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Slovo starosty

Jiří Písař,
starosta obce Vrbovec
Milí sousedé, nadešel čas Adventu. Bývá to zpravidla nejhezčí
období roku. Je to čas zklidnění
a čas bilancování. Čas strávený

2
s rodinou. Zimní čas. Čas těšení
se.
Tak jako jsme loni hledali řešení, jak se nepoddat té „blbé náladě“
a mít zase své svátky, tak podobnou
cestu hledáme i letos. Těší mě, že
náš vánoční stromeček jsme rozsvítili ještě podle původního plánu.
Děti mohly napsat dopis Ježíškovi, prohlédnout si betlém, zazpívat
koledy a ochutnat vánoční čaj. Dospělí i svařené víno a koupit si originální hrneček. Všichni jsme pak
žasli nad krásou ohňostroje a těšili
jsme se také z toho, že nám napadl
první sníh. Těší mě, že obecní Mi-
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kuláš v následujícím týdnu donesl
nadílku dětem od dvou do třinácti
let přímo k nim domů. Moc se těším
také na vánoční Štěpánská okénka,
která měla loni premiéru a pro velký
úspěch se nazdobí i letos. Dále se těším na vánočně vyzdobenou zahradu sv. Jana Nepomuckého a v neposlední řadě i na Tříkrálový koncert
v našem kostele. Těším se na to, až
si na Štědrý den zazvoním na naši
zvoničku u betléma a budu si něco
přát. Milí sousedé, přeji vám šťastný konec letošního roku a úspěšný
a zdravý nový následující rok. A také
se těšte, třeba jen z maličkostí.

Co se podařilo a co nás čeká

Oprava chodníků
a doplnění osvětlení
V listopadu jsme doplnili na
vytipovaných místech veřejné
osvětlení. Dva nové stožáry s LED
svítidly jsme nově umístili podél
chodníku od křižovatky u Retro
penzionu směrem k Jednotě. Zároveň zde byla stará dlažba nahrazena novou zámkovou. Jedno
světlo přibylo také u obecního
úřadu. Vyměnili jsme také dlažbu na spojovacím chodníku od
pošty ke škole. Podle toho jak to

umožní počasí, budeme svépomocí pokračovat v opravě dalších
chodníků. V plánu je především
výměna dlažby v ulici na Dyjákovičky. Pro ulici směrem na Hnízdo
je již zpracován projekt. Nepůjde
pouze o výměnu dlažby, ale bude
potřeba vyměnit i obrubníky, vytvořit nájezdy, připravit místo na
přecházení. Samotnou realizaci
provede v příštím roce firma, která vzejde z výběrového řízení.

Nová obecní
vyhláška
Od nového roku bude platit
nová Obecně závazná vyhláška
č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Reagujeme tak na nařízení Ministerstva vnitra, které chtělo vyhlášky o odpadech sjednotit. Vlivem
neustálého zdražování ukládání
směsného odpadu na skládku to
pro nás znamená i to, že se upravuje výše poplatku na 600,- Kč za
jednoho poplatníka a rok.
autor článků a fotografií: Jiří Písař
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Oprava vodovodu Znojmo – Hatě
Kolem Vrbovce je rozloženo
vodovodní potrubí, které je sem
tam, v místech křížení cest, ledabyle zakopáno, aby se tady
dalo jezdit.
Dále tu máme sem tam výkopy
a v nich daleko větší plastové trubky
na vodu. Někde se ještě pohybuje
bagr a dělníci. Často jste se mě proto ptali, co se to tady děje? Zda se
už staví vodovod do sklepů, nebo se
ten náš nějak opravuje. Ani jedno
a ani druhé. To se takto, bezvýkopovou technologií, opravuje vodovod
na Hatě. Do staré a už nevyhovující

litinové trubky se vsune nová. Tím,
že je nová trubka širší, se ta původní musí ještě podélně roztrhnout
speciálním „šípem“. Výkopy zde sice
jsou, ale po sto a více metrech, takže se nemusí rozkopat celá trasa
vodovodu. A ty trubky na povrchu,
to je dočasné vedení, kterým se
posílá pitná voda směr Hatě. Celou
tuto operaci vodohospodáři chtějí ukončit dřív, než začne mrznout.
Pokračovat v opravě hodlají opět na
jaře. Nejedná se o naši investici, dílo
provádí Svazek vodovodů a kanalizací.

