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 » Family Friendly Community = Obec přátelská rodině
Zastupitelstvo obce schválilo na 

svém zasedání, dne 23.  09.  2021, 

uzavření Dohody o  účasti na auditu 

familyfriendlycommunity mezi 

Jihomoravským krajem a obcí Vedrovice. 

Připojili jsme se tak k  ostatním obcím 

a  městům Jihomoravského kraje, které 

aktivně podporují svůj rozvoj a zajímají se 

o rodinnou politiku, právě v rámci účasti 

na auditu familyfriendlycommunity.

Tento audit není auditem v  nám 

známém slova smyslu. Nejde o  proces, 

v  němž je obec porovnávána s  nějakou 

předem stanovenou normou. Využívá se 

všech dosavadních aktivit a  existujících 

institucí. Auditní proces bude zaručeně 

úspěšný, pokud bude dodržena jeho 

metodika.

Pověřenou osobu odpovědnou za 

audit familyfriendlycommunity v  obci 

Vedrovice je místostarostka obce, paní 

Helena Nováková, která již absolvovala 

úvodní seminář pořádaný v  červnu 

2021 Jihomoravským krajem a  měla již 

jednání se spolky, které zaměřují svoji 

činnost na rodinu, malé děti a na seniory.

Konečným výsledkem by měly 

být velké či malé projekty, které 

vzejdou z  nápadů a  iniciativy v  rámci 

dotazníkového šetření a  komunitní 

činnosti, a  budou přínosem pro 

zlepšení života v  naší obci. O  jejich 

počtu a rozsahu k samotné realizaci pak 

rozhodne Zastupitelstvo obce.

Více informací k  projektu 

najdete na odkazu: https://www.

auditfamilyfriendlycommunity.cz/
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RADNICE
INFORMUJE

 » Projekty Státního pozemkového úřadu 
Znojmo v katastru naší obce

Polní cesta C8 v k.ú. Vedrovice
Během letních měsíců probíhaly intenzivní práce na stavbě 

nové polní cesty, kterou z  rozpočtu státu fi nancoval Státní 

pozemkový úřad, pobočka Znojmo, v  rámci realizace tzv. 

Společných zařízení po Komplexních pozemkových úpravách 

v k.ú. Vedrovice.

Cesta C8 vede v délce téměř 878 m. Povrch cesty je asfaltový. 

Cesta je dvoupruhová, šířka cesty je 6,5 m (2 x 2,75 m asfaltu + 

2 x 0,5 m štěrkové krajnice). Kategorie cesty je P 6,5 /30.

Byly vybudovány 3 sjezdy na  pozemky dalších polních 

cest v  majetku obce a  vybudovaly se 3 sjezdy směrem 

k zemědělskému areálu. Své komunikace, navazující na sjezdy 

do areálu, si pak jejich uživatelé fi nancují a realizují sami.

V  úterý dne 5.  října  2021 proběhla kolaudační prohlídka 

stavby a  po  nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí by 

mělo být celé dílo v průběhu listopadu převedeno majetkově 

na obec Vedrovice.

Tato komunikace spojí hlavní silnici se zemědělským 

areálem a měla by, po realizaci dopravních omezení na místních 

komunikacích v okolí návsi, úplně odklonit provoz kamionů 

a zemědělských strojů přes střed obce.

Díky této cestě, která změní trasu zemědělských strojů, 

můžeme v  závěru roku 2021 jednat s  Odborem dopravy 

Jihomoravského kraje o tom, že se na vjezdu do obce od Kubšic 

vybuduje zpomalovací ostrůvek a  s  ním třeba také nová 

autobusová zastávka IDS JMK, jak o ni požádali již v roce 2015 

obyvatelé této části obce.

Větrolamy V1 a V2 v k.ú. Vedrovice 
a Jezeřany
V  průběhu září byly zahájeny práce na  dalším projektu, 

který v  katastru naší obce bude realizován SPÚ Znojmo ze 

státního rozpočtu, v rámci Společných zařízení po KPÚ.

Do  konce října budou vysázeny dva větrolamy v  části 

Břechová, které budou navazovat na  starý větrolam, který 

je nedaleko hranice katastru Vedrovic a  Jezeřan-Maršovic. 

Po  výsadbě bude následovat tzv. následná péče, kterou bude 

také SPÚ Znojmo fi nancovat po tři roky. Po této době budou 

části obou větrolamů, nacházející se na  katastrálním území 

Vedrovice, převedeny majetkově na  obec Vedrovice a  další 

péče o ně bude na nás.

Větrolamy budou plnit funkce protierozní i  ekologické. 

Rozdělením jedné velké části obdělávaných polí se projeví také 

krajinotvorná funkce obou prvků.

 » Projekty obce Vedrovice v roce 2021

Chodníky kolem hlavní komunikace
Na  začátku července jsme získali stavební povolení 

 » Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři.

Naše společnost i naše obec se pomalu vrací 

k životu, který jsme znali před covidem. Mnoho 

akcí bylo v  jarních měsících kvůli pandemii 

bohužel zrušeno, některé se již podařilo narychlo zorganizovat.

Jsem proto rád, že Rybářský spolek Vedrovice dokázal 

v červnu uspořádat rybářské závody pro dospělé i pro děti, že se 

Kulturní spolek Husákovy děti letos ujal Letní noci, kdy u nás 

poprvé vystoupila kapela Kristovy Léta, že se opět konal Trešón, 

který nám připravil Spolek tradic a přátel vína, a v neposlední 

řadě, že jsme se mohli potkat na  návsi při Rozmarýnových 

hodech, které velmi dobře zvládla naše Chasa a kdy jsme mohli 

pod májou podruhé vidět tančit a zpívat v krojích naše malé děti. 

Mezi tím vším byl Den dětí, Rybářský tábor, Příměstský tábor, 

úspěšně jsme zahájili školní rok v  nové škole, činnost zahájily 

některé mimoškolní aktivity a  Sdružení rodičů uspořádalo 

pro děti drakiádu. Z  toho, co jsme zvládli, tedy hodnotím toto 

období, jako vydařené.

Mimo práce na  chodníku u  Základní školy jste zřejmě 

vnímali, že se toho na  obci v  realizaci projektů moc nedělo. 

Začátek roku byl totiž poněkud nejistý v tom, jak se budou plnit 

příjmy do  obecního rozpočtu, proto jsme se mimo dokončení 

stavebních úprav Základní školy do  ničeho nepouštěli. Čekali 

jsme také na  některá zásadní stavební povolení, na  která se 

vázala výběrová řízení na dodavatele jednotlivých staveb. Proto 

bude v  podzimu práce až nad hlavu. Budeme prodlužovat 

tlakovou kanalizaci a  vodovod k  novým rodinným domům 

v  lokalitě za  mateřskou školou. Zahájili jsme konečně terénní 

úpravy na pozemku p.č. 2598 (bývalé skládky). Připravili jsme 

pro Vás dvě výsadby stromů. V  katastru obce se vysazují dva 

větrolamy, jejichž investorem je Státní pozemkový úřad, se 

kterým jsme na  začátku října kolaudovali novou asfaltovou 

polní cestu, která odkloní z  obce kamiony a  zemědělské stroje 

směřující do zemědělského areálu. Tedy nezahálíme.

A než se nadechneme k tomu, abychom dokončili započaté 

a naplánované práce, bude tu konec roku, kdy se snad budeme 

moci společně věnovat odpočinku a  setkávání na  dalších 

kulturních akcích, které najdete v  pozvánce na  konci tohoto 

zpravodaje.

Rád děkuji, pokud mohu a rád říkám dobré zprávy a pozitivní 

věci, pokud o nich vím. Proto děkuji Chase za zvládnuté hody. 

Děkuji všem, kdo se podíleli na pořádání akcí v naší obci. Rád 

Vám také povím, že máme ve školce a ve škole celkem 94 dětí. 

Děkuji proto za práci celému učitelskému sboru a všem, kteří se 

na chodu školky a školy podílí. Děkuji rodičům za to, že v naše 

obnovené obecní školství mají takovou důvěru.

