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Slovo starosty

Jiří Písař,
starosta obce Vrbovec
Milí sousedé, zchudli jsme. Zatím nemluvím o penězích, to se
ukáže později jak na tom budeme,
ale jsme prostě jen o pár stránek
tenčí.

2
Všichni naši dopisovatelé nám nemají co valného poslat, protože se nic
moc valného také neděje. Reportáže
z jarních nabitých společenských
akcí jsou pohublé a je jich méně, než
jak jsme byli všichni zvyklí. Kalendář
akcí jsme pro jistotu vynechali zcela,
protože vlastně nedokážeme odhadnout, co se bude, nebo vlastně může,
dít. Přes tyto nástrahy a obtíže jsme
pro vás nachystali přehled novinek,
přidali několik fotografií a postřehů.
Stavíme hasičárnu, rekonstruujeme
školku, budujeme novou třešňovou
alej, vytváříme originální dětské hřiště. Máme také, díky bohu, náš katastr
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tak veliký, že projít jej celý, budou vás
bolet nohy. Až půjdete na obhlídku
všech míst, o kterých jsem v úvodu
psal, tak si vezměte s sebou i nějakou
igelitovou tašku nebo pytel, ty by se
vám mohly cestou hodit. Přeji Vám
pěkné procházky po okolí a také, jak
by řekla moderátorka Iveta Toušlová
v televizním programu Toulavá kamera: „Soustu pozitivních lidí s negativním testem“.
PS: Na obálce je fotka jednoho
kriticky ohroženého druhu chráněné rostliny, po které nese název celá
mez v blízkém okolí. Schválně, poznáte ji?

Co se podařilo a co nás čeká

Zimní údržba dřevin
Leden a únor již tradičně patřil
práci v lesíku a zimní údržbě dřevin.
Zaměstnanci obce čistili okraj lesíka i vnitřní cestu tak, aby se porost
nerozrůstal mimo vymezený prostor a cesta byla pohodlně průchozí. Vytipované, suché a nemocné
stromy uvnitř porostu byly zájemci
z řad občanů naší obce samotěžbou
pokáceny. Také jsme začali s čištěním porostu okolo vodárny, zarostlé a neprůchozí polní cesty vedoucí
pod viniční tratí U sv. Urbana (cesta
od paloučku až po státní silnici). Byly
odstraněny keře, náletové dřeviny
i suché staré třešně. Únorová silná
ledová námraza způsobila, že řada

stromů neunesla tíhu ledu a začala se lámat. V první chvíli pomohli
svým operativním zásahem naši
dobrovolní hasiči a uklidili polámané
větve tam, kde spadli do silnice, či
jinak ohrožovaly bezpečnost. Za to
jim patří velký dík! K topolům podél
silnice na Hnízdo byla povolána firma specializující se na rizikové kácení, aby ořezala větve zasahujících do
silnice. Zdá se, že jejich celkový stav
už ale není dobrý a bude třeba v dohledné době stromy úplně pokácet
a vysadit nové. Také topoly rostoucí
v lokalitě tzv. starého rybníka, poblíž
pily, jsou přestárlé a nebezpečné.
Proto jsme rozhodli o jejich odstranění. Jednalo se o rychlé rozhodnu-

tí v situaci havarijního stavu, a tak
nemáme zatím jasno v tom, jak toto
místo upravíme. Nabízí se obnova
tůně, či mokřadu, palouk, odpočinkový kout. Rozhodně bychom ho
chtěli ponechat jako „zelenou plochu“.

