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Slovo starosty

Jiří Písař,
starosta obce Vrbovec
Milí sousedé, dnes mi dovolte
malé politické zamyšlení.
Pokud se něco odehraje v hlavním
městě, zdá se, že je nám to tak vzdálené, že se nás to snad ani nemůže
týkat. A pokud přeci, tak než to k nám
dorazí, trvá to nekonečně dlouho, že
už to pomalu ani neplatí. Netýká se to
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však špatných zpráv. Ty k nám bohužel dorazí bleskurychle.
Takovou neradostnou zprávu jsme
dostali nedávno a je přímo zásadní
pro náš rozpočet. Poslanci se pustili
do plnění předvolebních slibů a zrušili
super hrubou mzdu. Může to znít zajímavě, média jsou plná grafů a čísel,
samotní politici září štěstím, jak pro
nás vybojovali snížení daní a jak budeme mít plné peněženky. Ano, něco
málo navíc by nám mělo zůstat, ale
to něco navíc zaplatíme mnohokrát.
Stát se tímto rozhodnutím dobrovolně zbavil přibližně 130 miliard korun, aniž by tento výpadek příjmů
jakkoli nahradil. A tyto prostředky
budou nyní chybět i nám. Obce mohou fungovat jen díky tomu, že dostávají od státu přerozdělené daně,
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což jsou jejich hlavní příjmy. V roce
2020 jsme od státu obdrželi přibližně
20 milionu korun. Pokud projdou
návrhy poslanecké sněmovny a podepíše je prezident, tak v roce 2021
budeme hospodařit jen s 16,5 miliony,
nejčernější scénáře hovoří dokonce
o částce 14 milionů korun! To je tak
výrazný pokles příjmů, který nelze
nepoznat. Znamenalo by to drastické škrtání v rozpočtu napříč všemi
kategoriemi a v podstatě by nás to
paralyzovalo v jakémkoli rozvoji. Doufám jen, že k takovému scénáři nedojde, že nebudeme muset seškrtávat
všechny projekty ani omezovat obecní dotace do sportu a kultury. Zůstávám optimistou, jen si říkám: nezapomínejme, že co se děje v Praze se nás
tady týká víc než dost.

Co se podařilo a co nás čeká

Oprava zábradlí mostků

Rok 2020 bychom mohli nazvat rokem oprav mostků. Každého, který ve Vrbovci máme, se
týkala nějaká oprava.
V listopadu jsme převzali opravenou římsu a nové zábradlí na
obecním mostku přes Vrbovecký
potok směrem k vodárně. Od plánů

k činům tady byla opravdu dlouhá
cesta, nejdříve zabralo spoustu času
vyřízení povolení od všech potřebných subjektů, následně jsme přes
rok nemohli najít zhotovitele, který by mostek opravil za rozumnou
cenu. Když už jsme jej vybrali, tak
nebyl pro změnu dodržen dohod-

nutý termín. V tomto případě jsme
uplatnili sankci za pozdní předání
díla. V létě jsme také opravili železný
mostek pro pěší u zahrady sv. Jana
Nepomuckého, kde bylo instalováno
nové zábradlí. Ostatní mostky a zábradlí jsme natřeli jednotně modrou barvou. Most u Retro penzionu opravila Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje. Došlo zde
k odbahnění potoku pod mostem,
vyspravení koryta novými kameny,
opravě mostovky a instalaci nového
zábradlí. Znamená to ale i jeho zúžení téměř o 1 metr na celkových 5,5
metru šířky. Při míjení se dvou protijedoucích aut v místě zúžení bude
potřeba zpomalit, a tak řidiči budou
muset více sledovat provoz. Pro nás
to znamená nejen bezpečnější mostek, ale také zpomalení vozidel při
průjezdu obcí, alespoň v některých
místech, což je jedině dobře.

