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Milí sousedé, je to již 9 let, co jsme jako zastupitelé považovali za důležité informovat vás o aktuálním dění v naší obci, a proto jsem začal psát zprávy obecního
úřadu. Informace byly sice co možná nejúplnější, ale chyběly obrázky i více prostoru
pro dění mimo úřad. Cítil jsem potřebu to změnit, stejně jako nutnost zapojit více
přispěvatelů. Redakční tým se nyní proto rozrostl, a tak se vám dnes dostává do
rukou zcela nové vydání, ve kterém dostanou slovo spolky, sportovci i škola. Místo
bude také na fotografie, které najdete i na našich webových stránkách nebo na facebooku. Jsem rád, že celou svoji stránku budou mít k dispozici obyvatelé Hnízda,
kteří jak se dočtete dále ve zpravodaji, jsou velmi činorodí. Věřím, že nová podoba
obecního zpravodaje je krok správným směrem. Přeji vám příjemné čtení a krásné,
voňavé jaro.
Jiří Písař
starosta obce Vrbovec

Co se podařilo a co nás čeká

Zimní údržba komunikací a chodníků

Výběrové řízení

Zimní údržba komunikací
a chodníků byla pro nás tuto sezónu malou zkouškou.
Obecní traktůrek byl na generální
opravě právě v době, kdy nasněžilo
a byl nutně potřeba. Zajistili jsme
tedy náhradní stroj, nicméně ten
se porouchal také. Navíc se doba
plánované opravy našeho traktoru
protáhla, takže jste nás mohli vídat
s košťaty a hrablem při odklízení
sněhu. Chtěl bych při této příležitosti tedy poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s úklidem
v okolí svých domů. Naštěstí nebylo sněhu tolik a vše jsme společně
zvládli. Nyní je již traktůrek po opravě a plně připraven na další sezónu.

Největší investice letošního
roku se již blíží.
Zastupitelé 20. února schválili
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy Vrbovec
Severozápad“. Celé výběrové řízení
se realizuje elektronicky a uchazeči
se musí přihlásit na speciální portál
pro podání svých nabídek. O vítězi
bychom mohli rozhodovat 10. dubna na plánovaném zastupitelstvu
obce.

Veřejné osvětlení

Palivové dříví z větrolamu

Oprava veřejného osvětlení
a výměna starých zářivek za nová
led svítidla již probíhá v Hnízdě
a nyní se chystá i ve Vrbovci.
S touto výměnou se zároveň
odstraní i nepoužívané hlásiče drátového rozhlasu. Osvětlení se doplní na hlavních tazích na každý sloup
elektrického vedení. Také jsme poupravili časový harmonogram zapínání a vypínání stávajícího osvětlení tak, aby svítilo večer dříve a ráno
se zhasínalo později.

Opravy v Hnízdě
V době vegetačního klidu proběhlo kácení vybraných dřevin
ve vrboveckém lesíku a ve větrolamu směrem na Ječmeniště.
Občané měli možnost si samotěžbou připravit palivové dříví.
Jednalo se již o poslední větší kácení. Především z bezpečnostních
důvodů musely být odstraněny
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přestárlé stromy. Na jejich místo
postupně doplňujeme nové dřeviny, hlavně javor, lípu a dub. Využíváme i přirozené zmlazení lesa,
kde ponecháváme jasan, javor jasanolistý, třešeň a ořešák královský. Další těžba již nebude tak rozsáhlá, bude se kácet už jen několik
stromů.

V Hnízdě se v budově „obecní
hospody“ dočkají nové elektroinstalace.
Postupně zde plánujeme i další
opravy, aby objekt i nadále sloužil místním občanům. Nyní se zde
scházejí například hráči stolního
tenisu. O jejich úspěchu se dočtete
na straně 7.
autor článků: Jiří Písař
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Co se děje ve škole a školce
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Projektový den - Historie zábavně

Výuku po vánočních prázdninách nezačínali žáci naší školy
klasicky, ale projektovým dnem,
který byl zaměřen na vývoj československých vztahů a osmičková výročí.
Nejdříve se žáci spolu se svými učiteli věnovali teorii, zastavili
se v letech 1918, 1938, 1948, 1968
a 1989. Po teoretickém úvodu byli
žáci rozděleni do skupin, které nesly
názvy českých a slovenských měst.
Na jednotlivých stanovištích skupi-

ny plnily řadu úkolů. Starší žáci skládali státní vlajky a znaky, sestavovali
slova české a slovenské hymny, poznávali významné české a slovenské
osobnosti, ale také se pokusili překládat slova z češtiny do slovenštiny. Menší děti zhlédly pohádku ve
slovenštině, seznámily se s českými i slovenskými státními symboly,
mohly si také přivonět k lipovému
čaji. Z materiálů vytvořených během
projektového dne vznikly plakáty,
které jsou součástí výzdoby školy.

