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Slovo starosty

Jiří Písař,
starosta obce Vrbovec
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Milí sousedé, máme před sebou Vánoce i konec roku. Čas zklidnění, ztišení, regenerace
i bilancování. I já se těším na pár dní volna, kdy bude chvilka si užít čas s rodinou a vychutnat
si každodenní okamžiky. Letošní rok byl hektický, pro mě především díky nové roli starosty.
Vždyť před chvíli jsem se s vámi bavil na našem koupališti a nyní Vás potkávám se šálou
a kulichem. Čas neúprosně letí a byla by škoda trávit ho jen spěchem a nekončící prací.
Využijme tedy tuto dobu k odpočinku, nabrání nových sil a inspirací. O co více budeme nyní
relaxovat, o to větší chuť budeme mít v novém roce pokračovat v práci. Přeji Vám, aby se
Vám všem povedlo najít v rodině i mezi přáteli zmiňovaný klid, radost i uvolnění, abyste do
nového roku vykročili s chutí. Užijte si krásné svátky, dětem Vánoce plné překvapení a do
nového roku hlavně zdraví, štěstí a lásku.
Mám radost z toho, kolik se nás sešlo při rozsvícení vánočního stromečku. Těším se na
další sousedská setkání, co nás čekají. Jsem hrdý na vás na všechny, co udržují tradice českých Vánoc a Mikuláše a neustále tato vrbovecká sousedská setkávání vylepšují.

Co se podařilo a co nás čeká

Lokalita Vrbovec Severozápad – letos již naposled

Největší letošní investice je
téměř u konce. Stavebníkům se
podařilo do konce roku vybudovat
chodníky a všechny asfaltové povrchy.
Zbývají už jen některé terénní
úpravy, osazení dopravních značek
a propojení zbývajících světel. Tím
bude celá čtvrť připravena na svůj
další život. Jak jsme Vás informovali na podzim, zastupitelé vyhlásili
záměr prodeje jednotlivých parcel
a v listopadu tento prodej proběhl. To,
že to nebude jednoduché řízení jsme
věděli od samého začátku. Abychom
se nedopustili nějaké chyby, požádali jsme o spolupráci společnost AKV
s.r.o.. Ta se specializuje na právní
poradenství obcím a s touto proble-
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matikou má bohaté zkušenosti. Díky
jejich radám a doporučením jsme již
v prvním kole prodali všech 17 obecních pozemků. V současné době
probíhají podpisy kupních smluv
s vybranými zájemci. V následujících
letech by tedy měly v této čtvrti vyrůst nové domy. Stavebníci se musí
podrobit určitým pravidlům, jakými
jsou například zákaz vjezdu vozidel
do obytné zóny těžším jak 12 tun.
Stavět mohou jen určitý typ domů
s konkrétním tvarem střech, mohou
být maximálně dvojpodlažní. Musí
respektovat i výšku a druh oplocení
před domem, dodržovat stavební linii
a zajistit alespoň dvě parkovací místa
na svém pozemku. Vše se řídí územní studií, která celou lokalitu definuje.

Stavebníci by měli své domy vybudovat nejpozději do pěti let, jinak jim
hrozí peněžitá sankce. Spekulace
s pozemky je ošetřena předkupním
právem obce. Není toho málo co
mají stavebníci dodržovat, ale pokud
chceme zachovat ráz naší vesnice, je
nutné tato kritéria nastavovat. Přeji
tedy všem novým vlastníkům parcel,
ať se jim vše podaří podle jejich představ a snů a jsou ve svých nových
domech a domovech šťastní a rádi se
do nich vrací.
Pro úplnost ještě dodávám, že
zbudování celé lokality stálo naši
obec přibližně 28,5 mil. Kč. Tato částka byla hrazena z vlastních prostředků, bez půjček.
autor článků: Jiří Písař
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Oprava komunikace „U Vrbového“
je již hotova a předána obci

DAJ

Nové vyhlášky
Podle nařízení vlády musely obce
do konce roku změnit dosavadní vyhlášky o místních poplatcích. Většinou je měly obce zahrnuty pod
jednou souhrnnou vyhláškou, a tak
tomu bylo i u nás. Proto od ledna
budeme mít tři nové vyhlášky, a to
o poplatku ze psů, z pobytu a za užívání veřejného prostranství. Nejvíce
Vás bude zřejmě zajímat poplatek ze
psů, kde zůstává stejná cena 100,Kč za psa pro všechny občany a 50,Kč za každého dalšího psa.