Multifunkční hřiště je hotovo
Na konci září jsme převzali do
užívání multifunkční hřiště, které
bylo vybudováno na nepoužívané
antuce.
Hrát se zde může malá kopaná, basketball, nohejbal nebo tenis.
Povrch tvoří umělá tráva s křemičitým vsypem. Neznamená to však,
že hřiště je zcela bezúdržbové. Aby
nám dlouho sloužilo, tak se musí po
nějaké době písek upravit, umést
a udržovat rovnoměrně zarovnaný
v celém povrchu. Na jaře proto přijede firma v rámci záruky celý povrch
„překartáčovat“ a pak už to bude jen
na nás, jak se k hřišti budeme chovat a jak nám dlouho vydrží. Druhé,
betonové hřiště jsme převzali s výhradami. Zde zhotovitel musí ještě
opravit sklon plochy tak, aby lépe odtékala dešťová voda. Oprava se bude
provádět na jaře zároveň s výsevem
trávy na přilehlé ploše okolo obou
hřišť. Jak jsme vás již dříve informo-

vali, na hřiště jsme se pokoušeli získat dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj, ale nebyli jsme úspěšní, tak
jako nebyla úspěšná ani řada dalších
obcí z Jihomoravského kraje. Tyto

dotace se prostě na Moravu nedostaly a můžeme jen spekulovat, kam
se poděly. Obě hřiště jsme tak zaplatili z obecního rozpočtu a celkem
nás to vyšlo na 1.626.258,30,- Kč.

Rozpočet obce na rok 2022 je schválen
8. prosince na posledním zastupitelstvu letošního roku jsme schválili nový rozpočet na následující rok.
Hospodařit budeme na straně příjmů
s 31.556.900,- Kč, na straně výdajů
s 40.814.200,- Kč. Pro rok 2022 budeme tedy mít rozpočet schodkový.
Tento schodek si vyrovnáme financováním z vlastních naspořených
peněz ve výši 9.257.300,- Kč.
Největší investicí bude vybudo-
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vání vodovodu do sklepní ulice. Zde
jsme se se zájemci o vodovod dohodli na jejich spolufinancování. Díky
tomu, že takto vybereme nejméně
polovinu předpokládaných nákladů
na vybudování tohoto díla, pokračujeme v realizaci. V tuto chvíli je připraven projekt a vyřizuje se stavební
povolení. Další významné investice
budou do několika projektových dokumentů, bez kterých se nepohneme

dále. Hlavními jsou projekt na kanalizaci a vybudování centrální čistírny
vod v Hnízdě, dále projekt na Společenské centrum u kostela a projekt
a realizace opravy třech pěších lávek
(chodníků na mostech) přes potok
podél silnice. V plánu je také umístění
první části dětských herních prvků
v lokalitě Severozápad nebo vybudování kolumbária na hřbitově.
autor článku a fotografií: Jiří Písař
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Podzim ve škole a ve školkách

Co ta naše škola? To byla otázka, kterou jsem nedávno zaslechla. Světe div se, ve škole se děje
přesně to, co se ve škole dít má.
Děti se učí, rozvíjejí své dovednosti a jsou rády, že tu mohou být.
Je pravda, že po všech loňských
omezeních si pobyt ve škole užívají i ti, kteří v minulosti každé volno
vítali. V září vše vypadalo na běžný
začátek školního roku, a tak se naši
žáci pustili nejen do učení, ale také
do řady mimoškolních aktivit, které
nemohly být v předchozím roce realizovány. Naši nejstarší, žáci 8. a 9.
ročníku, si vyzkoušeli, jak jsou sehraní na závodech dračích lodí. Jejich
mladší spolužáci, žáci čtvrtých a pátých tříd, se vydali na vzdělávací programy do Jihomoravského muzea
a Městské knihovny ve Znojmě. Děti
z prvních, druhé a třetí třídy už stihly v rámci divadelního předplatného
navštívit dvě představení. V našem
Školním vzdělávacím programu je
zařazen plavecký výcvik, který se
v loňském roce nemohl konat, proto
letos plavou žáci druhé, třetí a čtvrtých tříd. Výcvik je hrazen ze státního
rozpočtu včetně jízdného. Celý první stupeň se také zapojil do programu Národní park Podyjí přichází do
škol. Tento program tvoří dvě části,
nejdříve se na podzim žáci zúčastní přednášky ve škole, poté bude
na jaře následovat poznávání příro-
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dy přímo v Národním parku Podyjí.
V realizovaných programech jsme
nezapomněli ani na preventivní aktivity. Žáci čtvrtých tříd se dozvídají
řadu informací o bezpečném chování na silnici během lekcí dopravní
výchovy. Spolužáci z 8. a 9. třídy se
zúčastnili přednášky Neboj se!, která se zabývala otázkou domácího
násilí. Diskuze o tomto tématu probíhala v hodinách českého jazyka
a občanské výchovy, své názory pak
žáci zachytili ve slohových úkolech
a výtvarných pracích. Ozvláštněním
výuky bylo i 3D kino, které přijelo za
žáky do naší školy a promítalo přírodovědné dokumenty.
Dříve (v době předcovidové) jsme
se rádi setkávali se všemi obyvateli obcí na různých akcích. Jak víte,
náš život má omezení. Zachováváme
homogenitu skupin žáků, nepořádáme akademie, rodičovské schůzky
máme on‑line. Několikrát týdně nad
rámec výuky doučujeme většinu
žáků ohroženou dopadem distanční výuky, pracujeme na zkvalitnění
digitálních gramotností. Testujeme
se jak znalostně, tak na i Covid -19.
Zachovali jsme kroužky školní družiny, ve kterých děti z prvního stupně
pracují v keramické dílně, sportují
a rozvíjejí své čtenářské dovednosti.
Karanténní opatření se nevyhýbají ani naší škole. V průběhu měsíce listopadu se ocitly v karanténě

