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 » Život v době omezení šíření nemoci Covid-19 
Když vycházel minulý zpravodaj, 

pomalu jsme byli nařízeními vlády ČR 

omezováni, abychom zabránili šíření 

nemoci Covid 19 a vše jsme dodržovali 

až do  prázdnin, kdy byla tato opatření 

ukončena a  mohli jsme alespoň přes 

prázdniny cestovat a  trávit dovolenou 

po naší vlasti i mimo ni.

Chtěl bych se tímto vrátit do března, 

kdy nastupovala omezení, byla zaváděna 

jednotlivá opatření a my všichni jsme si 

museli poradit, jak nejlépe jsme mohli, 

protože možnosti koupení roušek 

a  antivirových nebo antibakteriálních 

prostředků byly velmi omezené. 

Chci totiž velmi poděkovat paní Janě 

Vaculíkové, paní Petře Slané a  paní 

Janě Žďárské za  šití roušek pro známé 

i  občany a  manželům Petlachovým 

za  pomoc při jejich balení. Manželům 

Doubkovým bych chtěl poděkovat 

za  zprostředkování rychlé dodávky 

dezinfekčních prostředků od  fi rmy 

Missiva a jejich nadávkování pro potřeby 

distribuce občanům. Poděkování patří 

také fi rmě Drogerie Šedrla a  Šedrla 

Dvořáček Průmyslové zboží s.r.o. za  to, 

že nám v  krátké době dodaly potřebné 

množství nádob na  dezinfekční 

prostředky a antibakteriální gely. Děkuji 

také všem, kdo podali v  komplikované 

době pomocnou ruku a nemohli jsme se 

ani o  jejich činech dozvědět, neboť vše 

bylo provedeno nezištně, bez veřejné 

informace.

Každý přispěl, jak mohl. Všichni 

v  obci byli zodpovědní a  opatření 

zavedená vládou ČR bez komplikací 

dodržovali. Z problémů jsme se nějakým 

způsobem dostali, abychom po půl roce 

stáli před podobnou situací, ale poučeni 

z té předchozí.

Věřím, že to co nás čeká ustojíme 

a budeme vyhlížet další uvolnění, aby se 

život zase vrátil do normálu!

Společně to zvládneme! Děkuji Vám 

za to, že jste zodpovědní!

Váš starosta, Richard Janderka

  Dezinfekce na úřadě

ŘÍJEN 2020
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 » Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.

Dostává se Vám do rukou další číslo zpravodaje a já pevně 

doufám, že v  něm najdete potřebné informace, přečtete si 

zajímavé články a seznámíte s uplynulým děním na obci, v MŠ 

a ZŠ nebo s činností obecních spolků.

Jsem rád, že jsme ve zkrácené sezoně stihli alespoň několik 

kulturních a  spolkových akcí na  obci. Zejména mne těší, že 

nám vyšlo pěkné počasí na Rozmarýnové hody a mohli jsme se 

dobře pobavit. Chtěl bych tímto poděkovat naší chase, která letos 

fungovala vyloženě příkladně a vše se dařilo, jak bylo třeba.

I  když nejsou daňové příjmy do  rozpočtu obce, z  důvodů 

koronavirové krize, tak příznivé, jak bychom na  počátku roku 

očekávali, daří se nám realizovat projekty z  dotací a  budovat 

tak potřebné záležitosti pro rozvoj našeho školství, pro sport 

i  volnočasové aktivity a  připravovat dokumentaci k  realizaci 

opatření k ochraně před velkou vodou.

Tou nejobsáhlejší a nejdůležitější stavbou letošního roku je 

jednoznačně projekt „Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice“. 

Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu a pevně věřím, 

že bude do konce roku vše hotovo. Děti se nyní učí v provizorních 

prostorách obecního úřadu a muzea. Předpokládáme, že by se 

do  svých tříd mohly vracet už na  konci listopadu, kdy budou 

probíhat spíše dokončovací práce, které je nebudou rušit. Velmi 

bych tímto chtěl poděkovat paní ředitelce a  všem učitelkám 

i vychovatelce, že tuto komplikovanou situaci zvládají a výuka 

v těchto podmínkách probíhá bez problémů.

Je podzim a  všichni očekáváme, jak bude vypadat zima, 

plesová sezóna, nebo jestli se uskuteční naše tradiční akce před 

Vánoci. Já věřím, že se alespoň venkovní akce uskuteční a všichni 

se potkáme u stromu na návsi nebo ve dvoře muzea.

V  závěru se tentokráte přidávám k  přání jedné občanky, 

která se podobně vyjádřila na jednom ze zasedání zastupitelstva 

obce, a sice, abychom se každý zamysleli. Abychom si vážili toho, 

že jsme zdraví, že máme zdravou rodinu. Zamysleme se nad tím, 

co máme a čeho jsme dosáhli a neškoďme lidem, kterým záleží 

na nás všech. Važme si jeden druhého a respektujme se! Všechny 

problémy tak společně překonáme.

Váš starosta

Richard Janderka

 » Realizace projektů obce Vedrovice 
v roce 2020

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při 
mateřské škole v obci Vedrovice
Projekt, který jsme v  závěru roku 2019 v  naší mateřské 

škole dokončili, čekal dlouho na  své ofi ciální otevření, kvůli 

jarním omezením proti šíření nemoci Covid 19.

Toto otevření se uskutečnilo 11. května, kdy si děti 

slavnostně přestřihly pásku, aby mohly vyrazit za  novými 

poznáními v zajímavě členěném prostoru zahrady u MŠ, který 

nám navrhla fi rma ATREGIA, s.r.o. Šebrov.

Pozvání na otevření zahrady přijala paní Jana Štefánková 

z JE Dukovany, která zastupovala Nadaci ČEZ, jež byla jedním 

z poskytovatelů fi nančních prostředků na její realizaci.

Od zahájení provozu proběhlo již několik sečení trávníků, 

údržby záhonů a přilehlé zeleně, na kterých se aktivně podíleli 

naši senioři a rodiče s dětmi.

  

  Zahrada v MŠ – otevření – 05.2020

  Zahrada v MŠ - údržba - senioři - 06.2020

  Zahrada v MŠ - údržba - rodiče a děti - 09.2020
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  Zahrada v MŠ - údržba - rodiče a děti - 09.2020

„Tento projekt byl spolufi nancován Státním fondem 
životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra 

životního prostředí.“

Aktivní zóna Písníky
Během jara jsme vybudovali workoutové hřiště, které jsme 

16. května slavnostně otevřeli, aby mohlo sloužit ke  svému 

účelu. Akci jsme realizovali za pomocí dotace MMR a celkové 

náklady na  jeho vybudování byly ve  výši 255.000,-Kč. Podíl 

obce byl 77.000,-Kč.

Od svého otevření je toto hřiště hojně využíváno aktivními 

sportovci, amatéry i  dětmi. Právě široké využití cvičebních 

prvků, to byl hlavní účel tohoto projektu.

  Workoutové hřiště

  Workoutové hřiště

Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o tom, že jsme 

podali na Ministerstvo fi nancí ČR žádost o dotaci na stavební 

úpravy budovy naší základní školy. Byly jsme úspěšní a na akci 

v celkové výši nákladů 11.324.174,-Kč, jsme z rozpočtu státu 

získali dotaci ve výši 10.191.776,-Kč. Finanční podíl obce bude 

ovšem nižší, neboť jsme podali také žádost o dotaci z rozpočtu 

Jihomoravského kraje a zastupitelstvem JmK nám byla v září 

schválena částka ve výši 700.000,-Kč. Tímto bude podíl obce 

na  této akci „jen“ 432.398,-Kč, což je pro nás ve  fi nančně 

složitém období velmi příznivé.

Stavební práce již byly během prázdnin zahájeny a  vše 

by mělo být dokončeno do  konce roku, kdy v  přízemí 

zůstanou původní dvě kmenové učebny, družina, šatny žáků 

a  zaměstnanců, úklidová místnost, soc zařízení žáků včetně 

sprchy a bude vybudován kabinet se schodištěm. Nový kabinet, 

třída a schodiště budou tvořit novou dvorní přístavbu. V půdní 

vestavbě je navržena nová kmenová učebna, speciální učebny 

(počítače a „lehké“ dílny). Dále ředitelna, sborovna, kabinety, 

soc. zařízení žáků, učitelů a úklid. komora.

Se stavební činností na  budově základní školy je spojený 

také projekt „Obnova ZTI v  budově ZŠ Vedrovice“. Jde 

o  projekt, který se týká obnovy rozvodů studené a  nových 

rozvodů teplé vody na soc. zařízení a doplnění rozvodů vody 

a umyvadel ve třech třídách v přízemí. S tím bude provedena 

také výměna dlažby na chodbách. Tuto část stavby s rozpočtem 

1.634.400,-Kč realizujeme za pomocí dotace Ministerstva pro 

místní rozvoj ve výši 1.144.000,-Kč a měla by být dokončena 

ve stejném termínu.

  Budova ZŠ - přístavba 

Obnova nákladního výtahu v MŠ
Původní výtah pro dopravu jídla v  mateřské škole, který 

zde sloužil od  jejího otevření v  roce 1986, již nebyl schopen 

bezpečného provozu, a proto je potřeba nahradit ho moderním 

a  bezpečným strojem. Během jara byla vybrána fi rma, která 

bude v začátku října celé zařízení instalovat. Přípravné stavební 

práce jsme zvládli udělat svými silami během letních prázdnin.

Akci s  nákladem 470.000,-Kč realizujeme s  přispěním 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 227.000,-Kč.

Revitalizace koupaliště a zvýšení kapacity 
koryta potoka
Projektovou dokumentaci na revitalizaci koupaliště máme 

připravenou k podání žádosti o stavební povolení. Koupaliště 

by tak mělo v budoucnu sloužit jako retenční nádrž v případě 

velkých srážek a  k  zadržení vody v  případě sucha. Budou 

sem svedeny dešťové kanalizace z ulice od požární zbrojnice 

a z ulice nad rybníkem.
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Toto opatření přímo souvisí s  realizací kanalizace pro 

odvod povrchových vod, v  části obce Zábrdovice, kde jsme 

po dlouhých peripetiích již získali stavební povolení.

S  revitalizací koupaliště je potřeba následně řešit také 

zvýšení kapacity koryta potoka od rybníka až pod obec mezi 

zahradami „u Špidláku“, kde jsme již nechali provést zaměření 

a zahájili jsme jednání s projekční fi rmou na přípravě potřebné 

dokumentace.

 » Odpady v naší obci

Sběrný dvůr
Přesně rok je v provozu naše nové Sběrné středisko odpadů 

(Sběrný dvůr), kde je možné odpady odevzdávat v pondělí od 8 

do 12 hodin, ve středu od 10 do 18 hodin, a v sobotu od 8 do 12 

hodin.

Připomínáme, že je zde možné odevzdat tzv. běžné odpady, 

pod označením O. Tedy některé agrochemické odpady. Také 

plastové, papírové, lepenkové, dřevěné, skleněné, textilní 

a kovové obaly. Alkalické a jiné baterie a akumulátory. Dřevo, 

sklo, ostatní plasty, barevné kovy, železo a ocel. Je zde možné 

odevzdat také oděvy, textilní materiály, jedlý olej a  tuk 

(pouze rostlinného původu). Všechny vyřazené elektrické 

a elektronické zařízení (kopírky, tiskárny atd.). Během celého 

roku zde můžete uložit taktéž biologicky rozložitelný odpad 

a odložit objemný odpad.

Od  ledna 2020 jsou zavedeny odpady s  poplatkem, 

abychom snížili náklady provozu sběrného dvora. Pneumatiky 

– s poplatkem 4,-Kč za kg, což je asi 30,-Kč za kus, (pneumatiky 

z  traktoru odevzdávat nelze). Stavební odpad (beton, cihly, 

tašky a  keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a  keramických výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06) – v omezeném množství = maximálně jeden 

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

Ve  sběrném dvoře je možné odevzdávat nebezpečné 

odpady, v  provozním řádu pod označením N. To jsou 

agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky, hydraulické 

minerální oleje, minerální motorové, převodové a  mazací 

oleje, jiné motorové, převodové a mazací oleje (Nechlorované), 

rozpouštědla a  směsi rozpouštědel, obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, 

absorpční činidla, fi ltrační materiály (včetně olejových fi ltrů 

jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a  ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami, olejové fi ltry, brzdové 

kapaliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky, 

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

rtuť, vyřazená zařízení obsahující chlorofl uorouhlovodíky – 

ledničky (kompletní) a  autobaterie, vyřazené elektrické nebo 

elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky.

