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Milí sousedé, i letošní posvícení v horkém dni a příjemně teplé noci symbolicky ukončilo
prázdniny a parné léto. Hned první školní den počasí ukázalo, nejen školákům, že podzim se
blíží. Musím využít úvodníku našeho zpravodaje, abych ještě touto cestou poděkoval všem,
kteří se o vydařené posvícení postarali. Bez jejich nasazení a obětavosti, by taková akce nebyla. Díky nim, jsme si ho mohli užít naplno. Vážím si vás a za všechny vám děkuji. S koncem
horkého léta ovšem nekončí čas, kdy se zapotíme. Právě nastupující podzim je pro většinu
z nás, co máme alespoň pár hlav révy na zahrádce, obdobím pilné práce. Vinohrady i sklepní
ulička ožijí jako za celý rok ne, sjedou se příbuzní i brigádníci a ve sklepích se to rozburčí.
Všem vám tedy přeji radostnou sklizeň, ať nám přeje počasí a ať nám jde práce od ruky. Budu
se těšit, že ukončenou společně oslavíme 26. října na Vrboveckém vinobraní.
Přeji všem také příjemné čtení dalšího zpravodaje a hezký podzim.

Jiří Písař, starosta obce Vrbovec

Co se podařilo a co nás čeká

Lokalita Vrbovec Severozápad

Práce na této stavbě, kde
vznikne nová obytná čtvrť, probíhají podle plánu.
Stavitelé již mají hotovo vše,
co je umístěno pod zemí – voda,
kanalizace, plyn, elektrické vedení veřejného osvětlení, přečerpávací stanice a vsakovací jímka na
odvod povrchové dešťové vody
z komunikace – a nyní již pokračují
s hutněním podkladu pod vozov-

kou a pokládkou obrubníků. Pokud
se neobjeví nějaké komplikace, tak
bude dílo hotovo v letošním roce.
Zastupitelé připravují zásady prodeje stavebních pozemků, abychom
letos na podzim mohli vyhlásit záměr prodeje stavebních pozemků,
jak jsme již dříve avizovali. Zájemcům o koupi pozemků doporučujeme sledovat úřední desku obce, kde
se o prodeji dozví více.

Oprava komunikace „U Vrbového“
Jedním z posledních míst,
kde je velmi špatný povrch komunikace, je cesta od křižovatky
u obchodu směrem k panelákům
(pokračuje dále k zemědělskému
družstvu).
Pozemky pod touto komunikací se dlouhodobě pokoušíme získat
do majetku obce, abychom ji mohli
řádně opravit. A nyní se to konečně
podařilo. Jsem velmi rád, že zastupitelstvo schválilo jako mimořádný
bod jednání doplnění programu na
své 9. schůzi o bod odkupu dvou
pozemků pod touto komunikací. Dík
patří i vlastníkovi zmíněných pozemků, Agrodružstvu Vrbovec, který nabídl tyto pozemky k odkupu za
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velmi solidní cenu. Díky tomu jsme
mohli rovněž vyhlásit výběrové řízení na opravu tohoto úseku. Pokud
obdržíme vhodnou nabídku, tak by
oprava v délce přibližně 100 metrů
měla být hotova do konce tohoto
roku.

Nádoby na bio
odpad z dotací
Na jaře tohoto roku jsme podali společně s obcemi Hluboké Mašůvky a Havraníky žádost
o dotaci z Operačního programu
Životního prostředí na pořízení
nádob na separovaný bio odpad
a tato žádost byla úspěšně vyřízena.
Nové nádoby budou k dispozici v příštím roce na jaře za stejných podmínek, jako současné dva
kontejnery na separovaný odpad.
Všichni zájemci si budou tedy moci
domácí kontejnery na papír a plast
doplnit o další nádobu na posekanou trávu, listí nebo jiný biologický
materiál ze zahrad i domácností.
Velké kontejnery za Avii zůstávají
stále v provozu, takže větší množství větví, travin nebo listí můžete
i nadále ukládat do nich.

Nové odpadkové
koše v obci
V blízké době budeme v obci
instalovat šest nových odpadkových košů.
Součástí čtyř z nich budou
i sáčky na psí exkrementy. Věříme,
že majitelé psů je budou při venčení
svých čtyřnohých kamarádů hojně
využívat. Chceme tak poukázat na
to, že i vesnice se mění a všichni si
přejeme čistou a upravenou obec
stejně jako ve městech. Koše budou
umístěny u obou laviček u potoka a u lavičky u školky. Další bude
u parkoviště v blízkosti paneláku.
Nový koš bude také před školou
a u obchodu naproti pítku.
autor článků: Jiří Písař
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Oprava rozhlasu
Na základě upozornění některých občanů na to, že není dostatečně slyšet hlášení místního rozhlasu
jsme oslovili firmu Empemont s.r.o.,
která nám před několika lety instalovala bezdrátové hlásiče rozhlasu.
Společně s jejich techniky jsme vytipovali přemístění některých z nich
na nová místa. V několika kritických
úsecích jsme se také dohodli na jejich posílení. Věříme, že tyto úpravy
již umožní dobrý poslech všech hlášení ve Vrbovci i v Hnízdě.

