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Jiří Písař,
starosta obce Vrbovec
Milí sousedé, život změněný řadou opatření se pomalu vrací
k normálu a všichni už se těšíme,
že i poslední vládní nařízení pozbydou platnost a všechno bude jako
dřív. Rád bych začal zvesela, rád
bych se už nevracel ke koronaviru,
ale události první části roku byly tak
mimořádné, že nebude lehké nepo-

cítit jejich dopad. Po situaci, jakou
jsme doposud nepoznali, přichází
pomalu účet za toto mimořádné období. Řečeno slovy našeho bývalého
prezidenta Václava Klause – dobře
už bylo. Schodek státního rozpočtu
na příští rok je navržen na 500 miliard Kč. Z úst ministrů a ze Svazu
měst a obcí již přicházejí první odhady, o kolik budou města a obce
kráceny na svých příjmech. Reálný
předpoklad propadu je okolo 25%.
Pro naši obec to znamená asi tolik, kolik vydáváme ročně na chod
naší školy a školky, což je přibližně
5,5 milionu Kč. Nechci psát o katastrofách, ale „bude to bolet“. O čtvrtinu menší rozpočet bude znát. Chci
vás ubezpečit, že budeme nadále
usilovně pracovat na tom, abychom
si prostředky opatřili z vyhlášených
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dotačních titulů, jak státních, tak
evropských. Na to je potřeba mít
připravené a zkompletované dobré projekty a být v podání žádosti
mezi prvními. Je to přesně ten druh
práce, který není vidět, ale je velmi
potřebný. Jak si můžete přečíst ve
zpravodaji, tak na některé takové
projekty již dotace máme a o jiné
usilujeme. To je cesta, kterou se nyní
vydáváme.
Nechci ale vše vidět jen pesimisticky. Třeba nás menší rozpočet
naučí ještě lépe hospodařit, ještě
efektivněji využívat dotace, ještě
přesněji stanovovat priority. A taky
před sebou máme prázdniny, cestování, koupání, odpočinek. Přeji
vám všem, abyste si užili hezké léto
a jsem moc rád, že už se zase na
sebe můžeme usmívat bez roušek.

Vrbovec v době nouzového stavu

Šijeme roušky a pomáháme potřebným
Kosové, Monice Mikulicové, Lucii
Bauerové, Veronice Písařové, ale
i všem ostatním, kteří jste věnovali
byť jen jednu svému sousedovi.

V době absolutního nedostatku se nám podařilo zajistit
bavlněnou látku a domluvit v Dyjákovičkách ve firmě BOKAP zhotovení alespoň sedmdesáti kusů
roušek, které jsme ihned rozdali
nejstarším občanům.
Ostatní roušky, kterých bylo
postupně dohromady okolo 300
kusů, jste nám nosili na úřad a my
je rozdávali dále. Rád bych poděkoval těm, kteří byli takto štědří a po
večerech šili roušky pro druhé. Především paní Jiřině Kútníkové, Anně

Roušky ušité od firmy BOKAP
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Abychom mohli dodržet předepsané nařízení pro konání zasedání zastupitelstva, museli jsme se dvakrát
sejít v tělocvičně základní školy. Samozřejmě s rouškami, desinfekcí
a dostatečnými rozestupy.

Roznášíme obědy
Roušky od dárců

Prominutí nájmu službám, odklady plateb
Rada obce rozhodla, že v době nemožnosti podnikat odpustíme živnostníkům nájemné v obecních
prostorách, kde provozují služby ka-

Jednání zastupitelstva ve školní
tělocvičně

deřnictví, kosmetiky, pedikúry a manikúry. Zároveň všichni občané měli
možnost využít odklad poplatků za
komunální odpad i dalších plateb.

Jedna z naší pomoci v době
nouzového stavu byl roznos obědů
ze školní jídelny seniorům. Nakoupili jsme jednorázové obaly na teplé
potraviny a rozváželi jídlo jednotlivým strávníkům. Tuto službu jsme
zachovali i po skončení platnosti
nouzového stavu. Zaměstnankyně
obce bude obědy rozvážet do konce června.
autor článků: Jiří Písař
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Výstavba nové hasičské zbrojnice začala
V dubnu proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele novostavby hasičské zbrojnice a v červnu jsme mohli předat vítězné společnosti VIKO stavební
a montážní s.r.o. stavební místo po staré zbourané stodole
v blízkosti bývalých jeslí.
V tomto místě vyroste zcela
nová hasičská zbrojnice pro místní jednotku sboru dobrovolných
hasičů Vrbovec. Stavba bude mít
dvougaráž s malou dílnou, skladem, společenskou místností a toaletami se sprchou. Chybět nebude ani hydrant. A co by to bylo
za hasičskou zbrojnici, kdyby zde

nebyla i věž k sušení hadic. Projektanti se vypořádali s požadavkem,
aby zde mohla v budoucnu parkovat třeba hasičská cisterna. Museli proto navrhnout dostatečnou

výšku vjezdových vrat i velikost
celé stavby. Dokončení hasičské
zbrojnice se plánuje v závěru tohoto roku. Celkové náklady budou
4.750.000,- Kč.

Nová střecha na „hospodě“ v Hnízdě
V květnu jsme opravili střechu na víceúčelovém kulturním
zařízení v Hnízdě.
V létě se pustíme ještě i do rekonstrukce zastřešení pergoly tak,
aby mohl být objekt dobře využíván. Léta zde bývala hospoda,
takže to místní jinak než hospodou

Koupaliště opět v provozu
I letos bude otevřené koupaliště od 1. 7. do 31. 8. 2020, pondělí – pátek od 12:00 do 20:00
hodin, sobota – neděle od 10:00
do 20:00 hodin. Zavřeno bude
pouze pro nepřízeň počasí.
Celodenní vstup pro dospělého
50,- Kč, pro děti od 3 až 15 let 30,Kč. Zlevněné odpolední koupání od
17:00 do 20:00 hodin 40,- Kč pro
dospělé a 20,- Kč pro děti. Děti do 3
let mají vstup zdarma. Nově můžete
využít i rodinné vstupné 2 dospělí
a 2 děti za 120,- Kč, nebo si můžete předplatit 10 vstupů za 350,- Kč
– dospělí a 10 vstupů za 210,- Kč

děti. Dále máme speciální volný
vstup pro všechny členy složek IZS
a speciální nabídku pro držitele karty Znojmoregion. Všechny vstupenky si můžete zakoupit v kiosku na
koupališti. Půjčit si můžete balón na
plážový volejbal, rakety na badminton nebo sadu na petanque.

