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 » Slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři.

Na  tento zpravodaj jste čekali od  února, 

kdy jsme vydali ten poslední. Nebylo málo akcí 

v  obci, abychom další zpravodaj mohli vydat 

třeba v srpnu, ale čekali jsme na to, až proběhnou 

volby a vy jste mohli mít důležité a čerstvé informace.

Volby jsou za námi a měly znovu účast přes 70 %. Každý se 

tak svými hlasy vyjádřil, kudy se bude ubírat rozvoj naší obce. 

Máme nově zvolené Zastupitelstvo obce a mně je ctí, že mohu 

vést naši obec další čtyři roky jako starosta. Chtěl bych poděkovat 

každému, kdo mi dal hlas a  také zastupitelům, že mi dali tu 

důvěru. Zahajuji čtvrté volební období ve funkci starosty a chci 

všechny ubezpečit o tom, že k funkci starosty budu přistupovat se 

vší pokorou, jako při svém nástupu do tohoto úřadu. Tak mě to 

naučili moji rodiče. 

Volební období 2018-2022 je za námi. Je možné rekapitulovat, 

mít radost z  toho co se povedlo, a  uvažovat o  tom, co dalšího 

naplánovat, abychom život ve Vedrovicích udělali ještě lepším, 

něž je. Mám radost z mnoha věcí…

Tu největší radost a uspokojení nad správným rozhodnutím 

mi dělají počty dětí v  mateřské škole a  v  základní škole. Ano, 

narodilo se více dětí a  počty tak v  obou institucích rostou. 

Zásadní je pro nás ovšem to, že od  ročníku 2019/2020 nám 

do školy jdou všechny děti, které navštěvovaly mateřskou školu. 

Změna ve vedení i přístupu k našemu školství je tedy vidět a já 

si toho vážím.

Další radost mám z  toho, když vidím, kolik dětí je 

ve fotbalovém týmu přípravky a v týmu mladších žáků. Velkému 

množství dětí se věnují také hasiči a byl založen tým volejbalu. 

Funguje u nás folklórní kroužek i rybářský kroužek. Všem, kdo 

se o tyto děti starají, patří velký dík a obdiv!

Radost mám také z projektů, které se nám podařilo realizovat 

nebo které jsme připravili k realizaci na další období. Detailně se 

jim věnuji právě v tomto zpravodaji, i když tam neříkám, jak mně 

těší, že se hojně využívá hřiště na Pétanque, workoutové hřiště 

nebo dětské hřiště v Písníkách. Rád chodím do alejí, které jsme 

společně vysázeli a ty nám dobře rostou. Podařilo se nám rozšířit 

vodovod i kanalizaci do nových stavebních lokalit a tím umožnit 

výstavbu domů mnoha mladým lidem, kteří ve  své rodné obci 

chtějí zůstat a vychovávat zde své děti. Také to je radost!

V úvahách o dalších projektech vyjdeme z toho, co jsme již 

začali připravovat. Budeme se také orientovat na Vaše další nové 

potřeby. S těmito plány Vás seznámíme v tom příštím zpravodaji.

Než se ovšem začtete do tohoto informacemi nabitého čísla, 

chtěl bych Vás srdečně pozvat na akce, které pro Vás připravuje 

obec nebo naše spolky do  konce roku. Jsou to Martinské hody 

(12.11.), kde jistě ochutnáme svatomartinská vína. Na  večeru 

pro seniory u  nás 17.11. přivítáme také delegaci z  partnerské 

obce Vysoká pri Morave. Myslivci připravují na 3.12. Poslední 

leč. Společně se můžeme potkat 3.12. při rozsvícení vánočního 

stromu a  vítání Mikuláše na  návsi, 16.12. ve  dvoře muzea 

na  Ladových Vánocích, 22.12. na  předvánočním koncertu 

Štěpánských koledníků v sále KD anebo 31.12. na víceúčelovém 

hřišti, kde bude tradiční Silvestrovský turnaj v malém fotbale.

V  závěru mého úvodního příspěvku bych chtěl poděkovat 

všem zastupitelům, kteří nepokračují v dalším volebním období, 

RADNICE
INFORMUJE

ale svým úsilím přispěli v letech 2018-2022 více či méně k tomu, 

aby se ve  Vedrovicích žilo dobře. Jmenovitě je to Ing.  Věra 

Palásková, Václav Žďárský, Zdeněk Zelníček a  Ondřej Buršík. 

Spolupráce s těmito lidmi si velmi vážím.

Opatrujte se ve  zdraví a  užijte si všechny společenské akce 

v naší obci!

Přeji Vám příjemné čtení.

Váš starosta

Richard Janderka

 » Výroční zpráva ZO Vedrovice na konci 
volebního období 2018 - 2022

 » Realizované projekty
Rok 2018

 ▶ Sakrální stavby v okolí obce Vedrovice - II. etapa – byly 

dokončeny práce na opravě kříže u autobusové zastávky Pod 

lípou. 

 ▶ Prodloužení vodovodu a  kanalizace v  lokalitě Z1/4 

- 1. etapa – byla prodloužena první část vodovodu a  tlakové 

kanalizace ke stavebním pozemkům nad rybníkem.

 ▶ Odpočinková zóna „Písníky“ – bylo dokončeno nové 

dětské hřiště, altán a hřiště na Pétanque.

 ▶ Realizace prvků ÚSES v  k.ú. Vedrovice - biokoridory 

a biocentrum – dokončily se výsadby stromů, keřů a výsev trávy 

ve třech lokálních biokoridorech a jednom biocentru. Do roku 

2021 prováděla realizační fi rma ještě jejich tzv. „povýsadbovou 

údržbu“. Od roku 2022 si tuto údržbu provádíme již sami.

 ▶ Úprava místní komunikace v obci Vedrovice, u KD – 

opravila se komunikace před Jednotou a kulturním domem, až 

po dům č.p. 197

Rok 2019
 ▶ Realizace prvků ÚSES v  k.ú. Vedrovice - alej - IP6 

– společně jsme na konci března vysázeli alej od vodárny až 

ke druhému biokoridoru

 ▶ Výsadba alejí IP7 - IP11 – další aleje jsme si vysázeli 

v  Chrastí, na  Pískách a  k  hranicím katastru obce Kubšice. 

Protože kubšičtí pokračovali ve  výsadbě na  svém území, 

můžeme této aleji říkat „sousedská alej“.

 ▶ Nový Územní plán Vedrovice – od května 2019 máme 

platný nový Územní plán obce. Jeho revize a případná změna 

by mohla být provedena po 5-ti letech, tj. v roce 2024.

 ▶ Prodloužení vodovodu a  kanalizace v  lokalitě Z1/4 - 

2. etapa – bylo dokončeno prodloužení vodovodu a  tlakové 

kanalizace ke stavebním pozemkům nad rybníkem.

 ▶ Sběrné středisko odpadů Vedrovice - plochy a vybavení 

– byl vybudován sběrný dvůr, který je zásadním zlepšením 

odpadového hospodářství v naší obci.

 ▶ Sběrné středisko odpadů Vedrovice – komunikace – 

ke sběrnému dvoru byla vybudovaná nová komunikace
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 ▶ Úprava místní komunikace v  obci Vedrovice na  p.č. 

2101 - II. etapa – byla vybudována nová komunikace (polní 

cesta) od křižovatky za rybníkem k bráně obory, hájence pana 

Lišťáka.

 ▶ Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při mateřské 

škole v obci Vedrovice – zahrada v naší mateřské škole prošla 

kompletní přestavbou.

 ▶ Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při mateřské 

škole - stavební část – součástí přestavby zahrady v MŠ bylo 

také dopravní hřiště a  nový chodník, na  který jsme získali 

grant z Nadace ČEZ.

 ▶ Dopravní automobil SDH Vedrovice – našim hasičům 

byl pořízen dopravní automobil (dodávka) FIAT DUCATO.

Rok 2020
 ▶ Aktivní zóna Písníky – k dětskému hřišti, altánu a hřišti 

na Pétanque přibylo v červnu 2020 také workoutové hřiště. 

 ▶ Prodloužení vodovodu u trafostanice – byl prodloužen 

vodovod k  budoucí hasičské zbrojnici a  ke  srubu manželů 

Procházkových.

 ▶ Obnova výtahu v  MŠ Vedrovice – byla provedena 

výměna původního výtahu, který v MŠ slouží k dopravě jídla 

do třídy v 1. patře.

 ▶ Obnova ZTI v  ZŠ – obec zahájila stavební úpravy 

budovy základní školy. Součástí projektu byly také práce 

na rekonstrukci sociálních zařízení a zavedení vody do všech 

tříd v přízemí. 

Rok 2021
 ▶ Stavební úpravy budovy ZŠ – přístavba naší základní 

školy a půdní vestavba se ukázaly jako důležitý krok k zajištění 

dostatečné kapacity našich školních zařízení pro přijetí silných 

ročníků dětí a pro další rozvoj školství ve Vedrovicích.

 ▶ Výsadba stromů v  obci Vedrovice – po  obci jsme 

v listopadu společně vysázeli 53 stromů.

 ▶ Realizace prvků ÚSES v  k.ú. Vedrovice - alej - IP5 – 

dalších 51 ovocných stromů jsme vysadili do nové aleje, která 

vede od domu č.p. 341 až k aleji vedoucí od vodárny, vysázené 

v roce 2019.

 ▶ Vedrovice, lokalita za  MŠ-Technická infrastruktura - 

I. etapa – prodloužení inženýrských sítí (vodovod a  tlaková 

kanalizace) ve  stavební lokalitě za  mateřskou školou 

a za rybníkem.

 ▶ Polní cesta C8 v k.ú. Vedrovice – byla realizována stavba 

účelové komunikace od bývalé sušičky k areálu bývalého JZD. 

Projekt byl organizován Státním pozemkovým úřadem ČR, 

pracoviště Znojmo a  fi nancován z  rozpočtu Ministerstva 

zemědělství ČR. Komunikace byla předána do  majetku obce 

Vedrovice.

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

vysadily se dva větrolamy vedoucí kolem polních cest (Široké, 

Břechová) na hranici katastrů obce Vedrovice a obce Jezeřany-

Maršovice (délka V1 cca 955 m, délka V2 cca 1140 m). Také 

tento projekt byl organizován Státním pozemkovým úřadem 

ČR, pracoviště Znojmo a  fi nancován z  rozpočtu MZe ČR. 

Po ukončení povýsadbové péče v roce 2024 budou do majetku 

obce převedeny obě části větrolamů ležících na našem katastru.

Rok 2022
 ▶ Terénní úpravy na  pozemku p.č. 2598 - rekultivace 

bývalé skládky – byla provedena rekultivace bývalé skládky

 ▶ Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - II. 

etapa – dokončilo se prodloužení inženýrských sítí (vodovod 

a tlaková kanalizace) ve stavební lokalitě za mateřskou školou 

a za rybníkem.

 ▶ Stavební úpravy jídelny ZŠ na  OÚ Vedrovice – byla 

provedena kompletní rekonstrukce jídelny základní školy 

a pořízeno nové vybavení výdejny i jídelny.

 ▶ Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, v k.ú. 

Zábrdovice – 1. etapa – byla položena kanalizace k odvodnění 

hlavní komunikace, aby mohl být nad původní strouhou 

vybudován chodník.

 ▶ Chodník podél silnice III/3964 v  k.ú. Zábrdovice 

a  Vedrovice – byla zahájena výstavba chodníků od  začátku 

obce (ve směru od Moravského Krumlova) až ke hřbitovu.

V součtu je to 30 realizovaných projektů v celkové hodnotě 

42.800.000,-Kč.

 » Projekty připravené k realizaci

 ▶ Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků, 

v k.ú. Vedrovice – na akci je vyřízeno stavební povolení. Jde 

o  kanalizaci k  odvodnění hlavní komunikace, aby mohly 

být na  původní strouhou vybudovány chodníky a  parkovací 

plochy.

 ▶ Chodník podél silnice III/3964 v k.ú. Vedrovice – pro 

stavbu chodníků od  hřbitova na  konec obce (směr Brno) 

vyřizujeme souhlasy se stavbou na cizím pozemku, které jsou 

pro podání žádosti o stavební povolení potřeba. 

 ▶ Hasičská zbrojnice – na  stavbu nové zbrojnice je 

vyřízeno stavební povolení a  byla podána žádost o  dotaci 

z Ministerstva vnitra ČR.