Povinné čipování psů

U místní komunikace ve směru
od Hnízda k zemědělskému družstvu vzniklo oplocení, které ohraničuje prostor pro nový větrolam.
Vysazen bude do konce října.
Zadavatelem je Státní pozemkový
úřad, který jej financuje z evrop-

ských dodací. Naší obci bude předán v příštím roce, takže budeme
mít spoustu práce s jeho následnou
údržbou. V plánu je ještě výstavba jeho dalšího úseku, který na něj
bude navazovat tak, aby končil až
u cesty pod Waldbergem.

Koupaliště zakončilo sezónu

Od roku 2020 bude v České republice platit novela veterinárního
zákona, která má mimo jiné zabránit
obchodu s nelegálními množírnami.
Pro majitele neočipovaných psů to
znamená co nejrychlejší návštěvu
u zvěrolékaře, který psu injekčně
zavede pod kůži speciální mikročip
o velikosti zrnka rýže. Díky němu
se snáze dohledá majitel psa, pokud se zvíře zaběhne, nebo se bude
vědět, zda je pes očkovaný. Povinnost je mít zvíře očipované také při
cestě do zahraničí. Cena čipu včetně veterinárního úkonu je přibližně
500,- Kč. Pes může mít místo čipu
tetování. To se provádí výhradně
na žádost chovatele pouze štěňatům do 6-ti týdnů věku podle údajů
Českomoravské kynologické unie.
Pokud pes nebude od nového roku
očipován, bude považován též za
neočkovaného a jeho majitel se vystavuje riziku vysokých pokut.

Reklamace stromků

Letošní plavecká sezona je již
za námi, a tak můžeme začít pomalu bilancovat.
Koupaliště je příjemný luxus,
který si chceme i nadále udržet,
byť náklady na jeho provoz nejsou
zrovna nejmenší a stále převyšují příjmy. Letos se na návštěvnosti
podepsal ne příliš teplý červenec,
takže rekordy v návštěvnosti ne-
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padly. Na příští léto proto uvažujeme o takových změnách, které by
přilákaly více návštěvníků. Chceme
naše koupaliště více propagovat.
Rádi bychom také nabídli možnosti
zvýhodněného vstupu pro celé rodiny či pravidelné návštěvníky. Zvažujeme rovněž speciální nabídku
pro turisty ubytované ve vrboveckých penzionech.

Vloni na podzim jsme v rámci
úpravy prostranství před obchodem vysadili třináct mandloní. Na
jaře ale neobrazily a i přes naši snahu se neujaly. Ukázalo se, že stromky během transportu ze zahraničí
zaschly a že se i přes následnou dostatečnou zálivku neuchytily. S dodavatelem jsme se domluvili na reklamaci, a tak na podzim vysadíme
nové. Celé prostranství tak bude
podle původního záměru zahradního architekta hotovo bohužel o rok
později. Věříme, že tentokrát se již
všechny stromy ujmou a střed obce
se brzy zazelená a že také brzy nabídne tolik vyhledávaný stín.
autor článků: Jiří Písař
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Poprvé v mateřské škole

Vstup do mateřské školy patří
k významným událostem v životě dítěte. Děti vstupují do nového
světa her a poznání.
V Mateřské škole Dyjákovičky
jsme malé „ školkáčky“ přivítali společně s maskoty třídy, a to krtečkem
a panenkou Ájinkou, kteří provázejí
děti školkou po celý rok. Pomáhají
dětem plnit úkoly, překonávat překážky, foukat bolístky či odpovídat na

jejich zvídavé otázky. A i když nějaká
ta slzička přece jen ukápla, tak i přesto všechny děti i jejich rodiče zvládli
první den na výbornou. I v Mateřské škole Vrbovec jsme děti přivítali
a s novým kolektivem učitelek společně vykročili ke vzdělávání. V obou
mateřských školách, které navštěvuje celkem 100 dětí, pracujeme podle
ŠVP na míru přizpůsobeného práci
s našimi nejmenšími.