Rozpočet obce na rok 2021 je připraven ke schválení
Na posledním letošním zastupitelstvu jsme 16. prosince schvalovali rozpočet obce na následující
rok 2021.
Uzávěrka zimního Zpravodaje
byla již před tímto termínem, takže
Vás můžu jen informovat o tom, že
bychom měli pracovat s rozpočtem
v celkové výši 24.985.600,- Kč na
straně příjmů a 39.033.600,- Kč na
straně výdajů. Jelikož máme výdaje vyšší, než příjmy, musíme zbytek
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dofinancovat z vlastních naspořených peněz. Jak jsem psal v úvodníku
Zpravodaje, vše se ještě bude odvíjet
od vládních jednání. Může ještě hrozit
to, že výše obecních příjmů nebude
taková, jakou ji máme nastavenou
a po novém roce můžeme třeba i škrtat. Přesto hlavním úkolem bude dostavba hasičské zbrojnice, která se
kvůli koronaviru posunula na rok 2021.
Největší investice bude do přestavby
a výstavby nových toalet a technické

části v budově mateřské školy ve výši
4.300.000,- Kč. Zde máme všechna
potřebná povolení a v únoru budeme vybírat stavební společnost, která
přestavbu přes letní prázdniny provede. V plánu je i přestavba tenisového
kurtu na multifunkční povrch a oprava sportovního betonového hřiště za
celkem 2.000.000,- Kč. Na obě tyto
investice se ucházíme o dotaci z MMR
a Ministerstva financí.
autor článků: Jiří Písař
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Vítání vrboveckých občánků
Jarní vítání občánků jsme
z důvodu pandemie přesunuli na
letošní podzim.
Zdálo se, že vše proběhne podle
plánu, ale jakmile přišlo další vládní
omezení, bylo jasné, že to nepůjde.
Vítání dětí v rouškách není to pravé, na co bychom chtěli po létech
vzpomínat. Slavnostní obřad na
obecním úřadě jsme vyměnili za
návštěvu jednotlivých rodin. Rodiče
obdrželi pro své dítě dárkový poukaz na nákup v drogerii a pro děti
jsme vytvořili pamětní list. Navíc
jsme přidali slib, že za každé dítě
vysadíme ve Vrbovci jeden ovocný
strom. Výsadba proběhne v následujícím roce. Vytipovali jsme několik
lokalit, kde chceme obnovit staré
aleje a stromořadí podél polních
cest. Pokud se budou chtít rodiny
výsadby stromů zúčastnit, budeme
jenom rádi.

Obec převzala vysazený větrolam

V prosinci jsme podle smlouvy
převzali od Státního pozemkového úřadu větrolam vysazený vedle cesty za zemědělským družstvem.
Zavázali jsme se k tomuto kroku
již před léty. SPÚ nechal zbudovat
na vytipovaných místech větrolamy, které zabrání větrné erozi a do
naší krajiny tak vrátí i potřebný stín
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a udrží v ní vlhko. Za velké peníze
se buduje to, co předchozí společnost v rámci rozorání mezí odstranila. Podle smlouvy o udržitelnosti
projektu se o celý větrolam musíme
starat nejméně po dobu následujících pěti let. Nejtěžší bude stromy
a keře v létě zalévat, ale věřím, že
to zvládneme. Naše obec se již stará o jeden takový větrolam v polích

směrem k Dyjákovičkám. V plánu je
ještě výsadba posledního větrolamu od Vrboveckého potoka směrem
k vinici Waldberg. Jedná se v podstatě o pokračování tohoto nejnovějšího větrolamu za družstvem.
Realizace je vázána na dotační tituly a celou ji bude zařizovat Státní
pozemkový úřad.
autor článků: Jiří Písař
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MŠ Vrbovec
Školní rok začal v září jako
obvykle. Obvyklé ale nebyly podmínky a opatření, která jsme ve
školce museli nastavit.
Řídili jsme se podle manuálu mimořádných opatření MZDR.
Nesměly probíhat žádné společné
akce dětí a rodičů, muselo být zrušeno i tradiční předplatné v Městském divadle Znojmo a všechny
podzimní výlety. Vše jsme se dětem snažili vynahradit každodenními procházkami do přírody, během kterých poznávaly okolí svého
bydliště, pozorovaly podzimní přírodu a pozvolný nástup zimy.
Onemocnění COVID 19 se nevyhnulo ani naší mateřské školce
a provoz musel být přerušen od
16. 10. do 30. 10. 2020. Celý objekt
jsme nechali odborně dezinfikovat
ozonem a plochy byly ošetřeny koloidním stříbrem.
Adventní čas prožíváme s dětmi, zdobíme školku, spolupracujeme s Centrem sociálních služeb
Znojmo. Moc se všichni těšíme na
Ježíška!