Oprava zábradlí mostku
V červnu jsme předali stavební společnosti Lukáš Maršalík staveniště s názvem „Opěrná
zeď a zábradlí“.
Jedná se o mostek přes vrbovecký potok směrem k prameništi
a úpravně vody ve Vrbovci. Administrativa zabrala více než rok
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práce, protože se i k takto malému
projektu musí vyjádřit velké množství institucí. Opraví se římsa nad
potokem a nové bude i samotné
zábradlí, které je dosti zrezavělé a nevyhovuje současným normám. Celková suma za tuto akci je
337.509,- Kč.

nenazvou. Ať už tuto stavbu budeme nazývat jakkoli, je jediná, kde si
hnízdečtí můžou uspořádat oslavu
nebo se sejít ve větším počtu, třeba
rodiče s dětmi, na různých společných tvořeních. Nejvíce ji využívají
však sportovci, kteří zde hrají stolní
tenis.

Nový zpevněný
povrch u obecní
stodoly
V půli června jsme ve výběrovém řízení vybrali společnost
COLAS CZ, a.s. jako zhotovitele
úpravy plochy od zastávky autobusu u Jednoty směrem ke škole.
Povrch bude dlážděn žulovou
kostkou, po které mohou jezdit jak
automobily, naše traktory, tak i jiná
nákladní vozidla, která odváží například elektroodpad. Směrem k poště se ale žádné vozidlo nedostane,
protože tato plocha bude primárně
sloužit jako chodník pro pěší a bude
oddělena zábranou. Nová bude i samotná zastávka autobusu, která
bude více prosvětlená. Požadavkem
bylo navržení takové plochy, která
by byla takzvaně vsakovací, což je
podmínka na získání dotace z MAS
Znojemské vinařství, kde je možnost
dosáhnout až na 90% vynaložených
nákladů. Realizace plochy bude během prázdnin a celková suma bude
přibližně 1.190.000,- Kč.
autor článků: Jiří Písař
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Co se děje ve škole a školce

Zpět ve škole
Návrat do školy nebyl pro
všechny žáky stejný. Pokud se
rodiče rozhodli své dítě do školy
neposlat, nadále probíhala distanční forma vzdělávání tak, jak
byla nastavena od počátku mimořádných opatření.
Od 11. května směli do školy přijít
žáci 9. třídy, ti se od 11. května 2020
připravovali na přijímací zkoušky.
Výuka probíhala ve dvou dnech
a byla zaměřena na předměty, ze
kterých žáci zkoušky konali - matematiku a český jazyk. Bezpečnostní
opatření byla nastavena a dodržována podle pokynů MŠMT.
Na základě manuálu Ochra-

Mateřské školy
V obou mateřských školách
jsme provoz obnovili 25. 5. 2020.
Hygienická opatření byla velmi
podobná těm ve škole.
Výjimka pro malé školáky spočívala v povinnosti nošení roušek
při výuce i při herních činnostech.
Všem dětem i zaměstnancům jsme

4
na zdraví a provoz základních škol
v období do konce školního roku
2019/2020 byl zjištěn závazný zájem rodičů o návrat žáků 1. stupně.
Se všemi zákonnými zástupci byl
veden telefonický rozhovor. Byly
vytvořeny 4 skupiny, ve kterých
se děti od 25. května 2020 každodenně vzdělávaly. Dvě skupiny byly
umístěny v hlavní budově a další
dvě v prostorách školní družiny. Výuka probíhala v učebnách s nižším
počtem lavic, které byly rozmístěny
ve větší vzdálenosti od sebe. Během
vyučování byla dodržována přísná
hygienická pravidla – zvýšená dezinfekce rukou, klik dveří, vypínačů
i sociálních zařízení. Ve společných
prostorách bylo nutné nošení rou-

pořídili ochranné štíty a prostory
mateřských škol byly denně důkladně dezinfikovány.
Běžný provoz v obou mateřských školách bude končit 3. 7.
2020. Od 7. 7. 2020 bude letní provoz. V červenci bude pro obě pracoviště otevřená Mateřská škola Dyjákovičky a v srpnu Mateřská škola
Vrbovec.

Škola v době nouzového stavu
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu byla i v naší
základní škole od středy 11. března 2020 přerušena výuka v souvislosti s šířením nemoci COVID
19.
Všichni rodiče byli o této skutečnosti informováni, následně byla
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zahájena distanční výuka prostřednictvím webových stránek školy.
Žáci měli podle rozvrhů hodin připravená zadání do jednotlivých
předmětů. Vypracované úkoly žáci
zasílali ke kontrole vyučujícím, kteří jim úkoly opravili a poskytli jim
i zpětnou vazbu.
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šek nebo ochranných štítů.
Za stejných podmínek a hygienických opatření nastoupili do školy
od 8. června 2020 i žáci 2. stupně.
Opět jsme zjišťovali zájem zákonných zástupců. Na základě těchto
rozhovorů vznikly tři skupiny žáků,
jejichž docházka do školy byla stanovena dvakrát týdně – v pondělí
a ve středu. Nejednalo se o klasickou výuku, práce v hodinách byla
zaměřena především na konzultace k probíranému učivu nebo k jeho
upevnění. S těmito skupinami mohlo pracovat i více pedagogů podle
konkrétních potřeb žáků.
Vyřešit stravování žáků byl také
oříšek. Aby se skupiny žáků nepotkávaly, stanovili jsme přísný harmonogram, na každou skupinu bylo
určeno 20 minut na jídlo a dezinfekci prostor. Ve školní jídelně bylo
upraveno rozmístění stolů i způsob
výdeje obědů.
Celou situaci jsme zvládli. Přesto budeme šťastní, až se s našimi
žáky sejdeme bez všech omezení
a budeme se moci opět společně
vzdělávat. Věříme, že výuka na dálku byla účinná a na vědomosti, které si žáci v této době osvojili, v září
navážeme.
Úřední hodiny červenec 2020
středa 1. 7. 2020 9:00-10:00
pondělí 13. 7. 2020 9:00-11:00
středa 22. 7. 2020 9:00-11:00
pátek 31. 7. 2020 9:00-11:00
Úřední hodiny srpen 2020
středa 5. 8. 2020 9:00-11:00
úterý 11. 8. 2020 9:00-11:00
středa 19. 8. 2020 9:00-11:00
pondělí 24. 8. 2020 9:00 – 11:00
autor článků: Galina Blahová
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DaR Vrbovec, z.s. (Děti a rodiče Vrbovec)

