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VÍTÁME JARO

Slovo starosty

Jiří Písař,
starosta obce Vrbovec
Milí sousedé, původně jsem chtěl
psát o tom, že je konečně ta zima
nezima za námi a že už se těšíme na
jaro. V souvislosti s událostmi posledních dní to ale zkrátka nejde.
Když jsme zaznamenali první
informace o koronaviru, říkali jsme

si, že je někde daleko v Číně a že se
nás to netýká. Až se nákaza začala
šířit Evropou, zasáhla bolestně Itálii
a vyskytla se u nás, už se přehlížet
nedá. Je potřeba však zachovat si
chladnou hlavu, držet se doporučení
i nařízení, přestože nejsou mnohdy
příjemná a věřit. Jsme národ, který
se i v těch nejnepříjemnějších situacích dokáže zasmát, vymyslet pohotově vtip a brát vše s humorem.
Nenechme si to vzít, nepanikařme,
zbytečně se nestrachujme, najděme si v tom i něco pozitivního. Ano,
zrušili jsme a zřejmě zrušíme nějaké naplánované společenské akce,
musíme se uskromnit, možná nepojedeme do zahraničí na dovolenou,
děti se budou doma bez školy nudit.

Zasedání krizového štábu obce
13. března se sešel krizový štáb
obce Vrbovec, aby rozhodl o preventivních opatřeních k ochraně
občanů proti koronavirové nákaze.
Ke všem opatřením, které zavádí
vláda ČR přidáváme jako zřizovatelé
Základní a mateřské školy ve Vrbovci uzavření obou mateřských škol,
ve Vrbovci i Dyjákovičkách, a to od
pondělí 16. 3. 2020. Rodiče žáků
si mohou stáhnout na webových
stránkách školy zsmsvrbovec.cz
„Žádost o ošetřovné při péči o dítě
do 10 let z důvodů uzavření školského zařízení. Rovněž se ruší veš-

kerý pronájem i zapůjčení tělocvičny základní školy ve Vrbovci. Není
možno pronajmout si hasičárnu ve
Vrbovci. Uzavřena zůstane i obecní
knihovna. Tato opatření platí do odvolání. Ruší se veškeré společenské,
kulturní a sportovní akce v obci Vrbovec a Hnízdo až do konce dubna.
Žádáme občany, aby zvážili nutnost
osobní návštěvy úřadu a preferovali
e-mailovou nebo telefonickou komunikaci.
Telefonní čísla na obecní úřad jsou
tato: 515 230 183, 725 111 160,
email: podatelna@obec-vrbovec.cz

Zřizujeme registr dobrovolníků
V době koronavirové krize
se snažíme koordinovat veškeré kroky, které podnikáme, se
starosty okolních obcí i města
Znojma.
Proto se připojujeme ke zno-
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jemské výzvě a žádáme všechny
dobrovolníky, kteří by byli ochotni v
případě nutnosti pomoci převážně
se zásobováním domácností seniorů potravinami, aby se telefonicky
515 230 183 nebo 725 111 160 nebo

DAJ

Máme ale zase konečně chvíli čas na
to, abychom se zastavili, trávili čas
se svou rodinou, udělali si pořádek
doma, na zahradě, věnovali se sami
sobě. Přečetli si knížku, podívali se
na film, možná i přehodnotili dosavadní životní styl.
Zachovejme si svůj zdravý rozum
a buďme k sobě ohleduplní, buďme
zodpovědní. Dodržujme správnou
hygienu, nejen tu tělesnou, ale i tu
duševní. Buďme pokorní a šťastní,
že můžeme být spolu s rodinou a že
jsme zatím všichni zdraví.
Dovolte mi popřát vám, abychom
tuto mimořádnou situaci co možná
nejlépe zvládli, abychom se z ní poučili a aby se náš život co nejdříve
vrátil do klidných a radostných dní.

MUDr. Dobešová
omezuje ordinační
dobu
V obvyklé ordinační dny od 7.00
do 12.00 hodin nebude provádět
preventivní prohlídky, očkování,
výpisy z dokumentace, kontroly
tlaku, cukrovky atd. Čekárna bude
uzamknuta a pacient bude vpuštěn do ordinace pouze po předchozí telefonické domluvě. Bude
poskytovat telefonické konzultace
a bude posílat e-recepty a e-neschopenky. Více informací:
www.dhpraktici.webnode.cz

emailem: starosta@obec-vrbovec.cz
přihlásili na obecním úřadě. Stejně
tak se mohou ohlásit všichni, kteří
by takovou pomoc potřebovali. Zaznamenáme si kontakt na ně, abychom jej mohli případně pohotově
využít. Lépe je být připraven než
zaskočen. Předem moc děkujeme.

