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 Oslava 100. výročí republiky

Dobrý den, vítám všechny přítomné.

Jak víme, 1. světová válka vedla k pádu monarchie a vzniku nové Československé republiky v roce 1918. Pro rok 2018 tak 

připadá 100. výročí vzniku naší republiky, která se nerodila snadno a  během své existence si prošla několika významnými 

a nelehkými událostmi.

Češi a Slováci museli absolvovat společně časy dobré i velmi kruté. A byť se v roce 1993 naše národy rozdělily, vznikla Česká 

republika a Slovenská republika, zůstáváme dále dobrými přáteli. To ostatně potvrzuje také naše družba se slovenskou obcí Vysoká 

pri Morave.

Zde, u pomníku padlých hrdinů se setkáváme každý rok, abychom si připomněli vznik naší společné republiky a vzdali hold 

všem hrdinům světových válek.

Tento památník nám připomíná ty, kteří položili život za svobodu vlasti. Pro někoho jsou to jen jména, ale všichni si musíme 

uvědomit, že to byli synové, muži a otcové rodin. Rodin, které zde ve Vedrovicích a tehdejších Zábrdovicích stále žijí. Jak jdou 

léta, ubývá pamětníků velkého utrpení a dnešní generace, hlavně ti nejmladší, musí vědět, že válka není řešením problémů, které 

život připravuje. Přejme si mír a uvědomme si, že i my chod dějin nějakým způsobem ovlivňujeme.

V kontextu aktuálních událostí na blízkém východě nabývají slova „svoboda“ a „vlast“ na svém významu. Važme si proto 

svobody, vychovávejme mladou generaci k národní hrdosti, ale také k vzájemné toleranci, aby naši potomci dokázali v klidu řešit 

všechny možné mezinárodní konfl ikty.
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 Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

 Je za námi velmi „rušná“ část roku, kdy jsme po vyhlášení 

konkurzu na ředitelku MŠ a ZŠ Vedrovice velmi intenzivně řešili 

budoucnost naší školy a školky, v časově náročných podmínkách 

pak řídili průběh naplánovaných dotačních projektů, abychom 

vše završili volbou nového obecního zastupitelstva.

Výsledek voleb do ZO jasně ukázal, že drtivá většina občanů 

stojí za rozhodnutími, které jsme v posledním půlroce uskutečnili 

a  že tyto kroky podporují. Proto bych chtěl všem poděkovat 

za hojnou účast u voleb a za to, že se dokázali tímto způsobem 

vyjádřit. Děkuji zejména za  hlasy, které jsem od  Vás obdržel 

a  za  možnost pokračovat v  pozici starosty naší obce. Jsem 

přesvědčen o  tom, že osm z  devíti nově zvolených zastupitelů 

bude pro rozvoj Vedrovic dobře a zodpovědně pracovat a že se 

nám společně podaří realizovat projekty, které Váš život v obci 

ještě více zlepší.

Věřím, že si konec roku společně užijeme na  různých 

společných setkáních, které jsou u  nás již tradicí, a  že bude 

poklidný, ale i kulturně aktivní. Proto bych Vám chtěl všem popřát 

hodně pohody s  blížícími se vánočními svátky, zastupitelům 

hodně elánu do jejich práce a nové paní ředitelce i kolektivu v MŠ 

a  ZŠ Vedrovice mnoho energie, trpělivosti a  nadšení do  jejich 

důležité práce s  dětmi. Zároveň bych chtěl poděkovat Ivaně 

Bechové, Pavlu Slanému i  Bc.  Petrovi Záviškovi za  spolupráci 

a čas věnovaný Vedrovicím během své funkce zastupitele obce.

Zvu Vás srdečně na  Martinské hody, které jsou právě před 

námi, na  lampionový průvod, na rozsvícení vánočního stromu 

s čertíky na návsi a v neposlední řadě také na Ladovy Vánoce, 

které pro Vás a  Vaše děti pořádáme opět ve  dvoře muzea. 

Termíny a další zajímavé akce najdete uvnitř tohoto zpravodaje, 

který Vám právě přinášíme.

Váš starosta

Richard Janderka

 Radnice informuje

 Odpady v naší obci

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

v současné době můžete v naší obci třídit a kde je odkládat.

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

systému. Každý sudý čtvrtek svážíme po  obci pytle s  plasty 

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

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

Tímto pytlovým sběrem se nám v obci daří vytřídit velké 

množství papíru, plastů, nápojových kartonů a v popelnicích 

tak zůstává ve  většině případů opravdu pouze odpad, který 

nelze dále třídit. Navíc, popelnice dává většinou každý 

k odvozu až v případě, že je plná.

Za tento velmi zodpovědný přístup, Vám děkujeme!
Připomínáme několik zásad, které byly v minulém vydání 

zpravodaje zmíněné:

1. Sešlapujte prázdné plastové láhve a dávejte před dům jen 
plné pytle - některé pytle s plasty v sobě měly nesešlápnuté 

PET lahve nebo v  sobě měly pouze trochu obsahu a  tím 

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

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

vzduch.

2. Vylévejte zbytkové mléko a  nápoje z  obalů - pytle 

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

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

3. Zavazujte důkladně pytle - několik pytlů nebylo vůbec 

zavázaných nebo byly svázané gumičkou – při manipulaci 

dochází k vysypání obsahu a zbytečným úklidovým pracím 

zaměstnanců obce.

4. Svazujte nebo zalepujte krabice s  papírem - některé 

krabice, kde byl naskládaný papír, nebyly zalepené ani 

svázané – při manipulaci dochází k  vysypání obsahu 

a zbytečným úklidovým pracím zaměstnanců obce.

5. Používejte pytle k  odvozu určené, které si můžete 
vyzvednout zdarma na OÚ - tříděný odpad byl v tmavých 

pytlích, takže nebylo možné vyhodnotit obsah a  jeho 

„kvalitu“.

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

prasklé, protože byly nalepené na  plný pytel, který nemá 

rovný povrch a  tím došlo k  jejich prasknutí při další 

manipulaci.

Sklo, plechovky a  drobný železný šrot můžete odevzdat 

do  kontejnerů a  popelnic na  sedmi sběrných hnízdech 

(místech), které jsou u  Vidláků č.p. 68 (v  kopci od  M.K.), 

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

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

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

sklenice rozbijete, do  popelnice se vejde větší množství skla. 

Žádáme Vás také, abyste na těchto sběrných místech udržovali 

pořádek.

Sklo ve  větším množství, nebo velké tabule skla můžete 

ukládat v  nových kontejnerech, které jsou umístěny vedle 

garáže za  KD. Nepatří sem ovšem sklo, které má v  sobě 

drátěnou výplň.

Starý textil, oděvy a boty můžete odevzdávat do kontejneru 

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

za základní školou.

Jedlé tuky a  kuchyňské oleje můžete odevzdávat v  PET 

lahvích, popřípadě plastových kanystrech do sběrných beden, 

které jsou umístěny ve vstupní hale OÚ.

Prázdné baterie můžete doma shromažďovat do praktických 

boxů Ecocheese, které si jednoduše a  zdarma objednáte 

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

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

možné odevzdávat do sběrného kontejneru ECOBAT, který je 

umístěn ve vstupní hale OÚ.

Prázdné tonery z  tiskáren je možné od  února 2017 

odevzdávat do  sběrného kontejneru, který je umístěn 

ve vstupní hale OÚ, vedle kontejneru na baterie.

Staré elektrozařízení, pneumatiky a  železný šrot můžete 

odevzdávat po telefonické nebo osobní domluvě v garážích OÚ, 

které se nachází za bývalou zahrádkářskou kůlnou. Vzhledem 

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

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

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

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

formou pytlového sběru každé pondělí, letos od  3. dubna 
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do  12. listopadu 2018. Připomínáme, že bioodpad musí být 

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

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

zabezpečena dobrá manipulace při pozdějším štěpkování. 

Vše uložíte před svůj dům. Drobné složky budou uloženy 

do  igelitového pytle a  dřevnaté složky vedle pytle („volně 

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

Stavební suť a  hlínu je možné vozit pouze na  ofi ciální 

odběratele tohoto odpadu.

Kontakty na  fi rmy zabývající se ukládáním inertních 

odpadů (stavebních sutí):

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

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

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

e-mail: havlasek@stavos.cz 

Děkujeme, že třídíte!
Kartonové boxy na třídění odpadu
Pro velký zájem o  tyto kartonové boxy jich bylo 

přiobjednáno 200 ks. Je možné si je vyzvednout na OÚ a tyto 

boxy jsou pro Vás zdarma.

Výsledky tříděného sběru v obci dle údajů 
fi rmy EKO-KOM
Přinášíme Vám porovnání výsledků třídění odpadů v naší 

obci, které formou bonusů odměňuje fi rma EKO-KOM a které 

by měly být součástí fi nancí vyplácených v  rámci hodnocení 

eko-bodů pro domácnosti zapojených do  Programu 

zodpovědného nakládání s odpady.

Rok 2014 = 88 717,-Kč, rok 2015 = 104 218,-Kč, rok 2016 

= 125 888,-Kč, rok 2017 = 162 380,-Kč,

Rok 2018 = zatím 136 746,-Kč (podle vývoje předchozích 

let je předpoklad 179 000,-Kč)

Třiďte odpad. Má to smyl!

 Jenom třídit nestačí aneb prevence 
na prvním místě
Když se podíváte na pyramidu nakládání s odpady, třídění 

odpadů je až na druhém místě. Nejdůležitějším stupínkem je 

tzv. „předcházení vzniku odpadů“, neboť nejlepší odpad je ten, 

který vůbec nevznikne. Proto je důležité se například již při 

nakupování rozmýšlet, zda to, co kupuji, skutečně potřebuji, 

nebo zda neexistuje nějaká šetrnější alternativa. 

Stále se rozšiřující trend například bezobalového 

nakupování je pro mnohé zatím ještě nedosažitelné, a  to 

především z důvodu velké dojezdové vzdálenosti do nejbližšího 

bezobalového obchůdku. 

Jak tedy začít postupně zbavovat domácnost 
přebytečných odpadů?
Prvním krokem, který žádným způsobem nemusí narušit 

běžný chod domácnosti, je používat 1 lahev na pití, například 

skleněnou či z odlehčeného kovu a používat ji opakovaně. Navíc 

díky kampani NEPETUJ (www.nepetuj.cz) se můžete zapojit 

do  soutěže o  věcné ceny, kterými jsou například výrobník 

domácí perlivé vody SodaStream, nebo můžete vyhrát právě 

láhev pro opakované plnění. Navíc díky omezení spotřeby PET 

lahví můžete v rámci motivačního systému obdržet EKO body 

za  snižování produkce odpadu a  tím si výrazně polepšit při 

platbě za odpady.

Další možností jsou vlastní látkové pytlíčky na  ovoce, 

zeleninu nebo například pečivo. Kdyby alespoň 1/3 populace 

používala při nákupu své vlastní NEjednorázové pytlíky, denně 

by se ušetřilo opravdu velké množství odpadů.

Mezi další EKO varianty také patří například ekologická 

drogerie nebo látkové plenky, které ocení především vaše malé 

děti. Pokud se snažíte být EKO a chcete vidět různé alternativy, 

koukněte na www.nepetuj.cz, odkud můžete být přesměrováni 

na stránky různých partnerů, kteří se nebojí světu říci, že jsou 

EKO.

UKONEČNÍ MESOH ROKU – VYHODNOCENÍ SLEV 
PRO ROK 2019
Dále bychom vám rádi připomněli, že 30. 9. 2018 bylo 

ukončeno vyhodnocovací období motivačního systému 

MESOH a  do  31. 11. 2018 máte možnost vznést dotazy 

a případně zažádat o úpravu např. evidence svezených nádob. 

