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 �Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

Končí květen, můj nejoblíbenější měsíc v  roce. Máme 
za sebou od začátku roku již několik úspěšně dokončených akcí 
a další projekty jsou v podobě přípravy, nebo jsou v běhu. Mohlo 
by té práce být pro obec odvedené více, kdyby nám v  každém 
týdnu nechyběl minimálně jeden den, kdy musíme obhajovat 
před nejrůznějšími kontrolními a  rozhodovacími institucemi 
tyto projekty, rozhodnutí zastupitelstva a  dobré jméno obce 
i své vlastní, protože na nás někdo podal bezdůvodnou stížnost, 
trestní oznámení, anebo nesmyslný podnět k  šetření, či je něco 
záměrně zdržováno. Příkladem budiž délka průběhu schvalovaní 
Územního plánu Vedrovice.

Bere nám to čas i  energii, škodí to zejména obci samotné 
a brzdí to její rozvoj, ale slibuji Vám, že se těchto lidí, ani spolku, 
který byl za  tímto účelem založen, nezalekneme a  budeme 
dále usilovně pro obec pracovat, připravovat pro Vás potřebné 
projekty a  dělat vše pro to, aby naše obec byla LEPŠÍ, aby se 
ve  Vedrovicích žilo LÉPE, a  aby se o  Vedrovicích hovořilo 
v LEPŠÍCH příkladech, než v těch, že je u nás tolik „potížistů“.

Jsem rád, že se při těchto zbytečných starostech dokážeme 
dobře bavit, setkávat se, žít v obci pestrý život a dělat společnou 
práci. Moc si vážím toho, kolik lidí se sešlo na výsadbě alejí, jaké 
množství práce se odvedlo a co se nám vlastně povedlo. Všem, 
kdo přidali ruku k dílu, patří velký dík!

Stále více si uvědomuji, že nekončí jen měsíc květen, ale 
také „má na kahánku“ školní rok, kdy jsem mohl být součástí 
všedního života naší školy a vidět, jak se mění, jak se stává tím 
místem, kam každý přijde bez obav a dostane se mu náležitého 
přijetí. Vnímám, jak se děti začínají těšit na prázdniny, a jak by 
si pedagogové i personál ve škole a školce zasloužili odpočinek, 
protože jedou všichni celý rok „na doraz“.

Přeji proto hezké vysvědčení a prázdniny všem dětem, jejich 
rodičům a kantorům zasloužený odpočinek a Vám ostatním, bez 
rozdílu, přeji krásné léto se spoustou zážitků!  

Váš starosta
Richard Janderka

 �Radnice informuje

 �Územní plán Vedrovice
Na  zasedání ZO Vedrovice, dne 09.05.2019 byl schválen 

náš nový Územní plán a  následující den zveřejněn. Po  15 
dnech nabyl účinnosti a bude tak pro nové stavby v naší obci 
i  další rozvoj obce samotné závazným dokumentem. Proces 
schvalování trval déle než tři roky.

Průběh schvalování rozvojového dokumentu 
naší obce
O  pořízení územního plánu Vedrovice (dále jen ÚP 

Vedrovice) rozhodlo ZO Vedrovice svým usnesením 
na  zasedání dne 29.02.2016 a  zároveň určilo starostu obce, 
jako spolupracovníka s pořizovatelem územního plánu. Obec 
požádala v souladu s ustanovením § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) Městský úřad 

Moravský Krumlov o  pořízení výše uvedeného územního 
plánu. 

Návrh zadání územního plánu Vedrovice byl vypracován 
na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního 
plánu ze dne 29.02.2016. Návrh zadání byl projednán již 
v listopadu 2016 (tzn. byl zaslán jednotlivě dotčeným orgánům, 
sousedním obcím a  krajskému úřadu. Návrh zadání byl 
vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Moravský 
Krumlov v termínu od 17.10.2016 do 17.11.2016 a na Obecním 
úřadu Vedrovice v termínu od 18.10.2016 do 01.12.2016. Dále 
byl návrh zadání zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na ÚD MěÚ MK a OÚ Vedrovice).

Následně byl vypracován návrh ÚP, který byl rovněž 
projednán (tzn. že Opatřením ze dne 22.5.2017 bylo 
oznámeno zahájení projednávání návrhu ÚP a  zároveň 
i oznámení o společném jednání o návrhu ÚP, které proběhlo 
dne 7.6.2017. Na  základě výsledku projednávání návrhu 
ÚP s  dotčenými orgány a  nesouhlasu orgánu ochrany ZPF 
rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 
22.8.2017, že některé návrhové plochy budou vypuštěny nebo 
upraveny. Po úpravě návrhu ÚP pořizovatel zaslal dne 25.8.2017 
na  orgán ochrany ZPF odboru ŽP KrÚ JmK v  Brně žádost 
o přehodnocení jejich stanoviska. Nové kladné stanovisko OŽP 
KrÚ JmK obdržel pořizovatel dne 7.9.2017. Poté zpracovatel 
přichystal úpravu návrhu ÚP k řízení o územním plánu).

První veřejné projednání ÚP Vedrovice proběhlo dne 
03.01.2018 a  na  základě vypořádání připomínek byl ÚP 
Vedrovice upraven a  znovu projednán s  dotčenými orgány. 
Druhé veřejné projednání proběhlo14.05.2019, ale na základě 
výzvy k odstranění nedostatků a zjednání nápravy (nesprávné 
vedení úřední desky obce Vedrovice), kterou dne 15.5.2018 
po opakovaném veřejném projednání vydal KrÚ JmK v Brně, 
odbor územního plánování a stavebního řádu, bylo nezbytné 
zopakovat všechny úkony projednání územního plánu. Nově 
projednané zadání a  následně i  návrh ÚP byl zpracován 
s  ohledem na  výsledky předešlého projednání. Celý proces 
schvalování a připomínkování byl opakován. 

Návrh územního plánu Vedrovice byl vypracován 
na základě zadání schváleného Zastupitelstvem obce Vedrovice 
dne 7.8.2018. Společné jednání o  návrhu ÚP s  dotčenými 
orgány a sousedními obcemi proběhlo dne 17.9.2018. Odbor 
územního plánování a  stavebního řádu KrÚ JmK sdělil 
opatřením ze dne 22.11.2018 své stanovisko k  upravenému 
návrhu ÚP, které neobsahovalo upozornění na  závažné 
nedostatky. Jejich připomínky byly zahrnuty do  návrhu ÚP 
k veřejnému projednání. 

Veřejné projednání návrhu ÚP proběhlo dne 21.1.2019. 
Po  veřejném projednání byly k  návrhu ÚP uplatněny 
připomínky a  podány námitky. K  veřejnému projednání 
uplatnil svoje požadavky Státní pozemkový úřad, pobočka 
Znojmo. Řešení těchto požadavků bylo dohodnuto s pobočkou 
Znojmo a  vypořádáno jako připomínky. Řešení těchto 
připomínek nevyžaduje další projednání a  bude zahrnuto 
do návrhu ÚP pro vydání. K návrhu rozhodnutí o námitkách 
a  vyhodnocení připomínek se záporně nevyjádřil nadřízený 
orgán ani žádný jiný dotčený orgán.

Připomínám, že na  základě dokumentu „Výzva 
k  odstranění nedostatků a  zjednání nápravy“, který obec 
obdržela v  květnu 2018 (tzn. před rokem) od  Odboru 
územního plánování a  stavebního řádu KÚ JmK, z  důvodu 
dvou podaných podnětů od občanů naší obce, které namítaly 
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nezákonnost v procesu pořizování územního plánu Vedrovice 
(vyvěšování na  úřední desce), bylo navrženo Odborem ÚP 
a SŘ KÚ JMK projednat ÚP Vedrovice znovu.

Jak ovšem vyplývá z protokolu MV ČR o kontrole provedené 
na OÚ Vedrovice dne 24.07.2018 (také na základě oznámení 
od těchto občanů), nebylo nutné celý proces opakovat, neboť, 
(citace z dokumentu):

„Zákon o  obcích výslovně neupravuje důsledky (dočasné) 
nepřístupnosti úřední desky. Ty je proto třeba posuzovat 
vždy s  ohledem na  individuální okolnosti případu. Přitom 
je nutné přihlédnout k  právní úpravě týkající se konkrétního 
zveřejňovaného dokumentu a  též k  tomu, zda dokumenty 
byly zveřejněny takovým způsobem, aby se s  nimi mohli 
jejich adresáti reálně seznámit. Přitom vycházíme z  toho, že 
v popsaném případě, kdy úřední deska byla dostupná v úředních 
hodinách a  její obsah byl zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, nebylo porušení povinnosti vyplývající z § 26 
odst. 1 správního řádu natolik intenzivní, aby z něj mohla být 
dovozována neplatnost zveřejnění vyvěšených dokumentů.

Podotýkáme, že analogickou situaci (jednalo se o vyvěšení 
návrhu územního plánu na  dočasně nepřístupné úřední 
desce) posuzoval Krajský soud v  Praze (rozhodnutí sp. zn. 50 
A 15/2013 - 111 ze dne 26. září 2013) a z rozhodnutí vyplývá, 
že dočasná nepřístupnost úřední desky nemá za  následek 
nezákonnost napadeného územního plánu, měl-li navrhovatel 
možnost se s návrhem územního plánu seznámit. V návaznosti 
na  toto rozhodnutí Krajského soudu v  Praze posuzoval tutéž 
situaci Nejvyšší správní soud (sp. zn. 1 Aos 6/2013 – 55 ze dne 
28. května 2014) a  s  názorem Krajského soudu v  Praze se – 
s odkazem na svou dřívější judikaturu – ztotožnil (srov. zejména 
bod 41 zmíněného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu).“

Jak z  výše uvedeného vyplývá, ÚP Vedrovice prošel 
od roku 2016 náročným a podrobným procesem schvalování 
a  připomínkování. Ve  čtvrtek 09.05.2019 ležela před ZO 
Vedrovice finální verze ÚP Vedrovice, která je v  tuto chvíli 
schválena a zveřejněna. Po 15 dnech nabyl účinnosti a bude pro 
nové stavby v naší obci a další rozvoj obce samotné závazným 
dokumentem.