Výměna vodoměrů

Z výběrového řízení jako zhotovitel na toto dílo vyšla vítězně
společnost COLAS CZ, a.s., která
komunikaci opravila podle našich
požadavků a v daném termínu
předala novou cestu k užívání.
V rámci opravy jsme na doporučení odboru dopravy doplnili na komunikaci i vodorovné dopravní zna-

čení, které vymezuje stání vozidel
v křižovatce a upravuje hranici křížení komunikací. Na jaře bude doplněno ještě o jednu přerušovanou
čáru, která ohraničuje komunikaci
směrem na Načeratice. Před obchodem je také nově vodorovným
značením jasně vymezena autobusová zastávka.

Naše obec je vlastníkem obecního vodovodu a z toho plynou
i povinnosti s pravidelnou výměnou vodoměrů. Na podzim jste už
někteří zaznamenali, že zaměstnanci provozní společnosti VAS
a.s., již některé vodoměry vyměnili.
Převážně se jednalo o ty nejstarší
vodoměry, které jsme měli v plánu
vyměnit v letošním roce. S postupnou výměnou budeme pokračovat
i v následujícím roce. Výměna bude
probíhat například i v panelových
domech, kde výměnu zajistí naši
zaměstnanci po předchozí domluvě. Nové vodoměry plánujeme
obměnit i v Hnízdě. Pro Vás, odběratele pitné vody, tato výměna nepředstavuje žádné starosti. Nemusíte si zapisovat stavy vody nebo
čísla měněných vodoměrů. Všechny tyto úkony provedou pracovníci, kteří výměnu budou realizovat.
Doporučujeme jen standardní kontrolu, zdali je po nějaké době vše
v pořádku a někde třeba nezačne
kapat voda. Což jsou běžné starosti
každého z nás, co máme vodoměr.

Rozpočet obce na rok 2020 je připraven
V době, kdy dostáváte do
svých schránek tento zpravodaj
je již jasné, jak dopadlo naše poslední letošní zastupitelstvo 18.
prosince, kde budeme schvalovat rozpočet na rok 2020.
Zatím mohu napsat jen to, že
příští rok bychom měli pracovat
s rozpočtem ve výši 41 371 000,- Kč
na straně příjmů a 48 940 300,- Kč
na straně výdajů. Do příjmů jsou
zahrnuty i prostředky z prodeje
stavebních parcel ze severozápa-
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du, proto je rozpočet tak mimořádně vysoký. Ve výdajích obce
jsou naopak započítány i doplatky za zbudování inženýrských sítí
v této lokalitě, které byly připraveny k proplacení už letos, jen se
úhrada předsune do dalšího roku.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji tedy
nebude záporný, ale bude uhrazen
z naspořených peněz z minulých
let. Investovat bychom chtěli do
rekonstrukce toalet a technického
zázemí v mateřské škole ve Vrbovci,

výstavby hasičské zbrojnice, zbudování chodníku a zpevnění komunikace u obecní stodoly naproti obchodu, zahájení budování parčíku
a studie řešení kanalizace v Hnízdě
s vlastní čistírnou odpadních vod.
Pokud již budeme mít všechny potřebné doklady, tak také konečně
do po několik let slibované opravy
mostku se zábradlím přes Vrbovecký potok na první křižovatce ve
směru od Znojma.
autor článků: Jiří Písař
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Rozhodně se nenudíme

Žáci naší školy netráví svůj
čas pouze ve třídách, často se
vydávají za mnoha aktivitami i do
terénu.
Krásy Národního parku Podyjí
poznávali naši sedmáci, když podnikli vycházku do okolí Sealsfieldova
kamene. Žáci druhých a třetích tříd
se zdokonalují ve svých plaveckých
dovednostech (plavání je jednou
z aktivit, které má škola zařazeny ve
svém ŠVP) a mnohé třídy také využily některý z edukačních programů
Jihomoravského muzea a Městské
knihovny ve Znojmě. Žáci druhého
stupně pravidelně navštěvují Městské divadlo v Brně, kde letos na
podzim zhlédli světoznámý muzikál
Mamma Mia! Prezentaci středních

škol na Střední odborné škole, Dvořákova, Znojmo a Azylový dům ve
Znojmě navštívili žáci 9. třídy v rámci preventivního programu. Účastníme se i různých sportovních soutěží, velmi dobře si vedli naši malí
florbalisté, kteří v turnaji Perito cup
obsadili 2. místo a v okresním turnaji žáků ČEPS CUP 3. místo.