Po tomto reklamačním období již nebude možné ovlivnit výši 

poplatku pro rok 2019.

Kryštof Bambušek

Za kolektiv MOJE ODPADKY

kolektiv@mojeodpadky.cz

  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, Anna Snášelová: tel. 607  026  631, email info@

muzeumvedrovice.cz 

Pošta, Anna Snášelová: tel. 607 028 446

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

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

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

Vodné - VS 23102111, SS - číslo popisné

Odpady - VS 1340, SS - číslo popisné

Pes - VS 1341, SS - číslo popisné

Číslo účtu pro platbu na účet DSO 2736882359/0800

Stočné - VS - 23212111, SS - číslo popisné

Webové stránky obce
Již více jak rok máme nové webové stránky naší obce, které 

najdete na stálé webové adrese www.vedrovice.cz 

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

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. Do 10. 11. 

2018 bylo přihlášeno k odběru novinek již 79 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. 

Informace přes SMS
Pokud chcete získávat informace o aktuálních záležitostech 

z dění v obci (odstávka vodovodu, přerušení dodávky elektrické 

energie apod.) připomínáme, že se můžete přihlásit do systému 

„SMS hlášení“ pomocí SMS ve tvaru: Žádám o informace OÚ. 

Občan X.Y. Na telefon 725 488 725

 Výroční zpráva ZO Vedrovice na konci 
volebního období 2014 - 2018

Realizované projekty

Rok 2015
  Zateplení Mateřské školy Vedrovice – výměna oken 

a zateplení fasády budovy, včetně opravy terasy a požárního 

schodiště. 

  Zlepšení tepelnětechnických vlastností objektu č.parc.180-

KD – výměna oken a  zateplení fasády budovy, včetně 

rekonstrukce sociálního zařízení v  1. patře, přesunutí 

výčepu a rekonstrukce bytu pod KD. 

Rok 2016
  Rekonstrukce obecního rozhlasu – výměna reproduktorů, 

ústředny a oprava drátového vedení

Rok 2017
  Úprava místní komunikace v  obci Vedrovice - výměna 

asfaltového povrchu, instalace obrubníků po obou stranách 

komunikace od požární zbrojnice ke koupališti a přeložení 

chodníků 

  Oprava sociálních zařízení v  MŠ Vedrovice – generální 

oprava umýváren a WC v obou patrech budovy MŠ

  Oprava dvou křížů a  památného kamene – oprava kříže 

a památného kamene na „Krumlovské cestě“ a oprava kříže 

před kostelem

  Vesnice roku 2017 - Modrá stuha – obec obdržela v soutěži 

Vesnice roku Jihomoravského kraje za  rok 2017 ocenění 

za společenský život a také diplom za vzorné vedení obecní 

kroniky.

Rok 2018
  Komunikace Pod lípou a  autobusová zastávka – stavba 

komunikace, včetně instalace obrubníků, výstavba zálivu 

pro zastavení autobusu a  zastávky ve  směru na  Kubšice, 

instalace jímacích dešťových vpustí ve  spodní části 

komunikace 

  Sakrální stavby v okolí obce Vedrovice - II. etapa – oprava 

kříže u autobusové zastávky Pod lípou

  Přemístění kotelny v  MŠ Vedrovice – přemístění kotelny 

v MŠ do hospodářské budovy z důvodu plánování přestavby 

původní kotelny s uhelnou na víceúčelový sál

  Prodloužení vodovodu a  kanalizace v  lokalitě Z1/4 - 1. 

etapa – prodloužení inženýrských sítí (vodovod a tlaková 

kanalizace) ve stavební lokalitě za rybníkem

  Odpočinková zóna „Písníky“ – stavba dětského hřiště 

a hřiště na Pétanque v Písníkách

  Realizace prvků ÚSES v  k.ú. Vedrovice - biokoridor 

a boicentrum – realizace biokoridoru a biocentra v úseku 

od obce směrem k  silnici Pravlov-Miroslav (realizace 10-

12/2018, následná péče do roku 2021)

  Úprava místní komunikace v  obci Vedrovice – výměna 

asfaltového povrchu, instalace obrubníků po  obou 

stranách komunikace od  kulturního domu k  RD č.p. 

197, vybudování parkovacích míst a  přeložení chodníků 

(realizace 11-12/2018)

  Výsadba alejí kolem polních cest – projekt „Klimagreen“ 

– výsadba ovocných stromů kolem polních cest v  okolí 

„Chrastí“, u  polní cesty od  bývalé skládky k  „pravlovské 

cestě“ a u polní cesty od křižovatky na „pravlovské cestě“ 

směrem ke Kubšicím (realizace 11/2018)

Ostatní záležitosti
  Od  roku 2011 bylo ve  dvoře a  v  přednáškové místnosti 

Muzea a  informačního centra oddáno již čtrnáct 

manželských párů. V  roce 2017 jsme uspořádali první 

diamantovou svatbu.

  Od roku 2013 se realizuje projekt „Letní školka“, který je již 

zavedenou službou rodinám s malými dětmi. V roce 2017 

jsme začali organizovat také „Příměstský tábor“ pro děti 

ve věku od 1. do 5. třídy.

  Již tradicí se stalo pořádání koncertů vážné hudby 

(jedenkrát v  roce) v  kostele sv. Kunhuty nebo v  sále 

Kulturního domu a také pořádání „Tříkrálového koncertu“ 

v kostele sv. Kunhuty

  Pořádání tradičních akcí: Masopust s  obecní zabíjačkou, 

Den obce, Den dětí, Rozmarýnové hody, Mikulášská 

nadílka, Ladovy vánoce s živým Betlémem

  Podpora pořádání akcí obecních spolků 

Projekty připravené pro rok 2019
  Sběrné středisko odpadů Vedrovice - plochy a vybavení – výstavba 

sběrného dvora. Dotace ze SFŽP schválena. Realizace do 06/2019

  Sběrné středisko odpadů Vedrovice - komunikace – přístupová 

cesta ke sběrnému dvoru. Z rozpočtu obce.

  Úprava místní komunikace v  obci Vedrovice na  p.č. 2101 - II. 

etapa – rekonstrukce účelové komunikace od  rybníka k  oboře, 

včetně obnovy příkopu vedle cesty (vsakovacího průlehu) 

a  výsadby aleje nízkokmenných ovocných stromů. Dotace ze 

Státního intervenčního zemědělského fondu podané přes Místní 

akční skupinu Krumlovsko-Jevišovicko. Realizace do 06/2019

  Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při mateřské škole v obci 

Vedrovice – kompletní rekonstrukce zahrady u  MŠ, instalace 
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nových herních prvků a  prvků environmentální výuky dětí. 

Dotace SFŽP schválena.

  Rekonstrukce zahrady v  přírodním stylu při mateřské škole - 

stavební část – projekt před podáním žádosti o stavební povolení. 

Doplnění projektu rekonstrukce zahrady o  dopravní hřiště 

a výměna chodníků kolem budovy MŠ. Žádost o dotaci z Nadace 

ČEZ.

  Dopravní automobil SDH Vedrovice – pořízení dopravního 

automobilu (pro 9 osob). Dotace z  Ministerstva vnitra ČR 

schválena.

  Přístupová komunikace k zemědělskému areálu – stavba účelové 

komunikace od  bývalé sušičky k  areálu bývalého JZD. Příprava 

projektové dokumentace do konce roku 2018, vyřízení stavebního 

povolení v roce 2019 a plánovaná realizace v roce 2020. Projekt 

je organizován Státním pozemkovým úřadem ČR, pracoviště 

Znojmo a fi nancován bude z rozpočtu MZe ČR.

  Větrolamy V1 a  V2 v  k.ú. Vedrovice a  k.ú. Jezeřany – výsadba 

dvou větrolamů vedoucích kolem polních cest (Široké, Břechová) 

na  hranici katastrů obce Vedrovice a  obce Jezeřany-Maršovice 

(délka V1 cca 955 m, délka V2 cca 1140 m). Plán výsadby podzim 

2019. Také tento projekt je organizován Státním pozemkovým 

úřadem ČR, pracoviště Znojmo a  fi nancován bude z  rozpočtu 

MZe ČR.

Připravované záměry
  Chodník podél komunikace III/3964 – v k.ú. Vedrovice a v k.ú. 

Zábrdovice a Opatření na odvod srážkových vod z komunikace 

III/3964 – tři projekty, které jsou před podáním žádostí o stavební 

povolení a které spolu souvisí. V současné době se projednávají 

s vlastníkem komunikace a přilehlých pozemků Jihomoravským 

krajem a  se správcem komunikace Správou a  údržbou silnic 

jihomoravského kraje. Projekt chodníků by mohl být fi nancován 

z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

  Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice – přístavba schodiště 

v  místě současného kabinetu. Vestavba nové kmenové učebny, 

speciální učebny (počítače a  „lehké“ dílny), ředitelny, sborovny, 

kabinetů, sociálních zařízení žáků, učitelů a úklidové komory, vše 

ve  střeše budovy a  nad novým schodištěm. V  případě vypsané 

výzvy bude podána žádost o dotaci.

  Výstavba nové hasičské zbrojnice – stavba hasičské zbrojnice 

s garáží pro dodávku a cisternu, se zázemím pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů a  se školící místností. Byla podána žádost 

o stavební povolení a žádost o dotaci z Ministerstva vnitra ČR.

  Víceúčelový sál v MŠ – výstavba víceúčelového sálu (tělocvičny 

se zázemím) na místě bývalé kotelny a uhelny MŠ. Obec má již 

stavební povolení. V případě vypsané výzvy bude podána žádost 

o dotaci.

  Komunikace „Písníky I.“ (komunikace od  hlavní komunikace, 

kolem domu p.č. 169 a  jeho zahrady, dále do  „Písníků“) 

a Komunikace „Písníky II. (spojovací komunikace od „Písníků“ 

kolem č.p. 173 na  komunikaci vedoucí od  č.p. 184 k  zastávce 

Pod lípou) – na  oba projekty má obec již stavební povolení. 

Financovány by mohly být v průběhu let 2020-2022 z  rozpočtu 

obce. Budeme hledat také využití dotačních možností.

  Soustava retenčních opatření v  k.ú. Zábrdovice“ (rybník, 

koupaliště) – opatření k  zadržení vody v  obci by měla spočívat 

v  opravě hráze rybníka v  Zábrdovicích, ve  vybudování 

bezpečnostního přelivu, odbahnění rybníka a v úpravě bývalého 

koupaliště pro jímání dešťových vod. Příprava projektu je ve fázi 

odborných biologických posouzení, které jsou nezbytné pro 

získání dotace a pro stavební povolení.

Příprava výše uvedených záměrů byla zahájena již v průběhu 

volebního období 2014-2018. Nové zastupitelstvo by mělo k těmto 

již rozběhnutým záměrům postupně přidávat další potřebné 

projekty, které bychom mohli v průběhu let 2019-2022 realizovat, 

nebo je připravit pro další období.

Na základě výzev jednotlivých poskytovatelů dotací se budou 

vybírat vhodné dotační tituly, kam by se podávaly žádosti, aby se 

projekty mohly realizovat s  minimálním příspěvkem rozpočtu 

obce. 