Vydání ÚP je posledním úkonem zastupitelstva obce 
v  samostatné působnosti při pořizování ÚP. V  tuto chvíli už 
není možné vznášet k  ÚP další připomínky a  návrhy, neboť 
svoje zákonné možnosti vznášet připomínky a  podávat 
námitky měli všichni občané a vlastníci nemovitostí v průběhu 
celého projednávání ÚP.

Hlasování v ZO Vedrovice o ÚP Vedrovice, 
na veřejném zasedání dne 09.05.2019
Usnesení č. 9/3 – Zastupitelstvo obce Vedrovice, jako 

kompetentní orgán dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c), zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon),  v platném znění, vydává Územní plán Vedrovice, jako 
opatření obecné povahy, dle ustanovení stavebního zákona 
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Hlasování:  pro 8 hlasů
 proti 0 hlasů
 zdržel se 1 hlasů

Usnesení bylo schváleno

ÚP Vedrovice je zveřejněn na  webových stránkách obce 
(www.vedrovice.cz), v  sekci Úřední deska, oddíl Územní 
plánování 

Děkuji všem zastupitelům, kteří vydání ÚP Vedrovice 
podpořili!

Váš starosta, Richard Janderka

 �Projekty obce Vedrovice v roce 2019

Realizace prvků USES v k.u. Vedrovice
Na  podzim bylo založeno biocentrum „Na  babách“ a  tři 

lokální biokoridory, které můžeme v  krajině kolem obce 
vidět v tzv. „oplocenkách“ a právě na nich proběhly jarní tzv. 
„povýsadbové“ údržby.

V  šesti alejích jsme v  březnu společně vysázeli celkem 
157 ks stromů a  pod nimi bude oseto celkem 8170 m2 luční 
trávy.

Územní plán obce Vedrovice
Projednávání ÚP Vedrovice bylo po více než třech letech 

dokončeno a  ZO Vedrovice ho 9.5.2019 schválilo, jako 
Opatření obecné povahy. Bude nyní pro nové stavby v naší obci 
i další rozvoj obce závazným dokumentem.

Sběrné středisko odpadů Vedrovice
Stavba sběrného dvora byla v  dubnu zahájena a  do  30. 

června by mělo být celé dílo hotovo, včetně nové příjezdové 
komunikace. Po kolaudaci stavby se na Krajském úřadě vyřídí 
registrace provozního zařízení a  bude zahájen jeho provoz. 
Zřízením sběrného dvora vznikne místo pro průběžné vybírání 
veškerých odpadů. Všechny informace k  zahájení provozu, 
přehledu vybíraných odpadů a  k  provozní době pak budou 
zveřejněny.

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

prostředí, se začne realizovat v  polovině června a  do  konce 
roku by měl být dokončen. Obnovou projde celá spodní část 
zahrady v MŠ, kde budou instalovány různé interakční herní 
prvky, záhony kvetoucích rostlin s hmyzím domkem, výuková 
zahrádka s  vyvýšenými záhony a  ovocnými keři, budou 
vysázeny nové stromy, vybudováno malé dopravní hřiště 
a bude přeložen chodník.
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Úprava místní komunikace v obci Vedrovice 
na p.č. 2101 – II. etapa
Během dubna a května byla provedena rekonstrukce polní 

cesty od rybníka k  lesu. Část, která navazuje na komunikace 
z obce a  sahá po první křižovatku z další polní cestou, bude 
dokončena až po  realizaci inženýrských sítí, které budou 
v  nadcházejících dvou letech vybudovány pro nové rodinné 
domy v této lokalitě.

Kolem nové cesty byla vysazena alej s  52 kusy ovocných 
stromů. Na  její výsadbě se podílely také děti z naší Mateřské 
školky.

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

kanalizace pro odvod povrchových vod, v části obce Zábrdovice, 
která byla podmínkou Správy a  údržby silnic k  tomu, aby 
vydalo souhlas se stavbou chodníků, a po aktualizaci ostatních 
vyjádření k projektu budeme moci požádat o stavební povolení 
na vybudování chodníků. Pokud se stihne vše vyřídit do konce 
prázdnin, budeme hledat dotační výzvy, abychom mohli celý 
projekt co nejdříve začít stavět.

 � Informace o kontaktech

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

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

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

vedrovice.cz 

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

info@muzeumvedrovice.cz 
Pošta, Bc. Hana Kolegarová: tel. 607 028 446

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

Poruchy kanalizace
Obsluha ČOV, 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

Platební terminál
Od  začátku května je možné v  kanceláři účetní platit 

bezhotovostním způsobem, tzn. platební kartou, přes platební 
terminál, který jsme naistalovali pro zvýšení komfortu platby 
místních poplatků (za  svoz odpadů, vodné, poplatek za  psa) 
nebo jiné přímé platby obci.

POZOR! Přes platební terminál nelze platit poplatek 
za stočné pro DSO Vedrovic-Kubšice

Webové stránky obce
Od roku 2017 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 můžete donést na nějakém datovém 
nosiči (např. na CD).

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 25. 05. 
2019 bylo přihlášeno k odběru novinek již 86 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. V současné době probíhá 
technická odstávka a  jednání s  poskytovatelem služby, neboť 
vznikl problém s  hromadným odesíláním SMS, které byly 
pro všechny doposud v  rámci tarifu zdarma a  některé firmy 
toto zneužívaly ke  své rozsáhlé reklamně. Jak bude služba 
obnovena, tak informaci předáme všem přihlášeným.

Kancelář účetní - změny
Upozorňujeme občany na  novou otvírací dobu kanceláře 
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 �Výsledky voleb
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky 

ve dnech 24.05. – 25.05.2019 
Výsledky hlasování za územní celky 
Kraj: Jihomoravský kraj 
Okres: Znojmo 
Obec: Vedrovice 

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% 
platných 

hlasů

celkem zpr. v %

1 1 100,00 702 198 28,21 198 198 100,00

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Vedrovice 

Strana Platné hlasy Předn. hlasy

číslo název celkem v %

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0,50 X

5 Občanská demokratická strana 8 4,04 X

6 ANO, vytrollíme europarlament 1 0,50 X

7 Česká str.sociálně demokrat. 5 2,52 X

9 Komunistická str.Čech a Moravy 14 7,07 X

12 Koalice Rozumní, ND 4 2,02 X

21 Moravské zemské hnutí   2 1,01 X

24 HLAS 1 0,50 X

26 Koalice STAN, TOP 09 16 8,08 X

27 Česká pirátská strana 24 12,12 X

28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 23 11,61 X

30 ANO 2011 59 29,79 X

32 Moravané 7 3,53 X

34 Demokratická strana zelených 2 1,01 X

39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 29 14,64 X

40 Alternativa pro Česk. rep.2017 2 1,01 X

účetní OÚ a  poštovní přepážky, která je platná 
od  1. května 2019. Kancelář účetní bude vždy 
v úterý a ve čtvrtek pro platby, podání a ověřování 
podpisů i listin uzavřena. Tato změna byla zavedena 
z důvodu zlepšení pracovních podmínek pro účetní 
obce, aby se mohla více věnovat svěřeným úkolům, 
zejména účetnictví, které je rozsáhlejší v  rámci 
investičních a  dotačních akcí i  vyššího obecního 
rozpočtu.

K  podání písemností na  OÚ můžete využít 
poštovní přepážku, která rozšiřuje svoje služby 
také na  úterý. Její otvírací doba bude následující. 
V pondělí bude otevřena v čase od 8 do 10 hodin 
a od 13 do 16,30 hodin. V úterý v čase od 8 do 10 
hodin a od 13 do 15 hodin. Ve středu v čase od 8 
do  10 hodin a  od  13 do  16,30 hodin. Ve  čtvrtek 
v čase od 13 do 15 hodin. V pátek v čase od 8 do 10 
hodin a od 13 do 15 hodin. V sobotu bude probíhat 
v čase od 10 do 11 hodin výdej nedoručených dopisů 
a nezpoplatněných balíků v Muzeu a informačním 
centru Vedrovice. Na  poštovní přepážce bude 
možné nechat úředně ověřit podpisy a  listiny, 
po  ukončení odborného školení, které k  těmto 
úkonům vyřizujeme.

Děkujeme za pochopení!
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Rybářský
spolek Vedrovice

 �Rybářské závody 2019
Rybářský spolek Vedrovice srdečně zve občany a  zvláště 

rybáře na  15. ročník Rybářských závodů, které na  rybníku 
ve  Vedrovicích pořádáme v  sobotu 29. června 2019. Jsou 
určeny opět pro závodníky dospělé a mládež ve věku od 16 let. 
Startovné je 200,-Kč.

V  neděli 30. června se uskuteční 6. ročník Rybářských 
závodů mládeže, který pořádáme pro děti do 15 let (včetně), 
začíná se tradičně v 7:00 hodin a mladí závodníci u nás neplatí 

Rybářský spolek Vedrovice 
Vás srdečně zve na 

 
 

Rybářské závody 
 
 

které se konají v sobotu 29.června 2019 
na rybníku ve Vedrovicích 

od 6:00 do 12:00 hod. 
 