Přeji si, aby nám příznivý stav kolem hygienických omezení 

vydržel, co možná nejdéle. Opatrujte se ve zdraví a važte si jeden 

druhého!

Váš starosta

Richard Janderka
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na  vybudování chybějících chodníků a  obnovu stávajících 

chodníků kolem hlavní silnice v Zábrdovicích (od začátku obce 

ve směru od Moravského Krumlova, až po hasičskou zbrojnici) 

a v části k.ú. Vedrovice (tzn. od křižovatky u hasičské zbrojnice, 

přes úpravy autobusových zastávek, až po  křižovatku před 

kostelem).

V  souvislosti s  ukončenou rekonstrukcí školy byl vybrán 

chodník od  zastávky před OÚ a  kolem školy pro realizaci 

v  tomto roce. Na  obnovu této části chodníků jsme získali 

dotaci z  rozpočtu Jihomoravského kraje ve  výši 83.000,– Kč 

a  do  zahájení školního roku jsme stavební práce dokončili. 

Po  vyhodnocení nereálné možnosti zachování travnatých 

svahů, byla provedena také úprava strouhy, která původně 

nebyla součástí projektu.

Náklady na realizaci chodníků u ZŠ a úpravy strouhy byly 

ve výši 240.000,– Kč.

V průběhu října se zahájí realizace tří stěžejních projektů 

pro tento rok:

Terénní úpravy pozemku p.č. 2598
Připravili jsme novou projektovou dokumentaci, která 

respektuje podmínky a  doporučení plynoucí z  odborného 

posudku, který si nechala zpracovat ČIŽP a  byl součástí 

rozhodnutí ČIŽP, jak jsme o  tom informovali v  jarním 

zpravodaji.

Na  základě této nové dokumentace bylo na  konci srpna 

vydáno rozhodnutí o změně využití pozemku. Již v červnu byla 

vybrána realizační fi rma a na začátku října mohla být zahájena 

konečná úprava (rekultivace) pozemku bývalé skládky se 

zalesněním strání tímto projektem vzniklých. Horní plocha 

bude zatravněna.

Náklady na realizaci budou ve výši 933.000,– Kč bez DPH.

Prodloužení inženýrských sítí za mateřskou 
školou
Na  začátku letošního roku jsme připravili projektovou 

dokumentaci pro realizaci vodovodu a tlakové kanalizace pro 

celou plochu plánované nové zástavby za  Mateřskou školou, 

jak je vymezena v  Územním plánu. V  květnu jsme podali 

žádosti o stavební povolení na obě sítě. Na začátku září nabyla 

stavební povolení právní moci a do konce září jsme provedli 

výběrové řízení na  fi rmu, která bude stavbu nyní realizovat. 

Termín dokončení je stanoven na 30. 11. 2021.

Realizace těchto dvou sítí je rozdělena na  tři etapy. 

V  letošním roce se budou realizovat dvě části k  právě 

dokončeným rodinným domům (za  rybníkem k  Holým 

a za MŠ ke Světlíkovým). Náklady na prodloužení vodovodu 

a  kanalizace v  tomto roce budou ve  výši 1.569.000,– Kč bez 

DPH.

V roce následujícím budou tyto dvě části propojeny etapou 

třetí, aby byly vodovod i  kanalizace v  okruhu a  mohly se 

připojit další rodinné domy, které se začali stavět letos a nebo 

se budou postupně stavět v letech dalších.

Výsadba stromů v obci Vedrovice
Cílem projektu je dosadba 53 ks stromů v rámci osmi lokalit 

zastavěného území obce. Ve vybraných lokalitách byl v rámci 

terénního průzkumu vyhodnocen současný stav. Nové výsadby 

jsou navrhovány převážně z  domácích druhů dřevin. Bohatě 

budou zastoupeny hrušně, které jsou u nás tradičně pěstovány, 

a  doplní je švestky, třešně, jeřáb oskeruše, mišpule, moruše, 

dříny, hlohy a  u  zastávky Pod lípou tři javory a  u  hřbitova 

budou dosázeny lípy. Všechny výsadby si provedeme sami, tzv. 

komunitně. Akce bude vyhlášena a  budou vyvěšeny plakáty. 

Předpokládáme, že to bude na  přelomu října a  listopadu, 

dle dodání stromků. Na  projekt jsme získali dotaci ve  výši 

250.000,– Kč ze Státního fondu životního prostředí.

Realizace prvků ÚSES – Alej IP5
Jde o výsadbu stromů v nové aleji, která bude křížit novou 

polní cestu k zemědělskému areálu. Povede od hlavní silnice 

na konci obce (začátek u Kolegarových), kolem staré vodárny 

a  naváže na  alej, která byla vysázena v  roce 2019 (od  nové 

vodárny k biocentru).

V aleji IP 5 bude vysazeno celkem 51 ovocných stromů. Dva 

druhy třešní, tři druhy švestek a tři druhy hrušní. Komunitní 

výsadba, o  které budeme průběžně informovat plakáty 

a rozhlasem, by měla proběhnout 

na přelomu října a listopadu.

Na  tento projekt jsme získali 

grant ve  výši 140.000,– Kč 

z Nadace ČEZ, v grantovém řízení 

„Stromy 2021“.

(ÚSES = Územní systém 

ekologické stability, IP = 

Interakční prvek)

 » Odpady v naší obci

Motivační a evidenční systém pro odpadové 
hospodářství
K  30.  09.  2021 skončilo další sledované období našeho 

systému odpadového hospodářství MESOH.

Vaši předpokládanou slevu na poplatku za odpady pro rok 

2022 si již nyní přečtete při inventuře stanoviště na  Vašem 

odpadovém účtu.

Do svého účtu se přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů, 

které najdete na  listu s  čárovými kódy pro lepení na  pytle 

s tříděným odpadem.

O výši hodnoty tzv. eko-bodu pro slevu na rok 2022 bude 

rozhodovat Zastupitelstvo obce na svém zasedání v prosinci.

Třídění vybraných odpadů – chyby 
a nedostatky
Při svozu tříděných odpadů opakovaně zjišťujeme, že 

nejsou všechny pytle plné tak, aby z  nich jejich „majitel-

třídič“ měl plusové body do systému, protože si nehlídá jejich 

hmotnost, která je klíčová. Pro připomenutí: pytel s  plastem 

hmotnost 2,5 – 4,5 kg, pytel s papírem nebo balík papíru pak 

hmotnost 5,0 – 7,0 kg.

Za každý pytel pak obec zaplatí stejnou sumu, jestli je plný 

nebo poloprázdný, protože je placena manipulace při nakládání 

do sběrného vozu fi rmy SUEZ za každý kus. Abychom na této 
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službě ušetřili, vyplatí se, když si budete váhu nebo plnost pytlů 

hlídat.

Po připomínkách některých uživatelů systému, že se pytle 

na tříděný odpad trhají, budeme pro příští dodávku požadovat 

pytle pevnější.

EKO-KOM = Bonusy ze zpětného odběru 
a využití tříděného odpadu
Podle výsledku za  první dvě čtvrtletí je zřejmé, že se 

množství vytříděného dopadu v  naší obci zvýšilo. Získali 

jsme zpět do rozpočtu obce od fi rmy EKO-KOM za bonusy ze 

zpětného odběru a využití tříděného odpadu částku 174.807,– 

Kč. Pokud tento trend zůstane, pak by celková suma za  rok 

2021 mohla být kolem 350.000,– Kč (v  roce 2020 to bylo 

299.585,– Kč).

Sběrný dvůr = zimní režim
Připomínáme, že bude od prosince provoz sběrného dvora 

probíhat v zimním režimu.

Otvírací doba:

Pondělí ZAVŘENO

Středa od 10:00 do 16:00 hodin

Sobota od 8:00 do 12:00 hodin

Pro zlepšení využití odebíraných odpadů a  na  základě 

připomínek svozové fi rmy máme několik informací a pokynů, 

které bychom Vám, uživatelům sběrného dvora, chtěli sdělit 

a požádat Vás o jejich dodržování.

