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 Slovo starosty

Vážení spoluobčané.

Přeji Vám i  Vašim rodinám pevné zdraví, hodně štěstí 

a mnoho úspěchů v roce 2016. Ať se Vám vše daří a neopouští 

Vás dobrá nálada.

Máme za  sebou první akci pořádanou obcí, Tříkrálový 

koncert v kostele sv. Kunhuty. Jsem rád, že se těšil hojné účasti 

a  o  to víc mne mrzí, že jsme se ho s  manželkou nemohli, ze 

zdravotních důvodů, zúčastnit. Velmi proto dodatečně osobně 

děkuji všem účinkujícím a  mým spoluorganizátorům, Nikole 

Herzánové a Petru Záviškovi.

Zima bývá ve  znamení plesů. I  když je ta letošní plesová 

sezóna poněkud kratší, budeme mít ve  Vedrovicích po  delší 

době plesy hned dva. V pátek 22. ledna pořádá SDH Vedrovice 

již 7. Hasičský ples a v sobotu 6. února pořádá Kulturní spolek 

Husákovy děti Společenský maškarní ples. Věřím, že budou mít 

organizátoři radost z plného sálu a že se na obou akcích dobře 

pobavíme.

Čas zábav a  hodování zakončíme tradičně Masopustním 

průvodem a  obecní zabíjačkou, která bude v  sobotu 6. února. 

Srdečně Vás na obě akce zvu!

Váš starosta

Richard Janderka

 Radnice informuje

 Odpady 2015/2016

Náklady na odpadové hospodářství za rok 
2015
Skutečné náklady roku 2015 na sběr a svoz odpadů činily  

570.002,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 570.002,- Kč děleno 853 (833 osob s  trvalým 

pobytem na  území obce + 20 staveb určených k  rekreaci) = 

668,20 Kč na osobu. Tzn. 600,-Kč zaplatil občan a 68,20 Kč byl 

doplatek z rozpočtu obce.

Systém EKO-KOM
Chtěli bychom opět informovat naše občany o  tom, jaké 

bonusy obdržela obec od fi rmy EKO-KOM za třídění odpadů 

v  prvních třech čtvrtletích roku 2015 a  zároveň porovnat 

vše s  lety minulými. Chceme připomenout, že se tyto peníze 

vrací do rozpočtu obce a snižují tak náklady obce na likvidaci 

odpadů, které nám ukládá zákon.

Rok 2012 – celkem 50.739,-Kč, 
Rok 2013 – celkem 66.711,-Kč, 
Rok 2014 – celkem 88.717,-Kč, 
Rok 2015 – zatím 81.011,-Kč (chybí 4. čtvrtletí)
Jak je vidět, třídění a  zpětný odběr odpadů v  naší obci 

funguje a  jeho vývoj je rok od  roku lepší. Uvědomujeme si 

tak, že se naši občané naučili třídit odpad a  využívat systém 

kontejnerů, který je zaveden po obci.

Děkujeme všem, kteří poctivě třídí odpady, sešlapávají PET 

lahve a ukládají vhodně papír do kontejnerů. Tzv. „Výtěžnost 

odpadů“ je pak velmi efektivní!

V roce 2016 bychom chtěli systém kontejnerů doplnit o dva 

až tři kontejnery na plasty a jeden na papír. Ke zlepšení sběru 

tříděného odpadu by měla přispět také realizace zpevněných 

ploch ze zámkové dlažby pod kontejnery.

Odběr starého textilu a obuvi
V roce2014  jsme s podporou fi rmy REVENGE instalovali 

jeden kontejner v  naší obci, který stojí na  sběrném místě 

u  Základní školy, abyste zde mohli odevzdávat starý textil 

a obuv, která je dále využívána. V roce 2015 bylo odevzdáno 

celkem 3.014 kg tohoto materiálu! 

Suť určená k recyklaci na bývalé skládce
Až do  odvolání se nebude navážet další suť určená 

k  recyklaci na  bývalé skládce. Důvodem je skutečnost, že se 

zatím nepodařilo najít fi rmu, která by suť podrtila za nějakou 

rozumnou cenu. Náklady, které by se pohybovaly nad 100.000,-

Kč, by se negativně promítly do nákladů na odpady v roce 2016. 

Intenzivně budeme dále hledat. Do  doby, než se suť podrtí, 

není možné dál navážet. A to z důvodu nedostatku místa.

Projekt: Sběrný dvůr a kompostovací plocha
Ve  spolupráci s  fi rmou SITA bychom chtěli v  roce 2016 

připravit projektovou dokumentaci pro zřízení Sběrného dvora 

a Kompostovací plochy pro zavedení Komunitní kompostárny. 

Vzhledem k tomu, že budou podporovány projekty Sběrných 

dvorů z  fi nancí EU, věříme, že se nám pak podaří dotaci 

získat a  třeba v  dalším roce celý projekt realizovat. Bude to 

pro Vedrovice další velký krok ke zlepšení nakládání s odpady 

a věříme, že se nešvary s černými skládkami již eliminují.

Černé skládky
Máme kontejnery na  tříděný odpad, každý má doma 

popelnici, nebo dvě. Elektroniku a  pneumatiky může každý 
odevzdat v garážích OÚ. A stejně se najde někdo, kdo odpad 
vyhodí, kde se mu zlíbí!? Co je to za člověka??

V  roce 2015 jsme se v  rámci Dne země chtěli zaměřit 

na vyčištění lesíka pod vinohrady tzv. „Hózká seč“. Přesto, že 

byl naplněn pracovníky obce celý kontejner o obsahu 40 m3, 

odvezlo se z této části území v celku jen malé množství odpadu, 

který zde nemá co dělat. Cena za odvoz tohoto kontejneru byla 

15.295,-Kč. A, byly by potřeba minimálně ještě dva další.

Jak jsme se mohli během roku přesvědčit, zase sem 

nějaký odpad někdo vysypal. Je škoda, že máme mezi sebou 

nezodpovědné spoluobčany, kvůli kterým musíme zbytečně 

vynakládat fi nance na likvidaci těchto černých skládek. Pokud 

by tyto peníze mohly zůstávat v rozpočtu obce, mohli bychom 

mít postupně nižší poplatek za odpady, jak si všichni přejeme!