Startovné:  200,-Kč 
 

10 hlavních cen 
 

Skvělé zarybnění: Kapr, Amur, Lín, Cejn, Plotice 
 

Občerstvení zajištěno!!! 
(Makrela na grilu, Uzená cigára, pivo-limo) 

 
Předprodej lístků od pondělí 24.června, denně od 18-20 hod. na adrese: 

Richard Janderka, Vedrovice 308 (přímo u rybníka) 
 

 
 
 

Sponzoři závodů: 

                  

Rybářský spolek Vedrovice 
Vás srdečně zve na 

 
 

Rybářské závody 
mládeže 

 
 

které se konají v neděli 30.června 2019 
na rybníku ve Vedrovicích 

od 7:00 do 12:00 hod. 
 

Pro děti do 15 let věku 
 

Startovné:  zdarma 
 

10 hlavních cen 
+ 

Drobné ceny pro všechny zúčastněné děti 
 

Skvělé zarybnění: Kapr, Amur, Lín, Cejn 
 

Občerstvení zajištěno!!! 
 
 
 
 

 

startovné. Na  těchto závodech je volba místa volná. Pro 
závodníky na prvním, druhém a třetím místě bude připravená 
hodnotná cena, pohár a  diplom. Pro děti, které se umístí 
do desátého místa, budeme mít připraveny jiné zajímavé ceny 
a pro všechny ostatní malé účastníky nedělních závodů budou 
připraveny drobné ceny s  rybářskou tématikou. Bude opět 
vyhodnocena největší ryba závodů.

Na nedělních závodech mohou lovit také děti, které nikdy 
nechytaly ryby a  nejsou tedy aktivními rybáři. Po  předchozí 
dohodě, je možné rybářské náčiní zapůjčit!

Před závody bude vysazena bohatá násada kapra a  pro 
příchozí návštěvníky závodů připravíme chutné občerstvení! 
Doufáme, že na naše závody vyjde pěkné počasí a k rybníku 
přijdou naši spoluobčané, aby viděli tuto zajímavou akci 
na vlastní oči.

Bližší informace k  závodům, včetně pravidel, naleznete 
na webových stránkách Rybářského spolku Vedrovice: http://
www.rybarivedrovice.websnadno.cz/Zavody.html

Za rybářský spolek Vedrovice 
Richard Janderka
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Vzpomínka na osvobození
Dobrý den, dámy a  pánové, milé děti, vážení 

spoluobčané, vítám všechny přítomné. 
Setkáváme se u  pomníku padlých hrdinů každý rok, 

abychom si připomněli vznik ČESKOSLOVENSKÉ 
REPUBLIKY v  roce 1918 a  hlavně vzdali hold 
všem hrdinům světových válek. Dnes jsme se tady 
sešli, abychom si připomněli 74. výročí ukončení  
2. Světové války.

S pokorou a radostí vítáme příjezd našich osvoboditelů, 
kteří k nám do Vedrovic přijeli.

Pietní akt oslavující tuto historickou událost je 
připomínkou starším občanům a  poučením pro mladou 
generaci, že naše dnešní svoboda byla draze vykoupena.

Přímých pamětníků událostí roku 1945 není mnoho. 
O  to více si považujeme dobových fotografií, deníků, 
korespondence a  jiných dokladů, které uchováváme 
v našem archívu.

Jednotlivé rodiny ve Vedrovicích zažily německé vojáky, 
které musely ubytovat. Naštěstí, ne na  dlouho…. Přímé 
boje se naší obci vyhnuly.

Tak, jako tehdy, kvete i  nyní šeřík. Symbol radosti 
a lásky. Vždyť každý občan se mohl nadechnout!

Milí občané, milá armádo, to byla historie, která se již 
nesmí opakovat!

Аня!
Позвольте в день памяти моего дяди поздравить Вас  

с годовщиной окончания страшного кошмара 20-го века - 
мировой войны.

Желаю мирного неба, счастья в личной жизни, 
здоровья, любви!

Чтобы никогда нам больше не пришлось разыскивать 
могилы своих родственников!

С бесконечным уважением,
Смоленский Владимир Петрович,
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 �Muzeum a informační centrum 
Vedrovice
Po  rodičovské dovolené se vracím zpět do  muzea a  nově 

také na poštu. Moc jsem se do práce těšila. Během rodičovské 
jsem samozřejmě spolupracovala a tak jsem nebyla tak mimo 
dění. Ale návrat to je zajímavý. Na poště se mnou mějte prosím 
trpělivost, vše se učím za pochodu, i když jsem na školení byla, 
ale v praxi jsem si nic neodzkoušela. Musím moc poděkovat 
Aničce Snášelové, která mě celý duben školila, za  trpělivost 
a podporu. Také jsem jí chtěla poděkovat, jak dobře komplex 
šlape a snad navážeme na dobře rozjetý vlak.

První akce, kterou jsem měla na  starost, byla Pálení 
čarodějnic 30.4. Letos nás dlouho drželo v šachu počasí, takže 
se nakonec akce i večerní odehrávala na dvoře muzea. Kulturní 
spolek Husákovy děti se postaral o  občerstvení i  večerní 
zábavu. Pro děti jsme odpoledne měli připravené hry a tradiční 
pálení čarodějnice a  opékání špekáčků. Navzdory počasí se 
akce vydařila. Velké díky všem organizátorům a pomocníkům.

Během Dne obce Vedrovice 4. 5. jste si mohli prohlédnout 
expozice muzea, výstavu 100 let Sokola a sportu ve Vedrovicích 
(ke shlédnutí do 20.5.2019), ve dvoře práce učňů Střední školy 
dopravy, obchodu a služeb z Moravského Krumlova a ochutnat 
jejich míchané nápoje. Na prostranství před muzeem se konal 
jarmark, kde vystavovali své výrobky prodejci. Počasí docela 
vyšlo, i  když se odpoledne už zatáhlo a  hrozilo deštěm. 
Na návsi vyhrávala naše dechová kapela Vedrovanka. Po obědě 
se konalo předávání poděkování sokolům, kteří se zasloužili 
o  sport a  fungování organizací. Následovalo vystoupení dětí 
Základní školy Vedrovice a  místních žen v  country tanci, 
vyhrávání dechové kapely Boršičanka a atrakce Aquasorbingu 
pro děti. V Kulturním domě byla pro děti připravena pohádka 
Sindibádova dobrodružství. Na  hřišti Pod Skalami se konal 
match mezi fotbalisty Vedrovic a partnerské obce Vysoká pri 
Morave. Snad jste si den krásně užili.

Výstavu 100 let Sokola a sportu ve Vedrovicích jsme s paní 
Gigimovovou oživily ještě o  besedu s  promítáním v  rámci 
akce knihovny, která se uskutečnila 17.5.2019 v  přednáškové 
místnosti muzea. Přišli si zavzpomínat sokoli i  sokolky 
a  pamětníci. Prohlíželi jsme dobové fotografie s  komentáři 
a shlédli jsme dokumentární video o vzniku sokolských sletů 
v  Praze, jaké byly přípravy a  organizace takové masy lidí. 
O výstavě vás informujeme ve zvláštním článku ve zpravodaji.

V  Místní knihovně došlo ke  změnám v  otevírací době, 
která je totožná s  otevírací dobou muzea. Dále se snažíme 
přebalit potrhané obaly knih, aby estetická stránka knihovny 
netrpěla. V  dubnu jsme obdrželi nový výměnný fond ze 
znojemské knihovny a nakoupili i další nové knihy do našeho 
fondu. Připravujeme také nově programy pro školku a školu. 
Přijďte si půjčit knihu a potěšit i vaši duši. 

Pozvat vás mohu na blížící se akce Den dětí v areálu Písniky 
a rybářské závody na místním rybníku v červnu. 

Čtenáře zpravodaje bych chtěla ještě upozornit na  novou 
otevírací dobu muzea a  pošty. Nově je otevřeno i  v  úterý 
a  změněná je i  délka hlavní turistické sezóny v  muzeu. Vše 
máte dále ve zpravodaji v přehledných tabulkách.

Za  Muzeum a  informační centrum Vedrovice a  Místní 
knihovnu Vedrovice

Hana Kolegarová

 � Martináč hruškový (12 cm) má vedrovické hrušky rád (foto 
A.G.). Víte, že vedrovické lípy napadl invazní brouk ze 
Španělska Blanatka lipová?
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ZPRÁVA O PROVOZU MUZEA A INFORMAČNÍHO CENTRA VEDROVICE, MÍSTNÍ KNIHOVNY VEDROVICE 
A POŠTY PARTNER II, s.p. ZA ROK 2018

Turistické a informační centrum Vedrovice
V  lednu jsme se zúčastnili veletrhu Regiontour 2018 

v Brně s našimi propagačními materiály a lákali potencionální 
turisty, aby k nám zavítali. Naše propagační materiály jsme dali 
k dispozici do okolních IC a vysbírali letáky z okolí k doplnění 
v našem TIC. O kulturních akcích informujeme okolí i místní 
občany pomocí webových stránek (www.muzeumvedrovice.
cz), článků a  kulturních kalendářů v  periodikách (např. 
Zrcadlo, Vedrovický zpravodaj, aj.) a sociální sítě Facebook. 

Úspěšně jsme zažádali o  dotaci na  podporu činnosti 
Turistického a informačního centra a veškeré prostředky jsme 
využili tak, jak bylo ujednáno.

Podíleli jsme se na  organizaci Dne obce 2018 (zajištění 
mažoretek, stánkařů, výstava v  zasedací místnosti, den 
otevřených dveří v muzeu).