 ▶ Nový zdroj vody – na  provedení hydrogeologického 

průzkumu je vydáno povolení vodoprávního úřadu a  je 

potvrzená dotace ze Státního fondu životního prostředí. Práce 

by měly být zahájeny průběhu listopadu-prosince. V případě 

úspěšného průzkumu bude vydáno stavební povolení 

na vystrojení nového vrtu a připojení k naší vodovodní síti.

 ▶ Oprava místní komunikace za  kulturním domem – 

byli jsme úspěšní při podání žádosti o  dotaci z  Ministerstva 

pro místní rozvoj, avšak pro velký počet žádostí a nedostatku 

fi nancí v  rozpočtu dotačního titulu jsme mezi náhradníky. 

Podle informací z  MMR by měl být rozpočet dotačního 

titulu navýšen, a  tak bychom mohli během prosince obdržet 

informaci o obdržení dotace na naši akci. Oprava komunikace 

a přeložení chodníků by pak mohly proběhnout na jaře 2023. 

Tato ulice si to již dlouho zaslouží!
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 » Komunální volby 2022

V/8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
............................................. okres .........................
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.

Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

      1
      1
-------
      1
    713
    503
    503

Vedrovice Znojmo
23.09. - 24.09.2022

A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí  Jméno a příjmení                            Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů
zvolení                                                                           

Volební strana č. 1 - „Za lepší Vedrovice“
 1.     Michal Rozmahel                              40        1.            72

Volební strana č. 2 - NAŠE VEDROVICE
 1.     Richard Janderka                             50        1.           348
 2.     Pavel Mičánek                                51        4.           289
 3.     Helena Nováková                              69        2.           285
 4.     Michal Kolegar                               53        3.           267
 5.     Pavel Slaný                                  37        5.           234

Volební strana č. 3 - KDU-ČSL
 1.     Tamara Lišková                               60        1.           100

Volební strana č. 4 - SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
 1.     Robert Kočár                                 52        2.           210
 2.     Petr Becha                                   56        3.           193

B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí  Jméno a příjmení                            Věk  Pořadí na HL  Počet hlasů
náhrad.                                                                           

Volební strana č. 1 - „Za lepší Vedrovice“
 1.     Vít Čepera                                   61        2.            68
 2.     Tomáš Havlíček                               50        3.            50
 3.     Jiří Čech                                    54        4.            54
 4.     Božena Procházková                           55        5.            62
 5.     Olga Čeperová                                59        6.            60
 6.     Ivanka Procházková                           58        7.            46
 7.     Jan Procházka                                60        8.            50
 8.     Jan Klodner                                  72        9.            59

Volební strana č. 2 - NAŠE VEDROVICE
 1.     Dominika Bauckmannová                        36        6.           190
 2.     Iveta Kudláčková                             45        7.           179
 3.     Miroslav Došek                               50        8.           188
 4.     Josef Záviška                                60        9.           167

Volební strana č. 3 - KDU-ČSL

595047 - str. č. 1

V/8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

              4.    Jana Bohdanská                                    48
              5.    Jiří Šmíd                                         33
              6.    Aleš Bohdanský                                    40
              7.    Věra Pavlišová                                    71
              8.    Vladislava Janíčková                              43
              9.    Vlasta Kolegarová                                 55

Volební strana č. 4 - SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
Počet hlasů pro stranu:   1149, hranice:      139,7
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Lenka Řezáčová                                   172
              2.    Robert Kočár                                     210
              3.    Petr Becha                                       193
              4.    Marek Janderka                                    88
              5.    Tomáš Bohdanský                                   94
              6.    Tomáš Kůra                                       106
              7.    Martina Bezděková                                 82
              8.    Filip Kolegar                                     79
              9.    Zdeněk Šedrla                                    125

........................................17:50 hod., 24.09.2022

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Počet listů přílohy č. 1: ......1

Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:                         

                                         .............................................Ing. Pavel Vavřina

zaměstnanec Českého statistického úřadu: .............................................Lic. Martina Šenková

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový 
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

.............................

595047 - str. č. 3

V/8

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

 1.     Václav Žďárský                               52        3.            95
 2.     Aneta Janderková                             39        2.            90
 3.     Věra Pavlišová                               61        7.            71
 4.     Jana Bohdanská                               32        4.            48
 5.     Jiří Šmíd                                    58        5.            33
 6.     Aleš Bohdanský                               34        6.            40
 7.     Vladislava Janíčková                         50        8.            43
 8.     Vlasta Kolegarová                            55        9.            55

Volební strana č. 4 - SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
 1.     Lenka Řezáčová                               33        1.           172
 2.     Marek Janderka                               30        4.            88
 3.     Tomáš Bohdanský                              33        5.            94
 4.     Tomáš Kůra                                   32        6.           106
 5.     Martina Bezděková                            40        7.            82
 6.     Filip Kolegar                                27        8.            79
 7.     Zdeněk Šedrla                                34        9.           125

C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
   kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:

Volební strana č. 1 - „Za lepší Vedrovice“
Počet hlasů pro stranu:    521, hranice:       62,7
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          
              1.    Michal Rozmahel                                   72
              2.    Vít Čepera                                        68
              3.    Tomáš Havlíček                                    50
              4.    Jiří Čech                                         54
              5.    Božena Procházková                                62
              6.    Olga Čeperová                                     60
              7.    Ivanka Procházková                                46
              8.    Jan Procházka                                     50
              9.    Jan Klodner                                       59

Volební strana č. 2 - NAŠE VEDROVICE
Počet hlasů pro stranu:   2147, hranice:      261,8
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          
              1.    Richard Janderka                                 348
              2.    Helena Nováková                                  285
              3.    Michal Kolegar                                   267
              4.    Pavel Mičánek                                    289
              5.    Pavel Slaný                                      234
              6.    Dominika Bauckmannová                            190
              7.    Iveta Kudláčková                                 179
              8.    Miroslav Došek                                   188
              9.    Josef Záviška                                    167

Volební strana č. 3 - KDU-ČSL
Počet hlasů pro stranu:    575, hranice:       69,3
Kandidáti   Poř.    Jméno a příjmení                            Počet hlasů
            číslo                                                          

              1.    Tamara Lišková                                   100
              2.    Aneta Janderková                                  90
              3.    Václav Žďárský                                    95

595047 - str. č. 2

Příloha č. 1

K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) List č. 1

Obec (městys, město, městská část, městský obvod) 
............................................. okres .........................
Volební obvod č. 1              Volby ve dnech (dne): ....................
Vedrovice Znojmo

23.09. - 24.09.2022

1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího 
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst. 
1 zákona):

Celkem platných hlasů:    4392               Počet volených členů zastupitelstva:  9

                                                       Přepoč. základ               
Volební strana                           Počet  Počet  pro porovnání    Poměr hlasů
                                         hlasů  kand.  k hranici        k základu v %

č. 1 - „Za lepší Vedrovice“                521    9       4392,00           11,86
č. 2 - NAŠE VEDROVICE                     2147    9       4392,00           48,88
č. 3 - KDU-ČSL                             575    9       4392,00           13,09
č. 4 - SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ                  1149    9       4392,00           26,16

Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.

Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
      „Za lepší Vedrovice“
      NAŠE VEDROVICE
      KDU-ČSL
      SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ

2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:

Pořadí    Hodnota podílu    Číslo a zkrácený název volební strany

   1.            2147,00     2 - NAŠE VEDROVICE                
   2.            1149,00     4 - SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ             
   3.            1073,50     2 - NAŠE VEDROVICE                
   4.             715,66     2 - NAŠE VEDROVICE                
   5.             575,00     3 - KDU-ČSL                       
   6.             574,50     4 - SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ             
   7.             536,75     2 - NAŠE VEDROVICE                
   8.             521,00     1 - „Za lepší Vedrovice“          
   9.             429,40     2 - NAŠE VEDROVICE                

Volební strana                       Mandáty
 1 - „Za lepší Vedrovice“               1
 2 - NAŠE VEDROVICE                     5
 3 - KDU-ČSL                            1
 4 - SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ                  2

595047 - str. č. 4
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Příloha č. 1

K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)

........................................17:50 hod., 24.09.2022

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu

Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:                         

                                         .............................................Ing. Pavel Vavřina

zaměstnanec Českého statistického úřadu: .............................................Lic. Martina Šenková

1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový 
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:

.............................

595047 - str. č. 5

 » Zastupitelstvo obce Vedrovice
Zleva: Pavel Slaný, Pavel Mičánek, Richard Janderka, 

Helena Nováková, Michal Kolegar, Tamara Lišková, Petr Becha, 

Ing. Robert Kočár

 » Family Friendly Community = Obec 
přátelská rodině
Pokračujeme a snažíme se naplňovat AFFC.

 ▶ 27.3.20222 proběhl I. workshop - souhrn prorodinných 

opatření uplatňovaných v obci - formou dotazníků byly 

vyjmenovány aktivity, které v naší obci úspěšně fungují.

 ▶ 16.5.2022 proběhl II. workshop – návrhy projektů, které 

vzešly z dotazníkového šetření od těch, kteří se workshopu 

zúčastnili. Nápadů byla spousta, uskutečnitelných i těch méně 

proveditelných.

Po II. workshopu se sešla projektová skupina, která podle 

fi nančních možností obce vybrala návrhy projektů, které byly 

předloženy ZO na jeho zasedání 2.6.2022. Realizace projektů 

je rozložena do roku 2022,2023 a 2024. ZO všechny navržené 

projekty schválilo:

 ▶ rok 2022 – přebalovací pult do muzea, kroužky pro 

děti do 3 let v MŠ, hasičský kroužek, jazykové a PC kurzy ve 

spolupráci se ZŠ.

 ▶ rok 2023 – stůl a lavičky na dětské hřiště, houpačka pro 

nejmenší, zabezpečení dětského hřiště na návsi, naučná stezka 

s dřevěnými prvky, kroje pro děti ve folklorním kroužku, 

podpora aktivit mladých, koše na odpadky a psí exkrementy 

po obci, lavičky k odpočinku rozmístit po obci.

 ▶ rok 2024 – oprava a vybavení posilovny, vybudování 

zázemí pro pořádání kulturních akcí v Písníkách.

Budeme se snažit projekty uskutečňovat a využijeme 

případné dotace.

V příštím zpravodaji Vás opět budu informovat, jak se 

projekty uskutečňují.

Helena Nováková
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Obec Vedrovice
Vedrovice č.p.326
671 75 p.Loděnice
IČO 00293741

Přehled realizovaných projektů 2018-2022

 » Odpady v naší obci

Hřbitovní odpad
V souvislosti s blížícím se svátkem Všech svatých (Památka 

zesnulých) bychom chtěli apelovat na  všechny návštěvníky 

hřbitova, aby do  kontejnerů za  márnicí vyhazovali pouze 

biologicky rozložitelný odpad.

Zcela jistě sem nepatří plastové základy věnců a květinových 

vazeb, které je potřeba od chvojí a květin oddělit. Nepatří sem 

ani obaly od svíček a sklo. Na tyto věci jsou k dispozici žluté 

kontejnery na plast a zelená popelnice na sklo.

Do  kontejnerů nepatří ani uhynulá zvířata, která se tady 

poměrně často objevují. 