Z  praxe provozu sběrného dvora je potřeba také 

připomenout, že

- je potřeba před odevzdáním oddělit hadry od  kožených 

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

do objemného odpadu.

- je potřeba při odevzdání starých oken předem vyjmout 

skleněnou výplň, aby se mohla uložit do  skla a  rám 

do dřeva.

- ledničky a mrazáky budou vybírány pouze kompletní (tzn. 

i s motorem).

- není možné odkládat odpady před bránu sběrného dvora 

nebo před vrata obecních garáží.

- je potřeba skříně a  jiný nábytek před odevzdáním 

rozmontovat, aby nezabíral v  kontejneru příliš mnoho 

místa a  větší kovové doplňky se mohly odevzdat mezi 

kovový odpad.

Bioodpady
Trávu, odpad ze zahrad a větve si od začátku září musíte 

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

rok. Informovali jsem o  zrušení svozu po  obci v  posledním 

občasníku a krátce jsme popsali důvody, které nás k tomu vedli.

Původně jsme předpokládali, že budeme tyto odpady 

po  obci svážet formou pytlového sběru, každé pondělí, až 

do listopadu, jak jste byli zvyklí, protože byla tato nadstandardní 

služba přínosná, využívaná a bylo to něco navíc, co jsme Vám 

mohli nabídnout k  většímu komfortu při likvidaci těchto 

odpadů. Zachovat jsme ji chtěli i pro rok 2021, až do doby, kdy 

se předají kompostéry, které v  rámci projektu Mikroregionu 

Moravskokrumlovsko pro naše občany zajišťujeme.

Okolnosti, které od dubna-května 2020 nastaly se snížením 

daňových příjmů do rozpočtu obce vlivem koronavirové krize, 

nás přinutily k  tomu, abychom více vyhodnocovali to, kam 

musíme fi nance dát, co můžeme omezit a  kam peníze zatím 

investovat nemusíme.

V  případě, kdy očekáváme výdaje v  souvislosti s  naší 

bývalou skládkou a  kdy budeme doplňovat rozpočet naší 

příspěvkové organizace MŠ a  ZŠ Vedrovice, která musela 

Krajskému úřadu platit sankce za porušení rozpočtové kázně, 

způsobené od  roku 2015 do  roku 2018 bývalým vedením 

příspěvkové organizace, hledáme další možnosti, jak rozpočtu 

obce ulevit. Proto jsme vyhodnotili možnosti likvidace 

bioodpadů jako příznivé v  tom, že tyto odpady mají občané 

možnost odvážet celoročně do  sběrného dvora, takže by se 

svážení po obci mohlo zastavit, aniž bychom způsobili vážný 

problém a při tom ušetřili nákladové i mzdové výdaje.

Jak jsme psali v  občasníku, zaznamenali jsme několik 

nesouhlasů se zrušením služby, ale věříme, že bude tato změna 

u  většiny občanů brána s  pochopením a  že se v  roce 2021 

s případným pořízením kompostérů situace s bioodpady zase 

zlepší.

V případě předání bioodpadu do sběrného dvora je potřeba 

dodržovat stejná pravidla, jako u pytlového sběru.

- 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.

Pokud byste měli větší množství větví, je po  domluvě 

možné, abychom Vám půjčili štěpkovač i s obsluhou, aby se tyto 

větve zpracovali u Vás na místě a nemuseli se vozit do sběrného 

dvora, kde bychom je znovu stejně museli brát do rukou.

Kompost
Připomínáme, že je k  volnému odběru připraven první 

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

Můžete si ho odvážet v  provozní době ze sběrného dvora. 

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 
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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 travní plochy 

a  neprodukční půdy. Pokud by měl být aplikován ve  větších 

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

aplikace hnoje. 

Kompostéry do domácností
Podle aktuálních informací z  Mikroregionu je situace 

u  projektu „Předcházení vzniku textilních a  biologicky 

rozložitelných odpadů v  dobrovolném svazku obcí 

Moravskokrumlovsko“ následující: říjen–listopad 2020 

proběhne vyhodnocení žádosti o  dotaci, březen–duben 2021 

bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele, červenec–srpen 

2021 bude distribuce kompostérů do  domácností podle 

nahlášených objemů a počtů.

Program zodpovědného nakládání s odpady
Po zrušení svozu bioodpadů proběhly mezi občany diskuse 

o tom, kdy se zruší i tento systém, aby se ušetřilo, nebo naopak, 

že se rušit nebude, protože z toho máme velké peníze.

Tento systém a služba se rušit nebude, a to ze dvou hlavních 

důvodů:

1. Stojí na  tom vše, co jsme ve zlepšení nakládání s odpady 

dosáhli. Tedy snížení počtu vývozu popelnic a  snížení 

množství odpadů v nich vyvezených, za které se na skládce 

platí a kde tento poplatek bude v průběhu let narůstat.

2. Zvýšení množství vytříděných odpadů, které se dají dále 

využít (recyklovat) a  z  toho plynoucí zvýšení odměn 

v rámci systému Eko-kom, které pak mezi uživatele systému 

rozdělujeme v  podobě slevy na  poplatku za  odpady, dle 

dosažených tzv. „ekobodů“.

Připomínáme zásady, které se stále u některých domácností 

porušují a způsobují tak při manipulaci s pytli potíže:

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

míře papír a  také plechovky od  žrádla pro psy a  kočky. 

Takové pytle nezařazujeme do systému, jako tříděný odpad!

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

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

obsah se tím znečistily – v teple dochází k zapáchání.

3. Sešlapujte prázdné plastové láhve a dávejte před dům jen 

plné pytle – některé pytle s plasty v sobě mají nesešlápnuté 

PET lahve nebo v  sobě mají pouze trochu obsahu a  tím 

pak nedosahují ani minimální hmotnosti (tzn. 2,5 kg plast, 

5 kg papír) – zbytečně se připravujete o body a my vozíme 

vzduch.

4. Zavazujte důkladně pytle – některé pytle nejsou vůbec 

zavázané nebo jsou svázané gumičkou – při manipulaci 

dochází k vysypání obsahu a zbytečným úklidovým pracím 

zaměstnanců obce.

5. Lepte kódy již na prázdné pytle – stále se stává, že jsou kódy 

na pytlích prasklé, protože byly nalepené až na plný pytel, 

který nemá rovný povrch a tím došlo k jejich prasknutí při 

další manipulaci. Pro lepší orientaci v  případě poškození 

kódu doporučujeme k  němu připsat lihovou fi xou Vaše 

číslo popisné.

Třiďte odpad. Má to smyl!
Děkujeme, že třídíte!

 » 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, Buršík Michal: tel. 720 963 645

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

Vodné - VS  23102111, SS - číslo popisné

Odpady - VS 1340, SS - číslo popisné

Pes - VS 1341, SS - číslo popisné

Číslo účtu pro platbu na účet DSO 2736882359/0800

Stočné - VS - 23212111, SS - číslo popisné

Platební terminál
Od  května 2019 je možné v  kanceláři účetní platit 

bezhotovostním způsobem, tzn. platební kartou, přes platební 

terminál, který jsme nainstalovali pro zvýšení komfortu platby 

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

nebo jiné přímé platby obci. Přes platební terminál nelze platit 

poplatek za stočné pro DSO Vedrovic-Kubšice

Hlášení OÚ na email
Jestliže chcete mít aktuální hlášení obecního rozhlasu 

a dostávat pozvánky na akce konané v obci a okolí, přihlaste 
se k odběru novinek na webových stránkách obce. Do 28. 09. 
2020 bylo přihlášeno k odběru novinek již 98 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. 

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

kdo mají tzv. chytrý telefon.
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 » Volby 2020

Výsledky hlasování v obci Vedrovice 
ve volbách do Zastupitestva kraje ve dnech 
2.10.- 3.10.2020

Počet voličů zapsaných do seznamu voličů............................ 707
Počet odevzdaných úředních obálek ...................................... 246
Počet platných hlasů.................................................................. 241

Výsledky hlasování pro politické strany, 
politická hnutí a koalice

Demokratická strana zelených ........................................... 3 hlasy
KDU-ČSL ...........................................................................40 hlasů
Svoboda a přímá demokracie ..........................................14 hlasů
Česká pirátská strana ........................................................26 hlasů
Moravané .............................................................................. 3 hlasy
Spolu pro Moravu ..............................................................24 hlasů
ČSSD ...................................................................................11 hlasů
ANO 2011 ...........................................................................63 hlasů
Starostové pro jižní Moravu .............................................21 hlasů
DSSS – ČiKR .......................................................................... 1 hlas
Komunistická strana Čech a Moravy ..............................12 hlasů
Trikolóra hnutí občanů ....................................................... 3 hlasy
ODS s podporou Svobodných a hnutí SOM ..................18 hlasů
Rozumní-Petr Hannig ........................................................ 2 hlasy 

Mobilní aplikace Obce na  webu nabízí možnost odebírat 
aktuality rozdělené do tří kategorií (např. v kategorii Oznámení 
Vám budou chodit na mobil hlášení OÚ). Aplikace je přímo 
propojena s  webovými stránkami obce. Aktuality je možné 
v aplikaci prohlížet i v režimu bez připojení k  internetu. Pro 
akce s  datem a  časem konání je k  dispozici snadné přidání 
do vlastního kalendáře.

Více je o  nové aplikaci uvedeno na  stránkách http://
obcenawebu.cz/mobilni-aplikace-pro-obce/ a samotná aplikace 
je zdarma ke stažení na Google Play store https://play.google.
com/store/apps/details?id=cz.futureworks.obcenawebu. 
Na webové stránky obce jsme přidali do postranní lišty úplně 
dolů tlačítko pro stažení aplikace z Google Play store. 

Protože si uvědomujeme, že ne všichni mají chytrý telefon, 
hledáme stále řešení, které by obnovilo službu hromadných 
zasílání SMS. Zatím se nám ovšem nepodařilo najít vhodnou 
službu, která by byla cenově přijatelná.

Děkujeme za pochopení!

 » Pozdrav z Vysoké pri Morave
Milí čtenáři, vážení spoluobčané.

Za  celý rok nebylo možné, abychom se mohli potkat 

s  našimi přáteli z  družební obce Vysoká pri Morave. Proto 

je mi ctí, abych Vám předal alespoň touto cestou pozdravy 

od  starosty Dušana Dvorana, se kterým jsme v  telefonickém 

kontaktu, abychom si průběžně sdělovali situaci o dění v našich 

zemích i obou obcích.

Je předpoklad, že se do  konce roku už nebudeme moci 

vidět. Věříme oba ovšem, že bude situace v roce 2021 natolik 

příznivá, aby se naše vzájemné návštěvy obnovily.

Pokud chcete sledovat webové stránky obce Vysoká pri 

Morave, zde je odkaz: www.vysokaprimorave.sk 

Dostupný je také FB obce: https://www.facebook.com/

vysokaprimorave 

Váš starosta Richard Janderka

Kniha o Vedrovicích

 » Vedrovice slovem i obrazem
Obec Vedrovice vydala v letošním roce dvousetstránkovou 

knihu o historii i současnosti Vedrovic. Určitě stojí za to si ji 

přečíst a také uchovat pro další generace.

Rádi bychom se omluvili za  drobné mluvnické chyby, 

které se i po mnohých korekturách do textu vloudily. Napravit 

musíme alespoň v  tomto příspěvku i dvě faktická pochybení 

z historie: 

Velice zajímavé příspěvky spolků jsou oslavou lidského 

konání. V  knize na  stránce 123 je historická fotografi e 

některých členů hasičského sboru s  uvedením jmen. Právě 

nejstarší člen, sedící vpravo, je pan Václav Vaníček nikoliv pan 

Hykl. Za toto pochybení se omlouváme, protože pan Vaníček 

byl léta platným členem spolku hasičů. Byl také několikrát 

vyznamenán. V kronice sboru, ze kterého čerpali fakta autoři 

příspěvku, se jméno Václava Vaníčka vytratilo. Čest jeho 

památce!

V  kapitole Archívy vypovídají na  straně 12 je uveden 

erb šlechtického rodu Pánů z Lipé. Pan Mgr. Zdeněk Vostrý, 

Ph.D.  z  Ústavu pomocných věd historických a  archivnictví 

z  Filosofi cké fakulty Masarykovy univerzity v  Brně nás 

upozornil na záměnu dvou rodů a sice pánů z Lipé /dnes Česká 

Lípa/ a  Trčků z  Lípy /Lípa u  Hradce Králové/. Autoři knihy 

čerpali z knihy Milana Myslivečka ERBOVNÍK z  roku 1993. 