Zpět ve škole
Do školy jsme se začali vracet
postupně. I. a II. ročník nastoupil
18. 11., ostatní žáci prvního stupně a část druhého stupně 30. 11.
2020.
Z druhého stupně školy začali do školy nejdříve chodit deváťáci
a zbytek se střídá po týdnu. Třídy,
které nejsou ve škole, konají distanční vzdělávání. Všichni žáci i zaměstnanci školy dodržují MZDR
15757/2020-41/MIN/KAN,
Mimořádné opatření - nošení
ochranných prostředků dýchacích
cest. Současně dbáme na dodržení
homogenních skupin žáků, přesný
rozvrh pro školní jídelnu, dezinfekci
rukou i ploch. V současné době nelze nikoho dalšího do školy vpustit,
proto žádáme rodiče o shovívavost.
S hodnocením žáků byli zákonní zástupci seznámeni běžným způsobem – rodiče každého žáka obdrželi
čtvrtletní slovní hodnocení. Vzhledem ke všem opatřením neplánujeme konání tradičního plesu spolku
rodičů ani účast žáků na lyžařském
výcvikovém kurzu.
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MŠ Dyjákovičky
V naší mateřské škole jsme
se zaměřili v rámci podzimního
bloku „Podzim maluje barvami“
na poznávání přírody.
Během vycházek děti sbíraly
různé přírodniny, ze kterých jsme
vytvářely pestré koláže a plastiky. Společně jsme vytvořili skřítka
Podzimníčka, který nás přenesl do
světa fantazie. K podzimu neodmyslitelně patří výroba a pouštění
papírových draků. Děti byly dra-

Distanční výuka
V souvislosti s vývojem epidemie COVID 19 byl vyhlášen
nouzový stav.
Školy v celé ČR byly uzavřeny
14. 10. 2020. Naše škola průběžně informovala rodiče o změnách,
žáci měli stanoveny rozvrhy on-line výuky. Učitelé pracovali na
dálku se svými žáky. Komunikaci
jsme nastavili před uzavřením škol.
Větší žáci zvládali připojení samo-

ky okouzlené, při jejich pouštění
jsme zažili hodně legrace. Na našich vycházkách jsme poznávali
přírodu, různé druhy rostlin i živočichů. Hovořili jsme o nadcházející zimě a životě volně žijících
druhů zvířat. Děti si uvědomily,
že je zapotřebí se o zvířata během
zimy starat. Společně se svými učitelkami si připravily lojové
koule ze semínek, oříšků a jiných
dobrot a rozvěsily je kolem školky.
Nyní už jen napjatě čekají, jestli je
ptáčci objeví a oni je budou moci
pozorovat.

statně, menším pomáhali jejich rodiče. Všem rodičům děkujeme za
spolupráci! Výuka tímto způsobem
je nesmírně náročná. Zvládli jsme ji
díky připravenosti školy, vstřícnosti rodičů a píli našich žáků. Aby se
mohli do online vyučování zapojit
všichni žáci, škola jim zapůjčila 28
tabletů a notebooků. Vedle online výuky byly pro žáky připraveny
i pracovní listy a další úkoly, které
plnili samostatně.
autoři článků:
Galina Blahová, Pavla Bednářová
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DaR Vrbovec, z.s. (Děti a rodiče Vrbovec)
S podzimem má většina dětí
spojené pouštění draků, a tak měl
také spolek Děti a rodiče Vrbovec
v plánu uspořádat v průběhu října
Drakiádu.
Vzhledem k nastupujícím vládním omezením jsme se nakonec
rozhodli pro první říjnovou sobotu,
a přestože bylo na přípravu jen několik dní, akce se povedla. Vítr foukal místy až příliš, draci se proháněli oblohou a ti, kteří se již nabažili
pouštění, měli možnost zabavit se
podzimními hrátkami. Děti vyráběly