Sběrný dvůr
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

Z  praxe provozu sběrného dvora je potřeba také 

připomenout, že

  je potřeba před odevzdáním oddělit hadry od  kožených 

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

do objemného odpadu.

  je potřeba při odevzdání starých oken předem vyjmout 

Název akce / projektu Stav projektu Termín realizace
Skutečné náklady 

akce / projektu Dotace Rozpočet obce

Sakrální stavby v okolí obce Vedrovice - II. etapa Hotovo 10/2018 102 500 Kč 37 500 Kč 65 000 Kč

Prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Z1/4 - 1. etapa Hotovo 10/2018 983 100 Kč 0 Kč 983 100 Kč

Odpočinková zóna "Písníky" Hotovo 11/2018 503 420 Kč 352 395 Kč 151 025 Kč

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice - biokoridory a boicentrum Hotovo 11/2018 11 017 295 Kč 11 017 295 Kč 0 Kč

Úprava místní komunikace v obci Vedrovice, u KD Hotovo 12/2018 1 028 710 Kč 535 000 Kč 493 710 Kč

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice - alej - IP6 Hotovo 03/2019 310 000 Kč 310 000 Kč 0 Kč

Výsadba alejí IP7 - IP11 Hotovo 03/2019 184 000 Kč 163 000 Kč 21 000 Kč

Nový Územní plán Vedrovice Hotovo 05/2019 275 000 Kč 275 000 Kč 0 Kč

Prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Z1/4 - 2. etapa Hotovo 05/2019 603 420 Kč 0 Kč 603 420 Kč

Sběrné středisko odpadů Vedrovice - plochy a vybavení Hotovo 06/2019 2 705 525 Kč 2 299 739 Kč 405 786 Kč

Sběrné středisko odpadů Vedrovice - komunikace Hotovo 06/2019 1 126 924 Kč 0 Kč 1 126 924 Kč

Úprava místní komunikace v obci Vedrovice na p.č. 2101 - II. etapa Hotovo 06/2019 1 629 548 Kč 1 466 593 Kč 162 955 Kč

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při mateřské škole v obci Vedrovice Hotovo 08/2019 587 125 Kč 500 000 Kč 87 125 Kč

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při mateřské škole - stavební část Hotovo 08/2019 328 500 Kč 80 000 Kč 248 500 Kč

Dopravní automobil SDH Vedrovice Hotovo 10/2019 950 000 Kč 750 000 Kč 200 000 Kč

Aktivní zóna Písníky Hotovo 06/2020 254 409 Kč 178 085 Kč 76 324 Kč

Prodloužení vodovodu u trafostanice (Procházka Oldřich + nová HZ) Hotovo 08/2020 338 800 Kč 0 Kč 338 800 Kč

Obnova výtahu v MŠ Vedrovice Hotovo 08/2020 423 718 Kč 207 448 Kč 216 270 Kč

Obnova ZTI v ZŠ Hotovo 12/2020 1 458 441 Kč 1 020 908 Kč 437 533 Kč

Stavební úpravy budovy ZŠ Hotovo 02/2021 11 324 174 Kč 10 891 776 Kč 432 398 Kč

Výsadba stromů v obci Vedrovice Hotovo 11/2021 243 866 Kč 221 571 Kč 22 295 Kč

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice - alej - IP5 Hotovo 11/2021 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč

Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - Vodovod - I. etapa Hotovo 12/2021 1 027 027 Kč 748 263 Kč 278 764 Kč

Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - Tlaková kanalizace - I. etapa Hotovo 12/2021 723 773 Kč 0 Kč 723 773 Kč

Terénní úpravy na pozemku p.č. 2598 - rekultivace bývalé skládky Hotovo 02/2022 1 128 868 Kč 0 Kč 1 128 868 Kč

Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - SO.303 Vodovod - II. etapa Hotovo 06/2022 826 988 Kč 602 461 Kč 224 527 Kč

Vedrovice, lokalita za MŠ-Technická infrastruktura - Tlaková kanalizace - II. etapa Hotovo 06/2022 541 314 Kč 0 Kč 541 314 Kč

Stavební úpravy jídelny ZŠ na OÚ Vedrovice - stavební práce Hotovo 08/2022 517 281 Kč 217 000 Kč 300 281 Kč

Stavební úpravy jídelny ZŠ na OÚ Vedrovice - elektroinstalce Hotovo 08/2022 85 000 Kč 0 Kč 85 000 Kč

Vybavení školní jídelny ZŠ Hotovo 08/2022 300 000 Kč 197 000 Kč 103 000 Kč

Odvodnění komunikace pod stavbou chodníků v k.ú. Zábrdovice – 1. etapa Hotovo 09/2022 1 153 878 Kč 750 000 Kč 403 878 Kč

42 822 604 Kč 32 961 034 Kč 9 861 570 Kč



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2022

7

 

 

Konec mesoh roku? 
Co si zkontrolovat? 

www.mojeodpadky.cz 

 

Počet Svezených pytlů a popelnic 

V odpadovém účtu v sekci „Svezený odpad“ na Nástěnce si prosím zkontrolujte, 
zda všechny vývozy pytlů s tříděnými odpady či nádob se směsnými odpady 
sedí. Pokud by vám nějaké záznamy chyběly, neváhejte nám napsat na e-mail 
níže. Záznamy vám rádi doplníme. 
sese
níž

Odp. dotazník, Inventura stanoviště 

Dále doporučujeme si také zkontrolovat, zda máte vyplněný ODPADOVÝ 
DOTAZNÍK a také, zda všechny údaje v INVENTUŘE STANOVIŠTĚ jsou korektní. 
Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti, opět se neváhejte se nám ozvat na 
kontaktech níže, rádi s vámi situaci vyřešíme. ntaktech níže, rádi s vámi situaci vyřešíme.mi situkoko

Reklamační období končí 30. 11. 2022!  

Do 30. 11. 2022 je stanoveno také reklamační období, do jehož konce je 
možné vznést dotazy či připomínky týkající se vašich odpadových účtů. 
Dotazy můžete adresovat na: 

kolektiv@mojeodpadky.cz 

Doporučujeme Sledovat 
Youtube a facebook k k  

naše odpadky y yy  

DoporučujemDoporučujem

Pro další tipy 

 » Moravskokrumlovsko a Nadace ČEZ 
v roce 2022
Komunální technika na údržbu zeleně a vybavení pro 10 

obcí Moravskokrumlovska díky fi nanční podpoře ČEZ, JE 

Dukovany.

V  roce 2022 nakoupil mikroregion Moravskokrumlovsko 

díky příspěvku z Nadace ČEZ komunální techniku na údržbu 

zeleně v členských obcích. Příspěvek tak sloužil např.  k pořízení 

mulčovače za  traktor pro 

obec Rešice a  Trstěnice, 

rámové profesionální centrály 

pro obec Čermákovice, 

zametacího kartáče a  radlice 

pro obec Dolní Dubňany 

a  Džbánice, travního 

mulčovacícho traktůrku 

pro obec Vedrovice nebo – 

zahradní malotraktor pro 

obec Vémyslice. Pro obec 

Dobřínsko byly zakoupeny 

2 párty stany a  pro obec 

Rybníky stoly a  židle 

do kulturního domu. 

Členské obce 

m i k r o r e g i o n u 

M o r a v s k o k r u m l o v s k o 

systematicky přispívají 

ke  snížení sucha v  našem 

regionu.  Za  účasti občanů 

se v  obcích vysazují aleje, 

biokoridory, zatravněné 

pásy. Obce pečují o  zeleň 

na veřejných prostranstvích.   

Výsadbou zeleně    boj se 

suchem nekončí, ale teprve 

tím začíná. O  všechny 

výsadby jak v intravilánech, 

tak i  extravilánech obcí je 

nutné po dlouhé roky pečovat. Výsadby je nutné zalévat, hnojit, 

prořezávat, mulčovat, obsekávat atd. atd.   V této péči a starosti 

je NADACE ČEZ a  JE Dukovany pro obce v  mikroregionu 

Moravskokrumlovsko významným pomocníkem a partnerem.

„Pořízená technika bude velkou pomocí v boji se suchem 

a v péči o zeleň a vzhled obcí Moravskokrumlovska. Pořízené 

vybavení do  obcí v  podobě párty stanů a  stolů se židlemi 

zase pomůže při organizování společenského a  kulturního 

života, přispěje tak k obohacení života v obcích,“ řekla členka 

předsednictva mikroregionu a  starostka Kubšic Ing.  Lenka 

Kačírková.

skleněnou výplň, aby se mohla uložit do skla a rám do dřeva.

  ledničky a mrazáky budou vybírány pouze kompletní (tzn. 

i s motorem).

  není možné odkládat odpady před bránu sběrného dvora 

nebo před vrata obecních garáží.

  je potřeba skříně a  jiný nábytek před odevzdáním 

rozmontovat, aby nezabíral v  kontejneru příliš mnoho 

místa a  větší kovové doplňky se mohly odevzdat mezi 

kovový odpad.

  stavební suť nesmí obsahovat sádrokarton a  cihle 

z  kotovice. Sádrokarton patří do  Domovního odpadu 

a  kotovice do  zakládky Bioodpadu, kde se vlivem vlhka 

rozloží na hlínu a plevy.

Motivační a evidenční systém odpadového 
hospodářství
K  30.09.2022 skončilo další sledované období našeho 

systému odpadového hospodářství MESOH. Reklamace je 

možné uplatnit do 30.11.2022. Viz článek níže.

Vaši předpokládanou slevu na poplatku za odpady pro rok 

2023 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 2023 bude rozhodovat Zastupitelstvo 

obce na svém zasedání v prosinci. 

Děkujeme, že třídíte!
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 » Střípky z voleb
Proběhly volby do  SAMOSPRÁVY obce a  tak je 

vhodné připomenout jak se volívalo v minulosti.

V  době, kdy starosta Antonín Borek /rok 1875/ 

nebyly žádné strany, ale tzv. SBORY. První sbor tvořili 

VIRLISTÉ a majetní rolníci, druhý ostatní rolníci, třetí 

pak chalupníci, kteří vlastnili nějaké pole. Došlo-li 

k hlasování, první a druhý sbor přehlasoval sbor třetí. 

Nabízí se otázka, zda dnešní volby s  poměrným 
hlasováním jsou spravedlivější?

V  místním archívu najdeme mnoho materiálů 

o tom, jak ten život tehdy ,,frčel‘‘

  Obecní výbor Zábrdovice 1923

Partnerská obec – 
Vysoká pri Morave

 » Vítanie jesene – Gulášmajster 2022
Každoročně se zúčastňujeme mezinárodní soutěže ve 

vaření guláše ve Vysoké pri Morave. Mezi týmy z Chorvatska, 

Rakouska, Maďarska a Slovenska ten náš z Česka dobře 

zapadl. Už se zdravíme jako staří známí, i když ne všichni 

rozumíme slovům každého národa. Srdečný úsměv, poplácání 

po ramenou a mlsné pomlaskávání je ve všech jazycích stejné. 

Všechny týmy se snažily být nejlepší, ale vyhrát může jen 

jeden. A tentokrát jsme to byli MY, VEDROVÁCI! Takže příště 

pojeďte s námi, ať můžete nejen fandit, ale i ochutnat např. 

guláš z mořských plodů, z bobra nebo pštrosa.

ZA GULÁŠ TÝM ČESKO

Pavla, Míša, Martina a Pavlína

  Vysoká pri Morave 2022 - Gulášmajster

 » Fotbalové utkání starých pánů
Na již tradičním přátelském utkání starých pánů Vysoká 

pri Morave vs Vedrovice naši obec tentokráte reprezentovali 

Martin Forman, Jan Forman ml., Lubomír Smejkal, Martin 

Žák, Drahoš Pavliš a Petr Červinek. Konečný výsledek utkání 

byl 7:5 ve prospěch domácích borců.

  Vysoká pri Morave 2022 - Staří páni

 » Říjen – měsíc úcty ke stáří
Delegace Klubu důchodců Vedrovice přijala pozvání na 

společenskou akci, kterou v sobotu 15. října pořádala obec 

Vysoká pri Morave pro svoje seniory v jejich kulturním domě. 

Všichni si akci užili, setkali si se již staří známí, popovídalo se, 

zatancovalo se za doprovodu dechové hudby Záhorienka. Je již 

tradicí, že jsme se na závěr rozloučili písní „Morava nás nedělí“.

  Vysoká pri Morave 2022 - Setkání seniorů
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 » Muzeum a informační centrum 
Vedrovice 

TIC
Pro nadcházející hlavní turistickou sezónu jsme opět 

úspěšně dosáhli na  dotaci z  JMK. Tentokrát jsme ji využili 

na  inovaci webových stránek. Můžete se podívat na  nový 

design webu a jeho nové funkce. www.muzeumvedrovice.cz. 

Dále jsme si díky brigádníkům pomohli při rozšířené otevírací 

době. 

Ve  spolupráci se Znojmoregionem se návštěvníci těšili 

opět na Turistické noviny z oblasti znojemska, které přinesly 

aktuální informace o aktivitách na léto, nápady na výlety a také 

aktuální informace o turistických cílech.

Dále jsme zpracovali jednoduchou mapu obce pro turisty 

se záchytnými body, co u  nás mohou navštívit, kde se najíst 

nebo si odpočinout a  hlavně, že se u  nás v  informačním 

centru mohou zeptat na informace. Také jsme dovybavili pult 

se suvenýry, aby si návštěvníci mohli z Vedrovic něco odnést 

na památku. 

Typy na  vánoční dárečky: na  podzimní večery dárkové 

balení čaje pro tebe, maminku, babičku, pro radost ze života, 

anebo někoho báječného od fi rmy Grešík i s krásnými citáty. 