Takže zde budeme sbírat ještě letos a  budeme zároveň 

hledat řešení, jak tomuto nešvaru účinně zamezit!

 Vodné a stočné v obci Vedrovice 
v roce 2016

Vodné pro rok 2016
Cena za  vodu je u  nás od  roku 2010 stejná (15,-Kč/

m3). A protože si tuto vodu vyrábíme sami a  jsme vlastníky 

vodovodního řadu, jsou účtovány ve své podstatě pouze přímé 

náklady za m3 vyrobené vody, které se snažíme držet stabilní 

a co možná nejnižší.
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Je potřeba se ovšem připravit na to, že se bude cena za vodu 

měnit. Ministerstvo životního prostředí totiž připravuje novelu 

Vodního zákona, která by měla, mimo jiné, zvyšovat cenu 

za  odběr podzemní vody v  roce 2017 o  2,-Kč/m3 a  do  roku 

2022 postupně o další 3,-Kč/m3.

Dalším faktorem, který ovlivní cenu vody v  nejbližších 

letech, je zákonná povinnost pro provozovatele vodovodů mít 

zpracovaný plán fi nancování obnovy vodovodu, do kterého se 

přispívá z plateb vodného. Jak vysoká částka to bude, zjistíme 

po vyhodnocení roku 2015.

Na  základě konečné podoby novely Vodního zákona 

a vyhodnocení roku 2015 budeme tvořit cenu za vodu pro rok 

2017.

Porovnání cen vodného v okolí v roce 2015:

Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 

(Jezeřany-Maršovice, Loděnice, Kubšice, Olbramovice) – 

vodné = 44,56 Kč/m3 (vč. DPH).

Město Miroslav – vodné = 33,58 Kč/m3 (vč. DPH)

Trstěnice (vlastní vodovod) – vodné = 18,-Kč (vč. DPH)

Stočné pro rok 2016 
Také v  případě stočného jsou účtovány pouze přímé 

náklady na  čištění vody a  pro každý rok se zohledňuje výše 

stočného, jak nám ji předepsal Státní fond životního prostředí 

(SFŽP) v rozhodnutí o dotaci.

Pro rok 2016 byla zavedena platba stočného na dvě splátky: 

1. splátka (1/2 ceny stočného) do 31. 5. 2016 a 2. splátka (1/2 

ceny stočného) do 31. 10. 2016. Toto opatření bylo zavedeno 

z důvodu udržení stabilnějšího příjmu fi nancí během roku, aby 

mohl být zabezpečen bezproblémový provoz ČOV.

Porovnání cen stočného v okolí v roce 2015:

Svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 

(Jezeřany-Maršovice, Loděnice, Olbramovice) – stočné = 38,78 

Kč/m3 (vč. DPH).

Město Miroslav – stočné = 28,87 Kč/m3 (vč. DPH)

DSO Vedrovice a  Kubšice - ČOV a  tlaková kanalizace – 

stočné = 25,-Kč/m3 (vč. DPH)

  Oznámení o výši stočného pro rok 2016

Oznamujeme tímto občanům a  ostatním uživatelům 

tlakové kanalizace v  obcích Kubšice a  Vedrovice, že Výbor 

Dobrovolného svazku obcí „Vedrovice a  Kubšice - ČOV 

a  tlaková kanalizace“ stanovil na  svém zasedání dne 29. 10. 

2015 výši stočného pro rok 2016, s platností od 1. 1. 2016.

Výbor DSO schvaluje stočné pro rok 2016, platné 
od 1. 1. 2016, a to:

  Pro občany – 928,- Kč na osobu za rok
  Chalupáři – 928,- Kč na objekt za rok
  Firmy ve výši 29,- Kč za m3.

Stočné za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 ve výši 928,-Kč 

na osobu (popř. na objekt) je splatné do 31. 10. 2016 a bude 

se hradit ve  dvou splátkách platbou ve  výši ½ smluvní ceny, 

přičemž

  splatnost 1. splátky ve výši ½ smluvní ceny je ke dni 31. 05. 

2016

  splatnost 2. splátky ve výši ½ smluvní ceny je ke dni 31. 10. 

2016

Firmám bude stanoveno stočné na  základě odečtu 

vodoměru k 31. 12. 2016 a splatnost faktury bude do 31. 01. 

2017.

Platba stočného je možná:

1. V hotovosti v Muzeu a informačním centru Vedrovice
Otevírací doba:

Květen – Říjen, Út-Pá 10:00 – 18:00 hod., So-Ne 14:00 – 

18:00 hod.

Listopad – Duben, Út-So 9:00 – 17:00 hod.

2. Bezhotovostně na účet DSO
Bankovní spojení: Číslo účtu 2736882359/0800, specifi cký 

symbol – číslo popisné

Toto oznámení bylo zveřejněno na  úředních deskách OÚ 

Vedrovice a OÚ Kubšice dne 18. 11. 2015

 Rozpočet obce na rok 2016
ZO Vedrovice schválilo na  svém 20. zasedání, dne 22. 

12. 2015, Rozpočet obce na  rok 2016, který je dostupný 

na  webových stránkách obce (http://www.vedrovice.cz/

uredni_deska/jine/Navrh_rozpoctu_2016.pdf )

V roce 2016 bychom se chtěli zaměřit převážně na přípravu 

projektových dokumentací a  následné podání žádostí 

o  stavební povolení, abychom byli maximálně připraveni 

na možnosti podání žádostí o dotace, v případě příznivé výzvy. 

Je potěšitelné, že z  rozpočtu dokážeme částku 1.120.000,-Kč 

použít ještě na realizaci některých projektů.