Odborník, znalec v oboru pan Vostrý nám podrobně popsal oba 

rody a myslíme si, že by nebylo od věci, kdybychom si pozvali 

pana Vostrého na přednášku do muzea /až nám koronavirus 

dovolí/. Heraldickou nepřesnost bereme na vědomí, čtenářům 

se omlouváme a panu Zdeňku Vostrému za opravu děkujeme. 

A rádi budeme znát, kteří že to ti páni z Lipé v roce 1369 si 

ponechali vesnici Vedrovice. 

Zpráva o šlechtických rodech pánů z Lipé od pana Vostrého 

je k dispozici k nahlédnutí v obecním archívu.

Ve Zpravodaji budeme dle možností uvádět rubriku „Co se 
do knihy nevešlo“.

Mgr. Anna Gigimovová

  Opravenka knihy o Vedrovicích: sedící Václav Vaníček
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 » Webové stránky nového spolku – jak je to doopravdy
Obec Vedrovice obdržela datovou schránkou a  některým 

vybraným domácnostem v naší obci byla vhozena do schránky 

informace o tom, že si spolek „Za lepší Vedrovice“ založil svoje 

webové schránky, kde bude postupně přinášet zprávy právě 

z aktuálně řešených témat.

Vzhledem k  tomu, že jsou na  tomto webu uváděny 

nepravdivé informace, které se týkají zastupitelstva 

a  jednotlivých zastupitelů, starosty a  poškozují dobré jméno 

obce samotné, rozhodl jsem se na  tuto anonymní „žumpu“ 

veřejně reagovat. 

V  samém úvodu se píše, že se členové spolku rozhodli 

vytvořit web, abyste si udělali obrázek o  dané situaci. 

Zapomněli však dodat, že se Vám tento obrázek budou snažit 

pokřivit a vymalovat ho podle svých barev, když budou uvádět 

lži, nepravdu, budou překrucovat jasně formulované závěry 

a  nebudou nijak ověřovat svoje úsudky uvedené ve  spoustě 

otázek napsaných v  textu. To vše anonymně, skrývajíce se 

za zájmový spolek, aby domněle nenesli žádnou odpovědnost 

za své vyjádření a pomluvy. 

Příkladem této demagogie je prezentace nesouhlasu 

členů spolku s  tím, cituji konkrétně: „jak někteří vykonávají 

svoje povinnosti, za  které jsou placeni, nedělají svou činnost 

na dobrovolné úrovni, a i přes to, že obec je v „tíživé“ fi nanční 

situaci, si své odměny zvýšili, a dokonce odsouhlasili sečtení 

dvou nejvyšších odměn při souběhu svých funkcí.“ Tímto jsou 

samozřejmě míněni předsedové a členové výborů zastupitelstva 

obce, starosta a místostarostka.

V  prvé řadě se pozastavuji nad tím, že je členem spolku 

také člen zastupitelstva a neví o čem vlastně na zasedání ZO 

hlasuje, když to ve spolku nedokáže řádně prezentovat. Ano, 

zastupitelstvo obce na  zasedání dne 30.6.2020 schvalovalo 

usnesení k odměnám předsedů a členů výborů. Důvodem pro 

toto schvalování nebyla skutečnost, že by si zastupitelé chtěli 

schválit vyšší odměny, ale to že, původní usnesení o odměnách 

z roku 2018, kdy zastupitelstvo začínalo nové volební období, 

nebylo pro auditory kontrolující hospodaření obce dostatečně 

srozumitelné. Proto jsme na  jejich doporučení schvalovali 

nové usnesení, a to v souladu s metodikou Ministerstva vnitra 

ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Odměny zůstaly 

ve  stejné výši, jako v  roce 2018 (předseda výboru 1000,-Kč 

a člen výboru 600,-Kč) a odměna při souběhu výkonu několika 

funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne 

pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva 

náleží nejvyšší odměna. Tedy, pokud bude zastupitel předsedou 

výboru pro životní prostředí a členem fi nančního výboru, bude 

mít odměnu pouze za předsedu výboru pro životní prostředí. 

Při souběhu výkonu více stejných funkcí (předseda + předseda 

nebo člen + člen některého z výborů) se odměna neuvolněnému 

členovi zastupitelstva obce poskytne jako souhrn maximálně 

dvou nejvyšších odměn za jím zastávané funkce, tedy buď 2x 

předseda, nebo 2x člen. Pokud by byl zastupitel předsedou 

tří výborů a  členem dalšího výboru, budou mu náležet jen 

dvě odměny za  předsedy. Třetího předsedu a  člena dalšího 

výboru dělá bez nároku na odměnu. Takto jsme to schvalovali 

po volbách v roce 2018 a stejný význam mělo i usnesení přijaté 

v červnu 2020.

Jako starosta obce mám odměnu (tzn. plat) za  funkci 

uvolněného starosty danou podle tabulky v  příloze 

nařízení Vlády č. 318/2017 Sb., kterým se řídí platy všech 

uvolněných starostů, místostarostů a  obecně uvolněných 

členů zastupitelstva. Odměnu  navíc (podle zákona o  obcích 

až ve  výši maximálně dvou měsíčních platů za  rok), kterou 

by mi mohlo zastupitelstvo schválit, jsem ale za  celých deset 

let ve  funkci nežádal a  nedostal. O  výši mého platu proto 

nerozhoduje zastupitelstvo, nýbrž plošně Vláda ČR.

Paní místostarostka má, jako neuvolněná, odměnu 

(tzn. plat) schválenou zastupitelstvem. Jistě se mnou budete 

souhlasit, že si tento plat v plné míře zaslouží.

Velkou otázkou pro spolek je naše bývalá skládka a  také 

přebytečná zemina ze stavby kanalizace a  vodovodu na  ní 

uložená.

Jak to s naší skládkou je?
Od  roku 1992 je skládka uzavřená pro ukládání 

komunálního odpadu (tzn. odpadu, který nám vyváží fi rma 

SUEZ v popelnicích). U tohoto rozhodnutí byl, jako zastupitel, 

samotný předseda spolku, Tomáš Havlíček.

O dalším rozhodování během let, co se skládkou, kdy a jak 

se bude rekultivovat, jak bude vypadat téměř každý rok nová 

vyhláška o  odpadech a  co na  skládku ještě můžeme uložit, 

aby občané nemuseli vozit inertní odpad (suť, cihly a  hlínu) 

až do  Bratčic a  co už tam není možné uložit, aby se jednou 

skládka rekultivovala, u toho byli minimálně další tři členové 

spolku, jako zastupitelé. Proto je absurdní, když se na  webu 

píše, že až do  roku 2018 nikdo z  nás občanů (členů spolku) 

neměl pochybnosti o  tom, že na  skládku nejsou vyřízena 

potřebná povolení a že je nelegální. Proč je uveden rok 2018, 

to si dají do souvislosti všichni, kdo na jaře 2018 sledovali dění 

kolem zákonného vyhlášení konkursu na ředitele/ředitelku MŠ 

a ZŠ Vedrovice.

Jak všichni víme, deponie (uložení zeminy) na  pozemku 

bývalé skládky vznikla v  převážném množství po  skončení 

realizace kanalizace a vodovodu.

Již při plánování obou staveb bylo počítáno s  tím, že 

se přebytečná zemina z  výkopů umístí na  tomto pozemku 

a  využije se k  rekultivaci bývalé skládky. Záměr s  využitím 

přebytečné zeminy ze stavby vodovodu a  kanalizace a  její 

dočasné uložení na pozemku ve vlastnictví obce byl zejména 

ekonomický, protože se tímto snížila cena za obě díla, když se 

počítalo s  tím, že se tato směs hlíny a kamení nebude muset 

odvážet úplně všechna na řízené skládky v okolí.

Skutečnost, že se bude ukládat přebytečná zemina 

v  katastru obce, je uvedena v  projektových dokumentacích 

k  rekonstrukci vodovodu a  také ke  stavbě kanalizace. Obě 

prošly jak územním řízením, tak řízením o stavebním povolení. 

Ke všemu se vyjadřovaly příslušné úřady a instituce, které daly 

k dokumentacím svoje kladné stanovisko.

V  současné době máme vydané povolení k  rekultivaci 

skládky (projekt „Terénní úpravy na pozemku parc. č. 2598“), 

kterou jsme sice v roce 2016 zahájili, ale z fi nančních důvodů 

jsme její dokončení oddalovali, protože jsme z rozpočtu chtěli 

fi nancovat pro obec potřebnější akce (opravy komunikací 

a inženýrské sítě k novým RD).
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K  několika dalším otázkám kolem skládky položeným 
na webu spolku Vám sdělím odpovědi.

  Komu byla vyplacena částka 647.000,-Kč jako poplatek 
za  uložení odpadů na  skládku ve  Vedrovicích, kterou 
musela obec zaplatit ze svého rozpočtu, protože ji 
poskytovatel dotace označil za neoprávněnou?
Částka 647.000,-Kč, jako poplatek za  uložení odpadů 

na  skládku ve  Vedrovicích byla podle smlouvy o  dílo 

vyplacena fi rmě, která stavbu kanalizace realizovala. Poplatek 

za  uložení přebytečné zeminy na  vlastní skládce byl podle 

pravidel poskytované dotace (Státní fond životního prostředí) 

klasifi kován, jako „nezpůsobilý“ k  proplacení dotace, nikoliv 

však neoprávněný. Pozn. Nezpůsobilé náklady jsou téměř 

u každé dotace a znamená to, že se na ně nevztahuje možnost 

dotace a že si tyto náklady platí žadatel dotace ze svého. Tuto 

částku ovšem neplatila ze svého rozpočtu obec Vedrovice. 

Kanalizaci totiž realizoval Dobrovolný svazek obcí „Vedrovice 

a Kubšice – ČOV a  tlaková kanalizace“. Ten si na spoluúčast 

k  dotaci, kam spadaly všechny nezpůsobilé výdaje a  podíl 

10 % ze způsobilých výdajů, bral úvěr. Jak se ofi ciálně píše 

v  dokumentu SFŽP uvedeném na  webu spolku „Projekt byl 

realizován v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace.“ Nešlo tedy o  žádný dotační podvod, jak je čtenáři 

webu podbízeno.

Poplatek za  uložení přebytečné zeminy měla následně 

fi rma vyplatit obci Vedrovice. Při projednání o  možném 

vyplacení poplatku za uložení přebytečné zeminy, jsme ovšem 

narazili na problém, který řešily ostatní obce ve stejné situaci. 

I tyto chtěly ponechat přebytečnou zeminu na svém pozemku 

(většinou bývalé skládce), ale neměly oprávnění k  vybírání 

poplatku za tuto činnost a byly jim při kontrole hospodaření 

tyto chyby vytýkány.

Řešením v dané situaci pro nás bylo to, že jsme se s fi rmou 

mohli dohodnout na  tzv. zápočtu, kdy se na  jedné straně 

vyjádřily méněpráce, kde byl obsažen poplatek za  uložení 

a na straně druhé vícepráce, kde byla část výkopů vodovodních 

přípojek pro rodinné domy, které nebyly součástí rozpočtu 

rekonstrukce vodovodu a  proudové chrániče k  ovládání 

čerpacích jímek, které nebyly v rozpočtu kanalizace a měli si 

je občané hradit.

Odpovědí na  otázku z  webu spolku, kdo prosperoval 

na  těchto aktivitách a  kde skončily fakturované peníze je, že 

ze všeho prosperovali pouze občané a peníze tak skončily před 

jejich domy. Nikdo jiný z toho prospěch neměl!

Skládka nebyla nikdy zneužita ve  prospěch fi rem, které 

realizovaly projekty fi nancované obcí. Pokud se z  některé 

stavby (např. cesta ke  sběrnému dvoru) dočasně ukládal 

materiál (deponie), nebylo ve smlouvě o dílo uvedeno, že by 

měla materiál likvidovat fi rma. Od roku 2019 byly tyto stavby 

na doporučení ČIŽP OI Brno oznamovány na příslušný úřad, 

neboť se množily podněty k  šetření. Přebytečné množství 

zeminy z těchto staveb, které vyhovělo limitům tabulky č.10.1 

a 10.2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., na pozemku zůstalo, abychom 

za odvoz a skládkovné na řízených skládkách v okolí nemuseli 

platit. Z  těchto ekonomických a  praktických důvodů bude 

zemina využita jako rekultivační vrstva projektu „Terénní 

úpravy na  pozemku parc. č. 2598“. Všechny zde uložené 

zeminy v současné době vyhovují limitům tabulky č.10.1 a 10.2 

vyhlášky č. 294/2005 Sb. a jejich přímé využití dle přílohy č. 11 

jako rekultivační vrstvy je možné.