Každoroční opravy v ZŠ a MŠ
Ani během letošních letních
prázdnin se ve škole neodpočívalo, opět proběhla řada rozsáhlých
oprav, především v tzv. staré budově.
Novotou září třídy školní družiny, ve kterých byly udělány nové
přípojky kanalizace, položeny nové
podlahy, proběhlo malování a nástřiky radiátorů. Opravené třídy školní
družiny byly vybaveny novým nábytkem. Celá chodba dostala novou
dlažbu a výmalbu.
Ve škole byly realizovány i další
opravy – nová střecha nad sborovnou a ředitelnou i se střešními okny,
výmalba tříd a kabinetu fyziky. V Mateřské škole Vrbovec se pokračovalo
v rekonstrukci, která započala v minulých letech, nové podlahy jsou
v dalších dvou místnostech. Ne-

zbytné opravy samozřejmě proběhly
i v Mateřské škole Dyjákovičky. Nic
z těchto oprav by nebylo možné bez
finanční pomoci našeho zřizovatele
Obce Vrbovec.

Elektronická třídní kniha a žákovská knížka
Další novinkou letošního školního roku je zavedení elektronické třídní knihy a žákovské knížky
v systému Bakaláři. Všichni žáci
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i jejich zákonní zástupci dostali přístupová hesla a mohou tak snadněji sledovat průběžné výsledky
vzdělávání.
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Zahájení nového
školního roku

V letošním roce připadl první
školní den na pondělí 2. září.
V tělocvičně školy je přivítala
paní ředitelka Galina Blahová a starosta obce Vrbovec Jiří Písař. Všem
našim žákům popřáli mnoho nových poznatků, dovedností a dalších
školních úspěchů. Za potlesku starších spolužáků, kterých je v tomto
školním roce téměř 230, se na svou
cestu do školy vydalo i 25 prvňáčků.
V první třídě je uvítaly paní učitelka
Mgr. Eliška Kubáčová a paní asistentka Radka Dolejší.

Nový školní rok
V nadcházejícím školním roce
se žáci naší školy mohou těšit na
řadu zajímavých akcí.
K pravidelným patří naše účast
na Závodech dračích lodí, návštěva
divadelních představení v Městském
divadle Znojmo a Brno. Chybět nebudou ani Vánoční akademie a Vánoční turnaje, exkurze a školní výlety. Od 26. ledna 2020 se bude konat
lyžařský výcvikový kurz. Žáci 2. a 3.
tříd se budou od listopadu do ledna
účastnit plaveckého výcviku. Všichni se těšíme na ples Spolku rodičů
při ZŠ a MŠ Vrbovec, který plánujeme na 24. 1. 2020.
Účastníme se celé řady projektů. Ukončili jsme Šablony I a letos na
ně navážeme projektem Šablony II.
Naši žáci jsou zapojeni i v projektech
Ovoce do škol a Mléko do škol.
Byli jsme zařazeni jako partneři
do projektu Poskytování bezplatné
stravy dětem ohroženým chudobou.
Podporujeme tak několik našich
žáků. Projektovou žádostí se podařilo získat příspěvek na cestovné na
plavecký výcvik.
Za finanční podporu děkujeme
kromě našeho zřizovatele Obce Vrbovec i Obci Chvalovice a Obci Dyjákovičky.
autor článků: Pavla Bednářová
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DaR Vrbovec, z.s. (Děti a rodiče Vrbovec)

Sjíždění řeky Dyje a společné kempování

Stejně jako loňský rok jsme
se na přelomu června a července
vydali sjíždět řeku Dyji, tentokrát
i s možností přespání v krhovickém kempu.
Vyrazili jsme v sobotu ráno ze
Znojma, po úspěšném zdolání několika jezů jsme se občerstvili v Dobšicích a poté pokračovali až do Krhovic, kde někteří postavili stany
a nachystali se na večerní opékaní špekáčků a posezení s kytarou.
Ráno jsme potom pokračovali až do
Hrádku. Počasí nám přálo a výlet se
vydařil.
Autor: Eva Kubíková

BAV se

Podzimní zájezd do Telče a Slavonic
Klub vrboveckých seniorek
podzimní činnost zahájil zájezdem. Seniorky s několika dalšími
seniory navštívily Telč.
V té si prohlédly známé historické náměstí a zámek. Poté zajely do
Maříže - malé vesničky s výrobou
místní užitkové a okrasné keramiky. Jižní část České Kanady zhlédly
z vrcholu zdařile upravené zříceniny
hradu Landštejna. Výlet zakončily
prohlídkou dalšího krásného náměstí ve Slavonicích. Vrbovecké seniorky se scházejí již pět let a do svých
řad rády přijmou další zájemkyně.
Autor: Jaroslava Táborská
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Sdružení dobrovolných hasičů Vrbovec

