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Slovo starosty

Jiří Písař,
starosta obce Vrbovec
Milí sousedé,
v den, kdy píšu tyto řádky, je krásné babí léto. Slunce příjemně svítí
a hřeje a vinaři mají jistojistě radost,
že jim úroda na vinici krásně nabírá na cukernatosti. A na nic jiného
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od teď už nemyslí. Co naplat, jsme
vinařská oblast a každý tady má
nějakou tu svoji „hlavu“, ne-li celý
řádek vinohradu. Mám tohle období
rád. Mám rád ty nekonečné debaty
o tom, kolik to má cukru, jaká je výlisnost, jak mošty kvasí, a jak to vlastně
celé vypadá. V těchto dnech jsme
všichni stejní, míváme ten divný lesk
v očích, stávají se z nás - muži v říji!
Ano, přiznávám, je to tak, zapomínáme v době vinobraní na své rodiny, přátele, jídlo, pití. A někteří jdou
v tomto malém šílenství tak daleko,
že zapomínají i na ledacos jiného
(třeba na hygienu). Dáváme tomuto
období mnoho, ale získáváme ještě
víc. Jsme unavení, hladoví, ušpině-
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ní, ale neskonale šťastní. Těším se,
jako všichni, na první hrozny, které
dovezeme do sklepa a zmáčkneme
v lisu. Těším se na oblaka mušek
a nezapomenutelnou vůni linoucí
se v tomto období ze sklepů. Těším
se na to, až si nalijeme ten náš první
burčák a na to, jak si o něm budeme
společně povídat. Tak nás prosím
omluvte. Dopředu se za nás všechny, vinaře, omlouvám. A slibuji, že
jen jak toto období vinařské poblázněnosti skončí, tak se opět vrátíme
ke starým zavedeným pořádkům
a budeme jako dřív, více méně stejní. Takto tady totiž na Moravě žijeme
od nepaměti. Tak vítej podzime, vítej
vinobraní.

Co se podařilo a co nás čeká

Zpevněná plocha u obecní stodoly
V druhé půli srpna začala společnost COLAS CZ, a.s. s výstavbou zpevněné plochy u obecní
stodoly.
Několik z vás se mě ptalo, jak
bude celá tato plocha vypadat. Ukazoval jsem plány a na místě samém
jsme si vše vysvětlovali. A hlavně,
každý pracovní den jsme mohli pozorovat, jak se tato stavba vyvíjí.

Nyní už nemusím nic vysvětlovat,
vše je téměř hotovo a myslím si,
že se dílo vydařilo. Oproti projektu
jsme mírně zvětšili celou dlážděnou
plochu. Domluvili jsme se totiž se
sousedy, že když jsou zde stavební
odborníci i stroje, že by mohli vyřešit
i vjezdy k domům a stání pro vozidla. Výsledkem je jednotně zpevněná a upravená plocha, bez potřeby
dalších výkopů a dodělávek. Máme
zde novou zastávku s bezpečnostními prvky v chodníku. Široký vjezd
ke stodole, zábrany proti průjezdu
vozidel zvyšující bezpečnost chodců. Zbylo místo i pro drobnou zeleň.
Několik stálezelených keřů plánujeme vysadit mezi garáž a nový chodník u Klepáčků, vinnou révu k obecní
stole. Posledním prvkem doplňující
tento prostor bude „plakátovací válec“, na který se mohou vylepovat
veškeré letáky, které doposud nešťastně „vylepšovaly“ vnitřek staré
plechové zastávky. Podařilo se nám
realizovat malou, ale důležitou stavbu dokončující opravu návsi u obchodu, důležitého místa v naší obci.

Posílení pracovního místa na veřejnou zeleň
V letošním létě pršelo více než
v posledních letech, a tak zeleň
bujně rostla a my se měli co ohánět, abychom udrželi všechny plochy posečené. Doba, kdy naše obec
mohla zaměstnávat osoby, které
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byly v evidenci úřadu práce a chtěli
se podílet na údržbě zeleně a mít tak
nějakou práci, je už v nenávratnu.
V srpnu jsme tedy přijali brigádníka,
se kterým jsme se nakonec domluvili
na stálo. Od září tak naše řady po-

sílil další muž a je to znatelně vidět.
Nejen že se nyní už stíhají posekat
a uklidit veřejné prostory, ale zbývá
i trocha času na jiné opravy a služby,
které jsme byli nuceni omezit.
autor článků: Jiří Písař
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Úspěšná sezóna obecního koupaliště
Letní sezóna koupání je za
námi a byla nad míru úspěšná. To
mohu zodpovědně prohlásit.
Tržba na vstupném překročila
dosavadní rekordy, činila 215.000,Kč. Za úspěchem stojí nejen více
návštěvníků z řad turistů, kteří navštívili náš kraj, příjemné léto, ale
i větší propagace. Osvědčilo se společné propagování přes Znojmoregion, velký billboard umístěný při
příjezdu u vinic a rozšíření nabídky
vstupného. Velký díl práce vykonal
pan Pastyřík s rodinou, který opravil
a zútulnil kiosek, který měl pro tuto
příležitost v pronájmu. Musím rovněž veřejně poděkovat i všem našim zaměstnancům, kteří každý den
pečovali o koupaliště, hlídali kvalitu
vody, udržovali v naprostém pořádku přilehlé okolí, včetně záchodků

Nová místa na
separovaný odpad
Pro
čistější,
rozkvetlejší
a uklizenější Vrbovec připravujeme nový originální mobiliář, který
by měl plnit funkci jakési zástěny
a schovat všechny nádoby na separovaný odpad.
Zakryje nehezké popelnice, barevně i tvarově různorodé, zabrání
poletování odpadků, které se často
u popelnic povalují. Budou vyrobeny z kovu a dřeva. Nyní se vyrábí
kovová složka. Dřevěné opláštění
dodají naši zaměstnanci. V rámci tohoto projektu také přicházíme
s novým umístěním některých kontejnerů. Především ty, které stály
u obecního úřadu a pošty chceme
přemístit jinam. Máme za to, že
okolí úřadu by nemělo být jakýmsi
sběrným dvorem, ale naopak reprezentativní částí obce s hezky upraveným okolím. Proto plánujeme do
prostoru u pošty doplnit lavičku,
květinový truhlík a obnovit stávající
studnu. Pro nádoby na odpad, které stály doposud zde, připravujeme
dvě nová místa. Jedno poblíž garáží
u bytovek směrem na Načeratice,
druhé v ulici za školou. Na obou
místech je již připravena zpevněná
plocha a nové zástěny přijdou jako
první právě sem. Postupně bychom
pak pokračovali v úpravě všech míst
na tříděný odpad v tomto duchu.
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a převlékárny tak, jako by to bylo
u nich doma. Díky těmto podmínkám
bylo naše koupaliště příjemnou oázou nejen pro nás, místní, ale také

pro návštěvníky ze širokého okolí.
A to potěší dvojnásob, když zaslechnete, že “sem se vyplatí zajet, tady je
to super”.