Obnovujeme polní cestu pod vinicí
u sv. Urbana a vysazujeme novou alej
Pamatujete, kam jsme jako
děti chodily na třešně? První
„Májovky“ chutnaly nejlíp a rostly u cesty pod vinohrady u sklepů.
Dnes už jich tam moc nenajdete. Většina stromů je suchá, přestárlá nebo dokonce chybí. Cesta
v první půli je zarostlá a z části neprůchozí, v druhé půli se projet dá,
ale i zde jsou stromy staré, poničené, zarostlé trním. Rozhodli jsme se
tedy, že cestu i alej obnovíme. Celá
je ale dost dlouhá a tak bude práce
rozdělena na několik úseků a něko-
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lik let. První část, úsek od paloučku
k úlům, už je vyčištěn, cesta srovnána a jsou připraveny výsadbové
jámy pro nové třešně. Jejich výsadba je plánována na konec března. Bude se jednat o stromy, které
budou věnovány dětem narozeným
v loňském a na konci předloňského
roku ve Vrbovci. Jejich rodiče mohou pomoci s výsadbou. O přesném
termínu je budeme informovat.
V dalších letech budeme pokračovat, příští zimu bychom rádi upravili
úsek od úlů ke konci lesíka.
autor článků: Jiří Písař
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Velká přestavba mateřské školy začala
Třetího března jsme předali společnosti Pozemní stavby, s. r. o. Znojmo, jež vyhrála výběrové řízení, všechny doklady
k největší letošní investici „Stavební úpravy v MŠ Vrbovec“.
Jedná se o vybudování nových
toalet pro děti v obou třídách, výstavbu technického zázemí pro
pračku, sušičku, sklad prádla, plynový kotel a kancelář vedoucí učitelky. Zbourání starého skladu
hraček a vybudování skladu nového v blízké stodole. Rekonstrukci a zbudování nových odpadních
přípojek a předláždění dvora. Aby
se pracovníci mohli ihned pustit do
demolice a výstavby, aniž by ohrozili malé předškoláky, budou děti

po domluvě s vedením mateřské
školky chodit místo na dvorek na
dětské hřiště u fotbalových kabin.
Hotovo by mělo být na konci letních
prázdnin a celková cena by měla

být 4.585.000 Kč. V rámci tohoto
projektu usilujeme paralelně o dva
dotační tituly. Jeden z Ministerstva
financí a druhý z Ministerstva pro
místní rozvoj.

Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálová sbírka
Charity byla premiérově jiná.
Nechodilo se od domu k domu,
nezpívaly se koledy a ani se nepsala na dveře svěcenou křídou
ona tři ochranitelská písmena
K+M+B. Přesto se tato sbírka
i u nás uskutečnila. S místní pobočkou charity a s vedením prodejny Jednota ve Vrbovci jsme
dojednali umístění jedné poklad-

ničky přímo u obslužného pultu.
Darovali jste celkem 10.718 Kč
a 31,40 €. S trochou nadsázky
by se dalo říct, že jsme opravdu neměli tříkrálovou sbírku „na
salámu“, nýbrž u salámu. Sbírka
ještě ale nekončí, přispět můžete formou DMS nebo převodem z účtu. Více informací naleznete na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz

Zvýšení ceny vodného a stočného
Od prvního května letošního
roku bude platit nový sazebník
ceny vodného a stočného.
K tomuto kroku jsme se rozhodli
po dlouhé úvaze a důkladné finanční
analýze. Momentálně máme jednu
z nejnižších cen, která ale nepokryje všechny náklady. Velkou výhodou
je, že máme svůj vlastní zdroj pitné vody, který je prozatím stabilní
a po spuštění úpravny je naše voda
v kategorii kojenecké. Bohužel, ani
tento stav nám nezaručí, že cena
vody bude stabilní také. Náklady na
její provoz nekompromisně rostou
a vodovodní a stoková síť pomalu stárne. K její obnově do fondu
oprav v posledních letech vydáváme z obecního rozpočtu celkem
1 milion korun a ani tato částka zdaleka nestačí na všechna pokrytí.
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Správný postup by měl být takový,
že cena vodného a stočného by
měla pokrýt nejen provozní náklady, ale i amortizaci celé soustavy.
Po pomyslném dožití vodovodní
a stokové sítě, bychom měli mít na
speciálním účtu naspořeno na nový
vodovod a kanalizaci. Proto cena
vodného bude nově 35 Kč a cena
stočného 38 Kč za 1 m3. K těmto
cenám je nově připočítávána sazba DPH ve výši 10%. Pokud bychom
brali v potaz průměrnou roční spotřebu na obyvatele 36 m3 vodného a 30 m3 stočného, tak se jedná
o zvýšení přibližně o 50 Kč měsíčně
na osobu. Předpokládaná výše záloh podle vaší spotřeby vám bude
vypočítána při vyúčtování. Myslete
na to a včas si upravte svou výši záloh ze svého účtu nebo SIPO.