Dále máme připravený set hrnek Vedrovice Advent s  čajem, 

kovový zvoneček nebo sněžítko, knihy: Vedrovice slovem 

i obrazem nebo nově Moravský Krumlov a okolí z nebe. Přijďte 

si vybrat.

Místní knihovna Vedrovice
Na  základě domluvy s  mateřskou školou byl vytvořen 

seznam besed v  knihovně pro děti školkového věku. Tyto 

besedy probíhaly v  únoru, březnu a  v  dubnu. Na  těchto 

besedách se děti dozvěděly, jak knihovna funguje, co nabízí, 

jak se ke  knížkám správně chovat, pověděli jsme si něco 

o  zahradě a  práce na  ní, co se může na  zahradě pěstovat, 

také něco o krtečkovi a jak ke kalhotkám přišel, nebo jsme si 

povídali o  pohádkách, ve  kterých vystupuje vlk jako stěžejní 

postava. Spolupráce se školkou i  školou šlape jako hodinky. 

Děti stále chtějí číst a  to je dobře. Dveře do  knihovny mají 

otevřené a  jsou více než vítanou skupinou čtenářů. Pro ně 

jsme z dotací programu Obecní knihovny z JMK pořídili další 

vybavení – sedací pytle, stolečky se židličkami, nástěnnou 

tabuli na kreslení a další.

Největší akcí na  jaře byla Noc s  Andersenem. Zaměřili 

jsme se na  časopis Čtyřlístek a  jeho hrdiny. Na  tuto akci se 

přihlásilo 13 dětí, což pokládáme za úspěch, že se dětem akce 

líbila. I když nám počasí nepřálo a nemohli jsme v dešti a zimě 

ven, tak jsme se bavili uvnitř budovy. Nejprve jsme se pořádně 

všichni seznámili. Zahráli si kvízy a  rébusy se Čtyřlístkem. 

Přečetli si časopisy Čtyřlístku. Naučili jsme se vyhledávat 

knihy v  knihovně podle obrázků. Hledali jsme schované 

předměty v budově. Paní knihovnice si připravila dvě pohádky 

se stínovým divadlem. Na večeři jsme si dali párek v rohlíku. 

Potom už jsme se přichystali ke spánku ve spacácích a pustili si 

pohádku přes dataprojektor Čtyřlístek ve službách krále. Noc 

proběhla docela v klidu. Ráno jsme se nasnídali a při čekání 

na rodiče si ještě zahráli pár her. Bylo to moc prima a těšíme se 

na další ročník.
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V květnu proběhl Den obce Vedrovice a měli jsme možnost 

pokřtít knihu naší místní autorky Jasminy Petlach - Když 
se stíny natahují. Křtu se zúčastnil i  senátor Tomáš Třetina 

z  Moravského Krumlova. Večer toho dne proběhlo autorské 

čtení z knihy a  také krásné povídání s autorkou. Téma války 

a autentického zpracování je více než aktuální. Přejeme autorce 

mnoho úspěchu a elánu do dalšího psaní. Tato kniha je součástí 

knihovního fondu, můžete si ji přijít vypůjčit.

Zapojili jsme se opět do  dalšího ročníku Jižní Morava 
čte. Tématem ročníku a soutěže je „Co vypráví voda“. Téma 

je obsáhlé, které přímo vybízí, abychom popustili uzdu naší 

fantazii. Mohou se zapojit jak skupiny nebo jednotlivci, 

není podmínkou být čtenářem naší knihovny. Rádi vám 

v knihovně vysvětlíme podmínky, anebo pomůžeme zpracovat 

práci, namalovat obrázek nebo i  třeba natočit video. Práce 

se odevzdávají do  konce října. Více o  podmínkách projektu 

na  www.jiznimoravacte.cz. Tento projekt spolufi nancuje 

Jihomoravský kraj. Již proběhly tyto 

akce: vyhlášení ročníku a  soutěže, 

procházka s  třídou Motýlků k  rybníku, 

malování křídami na  chodník, Hokusy 

pokusy s  vodou. Na  začátku října 

proběhla beseda s paní autorkou Ivonou 

Březinovou s tématem To si piš! (tipy, jak 

si hrát na spisovatele).

V červnu proběhlo také pasování našich prvňáčků základní 

školy na  čtenáře. Díky členství ve  SKIP jsme dětem darovali 

krásnou knihu Dubánek a tajný vzkaz od spisovatelky Kláry 

Smolíkové. Děti byly pasovány a  slavnostně přednesly slib 

čtenáře. 

Muzeum
Pro letní sezónu jsme připravili koutek o  historii kopce 

Leskounu. Je vidět, že kopec už dávno není tou honosnou 

dominantou okolí, a  proto bychom si jeho význam měli 

připomenout. Na  panelech najdeme mnoho informací 

z historie archeologického výzkumu, jaké pověsti se ke kopci 

vážou a  také v  jakých periodikách se o  něm psalo. V  rámci 

Noci muzeí proběhla přednáška pana archeologa Davida 

Parmy, který nám přiblížil informace z  výzkumů, co se zde 

nacházelo, jak hradisko přibližně vypadalo a  co s  ním těžba 

kamene provedla. Také nám pověděl prognózy těžby, kam 

můžou ještě rozšiřovat revír. 

Pro malé návštěvníky muzeum nabízí hledačku. Děti 

obdrží list s  čísly stanovišť, která jsou označena pavoučky. 

Musí správně odpovědět na  otázku a  když vše mají splněno, 

dostanou za správnost odměnu.

 Od hodů v září do konce října proběhla výstava Má vlast 

cestami proměn. Tato putovní výstava plakátů (průřezová 

kolekce K1) přináší svědectví o  příznivých proměnách 

zanedbaných míst a  sídel v  naší krajině. Díky odhodlání 

místních lidí a  ochotě řady donorů se chátrající stavby 

mění v  důstojné objekty s  užitečnou náplní, veřejný prostor 

dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený 

smysl a příroda se nadechuje k novému životu. Více na www.

cestamipromen.cz

Hana Kolegarová
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ŠKOLA

 » Zprávičky ze školy a školičky
Vážení občané, 

v  dnešních zprávičkách ze školy a  školičky bych ráda 

zavzpomínala na dobu před čtyřmi lety, kdy jsem jako ředitelka 

nastoupila do vedrovické mateřské a základní školy. 

První začátky nebyly vůbec lehké, ale podařilo se nám je 

za podpory vedení obce překonat. No považte. Ve školním roce 

2018/2019 měla základní škola pouze 11 žáků a mateřská škola 

34 dětí, dnes máme v ZŠ 43 žáků a v MŠ 60. 

Co se za tu dobu událo v mateřské škole?
Hned v roce 2018 jsme otevřeli druhou třídu MŠ, to jsou 

naše Včeličky. 

V létě 2019 proběhla v MŠ celková rekonstrukce podlahy 

právě v  této třídě. V  roce 2020 se mám podařilo za  pomocí 

dotace zcela vyměnit výtah na výdej stravy. Stávající výtah již 

nevyhovoval dnešním podmínkám a také zde hrozilo zranění 

obsluhujícího personálu. Po  dobu rekonstrukce musely 

kuchařky nosit veškerou stravu po  schodech až do  třídy 

Veverek. V roce 2019 jsme také dokončili rozpracovaný projekt 

na přírodní zahradu pro děti v MŠ. 

Během dalších let, kdy jsme se museli všichni poprat 

s  covidovou nákazou proběhly další menší opravy 

a  modernizace. Například přestěhování šatničky Veverek 

do  patra, kde vlastně byla tato šatna původně, v  uvolněném 

prostoru po  šatně Veverek se podařilo vybudovat důstojné 

prostředí pro zaměstnance, dále proběhla rekonstrukce WC 

pro zaměstnance v přízemí, zprovoznění ředitelny v mateřské 

škole, kde jsem každé pondělí k dispozici jak zaměstnancům, 

tak také rodičům. 

Ani v základní škole jsme nezaháleli! 
Zde bylo potřeba neprodleně zavést tekoucí vodu do všech 

tříd tak, aby naše škola odpovídala předpisům. Dále bylo nutné, 

aby na toaletách byla tekoucí teplá voda. Tyto dva požadavky 

se podařilo zrealizovat v roce 2020/2021 současně s rozsáhlou 

rekonstrukcí základní školy. O rok dříve se naše základní škola 

stala školou trojtřídní. To znamená, že všech pět ročníků bylo 

rozděleno do tříd, tedy 1. ročník byl v jedné třídě, 2. a 3. ročník 

ve druhé třídě a 4. a 5. ročník ve třetí třídě. 

Ve  školním roce 2021/2022 byl zájem o  naši mateřskou 

a základní školu tak velký, že jsme zřídili odloučené pracoviště 

mateřské školy v základní škole. Ano, to jsou naši předškoláci 

Motýlci. 

A jaká je situace v současné době? 
Ve školním roce 2022/2023 je naše mateřská škola školou 

trojtřídní a  navštěvuje ji 60 dětí. Základní škola je školou 

čtyřtřídní s 43 žáky. Celkem tady máme 103 dětí a žáků. Když 

se ohlédnu zpět do  roku 2018, tak si myslím, že je to velký 

úspěch pro vedrovické školství. 

Aktivity naší mateřské a základní školy
A  co všechno ve  škole a  školce děláme? Tak určitě 

vycházíme z ŠVP, kde je jasné, že učíme děti a žáky poznávat 

hodnoty naší přírody, která je v  okolí Vedrovic opravdu 

nádherná. Často pobýváme v přírodě, proto jsme pro naše děti 

a žáky vybudovali přírodní učebnu v ZŠ, která nebude sloužit 

pouze našim dětem a žákům, ale také veřejnosti při společných 

projektech, jako je sledování večerní oblohy. 

O letošních prázdninách se podařilo zcela zrekonstruovat 

výdejnu stravy v základní škole. Tato výdejna nyní odpovídá 

moderním nárokům na výdej a konzumaci stravy. 

Mám velkou radost, že se nám daří stále pracovat na našem 

ateliéru, který vznikl v půdní vestavbě základní školy. Ateliér 

funguje jako kreslírna, dílna, učebna pracovních činností 

a varné centrum pro výuku vaření. 

Vážení občané, domnívám se, že za  čtyři roky se nám 

podařilo společně za  podpory zřizovatele odvést velký kus 

práce. Píši společně, protože je zde také vidět vaše spolupráce. 

Každoročně pořádáme vánoční pečení s  babičkami, což je 

velmi milá akce a já se už dnes těším, až letos před Vánocemi 

přivítáme v  naší škole vedrovické babičky, škola se provoní 

vánočním cukrovím a  společně strávíme za  poslechu koled 

příjemný den. 

Nemohu také zapomenout na vaši srdečnost a podporu při 

projektu Vybavíme spolu školu, kdy se podařilo vybrat více jak 

350 000 Kč. A považte, právě dnes, kdy píšu tento článek jsme 

dostali další dar ve výši 10 000 Kč. Všem dárců moc děkujeme! 

Vážíme si vaší přízně.

Projekty v MŠ a v ZŠ
A  abychom jen nestáli s  nataženou rukou a  nežádali 

zřizovatele o  příspěvky na  provoz a  vybavení, tak vám 

předložím projekty, které se za dobu 4 let podařilo škole získat. 

Jsou ta tyto projekty:

1. Šablony II. v celkové výši pro MŠ, ZŠ a ŠD 827 022 Kč  (2019/2021)
2. Šablony III. v celkové výši pro MŠ, ZŠ 506 423 Kč  (2021/2023)
3. Vybavíme spolu školu 350 000 Kč  (2022 dosud)
4. Rekonstrukce školní výdejny SZIF, obnova venkova 193 946 Kč (2022)
5. Přírodní učebna-dotace EVVO 2022 100 000 Kč (2022)
 CELKEM tedy 1 977 391 Kč

Domnívám se, že výše uvedené mluví za vše! 

 » Kroužky pro děti, žáky a dospěláky
V  naší mateřské a  základní škole je živo i  odpoledne 

a někdy i večer. 

Dětem z  MŠ jsme v  letošním školním roce ve  spolupráci 

s  Domečkem v  Moravském Krumlově zajistili kroužek 

Keramiky pro děti a  Anglického jazyka. Pro školáky máme 

Tvořilky, Angličtinu a Sboreček. V letošním školním roce nově 

otvíráme ve spolupráci s obcí Vedrovice v rámci projektu Obec 

přátelská rodině kurz ICT pro veřejnost. 