Koupaliště hledá nové plavčíky
Je sice pravda, že koupaliště
máme už vypuštěné a sezónu ukončenou, ale rádi bychom vyhlásili, že
nabízíme místo plavčíka na sezónu
příští. Dosavadní plavčíci už kvůli
ukončenému studiu pokračovat nebudou, takže hledáme nové. Pokud
byste si chtěli obléci tričko s nápisem
PLAVČÍK na našem koupališti, tak

vám musí být alespoň osmnáct let
a musíte mít za sebou kurz na plavčíka. S věkem vám nepomůžeme,
ale kurz za vás uhradíme a po dobu
července a srpna po dva roky můžete
toto triko hrdě nosit. Kurzy pro plavčíky se konají v zimních měsících. Pokud se chcete dozvědět více, tak se
za námi zastavte na obecním úřadě.

Zatravňovací pásy řeší parkování v obci
Automobilů je čím dál více a je
třeba pro ně vybudovat parkovací
plochy. Možnost rozšíření parkovacího stání jsme řešili na bytovkách.
Zvolili jsme prvek zatravňovacích
dlaždic, abychom na jedné straně
zachovali plochu zeleně s možností
vsaku dešťové vody, ale také abychom získali i jasně vyhrazené místo
pro parkování. Stejným způsobem
jsme postupovali i ve slepé ulici směrem na Hnízdo. Před čtyřmi lety jsme
zde vybudovali novou komunikaci,
nyní bylo potřeba vyřešit parkování.

Vozidla zde parkovala po obou stranách cesty a například popeláři se
s velkým vozem nedostali ke všem
domům. V tomto případě jsme zvolili kombinaci zatravňovacích dlaždic
a klasické dlažby. Podobné řešení
plánujeme i v Hnízdě na místě zbourané staré drůbežářské líhně. Ostatní
plochy pro parkování postupně připravujeme. Zde bych vás chtěl požádat o případné tipy, abychom mohli
mít tato místa připravena v záloze.
Na některých musíme totiž spolupracovat s projektanty.

Volby do zastupitelstev krajů a do senátu
V termínu 2. a 3. října proběhnou volby do zastupitelstev
krajů a senátní volby.
Volební lístky obdržíte do svých
poštovních schránek. Místa pro
konání voleb jsou zasedací míst-

nost obecního úřadu ve Vrbovci
a víceúčelové kulturní zařízení
v Hnízdě.
V pátek 2. října můžete volit
od 14:00 do 22:00 a v sobotu od
8:00 až do 14:00.

Na obecním úřadě nyní zaplatíte i kartou
Potřebujete ověřit nějakou listinu
a nemáte zbytečných třicet korun?
Nemusíte zoufat, u nás už můžete

běžně zaplatit tyto poplatky i platební kartou.
autor článků: Jiří Písař
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Dětem začal nový školní rok

Letos na svou cestu ke vzdělání nastoupilo 23 prvňáčků.
Školní rok jsme zahajovali za
zpřísněných hygienických opatření, ale i přesto jsme našli cestu, jak umožnit alespoň jednomu
z rodičů doprovodit svého malého školáka až do třídy a prožít si
tak s ním jeho velký den.
Zahájení proběhlo v jídelně školy, kde prvňáčky s rodiči přivítala
paní ředitelka Mgr. Galina Blahová
a pan starosta obce Vrbovec Jiří Písař, oba popřáli všem zúčastněným
hodně štěstí, ať se jim ve škole líbí
a pan starosta přidal i dobrůtku na

zpříjemnění prvního školního dne.
Na všechny žáky jsme se moc
těšili. Žáky po bezmála půl roce přivítali ve třídách jejich učitelé, kteří
je seznámili s novými možnostmi
– např. s možností distanční výuky nebo s hygienickými novinkami
dle pokynů MŠMT. Jednalo se např.
o vymezení „zón“ pro nově příchozí,
kdy byla na základě hygienických
opatření vymezena zóna pro rodiče
pouze do prostoru šaten s tím, že
dále již mohou pouze děti.
Omezení se dotknou i návštěvníků tělocvičny. V prvním pololetí
jsou dočasně zrušeny všechny cizí

aktivity v prostorách školní tělocvičny.
Příjemným překvapením byla
pro naše žáky informace, že během
měsíce září získají mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento
průkaz slouží jako čipová karta ke
vstupu do školy a k evidenci docházky. Školní průkaz ISIC Školák
obdrží každý žák bezplatně, náklady na pořízení průkazu bude hradit
škola ve spolupráci se zřizovatelem. Platnost průkazu je až pět let
od jeho vydání, ale je omezena na
dobu docházky na základní školu.
Tento doklad je akceptován ve 130
zemích světa a umožňuje řadu slev
a výhod. Slevy platí až na 2000 místech v ČR, lze je uplatnit například
na vstupném do kulturních institucí, historických památek, na permanentky v lyžařských areálech,
v kinech, koupalištích a dalších zábavních areálech.
Počet žáků, kteří navštěvují naši
školu, v posledních letech stále
stoupá. V roce 2013/2014 navštěvovalo naši školu 168 žáků, v letošním školním roce se u nás vzdělává
260 žáků ve 12 třídách. Také kapacity obou mateřských škol jsou
naplněny, dochází do nich 97 dětí.
V současné době probíhá zjišťování
zájmu o školní družinu, ve které jsou
k dispozici čtyři oddělení.