Pravdou na  webu spolku není ani to, že bych se někdy 

vyjádřil „Žádné materiály ze stavby kanalizace nebyly 

na skládce uloženy“. Toto ani není uvedeno v obou zmiňovaných 

dokumentech, o kterých se na webu píše.

  Musela se skládka řešit?
Spolek uvádí, že systém zaváděný na  skládce absolutně 

selhal, byl dlouhodobě neudržitelný, poplatky značně převýšily 

příjmy a  systém tak značně zatěžoval obecní rozpočet. Toto 

tvrzení není pravdou a je příkladem toho, kdy se úsudek ničím 

neověřil a jde jen o to někoho pošpinit.

Po dokončení staveb kanalizace a vodovodu jsme se snažili 

pro občany zavést systém uložení suti k  recyklaci, pro další 

využití do polních cest a systém uložení hlíny k dalšímu využití 

pro následnou rekultivaci skládky. Ani jedna „surovina“ 

nebyla rozhrnována „pel-mel“, jak se na  webu tvrdí. Podle 

nákladů první recyklace suti v  roce 2015 byl spočítán tzv. 

manipulační poplatek, který by pokryl recyklaci a manipulace 

s  materiály na  pozemku (tzv. podhrnování). Toto fungovalo 

a ceny za pronájem nakladače byly přijatelné (2017 – 16.500,-

Kč, 2018 – 10.300,-Kč a 2019 – 21.400,-Kč), kdy se půjčoval 

i na několik dní, aby se využil také k jiným pracím na obci než 

jen na podhrnutí suti či hlíny, nebo manipulaci u  recyklační 

linky.

Nakladač jsem obsluhoval já, protože mám k  tomuto 

oprávnění a  bylo to pro obec levnější než si na  tuto práci 

najímat fi rmu. Do konce roku 2015 jsem tuto službu vykonával 

bez nároku na odměnu. Z důvodu možnosti uplatnění pojistky, 

v případě škodní události způsobené pronajatým strojem, jsme 

byli upozorněni na  to, že musí být obsluha zaměstnancem 

obce, což starosta není. Proto se od  té doby uzavírala 

na  obsluhu nakladače Dohoda o  provedené práci, abych byl 

zaměstnancem obce. 

Celý systém tedy nebyl ukončen z fi nančních důvodů, ale 

na doporučení ČIŽP, protože byly od roku 2018 k ČIŽP na obec 

podávány spolkem nejrůznější podněty a oznámení, kdykoliv 

se s uloženým materiálem prováděla na bývalé skládce nějaká 

činnost. Všechny se ukázaly jako nedůvodné.

Na webu se píše, že byly na skládce i odpady klasifi kované 

jako nebezpečné, reálně hrozí riziko kontaminace spodních vod 

a vodních zdrojů, kdy jejich vzdálenost od skládky je vzhledem 

k podloží tvořeného pískem nedostatečná. Informace o možné 

kontaminaci vodních zdrojů je lež!

Znalecký posudek, který nechala ČIŽP při svém šetření 

zpracovat, totiž uvádí, že geologické a hydrogeologické poměry 

na skládce a v jejím okolí jsou pro šíření případné kontaminace 

prostřednictvím podzemní vody nepříznivé, nejbližší využívané 

objekty pro jímání podzemní vody leží ve  vzdálenosti cca 

1-1,8 km na  západ od  prostoru bývalé skládky, tedy mimo 

předpokládaný směr proudění podzemní vody.

Ano, je pravdou, že je naše bývalá skládka v celorepublikovém 

seznamu starých ekologických zátěží, protože je zde ofi ciálně 

uzavřená bývalá skládka komunálních odpadů a bude v tomto 

seznamu do  doby, než proběhne její rekultivace. Ve  stejném 

seznamu starých ekologických zátěží byl do  letošního roku 

také pozemek p.č. 2925, ve vlastnictví jednoho z členů spolku.

Nikdy obec neuváděla ani se nesnažila podstrčit falešnou 

iluzi, že by za  náklady na  rekultivaci bývalé skládky byl 

zodpovědný spolek. S  náklady na  tyto práce se počítá 

od  samého začátku. Hledáme řešení, jak tuto akci realizovat 

za fi nančně přijatelných podmínek.
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 » Trešón s koštem domácích pálenek 
a likérů
15. srpna Spolek přátel tradic a vína Vedrovice pořádal již 

5. ročník dožínkové slavnosti Trešón. Večerem opět provázela 

cimbálová muzika Morava, dobré jídlo a pití. Nechyběly domácí 

chleby (děkujeme Janě Stehurové), které bylo možné ochutnat 

s  domácí škvarkovou pomazánkou, paštikou s  vedrovskou 

hruškovicí, nebo domácím sádlem s cibulí. Tradiční součástí 

akce je košt domácích pálenek a likérů. Po loňské úrodě si tak 

mohli zájemci ověřit, jak dobře v  předchozím roce vypálili 

a  ochutnat pálenky ostatních. Letos byly vzorky pálenek 

rozděleny do  kategorií: meruňkovice, hruškovice a  speciály. 

V  každé kategorii byli následně odměněni tři nejlepší. Další 

kategorii představovaly likéry, které mohl každý účastník akce 

ohodnotit na místě. Počasí nám přálo a dožínky se i v tomto 

nelehkém období vydařily. Děkujeme za přízeň! 

Lenka Řezáčová

Náklady na  rozbory směsí hlíny a  kamení, recyklátu 

a za kompost, který je na bývalé skládce uložen, byly náklady 

levnějšími, než za dopravu a jejich likvidaci na řízené skládce. 

Není tedy pravdou, že by se jednalo o škodu! Všechny zeminy 

se tímto mohou na rekultivaci využít a z recyklátu bude možné 

zpevnit některou z polních cest.

Jediným zbytečným nákladem je sankce za  eternit, který 

byl objeven u hromady recyklátu a oznámen na ČIŽP. Pokud 

by totiž člen spolku a zároveň zastupitel obce po jeho objevení 

přišel a sdělil, že se tento odpad na pozemku nachází, učinila 

by obec opatření na  jeho likvidaci. On však místo toho vše 

nafotil a podal podnět k šetření na ČIŽP. Obci byla tato sankce 

vyměřena, neboť se jedná opravdu o  odpad nebezpečný. 

Po provedeném šetření stejně obec likvidaci provedla. Jak se 

tam tento dopad objevil, a kdo ho tam umístil, to jsme doposud 

nezjistili.

Výzva zastupitelům
Zastupitelstvo obce obdrželo od spolku Výzvu zastupitelům, 

ze dne 19.08.2020. Není pravdou, že by tuto výzvu ignorovala. 

S výzvou se zastupitelé seznámili, sdělili jsme si k ní své názory 

a  bude projednána na  zasedání ZO, jak nám ukládá zákon. 

Termín na projednání takového podnětu je nejpozději do 90 

dní od jeho podání, tedy do 17.11.2020.

Žádosti a podněty
Obec obdržela od  spolku nebo jeho členů v  letech 2018 

a 2019 celkem 18 žádostí o informace podle Zákona č.106/1999 

sb., o  svobodném přístupu k  informacím. Od  začátku roku 

2020 to bylo dalších 19 žádostí.

Během let 2018-2020 proběhlo několik šetření ČIŽP, Policie 

ČR a  MV ČR na  základě podnětů spolku, kdy bylo potřeba 

sepsat a  doložit množství dokumentů, abychom se za  obec 

vyjádřili a svoje kroky obhájili. Čas, který jsem tomuto musel 

věnovat, byl na úkor všech ostatních činností, které bych pro 

rozvoj obce mohl dělat a také na úkor rodiny v případě mého 

volného času.

Svůj pracovní čas tomu musela v mnoha případech věnovat 

také paní účetní a při poslední žádosti o informace taktéž paní 

místostarostka.

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 sb. 

naleznete na  webových stránkách obce (https://vedrovice.

cz/ostatni-dokumenty/ ), kde je podle zákona zveřejňujeme 

v kapitole „Poskytování informací dle z.106/99 Sb“

Spolek měl podle informací na  portálu justice.cz (odkaz: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-fi rma?subjektId=1047843 ) 

v době svého založení 15 členů.

Vědí všichni členové spolku o  tom, co bude na  webu, co 

se bude psát za  podněty a  žádosti o  informace obci a  jiným 

institucím a jaká trestní oznámení se podávají? Přijmou všichni 

členové také následky těchto jednání, když se jednotlivá podání 

a trestní oznámení nepotvrdí? Budou mít jednotliví stěžovatelé 

odvahu podepisovat se vlastním jménem a nést odpovědnost 

za své výroky, nebo se budou nadále skrývat za spolkem?

Tento článek je velmi obsáhlý na informace, které nemusí 

být pro všechny srozumitelné. Pokud byste měli jakýkoliv 

dotaz, můžete se za mnou kdykoliv zastavit nebo zatelefonovat 

a já Vám ho zodpovím.

S úctou, Váš starosta, Richard Janderka
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 » Nová kniha o Krumlovském lese
Koncem loňského roku vyšla v  Moravském zemském 

muzeu druhá a  patrně již poslední monografi e o  pravěké 

těžbě v  blízkosti Vedrovic. Jmenuje se Těžba a  rituál, paměť 

a  transformace. Uzavírky šachet a  obětiny z  doby bronzové 

v Krumlovském lese. Na rozdíl od té první z roku 2010, kterou 

si můžeme prohlédnout či zakoupit na informačním středisku 

u  muzea, se tato další zabývá jen starší dobou bronzovou 

a zahrnuje výzkumy v letech 2009 až 2016. Později se zkoumala 

už jen těžba ze střední doby kamenné čili mezolitu, tedy z doby, 

jež těsně předcházela vzniku zemědělství v době před 7,7 tisíci 

lety.Tyto výzkumy jsou už jen velmi omezené a i když přinášejí 

výsledky evropského významu, dostatek látky na další knihu 

již neposkytnou. 

V  čem spočívá význam zjištění, o  nichž nová kniha 

pojednává? Těžko se o  tom vypráví laikům, zvláště když 

i  reportéři a  novináři, od  nichž by se dalo očekávat více 

porozumění, očekávají spíše kusy zlata, nadměrné Venuše, 

nebo alespoň jakákoli „nej“ (např. největšího trpaslíka), než 

svědectví jevů, o jejichž významu se musí teprve přemýšlet. 

Vyjděme jim však vstříc tvrzením, že jsme objevili, 

prozkoumali a  na  světlo vydali nejnepochopitelnější a  proto 

i nejzáhadnější jev našeho pravěku. Jeho záhadnost nevyplývá 

z dávného a nedostatečného výzkumu, který ponechal mnoho 

nezodpovězených otázek jak to tam vlastně bylo a  otevřel 

prostor pro fantazii. Jak to bylo v  Krumlovském lese víme 

docela přesně, i  když další generace se jistě doberou k  ještě 

podrobnějším poznatkům. 

 Co je tedy kniha přináší nového? Bylo známo již dříve, 

že jde o  jedno z  největších těžních polí evropského pravěku, 

s  dochovaným reliéfem i  nadzemními terénními tvary 

v  podobě kamenných sedátek. To je zde zcela unikátní, 

stejně jako provozování těžby od  mezolitu do  starší doby 

železné. Něco takového nemá nikde jinde na světě obdoby. Až 

do  staršího eneolitu se zdařilejší polotovary odtud odnášely 

k  dalšímu použití, což se změnilo v  kultuře se zvoncovitými 

poháry. Od  té doby zůstávalo téměř vše na  místě, takže to, 

co se pracně vytěžilo a naštípalo, se nahrnulo zpět do šachet, 

navršilo na  haldy a  vysypalo na  údolní svahy. Toto plýtvání 

vrcholí ve starší době bronzové, která tu zanechala tisíce tun 

vytěženého rohovce, jader, úštěpů a výrobního odpadu. Jediný 

čtvereční metr tu může vydat víc těchto produktů než všechna 

pohřebiště a sídliště únětické kultury dohromady, pokud ovšem 

vyloučíme velkosídliště u  nedalekých Kubšic, kde se štípači 

z Krumlovského lesa scházeli a předváděli si své dovednosti. 