DAJ

Zimní čas
ve škole
Na žáky i jejich rodiče čekalo
v době adventu mnoho zajímavých akcí.
Vánoční atmosféru svým vystoupením dokreslil školní pěvecký
sbor, a to hned dvakrát, 5. 12. 2019
při rozsvěcení vánočního stromu ve
Vrbovci a 12. 12. 2019 ve Chvalovicích při vernisáži výstavy O lásce,
víře a naději. Žáci prvního stupně, členové sboru a dramatického
kroužku se svými učiteli se pilně
připravovali na vánoční besídku,
která se konala 17. 12. 2019. Všechna vystoupení se nesla v duchu
zimy a Vánoc. V současné době žáci
9. ročníku dokončují nácvik předtančení na Ples Spolku rodičů při
ZŠ a MŠ Vrbovec. Ples se tradičně
uskuteční v Kulturním domě v Dyjákovičkách 24. 1. 2020 a hrát bude
skupina Vicomt. Všechny srdečně
zveme a předem děkujeme za dary
do tomboly. Blíží se také termín odjezdu na lyžařský výcvikový kurz na
Horní Bečvě, na který žáci odjedou
26. 1. a vracet se budou 31. 1. 2020.

Půjčování lyží
běžeckých i sjezdových
Žáci a zaměstnanci školy / Ostatní
Boty
20 Kč/den 40Kč/den
Lyže+hůlky 25 Kč/den 50Kč/den
Helma
15 Kč/den 30Kč/den

Školní družina
V tomto školním roce do nově
opravených tříd naší školní družiny nastoupilo ve čtyřech odděleních 103 dětí.
V rámci školní družiny mohou
děti navštěvovat také řadu zájmových útvarů např. keramiku nebo

K půjčovnému je účtován jednorázový poplatek 50Kč/ks za nachystání vybavení. (Škola neprovádí odborné seřízení lyží)
výtvarný či rukodělný kroužek,
kde se setkávají s různými druhy
materiálů a technik. Děti z keramického kroužku se podílely na
výrobě Hroznových koz na Vrbovecké vinobraní a drobných dárků
na vánoční jarmark, který proběhl společně s Vánoční besídkou
17. 12. 2019. Výtvarné práce žáků
jsou úspěšné v mnoha soutěžích.
Paní vychovatelky připravily pro
děti také mnoho různých pohybových aktivit, atletickou olympiádu,
Klokánka – soutěž v přeskakování
lana, Dračí soutěž.
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V době před lyžařským výcvikovým
kurzem (26. 1. – 30. 1. 2020) je nabídka lyžařského vybavení omezena.
Půjčovní doba:
PO: 13:30 -14:00, ÚT: 13:30 -14:00
Kontakt:
Mgr. Lenka Štipčáková
stipcakova.lenka@zsmsvrbovec.cz
Mgr. Vojtěch Barcal
barcal.vojtech@zsmsvrbovec.cz

autor článků: Pavla Bednářová
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DaR Vrbovec, z.s. (Děti a rodiče Vrbovec)
Po klidnějším létě jsme se s Dětmi a rodiči setkali několikrát během
podzimu a podařilo se nám připravit
pěkné akce. Tou tradičně nejoblíbenější byl Večer světel s lampionovým průvodem a občerstvením
v podobě smažených brambor.
Dětí i rodičů se sešel velký počet
a všichni si trasu krásně nazdobeným Vrbovcem užili. Zjistili jsme, že
tomu, kdo projde celou trasu, brambory chutnají zaručeně nejvíc. Velké
poděkování patří nejen maminkám
doprovázejícím děti, ale především
všem tatínkům a ostatním, kteří
se podíleli na přípravě občerstvení. Jen pro představu, brambor se
letos snědlo téměř 25kg, takže po
cestě opravdu vyhládlo.
Další akcí byla drakiáda na fotbalovém hřišti. Počasí bylo nádherné, ale větru málo, takže jsme
se zabavili především různými činnostmi a hrami s kaštany, listy a šiškami. Draci sice také lítali, ale stálo
nás to opravdu velké úsilí. Na závěr
krásného odpoledne jsme si opekli
špekáčky.
V rámci podzimních kluboven
jsme navštívili koňskou farmu rodi-

ny Kroutilíkovy v Lechovicích. Děti
si vyslechly zajímavé informace
o péči o koníky, měly možnost je
nakrmit a hlavně se na nich svézt.
Poslední letošní klubovna probíhala již tradičně v hasičce a týkala se
blížících se Vánoc. Děti si nazdobily jak dopisy Ježíškovi, tak i obálky,
a přinesly je v následujícím týdnu ke
stromečku. Tam už na ně čekal speciální pošťák, aby jim vše orazítkoval
a vrátil k odeslání. Kdo nestihl dopis vyrobit v klubovně, dostal ještě
šanci přímo u pana pošťáka, kde
jsme nachystali malou dílničku.