Projektové dokumentace pro rok 2016:
  Projektová dokumentace k územnímu řízení - komunikace 

„Pod lípou“

  Projektová dokumentace k územnímu řízení - komunikace 

„Písníky I“

  Projektová dokumentace k územnímu řízení - komunikace 

„Písníky II“

  Projektová dokumentace k  územnímu řízení - „Sběrný 

dvůr a komunitní kompostárna Vedrovice“

  Projektová dokumentace k územnímu řízení - „Vedrovice - 

chodník kolem komunikace III/3964“

  Projektová dokumentace k územnímu řízení - „Vedrovice - 

odvodnění komunikace III/3965“

Žádosti o stavební povolení v roce 2016:
  Žádost o stavební povolení na komunikace

  Žádost o stavební povolení na projekt „Rozšíření veřejného 

osvětlení, směr Kočárovi „

  Žádost o  stavební povolení na  projekt „Komunitní 

kompostárna Vedrovice“

Realizace projektů v roce 2016:
  Rozšíření Veřejného osvětlení - směr Kočárovi

  Chodníky – směr Kubšice (po  pravé straně, kolem celé 

zástavby)

  Zpevněná místa pod kontejnery

  Prořezávka lip na hřbitově

  Nábytek do výčepu na sále v KD
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  Vstupní dveře do restaurace a do sálu v KD

  Rekonstrukce komunikace „Pod lípou + Autobusová 

zastávka“

 Důležité dokumenty obce Vedrovice 
na rok 2016
V  roce 2016 se nebude v  naší obci budovat v  takovém 

rozsahu, jako tomu bylo loni (Zateplení KD a  MŠ), anebo 

předloni (Kanalizace a Vodovod), přesto budeme mít na obci 

hodně práce. Práce, jejíž výsledky nebudou na  první pohled 

viditelné, přesto pro obec nesmírně důležité.

Relativně „slabší rok“ na  investice bychom chtěli využít 

k  tomu, abychom si připravili dva velmi důležité dokumenty 

pro rozvoj obce. Je to dokumentace „Strategický plán rozvoje 

obce Vedrovice“ a  nový „Územní plán obce Vedrovice“. 

Na  obou dokumentacích se bude obec podílet, jako celek. 

Tzn., že se rozhodování o tom, jak bude jednotlivý dokument 

vypadat, mohou zúčastnit všichni občané, kteří o to budou mít 

zájem. Výsledek by měl být tedy prací nás všech! 

Strategický plán rozvoje obce Vedrovice
Bude to ve  svém výsledku rozvojový dokument obce, ze 

kterého bude vyplývat, co se bude v  obci budovat a  jakým 

směrem se budou vyvíjet investiční projekty obce, společenský 

život v obci, péče o krajinu v okolí obce apod. To vše ve výhledu 

pro dalších deset nebo patnáct let. Tvorba dokumentu bude se 

zapojením veřejnosti formou dotazníků, veřejných setkání, 

zapojením do  pracovních skupin. V  únoru by se měl sejít 

koordinační tým, který bude celý proces řídit, a během jarních 

měsíců by se k Vám měly dostávat již další informace k tomu, 

jak a kdy se zapojit do tvorby Strategického plánu rozvoje obce 

Vedrovice. Výsledek bychom měli mít nejpozději na  konci 

roku.

Územní plán obce Vedrovice
Obec má zpracovaný Územní plán z  roku 1999 a Změnu 

územního plánu z  roku 2009. Zákon nám nyní ukládá 

zpracovat do roku 2020 nový Územní plán. Vzhledem k tomu, 

že je nyní vhodná doba a  můžeme tvorbu Územního plánu 

propojit s prací na Strategickém plánu rozvoje obce Vedrovice, 

začneme v  tomto roce. Také Územní plán by měl projít 

veřejným projednáním a měl by být výsledkem vůle občanů, 

jak by chtěli svoji obec dále rozvíjet. Proto také o tvorbě tohoto 

dokumentu bychom Vás chtěli co nejvíce informovat a zvát Vás 

na veřejná setkání, která se budou průběžně pořádat.

 Obecně závazné vyhlášky obce 
Vedrovice v roce 2016
V současné době se z důvodu novelizace některých zákonů 

připravují nové Obecně závazné vyhlášky (OZV), které ZO 

Vedrovice vyhlásí na svém zasedání v měsíci lednu. Tyto pak 

nabydou účinnosti 1. února 2016. Jednotlivé OZV budou 

dostupné na  webových stránkách obce a  úřední desce OÚ. 

Věnujte jim tedy svoji pozornost!

Změny OZV ve vztahu k novelám zákonů řeší hlavně změny 

v názvech a osvobození od některých poplatků, především pro 

držitele ZP a ZTP.

Obecně závazná vyhláška o místních 
poplatcích 2016
Chtěli bychom apelovat na  všechny, kdo mají různé 

dlouhodobé skládky materiálů na  veřejných prostranstvích, 

nebo jinak dlouhodobě využívají veřejná prostranství, aby 

nejpozději do  konce měsíce února na  OÚ zaplatili poplatek 

za jejich užívání. Výčet doby užívání a výší poplatků naleznete 

ve výše zmíněné OZV.

Obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za odpady 2016
Také v  případě této OZV jde o  změny charakteru změn 

názvosloví a  osvobození od  poplatku pro určitou skupinu 

občanů, jak ukládají novely zákonů vztahujících se k  platbě 

za odpady. Nepředpokládáme, že by se měnila výše poplatku 

za  odpady 600,-Kč na  osobu a  rok. Tento je od  roku 2012 

stabilní a  obec tímto doplácí minimum fi nancí na  odpadové 

hospodářství ze svého rozpočtu.

 Pohyb psů podle Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2015
V obci Vedrovice je evidováno k 31. 12. 2015 celkem 200 

psů.

Vzhledem k tomu, že v loňském roce docházelo poměrně 

často k porušování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou 

se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

v obci Vedrovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, 

je nutné tuto vyhlášku některým majitelům připomenout!

Nejčastěji docházelo k volnému pobíhání psů na veřejném 

prostranství. Dalším problémem bylo, že osoba doprovázející 

psa neodstranila znečištění, které pes způsobil svými výkaly. 