Lyžařský výcvikový kurz

V termínu 27. 1. – 1. 2. 2019 se
uskutečnil lyžařský výcvikový
kurz, kterého se zúčastnili žáci
5. – 9. ročníku.
Na všechny čekala úžasná sněhová nadílka a skvěle připravený
skiareál Rališka. Počasí našim lyžařům přálo, a tak si všichni mohli užít lyžování od rána do večera.
Začátečníci dělali obrovské pokroky

a i ostatní lyžaři se zdokonalovali ve
svém lyžařském umění. Kromě základů lyžování se také všichni učili,
jak se chovat na svahu a vzájemně
si také pomáhat při pádech a jiných
problémech. Na závěr lze jen říct, že
to byl fajn kurz a všichni si ho báječně užili. Jako každý rok mnozí
žáci využili možnost zdarma si zapůjčit školní lyžařské vybavení.

Zápisy dětí do ZŠ a MŠ
Zápis do ZŠ se uskuteční 4. 4. od 14.00 – 17.30, přízemí ZŠ
Zápis do MŠ se uskuteční 15. 5. od 8.00 - 11.00, sborovna ZŠ
Více informací na www.zsmsvrbovec.cz
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Ples Spolku rodičů
při ZŠ a MŠ Vrbovec

Svou tradici už má Ples Spolku
rodičů při ZŠ a MŠ Vrbovec, který
v měsíci lednu tento spolek pořádá ve spolupráci s naší školou.
V tomto roce padla volba na 18.
ledna. Celý ples zahájili svým předtančením žáci 8. a 9. ročníku, při
jejich valčíku se řada přítomných
neubránila dojetí. Pro velký úspěch
museli své vystoupení opakovat ještě jednou, tentokrát v romantické
atmosféře svíček. Připravena byla
i bohatá tombola, téměř každý si odnesl domů některou z cen. Na závěr
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě plesu i na zajištění
bohaté tomboly podíleli.

Masopust v mateřských školách

V našich mateřských školách
se ctí tradice, a tak si děti připomněly nejvýznamnější únorový
svátek – masopust. V MŠ Vrbovec
ho děti oslavily v pátek 22. 2.
Součástí byl i průvod v maskách, které si děti připravily společně se svými rodiči. Průvod masek
prošel obcí, nechyběly ani smažené
koblížky, které děti s radostí rozdávaly kolemjdoucím. Ani v MŠ Dyjákovičky děti na masopust nezapomněly. Už ráno přišly v krásných
maskách a po celé dopoledne si
užívaly spousty soutěží, her a veselého tance. Na závěr na ně čekalo
překvapení - sladká odměna a diplom a také si pochutnaly na masopustních koblížcích.
autor článků: Pavla Bednářová
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Sdružení dobrovolných hasičů Vrbovec
V posledním měsíci roku 2018
se konala každoroční výroční valná hromada SDH Vrbovec, kde
sbor zhodnotil uplynulý rok a stanovil si cíle a plány pro rok 2019.
V rámci akcí obce Vrbovec jsme
se podíleli na tradičním „zpívání
u vánočního stromu“, kde jsme pro
vás připravili svařené víno a čaj na
zahřátí. Dále pomohli s realizací silvestrovského výšlapu, kde jsme zajistili oheň na kterém jste si opekli
špekáčky a zahřáli se připraveným
svařeným vínem. V lednu tohoto
roku jsme započali s přestavbou přívěsného vozíku, který je určen k zásahům spolu s novým dopravním
automobilem.
V druhé polovině února pořádal
SDH Vrbovec okrskovou výroční
schůzi SHČMS, na které byla projednána činnost za rok 2018 a plánovaná činnost našeho okrsku na

rok 2019 za účasti SDH okolních
obcí okrsku 3 . Následně proběhlo
školení první pomoci a zdravovědy
našich hasičů.
Připravujeme tradiční „pálení
čarodějnic“ na 30.4.2019 a dále pořádáme po dlouhé době okrskovou
soutěž v požárním útoku, která se
bude konat 5.5.2019 na fotbalovém

hřišti ve Vrbovci, na které jste srdečně zváni. Naše jednotka měla v tomto roce výjezd k požáru hromady
dřevin a odpadu. Začátkem roku
jsme začali v náboru nových členů
a mládeže do našeho sboru. Pokud
se chcete stát naším členem, tak
mne kontaktujte na tel.: 728 147 175.
Pavel Komín, SDH Vrbovec

FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky
Fotbalový klub FK Aditeg Vrbovec-Dyjákovičky z.s. je od roku
2016 pokračovatelem fotbalového klubu FK Hatě, který v roce
1995 vznikl spojením mužstev TJ
Družstevník Vrbovec a TJ Sokol
Dyjákovičky. Fotbalová tradice našeho týmu sahá až do roku
1946 kdy vznikl Sokol Vrbovec.
Rádi bychom vám představili naši členskou základnu, která se
skládá z 96 členů včetně našich
nejmladších. Máme k dispozici dvě
zatravněná hřiště, jendo v Dyjákovičkách, druhé ve Vrbovci včetně
zázemí, sociálních zařízení. V Dyjákovičkách je k dispozici i hřiště
s umělým povrchem na malý fotbal,
tenis, nohejbal, basketbal. Ve Vrbovci, Gym-koutek, dětské hřiště s houpačkou. Obě sportoviště udržujeme
převážně za finanční podpory s oběma obcemi.
Tým dospělých čítá 19 hráčů, a vedoucí mužstva. V sezoně
2018/2019 jsme se v podzimním kole
umístili na pěkném čtvrtém místě.
Týmy dětí jsou rozděleny do mladší přípravky a starší přípravky. Naši
nejmenší se umístili v podzimním
kole na 1. místě (starší přípr.) a mladší
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přípravka na místě 6. Více informací
o našem klubu, výsledky, statistiky,
kontakty funkcionáře i trenéry najdete na www.fkaditeg.cz.
Rádi bychom Vás pozvali na jarní
na jarní kolo sezony 2018 / 2019 kde
muži začínají první zápas který se
odehraje na hřišti v Dyjákovičkách
24. 3. 2019 v 15 hod. s týmem Blížkovic. Naše přípravky začínají na hřišti v Moravském Krumlově 7. 4. 2019
v 10 hod. Přijďte nás podpořit.
Rádi bychom požádali i rodiče
dětí, které jsou v našem klubu i ty,

kteří zatím přemýšlí o tom, že by
svoje dítě do fotbalu přihlásili, aby
se nebáli zavolat komukoli z výboru
a svoje dítě přihlásili: www.fkaditeg.
cz/nabor Stejně tak uvítáme i vaši
podporu na mistrovských zápasech
a trénincích. Jejich kompletní rozpisy najdete též na našich stránkách.
Cíle na rok 2019 jsou jasné,
všechny naše týmy se umístí v tabulkách do 5. místa a budeme pokračovat v dobré reprezentaci naší
obce. Těšíme se na vás.
Marek Krnáč, předseda FK

Tabulka muži podzim 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Micmanice
TJ Sokol Božice
TJ Sokol Přímětice B
FK Aditeg Vrbovec-Dyjákovičky
SK Chvalovice
SK AJAX Dyjákovice
TJ Sokol Blížkovice B
FCC SK Únanov B
TJ Sokol Dyje
SK Bayern Křepice
SK Tatran Šatov B
TJ Sokol Štítary
TJ Břežany

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
9
6
5
5
5
4
3
3
3
3
1

1
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
3

1
0
1
4
5
5
6
7
7
7
7
8
8

48:15
51:14
44:19
25:19
38:18
29:27
23:33
23:38
18:32
20:38
17:46
19:35
10:31

31 13
30
9
29 14
20
2
17
2
17 -4
16 -2
13 -5
11 -4
11 -10
11
-7
10 -11
6
-9
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DaR Vrbovec, z.s. (Děti a rodiče Vrbovec)

