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Milí sousedé, chladnější květnové počasí rychle vystřídalo přímo tropické červnové,
a to nám hlásí, že léto už je za dveřmi a s ním i další číslo našeho zpravodaje. Jsem rád,
že jsou naše spolky aktivní a dávají o sobě vědět, a proto můžeme informovat o mnoha
akcích a aktivitách, které připravují. Dočtete se například, že v Hnízdě projel prvomájový průvod, že se Děti a rodiče nebojí vody, nebo jaký je průměrný věk hráčů „A“ týmu FK
Aditeg. A léto bude také nabité. Hlavní společenskou událostí bude bezesporu Posvícení.
V úvodníku jsme použili fotografii z minulého ročníku, protože plánujeme změny v jeho
organizaci a programu tak, abychom si jej co nejvíce užili. A samozřejmě i spoustu jiných
informací Vás čeká v letním vydání našeho zpravodaje. Přeji Vám všem hezké léto, dětem
krásné prázdniny a tepla tak akorát.
Jiří Písař, starosta obce Vrbovec

Co se podařilo a co nás čeká

Oprava kaple v Ječmeništi

Naše obec se již několik let pokouší získat prostředky na opravu
památkově chráněné kaple Panny
Marie Pomocné v místě zaniklé obce
Ječmeniště, kterou máme ve svém
majetku a za kterou neseme zodpovědnost. Máme zpracovaný a památkáři schválený projekt na její opravu
společně se statickým zhodnocením
stavby, který potvrdil skutečnost,
že střecha kaple je silně narušená
a musí se celá udělat nová. Nyní se
naskytla příležitost žádat o příspěvek

z vyhlášeného dotačního titulu Havarijního programu Ministerstva kultury. I kdybychom byli úspěšní, tyto
prostředky pravděpodobně na celkovou opravu stačit nebudou. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo
o uvolnění finančních prostředků na
opravu havarijních částí kaple. Ve výběrovém řízení byla vybrána stavební
společnost, která havarijní stav kaple
opraví. O výsledku naší žádosti o dotační titul i o postupu stavebních prací vás budeme informovat později.

Inženýrské sítě
pro novou lokalitu
Největší investiční akce letošního roku „Výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy Vrbovec - lokalita severozápad“ již má
svého zhotovitele
Naplno se rozjela 20. května, kdy
jsme vítězné firmě COLAS CZ, a.s.
předali staveniště. Nyní se finišuje s pokládkou kanalizace a vodovodního řadu. Ostatní práce budou
následovat podle odsouhlaseného
harmonogramu prací. Výsledkem
bude nová lokalita se stavebními
pozemky, komunikací, chodníky
a osvětlením. Celková cena za dílo je
28.437.022,76 Kč. Při této příležitosti prosíme obyvatele již stávajících
domů o trpělivost při výstavbě. Jakmile stavební firma bude zasahovat
do komunikace před Vašimi domy,
budeme Vás společně se stavebníky
informovat, aby nedošlo k jakýmkoli
komplikacím. Pokud se objeví jakýkoli problém, neváhejte mi volat na
můj mobilní telefon 725-111-160.

Vrbovecké posvícení
Krojovaná chasa je ústředním prvkem celého Posvícení. K ní se upírá veškerá pozornost, všichni si je
chtějí prohlédnout, zatančit si s nimi,
pobýt v jejich společnosti. V den Posvícení reprezentují naši obec, jsou
představiteli mladé generace, která
je zárukou udržování chodu tradic,
potvrzením, že naše bytí má smysl. Tak tomu bylo v minulosti, a tak
to vnímáme, třeba že podvědomě,
i nyní. Jsme rádi, že se každoročně
opět sejde parta mladých lidí, která
chce tuto tradici ve Vrbovci udržet.
A my bychom si je u toho „rádi užili“. Chceme s nimi prožít co možná
nejvíce času. Proto letošní Posvícení
dozná několika změn. Již ráno, po
mši svaté, po předání Posvícen-