Poslední letošní akcí bylo tvoření s babičkami a dědečky z Domova
pro seniory U Lesíka. Několik maminek se staršími dětmi se za nimi vypravilo a společně si při zpěvu koled
a popíjení dětského punče vyrobili
krásné vánoční lucerničky a svícínky. Tuto krásnou akci bychom
nebyly schopny zorganizovat bez
pomoci dětí z MŠ Vrbovec a chvalovických maminek, které se k nám
rády přidaly. Zároveň musíme poděkovat firmě Pila Bohdálek Vrbovec za dřevěné základy na svícínky.
Autor: Eva Kubíková

Sdružení dobrovolných hasičů Vrbovec
V podzimních měsících proběhl již tradiční sběr železného
šrotu, kde se podařilo nasbírat
bezmála 10.400 kg za což patří
díky všem, kteří přispěli.
Začátkem zimního období jsme
připravili techniku na zimní užívání. Dále jsme navázali spolupráci
s SDH Šatov, kde se jedná o sjednocení našich a jejich mladých hasičů
k vytvoření společného závodního
družstva v požárním sportu.
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I letos se budeme podílet na
tradičním zpívání u vánočního stromečku a silvestrovském výšlapu, kde
vás občerstvíme něčím k zahřátí.
Dne 7. 12. 2019 proběhla každoroční výroční valná hromada SDH
Vrbovec, kde jsme zhodnotili uplynulý rok a projednali plán činnosti na rok 2020. Souběžně s touto
výroční valnou hromadou proběhly
volby na další pětileté období výboru SDH Vrbovec.

Autor: Pavel Komín
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FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky

První polovina sezony je za
námi. V týmu mužů jsme měli těžký podzim.
U klíčových hráčů nás potkalo
spoustu zranění, proto jsme od třetiny soutěže spíše bojovali o udržení
v tabulce do 10 místa, což se nám
na konec podařil s 13 body. Tím bych
chtěl poděkovat všem klukům, kteří
to nevzdali a především v posledních pěti zápasech jsme bojovali až
do konce. Stejně tak patří velký dík
i našim fanouškům, kteří chodí pravidelně, alespoň na domácí zápasy
a jdou nás podpořit. Jak už jsem
psal v minulých číslech, zájem o fotbal v ne jen v menších obcích upadá
a je to znát i na straně mladých lidí,
sportovců. Možná je to i dobou. Lidé
mají spoustu jiných možností, jak
trávit volný čas, pokud nějaký mají.
Nebo více pracují a nemají čas. Moc
bych si přál, aby alespoň neděle odpoledne byla pro fandy fotbalovým
svátkem jako kdysi, kdy naši dědové
a tátové chodili na fotbal s radostí a těšili se na to. Věřím, že se nám
podaří tuto tradici udržet a že nás
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fandové, alespoň ti skalní neklamou.
Zraněným klukům přeji v přestávce
brzké uzdravení a těším se, že nás
na jaře doplní v plné síle a pomohou
nás dostat do první poloviny tabulky
zpět, kam patříme. Připojuji také jednu vzpomínkovou fotografii. Většina
těchto skvělých fotbalistů, našich
tátů, strýčků, dědečků už není mezi
námi. Schválně kdo je poznáte?
Naši nejmenší si vedli znamenitě,
kdy kluci ze starší i mladší přípravky
pod vedením trenérů z Dyjákoviček
odvedli skvělou práci. St. Přípravka
na krásném 3 místě s 30 bodů a nejmladší na 6 místě s 25 body. Krásná
práce! Děkuji. Podpora mládeže vnímáme jako nejdůležitější, proto po
úspěšném turnaji 1 ročníku AditegCupu připravujeme s trenéry další
kolo turnaje po sezoně 2019/2020
O termínu Vás budeme včas informovat.
Pokračujeme v rekonstrukci budovy ve Vrbovci. Letos se nám podařilo postupně přepracovat projekt
rozestavení místností v horním patře
budovy a ve spolupráci s obcí jsme