To bylo ovšem známo již dlouho. Protože jsme si nemysleli, 

že bychom mohli k  otázkám těžby v  době bronzové něco 

podstatného přidat, byl průzkum v posledních letech zaměřen 

na  zcela unikátní těžbu ve  střední době kamenné. Přitom 

jsme se ovšem museli probíjet mladším nadložím, které 

navíc překrývalo dobývky nejrůznějšího stáří. Starší doby 

bronzové jsme se tedy nezbavili a naopak k němu nahromadili 

spoustu dalších poznatků. Na  rozdíl od  knihy, kde všechny 

objevy rozsáhle popisuji, je tu mohu představit jen ve zkratce. 

V době únětické kultury, která spolu s následující věteřovskou 

skupinou spadá do  starší doby bronzové, se v  Krumlovském 

lese dolovalo na  nejrozsáhlejší ploše a  z  nejhlubších šachet. 

dosahujících hloubky až osmi metrů. Dobýval se tu jurský 

rohovec, původně uložený ve  vápencích, podobných těm 

které známe ze Stránské skály u Brna nebo z Pálavy. Ty naše 

ale později podlehly erozi, takže z  nich zůstaly jen rohovce, 

uložené potom do písků třetihorního moře a do písčitých hlín 

s kamennou drtí z podložních granodioritů (ten tvoří podloží 

celého našeho kraje a vystupuje třeba jako skála Čertova díra 

za  hřištěm) . Zmíněné velmi tvrdé sedimenty představují 

těženou sloj právě v místech, které jsme zkoumali v posledních 

letech, to znamená v prvním a druhém revíru. Zkoumaných míst 

s komplikovanými sledy vrstev bylo tolik, že nezbývá než začít 

od konce, tedy tím, co vyšlo najevo až na závěr výzkumu a čeho 

jsme si do  té doby příliš nevšímali. Těžební šachty, někdy až 

několikametrové hloubky i průměru, se nacházely na temenech 

několika terénních hřbítků a  na  jejich úbočích. Všechny 

dobývky překrývá různě mocná vrstva rubaniny, resp. lesní 

hlíny. To jsme věděli už dávno, ale nyní se ukázalo, že mocnost 

této vrstvy směrem po svahu klesá, místo aby narůstala, jak by 

bylo z pracovních důvodů obvyklé – odkopávaná hlína se přece 

vždycky hrne ze svahu dolů, nikoli nahoru, a i její ponechávání 

na místě by zamezilo v přístupu k šachtám a v otevírání dalších. 

Navíc: mocnost nánosu na vrcholech hřbítků činí až tři metry 

– kde se tu vzalo tolik sedimentu, když šachty, které překrývá, 

jsou jím zcela vyplněny a  něco je ještě na  svazích? Možný 

závěr je jen jeden: před hloubením šachet došlo k plošnému 

snížení horních partií hřbítků, přičemž odkopaný sediment, 

a  pak taky rubanina z  šachet, byl původně odhazován dolů 

po  svahu. V  jistém okamžiku však převládl dojem, že země 

(resp. Země) byla už příliš pozměněna (ergo snad „zraněna“), 

a  vše se muselo vrátit do  původního stavu. Zpětné nanášení 

stařin do  svahu bylo provázeno intenzívním a  stále sílícím 

štípáním vytěžených rohovců, protože horní partie násypů jsou 

jimi promíseny nejvíce. Tato interpretace je ostatně v souladu 

s  motivací celé těžby od  samého začátku. Pokud se vytěžené 

rohovce prakticky neodnášely, musel popud k jejich (nesmírně 
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pracnému!) dobývání vycházet odjinud než z  praktické 

potřeby surovin na výrobu nástrojů. Tomu nasvědčují i depoty 

rozštípaných rohovců v  šachtách a  v  haldách. V  jednom 

případě provází koncentrace velkých naštípnutých bloků 

nádobu únětické kultury, stojící na dně šachty, na další hrnec 

jsme narazili nade dnem další dobývky. Pro lidi doby bronzové 

byl Krumlovský les zřejmě krajinou předků, protože tu byly 

vidět pozůstatky jejich dávné činnosti. A za dar z podzemního 

světa předků byl považován i  sám rohovec z  podzemních 

slojí, o němž se vědělo, že odedávna sloužil k výrobě nástrojů 

a zbraní. V rámci jediné ideologie tedy proti sobě působily dvě 

tendence: úcta k darům předků a úcta k  jejich krajině, která 

se těžbou rohovce nevyhnutelné ničila. Nejprve dominovalo 

první hledisko, posléze převážilo to druhé. V  knize najdeme 

četné analogie takové proměny přístupů i  odjinud, např. ze 

světa západoevropských megalitů, které rozhodně nebyly jen 

stabilními hrobkami nebo věčnými krajinnými megasymboly. 

Megality se totiž všelijak přestavovaly a třeba i kácely, aby jejich 

části posloužily ke  zvýšení ucty k  předkům v  monumentech 

jiného typu. Při takových rekonstrukcích se vždy něco skrývalo, 

přenášelo, vystavovalo jinak, ale v zásadě neničilo, jen trochu 

měnilo účel a smysl.

 Není třeba zdůrazňovat, že tyto výsledky a  hlavně jejich 

výklad bude přijat s  nedůvěrou, a  to jak prostými lidmi – 

vyznavači „zdravého selského rozumu“ – tak odborníky, 

kterým přenášení motivací současných lidí do  minulosti 

taky většinou není nijak vzdáleno. Rozhodující ovšem je, že 

nejde o  nějaké výmysly, ale o  nezvratně zjištěné skutečnosti, 

a  ty bychom měli nějak vysvětlit. Můžeme samozřejmě psát 

nejapnosti o  tom, že se tu opatřovala surovina na  značně již 

zastaralé nástroje, a  před všemi rozpory a  nepříjemnými 

otázkami zavřít oči. A  nebo se snažit vyzvednout a  vysvětlit 

právě to, co se současnému modelu nevyhovuje, což ve vědě 

vždycky znamená cestu kupředu. Je ovšem zřejmé, že čas 

odmítnout zaužívaná klišé o  neustálé snaze pravěkých lidí 

vylepšovat techniku za  účelem boje s  nelítostnou přírodou, 

a  o  jejich ochotě dělat jen to, co jim přinese nějaký hmotný 

prospěch, nadešel nejpozději právě teď. Hmotařské uvažování 

ve stylu „zdravého selského rozumu“ zkrátka pro starší pravěk 

(zhruba tak do doby železné) neplatí. To ovšem neznamená, že 

by si pravěcí lidé nechtěli opatřit dostatek stravy nebo zajistit 

přebývání v  příjemném teple a  suchu Jistě chtěli, něco pro 

to udělali, ale příliš na  to nemysleli. Tyto nezbytné činnosti 

se vykonávaly mechanicky a  inovace nebyly vítané. Nejvíc 

vynalézavosti a technického umu se uplatnilo na stavbách, jež 

se zmíněnou snahou o spočinutí v suchu a teplu nesouvisely, 

a směřovaly kamsi do sfér duchovních – k předkům a božstvům. 

Konkrétně to byly hroby, symbolická terénní znamení, 

rituální okrsky a  chrámy. Bodré lidové chytráctví praví, že 

co archeologové neumí vysvětlit (samozřejmě jako něco 

materiálně praktického), prohlásí za rituál. Takové rozumbrady 

kupodivu nalezneme i  mezi samotnými archeology, tedy 

alespoň těmi, kteří se k těmto věcem vůbec vyjadřují. 

V knize se o tom dočteme mnohem více, a i kdyby nás tyhle 

historické otázky nezajímaly, setkáme se v  ní s  fotografi emi 

řady vedrovických občanů mužského pohlaví v  mladším 

věku. Kniha je k vidění na  informačním centru a můžeme si 

ji tam prohlédnout. Lze ji taky zakoupit přímo v Moravském 

zemském muzeu na Zelném trhu 8 v Brně. 

Dr. Martin Oliva

 » Petang (pétanque) 
Je to nenáročná hra pro každého, kdo dokáže hodit malou 

železnou koulí k dřevěné kuličce na hrací ploše. Ani pravidla 
nejsou nijak složitá. Stačí vědět, aby hozená koule byla co 
nejblíže k  malé červené kuličce (košonku). Mezi soupeři 
zde rozhodují někdy i  jen centimetry. Zprvu když zde bylo 
vybudováno petangové hřiště, tak mnoho občanů nedávalo 
petangu velké šance, že se to zde ujme. Vždyť ve  zdejším 
regionu není známo, že by se tato činnost  v  některé obci 
prováděla nebo popularizovala. Skupina vitálních seniorů se 
však rozhodla zkusit si tuto hru, zda je trochu zaujme. Opak 
byl pravdou. Hra se zalíbila a zájem byl aspoň jedenkrát týdně 
se při této akci se při této akci setkávat. Což se stalo pravidlem. 
Výjimkou samozřejmě bylo špatné počasí nebo zimní období. 
Lze říci, že letos je oproti dřívějšku o petang zvýšený zájem. Řeší 
se to tak, aby byli všichni zúčastnění zapojeni, takže se vždy 
uspořádá turnaj. Zájemců je zhruba osmnáct, čímž vznikne 
několik trojčlenných mužstev. Soutěží se vzájemnými zápasy 
a  až se odehraje poslední hra, tak se dle tabulky vyhodnotí 
vítěz. Na  závěr po  vyhodnocení ještě probíhá jednokolový 
mač, kde se proti sobě utkají muži a ženy. Výsledky jsou zde 
jako na houpačce. Jeden den vyhrají chlapi a jindy zas ženy. Je 
u teho sranda. Hra petangu probíhá relativně v klidu, ale je zde 
mnoho fanoušků, kteří mají různé favority. Největší haló je při 
kontrole, která kula je blíž k cíli. Jsou tu bouřlivé dohady, ale 
vše se vždy spravedlivě vyřeší bez použití násilí. Letos se přidali 
i malí školáci. Šikovní! Mysleli jsme si, že s nima bude nuda, ale 
překvapili svými výkony. Kolikrát se stalo, že přehráli ostřílené 
dospělé koulaře. K letošní větší účasti přispělo i to, že na každé 
setkání přinesou šikovné hospodyňky domácí pečivo, dá se říci 
sváteční a nějaké to pitíčko, aby se neprášilo od pusy. Zhruba 
každých čtrnáct dní grilujeme. Vytáhneme gril a na dřevěném 
uhlí se opékají klobásky, špekáčky, párky - zkrátka co si kdo 
donese. Občerstvení k těmto pochutinám si též každý dodá, co 
mu sedne. Od minerálky po pivo. Jsme rádi, že se petang v naší 
obci ujal. Chvála tomu koho to napadlo tento druh zábavy tady 
zrealizovat. Palec nahoru za altánek, kde je příjemné posezení 
a zvláště při gastronomických dýcháncích. Vůbec je krásné, že 
Písníky žijí a to i díky atrakcím pro děti a nářadím pro mládež. 
Vhodné by v areálu bylo i jednoduché WC, zvláště pro děvčata, 
pro ženy. Nebyla by na škodu ani houpačka pro dospělé, což 
by bylo vhodné si chvilku zarelaxovat. Nyní na podzim bývá 
setkání v 16 hodin. Jaro, léto v 17 hodin. Každé pondělí. Kdo 
má zájem může si zahrát i v jiné dny. Kufříky s koulemi jsou 
volně přístupné u Balcárků. Jsme rádi, že areál v Písníkách je 
udržován v  dobrém stavu. Odpadky poctivě v  odpadkových 
koších. Nic není polámané a  rozbité. Držme si palce ať je to 
v  tomto stavu i  nadále. Díky. Pochvala pro manžele Vechovi 
za  ošetřování porostů a  úpravy po  celém prostoru. Pochvala 
pro Luboše Balcárka, který se stará o  inventář a  údržbu 
v případě potřeby.  Pochvala pro Jana Formana staršího, který 
hru petangu organizuje, zapisuje výsledky a vyhodnocuje. 

Babický Stanislav
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Poštovní přepážka Pošty partner Vedrovice
Naposledy jsme vás informovali v  době nouzového stavu 

na  jaře. Týkalo se to hlavně omezení otevírací doby a  také 

dodržování hygienických podmínek v prostorách pošty. Přesto 

dokázala pošta fungovat a  svým klientům dodávat poštu. 

Tímto děkujeme za trpělivost a pochopení.

Dnes se ještě s  touto problematikou potýkáme. Uvidíme, 

jestli bude tato pandemie na  ústupu. Momentálně se 

v prostorách pošty musí podle vydaných nařízení roušky nosit. 

Je doporučeno dodržovat odstup 2 metry a desinfi kovat si ruce 

před vstupem k přepážce. 