Co se děje ve škole ve Vrbovci
Stejně jako každý rok prošla
naše škola o prázdninách celou
řadou oprav, aby byla připravená na zahájení nového školního
roku.
V rámci letošních oprav jsme
zrekonstruovali původní část školy.
Byla vybudována nová kanalizace
a šatny u tělocvičny, vznikly tam
krásné nové sprchy, toalety a hygienická kabina pro dívky vyšších
ročníků, samozřejmostí pak byl nástřik radiátorů a výmalba stěn. Malování se netýkalo však pouze zadního traktu školy, nově vymalovány
byly všechny třídy v přízemí školy
a dvě třídy ve vyšších patrech.
V učebně v nejvyšším patře školy
byla vyměněna původní podlahová
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krytina, odborného seřízení se dočkala i všechna okna v celé budově
školy a na staré budově byly vyčištěny okapy. Velký dík patří našim
paním uklízečkám a kuchařkám,
které se podílely na úklidu prostor
po malování. V souvislosti s výskytem viru COVID-19 byly ve škole
i školkách nainstalovány dávkovače na pěnovou dezinfekci v dostatečném počtu.
V budovách mateřských škol
proběhly nezbytné opravy a úklid.
V MŠ Vrbovec se chystá rozsáhlá
rekonstrukce na příští školní rok.
Žádná z oprav by nebyla možná
bez finanční podpory našeho zřizovatele obce Vrbovec a obcí Chvalovice a Dyjákovičky.

autoři článků:
Galina Blahová, Pavla Bednářová
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DaR Vrbovec, z.s. (Děti a rodiče Vrbovec)
Na letní měsíce měl spolek
Děti a rodiče Vrbovec naplánovanou jedinou velkou akci – Vítání
léta. V sobotu 4. července měly
tedy děti možnost užít si na vrboveckém koupališti nejen koupání,
ale také mnoho jiného.
Již od brzkého odpoledne si
mohly zaskákat v nafukovacím hradě nebo proběhnout atrakcí Jungle
camp. Ti, co toužili po projížďce, si
mohli vybrat jak místní borce na motorkách, tak i koníka s bryčkou. Kolem třetí hodiny se ozvaly sirény a na

místo přispěchali znojemští hasiči,
kteří ve spolupráci s místní jednotkou dobrovolných hasičů umožnili
dětem hašení z hadice, prohlídku
svých vozů a ukázali také simulovaný výbuch a následné uhašení
olejové bomby. Dále na děti čekaly
i jednoduché úkoly, za jejichž splnění dostaly odměnu – vodní dělo. Počasí vyšlo na jedničku, takže většina
dětí svoji novou hračku hned i vyzkoušela. Podvečerní program vyplnila dvě představení – nejprve nás
pobavil klaun Hubert a jeho konkurz
do cirkusu Pižďuch, poté přišla na
řadu Zvířecí muzika strejdy Kubíka.
Hlad mohly děti zahnat špekáčkem
a během opékání již někteří rodiče
zvládli postavit stany, ve kterých pak
s dětmi přespali. Celý krásný den byl
zakončený stezkou odvahy, na které děti potkaly sedm trpaslíků a také
Sněhurku. Akce se vydařila, účast
byla hojná a nezbývá než poděkovat
všem těm, kteří se na její organizaci
jakkoli podíleli.
Kromě této velké akce jsme se
během léta vypravili s maminkami
a dětmi na několik menších výletů
- vlakem, autobusem i pěšky. Protože se nejednalo o akce oficiální,
všechny náklady šly z našich kapes,

ale to nijak neubíralo na radosti dětí
i dospělých ze společně stráveného
času. Našimi cíli se stala Minizoo Sedlec u Mikulova, Zoo Jihlava a Mločí
stezka v Gránickém údolí.
A co na podzim? Na začátku října nás čeká Drakiáda a 23. října již
tradiční a velmi oblíbený Večer světel. Také se znovu budeme setkávat
na středečních klubovnách. O všech
nadcházejících akcích se můžete
dozvědět z plakátů nebo na facebookových stránkách spolku.
autor článku: Eva kubíková

Sdružení dobrovolných hasičů Vrbovec
Vážení spoluobčané, začátkem prázdnin jsme pomáhali
s akcí Vítání léta. Na této akci
jsme pro děti nachystali společně s hasiči ze Znojma ukázku hasičských vozidel a techniky, kterou používají.
Děti si mohly zkusit uhasit hořící dům a také se podívat, jak to dopadne, když se nalije voda na rozpálený olej v hrnci. Myslím, že tato
zkušenost byla zajímavá a poučná
nejenom pro děti.
Nadále pomáháme s tím, že
podle potřeby přečerpáváme vodu
z trativodu do přečerpávací jímky
v nově stavěné čtvrti „Severozápad“ ve Vrbovci.
Dne 5. 9. 2020 jsme pomáhali při
organizaci znojemské etapy cyklistické akce pro širokou veřejnost
Kolo pro život, kde jsme na všech
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důležitých křižovatkách usměrňovali provoz a zajišťovali bezpečnost
cyklistů.
A nakonec to nejlepší, v sobotu 26. 9. 2020 v 10:00 pořádáme

okrskovou soutěž v požárním útoku
na fotbalovém hřišti ve Vrbovci. Na
tuto akci jste všichni srdečně zváni.
Pavel Komín ml.,
starosta SDH Vrbovec
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FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky
Zdravím všechny fanoušky fotbalu. Podzimní kolo mužů je v plném
proudu a při psaní těchto řádků
máme za sebou 4 zápasy ze kterých
jsme sebrali „zatím“ 6 bodů.
Jak jsem psal v minulém čísle, náš
kádr se nám společnými silami i v čele
s trenérem Tomášem Hudcem podařilo výrazně omladit a zároveň doplnit.
Ještě před samotnou soutěží jsme
odehráli pár přípravných zápasů, kde
nešlo ani tak o výsledek, ale spíše o to,
aby se kluci na hřišti seznámili a my
tak mohli začít formovat sestavu do
dalších zápasů. Někteří klíčoví hráči se
hned na začátku potýkají se zraněním,
takže nás čeká nelehký úkol neustále
doplňovat a pracovat na sobě. Cílem na
podzimní kola nebude získat co nejvíce
bodů ( i když se o to snažíme od začátku samozřejmě :), ale sehrát a připravit
tým, který bude v příštím roce dominovat a atakovat horní příčky tabulky, kde
můžeme společně pomýšlet na případný vysněný postup do vyšší soutěže.
Největší zajímavostí a do budoucna věřím i přínosem pro náš klub je posila se
zkušenostmi z nejvyšší ligy Martin Hudec ( bratr Tomáše Hudce ). Bývalý ligový hráč, který byl v zahraničí, má zkušenosti z Evropské ligy, hrál za všechny
mládežnické reprezentační kategorie
až po Lvíčata do 21 let. Byl na dvou ME
hráčů do 16-ti let v ČR na Moravě a do
19-ti let ve Finsku, kde mimochodem