doladili konečnou podobu a využití
celého prostoru. Máme místnosti,
tak jak bylo navrženo a po složité
rekonstrukci již máme finální podobu i se sociálním zázemím. Hlavní
místnost s pohledem do hřiště, která
bude pro širokou veřejnost využívána jako sportovní prostor s využitím
od malé posilovny, stolního tenisu,
fotbálku a dalších. Moc se na to těším. Do konce roku máme slíbenou
elektroinstalaci s přípravou na vytápění celého objektu. Po novém roce
bychom chtěli pokračovat s odpady,
vodoinstalací a dalším. Budu také
moc rád, za případné Vaše připomínky, nápady, náměty, jak situaci ne
jen ve fotbale, ale obecně ve sportu
v našich obcích zlepšit, posunout
dále. Kontakty na mne, nebo kolegy
z výboru najdete na www.fkaditeg.
cz Najdete zde také, tabulky, odkazy
na výsledky atp.
Vážení sportovní přátelé, děkujeme Vám za přízeň a přeji Vám mnoho
zdaru.
Autor článku: Marek Krnáč

16.12.2019 10:52:45

Činnosti spolků

7

ZPRAV

DAJ

Klub BAVSE

Na podzimních schůzkách se
seniorky věnovaly ručním pracím.
Z korálků jsme navlékaly náramky a pletly závěs na skleničky, který
jsme využily při otevřených sklepích během vinobraní.
Naší největší říjnovou akcí byl
jednodenní výlet do Prahy. Autobusovou linkou jsme se dopravily
na Florenc. Tam nás přivítal kamarád Václav, který nám dělal průvodce. Odtud jsme společně zamířili
na Hrad. Prošli jsme se po nádvořích, navštívili jsme Chrám sv. Víta
a shlédli střídání hradních stráží.
Po obědě v obchodním centru na
Smíchově jsme se vydali na Kampu
a po Karlově mostě na Staroměstské náměstí. Tam jsme shlédli Staroměstský orloj v chodu. Prohlídku
Prahy jsme zakončili na Václavském
náměstí. Přestože jsme k cestování
po Praze využili metro i tramvaje,
bolely nás nohy. Měli jsme ale hezké
zážitky a dobrý pocit, že jsme náročný program zvládli.
Autor: Jaroslava Táborská
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Rozsvícení vánočného stromečku

Letos jsme poprvé uspořádali
společné pouštění draků.
Počasí bylo příjemně větrné už
od samého rána, a tak se na poli nad
vesnicí mohlo vznést do vzduchu
hned několik draků. Děti si opekly
špekáčky a dostaly drobnou sladkost.

Helloween

12. října bylo odpoledne ve
znamení podzimu.
Každý si přinesl vydlabanou
dýní, kterou si podle své fantazie
vyřezal a nazdobil. Po setmění jsme
u čekárny všechny dýně rozsvítili
a vybrali 5 nejpovedenějších strašidel. Večer jsme zakončili procházkou s lampiony a malým občerstvením v KD Hnízdo.

V sobotu 30. prosince jsme
se opět po roce sešli u slavnostního rozsvícení vánočního stromečku, abychom společně přivítali adventní čas.
Ještě před samotným rozsvícením nám děti zazpívaly koledy za
doprovodu fléten a jako překvapení byl nachystaný malý ohňostroj.
Pro děti byl na zahřátí uvařený
horký čaj a pro dospělé svařené
víno, které zajistila obec Vrbovec.
Všichni, kteří přišli, mohli ochutnat
vánoční cukroví, které napekly děti
s maminkami při společném předvánočním pečení.
Organizaci a přípravu celé akce
zajistili: Klásek Jan, Plavec Jan, Tržil Václav, Schöner Václav. Děkujeme

Vánoční pečení a tvoření ozdob

Mikulášská
nadílka
I ve Hnízdě se večer 5. 12. objevil Mikuláš se svými věrnými,
andělem a čerty.
Po roce se zase přišli podívat na
naše děti, aby je pozdravili a předali
nadílku. Celý večer navštěvovali rodiny v obci, aby se zeptali dětí, jak
jsou šikovné a co se za poslední rok
naučily nového. I tento rok nebeská
inspekce dopadla dobře a všechny
děti zůstaly u svých rodičů :).
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Při společném pečení vánočního cukroví a vytváření ozdob
jsme se již 9. listopadu navnadili
na vánoční atmosféru.
Místností se linula vůně perníčků, lineckého pečiva a vanilkových

rohlíčků. Děti se se zájmem zapojily
do pečení cukroví i do vyrábění ozdob na vánoční stromeček.