Připravili jsme podmínky pro vstup do  ZnojmoRegionu, 
z.s. tak, aby obec, i  přes vstup až v  roce 2019, platila menší 
poplatek dle podmínek roku 2018.

V  průběhu roku poskytujeme zapisovatelské služby pro 
Obec Vedrovice při zasedáních Zastupitelstva obce.

Místní knihovna Vedrovice
Spolupracovali jsme s  Městskou knihovnou ve  Znojmě 

a  jejich regionálním oddělením a  Městskou knihovnou 
Moravský Krumlov. Máme 99 registrovaných čtenářů. Stále 
obnovujeme knihovní fond, který se čtvrtletně doplňuje 
o knihy z výměnného fondu Městské knihovny Znojmo. Naše 
knihovna má také své webové stránky, kde informuje čtenáře 
o  novinkách, konaných akcích a  vyvěšuje fotografie (www. 
knihovnavedrovice.webk.cz). 

Zažádali jsme o  dotaci z  Ministerstva kultury (VISK 21, 
Knihovna 21. století), kterou jsme obdrželi a jíž jsme financovali 
autorská čtení (Myšák Očko, Zdeněk Železný), besedu 
O  Slovanech a  letní divadelní představení divadla Hnedle 
Vedle – Dětský kabaret. Součástí projektu byl dramatický 
kroužek, který fungoval jen krátkou dobu kvůli malému počtu 
účastníků.

Dále jsme se podíleli na  projektu Jižní Morava čte 
Moravské zemské knihovny a Městské knihovny Břeclav, který 
byl financován z dotace Jmk. Tématem bylo Naše obec za 100 
let. Děti z Vedrovic malovaly a psaly o naší obci, o tom, jak by 
za  tuto dlouhou dobu mohla vypadat. Doprovodný program 
u  nás zařídila Místní knihovna Vedrovice (výstava, setkání 
čtenářského kroužku po  letech, beseda s  dětmi v  MŠ a  ZŠ 
Vedrovice, autorské čtení Tomáše Herforta). Díky sponzorům 
mohli všichni dostat hezké ceny a vítězové ze dvou kategorií 
jeli do Planetária v Brně a do divadla Polárka.

V  průběhu roku jsme pořádali tvořivé dílny, literární 
kavárny a  besedy nad kronikou. Podílíme se na  přípravě 
a organizaci kulturních akcí pro veřejnost.

Jsme v  redakční radě Vedrovického zpravodaje, podílíme 
se na jeho konečné podobě.

Muzeum
Expozice muzea zůstaly stále v  nezměněné podobě 

(Vedrovice před 6000 lety, Krumlovský les a  Venkovská 
stodola). V roce 2018 muzeum navštívilo 279 platících turistů 
(z  toho dva zahraniční). Účastnili jsme se několika akcí, 
při kterých byl možný vstup zdarma, a  proto konečný počet 
návštěvníků v tomto roce je vyšší. 

Pořádali jsme několik exkurzí pro školy i zájezdy.
Poskytli jsme zázemí pro letní Příměstský tábor, uspořádali 

jsme pro něj přednášku s tvořivou dílnou a noc v muzeu.

Objekt
Přednášková místnost a  posezení ve  dvoře je nabízeno 

k pronájmu dle ceníku a také hojně využíváno. Díky krásným 
reprezentativním prostorám zde bylo možné konat např. vítání 
občánků, vítání prvňáčků, zasedání zastupitelstva obce nebo 
svatební obřady, aj.. 

Muzeum se po celý rok aktivně zapojovalo do kulturního 
života v obci a pomáhali jsme s  jejich pořádáním. Také jsme 
zajišťovali přípravu prostor a následný úklid po akcích jiných 
organizací, pořádaných v našem objektu.

Pošta Partner II
Poskytovali jsme služby občanům za  přepážkou pošty 

Partner II, komunikovali s  řídící poštou Moravský Krumlov, 
vykonávali každodenní uzávěrky pošty, dekádní uzávěrky 
i  měsíční uzávěrky. Součástí povinností bylo i  pravidelné 
sebevzdělávání, protože pravidla České pošty jsou pružná 
a stále se mění.

Rok 2019
V  dubnu 2019 se po  rodičovské dovolené vrátila zpět, 

na  pozici vedoucí Muzea a  informačního centra, Místní 
knihovny Vedrovice a  Pošty Partner II, paní Bc.  Hana 
Kolegarová.

Muzeum jsem předala zpět paní Kolegarové s tím, že jsme 
se stali členy Asociace turistických a informačních center ČR 
a  Znojmoregionu. Dále s  plně vybavenou a  fungující Poštou 
Partner II. 

Také jsem v  Muzeu vybudovala dětský koutek, doplnila 
kancelářský nábytek uzamykatelnými skříňkami, rozšířila 
knihovnu o  Knížku Tulačku, kdy si lidé mohou mezi sebou 
volně vyměňovat knihy, uvedla do provozu Příměstský tábor, 
pro rok 2019 jsem zažádala o dotace na podporu Turistických 
a informačních center o novou výpočetní techniku.

Muzeum jsem předala s  veškerými kontakty 
a vybudovanými dobrými vztahy s partnery.

Dovolte mi touto cestou také poděkovat:
 � panu starostovi za přijetí na pracovní pozici a velkou pomoc 

v začátcích i při realizaci projektů jako např. Letní školka 
a  příměstský tábor, založení dětského koutku v  Muzeu, 
vybavení pošty Partner II

 � paní místostarostce za to, že když jsem si nevěděla s něčím 
rady, tak přišla a pomohla mi

 � zastupitelstvu, starostovi, místostarostce, spolkům, 
dobrovolníkům a pracovníkům VPP za pomoc s realizací 
kulturních akcí 

 � paní Gigimovové za  výpomoc v  sezóně, konzultace 
a celkově její práci v Muzeu (kavárny, výstavy, besedy nad 
kronikou)

 � paní Břinkové za výpomoc na poště
 � brigádníkům za výpomoc v sezóně
 � paní Medkové za úklid Muzea
 � paní Herzánové za práci účetní Muzea
 � panu Záviškovi za opravy v Muzeu

Anna Snášelová
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 �Mateřské centrum Čtyřlístek bude 
pokračovat ve své činnosti!?
Blíží se nám velké letní prázdniny a my si můžeme konečně 

užívat sluníčka a dovolených. V centru bude i nadále otevřeno 
pro všechny, kteří se chtějí pobavit a  pohrát, když je venku 
hezky i škaredě, proto tu pro nás je. 

Program centra je momentálně volný. Po návratu do práce 
z  rodičovské dovolené se nemohu nadále věnovat programu 
pro centrum z časových důvodů. 

Ráda bych proto vyzvala maminky, které by se mohly 
domluvit mezi sebou, kdo si centrum vezme na starost a povede 
je dále. Byla by škoda nechat je ladem. Hrátky s dětmi můžete 
i  nadále provozovat, když se na  tom domluvíte i  případná 
tvoření.

Centrum je otevřené kdykoli během otevírací doby 
obecního úřadu, případně na  domluvě. Jste všichni srdečně 
zváni a hezky se bavte.

Děkuji vám za přízeň a za kolektiv maminek naposledy 
Hana Kolegarová

 �Jak ve Vedrovicích pršelo

Rok 2018

Leden ..................................................................................... 51 mm
Únor ........................................................................................ 17 mm
Březen .................................................................................13,5 mm
Duben .................................................................................15,5 mm
Květen .................................................................................... 64 mm
Červen ................................................................................... 42 mm
Červenec ............................................................................53,5 mm
Srpen ...................................................................................24,5 mm
Září ........................................................................................112 mm
Říjen ........................................................................................ 15 mm
Listopad .............................................................................14,5 mm
Prosinec ..............................................................................35,5 mm

c e l k e m ...........................................................458 mm

Rok 2019

Leden ..................................................................................... 44 mm
Únor ........................................................................................ 11 mm
Březen .................................................................................... 19 mm
Duben .................................................................................25,5 mm

V květnu prší hodně - oznámíme v příštím zpravodaji.

Z akcí Muzea
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VLAŠTOVKA

školní zprav
odaj žáků ZŠ Vedrov

ice

POLITIKA

Se svými tužkami, zápisníky a přichystanými dotazy jsme navštívili pana
starostu Vedrovic a vznikl velmi zajímavý rozhovor:
 
Vl: " Jak dlouho jste ve své funkci?"
R. J.:  "Ve funkci starosty obce jsem od listopadu 2010, tedy osm let."
Vl: "Jaké máte koníčky?"
R. J.: " Rád chodím do přírody. Mezi mé koníčky také patří fotbal a
rybaření."
Vl: "Co se Vám líbí na Vedrovicích?"
R. J.: "Líbí se mi členitá krajina, příroda v okolí obce a zajímavé věci, které
tu jsou (např.: sportoviště, větrné kolo, rybník a bohatá historie)".
Vl: "Myslíte, že se bude naše obec dále zvětšovat?"
R. J.: "Je to pravděpodobné, protože se zde usazují mladé rodiny, kterým
máme co nabídnout (ZŠ a MŠ v místě bydliště, obchod a poštu)."
 
Za přijetí ještě jednou děkujeme.
 

SPORT
Výstavu 100 let založení Sokola jsme si nemohli nechat ujít, a tak jsme navštívili obecní
kronikářku paní Gigimovovou. Ta nám nejen poutavě povídala o historii této sportovní
organizace, ale promítla i ukázku ze spartakiády. Cvičení vojáků se nám moc líbilo a mají
náš obdiv.
Měli jsme i pár otázek a dozvěděli jsem se, mimo jiné, že ve Vedrovicích máme stále
spoustu sportovců a sportovních organizací či spolků.
 