kaštanová zvířátka, házely šiškami
na cíl, malovaly křídami, hrály čáru.
Kvůli silnému větru jsme nemohli
opékat špekáčky na ohni, ale postačil gril a všichni byli spokojení. O další občerstvení se pak skvěle postarali manželé Pastyříkovi ve stánku.
Jim i všem ostatním, kteří jakkoli
pomohli s organizací, patří velké poděkování.
Hned v týdnu následujícím po
Drakiádě se uskutečnila první (a zároveň i poslední) podzimní klubovna, ve které si měly děti možnost
vyrobit lucerny na blížící se Večer
světel. Na výběr bylo několik typů
lucerniček a většina dětí (a hlavně
rodičů) zvládla vyrobit všechny, a to
i za cenu ušpiněných rukávů, polepených dlaní a začerněných prstů.
Radost na konci byla veliká a mysleli
jsme, že na Večer světel jsme nachystáni.
Koronavirová opatření se však
znovu přihlásila ke slovu, a tak se
z tradičního a velmi oblíbeného
Večera světel s lampionovým průvodem stal poprvé Víkend světel.
Společně s obecním úřadem jsme
vyzvali spoluobčany, aby vyzdobili
vesnici svými lucernami a lampičkami a rozsvítili je každý den předposledního říjnového víkendu. Každý

měl tak možnost se projít se svými
nejbližšími osvětleným Vrbovcem
a pokochat se. Některé děti nezapomněly ani na lampiony.
Nakonec se nám i v této době,
která hromadným akcím nepřeje,
podařilo zorganizovat několik pěkných událostí, přesto doufáme, že
v novém roce se vrátíme k normálnímu fungování. Alespoň v neděli
14.února, kdy je naplánovaný Dětský
maškarní ples. Doufáme, že se na
něm všichni sejdeme a užijeme si ho
tak jako každý rok.
autor článku: Eva Kubíková

Sdružení dobrovolných hasičů Vrbovec
Vážení spoluobčané, vzhledem k vládním nařízením se plno
akcí, na kterých jsme měli pomáhat nebo se jich účastnit, muselo
zrušit.
Jednu akci jsme ale stihli udělat
a to okrskovou soutěž v požárním
útoku. Závod se uskutečnil v sobotu 26. 9. 2020 v 10.00 na fotbalovém
hřišti ve Vrbovci, za což bychom
chtěli poděkovat našim fotbalistům,
že nám umožnili být na hřišti. Závod
nám od rána opět komplikoval déšť
jako minulý rok a hrozilo, že se závody zruší. Nakonec všechna družstva útok odběhla.
Naše jednotka prozatím měla
tento rok jen jeden výjezd k požáru
nízké budovy. Dále jsme v říjnu provedli kontrolu hydrantů po obci.
Přejeme všem spoluobčanům
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krásné a pohodové svátky a šťastný
vstup do nového roku.
Pavel Komín ml.,
starosta SDH Vrbovec
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FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky
Zdravím všechny fanoušky
sportu a fotbalu zvláště. Máme za
sebou rok plný nejistoty, zvratů
a i ve sportu tomu nebylo jinak.
Druhá vlna Coronaviru na sebe
nenechala dlouho čekat a podzimní
soutěž nám opět předčasně skončila.
I tak jsme se s našim týmem umístili
na krásném 5. místě. Z devíti zápasů
jsme nasbírali krásných devatenáct
bodů a poslední šňůra výher byla neskutečná. Největší zásluhu na tom
má trenér Tomáš Hudec, který začíná
pečlivě připravovat svůj tým na zimní přípravu a dohrávku. Vyzdvihnout
bych chtěl i výkony kluků, kteří na
sobě zamakali a dokázali, že máme
na to hrát v první polovině tabulky
a pomýšlet na postup do okresu. Obrovskou podporu vnímám i v našem
novém fanklubu, který se sám od
sebe vytvořil v podstatě přes víkend :).
Kluci jsou neskuteční a pomáhají nám
za každého počasí s novým bubnem
s atmosférou ! Dohrávky zápasů budou brzy vyvěšeny na našich webových stránkách. První dohrávka nás
čeká 6. 3. 2021 na umělé trávě v Jevišovicích s týmem Blížkovic. Jaro pak