Vážení spoluobčané, toto léto
se naši hasiči věnovali především
průběžné údržbě techniky jednotky vzhledem k několika výjezdům v katastru naší obce.
Dále přípravě na taktické cvičení, které opět prověří akceschopnost a připravenost techniky naší
výjezdové jednotky.
V uplynulém období naše jednotka vyjížděla k těmto výjezdům:
požár strniště u Hnízda, požár strniště za výjezdem na Načeratice, po
jednom z vydatných dešťů uvolnění

a pročištění kanalizačních výpustí
v obci a u jedné dopravní nehody při
uvolnění komunikace. Souhrnem
jsme zatím vyjížděli letos k sedmi
událostem.
7. 9. 2019 jsme již tradičně zajišťovali pořadatelskou pomoc pro
cyklistický závod „Kolo pro život“
a zajišťovali jsme bezpečný průjezd
cyklistů po veřejných komunikacích s běžným silničním provozem.
Vzhledem k nepříznivému počasí
jsme byli po skončení závodu požádáni starostou obce o vyčištění

komunikace od bahna a vody, které se především u sklepů v průběhu závodu nahromadilo ve velkém
množství.
A i nadále probíhá nábor dalších členů do našich řad a dětí
a mládeže pro požární sport,
s těmi začínáme jezdit za hasiči
do Šatova, se kterými připravujeme společný dětský tým. Případní zájemci mohou kontaktovat starostu SDH pana Komína
na tel.: 728 147 175
Autor článku: Pavel Komín

Upozornění a informace Policie ČR
Policie ČR informuje a upozorňuje občany, že během konce
srpna přijala tři oznámení o porušení domovní svobody na Znojemsku.
Došlo k tomu v obcích Horní Dubňany, Rešice a Morašice.
Všechny případy jsou stejné. Do
obce přijelo během dne plně obsazené osobní vozidlo. Skupina
troufalých zlodějů zkoušela brát za
kliky domů a drze vstupovala do-
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vnitř. Majitelé je přistihli dokonce
až v ložnicích. Naštěstí se jim tentokrát nepodařilo nic odcizit, není
však vyloučeno, že budou ve svých
protiprávních aktivitách pokračovat.
Policie proto varuje občany
a nabádá je k větší obezřetnosti.
I když jste doma, vchodové dveře
a vstupní vrata do dvorů a průjezdů si zamykejte.
Zároveň policie žádá o spolu-

práci. Jestliže se v naší obci objeví
podezřelé vozidlo nebo vás tyto
osoby dokonce navštíví, ihned volejte linku 158. Policie okamžitě
vyšle nejbližší volnou hlídku a ta
vše prověří. Poznačte si registrační
značku vozu a snažte si zapamatovat i podobu a zajímavosti k popisu
osob. Žádná policie na světě se neobejde bez všímavých a ochotných
osob, kterým není protiprávní jednání jiných spoluobčanů lhostejné.
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Kolo pro život jelo opět přes Vrbovec
I letošní trať seriálu cyklistických závodů Kolo pro život vedla
přes Vrbovec a na jejím konání se
v řadách dobrovolníků podíleli i občané naší obce.
K závodu se přihlásilo přes 2000
závodníků a bikerů. Trať B, která
Vrbovcem probíhala, měla start ve
Znojmě na Masarykově náměstí v 11.30 hodin. Znojemský závod
patří mezi jeden z nejoblíbenějších
závodů seriálu KPŽ a jak se píše
v propozicích - všechny trasy vedou
prosluněnou krajinou s minimálním
převýšením. To druhé platí vždy, to
první se letos bohužel nevydařilo,
jelikož na závodníky čekala řádně
propršená a blátivá cesta mezi poli
a vinohrady. Za noc a dopoledne
spadlo přes 20 mm srážek. Ještě
bez deště vyvedly dlouhatánský
špalír závodníků ven z města zaváděcí vozy. Už při prvním výjezdu na
Načeratický kopec to ale vše začalo. Jestliže se za koly loni na trase
prášilo, letos se na kola i závodníky

už v prvním kopci nalepila krusta bláta a s přibývajícími kilometry
se nabalovaly další a další vrstvy.
O vylepšení podmínek závodu se
tak alespoň snažili organizátoři postarat skvěle vybavenými občerstvovacími stanicemi, mimo jiné i ve
vrboveckých sklepích, jak se psalo
na oficiálních stránkách závodu:

Dostát slov, že víno nejlépe chutná
ve vinném sklípku při poslechu lidových písní za doprovodu cimbálu,
chtěli místní Vrbovčáci na poslední občerstvovací stanici. Účastníci
obou tras „B“ i „C“ mohli ochutnat
proslulou místní kuchyni a hlavně
čerstvě chlazený burčák.
Autor článku: Petr Čech

Fit cvičení pro radost
S nastupujícím podzimem je tu
opět cvičení s Vojtou a s Janou. Je
určeno pro všechny věkové a výkonnostní kategorie, ženy, muže
i děti. Cvičit můžete velmi intenzivně a pořádně se u toho zapotit,
nebo jen relaxačně, podle svých
představ, sil i možností. Každopádně se dobře protáhnete, pobavíte
a uděláte něco pro své zdraví. Cvičení bude každé pondělí a středu,
vždy od 18:00 do 19:00 hodin. Děti
musí být v doprovodu rodičů nebo
osoby starší 18-ti let. Postačí vám
jen vhodná sálová obuv a pohodlný
cvičební úbor. Začínáme od středy
2. října v tělocvičně základní školy.
Autor článku: Jiří Písař
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FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky

Během teplých letních dnů
byl čas na přípravu a zformování
hráčské základny.
Ještě než budu psát o nadcházející sezoně, rád bych se podělil
o sportovní zážitek, který se jen tak
neopakuje. Tímto bych chtěl poděkovat Honzovi Vaňkovi a Davidovi
Kubíkovi za zorganizování přátelského utkání s veterány Sparty
Praha v čele s bývalým trenérem
fotbalové reprezentace Josefem
Chovancem. Přijela i taková jména,
jako golman Jaromír Blažek, záložník Lukáš Zelenka a spousta dalších
jmen. Od veteránů jsme dostali 7
branek a bylo vidět, že to mají všichni ještě v noze :-) Máme obrovskou
radost, že jsme mohli taková fotbalová esa přivítat u nás na hřišti ve
Vrbovci. Zápas se odehrál v přátelském duchu před 94 diváky. Článek
o tomto utkání jste mohli číst 6. 7.

2019 ve Znojemském deníku.
S končící sezonou jara 2019 nám
dva hráči odešli (skončili kvůli práci
nebo z rodinných důvodů), tak bylo

potřeba kádr doplnit. To se nám nakonec podařilo a přišli dva noví sportovci z Břežan a Miroslavi. Hned po
prvním zápase na půdě hostujícího
mužstva z Blížkovic jsme dovezli
cenné 3 body s pěknými góly. Aktuálně máme odehraných 5 zápasů
s 9 body.
Kluci z přípravky začali sezonu
o něco později. První zápasy se odehrály na hřišti ve Chvalovicích proti
Šatovu. Oba zápasy kluci vyhráli.
Stále pokračujeme s rekonstrukcí horního patra kabin ve Vrbovci.
V létě probíhaly bourací práce sociálek a následné budování nových.
Dále je v plánu do konce roku zajistit schodiště a začneme s realizací
elektroinstalací a odpadů.
Autor článku: Marek Krnáč
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Druhý ročník stanování s táborákem
Prázdniny byly ve Hnízdě, co
se týče společných akcí, volnější. Všichni si dny volna užívali po
svém, se svými rodinami a přáteli.
Sešli jsme se pouze na jedné prázdninové akci a to bylo stanování
u hospody. Kvůli špatnému počasí
jsme společné stanováni přesunuli
z první poloviny července na poslední prázdninový víkend a spojili
ho s rozloučením s prázdninami.
V letošním roce vyrostlo u hospody 9 stanů, což je o dva více než
tomu bylo loni. Sešla se nás dobrá
čtyřicítka stanujících i nestanujících. Kdo chtěl, mohl si pochutnat
na výborném guláši nebo si opéct
špekáček nad ohýnkem. Odpoledne
byly pro děti připravené různé hry,
míčové i pohybové. Celé odpoledne ale tak rychle uteklo, že hraní
některých her jsme doháněli ještě
druhý den dopoledne. Po setmění se děti vydaly na stezku odvahy
a za svoji nebojácnost dostal každý
malou odměnu. Celý večer nás jako
vždy doprovázela diskotéková hudba a opět se tančilo až do pozdních
hodin.