Obec Vedrovice

Název akce / projektu Stav projektu Rok realizace
Náklady akce / 

projektu Dotace

Hotovo 2015

Hotovo 2015

Rekonstrukce obecního rozhlasu Hotovo 2016

Hotovo 2017

Hotovo 2017

Hotovo 2017

Komunikace Pod lípou a AZ Hotovo 05-06/2018

Hotovo 07-08/2018

Sakrální stavby v okolí obce Vedrovice - II. etapa Probíhá 08-12/2018

1. etapa Hotovo 09-10/2018

Hotovo 10-11/2018

Probíhá 10-12/2018

Úprava místní komunikace v obci Vedrovice, u KD 11-12/2018
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 Komunální volby 2018
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  Ustavující zasedání ZO dne 3. 11. 2018

  Zdeněk Zelníček   Michal Kolegar   Michal Rozmahel

  Pavel Mičánek

  Anna Snášelová - zapisovatelka

  Helena Nováková

  Václav Žďárský   Ing.Věra Palásková   Petr Becha

  Richard Janderka
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 Tradiční rozmarýnové hody
Dva měsíce příprav, hodových schůzek a  plánování 

utekly jako voda a  vše vyvrcholilo ve  čtvrtek před hodama. 

Kluci od  rána naváželi víno z  Moravských Bránic od  Plačků 

a Badinů. Dávali dohromady různé nářadí s ostatníma věcma 

a připravovali vše potřebné na páteční dovoz máje a chystání 

návsi. Odpoledne se vydali na  břízky a  k  večeru ještě stihli 

postavit kousek plotu kolem silnice. V  pátek ráno se všichni 

stárci i s pomocníky vydali do lesa pro máju. Cesta byla dlouhá 

a tak se mohlo okoštovat výborné hodové víno. S májou kluci 

dojeli chvíli po  obědě a  jakmile se najedli, začali pracovat. 

Byla potřeba nastavit nová koruna, udělat věnec, nachystat 

plot okolo silnice a placu, poskládat lavičky. Holky vše pěkně 

zdobily a  jeřáb nám velice rychle postavil máju. K večeru už 

bylo vše téměř hotovo a chybělo jen pár drobností. Potom už 

jsme si mohli všichni spokojeně sednout, odpočinout si a  jít 

se pořádně vyspat na náročný víkend. Hlídači bedlivě střežili 

máju po celou noc.

V  sobotu ráno se ještě udělaly drobné úklidové práce 

a mohli jsme vyrazit s Vedrovankou na zvaní po obci. Lidé nás 

vesele vítali, my je zvali na hody a dali jim okoštovat hodové 

vínko. Kapela Bojané přijela včas a  tak se každý mohl vydat 

na  sraz k  prvním stárkům. S  kapelou byl průvod od  stárků 

ke  starostovi. Další naše cesta vedla přes hřbitov, kde jsme 

uctili památku zesnulých kamarádů a vydali se na plac. Tam už 

nás očekávali usměvaví a dobře naladění lidé. Zazpívali jsme si 

písničky v kolečku, zatancovali si a následovala volná zábava. 

Po večeřích následovalo večerní zavádění a volná zábava, která 

končila až v ranních hodinách.

V neděli ráno se pouklízela náves, aby bylo vše nachystané 

na  odpolední zavádění a  strécovské hody. Tentokráte jsme 

byli hoštěni u mladých stárků a hodová nálada se stupňovala. 

Průvod obcí pokračoval na  náves, kde na  nás znovu čekalo 

plno lidí, a my byli rádi, že se jim můžeme předvést. Znovu se 

tančilo, zpívalo a pilo. Stárci „prodali“ své stárkové strécům a ti 

posléze uspořádali průvod vedený panem starostou až na plac. 

Stárci, kteří zpívali pod májou se rozutekli do  břízkových 

bran, které značily vchod na plac, a hlídali, aby jim žádný stréc 

neunikl a  dobře se vyplatil z  tance s  jejich děvčicou. Až byl 

poslední stréc vynešen na ramenách, následovala volná zábava 

zakončená skladbou Zpěv skřivana, která je poslední roky 

u nás na hodech tolik oblíbená. 

Věříme, že jste si užili hody stejně dobře jako my zavádějící. 

Děkujeme Vám, že jste se na  nás přišli podívat a  společně 

se radovat i  za  přispění do  kasiček na  kapelu. Děkujeme 

Obci za  zprostředkování hodů a  všem lidem, co se podíleli 

na přípravách a úklidech. A ještě jednou děkujeme Vám, že jste 

s námi prožili veselé hody. Příští rok na shledanou.

Páry:
 1. Martin Reinisch – Adéla Husáková

 2. Petr Becha – Sabina Fuchsová

 3. Martin Maxera – Pavla Studená

 4. Marek Janderka – Lenka Došková

 5. Daniel Becha – Nikola Obrlíková

 6. Matěj Horáček – Markéta Husáková

 7. Petr Prosecký – Petra Janíčková

 8. Jan Janíček – Darja Kočárová

 9. Tomáš Sikmund – Lucie Žďárská

10. Martin Pospíšil – Tereza Kočárová

11. Daniel Palutka – Natálie Haluzová

12. Filip Kolegar – Vanda Fuchsová

13. Filip Krula – Tereza Melkusová

14. Tomáš Janíček – Nikola Gigimovová

15. Jan Schovanec – Nikola Hošková

16. Oldřich Panáček – Andrea Brabencová

17. Jan Bartoš – Hana Pillařová

18. Matěj Kotrnec – Karolína Fialová

Sklepníci: Marek Novotný a Vojtěch Bohdanský
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 Akce ZŠ Vedrovice
Začátek školního roku 2018/2019 přinesl beze sporu mnoho změn. Dětí 

je v ZŠ Vedrovice trošičku méně, ale práce tím neubylo. Učíme se společně 

poznávat nejen sebe navzájem, ale též učivo nových ročníků. Ve škole se tedy 

rozhodně nenudíme. Ráda bych Vás seznámila s akcemi, které jsme již stihli 

podniknout.

V úvodu roku jsme se zúčastnili akce Střelnice plná dětí (5. 9. 2018), kde se 

děti mohly seznámit s různými druhy sportů díky pořadateli OU ČUS Znojmo 

ve  spolupráci s  městem Moravský Krumlov. Proběhla zde prezentace např. 

amerického fotbalu, diskgolfu, fotbalu, gymnastiky, stolního tenisu a tenisu. 

Děti si prošly společně jako tým všechna sportovní stanoviště a  na  závěr 

dostaly milé dárky a památečné medaile. 

Ve stejném týdnu následoval cestopisný pořad o polárních zemích, který 

proběhl 7. 9. 2018 na ZŠ Suchohrdly. Děti se zde zábavnou formou dozvěděly 

o krásách severního a jižního pólu, o zvířatech, která tam žijí, a jaké obtíže 

musí člověk překonávat, když se do těchto ledových končin vydá.

Zajímavou soutěží, které se s  oběma třídami účastníme, je literárně 

výtvarná soutěž Jihomoravského kraje na téma „Moje obec – moje město – 

můj kraj za 100 let.“ Děti se v hodinách výtvarné výchovy pustily do ztvárnění 

obce Vedrovice s vizemi do budoucnosti – stavebními i technickými. Termín 

odevzdávání prací je do konce října a čeká nás také literární část s popisem 

toho, jak si představují svou obec v budoucích letech. Slavnostní vyhodnocení 

soutěžních prací s  jejich veřejným čtením a  prezentací vytvořených děl se 

uskuteční v zapojených knihovnách během měsíce listopadu 2018.

Ve  čtvrtek 27. 9. 2018 jsme měli možnost využít krás přírodního okolí 

a  za  odborného výkladu jsme si prošli s  dětmi oboru u  Vedrovic. V  rámci 

projektových dní s názvem „Škola v lese. Les ve škole.“ bychom chtěli propojit 

výuku s  praktickými ukázkami z  přírody a  pozorovat její změny v  rámci 

jednotlivých ročních obdobích.

Také měsíc říjen byl započat zajímavými akcemi. V úterý 2. 10. 2018 nás 

ve škole navštívili hlavní představitelé obce Vedrovice – paní místostarostka 

a pan starosta. Úkolem žáků v hodinách prvouky a vlastivědy je vyhledávání 

informací vztahujících se k probíranému učivu a prověření znalostí získaných 

výukou. Z učiva „Místo, kde žijeme - domov a Členění území ČR“ vyvstal 

úkol zjistit jméno současného starosty a pozvat jej na besedu. Využili jsme té 

možnosti a byli jsme velice rádi, že si na nás udělala čas i paní místostarostka. 

V úvodní části besedy byly děti I. a II. třídy (1. - 4. ročník) seznámeny s činností 

a náplní práce zastupitelstva a vedení obce, pracovním dnem, plánovanými 

aktivitami a  zajímavými informacemi týkající se Vedrovic. V  následující 

polovině besedy pokládali sami žáci dotazy, které jim byly vedením obce 

zodpovězeny. Beseda proběhla v přátelsky pozitivním duchu a dozvěděli jsme 

se mnoho nového. Ke  stoletému výročí naší republiky jsme také do  školy 

dostali krásnou nástěnnou ilustrovanou mapu týkající se historie naší země. 

Děti byly obdarovány panem starostou propiskami, které mohou využít 

i ve výuce. Tímto bych chtěla oběma za milou návštěvu poděkovat a zároveň 

poblahopřát ke skvělým výsledkům v komunálních volbách. 

Plán akcí na tento školní rok je velice pestrý. V listopadu nás mimo jiné 

čeká rovněž beseda. Proběhne ve spolupráci s Muzeem Vedrovice, tentokráte 

na téma „Jak přichází kniha na svět.“ Akce je součástí projektu Knihovna 21. 

století, který dotuje Ministerstvo kultury.

Na závěr bych chtěla poděkovat za vstřícnost a pozitivní reakce, se kterými 

se setkávám. Jsem za ně velice ráda. Těším se na zajímavé informace spojené 

s novými zážitky.

Mgr. Lenka Spourová

Škola a školka...
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Vážení občané Vedrovic,

ráda bych se s Vámi podělila o svoje zážitky a dojmy z prvních 

měsíců strávených ve Vedrovicích a ve vedrovické škole. 

Školu jsem převzala v  pondělí 30. 7. 2018, ale opravdu 

jsem nastoupila až ve  středu 1. srpna. Při předávání budovy 

a majetku školy jsem byla mile překvapena. Opravdu mně byla 

předaná veškerá nutná agenda týkající se školy. To, že byly 

veškeré údaje z počítačů vymazány, naprosto chápu, neboť zde 

byla jistě zaznamenaná práce bývalé paní ředitelky, spousta 

jejích nápadů, know how, atd. 

Moje první nadšení však rychle opadlo, když všichni 

zúčastnění ze školy odešli a já jsem tam zůstala sama. Ohlédla 

jsem se kolem sebe a uviděla jsem naprostou chudinku, zašedlou, 

odstrojenou… Otevřela jsem tabuli a  vykoukl na  mě nápis: 

„Lež a nenávist zvítězila nad pravdou a  láskou.“ Šla jsem dál 

a otevřela další dveře, tentokrát od kabinetu. Přiznám se, že jsem 

nikdy nic takového neviděla. Kabinet byl zcela zaplněn vším 

možným i  nemožným nepořádkem. Celou místností se nedalo 

vůbec projít. Ovšem hned u dveří na mě čekal známý transparent 

z konkurzu. Bylo mi jasné, že, než začne školní rok, není v mých 

silách dát kabinet do pořádku. Procházela jsem školu dál, chtěla 

jsem se jí představit. Působila na mě trošku tajemně a depresivně. 

Všude na zdech byly patrné stopy po odstraněné výzdobě. Cítila 

jsem hrozný smutek a zároveň velký respekt k celé budově školy. 

Hlavně k její historii. 

Další místností, kterou jsem chtěla poznat, byla ředitelna. 

Odemkla jsem dveře a vstoupila dovnitř. Přede mnou se objevila 

malá místnost, ve  které zůstaly dvě staré skříňky a  kopírka. 