A opakovaně také docházelo k tomu, že se pes dostal ze špatně 

zabezpečeného dvora či kotce a ohrožoval lidi na obci.

Připomínáme tedy, že:
  Osoba doprovázející psa na  veřejném prostranství je 

povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho 
opatřit náhubkem. 

  Osoba doprovázející psa na  veřejném prostranství je 
povinna mít psa pod neustálým dohledem a  přímým 
vlivem tak, aby neobtěžoval jiné osoby, neohrožoval 
jejich zdraví nebo majetek. 

  Doprovázející osoba je povinna neprodleně odstranit 
znečištění způsobené psem na veřejných prostranstvích 
a místech veřejně přístupných.

  Příloha této vyhlášky vymezuje prostory označené, 
na  kterých se psi mohou pohybovat volně bez vodítka 
a bez náhubku. 

  Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v čl. 4 odst. 
1 je možné pouze pod neustálým dohledem a  přímým 
vlivem osoby doprovázející psa.

Chtěli bychom touto cestou také apelovat na to, aby majitelé 

psů respektovali to, že se stráně a strouhy okolo některých cest 

začali pravidelně udržovat. Proto není příjemné, když se při 

údržbě těchto míst narazí na výkaly od psů!?  

Celé znění OZV najdete na  webu obce: http://www.

vedrovice.cz/vyhlasky_a_jine.php 
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 Vysoká pri Morave hostila Vedrovice
Fotografi e z akce „Vítanie jesene“, které jsme se zúčastnili 

19.9.2015 v partnerské obci Vysoká pri Morave.

Na programu byl zápas starých pánů Vedrovice vs. Vysoká 

pri Morave, průvod „Bosoriek“ a soutěž „Gulášmajster 2015“, 

kterou tým Vedrovic vyhrál (hlavní kuchařka Gigimovová 

Romana).

 Martinské hody 2015

SEZNAM PÁRŮ 2015
1) Lenka Řezáčová, Marek Janderka

2) Tereza Kolegarová, Robert Janderka

3) Iveta Novotná, Matěj Horáček

4) Markéta Bohdanská, Vojtěch Bohdanský

5) Lenka Došková, Martin Reinisch

6) Lucie Žďárská, Marek Šmíd

7) Veronika Fialová, Vlastimil Schimmel

8) Adéla Kolegarová, Daniel Palutka

9) Sofi e Gigimovová, Tomáš Sikmund

10) Denisa Mičánková, Michal Kolegar

Sklepníci: Oldřich Procházka, Marek Novotný

  Mikulášský den
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  Silvestrovký turnaj dvojic v hrách společenských    Novoroční setkání klubu důchodců
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 Vypouštění balónků s přáním 
k Ježíškovi 2015 a Mikulášský den
V  pátek 4. 12. 2015 jsme společně vypustili balónky 

s přáním k Ježíškovi. Celorepublikový rekord z minulého roku 

se letos bohužel nepřekonal. Poté probíhaly v  přednáškové 

místnosti muzea vánoční dílničky pro děti, které si mohli 

vymalovat obrázky s motivy Českého ježíška a jeho kamarádů 

a také si vyráběli andělíčka a sněhuláka z papíru. V 17 hodin 

jsme tradičně rozsvítili stromeček před obecním úřadem a poté 

na náves přijel Mikuláš, který rozdal dětem dárečky.

 Přednáška „pravěké dolování 
v krumlovském lese“
V pátek 11. 12. 2015 v 17 hodin probíhala v přednáškové 

místnosti muzea přednáška pana doc. Martina Olivy s názvem 

Pravěké dolování v Krumlovském lese. Pan doc. Oliva si pro 

účastníky přednášky připravil zajímavou prezentaci, ve  které 

nám připomněl archeologické nálezy z  Vedrovic a  také 

každoroční výzkum pravěkého dolování v Krumlovském lese. 

Hojná účast potvrdila zájem vedrovických občanů o  dávnou 

historii naší obce.

 Vánoční výstava „Vánoční pohoda 
s procházkou“
Ve  dnech od  15. 12. do  19. 12. 2015 probíhala v  muzeu 

vánoční výstava s  názvem ,,Vánoční pohoda s  procházkou‘‘. 

Zájemci měli možnost vidět různé typy betlémů, vánoční pečení 

našich babiček, vánoční pohledy a  mnoho dalšího. Výstava 

byla také zaměřena na  procházku hřbitovem, což ocenili 

zejména starší pamětníci. V  pátek 18. 12. se návštěvníkům 

navíc naskytla možnost ochutnat cukroví místních kuchařek, 

které vypadalo opravdu lákavě.

Za Muzeum Nikola Herzánová

  Mikulášský den
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VEDROVICE (okr. Znojmo)

Celkový pohled na obec ležící asi 6 km jihovýchodně 

od města Moravský Krumlov • větrné kolo, výrobek 

firmy KUNZ Hranice, postavené v letech 1912 – 1914, 

sloužilo pro čerpání vody • kostel sv. Kunhuty 

připomínaný roku 1543 • Základní škola Vedrovice

• pomník padlým z 1. světové války na návsi

Vydavatelství Petr Prášil, tel. 603 551 948, w
eb: w

w
w

.vydavatelstvi-baron.cz

v roce 2015 • Foto archiv O
Ú

 Vedrovice

Muzeum a  IC Vedrovice nabízí nové pohlednice Vedrovic. 

Cena za kus 6,-Kč.

VEDROVICE

VEDROVICE

VEDROVICE

Nové pohlednice

 František Kopetka a Miroslav Světlík vystavují...
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 Cesta vína Jiřího Janíčka

9
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Vedrovice mění svou tvář Foto Miroslav Černý

  Z postupné demolice domku ANDRESIČOVÝCH

  Dokončování rekonstr. KD VEDROVICE

  Stavba MUZEA VEDROVICE
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 Mikuláš na návsi

 Diamantová svatba manželů Buršíkových
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 Škola, která opravdu žije…
„Děti se učí šťastně a rozumně žít a to tak, 
že šťastně a rozumně žijí a tvoří.“
Víme, že to, co bylo přečteno, řečeno, co někdo okomentoval, 

vyslovil a vyslechl, bývá zapomenuto, ale to, co lidé prožijí, si 

uchovají na celý život.