Několikrát do  roka pořádáme pro širokou veřejnost 

za  příznivého počasí sledování večerní oblohy amatérským 

hvězdářským dalekohledem. 

Těšíme se na Vás

Mgr. Hana Vančurová, ředitelka školy
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Zdravíme Vás ze třídy Včeliček. 
Co je u nás nového?
S  Novým rokem jsme ve  třídě přivítali paní učitelku 

Sabinu, která zastoupila novopečenou maminku paní učitelku 

Veroniku.  V zimě jsme se starali zejména o ptáčky na krmítkách, 

které jsme pravidelně krmili a pozorovali, ale i o zvířata v lese, 

které jsme obdarovali nasbíranými plody podzimu. Učili jsme 

se poznávat své tělo za pomocí různých pokusů a starat se o své 

zdraví. Poznávat práci lékařů, sestřiček i  lékárníků, později 

také hasičů a policistů, ale i kadeřnic a opravářů námětovou 

hrou ve  vytvořených hracích koutcích. Práci dobrovolných 

hasičů a  zdravotníků záchranné služby nám přiblížila paní 

Topičová s kolegyní záchranářkou při besedě v hasičce. Oslavili 

jsme Masopust veselým karnevalem a Velikonoce ve znamení 

barev „barevným týdnem“. Zavítali jsme také do  pohádek, 

hráli si divadélka, prohlíželi knížky a také si své znalosti ověřili 

besedou v místní knihovně. Na jaře jsme s radostí pozorovali 

a  určovali jarní květiny, poznávali domácí zvířata a  jejich 

mláďata, ale i  oslavili Den Země sběrem odpadků v  přírodě 

a  tříděním odpadů do  barevných kontejnerů. Nezapomněli 

jsme ani na naše nejmilejší maminky a jejich svátek a společně 

se sešli na  zahradě školky, kde děti své maminky obdarovali 

krátkým vystoupením a dárečkem. 

A co nás ještě čeká? Jistě hezký předprázdninový čas, který 

budeme trávit co nejvíce venku, jak na  naší zahrádce, tak 

v  přírodě. Také Den dětí, focení tříd, pasování předškoláků 

na  školáky a  rozloučení se školkou, které ve  spolupráci se 

Sdružením rodičů proběhne 14. 6. 2022 na zahradě, kam tímto 

všechny rodiče a děti srdečně zveme.

Krásné prázdniny přeje tým MŠ Vedrovice

Zprávičky ze základní školy
Období od  února do  června bylo v  základní škole 

ve znamení spousty aktivit. Pro naše žáky jsme uspořádali dvě 

soutěže, první byla recitační a druhá pěvecká. O obě soutěže 

měli žáci velký zájem. V  měsíci květnu pořádala naše škola 

hrátky s  matematikou také pro kamarády z  okolních škol. 

Do této soutěže se zapojilo 9 škol a matematické hádanky řešilo 

58 žáků. Naše škola získala také jedno z umístění. Gratulujeme! 

V posledním měsíci tohoto školního roku nás čeká mnoho 

aktivit. Pojedeme na  celodenní školní výlet, budeme se 

účastnit branné hry v okolí Vedrovic, v posledním týdnu nás 

čeká úniková hra a také bychom rádi společně navštívili nově 

otevřenou cukrárnu. Určitě si zasloužíme sladkou odměnu.

S přibývajícím sluníčkem nás to ovšem táhne ven, zkrátka 

do přírody. A tak si velice často sbalíme učení a jdeme se učit 

ven. 

V naší škole se na jaře konaly zápisy. V dubnu to byl zápis 

do 1. ročníku ZŠ a v květnu do mateřské školy. Od září budeme 

mít tedy 15 nových kamarádů ve školce a 10 ve škole. 

Už se na ně moc těšíme!

A co chystáme pro naše žáky od nového školního roku? 

Nechte se překvapit. Prozradíme vám jen, že se ve  škole 

a ve školce bude celé prázdniny pilně pracovat. 

Přejeme všem krásně strávené letní dny

Tým MŠ, ZŠ a ŠJ Vedrovice

 » Podzimní okénko z MŠ
Zdravíme Vás z  mateřské školy. Máme pro Vás spoustu 

novinek. Do  třídy Veverek a  Včeliček nastoupily nové děti. 

A nejen to. Máme také nové paní učitelky. U Veverek učí paní 

učitelka Bc. Kalvodová, která vystřídala paní učitelku Vorlovou. 

Nejvíce změn bylo ve třídě Motýlků. Tam na děti čekaly paní 

učitelky Němcová a  Bc.  et Bc.  Mašová.  Během měsíce září 

probíhala adaptace nových dětí. Od začátku jsme se s velkou 

vervou pustili do práce. Ve školce se nyní věnujeme podzimním 

tématům, jako jsou vyřezávání dýní, pouštění draků, sbíraní 

podzimních plodů a také pečení. Při procházkách pozorujeme 

změny v přírodě a podzimní krásy v oboře. Velké poděkování 

patří RS při MŠ Vedrovice za  poskytnutí fi nancí na  nákup 

koloběžek a kol pro děti. 

Přejeme klidné podzimní dny

Tým MŠ
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 » MŠ – hrajeme si na indiány

 » Příměstský tábor 2022
Obec Vedrovice pořádala v  létě v  termínu 8.-12.8. 

příměstský tábor pro děti do  15-ti let. Opět jsme se těšili 

velkého zájmu o  tábor. Celkem se přihlásilo 27 dětí. Počasí 

se vydařilo, takže nabitý týdenní plán skvěle vycházel. Děti se 

odnášely krásné zážitky a  doufáme příští rok na  shledanou. 

Mockrát děkujeme za vedení tábora panu Filipu Kolegarovi.
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KOMUNITA

SDH Vedrovice
 » 110 let od založení sboru 
dobrovolných hasičů Vedrovice 
V sobotu 7. 5. oslavil sbor dobrovolných hasičů Vedrovice 

110 let od  založení. Program nám začal již v  deset hodin 

dopoledne, kdy v místním kulturním domě proběhla schůze. 

Schůzi zahájil jednatel sboru Marek Janderka, který přivítal 

všechny členy a  hosty – sbory z  našeho okrsku, starosty 

obce Richarda Janderky, další členy zastupitelstva, náměstka 

starosty OSH Znojmo Lukáše Badina a hasiče z naší partnerské 

obce Vysoká pri Morave. Poté přečetla starostka sboru Aneta 

Topičová zprávu o historii a současnosti sboru. 

  SDH Vedrovice

Dále následovalo předávání různých ocenění členům sboru. 

Hodně členů obdrželo medaile za  věrnost. Následně byly 

předány pamětní plakety hostům a sborům z okrsku. Po schůzi 

proběhl slavnostní oběd. O  půl druhé jsme vykročili spolu 

se zastupiteli obce a  především senátorem a  starostou města 

Moravský Krumlov Tomášem Třetinou na krátký průvod obcí, 

který jsme zakončili u pomníku padlých za 1. a 2. světové války 

položením věnce. Oslavy probíhaly současně i se dnem obce, 

takže další ocenění a poděkování následovala od starosty obce 

Richarda Janderky přímo na návsi před zraky místních občanů. 

Po této slavnostní akci si mohli návštěvníci prohlédnout řadu 

hasičských vozidel, která byla zaparkována u základní školy. 

  Průvod k pomníku

  Čestná stráž

  Starostka sboru se zprávou

  Ukázka rozstříhání auta

Další výstava se nacházela v  hasičské zbrojnici, kde si 

lidé mohli prohlédnout kroniky a  fotografi e z  minulosti 

i  současnosti a  výstavu pohárů. V  odpoledních hodinách 

proběhly dvě ukázky, nejdříve HZS Moravský Krumlov ukázal, 

jak vystříhávají zraněnou osobu z auta, poté následovala ukázka 

od SDH Rakšice, jak se (ne)má hasit olej v kuchyni, když začne 

hořet. Celý tento nádherný den jsme zakončili večerní zábavou. 

Touto cestou děkuji panu starostovi a  zastupitelům obce 

za podporu našeho sboru. Dále děkuji členům, kteří se podíleli 

na  přípravách výročí a  také Pavlovi Slanému za  zachycení 

celého dne.

Aneta Topičová
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 » Dálková doprava vody 
Dne 14. května se někteří členové výjezdové jednotky 

zúčastnili dálkové dopravy vody v  Bohuticích. Jelikož moc 

týmů nezávodí, domluvily se sbory z  okrsku, že místo 

závodů si  udělají takové cvičení. V Bohuticích chtěli naplnit 

rybníček a vodu se hasiči pokusili dopravit několika mašinami 

téměř z  kilometr vzdáleného potoka. I  přes pár technických 

komplikací vše dobře dopadlo.  Akce byla zakončena obědem 

všech zúčastněných hasičů.

  Čerpání vody

  Strojník Petr Kopetka

Aneta Topičová

 » Kurz první pomoci
Dne 14. dubna někteří členové sboru absolvovali kurz první 

pomoci. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, 

jak se chovat v  určitých situacích, vyzkoušeli jsme si masáž 

srdce, práci s  krčním límcem, AED. Celý kurz byl zakončen 

simulací dopravní nehody ve dvoře muzea. Moc děkujeme naší 

člence Lence Hanákové za organizaci kurzu. Bylo to zajímavé, 

přínosné, ale budeme rádi, když to nebudeme potřebovat.

  Masáž srdce

  Nasazování krčního límce

Aneta Topičová
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 » MAMATÝM Vedrovice
O ženském družstvu nebylo nějakou dobu slyšet. Většina 

z nás se rozhodla, že je čas plnit mateřské povinnosti. Ty, které 

je ještě neplní, se pilně věnují studiu. Ale letos jsme to lehce 

zkusily napravit. Na  jaře jsme stihly dvoje závody, přes léto 

sehnaly ještě nějaké maminky a dvě nové mladé slečny a  tak 

náš „MAMATÝM“ mohl vyrazit 1. října na  závody k  našim 

přátelům z  Jiřic u Miroslavi. Původně jsme měly být 4 týmy, 

jenže podzimní čas si vybírá své na nemocnosti a i náš tým byl 

ohrožen. Nakonec s  menší pomocí holek z  Jiřic jsme mohly 

na závody odjet. Jiné to štěstí neměly a tak jsme soutěžily jen 

my a Jiřice. 

  Naše sestava

  Sil je dost

Náš skoro ,,MAMATÝM“ obsadil druhé místo, ale nutno 

podotknout, že den před závody měly některé svůj první 

trénink v životě a  ještě bez vody a k  tomu jsme si vzaly naši 

starou mašinu, se kterou jsme začínaly před 12 lety. 

  S pohárem

Jelikož nové členky jsou nadšené, budeme doufat, že  

příští sezonu zvládneme závodů více. Veliké díky patří našim 

nejmenším, kteří to musí absolvovat s námi.

Vedrovice 33:56 30:95

Jiřice  42:98 27:75

Aneta Topičová

 » Návštěva mateřské školy
Dne 24. února nás v  rámci tématu ,,Co to houká kolem 

nás“ navštívila mateřská škola. Dětem jsme se pokusily aspoň 

trochu nastínit, jak to chodí u dopravní nehody (hasiči přece 

jen nehasí oheň), jak probíhá spolupráce se ZZS. Nejdříve 

se objevili hasiči (členka Aneta Topičová), kteří  pacientovi 

nasadili krční límec a  zabalili ho do  termofólie. Poté přijela 

záchranná služba (členka Lenka Hanáková), která pacientovi 

dala kyslík a  infuzi. 

  Děti z MŠ
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  V autě je nejlíp

Po  ukázce se děti mohly ptát na  vše, co je zajímá (a  že 

se ptaly, což nás moc těší), mohly si vyzkoušet nějaké věci. 

Zakončily jsme to prohlídkou auta, pustily jsme jim majáky. 

Dostaly od nás nějaké omalovánky a pracovní listy s tématem 

IZS. Jsme rádi, že můžeme být nápomocni i takto. Děkujeme 

a těšíme se na další spolupráci.

  Celá sestava

Aneta Topičová

 » Ukázka mladých hasičů
Jak jistě většina lidí už ví, během prázdnin jsme rozjeli 

kroužek mladých hasičů. Těší nás velký zájem dětí, a to nejen 

místních, ale i z okolních vesnic. Aby mladí hasiči měli pestrý 

trénink, snažíme se najít nějaké sponzory, abychom mohli 

zakoupit bariéry, kladinu, novou základnu, dresy apod. 