Spolek DaR Vrbovec jsme
společně s několika maminkami
(tatínci samozřejmě vypomáhali
od samého počátku taky) založily před osmi lety, v roce 2011,
s představou, že se pokusíme
uspořádat pro děti karneval.
Nakonec se kromě maškarního
plesu podařilo hned v prvním roce
fungování spolku zorganizovat celou řadu dalších akcí, které jsme již
jako Děti a rodiče Vrbovec úspěšně
opakovali i v následujících letech.
V průběhu celého roku jsme pro děti
chystali postupně karneval, několik let také pálení čarodějnic (to si
převzali vrbovečtí hasiči), v květnu
rodinnou cyklovyjížďku, několikrát
jsme vypomáhali v červnu s organizací dětského dne, v červenci jsme

potom připravovali víkendové stanování a v říjnu večer světel s lampionovým průvodem. Před dvěma
lety jsme se začali pravidelně scházet každou první středu v měsíci
v obecní hasičce na dětských klubovnách s různými tématy. Děti si
mohly např. vyzkoušet výrobu domácích těstovin, podzimních svícnů
i draků, pletení velikonoční pomlázky, na jaře jsme vedle hasičky hráli
retrohry (čáru, slepou bábu, panáka,
šlapku, atd.) nebo jsme se vypravili
s místními myslivci do lesíka na vycházku s výkladem a ukázkou jejich
práce. Stejně tak již tři roky probíhá na začátku června výlet ke Dni
dětí, zatím jsme navštívili zlínskou
a vídeňskou Zoo a zábavný park Mirakulum. V loňském roce jsme jako

odměnu za vysvědčení pro děti zorganizovali sjíždění řeky Dyje a protože akce byla úspěšná, rádi bychom
se k ní letos vrátili, popř. ji ještě o jeden den prodloužili. Již bylo zmíněno, že spolek funguje více než osm
let, a proto je samozřejmé, že rodiče, kterým děti odrostly, již mají jiné
starosti a nezapojují se tak aktivně
do jeho činnosti. Tuto situaci řešíme
už delší dobu a ke konci roku 2018
jsme se rozhodli činnost spolku pozastavit. Naštěstí se našlo dost dalších, kteří chtěli pro své i ostatní děti
v obci něco uspořádat a rozhodli se
pokračovat. Nicméně, těchto rodičů
není moc a velmi rádi bychom mezi
sebou uvítali i členy nové a ochotné
pomoci.
Eva Kubíková, DaR Vrbovec, z. s.

Vrbovecké seniorky - Klub BAVSE
Již pátým rokem se scházíme,
mimo letních měsíců, jednou za
čtrnáct dní většinou v hasičské
zbrojnici.
Bavíme se zde nejrůznějšími
ručními pracemi – v zimních měsících vánoční výzdobou, pletením
nebo výrobou bižuterií. Na požádání starosty jsme pekly linecké cukroví a nabízely jej při rozsvěcování
vánočního stromečku a koláčky pro
účastníky adventního koncertu.
Rády uvítáme další seniorky do
našeho klubu BAVSE. Fotografie zachycují několik našich akcí pořádaných v roce 2018.
Jaroslava Táborská, klub BAVSE
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Odemykání naučné stezky Hroznové kozy s koštem
Jarní procházka vinicemi je příležitostí projít si tuto 5 km dlouhou
trasu ve společnosti místních vinařů, členů Spolku přátel Hroznové
kozy, za zpěvu mužáckého sboru,
být svědkem ožívajících dávných
tradic vynášení Hroznového kozla
do vinohradu, ochutnat vína našich
vinohradů.
Na 6. dubna připravujeme již
4. ročník této akce. Stále větší zájem
návštěvníků, vloni jich bylo asi 600,
nás zavazuje k tomu, abychom stále
zdokonalovali organizaci i program.
Letošní novinkou bude tedy spojení s koštem vrboveckých vín. Cech
vinařů Vrbovec nabídne u kostela
ochutnávku ohodnocených vín, posezení, teplé i studené pohoštění, od
17.00 do 20.00 cimbálovou muziku.
Bude možno ochutnat nejen vína
vinařství, která na nás budou čekat
u jednotlivých zastavení stezky, ale
také porovnávat více vzorků jednotlivých odrůd od různých vinařů
- velkých, malých i těch, kteří víno
vyrábějí ve volném čase a vinařina
je jejich koníčkem. Košt bude zahájen v 11.00 hodin, ve 12.30 proběhne

předání ocenění vítězům jednotlivých kategorií a ve 20.00 hodin
skončí.
Ve 14.00 hodin bude od kostela
vycházet průvod, který obejde trasu stezky a zase se ke kostelu vrátí
v 17.30 k závěrečnému posezení.
Další připravovanou novinkou je
doplnění informačních tabulí Naučné stezky o QR kódy, které umožní
přehrát si některé písně a pověsti
o Hroznové koze. Věříme, že se tak

putování po trase zpestří a návštěvníci si odnesou více informací i zážitků. Doufáme, že se letošní ročník
povede stejně jako ty předchozí, že
nám bude přát počasí a společně si
užijeme příjemný den.
Za mimořádně nepříznivého počasí může být trasa i program upraven. Podrobnější informace k akci
najdete na webu obce, nebo jeho FB
stránkách.
Veronika Písařová