vedl národní mužstvo jako kapitán.
Největší část své kariéry Martin působil
v Sigmě Olomouc, následně odešel do
Německa, kde strávil krásných pár let.
(Na fotografii horní řada, první zprava)
Mládežnický fotbal u nás prošel
výraznou změnou a to tak, že družstva
přípravek jsme byli nuceni dočasně nepřihlásit a sestavili jsme družstvo mladších žáků pod vedením Pavla Kříže. Věřím, že se nám do další sezony mládež
podaří udržet a tým přípravky znovu
přihlásit pod novým vedením. Trenéry
stále hledáme.
Dále pokračujeme s rekonstrukcí
horního patra budovy na hřišti ve Vrbovci. V srpnu se pokračovalo s elektroinstalací a přípravou vedení vytápění.
V měsících září a říjnu jsou v plánu další
práce, jako odpady, rozvody vody a dal-

ší zednické práce, podlahy, zateplení
a pod. Velké díky bych chtěl poslat Mirkovi Hátlemu, který se do klubu jakožto
správce hřiště ve Vrbovci zapojil naplno
a pečuje nejen o travnatou plochu, ale
i dobrou náladu mezi hráči a starou gardou, se kterou chodí na tradiční páteční
fotbálek. Nechci opomenout ani Petra
Kostreje a jeho skvělou práci na hřišti
v Dyjákovičkách.
Vážení sportovní přátelé můžete nás sledovat na našich stránkách
www.fkaditeg.cz nebo fcb stránkách
facebook.com/fkaditeg, kde najdete
pravidelnou dávku výsledků soutěží a zápasů, na které vás srdečně zvu.
S novou sestavou hráčů a plány do budoucna se máme jistě na co těšit!
autor článku:
Marek Krnáč, předseda klubu

Hledej žluté kolo, najdeš otevřený sklep
Už před nějakou dobou začali
členové Cechu vinařů Vrbovec uvažovat o tom, jak místním i turistům
nabídnout ochutnávky i prodej vína
ve sklepech, alespoň v letní sezóně,
bez nutnosti se předem s některým
vinařem domluvit.
Až letošní poněkud jiná sezóna je
přivedla ke konečnému rozhodnutí: každý víkend, od pátku do neděle, bude
mít alespoň jeden ze členů Cechu tak
zvanou službu, otevře svůj sklep a bude
náhodným návštěvníkům k dispozici.
Když se zapojí všichni členové alespoň
jednou za léto, mohou pokrýt všechny
víkendy od června do října (od Otevřených sklepů do Vinobraní). A to už zní
dobře! A aby se dalo rychle zorientovat,
který sklep je právě otevřený, vymysleli
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vinaři jako poznávací znamení ŽLUTÉ
KOLO. Vždyť od nepaměti to u nás tak
bylo - před kterým sklepem stojí kolo,
tam je vinař a určitě neodmítne prodat sklenku či láhev vína. Celou akci
vinaři nazvali „Nenecháme vás na suchu“. Tento slogan se dokonce tak líbil
ve Znojmě, že znojemští žádali, zda si
ho mohou vypůjčit. Vrbovečtí se však
své originální myšlenky „nepustili“,
a tak toto zvučné motto zve výhradně do Vrbovce. A o víkendu tradičního
Znojemského historického vinobraní
přivedlo do naší sklepní uličky nemálo
návštěvníků. V tyto dny totiž své žluté kolo před sklep postavilo hned 14
vinařů. Nechtěli uspořádat náhradní
Otevřené sklepy, a vlastní vrbovecké
vinobraní teprve bude (snad), ale za-

pojili se do znojemské výzvy „Vinařské
t(r)ipy“, aby nabídli klidnou sklepní uličku, kde vládne domácí atmosféra, kde
není nouze o dobré víno a pohoštění.
A to se myslím podařilo.
V letošním startovacím roce budou mít vinaři ve sklepech o víkendu
otevřeno ještě minimálně do konce
září: v pátky 16.00 - 21.00, v soboty
11.00 - 21.00 a v neděle 11.00 - 18.00.
autor článku: Veronika Písařová
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Rozhovor se správcem objektu 2/56/1 Jakubem Neradou

Malý objekt s velkou duší

Pane Nerado seznamte nás jako
správce s historií objektu 2/56/1
a zároveň vaší společnou cestou,
která začala na konci roku 2017.
O jaký typ objektu se jedná? Pro
laika je označení 2/56/1 celkem
nesrozumitelné.
Jedná se o lehké opevnění vzor 36,
předchůdce i pro laiky více známých
„ŘOPÍKŮ“. Celé označení se skládá ze
stavebního úseku, pořadového čísla
objektu a typu objektu. Přímo v našem případě 2 (Znojmo) / 56 (číslování objektu) / 1 (typ). Je zajímavostí, že
objekty tohoto typu jsou jiné na Jižní
Moravě a jiné v Čechách. Není tu taková unifikace jako u objektů vz. 37.
Jak jste se o objektu dozvěděli, co
Vás vedlo ke koupi tohoto objektu?
Vše vlastně vzniklo obrovskou náhodou. Člen našeho spolku se zúčastnil
diskuze v rámci akce „Týden proti militarizaci mládeže“, kde se dozvěděl,
o zájmu skupiny lidí zakoupit objekt
lehkého opevnění u obce Vrbovec.
Jednalo se o stejnou skupinu lidí
shromážděnou okolo pana Ondřeje Bělici, který poškodil objekt vz. 37
v mém rodném Vratěníně. Vzhledem

k mému velmi kladnému vztahu k objektům opevnění a nádherné pozici
naproti kapličce u obce Vrbovec jsem
byl rozhodnut okamžitě. Objekt musíme zachránit a vrátit mu jeho zašlou krásu. Během 14 dní jsme mezi
nadšenci do vojenské historie, členy
spolku a veřejností, které nebylo lhostejné co s objektem bude, sehnali
finanční prostředky a já mohl zahájit
protiakci, jít do aukce proti panu Bělicovi, který celou akci nazval „Bunkerkauf“. Zúčastnili jsme se tedy hrdě
aukce pořádané armádou a snažili se
nabídnouti více, nežli protistrana.
Jak je složité vrátit objektu původní vzhled, pomáhá vám někdo?
Osobně bych nepoužil slovo složité,
použil bych slovo pracné. Největší problém byl z hlediska navracení
objektu do původního stavu jeho
poválečná reaktivace. Pro vysvětlení laikovi, objekt, který sloužil jako
dvoustřílnové kulometné hnízdo byl
předělán na pozorovatelnu. Byly zabetonovány střílny, překryty panelovými deskami a ponechány místo
střílen pouze průzory a celý objekt
se následně zasypal zeminou. V le-