V minulém zpravodaji jsme se
zmínili o plánech spolku na jarní klubovny. Plány byly veliké, ale
jako mnoho jiných byly odsunuty
na vedlejší kolej koronavirovou
karanténou.
Naštěstí ta je již za námi, a tak
se i náš spolek vrací ke své činnosti. V neděli 7. června se nám podařilo
zorganizovat Šipkovanou. Netrpělivě jsme sledovali předpověď počasí,
protože trasa vedla do vrboveckých

vinohradů a v případě vytrvalého
deště by musela být celá změněna.
Mračna se kupila všude kolem, ale
přesto jsme v poměrně početné skupině vyrazili. Kromě sledování šipek
a plnění úkolů zadaných ve zprávách
měly děti ještě jeden důležitý úkol.
Na začátku trasy každý dostal papírový obal na deset vajíček a tabulku
s obrázky předmětů, kterými musel
jednotlivé košíčky vyplnit. Děti tak
po cestě hledaly nejen přírodniny,

jako třeba kámen, klacík nebo květ
vlčího máku, ale také např. bonbon
či diamant. Nejvíce se dětem líbily
právě bonbony zavěšené na drátech
vinohradu. I přes bouřku, která nás
cestou potkala, jsme zvládli nejen
zaplnit obaly na vajíčka, ale i splnit
úkoly, najít poklad a přesunout se na
hřiště, kde jsme celou akci zakončili společným opékáním špekáčků.
Akce se vydařila, déšť nakonec přišel až ve chvíli, kdy jsme se chystali domů, a my se již těšíme na další,
tentokrát letní akci, kterou připravujeme společně s vrboveckými hasiči
a manžely Pastyříkovými na koupališti. V sobotu 4. července tam proběhne Vítání léta, kde se děti mohou
těšit na soutěže a hry, jízdu na koních, skákací hrad, vrbovecké i znojemské hasiče, představení Konkurz
do cirkusu klauna Huberta a mnoho
dalšího. Pokud nám bude přát počasí, rádi bychom akci zakončili večerní
stezkou odvahy a kinem, po kterém
mohou děti i rodiče přespat ve stanu
na hřišti. Věříme, že se toto uvítání
léta podaří a všichni si ho užijeme.
autor článku: Eva kubíková

Sdružení dobrovolných hasičů Vrbovec
Vážení spoluobčané, první naší
akcí v tomto roce mělo být tradiční pálení čarodějnic. Bohužel kvůli
nelehké situaci, která nás všechny
zastihla, jsme museli akci zrušit.
Také připravovaná okrsková soutěž v požárním útoku byla zrušena.
Náhradní termín závodu je naplánován na půlku září. Začátkem června jsme mohli znovu začít trénovat
a chystat se na závody v letošním
roce. Koncem května se uskutečnil
jarní sběr železného šrotu, kde jsme
nasbírali bezmála 8 tun. Děkujeme
všem kteří přispěli.
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Naše výjezdová jednotka měla
v době nouzového stavu jeden výjezd. Dne 3. 4. před půl jednou ranní
nás operační středisko poslalo k požáru hromady dřevin na Ječmeništi.
Po příjezdu na místo události jsme
žádný požár nenalezli. Na rozhodnutí
velitele zásahu jsme prohledali přilehlé okolí a naše jednotka průzkumem zjistila, že se jedná o požár střechy hrádku Lampelberg. Tento požár
byl ve spolupráci s jednotkou hasičů
ze Znojma uhašen.
Pavel Komín ml.,
starosta SDH Vrbovec
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FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky
Dobrý den Vážení sportovní
přátelé. Jak jistě někteří z Vás
víte, opatření kolem Covid-19 se
nevyhnula ani sportu a i u nás se
čas zastavil.
Jak se říká, vše zlé může být
i k něčemu dobré. Jarní kolo soutěže bylo sice zrušeno, na druhou
stranu vynucená přestávka přinesla
spoustu pozitivního. Měli jsme více
času přemýšlet co dále s našim fotbalem. Na začátku opatření jsme
balancovali co bude dál, jestli dáme
mančaft do kupy, kdo v kádru zůstane a jestli vůbec přihlásíme soutěž.
S postupným rozvolňováním se ale
věci začaly hýbat správným směrem. Na začátku května mne oslovil
Tomáš Hudec, ( který u nás působil
podzimní kolo 2019 jako posila z FC
Miroslav ), že v Miroslavi končí a že
by se mu zamlouval post trenéra
v našem klubu. Jsem rád, že mojí
nabídku z podzimu uchoval v paměti. Protože si Tomáše vážím nejen
jako člověka, ale i jako hráče, který
má svoje kvality, plácli jsme si! Od
té doby intenzivně spolupracujeme
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a dáváme do kupy kádr, který bude
naše obce skvěle reprezentovat.
Podařilo se nám oslovit i naše odchovance, ročníky 2000- 2005, kteří hráli v okolních obcích i ve vyšších
soutěžích. Celá řada z nich kývla na
to, zahrát si zase společně tam, kde
začínali a to nás všechny naplnilo
optimismem! Proto bych rád pozval