Co se podařilo a co nás čeká

Větrný polom napáchal škody i u nás
Zřejmě si musíme začít zvykat
na zimy, jaká byla ta letošní. Velmi chudá na sníh a mráz, zato
velmi štědrá na větrné dny.
Letos jsme zažili mimořádně
větrný únor, meteorologové vydali tři celostátní varování před velmi
silným větrem. Škody, které vichřice

a orkán napáchaly po celém území
republiky se nevyhnuly ani nám.
V Hnízdě byla poškozená část střechy na staré hospodě a ve Vrbovci
jsme museli ve spolupráci se znojemskými hasiči odstraňovat vyvrácený strom.
autor článků: Jiří Písař

Co se podařilo a co nás čeká

Nádoby na
bio odpad již
k dispozici
Jak jsme vás informovali
v podzimním zpravodaji, podařilo
se naší obci získat z Operačního
programu Životního prostředí nádoby na separovaný bio odpad.
Jedná se o hnědé 240 litrové
kontejnery opatřené kolečky pro lepší
manipulaci. Jsou připraveny k převzetí za stejných podmínek, jako
kontejnery na plast a papír. V podatelně obce stačí podepsat smlouvu
o zápůjčce a můžete si je vyzvednout
osobně ve stodole u obchodu, nebo
vám je naši zaměstnanci přivezou až
domů. Vyvážet je budeme od začátku dubna do konce listopadu, každou
druhou středu. Harmonogram svozu
je k dispozici na našich webových
stránkách, nebo je k dispozici v pokladně obce. Každá nádoba bude
opatřena nálepkou s pokyny, co do ní
patří a co naopak ne.
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240
litrů

BEZPLATNÉ

DO BIO NÁDOBY PATŘÍ:

BIO NÁDOBY

ze zahrady: posekaná tráva, seno, sláma, listí, plevel, květiny, zelenina (kořeny i listy), kousky větví stromů a keřů (do 30 cm), hobliny, piliny
z domácnosti: zbytky ovoce a zeleniny (slupky z brambor, zbytky citrusových plodů), vyluhované čajové sáčky, kávové sedliny, zbytky pečiva

DO BIO NÁDOBY NEPATŘÍ:

Obec Vrbovec poskytuje od 9. března

zbytky jídel, vaječné skořápky, maso a kosti, oleje a tuky, uhynulá zvířata,
provětve,
své občany
nádoby
separovaný
odpad.
dlouhé
popel, uhlí,
cigarety,na
jednorázové
pleny,BIO
smetky
z chodníků, Nádoby
plast, sklo,
textil,
kovy,
směsný
komunální
odpad,
nebezpečný
odpad,
jsou o objemu 240 litrů a pro snadnější manipulaci jsou opatřeny kolečky.
kamení, zemina,
zvířecí
exkrementy.
Nádoby budou
zapůjčeny
bezplatně na dobu 5 let a poté budou vaše.
Smlouvy o výpůjčce můžete podepsat na obecním
úřadě ve Vrbovci v úředních dnech, to je v pondělí
a ve středu v době 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin.

Po podepsání smlouvy vám bude nádoba poskytnuta
k užívání. Na požádání vám ji naši zaměstnanci dovezou
až domů.

S vývozem plných nádob započneme od 1. dubna

Každá nádoba bude opatřena nálepkou s pokyny,
co do této nádoby patří a co naopak nepatří.

Nový pomocník pro udržování zelených ploch v obci
Jednou
z důležitých
činností
do konce listopadu
každou druhou středu.
obce je údržba veřejné zeleně. Dříve se každý volný „plácek trávy“
sekal na seno, nebo se různě spásal, tráva se zkrmovala.
Takže údržbu veřejných ploch
obec téměř neřešila. Dnes je naopak
potřeba pravidelně sekat značné
množství trávníků, o mnohé plochy
se navíc postarat také zaléváním,
ošetřováním keřů a stromů, nebo

výsadbou květin. S nastupující novou sezónou jsme proto zakoupili
traktorovou sekačku Grasshopper.
Tento stroj posekanou trávu mulčuje
na velmi malé částečky, takže bude
méně objemného zeleného materiálu
na kompost a také bude mulčovaná
hmota v parných létech zamezovat
vysychání travnatých ploch. Je to
trend, který reaguje na stále více teplé a suché roky.