tošním roce se nám podařilo objekt
zabezpečit dveřmi, očistit jeho okolí
a pracujeme na očištění střílen do
jejich původního stavu. V této otázce bych velice rád poděkoval vedení
obce Vrbovec a osobně i starostovi, panu Jiřímu Písařovi, který nám
byl velice nápomocný v terénních
úpravách v okolí objektu. Díky laskavé pomoci obce v tento moment
již vidíte objekt ve stavu, v kterém
byl vybetonován. Touto cestou bych
i velice rád poděkoval všem, kteří se
na obnově objektu podílí a věnují svůj
čas na jeho rekonstrukci. V nejbližší
době plánujeme novou hydroizolaci
objektu a následně konečné terénní
úpravy. Čeká nás sice ještě spoustu
práce, ale myslím si, že jsme na velmi dobré cestě. Když porovnám stav
objektu ve chvíli jeho koupě a stav
současný, myslím, že máme být na
co pyšní.
Plánujete v nejbližší době nějakou
akci na objektu, kdy by vás tam
mohla navštívit i veřejnost?
Ano, na 26. 9. 2020 se hrdě zúčastníme akce „Světla nad bunkry“, která
připomíná zářijovou mobilizaci armády v kritickém roce 1938. Na objektu se budeme nacházet v průběhu
celého dne a budeme pokračovat
v jeho renovaci . Chystáme i drobnou
výstavu pro veřejnost. Tímto bych
velice rád pozval všechny se zájmem
o vojenskou historii i ty zvídavé, které
zajímá, co se na objektu děje. Velice
rádi se podělíme o naše plány do budoucna.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Rádi by jsme navázali užší spolupráci jak s obcí, tak i s objekty v našem
okolí. Po dokončení rekonstrukčních
prací by jsme rádi z objektu vytvořili
muzeum a v blízkosti objektu instalovali Informační ceduli.

Na dotazy redakce odpovídal:
Jakub Nerada, správce objektu 2/56/1
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Rozloučení s prázdninami společným výletem
Poslední prázdninovou sobotu jsme vyrazili vlakem do zooparku Sedlec.
Ze začátku to vypadalo, že nám
počasí nebude přát. Od rána bylo
zamračeno a poprchalo, ale nakonec se hezky vyjasnilo a sluníčko
nás doprovázelo po celou dobu výletu. Každý z nás byl na cestu vlakem natěšený. Někteří jeli po dlouhé
době a jiní (z řad mladších účastníků) jeli dokonce poprvé. Tak či tak to
byl zážitek pro všechny. Ze znojemského vlakového nádraží jsme vyjeli
v 9. hodin ráno a po hodince cesty jsme dorazili na místo. Z nádraží
v Sedleci jsme příjemnou procházkou přišli k zooparku. I přestože je
tato Zoo menší, strávili jsme její
prohlídkou téměř dvě hodinky. Viděli jsme zvířátka malá i velká.
V prvním pavilonu jsme viděli různé druhy opic, ptáků, hadů i volně
se pohybující pár pávů s mláďaty.
Ve druhém pavilonu na nás mimo
jiné čekali kozy, poníci, osli, rysi, psi
dingo a velbloud „Kamil“ (tak si ho

pro zábavu pojmenovaly děti). Cestou ze ZOO jsme si udělali zastávku
v malém občerstvení u fotbalového hřiště. Zahnali jsme hlad i žízeň. Dospělí si na chvíli odpočinuli
a děti se ještě vyřádily na dětském
hřišti a potom už jsme se vydali na
cestu k domovu. Zpáteční cesta

rychle utekla. Všichni (hlavně děti)
jsme byli plní zážitků a než jsme si
stihli všechno povykládat, byli jsme
zpátky ve Znojmě. Náš první společný výlet se vydařil na jedničku
a už teď přemýšlíme, kam se vydáme příště.
autor článku: Anna Klásková

Kolo pro život Znojmo Burčák Tour
První zářijovou sobotu se přes
náš katastr přehnal cyklistický
závod Znojmo Burčák Tour České
spořitelny.
Oproti loňskému ročníku byli závodníci k poznání, jelikož je nekryly
nánosy jihomoravského bahna, díky
kterému se z cyklistů stali chodci.
K výbornému průběhu závodu seriálu Kolo pro život kromě krásného počasí přispěla i spousta dobrovolníků
z řad organizátorů, někteří byli z naší
obce. O tom, že se účastníkům na
znojemsku líbí a dobře jezdí, svědčí
i slova pořadatelů závodu: „ Po víkendové pauze vyrazilo Kolo pro život se
svým cyklofestem do Znojma. Jedná
se o nejoblíbenější a nejpopulárnější
závod seriálu.“
Celkem se na start postavilo 1893
příznivců pohybu z celé republiky,
kteří si dle věku a sil mohli zvolit jednu ze 4 variant závodu: trasa B 57
km, trasa C 33 km, Family jízda, Junior Trophy. Může to vypadat, že závod
je určen jen výkonnostním cyklistům,
ale opak je pravdou, skutečně je připraven i pro ty nejmenší nadšence :)
autor článku: Petr Čech
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Posvícení ve Vrbovci

Poslední srpnovou sobotu se
u nás v obci konalo tradiční Vrbovecké posvícení.
I letos jsme tu měli velkou
a malou krojovanou chasu, která
nás celým posvícením provázela
a spoustu věcí si sami připravovala.
Po ranním slavnostním požehnání v kostele a předání práva cha-

se starostou obce se celý průvod
včetně muziky vydal do ulic obce,
aby se na předem daných, v plánku
zaznačených, místech zastavili, zatančili si s občany a pozvali všechny
na odpolední program. Ten probíhal
u kostela a začínal v 15.00 koštem
vín, který si pořádal místní cech vinařů, a na kterém vystoupila cim-

bálová muzika Vinohrádek – DFS
Dyjavánek Znojmo. V 18.00 proběhlo vystoupení malé chasy a začala
hrát hudební skupina Vicomt. Ve
20.00 vystoupila velká chasa spolu
s malou a zábava probíhala až do
pozdních nočních hodin, kdy jsme
se ještě jednou dočkali vystoupení velké chasy s jejich půlnočním
překvapením. Jsme rádi, že se tato
akce mohla navzdory všem hrozícím omezením uskutečnit, podle
hojné účasti bylo vidět, že lidé se už
sejít a pobavit potřebovali. Vše nám
vyšlo výborně, dokonce i avizovaný
déšť přišel až pozdě večer. Děkujeme všem, kdo se na přípravě a organizaci letošního Posvícení aktivně podíleli.
autor článku: Petr Čech