všechny naše fanoušky do nové
soutěže která začne ve druhé polovině srpna. Přesný rozpis zápasů
najdete brzy na www.fkaditeg.cz
V přípravkách máme opačnou
situaci co se trenérů týče. Po dlouhé
kvalitní trenérské dráze nás opustil hlavní trenér přípravky Tomáš
Štipčák. Tomášovi bych chtěl touto cestou poděkovat za dosavadní
spolupráci a přeji mu ať se daří! Náhradu hledáme i mezi rodiči protože
na nich to stojí a budu rád i za tipy
od veřejnosti. Pokud o někom víte,
budu vděčný za kontakt případně
nějaký tip. Zatím nemáme nikoho
konkrétního.
Na hřišti ve Vrbovci jsme se
z kraje roku též posunuli. Proběhla
instalace schodů k budově a dodělalo se pár dokončovacích prací. Zvláštní poděkování bych chtěl
směřovat i k vedení firmy Aditeg,
která nám s celým projektem pomáhá! Se zastupiteli obce Vrbovec dále
jednáme o tom, jak nastavit další práce, rozpočty a finální podoby
projektů v horním patře a též děkuji
za jejich přístup. Na konci května
jsme zorganizovali brigádu na úklid
patra a odstranili nepotřebné věci,
které zabíraly místo. Proběhla oprava laviček, úklid kabin, aby bylo vše
na sezonu připraveno. Vážení a milí,
po delší přestávce se těším na setkání ať už na hřišti ve Vrbovci, nebo
v Dyjákovičkách při prvních sportovních akcích tohoto roku.
Děkuji za podporu
S úctou Marek Krnáč
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Turistická karta a Velká
cena ZnojmoRegionu 2020

Již od založení destinační
společnosti ZnojmoRegion se
obec Vrbovec stala jejím členem.
V současné době je starosta
obce také v jejím představenstvu.
Cílem ZnojmoRegionu je propagace
celého Znojemska, zviditelňování
zajímavých míst, podpora turizmu
a cestovního ruchu.
Pro své členy připravuje řadu
propagačních materiálů, prezentuje
náš region na významých veletrzích
doma i v zahraničí. Pro tuto sezónu
nachystal novou Turistickou kartu
2020, která má návštěvníkům zpříjemnit pobyt a zavést je třeba do
míst, která by mohla uninout jejich
pozornosti. Vrbovec se do projektu
také zapojil a držitelům karty nabízí
zvýhodněný vstup na naše koupaliště.
Co taková turistická karta nabízí? Originální dárky i zajímavé slevy
a bonusy na vybrané služby cestovního ruchu. Za návštěvu uvedených

VZ_02-2020_03.indd 7

turistických cílů získá držitel karty
razítko. Nasbírá-li tři různá, můžete
si na 4. navštíveném místě vybrat
určitou odměnu. Každý zapojený
subjekt – a je jich celkem 26 – přitom
nabízí něco jiného. Nejčastěji jde
o možnost získat při nákupu vstupenky další zdarma. Nechybí ovšem
ani originální dárky, zajímavé slevy,
zážitkové bonusy anebo chutné odměny za konzumaci v restauracích,
vinařstvích či pivovarech. S touto
kartou se mohou zúčastnění zapojit také do slosování o Velkou cenu
ZnojmoRegionu. Tou bude dovolená
na Znojemsku – dárkový voucher na
ubytování i vstupy a zážitky, které si
může výherce vybrat kdykoliv až do
konce roku 2021. Velké ceny přitom
budou vlastně dvě – voucher na
Rodinnou dovolenou pro 4 osoby se
zážitky vhodnými pro děti a voucher
na Dovolenou s přívlastkem pro 2
určený pro dospělé páry jakéhokoliv
věku se zážitky spojenými s vínem

i pivem. Slavnostní vylosování Velké
ceny ZnojmoRegionu bude součástí programu zahájení Znojemského
Adventu, tedy 29. 11. 2020. Dva vylosovaní šťastlivci tak získají velmi
hodnotný vánoční dárek.
Turistická karta bude k dispozici
zdarma ve všech turistických infocentrech v regionu i u všech zapojených subjektů a členů ZnojmoRegionu. Odevzdávat (s vyplněným
mini dotazníkem nebo i nevyplněná) se bude vždy při čerpání vybrané odměny.
Více informací:
Irena Navrkalová
tajemník destinační společnosti
ZnojmoRegion, z. s.
tajemnik@znojmoregion.cz
tel.: +420 604 206 438,
www.znojmoregion.cz

autor článku: ZnojmoRegion
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Výroba domečků pro hmyz
V pátek 19. 6. 2020 se ve
Hnízdě konala akce „Výroba domečků pro hmyz“.
Každá rodinka donesla potřebné materiály, které sehnala na výrobu domečků a děti tak za pomocí
rodičů mohly začít tvořit. Ukázalo
se, jakou mají děti fantazii a kreativitu, protože domečky se opravdu
povedly na výbornou. Finální verze
se společně s dětmi vyfotila a jako
menší odměnu za skvělou práci si
mohly ugrilovat špekáček. Po celou
dobu akce se všichni dobře bavili
a na konci si každý svůj domeček
odvezl domů na zahrádku.

Stolní tenis
KáEsTé HNÍZDO
A TÝM
Sezóna skončila v minulém týdnu
a náš tým se v prvním roce 3. ligy
umístil na 5.mistě, což je výsledek
s kterým jsme naprosto spokojeni,
protože jasný cíl před sezónou byl
nesestoupit. V průběhu sezóny byli
jak lepší momenty, tak i některé na
které bychom asi rádi zapomněli.
V příštím roce nastoupíme do 3. ligy
a budeme se opět snažit o nejlepší možný výsledek, jakého budeme
schopni dosáhnout. Sezónu jako
takovou tedy hodnotíme velice kladně díky tréninku, na který jsme se
snažili chodit, tak jak to bylo možné,
jsme dokázali držet krok i s daleko
silnějšími týmy, než jsme byly my.