 

str. 1
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VLAŠTOVKA

školní zprav
odaj žáků ZŠ Vedrov

ice

HISTORIE
Na návsi ve Vedrovicích se nachází naše škola, obecní úřad, obchod, kulturní dům a také
muzeum. Tam jsme se zvědavě vypravili v polovině května. Paní průvodkyně nám
přichystala kvíz (sladká odměna za jeho vyplnění nás potěšila), představila nám dávnou
historii naší obce a provedla nás i knihovnou a venkovskou stodolou. 
 

KULTURA
Turistické a informační centrum nás pozvalo na den dětí,
který se koná 1. června v Písníkách. Moc se těšíme a zveme
všechny naše kamarády a kamarádky.

str. 2
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VLAŠTOVKA

školní zprav
odaj žáků ZŠ Vedrov

ice

KŘÍŽOVKA

1

2

3

45

6

7

8

9

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

str. 3
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VLAŠTOVKA

školní zprav
odaj žáků ZŠ Vedrovice
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 �S hasiči ke sportu a zdraví
Takto byla nazvána akce, které se žáci místní základní 

školy zúčastnili na  konci dubna v  rámci projektu  ,,Zdravá 
obec Vedrovice“. Děti se ve škole setkávají s programem Hasík, 
kde jim je vysvětleno, jak se mají chovat při požárech, učí se 
tísňová volání a co mají říkat, apod. My jsme jim chtěli v rámci 
projektu ukázat, že hasiči nejsou jen o  požárech, výjezdech 
k  nehodám nebo přírodním katastrofám, ale jsou i  o  sportu 
a různých soutěžích.

Členové místního sboru si pro žáky nachystali pár úkolů. 
Prvně se učili, co obnáší požární útok – seznámili se s hadicemi, 
rozdělovačem, proudnicemi. Poté si zkusili vše spojit 
a roztáhnout, tak jak to děláme my na závodech. Kdo zrovna 
neběžel, mohl si zkusit dres, zásahový oblek, helmy, boty anebo 
se mohl podívat na  poháry, které jsme vyhráli na  závodech. 
V druhé části běžel každý sám za  sebe na čas a musel splnit 
několik úkolů. Začínalo se přeskokem s  proudnicí, kterou 
museli zapojit do  hadice. Poté museli přenést hasící přístroj 
z bodu A do bodu B, pak pocvakat rozdělovač, smotat hadici 
a  nakonec našroubovat koš na  savici.  Děti měli velkou 
podporu, jelikož se na ně přišli podívat děti ze školky.

V menší přestávce jsme si trochu povykládali, děti mohli 
využít přichystaného pitného režimu. Na  závěr celé akce si 
zkusili zastříkat. Jako odměnu za  pozornost a  hlavně skvělé 
výkony jim byli předány medaile, diplomy a balíčky. Věřím, že 
se žákům akce moc líbila a  snad jsme se neviděli naposledy. 
Zároveň touto cestou děkuji i paním učitelkám, že jsem tuto 
akci s žáky mohla zorganizovat.

Za SDH Aneta Topičová

 � Velikonoce 2019  � Ostatky 2019

 � Žáci s odměnami

 � Adéla Zelníčková

 � Vysvětlení, jak co dělat

 � Zkouška útoku
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 �Moje cesta do země zaslíbené
V loňském roce na Vánoce jsem dostala dárek podívat se 

na pět dní do Izraele. Spolu s dcerou jsme odletěly z Prahy do Tel 
Avivu 30. 12. 2018. Přímý let trval asi kolem 4 hodin. Z  Tel 
Avivu jsme jely asi 45 minut autobusem do Jeruzaléma, odtud 
tramvají číslo 1 do  Muslimské čtvrti, kde jsme se ubytovaly 
v Národním hotelu. Hotel byl asi 10 minut od Starého města, 
Damašské brány. Ještě ten večer jsme si prošly noční staré 
město. Potkaly jsme jen pár turistů, vojáky a úklidové čety.

Hodně lidí si myslí, že Jeruzalém není běžná země. Hlavně 
proto, že leží na  blízkém východě, kde se pořád válčí. Jak 
slyšíme ve zprávách, Palestina bojuje s Izraelem v Gíze. Ta je 
velmi vzdálená od Tel Avivu, ale i Jeruzaléma. Ne mnoho lidí 
ví, že vojenská služba je tam povinná. Dívky a  chlapci musí 
na vojnu, myslím si, že na 2 roky. Setkáte se s nimi na letišti, 
na  autobusových zastávkách, ve  starém či novém městě 
Jeruzaléma… Jsou prostě všude, nosí zbraň. Vypadají velmi 
přátelsky a cítíte se bezpečně.

Lidé v Jeruzalémě jsou velmi přátelští. Většina z nich se Vás 
zeptá odkud jste a určitě Vám poradí. Jsou na  turisty zvyklí. 
Izrael navštívilo v roce 2018 4 miliony turistů. LG komunita je 
tam vítána s otevřenou náručí. V létě jich je hodně.

Staré město Jeruzalém je rozděleno do 4 částí a reprezentuje 
4 náboženství. Arménské katolíky, Židy, Muslimy a Křesťanské 
katolíky /Armenian Catholic, Jewish, Muslims and Christina 
Catholis/. Žijí všichni pohromadě bez jakéhokoliv násilí, prostě 
se všichni respektují. Za zmínku stojí, že za návštěvu historické 
památky se nikde neplatí, což je v Evropě vidět zřídka.

Druhý den jsme prošly Staré Město. Leží prakticky na kopci. 
Návštěvníci chodí celý den z  kopce do  kopce, ze schodů 
do  schodů…  Potkávat neskutečné množství lidí může být 
náročné, ale co uvidí, stojí za to. V létě se připravte na vysoké 
teploty, v zimě jsou teploty kolem 14 stupňů. Za jeden den se 
nedá prohlídka Jeruzaléma zvládnout. Mapa se dá vyzvednout 
v turistickém centru u Jafovy brány a je zdarma. Čekají na Vás 
mimo historie tržnice, spousty obchůdků.

Šly jsme se také podívat, kde byl podle Křesťanů Ježíš 
pochován a  kde vstal z  mrtvých. Místo se nazývá Ježíšova 

hrobka. Křesťanští katolíci si ale myslí, že to bylo tam, kde je 
dnes Holy kostel.

Prvně jsme prošly křížovou cestu, všech 14 zastavení. Každé 
zastavení má římskou číslici někde na  zdi. Musí se pořádně 
hledat. Například 8 zastavení se nám podařilo přehlédnout 
a musely jsme se vracet. 10. - 14. je v Holy kostele, kde křesťané 
věří, že byl Ježíš ukřižován, pochován a kde vstal z mrtvých. To 
místo má své kouzlo, přítomnost Krista a Boha je cítit všude. 
Viděly jsme, kde byl Ježíš a  Barnabáš vězněn, kde panenka 
Marie potkává Ježíše s křížem, kde poprvé upadá, kde upadá 
podruhé…  Tak náročná a smutná cesta. Jen představa, čím si 
Ježíš prošel je k pláči… Ale určitě stojí za to ji vidět.

Taky jsme se podívaly, kde byla pochována Panenka Marie. 
Svoje místo má ve sklepě kostela, kde to krásně voní… 

Navštívily jsme Getsemanskou zahradu, kde se Ježíš modlil 
a  kde byl zajat vojáky, než byl odsouzen. Zahrada a  olivové 
sady stojí za návštěvu. Má krásný výhled na Staré Město. 

Ruské ortodoxní kostely, které se nacházejí kolem této 
zahrady se pyšní zlatými věžičkami… jsou krásné.

Muslimskou a  židovskou část odděluje Zeď nářků. 
Na papírek můžete napsat svá přání a vložit do zdí. Prý se Vám 
splní. Muži se modlí na jedné straně a ženy na druhé. Strany 
jsou odděleny. Z  židovské strany se dostanete do  muslimské 
čtvrti, kam se můžete dostat jen v 10 hodin ráno a ve 13 hodin 
jediným vchodem. Uvidíte krásnou modrou mešitu se zlatou 
střechou. Nejste-li muslim, dovnitř mešity Vás nepustí.

Za  zmínku určitě stojí místní trh v  Novém městě, který 
se nachází 3 zastávky od  centrální autobusové zastávky 
v Jeruzalémě. Trh nabízí spoustu čerstvé zeleniny, ovoce, chleba, 
koření a masa. Můžete si tam dát víno, pivo, jídlo a ochutnat 
místní dezerty. Pivo je dobré, ale našemu se nevyrovná.

V Izraeli se Silvestr moc neslaví a to díky různým vyznáním. 
Každá víra slaví Nový rok někdy jindy, takže na náš Nový rok 
bylo všude otevřeno, což ale neplatí pro Palestinu, kam jsme 
měly namířeno zrovna na Nový rok. Google byl náš nejlepší 
přítel, pomohl nám najít místní arabský autobus č. 24. Ten nás 
zavezl přímo do Betléma a byl levný.  Mapu jsme si nemohly 
vyzvednout, protože se slavil Nový rok a bylo všude zavřeno. 
Řidič nám velmi pomohl. Google nám taky pomohl.  Informace 
na  internetu jsou velmi užitečné, od  začátku až do  konce 
výletu nám internet poskytl mnoho rad v češtině i angličtině. 
V Betlémě je vše v arabském jazyce. Anglické nápisy jsou jen 
v restauracích a v buticích. Účastnily jsme se mše v arabském 
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jazyce, byla nádherná a  úplně stejná jako v  českém jazyce. 
Místo, kde se narodil Ježíš, je v kostele. Musí se vystát ohromná 
fronta. Chvilkový pohled stojí za to. 