Obecní kronikářka
Vloni jsem se stala kronikářkou naší obce, a tak už druhým rokem sbírám informace,
které použiji k zápisu do kroniky.
Není to vůbec lehké, rozlišit co
je podstatné, co už je jinde zaznamenáno, co má opravdu vliv na život v naší vesnici a co třeba jednou
bude zajímat badatele, až budou
v našich kronikách hledat odpověď
na své otázky. Zatím se tedy cítím
být kronikářským začátečníkem,
který stále tak trochu tápe.
Snažím se shromažďovat novinové články, které píší o Vrbovci
a Hnízdu, letáky akcí, obecní zpravodaje. Velkou výhodou jsou informace od mého muže, starosty
naší obce, od kterého mám zprávy
o dění v obci doslova z první ruky.
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Ve spojení jsem také s mnoha spolky. Ale to ještě stále neznamená, že
se dozvím všechno. Potká-li vás
jakákoli událost, příhoda či zážitek, který by stál za zaznamenání pro budoucí generace, sem
s nimi. (Zprávu mi můžete nechat
na obecním úřadě nebo poslat přes
messenger.) Ráda si je vyslechnu
a sepíšu. A nebo vyfotím a uložím.
Ostatně s fotoaparátem jste mě už
možná nejednou potkali. (Nešmíruji,
zachycuji :). Snažím se zdokumentovat většinu společenských akcí,
ale také třeba průběh výstavby či
rekonstrukcí v obci. Moje fotky najdete například ve fotogalerii obecních webových stránek, na obecním facebooku a samozřejmě také
v obecní kronice.

Věřím, že bude zase brzy příležitost nahlédnout do kronik a hlavně,
že ta moje část v konkurenci předchozích kronikářů obstojí.
autor článku: Veronika Písařová
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Mateřská školka vrbovec - 1. díl.
V tomto zpravodaji se dozvíte
spoustu zajímavých informací o naší
školce. Vzhledem k tomu, že těch
informací, které nám poskytly paní
Dušková a paní Coufalová je skutečně mnoho a krátit je by bylo škoda,
rozhodli jsme se článek rozdělit na
2 části a publikovat postupně. Teď si
tedy můžete přečíst jak v naší obci
školka začínala a fungovala v minulosti, v příštím čísle si počtete
o současnosti. A srdečně děkujeme
oběma autorkám za pěknou dokumentaci chodu MŠ, ve které spousta
z vás dostala základy do života. Předáváme slovo paní Duškové:
Nejdůležitější na existenci MŠ je
především předškolní vzdělávání od
3 do 6 let věku dítěte. V tomto období
získává dítě nejvíce informací během
svého života. Je to nejdůležitější součást života a získávání poznatků, které
ovlivní vývoj dítěte.
Takto vypadá historie školky zapsaná v kronice, kterou založila paní
Antonie Sochorová v roce 1945: Po
osídlení pohraničí občany z Moravy,
Slovenska, Čech a Podkarpatské Rusy
bylo na prvním místě otvírání českých
škol. Mateřská škola (dále jen školka)
byla otevřena ve škole národní na podzim v roce 1945. První učitelkou byla
ustanovena M. Křížová, která překonávala počáteční potíže, zapsáno bylo 34
dětí.
Od ledna 1948 nastoupila jako učitelka paní Antonie Sochorová, počet zapsaných dětí 28. Docházka byla velmi
nepravidelná a dalo hodně práce jak
s dětmi, tak i s rodiči pro zlepšení docházky. Učitelka navštěvovala rodiny,
aby poznala prostředí, ve kterém děti
žijí. Snažila se získávat důvěru dětí
a seznamovala rodiče s prací školky
a významu na výchovu dětí.
1948-49 zapsáno 28 dětí. Na škole byly
prováděny pravidelné inspekce. Velkou zásluhu na plnění úkolů školy měli
příznivci a přátelé z řad rodičů a MNV.
Bylo oploceno místo na školním hřišti.
Rodiče dávali dobrovolné příspěvky na
zakoupení hraček a pomůcek.
1949-50 zapsáno 31 dětí. 1. 11. 1949
byla jmenována A. Sochorová ředitelkou školy. V tomto roce byl provoz od
7.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 19.00
hodin. Nevařilo se. Pěstounkou byla
ustanovena paní Terezie Choloděnková
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Na jedné z nejstarších dochovaných fotek vidíte paní Sochorovou s dětmi.
(dodnes občanka obce paní Bálková).
1950 -51 Dětí přibývalo a péči bylo
nutno rozšířit i na mladší děti a MNV
bylo zažádáno o zřízení jeslí v budově
bývalého doktora. Do této budovy chtěl
natěsnat ředitel školy 45 dětí ze školky. Školka zůstala v národní škole. Od
1. 6. 1950 bylo povoleno stravování dětí.
Jesle stále nebyly a tak se v jedné třídě
pečovalo i o batolata.
1951 – 52 Školku navštívila zemská
zdravotní inspekce. Zavedeno pravidelné měření a vážení dětí.
1952 – 53 Byly zrušeny potravinové
lístky a nebylo třeba naturálií/darů/ od
rodičů.
1953 – 54 zapsáno 40 dětí. Byly vydány první osnovy MŠ pro děti od 3 do 6
let a podle nich se tvořily týdenní a měsíční plány. Svačinka a oběd stály 2 Kčs.
1954 – 55 zapsáno 45 dětí. Byly zřízeny
splachovací záchody a vyměněny okna.
1955 – 56 zapsáno 36 dětí. Školní místnosti zůstaly nevymalovány z důvodu
toho, že občané neplatí daně. Na podzim 1955 byly snižovány stavy vojáků
v obci a o budovu číslo 29 /dnešní MŠ/
bylo zažádáno pro účely samostatné
školky.
1956 – 57 zapsáno 40 dětí. Přestavba
budovy na novou školku se protahovala. Stravování bylo vždy na zimu přerušeno a vařilo se zase až na jaře. Dne 20.
4. 1957 byla školka z národní školy přestěhována na budovu číslo 29.
1957 – 58 zapsáno 26 dětí. Neustále se
prováděly úpravy okolí budovy, mimo
jiné se zasypával sklep na zahradě. Na
část zahrady byly zasázeny brambory.
1958 – 59 /38 dětí/ Zřízena přístavba