1. Textil (velký kontejner) – Pokud vezete textil v platovém 

pytli, je nutné jeho obsah do  kontejneru vysypat a  pytel 

vhodit do  plastů. Do  textilu plasty nepatří. Do  textilu 

nepatří také opasky, kabelky a obuv. Nepatří sem ani peřiny 

a  polštáře. Opasky, kabelky, stará obuv, peřiny a  polštáře 

patří do Domovního odpadu.

2. Textil a  oděvy pro charitu (malé kontejnery Nadace 

SOVA) – Oděvy se sem dávají čisté a zabalené. Deky se sem 

dávají také čisté a zabalené. Hračky nepoškozené a funkční. 

Obuv pouze nepoužitá.

3. Domovní odpad  – Dveře i  okna musí být vysklená. 

Abychom ušetřili co nejvíce místa, tak se skříně a skříňky 

odevzdávají rozebrané. Žádáme Vás, abyste tento odpad 

odevzdávali již připravený, aby se Vašim rozebíráním nebo 

vysklíváním nezdržovali ostatní uživatelé dvora.

4. Stavební suť  – Nesmí obsahovat sádrokarton a  cihly 

z  kotovice. Sádrokarton patří do  Domovního odpadu 

a  kotovice do  zakládky Bioodpadu, kde se vlivem vlhka 

rozloží na hlínu a plevy.

5. Dřevo  – Do  tohoto odpadu nepatří dřevotříska, lamino, 

překližka ani natřené okenní rámy a natřené dveře, protože 

tyto věci nelze recyklovat. Tedy ani drtit, ani štěpkovat 

do  kompostu, který zpracovává a  vyrábí fi rma SUEZ 

ve své kompostárně, kam se odpadní dřevo od nás odváží. 

Dřevotříska, lamino, překližka, natřené okenní rámy 

a natřené dveře patří do Domovního odpadu.

 » Informace o kontaktech

Obecní úřad

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

vedrovice.cz

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

místostarosta@vedrovice.cz

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

vedrovice.cz

Muzeum a pošta

Muzeum, Bc. Hana Kolegarová: tel. 607 026 631, email info@

muzeumvedrovice.cz

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

Poruchy vody a odpady

THP pracovník, Josef Záviška: tel. 725 514 334

Poruchy kanalizace

Obsluha ČOV, Buršík Michal: tel. 720 963 645

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

Vodné - VS 23102111, SS - číslo popisné

Odpady - VS 1340, SS - číslo popisné

Pes - VS 1341, SS - číslo popisné

Číslo účtu pro platbu na účet DSO 2736882359/0800

Stočné - VS - 23212111, SS - číslo popisné

Platební terminál
V  kanceláři účetní je možné platit bezhotovostním 

způsobem, tzn. platební kartou, přes platební terminál, který 

jsme naistalovali pro zvýšení komfortu platby místních 

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

jiné přímé platby obci. Přes platební terminál nelze platit 

poplatek za stočné pro DSO Vedrovice-Kubšice

Obec plátcem DPH
Od července se stala obec Vedrovice plátcem DPH. Nákupy 

služeb, zboží a  realizace investičních akcí budou pro obec 

levnější o položku DPH (21 %), což je velká výhoda. K prodeji 

a službám musíme naopak DPH připočítat. Tato skutečnost se 

projeví zvýšení vodného (DPH 10 %) od ledna 2022.

Stočné 2022
Na  základě požadavku mnohých občanů a  z  důvodu 

jasnějšího defi nování původců odpadní vody byl ve  Výboru 

DSO „ Vedrovice a  Kubšice  – ČOV a  tlaková kanalizace“ ze 

strany zástupců obce Vedrovice předložen návrh na to, aby se 

v obci Vedrovice vybíral poplatek na základě odečtu vodoměrů, 

protože jsou téměř všechny nemovitosti připojeny na obecní 

vodovod. Ty, které nejsou připojeny na  veřejný vodovod, 

budou i nadále platit za stočné paušální poplatek.

Stočné by tak mělo být od  roku 2022 placeno čtvrtletně 

podle stavu vodoměrů, jako je to u  vodného. Bude možnost 

platby měsíčně z účtu, s ročním vyúčtováním. Předpokládáme, 

že Vás v  průběhu listopadu/prosince navštíví některý ze 

zastupitelů obce, aby s  Vámi uzavřel dodatek ke  Smlouvě 

o zajištění odběru, přečištění, likvidaci domovních odpadních 

vod.

Webové stránky obce
Webové stránky naší obce najdete na stálé webové adrese 

www.vedrovice.cz

Pokud máte nějaké zajímavé fotky z  dění v  obci, rádi je 

zveřejníme ve fotogalerii webových stránek, když nám je pošlete 

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

anebo nám je můžete donést na nějakém datovém nosiči (např. 

na CD).
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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.

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.

K  datu 06.  10.  2021 je přihlášeno k  odběru novinek 

na webových stránkách obce 102 odběratelů.

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

kdo mají tzv. chytrý telefon.

Mobilní aplikace Obce na  webu nabízí možnost odebírat 

aktuality rozdělené do tří kategorií (např. v kategorii Oznámení 

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

propojena s  webovými stránkami obce. Aktuality je možné 

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

akce s  datem a  časem konání je k  dispozici snadné přidání 

do vlastního kalendáře.

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

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

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

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

Na webové stránky obce jsme přidali do postranní lišty úplně 

dolů tlačítko pro stažení aplikace z Google Play store.

 » Program rozvoje obce Vedrovice
Pracujeme na  vytvoření strategického dokumentu pro 

rozvoj naší obce.

Program rozvoje obce bude dokument, v  němž budou 

zakotveny rozvojové priority obce Vedrovice. Dokument bude 

formulovat představy o budoucnosti obce a navrhne způsoby, 

jak těchto představ dosáhnout. Dokument bude zpracován dle 

fi nančních možností obce, kdy jednotlivé cíle a projekty budou 

navrženy tak, aby mohly být realizovány v průběhu platnosti 

dokumentu.

Představitelé obce vnímají priority i  před vypracováním 

tohoto dokumentu. Ve  zpracování Programu rozvoje obce 

na  období 2021-2026 vidíme efektivnější plánování dílčích 

úkolů a řízení obce a v lepším využívání fi nančních prostředků 

z vlastního rozpočtu i dostupných dotací.

Přípravy podkladů pro zahájení prací na  dokumentu 

probíhají průběžně od  roku 2020, kdy zaměstnanci 

Dobrovolného svazku obcí Moravskokrumlovsko osobně se 

starostou obce jednali o vhodnosti nastavení projektů a priorit 

pro rozvoj obce. Do  tvorby dokumentů jsou od  srpna t.r. 

zapojeni nejen představitelé obce, ale důležitým faktorem pro 

kvalitní nastavení cílů je zapojení veřejnosti  – představitelů 

spolků, kteří svojí komunitní činností přirozeně podporují 

rozvoj obce, a kteří se zúčastnili již dvou pracovních setkání. 

V  další fázi, která právě nastává, chceme zapojit formou 

dotazníkového šetření také Vás, naše občany.

Zpracovatelé se spolu s vedením obce budou snažit zachytit, 

co nejvíce požadavků od občanů na to, aby vytvořili podmínky 

pro spokojený a  plně fungující život v  naší obci. Zapojení 

občanů formou dotazníků bude detailně vyhodnoceno 

a  následně po  projednání vzniklého dokumentu Programu 

rozvoje obce Vedrovice na  období 2021-2026 v  pracovních 

skupinách, bude veřejně projednán a schválen Zastupitelstvem 

obce.

Metodické vedení vzniku dokumentu využíváme z projektu 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových 

dokumentů obcí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ke které 

jsme přihlášení již od  roku 2015 a  ke  které jsme absolvovali 

několik vzdělávacích seminářů.