ského práva chase starostou,
budou krojovaní tančit u kostela.
Poté spolu s kapelou projdou obcí
a budou zvát na podvečerní tanec.
Nebude se však už zastavovat u každého domu, ale jen na vybraných
místech. Pokud je uslyšíte, vyjděte
před dům, zamávejte jim, pohostěte
je a můžete si i společně zatancovat.
Tento průvod bude trvat až do oběda. Hlavní program u kostela začne
v 15:00 hodin. Zde chasa bude vítat
příchozí u slavnostních, k tomu vyrobených bran a bude dávat všem
ručně vyrobenou „voničku“ jako
symbol návštěvy Posvícení. U bran
můžete také přispět chase na Posvícení dobrovolným příspěvkem. Posezení u kostela zpříjemní košt vína

Cechu vinařů a s ním i „Vrbovecký
borec vín“, vystoupení dětských
folklorních souborů a cimbálových
muzik. Krojovaná chasa bude tančit
i s příchozími. Tradičními hosty budou opět naši italští přátelé z Trenta
- Pova. Nabídnou italské speciality
– vína, kávu, sýry, k ochutnání uvaří
typické italské těstoviny. Malí vrbovečtí krojovaní tanečníci vystoupí už v 17:00 hodin. Večerní zábava začne předtančením krojované
chasy v 18:00 hodin a končit bude
v 01:00 ráno. Bohaté občerstvení včetně posvícenských koláčků
i kolotoče už jsou samozřejmostí.
autor článků: Jiří Písař

Co se děje ve škole a školce
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Školní výlety

Naše úspěchy

Každý rok se žáci naší školy
účastní řady nejrůznějších soutěží. Ve sportovní oblasti jsou úspěšní naši malí fotbalisté, tradičně
podávají ve fotbalovém turnaji Mc
Donald´s cup kvalitní výkony.
Nejmenší fotbalisté (1. – 3. třída) v základním kole obsadili krásné
2. místo, jejich starší kamarádi (4.
– 5. třída) v základním kole zvítězili
a v okresním kole byli stříbrní. Vedle sportovních soutěží se pravidelně naši žáci zapojují do uměleckých
soutěží – recitační soutěž Dětská
scéna a pěvecké soutěž Znojemský
slavíček. V 1. kategorii školu reprezentovala Elizabeth Šutová a Nikola
Mrázová, v 2. kategorii Stella Minaříková a Karolína Košická, ve 3. kategorii Adéla Kubíková a Radka Čechová.
Všechna děvčata předvedla výborná
vystoupení, porotě se ale nejvíce líbila Radka Čechová, která obsadila

ve své kategorii 3. místo, a Karolína
Košická, která za svůj výkon získala
čestné uznání.
Každoročně se naši žáci zúčastňují pěvecké soutěže Znojemský
slavíček, ze školního kola postoupili
Elizabeth Šutová, Jan Kubík a Anita
Jurášová. Elizabeth Šutová ve své
kategorii zvítězila
I v tomto školním roce se členové našich Zdravotnických kroužků
zúčastnili Okresního kola soutěže mladých zdravotníků. Tentokrát
jsme měli silné zastoupení v podobě čtyř družstev. Všechna družstva
předvedla nejen výborné teoretické
znalosti, ale také ukázala, že si umí
poradit při ošetřování nejrůznějších
zranění. Ve skupině mladších žáků
obsadili 2. a 6. místo, ve skupině starších žáků 1. a 3. místo. Družstvo starších žáků, které zvítězilo, postupuje
do krajského kola.