všechny třídy 2. stupně, začátkem
prosince se k nim přidaly i dvě třídy
z prvního stupně. Po nástupu žáků
do karantény všichni bez problémů
přešli na distanční výuku, která byla
realizována dle běžného rozvrhu hodin. Stejně jako v minulém školním
roce škola půjčuje žákům PC a tablety, aby neměli problémy s distanční
výukou.
Vážíme si osobní přítomnosti
žáků ve škole. Pochopili jsme, že to
není samozřejmost.
Co se děje v našich školkách?
Během podzimu se děti v Mateřské škole Vrbovec učily spolupráci
ve skupinkách a rozvíjely své komunikační schopnosti. Každodenní
povídání se pod vedením zkušených
učitelek mění ve výuku, aniž by školkáčci poznali, že se vlastně učí. Vedle
socializačních aktivit se děti každodenně věnují pohybu, který do školky
neodmyslitelně patří. Letošní podzim se nejvíc vyřádily na překážkové
dráze, kterou chtěly často v různých
obměnách opakovat. Při objevitelských vycházkách do místního lesíka
a blízkého okolí děti poznávaly okolní
krajinu a podzimní přírodu.
Pohádky jsou krásné, mají je rády
děti i dospělí. O tom svým představením letos přesvědčilo i Divadýlko Květinka, které obohatilo výuku
v Mateřské škole ve Vrbovci.
V Mateřské škole Dyjákovičky,
byl podzim ve znamení získávání základních poznatků o přírodě. Děti se
snažily poznávat podzimní plody vypěstované na zahrádce hmatem, čichem, chutí i zrakem. Podzimní téma
„Ovoce a zelenina“ ukončily společnou venkovní akcí s rodiči, kterou
nazvaly „Brambohrátky“ Děti společně s rodiči plnily různé úkoly na
školní zahradě – proběhl kotoučový
slalom a skok v pytli. Děti se pokusily
oloupat vařený brambor a nakonec
si vyrobily panáčky „ Bramboráčky“,
kteří vyzdobili celou mateřskou školu
a dělali nám radost ještě v následujících dnech.
V obou mateřských školách děti
přivítaly Mikuláše s jeho doprovodem
a nezbývá, než začít vyhlížet Ježíška.
Všem přejeme krásné vánoční
svátky a pevné zdraví v roce 2022.
autor článku a fotografií:
Galina Blahová, Pavla Bednářová
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DaR Vrbovec, z.s. (Děti a rodiče Vrbovec)
Po loňském chudším podzimu
jsme netrpělivě čekali, jaká vládní opatření nás opět začnou omezovat letos, ale nakonec se podařilo vše naplánované uskutečnit.
Proběhly dvě větší akce, dvě tradiční dětské klubovny a jedna trošku
netradiční. Z těch větších událostí
se v neděli 10. října konala na fotbalovém hřišti Drakiáda. Zatímco loni
jsme děti museli skoro držet, aby
neodletěly, letos nastal opačný problém – nefoukalo vůbec. Přesto se
odpoledne vydařilo a děti se opravdu řádně vyběhaly, protože jinak jejich draci končili okamžitě na zemi.
Kdo neběžel, ten neletěl. Naštěstí
si mohly děti i odpočinout u různých podzimních aktivit, zahrát si
např. kaštanové piškvorky, nebo si
opéct špekáček.
Ve druhé polovině října jsme se
začali připravovat na Večer světel,
konaný již tradičně týden před Vrboveckým vinobraním. Protože je
akce velmi oblíbená a počasí nám
přálo, čekali jsme vysokou účast
jak dětí, tak rodičů. Nezklamali jste
nás, dětí bylo více než 120, dospělé
jsme neměli šanci spočítat, a proto
jsme byli rádi, že jsme se tentokrát
přesunuli na fotbalové hřiště. Průvod vyrazil za šera po známé trase
a obdivoval jak vyřezané dýně, tak
i různé lucerny a strašidla. Krásné
překvapení nás čekalo v nové zahradě u sv. Jana Nepomuckého, kde
se několik místních tvořivých duší
rozhodlo popustit uzdu své fantazii
a vyzdobit pro tuto příležitost tamní hřiště. Děti, které byly již unavené, okamžitě ožily a pustily se do

prozkoumávání všeho, co objevily.
Věříme tomu, že nejeden účastník
průvodu se během víkendu do zahrady vrátil a obdivoval ji i za denního světla. Zatímco většina maminek se s dětmi kochala rozsvíceným
Vrbovce, tatínci se činili s přípravou
občerstvení. Práce měli více než
dost, všem během procházky vyhládlo a opravdu nás bylo mnoho.
Brambory byly opět výborné, čaj
zahříval děti a svařené víno dospělé. Celý Večer světel se povedl na
jedničku a my děkujeme všem, kteří
s ním jakkoli pomohli, ať už výzdobou nebo pomocnou rukou přímo na
hřišti. Poděkování patří také manželům Pastyříkovým, kteří se o nás
ochotně a příjemně starají ve svém
stánku.
Dětské klubovny se obvykle
konaly vždy první středu v měsíci.