Autor článků: Alena Klásková
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Mikulášská nadílka a rozsvěcení stromu
Mikulášská nadílka již tradičně zahajuje vrbovecké sousedské Vánoce, jak jsme nazvali
sérii setkání v čase adventním,
vánočním i novoročním.
Již tradičně je také příležitostí k prvnímu rozsvícení vánočního
stromu, který letos dostal nové
ozdoby, světla i hvězdu. Zatímco
vloni doplnila vrbovecký betlém
zvonička, letos přibyl anděl. A také
pošťák a Ježíškova pošta. Protože
milujeme tradiční české Vánoce,
nabídli jsme letos dětem, aby přímo u stromečku napsaly Ježíškovi
a pošťák jim dopis opatřil speciálním razítkem, aby se jejich dopis
k němu včas a v pořádku opravdu
dostal. A zájem dětí byl veliký, takže příští rok pošťák určitě dorazí
znovu. Další program už probíhal
jako v minulých letech. Vystoupil

pěvecký sbor naší základní školy,
děti přivolaly Mikuláše, společně
rozsvítili stromek a pak už se jen
recitovalo a rozdávaly se balíčky s dobrotami. Letos jich Mikuláš
rozdal 200 ve Vrbovci a 50 v Hnízdě. Celý program zakončil velkolepý ohňostroj. Poslední novinkou,
nejen na Mikuláše, jsou originální
vrbovecké hrnky, které mají nahradit jednorázové plastové kelímky.
Abychom šetřili životní prostředí
nabízíme nyní čaj nebo svařák právě z těchto hrnků, které je možno
si za vratnou zálohu zapůjčit nebo
je nevracet a nechat si je. Můžete
si je přinést s sebou na příští akci
(Zpívání u stomečku 25. 12., Silvestrovský výšlap 31. 12., Tříkrálový
koncert 5. 1.), nebo si naopak příště
domů odnést další hrnek a mít jich
víc.

Vrbovecké vinobraní s Hroznovou kozou
Letošní čtvrtý ročník se mimořádně vydařil.
Babí léto, které se udrželo až
do konce října proslunilo i poslední
říjnovou sobotu, a tak konečně ne
v dešti a větru, ale ve slunečních
paprscích, jsme mohli oslavovat
ukončení letošní sklizně hroznů.
A snad právě díky mimořádně krásnému počasí, snad pro pohostinnou
a domáckou atmosféru naší sklepní
uličky nebo pro jedinečnost Hroznové kozy letos do Vrbovce zavítal
rekordní počet návštěvníků. Prodaných vstupenek organizátoři napočítali okolo 1800, ovšem skutečný
počet osob bude s největší pravděpodobností ještě vyšší. A věříme,
že byli všichni spokojení, že nevážili
cestu zbytečně a hlavně, že se budou rádi vracet. Vždyť mnozí přijeli
ze vzdálených konců republiky i ze
zahraničí. Mapa u vstupu ukázala,

že zastoupeno bylo Slovensko, Rakousko i Polsko, přijeli lidé z Plzně,
Prahy, Liberce, Hradce Králové či
Ostravy nebo Břeclavi. Mimořádný
byl letos i zájem médií. Reportáž
z tohoto vinobraní natáčel Čes-

ký rozhlas i německý rozhlas ARD,
pravidelnými návštěvníky už jsou
redaktoři znojemských novin. A tak
se věhlas vrboveckého vína i dobré jméno vrbovecké pohostinnosti
a zábavy neslo zase široko a daleko.

Přednáška na téma Moravské terroir a Vrbovec
Od listopadu do března není
mnoho práce venku, na zahradách, polích i vinohradech, brzy
se zešeří, a tak se dá vyšetřit
chvilka třeba na přednášku.
Nyní v listopadu to byla přednáška teprve třetí v pořadí, a sice
na téma „Moravské terroir a Vrbo-
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vec“, přednášel Mgr. Martin Markel
Ph. D. Posluchači ne zcela zaplnili
zasedací místnost obecního úřadu a jedním dechem vyslechli téměř dvou hodinový výklad, týkající
se vinařství na přelomu 19. a 20.
stolení na Moravě, Znojemsku i ve
Vrbovci. A přestože bylo informací

spoustu, bylo jasné, že vědomosti
pana Markela nejsou zdaleka vyčerpány a že nebyl ve Vrbovci hostem naposled. Přesto další, zřejmě
únorová přednáška, bude zase z jiného soudku.
Autor článků: Veronika Písařová