Na  zdi na  mě čekaly dva dopisy. Ano, přesně tak. Nebyly to 

uvítací dopisy, které by mně přály hodně štěstí a  pracovních 

úspěchů. K  obsahu dopisů se nechci vůbec vyjadřovat. Spálila 

jsem je. 

Zbývalo mi poznat už jen šatnu a toalety. Měla jsem pocit, 

jako by se v  této části budovy zastavil čas. Když jsem uviděla 

stará okna do půlky zatřená bílou barvou, měla jsem pocit, že 

jsem v nemocnici. 

Vrátila jsem se do ředitelny, odkud jsem měla výhled na celou 

školu. V  hlavě mně zněla slova mých známých, kamarádů 

a blízkých, kteří mě varovali, abych do Vedrovic nechodila. Bylo 

mi jasné, že mám před sebou náročný měsíc a možná celý rok, 

dva… Nevím, to ukáže čas. 

Hned druhý den jsem se pustila do práce. Nejdřív bylo nutné 

zařídit ředitelnu, abych mohla pracovat. Dalším jsem také chtěla 

začít pracovat na koncepci, kterou jsem zmiňovala v konkurzním 

řízení. 

Mateřskou školu jsem navštívila až 7. srpna, kdy ve  škole 

již pilně pracovali provozní a  obecní zaměstnanci. Tuto školu 

mně fakticky paní ředitelka nepředala. Nedostala jsem ani klíče. 

Odůvodnila to slovy, že tam nikdo nekončí. A  ve  škole snad 

ANO??? Do poslední chvíle jsem nevěděla, kdo ze zaměstnanců 

zůstane a  vlastně mi to dodnes nikdo odpovědný ofi ciálně 

neoznámil.

Čekalo na mě hodně práce a málo času. Nebyla jsem na to 

však sama. Vůbec jsem netušila, jak to na vesnici chodí. Je to tady 

opravdu jiné než ve městě. Pan starosta a paní místostarostka se 

o dění ve škole i školce hodně zajímali. Měla jsem v nich velkou 

oporu a byli jsme denně v kontaktu. Stačilo se před nimi pouze 

zmínit, že by bylo potřeba udělat to nebo tamto a druhý den se 

děly věci. Svolali doslova armádu šikovných lidí, kteří mně celý 

měsíc pomáhali připravit základní i mateřskou školu k zahájení 

 Projektový den „Les ve škole. Škola 
v lese.“
Ve  čtvrtek 27. 9. 2018 se všichni žáci ze Základní školy 

Vedrovice v  doprovodu některých rodičů a  pedagogů 

zúčastnili projektového dne s  názvem „ Škola v  lese. 

Les ve  škole.“ Průvodkyní pro tento den jim byla paní 

místostarosta Helena Nováková. Děti se vrátily do  školy se 

spoustou zážitků z přírody. Znaveni devíti kilometrovou túrou 

se pustily s  chutí do  oběda. Doufáme, že se tato vydařená 

akce na  jaře zopakuje. Tento projektový den byl podporován 

z projektu EU Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání 

v  oblasti moravskokrumlovska a  ve  spolupráci s  organizací 

LIGY LIDSKÝCH PRÁV. Každý z účastníků obdržel chutnou 

svačinku.

Děkujeme naší paní průvodkyni lesem!

Tým ZŠ Vedrovice

nového školního roku. Vážení Vedrovičtí, máte mezi sebou moc 

šikovné a  ochotné lidi, kteří neznají slovo, že něco nejde, ale 

snaží se odvést vynikající práci. A tak se podařilo připravit školu 

i školku na den D, tedy na den otevřených dveří. Trochu jsem se 

bála reakce lidí. I když jsme se moc snažili, nepodařilo se úplně 

všechno dotáhnout do konce. 

V  den D se ale všechny moje obavy rozplynuly. Do  školy 

i  školky proudily davy lidí, kteří chtěli znovu spatřit jejich 

úžasnou školu. Zastavovali se u  starých fotografi í, diskutovali 

spolu, vzpomínali, procházeli školou a  chválili. Najednou jsem 

všechno pochopila. Tito lidé mají svoji školu opravdu rádi. Není 

to pro ně jenom to místo, kam jsme museli všichni chodit, ale tato 

škola pro ně znamená mnohem víc. Je to místo, kde vyrůstali, 

kde prožili první úspěchy i neúspěchy, první lásky a možná ještě 

mnoho dalšího. Pochopila jsem, že ta škola nikdy nebude moje, 

ale vždycky bude jejich, těch, kdo do této školy chodili. 

Vážení občané, ráda bych se stala součástí Vaší školy. Ráda 

bych školu posunula kousek dál, ale současně bych chtěla 

respektovat její historii. Mým cílem je, až se jednou společně 

ohlédneme zpět, aby byla za mnou vidět dobře odvedená práce. 

Mám ještě jedno skromné přání. Moc bych si přála, abych časem 

mohla říci, že to byla NAŠE škola. 

Tak co říci závěrem? Chtěla bych popřát škole a Vám všem 

hodně štěstí, zdraví a sil do další práce. A tobě, milá školo, přeji 

spoustu obětavých lidí, kteří k tobě budou přistupovat s pokorou, 

jako k dámě, která už toho hodně zažila a hodně toho ví.

Ať se nám společně daří!

Hana Vančurová, ředitelka MŠ a ZŠ

P. S. Ve škole už zase zvoníme!
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 Podzim v Mateřské škole
Prázdniny utekly jako voda a  my jsme se opět sešli 

po prázdninách v mateřské škole. Školka se rozrostla o jednu 

třídu a další posilu pedagogického sboru. Děti jsou rozděleny 

do dvou tříd – VEVERKY – starší děti, JEŽEČCI – mladší děti. 

Každý nový rok je potřeba společně zahájit a  vytvořit 

si určitá pravidla pro spokojené a  bezpečné soužití, jak dětí, 

tak i dospělých. Proto jsme si v každé třídě stanovili společně 

s dětmi pravidla, která každé dítě stvrdilo otiskem svých rukou. 

V  druhém týdnu nás navštívil pán s  hudebním pořadem 

a  formou pohádky nám představil nejrůznější hudební 

nástroje. U  Veverek máme také novou kamarádku Pepinku, 

o  kterou se pěkně staráme a  hrajeme si s  ní. Na  začátku 

měsíce října můžeme říct, že jsme se již všichni skamarádili 

a společně pilně pracujeme, abychom měli hezky vyzdobenou 

školku, zároveň se naučili nové užitečné informace, básničky 

a písničky a pomalu se připravili na vstup do první třídy.

V průběhu měsíce října děti doma s rodiči vytváří skřítky 

PODZIMNÍČKY. V mateřské škole máme společnou výstavu, 

která se nám postupně plní. Děti ve  školce také vytvořily 

zvířátka z kaštanů a strašáka z dýně.

Kolektiv MŠ Vedrovice

  Společně vytvořená pravidla

  Hudební pořad

  Kamarádka Pepinka

  Skřítci PODZIMNÍČCI

  výroba DÝŇÁČKA
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 Rodičovské sdružení se hlásí

Drakiáda
28. 9. 2018 proběhla od 15h na hřišti Pod skalami tradiční 

podzimní drakiáda. O  pěkné počasí nebyla nouze, snad jen 

ten vítr nás trochu vypekl, přesto se skoro všem s  různým 

úspěchem podařilo draka nakonec vypustit… A o jinou zábavu 

nebyla nouze, malování na  obličej, skákání na  trampolíně, 

ochutnávání buchet, které upekly maminky, i  hroznů, které 

maminky donesly, malování křídami, a nakonec jsme si opekli 

buřtíky. Kdo chtěl, přišel a určitě nelitoval…

Musím poděkovat všem obětavým rodičům za pomoc při 

chystání a uklízení věcí na drakiádu, upečení buchet i donesení 

hroznů.

Svatomartinské ježdění
Letošní ročník už by měl být třetí, tak snad to klapne jako 

vždy a ten sv. Martin opravdu přijede, třeba letos i bryčkou, aby 

byla změna. No, necháme to na Martinovi… 

Maškarní ples aneb Cirkus bude
Maškarní ples se bude konat 16. 3. 2019 od  15h v  sále 

Kulturního domu. Tak se přijďte s  dětmi pobavit, možná 

i zasoutěžit či něco vyhrát v krásné tombole.

Za RS Martina Bezděková

 Mateřské centrum Čtyřlístek bude 
pokračovat ve své činnosti
Budeme nadále pokračovat s  nezávazným kroužkem 

Hrátky pro děti, kde si zazpíváme, zatančíme, něco vyrobíme 

a pohrajeme si. Bude se scházet jednou za čtrnáct dní a začneme 

ve čtvrtek 11.10.2018 v centru od 16 hodin. S  sebou si berte 

přezůvky, dobrou náladu a  symbolických 20 Kč. Doba trvání 

cca 1,5 hodiny. 

Potom nás čeká tradičný pečení perníčků 2. 12. 2018 

v  muzeu od  15 hodin. Perníčky se budou opět rozdávat při 

rozsvícení vánočního stromu a příjezdu Mikuláše na náves.

Rok zakončíme tradiční besídkou maminek a dětí v centru 

před Vánocemi 18.12.2018 od 16 hodin. Snad už bude napečené 

nějaké to cukroví na ochutnávání a dětem nadělí Ježíšek pod 

stromeček dárek.

Centrum je otevřené kdykoli během otevírací doby 

obecního úřadu, případně na  domluvě. Jste všichni srdečně 

zváni a hezky se bavte.

Za kolektiv maminek se na vás těší Hana Kolegarová

  Středeční setkávání Klubu seniorů je již tradicí
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 Okresní kolo ve Znojmě
V  sobotu 23. 6. se družstvo žen vydalo na  okresní kolo 

do  Znojma. Věděly jsme, že kromě požárního útoku na  nás 

čeká ještě štafeta a  běh 100 m překážek, ale jelikož jsou to 

pro nás nové disciplíny a hlavně je těžké u nás tyto disciplíny 

trénovat (okno jsme trénovaly v  Božicích, kladinu a  bariéru 

v Jezeřanech), některé jsme byly nervózní už od brzkého rána, 

a to i přesto, že jsme věděly, že bednu máme jistou (kromě nás 

se nahlásily jen hasičky z  Miroslavi, které s  okresním kolem 

mají už bohaté zkušenosti). Z Vedrovic jsme odjížděly už v šest 

ráno, protože jsme dostaly zprávu, že od  šesti bude stadion 

otevřen a  bude se moci trénovat. Bohužel hned po  příjezdu 

přišlo menší rozčarování, že místo na  100 m překážek 

budeme začínat požárními útoky a  trénovat jsme nemohly. 