V Palestině jsme také navštívily Chapel of the Milk Grotto, 
kde lidé věří, že Panence Marii ukáplo mléko, když Ježíše kojila. 
Kameny jsou tam proto bílé. Lidé také věří, že je to místo, kde 
byly pochovány děti, které Herodes nechal zavraždit, když se 
dozvěděl, že se narodil spasitel. V Palestině jsou krásné místní 
obchůdky a  jsou mnohem levnější než v  Jeruzalémě. Taky 
falafel  je všude výborný. Mne ale moc nechutnal, protože je 
v něm pálivé koření.

Čtvrtý den jsme se vydaly brzo ráno k  Mrtvému moři. 
Použily jsme místní autobusovou dopravu. Cesta trvala kolem 
2 hodin, teplota byla kolem 20 – 21 C. Moře bylo trošku 
studené, ale stálo za to. Můžete se tam zabalit do bahna a pak se 
vykoupat ve  slaném mrtvém moři. Nezapomenutelný zážitek 
skýtá i  cesta autobuse obklopená palmami. Kousek od  Ein 
bokek /Mrtvé moře/ leží Masadda, je to pevnost na vrcholku 
hory. Tam jsme se bohužel nedostaly. 

Kdyby se mne někdo zeptal, jestli bych se tam vrátila, tak 
určitě ano. Stojí to za to. Je to krásná země, lidé jsou přátelští 
a jídlo je výborné. 

Cenově – vše záleží na ekonomické situace jednotlivce. Lety 
z Prahy jsou přímé a určitě můžete najít dobrou cenu, jestli je 
Vám jedno, kdy letíte.

Poslední den jsme znovu prolezly Staré město, daly si pivo 
a večer letěly domů.

Alena Vidláková

 �Senioři v akci
Senioři se setkávali, pracovali, tancovali, slavili, vzdělávali se, 
sportovali...
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Výstava 100 let Sokola a sportu ve Vedrovicích

Ve  Vedrovicích se vždy cvičilo pro radost, potěšení i  pro 
zdraví. Jednota tělocvičná i tělovýchovná organizovala mnoho 
nadšenců z  řad občanů. Sokol ve  Vedrovicích byl založen 
19.10.1919 a v roce 1920 již cvičili vedrovští na sletu v Praze 
a také další slety se bez vedrovických cvičenců neobešly. V roce 
1935 se začala stavět SOKOLOVNA za  obrovského přispění 
všech občanů. Finanční pomoc i  pracovní úsilí celé obce 
zaslouží obrovský dík a obdiv. Jsme hrdi na naše předchůdce!

 Po  roce 1948 se ve  Vedrovicích cvičilo pod taktovkou 
Tělovýchovné jednoty Sokol Vedrovice. Slety byly nahrazeny 
Spartakiádami a Vedrovice opět nechyběly na Strahově. Jelo se 
na Spartakiádu v roce 1955, 1960, 1965, 1975, 1980 i 1985. Náš 
archív ukrývá svědectví všech pamětníků. Výstava ke Dni obce 
o tom přesvědčila všechny návštěvníky. 

1919 - 2019
100 let SOKOLA v obci Vedrovice

Zastupitelstvo obce uděluje ocenění za rozvoj sportu v obci 
Vedrovice paní Marii Záviškové

paní Marii Řezáčové
paní Miroslavě Lessyové

paní Heleně Šedrlové
paní Zdeňce Nohýlové
panu Josefu Záviškovi

panu Lubomíru Balcárkovi
panu Karlu Šedrlovi

Ve Vedrovicích 4. května 2019

1919 - 2019
100 let SOKOLA v obci Vedrovice

Starosta obce uděluje ocenění za práci s mládeží v oblasti sportu 
Lence Doškové

Filipu Kolegarovi

Ve Vedrovicích 4. května 2019
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 �Letní stáž ve Španělsku

Jako studentka vysoké školy Mendelu oboru Management 

cestovního ruchu jsem v  loňském roce dostala možnost 

vycestovat na  letní stáž do  Španělska v  rámci programu 

Erasmus+, jenž je dotovaný z fondu Evropské Unie. Konkrétně 

jsem byla v oblasti Costa Barcelona, pobřežní městečko Lloret 

de Mar, kde jste strávila tři slunné měsíce. Pracovala jsem 

v  hotelu Rosamar and Spa. Tento 4hvězdičkový hotel má 

kapacitu celkem 800 osob a  je určený spíše pro starší osoby, 

kteří si jedou na dovolenou odpočinout a nechtějí poslouchat 

křik dětí. 

Na  hotelu se mnou pracovali další dva stážisti (jeden 

z  Třince a  jedna dívka z  Ruska) a  12 stálých zaměstnanců. 

Pracovní dobu jsme měli rozdělenou do  tří částí-pracovali 

jsme na snídaně, obědy i večeře. Mezi jednotlivými jídly jsme 

měli asi 2 hodiny odpočinku. Dva dny v týdnu jsme měli volné, 

ty jsme trávili na pláži, nebo cestováním po okolí. Viděli jsme 

Gaudího Barcelonu, krásnou Gironu nebo opevnění na pláži 

v Tosse de Mar.

Ubytování a  stravu jsme měli od  hotelu zdarma. Bydlela 

jsem v  ubytovně pro zaměstnance ve  vedlejším spřízněném 

hotelu. Na ubytovně byly 4 pokoje, celkem nás tam bydlelo 11 

a z toho 5 Čechů. 

I  když domluva celé stáže i  získání možnosti pracovat 

ve Španělsku bylo zdlouhavé a složité, nakonec se vše vyplatilo. 

Všichni místní zaměstnanci ke  mně byli milí a  s  některými 

jsme v kontaktu ještě teď.  Nejen, že jsem tak měla možnost 

zlepšit si španělštinu, angličtinu a jednání s lidmi, ale poznala 

jsem spoustu skvělých lidí a procestovala velkou část Španělska.

Kristýna Buršíková
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 �Akce ZŠ Vedrovice
Konec školního roku 2018/2019 se k nám blíží neskutečnou 

rychlostí. Říká se: „Utíká to jako voda.“. V minulém Zpravodaji 
jsem Vás, milí čtenáři, seznámila s  akcemi začátku školního 
roku. Od té doby jsme se zúčastnili mnoha dalších, které Vám 
v  následujícím výčtu uvedu. Pokud byste si však chtěli akce 
prohlédnout „z blízka,“ můžete zavítat na naše webové stránky 
www.zsvedrovice.cz, kde naleznete mimo jiné také spoustu 
fotografií.

Součástí školního minimálně preventivního programu 
je účast na  preventivních akcích pořádaných různými 
organizacemi a institucemi. Jsem velice vděčná a děkuji všem 
složkám, které se na  této činnosti podílejí a  pomáhají tak 
preventivně působit na  naše děti. Bezpečnosti a  opatrnosti 
není nikdy dost. 

Dne 4.10. 2018 proběhl v  prostorách školy – v  učebně 
II. třídy – preventivní program vedený velitelem Městské 
policie Moravský Krumlov. Děti si společně zopakovaly 
zásady chování při dopravních situacích, bezpečné přecházení 
a pohyb poblíž silniční dopravy, pravidla jízdy na kole, znalost 
dopravních značek a chování při setkání s cizími zvířaty nebo 
při neobvyklých situacích.

V  pondělí 10. 12. 2018 nás navštívili hasiči z  Rakšic. 
V programu Hasík si žáci mohli zopakovat důležitá telefonní 
čísla a vše, co je podstatné při telefonování při požáru. Hasiči 
dětem přiblížili náplň své práce a scénkami z reálného života 
připomněli dětem, jak se správně zachovat při různých 
situacích (např. hořící oděv při táboráku, nalezený zapalovač). 
Neopomněli také zdůraznit to, aby se telefonní hovory 
nezneužívaly. Děti si mohly vyzkoušet helmy a  rukavice 
a zasoutěžit si v oblékání do hasičského úboru.

V další úterý, tentokráte pak 29. 1. 2019 se konala 2. část 
preventivního programu Hasík. Hasiči z  JSDH Moravský 
Krumlov – Rakšice nám vysvětlili, jak se zachovat při požáru 
v  domě, v  uzavřené místnosti, jakým způsobem přivolat 
pomoc z okolí a co vše je třeba učinit, aby se člověk dostal co 
možná nejbezpečněji z  hořícího domu. Děti si také názorně 
předvedly a  vyzkoušely postup úniku. V  závěru akce jsme si 
prohlédli hasicí vůz. V měsíci červnu se možná také zúčastníme 
prohlídky hasičské stanice v Rakčicích.

Ve stejný den k nám přijely i paní Magda Novotná a Pavla 
Součková z DDM Moravský Krumlov s preventivní akcí 112 – 
mimořádné situace. Děti se interaktivní formou seznámily se 
všemi riziky.

V  březnu také v  rámci preventivních aktivit proběhla 
na naší škole akce Dopravní výchova pořádaná Domem dětí 
a mládeže v Moravském Krumlově. Děti si zopakovaly základní 
pravidla bezpečného jednání a  chování formou zábavných 
aktivit a výukového videa.

Základní školy ve  znojemském regionu mohou 
již několikátou sezonu využívat během školního roku 
environmentální program Správy NP Podyjí “Národní park 

Škola a školka...
přichází do škol”. Toho jsme využili i my a 27. 3. 2019 přijela 
pracovnice správy k nám do školy připravila program trvající 
dvě vyučovací hodiny. Obsahově byl určen jak pro děti 
z prvních a druhých tříd, tak i pro starší žáky prvního stupně 
ZŠ. První polovina pořadu byla spíše vyprávěcí a  diskusní, 
děti se dozvěděly zajímavosti o  Národním parku Podyjí, ale 
i o přírodě obecně a to nejen chráněné. Ve druhé, hravější části, 
poznávaly děti přírodu všemi smysly. 