16.12.2019 10:52:48

Akce ve Vrbovci

ZPRAV

11

DAJ

Vrbovecký hrnek pomáhá
šetřit životní prostředí

Společný výlet
do Vídně

Chceme šetřit životní prostředí, a proto upouštíme od
používání jednorázových plastových kelímků a nahrazujeme je
klasickým hrnkem.
Nechali jsme proto v Chráněných dílnách Znojmo vyrobit originální vrbovecký hrnek, který budeme nabízet za zálohu 60,- Kč
k zapůjčení na všech akcích, kde
bude občerstvení. Hrnek můžete po
použití vrátit a bude vám vrácena
záloha, nebo si ho můžete nechat
jako suvenýr. Samozřejmě, že si
můžete vzít i jakýkoliv vlastní hrnek, rádi vám do něj čaj nebo svařák
nalijeme. Poprvé jsme ho použili na
Mikulášské nadílce, opět se s ním
setkáte na „Zpívání“, „Výšlapu“ či
„Koncertu“. Pokud by si ho chtěl někdo zakoupit jako dárek nebo suvenýr mimo akce, je to možné v úřední
dny na obecním úřadě.

Společný výlet do adventní
Vídně jsme pojali malinko netradičně, tedy cestovali jsme vlakem a s průvodcem.
A ukázalo se, že to nebyl vůbec
špatný nápad. Jízda vlakem byla
pohodlná a rychlá. Vystupovali jsme
na stanici Belveder a spolu s průvodcem jsme postupně navštívili
pět adventních trhů na pěti náměstích. Cestou jsme si poslechli pár
informací o významných budovách,
které jsme míjeli, i o historii města.
Čas byl i prohlídku stánků, ochutnání punčů, svařených vín i sladkých či slaných dobrot. Celodenní
procházku Vídní jsme končili u katedrály svatého Štěpána. Nastoupili
jsme do zpátečního vlaku na stanici
Vídeň střed a všech třicet se nás
trochu unavených, ale spokojených
vrátilo domů.
Autor článků: Veronika Písařová

Životní jubilea

Hrabalovi 50 let spolu – zlatá svatba

Životní jubilea
90 let – Terezie Bálková

Narození a úmrtí
Narodily se tyto děti:
Sofia Pataky
Matyáš Zukal
Radim Adamov
Sandra Krymová
Kristýna Barcalová
Malvína Sáblíková
Nela Kolářová

Jsou okamžiky, které z paměti
jen tak nevymizí a jedním z takovýchto okamžiků je i kulaté výročí
sňatku.
Když mě oslovila rodina manželů Hrabalových, zdali bych mohl
jako starosta symbolicky oddat opět
jejich rodiče, byl jsem samozřejmě
pro. Protože komu se naskytne být
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při tom, když mají manželé zlatou
svatbu? A když to bylo celé ještě
dobře utajené překvapení, tak to nemůžete odmítnout dvojnásob. Přeji manželům Hrabalovým spoustu
elánu, pevné zdraví a ať mají kolem
sebe i nadále takovou správnou rodinu.

Rozloučili jsme se
s těmito sousedy:
Štěpán Kochan
Jan Ištvánek
Zlatuše Lenochová
Ján Zmeko

Autor článků: Jiří Písař
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Odcházení, aneb když Jana střídá Janu
Po devíti letech nás opouští
účetní obce paní Jana Maršounová.
Pod jejím vedením jsme mohli
investovat do oprav a do rozvoje,
aniž bychom pocítili jakýkoli problém, co se týče rozpočtové kázně a legislativy obecně. Převzala
svůj úřad v nelehké době a musela si poradit s novými a stále více
zatěžujícími požadavky státu na
různé evidence, statistiky a hlášení. O tom, že je její práce kvalitní,

Kalendárium

aneb co nás čeká
25. prosince
Zpívání u stromečku
Na návsi u kostela od 17.00
Malý sousedský vánoční „koncert“
a společné zpívání koled.
31. prosince
Silvestrovký výšlap Vrbovec
Sraz u obecního úřadu v 10.00
Společná silvestrovská vycházka
okolo Vrbovce zakončená opékáním
buřtů, společným přípitkem a kořeněná silvestrovskou náladou. Přijďte
se naladit na Silvestr.
31. prosince
Silvestrovský výšlap Hnízdo
V Hnízdě se vypravíme na společnou
procházku od 14:00 hodin.
4. ledna
Tříkrálová sbírka
Ve Vrbovci i v Hnízdě proběhne
tradiční sbírka Charity Znojmo
5. ledna
Tříkrálový koncert
Ve vrboveckém kostele od 16.00
Slavnostní tříkrálový koncert skupiny Mosty ze Znojma.
24. ledna
Školní ples
V kulturním sále v Dyjákovičkách
Hrát bude skupina Vicomt.