Už teď se všichni těšíme na další
ročník a doufáme, že příští rok při-

bude ještě nějaký ten stan navíc.
Autor článku: Alena Klásková

Na podzimní a zimní období připravujeme tyto akce, na které vás srdečně zveme:
22. září - drakiáda
19. října - Helloween
9. listopadu - společné pečení cukroví a vytváření vánočních ozdob
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30. listopadu - rozsvěcování vánočního stromečku
5. prosince - Mikulášská nadílka u vánočního stromu
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Přátelé z Itálie dorazili na posvícení
Už se pomalu stává tradicí, že
každoročně Vrbovec navštíví italští zástupci Trenta Pova.
Snad díky tomu, že je s Vrbovcem pojí minulost, snad díky tomu,
že první jejich návštěva v roce 2017
byla velmi příjemná a dostalo se
jim zde vřelého přijetí, vracejí se
k nám letos již potřetí. Vždy je hlavním organizátorem italské výpravy
pan Aldo Giongo. Ostatně on sám
je autorem knihy o historickém propojení Pova a Vrbovce i iniciátorem
partnerství města Znojma a Trenta
Pova s již více než dvacetiletou tradicí. Právě díky jeho aktivitě přivezou
on a jeho přátelé „kousek Itálie“ a tak
můžeme ochutnávat tamní tradiční
kuchyni, kávu víno nebo sýry. Letos
tedy stejně jako vloni spojili svoji návštěvu s našim posvícením. Během
třídenní návštěvy zavítali do Znojma,
poseděli s námi ve vinném sklepě
a celé posvícení strávili v centru
obce. Ve svém stánku nabízeli italské dobroty ke koupi i k ochutnání.
Loučili jsme se v neděli ráno s tím,
že se zase těšíme na viděnou za rok.
Autor článku: Veronika Písařová

Do Vrbovce každý rád
Pokud jste pravidelnými návštěvníky vinařských akcí, jako
je odemykání naučné stezky
nebo otevřené sklepy, tak jste
nemohli přeslechnout píseň,
která opěvuje Vrbovec.
Jejím autorem je vrbovecký rodák a muzikant Rostislav Ištvánek.
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Poprvé tato píseň veřejně zazněla
v roce 2014 při slavnostním předání Pocty svatému Urbanu obci.
Vloni na jaře v podání mužáků
z Přibic již zněla celým vinohradem při Odemykání naučné stezky
Hroznové kozy. A letos v létě Rosťa
společně s dalšími místními mu-

zikanty (Libor Kubík, Pavel Psota
a David Juráš) tuto píseň nahrál
na CD, které je k mání na obecním
úřadě. Nejen že je skvělé, že tato
písnička vznikla a zpívá se, ale díky
nahrávce se na ni ani nezapomene.
Autor článku: Jiří Písař
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Rozhovor s jubilantkou a nejstarší
občankou obce, paní Marií Süsenbekovou
že jste oslavila již 95. narozeniny?
Nevím. Snad je to i rodové, můj
děda se dožil 96 let. Kolikrát si říkám,
jak to, že takto dlouho žiju, když jsem
se tak nadřela a život nebyl jednoduchý. Dcera říká, že to je možná i tím.
Nebývala jsem často nemocná, byla
jsem celý život v pohybu a dobře
jedla. Doma se pořád vařilo, nebylo zvykem na obědy někam chodit.
Možná i stabilitou rodiny.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám
hodně zdraví.
Autor článku: Petr Čech