Proto jsme ve škole po celý rok „bohové“ jindy „námořníci“, 

„skřítkové“, správní kamarádi“, v  rámci celoročního 

projektového vyučování.

Proto ve škole žijeme školními tradicemi, 1. školním dnem, 

školou nanečisto, slavnostním zápisem dětí, dnem matek, 

dnem obce, dnem země, dnem dětí, rozloučením se školním 

rokem, s  páťáky, pasováním na  předškoláky, na  čtenáře, 

na  prvňáky, školní a  školkovou maturitou, olympiádami, 

školními vystoupeními…

Proto ve škole slavíme čertíky, Vánoce, Silvestr, Nový rok, 

Tři krále, Velikonoce, čarodějnice…

Také hodiny na  naší škole jsou založeny na  způsobu 

vzdělávání, kdy máme možnost si něco prožít, získat 

vlastní zkušenost. Na  konkrétních příbězích v  různých 

rolích objevujeme a  hledáme řešení konkrétních úloh. Jako 

„švadlenky“ oblékáme kostky, jako „návrháři“ navrhujeme 

plášť tělesa, jako „zedníci“ stavíme zeď, jako „fotografové“ 

fotíme stavby z  krychlí, jako „nevidomí“ poznáváme svět. 

Hrajeme si na  „piloty“ a  objevujeme předměty 

shora, na „námořníky“ a odléváme vody v  litrech, 

jako „soudci“ rozhodujeme o správnosti věcí, jako 

„prodavači“ a „bankéři“ pracujeme s penězi…

Jindy v  jiné roli v rámci vlastivědy objevujeme 

památná místa v naší obci, pátráme po významných 

osobnostech naší vesnice, hledáme stará řemesla 

a zaniklé domy. Jako „bohové“ objevujeme „božská 

znamení“, krásu okolí, starých věcí i zapomenutých 

míst. Podporujeme tvořivost, fantazii, zážitek.

V  jiné roli zase vyrábíme pro ptáky krmítka, 

čistíme krmelce, potoky i  les, pozorujeme jeleny, 

ptáky a  sbíráme bylinky. Hledáme stromy, 

objevujeme významné přírodní lokality a chráníme 

je. (Šidlovy skalky, Leskoun, oboru, Krumlovský 

les, pohřebiště…). Cestujeme, poznáváme svět 

v  minulosti i  současnosti, podporujeme lásku 

k rodné zemi…

Každý měsíc v  rámci celoročního projektu 

objevujeme jednu lidskou vlastnost, (úctu, 

trpělivost, toleranci, odvahu, upřímnost, 

pomoc, přátelství, empatii, pravdomluvnost…), 

diskutujeme o ní, čteme příběhy, plníme konkrétní 

úkoly s danou vlastností, sami se v ní pak na konci 

měsíce hodnotíme… 

Celý školní rok také aktivně plníme týdenní 

úkoly, které vycházejí z učiva. Tyto úkoly jdou ruku 

v ruce s každodenními činnostmi, na které by nikdo 

z  nás neměl zapomenout. Jde o  osobní bezpečí, 

bezpečné chování, ale i  pozdrav, poděkování, 

omluvu, pomoc v  rodině, také o  osobní hygienu, 

fyzické, duševní a sociální zdraví, přípravu do školy, 

úklid, ale i  o  péči o  zvířata, přírodu, věci, pomoc 

druhým … Nejde nám o  to, si o  každodenních 

věcech jen povídat, ale o zvnitřnění těchto činností 

každým z  nás tak, aby se staly součástí našeho chování, 

jednání, postojů a hodnot, každodenního života.  A jak plnění 

těchto úkolů hodnotíme? Vytvořením prostoru pro žákovu 

seberefl exi, např. splněný úkol si žák sám potvrdí vybarvením 

příslušného obrázku…

Každodenně aktivně plánujeme vlastní učení a  aktivně 

slovně i  písemně hodnotíme svoji práci, své dovednosti, 

znalosti - co už umíme, co se nám nepovedlo, kde ještě musíme 

přidat…

Sdílíme své zkušenosti a  přání s  významnými osobami 

i  osobnostmi našeho života, setkáváme se spisovateli, 

archeology, ornitology, myslivci, hasiči, policisty, zdravotníky, 

knihovnicí, pedagogy…

Díky všem zážitkům, hrám na  „něco“, získáváme vlastní 

zkušenosti, postoje, hodnoty, dobře si uvědomíme společenskou 

roli, vyzkoušíme si v prožitcích konkrétní jednání, komunikaci, 

rozhodování, úsudek a také zodpovědnost za své jednání…

„Pravý účel školy není v podstatě nic jiného,
než aby byla dílnou lidskosti a předehrou života,
a aby se zde probíralo všechno, co člověka činí člověkem…“
              J. A. Komenský

Jsme si vědomi, že „Košatý strom poznání vyrůstá 

z aktivity, tvořivosti a spolupráce všech.“

PaedDr. Božena Procházková, řed. šk.

  Na náves přijel Mikuláš, 4. 12. 2015

  Vystoupení pro babičky a dědečky, 20. 11. 2015
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  Čertovský den, 4. 12. 2015

  Silvestrovské hrátky, 30. 12. 2015

  Slavíme Vánoce, 22. 12. 2015

  Sněhuláci ve škole, 18. 12. 2015

  Vánoce v doškové chalupě před sto lety, 21. 12. 2015

  Živý Betlém v muzeu, 18. 12. 2015
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  Silvestrovská šlápota, 31. 12. 2015

 Malé ohlédnutí za koncem roku v mateřské škole ve fotogalerii...