XLVI. roèník

C TÝM
V druhé polovině sezóny jsme nevyhráli ani jeden zápas, ale pocit z celkové hry byl o dost lepší. Hráče jsme
potrápili, jak nejvíc to šlo, jenom
štěstí nám chybělo k tomu, abychom
to dotáhli k úplné výhře. I přesto, že
tu byla dvouměsíční pauza, poslední
dva zápasy jsme si užili nejvíce. Na
konci sezóny jsme si uvědomili, jak
velké zlepšení tam od našeho prvního zápasu je a kolik nových zkušeností nám to přineslo. V příští sezóně
budeme dál bojovat a zlepšovat se,
dokud nebudou padat výhry.

IV. LIGA

Na závěr chceme poděkovat všem
fanouškům za podporu a také obci
Vrbovec. KáEsTé HNÍZDO
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2018-2019

3. místo

KAESTE HNÍZDO
15. 5. 2019 Znojmo

V minulém zpravodaji jsme vás informovali o úspěšné činnosti týmu pingpongu, KáEsTé Hnízdo. Nedopatřením došlo k otisknutí jiného diplomu a tak tentokrát rádi uveřejňujeme opravu a správný diplom za 3 místo
ve IV. lize v ročníku 2018/2019. Celému týmu gratulujeme :-) .“
Autoři článků: Václav Schöner, Petr Čech
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Sklepní uličky hravě
Na sklonku roku 2018 byl
osloven Cech vinařů Vrbovec
Spolkem přátel Sitzendorfské
sklepní uličky z Hollabrunnu, zda
se spolu s nimi nechce ucházet
o dotaci z Evropských fondů pro
propagaci a zviditelnění sklepních uliček.
Důvodem, proč Cech hollabrunnští oslovili je naučná stezka Hroznové kozy. Jejich sklepní uličkou
totiž vede naučná stezka Sklepní kočky a propojení právě těchto
dvou naučných stezek bylo podmínkou pro získání dotace z programu Interreg.
Žádost o dotaci byla kladně vyřízena a tak celý rok 2019 pracoval
čtyřčlenný tým ( Manfred Breindl - Sitzendorfer Kellergasse, Eva
Köllner - Weinviertel Tourismus,
Radka Pavlíková - Cech vinařů Vrbovec a Veronika Písařová - Obec
Vrbovec) na projektu s názvem
„Sklepní uličky hravě“. Připravovali jsme společné webové stránky,
propagační video i tištěné letáky,
vyráběli plakáty a brožury. Uspořádali jsme jednodenní konferenci
pro odborníky z oblasti cestovního
ruchu. Uskutečnily se také dva zájezdy. Cech vinařů Vrbovec navštívil
Hollabrunn a prohlédl si naučnou

stezku Sklepní kočky, členové spolku z Hollabrunnu zase navštívili Vrbovecké vinobraní. Díky prodloužení
projektu do konce letošního května
jsme také stihli vyrobit a instalovat informační tabule, ve Vrbovci je
u autobusové zastávky ve sklepní
uličce, v Hollabrunnu na začátku
naučné stezky. Všechny materiály
byly vyrobeny dvojjazyčně a budou
k dispozici návštěvníkům regionu
v turistických informačních centrech, v penzionech, na obci i u informačních tabulí. Díky spolupráci
se ZnojmoRegionem a agenturou
Weinviertel Tourismus byly k dispozici na veletrzích cestovního ruchu

v Brně, Praze a Vídni. Z dotace byly
hrazeny všechny náklady na propagační materiály. Členové realizačního týmu však pracovali na tomto projektu ve svém volném čase
a zcela bezplatně.
Pokud budete mít chvilku,
zkuste si i vy otevřít novou webovou stránku sklepniulickyhrave.
cz. Naleznete tam kromě informací
o obou naučných stezkách také tipy
na návštěvu zajímavých míst v okolí Vrbovce i Hollabrunnu. Inspirací
může být i plán na víkendový program. Třeba se na začátku prázdnin
bude zrovna něco z toho hodit.
Autor článku: Veronika Písařová

Oprava kaple sv. Panny Marie Pomocné v Ječmeništi

Oprava kaple navazuje na loňské stavební činnosti, kdy jsme
zachránili kapli před propadnutím stropu a zhroucením střechy.
Cílem v letošním roce je doplně-
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ní oken a dveří. Podle dochovaných
fotografií byly okna i dveře barevné
a k našemu údivu natřené modrou
barvou. Po složitých jednáních s památkovým úřadem a po několika