Do  tohoto zpravodaje je vložen vždy jeden dotazník 

vztahující se k tvorbě Programu rozvoje obce, který je možné 

po vyplnění předat na Obecní úřad, buď osobně nebo vhozením 

do  schránky u  vchodu do  budovy. Pokud byste v  rodině 

preferovali vyplnění každý vlastního dotazníku, je možné si 

ho vyzvednout na OÚ nebo stáhnout z webových stránek obce 

(https://vedrovice.cz/uredni-deska/#obsah, v části Ostatní).

Výsledky z dotazníkového šetření využijeme také pro audit 

familyfriendlycommunity, který se bude realizovat souběžně se 

vznikem Programu rozvoje obce.



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2021

6

ŠKOLA

Co jsme pro naše děti a žáky připravili 
ve školní roce 2021-2022

Máme spoustu novinek a  věříme, že letošní školní rok 

proběhne bez uzavření škol.

Velkou novinkou je otevření třetí třídy mateřské školy, 

máme novou třídu Motýlků. Třída je tvořená předškoláky. 

Tato třída se nachází v  prostorách nově zrekonstruované 

základní školy. Naše škola má vypracovanou koncepci přímo 

pro předškolní děti. Musím přiznat, že zpočátku jsme měli 

obavy, jak to všechno budeme zvládat. Měli jsme obavy, aby si 

předškolní děti zvykly na nové prostředí a trochu jiný režim. 

Pravdou však je, že Motýlci mezi nás přímo vlétli a daří se jim 

dobře. Mateřskou školu v  letošním roce navštěvuje 56 dětí. 

Máme z toho velkou radost.

Základní škola je opět trojtřídní a  navštěvuje ji 38 dětí. 

Nový školní rok jsme zahájili v nových prostorách a věříme, 

že v nich také celý školní rok strávíme. Postupně se snažíme 

za pomoci dárců školu vybavit novým moderním zařízením. 

K  15.  9. se podařilo prostřednictvím projektu VYBAVÍME 

SPOLU ŠKOLU vybrat a  postupně zařídit školu vybavením 

v hodnotě 349 324 Kč. Všem dárcům DĚKUJEME!

Novinkou v  letošním školním roce je poskytování svačin 

také školním dětem. Žáci naší školy mají možnost odbírat 

denně čerstvě připravené svačiny. Ráda bych za to poděkovala 

celému týmu naší školní kuchyně a provozním zaměstnancům 

školy.

Věřím, že letošní školní rok si užijeme v pohodě a ve zdraví!

Hana Vančurová, ředitelka školy

 » Zprávičky z Mateřské a ze Základaní školy Vedrovice
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Zprávičky ze školičky,
po  prázdninové odmlce se nám opět vrátily děti do  naší 

školky. Také jsme mezi sebe přivítali děti úplně nové. Moc nás 

těší, že naši školku navštěvuje i spousta dětí z okolních vesnic. 

Postupně probíhá adaptace, zvykání si na  nové prostředí 

a na paní učitelky. Hned při vstupu do areálu školky na děti 

čekala nová barevná branka. Od letošního školního roku byla 

nově zřízena přípravná třída předškoláků Motýlků, která se 

nachází v budově ZŠ. V této řídě probíhá intenzivní příprava 

dětí na následující školní rok. Jsme tedy nyní mateřská škola, 

která má 3 třídy, a to nás velice těší.

Zdraví Vás paní učitelky ze školky a děti

 » Muzeum a informační centrum 
Vedrovice

Muzeum
V  hlavní turistické sezóně  – pro nás červen až září - 

muzeum navštívilo mnoho turistů z celé České republiky. Lze 

to docela dobře zmapovat pomocí dotazníku pro turisty, který, 

sice vytvořila Centrála cestovního ruchu  – Jižní Morava, 

ale pomůže i nám. Můžeme jmenovat například Brno, Lázně 

Bohdaneč, Karlovy Vary, Blansko, Frýdek Místek, Pardubice, 

Praha, Havlíčkův Brod a mnoho dalších.

Již v  reportáži pro Českou televizi, jsem připravovala pro 

turisty interaktivní archeologický koutek. Ve vitrínce si mohli 

návštěvníci zkusit, jak archeolog vykopává nálezy. V  malém 

měřítku a samozřejmě s drobným náčiním. Toto bavilo hlavně 

děti. K  dokreslení sloužili i  panely, které uvedly návštěvníky 

do  problematiky archeologického výzkumu a  také jsme opět 

přiblížili výzkum z Vedrovic v podobě fotodokumentace a také 

publikací.
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Další novinkou byla zmínka 

v  části expozice Krumlovský les, 

kde jsme návštěvníky seznámili 

s  červnovou novinkou pavilonu 

Antroposu v  Brně. Zdejší 

antropologové vytvořili 3D 

rekonstrukci tváří žen, které 

byly nalezeny v těžebních jámách 

v Krumlovském lese. Podle DNA 

analýzy se jedná o dvě ženy velmi 

úzce spřízněné - matka a  dcera 

nebo sestry. Kdo by chtěl vidět 

alespoň obrazově, může muzeum 

navštívit.

Milým překvapením byl 24. sprna výlet nadšenců 

do  velorexů. Ti si naplánovali týdenní putování „Cesta 

do pravěku“ v našem regionu a také zavítali k nám do Vedrovic 

prohlédnout si muzeum. Všem se tu moc líbilo a chválili nám 

krásné expozice a  také dobrou propagaci, protože nečekali 

takový zájem občanů, kteří si vozítka přišli prohlédnout.

TIC
Na další turistickou sezónu jsme dostali z Jihomoravského 

kraje dotaci a  tím pádem jsme mohli technicky dovybavit 

přednáškovou místnost. Pořídili jsme nový notebook. Dále se 

dotiskly propagační materiály a následně se pro sezónu rozeslaly 

do  okolí. S  destinační společností Znojmoregion jsme opět 

navázali spolupráci při tvorbě turistické Karty výhod, a právě 

nabídli jako benefi t pro ubytované turisty v regionu zkusit si 

práci archeologa a dostat za to osvědčení. Zaregistrovali jsme 

se na  další akci ATIC, což je Týden turistický informačních 

center. Náš Den turistického informačního centra proběhne 

22. října a jste všichni srdečně zváni. Bude připraveno drobné 

pohoštění a možnosti si vytvořit vlastní kaleidoskop.

 » Místní knihovna Vedrovice
Ještě v  měsíci srpnu proběhlo slavnostní pasování 

prvňáčků základní školy ve  Vedrovicích na  čtenáře. Počasí 

nám přálo a slavnost se konala ve dvoře za slunečného počasí. 

Děti dostaly dárkem nový výtisk knihy První školní výlet 

od  Michaely Fišarové díky členství ve  SKIP a  jejich projektu 

Knížka pro prvňáčka.
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Ve  spolupráci s  muzeem byla připravena v  měsíci září 

výstava Hlavolamy, rébusy a  hádanky. Návštěvníci si mohli 

vystavené hlavolamy nejen prohlédnout, ale zkusit také vyřešit. 

Nadšeně se toho zhostili také děti místní mateřské a základní 

školy.

Do  knihovního fondu přibilo mnoho knih, které jsme 

pro čtenáře koupili a  také doplňujeme s  výměnný fondem 

regionálního oddělení Městské knihovny Znojmo. S  touto 

knihovnou úzce spolupracujeme metodicky, ale také nám 

pomáhá se orientovat v  problematice chodu knihovny. Díky 

jejich iniciativě jsme podali žádost o dotaci z programu VISK 

3 Ministerstva kultury na  další vybavení knihovny a  tím je 

nový dataprojektor. Tím pádem můžeme promítat kvalitně 

prezentace, protože 

dosavadní technika 

už nestíhá moderní 

technický pokrok 

a  nereaguje, jak by 

měla.

Dále se těšíme 

na  vyzkoušení IT 

novinky a  tou jsou 

OZOBOTI. Ty 

nám reg. oddělení 

Městské knihovny 

ve  Znojmě půjčilo 

k  prezentaci pro 

čtenáře a návštěvníky 

knihovny. Můžeme si 

pomocí speciálních 

fi xů a  příkazů 

namalovaných na  papíře roboty naprogramovat, a  tak 

vyzkoušet, jak by nám to šlo a  jestli nás budou poslouchat. 