Prořez suchých a nebezpečných
stromů v obci a údržba lesíka
V zimním období jsme provedli další kácení stromů v obci
i v lesíku. Nejprve proběhlo vytipování nebezpečných dřevin.
U některých byl podle zákona
o ochraně dřevin nutný odborný
posudek a na jeho základě bylo
vydáno úřední povolení jejich pokácení. Některé zvlášť nebezpečné
nebo přerostlé stromy jsme káceli
za pomoci mobilní plošiny. Zároveň

jsme ořezali i nebezpečné větve
topolů podél silnice do Hnízda. Za
koupalištěm zaměstnanci obce po
průřezu náletových dřevin opravili
oplocení a pokračují v údržbě hranice lesíka, který se rozrůstá až do
polní cesty. Další nebezpečné nebo
uschlé stromy v lesíku byly lesním
správcem označeny a nabídnuty
k následné samotěžbě našim občanům.

autor článků: Jiří Písař

Co se děje ve škole a školce
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ly zdravotnické Znojmo.
Naši sedmáci a osmáci změřili
své síly v každoroční Konverzační
soutěži v anglickém jazyce.
V prvním únorovém týdnu svou
fyzickou konci prověřili žáci 3. – 9.
ročníku v rámci gymnastického
a workoutového workshopu.
Do
školy přišli profesionální sportovci, kteří je v jednotlivých hodinách seznámili se základními cviky
a v gymnastice a workoutu. Veškeré aktivity probíhaly formou her
a soutěží v tělocvičně školy.

Školní pěvecký sbor

V zimních měsících příroda
spí, ale v naší škole se toho děje
spousta.
Naši žáci tradičně v lednu odjeli do Beskyd, kde se v termínu od
26. do 31. ledna 2020 konal lyžařský výcvikový kurz. Zúčastnilo se
jej 38 žáků 4. - 9. ročníku. I letos
měli naši lyžaři ideální podmínky –
sluníčko i čerstvý prašan. Pobyt si
zpříjemnili také výletem na Pustevny, kde zhlédli úžasné ledové sochy
a samozřejmě i sochu slovanského
boha Radegasta.. Všichni se už teď
těší, že se do Horní Bečvy zase za
rok vrátí.
Pro žáky třetích tříd a čtvrté

třídy byla realizována beseda s názvem Národní park Podyjí přichází
do škol. Jejím prostřednictvím se
zajímavou formou žáci seznámili s problematikou ochrany přírody
v blízkém okolí.
Jak správně poskytnout první
pomoc se zase dozvěděli žáci pátých tříd a deváté třídy. Po hodině
teorie si v tělocvičně mohli na pěti
stanovištích prakticky vyzkoušet
srdeční masáž, umělé dýchání, polohování a transport raněných. Celý
program pro ně připravili zástupci
Českého červeného kříže ve Znojmě
a studentky a učitelé Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné ško-

Tradice ožily v mateřských školách

Součástí řady kulturních akcí
pořádaných naší školou bývá
také vystoupení školního sboru.
Sbor ve škole funguje již šest let,
v tomto školním roce jej navštěvuje
30 žáků 1. – 5. třídy, jeho vedoucími
jsou Mgr. Marie Černá a Mgr. Alžběta Hortová. Pravidelně školní sbor
zahajuje velikonoční a vánoční tvoření. Vystupuje na Školní akademii,
na Setkání důchodců obce Vrbovec,
Rozsvěcení adventního stromu ve
Vrbovci, vybraní žáci ze sboru vystupují na Vítání občánků.

Zápis budoucích
žáků první třídy
Zápis budoucích prvňáčků proběhne dne 2. 4. 2020 od 14.00
– 17.30 v budově ZŠ Vrbovec.
S sebou si vezměte rodný list
dítěte a potvrzení o trvalém
pobytu. Materiály k vyplnění
(žádost, zápisní list) budou ke
stažení od 10. 3. 2020 na webových stránkách školy nebo je
můžete vyplnit na místě.

Zápis žáků do
mateřské školy

České tradice dodržujeme
v obou mateřských školách. Ježíšek přišel jako obvykle - v prosinci.
Děti se v mateřských školách
těšily z mnoha nových hraček. Vánoční svátky zakončily děti v Dyjákovičkách tříkrálovým průvodem.

V měsíci únoru zase nesměla chybět masopustní taškařice. V obou
školkách se děti dozvěděly zajímavosti o lidových tradicích a zvyklostech v době masopustu. Proběhla i masopustní zábava plná her
a soutěží, při které na všechny děti
čekala sladká odměna.

Zápis do mateřské školy proběhne 12. 5. 2020 od 8:00 do
11:00 ve sborovně ZŠ Vrbovec, bližší informace najdete na
webu školy. Materiály k vyplnění
budou ke stažení od 10. 3. 2020
na webových stránkách školy,
bude lepší přijít s vyplněnou žádostí, zápisním listem a potvrzením od lékaře. Dítě s sebou na
zápis do MŠ brát nemusíte.
autor článků: Pavla Bednářová

Činnosti spolků
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DaR Vrbovec, z.s. (Děti a rodiče Vrbovec)