  Čertíci ve školce, 4. 12. 2015  Moje tělo, 

23. 11. 2015
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  Zdobíme stromeček pro zvířátka, 15. 12. 2015

  Pečeme perníky, 16. 12. 2015

  Vánoce v doškové chalupě v Petrovicích, 17. 12. 2015

  Živý Betlém v muzeu, 18. 12. 2015

  Sněhuláci ve škole, 18. 12. 2015

  Slavíme Vánoce, 21. 12. 2015
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 Výlet do Anglie 
Škola Olbramovice se zapojila do projektu Evropské unie, 

ve spolupráci s organizací CK SCHOLARE, která organizuje 

školní zájezdy do Anglie. Pobyt trval od 10. do 14. října, byl 

určen pro žáky 8. a 9. třídy pro zdokonalení anglického jazyka. 

Během cesty jsme projeli Německem a Francií, ve Francii jsme 

prošli pasovou kontrolou, najeli jsme do vlaku, s kterým jsme 

projeli eurotunel vedoucí pod kanálem La Manche. Tunel je 

dlouhý asi 50 km, cesta trvala asi 45 minut a do Londýna jsme 

dorazili brzy ráno. Do 8. hodiny jsme pospávali v autobuse a 

pak jsme spolu s paní průvodkyní vyrazili na okružní cestu po 

památkách Londýna. 

Viděli jsme Big Ben, který je součástí Westminsterského 

paláce, kde zasedá parlament, poté jsme viděli i Buckinghamský 

palác, sídlo britské panovnice. Přes čínskou ulici jsme došli 

až k Tower of London, je to pevnost jejího veličenstva, ačkoli 

posledním králem,  který ho používal jako palác byl Jakub І. 

Jsou zde uloženy korunovační klenoty celé Anglie, na které 

jsme se šli také podívat, byla to nádhera. 

Celý den se podařil a večer pro nás přijely rodiny, ve kterých 

jsme byli ubytováni. S kamarádkou jsme byly ubytovány u 

jedné paní. Moc hezky se o nás starala a její malý domeček byl 

velice útulný. 

Následující dny probíhaly tak, ráno nás zavezli do školy, 

kde jsme měli každý den přibližně 5 hodin angličtiny. Učitelé 

na nás byli přijemní a hodní, výuka nás bavila, všichni úspěšně 

absolvovali kurz, potvrzený diplomem. 

Každý den po výuce jsme jezdili na výlety. Viděli jsme 

Stonehenge, komplex kamenných kruhů, o kterých se dodnes 

neví co znamenají a kdo a na co je používal. Navštívili jsme 

i námořní město Portsmouth, město má velkou námořní 

historii, je v něm zakotvena loď královny Viktorie, která je 

doposud funkční. Prošli jsme celou lodí, od podpalubí až po 

horní palubu. Bylo to velmi zajímavé, na této palubě zemřel 

v bitvě u Trafalgaru kapitán Nelson. Jejich muzeum nás taky 

velice ohromilo. 

Tento čtyřdenní výlet, byl pro nás velmi poučný a záživný, 

všem se nám tam moc líbilo. 

Sofi e GigimovováS

  Vedrovanka

  Návštěva důchodců ve Vysoké pri Morave
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 Kulturní kalendář 2016

LEDEN

6.1. Seniorská středa
9.1. Tříkrálový koncert v kostele sv. Kunhuty
22.1. VII. Hasičský ples

ÚNOR

3.2. Seniorská středa
6. 2. Masopust
6. 2. Maškarní ples
26.2. Beseda nad kronikou

BŘEZEN

2.3. Seniorská středa
20.3. Velikonoční pečení perníčků v muzeu
25.3. Beseda nad kronikou

DUBEN

6.4. Seniorská středa
22.4. Večer pro důchodce
29.4. Beseda nad kronikou
30.4. Pálení čarodějnice v písníkách

KVĚTEN

4.5. Seniorská středa
7.5. Den obce 2016
7.5. Pyžamová párty
27.5. Beseda nad kronikou
 Výstava v muzeu

ČERVEN

1.6. Seniorská středa
4.6. Den dětí
24.6. Beseda nad kronikou
25.6. 12. ročník rybářských závodů 

ČERVENEC

16.7. Rocková zábava
červenec/srpen      Myslivecká letní noc

ZÁŘÍ

1.9. Vítání prvňáčků
7.9. Seniorská středa
10.–11.9.   Rozmarýnové hody
30.9. Beseda nad kronikou
 Výstava v muzeu

ŘÍJEN

5.10. Seniorská středa
27.10.  Vzpomínka na 28. říjen – položení věnce 

u pomníku

LISTOPAD

2.11. Seniorská středa
16.11. Lampionový průvod s ohňostrojem
18.11. Večer pro důchodce
25.11. Beseda nad kronikou
26.11. Vánoční pečení perníčků v muzeu
 Poslední leč

PROSINEC

2.12. Rozsvícení vánočního stromečku, Mikuláš 
na návsi

7.12. Seniorská středa
16.12. Ladovy vánoce
31.12. Silvestr v sále KD

 Koncertování
Podzimní Koncertu populárních a operetních melodií, 

který se konal v KD Vedrovice
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 Kulturní spolek Husákovy děti
V únoru roku 2015 vznikl ve Vedrovicích nový spolek 

-  Kulturní spolek Husákovy děti. Účelem našeho spolku je 

organizace různých akcí, koncertů a jiných společenských 

událostí.

V  loňském roce jsme pořádali tři samostatné akce 

a  jednu ve  spolupráci s  Klubem důchodců. Tou byl 

Masopust, který se uskutečnil 7. 2. 2015. Dopoledne se 

konal průvod masek obcí a na dvoře muzea jsme si mohli 

pochutnat na výborné zabíjačce. Sešla se spousta krásných 

a originálních masek. Vše vyvrcholilo večerní Ostatkovou 

zábavou se soutěží o nejkrásnější masku.

První samostatnou akcí bylo pálení čarodějnic 

v Písníkách. Byl zde program pro děti, opékání špekáčků, 

spousta dobré muziky a  nechybělo tradiční pálení 

čarodějnice.  