Školka na výletě

Jarní akademie
ZŠ vrbovec

Na závěr školního roku dostaly
děti z MŠ Vrbovec za odměnu zážitkový výlet na zámek v Dolních
Kounicích.
Zde byla pro děti připravena zábavná, interaktivní hra plná dobrodružství s plněním úkolů, hledání
indicií - hradních klíčů, které vedly
děti k hradnímu strašidlu. Součástí
programu bylo focení v dobových
kostýmech a minidiskotéka. Děti si
z výletu odnesly spoustu nových
poznatků a krásných zážitků.
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Žáci prvního stupně si připravili pro rodiče a další diváky vystoupení, ve kterých předvedli,
co vše umí.
Řada vystoupení se nesla v tanečním duchu. Na chvíli se diváci
spolu s dětmi ze 3. třídy ocitli mezi
kovboji na divokém západě, později je do pravěku zavedli žáci 4. A.
Druháci diváky provedli zoologickou
zahradou. Prvňáčci zase ukázali, že
umí nejen pracovat a pomáhat, ale
i jsou také velmi odvážnými hasiči.
Všechny museli svými tanci rozpohybovat žáci 4. B a 5. třídy. Netradičním pojetím pohádky O Smolíčkovi
všechny pobavili členové dramatického kroužku. Celý program uzavřelo společné vystoupení sboru a dětí
hrajících na flétny.

Na závěr školního roku se
všichni žáci těší, protože pro ně
jsou připraveny školní výlety.
I letos na ně čekala pestrá nabídka. Do zoologické zahrady v Jihlavě
se podívali naši prvňáci a druháci.
Žáci 3. – 5. třídy prověřili své fyzické schopnosti v Permoniu Oslavany.
Svou fyzickou kondici si na výletech
zlepšovali i žáci II. stupně. 6. třída si
vyzkoušela svou zdatnost v Jungle
parku Brno. Žáci 7. a 9. třídy prokázali sílu i odvahu při sjíždění řeky Dyje.
Žáci 8. třídy zase vyrazili na turistickou vycházku do Vranova nad Dyjí.

Ve školce je prima
Jaro, léto, podzim, zima, ve
školce nám bylo prima. Povídaly
hodiny, že už budou prázdniny...
Melodií této písničky si děti přibližují nadcházející prázdniny, na
které se už moc těší. Za celý rok se
v mateřské škole naučily spoustu
nových básniček, říkadel, písniček
i tanečků. Osvojily si nové výtvarné
techniky a formou pohybových her
si zdokonalily své fyzické schopnosti a celkovou koordinaci pohybů. Při
plnění jednoduchých úkolů se naučily vzájemné kooperaci, ale ai samostatnosti. Během celého roku si
se svými vrstevníky vytvořily krásná
dětská přátelství.

Důležité informace
V současné době probíhá testování elektronické žákovské knížky,
kterou budeme od příštího školního roku používat. Na I. stupni
školy budeme souběžně používat
papírovou žákovskou knížku, žáci
na II. stupni budou mít pouze elektronickou žákovskou knížku a také
žákovský průkaz, do kterého se
budou zapisovat důležitá sdělení
a omluvenky.

Úřední hodiny
červenec 2019
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Středa

01. 07. 2019
15. 07. 2019
22. 07. 2019
31. 07. 2019

/
/
/
/

9:00 - 11:00
9:00 - 11:00
9:00 - 11:00
9:00 - 11:00

Více informací na
www.zsmsvrbovec.cz
autor článků: Pavla Bednářová

Činnosti spolků
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Sdružení dobrovolných hasičů Vrbovec
Vážení spoluobčané, na konci
dubna se konalo již tradiční pálení čarodějnic. V průběhu května se
naši hasiči zúčastnili dvou závodů
v požárním útoku, kdy první z nich
jsme organizovali v rámci okrskové
soutěže. Bohužel vzhledem k nevhodnému počasí, bylo nutné závod přesunout z Vrbovce, na hasičské hřiště do Hodonic.
Dále jsme pro naše malé hasiče
zorganizovali exkurzi na PS znojemských hasičů. Pomohli jsme při
organizaci cyklistického závodu
„EIN TAL AM RAD“.