Letošní podzim tomu úplně tak nebylo, protože říjen byl na akce bohatý, takže první klubovna se konala
již poslední zářijovou středu. Sešli
jsme se na hřišti na dětský kruhový trénink s panem Pavlem Vrátníkem. Věkové složení dětí bylo spíš
vhodné na honičky a hru na rybičky, navíc celou dobu jemně pršelo,
ale přesto se nám podařilo všechny
rozhýbat a protáhnout. Trenérovi
patří velké poděkování za pozitivní
přístup a motivaci. Další klubovna
se uskutečnila první středu v listopadu a vrátila se po dvou letech
k oblíbeným trdelníkům na klacku.
Děti si na klacek nebo násadu od
lopaty namotaly připravené kynuté
těsto a vrhly se k ohni, odkud si brzy
odnášely opečené dobroty. Posypat
si je mohly ořechy, skořicí nebo jen
cukrem, všechny byly výborné a ze
tří těst nezbyl ani kousek. Poslední
klubovna se konala velmi netradičně
v pátek, protože byla spojená s rozsvěcováním obecního vánočního
stromečku. Při této příležitosti se
objevil i Ježíškův pošťák se svým jedinečným razítkem. Děti měly možnost napsat si svá přání, nazdobit
si dopis i obálku a potom je nechat
orazítkovat. Venku se celý den snášel sníh, a i když nebylo úplně nejlépe, všichni jsme si akci krásně užili
a ukončili tak naši letošní činnost.
Přejeme vám všem krásné vánoční
svátky a doufáme, že v příštím roce
se opět sejdeme.
autor článku a fotografií: Eva Kubíková
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FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky
Vážení, konec roku se blíží a já
mám milou povinnost podělit se
a trochu bilancovat, co se nám
v FK podařilo.
Závěr sezony jsme zvládli dle
plánu a jak muži, tak i mladší žáci
se umístili na celkovém třetím místě. Chci poděkovat trenérům, jak
mládeže, tak i mužů, že to, co si dali
na začátku sezony za cíl se naplnilo. Žákům stačily pouhé tři body na
první příčku a to je parádní výsledek!
Na další rok nás čeká důležitý úkol
a to žákovské mužstvo udržet a doplnit i o přípravku. Co se týká mužů,
během soutěže jsme se potýkali se
spoustou zranění a také plánovanými pracovními povinnostmi kluků,
kteří museli pracovat i o víkendech.
I přesto jsme dokázali, že jsme tým
a řada bývalých hráčů, které jsme
oslovili na doplnění nám pomohla a za to jim patří velký dík! Velkou
podporu jsme cítili i ze strany faTabulka muži:

noušků a fanklubu, kteří byli neskuteční a především na domácích
zápasech vytvářeli tu správnou atmosféru, kvůli které to vlastně celé
děláme. Čas běží a nyní už je potřeba se připravovat na doplnění kádrů
jak mládežnických, tak i mužů. Souvisí s tím i plánovaná zimní příprava,
kterou s trenéry pečlivě plánujeme.
Pokud nám to pandemická situace
dovolí, tak bychom chtěli začít hned
v lednu 2022 a vyrazit na kondiční
tréninky. V závěru letošního roku
i tradiční Silvestrovský fotbálek
s občerstvením a něco na zahřátí. Průběžně budeme informovat
i naše fandy na sociálních sítích
a našich stránkách, jak plánujeme
závěr letošního roku patřičně sportovně oslavit. V příštím roce se můžete těšit na další sportovní akce,
jako exhibiční zápasy a snad i turnaj
žáků. Na hřišti ve Vrbovci i v závěru
roku pokračovaly stavební práce.

I přes nedostatek materiálu a dlouhých dodacích lhůt se nám podařilo
splnit, co jsme chtěli. Tady chci opět
vyzdvihnout parádní práci Pavla
Cihláře, který zvládl vše od podlahy
a to do slova. Máme hotové obložení
i podlahy ve všech místnostech, sociální zařízení, kompletace topení,
venkovní výkopové práce s novým
elektrickým přívodem a zábradlím
na terase. V dalším roce bychom
chtěli finalizovat poslední dokončovací práce, potřebné vybavení interiéru, a realizovat kolaudaci. Vážení
přátelé, kamarádi a příznivci jakéhokoliv pohybu či sportu, jak je známo pohyb na čerstvém vzduchu je
také pro posílení imunity, tak to dělejte, co nejčastěji to jde. Chci vám
popřát, ať se vám závěr roku vydaří
podle vašich představ, krásné Vánoce a užijte si ve zdraví tyto svátky
klidu a pohody v kruhu rodinném, či
mezi přáteli.
autor článku a fotografií:
Marek Krnáč, Předseda FK

Tabulka mladší žáci 8+1
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Drakiáda
Letošní drakiádu jsme uspořádali v sobotu 25. září na již tradičním místě, na poli nad Čejkovým sklepem.
Počasí bylo krásné, slunečné
a bohužel i téměř bezvětrné. Nejprve jsme si mysleli, že draci ani
nevzlétnou. Naštěstí na kopci vítr
pofukoval úplně předpisově a draci
si mohli poletovat podle své libosti.
Až jsme se všichni na poli vyřádili, přesunuli jsme se ke KD, kde
jsme pro děti připravili podzimní
tvoření. Děti si mohly vytvořit malého dráčka z papíru a nejrůznější strašidýlka z kukuřice. Nakonec
jsme naše setkaní ukončili ohýnkem
a opečeným špekáčkem.