V rámci Dne obce 2015 jsme uspořádali Retro párty 

ve stylu osmdesátých let. Velice nás překvapilo, kolik lidí 

se zapojilo. Všechny “modely “ byly úžasné a  je vidět, 

že tato léta se stále těší velké oblibě i u dnešní mládeže. 

Za zmínku stojí originální výzdoba sálu a tombola.

 Poslední naší akcí byl v říjnu koncert legendární kapely 

TITANIC a kapely Rockface. Kapela TITANIC nezklamala, 

hrála výborně a pro nás to byla velká čest, že jsme ji mohli 

ve  Vedrovicích slyšet. Po  koncertě pokračovala kapela 

Rockface, která hrála k  tanci a poslechu až do pozdních 

nočních hodin.

V červnu jsme se i s ostatními spolky a organizacemi 

zapojili do pořádání Dne dětí u rybníka.

Řekla bych, že rok 2015 byl pro Kulturní spolek 

Husákovy děti úspěšný a dělá nám radost, že se přidávají 

noví členové.

I v roce 2016 bychom chtěli uspořádat různé kulturní 

akce:

6. 2. 2016 pořádáme společně s  Klubem důchodců 

Masopust. Opět nebude chybět dopolední průvod masek 

obcí a na dvoře muzea zabíjačka. Ráda bych vás však ještě 

pozvala večer na  Společenský maškarní ples s  bohatou 

tombolou, kde hlavní výhrou bude selátko.

30. 4. 2016 nás čeká pálení čarodějnic v Písníkách pro 

děti i dospělé.

7. 5. 2016 v  Den obce pro vás připravíme večerní 

Pyžamová párty, na  kterou se velice těším a  doufám, že 

bude stejně úspěšná jako Retro párty v loňském roce.

4. 6. 2016 se opět zapojíme do pořádání Dne dětí.

V  červenci 2016 se v  Písníkách uskuteční Rocková 

zábava.

Na  konci roku 2015 se nás několik příznivců ptalo, 

jestli budeme dělat Silvestrovskou zábavu. Organizačně to 

ale nebylo možné, ale rozhodli jsme se uspořádat Silvestr 

2016.

Věřím, že rok 2016 bude pro náš spolek opět úspěšný 

a doufám, že i vy nás podpoříte na některé z našich akcí.

Do nového roku 2016 všem přeji hodně štěstí, zdraví, 

pohody a spoustu zábavy.

Za Kulturní spolek Husákovy děti Michaela Grunová 

(předsedkyně spolku)

  Masopust – únor 2015

  Sen vedrovických rockerů se splnil – v KD Vedrovice hrála metalová 

skupina TITANIC – říjen 2015

  Retropárty – květen 2015
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   Hraje skupina PROFIL    

 
                                             

 

 

Bohatá tombola: 
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 Oprava střechy na sokolovně
V roce 2015 byl vyhlášen Jihomoravským krajem  Dotační 

program na zkvalitnění sportovního prostředí. Program 
dotace: technické zhodnocení sportovišť, zejména střech, šaten 
a sociálního zařízení.

Podali jsme žádost na opravu střechy – výměna krytiny na 
sokolovně.

V roce 2008 při prudké bouři byla poškozena střecha, 
shozena krytina, vytržené hřebenáče, na kterých byl 
připevněn svod od hromosvodu. Toto jsme museli urychleně 
řešit. Brněnská župa nám poskytla prostředky, ale i s našimi 
fi nančními prostředky to stačilo pouze na pokrytí poloviny 
střechy. 

Naše žádost na Jihomoravský kraj byla kladně vyřízena. 
Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 30% z celkových 
výdajů na projekt. Dotaci od JMK jsme dostali ve výši 38.800,- 
Kč. Pomohl nám sponzorský dar našeho člena ve výši 5.000,- 
Kč, dále dotace od župy Brno ve výši 7.000,- Kč. Příspěvek od 
Obecního úřadu nám také pomohl. OÚ konečně také přispívá 
ostatním organizacím a spolkům v obci. Opravu střechy 
provedl Okresní stavební podnik Moravský Krumlov ve dnech 
15. – 17. 11. 2015.

Celková částka na opravu se vyšplhala na 129.400,- Kč. Tím 
bylo naše konto téměř vyčerpáno. Ovšem ta oprava byla nutná. 

Co se týče sportovního náčiní museli jsme vyřadit kožené 
žíněnky, které již byly poškozené a nevyhovovaly. Máme pouze 
dvě molitanové žíněnky a to nestačí, protože děvčata cvičí na 
kruzích, na hrazdě, skáčou přes kozu a je potřeba bezpečný 
doskok. Takže jakmile budeme mít peníze z členských 
příspěvků a dotaci od župy, musíme v prvé řadě zakoupit 
žíněnky

V loňském roce i dříve měli někteří občané námitky, 
proč je pozemek pozemek oplocen, proč je tam brána, proč 
tam nemůže být parkoviště. Musíme znovu připomenout, že 
pozemek mezi sokolovnou a tenisovým kurtem i část pozemku 
za sokolovnou patří SOKOLU. Pozemek je určen pouze pro 
sportovní účely, takže není ani průjezdný, ani se tam nebude 
parkovat. Vyjímka byla při budování kanalizace, kdy bylo třeba 
umístit stroje a nákladní auta. Brána byla poškozena a museli 
jsme ji nakonec opravit vlastními silami.

Tělocvičná jednota Sokol nemůže fi nančně přispívat 
na hody nebo ostatním spolkům /Vedrovický pedál, Chasa 
Vedrovice apod./ Máme dost starostí, abychom měli peníze na 
elektřinu a plyn a také na vodu a stočné, protože je sokolovna 
připojena na kanalizaci.