z průjezdu a zbourána stará budova.
6. 3. 1959 bylo provedeno velké snížení cen, hlavně textilu a průmyslového
zboží, což se odrazilo i na dětech, které
chodily pěkně a účelně oblečeny.
1959 – 60 /36 dětí/ V září 1960 odešla
do důchodu první ředitelka školky paní
A. Sochorová. Lékařské prohlídky dětí
byly 4x do roka.
1960 – 61 /45 dětí/ Novou ředitelkou
se stává A. Dobrovolná. Od listopadu nové poplatky za stravování podle
platu rodičů a počtu dětí v rodině. Od
1. května 1961 zřízena dvě oddělení.
1961 – 62 /44 dětí/ Byl zvýšen poplatek za hračky ze 3Kčs na 5Kčs.
1962 – 63 /52 dětí/ V lednu byl provoz
uzavřen z důvodu čerpání dovolených
všech zaměstnanců. Většina rodičů
pracovala v zemědělství a v létě byl
provoz zajištěn bez přerušení. MŠ pořádala silvestrovskou zábavu – vybráno 3
000,- Kčs. Děti chodily na filmové představení do národní školy do kinosálu
v Dyjákovičkách. Výlet k velkému rybníku Novasu.
1963 – 64 /42 dětí/ Změna ve vedení
školky, pí. B. Šťavová. Výlet na PS útvar
v Hatích, kde vojáci ukázali dětem zadržení záškodníka psem a výcvik psů.
Prohlédli si celnici a obchod vybavený
pro zahraniční hosty. V zimních měsících byl podáván rybí tuk.
1964 – 65 /40 dětí/
1965 – 66 /44 dětí/ V zimě 3 týdny
zavřeno. Do umývárny zavedena teplá
voda. Za doprovodu 7 dospělých výlet
do ZOO v Jihlavě.
1966 -67 /43 dětí/ Vzájemné návštěvy
MŠ Vrbovec a Dyjákovičky.
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1967 – 68 /38 dětí/ Změna ve vedení
školky – Zahradníková Božena. Na stravování do školky chodily děti z družiny
a učitelé ZDŠ.
1968 – 69 /48 dětí/ V umývárně položena dlažba a stěny obloženy kachlíky,
vše za provozu.
1969 – 70 /55 dětí/ Příspěvky na SRPŠ
platily maminky nedbale a nepravidelně, na schůzky chodily málo. Soudr.
ředitelka byla nemocná, měla chřipku
a onemocnění hlasivek.
1970 – 71 /51 dětí/ Bylo několik drobných úrazů zaviněných neposlušností
dětí. Bylo zavedeno etážové topení, zakoupily se stolky a lavičky na zahradu,
které jsou tam dodnes.
1971 – 72 /42 dětí/ Školu převzala do
vedení nová ředitelka Reichová Věra.
1972- 73 /39 dětí/ Byla uspořádána
hospitace pro členky sekce Tv a 24 učitelek z okolních školek. Paní ředitelka se
po celou dobu svého působení s velkým nadšením věnovala oblasti tělesné
výchovy. V zimě začala velká rekonstrukce školy, vznik dnešní podoby.
1973 – 74 /40 dětí/ Rekonstrukce pokračuje. Zřizuje se nová třída /dnešní
1. třída/ z hospodářské budovy. Přistavuje se šatna, skladiště, hygienické zařízení a veranda. V únoru se přesunuje
provoz školky do náhradních prostorů
v budově ZDŠ.
1974 – 75 /47 dětí/ V lednu 1975 byla
dokončena rekonstrukce MŠ a děti se
vrátily zpátky z provizorních prostor
základní školy (v podstatě tato stavební
změna je dnešní podobou školky).
1975 – 76 /50 dětí/ V zimních měsících
byly děti ozařovány horským sluncem.
1976 – 77 /54 dětí/ Novou ředitelkou
školky byla ustanovena Zlata Dvořáková.
Omlouvám se, že jsem nevyjmenovala
všechny zaměstnance školky od zahájení provozu MŠ, vystřídalo se jich
téměř 70. Tímto končím historii školky
Vrbovce. Začíná se psát historie druhá, 40letá, což je asi něco, co všude
nemají. Nástup učitelek, které byly
všechny místní a vychovaly dvě generace „vrbovčáků“. Byly to paní učitelky
– Dušková Drahomíra, Rolníková Helena
a Skopalová Marie. Tyto pouze po dobu
mateřské dovolené neučili a poté odcházeli všechny v roce 2019 do starobního důchodu. Ve školním roce 1990/91
nastoupil poslední člen vrbovecké „silné“ čtyřky – Dagmar Coufalová, která
pracuje ve školce stále a po odchodu pí.
Duškové do důchodu převzala vedení
MŠ.
1981 – 82 střídání ve vedení školky na
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Sestava posledních desetiletí, zleva paní Dušková, paní Rolníková,
paní A. Šnajderová, paní Coufalová, paní V. Šnajderová, paní Skopalová
jeden rok – Ivančíková A. Od 7. 12. do
11. 1. školka přestěhována do jídelny
JZD z důvodu vnitřních úprav zdí, izolace. O prázdninách oklepání fasády,
nová okna a dveře.
1982 – 83 /48 dětí/ V říjnu nahození
omítek a zabudovány všude okapy.
1983 – 84 /51 dětí/ Ředitelka M. Skopalová odchází na mateřskou a za ní
zastupuje pí. Dušková D. V září postavena nová zeď z bílých cihel /je zde stále/. Úprava záhonu před budovou MŠ,
zasázeno 40 růží.
1984 – 85 /48 dětí/ V září brigáda učitelek v nové mateřské škole v Dyjákovičkách.
1985 – 86 /45 dětí/ V únoru se vrátila z MD pí. Skopalová. Úprava dvoru,
předláždění a zbourána zeď mezi dvorem a zahradou.
1986 – 87 /47 dětí/ Během brigád vybetonování sklepu, oprava dvorku, obložena učitelská umývárna, opraven
plot na zahradě. V červnu se měnily
všechny podlahové krytiny. Léta běžela
dál.
1991 – 92 /40 dětí/ Změna ve vedení školy, na místo ředitelky nastupuje
Dušková D.
1992 – 93 /39 dětí/ Provoz mateřských
škol přestal být dotován vládou podle
počtu tříd a muselo se vyjít s finanční
částkou podle počtu dětí. To se odrazilo
zejména v úpravě pracovních úvazků
učitelek a školnice. Po dohodě učitelek,
buď jedna odejde nebo budeme pracovat na zkrácený pracovní úvazek na