  Naše sestava

  Pomalované obličeje

Jednoho sponzora se nám podařilo sehnat v Pohořelicích, 

a  to fi rmu S.N.O.P. CZ. Dne 25. září probíhal ve  fi rmě den 

otevřených dveří pro zaměstnance a jejich rodiny. Jako jedno 

z  poděkování za  sponzorství jsme jeli ukázat požární útoky. 

Sestavily jsme dvě soutěžní družstva. Po  odběhnutí dostaly 

děti lístky na občerstvení, mohly si projít výrobní halu, nechat 

si pomalovat obličej, zastřílet si z  luku, podívat se na  různá 

vystoupení apod. Den se krásně vydařil, všichni si ho náramně 

užili a my se budeme těšit na další spolupráci.

Aneta Topičová

 » Závody v Rosicích
Dne 8. října probíhaly závody TFA mladých hasičů 

na zámku v Rosicích pod názvem „Hasiči bez ohně“. Pro ty, co 

neví, co  jsou závody TFA, jde o soutěž jednotlivců a zkoušku 

síly. Soutěž byla rozdělena do 3 kategorií – přípravka (5-7 let), 

mladší žáci (8-11 let) a starší žáci (12-15 let). Na startu se sešlo 

celkem 195 dětí z 20 sborů a obcí. Naši obec jelo reprezentovat 

12 mladých hasičů. Je nutné podotknout, že na tuto soutěž jsme 

se dostali zcela náhodně, vůbec jsme netušili, co nás čeká a měli 

jsme pouze 1 trénink, na kterém jsme ale nemohli vyzkoušet 

všechny disciplíny. Nemáme bariéry, hammer box, na tréninku 

jsme sice nachystali fi gurínu, motání hadic, pneumatiku, ale 

neodpovídalo to realitě. Až na závodech jsme zjistili, jak kdo 

má velkou pneumatiku, jak těžký je kanystr a hlavně jak dlouhé 

mají tratě. Závody jsme pojali jako utužování kolektivu, užít si 

srandu a získat nové zkušenosti. Ale musíme říct, že z výsledků 

jsme byli překvapení, jak to naše děti zvládli. Jediné, co nám to 

trochu kazilo, bylo sychravé počasí.

  Nástup
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  Adéla Fleischerová

  Jan Herzán

  Tadeáš Fleischer

  Jakub Humpolíček

V kategorii starší žáci závodilo celkem 67 závodníků a zde 

jsme měli dva zástupce – Adélu Fleischerovou a Jana Herzána. 

Na trati je čekalo celkem 10 stanovišť – zapojit hadici na  mašinu 

a proudnici uložit na místo určení, vyběhnout schody do 1. patra, 

odtáhnout fi gurínu, seběhnout schody, 3x otočit pneumatiku, 30 

ran do hammer boxu, stahovat ručkováním velkou hadici, smotat 

zásahovou hadici a uložit ji do bedny, přenést (odtáhnout) 20l 

kanystr téměř plný, překonat bariéru s oknem. Ač se to nezdá, 

trať byla náročná, fyzicky vyčerpávající a navíc jsme stáli proti 

zkušeným (nováčků bylo velmi málo). Adéla se s časem 4:11:88 

umístila na 59. místě, ale Honza Herzán překvapil krásným 12. 

místem s  časem 2:47:04. A  to oba jeli s  obavy, že nezvládnou 

vůbec bariéru s oknem a zvládli ji.

  S vedoucími

V kategorii mladší žáci závodilo 73 závodníků. Měli jsme 

zde 5 zástupců a hned 4 z nich se umístili v první patnáctce. 

Na trati je čekalo taky 10 stanovišť – zapojit hadici na mašinu 

a proudnici uložit na místo určení, 5x otočit pneumatiku, 20 

ran do hammer boxu, odtáhnout fi gurínu, přenést (odtáhnout) 

20l kanystr naplněn do jedné třetiny, schody do krytu, smotat 

dětskou hadici a vložit ji do bedny, vyběhnout schody z krytu, 

přeskočit nízkou bariéru, stahovat ručkováním velkou hadici. 

Nejlépe se v této kategorii umístil Tadeáš Fleischer, a to na 9. 

místě s  časem 2:09:78, hned za  ním na  10. místě skončil 

Jakub Humpolíček s časem 2:09:83. Dále na 13. místě Tereza 

Vaníčková (2:13:39), na  14. místě Daniel Janderka (2:16:11) 

a na 34. místě Jan Bezděk (2:34:53).

  Tereza Vaníčková

V  kategorii přípravka startovalo 55 závodníků a  zde jsme 
měli taky 5 zástupců – Karla Kolegara, Kateřinu Vaníčkovou, 
Filipa Vejvalku, Kláru Šedrlovou a  teprve tříletou Kristýnu 
Šedrlovou, která nahradila Tinu Suttrovou. Na trati je čekalo 8 
stanovišť – zapojit hadici na mašinu a proudnici uložit na místo 
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určení, 5x otočit pneumatiku, do špalku uhodit 10 ran gumovou 
palicí, přeskočit nízkou bariéru, odtáhnout fi gurínu, přenést 
(odtáhnout) 20l kanystr naplněn do  čtvrtiny, smotat dětskou 
hadici a  vložit do  bedny, stahovat ručkováním velkou hadici. 
Na posledním místě s časem 7:10:15 skončila Kristýna Šedrlová, 
ale jak již bylo zmíněno, měla konkurenci v  podobě starších 
závodníků (od  5 let). Bojovala statečně, nevzdala to a  do  cíle 
doběhla s  úsměvem. I  když s  tím doběhl skoro každý v  této 
kategorii :-). Na 48. místě  s časem 4:06:02 skončila Klára Šedrlová, 
na 36. místě s časem 3:02:86 skončil Filip Vejvalka, na 14. místě 
s  časem 2:18:71 skončila Kateřina Vaníčková. Největší úspěch 
v této kategorii jsme zaznamenali díky Kájovi Kolegarovi, který 
s časem 1:58:63 obsadil 4.  místo (závodník na 3. místě měl čas 
1:58:46). Jak je vidět, medaile utekla jen o vlásek.

  Daniel Janderka

  Filip Vejvalka

I když závody byly dlouhé (odjížděli jsme už v sedm ráno 

od hasičky a vyhlášení bylo v 16  hod.), troufám si říct, že si 

to všichni užili. Po  odběhnutí našich závodníků jsme měli 

necelou hodinu do vyhlášení, tak jsme děti vzali do cukrárny. 

Na vyhlášení každý soutěžící dostal medaili, diplom a malou 

pozornost. Ale pro nás jsou všichni vítězové. Nikdo z  nás 

nevěděl, co nás čeká, ale všichni to zvládli a  překvapili. 

Na facebookových stránkách SDH Vedrovice se můžete podívat 

na fotky a videa. Děkuji ještě jednou za vzornou reprezentaci 

sboru a  obce, děkuji kolegům vedoucím mladých hasičů 

a v neposlední řadě děkuji rodičům, kteří nám pomáhají, ať už 

na tréninku nebo s odvozem dětí na závody.

Aneta Topičová

 » Opět soutěžíme 
Po  třech letech se opět dokázalo poskládat družstvo žen, 

které v sobotu 14. května odjelo na  závody do Rakšic. Poslední 

závody jsme odběhly 13. července 2019 na domácí půdě, kde  

se  nám bohužel nedařilo, a  požární útok jsme nedokončily. 

Do Rakšic jsme odjížděly především v sestavě, která začínala 

v letech  2008-2010, pouze dvě z družstva jsou u nás nováčci. 

Nutno podotknout, že závody jsme domluvily o  týden dřív 

na  hasičské zábavě a  nebyl žádný prostor na  trénink, ale 

i  tak jsme věřily, že útok dokončíme s  časem a  ne jak u  nás 

(nesplněno). Zjistily jsme, že je to jak s  jízdou na kole. Nedá 

se to zapomenout. Ba naopak, možná lepší než když se 

trénuje. V  prvním kole i  po  pádu (přece jen musíme diváky 

i pobavit) to  vypadalo na dobrý výsledek, ale na levém proudu 

byly menší potíže, tak se časomíra zastavila v  čase 33:23. 

Druhý útok vypadal podstatně lépe a  s  časem 22:03 jsme se 

z posledního místa dostaly na první (porazily jsme ženy z Jiřic 

u Miroslavi a z Lesonic). Uvidíme dál, jestli se nám soutěžení 

podaří obnovit v plné síle jako před pár lety.

  Naše sestava

O týden později, v sobotu 21. května jsme jely na závody 

do Lesonic s  tím, že si vypomůžeme s  holkami z  Jiřic. Ony 

nám půjčily obě proudařky, my jim rozdělovačku a  strojnici. 

V  Lesonicích jsme měly co  napravovat. Poslední závody 

v Lesonicích (2013) nám přinesly poslední, třetí místo. Letos 

to byly první závody, kde nebyla „bedna“ jistá, protože jsme se 

sešla celkem 4 družstva žen. První útok se nám moc nevyvedl, 

košařka se zranila hned na startu, ale  útok dokončila. Do toho 

nám ještě „chcípla“ mašina. Útok se nám podařilo dokončit 

v čase 26,14. Na druhý útok nám přišla pomoci ještě košařka 

z  Jiřic, protože naše Peťa se do pořádku nedala (snad bude co 

nejdřív v pohodě). Druhý útok byl o něco lepší a i s menším 

zádrhelem na  rozdělovači jsme útok dokončily v  čase 24,58 

a posunuly jsme se na první místo. To nám nakonec vyfoukly 

„naše parťačky“ z Jiřic, které zvládly útok v čase 24,11. Krásně 

jsme si  prohodily místa ze závodů v  Rakšicích. Byť horší 

výsledek než v  roce 2013, stačilo nám to na  lepší umístění, 

tedy krásné druhé místo. 

Aneta Topičová

  Narážka vody
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Myslivecký spolek 
Leskoun

 » Ukliďme Vedrovice
V sobotu 26. 3. 2022 proběhla ve Vedrovicích dobrovolnická 

úklidová akce, v rámci celosvětového dne „World Cleanup Day“, 

který probíhá přibližně ve 150 zemích. U nás je tento den, který 

je zasvěcený úklidu odpadu, známý pod názvem „Ukliďme 

Česko“. Po celém světě se zapojily do úklidu odpadků miliony 

dobrovolníků a  jejich cílem je pomoci znečištěné přírodě 

od nepořádku. V rámci letošní akce jsme se zaměřili zejména 

na úklid odpadu v okolí Písníků, Čertovy díry a okolí hlavních 

komunikací směr rakšické nádraží a “pravlovská“. 

Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili 

do  úklidu Vedrovic a  okolí a  obci Vedrovice za  podporu. 

Mnohem lepší by ale bylo, kdyby byla krajina kolem nás čistá 

a  lidé se mohli scházet kvůli příjemnějším věcem než kvůli 

úklidu nepořádku po nezodpovědných spoluobčanech. 

 » Myslivecký víkend
22. – 24. 4. proběhl v Miroslavských Knínicích Myslivecký 

víkend. Součástí Mysliveckého víkendu byla výstava trofejí 

z  26 honiteb, včetně Vedrovic a  Kubšic, jarní svod psů, či 

program pro děti základních škol. Místa pořádání této události 

na  Moravskokrumlovsku myslivci každoročně obměňují. 

V roce 2023 bude tuto akci pořádat Myslivecký spolek Leskoun 

v Kubšicích.

Lenka Řezáčová

Spolek přátel tradic 
a vína Vedrovice

Jsme moc rádi, že jsme se mohli na  Dni obce Vedrovice 

představit s  folklorním kroužkem Vedrováček, který funguje 

teprve od letošního roku. Děti jsou velmi šikovné a vystoupení 

zvládly na výbornou. Program kroužku je velice pestrý, od her, 

přes lidové zvyky, povídání o  Vedrovicích a  seznamování 

s  lidovými písněmi a  tanci. Nacvičovali jsme vystoupení 

na Rozmarýnové hody, na které se děti velmi těšily.  

Spolek poprvé zorganizoval řízenou degustaci vína. 