Zimní měsíce věnovali Děti a rodiče především přípravě již tradičního dětského karnevalu. Ten letošní
se konal v neděli 1. března a setkal
se s velkým ohlasem jak u dětí, tak
i u rodičů. O zábavu se postaral oblíbený kejklíř Čabík a zaplněná tělocvična vrbovecké školy se měla
pořád na co dívat. Taneční hry se
střídaly se soutěžemi a děti byly
odměněny cukrovím i bonbony.
Nejpěknější či nejoriginálnější masky získaly balíčky domácích buchet
honzovek a muffinů a také poukázky na pizzu. Na závěr přišla oblíbená
tombola a děti se mohly ještě vyřá-

dit při konfetovém ohňostroji. Děkujeme všem sponzorům a také všem
těm, kteří jakkoli pomohli s přípravou
karnevalu i se závěrečným úklidem.
Na začátku března se konala také
první letošní klubovna. Vzhledem ke
konání karnevalu se přesunula až
na druhý březnový týden a tématika již byla zcela jarní. Věnovali jsme
se zdobení květináčů a kamenů
ubrouskovou technikou. Do takto
připravených květináčů jsme poté
zasadili semínka řeřichy a teď již jen
netrpělivě čekáme, jestli také něco
sklidíme.
autor článku: Eva kubíková

Sdružení dobrovolných hasičů Vrbovec
Vážení spoluobčané, koncem
roku 2019 jsme pro vás nachystali tradiční svařák a čaj k vánočnímu zpívání u stromečku.
Na Silvestrovském výšlapu naši
hasiči zajistili občerstvení a ohřátí
u ohně. Od začátku roku 2020 se
naše jednotka postupně věnuje přípravám plánovaného výcviku JSDH
obce Vrbovec. Dále provádíme
zkoušku a údržbu techniky, a také
se chystáme na připravované závody pro rok 2020.
Minulý rok jsme pořádali okrs-

kovou soutěž v požárním sportu,
která, jak víte, byla nuceně přesunuta vzhledem k nepřízni počasí na
hasičské hřiště do Hodonic. Tento
rok okrsková soutěž proběhne opět
u nás v obci tak věříme, že letos počasí vyjde. Soutěž se bude konat
16. 5. 2020. Budeme se těšit na vaši
podporu.
Měli jsme i jeden zásah - naše
jednotka na žádost starosty obce
pomáhala při odstranění spadlého
stromu.
autor článku: Pavel Komín

Činnosti spolků
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FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky

S rokem 2019 jsme se rozloučili již tradičním Silvestrovkým
fotbálkem a přivítali ten nový na
umělé trávě v Dyjákovičkách.
Jsem rád, že si pravidelně chodí zahrát i fanoušci, převážně bývalí skvělí fotbalisté. Do nové sezony dáváme do hromady sestavu
podle našich možností. Nyní ještě
neznáme přesnou sestavu, ale
věřím, že se nám podaří aktuální
soupisku udržet a doplnit. První
jarní zápas se odehraje na domácím hřišti ve Vrbovci s mužstvem
z Blížkovic 22.3.2020 v 15h. Mladší
přípravky začínají od 12.4.2020 též
na domácím hřišti ve Vrbovci v 10h.
s mužstvy Micmanic a 1 SC Znojmo.
Na všechny zápasy všechny srdečně zvu.
Velký úspěch zaznamenala
starší přípravka, která se pod vedením našeho dlouholetého trenéra Pavla Kříže – děkujeme Pavle kvalifikovala na turnaj Halové Ligy,
který se odehrál 7. března v Brně.
Tento turnaj se hrál průběžně kvalifikačním způsobem přes jednotlivá kola až po brněnské finále a zůčastnily se jej týmy napříč z celé
Jižní Moravy. Naši kluci se umístili
na 1. místě z celkem 20 týmů a náš
brankář Jan Kubík byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje. A za

to jim patří obrovský dík! Tady bych
rád zmínil i velké poděkování všem
rodičům za podporu a zejména
pomocným trenérům z řad rodičů,
kteří se turnaje účastnili, Davidovi
Kubíkovi, Kamilovi Rolníkovi a dalším!
Na začátku ledna jsme se dále
věnovali a společně zamýšleli nad
projektem Vrboveckých kabin. Se
starostou a zastupiteli obce Vrbovec jsme na místě debatovali o dokončených pracích a jak dále pokračovat v dostavbě. Zaznělo zde

několik zajímavých názorů, jak dále
pokračovat. Na nás je nyní dát do
hromady rozpočet dokončovacích
prací a předložit obci. Jedná se
hlavně o vytápění objektu, odpadů
a elektroinstalace. Zatím pokračujeme dle plánu. Instalace venkovních schodů, příprava rozvodů odpadů a vodních rozvodů.
Vážené dámy, vážení pánové,
sportovní přátelé. Těším se na případné setkání, na některé ze sportovních akcí.
autor článku: Marek Krnáč

Akce ve vrbovci
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Ein Tal am Rad – Údolím na kole