Připravený program byl opravdu zajímavý, žáci se za pomoci 
rekvizit seznámili s kaňonem řeky Dyje, jednotlivými biotopy, 
rozmanitými druhy rostlin a  živočichů a  dozvěděli se, ajk 
se chovat v  národním parku. Úkolem bylo také roztřídit 
různé odpadky a společně na závěr zazpívat píseň. Těšíme se 
i  na  druhou část – Školy přicházejí do  NP Podyjí, která nás 
čeká na závěr školního roku.

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme se na hřišti ve Vedrovicích sešli 
s  hasiči SDH Vedrovice, ti nám připravili zajímavé aktivity. 
Děti si mohly vyzkoušet výstroj, prohlédnout ocenění, která 
hasiči získaly v  soutěžích, a  natrénovat soutěžní disciplíny. 
Podpořit snahu dětí ZŠ přišly též děti z MŠ. Počasí nám krásně 
přálo a  za  odměnu a  snahu dostali žáci medaile a  balíčky 
s dobrotami.

Další akce:
V  pátek 26. 10. 2018 jsme vystoupili u  památníku 

ve Vedrovicích s písní Ach, synku, synku – k uctění památky 
padlých a ke 100. výročí vzniku Československa. Součástí akce 
bylo též kladení věnců představiteli obce.

Naše MŠ a  ZŠ se zapojily do  projektu “Krabice od  bot 
2018.” Děti s rodiči dávaly dětem ze slabších sociálních oblastí 
k  Vánocům dárky. Příspěvky byly dobrovolné, dle uvážení 
rodičů a sběr probíhal od 19. 11. do 30. 11. 2018 v ZŠ Vedrovice. 
Bylo přineseno mnoho dárků, tímto patří velký dík všem, kteří 
se na akci podíleli.

Ve středu 21. 11. 2018 jsme se zúčastnili setkání malotřídních 
škol, které proběhlo v ZŠ Suchohrdly u Miroslavi. Děti se zde 
dále setkaly s žáky ZŠ Bohutice a ZŠ Jiřice u Miroslavi. Proběhl 
zde výukový program na  téma Matematické tvořivé dílny – 
pokusy, který byl velice poučný a inspirativní.

V  tento den také proběhly individuální pohovory, jejichž 
součástí byla první prezentace MOZKOHRAČEK na  naší 
škole. Proběhla zde též volba členů do školské rady. Ve stejném 
týdnu, tedy v pondělí 19. 11. 2018 proběhla, tentokráte mezi 
žáky I. a II. třídy, volba předsedy. 

Ve  čtvrtek 22. 11. 2018 proběhlo v  Muzeu Vedrovice 
Slavnostní vyhlášení soutěže Jižní Morava čte dětem. Děti z MŠ 
a ZŠ byly přítomny předávání diplomů a věcných darů včetně 
pozvánek výherců na slavnostní vyhlášení krajského kola. 
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V pátek 23. 11. 2018 jsme se v rámci pracovních činností 
věnovali přípravě a  pečení vánočních perníčků. Děti se 
s pomocí babiček z Vedrovic učily, jak připravit těsto, jak jej 
správně zpracovat a vyválet. Následně si vykrájely různé tvary 
a  po  upečení si perníčky i  ozdobily. Mnohokrát děkujeme 
babičkám za  trpělivost a  jejich um. Jsou nám inspirací 
a studnicí vědomostí, které je dobré si uchovat.

Dne 28. 11. 2018 jsme si v zahradnictví Kopetka vyrobili 
s pomocí jejich milých zaměstnanců krásné vánoční vazbičky, 
které si děti odnesly domů a  mohly si je tak zkrášlit touto 
povedenou výzdobou.

Od prosince začal také sběr pomerančové a citronové kůry, 
kterou mohou děti nosit do  školy stále. Vánoční období se 
neobešlo bez besídky a  vystoupení na  Ladovy Vánoce. Tyto 
akce byly milým zakončením roku 2018.

Ani na začátku roku 2019 jsme nezaháleli. 31. 1. 2019 nás 
čekala vycházka do lesa, hledali jsme stopy zvířat a byli jsme 
seznámeni s krmením zvěře v zimě. Děti se zapojily opravdu 
aktivně. V únoru si děti zažily na vlastní kůži, jak se ve výuce 
mohou využít intuitivní hry. Aktivity byly opravnu kreativní 
a poučné. 

V úterý 5. 3. 2019 se konala čtenářská soutěž Na křídlech 
knihy, uskutečnila se v  ZŠ Suchohrdly u  Miroslavi. Naši 
žáci získali dvě první místa a  jedno třetí. Děti si během dne 
zahrály Kapitána, vytvořily projekt ke  knize, kterou četly 
ve škole, a soutěžily ve čtenářských dovednostech jednotlivců. 
Organizace akce byla velmi dobrá a žáci si ve značné konkurenci 
vedli opravdu dobře. 

7. 3. 2019 jsme se jeli podívat do Miroslavi, kde se konala 
Recitační soutěž. Konkurence byla opravdu veliká a naše děti 
tak mohly porovnat síly s  těmi nejlepšími. Posbírali jsme 
mnoho zkušeností, které nás posouvají dále.

V pátek 22. 3. 2019 se konala soutěž Matematický klokan 
2019. Na prvním stupni ZŠ byli naši řešitelé rozděleni do dvou 
kategorií: Cvrček (žáci 2. a 3. ročníku ZŠ) a Klokánek (žáci 4. 
a 5. ročníku ZŠ). V soutěži jsem se umístili s dobrými výsledky.

4. 4. 2019 jsem se zúčastnili akce Ukliďme Česko. Je to 
dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na  území celé 
ČR. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky 
a nepořádek. My v rámci hodin TV jsme využili tuto příležitost 
a  stali jsme se také účastníky této skvělé aktivity. Pytle jsme 
dostali od vedení obce Vedrovice a uklidili jsme si okolí školy 
a víceúčelové hřiště. 

V pondělí 15. 4. 2019 se konal zápis do 1. ročníku ZŠ. Jsme 
rádi, že k  nám přišlo tolik budoucích prvňáčků a  těšíme se 
na společnou spolupráci s nimi i jejich rodiči.

11. 4. 2019 k  nám do  ZŠ zavítala již po  několikáté 
pracovnice z Ligy lidských práv a společně s dětmi připravila 
hodiny s prvky arteterapie. Bylo to opravdu přínosné a velmi 
milé setkání.

Den Země se každým rokem koná 22. dubna. My jsme 
se přidali k  tomuto svátku a  pomocí různých barev jsme si 
v týdnu od 23. 4. do 26. 4. 2019 zpestřili výuku po Velikonocích 
barvičkami na oblečení. 

V sobotu 4. 5. 2019 se žáci naší školy zúčastnili vystoupení 
při Dni obce Vedrovice. Ve stejný den proběhl Den otevřených 
dveří v ZŠ a já jsem moc vděčná za pozitivní reakce návštěvníků 
a přísun energie, kterou si s sebou všichni přinesli.

7. 5. 2019 nás čekala zajímavá a  zábavná matematicko-
branná soutěž v ZŠ Bohutice. Děti na všech stanovištích plnily 
různorodé úkoly a  prošly krásnou přírodou. Děti dostaly 
zajímavé ceny a vytvořily si obrázek zámku Bohutice. 
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 �Vzácná návštěva v naší MŠ
Dne 10. 4. školku ve  Vedrovicích navštívila paní 

místostarostka Vedrovic. Našim dětem přečetla zajímavý 
příběh z knihy, kterou si vypůjčila v knihovničce školky. Dětem 
se návštěva moc líbila.  Po  přečtení příběhu jsme si s  dětmi 
povídali o  autorce knihy paní  Kataríně Kernové. Kniha se 
jmenovala Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky. Bylo to 
moc příjemné ráno a těšíme se na další návštěvu. 

Paní místostarostce moc děkujeme

Plánované akce:
Celý školní rok byl opravdu hektický, ale rčení „Když se 

chce, všechno jde….“ opravdu platí. Do konce roku nás čeká 
ještě několik akcí a já věřím, že budou přinejmenším stejně tak 
příjemné jako ty předešlé.

V  plánu aktivit je samozřejmě školní výlet. Čeká nás 
prohlídka muzea s  výstavou obce sokolské, soutěž Lískulka, 
nocování ve  škole, Den dětí, návštěva doškové chaloupky 
v  Petrovicích (společně s  MŠ) a  prohlídka Národního parku 
Podyjí. No a na úplný závěr Slavnostní vydávání vysvědčení. 
Na  to se děti těší úplně nejvíce, protože poté si obrovským 
nadšením užijí hlavní letní prázdniny. Nebyli jsme jiní, že! :D

Mgr. Lenka Spourová

Zamyšlení
Někomu může rok připadat jako krátká doba, někdo ji 

naopak může vnímat jako období nekonečné. Pro mne to bude 
necelý rok působení na  ZŠ Vedrovice. Změnu pracovního 
působiště beru ze svého pohledu jako krok, který se v  mém 
životě měl stát. Jsem za  svá rozhodnutí v  minulosti vděčná 
a na základní školu Vedrovice, kterou jsem navštěvovala jako 
malé děvče, vzpomínám vždy s úsměvem a ráda. Bylo to pro 
mne období, ke kterému se ve vzpomínkách ráda vracím a jak 
často říkám: „Vedrovice jsou moje srdeční záležitost.“ Proto, 
když jsem se měla rozhodovat, zda se mám stát členem týmu 
pedagogického sboru ve Vedrovicích, neváhala jsem. 