Pro srovnání uvádíme
ceny v okolních obcích
a ve Znojmě bez DPH.
Chvalovice
vodné 47 Kč, stočné 40 Kč
(z toho u stočného 23 Kč
platí za občany obec)
Slup
vodné 38,50 Kč, stočné 44 Kč
Šatov
vodné 35 Kč, stočné 35 Kč
Hluboké Mašůvky
vodné 47 Kč, stočné 43 Kč
Mašovice
vodné 47 Kč, stočné 39 Kč
Mikulovice
vodné 40 Kč, stočné 40 Kč
Znojmo
vodné 55,25 Kč, stočné 45,25 Kč
autor článků: Jiří Písař
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Co nového ve škole?

V rámci opatření, která byla
zavedena v souvislosti s nemocí
COVID 19, mohli od 4. ledna 2021
navštěvovat školu pouze žáci
1. a 2. třídy.
I když pro naše prvňáčky neprobíhalo první pololetí typicky,
protože docházelo ke střídání prezenční a distanční výuky, zvládli se
mnohému novému naučit. V matematice už umí sčítat a odčítat do
deseti. V českém jazyce dokážou
napsat většinu písmen a poradí si
i s dvojhláskami au a ou, umí číst
s porozuměním a napíšou i krátký dopis. V hodinách prvouky se
zaměřili na zdravý životní styl,
seznámili se s řadou zajímavých
témat jako lidské tělo, úrazy a nemoci. Běžné vyučování si mnohdy
zpestřili tematickými a projektovými dny – zažili báječnou indiánskou
matematiku a vytvořili si pyramidu
zdravé výživy. V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu
museli i naši nejmladší žáčci přejít
od 1. 3. 2021 na distanční výuku.
Ostatní žáci pracují ze svých
domovů už delší dobu. Typický
den žáka je takový, že v 8:00 hodin
usedne před počítač, tablet nebo
jiné zařízení a propojuje se se svými spolužáky a učiteli přes aplikaci
MS Teams, kterou naše škola používá stejně jako velké množství dalších škol v ČR. Každý školák stráví
prací on‑line 3-4 hodiny, menší
děti méně, větší více. Pro všechny je práce tímto způsobem velmi
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náročná, děti hůř udrží pozornost
a přes veškerou snahu učitelů je
potřeba učit se i samostatně. Bohužel, čím déle tento stav trvá, tím
méně se chce některým dětem
pracovat. Děkujeme všem rodičům
za podporu při domácí výuce. Je to
především jejich každodenní kontrola a kvalitní spolupráce s učiteli při odesílání zadaných úkolů,
co udržuje určitý standard výuky
a pomáhá zajišťovat funkční vzdělávací vztah rodič‑žák‑učitel.
V tomto zpravodaji bychom
vám rádi představili i pohled
z druhé strany: Jaký je den učitele? Popíšu vám den paní učitelky
z prvního stupně. Ráno usedne
k počítači. Každá hodina „vysílání‘
zabere minimálně stejný čas přípravy. Po odučení svých on‑line
hodin začne opravovat práce dětí.
Každému žákovi se snaží odpovědět a pokud někdo něčemu nerozumí, vysvětluje danou látku i individuálně. Po domluvě s rodiči
některým žákům volá a procvičují
společně plynulost a správnou
techniku čtení. V podvečer začíná
příprava na další zítřejší on‑line
výuku. Konečně hotovo, jde rychle
spát, protože zítra má další on‑line
a musí být čilá.
Nestěžujeme si, víme, že je to
potřeba a jiná cesta bohužel není.
Všichni bychom byli raději ve škole.
Doufejme, že vláda vymyslí způsob, jak děti do škol dostat. Mnohé
maminky mají obavu z testování
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dětí a posílají do školy nesouhlasné
dopisy. Vzhledem k tomu, že zatím
neexistuje příslušené krizové opatření vlády nebo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR,
které by vůbec povinnost testovat
děti před vstupem do školy stanovilo, je poněkud předčasné dělat
závěry a vymýšlet řešení.
Škola nemůže žádným způsobem sama zrušit nebo změnit obsah příslušného právního předpisu a ve chvíli, kdy by postupovala
v rozporu s povinnostmi, které jí
tento předpis stanovuje, bude se
sama dopouštět protiprávního jednání.
V současné době jsou zavřené
i obě mateřské školy z nařízení vlády. Předškoláci pracují distančně,
dostávají úkoly od svých paní učitelek, mají odkazy na procvičování,
aby byli na práci ve škole dobře připraveni.
Několikrát už jsme byli v karanténě, obě školky i škola. Jedna karanténa dokonce právě probíhá ve
školce v Dyjákovičkách. O velkém
štěstí všech a prozíravosti učitelek
vypovídá situace z prosince. Když
se paní učitelky dozvěděly o pozitivně testovaném rodiči, proto
z preventivních důvodů nasadily
dětem roušky. Dítě mělo být testováno až těsně před Štědrým dnem.
Dne 25. 12. nám volali z Krajského
hygienického střediska - pracoviště Znojmo, že dítě je pozitivní.
Zjišťovaly se kontakty, nastavovala
karanténní opatření. Díky včasnému nasazení roušek se nikdo další
nenakazil, po Vánocích nepokračovala karanténa a děti se mohly vrátit do školky.
Blíží se doba zápisů do školy
a do školky. Zápis do školy proběhne začátkem dubna distančním
způsobem. Všechny informace budou dostupné na webových stránkách školy www.zsmsvrbovec.cz.
Bude opět vícedenní, aby rodiče
měli možnost vše řádně vyplnit a do
školy doručit.
Zápis do mateřské školy bude
v květnu. Zatím uvažujeme o distanční formě, ale uvidíme. Opět
všechny informace najdou zákonní
zástupci na webových stránkách
školy. Tyto informace budou zveřejněny až po ukončení zápisu do
ZŠ, tj. v polovině dubna.
autoři článku:
Galina Blahová, Pavla Bednářová
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DaR Vrbovec, z.s. (Děti a rodiče Vrbovec)