Rakouská cyklistická trasa
vedoucí údolím podél říčky Pulkau, spojující několik vesnic a jejich sklepních uliček překračuje
státní hranici v Jaroslavicích
a proplétá se mezi vinicemi také
přes Ječmeniště a Vrbovec, aby
se za Dyjákovičkami zase vrátila
na rakouskou stranu.
Uzavírá se tak okruh 80 km
dlouhý. Byla vyznačena již před 23
lety, tenkrát „jen“ se zajížďkou do
Jaroslavic. Od roku 2011 se připojuje i Vrbovec, a tak se okuh uzavírá.
Každoročně se pro zviditlnění
této cyklotrasy pořádá první červnovou neděli společná vyjížďka.
Rakouští iniciátoři celého projektu chtějí především motivovat ke
sportu, pobytu na čerstvém vzduchu, společně strávené neděli.
A tak se na celé trase v jednotlivých
obcích otevřou razítkovací stanice, mnohé s malým občerstvením
a cyklisté mají možnost vyzvednout
si razítkovací průkazy. Pokud se
jim podaří získat alespoň 5 razítek
z celkových 19, mohou se zapojit do
závěrečného losování o hodnotné
ceny. Zúčastnit se mohou malí velcí, mladí staří, zkrátka všichni, kdo
jakýmkoliv tempem projedou alespoň část trasy. Zájem cyklistů každoročně narůstá, loňského ročníku
se účastnilo nejméně 1000 cyklistů
ve věku od 2 do 80 let.

Letošní závěrečné losování, každoročně situované do jiné vesnice,
proběhne právě ve Vrbovci. Připravujeme proto bohatý odpolení program. Jízdu zručnosti, netradiční
malby pomocí kola, kontrolní prohlídky technického stavu kol. Společně se sdružením DaR budou pro
děti nachystány soutěže za drobné
odměny, podobně jako na dětských

dnech. Chybět nebude bohaté občerstvení, teplé i studené, cimbálová muzika.
Pokud tedy nezasáhne vyšší
moc, udělejte si první červnovou
neděli čas, projeďte se kousek na
kole a přijďte si užít společné odpoledne na náves k vrboveckému
kostelu.
autor článku: Veronika Písařová
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Informace z činnosti pingpongového týmu KaEsTe HNÍZDO
Poslední zmínka byla o tom,
že náš tým bojuje o postup do
vyšší ligy.
Nakonec se nám to povedlo
a opravdu jsme o stupeň postoupili
a tak jsme začali ročník 2019/2020
kroužit již ve 3. lize MLST. Cíl byl
splněn a mohlo se začít. Byli jsme
nováčky soutěže a proto naše ambice byli jasné a to udržet se a vyhnout se tak případnému sestupu
či utkání o sestup. Jak sezóna plynula, tak jsme se v soutěži adaptovali a přišli první bodíky a stálé
dobré výkony. Začali jsme se prodírat tabulkou vzhůru a potrápili
jsme nejednoho soupeře a i proto
nám pár zápasů před koncem dalšího ročníku patří pěkné 5. místo.
Toto by jsme si určitě chtěli udržet, nasbírat co nejvíce zkušeností
a příští sezónu se pokusit prokousat o příčku výše. Tím ale změny
v novém roce nebyly poslední, jelikož už se náš tým začal rozrůstat
natolik, že jsme byli nuceni založit
další dva týmy, které právě začínají své první zápasy v lize. Momentálně máme tedy v týmu KaEsTe
HNÍZDO tři týmy, dva hrají 4.ligu
a jeden 3.ligu.
B tým - v týmu jsme byli jen 3 hráči
a ze začátku jsme hodně pokulhávali. V polovině sezóny jsme přibrali
dalšího hráče a pomalu se nám začínalo dařit. V první sezóně našeho
týmu se držíme na 8. místě tabulky
a věříme, že je to jen trémou a nevědomostí co nás čeká. Doufáme,
že v příští sezoně už nás nic nepřekvapí a budeme se tabulkou prodírat na vyšší pozice.
C tým - do týmu jsme napsali hrá-

XLVI. roèník

EXTRALIGA
1. místo

POMONA "R"
15. 5. 2019 Znojmo

če, kteří nedostávali moc šancí, ale
přece jenom chtěli trénovat, zlepšovat se a hlavně hrát a být součástí KaEsTe HNÍZDO. I přesto, že
se tým C pár zápasů před koncem
sezóny umístil na chvostu tabulky,
nadšení ze hry hráče neopouští.
Přes všechny neúspěchy bojují dál
a o to víc je každý, i malý úspěch,
motivuje do dalších zápasů.
SOUPISKY:
A- TÝM:
Schöner Václav, Vybíral Zdenek,
Smutný Milan
B -TÝM:
Tržil Václav, Šimko Antonín, Sáblík
Jaromír (1993), Sáblík Jaromír (1971)
C-TÝM:

Plán akcí do letních prázdnin ve Hnízdě
Plánujeme společný výlet vlakem. Termín ještě není stanovený
a určíme ho aktuálně podle počasí.
Všechny naplánované a zde uvedené akce budeme zveřejňovat průběžně podrobněji, to znamená, že
se včas dozvíte místa konání, náplň
akce a co si máte nachystat jako

2018-2019

účastníci těchto akcí. Sledujte nás
na Facebooku skupiny, popřípadě
na veřejných nástěnkách.
Podle aktuálních nařízení
jsou všechny veřejné akce do
konce dubna zrušeny.
Autor článků: Václav Schörner

Klásek Jan, Hlobeňová Adéla, Meisterová Sabina, Meister Jakub
V dalším ročníku opět přihlásíme všechny tři týmy do soutěží
a uděláme maximum pro to, aby
výsledky byly co možná nejlepší.
Tréninky s námi začínají absolvovat
i děti, na kterých je vidět zlepšení
a pokud budou trénovat i nadále,
tak se dá očekávat, že se postupně začnou dopisovat na jednotlivé
soupisky mužstev. Díky příspěvku obce Vrbovec se můžeme dál
rozvíjet, zlepšovat hrací podmínky a vybavení herny. Doufáme, že
naše spolupráce bude trvat i nadále
a tímto chceme poděkovat za sezonu 2019/2020.
14.3. Maškarní karneval
4. 4. Velikonoční tvoření a pečení
9. 4. Zelený čtvrtek – proběhne zdobení velikonoční vrby
11. 4. Turnaj ping pong
30.4. Pálení čarodějnic
1. 5. Prvomájový průvod
30. 5. Dětský den
26.-28. 6. Stanování

Akce ve Vrbovci
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Tradiční Silvestrovský výšlap „ Okolo Vrbovce“
Cílem této poznávací vycházky bylo podívat se, co je, doslova
okolo, Vrbovce nového.
Viděli jsme nově vybudovaný
větrolam za družstvem směrem
k silnici Vrbovec-Hnízdo, a poté
jsme prošli nově vybudovanou částí pro výstavbu rodinných domů,
kterou nazýváme Severozápad.
Vycházku jsme zakončili opékáním buřtů a společným přípitkem
na louce u koupaliště, kde pro nás
oheň a zázemí pro posezení přichytali vrbovečtí hasiči, děkujeme.

Tříkrálový koncert v kostele

V neděli 5. ledna jsme se sešli v 16:00 hodin v kostele Stětí
sv. Jana Křtitele ve Vrbovci, abychom si užili letošní Tříkrálový
koncert.
Téměř hodinové vystoupení
pro nás připravilo 6 hudebníků ze
znojemské skupiny Mosty. Repertoár obsahoval vícehlasé vokální
duchovní skladby z různých období a vánoční písně. Všichni jsme se
shodli, že toto vystoupení patřilo
mezi dosud nejzdařilejší koncerty,
které jsme v obci pořádali. Bylo skutečně velmi příjemné se zaposlouchat do tónů hudby a zpěvu účinkujících. Po skončení koncertu jsme
ještě nějakou dobu setrvali před
kostelem v sousedském hovoru,
pro zahřátí jsme měli připravený čaj
a svařené víno, na zakousnutí naše
seniorky napekly výborné koláčky.

Tříkrálová sbírka pomáhala potřebným lidem
V sobotu 4. ledna v našich obcích proběhla tříkrálová sbírka,
během které jsme dokázali darovat celkem přes 34 tisíc korun za
Vrbovec a Hnízdo.
Jedná se o velmi záslužnou
akci, na které se podílíme vždy jak
dary tak i osobní účástí, kdy určená dospělá osoba v doprovodu
3 dětí, představujících Kašpara, Melichara a Baltazara procházejí a obcí
a u každé domácnosti, za zpěvu
koledy, žádají o finanční příspěvek.
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita
ČR (CHČR) a jejím obecným účelem
je pomoc rodinám a lidem v nouzi
u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Prostředky Tříkrálové
sbírky pomáhají konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit,
která poskytují sociální služby lidem

v nouzi, ale zároveň jsou otevřené
pro konkrétní projekty farních charit, které vypracují záměr odpovídající poslání sbírky. Pro vaši představu, rozdělení darů je následující:
65 % vybrané částky zůstává pro
potřeby Oblastní charity Znojmo,

15 % je použito pro potřeby Diecézní
charity Brno, 10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí, 5 % je použito pro potřeby Charity ČR, 5 % je
určeno na režii sbírky.
Autor článků: Petr Čech