Po uplynulé době, kterou jsem zde jako pedagog strávila, 
jsem se rozhodla k  tomu, že napíšu takové malé zamyšlení. 
Nechci hodnotit to, co se stalo před tím, než jsem na  školu 
přišla, myslím si, že mi to nepřísluší. Chtěla bych pouze vyjádřit 
názor a  pocity, které se mne zmocňují v  případě některých 
situací a okolností.

Věřím, že děti jsou budoucností národa, budoucností nás 
všech. Je v  nich ukryta neskutečná síla. Ve  svém povolání 
se snažím, aby z  dětí, které učím, vyrostly osobnosti, které 
budou mít znalosti a  dovednosti potřebné pro další školní 
život, ale především budou to lidé. Takoví lidé, kteří budou 
mít sami sebe rádi, budou znát svou cenu a  budou si sami 
sebe vážit. Protože takoví lidé se mohou umět vcítit do potřeb 
druhých, mohou respektovat své okolí a naučí se zodpovědně 
přistupovat ke každodenním problémům. Nechci, aby z žáků 
vyrostli bolaví a ublížení lidé, kteří neumějí rozvíjet spolupráci 
a komunikaci s okolím.

Vím, že když cítíme nespravedlnost, máme potřebu se 
vyjádřit. To je dle mého názoru potřeba, ba dokonce někdy 
i nutnost. Ale nejsem zastáncem chování, které je zastrašující, 
někdy by se dalo říci až hrubé či agresivní. Nechci a nebudu se 
vyjadřovat k  informacím, které se ke člověku dostávají. Ráda 
si tvořím náhled z  vlastních zkušeností a  dle toho, co se mi 
přihodí. 

Chci jen požádat! Požádat o  slušnost, vstřícnost a  snahu. 
Ukažme našim dětem a nejen jim, že ti dospělí, kteří jsou jim 
vzorem, tím vzorem také umějí být. Vždyť máme život jenom 
jeden, je to dar, který nám byl dán, a byla by škoda jej promrhat 
na boje a zákeřnosti, zlobu a ubližování.

Možná to některým bude připadat jako naivní či zbytečné, 
ale já věřím, že společným dialogem, slušným chováním 
a snahou se dá mnoho zvládnout. Věřím tomu!

Přeji Vám všem, ať se Vám daří. 
Lenka Spourová, učitelka ZŠ Vedrovice

 �Rodičovské sdružení se hlásí

„Jak jsme zachránili maškarní ples.“
Ti z Vás, kteří jste byli na maškarním plese 16.3.2019, jistě 

víte, co se nám nemilého stalo.  Domluvený moderátor pan 
Jonáš z neznámého důvodu přes potvrzení, že přijede, prostě 
nepřijel.

Ale to, co nevíte a  možná ani netušíte, byly mé, a  nejen 
mé, infarktové stavy od 14:15 do 14:45, po desítkách hovorů, 
které moderátor nepříjmal. A  nám, mě, Hance Kolegarové 
a Verči Vaníčkové, bylo jasné, že se prostě něco musí udělat. 
Na  mysl připadly dvě varianty: A) zrušíme ples, vrátíme 
peníze, vyhlásíme jen tombolu anebo za  B) prostě maškarní 
ples uděláme.

Ano, rozhodly jsme se pro variantu B. A měly jsme přesně 
15minut na  vymyšlení programu a  zajištění aparatury… 
Tématem maškarního plesu byl Cirkus, a to byla velká výhoda. 
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S  aparaturou nám pomohl duchapřítomný pan Starosta 
s velkým S pan Richard Janderka, který se stal zároveň naším 
Dýdžejem… a za to mu patří obrovský DÍK. 

Odbitím 15h se z nás tří stali klauni pan Tip, pan Tap a paní 
To. Na trému prostě nezbyl čas. Vlastně ani na cokoli jiného, 
jen na  náš provizorní program. Improvizace se stala jeho 
nedílnou součástí…

V mnohém jsme se inspirovaly právě dětmi. Soutěžilo se, 
i když na proskakování obručí se někteří tvářili dost skepticky, 
zahrála se stará dobrá hra Rybičky, rybičky rybáři jedou, a měla 
obrovský úspěch, tančilo se. Rozdávala se tombola, která byla 
moc pěkná, a žádné dítě nepřišlo zkrátka. A rodiče, pokud měli 
štěstí u losování, si odnesli dort. U baru se měl co otáčet Martin 
Tomka i s pomocníky… 

Myslím, že dětem se to líbilo. Dospěláci jistě omluvili naše 
možná ne zcela 100% výkony. Ale upřímně, kdo z Vás by to dal 
takhle z placu…

Na závěr bych chtěla poděkovat všem občanům Vedrovic, 
všem sponzorům, rodičům, kteří se zapojili, prostě všem, kteří 
nám pomohli. 

A  úplně nejvíc bych chtěla poděkovat panu Starostovi 
Richardu Janderkovi, a  mým kolegyňkám Hance Kolegarové 
a  Verči Vaníčkové, protože bez Vás by maškarní ples prostě 
nebyl. Díky Vám.

PS: Když je dobrá parta lidí, tak se zvládne vše…

Školkový výlet také bude
Na  školkový výlet se letos pojede na  Hatě do  Merlinova 

světa, a  to v  neděli 16.6.2019. Upřímně doufám, že se letos 
nahlásí dostatečný počet dětí, aby se opravdu jelo…

Za Rodičovské sdružení Martina Bezděková



VEDROVICKÝ ZPRAVODAJ  ČERVEN 2019

Sňatky
Marie Loubová – Jan Šmíd

Narozené děti
Viktorie Dutková
Antonie Malá
Stella Fučíková 
Anežka Fialová
Mateo Vejvalka
Michaela Vaníčková

Zemřeli
Josef Janderka, nar. 1951
Josef Melkus, nar. 1927
Filip Klepp, nar.1995
Vlastimil Pelikán, nar. 1924

Pohyb obyvatel 
Přistěhovalo se 13 občanů
Narodilo se 6 dětí
Odstěhovalo se 11 občanů
Zemřeli 4 občané
Ke dni 7. 6. 2019 mají Vedrovice 851 obyvatel

Přistěhovali 
na čp. 31 - 1 osoba, na čp. 83 - 1 osoba, na čp. 90 - 3 osoby, 

na čp. 177 - 1 osoba, na čp. 204 - 1 osoba, na čp. 242 - 1 osoba, 
na čp. 302 - 2 osoby, na čp. 337 - 2 osoby, na čp. 341 - 1 osoba

Odstěhovali
Z čp. 78 - 1 osoba, z čp. 93 - 1 osoba, z čp. 155 - 2 osoby, 

z čp. 159 - 1 osoba, z čp. 192 - 2 osoby, z čp. 228 - 1 osoba, z čp. 
263 - 1 osoba, z čp. 302 - 1 osoba, z čp. 312 - 1 osoba

Životní jubilea 

60 let Geyer Zdeněk ........................................................ 7.1.
 Virglová Hana ..................................................... 30.4.
 Bechová Miluše ................................................... 14.5.
 Schneiderová Drahomíra .................................... 2.6.
65 let Novotná Emílie ..................................................... 3.2.
 Sobotka Pavel ...................................................... 15.3.
 Smrček Pavel ....................................................... 29.3.
 Mašová Irena ....................................................... 15.4.
 Šedrla Zdeněk ....................................................... 3.5.
 Veselský Vladimír ............................................... 11.6.
 Hájková Marie ..................................................... 21.6.
70 let Babický Stanislav ................................................ 17.2.
 Janderková Marie .................................................. 3.3.
 Pražáková Jana ...................................................... 7.3.
 Benešová Božena ................................................ 16.3.
 Novotný Antonín .................................................. 5.5.
 Kopetka František ............................................... 25.6.
 Vidláková Alena .................................................. 25.6.
 Leikep Jaroslav .................................................... 30.6.
75 let Řezáčová Marie ..................................................... 9.2.
 Komínková Věra ................................................. 23.3.
 Kočár Robert ....................................................... 11.5.
 Studená Františka ............................................... 29.5.
80 let Záviška Josef ........................................................ 12.3.
 Buršíková Pavlína ............................................... 17.6.
81 let Majerník Josef ....................................................... 9.1.
 Vápeníková Růžena .............................................. 5.2.
 Vinklerová Marie ................................................ 14.2.
 Řezáč Jan ................................................................ 1.4.
 Holoubková Ludmila ......................................... 22.4.
 Procházková Marie ............................................. 10.5.
 Jandová Božena ................................................... 12.5.
83 let Černá Marie .......................................................... 4.1.
85 let Čubová Jaroslava ................................................... 5.3.
 Větříčková Marie ................................................ 29.4.
 Pavlišová Helena ................................................. 20.6.
86 let Horáková Marta .................................................... 2.1.
87 let Procházka Oldřich ................................................ 6.1.
 Mach Josef ........................................................... 16.1.
 Slaná Marie ............................................................ 1.3.
90 let Benešová Arnoštka ............................................. 24.1.
 Knotková Terezie .................................................. 3.2.
91 let Bartl Jaroslav ....................................................... 27.4.
93 let Šedrla Karel ......................................................... 27.1.
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 �Vítání dětí do života

 � Lea Buršíková, Ota Bezděk, Viktorie Dutková, Antonie 
Malá, Stella Fučíková