návštěvách místa samotného jsme
odsouhlasili velikost oken, profily
jednotlivých okenních prvků a na
závěr i samotný odstín modré barvy. Nyní se ještě jedná o výšku dveří,
protože pod starými vraty byly nalezeny 3 zasypané schody do kaple.
Kaple je nyní vzhledem ke svému
okolí mírně „utopená“, ale v době
své slávy byla spíše na mírném návrší. Architekti nyní navrhují vhodné
řešení, které by celý prostor kaple
důstojně upravilo. Pokud si uděláte
právě teď výlet na Ječmeniště, tak
naleznete kapli zbavenou starých
zvětralých omítek a s odhalenými
schody. Na opravu jsme požádali
o dotaci z ministerstva kultury a nyní
nám byla přidělena částka ve výši
228.000,- Kč, což je zhruba polovina investice vynaložené v letošním
roce.
Autor článku: Jiří Písař
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Zahrada u sv. Jana Nepomuckého
KONCEPČNÍ NÁVRH
Hlavní kostru nově vzniklého prostranství tvoří trojice pěších tahů, které budou zpevněné odsekovou dlažbou. Pěší trasu, která původně vedla podél hlavní silnice jsme odklonili směrem do centra parčíku, abychom u silnice vytvořili
okrasný záhon s dvěma řádky révy vinné, který má jednak upoutat pozornost
potenciálních návštěvníku a zároveň bude hlukovou a vizuální clonou.
Centrální prostor mezi dlážděnými cestami je zatravněný a otevřený do zelené návsi. Z původních dřevin jsme zachovali pár jedinců po obvodu parčíku a
navrhujeme dosadit několik nových dřevin, aby byl v prostoru dostatek stínu v
parných dnech.
V ploše jsou rozmístěny dvě lavice a dvě židle, které vyzývají kolemjdoucí,
aby se neobávali vstoupit na travnatou plochu a posedět v klidu pod korunami
stromů. Zároveň tyto lavice fungují i jako „umělecké dílo“, které volnou plochu
zpestří. Na druhé menší ploše trávníku budou rozmístěny dětské herní prvky
především ze dřeva. Pro maminky jsou zde umístěny dvě lavičky, aby mohly mít
děti pod dohledem.
V místě kde se střetávají dvě pěší trasy vedoucí skrze parčík vzniká malý
dlážděný prostor jemuž vévodí nově vysazená lípa s lavicí kolem kmene. Pod
lípou také najdeme pítko, kde se mohou návštěvníci osvěžit.
Dalším místem, které vybízí k setkávání, je kryté posezení se stojany na kola,
které bude útočištěm při nevlídném počasí. Zároveň zde může být umístěna
hlavní informační tabule.
Clonu od sousedního rodinného domu a zahrady zajistí modřínový dřevěný laťový
plot, který bude předsazený jedním řádkem vinné révy.
Důležitou změnou je přesunutí sochy sv. Jana Nepomuckého na druhý břeh potoku za mostkem. Domníváme se, že na nové lokalitě socha mnohem lépe vynikne
a zároveň bude mít příznačnější kontext (v blízkosti vodního toku).
Dalším velmi důležitou změnou jsou majetkopravní změny. Navrhujeme směnit se
sousedním rodinným domem parcelu č. 16/124 s tím, že majitel uvolní zabranou
část obecní parcely č.16/15 u mostu, kde má v současné době umístěn psí kotec.
Tuto záměnu vnímáme jako velmi důležitou, protože by výrazně zlepšila přístup
do nově vzkinajícího parčíku a umožnila tak lepší pěší prostupnost a přehlednost.