V průběhu léta uskutečníme
závod v požárním útoku o „Pohár
starosty obce Vrbovec“.

Poslední fotografie
před odjezdem

Naše jednotka měla doposud
tyto výjezdy: požár hromady dřevin
a odpadu, technická pomoc - nebezpečí, požár sklepa rodinného
domu.
Stále probíhá nábor dalších členů do našich řad a dětí a mládeže
pro požární sport.
Případní zájemci mohou kontaktovat starostu SDH p. Komína na
tel.: +420 728 147 175

Naše staré hasičské vozidlo tovární značky Mercedes Benz L 480
G s přestavbou na hasičský vůz
a s rokem výroby 1972 odjelo 21.
května na svoji další pomyslnou
cestu. I když je stále plně pojízdné,
tak se vezlo jako princezna. Bude
totiž dlouhodobě zapůjčeno a vystaveno v hasičském muzeu ve Zbirohu. Takže ti přejeme, ať se ti tam
naše stará dobrá „Máňo“ líbí.
Pavel Komín

FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky
Opět zdravíme naše sportovní přátele. Od uplynulého čísla
zpravodaje jsme odehráli pár zápasů, tak bych rád zhodnotil to,
co jsme si řekli i před druhou polovinou soutěže.
Zahrát si fotbal s radostí, ve
zdraví a držet se do 5. místa v tabulce, což se nám dlouhodobě daří
i přesto, že průměrný věk „A“ týmu
se pomalu blíží k 35ti letům. Nálada v kabině je parádní, i když někdy
je potřeba některé názory vysvětlit
ostřeji. Každopádně, to ke sportu
patří a já jsem za sebe rád, že se
nám to „zatím“ daří držet v této rovině.
Organizačně se nám ve spolupráci s oběma obcemi daří postupně realizovat dostavbu budovy
kabin ve Vrbovci a údržbu travnatých ploch, které nás každý rok stojí
nemalé prostředky. Jen za hnojiva
jsou to desítky tisíc ročně! Proto
velký dík patří oběma obcím i sponzorům! Bez nich by provoz klubu nefungoval a fotbal, by u nás zaniknul
okamžitě. Obrovskou podporu cítím

i od našich fanoušků. Návštěvnost
na domácí zápasy za slušného počasí se často blíží ke stovce fandů.
Děkuji.
Moc rád bych pochválil i vedení
mládeže. Kluci s našimi nejmenšími
odvádí kus parádní práce a tímto
bych jim chtěl moc poděkovat, nejen za to, že ve svém volném čase

přípravky vedou, ale i s nejmladšími
se umisťují v první polovině tabulky!
Za odměnu našim nejmenším,
realizační tým mládeže v čele s Tomášem Štipčákem a Pavlem Křížem
připravili turnaj, který se konal na
hřišti ve Vrbovci 15.6.2019.
Těšíme se na vás na zápasech.
s úctou předseda FK, Marek Krnáč

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

V uplynulém čtvrtletí se Děti
a rodiče Vrbovec opět aktivně
zapojili do dění v obci.
Naší největší akcí se stal březnový karneval, který se nesl ve znamení Policejní akademie. Děti se
bavily a za splnění zajímavých soutěží je čekal pěkný balíček. Na závěr
se všechny krásné masky potěšily tradičními konfetami a bohatou
tombolou.
V polovině května jsme se vypravili na kolech na Jelení farmu.
Přestože nás honila bouřka a přeháňky, zvládla většina účastníků
i náročný výšlap na hrádek Lampelberg a odměnou nám všem byly
výborné topinky s falešným „tatarákem“.
Zatím poslední větší akcí byl výlet do pražské zoologické zahrady,
který byl uspořádán pro děti jako
dárek ke Dni dětí. Letos se uskutečnil přímo 1. června a shodou okol-