Degustace proběhla také na  Den obce Vedrovice ve  sklepě 

muzea a informačního centra. Prezentována byla vína místních 
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vinařů, kterým tímto děkujeme za  poskytnuté vzorky (Jiří 

Janíček, Robert Kočár, Ludvík Kopetka, Stanislav Řezáč, Pavel 

Smrček). Řízeným degustacím se spolek chce v  budoucnu 

nadále věnovat a podporovat Vedrovice, jako vinařskou obec.   

V současné době také probíhá etnografi cký výzkum mapující 

lidovou kulturu, tradice, zvyky a místní pokrmy ve Vedrovicích, 

na kterém spolupracujeme s etnografem Mgr. Jiřím Mačudou, 

PhD. z  Jihomoravského muzea ve  Znojmě. V  rámci 

výzkumu spolek zorganizoval setkání s  pamětníky v  Muzeu 

a  informačním centru. 

Výzkum odhaluje mnohé 

zajímavosti z  historie 

obce. Bylo například 

objeveno několik starých 

a  neznámých rozhovorů 

s vedrovickými pamětníky 

z  60. let 20. století a  zcela 

náhodou i  informace 

o  vedrovické zabijačkové 

specialitě, kterou kdysi 

dávno zaznamenal jeden 

nadšenec z Vémyslic. Také 

úspěšně míří ke  konci 

rekonstrukce vedrovického mužského kroje, kde byla objevena 

i pro tento kroj typická výšivka. 

Lenka Řezáčová

 » TREŠÓN s koštem domácích pálenek 
a likérů
13. srpna Spolek přátel tradic a vína Vedrovice pořádal další 

ročník dožínkové slavnosti TREŠÓN. A bylo jako vždy veselo! 

A  to i  díky cimbálové muzice Grajcar, která předvedla, že ji 

právem patří postavení jedné z nejpopulárnějších cimbálových 

muzik, a kromě lidových písní večer okořenila i „Folk‘n‘lorem“, 

hity světoznámých kapel, jako Queen nebo Metalica.

Na  dožínkách nechybělo dobré jídlo a  pití, jako maso 

na  kotlíku, domácí chleby (děkujeme Janě Stehurové), které 

bylo možné ochutnat s  domácí škvarkovou pomazánkou, 

paštikou nebo domácím sádlem s  cibulí. Důležitou součástí 

akce je košt domácích pálenek a  likérů. Po  loňské úrodě 

bylo bodováno 12 vzorků pálenek (3 meruňkovice, 6 

slivovic a 3 hruškovice). Hodnocení probíhalo přímo na akci 

prostřednictvím hodnotících tabulek s  anonymizovanými 

vzorky. V jednotlivých kategoriích se vítězi stali Matěj Horáček 

(meruňkovice), Jaroslav Becha (slivovice) a Richard Janderka 

(hruškovice). Účastníci měli také možnost okoštovat 8 likérů, 

které nebyly bodovány a vzorky z minulých ročníků.  

Počasí nám přálo a dožínky se vydařily. Děkujeme za přízeň 

a těšíme se za rok. Zároveň bychom vás všechny rádi pozvali 

na Martinské hody, které se uskuteční v sobotu 12. listopadu. 

K tanci a poslechu hraje dechová kapela Skoroňáci.

Lenka Řezáčová

  Setkání s pamětníky
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Rybářský
spolek Vedrovice

Poslední víkend v  červnu jsme pořádali již 18. ročník 

rybářských závodů dospělých a  9. ročník závodů mládeže. 

Měli jsem všichni radost z toho, že v neděli mezi dětmi zvítězil 

domácí borec, Zdeněk Zelníček. Obě akce se nám vyvedly, 

návštěva závodníků i  přihlížejících byla uspokojivá, a  tak se 

budeme těšit na setkání u našeho rybníka zase v příštím roce.

Důležitou akcí tohoto roku je vypuštění a  výlov rybníka. 

Děláme ho po 14-ti letech z důvodu potřeby vymrznutí bahna, 

které tímto nebude obsahovat nemoci, které naši obsádku 

ryb v posledních letech trápily. Výlov plánujeme na sobotu 5. 

listopadu od 8:00 hodin. Kapry v konzumní velikosti (2-4 kg) 

bychom chtěli prodávat přímo na místě a  za utržené fi nance 

bychom v  příštím roce nakoupili novou násadu. Zbytek ryb 

bychom chtěli přes zimu uchovat v  koupališti, abychom je 

mohli vrátit na jaře zpět do rybníka.

Rybářský kroužek bude zahájen v  sobotu 14. ledna 2023 

a měl by se konat každý týden, až do dubna, kdy bychom ho 

chtěli ukončit závěrečnou zkouškou k  získání rybářského 

lístku.

Přejeme všem klidný zbytek roku.
Petrův zdar!

Za rybářský spolek Vedrovice

Richard Janderka

  Štika 81 cm, lovec Hynek Gigimov, 24.09.2022

 » Mladí rybáři na Vrabčáku
Krátkým článkem se vracíme k  prázdninám, kdy se již 

po třetí uskutečnil u rybníka Vrabčák v Moravském Krumlově 

tábor pro mladé rybáře. Tábora se zúčastnilo 22 dětí ve věku 

od 5 do 15 let a zkušení rybáři coby vedoucí. Nejmladšími byli 

Dušánek a Jituška Móčovi z Jezeřan-Maršovic. Mimochodem 

Dušánek ulovil kapra 82 cm.

Po všechny dny po budíčku v 7 hodin, rozcvičce a snídani 

se děti věnovaly intenzivnímu rybaření. Byla pro ně připravena 

soutěž o  všestranného rybáře. Skládala se ze tří disciplín: 

z lovu na plavanou, na položenou a z poznávání sladkovodních 

ryb. Všichni předvedli své zkušenosti a znalosti velmi dobře. 

Zvítězil Daniel Hnilička z Moravského Krumlova. Při deštivém 

počasí jsme trávili čas v klubovně a hráli zábavné hry, například 

jsme se dozvěděli, že orel dělá „krá, krá…“ Zavítal mezi nás 

pan Jiří Ouředníček z  Prahy, pětinásobný mistr světa v  lovu 

ryb na Feeder, a ve dvouhodinové přednášce nás seznámil se 

základy úspěšného lovu tímto způsobem.

O  stravování se staral převážně pan Richard Janderka, 

po jeho špenátové specialitě by se dělaly boule za ušima i panu 

Z. P.  Týden uběhl neuvěřitelně rychle. Děti prožily úžasné 

dramatické i humorné chvíle, mnohému se naučily a užily si 

skvělého rybaření.

Bylo uloveno 162 ks velkých ryb. Největší vážila 10,8 kg 

a ulovil ji Luboš Trupl. Dále jsme chytili 64 malých kapříků, 

ty jsme přenášeli do  spodního rybníka a  velké množství 

ostatních ryb, které nikdo nepočítal. Z tábora si děti odnesly 

nejen medaile a dárky, ale hlavně spoustu nevšedních zážitků 

a vzpomínek.

Závěrem děkuji jménem svým i  dětí Rybářskému spolku 

v  Moravském Krumlově za  poskytnutí sociálního zázemí 

a prostoru pro stany a rybaření. Dále vedoucím, kteří pomáhali 

dětem v problémových situacích, dohlíželi na jejich bezpečnost 

a předali jim spoustu zkušeností. Zejména děkuji za všechny 

zúčastněné panu Richardu Janderkovi za jeho velice obětavou 

práci, kterou již po mnoho let pro děti dělá. Ríšo, děkujeme! Ať 

žije Vrabčák 2023!

Antonín Špaček, Jezeřany-Maršovice

  Rybářské závody 

mládeže 2022 - 

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

fanoušky místního fotbalu, kteří jsou nedílnou podporou pro 
naše mladé i dospělé fotbalisty. 

Díky lepší covidové situaci měli naši mladí i dospělí 
fotbalisti prostor se věnovat v zimním chřipkovém období 
tréninku bez velkého omezení. Místní fotbalová mládež měla 
prostor se věnovat tréninkům v místní sokolovně. Dospělí 
fotbalisti se mohli tradičně věnovat zimní přípravě.

Kategorie mladších přípravek úspěšně absolvovala svoji 
první fotbalovou sezónu 2021/2022 v kategorii “KINDERWEL 
Okresní soutěž mladších přípravek sk. B“, kde  pokračovala 
ve své zápasové praxi, kterou započala v létě minulého roku 
okresním turnajem vedeným asociací České republiky FAČR. 
Mladší přípravka předvedla úctyhodné výkony, kde důkazem 
je zakončení v posledním zápase vyrovnaným výkonem proti 
Moravskému Krumlovu, který proběhl na domácí půdě v 
pátek 27.5. od 17:00. Velký vliv na takové kvalitní a stabilní 
výkony a celkovou kolektivní prezentaci a vizitku týmu patří 
všem rodičům, kteří své děti v místním mládežnickém fotbalu 
podporují. SK Vedrovice tímto všem rodičům mockrát děkuje 
za podporu a zároveň se těší na další vzájemnou spolupráci. 

Další pozitivní novinkou je velmi nadějné zapojení do 
zápasové praxe novou mládežnickou kategorii a to kategorie 
mladších žáků, která věkově pokračuje po mladší přípravce. 
Jedná se o mládežnický věk od 9 – 13 let. Smyslem otevření 
této mládežnické kategorie je více podpořit sportovní 
volnočasové aktivity pro mládež nejen pro nejmenší, ale i pro 
děti v teenegerském věku v naší obci. 

Kategorie můžu má v letošním ročníku soutěže 2021/2022 
“Znojemské pivo III. třídy skupiny B“ prolínavé výsledky, ale 
téměř na konci sezóny se drží obstojně na 9. místě.

Dále si klub SK Vedrovice pro Vás připravuje několik 
kulturních akcí. První akce proběhla 21.5. v Písnikách, kde 
zahrály skupiny Kabát a Cayman. Další akce jsou tradiční 
PROFI Cup a další ročník fotbalového plesu. Budeme se na 
Vás těšit.

Na závěr SK Vedrovice moc děkuje všem místním 

fanouškům za podporu pro naše mladé i dospěle fotbalisty. 

Zároveň klub SK Vedrovice přeje všem místním fotbalistům 

další fotbalové úspěchy a sportovního ducha. 

Filip Kolegar
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RODIČOVSKÉ 
SDRUŽENÍ PŘI MŠ

 » Zprávičky z rodičovského sdružení
Maškarní ples v  březnu 2022 se opravdu vydařil. Konal 

se po  dvou letech a  děti si ho náležitě užily. Za  to díky 

i moderátorovi Vaškovi Ostrovskému, který nás odpolednem 

provedl.  A díky patří i všem, kteří se na něm podíleli. 

V  červnu jsme se rozloučili se školkou na  pikniku, 

maminky napekli dobroty, děti si smlsly na zmrzlině a melounu. 

A pak hurá na prázdniny.

Drakiáda v  září vyšla přímo ukázkově. Nejen, že nám 

svítilo sluníčko, ale i vítr se nedal zahanbit a draci létali jako 

o život. Kdo byl zmožen, poseděl na lavičkách a ochutnal něco 

z dobrot, které maminky upekly, napil se a hurá znovu pouštět 

draky. Nakonec jsme rozdělali oheň a opekli buřtíky.

 » Setkávání s říkankou
Se začátkem nového školního roku jsme se opět začali 

scházet na „Setkávání s říkankou“, které je určeno pro batolátka 

od 1 roku do 3 let a jejich doprovod. 

A jak naše setkání probíhá? Společně se přivítáme, naučíme 

se básničku, písničku, něco si vytvoříme, trošku se protáhneme, 

pohrajeme si, nebo jen lenošíme. Prostě jak se nám zrovna 

chce, nebo taky nechce :-) Setkáváme se většinou na hřištích – 

v Písníkách, na víceúčelovém, na fotbalovém, … A když nám 

počasí nepřeje, dovádíme v mateřském centru. 

Jak zjistíte, kde se v  daný den setkáme? Napište zprávu 

na  facebookové stánky Mateřského centra Čtyřlístek, nebo 

kontaktujte přímo mě – Anička Bohdanská. 

Neváhejte a  přidejte se k  nám každou středu od  10:00. 

Budeme se těšit! 

Také bych Vás ráda 

nalákala na  akci Vánoční 

okénka 2022, kterou pořádá 

Mateřské centrum Čtyřlístek 

pod taktovkou Petry Slané.

Počátkem Vánoc se 

každý den rozsvítí jedno 

vyzdobené okénko, které 

může být právě Vaše, stačí 

se jen do  akce zapojit. 