V  osm hodin proběhlo slavnostní zahájení a  soutěž mohla 

začít. Na  start jsme se postavily jako první, bohužel povrch 

po dešti byl kluzký, na  tartanu jsme startovaly poprvé a dost 

nám to klouzalo. Další problém nastal na  terčích, kde jsme 

proudařkám musely trochu pomoct, a tak jsme útoky zakončily 

s časy 48,98 a 43,58 (Miroslav 27,63 a 26,01). Poté následoval 

běh 100 m překážek. Do  této disciplíny nastupovaly některé 

holky zraněné z tréninku nebo předchozí disciplíny, a tak bylo 

jasné, že ani tady se překvapení konat nebude. Všechny hasičky 

z  Miroslavi doběhly před námi. Jediné vítězství se podařilo 

vybojovat Pavle Studené, která doběhla dřív, protože soupeřce 

vypadla proudnice. V této disciplíně se sčítá 6 nejlepších časů 

a  tak jsme s  výsledkem 177,54 ( Miroslav 126,27) obsadily 

opět druhé místo. Na  závěr nás čekala štafeta. Bohužel jsme 

nakonec daly dohromady jen jednu. Při této disciplíně už 

nebyly obavy z překážek, ale spíše z předávání proudnice. Než 

se předá proudnice, tak každá závodnice musí splnit nějaký 

úkol. Na  prvním úseku musí zvládnout okno, na  druhém 

přeskočit bariéru, na třetím úseku musí závodnice s hadicemi 

přeběhnout kladinu a  poté koncovky zapojit do  rozdělovače 

a  na  čtvrtém úseku se běží s  hasícím přístrojem. Naštěstí se 

holkám vše povedlo a  tak s  časem 85,66 ( Miroslav 71,09) 

jsme opět skončily druhé . Po skončení všech disciplín jsme se 

vydaly na oběd a čekaly jsme na vyhlášení soutěže. Odměnou 

nám byly 3 poháry, kytka pro každou z nás, medaile a velký 

dárkový koš. Myslím, že se nemáme za  co stydět. Do  každé 

disciplíny jsme vložily veškeré síly a snažily se ukořistit nejlepší 

výsledek. Holkám děkuji za  skvělou reprezentaci a  snad se 

za rok do Znojma opět podíváme 

Aneta Topičová

  Naše družstvo   Soutěžící a rozhodčí

  Veronika Větříčková

  Nikola Stehurová

HasičiHasiči
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 Hasičské závody ve Vedrovicích
V  neděli 15. července pořádal sbor dobrovolných hasičů 

z Vedrovic soutěž ,,O pohár starosty obce“ v požárním útoku 

mužů a  žen. Bylo to zároveň 8. kolo znojemské ligy. Oproti 

loňskému roku přijelo sice méně družstev, ale i  tak jsme se 

mohli těšit na  skvělé závody v podání 10 družstev mužů a 5 

družstev žen.

Po  zahájení, které proběhlo v  deset hodin, se jako první 

na start postavili muži z Mikulovic (muži Vedrovice se bohužel 

rozpadli) a nastavili laťku hodně vysoko. Útok dokončili v čase 

18:02s. Našel se pouze jeden tým, který tento čas dokázal 

překonat, a to muži z Police, kteří dokončili útok v čase 17:78s. 

Na třetím místě skončili Chvalovice s časem 18:60s. V dalším 

pořadí následovali muži z  Dobřínska (18:76s), Černína 

(24:34s), Bohutic (24:48s), Jezeřan-Maršovic (25:95s), Horních 

Dubňan (34:50s), Jiřic u Miroslavi (58:36s) a Lesné (N).

Kategorii žen zahájily ženy z  Vedrovic a  útok dokončily 

v čase 23:44s. Jako druhé se na start postavilo družstvo Miroslav 

,,A“ a ani letos se žádné překvapení nekonalo. S časem 19:28 si 

odvezly již šestým rokem po sobě od nás první místo a celkově 

vedou znojemskou ligu. Ženy z  Vedrovic našly už jen jedny 

přemožitelky, ženy Miroslav ,,B“, které dokončily útok v čase 

19:88, a tak se domácí družstvo mohlo po dlouhé době radovat 

z umístění na bedně. Na čtvrtém místě skončily ženy z Božic 

(51:33s) a na pátém z Jiřic u Miroslavi (57:74s). 

Aneta Topičová

  Muži Jezeřany - Maršovice

  Ženy Vedrovice

 Hasiči bez hranic
Již třetím rokem proběhla v  naší partnerské obci Vysoká 

pri Morave (okr. Malacky) akce ,,Hasiči bez hranic“. Akce je 

určená pro děti do 15-ti let a účastní se jí děti z okolních obcí 

na  Slovensku, děti z  Rakouska, Maďarska a  České republiky. 

Děti ze všech zemí se rozlosují do  skupin tak, aby každá 

skupina měla zástupce z každé země. Účelem akce je, aby děti 

pochopili, proč se ve škole učí cizí jazyky, a zároveň utužovat 

kolektivy.

Druhým rokem se vydaly tuto akci podpořit i  děti 

z  Vedrovic. Byly trochu v  nevýhodě, protože ve  Vedrovicích 

nejsou mladí hasiči, ale rozhodně se neztratily. Všechny skupiny 

čekalo celkem 10 disciplín. Házelo se granátem, kolem, běhalo 

se na lyžích v párech, muselo se stříkat pumpami, stříkačkou, 

dále děti musely provést požární útok, zaběhnout štafetu, 

v párech se svázanýma nohama musely přenášet vodu a taky 

musely předvést znalosti z první pomoci. I když se soutěžilo, 

nikdo nevyhrál. Na  této akci platí, že všichni jsou si rovni. 

Pokud měl nějaký prcek problém (některé disciplíny jsou 

trochu náročnější), tak mu jeho starší parťáci neváhali pomoct, 

případně se zapojili rozhodčí nebo vedoucí družstev. Za mě je 

tato akce na perfektní úrovni, slovenští kolegové odvedli velký 

kus práce a  mají náš obdiv. Je to takový super velký dětský 

den a taky skvělý nápad, jak v dnešní době dostat mládež ven 

od počítačů, telefonů apod. Za rok se těšíme opět znovu a snad 

se s námi vydá více dětí.

Aneta Topičová

  Naše družstvo

  První pomoc
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 Oslavy DHZ Vysoká pri Morave
9. 6. jsme se vydali spolu s panem starostou a jeho rodinou 

do  naší partnerské obce Vysoká pri Morave, kde se konaly 

oslavy 135 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Sraz byl 

v deset hodin v hasičské zbrojnici a nechyběli ani další hasiči 

z okolních slovenských vesnic a samozřejmě ani hasiči z jejich 

další partnerské obce, a to z vesničky Marchegg v Rakousku.

Po  desáté hodině jsme vykročili za  doprovodu kapely 

v  průvodu s  prapory a  věnci nejdřív k  pomníku sv. Floriána 

(patron hasičů), dále k  pomníku padlých za  1. sv. války 

a  průvod jsme zakončili v  místním kostele na  hasičské mši. 

Po mši jsme se přesunuli do kulturního domu, kde nás čekala 

schůze. Na schůzi nám byla přečtena výroční zpráva, místním 

hasičům byla předána spousta vyznamenání. Náš sbor dostal 

sošku sv. Floriána a  ani my jsme nezapomněli přivést věcné 

dary v podobě plaket, protože 135 let to je opravdu krásný věk .

Po  ukončení schůze následoval oběd a  otevření menší 

hasičské výstavy. V odpoledních hodinách jsme se přemístili 

na  místní fotbalové hřiště, kde proběhla soutěž mladých 

hasičů. Do  večerních hodin jsme poseděli s  přáteli, fandili 

místním dětem a poté se rozjeli k domovu. Snad se nám za 4 

roky podaří připravit oslavy aspoň na takové úrovni jako měli 

vše připravené naši kolegové ze Slovenska a my se budeme těšit 

na jejich návštěvu.

Aneta Topičová

  S předsedkyní 

Hanou Maxiánovou

  Schůze

  Soška sv. Floriána, 

kterou jsme dostali

Hasiči bez hranic

  Lyže

  Před požárním útokem

  Pumpy

  Štafeta
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 Jak postavit v Itálii iglú uprostřed léta...
...tedy, ne že by šlo o  iglú v  tom pravém slova smyslu, 

z ledových kvádrů, ale o iglú divadelní, respektive Iglú s velkým 

I, neboť právě to je název představení, kterým jsem dovršil 

a absolvoval bakalářský stupeň mého studia.

Tento křehký příběh dvou mladých lidí zmítajících se 

na  pokraji lásky a  nenávisti, současnosti a  minulosti, snu 

a  reality, napsal izraelský dramatik Yehezkel Lazarov. Právě 

zmíněný kontrast mezi snem a skutečností mne zaujal natolik, 

že jsem se rozhodl uvést text jako své absolventské představení.

Příběh se odehrává v  Izraeli (ne v  Itálii, jak by se mohlo 

zdát z titulku článku – k té se dostaneme později), v Kfar Sabě, 

kde žije mladík Rafi  (ztvárněný Matyášem Darnadym, později 

Danielem Mišákem) a  slečna Leni (kterou hrála Simona 

Rejdová a  následně Hana Drozdová). Rafi  Leni miluje již 

od dětství, ale ona si na něj nejspíš vůbec nevzpomíná. Toho 

se on snaží využít a dívce se zalíbit – jenže Leni má teď plnou 

hlavu něčeho jiného. Nebo spíš někoho? Chystá se právě zabít 

svého otce. Když to Rafi  zjistí, snaží se jí v tom zabránit svým 

neohrabaným způsobem – vymyslí si, že odlétá na  Aljašku 

a přesvědčuje Leni, ať odletí s ním. Ta, aby se ho zbavila, mu 

přikývne a  odejde. Když Rafi  přijde pro Leni, je už pozdě – 

otec je mrtev. Rafi , ač sám policista, uklidí mrtvolu i všechny 

stopy po  vraždě a  začne Leni popohánět k  útěku tím, že si 

vysní jejich společný, krásný a spokojený život na Aljašce. Leni 

ale snům nevěří. Za  svůj krátký život zakusila mnoho zlého, 

a  proto se k  Rafi ho fantaziím nechává strhnout jen těžko. 

Během následujících peripetií zjištujeme, proč Leni svého 

otce zabila. Když byla malá, její máma utekla a  otec ji začal 

zenužívat. Rozhodla se proto, že se mu pomstí – ne snad proto, 

že by byla pomstychtivá, ale proto, že se prostě potřebovala se 

svou minulostí nějak vypořádat. Doufala, že se tím minulosti 

zbaví jednou pro vždy. Minulost ji ale stejně dál dohání. 

Do Rafi ho se sice, i přes svůj odpor k mužům, zamilovala, 

nakonec ale neunesla tíhu své viny a odešla se udat na policii. 

Rafi  zůstal sám, jen se svými sny o  krásném životě Rafi ho 

a Leni na Ajašce. I přes pochmurné okolnosti celého příběhu je 

inscenace, troufám si říct, tragicky veselá i dojemně mrazivá.

Nyní se konečně dostaneme k již zmíněné Itálii – s tímto 

představením jsme se přihlásili na několik festivalů, konkrétně 

na festival Zlomvaz v Praze, 

a na festival European Young 

Th eatre 2018 v  italském 

Spoletu. Pozváni jsme také 

byli na  festival Loutkářská 

Chrudim i  přes naprostou 

absenci loutek.

Do  Itálie jsme vyrazili 

s náhradní scénografi í, neboť 

ta původní byla poměrně 

rozměrná a  neměli jsme 

ji jak do  Spoleta dopravit. 

Po  příjezdu ale, k  našemu 

milému překvapení, stála 

na  místě téměř stejná 

scéna, jakou jsme používali 

v  Brně. Naši náhradní jsme 

tak v  Itálii vůbec nepoužili. 

Vyskytlo se ale i  nemilé 

překvapení – ze skvěle vybaveného světelného parku, kterým 

tamní divadlo disponovalo, jsme mohli pouze dvě světla 

použít dle našich požadavků, ostatní světla jsme použít mohli 

pouze tak, jak jsou, nesměli jsme na  ně ani sáhnout. To byl 

pro nás značný problém, jelikož se v inscenaci střídá množství 

světelných nálad, které jsme najednou museli vymyslet jinak. 

I  přes počáteční hysterii jsme si však s  tímto problémem 

poradili. Například i  použitím baterky, kterou si s  sebou 

přivezl náš osvětlovač Jindra. Představení proběhlo bez větších 

komplikací, a  co víc, dokonce jsme s  ním festival i  vyhráli! 