Muzeum a informační centrum Vedrovice
Muzeum, knihovna a  informační centrum byly v  době 

pandemie zavřeny a  podle rozvolňovacího scénáře postupně 

otevírány. Před hlavní turistickou sezónou byly všechny tyto 

instituce otevřeny již ve standardní době. 

Turisté, kteří naše muzeum navštívili, byli velice mile 

překvapeni, jak krásně máme zpracovanou expozici a  co se 

u nás v rámci archeologického výzkumu objevilo. Moc si vážím 

i milých vzkazů v návštěvnické knize. Jako zpětná vazba nám 

slouží mapa u vchodu do budovy, kde turista zapíchne špendlík 

v místě, odkud k nám zavítal. 

Dotisknuli jsme nové propagační materiály pro muzeum 

a  také archeostezku. V  hlavní turistické sezóně jsme 

vykryli otevírací dobu také brigádnicemi. Za  jejich ochotu 

a svědomitost jim velice děkuji.

Turistické informační centrum opět nabídlo soutěž 

o  vstupenky do  zábavného vědeckého parku v  Brně VIDA! 

Od  1.7. – 31.8.2020. Letos byla soutěžní otázka směřována 

na kámen rohovec a  jeho těžbu v Krumlovském lese. Otázka 

zněla: Jak se jmenuje kámen, který se těžil v Krumlovském lese 

nad Vedrovicemi a  z  jakého období pochází? Zájemci mohli 

své odpovědi zaslat e-mailem a čekat na slosování.

Na  sezónu jsme se zapojili do  projektu Znojmoregionu 

a jeho Turistické karty. Tato akce probíhala od 1.7. – 30.9.2020. 

Turisté si ji mohli vyzvednout na registrovaných informačních 

centrech a zahájit sběr razítek z cílů, které se do toho projektu 

zapojili. Motivací byla také odměna za  nasbíraná 3 razítka, 

kdy ve  čtvrtém cíli získali jejich dárek nebo odměnu. Mohli 

také vyplnit dotazník na zadní straně a dostat se do slosování 

o Velkou cenu Znojmoregionu, a to rodinou dovolenou v roce 

2021. 

Místní knihovna Vedrovice
Knihovna nezahálela ve své činnosti. Informovala čtenáře 

o uzavření a nadále s nimi komunikovala přes telefon, e-mail 

nebo webové stránky. 

Co se týče knihovny, došlo k  reorganizaci knihovního 

fondu a  novému systému zařazení v  regálech. Knihy budou 

řazeny podle jmen autorů a  abecedně seřazeny do  skupin – 

beletrie zahraniční, beletrie česká, naučná literatura dospělí, 

naučná literatura mládež, beletrie mládež a  výměnný fond. 

Dále se objeví barevné kulaté značky na  hřbetu knihy, které 

budou knihu označovat podle jejího žánru. Čtenáři budou 

informováni přehlednou tabulkou přímo v knihovně. Případně 

poradí paní knihovnice. 

Blíží se podzim a  tím i  začíná nový ročník projektu Jižní 

Morava čte, do kterého se opět zapojíme. Již jsme se domluvili 

na  spolupráci se základní školou a  doufáme, že se školáci 

ujmou výzvy s  chutí. Tématem tohoto ročníku je, vzhledem 

k výročí Jana Ámose Komenského, jako inspirace jeho kniha 

„Svět v obrazech“. Děti se mohou zapojit do soutěže výtvarné, 

literární, anebo literárně-výtvarné podle věkových kategorií. 

Práce se vysbírají k  30.10.2020 a  následně se vyhodnotí 

v  příslušné knihovně. Vítězné práce se zasílají do  Moravské 

zemské knihovny v  Brně. Ocenění dostanou výherci 

v Hvězdárně a planetáriu v Brně a v divadle Polárka.

Bc. Hana Kolegarová
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Škola a školka...
 » Ohlédnutí za školním rokem 
2019/2020
Školní rok 2019/2020 byl zahájen v  pondělí 2. 9. 2019 

společným slavnostním zahájením a přivítáním všech žáků naší 

školy. Do prvního ročníku nastoupilo 13 nových školáků. Škola 

se nám začala naplňovat. V tomto školním roce navštěvovalo 

základní školu celkem 24 žáků. 

Do mateřské školy bylo přijato 13 nových dětí, celkem tedy 

v tomto školním roce navštěvovalo MŠ 38 dětí. 

Letošní školní rok byl velice neobvyklý a  hodně se toho 

událo. Od  začátku školního roku naše škola pokračovala 

ve  spolupráci s  ostatními malotřídními školami. Pravidelná 

setkávání ředitelů a  učitelů malotřídních škol nás inspirují 

do  další práce. Svoji činnost velmi pěkně zahájil také dětský 

sbor při MŠ a ZŠ Vedrovice Sedmikrásky.  

V  lednu nás navštívila ČŠI. Paní inspektorka uzavřela 

návštěvu naší školy pochvalou všech zaměstnanců. Samozřejmě 

se našly také drobné chybičky, které jsme se snažili všichni 

napravit. 

Příchod jara byl poznamenán koronavirem a  proto jsme 

museli 11. března uzavřít základní školu. O  týden později 

následovalo také uzavření mateřské školy. A jak se říká, všechno 

zlé je pro něco dobré. Znovuotevření školy bylo v nedohlednu. 

Museli jsme hledat jinou cestu, jak být ve  spojení s  našimi 

dětmi i žáky. Hned od druhého týden po uzavření škol jsme 

začali společně s  rodiči a  našimi žáky používat ke  vzájemné 

komunikaci aplikaci TEAMS. Bylo to něco naprosto nové 

a  současně úžasné. Naše škola se stala inspirací pro okolní 

školy. Byli jsme všichni rádi, že můžeme pokračovat dál 

ve výuce. Nikdo z nás však nečekal, že se děti vrátí do školy 

až 25. května. Děti z mateřské školy se vrátily dřív, a to již 11. 

května. Právě v  tento den proběhlo slavností předání nové 

zahrady v MŠ. Školní zahrada je vybudovaná v přírodním stylu 

a mimo herních prvků zde najdeme také hmyzí hotel, pítko pro 

ptáky a také pítko pro děti. Věříme, že se zde dětem bude líbit. 

To ale není jediná novinka, kterou pro naše děti a  žáky 

chystáme. V současné době probíhají v MŠ intenzivní stavební 

práce na  rekonstrukci výtahu. Ta by měla být dokončena 

v měsíci říjnu. 

Největší novinka čeká však na naše školáky. Panu starostovi 

se podařilo získat dotaci na  rekonstrukci školy, která byla 

zahájena v květnu 2020. Žáci se mohou těšit na nové sociální 

zařízení, na  tekoucí vodu ve  třídách a  na  další nové půdní 

prostory. 

Ve školním roce 2020-2021 navštěvuje MŠ Vedrovice 45 

dětí a ZŠ Vedrovice navštěvuje 28 žáků. Další dva žáci jsou 

vzděláváni mimo republiku.

Věříme, že se bude našim dětem v jejich nové škole líbit a že 

se nám podaří vytvořit pro ně pěkné moderní prostředí, které 

je bude motivovat ke vzdělávání. 

Tým MŠ a ZŠ

  Výuka dětí přes aplikaci Microsoft  Teams

  Fotografi e ze zahájení rekonstrukce školy

  Otevření školní zahrady
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 » Zprávičky z Rodičovského sdružení

Maškarní ples, který vůbec nebyl
Maškarní ples v  březnu 2020 se nakonec vlivem 

epidemiologické situace nekonal. Přesto bych chtěla 

touto cestou poděkovat všem občanům Vedrovic, kteří 

přispěli fi nančně či materiálně, i  rodičům, kteří se podíleli 

na přípravách. Za 2/3 fi nančních prostředků byly nakoupeny 

ceny do  tomboly, zbytek peněz je stále v  pokladně a  čeká 

na využití. Doufáme, že v březnu 2021 maškarní ples bude, ale 

vše bude zaležet na nařízení vlády. Pokud ples bude, rozneseme 

pozvánky. Tak nám držte pěsti, ať se to tentokráte povede.

Zahradní slavnost
Nakonec jsme zahradní slavnost z  konce školního roku 

přesunuli na začátek toho letošního a bylo to super. Naštěstí 

nám vyšlo i počasí, děti si pohrály na nové zahrádce, ochutnaly 

buchty od  maminek, kterým tímto moc děkuji. Rodiče si 

popovídali, myslím, že všichni odcházeli spokojení.

Rodiče pomáhají ve školce
Ráda bych poděkovala rodičům, kteří se zúčastnili brigády 

19.9.2020 a pomáhali s úpravou venkovních ploch, jako sekání 

trávy, pletí záhonků a  kolem chodníčků, úprava pískoviště. 

Byla bych ráda, kdybychom to zopakovali i na jaře, kdy bude 

potřeba po zimě upravit zahrádku pro naše děti, a vyzvala bych, 

aby se zúčastnilo více rodičů, děti tam přece máme všichni, ne?

Drakiáda
Letošní drakiáda musela být zrušena kvůli nepřízni počasí. 

Možná bude náhradní termín, ale vzhledem k současné situaci 

tak asi ne. Mrzí mě to kvůli dětem, tak i maminkám, které měly 

napečeno. 

Následující akce v  tomto školním roce, které se snad 

vydaří, by měly být: Svatomartinské vození bryčkou, návštěva 

Mikuláše, byť s  rouškou, ve  školce a  škole, maškarní ples 

a zahradní slavnost na ukončení školního roku. 

Martina Bezděková

 » Hasiči a Mateřská školka
Ještě před vyhlášením karantény a  vyhlášením všech 

opatření jsem byla oslovena paními učitelkami, jestli bych 

dětem neukázala naší hasičskou zbrojnici. Děti se zrovna 

zabývaly tématem bezpečnostní složky. Tak jsme se vrhli 

na úklid a nachystali i menší výstavu pohárů a nějaké úkoly. 

Na děti čekalo pár otázek, jestli si z výuky něco zapamatovaly, 

malý testík, jak obléct hasiče. Zkoušely si helmu, oblek, hadice 

(do  obleku jsme oblékli i  jednu paní učitelku) podívaly se 

na  poháry ze soutěží, na  sošky sv. Floriána (náš patron). 

Na závěr si prohlédly naše auta (CAS a dodávku). U dodávky 

jsme zjistili, že do  kufru se vleze moc dětí. Na  závěr byly 

dětem předány hasičské omalovánky a balíčky. Děti odcházely 

nadšené. Doufám, že nám spolupráce dlouho vydrží a zase se 

brzy uvidíme na nějaké akci.

Aneta Topičová
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Rybářský
spolek Vedrovice

 » Rybářské závody 2020
Poslední víkend v červnu se konal na rybníku v Zábrdovicích 

již 16. ročník rybářských závodů dospělých a 7. ročník závodů 

mládeže. 

V sobotu 26. června na náš rybník zavítalo 37 závodníků, 

aby se poměřili ve sportovním rybolovu. I když byl kvůli počasí 

počet závodníků nejmenší v celé naší historii, rybáři nachytali 

celkem 5 144 cm ryb. Závody vyhrál s velkým náskokem pan 

Lubomír Kloupar ze Cvrčovic, který nachytal 885 cm ryb. 

Loňský vítěz, pan Libor Wolf z  Miroslavi, skončil tentokráte 

na druhém místě se ziskem 445 bodů, a 360 cm ryb potřeboval 

na třetí místo Jakub Havlík z Jezeřan-Maršovic. 

Rybářské závody mládeže v  neděli 27. června absolvoval 

rekordní počet dětí. Místních přišlo a ze širokého okolí přijelo 

celkem 53 malých rybářek a rybářů. Všichni jsme byli s účastí 

nadmíru spokojeni. Děti dorazily se svým doprovodem 

tentokráte až ze Křtin (57 km), z Tišnova (54 km), z Blatnice 

(45 km) nebo ze Sokolnic (40 km), z  čehož jsme měli, jako 

pořadatelé velkou radost, protože to o  úrovni našich závodů 

něco vypovídá.

Malí rybáři ulovili 143 ryb, o celkové délce 5030 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 Monika Nekudová z Oslavan, se ziskem 636 bodů.

2. místo Nováková Kristýna z Blatnice, se ziskem 503 bodů.

3. místo Kloupar Lubomír z  Moravského Krumlova, se 

ziskem 452 bodů.

Určit největší rybu závodu bylo letos na rozhodčích, neboť 

byly uloveny tři stejně velké ryby. Dva jeseteři o  velikosti 

71 cm a  jeden amur, který měřil také 71 cm. Podle pravidel 

ulovil největší rybu ten lovec, který nachytal více ryb. A  tím 

byl závodník ze třetího místa Kloupar Lubomír z Moravského 

Krumlova.