Tradiční masopustní dovádění v maskách

Sobota 23. 2. 2019 byla ve
znamení masopustního dovádění
a kejklů. Na již tradičním setkání
masek se tento rok sešlo asi 40 postav, které k nám přišly z různých
příběhů a časových období. Mohli
jste tu potkat nejen pohádkové postavy a postavy z kreslených seriálů, ale také průřez historií lidstva od
pravěku až po dnešní dobu. Poté,
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co jsme se zorganizovali a udělali
společné foto, rozdělili jsme se letos na 2 skupiny a vyrazili dvěma
směry, abychom navštívili a pozdravili sousedy. Jedna maska
a to kuchař se průvodu obcí nezúčastnila, protože měla důležitý
úkol – nachystat pro všechny na
závěr této opět zdařilé akce občerstvení. To bylo připraveno v obec-

ní „Hasičárně“, kde pro všechny
byly nasmaženy řízky a gulášová
polévka. Součástí byl i ceremoniál vyhlášení nejlepší masky, krále
a královny masopustu. Staly se jimi
maska traktůrku a maska zdravotní
sestry Iny :- ) Takže už teď můžete
přemýšlet, jakou kreativní masku
vymyslíte na příští rok.
Petr Čech
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Mikulášská nadílka
K adventnímu času neodmyslitelně patří Mikuláš, anděl a čert.
I u nás jsme dětem připravili mikulášskou nadílku. Po setmění se Mikuláš s andělem a dvěma čerty vydal obdarovat děti do jejich domovů.
Za krásnou písničku nebo básničku
byly děti odměněny balíčkem sladkostí, které dětem zajistila obec.

Adventní tvoření

Konec roku jsme symbolicky zakončili společným výšlapem. Sešli
jsme se v hojném počtu. Od zastávky jsme poklidným tempem vyšlápli
nad Hnízdo. Počasí bylo jasné a slu-

nečné, měli jsme krásný výhled po
okolí. Na kopci nad Hnízdem jsme si
rozdělali ohýnek a opekli špekáčky.
Bylo to příjemně strávené poslední
odpoledne v roce s prima lidmi.

10.listopadu 2018 jsme se sešli,
abychom společně vytvořili ozdoby
na vánoční stromeček. Tvořili děti
i dospělí, každý podle své fantazie.

Rozsvícení vánočního stromečku

Stolní tenis

Na podzim roku 2016 se jako každoročně uzavíraly soupisky do dalšího ročníku ligy stolního tenisu, která
se nazývá MLST Znojmo. V hospodě
na Hnízdě se tradičně hrál stolní tenis už několik let, ale v daném roce
přišla jedna zásadní změna. Jeden
nejmenovaný člověk nám oznámil,
že nás pár, co hrajeme pravidelně,
nahlásil do této městské ligy. První
menší tréninky a okoukání si, jak to
vůbec chodí, znamenalo, že jsme
v prvním roce skončili na 10 místě
z 12 týmů. Další rok už jsme věděli
do čeho jdeme, trénovat jsme začali daleko víc a výsledky se zákonitě
dostavily. Po velkém boji z toho bylo

v sezoně 2017/2018 pěkné 5. místo. Momentálně nám běží sezona
2018/2019 v níž hrajeme velice povedené zápasy a proto se držíme po
celý rok na předních příčkách a jaké
umístění nakonec vybojujeme se
uvidí na konci března. V každém případě do příštího ročníku plánujeme
tým rozšířit na 2 mužstva a zároveň
tímto zveme sportovní nadšence,
které tento sport láká, aby se k nám
přidali. Veškeré informace jak o nás
tak o MLST najdete na webových
stránkách www.mlstznojmo.wz.cz.
Tímto také chceme poděkovat Radkovi Auerovi za to, že tento kolotoč
začal a obecnímu úřadu za podporu.