Při psaní minulého příspěvku
jsme všichni doufali, že v únoru
se již sejdeme při tradičním karnevalovém veselí ve vrbovecké
tělocvičně.
Přání se nám nevyplnilo, vládní
opatření nám opět zakázala pořá‑
dání jakýchkoli vnitřních akcí, ale
protože touha dětí i rodičů po „ně‑
čem normálním“ byla obrovská, do‑
vedla nás až ke krásnému Pohád‑
kovému Vrbovci. Veškeré přípravy
proběhly přes zprávy a komunikaci
na sociálních sítích a telefonech,
ve velké míře nám pomohl i obecní

úřad, a tak se za mrazivého neděl‑
ního odpoledne proměnil Vrbovec
v pohádkové místo. Od tří hodin si
mohly děti vyzvednout v hasič‑
ce plánek a podle něj pak navštívit
nejen své oblíbené pohádkové po‑
stavy, ale také třeba kovboje nebo
lesní víly. Na každém stanovišti byl
pro děti nachystán jednoduchý úkol
a většinou i malé občerstvení. Po‑
časí bylo pravé zimní, mrzlo a svítilo
sluníčko, a atmosféra byla úžasná.
Po několika týdnech jsme měli mož‑
nost vidět v ulicích usměvavé sou‑
sedy a nadšené děti, většina z nich

přišla dokonce i v maskách. Po spl‑
nění všech úkolů si mohly znovu
u hasičky vyměnit orazítkovanou
mapku za pěkný balíček.
Je těžké něco v dnešní době
plánovat, ale přesto se nevzdává‑
me. Od dubna bychom rádi v pří‑
padě uvolnění opatření obnovili
dětské klubovny, vždy první středu
v měsíci. Zatím jsou v plánu pouze
venkovní aktivity. A budeme znovu
doufat, že na začátku června se se‑
jdeme na dětském dni a na začátku
července při otevírání koupaliště.
autor článku: Eva Kubíková

FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky
Dobrý den vážení, dovolte
abych i já přispěl troškou informací k činnosti našeho klubu.
V době kdy píši tyto řádky, je
rozhodnuto o definitivním zákazu
pohybu osob mezi okresy a další. Ni‑
kdo nevíme co bude dál, a jestli jar‑
ní soutěž vůbec začne. Letos jsme
vážně uvažovali o tom, zdali tradiční
Silvestrovský fotbálek zorganizu‑
jeme, abychom neriskovali zdraví
mezi sebou. Na konec jsme v ome‑
zeném počtu a za přísných opatření
venkovní fotbálek realizovali. I přes
všechna omezení jsme s trenérem
mužů naplánovali zimní přípravu.
Venkovní výběhy a cvičení jsme ve
spolupráci s kondičním trenérem
plánovali v omezeném provozu,
ale i tak se podařilo plnit tréninko‑
vý plán, alespoň z části a udržet se
v kontaktu. Kluci jsou všichni až na
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drobná svalová zranění zdraví.
Pro činnost našich přípravek
a žákovského družstva jsme pro le‑
tošek získali finanční dotaci „můj
klub“ a pevně věřím, že ji budeme
moci využít a mládežnickému fot‑
balu nahradit téměř půlroční nečin‑
nost. Je velmi těžké plánovat něco,
co je možné jen teoreticky. Nicmé‑
ně věřím, že pandemie s příchodem
oteplení a lepší organizací opatření
výrazně oslabí.
Existuje i naděje na lepší vede‑
ní FAČR (fotbalová asociace české
republiky), kde bylo na podzim kvůli
kauzám podplácení a ovlivňování
zápasů v loňském roku PČR zadrže‑
no 20 lidí včetně předsedy Romana
Berbra. Vzniká nové uskupení v čele
s našimi bývalými reprezentanty
Vláďou Šmicerem, Honzou Kolerem
a spol., kteří chtějí pro Český fotbal