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!“

Za rybářský spolek Vedrovice

Richard Janderka

Miroslav Došek ml.

 » Rybářský tábor 2020
V červenci tohoto roku jsme s rybářským kroužkem jeli už 

poněkolikáté na rybářský tábor.

Tentokrát jsme se vydali na  Vrabčí hájek (Vrabčák) 

v  Moravském Krumlově. Už týden před táborem jsem se 

moc těšil, jak si společně všichni zachytáme, užijeme srandu 

a budeme dělat nějaké aktivity.

Na tábor jsem dojel ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne, ostatní 

přijeli až později. Přijel jsem společně s  Matějem Melkusem 

a společně jsme začali vykládat věci z auta a začali stavět stan. 

Po cca půl hodině, co jsme přijeli my, přijeli i ostatní a začali 

se také vybalovat, já jsem si jako poslední vybral poslední 

místo na rybaření a chystal si nástrahy a už jsem se těšil, jak 

už nahodím.

Měli jsme také rozdělené služby na  nádobí a  pomoc 

s  vařením např: loupat brambory. Měli jsme také postavený 

altán, ve  kterém se vždy vařil oběd a  také se zde oběd také 

snědl. Jídlo, které vařil pan Janderka bylo výborné.

Občas jsme s  kamarády seděli, jako poslední u  vody 

a chytali i v noci a bavili se. Dohromady jsme nachytali za těch 

6 dní celkem 384 ryb, což je si myslím docela ohromné číslo 

a já z toho jsem chytil tak cca 25 ryb.

Tato výprava se mi velice líbila a budu se těšit na další rok.

Tomáš Veselý, Oslavany

  Tomáš Veselý, kapr 73 cm

  Rybářský tábor 2020
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 » Příměstský tábor Vedrovice 2020
Letošní ročník příměstského tábora ve  Vedrovicích se 

konal od  20.7. do  24.7.2020. Týdenní program byl navržen 

podle tématu nesoucí název “Zdravý životní styl“. Obědy 

byly zajištěny u  Nedomu v  Pohostinství v  kulturním domě 

ve Vedrovicích od půl jedenácté do půl jedné. Každý den měl 

stejný časový harmonogram, kde se začínalo a končilo ve stejný 

čas. Každý den začínal od  ranní deváté hodiny a  končil 

v  podvečerních hodinách o  půl šesté. V  letošním ročníku se 

zúčastnilo nakonec devět dětí. 

První den v  dopoledních hodinách započal seznámením 

s  celkovým týdenním programem. Dále se pokračovalo 

se seznamovacími hrami, jako jsou například hra Pepa, 

malovací pošta či piškvorkový turnaj, aby se děti lépe poznaly. 

V  odpoledních hodinách měly děti na  programu návštěvu 

fi tness a  wellness centra ve  Wellness Bonitě v  Moravském 

Krumlově. Transport do Moravského Krumlova i zpět se řešil 

autobusovou dopravou. Návštěva wellness a fi tness centra děti 

obohatila se samotným chodem a  širokou nabídkou služeb 

takového zařízení. Děti měly možnost si vyzkoušet klasickou 

či párovou saunu, běžecké pásy, posilovací stroje a  náčiní 

na kondičně kruhový trénink. Na konci prvního dne děti psaly 

do kasičky tábora své pozitivní i negativní dojmy za celý den.

      

Druhý den měl enviromentální nádech. V  dopoledních 

hodinách se kompletně uklízel areál víceúčelové hřiště 

od  veškerých odpadků. V  odpoledních hodinách byla 

v  programu hra “Lov odpadků“, která proběhla v  části lesa 

za  p.  Lišťákem. Děti měly v  této hře za  úkol vyhledat prvně 

pytlíky do odpadkových košů, následně hledat cedulky, které 

patřily k  prvně hledaným pytlíkům a  dále správnou barvu 

k  cedulkám. V  poslední řadě přišel čas lov odpadků, kde 

ve vybrané lokalitě byly v papírové podobě schované odpadky, 

které musely být správně roztříděny do  odpadkových košů. 

Cílem této hry bylo poukázat na důležitost třídění odpadků. 

V  závěru dne děti opět napsaly svá hodnocení za  celý den 

do táborové kasičky.

Třetí den započal výšlapem v místní oboře nesoucí název 

“Nákup“. Začátek i  konec tohoto výšlapu byl na  fotbalovém 

hřišti pod skalami. Děti byly rozděleny do dvou skupin, které 

měly mezi sebou několika minutový interval. Trasa byla 

vyznačená fáborky a  doprovázena úkoly, které děti musely 

splnit. Na  základě splněných úkolů vycházela tajenka, která 

nesla název jídla. Podle výsledné tajenky měly děti správně 

vybrat “nakoupit“ potraviny. V  odpoledních hodinách byla 

na  programu skupinová kresba na  téma “Zákrok záchranné, 

policejní či hasičské služby“, kde děti byly rozděleny do dvojic 

a  pracovaly na  své kresbě. 

Po  této odpočinkové aktivitě 

přišla na  řadu ukázka 

sebeobrany na  fotbalovém 

hřišti pod skalami pod vedením 

p.  Nováka a  jeho kolegy. Děti 

měly možnost si poslechnout 

teoretické poznatky, vidět 

používané prostředky jako jsou 

například obušky a  pepřové 

spreje, prakticky si vyzkoušet 

různé typy pádů, kopů a úderů. 

Na  závěr dne přišlo na  řadu 

opět hodnocení dětí za  celý 

den.

    

Čtvrtý den započal v  dopoledních hodinách stavěním 

stanů a  rozdělení spacího pořádku. Dále přišla na  řadu 

procházka na  Čertovu skálu a  Čertových skalkách, kde děti 

měly možnost vidět zajímavé výhledy na  zdejší krajinu. 

V odpoledních hodinách bylo na programu míčové hry jakou 

jsou například rugby a  psí fotbal, které byly řízeny formou 

turnaje, která byla vyhodnocena sladkou odměnou. Před 

večeří proběhla “Táborová stezka vodníka Vedrováka“, kde 

děti musely prokázat odvahu, fyzickou a  otužovací zdatnost. 

Poté přišla řada na večeři, která byla formou táboráku, kde si 

děti opékaly buřty. Po  večeři přišlo tradiční hodnocení dětí 

do táborové kasičky. Poslední, co bylo na programu byla stezka 

odvahy, která započala ve  večerních hodinách o  půl desáté. 

Jejím vrcholem bylo hledání pokladu. Trasa stezky odvahy 

byla od fotbalového hřiště pod skalami k bráně u místní obory 

a zpět. Všechny děti tuto adrenalinovou výzvu důstojně zvládly.

Poslední den začal snídaní, která byla zajištěna z  místní 

jednoty. Poté se pokračovalo turnajem v sudoku, kde děti byly 

rozděleny do dvou skupin. Každá skupinka si musela najít své 

sudoku, které bylo schované v  obálce v  areálu fotbalového 

hřiště pod skalami. Dále musela každá skupinka najít pět klíčů, 

které sloužily jako propustka k otevření obálky a následnému 

luštění. Po obědě se otevřela táborová kasička, kde byla veškerá 

anonymní hodnocení od  dětí. Následně každé dítě dostalo 

možnost se vyjádřit k  celému týdennímu programu. Tímto 

způsobem se celkový tábor zhodnotil. Poslední aktivitou byl 

kurz první pomoci pod vedením p.  Doškové, která poskytla 

spoustu zajímavých teoretických poznatků a  následnou 

praktickou ukázku první pomoci na  nacvičovací fi guríně. 

Děti následně měly možnost si sami první pomoc vyzkoušet. 

Po  tomto kurzu přišlo na  řadu sklízení stanů, rozloučení 

a vyzvednutí rodiči.

Filip Kolegar
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První pár -  Lenka Došková - Martin Reinisch
 Darja Kočárková - Jan Janíček
 Lucie Hrdinová - Filip Kolegar
 Andrea Brabencová - Oldřich Panáček 
 Zdeňka Stixová - Václav Novotný
 Kristýna Sobolová - Tomáš Sikmund
 Veronika Melkusová - Michal Kolegar
 Sofi e Gigimovová - Matěj Horáček
 Zuzana Šedrlová - Martin Kroupa
 Andrea Klímová - Ondřej Honek
 Nikola Hošková - Jan Schovanec

 Eva Sauerová - Patrik Krábek
 Nikola Gigimovová - Tomáš Janíček
 Sabina Poláčková - Filip Roubal
 Veronika Tauvinklová - Marek Janderka
 Aneta Hauerlandová - Petr Gigimov
 Iveta Bognerová - Matěj Schovanec
 Vanda Fuchsová - Lukáš Došek
 Nela Tinzlová - Norbert Fiala
 Kateřina Šedrlová - David Fiala
Poslední pár -  Adéla Formanová - Jan Mičánek

Rozmarýnové hody 12., 13. září 2020 
- zavádějící páry
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 » Tornjak – milující obr s velkým srdcem
Na  návštěvách v  Bosně a  Hercegovině mě s  respektem 

vyprávěli o  nádherných hlídačích, velikosti medvěda. 

Začátkem roku 2012 jsme řešili pořízení nového psa. Vždy jsme 

obdivovali nádherné středoasijské pastevecké psy a kavkazské 

psy, ale také jsme si říkali, že na zvládnutí těchto psů nemáme 

zkušeností (jejích velikost a  povaha). V  tu chvíli jsem si 

vzpomněla na jižní „medvědy“. Zjištění, že označení velikosti 

tornjaka, jako medvěda, bylo více než přehnané, bylo pro nás 

plusem před zmíněnými dvěma o něco většími plemeny. Také 

jsem zjistila, že má jemnější a citlivější povahu. 

Po  dlouhém hledání na  internetu jsme si vybrali 

chovatelskou stanici z Chorvatska a jeli jsme na návštěvu. Psy 

byli ještě krásnější než na  fotkách a  okamžitě nás učarovali 

jemnýma mandlovýma očima a  svým přítulným chováním, 

které nám ze začátku nesedlo k  jejích vzhledu budícímu 

respekt. No, a pak se stalo, že jsme si domu, do Česka, dovezli 

rovnou dvě krásné holky a tím začala naše cesta poznání tohoto 

úžasného plemene. Aktuálně máme doma 5 těchto „medvědů“ 

a jednoho na hlídání.

Tornjak je původem pastevecký pes, který pochází z  hor 

na  hranicích mezi Chorvatskem a  Bosnou i  Hercegovinou, 

a  tak je toto plemeno i  společným plemenem těchto dvou 

zemí. Název tornjak byl odvozen ze slova “tor“ které znamená 

oplocený prostor či pastvinu pro ovce.

První písemné a  velmi podrobné dokumenty o  tomto 

plemení a  jeho vzhledu jsou již z  roku 1067. Je mnoho 

názorů o  vzniku těchto psů, ten, který je nejvíce slyšet je, 

že pravděpodobně byl přiveden starými Slovany z  oblastí 

dnešního Iránu. Podmínky, ve  kterých tento pes žil (horské 

klima s  přítomností vlků a  medvědů), vytvořily psa fyzický 

silného, otužilého, skromných potřeb na potravu a ubytování 

a také vynikajícího hlídače.

Tornjaci jsou pastevečtí psi a svou práci, hlídání stáda ovcí, 

dělají dodnes. Nicméně, jako ostatní pastevečtí psi jsou také 

v  dnešní době pořizováni spíše jako hlídači pozemků anebo 

už občas i  jako domácí mazlíčci do  bytů či domů. Povahu 

mají typickou pro pastevecké psy: mírnou, dobrosrdečnou, 

a především jsou klidní a mají rádi řád a harmonii. Ke členům 

rodiny jsou něžní a emotivní, pokud jsou správně socializováni, 

jsou i  tolerantní k  cizím lidem mimo své hlídací teritorium. 

Jejich teritoriální pud je velmi silný, jsou sebevědomí 

a  samostatní, a  tak pokud se kolem jejich teritoria začíná 

dít něco neobvyklého, ihned začnou se zájmem vše sledovat 

a v případě potřeby se chovat obranářsky. 

Tornjak, jako ostatní pastevecká plemena, je velmi 

inteligentní, schopný samostatného uvažování a rozhodování 

a  rychle se učí. Jako typický představitel této skupiny se 

schopností samostatného uvažování bude většinou hluchý 

k  povelům klasického výcviku, protože neuvidí potřebu tyto 

povely splnit. Také není vhodný k  standardnímu výcviku, 

který vyhovuje německým ovčákům, dobrmanům či boxerům. 