K tomu jsme pozvali také kroužek Zábavné logiky ze základní 

školy.

Od  září  2021 do  konce října probíhá další ročník 

projektu Jižní Morava čte, kam jsme se také s  knihovnou 

přihlásili. Tématem je „Teď to vidím jinak“ a  tím refl ektuje 

na  situaci, kterou jsme si prožili. Že ne vše, co jsme brali 

jako samozřejmost, touto samozřejmostí pro nás bylo, a  také 

zůstalo. Že i náš postoj k nám samým se trošku změnil a okolí 

vnímáme jinak. Do  literární a  výtvarné soutěže se můžete 

přes knihovnu přihlásit, a tak se podělit o svůj postoj a názor 

na  tuto problematiku. Více informací naleznete na  www.

jiznimoravacte.cz nebo přijít pro informace do  knihovny. 

Podle možností vám s pracemi budeme nápomocni.

Hana Kolegarová

 » Zprávy z Mikroregionu

Kompostéry, kontejnery 
na textil a štěpkovače 
na Moravskokrumlovsku.
V  minulém zpravodaji jsme Vás 

informovali o  tom, jak probíhá projet 

„Předcházení vzniku biologicky 

rozložitelných a textilních odpadů v DSO Moravskokrumlovsko“.

V současné chvíli je vybrán dodavatel projektu a do konce 

roku by měly být kompostéry dodány.

Do  obce Vedrovice bude v  rámci projektu Předcházení 

vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v DSO 

Moravskokrumlovsko dodáno 215 kompostérů a  jeden 

kontejner na  textil. Připomínáme, že dodané kompostéry 

budou po  dobu udržitelnosti projektu stále majetkem DSO 

Moravskokrumlovsko, který je žadatelem o dotaci. Občanům 

budou poskytnuty na základě smlouvy o výpůjčce a darování. 

Tato smlouva bude s  občany podepsána při předávání 

kompostérů (podzim 2021). Ve  smlouvě se občan zavazuje, 

že vypůjčený kompostér po dobu udržitelnosti projektu (5 let) 

bude mít na přesně určeném pozemku, jehož parcelní číslo bude 

ve smlouvě uvedeno, aby mohla proběhnout případná kontrola 

ze SFŽP o  existenci a  umístění kompostérů. Po  uplynutí 

těchto 5 let se kompostér stává majetkem občana. Pěti letá 

doba udržitelnosti začíná běžet až po ukončení administrace 

projektu ze strany SFŽP. (V  minulém projektu administrace 

na SFŽP trvala 1,5 roku). Po zkušenostech z minulého projektu 

lze předpokládat, že kompostér bude mít občan ve  výpůjčce 

do roku 2027–2028 a teprve poté se stane jeho majitelem.

DSO Moravskokrumlovsko děkuje všem občanům 

zúčastněných obcí za  trpělivost. Všichni se těšíme na  to, 

až kamiony s  kompostéry do  obcí Moravskokrumlovska 

v průběhu prosince přijedou a občané v nich budou moci svůj 

biologický odpad od jara 2022 likvidovat.

Za Moravskokrumlovsko

Ing. Lenka Kačírková
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 » Opravy kostela sv. Kunhuty
V roce 2021 bylo přistoupeno k opravě fasády a věže kostela 

sv. Kunhuty.

Na  začátku roku farnost požádala o  dotaci Ministerstvo 

kultury. Tato žádost byla úspěšná a  farnost získala dotaci 

na část nákladů spojených s opravou fasády.

Mimo způsobilé náklady dotace byly provedeny další nutné 

práce: nátěr plechové střechy věže, pozlacení kříže s makovicí.

Pokud by někdo chtěl fi nančně přispět na opravu kostela, 

pak můžete využít účet Římskokatolické farnosti Vedrovice - 

číslo účtu: 2147174389/0800

 
 

 
s  

poskytnutého 
Ministerstvem kultury 

v p
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1 Kolegar Jan
2 Kolegar Jiří
3 Bezděk Miloš
4 Bezděk Jéňa
5 Marthaus Samuel
6 Gigimov Hynek
7 Janda Miroslav
8 Kopetka Petr
9 Slaná Karolína
10 Janderková Aneta
11 Adzimová Tereza

12 Vaníčková Kateřina
13 Vaníčková Tereza
14 Bauckmannová Sára
15 Bauckmannová Dita
16 Suttrová Tina
17 Bojanovská Arya
18 Sobolová Žaneta
19 Gigimovová Liduška
20 Daníčková Markéta
21 Suttrová Anna
22 Jandová Elen

Rozmarýnové hody 11., 12. září 2021
Děti

Kolegar Michal Žáková Kateřina

Reinisch Martin Kočárová Darja

Sikmund Tomáš Sobolová Kristýna

Panáček Oldřich Brabencová Andrea

Sláma Jiří Šedrlová Kristýna

Došek Lukáš Fuchsová Vanda

Honek Ondřej Klímová Andrea

Holík Michal Větříčková Veronika

Mičánek Jan Formanová Adéla

Novotný Václav Hauerlandová Aneta

Krábek Patrik Sauerová Eva

Fiala David Skřivanová Ivana

Havlík Jakub Jurová Daniela

Schovanec Matěj Bognerová Iveta

Šedrla Aleš Fialová Karolína

Kroupa Martin Šedrlová Zuzana

Kocanda Jan Haluzová Nikola

Balík Josef Haluzová Natálie

Halačka Adam Melkusová Tereza

Kolegar Filip Haluzová Aneta

Sklepníci

Becha Daniel

Švancara Josef

Zavádějící chasa
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Den dětí se konal na fotbalovém hřišti 6. června v neděli. Pro 

děti jsme si připravili a  nachystali dvě naučné stezky. Lehčí 

vedla od hřiště po bránu do obory s  tématem skřítků z  lesa. 

Děti dostaly soutěžní kartičky a  plnily úkoly. Druhá stezka 

vedla okolo fotbalového hřiště s  tématem dopravních značek 

a  správného chování v  dopravních situacích. Tak trochu 

potrápila i dospělé. Za vyplnění soutěžních kartiček obdrželi 

sladkou odměnu a  také si mohli opéci buřty. Velmi oblíbená 

byla i skákací trampolína, míčové hry, kreslení křídami a další. 

Počasí bylo krásné slunečné, takže si tento den užily nejen děti 

ale i všichni ostatní.

KOMUNITA

 » Den dětí
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Zahradní slavnost
Na konci školního roku se konala Zahradní slavnost, hned 

po pasování předškoláků na prvňáčky. Počasí bylo nádherné. 

Děti si pohrály na  zahrádce, ochutnaly meloun, zmrzlinu 

i  buchty od  maminek, kterým tímto moc děkuji. Rodiče si 

popovídali, myslím, že všichni odcházeli spokojení. Zároveň 

jsme předali malý dáreček do  každé školkové třídy, tedy 

celkem tři, jednalo se o malé dřevěné autíčko Finger car, které 

podporuje jemnou motoriku.

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

v  červnu 2021 a  pomáhali s  úpravou venkovních ploch, 

jako sekání trávy, pletí záhonků a  kolem chodníčků, úprava 

pískoviště. Byla bych ráda, kdybychom to zopakovali i  letos 

na podzim.

Drakiáda
Letošní drakiáda je naplánovaná tradičně na  sv. Václava 

28.  9.  2021. Doufejme, že nám vyjde počasí. Sebou vezměte 

dobrou náladu, draky (klidně i  bez nich). Malé občerstvení 

bude zajištěno.

Následující akce v  tomto školním roce, které se snad 

vydaří, by měly být:

• 8. 10. 2021 beseda s paní autorkou Klárou Smolíkovou pro 

děti z MŠ i ZŠ

• v listopadu Svatomartinské vození bryčkou,

• v prosinci návštěva Mikuláše ve školce a škole,

• v březnu maškarní ples (budeme respektovat nařízení 

vlády, pokud by nemohl být normální maškarní ples, 

budeme se snažit ho uskutečnit trochu jinak, máme 

nějakou představu, tak uvidíme, jestli bude proveditelná)

• v červnu zahradní slavnost na ukončení školního roku.