Zdobení vánočních
perníčků a dopis
pro Ježíška
V páteční podvečer 19. listopadu na nás dýchla vánoční
atmosféra. Maminky přinesly
pro děti doma upečené perníčky
a děti si je společně ozdobily.
Ve volných chvílích mezi zdobením perníčků děti napsaly dopis
pro Ježíška se svými nejtajnějšími
přáními. Přejeme všem dětem, ať
se dopis Ježíškovi líbí a splní jim
všechna jejich přání.

Dýňování a lampionový průvod
Ve čtvrtek 28. října bylo odpoledne ve znamení podzimu.
Děti si přinesly vydlabanou
dýni, kterou si podle své fantazie vyřezaly a nazdobily.
Proběhla i malá soutěž o nejpovedenějšího dýňáka. Všechny
děti dostaly za odměnu účastnický diplom a malou sladkost.
Odpoledne jsme spojili tématicky
s ochutnávkou dýňových jídel. Sešly se nejrůznější dýňové pokrmy
(dýňové perníčky, sušenky, dýňová bábovka, buchta s dýňovým
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kompotem, dýňový cheesecake,
palačinky s dýňovým džemem,
dýňový chléb, muffiny, dýňové
placky alá dyňáky…) Všechna jídla byla výborná a po některých
se jen zaprášilo. Po setmění jsme
odpoledne zakončili procházkou
s lampiony.
Děkujeme všem, kteří rozsvítili ať už malé světýlko na okenním
parapetu nebo ozdobili a osvětlili
celou předzahrádku. Pomohli tak
vytvořit pro děti tajemnou podívanou a velký zážitek.

Advent ve Hnízdě
Bohužel i letos jsme museli
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci a vládním nařízením zrušit slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku.
I přes tyto nepříjemnosti nám
ozdobený stromeček spolu s adventním svícnem připomínají, že
vánoční svátky se blíží. Každou adventní neděli se v 17.00 rozhoří další
a další svíčka na svícnu. Můžete si
udělat procházku a přijít nasát vánoční atmosféru.
autor článků a fotografií: Alena Klásková
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Vrbovecké vinobraní
s Hroznovou kozou
Po roční odmlce jsme mohli
zase oslavit úspěšně ukončenou
sklizeň slavnostním vinobraním.
V čase, kdy už je skutečně hotovo, snad až na nepatrné výjimky,
pořádáme slavnost, která se stává nejnavštěvovanější vrboveckou
akcí. Letošní vinobraní uvítalo zatím
nejvyšší počet návštěvníků v novodobé historii akcí ve sklepní ulici
i v celé obci. 28 otevřených sklepů,
čím dál větší průvod doprovázející Hroznového kozla a poslední
sklizený hrozen ke slavnostnímu
lisování, bohatá výzdoba, široká
nabídka hudebních vystoupení,
jídla a samozřejmě vína a v neposlední řadě obchůzka Obecní rady
po všech sklepech s obdarováním
Hroznovou kozou spolu s originálními verši… to je událost, která
právem přitahuje pozornost. Žádá
si nemalé úsilí při přípravě takové
akce a velký dík patří všem, a není
jich zrovna málo, kteří pomáhají.
Vinařům v čele s paní Radkou Pavlíkovou, která myslí na všechno,
obci a hereckému týmu „Obecní
rady“, který každoročně vymyslí každému vinaři krátkou báseň šitou
přímo na tělo a v neposlední řadě