V konkurenci dalších souborů z celého světa – soutěžila Korea, 

Rusko, USA, Itálie a Litva – jsme se umístili na prvním místě.

I přes to, že bylo v Itálii obtížné postavit Iglú uprostřed léta, 

podařilo se. Festival i  zájezd do  Itálie jsme si náramně užili 

a odvezli si, kromě první ceny, i spoustu krásných zážitků.

Yehezkel Lazarov: Iglú

Režie: Jiří Liška

Dramaturgie: Soňa Mucinová

Rafi : Matyáš Darnady / Daniel Mišák

Leni: Simona Rejdová / Hana Drozdová

Scénografi e: Dominika Hanzlíková

Technologie: Jindřich Hudeček, Vojtěch Kříž

Jiří Liška

DivadloDivadlo
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 Cyklistická vyjížďka
Trochu zviditelním pohybové aktivity našich vitálních 

spoluobčanů. Schválně nepíši jaké věkové kategorie. 

Zúčastňují se napříč věkovým spektrem všichni kdo mají elán 

a  předpoklady něco pro sebe po  zdravotní stránce udělat. 

Je nás dost, kterým nestačí jen surfovat u  počítače, sedět 

na  lavičce a krmit ptáčky nebo plkat po dědině či osvěžovně 

o nesmrtelnosti chrousta. Nás dotyčné nutí touha po pohybu, 

ať je to na  kole nebo pěšky. Když je delší pauza bez aktivity, 

tak máme absťák, jehož účinky lze eliminovat pouze tím, že 

vyrazíme na kolech nebo v toulavých botách do přírody. 

Nejinak tomu bylo i je letos. Náš cykloturistický program je 

po celý rok bohatý. Sice si nepíšem seznamy akcí a jejich průběh, 

ale asi začnem. Přesto uvedu aspoň jednu cykloakci. Dozvěděli 

jsme se, že Ivančice pořádají Cyklovyjížďku (22/9), tak sme se 

Vedrováci domluvili, že se zúčastníme. Vlakem jsme s koly měli 

namířeno do Ivančic, ale ouha při přestupu v Mor.Bránicích byl 

vlak do Vanglu zašitý na odvrácené koleji a záhlédli jsme jej až 

když nás míjel. Výpravčí zalezl do kanceláře a tam se třepal, že 

budeme chtít vysvětlení, ale co, čas do startu byl, sil bylo zatím 

dost, tak jsme naskočili na šlapadla a jeli na start po vlastní ose. 

Asi sedm kilometrů. Stejně jsme na místo dojeli jako první, až 

později se pomalu začali trousit i  ostatní. Nakonec nás bylo 

něco přes třicet. Dostali sme cyklopas, lístky na  občerstvení 

a hurá na zteč. Uličkami vedla naše trasa k Oslavě. Zde se region 

pochlubil výstavní cyklostezkou až do Oslavan. Je to opravdu 

božská jízda s  mnoha umělecky vyvedenými odpočívadly. 

Oslavany. Míříme k zámku. Zde je první razítko. Zdarma vstup 

do muzea. A stojí to za to. Důle velká expozice hasičské výzbroje 

a výstroje, i historické. V prvním patře velmi podrobná výstava 

hornictví na oslavansku, s výkladem. Potom několik místností 

s retroexpozicí radií, televizí, fotoaparátů, ale i dalších a dalších 

předmětů, které byly před padesáti i  více lety moderní. 

Nádhera! Ještě zbývala druhá část, kde dominovaly kuchyně 

z minulého století, ale to až jindy, tlačil nás čas. Během výkladu 

nám personál připravil i výborné kafíčko, takže to byl i doping 

na další jízdu a ten byl opravdu po pár kilometrech z Oslavan 

potřeba. A  je to tady. Za  městem najíždíme na  cyklostezku 

do  Ketkovic. Není to žádná procházka růžovým sadem, ale 

drsná skutečnost. Neustále stoupáme kamenitou štěrkovou 

stezkou. Někteří kolo i vedou, jelikož zde hrozí přetržení řetězu 

při jeho silném napnutí. Zvláště si to hlídali ti, kteří mají kola 

za padesát a více tisíc. Tam výrobce, aby snížil hmotnost, tak 

odlehčil komponenty, ale ty 

na přetížení nejsou stavěné, viz 

řetěz. No, ta cesta byl očistec. 

Doporučuji pro kuřáky, ti 

by tu vyplivali tolik dehtu, 

že by se tu mohla zbudovat 

asfaltka. Do  Ketkovic 

potom sjíždíme pozvolným 

klesáním. Restaurace, zde 

je další razítko. Můžem tu 

využít lístek na  občerstvení. 

Jenže obsluha je asi z Marsu a velmi dlouho to trvá 

než postupně donesou žádané. Někdo si dal řízeček, někdo jen 

polévku, a pivčo. Jede se směr Senorady. No snad už budem 

dále pokračovat přijatelnější trasou. Jak pro koho. Čeká nás 

totiž několika kilometrový sjezd. Takový po  deštích vymletý 

terén. Někomu ta kličkovaná vyhovuje, ale někdo kolo raději 

vede, hlavně VIP, aby si při pádu neodřeli metalízu. Šťastně 

a bez karambolu jsme toto sjeli. Blížíme se do Senorad. Míjíme 

různé občerstvovny, ale nenapadlo nás zjišťovat, kde tu dávaj 

razítko. Až nás v  jednom stoupáku ze senoradské louky volá 

místní občan, že tu máme jet pro štempl. Po  vratké lávce 

se vracíme. Stojí tu na  louce dřevěná chata, kde podávají 

občerstvení. Senobike, tak se to tu jmenuje. Je zde sympatická 

obsluha manželským párem. Dali jsme si cigáro z  udírny 

a malé pivo. Povykládali o místních zajímavostech a slíbili, že 

se při cestě kolem s kolem zase zastavíme a vyrážíme posilněni 

polykat další kilometry. Dále už to na jízdu není tak drastické. 

V  Nové Vsi poslední razítko a  již po  asfaltce směr Ivančice. 

Cestou nás zaujala kaplička, která zavazela v  křižovatce, tak 

ji posunuli o  několik metrů bokem. Jsou to koumáci, že se 

posunutí podařilo bez narušení památky. Palec nahoru! Cíl 

už na  dohled. Vedrováci dojíždíme jako poslední. Nebylo to 

o umístění, ale o bezpečném dojetí. Za posbíraná razítka nám 

připínají placku z této akce. Dostáváme účastnický list a jsme 

pozváni do jídelny, kde je grátis podáván guláš, co kdo sní. Jako 

bonus každý obdržel igelitku s různými cyklistickými doplňky 

a mapy regionu. Tato vyjížďka nás nadchla i když s nějakými 

peripetiemi na  trase, ale dalo se to zvládnout. Konec dobrý, 

všechno dobré. Uvítáme každého, kdo se k nám přidá. Nikomu 

neujíždíme a  cestou se bavíme a  občas si cvrknem něco 

z domácího baru. Tak AHOJ, ještě letos. 

Standa B.
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 6. ročník Expedice za sousedy
25. srpna se v  mikroregionu Moravskokrumlovsko 

konal již 6. Ročník cykloakce „ Expedice za  sousedy“. Tuto 

akci Nadace Partnerství zahrnula mezi 12 top akcí Krajem 

vína Moravských vinařských stezek v  roce 2018. „Expedici 

za  sousedy“ pořádá obec Kubšice ve  spolupráci s  ostatními 

obcemi mikroregionu Moravskokrumlovsko a zapojují se i obce 

mimo náš mikroregion. V letošním roce trasa akce vedla přes 

obce Kubšice, Olbramovice, Bohutice, Miroslavské Knínice, 

Petrovice, Vedrovice Jezeřany – Maršovice. I přes deštivé počasí 

se akce zúčastnilo 173 cyklistů a 10 pěších turistů. Pro cyklisty 

byly připraveny 2 trasy o délce 43 km a 33 km. Trasa pro pěší 

byla vyznačena v délce 11 km. Ve všech obcích byly připraveny 

zastávky v místních vinařstvích. Cyklisté i pěší mohli ochutnat 

místní odrůdová vína, meruňkovici a  kulinářské speciality. 

Po  cestě si prohlédli Křížovou cestu na  zámku v  Bohuticích, 

doškovou chalupu v Petrovicích a jiné. Ve Vedrovicích byly pro 

cyklisty připraveny 2 zastávky s razítky. První zastávkou bylo 

Muzeum se svou expozicí a  výborným občerstvením. Druhá 

zastávka byla připravena Spolkem přátel tradic a vína na Staré 

hoře. Zde mohli cyklisté ochutnat víno vinařů z  Vedrovic 

a  okolí. Cíl akce byl opět v  obci Kubšice. Unavené cyklisty 

zde vítala hudbou country kapela Paroháči. Na závěr akce již 

tradičně proběhlo ocenění nejstarších a nemladších účastníků 

a  losování cyklopasů. Krásný den byl zakončený večerní 

zábavou opět ve  stylu country, na  které vystoupila country 

kapela Paroháči a taneční skupina „Naši sůsedé“ z Chvalovic. 

Se všemi cyklisty, pěšími i  ostatními návštěvníky „Expedice 

za sousedy“ se těšíme na shledanou v roce 2019.

Ing. Lenka Kačírková

 Tenisový turnaj

28. července se uskutečnil tenisový turnaj 
ve čtyřhře.
Pátého ročníku se zúčastnilo osm dvojic. V parném počasí 

zvítězila dvojice Markéta Husáková Tomáš Kůra.

Ve  dvou skupinách dále hráli: Martina a  Jan Formanovi, 

Alice Roubalová a  Tomáš Koczala, Jan Žák a  Jan Forman 

st., Adélka Formanové a  Nikolka Stehurová, Michal Tomek 

a  Martin Forman, Marek Janderka a  Boris Koczala, Dan 

Palutka a Lenka Řezáčové.

Průběh turnaje a pozápasové posezení v přátelském duchu 

opět spojilo členy našeho tenisového spolku.

Poděkování za hladký průběh a vynikající občerstvení patří 

již tradičně rodinám Husákovým, Formanovým, Koczalovým 

a Řezáčovým.

Děkuji také fanouškům, kteří ocenili tenisové výkony 

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

ročník.

Za tenisový spolek Forman Jan st.
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 Rohovec kolem nás
Rohovec je sedimentární hornina, jejíž vznik je takřka 

vždy mořského původu. Nejčastěji se vyskytuje v šedé, hnědé 

nebo černé barvě (vzácně zelené) a  jeho zrnitost je extrémně 

jemná. Ve své podstatě jde o kryptokrystalickou formu oxidu 

křemičitého. Dobře odolává erozi, proto se snadno ukládá 

a  tvoří tak masivní uloženiny jako např. plážové štěrky. Před 

vynálezem zpracování kovů, byly některé druhy rohovců, 

obzvláště pazourky, surovinou pro výrobu zbraní a nástrojů.

Rohovec vzniká na mořském dně v jiných sedimentárních 

horninách (ve  vápenci, v  páskované železné rudě) jako 

samostatná hlíza. Obvykle se nahromadí oxid křemičitý 

rozpadem opálových schránek mrtvých organismů nebo 

hydrotermálními roztoky.

Jedna část expozice v  našem Muzeu je věnovaná těžbě 

tohoto kamene v  Krumlovském lese. Dolovat tu bylo možné 

díky dostatku velkých kusů surovin, ze kterých se dále vyráběly 

(štípaly) reprezentativní předměty jako dýky, sekery, srpy, 

čepele a hroty.