Nadále bude RS pomáhat ve  školce, ať už je to příspěvek 

na divadlo, pohybové aktivity, pitný režim, výtvarné potřeby, 

nebo úklid zahrádky. Vždyť naše děti jsou naše budoucnost.

Martina Bezděková,

předsedkyně

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI MŠ

 » Zprávičky z Rodičovského sdružení



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2021

14

 » Vedrovice pomáhají
Jak jistě všichni víte, v noci 24. června se několika obcemi 

na pomezí Břeclavska a Hodonínska prohnala extrémní bouře 

s  krupobitím a  tornádem. Následky byly katastrofální a  dalo 

by se říct, že téměř okamžitě začali všichni pomáhat. Ani 

my jsme nezůstali pozadu. Druhý den ráno začal náš sbor 

dobrovolných hasičů organizovat sbírku. Překvapilo nás, kolik 

lidí do sbírky přispělo a že jezdili i cizí lidé. Již druhý den jsme 

řešili, jestli vůbec vše naložíme do naší dodávky nebo budeme 

muset shánět ještě další auto. Věcí bylo strašně moc. V neděli 

po obědě začali členové sboru vše skládat do auta a kolem druhé 

hodiny jsme vyjeli směr postiženou oblast. Nejdříve jsme zajeli 

do Moravské Nové Vsi. Za sebe musím říct, že emoce s vámi 

na  místě cloumají víc jak u  televize. Obešli jsme pár domů, 

že vezeme nějaký materiál. Lidé si přišli a  vybírali z  věcí, co 

by potřebovali. Nikoho asi nepřekvapí, že jako první mizela 

pitná voda, toaletní papír, lopaty, košťata, svítilny. Poté jsme 

se přesunuli přímo do  nejhorší oblasti, kde tornádo prošlo. 

Zbytek věcí, které si lidé nerozebrali, jsme následně odvezli 

do skladu v Břeclavi, kde se vše shromažďovalo. Děkuji členům 

sboru dobrovolných hasičů, kteří přišli se sbírkou pomoci. Ale 

hlavně děkuji těm, kteří do sbírky přispěli. BYLO VÁS MOC 

A JMÉNEM NAŠEHO SBORU VÁM JEŠTĚ JEDNOU MOC 

DĚKUJI.

Aneta Topičová

SBÍRKA TORNÁDO

Kladiva 9 ks

Hřebíky 1 krabice

Prodlužky 6 ks

Baterie 11 ks

Svítilny 15 ks

Deky 9 ks

Plachty 7 ks

Lopaty 9 ks

Košťata 17 ks

Smetáky 8 ks

Kbelíky 8 ks

Mopy 2 ks

Savo 64 ks

Prací prášek 11 ks

Kuchyňské utěrky 35 ks

Čistící ubrousky 60 ks

Jar 53 ks

Sprchový gel 36 ks

Univerzální čistič 28 ks

Zubní pasta 31 ks

Zubní kartáček 32 ks

Pytle 40 ks

Tekuté mýdlo 31 ks

Gumové rukavice 118 ks

Jednorázové rukavice 10 ks

Pracovní rukavice 171 ks

Čistící písek 22 ks

Kartáče 9 ks

Fixinela 21 ks

Tuhé mýdlo 109 ks

Vazelína 10 ks

Papírové kapesníky 45 ks

Hadry na podlahu 98 ks

Krémy na ruce 102 ks

Hadry 51 ks

Houbičky na nádobí 35 ks

Dětské vlh. ubrousky 41 ks

Toaletní papír 40 balení

Pitná voda 87 balení

Těstoviny, rýže 106 ks

Polévky 72 ks

Čaje, káva 56 ks

Konzervy, paštiky 59 ks

Oplatky, sušenky 22 ks

Pití pro děti 67 ks

Musli tyčinky 30 ks

Přesnídávky 55 ks
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Rybářský
spolek Vedrovice

 » Rybářské závody 2021
Poslední víkend v  červnu patří tradičně rybářským 

závodům, které pořádáme na rybníku v Zábrdovicích. Byl to 

letos již 17. ročník rybářských závodů dospělých a  8. ročník 

závodů mládeže.

V sobotu 26. června na náš rybník dorazilo 50 závodníků, 

aby se utkali ve sportovním rybolovu. Rybáři nachytali celkem 

8 591 cm ryb. Závody vyhrál pan Jaroslav Kloupar ze Cvrčovic, 

který nachytal 1189 cm ryb. 1030 cm ryb potřeboval na druhé 

místo Jakub Havlík z  Jezeřan-Maršovic a  473 cm ryb stačilo 

na třetí místo panu Michalu Fričovi z Oslavan.

Rybářské závody mládeže v neděli 27. června absolvovalo 

celkem 34 dětí. Zúčastnily se děti místní, z  krumlovského 

regionu, ale dorazily také děti se svým doprovodem až ze 

Židlochovic, ze Sokolnic nebo z Rajhradu.

Malí rybáři ulovili mnoho ryb, o  celkové délce 3822 cm.

Všechny děti za  své snažení dostaly nějakou věcnou cenu 

od našich hlavních sponzorů závodů mládeže – Gatex Moravský 

Krumlov a  Rybářský sen 

Ivančice (www.rybarsky-sen.

cz).

Pořadí na prvních třech 

místech v kategorii mládeže 

bylo poměrně těsné…

1. místo Martin Boreš 

z Moravského Krumlova, 

se ziskem 392 bodů.

2. místo Zdeněk Zelníček 

z Vedrovic, se ziskem 366 

bodů.

3. místo Ema Hurtová 

z Polánky, se ziskem 347 

bodů.

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 – VRABČÁK 2021
V  termínu od  2.  července do  9.  července  2021 se 

uskutečnil na  rybníku Vrabčí hájek rybářský tábor, které ho 

se zúčastnilo dvacet malých rybářek a rybářů z celého regionu 

moravskokrumlovska.

Během sedmi dní si v  praxi děti ověřily a  vyzkoušely to, 

co se naučily při teoretické výuce v  rybářských kroužcích, 

které navštěvovaly v rámci možností v Moravském Krumlově 

a  ve  Vedrovicích. Při zdolávání ryb zažily nejeden zajímavý 

i  vzrušující zážitek a  navázaly nová přátelství. Počasí nám 

poměrně přálo, rybí obsádka je v  rybníku bohatá a  byla při 

chuti, takže se nám podařilo ulovit celkem 478 kusu ryb. 

Největším úlovkem byl jeseter o délce 100 cm a kapr 92 cm.

I díky dobrému zázemí v budově, kterou nám poskytl náš 

Pobočný spolek Moravského rybářského svazu Moravský 

Krumlov, proběhl celý tábor bez komplikací a za splnění všech 

protiepidemických opatření.

Děkujeme tímto zejména členům výboru PS MRS Moravský 

Krumlov, kteří se na  organizaci tábora podíleli a  také Městu 

Moravský Krumlov, které na zajištění rybářského tábora 2021 

fi nančně přispělo.

Za  přípravu chutných obědů děkujeme Pohostinství 

Kulturní dům Vedrovice a za materiální zajištění rybářskými 

potřebami a krmivy fi rmám Rybářský sen Ivančice a GATEX 

Moravský Krumlov.

Letos to byl již 11. ročník rybářského tábora, které pořádáme 

a s kolegy vedoucími (Antonínem Špačkem a Radkem Ecklem) 

jsme si posteskli, jak nám ty děti odrostly.

Budeme se tedy těšit na rok 2022, kdy bychom se 

na Vrabčák opět vrátili, abychom další malé rybářky a rybáře 

provedli praktickým sportovním rybolovem na skvěle 

zarybněném revíru se spolehlivým zázemím.

Petrův zdar!