to, co si zaslouží. Už na úrovni okresů
více prostředků na rozvoj sportovišť,
podporu mládeže, fotbalové kempy
a další! Více se můžete dozvědět i na
www.fevoluce.cz
V letošním roce bychom rádi po‑
kračovali ve spolupráci s Obcí Vrbo‑
vec na dostavbě horního patra na
hřišti Vrbovec. V plánu jsou obklady,
dlažby, osvětlení, a další dokončo‑
vací práce, které jsou již v přípra‑
vě. V řešení máme další dotace na
údržbu hřišť a sportovního areálu.
Vážení a milí, sportovní přátelé. Na
závěr bych vám chtěl popřát pevné
zdraví! Sportujte jak je to jen možné
a nařízené omezení dovolí. Choďte
do přírody, otužujte se a udržujte
v pohodě. Moc se těším, až se po‑
tkáme zase normálně na některých
sportovních akcích.
autor článku: Marek Krnáč
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Proč jsou v zahradě u sv. Jana
Nepomuckého ti divní brouci?
Protože jsme ji věnovali šlechtění vinné révy a boji proti mšičce
révokazu.
Vrácení pozemku zahrady z dlouhodobého pronájmu zpět obci spustilo úvahy, jak tento prostor dále využívat. Od začátku byla jasné, že by se
měl stát veřejně přístupnou zelenou
plochou, která bude nejen krášlit
obec, ale může být i cílem procházek. Zároveň může cizí návštěvníky
projíždějící Vrbovcem třeba na kole
tzv. vtáhnout k nám. Něco jim prozradit o naší vesnici a inspirovat je, která
místa u nás by ještě mohli navštívit.
Z těchto úvah se zrodil nápad spojit
zahradu se šlechtěním vinné révy,
které k Vrbovci neodmyslitelně patří.
Zahradní architekti, kteří zpracovávali studii pro tuto lokalitu, se tedy
zamýšleli nad tím, jak to všechno
propojit. Proto byl podle jejich návrhu
pro děti k prolézání vyroben révokaz
místo berušky, proto budou vysazeny v zahradě dva řádky vinohradu.
Jeden řádek Vrbosky a jeden Veritas,
odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize, vyšlechtěných ve Vrbovci.
Nyní, na jaře, nás čeká poslední část
realizace zahrady. Instalujeme lavičky a informační tabuli, vybudujeme
drátěnku a vysadíme vinnou révu.
Přibydou vyvýšené záhony s bylinkami, pod stromy vysejeme trávník
a plocha podél silnice bude oseta
květnou loukou.
A jak to tedy celé se šlechtěním
bylo? Mezi roky 1858–1862 byl do
Evropy z východního pobřeží Severní
Ameriky zavlečen jeden z vůbec nejnebezpečnějších škůdců vinné révy,
mšička révokaz. Saje na kořenech,
tím se vytváří nádorky (tzv. nodozity) způsobující uhnívání a oslabení
kořenového systému a následuje
úhyn celé rostliny. Mšička dokázala
v rekordním čase zlikvidovat většinu evropských vinic a chybělo málo,
aby vinná réva tomuto cizopasnému
hmyzu podlehla úplně. Invazi nešlo zastavit a během necelých 20let
jí podlehly 4 milióny vinic, více než
40 % všech vinic ve Francii. Zasaženy
byly i Španělsko, Portugalsko a Itálie
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včetně Sicílie. Řádění mšičky nebyly
ušetřeny ani vinařské oblasti u nás
a na jižním Slovensku. První doložený záznam z roku 1890 pochází z jižní
Moravy ze Šatova u Znojma. Nešťastní vinaři zkoušeli rostliny postřikovat
chemikáliemi a insekticidy, avšak bez
znatelných účinků, zanechávajíc za
sebou zamořenou a toxickou půdu.
Ti nejzoufalejší se uchylovali k praktikám, které hraničily s magií. Zahrabávali živé žáby do napadeného
kořenového systému rostlin révy či
nechávali drůbež volně se pohybovat
po vinohradech se zbožným přáním,
že zákeřný hmyz vyzobou. Mnozí stavěli na okrajích vinic tzv. phyloxerové
kříže, jakousi obdobu morových sloupů a doufali, že nákaza se jim vyhne.
Řešením se nakonec ukázala být nepřímá ochrana, štěpování oček původních evropských odrůd révy vinné na americké podnože, které byly
prokazatelně odolné vůči mšičce.
Ze Znojma se proto vypravila
delegace vinařů do Vídně na ministerstvo orby Dolnorakouské vlády.
Výsledkem úspěšného jednání delegace bylo oficiální zřízení Císařsko
královské technická stanice pro potírání révokazu na Moravě ve Znojmě
pro celou pohraniční vinohradnickou
oblast v zakoupené budově s přilehlými vinicemi ve Znojmě na Loucké ulici nad nedalekým Louckým
klášterem. Byly založeny matečné vi-