Za Sokol Nohýlová Zdeňka

 Dešťové srážky
Srážky v roce 2015, jak je zaznamenal pan Josef Mach:
Leden ......................................................................................33mm
Únor .........................................................................................10mm
Březen .....................................................................................28mm
Duben ....................................................................................... 4mm
Květen .....................................................................................55mm
Červen ....................................................................................53mm
Červenec ................................................................................14mm
Srpen .................................................................................... 115mm
Září ...........................................................................................26mm
Říjen .........................................................................................26mm
Listopad .................................................................................60mm
Prosinec ..................................................................................18mm
Celkem ................................................................................. 442mm

Rok 1994 – 2014 – souhrn
1994 ........................... 435mm 2005.......................... 595mm
1995 ........................... 420mm 2006.......................... 578mm
1996 ........................... 532mm 2007.......................... 529mm
1997 ........................... 575mm 2008.......................... 451mm
1998 ........................... 307mm 2009.......................... 734mm
1999 ........................... 347mm 2010.......................... 731mm
2000 ........................... 500mm 2011.......................... 373mm
2001 ........................... 600mm 2012.......................... 431mm
2002 .........754mm /hodně medu/ 2013.......................... 582mm
2003 ........................... 433mm 2014.......................... 563mm
2004 ........................... 497mm

 Rybářský kroužek 2016
Kroužek malých rybářů začal pracovat také v  roce 2016. 

Od ledna do března se budeme scházet každou sobotu od 17 

hodin buď na  Muzeu anebo na  Obecním úřadě k  teoretické 

výuce rybářského sportu. V letošním roce bychom se v jarních 

měsících chtěli více věnovat praktickému rybolovu na našem 

rybníku a  také na  některém revíru v  okolí (řeky Rokytná 

a Jihlava).

Zveme mezi sebe všechny ostatní holky a kluky, kteří mají 

zájem o ryby a přírodu! 

Informace k  Rybářskému kroužku naleznete na  webové 

adrese Rybářského spolku Vedrovice: http://rybarivedrovice.

websnadno.cz/ (v sekci „Rybářský kroužek“)

„Petrův zdar!“

Za Rybářský spolek Vedrovice

Richard Janderka a Miroslav Došek

Rybářský
spolek Vedrovice

  Ladovy vánoce
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Žijí mezi námi Marta Veselská, Vedrovice 66
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Životní jubilea 
60 let Stehurová Drahomíra ........................................... 3.1.

 Sobotková Danuše .............................................. 10.1.

 Hladíková Hana .................................................. 21.1.

 Vítková Dana ....................................................... 26.1.

 Formanová Zdeňka ............................................ 13.4.

 Zelníček Luděk .................................................... 27.4.

 Bohdanská Jitka .................................................... 3.6.

65 let Štefl ová Naděžda ................................................... 6.1.

 Veselská Marta .................................................... 18.1.

 Otradovcová Stanislava ...................................... 23.1.

 Vech Pavel ............................................................ 25.1.

 Janderka Josef ...................................................... 24.2.

 Chylíková Marta ................................................. 28.2.

 Plocek Zdeněk ..................................................... 19.3.

 Kopetka Jan ......................................................... 11.5.

70 let Dammass Petr ....................................................... 2.2.

 Ruibar Jiří .............................................................. 2.3.

 Došek Miroslav ..................................................... 1.6.

 Šedrla Rudolf ....................................................... 17.6.

75 let Bechová Anna ..................................................... 14.1.

 Melkus Bohuslav ................................................. 30.1.

 Strouhalová Jarmila .............................................. 5.2.

 Závišková Marie .................................................. 11.3.

 Titzová Bedřiška ................................................. 26.4.

 Knotková Květoslava ............................................ 1.5.

80 let Černá Marie .......................................................... 4.1.

82 let Čubová Jaroslava ................................................... 5.3.

 Větříčková Marie ................................................ 29.4.

 Pavlišová Helena ................................................. 20.6.

83 let Horáková Marta .................................................... 2.1.

 Pavliš Jiří ................................................................ 4.2.

 Husák František .................................................... 5.5.

 Maštalířová Marta .............................................. 15.5.

84 let Procházka Oldřich ................................................ 6.1.

 Mach Josef ........................................................... 16.1.

 Slaná Marie ............................................................ 1.3.

85 let Žák Oldřich ......................................................... 13.3.

86 let Becha Eduard ...................................................... 14.6.

87 let Benešová Arnoštka ............................................. 24.1.

 Knotková Terezie .................................................. 3.2.

 Žáková Marie ........................................................ 7.6.

 Hyklová Marie..................................................... 11.6.

88 let Buršík Ladislav .................................................... 15.2.

 Bartl Jaroslav ....................................................... 27.4.

89 let Melkus Stanislav ................................................. 12.1.

 Melkus Josef ........................................................ 24.3.

90 let Šedrla Karel ......................................................... 27.1.

92 let Kopetková Anna ................................................... 4.3.

101 let Kašpárková Jaromíra .......................................... 22.4.

Sňatky

Jana Doležalová – Tomáš Bohdanský

Petra Krošová – Libor Maša

Jana Kinterová – Jakub Pantůček

Narozené děti

Bahník Jiří

Vaníčková Kateřina

Pantůčková Simona

Zemřeli

Hoštická Blanka, nar. 1946

Stáňová Marie, nar. 1927

Pohyb obyvatel 

Přistěhovalo se 6 občanů

Narodily se 3 děti

Odstěhovalo se 10 občanů

Zemřeli 2 občané

Ke dni 25.1.2016  mají Vedrovice 835 obyvatel

Přistěhovali 
na čp. 118 - 1 osoba, na čp. 347 - 1 osoba, na čp. 1 – 1 osoba, 

na čp. 56 - 2 osoby, na čp. 64 - 1 osoba

Odstěhovali
z čp. 281 - 3 osoby, z čp. 44 - 2 osoby, z čp. 118 - 1 osoba, 

z čp. 300 - 1 osoba, z čp. 326 - 2 osoby, z čp. 192 - 1 osoba

Vydává Obecní úřad Vedrovice. Registrace provedena u Okresního úřadu Znojmo pod č.j. 371300593.

Redakční rada: Mgr. Anna Gigimovová, Bc. Petr Záviška, Nikola Herzánová.

Náklad 340 výtisků. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Výroba Bačík, Pohořelice.

  Vzpomínka u pomníku - Vznik republiky
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