Za vedení tábora

Richard Janderka

 » Rybářský tábor na Vrabčáku 2021
Na  tábor jsme dorazili v  pátek lehce po  obědě, na  nic 

jsme nečekali, nahodili udice a  hned první den jsem ulovil 

tři nádherné ryby. Na večeři bylo výborné maso připravované 

na kotlíku. Celý tábor se vezl v příjemné náladě, ale bohužel 

druhý den odešel náš kamarád domů kvůli bolestem břicha. 

Po  celou dobu tábora se chytalo spousta ryb. Nechyběl ani 

výklad pana vedoucího o  metodě plavaná. Náladu nezkazila 

ani noční bouřka. Tento tábor jsem si moc užil a  těším se 

na další rok.

Václav Vyžrálek

  Luboš Trupl s  největším 

kaprem

  Václav Vyžrálek se svým 

jesterem
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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 

o h o d n o t i t 

na  místě. 

Počasí nám 

přálo a dožínky 

se i  v  tomto 

n e l e h k é m 

o b d o b í 

v y d a ř i l y . 

D ě k u j e m e 

za přízeň!

Lenka 

Řezáčová

 » Příměstský tábor
Obec Vedrovice pořádala ve  dnech 16. - 20.  srpna 

příměstský tábor pod vedením Filipa Kolegara. Táboru se 

zúčastnilo celkem 22 dětí a 5 vedoucích. V pondělí se všichni 

sešli na  dvoře muzea, kde se přivítali a  aby se všichni lépe 

seznámili, hráli několik seznamovacích her. Po hrách děti začaly 

vyrábět strašáky (totemy), které využily později k  dechovým 

technikám. Po  obědě na  děti čekal trochu náročnější výšlap 

na Leskoun, kde se podívaly na kříž a kamenolom. Po návratu 

zpět do  muzea každý představil svého strašáka a  na  závěr si 

zahrály ještě nějaké hry.

Druhý den byl naplánován cyklovýlet na  koupaliště 

do Lesonic, ale jelikož už v pondělí se děti rozcházely do svých 

domovů za deštivého počasí, tušili jsme, že výlet na kolech se 

asi neuskuteční. Ale o Lesonice jsme děti nepřipravili. Převezli 

jsme je všechny auty. Po  rozdělení do  soutěžních družstev 

jsme se všichni seznámili s  okolím Lesonic, protože místní 

škola s  dětmi tam připravila krásnou naučnou stezku. Oběd 

proběhl na koupališti a ti otužilejší nakonec vodu vyzkoušeli. 

Po návratu zpět do Vedrovic jsme zabrali místnost v muzeu, 

kde si každé družstvo vytvořilo vlajku.

Ve středu už jsme se scházeli na fotbalovém hřišti a děti se 

pomalu loučily s rodiči, protože je čekalo stanování až do konce 

tábora. Po stavění stanů začal hasičský den. Dopoledne trochu 

volnější, kdy se děti seznámily se zdravovědou – jak zafi xovat 

rameno, jak obvázat nohu a udělat židličku a pacienta přenést, 

dále si vyzkoušely nějaké uzly a nakonec poznat topografi cké 

značky. Po obědě už protáhly více nohy, kdy si zkoušely požární 

útoky, štafetu a na závěr stříkání z různých proudnic. Den byl 

zakončen noční stezkou odvahy, kterou všechny děti bezvadně 

zvládly.

Předposlední den si děti zkoušely různé dechové techniky, 

trochu tvořily. Po  obědě se konal opět náročnější výšlap, 

tentokrát v  oboře. Děti byly opět ve  skupinkách a  musely 

na okruhu hledat soutěžní úkoly a získat tajenku. Druhý večer 

už byl poklidnější, kdy se sedělo u ohně, hrálo se na ukulele 

a docela dost dětí si šlo samo lehnout před večerkou, protože 

už byly unaveny. Pro některé to byla první noc ve stanu, pro 

jiné poprvé bez rodičů, byly plní zážitků, dojmů, tak už ta 

únava byla někde znát.

Celý týden uběhl jak voda a  byl tu najednou poslední 

den. Děti si dopoledne zopakovaly dechové techniky, využily 

tentokrát i  své vyrobené strašáky, trochu si zatancovaly. Ještě 

před obědem jsme všichni stihli týmové štafety, kdy děti běhaly 

hledat nad hřiště obálky určité barvy a musely opět odpovídat 

na otázky. Po obědě si musely zabalit všechny věci. Poté si na hřišti 

vyzkoušely nějaké atletické disciplíny (např. skok do  dálky, 

hod, sprint…). Poté proběhlo vyhlášení. Na  závěr tábora 

jsme poprosili děti, aby nám řekly, co se jim líbilo a  nelíbilo. 

A  jsme opravdu moc rádi, že těch záporných věcí bylo úplně 

minimum. A  jelikož už 

se u  hřiště objevovali 

rodiče, nedaly se děti dále 

udržet, protože ač se jim 

na táboře líbilo, přece jen 

už se těšily domů. A  my 

se za  rok zase budeme 

těšit na děti .

Aneta Topičová
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V loňském roce na podzim jsme získaly dotaci na pořízení 

vybavení a  podporu činností mateřského centra. Díky ní 

se podařilo zlepšit stávající stav tak, aby se dětem i  rodičům 

v centru líbilo. Vymalovalo se a byly zakoupeny skříně, cvičební 

pomůcky, hračky a výtvarné potřeby.

Od 15. září 2021 máme v mateřském centru kroužek pro 

nejmenší – Posezení s  říkankou. Vede jej Anička Bohdanská 

a  je určen pro děti ve věku 1-3 roky. Přijďte se naučit novou 

říkanku, písničku, něco si vyrobit nebo jen tak posedět a pohrát 

si!

Od  1.  října  2021 bude pokračovat taneční kroužek street 

dance v  kategoriích: děti 4-9 let, mládež a  dospělí 10-60 let. 

Povede jej lektorka Zdeňka Slámová.

Jsme rádi, že je v  obci tak velký zájem o  tanec. Během 

letošních prázdnin natrénovalo 22 dětí pár písniček a  tanců 

pod vedením paní Katky Hovězákové (z folklorního souboru 

Rozmarýnek, Pohořelice) a  Marka Janderky. Vystupovaly 

na Rozmarýnových hodech dne 11. září 2021.

Snažíme se pro děti i  maminky udělat maximum a  vyjít 

přáním vstříc. Věřím, že nám všechny plánované aktivity 

vyjdou a  nabídneme i  více kroužků. Pro aktuální informace 

sledujte Facebook a  web Čtyřlístku (https://mcctyrlistek.

webnode.cz/). Budeme se těšit na shledání!

 » SK Vedrovice, z. s.
Zdravíme všechny čtenáře vedrovického zpravodaje a věrné 

fanoušky místního fotbalu, kteří jsou nedílnou podporou pro 

naše mladé i dospělé fotbalisty. Po roční covidové pauze dostal 

místní fotbal opět zelenou a nese s sebou pozitivní zprávy.

Místní fotbalová mládež kategorie mladší přípravky se opět 

zapojila do  tréninku na  přelomu dubna a  května letošního 

roku. V  rámci velkého zájmu dětí se kategorie mladších 

přípravek zapojila i do okresního turnaje vedeným fotbalovou 

asociací České republiky FAČR, kde děti získaly první zápasové 

zkušenosti. Dále souběžně se začátkem školního roku se mladší 

přípravka zapojila do letošního ročníku sezóny 2021/2022 pro 

tuto mládežnickou kategorii, kde pokračují ve  své zápasové 

praxi. Za  podporu a  důvěru všem rodičům moc děkujeme 

a těšíme se na další spolupráci. Pro starší ročníky dětí jsou snahy 

rozšířit nabídku a zázemí dalších mládežnických kategorií.

Další pozitivní novinkou je otevření nové volnočasové 

aktivity volejbalu. Ten je vedený trenérkou Michaelou Jandovou 

každé pondělí a  středu od  17:00 na  místním víceúčelovém 

hřišti, kde dveře mají otevřené všichni chlapci a děvčata.

Na  měsíc únor příštího 

roku 2022 je v  plánu 

opět pořádat po  roční 

covidové pauze 5. ročník 

sportovního plesu, který by 

měl mít v programu tradiční 

vystoupení dětí ze sportovní 

mládeže a  půlnoční 

překvapení.