nice pro produkci podnoží stejně jako
vzorové vinice se sortimentem odrůd
evropské révy k zajištění dostatečného množství oček. Je zajímavé,
že vykoupené svažité pozemky s vinicemi byly prastaré vinohrady založené oslavanským klášterem v roce
1225. Postupně byly obnovované,
ale bohužel, v roce 1980 byly určeny
jako stavební pozemky pro bytovou
zástavbu a dnes tam stojí desítky
řadových domků na ulici Vinohrady.
Zásluhou stanice a jejich šlechtitelů
byla dokončena ve dvacátých létech
minulého století obnova všech vinic
výsadbami štěpovaných sazenic révy
vinné. Velmi úspěšná práce stanice
byla přerušena v roce 1938 při obsazení Znojma nacistickým Německem.
V průběhu válečných let byly keře
semenáčů kříženců odstraněny, odvezeny či zničeny a tím také zničena
dlouholetá šlechtitelská práce a celá
staniční základna. Vedoucím šlechtitelem Zemských vinic a školek ve
Znojmě byl v roce 1945 jmenován C.
Míša a prakticky začínal od základů.
Po nezbytné obnově vinic a budovy
už o rok později začíná s udržovacím
šlechtěním 9 odrůd: VZ, SČ, MT, SZ,
NG, TČ, CHČ, RV, BH. V roce 1950 bylo
zahájeno novošlechtění a řada křížení. V roce 1958 byl jmenován novým
vedoucím Ing. M. Zbořil, který stanici
vedl až do roku 1972.
pokračování na straně 7
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Vánoční
okýnka
Místo
tradičního
ZPÍVÁNÍ
U STROMEČKU jsme si letos dopřáli alespoň ZPÍVÁNÍ OKOLO VÁNOČNÍCH OKÝNEK.
Sejít se společně na návsi nebylo
možné, ale projít se s rodinou po vánočně vyzdobeném Vrbovci šlo. A tak
se domluvilo deset rodin, přidali se
i hasiči, že před svým domem, hasičárnou, nachystají něco malého na zahřátí a na posilněnou, aby nám ta vycházka lépe ubíhala. A tak se každý kdo měl
chuť, mohl vypravit 25. 12. 2020 mezi
17.00 a 19.00 hodinou na procházku.
Do kroku hrály koledy z místního rozhlasu a každou chvíli bylo k dispozici i malé samoobslužné občerstvení.
Někde to bylo cukroví, jinde chlebíčky,
k tomu výborné vánoční čaje. Nabízely
se dokonce prskavky nebo Betlémské
světlo. Večer se mimořádně vydařil,
užili jsme si krásnou vánoční atmosféru. Moc děkujeme všem, kteří připravili pohoštění. Ohlasy byly pozitivní
a volaly po tom, že by mohla vzniknout
nová tradice, třeba Štěpánská koleda
u vánočních sousedských okýnek. No
uvidíme, jak se všechno vyvine. Každopádně, vydařených akcí není nikdy
dost.

Proč jsou v zahradě u sv. Jana Nepomuckého ti divní brouci?
pokračování ze strany 6
V tomto období došlo také k výměně pozemků ve Strachoticích
za 8 ha ve Vrbovci, kde se vysadila
podnožová réva a vybraný materiál 7 odrůd. Nástupcem úspěšného
šlechtitele se stal samostatný šlechtitel M. Goldhammer, který mimo jiné
pokračoval s 12 odrůdami v udržovacím šlechtění. V létech 1979 - 81
se postupně rušilo a předávalo sídlo
stanice s historickými vinohrady ve
Znojmě a od roku 1983 byl celý půdní
fond o rozloze 34,5 ha a Šlechtitelská stanice, soustředěny ve vlastním
oploceném areálu v katastru obce
Vrbovec, podél silnice směřující ze
Znojma k hraničnímu přechodu Hatě.
V roce 1981 převzal vedení stanice
Ing. J. Ševčík. Na stanici pracoval
od roku 1971 v udržovacím šlechtění
a má spoluautorství na vyšlechtění
několika klonů a odrůd révy vinné.
Například v roce 2004 byla uznána
nová odrůda Vrboska (kříženec Tramín červený x Čabaňská perla) vy-
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šlechtěná šlechtiteli Ing. M. Zbořilem,
Ing. J. Ševčíkem, Ing. J. Tomáškem,
Ing. I. Ludvíkovou a Jiřím Hladíkem.
Posledně jmenovaný byl od roku 1993
až do zprivatizování stanice v druhé
polovině devadesátých let, vedoucím
stanice. Ampelos, a. s. Šlechtitelská
stanice vinařská vznikla privatizací
původní stanice. Navázala na tradici
nejstaršího šlechtitelského pracoviště u nás. Jméno stanice je odvozeno
z řecké mytologie a je spojeno s názvem vinného keře ampelos. Náplň
práce stanice je velmi široká. Mimo

udržovacího šlechtění 20 odrůd révy
vinné a 5 odrůd podnožových rév,
se zabývají novošlechtěním moštových odrůd na ranost a cukernatost,
produkcí oček, podnoží a sazenic,
signalizací chorob a škůdců v oblasti
a udržují genofond révy vinné ČR.
Zdroj: www.znojmcity - 110 let
výročí šlechtitelské stanice, Milan
Sedláček - Znalecvin.cz, Martina
Réblová - Choroby vinné révy
autor článků: Veronika Písařová
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Ukliďme si Vrbovec
240
litrů
BEZPLATNÉ
NÁDOBY
NA BIO ODPAD