0,77. Zůstaly jsme všechny a překonaly
tuto nelehkou dobu.
1996 – 97 /42 dětí/
Školka v listopadu uzavřena z důvodu
plynofikace. 25. 4. 1997 se uskutečnilo
setkání bývalých zaměstnanců školky
k 40. výročí založení MŠ v budově číslo
29.
1998 - 99 /54 dětí/ O prázdninách rekonstrukce výměna všech světel na zářivky, výměna radiátorů.
2000 – 01 Provedena celková rekonstrukce budovy. Položena nová střecha, celá budova tepelně zaizolována,
natažena nová fasáda, výměna vchodových dveří, nové venkovní schody.
Práce pokračovala i za provozu školky.
2001 - 02 Dokončena rekonstrukce
venkovní omítky školního dvoru, dokončeno zabudování hromosvodu.
2002 - 03 Od ledna přechází MŠ pod
vedení Základní školy Vrbovec. Ředitelkou se stává Mgr. Marie Hahnová.
Po dohodě s OÚ se MŠ stává právním
subjektem. Paní Dušková je pověřena
od 1.1.03 jako vedoucí učitelka.
2003 - 04 V měsíci květnu všechny
učitelky z Vrbovce zastupovaly v MŠ
Dyjákovičky po dobu 5 týdnů z důvodu
nemoci ředitelky školky. Organizačně
to bylo velmi náročné, protože v měsíci
květnu do MŠ Vrbovec chodilo v průměru nejvíce dětí za celý školní rok.
2005-06 Do 2.třídy koupeny nové
židličky a stolky. Na dvorku přestavěna
hračkárna.
pokračování na straně 12
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Informace

Mateřská školka vrbovec - 1. díl.

Životní jubilea
Jiřina Michalcová, 90 let
Marie Daňková, 80 let
Marie Holubová, 80 let
Ludmila Radová, 80 let
Věra Markechová, 80 let

Narození a úmrtí
Narodily se tyto děti:
Natalie Bajglová, Jan Hadžega,
Michal Pykal, Tereza Štouračová
Rozloučili jsme se
s těmito sousedy:
Marie Grobarčíková

Kalendárium

aneb co nás čeká
26. září – Okrsková soutěž v požárním útoku. Dd 10:00 hodin na
fotbalovém hřišti ve Vrbovci
26. září – Světla nad bunkry od 9:30
do 21:00, objekt vojenského opevnění 2/56/1 - řopík u kapličky směrem
na Hnízdo. Prohlídka objektu, ukázka
výstroje, nasvícení objektu
27. září - Pouštění draků, Hnízdo
Začátkem října, termín bude upřesněn později - drakiáda Vrbovec
11. října – Vítání občánků
23. října – Večer světel, Vrbovec
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Na této fotce se určitě spousta
z vás poznáte :)
pokračování ze strany 11
2006- 07 Bylo postaveno nové oplocení na zahradě, sloupky z cihel doplněny celky z pletiva.
2007-08 Nákup lehátek do 2. třídy.
V 1.třídě odstraněno dřevěné obložení
zdí a nahrazeno novým,Před budovou
předláždění volné plochy. Byly zhotoveny vrata oddělující dvůr od návratí.
Oprava stolků a laviček /těch historických/.
2008-09 Na dvorku odstraněna historická pumpa, která dlouhá léta byla pro
děti průlezkou.
2012-13 Změna ve vedení školy, odchází do důchodu paní Marie Hahnová
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a nastupuje Mgr. Galina Blahová.
V roce 2016 zabudování podlahového
topení v 1. třídě, 2017 v 2. třídě a v letech 2018 a 2019 položena podlahová
krytina.
Děti po celou dobu naší historie
jezdily do plavání, navštěvovaly divadelní představení ve Znojmě, chodily
cvičit do tělocvičny ZŠ, spolupracovali
jsme s ostatními školkami z okolí. Zúčastňovali jsme se kulturních a společenských akcí, výletů, sportovních
událostí v rámci možnost předškolního
věku. Během mnoha let se zde střídaly
studentky pedagogických škol, které
zde vykonávaly praxi s přípravou na své
budoucí povolání. Po celou dobu mého
působení se neustále bojovalo s financemi na provoz, na pomůcky a hračky.
Velmi často jsme žádali o sponzorské
dary. Největší zajistili manželé Dymlovi,
koupení nábytku do 2.třídy. Měli jsme
pocit, že školky jsou ve školství až na
tom posledním místě.
Co se mi na práci ve školce líbilo? Každý
den byl jiný, protože to, co napadne děti
v jejich bezprostřednosti a upřímnosti,
to není nikde. Moc mě mrzí, že jsem si
po dobu své 40leté praxe nezapisovala
ty jejich průpovídky. Byl by z toho sešit,
ale čas nevrátíme. Jedna průpovídka
za všechny. Politická nástěnka s Leninem a jedno dítě prohlásí „ Jé soudružko, Fantomas“.
Předávám klávesnici nynější vedoucí učitelce Dagmar Coufalové,
aby pokračovala dál v událostech
školky po nás, nyní spokojených důchodkyň.
D. Dušková
Na pokračování se můžete těšit
v zimním vydání zpravodaje.

Svoz nebezpečného odpadu, sběr železa
Termín přistavení velkoobjemových kontejnerů bude v pátek dopoledne 23 a sobotu 24. října do 15.00
hodin. Nebezpečný odpad bude od-

vážen v sobotu 24. října z Vrbovce
mezi 9.40 až 10.15 a z Hnízda 10.20
až 11.15. Sběr železa proběhne v sobotu 24. října.

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

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

31. října – Vrbovecké vinobraní
31. října - Dlabání dýní, Hnízdo
14. listopadu - Společné pečení,
Hnízdo
5. prosince – Mikulášská nadílka
a rozsvěcení vánočního stromu
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