Adventní čas jsme přivítali v sobotu 2. prosince rozsvícením vánočního stromečku. Před samotným
rozsvícením jsme si společně zazpívali vánoční koledy za doprovodu fléten. Velkým překvapením pro všechny byl ohňostroj. K občerstvení byl
pro děti nachystaný čaj, pro dospělé
svařené víno a na zakousnutí přinesl
každý nějakou drobnost. Nálada byla
veselá, tančilo se, zpívalo se.
Autor článků: Václav Schöner
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Kalendárium

Informace

aneb co nás čeká
23. března
UKLIĎME SI ČESKO
V 8.00 hodin se sejdeme ve vrbovecké hasičárně ke společné snídani.
Zde se také rozdělíme na jednotlivá
stanoviště, která budou vybrána k
uklizení. Plastové pytle na sesbíraný
odpad budou k dispozici, pracovní
rukavice si vezměte své.
30. března
BESEDA S DŮCHODCI
Srdečně zveme všechny seniory ke
společnému posezení. Od 15.00 hodin bude ve školní jídelně připraveno
vystoupení žáků mateřské i základní
školy. K tanci večer zahraje skupina
Žehlící prkno. Na všechny se těší pořádající SPOZ.
6. dubna
ODEMYKÁNÍ NAUČNÉ
STEZKY HROZNOVÉ KOZY
A KOŠT VE VRBOVCI
Košt vrboveckých vín na návsi u
kostela, jarní procházka vinicemi a
sklepní uličkou, ožívající vinařské
zvyky, dobré jídlo a hudba, to vše nabídne již 4.ročník této akce od 11.00
do 20.00 hodin.
14. dubna
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V zasedací síni Obecního úřadu přivítáme nové občánky.
30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Dobrovolní hasiči srdečně zvou do
areálu fotbalového hřiště ve Vrbovci na zábavné odpoledne pro malé
i velké, tradiční vatru i opékání špekáčků.
4. května
FLORIA KROMĚŘÍŽ
Zájezd na zahradnickou prodejní výstavu do Kroměříže. Přihlásit se můžete do 17. dubna na Obecním úřadu.
5. května
HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Přijďte fandit našemu spolku dobrovolných hasičů na okrskovou soutěž
při požárním útoku na čas ve Vrbovci.
25. května
OTEVŘENÉ SKLEPY
Sklepní ulice plná muziky, vína, dobrého jídla i zábavy – to jsou otevřené
sklepy. Cech vrboveckých vinařů se
na vás těší od 10.00 do 20.00 hodin.
25. května
DĚTSKÝ DEN NA HNÍZDĚ
Děti v Hnízdě si užijí svůj dětský den.
Připraveno bude pro ně spoustu
soutěží a překvapení.
2. června
EIN TALL AM RAD
Tradiční česko-rakouský cyklistický
výlet mezi Moravou a Dolním Rakouskem, podél řeky Pulkau.
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Fotbalové zápasy muži A - jaro 2019
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Neděle 24. 3. - 15:00
Neděle 31. 3. - 15:00
Sobota 6. 4. - 15:30
Neděle 14. 4. - 10:15
Neděle 21. 4. - 16:00
Sobota 27. 4. - 16:00
Neděle 5. 5. - 17:00
Neděle 12. 5. - 17:00
Neděle 19. 5. - 17:00
Neděle 26. 5. - 10:15
Neděle 2. 6. - 17:00
Sobota 8. 6. - 17:00

FK Aditeg V.-D.
Břežany
FK Aditeg V.-D.
Únanov „B“
FK Aditeg V.-D.
Micmanice
FK Aditeg V.-D.
Šatov „B“
FK Aditeg V.-D.
Přímětice „B“
Křepice
FK Aditeg V.-D.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Blížkovice „B“
FK Aditeg V.-D.
Chvalovice
FK Aditeg V.-D.
Dyjákovice
FK Aditeg V.-D.
Božice
FK Aditeg V.-D.
Štítary
FK Aditeg V.-D.
FK Aditeg V.-D.
Dyje

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
Svoz nebezpečného odpadu:
Jarní svoz nebezpečného odpadu bude
v sobotu 13. dubna, z následujících sběrných míst: Hnízdo 09:00 - 9:30, Vrbovec
9:45 - 10:30 u Obecního úřadu vedle
fary. 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 čtvrtku 11. dubna do soboty 13. dubna. 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 13. dubna. Žádáme vás, abyste
nepotřebné železo dali před váš dům,
odkud ho dobrovolní hasiči odvezou.

žete 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,
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.

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, mů-

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.
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