kamenné šlapáky
trávník je
Dlouhodobým plánempobytový
obce
řádek vinné révy
okrasné trvalkové výsadby
zušlechťování veřejného prostostrom navržený/stávající
kamenná odseková dlažba
lavička
ru. Více květin, stromů, míst
poodseková k
dlažba
s prorůsherní prvek
tající trávou
sezení, herních prvků pro
děti,
FRACTAL ARCHITECTS
| červen 2019
PARK VRBOVEC
KONCEPČNÍ NÁVRH
cest k procházkám,
ale také zvýHlavní pozornost je nyní věnovášení bezpečnosti v obci.
na středu obce. Prostoru od obchoVelkou inspirací je před několika
du, kolem kostela až po křižovatku
lety zpracovaný plán rozvoje obce
Hnízdo - Dyjákovičky. Úsek před pro(je stále k prohlédnutí na webových
dejnou potravin je hotov. O prázdstránkách obce), který nabídl řadu
ninách bude vydlážděna ještě pěnápadů a tipů, jak to udělat. Nejde
šina mezi autobusovou zastávkou
však všechno zvládnout najednou
a obecním úřadem, vyměněn bude
a tak se postupuje krok po kroku.
také přístřešek na zastávce. Okolí
kostela zatím zůstane bez úprav. Na
to dojde až po zbourání hasičárny
a postavení společenského centra.
To si ale ještě chvíli budeme muset
počkat, přestože se na tomto projektu stále pracuje. „Papírování“ sice
není vidět, ale zabere spoustu času
a stojí nemalé úsilí.
V mezičase tak zbyla možnost
zvelebovat další kousek zeleně - zahradu u potoka, kterou do předloňského roku využíval nájemce jako
užitkovou. Po jejím vrácení obci
z dlouhodobého nájmu zastupitelé
rozhodli, že nebude nabídnuta ani
k pronájmu ani k prodeji, ale změní
se na okrasnou, veřejně přístupnou,
venkovskou zahradu. Zahradní architekti tedy zpracovali projekt, který je nyní postupně naplňován. Byly
Odvoz sochy k akademickému soodstraněny staré a nemocné stromy,
chaři panu Petru Roztočilovi do
vyrovnán terén a v průběhu minuléateliéru v Šatově. Samotný sochař
ho měsíce už vznikly nové dlážděné
se zde „maskuje“ pomocí roušky,
pěšiny. Na podzim se plánuje vysazeprotože odvoz probíhal v době, kdy
ní několika nových stromů. Všechny
bylo nošení roušek povinné.
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budou korespondovat s vesnickým
charakterem zahrady, pouze centrální kaštanovník jedlý, který bude
umístěn ve středu zpevněné pěšiny,
bude naznačovat parkovou úpravu.
Na řadu přijde také výsadba malého
vinohradu, který bude ukázkovou vinicí s odrůdou VRBOSKA - odrůdou,
která byla vyšlechtěna ve Vrbovci.
Vedle vinice bude umístěna nová informační tabule, která bude seznamovat s historií Šlechtitelské stanice,
která už má řadu let sídlo u nás. A jelikož je její historie neodmyslitelně
spojena s mšičkou révokazem, bude
i několik herních prvků pro děti, které
budou také letos na podzim umístěny do trávníku pod stromy, připomínat místo koníka či pejska právě
mšičku révokaze. Příští rok by ještě
zahrada měla být doplněna o lavičky a vyvýšené záhony s bylinkami.
Závěrečnou tečkou bude navrácení
zrestaurované sochy svatého Jana
Nepomuckého. Místo, odkud bude
Jan Nepomucký hlídat nejen po něm
pojmenovanou zahradu, bude však
nové. Nevrátí se přesně tam, kde
původně stál, ale bude umístěn na
přání památkářů u hlavní cesty, blíže
potoku. Ostatně jako patron pocestných a také patron mostů, se právě
na toto místo nejlépe hodí.
Autor článku: Jiří Písař
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Jesle ve Vrbovci
Ve Vrbovci máme, a to všichni
vědí, Mateřskou školku a Základní
devítiletou školu. Tyto vzdělávací
instituce tu jsou již od nepaměti,
ale ne všichni z nás už si uvědomí,
že jsme tu dlouhá léta měli i jesle.
A právě proto, abychom si toto
důležité zařízení připomenuli, a pro
někoho i objevili, oslovili jsme bývalou
vedoucí jeslí paní Ludmilu Radovou
se žádostí o sepsání článku do tohoto
zpravodaje, kde by vše popsala. Děkujeme jí za čas a námahu.
A teď již její slova:
Po vzniku JZD byl ve Vrbovci založen dětský útulek pro děti matek pracujících v zemědělství. Z něj byly na
přelomu 50. a 60. let vytvořeny dětské
jesle, které zajišťovaly péči o nejmenší děti ve věku od tří měsíců do tří let.
Počet dětí se pohyboval od 25 do 30.
Více kapacita nepovolovala. Rodiče
si díky této instituci mohli plnit svoje
pracovní povinnosti a docházet do
zaměstnání. Mateřská dovolená bývala tehdy totiž pouhé tři měsíce, poté
matka musela nastoupit do práce.
První vedoucí jeslí byla paní Marie
Lukešová ze Znojma, která musela
v roce 1964 odejít z důvodu neúplného odborného vzdělání na tuto pozici. Pro tuto funkci byla požadovaná
kvalifikace diplomované dětské sestry
s maturitou na střední zdravotnické
škole. Jako pěstounka zde pracovala
paní Marie Mutlová. V roce 1962 nastoupila do jeslí dětská sestra paní
Ludmila Radová. Po odchodu paní
Lukešové převzala funkci vedoucí,
kterou vykonávala až do uzavření jeslí
v roce 1990. V průběhu existence tohoto zařízení se zde vystřídalo mnoho
sester a pěstounek. Jako sestry zde
pracovaly: Zdena Drochytková, Míla
Nováčková, Božena Peřinková, Marie
Dintarová, Zuzana Záhorová. Jako
pěstounky Anna Polehňová, Věra Gottwaldová, Jarka Bartoníková, Anna
Coufalová, Anna Kohoutková a další.
Nejdéle působila v jeslích pěstounka
Berta Malárová, a to od roku 1974 do
roku 1990. Nepracovaly zde učitelky.
Pro děti to byly „tety“. Takhle děti oslovovaly personál. Sestry a pěstounky
nosily zdravotnickou uniformu stejně
jako sestry v nemocnicích. V pozdějších letech pak jen modré pláště. Kromě pěstounek a sester zde pracovala
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kuchařka, uklízečka a pradlena. Jesle
měly vlastní kuchyni, ve které se pokrmy pro děti připravovaly. V kuchyni
se vystřídaly za éru trvání jeslí paní
Marie Mutlová, Anna Jakubková, Dana
Hrabalová, Marie Procházková a Zdena Havelová.
Jesle byly pod plnou kontrolou
dětského lékaře. Ten chodil na pravidelné návštěvy, prováděl prohlídky
dětí, očkování a kontrolu jídelníčku.
Dětské jesle spadaly totiž pod resort
zdravotnictví. Z připravovaných jídel
vítězily jako u všech dětí sladká jídla.
Masité pokrmy v oblibě nebyly. I přesto se dětem v jeslích doslova „vyvářelo“, např. pudink se šlehačkou a čokoládou, pekly se zákusky, vařilo se
pouze z kvalitních surovin. Kupovalo
se pouze nejdražší maso a šunka. Děti
dostávaly přednostně banány, pomeranče, mandarinky – tehdejší nedostatkové zboží. Specialitou jeslí bylo
převlékání dětí do erárního oblečení,
poskytovaného státem (pleny, košilky,
ponožky, punčocháče, hrací kalhoty,
pyžama, ložní prádlo, ručníky, gumové kalhoty, deky, polštáře...prakticky
vše, co dítě potřebovalo kromě bund
a botiček). Jesle měly z tohoto důvodu vlastní prádelnu, ve které se denně
praly a žehlily hromady prádla. Jako
pradlena zde pracovala paní Anna
Polehňová. Poté paní Anna Freyová.
Zvlášť zde pracovaly i uklízečky. Jednou z prvních byla Marie Süssenbeková, po ní nastoupila Alžběta Michnová.
Během let došlo z důvodu šetření ke
sloučení pozice uklízečky a pradleny,
kterou vykonávala od roku 1988 až do
uzavření paní Jana Rolníková (Totho-

vá).
Práce s dětmi byla prováděna
podle odborného výchovného programu pro jesle, který byl vypracován úměrně k věku dětí a umožňoval
bezproblémový přechod do mateřské
školy. Děti byly po ukončení docházky
v jeslích plně soběstačné, uměly se
samy najíst, obléct a obout.
Jak probíhal takový den v jeslích?
Od šesti hodin ráno byl příjem dětí,
poté volná hra, svačinka, výchovně vzdělávací činnost, pobyt venku,
oběd, spánek ( u kojenců byl spánek
i v dopoledních hodinách), svačina,
odpolední hry a odchod dětí domů.
Mezi nejoblíbenější aktivity dětí patřilo cvičení, zpívání, tancování a hry na
písku. Děti v jeslích byly rozdělovány
do dvou skupin. První z nich byli kojenci a druhou batolata. K dispozici
jim byla společná herna a pro každou
skupinu zvlášť ložnice na spaní z důvodu odlišné potřeby spánku. Jesle
měly velký dvůr a zahradu pro možnost pobytu dětí venku a také k jejich
hrám a v letních měsících dokonce
i k venkovnímu stolování. Na zahradě
byly pro děti k dispozici houpačky, velké pískoviště a různé herní prvky pro
hru s míčem. Na dvoře se v létě děti
koupaly v dětském skládacím bazénku a měly k dispozici další pískoviště.
Vydlážděné plochy dvora sloužily dětem k jízdě na tříkolkách a koloběžkách.
Matkám jesle dokonce umožňovaly si uschovat kočárek pro vlastní dítě
v tzv. kočárkárně. Provoz jeslí začínal
ráno v 6:00 a končil v 17:00.
(pokračování na straně 12)
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OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY
OBECNÍHO ÚŘADU VRBOVEC
Z důvodu čerpání dovolené bude
od 7. 7. do 17. 7. uzavřen obecní úřad.
Připomínáme, že poplatky za vodu nebo
odpady můžete platit i formou převodu
z účtu a ne jen u nás na úřadu.