Další dobrá zpráva pro 

místní klub je, že se opět 

začala hrát fotbalová soutěž 

Znojemské pivo III. třídy 

skupiny B letošního ročníku 

2021/2022 pro kategorii 

mužů. Místní mužstvo 

prošlo několika změnami, 

kde mezi hlavní změny patří přivítání nových mladých hráčů.

Všem místním fotbalistům ze všech věkových kategorií 

přejeme hodně úspěchů a sportovního ducha.

Filip Kolegar
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 » Senioři
15. října se koná v muzeu v 17 hodin Literární kavárna na 

téma ČEŠTINA a zajímavosti s tím spojené. Je to téma velmi 

aktuální a vybízí k ochraně našeho jazyka.

Do našeho jazyka proniká mnoho nových slov:

Novinkou jsou třeba kreativci, ožívají téměř vyhynulé 

vědmy a kartářky,

Oblíbeni jsou koučové čehokoliv. Sekretářky se změnily na 

asistentky, ředitelé na manažery, vedoucí v lídry.

Když kouříme, tak cigarety light, colu pijeme také light, 

dámské vložky máme dokonce ultralight. Ultralighty jsou 

také letadélka, tak pozor, aby se to nepletlo, protože dnes 

i menstruační vložky mají křidélka.

Neodpočíváme, ale relaxujeme.

Hlavní je mít správní životní feeling a selfcouching, neztratit 

selfcontrol a  mít všechno vytuněný, vymazlený, vychytaný 

a právnicky ošetřený.

A tak jde život, ve kterém se my senoři snažíme orientovat 

a hledat radosti.

Mgr. Anna Gigimovová

 » Turnaj v Pétangue - Senioři
V pondělí 19. 07. proběhl v areálu Písníky turnaj v Pétanque. 

Tento mezi sebou uspořádali naši senioři, kteří sem chodí tuto 

hru trénovat.

O  sportovní výkony i  o  zábavu mezi účastníky bylo 

postaráno. Dobrá parta se nezapře!

 » Kulturní kalendář Vedrovice podzim 
a zima 2021

Září

Výstava – Hlavolamy, rébusy a hádanky
– v muzeu ....................................................................7. 9. – 30. 9.
Rozmarýnové hody ..................................................... 11. a 12. 9.
Drakiáda – fotbalové hřiště .................................................28. 9.

Říjen

Noc s Andersenem ................................................................1. 10.
Autorské čtení – Jasmína Petlach – Střážci snů: Zrada .5. 10.
Besedy pro MŠ a ZŠ Vedrovice s Klárou Smolíkovou.....8. 10.
Literární kavárna – E. Kopčilová
– Čeština v proměnách času .............................................15. 10.
Den Turistických informačních center ............................22. 10.

Listopad

Večer pro seniory ...................................................................5. 11.
Martinské hody ....................................................................13. 11.
Lampionový průvod ...........................................................16. 11.

Prosinec

Rozsvícení vánočního stromu a Mikuláš na návsi ..........4. 12.
Ladovy Vánoce .....................................................................17. 12.
Vánoční koncert ...................................................................19. 12.
Silvestrovský fotbálek .........................................................31. 12.

 » Vánoční koncert
Chtěli bychom Vás informovat o  tom, že připravujeme 

Vánoční koncert, který bude v  neděli 19.  12.  2021 od 18:00 

hodin, v sále KD.

Od loňského roku jsme dohodnuti na vystoupení 

s uskupením Štěpánští koledníci (www.stepanstikolednici.cz), 

z nichž část vystupuje na našich hodech s DH Bojané.

Štěpánští koledníci jsou především přátelé, kteří spolu rádi 

hrají a zpívají. Jejich název je odvozen od tradice muzicírovat 

a  zpívat na svatého Štěpána o  Vánocích. Tento zvyk se 

v Prušánkách ujal v době působení kapely Nechorbend před 

téměř dvaceti lety.

Všechny srdečně zveme!

Přidáváme odkaz na Youtube, právě na jednu z  koled 

Štěpánských koledníků (odkaz: https://www.youtube.com/

watch?v=0Y_6GVUAyw4)
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 » Vysoká pri Morave - Vítanie jesene, 
Deň Bosoriek a bučí
V sobotu 18. 09. 2021 se naše družstvo zúčastnilo Vítanie 

jesene ve  Vysoké pri Morave, kde jsme obec reprezentovali 

na mezinárodní soutěži ve vaření guláše.

Své kuchařské umění jsme poměřili se soupeři z Maďarska 

(Szombathely), z  Rakouska (Marchegg), z  Chorvatska 

(Povljana) a  se dvěma zástupci Vysoké pri Morave (myslivci 

a důchodci).

Soutěž ve vaření guláše probíhala také mezi místními, kde 

se zúčastnilo pět gulášových družstev.

V  průběhu bohatého programu do  areálu fotbalového 

hřiště zavítal průvod malých čarodějnic a čarodějů (bosoriek 

a bosoriakov) a proběhla soutěž o nejhezčí vyřezávanou dýni 

(buči).

Vyhrála dýně ve tvaru vrtulníku.

V  mezinárodní soutěži byl nejlepším vyhodnocený 

guláš ze skopového masa, který uvařilo chorvatské družstvo 

z  Povljany. Mezi místními obhájili prvenství z  posledního 

ročníku motorkáři Patriots z Hochštetna (Vysoké pri Morave) 

za hovězí guláš.

Za Gulášpartu z Vedrovic,

Richard Janderka

Narozené děti
Matouš Horáček

Sára Jurigová

Magdalena Fialová

Jiří Kůra

Nikola Paurová

Oldřich Procházka

Zemřeli
Robert Kočár, nar. 1944

Růžena Vostrá, nar. 1930

Božena Hermanová, nar. 1930

Alena Jurová, nar. 1969

Ludmila Holoubková, nar. 1938

Ladislav Buršík, nar. 1956

Květoslava Světlíková, nar. 1930

Václav Bohdanský, nar. 1960

Pohyb obyvatel
Přistěhovalo se 20 občanů

Narodilo se 6 děti

Odstěhovalo se 12 občanů

Zemřelo 8 občanů

Ke dni 21. 9. 2021 mají Vedrovice 873 obyvatel

Přistěhovali

na čp. 25 - 2 osoby, na čp. 31 - 1 osoba, na čp. 70 - 3 osoby, 

na čp. 92 - 1 osoba, na čp. 112 - 1 osoba, na čp. 147 - 1 osoba, 

na čp. 160 - 1 osoba, na čp. 179 - 2 osoby, na čp. 180 - 1 osoba, 

na čp. 238 - 1 osoba, na čp. 329 - 4 osoby, na čp. 366 - 2 osoby

Odstěhovali

Z čp. 93 - 1 osoba, Z čp. 130 - 4 osoby, Z čp. 151 - 2 osoby, 

Z čp. 160 - 1 osoba, Z čp. 224 - 1 osoba, Z čp. 326 - 3 osoby

Počet voličů zapsaných do seznamu voličů - 707

Počet odevzdaných úředních obálek - 506

Počet platných hlasů - 502

Výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí 

a koalice

Strana zelených ............................................................. 6 hlasů

Švýcarská demokracie ...................................................2 hlasy

Volný blok ................................................................... 21 hlasů

Svoboda a přímá demokracie ................................... 63 hlasů

ČSSD ............................................................................ 18 hlasů

Trikolóra Svobodní Soukromníci .............................. 7 hlasů

Hnutí Prameny ..............................................................4 hlasy

Levice ..............................................................................2 hlasy

PŘÍSAHA .................................................................... 52 hlasů

Spolu - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 .......................... 104 hlasů

PIRÁTI a STAROSTOVÉ .......................................... 41 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy ....................... 18 hlasů

Moravské zemské hnutí ..................................................1 hlas

ANO 2011 ................................................................. 160 hlasů

Moravané ........................................................................3 hlasy

 » Výsledky hlasování v obci Vedrovice ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021