ností nadělovala i ZOO dětem dárek,
a to v podobě korunového vstupného. Počasí vyšlo na jedničku a i přes
náročnou cestu jsme si pobyt patřičně užili.
Pokračovaly i středeční klubovny. Obrovský úspěch měla především ta březnová, kdy jsme se
vypravili do Znojma na stanoviště
záchranných sborů a vyslechli si
zajímavé povídání o znojemských
záchranářích. Děti měly možnost si
vše vyzkoušet i naživo, takže o zajímavé zážitky nebyla nouze. V dubnu jsme si pak již v hasičce vyrobili
travňáky na ozdobu a zahráli si soutěže s velikonoční tematikou.
Pokud jde o chystané akce, tak
nejbližší bude sjíždění řeky Dyje,
které letos bude již dvoudenní
s přespáním v krhovickém kempu.
Rádi bychom také nově uskutečnili
loučení s prázdninami a na podzim
už se opět rozběhnou klubovny,

vždy první středu v měsíci o půl
páté v hasičce. Všichni jsou srdečně zváni.
Eva Kubíková

Co se podařilo a co nás čeká

Nákup nového traktoru

Ukazatel rychlosti

Formou veřejné zakázky malého rozsahu byl vybrán nový komunální traktor.
Stroj LS XR50 od jihokorejského
výrobce LS Mtron a 24. dubna nám
byl předán společností Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. k užívání. Od tohoto stroje si slibujeme větší výkon
a hlavně bude používán na údržbu
zeleně a prostranství obou obcí. Je
kompatibilní s nástroji, které běžně
používáme. V současné době máme
tedy dva traktory. Po opravě starší
stroj Same Solaris 35 a nyní ještě
tento nový.

V průběhu prázdnin bude
řidičům přijíždějícím směrem
od Dyjákoviček ukazovat jejich
rychlost nový měřič Light Dual.
Naše obec má dobré zkušenosti se dvěma stejnými měřiči, které
jsme instalovali již před sedmi lety
u silnice od Znojma a od Načeratic. Vliv těchto zařízení na řidiče je
hlavně psychologický. Jak vyplývá ze statistik, drtivá většina řidičů
okamžitě zareaguje a upraví jízdu, když na elektronickém panelu
vidí svoji aktuální rychlost a nápis
„zpomalte“.
Jiří Písař

Akce ve Vrbovci
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Otevřené sklepy
Cech vinařů letos zorganizoval ve spolupráci s Obcí již 6. ročník této oblíbené akce.
Sešlo se 25 sklepů, které byly
připraveny přivítat návštěvníky. Bohatý doprovodný program nabídl
několik cimbálových muzik, mužácký sbor z Popic pod Pálavou, harmonikáře, živou hudbu Žába a had@
JamSession, hotařskou obchůzku
Spolku přátel Hroznové kozy, dětský
koutek nebo koňský povoz. Dobrého
jídla, koláčků a dortíků, vína i jiného
pití bylo habaděj. Počasí přálo, a tak
přišel rekordní počet návštěvníků napočítali jich nejméně 1600. Celou
uličku naplnila mimořádně pohodová, přátelská a veselá nálada, která
vydržela i dlouho po setmění. Kdo se
nepřišel podívat, prohloupil. Nicmé-

ně může shlédnout alespoň video,
které pro nás letos opět připravila
firma Videobrothers, bude sloužit

pro propagaci této akce i naší obce
a najdete jej na webu i FB stránkách
Vrbovce.
Veronika písařová

Jarní zájezd na Florii Kroměříž
matu letošní květinové expozice. Za
letošní hlavní motto si aranžéři na
Výstavišti Kroměříž zvolili Květinový zvěrokruh. V pavilonu A jsme se
mohli přenést do tajemného večera s nebem posetým miliony hvězd,
z něhož se snáší dvanáct květinově
ztvárněných znamení zvěrokruhu
z tisíců jarních cibulovin a hrnkových rostlin. Tajemnou atmosféru
doplňovala hra světel a stínů. V sobotu nám vyšlo i skutečně krásné
počasí a bez komplikací byl i příjezd
zpět domů.
Petr Čech