Životní jubilea
Babičko, kdy jste do Vrbovce
přišla?
Do Vrbovce jsem přišla v dubnu 1945. Ale ještě předtím, za války,
jsem ve svých 17. letech přišla do
Dešova. Pocházím ze Zakarpatské
Ukrajiny a v době první republiky
chodila děvčata z naší obce na Moravu do služby. Jednoho dne tuto
možnost nabídla i mně a já jsem šla
daleko od domova. V Dešově jsem
poznala svého manžela Františka.
Ten se v té době učil na pekaře v pekárně ve Vrbovci a domů jezdil jen na
neděli. V té době byl jediným českým občanem ve Vrbovci. Na konci
války za mnou manžel přišel, jestli
bych s ním sem šla, jelikož z vesnice
probíhal odsun Rakušanů a on chtěl
pokračovat v činnosti a práci místní
pekárny. Tak jsme sem s pár příbuznými přišli a ještě v roce 1945 jsme
měli svatbu.
Jaké byly začátky?
Začali jsme pracovat v pekárně,
která zásobovala okolní obce a byla
v provozu až do roku 1958. Manžel
s tím do Vrbovce šel, aby pekárnu
v provozu udržel. Nebylo to jednoduché, pracovalo se ve 2 směnách,
měli jsme dobré zaměstnance, ale
někteří z nich nám bohužel kradli
mouku nebo chleba. Bylo těžké to
uhlídat. Do toho se nám postupně
narodili dva synové a dcera.
Jaká je Vaše první vzpomínka
na Vrbovec?
Práce, práce, práce. Přišly jsme
sem na konci války, kdy spousta
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chalup už bylo ve spěchu opuštěno a vše jsme museli začít budovat
znovu. Od úklidu až po práci v pekárně, bylo málo peněz, nebylo na uhlí,
tak jsme museli pořád dělat dřevo do
pekárny. Museli jsme s tím málem
dobře hospodařit a postupně vše
vylepšovat.
Co se Vám líbí dnes?
Že žiju šťastně, je o mě postaráno a mám kolem sebe rodinu. Nejsem sama. Ve vesnici je toho spousta spraveného, lidé si hledí okolí kde
bydlí. Za „Němců“ bylo na prvním
místě hospodářství, stáje byly lepší
než bydlení.
Co byste si ještě přála?
Já nic nepotřebuju, co mám
to mi stačí. Jsem ve svém domově
s rodinou. Občas přijde na besedu
kamarádka a tak je mi dobře.
Co vás v mládí bavilo?
Měli jsme od rána do večera práci
nejen v zaměstnání, ale i kolem dětí
a hospodářství, na nějaké koníčky
nezbylo moc času. Pokud byl, ráda
jsem se sešla s kamarádkami nebo
jsme zašli na zábavu. Mimochodem
ty se tady během roku konaly celkem
často. A ještě jedna věc byla pěkná
– každou neděli jsme se se sousedy
sešli a vyrazili i s dětmi do sklepní
uličky, všichni svátečně nastrojeni.
Tam jsme navzájem ochutnávali svá
vína, povídali si, chlapi hráli karty.
Také jsme několikrát do roka jeli na
zájezdy pořádané JZD.
Otázka, která bude zajímat
každého – jaké je tajemství toho,

Rádi zařazujeme do našeho
zpravodaje novou rubriku a to
připomenutí významných životních jubileí, kde chceme
popřát našim spoluobčanům,
kteří oslavili 80., 85. či více jak
90. narozeniny. Je nám proto
ctí popřát tentokrát našim spoluobčanům:
80 – Marie Michnová, Josef
Stehlík, Stanislav Vybíral, František Rada
85 – Kateřina Nekudová, Anna
Nocarová, Božena Šnajdrová,
90 – Anděla Boorová
95 – Marie Süssenbeková

Narození a úmrtí
Od začátku roku 2019
se narodily tyto děti:
Milan Šuba
Adéla Svobodová
Ema Kubíková
Petr Janok
Matěj Vítámvás
Václav Jelen
Victoria Čechová
Lucie Lysáková
Dominika Tržilová
Od začátku roku 2019 jsme se
rozloučili s těmito sousedy:
Josef Nocár
Zdeňka Kubíková
Zdeňka Bastlová
Marie Jiráňová
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Kalendárium

Informace

aneb co nás čeká
13. října
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V zasedací síni obecního úřadu přivítáme nové občánky.
18. října
POCHOD SVĚTEL
Děti a rodiče zvou na společnou tradiční procházku Vrbovcem s lampiony. Sraz bude v 18.00 hodin u obchodu, zakončení pak společným
posezením u smažených brambor,
čaje a svařáku na zahrádce U Mastnýho pupku.
26. října
VRBOVECKÉ VINOBRANÍ
Zveme Vás na naše slavnostní vinobraní! Ve vinici U kapličky, ve sklepní
ulici a v otevřených sklepech slavíme
poslední říjnovou sobotu největší vinařskou událost – ukončení sklizně.
Program:
12:00 - setkání u pocty sv. Urbanu
a společné děkování za úrodu
12:30 - dobový průvod sklepní uličkou
13:00 - vinařské dobové tradice
u historického lisu
14:00 - 22:00 otevřené sklepy
20:00 - zábava v Hospodě
u Mastnýho pupka
listopad
ZÁJEZD NA DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ DO BRNA
Připravujeme zájezd na divadelní
představení. O podrobnostech vás
budeme informovat, jakmile budou
k dispozici.
12. listopadu
PŘEDNÁŠKA „MORAVSKÉ
TERROIR A VRBOVEC“
aneb naše viniční tratě
a Morava 19. a 20. století
V zasedací místnosti obecního
úřadu budou od 18.00 hodin vítáni nejen všichni vinaři. Opět přijal
naše pozvání vinař – historik, pan
Mgr. Martin Markel, Ph.D., aby nás
tentokrát provedl historií vinařství.
A bude to poslouchání příjemné,
neboť Vrbovec byl velmi výrazným
bodem na vinařské mapě.
5. prosince
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I letos společně zahájíme sérii sousedských setkání v adventním, vánočním a novoročním čase společným rozsvícením vánočního stromu
a Mikulášskou nadílkou na návsi
u kostela ve Vrbovci.
7. prosince
ZÁJEZD DO VÍDNĚ
Pojeďte s námi navštívit předvánočně vyzdobenou Vídeň. Autobusový
zájezd nabízí celodenní návštěvu
této metropole. O podrobnostech
budeme informovat.
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Fotbalové zápasy muži „A“
Sobota 21. 9. - 15:30

Přímětice „B“

-:-

FK Aditeg V.-D.