Od  mezolitu do  eneolitu (pozdní doby kamenné) byla 

většina suroviny z  lokality odnášena pro další zpracování 

a  na  místě bylo ponecháno jen malé množství odštěpů 

a zmetků. Koncem eneolitu a zejména v době bronzové se ale 

situace obrací a hornina (rohovec) je zde rozbíjena, a to po celé 

generace.

Výzkum těžby v Krumlovském lese probíhá již několik let 

pod vedením Doc. Martina Olivy, který na  toto téma napsal 

knihu Pravěké hornictví v Krumlovském lese. 

 

  Hatštatská osada a těžní pole na svahu VI. revíru, kresba L. 

Balák - skica k obrazu

 Kulturní kalendář 

Do konce roku 2018
Slavnostní otevření dětského hřiště a hřiště 

na Pétanque v Písníkách ............................................ 10. 11. 2018

Lampionový průvod (náves-fotbalové hřiště) ........ 16. 11. 2018 

Martinské hody v sále KD Vedrovice ...................... 17. 11. 2018 

Poslední leč v sále KD Vedrovice ................................1. 12. 2018

Rozsvícení stromečku + Mikuláš na návsi 

ve Vedrovicích ................................................................4. 12. 2018

Ladovy Vánoce ve dvoře muzea ............................... 21. 12. 2018

 Dechová hudba Vedrovanka
Od dubna 2018 opět zkouší a hraje naše malá dechová 

hudba VEDROVANKA. Mohli jsme ji možnost slyšet už v 

květnu t.r. na Dni obce, dělala doprovod naší chase při zvaní na 

Rozmarýnové hody a v ještě „lepším světle“ se nám předvedla 

9.11.2018 na Večeru pro důchodce.

  DH Vedrovanka (z leva): Jiří Lang – klarinet, Lída Balíková 

– zpěv, Josef Šťastný – harmonika a zpěv, Milan Knotek – 

křídlovka, Oldřich Knotek (kapelník) – baskřídlovka, Zdeněk 

Procházka – bicí

Přejme naší dechovce, aby jí to dobře ladilo i hrálo, a aby 

měla hodně posluchačů!

Richard Janderka, starosta obce
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 Příměstský tábor Vedrovice 2018
Příměstský tábor, který pořádá obec Vedrovice a  Místní 

knihovna Vedrovice se konal již druhým rokem. Letos se 

tábor nesl v duchu „Cesty za poznáním“. Cesta byla opravdu 

náročná, plná aktivit a dobrodružství. Scházeli jsme se v 8 h 

ráno a  končívali v  16 h odpoledne. Tábor probíhal ve  dvou 

termínech, od 6. 8. do 17. 8. 2018 a byl zakončen přespáním 

v  muzeu. Počasí nám opravdu přálo, především v  prvním 

týdnu teploty dosahovaly téměř 40 ti stupňů Celsia ve  stínu. 

Zkusíme vám přiblížit podrobněji každodenní aktivity. 

V  pondělí jsme hodně tvořili a  vyráběli. Měli jsme 

zajímavou přednášku v místní knihovně, kterou nás provázela 

vedoucí informačního centra Anna Snášelová. Odpoledne 

k  nám přijelo mobilní Planetárium, které navštívili i  ostatní 

děti a dospělí z Vedrovic. Děti z tábora si vyzkoušely i střelbu 

z  foukaček. V  úterý jsme více cestovali. Dopoledne jsme 

navštívili Hasičskou zbrojnici Moravský Krumlov. Čekal nás 

opravdový zážitek a krumlovští hasiči nám poutavě přiblížili 

jejich náročnou práci. Po příjemném pikniku v zámeckém parku 

jsme se vydali autobusem do Vémyslic, kde jsme se vykoupali 

v bazénu s teplou vířivkou. Středu jsme strávili v muzeu a okolí. 

V  ranních hodinách jsme se přenesli do  Francie a  poté si 

vyzkoušeli ubrouskovou techniku „Découpage“. Děti se naučily 

i několik francouzských slovíček a pozdravů. Odpoledne jsme 

se připravovali na  příchod vojáků, proto jsme si vytvořili 

prapor se znakem Vedrovic. Vojáci v  čele s  panem Kyvířem 

nás učili nácvik nástupu a pochod, házeli jsme granátem na cíl. 

Všichni zvládli ošetření i  přenos zraněného. Ve  čtvrtek nás 

čekal celodenní výlet do Vida parku v Brně, kam jsme cestovali 

vlakem a tramvají. Ve Vida parku nás čekalo tvoření a pokusy 

v  duchu indiánského léta. Ve  vědecké dílně si děti vytvořily 

vlastní lapač snů a dozvěděly se mnoho zajímavých informací 

o indiánech. Poté jsme shlédli 3D fi lm Predátoři. 

Po obědě jsme se vydali do tajů vědeckého parku. Poslední 

den jsme náš týden shrnuli formou kvízů. Děti soutěžily 

v  týmech a vedly si opravdu skvěle! Opět se tvořilo – děti si 

vyrobily chobotnice, při jejichž výrobě si zopakovaly pletení 

copánků v  podobě chapadel. Ještě jsme se stihli osvěžit 

v mlžišti v místní mateřské školce a odpoledne jsme pracovali 

na společném plakátku k ukončení tábora. 

Druhý týden probíhal obdobně jako ten první. Některé 

děti pokračovaly v  táboře z prvního týdne, jiné se vystřídaly. 

Pondělí jsme strávili seznamováním, hraním her, přednáškou 

v muzeu s názvem „Lovci mamutů“ a především tvořením – 

malovali jsme na hrníčky a na polštáře. Úterním dopolednem 

nás provedli dobrovolní hasiči – prozkoumali jsme hasičské 

auto SDH Rakšice a  s  důležitými informacemi a  požárním 

sportem nás seznámila starostka SDH Vedrovice Aneta 

Topičová. S nadšením se děti vžily do role hasičů a vyzkoušely 

si požární útok s hadicemi. 

Po  namáhavém sportu jsme se jeli osvěžit do  bazénu. 

Ve  středu jsme si vyrobili skleničky s  barevným pískem, 

dozvěděli se, kdo byli Slované, jak žili a  doslova si „osahali“ 

předměty, které běžně používali. Po vydatném obědě, který nám 

po  dobu tábora zajišťovalo Pohostinství Kulturní dům, jsme 

malovali obrázky přírodninami. Po  té nám vojáci představili 

další uniformy a  procvičili nás v  dovednostech z  minulého 

týdne. Ve čtvrtek jsme odjeli za dinosaury do DinoParku a ZOO 

parku ve Vyškově. Země se s námi otřásala při sledování 4D 

fi lmu Fino Dino a Mina Dina – Poprvé v Dinoparku, zahráli 

jsme si na  archeology v  paleontologickém hřišti, povozili se 

DinoExpresem a  prohlédli si zvířátka v  zoo. V  pátek jsme 

se nechali na  památku potetovat. Ale nebojte se! Nebylo to 

doopravdy, bylo to speciální třpytivé tetování, které vydrží 

týden. Klaun z Klaunova nám vytvaroval zvířátka z balónků, 

zažongloval a  zakouzlil. Celý tábor jsme zakončili spaním 

v  muzeu. To bylo dobrodružné! Opekli jsme si špekáčky, 

vyrazili na noční stopovanou a postupně usínali u večerního 

promítání.

Děti měly pestrý a nabitý program. Děkujeme všem, kteří 

se na  něm jakýmkoliv způsobem podíleli. Věříme, že si děti 

odnesly kromě krabic plných výrobků z celého týdne i spoustu 

pěkných zážitků a  budou rády vzpomínat na  čas strávený 

na táboře. Velké poděkování patří Anně Snášelové, která nám 

během tábora vycházela maximálně vstříc.

Vedoucí tábora Lenka Hanyšová a Anna Lišková
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KnihovnaKnihovna

 Jižní Morava četla také ve Vedrovicích
…soutěžilo se, povídali jsme si s  dětmi i  dospěláky, 

setkávaly se různé generace.

Akce byla v  naší obci zahájena v  září 2018, v  prostorách 

našeho muzea se objevila výstava „Dědové a  babičky, naše 

chytré hlavičky“. Návštěvníci si mohli listovat v  dobových 

časopisech a přečíst si různé „babské rady“ jak vyčistit skvrny, 

jak zajistit, aby masíčko v guláši bylo hezky měkké, apod.

Ve  stejný měsíc pracovnice Místní knihovny obešla 

základní a mateřskou školu s besedou s názvem „Ať si hraje, 

jen když nezlobí“, kde si s dětmi povídala o hrách a hračkách 

napříč stoletím. Při této příležitosti je, pomocí ježka v  kleci 

a jeho vizionářského létacího kola pro budoucnost, motivovala 

k účasti na výtvarné a literární soutěži. Děti malovaly a psaly 

o tom, jak si svou obec představují za sto let. Musíme říci, že 

se jim to moc povedlo a jsme na jejich nápady a fantazii hrdí. 

Vyhlášení výsledků soutěže v naší knihovně plánujeme na 22. 

listopad 2018.

Dalším zajímavým posezením byla beseda nad kronikou, 

kdy se sešla chasa a  senioři z  obce a  povídali si o  tradicích 

a o krojích, typických pro náš region.

V říjnu k nám zavítala paní Mgr. Eva Kopčilová s literární 

kavárnou s  názvem Líbánky na  Hané o  životě a  díle 

Josefa Mánese. Milé vyprávění bylo příležitostí k  posezení 

a odpočinku v uspěchané době.

Týden na to naše paní kronikářka uspořádala setkání členů 

bývalého čtenářského kroužku, který sama vedla v letech 1983-

1993. Lidé velice rádi vzpomínají na své dětství, a když jim ho 

ještě někdo zpříjemní různými kulturními aktivitami, je na co 

vzpomínat. Je, proč se při vzpomínkách usmívat.

Na konci října za našimi dětmi přijel pan Tomáš Herfort. 

Tento brněnský autor napsal knížku Příběhy skřítka Dumpida, 

dal ji ilustrovat svou malou dcerou a nechal k ní ušít malého 

skřítka jako usínacího kamaráda. Děti byly z  jeho čtení 

nadšené, v  knihovně vznikla další pohádka, která zůstane 

schovaná v jejich paměti a jako dospělí ji mohou vyprávět zase 

svým dětem.
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Byl to hezký podzim. Moc se těšíme na zveřejnění výsledků 

soutěže a všem lidem přejeme krásné a klidné večery s knihou 

v ruce.

Velké poděkování patří všem sponzorům, Jihomoravskému 

kraji, Moravské zemské knihovně Brno, městské knihovně 

Břeclav a všem organizátorům akcí.

Anna Snášelová – vedoucí Místní knihovny Vedrovice

 Autorské čtení Zdeněk Železný
Dne 2. 11.2018 proběhlo v našem muzeu autorské čtení, 

na které byly pozvány děti z mateřské a základní školy ve 

Vedrovicích. Pan Železný je český básník a jeho díla jsou pro 

děti vtipná, srozumitelná i poučná. Tímto mu velice děkujeme 

a připojujeme ukázku z jeho divadelní hry:

Čím je skládka pro zvířátka právě začíná 
a slovo má autor:
Slovo autora, které je slyšet do prostoru celého hlediště, 

jakoby z nebe:

Je pravdou, že lesní skládky

nehodí se do pohádky.

Dát však lesy do pořádku,

- to je téma pro pohádku!

Z živočichů vyniká

člověk - v roli cynika.

Dělá vše tak, aby snáze

napomohl vlastní zkáze.

Jestli místo rozumu

dává přednost konzumu, 

tak co se zvířátky bude,

až najdeme skládky všude!?