Na jarní zájezd jsme se vydali
v sobotu 4.5. na krásnou výstavu – Floria Kroměříž.
O výstavu byl v naší obci veliký
zájem a podařilo se nám obsadit
celý autobus. Nápad jet v sobotu na
výstaviště mělo zřejmě spousta dalších lidí, a bylo to patrné již při příjezdu na místo konání výstavy. Již
z autobusu jsme zaznamenali dlouhé fronty u pokladen a velký zájem
o výstavu se potvrdil i uvnitř areálu.
V uličkách mezi stoly prodejců bylo
všude plno návštěvníků. Jak potvrdil pořadatel výstavy, letos v Kromě-

říži dosáhli návštěvnického rekordu,
jehož jsme byli v sobotu součástí.
Napočítali zde ten den přes 15 tisíc
návštěvníků, od zahájení výstavy ve
středu 1. května přišlo přes 50 tisíc
lidí. Na této výstavě se zájemcům
každoročně nabízí sortiment přísad, květin, okrasných a ovocných
stromů a keřů, zahradního nářadí,
nábytku a mnoho dalšího pro zahradu nebo dům od stovek prodejců. Kromě prodejní výstavy bylo
možno se věnovat prohlídce krásně vyzdobeného areálu výstaviště,
včetně nádherně zpracovaného té-

Akce v Hnízdě
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Velikonoce

25. května se ve Hnízdě konal
dětský den. Děti si mohly zasoutěžit
v různých disciplínách. Za splnění všech deseti úkolů dostaly jako
odměnu balíček sladkostí a diplom.
Všechny děti měly v průběhu celého dne k občerstvení zdarma limonádu, párek v rohlíku a nanuka.
V podvečer ještě každé dítko dostalo balíček s drobnostmi od sponzorů. Celé odpoledne byl připraven
bohatý program, kterým nás provázel DJ Libor. Děti se mohly svést
na motorkách a v koňském povozu.
Pozvání přijali i hasiči z Chvalovic,
kteří dětem ukázali hasičské vozy

a nechali je vyzkoušet si stříkání
požární hadicí. Velice zajímavá byla
ukázka různých drobných živočichů
( hadů, zakrslých králíků, různých
druhů hmyzu, ještěrek...). Děti si
mohly zvířátka pohladit i pochovat
a majitelé byli velice ochotní zodpovídat zvídavé otázky. Večer byl
zakončený nádherným ohňostrojem a menší diskotékou. Poděkování patří všem, kteří pomohli na
soutěžních atrakcích, všem kteří se
podíleli na průběhu celého odpoledne, sponzorům a nejvíce potom
hlavnímu organizátorovi Václavu
Schönerovi.

1. máj

Pálení čarodějnic

1. května prošel Hnízdem prvomájový průvod. V 10 hodin dopoledne vyšel průvod od bývalé hospody a postupně prošel všemi ulicemi
naší malé vesničky. Letošní rok byl
svou účastí menší, ale po cestě se
k nám postupně přidávali noví lidé.
Příští rok bychom chtěli průvod zopakovat, tentokrát s větším počtem
účastníků.

Tak jako každý rok patřil i letošní 30. duben pálení čarodějnic. Do
poslední chvíle jsme všichni napjatě čekali jestli se počasí umoudří
a dovolí nám tradiční zapálení vatry a upálení čarodějnice. Počasí se
k našemu štěstí zlepšilo a upálení
čarodějnice proběhlo na výbornou.
Děti si mohly v průběhu večera opéct špekáček a občerstvit se limonádou. Setkání s přáteli a známými
u ohně bylo vydařené.