Jde o  takový okénkový 

adventní kalendář, kterým 

si zpříjemníme vánoční 

čas a  čekání na  Štědrý den. 

Loňská okénka se velice 

vydařila, aktéři si na výzdobě dali záležet a děti byly potěšeny, 

co vše na ně u okének čekalo za překvapení. Pokud nechcete 

zdobit okénko, můžete se zapojit i  tím, že okénko najdete 

a přijdete se na něj podívat.

O  akci budete včas informováni prostřednictvím 

facebookových stránek Mateřského centra Čtyřlístek, případně 

plakáty. 

Anna Bohdanská, Mateřské centrum Čtyřlístek



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2022

25

SENIOŘI

 » Pétanque
Už od  roku ????  tu zdomácněla a  ujala se oblíbená hra 

Petangue, po vedrovsky petang. Je to dost dlouho, ale stále není 
v  naší obci dostatečně rozšířené, že se vlastně této hry může 
zúčastnit každý náš občan tohoto i minulého století, respektive 
tisíciletí. První co je třeba udělat: Zajít do  písníků, kde je 
petangové hřiště. A to v některé pondělí od 17-ti hodin (pokud 
je příznivé počasí). V tuto dobu sem přicházejí již dlouhodobě 
hrát vedrovičtí prvoligový petangisté. Jsou zde pohodlné lavičky 
kolem hřiště, odkud můžete sledovat průběh hry a  pochopit 
její systém. Není to nic složitého. Když se jako fandové do toho 
vžijete a hra vás zaujme, tak si to hned některý příští den můžete 
zde vyzkoušet. Bez registrace, bez poplatků, bez vlastního 
nářadí. To máme uloženo v  prvních dveřích za  zahradní 
brankou u hodných manželů Balcárkových. Místnůstka je stále 
přístupná. Jsou zde dva kufříky petang. koulí, v  každém jiná 
barva. Dále dva kruhy na startovní odhazování, kyblík s křídami 
a  shrnovadlo na  úpravu terénu, též si vzít i  závěsnou tabulku 
na zapisování jednotlivých bodů. Co dál? Je třeba, aby se sešli 
aspoň dva nebo více hráčů, domluvit se kdo s kým a hra může 
začít. Poté si mezi sebou domluvte další setkání a  užívejte si 
každý týden tuto zábavu. Než vyrazíte do  terénu kouknout se 
co je to vlastně ten petang, tak trochu teorie, ať jste při fandění 
v obraze: Hrajou proti sobě vždy dvě mužstva, minimálně jeden 
proti jednomu. Nejideálnější je tři proti třem. Každé mužstvo 
má rozdílnou barvu koulí. Háže se z  kruhu na  delším konci 
hřiště. Prvně se hodí košonek (dřevěná kulička velikosti ryngle), 
který je potom cílem na házení. Při házení se soupeři po každém 
hodu na startu střídají. Po vyčerpání hodů se určí, kdo je k cíli 
nejblíže a dostává bod, případně i více, když je tam více stejných 
barev. Hraje se zhruba do 5-ti až 10-bodů, dle dohody. Zapisuje 
se to na pověšenou tabulku. Po zapsání se se pokračuje v házení 
na opačném konci hřiště, také z kruhu. Můžete si klidně udělat 
turnaj a hrát i více mužstev, každý s každým. Vítěz hry získává 
odměnou potlesk, v  lepším případě deci něčeho doneseného 
a v případě sponzora věcný dar nebo pohár. Kdo by si opravdu 
chtěl zahrát a nemá kolem hry všechno jasné, tak se může obrátit 
na  Jendu Formana staršího, který vše dopodrobna vysvětlí 
a může i vstoupit do hry a její průběh komentovat. Mimochodem 
ti co petang nyní hrají, také občas opékají, gril na uhlí k tomu 
mají. Zájemcům ho rádi zapůjčí. Ještě k provozu a k prostoru 
v  písníkách: Už za  hromadou hlíny nemění ženy plíny, je tu 
z plechu kadibudka, intimity to záruka. Altánek se nám teď více 
líbí, natřen čerstvě vyniká, ale přesto něco chybí, je tu podlaha 
písčitá. Což dát trochu beton dlažby, hned je lepší kultůra, 
pochválí to jistě každý a pořádek bude znát. Altánek má nový 
kabát, ale co sestry lavičky, má snad někdo dobrý nápad jak je 
zmladit, trošičky? Návštěvníky těchto míst musí trochu rozhodit, 
když třeba něco očistit, že v blízkosti není voda a zapatlán se čistit 
doma. Aspoň trochu vodičky, dětem umýt ručičky. Ostatní to 
uvítají, když tu WC používají. Ještě malá náznačka, pro dospělé 
houpačka. Houpačka ta vícemístná rodiče si jistě získá. Když si 
děti v písku hrají. rodiče se pohoupají, povykládaj s druhými, 
spokojeni všichni s všichnimi. Do budoucna věříme, že kopec 
hlíny pryč zmizne. V  písníkách snad poldr vznikne, pod ním 
bude zóna klidu, velká voda nepronikne, podívat se na to přijdu. 
Vidím světlo na  konci tunelu, opouštím klávesnici a  bude mi 
potěšením, když vás tento článek trochu zaujal.

Babický Stan.

 » Štěpánští koledníci v ČT, přímém 
přenosu TV NOE a také u vás
Milí přátelé,

dny překotně letí. Ani jsme se nenadáli a  je tu opět 

nejkrásnější čas v roce – jak se zpívá v naší nové koledě:

„Brambory v uhlících, vzduch voní natí, 

podzim vše převléká, strom, keře zlatí.

Kratičký advent a rok se skončí, 

starým i capartům zazáří oči.“

Letošní rok je pro nás - Štěpánské koledníky - takzvaně 

přelomový. Jednak nás pozvala do  adventního koncertu 18. 

12. 2022 o  4. neděli adventní Česká televize, dále se 27. 12. 

2022 ve 20 hodin uskuteční přímý přenos našeho vánočního 

koncertu na  TV Noe a  pak také HRAJEME LETOS U  VÁS. 

Těšíme se tak z  toho, že překročíme hranice kraje a budeme 

smět přinést radost lidem v celé naší zemi. 

Už počátkem roku jsme natáčeli dvě koledy, abychom k nim 

mohli v průběhu roku dodělat video. Natáčení jak audia, tak 

i videa probíhalo v srdečné atmosféře (viz foto) a my věříme, 

že námi prožívaná radost bude nakažlivá a přenese se i na vás. 

Od  prosince tak jsou na  YouTube ke  shlédnutí další koledy, 

z nichž jedna je novinka „Ej z poza buka“, která zněla na loňské 

koncertní šňůře. Doufáme, že vám budou koledy zpříjemňovat 

vánoční čas.

Od  října vždy pilně cvičíme, abychom ke  koledám, které 

od  nás na  koncertech čekáte, přidali i  nějakou novinku jako 

dárek pod stromeček. V zásobě jich máme vícero. Štědrý večer 

ukáže, kolik jich zvládneme dotáhnout do hratelné a zpívatelné 

podoby. Nároky našeho šéfa, Martina Nováka, jsou vysoké, 

protože posluchač má zkrátka dostávat to nejlepší.

Pravdou je, že tu největší radost zažíváme, když se s Vámi 

můžeme setkat na  některém z  našich vánočních koncertů, 

protože na  živo je zkrátka na  živo… Když cítíme, jak to 

v prostoru pulzuje, a že se nám společně podařilo propojit, jsme 

v sedmém nebi :-) Loni nebo předloni se k nám doneslo, že si 

pak v dalších dnech někteří naše koledy dokonce pobrukují… 

A tak vám, nám a vůbec lidem všude ve světě přejeme, aby 

pro nás letošní vánoční svátky byly novým zdrojem pokoje, 

síly, obdarování. Abychom milovali život a  dny příští jsme 

naplňovali radostí a dobrem - i když víme, že se vše zmíněné 

bude v dalším roce mnohé z našeho života snažit vytlačit. 

Milí přátelé,

koncert u  Vás pro nás má ještě jeden rozměr. Přijďte 

společně s  námi poděkovat za  dar života, přijďte si jen tak 

odpočinout, nadechnout se atmosféry Vánoc a  nakazit se 

kusem muzikantské radosti našeho Moravského Slovácka až 

po koledy nové oblečené v netradičním hávu.

Těšíme se, že si všichni společně uděláme krásný večer. 

Přijďte, když už ne kvůli Štěpánským koledníkům, tak 

se alespoň zahřát. Když nás bude hodně, nadýcháme si… :-) 

(ví Bůh, jak o svátcích bude…) 

Krásné nejen Vánoce, ale i  dny roku příštího, Vám 
za Štěpánské koledníky přeje 

Staňa Bílek.

Více o nás na: www.stepanstikolednici.cz. 

Více od nás na: CD, nebo si nás jen tak poslechněte přes 

hlavní stream kanály typu Spotify, iTunes nebo YouTube.
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Vystoupí:

Štěpánští koledníci

22.12.2022
začátek v 18.00 hodin
Kulturní dům ve Vedrovicích

Předprodej vstupenek: Muzeum a informační centrum Vedrovice
Vstupné: 150 Kč - dospělí
   ZDARMA děti do 15 let (včetně)

Prodej nového CD

OB EC  VEDROV ICE
VÁS  SR DE Č NĚ  Z V E  NA  PŘEDVÁNOČNÍ  KONCER T

Nastal
asp eradostný
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» přihlášky k ZP MV ČR
» přehledy OSVČ
» bonusové programy
» informace

»

»

»

»

Potřebujete poradit, 
odevzdat nebo 

vyzvednout 
formulář?  

Už nemusíte do jiného města. 
Navštivte od 1. 12. 2022 

naše kontaktní místo 
na Poště partner 

nebo od 1.7. do 30.9. 2023

Přihlaste se k nám
do 31. března

Vedrovice

Pošta partnerVedroviceVedrovice č.p. 326



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2022

Přemysl Záviška, nar. 1942

Stanislav Mach, nar. 1959

Jiřina Bačíková, nar. 1945

Marta Horáková, nar. 1933

Božena Kašpárková, nar. 1933

Naděžda Novotná, nar. 1951

Pohyb obyvatel
Přistěhovalo se 13 občanů

Narodilo se 11 děti

Odstěhovalo se 6 občanů

Zemřelo 8 občanů

Ke dni 17.10.2022  mají Vedrovice 893 obyvatel

Přistěhovali

na  čp.151 - 2 osoby, na  čp.163 - 1 osoba, na  čp. 248 - 2 

osoby, na čp. 271 - 1 osoba, na čp. 331   - 4 osoby, na čp. 353 - 3 

osoby

Odstěhovali

z čp. 92 - 1 osoba, z čp. 184 - 1 osoba, z čp. 266 - 1 osoba, 

z čp. 276 - 1 osoba, z čp. 306 - 1 osoba, z čp. 308 - 1 osoba

Narozené děti
Šmídová Linda

Kolegar Samuel

Stareček Štěpán

Havlíčková Sofi e

Bogner Alan

Macíček Antonín

Macíček Matěj

Macíček Ota

Panáčková Adéla

Černík Dominik

Chrástová Žofi e

Zemřeli
Milada Janíčková, nar. 1950

Ludmila Závišková, nar. 1938

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

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

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

 » Vítání dětí do života 10. 7. 2022

  Zleva: Sofi e Havlíčková, Samuel Kolegar, Linda Šmídová, Karolína Vejvalková

 » Vodní srážky za rok 2022

Leden ...................................... 12 mm

Únor ...................................... 6,5 mm

Březen ...................................... 9 mm

Duben ................................. 16,5 mm

Květen ............................... 102,5 mm

Červen .................................... 77 mm

Červenec ........................... 100,5 mm

Srpen .................................... 102 mm

Září ......................................... 36 mm

Zatím za rok 2022 spadlo 462 
mm.

V roce 2021 za stejné období 539,5 

mm.

Děkujeme za zaznamenávání panu 
Petru Hluskovi.

 » Kulturní kalendář do konce roku 2022 a začátek 2023

12. 11.  .. Martinské hody
16. 11.  .. Lampionový průvod
17. 11.  .. Večer pro důchodce
3. 12.  ..... Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka
3.12.   ..... Poslední Leč

16.12.  ... Ladovy Vánoce

22.12.  ... Štěpánští koledníci v KD

31.12.  ... Silvestrovský fotbálek

8.1.  ........ Tříkrálový koncert v kostele sv. Kunhuty