Neděle 29. 9. - 15:30

FK Aditeg V.-D.

-:-

Micmanice

Neděle 6. 10. - 15:00

Dyjákovice

-:-

FK Aditeg V.-D.

Neděle 13. 10. - 15:00

FK Aditeg V.-D.

-:-

Únanov „B“

Neděle 20. 10. - 14:30

FK Aditeg V.-D.

-:-

Šatov „B“

Neděle 27. 10. - 14:30

Štítary

-:-

FK Aditeg V.-D.

FK Aditeg V.-D.

-:-

Dyje

Neděle 3. 11. - 14:00

Otevírací doby, kontakty, informace:
Obecní úřad Vrbovec
Vrbovec 146, 671 24 Vrbovec
Pokladní hodiny:
pondělí a středa
08:00 - 12:00 hod.
13:00 - 17:00 hod.
Tel: 515 230 183
E-mail: podatelna@obec-vrbovec.cz

Knihovna
Zapůjčení knih zdarma
Přístup k internetu zdarma
Vrbovec 146 (přízemí OÚ Vrbovec)
Otevírací doba:
každé úterý 16:00 – 18:00
Tel.: 515 230 183
E-mail: knihovna@obec-vrbovec.cz

Odpady aktuálně

Přinášet sem můžete:
- mechanické elektrozařízení (točivé):
odstředivky prádla, ventilátory, vysavače, mixéry, odšťavňovače, mlýnky,
ventilátory, šicí stroje, vrtačky, brusky,
pily, zahradní sekačky, vibrační brusky,
hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlakové
myčky a další,
- tepelné elektrozařízení: sporáky, vestavěné trouby, varné plotny a desky,
žehličky, fritovací hrnce, varné konvice,
el. pájky, zařízení na svařování plastů
a další,
- mechanické a tepelné elektrozařízení:
myčky, pračky, sušičky, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy, teplovzdušné ventilátory, horkovzdušné páječky a další,
- elektrozařízení k chlazení a mrazení:
všechny druhy chladící a mrazící techniky,
- elektrozařízení, které využívá indukci,
mikrovlny: mikrovlnné trouby, indukční
plotny, nerotační holicí strojky, svařovací přístroje a další.
- televize, PC, tiskárny, zářivky a další.

Svoz nebezpečného odpadu:
Podzimní svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 19. října, podrobné
časy svozu upřesníme později. Do nebezpečného odpadu zahrnujeme obaly znečištěné nebezpečnými látkami,
sorbenty, oleje, tuky, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, nepoužitá léčiva,
olověné akumulátory, zářivky a zařízení
obsahující rtuť. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na sběrná místa
již od středy 16. října do soboty 19. října. Po naplnění budou vždy vyměněny
za prázdné. Poslední odvoz kontejnerů
bude v sobotu v 15:00 hodin. Sběrná
místa budou v Hnízdě u autobusové zastávky, ve Vrbovci u Maňurového, č.p.
105 a u Obecního úřadu vedle fary. Staré pneumatiky prosím přinášejte pouze
bez disků. Sběr železa bude v sobotu 19.
října. Žádáme vás, abyste nepotřebné
železo dali před váš dům, odkud ho dobrovolní hasiči odvezou.
Odpadové hospodářství
Naše obec je zařazena do systému zpětného odběru vyřazeného elektroodpadu. Určené místo odběru je obecní stodola naproti prodejně COOP. Vysloužilý
odpad přineste osobně v pracovní dny
mezi 07:00 až 15:00 hodinou. Proškolení
zaměstnanci obce jej převezmou a uloží. Pokud tento termín nestihnete, můžete si telefonicky na čísle 515 230 183
domluvit termín jiný.

V obci dále můžete ukládat na vybraných místech do odběrných nádob sklo,
plast a papír, kovové obaly / zejména
plechovky / a máme zde i nádoby na
použitý stolní olej, který do nich ukládejte v plastových PET lahvích. Kartony
na použité baterie / tužkové, mikrotužkové, monočlánky a podobně / naleznete na Obecním úřadu a v prodejně COOP.

Autoři článků: Petr Čech, Jiří Písař
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