Knihovna Vrbovec
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Každý čtenář
je vítán
Naše knihovna má v evidenci 2390 knih, z toho pro dospělé
čtenáře máme 1583 knih beletrie a 213 knih naučných. Pro děti
máme 504 knih beletrie a 90 knih
naučných. V loňském roce jsme
nakoupili 20 nových knih a z darů
od občanů a z výměnného fondu
Městské knihovny Znojmo jsme
obměnili náš fond 162 knihami.
Všem dárcům, kteří přispěli do
knihovny vyřazenými a nepotřebnými knihami, děkujeme.
V roce 2019 bylo v knihovně
zaregistrováno 82 čtenářů, z toho
53 jich aktivně do knihovny chodí. Celkem si čtenáři vypůjčili 1197
knih. Z Městské knihovny Znojmo,
z výměnného fondu, jsme vypůjčili
celkem 555 knih. Pro tyto knihy se
jezdí přibližně jednou za 3 měsíce.
Pokud mají čtenáři zájem o některé
knihy, které u nás v knihovně nejsou, lze ji tímto způsobem zapůjčit.
Mezi nejaktivnější čtenáře u dětí
patří Nadymáčková G., Mašková N.
a Ištvánek P. U dospělých pak Buršíkovi, p. Bálková a p. Dušková.
I nadále s radostí uvítáme
všechny nové čtenáře. Při nové registraci čtenáře do 15 let, prosíme
o doprovod zákonného zástupce.
Knihovna je aktuálně do odvolání uzavřena. Po skončení
současných omezení bude opět
otevřena a to každé úterý od 16
do 18 hod.

Z nabídky nových
knih naší knihovny
vybíráme:
Morrisová Heater
Cilčina cesta
Cilce je pouhých šestnáct let,
když ji v roce 1942 odvezou do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Její krása přitahuje nechtěnou pozornost stráží. Cilka ale udělá
dojem na místní lékařku, naučí se
nové dovednosti a začne se starat
o nemocné v táboře. Každý den čelí
smrti a hrůze…ale když Cilka ošetřuje muže jménem Alexandr, zjistí, že
navzdory všemu, co se jí stalo, má
v srdci stále místo pro lásku.

Vondruška Vlastimil
Duch znojemských katakomb
Oldřich z Chlumu přijíždí spolu
s panošem Otou jako jeden z vyslanců českého krále do Znojma,
kde se koná jednání o smíru mezi
moravskou a rakouskou šlechtou.
Vše je předem dohodnuto a jde jen
o to, aby se ochota ze smíru veřejně potvrdila. Purkrabí znojemského
hradu proto očekává spíše dvorskou slavnost než ostrou půtku vyslanců. Jenže hned druhý den zmizí
jeden z mladých českých šlechticů.
Je to o to víc znepokojivé, že o čtyři
roky dříve tu stejně nevysvětlitelně zmizel jeho starší bratr. K dovršení všeho se duch staršího bratra
objeví přímo na hradě a pak zmizí
v tajemných katakombách, jimiž je
město pod zemí doslova protkáno.
Keleová-Vasilková
Tři sestry
Tři sestry nespojují jen hřejivé
vzpomínky, ale i láska a pocit sounáležitosti. Jen na to ve víru života jaksi pozapomněly. Věra žije ve
šťastném manželství, čehož si cení
stejně jako vztahu s dcerou, a své
rodině věnuje téměř všechen volný
čas. Lucie je pohlcená výchovou
dvou malých synů, prací v kosmetickém salonu a vlastními problémy. Nejmladší z nich, Emu, nejvíc
trápí skutečnost, že se se sestrami
vzájemně odcizily, ale nedokáže to
změnit. Naštěstí je tu ještě jejich
máma a ta se pokusí vše napravit.
Rožek Filip
Gump, pes který naučil lidi žít.
Neotřelé, poetické, chvílemi až
bolestné vyprávění očima psího
tuláka Gumpa. Příběh o cestě plné

překážek a pastí, o lásce, která má
sílu dosáhnout až za duhový most,
o neochvějné psí obětavosti položit život za svého páníčka, o naději,
kterou nespoutá ani ten nejpevnější
řetěz, ale také o zvířecí moudrosti,
která nám lidem otevírá oči.
Kinney Jeff
Deník malého poseroutky
Na spadnutí
Nečekané
dědictví
umožní
rodině Grega Heffleyho důkladně přestavět dům. Jenže brzo se
zjistí, že taková rekonstrukce není
žádná legrace. S každou zdí, která
jde k zemi, se objeví nějaký nový
problém: shnilé dřevo, jedovatá
plíseň, nevítané potvůrky a ještě něco mnohem zlověstnějšího…
Greg i jeho rodina začínají pochybovat, jestli to vůbec stálo za to. Až
se prach usadí, ukáže se, zda budou
moci zůstat… nebo se budou muset
odstěhovat z města?
Němeček Jaroslav
Velké dobrodružství Čtyřlístku
Na kraji Třeskoprsk, v malém
domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka,
Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce.
Každý z hrdinů vypráví příběh, který
považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném
Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou
cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí
příběh bude nejkrásnější?
Těšíme se na všechny čtenáře
Ludmila Barcalová

Akce ve Vrbovci
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Ohlédnutí za Masopustem 2020 plným slunce,
smíchu, dobrého jídla i pití... a báječných lidí...

