michaela Vaníčková, Jonáš Bogner, Zoe Dvořáčková.

  Vítání dětí 6. 10. 2019: Natálie Herzánová, Matyáš Škarka, 

Kristýna Šedrlová, Jindřich Tomka