BIO NÁDOBY

Nadále nabízíme bezplatně nádo‑
by na bio odpad. Pokud jste si je
Obec Vrbovec poskytuje od 9. března
nestačili vyzvednout, nebo pokud
pro své občany nádoby na separovaný BIO odpad.
byste potřebovali ještě jednu navíc,
Nádoby jsou o objemu 240 litrů a pro snadnější manipulaci jsou opatřeny kolečky.
Nádoby budou zapůjčeny bezplatně na dobu 5 let a poté budou vaše.
tak
se zastavte za námi na obecním
úřadě. Nádoby se budou vyvážet od
14. dubna do konce listopadu, vždy
každou druhou středu
Smlouvy o výpůjčce můžete podepsat na obecním
úřadě ve Vrbovci v úředních dnech, to je v pondělí
a ve středu v době 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin.

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

S vývozem plných nádob započneme od 1. dubna
do konce listopadu každou druhou středu.

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

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

DO BIO NÁDOBY NEPATŘÍ:
zbytky jídel, vaječné skořápky,
maso a kosti, oleje a tuky, uhynulá
zvířata, dlouhé větve, popel, uhlí,
cigarety, jednorázové pleny, smet‑
ky z chodníků, plast, sklo, textil,
kovy, směsný komunální odpad,
nebezpečný odpad, kamení, zemi‑
na, zvířecí exkrementy.

Životní jubilea
Jozef Velčický, 80 let
Anna Šmídová, 85 let
Soňa Pokorná, 85 let
Marie Süssenbeková, 97 let

Narození a úmrtí
Narodily se tyto děti:
Lukáš Hlávka
Rozloučili jsme se
s těmito sousedy:
Libuše Suchánková
Jiří Lenoch
Gheorghe Suba
Thim Kim Yen Tong
Jan Krnáč
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Vloni jsme se kvůli covidové
situaci nezapojili do celostátní
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Nebylo možno se sejít ve větším
počtu v jeden den, dát si společ‑
ně snídani na posilněnou a vyrazit
uklízet. A zdá se, že pokud bychom
chtěli letos čekat na takovou mož‑
nost, tak také nic nebude. Přichá‑
zíme tedy s výzvou: Ukliďme Vrbo‑
vec. Vždyť si můžeme na vycházku
s dětmi nebo se psem vzít s sebou
igelitovou tašku a do ní cestou se‑
brat to, co do přírody nepatří. Po‑
kud víte o místě, a bohužel i taková
v našem katastru jsou, kde je nepo‑
řádku více, můžete se zastavit na
obecním úřadě, vyzvednout si ru‑
kavice a igelitové pytle a sbírat do
nich. Nebo jen udělejte na dostup‑
ném místě hromadu nasbíraného

nepořádku, dejte nám o ní vědět
a my ji odvezeme a uklidíme. Za‑
pojit se můžete po celé jaro. Děkuji
už teď všem, kteří nejsou lhostejní,
není jim jedno, v jakém prostředí ži‑
jeme. Všem, kteří zatoulanou PET
lahev, odhozený plastový sáček,
nebo cokoli jiného odnesete pryč
bez nutnosti vyhlášení jakékoli úkli‑
dové akce.

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

Svoz nebezpečného odpadu, sběr železa
Termín přistavení velkoobje‑
mových kontejnerů bude v pátek
9. dubna 2021 dopoledne a sobota
10. dubna 2021 do 15. 00. Nebez‑

pečný odpad v sobotu 10. dub‑
na 2021 z Vrbovce mezi 9.40 až
10. 10 a z Hnízda 10.15 až 10. 30. Sběr
železa proběhne v sobotu 10. dubna

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
Otevřeno pouze
výdejové okénko:
každé úterý 16.00 - 18.00 hod.
Tel.: 515 230 183
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