Jsme s technickým pokrokem

pokroku spíš otrokem,

nedopusťme, aby děti

živořily v haldách smetí.

Budeme-li přírodě

dál přispívat ke škodě,

promění náš bumerang

v přímo neřízený tank!

V tomhle pohádkovém ději,

je řeč přesto o naději,

a tam, kde je naděje,

i řešení přece je! 

Hneme myslí u lidí?

To se brzy uvidí!

Zkusme v tom být profíky

a začněme od píky!

 Knihovna jako komunitní místo pro 
setkávání
Naše knihovna se realizuje v  rámci několika zajímavých 

projektů. Jsme moc rádi, že můžeme nejen dětem, ale i ostatním, 

nabídnout kulturní a vzdělávací programy. Několik jsme jich 

již realizovali, podívejte se na  fotogalerii. A  nezapomeňte, 

v naší knihovně ve Vedrovicích jste vždy vítáni.

  Divadlo Hnedle vedle – Dětský kabaret

  Beseda nad kronikou 27. 9. 2018
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Spolek přátel tradic a  vína Vedrovice je skupinka nadšenců, jejíž 

hlavním cílem je zajišťování společenských akcí v obci (Martinské hody, 

Trešón), udržování a obnova tradic či okrašlovací činnost.

V  současné době spolupracujeme s  Mgr.  Jiřím Mačudou, PhD. 

z Jihomoravského muzea ve Znojmě na obnově vedrovského kroje, který 

bychom chtěli v  budoucnu využívat na  Martinské hody, zároveň pan 

Mačuda skládá mozaiku tradic a obyčejů spojených s Vedrovicemi. 

Jsme také milovníky vína a rádi bychom přispěli k prezentaci Vedrovic 

jako vinařské obce. I  z  toho důvodu jsme se letos zapojili k  tradiční 

cykloakci Expedice za  sousedy, kterou pořádá obec Kubšice, v  rámci 

cykloseriálu Krajem vína. V  příjemném prostředí vinohradů jsme 

připravili zastávkové místo Sklenička na Staré hoře, kde mohli účastníci 

ochutnat vína od místních vinařů.

Jsme akční a v hlavách máme spoustu nápadů a plánů, čímž bychom 

rádi pozitivně přispěli do dění v obci. 

 Trešón 2018
V  srpnu se konal již třetí ročník obnovené dožínkové 

slavnosti Trešón. A do třetice všeho dobrého bez komplikací. 

Počasí nám přálo a  jsme rádi, že jste nás podpořili hojnou 

účastí. Velice nás potěšila i  návštěva pana docenta Olivy 

z Moravského zemského muzea v Brně. 

Jako na  každých správných dožínkách nechybělo dobré 

jídlo a pití. Návštěvníci mohli ochutnat místní pálenky a likéry, 

vína z  vinařství Jan Plaček či maso na  kotlíku. A  protože 

dožínky jsou spojeny s  pečeným kohoutem, připravili jsme 

letos k  ochutnání drůbeží paštiku, kterou jsme však ještě 

vylepšili vedrovskou hruškovicí. K poslechu zahrála cimbálová 

muzika Cimbalmen. Bylo veselo a  zpívalo se do  brzkých 

ranních hodin.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na další ročník.
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 Senioři z Vedrovic na návštěvě ve Vysoké pri Morave a naopak

Posedenie pre dochodcov  - 20.10.2018, 
Vysoká pri Morave
Naši senioři přijali pozvání na akci Posedenie pre dochodcov 

konané v rámci „Október – mesiac úcty k starším“  a v sobotu 

20. října 2018 se sešli v kulturním domě ve Vysoké pri Morave 

se svými vrstevníky, aby společně strávili odpoledne při pěkné 

muzice a společném povídání. Přijetí slovenských přátel bylo 

jako vždy velmi vřelé a večerní rozloučení dojemné. 

Jako reakce na  toto společně strávené odpoledne 

slovenských a  českých seniorů vznikl článek, který napsal 

pan Rudolf Slezák z Vysoké pri Morave a bude na Slovensku 

otištěn v  prosinci v  časopise „3.VEK“. O  tomto článku nás 

informoval jiný senior z  Vysoké (pan Jozef Ťukálek), který 

nám zprostředkoval také kontakt s autorem. Pan Slezák byl tak 

laskavý a poskytnul svůj článek také pro vedrovický zpravodaj.

 Vysoká   pri   Morave - Vedrovice

Družba dvoch národov.
Písal sa rok 2008 a vtedy sa počas osláv Slnovratu, stretli 

na  brehu rieky Morava, občania dvoch obcí, aby sa dohodli 

na  partnerskej spolupráci a  družbe. Ich zástupcovia, to dali 

ofi ciálne aj na  papier a  odvtedy sa toto priateľstvo už iba 

prehlbuje a  každému to prospieva. Bolo to cítiť, aj koncom 

októbra, počas obdobia úcty k starším a stého výročia vzniku 

Československej republiky, keď Vysokú pri Morave navštívilo 

40 občanov z Vedrovic u Znojma, aby si spoločne uctili význam 

týchto dní, ale aby sa aj spoločne zabavili pri hudbe, vínku 

a  krásnych slovenských a  moravských piesňach, ktoré naše 

národy spájajú. Aby si však aj zaspomínali na obdobie, keď sme 

žili v spoločnom štáte, keď si naší chlapci priviedli z vojenčiny 

krásne moravské manželky a naopak, odviedli nám do Čiech 

alebo na  Moravu, rovnako krásne, naše dievčatá. Alebo sa 

priženili. Nikto dnes už nespočíta, obrovské množstvo rodín 

a  priateľstiev, ktoré zo spoločného vzťahu Slovákov, Čechov 

a  Moravákov vzniklo, udržuje sa a  rozvíja. V  prípade dvoch 

spomínaných obcí, sa to začína prejavovať už aj s  oblasti 

školstva, športu, poľovníctva, rybárstva, dobrovoľnej požiarnej 

ochrany. Osobitne, treba v  tomto smere, vyzdvihnúť aktivity 

dôchodcov z  oboch strán, ktorí najväčšiu časť svojho života, 

prežili v  spoločnom štáte. Už na  tomto stretnutí vo Vysokej, 

bolo jasné, že do  autobusu (9.11), ktorým ich do  Vedroviec 

povezie Ferko Pšenica, sa všetci nezmestia. Tak veľký je záujem, 

o stretnutia so svojimi priateľmi. Skutočne stojí za zmienku, že 

sú to práve dôchodcovia, ktorí o  túto družbu majú najväčší 

záujem a  sú v  tomto smere najaktívnejší. Nikto ich neučil, 

ani nepripravoval na to, ako budú žiť na dôchodku, ako majú 

zaobchádzať si svojim časom, sami prišli na to, že aj v staršom 

veku, možno nachádzať nové záujmy, novú zábavu, radosť 

aj dojmy, nové lásky a  cesty, keď už nie sú viazaní toľkými 

povinnosťami, ako za mlada.

Vysoká pri Morave a Vedrovice, nie sú veľkými dedinami, no 

aj tu žijú starší ľudia, ktorí  nemrhajú svoj čas zbytočne, ktorých 

je často vídať na  brigádach...ale aj kultúrno spoločenských 

akciách, ktorí sú oporou pre svojich starostov. Ak takí ľudia, 

akými sú starosta v  obci Vysoká pri Morave Dušan Dvoran 

a  Richard Janderka z  Vedrovic, budú, čo najdlhšie sedávať 

na svojich stoličkách, tak je to zárukou, že táto družba medzi 

Slovákmi a  Moravákmi nezanikne. Chuť do  života, však 

vlievajú našim dôchodcom z  Vysokej pri Morave aj Valinka 

Dvoranová, Marcel Sloboda, Anička Tomečková...a ďalší, ktorí 

nás dennodenne presviedčajú o tom,že aj pokročilý vek, môže 

patriť k najkrajšim v našom živote,že aj šediny alebo okuliare, 

môžu byť ozdobou každého človeka.

Rudolf Slezák,  Vysoká pri Morave s. č. 900 66

Večer pro důchodce – 9.11.2018, Vedrovice
Plný sál seniorů z Vedrovic, Vysoké pri Morave, Hostěradic 

a  z  Chlupic si mohl v  KD Vedrovice poslechnout povedené 

a milé vystoupení dětí ze ZŠ Vedrovice, shlédnout vystoupení 

country tanců souboru Vedrovické holky, aby se pak mohli 

všichni do pozdního večera bavit a  tančit při písničkách DH 

Vedrovanka.

Při loučení se slovenskými hosty si všichni zazpívali 

a DH Vedrovanka si připravila překvapení v podobě písničky 

„Morava nás nedělí“.
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  Letošní těžba dřeva v obecním lese „Pod skalami“



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ  LISTOPAD 2018

27

 Večer pro důchodce 9. 11. 2018 

  Hřiště na Pétanque

  Odpočinková zóna - přestřihávání pásky

  Odpočinková zóna

  Odpočinková zóna v Pisnikách

  Klub seniorů
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Zemřeli
Anna Vaníčková, nar. 1929

Barbora Ševčíková, nar. 1984

Michail Gigimov, nar. 1945

Eduard Zahradník, nar.1953

Pohyb obyvatel 
Přistěhovali se 4 občané

Narodilo se 8 dětí

Odstěhovali se 3 občané

Zemřeli 4 občané

Ke dni 6.11.2018 mají Vedrovice 847 obyvatel

Přistěhovali:

na čp. 96 - 1 osoba, na čp. 364 - 2 osoby, na čp. 370 – 1 

osoba

Odstěhovali:

z čp. 264 - 1 osoba, z čp. 287 - 1 osoba, z čp. 303 - 1 osoba

Životní jubilea 
60 let Doubek Zdeněk .................................................. 4.10.

 Žák Vít ................................................................ 16.11.

 Knotková Anna ................................................. 22.11.

65 let Šedrlová Irena ..................................................... 1.10.

 Janderková Drahoslava ...................................... 7.10.

 Bohdanský Adolf .............................................. 12.10.

 Wolfová Jarmila .................................................. 4.11.

 Babická Marie ................................................... 26.11.

 Bechová Milada ................................................ 23.12.

70 let Procházková Jaroslava ...................................... 18.10.

 Bechová Ludmila .............................................. 23.10.

75 let Trávníček Rudolf .............................................. 23.12.

80 let Závišková Ludmila ........................................... 11.12.

81 let Hladíková Marie ............................................... 29.10.

82 let Formanová Emílie .............................................. 4.11.

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

83 let Martínková Zdenka .......................................... 18.12.

84 let Řezníčková Olga ................................................. 6.10.

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

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

85 let Černý Miroslav ................................................. 16.10.

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

87 let Procházková Marie ........................................... 25.11.

88 let Hermanová Božena .......................................... 12.11.

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

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

92 let Staňková Arnoštka ........................................... 19.12.

Sňatky
Markéta Kolegarová – Jan Světlík

Zuzana Janíčková – Tomáš Klouda

Marcela Schimmelová – Vít Žák

Šárka Lampová – Marek Bogner

Jana Šunková – Rostislav Světlík

Jana Pospíšilová – Tomáš Herzán

Anna Lišková – Vojtěch Bohdanský

Narozené děti
Jan Dvořák

Adéla Vaňková

Veronika Bohdanská

Tobiáš Missbach

Samanta Součková

Erika Klečatská

Lea Buršíková

Ota Bezděk
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 Vítání dětí do života

Žádáme občany, kteří nechtějí, aby jejich dosažený věk 
byl uveden ve zpravodaji, svůj nesouhlas oznámili na OÚ. 
Děkujeme.

  Barbora Konecká, Tobiáš Missbach, Erika Klečatská