také Spolku přátel Hroznové kozy,
jehož členové posilují naše řady
„těch v kostýmech“. Ti všichni ve
svém volném čase, bez jakéhokoliv
honoráře, zato s plným nasazením
připravují jedinečnou akci, na kterou můžeme být pyšní. Vždyť nedávno se rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje rozrostl seznam
nemateriálních statků JMK o zvyky
s Hroznovou kozou. O jejich zapsání
se přičinil Spolek přátel Hroznové
kozy a na jejich udržování se podílíme i my všichni, tady ve Vrbovci.
Jen několik rýmovaček
z letošního ročníku vinobraní:
Psotovi
Pavel, Hanka Psotovi,
sklep maj dávno hotový.
Když k nim přijdeš zezadu,
spatříš zimní zahradu.
Víno, burčák, buchtičky,
vítejte tu lidičky,
na trumpetu pro Vás Pavel,
troubí známé písničky.
Šánovi
Martine Šáno, nalej nám šáňo,
ať penzion pokřtíme
a něco k tomu povíme.
Děkujem v této hodině,
celé Vaší rodině,
že nám nikdy nezabrání,
u lisu dělat vinobraní.
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Pavlíkovi
Dobře se tu hoduje,
když Radka za nás bojuje,
ještě že nedělá více,
přetáhli by nám ji Chvalovice.
Stejskalovi
Dlouhý vous a oko bystré,
vinař Ondra vždycky měl,
není ten co jenom bourá,
nový sklep on vystavěl.
K tomu ještě stavba domu,
spoustu času zabere,
divíme se všichni tomu,
kde tu sílu pobere.
Ampelos
Když vám chybí informace,
zastavte se tady,
šlechtitelé z Ampelosu,
ti Vám dají rady.
Jak co zkřížit, jak co stříkat,
jak navýšit vody tlak,
vezměte si od nich příklad
dělejte to taky tak.
Spurní
Vinařů zde máme hafo,
pořídil si Spurný trafo.
V řádku dráty pod napětím,
cukry potom navrch letí,
zapne jistič, rázem je tu,
výběr z hroznů, z kabinetu.
autor článků a fotografií:
Veronika Písařová
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Sousedské Vánoce ve Vrbovci
Série akcí v adventním, vánočním a novoročním čase, kterou již
řadu let pořádáme, se stále mění,
přizpůsobuje aktuálním podmínkám a rozrůstá o nové nápady.
A tak i letos došlo k malým
úpravám oproti minulým ročníkům.
Slavnostně jsme společně rozsvítili stromeček již před začátkem
Adventu. Vesnici pokryl poprašek
sněhu. Spolek Děti a rodiče připravil
Ježíškovu poštu, malou dílničku pro
všechny, kteří chtěli mít na svém
dopise Ježíškovi originální razítko
od vánočního pošťáka. Školní učitelský pěvecký sbor na poslední chvíli
zaskočil za děti uvízlé v karanténě
a zazpíval pár koled. Zdeněk Zábojník pohostil přítomné svařákem,
obecní úřad připravil čaj i vánoční
vrbovecké hrnky. A David Kubík nachystal opět velkolepý ohňostroj.
Zahájení Sousedských Vánoc se
vydařilo! Také Mikulášská obchůzka
s nadílkou až do domu, která se loni
osvědčila, proběhla jak měla. 7 Mikulášsko andělsko čertovských skupin
se rozešlo po Vrbovci i Hnízdě, aby
rozdaly 220 balíčků všem malým
dětem. To, co letos budeme muset
oželet, je Zpívání u stromečku. Moc
nás to mrzí, ale už nyní je jasné, že

budeme připravovat mapu s vyznačenými okénky, zařadíme vás tam
(jde především o vánoční výzdobu
a malé pohoštění, např. sušenky
a čaj – cílem je projít se celou vesnicí, nezůstávat jen na jednom místě). Uskutečnit by se měl také Silvestrovský výšlap. Zda uspořádáme
Tříkrálový koncert v kostele, ještě
nemůžeme s jistotou potvrdit. Sice
pevně doufáme, ale až aktuální situace rozhodne.

aktuální vládní opatření proti šíření
coronaviru mám nedovolí tuto akci
uskutečnit. Rozhodně se ale můžeme těšit na Štěpánskou koledu
okolo vánočních okýnek. Obchůzka vánočně vyzdobenou vesnicí se
sousedskými „Štěpánskými okénky“, tedy drobným pohoštěním, nám
umožní vychutnat si vánoční atmosféru, užít si setkání se sousedy, pospolitost i sounáležitost. Pokud se
budete chtít zapojit a také připravit
„své okénko“, dejte nám vědět. Až

V lokalitě Severozápad vzniká menší obecní park
V rámci podzimní výsadby
jsme v ořechové aleji doplňovali na prázdná místa chybějící
stromy.
Nové byly vysázeny také na
místo několika suchých, nedávno pokácených. V lokalitě „Severozápad“ přibylo 15 nových
stromů. Zde jsme vybírali nenáročné dřeviny, které zapadnou
do vesnické zástavby a zároveň
v nové části dobře doplní moderní domy. Zohledňovali jsme také
jejich „bezpečnost“ s přihlédnutím na plánované umístění dětských herních prvků v jejich blízkosti. Vybrány byly tedy hlohy,
dříny a mandloně. Původní druhy
dřevin, které dobře snášejí sucho, dávají jedlé plody, je možno
je řezem tvarovat a díky několika
změnám vzhledu v průběhu roku
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působí dekorativně. Při jejich
výsadbě jsme použili hydrogel.
Věříme, že pomůže lépe zadržet