Velikonoce jsou jedny z dalších
dní v roce, které jsme se rozhodli využít ke společnému setkání občanů
v obci. Letos jsme už potřetí přivítali
svátky jara u zdobení velikonoční
vrby. Na Velký pátek jsme se sešli
u naší zastávky, kde jsme si vrbu
ozdobili vajíčky, která jsme si s týdenním předstihem vytvořili v naší
bývalé hospodě.

Opravy v Hnízdě
V budově „obecní hospody“ jsme
v průběhu května provedli nové rozvody vody a vyměnili toalety. Pro letošek je ještě v plánu oprava okapů
a oprava osazení vodovodní šachty
před budovou.

Turnaje

Duben patřil ve Hnízdě sportovním turnajům. Odehrály se druhé ročníky turnajů v šipkách a ve
stolním tenise. Turnaj v šipkách byl
stejně jako loni bohatě obsazený.
Zúčastnilo se 9 žen a 8 mužů. Ve
stolním tenise se utkalo 10 mužů
a letos poprvé se do turnaje přihlásilo i 5 žen. V příštím roce se těšíme
na další turnaje a doufáme, že budou vydařené stejně jako předešlé.
Autor článků: Alena Klásková
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Hurá na koupaliště
Pro letní osvěžení bude i letos
otevřeno koupaliště včetně dětského brouzdaliště a toboganu.
V provozu bude také stánek s občerstvením. Nyní se plně věnujeme přípravě celého areálu. Otevřeno bude od
1. 7. do 31. 8. 2019 sobota - neděle od
10:00 do 20:00 hodin, pondělí – pátek
od 12:00 do 20:00 hodin. Zavřeno bude
pouze pro nepřízeň počasí. Ceny vstupného budou stejné jako v loňském roce.
Celodenní vstup pro dospělé 40,- Kč, pro
děti do 15 let 25,- Kč. Zlevněné odpolední koupání od 17:00 do 20:00 hodin jen
za 30,- Kč pro dospělé a za 15,- Kč pro
děti do 15 let.

Kalendárium

aneb co nás čeká
1. 7. až 31. 8.
Otevření koupaliště
Sezona koupání bude celé prázdniny.
Pondělí - pátek:
12.00 - 20.00 hod.
Sobota - neděle:
10.00 - 20.00 hod.
Stánek s občerstvením, tobogán,
malý bazén, parkoviště

31. 8.
Vrbovecké posvícení
8:00-09:00
Mše svatá
od 9:00
předání Posvícenského práva
chase, společné tančení u májky
a průvod obcí
od 15:00
vítání příchozích na prostranství
u kostela, ochutnávka vín místních vinařů, dětské folklorní soubory, společný tanec návštěvníků s krojovanými
17:00
malá krojovaná chasa a jejich
společný tanec
18:00
velká krojovaná chasa a jejich
společný tanec
20:00
společný tanec malé a velké krojované chasy a taneční zábava
až do 01:00.
7. 9.
Kolo pro život
Cyklistický závod Znojmo Burčák
Tour Kooperativy projede přes naši
obec, vinicemi a sklepní uličkou.

Autoři článků: Petr Čech, Jiří Písař

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 (přízemí OÚ Vrbovec)
Zapůjčení knih zdarma
Přístup k internetu zdarma
Otevírací doba o prázdninách:
2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8.,
Vždy v úterý od 16.00-18.00 hod
Tel.: 515 230 183
E-mail: knihovna@obec-vrbovec.cz

Uzavření obecního úřadu
Z důvodu čerpání dovolené bude od 8. 7. do 12. 7. 2019 uzavřen obecní úřad. Zároveň
oznamujeme, že v důsledku delší rekonvalescence po úrazu ruky paní účetní, bude
vyúčtování vodného posunuto a rozesílat jej budeme až v průběhu července.

Odpadové hospodářství
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,
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.
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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