Životní jubilea
80 – Věra Mariňáková
91 –Anděla Boorová
96 –Marie Süssenbeková

Narození a úmrtí
Narodily se tyto děti:
Adéla Pištěková
Rozloučili jsme se
s těmito sousedy:
Jan Boor

Kalendárium

aneb co nás čeká
1. 7. - 31. 8. Otevření koupaliště
sezona koupání bude celé prázdniny. Pondělí-pátek: 12:00 – 20:00
hod., Sobota – neděle 10:00-12:00
hod. Stánek s občerstvením, tobogán, malý bazén, parkoviště.
4. 7. Vítání léta, na parkovišti
a v areálu koupaliště, Děti a rodiče
přichystali den nejen pro děti se
spoustou her a zábavy za účasti
hasičů a ukázky jejich techniky
27. - 28. 7. Rodinné stanování
v Hnízdě, společné stanování
s večerním posezením u ohýnku
a opékáním buřtů
29. 8. Vrbovecké posvícení
8:00-9:00 Mše svatá, od 9:00
předání Posvícenského práva
chase, společné tančení u májky
a průvod obcí, od 15:00 ochutnávka
vín místních vinařů, dětské folklorní
soubory, společný tanec návštěvníků s krojovanými, 18:00 malá
krojovaná chasa a jejich společný
tanec a začátek taneční zábavy,
20:00 společný tanec malé a velké
krojované chasy a taneční zábava
až do 01:00
5. 9. Kolo pro život
cyklistický závod Znojmo Burčák
Tour Kooperativy projede přes naši
obec, vinicemi a sklepní uličkou.
Po loňských zkušenostech bude
připravena i „mokrá varianta“ pouze
po asfaltových cestách.
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Jesle ve Vrbovci
(pokračování ze strany 11)
V době sezónních prací byl provoz dle potřeb zemědělců i delší. Po
sloučení JZD zařízení nesloužilo jen
pro Vrbovecké, ale i pro matky z okolních vesnic. V době velkého počtu
dětí rozhodoval o přijetí dítěte do jeslí
tehdejší Místní národní výbor. Za pobyt dětí v jeslích se v 60. letech platilo
od 0 do 2,50 Kčs / den. Postupně se
poplatky zvyšovaly až na 8 Kčs / den.
Vybíral se také příspěvek na hračky,
v hodnotě 5 Kčs, více se vybírat nesmělo.
V roce 1968 započala přestavba
interiéru, který již nevyhovoval potřebám dětí. Bylo nutné zvětšit hrací
plochu. Z bývalé velké ložnice a téměř nevyužité jídelny se vytvořila
velká hrací místnost. Stolečky z této
jídelny byly přemístěny do herny,
které nesloužily jen ke stolování, ale
i ke hře. Bývalá herna pak sloužila
jako ložnice. Při této příležitosti došlo
i k výměně malých oken na budově za
trojdílná okna, která poskytovala dostatek světla v místnostech. V rámci
této rekonstrukce bylo vybudováno
i ústřední topení. Do té doby se topilo v kamnech na tuhá paliva. Kamna
byla v každé místnosti a byly ohrazené ochrannou drátěnou ohrádkou
z důvodu bezpečnosti dětí. Rekonstrukce probíhala za plného provozu.

Po roce 1990 se začala tato zařízení po celé republice plošně rušit. Vrbovecké jesle byly uzavřeny v červnu
1990.
Slova tehdejší
vedoucí jeslí, paní
Ludmily Radové:
„Na této práci
mě nejvíce naplňovalo
sledovat
vývoj dětí a jejich
pokroky od počátku docházky až po odchod do mateřské školy. Jejich upřímnost v chování,
smích a neustálá radost. Tohle pak vyvažovalo i tu druhou stránku vedoucí
v tomto zařízení, protože být vedoucí
v jeslích neznamenalo jen dělat si práci u dětí a jakousi kontrolu nad podřízenými, ale také vykonávat i práci
kuchařky, když bylo potřeba, sestavovat jídelníček a zajišťovat potraviny,
sledovat finance a dbát nad přesným
dodržováním vyúčtování. Ano přišla
i doba, kdy jsme po skončení doby jeslí
nastoupily do prádelny, aby měly děti
na ráno připraveny čisté pleny a prádlo, jindy zase vzaly košťata a šly jsme
prostory jeslí samy uklidit. Ale i přes
všechny nesnáze, které běžný denní
život přinášel bych práci nevyměnila.
Stále zde byla na prvním místě láska
k dětem.“
autor článku: Petr Čech

Inovace webové stránky obce
Aby obecní webové stránky
splňovaly požadavky vydané ministerstvem vnitra, přededvším
vyplývající ze zákona o přístupnosti, bylo potřeba je inovovat.
Smlouvu na nové webové stránky jsme uzavřeli s gigantem na poli
webových stránek, společností Ga-

lileo Corporation s.r.o.. Ten pro nás
připraví stránky pracující v systému, který tomuto zákonu vyhovuje.
V nejbližší době budou tedy současné webovky nahrazeny těmi novými.
Vizuálně ani obsahově se nebudou
příliš lišit, ale přece jen bude část
informací aktualizována a rozšířena.

Otevírací doby, kontakty, informace:
Obecní úřad Vrbovec
Vrbovec 146, 671 24 Vrbovec
Pokladní hodiny:
pondělí a středa
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
Prázdninový provoz knihovny, otevřeno bude 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8.
16:00 - 18:00 hod.
Tel.: 515 230 183
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