U  Tornjaků je třeba velké dávky něžné, ale pevné, trpělivé 

a soustavné výchovy plné lásky.

Z vlastní zkušenosti vím, že dokud nevyrostou ze štěněcího 

věku, musíte počítat s hrabáním na zahradě. Pak se tato činnost 

utlumí. Pokud si pořídíte štěně od chovatele, který je seznámil 

s  vodou, budete mít celoživotního vodomila. Při vycházce 

neobejdou žádnou kaluž, ba naopak se v ni uvelebí, dokonce 

si vlezou i do misky s vodou do doby, kdy se tam ještě vlezou. 

Pokud jde o  zahradu, rozhodně je lepší už mít vše zasazené 

a nachystané, když přivedete štěně. Vše, co zasadíte následně, 

bude nejspíš nekompromisně sešrotováno. Nebo jedině počkat 

až zcela dospějí, tzv. dostanou rozum a  začnete s  velebením 

zahrady. S Tornjakem se prostě nikdy nudit nebudete!

Aniž bychom s  tím počítali, začali jsme cestovat s našimi 

tornjaky, po  výstavách. Nejdříve to bylo v  r. 2013 po  těch 

Českých, ale následně jsme cestovali po  celé Evropě. Kromě 

každoročních cest na  výstavy do  Bosny a  Hercegoviny 

a do Chorvatská, a  jiných zemí Balkánu, jsme jeli na výstavy 

do Itálie, Švýcarska, Polska, Rakouska, Finska a dalších. 

Výstavy jsou celkem zajímavá zkušenost, kdy vstáváte ráno 

ve  tři, abyste na  výstavě byli, např. v  osm, a  pak tam sedíte 

a čekáte až přijdete na řadu, kdy svého psa předvedete v kruhu 

(proběhnete se s ním, stojíte v požadovaném postoji, a za dvě 

minutý jdete z kruhu ven). U tornjaka to bývá většinou kolem 

poledne, nebo i  později. Následně čekáte na  hlavní soutěže, 

které začínají po  třetí hodině a  jedete domu z  výstaviště 

po páté, nebo šesté hodině. A ne, nic za to nemáme. Platíme 

si výstavní poplatky, abychom mohli takto trávit dny. Abyste 

jezdil na výstavy musíte souhlasit s tím, že je to vaše hobby, že 

vás to bude něco, spíše hodně stát, a nic z toho nemáte. 

I když ve většině případech to nic vystřídá adrenalin, který 

Vás pohltí, když váš pes vyhraje v  kruhu, nad konkurenci. 

Pak s nadějemi čekáte na hlavní soutěže, jestli si ho tam, mezi 

desítkami, nebo stovkami jiných psů rozhodčí všimne a  dá 

mu ocenění. A když ano, pak jsme opravdu ochotní obětovat 

víkendy, v dřepu u kruhu a obětovat plat na výstavy. Možná to 

zní zvláštně, ale je to prostě tak, že vás psí výstavy chytí a máte 

v něm srdce, nebo ne.
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V  naší chovné stanici je výstavně nejúspěšnější tornjak 

na  světě. Je světovým vítězem, jak mladým, tak i  dospělým. 

Kromě toho vyhrál i  Juniorského psa roku České republiky, 

a mnoho dalších, velmi významných ocenění a výher. I když 

možná si v dnešní době dělí první příčku s jiným tornjakem. 

A  protože jsme byli zcela první, kdo do  Česká dovezl toto 

nádherné plemeno, máme doma i zakladatelku chovu tornjaků 

v ČR. Ta je také mimořádně výstavě úspěšná, kdy v domovině, 

v Chorvatsku, vyhrála ve velké konkurenci titul nejlepšího pse 

plemene. Pro fenu, u pasteveckého plemene, je to velmi velká 

pocta. Kromě jiného je i  Evropskou vítězkou. V  posledních 

letech se věnujeme spíše chovu a psům doma, a tak víkendy už 

trávíme jinak, respektive, spíme déle.

Aktuálně pomáháme jiným začínajícím chovatelům, také 

jsme vždy po  ruce majitelům naších odchovů. Zodpovědný 

chov znamená, nejen investice do krmiva, ale i do zdravotního 

testování jedinců, kteří půjdou do chovu. Investice do štěňat, 

nejen fi nanční, ale chov je i značně časově náročný. Poslední 

vrh byl v  tomto nejnáročnější, kdy kromě socializace štěňat, 

fena neměla mléko, a tak jsem sama dokrmovala na lahvičky 

devět štěňat ve  dne a  v  noci. Chov je velká zodpovědnost 

a  musíte počítat i  s  tím, že se lidé rozvádí, jsou nemocní 

a některé své odchovy dostanete zpátky a buď vám zůstanou, 

nebo jím najdete nové, ty nej domovy. 

Naším cílem je vybrat si a dovézt co nejkvalitnější jedince 

a udržet kvalitní chov v ČR. Vidět tornjaka jak na výstavách 

zde, tak třeba i  někde u  oveček na  farmách. Vidět ho jako 

rodinného psa, který kromě toho, že bude hlídat majetek 

rodiny, bude zároveň i prvním zvířecím kamarádem jejích dětí. 

Ve zkratce budu ráda, pokud u nás lidé objeví krásu a kouzlo 

těchto psů, stejně tak jako jsem ho objevila já.

Po  osmi letech života s  těmito úžasnými bytostmi, můžu 

zcela souhlasit s  Ofi ciálním popisem tornjaka, který zní: 

„Typický dospělý tornjak je klidné, na pohled lhostejné zvíře, 

ale velmi bdělý hlídací pes. S  blízkými osobami je nadmíru 

emocionální. Pokud žije ve  smečkách s  více psy, prokazuje 

výrazné sociální vazby. K  cizím osobám a  zvířatům není 

zpravidla výrazně agresivní. V  situacích, které to vyžadují, 

napadá i  o  dost silnější protivníky. Přitom působí opatrně, 

ale na druhou stranu je uvolněný, vytrvalý a dokáže být velmi 

nepříjemný v konfl iktních situacích.“

Co říkáme zájemcům o tornjaka? Pokud jste tím správným 

majitelem pro tornjaka, prosím, uvědomte si, že tento milující 

obr má velké srdce, které bude navždy tlouct jen pro vás! Je 

to pes jednoho pána. Může být pouze a jedině váš. Pořiďte si 

ho s vědomím toho, že s ním strávíte minimálně 10 let svého 

života. Nebude to rozhodně jednoduché. Jeho výchova vás 

bude stát mnoho úsilí a času, svůj vztek budete muset skrývat 

a vybít si ho jinde. Vaše zahrada nebude zahradou snů a granule 

budete kupovat v opravdu velkých pytlích.

Ale to, co dostanete, je oddaný společník, který vás bude 

obdivovat, milovat a  který za  vás kdykoliv položí i  svůj 

vlastní život. A  jak to vím? Stačí mi podívat se do  tmavých 

očí svých psů. Vidím tam celou jejich čistou duši, odhalenou 

a  odevzdanou, a  pokaždé si říkám: „Zasloužím si to vůbec? 

Zaslouží si vůbec kterýkoliv člověk tolik nepokryté, nesobecké 

a  naprosto nekonečné lásky?“ Já tomu jednoduše říkám „psí 

láska“.

Petlachovi

Kdo je a co dělá Bílý kruh bezpečí 

Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje odbornou pomoc obětem, svědkům a 
pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména 
právníci, psychologové a sociální pracovníci. Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické rady, ale 
též psychologickou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb klientů.  
Našimi klienty jsou např. oběti útoku proti tělesné integritě (loupež, ublížení na zdraví, domácí násilí), sexuálních útoků 
(znásilnění, pohlavní zneužívání), pozůstalí po obětech vražd, ale i oběti majetkové kriminality (např. podvedení senioři). 
Bílý kruh bezpečí se věnuje přímé pomoci ale též zlepšování právního postavení obětí (např. legislativními návrhy). 
 
Principy poradenské činnosti 
Bezplatnost 
 Klienti za poskytované služby neplatí. 

Diskrétnost 
 Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta nesmí být poskytnuty jakékoli informace 

mimo poradnu. Klient má právo vystupovat v poradně anonymně. 
Nestrannost 
 Poradna je otevřena všem obětem trestných činů bez ohledu na pohlaví, původ, sociální postavení, vyznání či věk.  
 Rada je bez hodnocení a je podána s přihlédnutím ke klientově situaci. Poradci respektují klienta a jeho rozhodnutí. 

 
Naše pomoc zahrnuje tyto služby:  

 
NON-STOP linka pomoci obětem 
Vedle pomoci poskytované tváří v tvář v síti poraden poskytuje Bílý kruh bezpečí též 
nepřetržitou telefonickou pomoc na bezplatné lince pro oběti kriminality a domácího násilí. 
Linka je provozována na evropském telefonním čísle 116 006.  
 

Pomoc zvláště zranitelným obětem 
Kromě bezplatných konzultací s odborníky nabízí Bílý kruh bezpečí zejména: 

I. Podpora případového manažera 
Tato služba zahrnuje možnost provážení obětí zejména v podobě opakovaných telefonických či osobních konzultací, 
pomoc při zpracování žádostí a návrhů v trestním řízení, ale v případě potřeby též doprovod k policejním výslechům a 
hlavnímu líčení. Doprovodu zpravidla předchází příprava na jednání v poradně BKB. 

II. Terapeutický program 
Pro oběti zasažené traumatem nabízíme krátkodobou terapii s cílem je stabilizovat psychiku a podpořit v obtížné situaci. 

III. Víkendové pobyty pro klienty Bílého kruhu bezpečí 
Psychorekondiční pobyty pro oběti násilné trestné kriminality, případně pro 
pozůstalé po obětech obsahují nabídku relaxace, rehabilitace, rozhovory s 
psychologem, art-terapií a setkání s dalšími lidmi, kteří prožili trestný čin. 

IV. Spolupráce s Nadačním fondem Filipa Venclíka 
Posláním fondu je podpora obětí a pozůstalých po obětech násilných 
trestných činů. 
 
Bílý kruh bezpečí provozuje pracoviště v těchto pobočkách: 

 

Kontakt: www.bkb.cz, bkb.brno@bkb.cz, tel. 732 842 664 
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Narozené děti

Elena Součková

Eliška Juránková

Antonín Bohdanský

Dan Bajer

Patrik Wolf

David Šeff er

Filip Herout

Nela Brhelová

Maxim Jursa

Zemřeli

Jana Glazunovová, nar. 1967

Helena Šedrlová, nar. 1927

Bedřiška Titzová, nar. 1941

Pavla Galášová, nar. 1960

Marie Gbelcová, nar. 1955

Pohyb obyvatel 

Přistěhovalo se 16 občanů

Narodilo se 9 děti

Odstěhovalo se 10 občanů

Zemřelo 5 občanů

Ke dni 30. 9. 2020 mají Vedrovice 869 obyvatel

Přistěhovali:

na čp. 96 - 2 osoby, na čp. 155 - 1 osoba, na čp. 201 - 2 osoby, 

na čp. 233 - 1 osoba, na čp. 276 - 4 osoby, na čp. 281 - 3 osoby, 

na čp. 283 - 1 osoba, na čp. 354 - 1 osoba, na čp. 384 - 1 osoba

Odstěhovali:

z čp. 14 - 1 osoba, z čp. 71 - 4 osoby, z čp.182 - 1 osoba, z čp. 

192 - 1 osoba, z čp. 256 - 1 osoba, z čp.287 - 2 osoby

Vydává Obec Vedrovice. Tel.: 515 337 332, obecvedrovice@iol.cz. Registrace provedena u Okresního úřadu Znojmo pod č.j. 371300593.

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

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

 » Vítání dětí

  Zleva: Viktorie Mašová, Matyáš Pexa, David Panáček, Elena 

Součková, Eliška Juránková

  Zleva: Dan Bajer, Antonín Bohdanský, David Šeff er, Filip 

Herout

 » Jak pršelo v roce 2020 
– předkládá Petr Hluska

Leden ...........................................................................................16 mm
Únor .............................................................................................33 mm
Březen ..........................................................................................34 mm
Duben ..........................................................................................11 mm
Květen .........................................................................................82 mm
Červen ...................................................................................... 197 mm
Červenec.....................................................................................57 mm
Srpen......................................................................................... 101 mm
Září ................................................................................................92 mm

  Nebe nad Vedrovicemi. Foto: Vachová Laďka