svědčí například i poslední letošní
audit Jihomoravského kraje, který
byl bez závad. Paní Maršounová
zůstává pracovat dále jako účetní
obce v Tasovicích, kde žije. Přejeme jí pevné zdraví, elán a dobrou
náladu, úspěchy v práci i šťastnou
rodinu. Na místo účetní obce jsme
z výběrového řízení vybrali Ing.
Janu Čeledovou, která vystudovala státní správu a má zkušenosti s účetnictvím i ze soukromého
sektoru.

Otevírací doby, kontakty, informace:
Obecní úřad Vrbovec
Vrbovec 146, 671 24 Vrbovec
Pokladní hodiny:
pondělí a středa
08:00 - 12:00 hod.
13:00 - 17:00 hod.
Tel: 515 230 183
E-mail: podatelna@obec-vrbovec.cz

Knihovna
Zapůjčení knih zdarma
Přístup k internetu zdarma
Vrbovec 146 (přízemí OÚ Vrbovec)
Otevírací doba:
každé úterý 16:00 – 18:00
Tel.: 515 230 183
E-mail: knihovna@obec-vrbovec.cz

Uzavření obecního úřadu
Obecní úřad bude letos otevřen naposledy v pondělí 23. 12. 2019 do 12:00 hodin
a poté od nového roku v obvyklých úředních dnech. Upozorňujeme, že poplatky za
komunální odpad, psy a podobně začneme přijímat až od února.

Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství
Naše obec je zařazena do systému zpětného odběru vyřazeného elektroodpadu.
Určené místo odběru je obecní stodola
naproti prodejně COOP. Vysloužilý odpad přineste osobně v pracovní dny mezi
07:00 až 15:00 hodinou. Proškolení zaměstnanci obce jej převezmou a uloží.
Pokud tento termín nestihnete, můžete
si telefonicky na čísle 515 230 183 domluvit termín jiný.
Přinášet sem můžete:
- mechanické elektrozařízení (točivé):
odstředivky prádla, ventilátory, vysavače, mixéry, odšťavňovače, mlýnky, ventilátory, šicí stroje, vrtačky, brusky, pily,
zahradní sekačky, vibrační brusky, hoblíky, frézky, bourací kladiva, tlakové myčky
a další,
- tepelné elektrozařízení: sporáky, vestavěné trouby, varné plotny a desky, žeh-

ličky, fritovací hrnce, varné konvice, el.
pájky, zařízení na svařování plastů a další,
- mechanické a tepelné elektrozařízení:
myčky, pračky, sušičky, vysoušeče vlasů,
kulmy na vlasy, teplovzdušné ventilátory,
horkovzdušné páječky a další,
- elektrozařízení k chlazení a mrazení:
všechny druhy chladící a mrazící techniky,
- elektrozařízení, které využívá indukci,
mikrovlny: mikrovlnné trouby, indukční
plotny, nerotační holicí strojky, svařovací
přístroje a další.
- televize, PC, tiskárny, zářivky a další.
V obci dále můžete ukládat na vybraných místech do odběrných nádob sklo,
plast a papír, kovové obaly / zejména
plechovky / a máme zde i nádoby na
použitý stolní olej, který do nich ukládejte v plastových PET lahvích. Kartony na
použité baterie / tužkové, mikrotužkové,
monočlánky a podobně / naleznete na
Obecním úřadu a v prodejně COOP.

22. února
Masopust
Od 10.00 Vrbovecký masopust

Svoz odpadu v období vánočních svátků

1. března
Dětský karneval
v tělocvičně ZŠ Vrbovec

27. 12. 2019 – komunální odpad

21. března
Beseda s důchodci
Od 14.00 Ve školní jídelně

Autor článků: Jiří Písař
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20. 12. 2019 – plasty
3. 1. 2020 – komunální odpad

Přehled vývozů na následující rok je ve Zpravodaji na samostatném listě. Od 1. 4. 2020 začneme s vývozem BIO nádob, které si můžete po
novém roce vyzvednout na obecním úřadě.
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