Životní jubilea
85 – George Suba
80 – Jiřina Hlávková

Narození a úmrtí
Narodily se tyto děti:
Daniel Danko
Maxim Šedivý
Evelína Syrová
Rozloučili jsme se
s těmito sousedy:
Pavel Ocelák
Anežka Mášová
Matěj Rolník
Vladimír Hyšman
Ladislav Hlávka
Bohumil Daněk

Autor článku: Jiří Písař
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Poplatky za odpady a jiné platby
V posední době se setkáváme
s pozdními platbami úhrady poplatků za komunální odpad, psů
a nájmů z pozemků.
Jelikož na tyto platby neposíláme žádné složenky ani připomenutí, tak chápeme, že může dojít
k prodlení, že člověk jednoduše
zapomene. Doporučujeme založit
si například trvalý příkaz na svém
účtu, kde zadáte úhradu platby jedenkrát ročně, v únoru, v dané výši.

Kalendárium

aneb co nás čeká
Jarní kalendář akcí bývá každoročně
nabitý, nicméně letos díky mimořádné situaci s pandemií koronaviru to
v den odevzdání Zpravodaje k tisku
vypadá takto:
Akce, které jsme připravovali,
ale jsou zcela zrušeny bez
náhrady a uskuteční se zase
až v příštím roce, jsou:
21. března
BESEDA S DŮCHODCI
4. dubna
ODEMYKÁNÍ NAUČNÉ STEZKY
HROZNOVÉ KOZY S KOŠTEM VÍN
30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
a JARNÍ ZÁJEZD
Akce, které jsme připravovali,
ale uskuteční se v náhradních
podzimních termínech, jsou:
17. března
PŘEDNÁŠKA „První pomoc“
28. března
UKLIĎME SI ČESKO
29. března
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Akce, které zatím plánujeme, ale
i to se může ještě podle aktuální
situace změnit, jsou:
30. května
OTEVŘENÉ SKLEPY
10.00 – 20.00 hod.
Ochutnávka vrboveckých vín ve
sklepní ulici s programem, jak už
známe z předchozích ročníků
7. června
EIN TAL AM RAD
Od 8.00 hodin budou otevřeny razítkovací stanice pro cyklisty. Od 13.00
hodin doprovodný program pro
děti i dospělé u kostela ve Vrbovci.
Od 16.00 hodin závěrečné losování
tomboly. 19.00 hodin ukončení akce.

číslo účtu: 237048782/0300
variabilní symbol:
je složen z vašeho čísla domu a kódu 1340 pro komunální odpad, z vašeho čísla domu a kódu 1341 pro poplatek za psa a z vašeho čísla domu
a kódu 3639 pro poplatek za nájem pozemků (například pokud bydlíte
v domě č. 555 a platíte za odpad bude varibilní symbol 5551340)
Výše poplatků:
450,- Kč za komunální odpad (za obyvatele na rok)
100,- Kč za jednoho (prvního) psa na rok, popř. za každého dalšího
50,- Kč (například za tři psy zaplatíte 200,- Kč ročně)

Otevírací doby, kontakty, informace:
OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY OBECNÍHO ÚŘADU VRBOVEC
Dočasně omezujeme provoz obecního úřadu pro veřejnost do 24. 3. 2020.
Aktuální otevírací doba: pondělí a středu 08:00 - 11:00 hod.
Žádáme tímto občany, aby zvážili nutnost návštěvy úřadu a preferovali
e-mailovou nebo telefonickou komunikaci. Poplatky za komunální odpady
a podobné můžete zasílat na účet obce nebo zaplatit později.
Obecní úřad Vrbovec
Vrbovec 146, 671 24 Vrbovec
Pokladní hodiny:
pondělí a středa (platí do 24. 3. 2020)
08:00 - 11:00 hod.
Tel: 515 230 183
E-mail: podatelna@obec-vrbovec.cz

Knihovna
Zapůjčení knih zdarma
Přístup k internetu zdarma
Vrbovec 146 (přízemí OÚ Vrbovec)
Aktuálně je knihovna uzavřena
Tel.: 515 230 183
E-mail: knihovna@obec-vrbovec.cz

Odpadové hospodářství

ličky, 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.
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.

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.
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, žeh-

Svoz nebezpečného odpadu, sběr železa
Svoz nebezpečného odpadu bude v sobota 18. dubna. Velkoobjemové kontejnery
od středy 15. dubna do soboty 18. dubna. Sběr železa v sobotu 18. dubna.
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