vláhu v půdě, a tak se stromy
snáze ujmou.
autor článku: Veronika Písařová
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Historie základní školy ve Vrbovci (2. díl)
V minulém čísle zpravodaje jste
se dočetli o historii Základní školy
od roku 1945 do roku 1976 s tím, že
v tomto vydání budeme pokračovat.
Je tomu tak a pojďme rovnou začít
tím, co nám ke škole napsal její dlouholetý ředitel, pan František Rada, za
což mu děkujeme. Nyní tedy jeho slova: Byl jsem požádán o vyjádření k historii zdejší školy. Já jsem přišel do Vrbovce v roce 1966. Škola byla trojtřídní,
funkci ředitele vykonával Vilém Vícha.
Poté, co v roce 1968 odešel do Znojma,
jsem převzal jeho práci. V této době
představitelé obce spolu se školským
úřadem začali uvažovat o organizaci
školství v našem obvodu - 2. stupeň
ZŠ byl v té době v Dyjákovičkách a postupně byly rušeny malotřídní školy.
Vrbovec byl v předpokladu spádové obce pro budoucí obvod Hnízdo,
Dyjákovičky, Chvalovice, Načeratice,
Derflice. Bylo tedy třeba vypracovat
řešení přístavby nové školy včetně
výstavby bytů pro učitele, ředitele
a školníka. Dvěma byty přispěl Státní
statek Vrbovec při výstavbě bytovek
ve směru na Načeratice. V průběhu
výstavby docházelo k neshodám v oblasti výstavby učebnové části, kde jsou
třídy orientovány na východ, což s sebou nese oslňování žáků vycházejícím
sluncem, přehřívání tříd v dopoledních
hodinách, v zimě nedostatečný výkon
kotelny atd. Rovněž bylo nutné vyřešit
autobusové spoje jak ráno, tak kolem
oběda a v odpoledních hodinách.
Nová část školy byla částečně
zprovozněna v roce 1973, v průběhu
roku 1974 byly provedeny dokončovací
práce. Já jsem byl od roku 1973 ustanoven jako ředitel v Dyjákovičkách,
kde zůstaly třídy I. stupně. Od roku
1975 jsem byl ustanoven zástupcem
ředitele ve Vrbovci, odešla paní učitelka Bláhová. Roku 1979 jsem se stal
ředitelem a zástupkyní paní učitelka
Jarmila Pelcová. Změny v kolektivu učitelů vzhledem k nárůstu počtu
žáků byly poměrně časté. Několik let
jsme museli obsadit veškeré učebny ve škole včetně tříd školní družiny a vybudování dvou nových tříd.
V přízemí pro I. stupeň a v I. poschodí
třída pro výuku práce na počítačích
(původně to byly přestávkové prostory). Jako ředitel jsem působil do roku
1992, poté tuto činnost vykonával pan
učitel Václav Veselý, zástupkyně Jarmila Pelcová, poté Marie Fialová. Další
ředitelkou byla paní učitelka Marie Hahnová. Všichni byli několik let působící
na zdejší škole, což je velmi důležité
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pro znalost i toho, v jakém prostředí
vyrůstá žák mimo školu.
Za velmi dobré dlouhodobé výsledky bylo naší škole v roce 1986 uděleno uznání v jihomoravském divadle
ve Znojmě u příležitosti dne učitelů
za přítomnosti zástupců škol okresu.
Škola měla dobré výsledky v tělesné
výchově, přírodopise, chemii, jazyku
českém, okresní přeborníky v kopané,
odbíjené, skoku vysokém a dalekém,
běhu na 3000 metrů. Kromě vzdělání a výuky povinných předmětů jsme
ve škole zajišťovali i další rozvoj dětí
a to organizováním lyžařských výcviků žáků VII. a VIII. ročníků, měli jsme
následující kroužky: sportovní rybáři, výtvarníci a fotografové, modeláři,
cyklistický, kopaná a atletický kroužek.
Z řad našich žáků té doby máme lékaře, právníky, pedagogy, absolventy
průmyslových škol, zdravotní sestry
ale také velmi dobré řemeslníky různých oborů.
Nelze nevzpomenout velmi úspěšné roky detašovaného pracoviště ZUŠ
Znojmo v Dyjákovičkách – výuka hry
na dechové nástroje. Postupem let
bylo vytvořeno hudební těleso žákovské, které dosahovalo při různých vystoupeních významných úspěchů. Těleso čítalo 30 až 35 členů, všichni byli
žáky naší školy.
Je třeba zmínit velmi dobrou spolupráci s lékaři, kteří pravidelně navštěvovali školu, dětská lékařka každých 14 dnů. Informovala o zdravotním
stavu žáků, prováděla spolu se sestrou
potřebné přeočkování žáků a spolupracovala s vedoucí školní jídelny, plus
probíhala pravidelná kontrola ze stra-

ny okresní inspekce pro stravování.
Zubní lékař prováděl 2x ročně kontroly
chrupu žáků včetně oprav chrupu –
dozor nad žáky prováděli učitelé. Oba
lékaři pracovali ve stanovených dnech
v místních ordinacích. Škola měla pro
dětského lékaře svou ordinační místnost, součást areálu tělesné výchovy.
K zubnímu lékaři se docházelo do jeho
vybavené ordinace ve Vrbovci.
Celkově lze říci, že v té době byla
velmi dobrá spolupráce se zemědělskými podniky zejména JZD, které nás
materiálně podpořilo v době zavádění
předmětu - práce s počítačem.
Personálně byla škola v té době
v tomto složení: ředitel, zástupce,
15-16 učitelů z toho 5 mužů. Dále 5-6
tříd I. stupně a 7-8 tříd II. stupně s průměrem 230 – 240 žáků, 2 oddělení
školní družiny, 5 provozních pracovníků, 4-5 pracovnic školní kuchyně,
uvolněnou pracovnici pro PO a volnočasové zaměstnání žáků.
Závěrem je třeba připomenout, že
v uvedené době jsme neměli takové
problémy jako mají současní učitelé,
žáci a rodiče vinou Covidu 19, kdy je
tato práce náročná pro všechny. Přeji
všem pevné zdraví, vytrvalost, vzájemné pochopení a ohledy. Rád chci
vzpomenout všechny, kteří v době
mého působení na naší škole pracovali. Již je 12 těch, kteří mezi námi
nejsou: pan Svoboda, pan Linda, paní
Valůšková, paní Bláhová, paní Petrová,
paní Auerová, paní Stehlíková, pan Táborský, paní Chadalíková, pan Horák,
paní Novotná, pan Náler, pan Wronka.
autor článku: František Rada
Foto: archiv školní kroniky
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Poděkování Sboru pro občanské záležitosti
V roce 1973 byl založen při
tehdejším MNV Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ).
Jeho činností bylo vítání občánků, osobní gratulace k významným
životním
výročím,
besedy se seniory, pomoc při
dalších společenských a kulturních akcích. Posledními členka-

Životní jubilea
91 let - Marie Procházková
80 let - Antonín Šmerda

Narození a úmrtí
Narodily se tyto děti:
Tobiáš Vlasák, Killián Melán,
Ema Kašparovská, Šimon Danko
Rozloučili jsme se
s těmito sousedy:
Miroslav Svoboda, Milan Zmeko,
Pavel Šmerda

mi, dámami, které jistě z nejedné
akce znáte, byly paní Jana Charvátová, Pavla Hadžegová, Jiřina
Hlávková a Marie Matulíková. Čas
je však neúprosný a nikdo nemládneme. A když přišla zprávu
o zamýšleném odchodu jedné z
členek s otázkou, kdo by ji měl

nahradit, dospěli jsme nakonec
k tomu, že se celá činnost sboru po dohodě ukončí. Chtěl bych
tímto poděkovat všem členkám
a členům, kteří za ta dlouhá léta
sborem prošli, za jejich práci. Povinnosti sboru převezme nově
Rada obce a Výbor pro kulturu.

Svoz odpadů v období vánočních svátků
Kalendárium

aneb co nás čeká
25. prosince
Zpívání u stromečku - ZRUŠENO
26. prosince
Štěpánská koleda okolo vánočních
okýnek 17.00 - 19.00
31. prosince
Silvestrovský výšlap v Hnízdě od 14.00
31. prosince
Silvestrovský výšlap okolo Vrbovce.
Sraz u obecního úřadu v 10.00
8. ledna
Tříkrálová sbírka ve Vrbovci i Hnízdě proběhne tradiční sbírka Charity
Znojmo
9. ledna
Tříkrálový koncert v kostele Stětí sv.
Jana Křtitele od 16.00 hodin vystoupí
Znojemské žestě a jejich hosté
13. února
Pohádkový Vrbovec
26. února
Masopust ve Vrbovci
2. února a 2. března
Dětská klubovna

VZ_04-2021_03.indd 12

Svoz odpadů
v období vánočních svátků:
21. 12. 2021 – plast
22. 12. 2021 – komunální odpad

3. 1. 2022 – papír
Přehled vývozů odpadů na následující rok najdete ve Zpravodaji na
samostatném listě na straně 10.

Uzavření obecního úřadu
Posledním pracovním dnem letošního roku bude středa 22. prosince. Po
Novém roce bude úřad otevřen od
pondělí 3. ledna. Poplatky za komu-

nální odpad, psy a podobně začneme
přijímat až od února. Připomínáme,
že úhrada je možná i platební kartou,
nebo bankovním převodem.

Otevírací doby, kontakty, informace:
Obecní úřad Vrbovec
Vrbovec 146, 671 24 Vrbovec
Pokladní hodiny:
Po, St - 08.00 - 17.00 hod.
Tel: 515 230 183
E‑mail: podatelna@obec‑vrbovec.cz

Knihovna (přízemí OÚ Vrbovec)
Zapůjčení knih zdarma
Přístup k internetu zdarma
Otevřeno:
každé úterý 16.00 - 18.00 hod.
Tel.: 515 230 183

Zprávy obecního úřadu - zpravodaj obcí Vrbovec a Hnízdo - periodický tisk
územního samosprávného celku. Vydává Obec Vrbovec, Vrbovec 146, 671 24,
e‑mail: podatelna@obec‑vrbovec.cz, IČ 00293831, četnost vydávání: 4x ročně, místo vydávání: Vrbovec a Hnízdo, číslo: 4/2021, datum vydání: 15. 12. 2021, počet výtisků:
450 ks, evidenční číslo: MK ČR E 23515. Foto titulní strany: Obec vrbovec. Veškeré podněty, názory a připomínky můžete zasílat na e‑mail: podatelna@obec‑vrbovec.cz Redakce:
Jiří Písař, Ing. Petr Čech, grafická úprava: Jiří Fiala, tisk: Tiskárna Znojmo.

10.12.2021 14:16:03