nastartujeme v plné síle a já už se těším na přípravu a první zápasy v roce
2021.
Mládežnický fotbal pod vedením
trenéra Pavla Kříže se pustil do první rozehrávky soutěže. S šesti body
podzim dokončili na čtvrtém místě.
U mládeže to není stále jednoduchá situace a je vidět, že co do počtu
týmů, je velmi těžké žákovský fotbal
na úrovni okresů stavět. Na příští rok
se chci více soustředit i na podporu

trenérské základny a pomoci vedení
mládeže jako takové. Již jsme požádali o dotace, které by nám mohli
pomoci dále rozvíjet podporu pro přípravky a žákovské týmy. Věřím, že se
nám mládež podaří udržet a posouvat
výše.
V minulých číslech jsem Vás informoval o pokračování rekonstrukce
horního patra budovy na hřišti ve Vrbovci. Mám ohromnou radost z toho,
že se nám daří budovat a realizovat

Celková tabulka

Mládežnický fotbal

plán. Úspěšně jsme dokončili základní stavební práce od elektroinstalace,
vody, odpadů a topení. Obrovský dík
patří našemu nejdůležitějšímu člověku, který zde nechtěl být jmenován :)
( zedník PC ), který svou pracovitostí
dokázal udělat podle mne i nemožné.
Zároveň bych chtěl poděkovat i ostatním, kteří se na rekonstrukci podílejí
od elektrikářů, vodařů až po betonáře, kteří nám připravili pěkný prostor.
V neposlední řadě velký dík patří Obci
Vrbovec, bez které by se tento projekt realizovat nedal. Moc se těším na
pokračování, kdy je v plánu pokračovat se zapojováním osvětlení, bezpečnostních prvků, obkladů, podlah
atp. Ještě nás čeká hodně práce, ale
s takovou podporou jak obce, tak i řemeslníků, kterou máme, to zvládneme
velmi brzy.
Závěrem bych vám všem chtěl
popřát do konce roku mnoho zdaru,
a pozitivní energii do roku nového. Přeji
vám, aby sport, ať už je jakýkoli, patřil do vašich životů a upevňoval vaše
zdraví. Krásné Vánoce a Nový rok přeje
Marek Krnáč, předseda klubu.
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Sousedské vánoce - letos jinak

Mikulášská nadílka
Mikuláš, anděl a čert letos vyrazili za dětmi až přímo k nim domů.
Abychom dodrželi letošní vládní
mimořádná nařízení zabraňující šíření Coronaviru, bylo potřeba změnit
dosavadní zvyky. A tak místo společného čekání a přivolávání Mikuláše ke
stromečku a hromadného předávání
sladkostí, ho děti vyhlížely doma za
oknem. Chvíli po setmění se začalo
ozývat cinkání zvonečků i rachot čertovských řetězů, rozsvěcovala se domovní světla i dětské tváře. Ve Vrbovci
i Hnízdě se rozdalo celkem 220 balíčků

a věříme, že všechny udělaly radost.
A podle prvních ohlasů se zdá, že
přesně v tomto případě se potvrdilo,
že všechno zlé je pro něco dobré. Že
nás okolnosti dovedly ke změně k lepšímu. Že „nová verze“ předčí tu starou. Protože radost v dětských očích
s osobního setkání s Mikulášem, který
přišel až k nim domů, byla veliká. A tak
možná i v příštích letech už zůstaneme u této obecní mikulášské nadílky.
P.S. Velký dík patří „Obecnímu Mikuláši“ s jeho početnou družinou, bez
jejich nasazení by to nešlo.

Zpívání u stromečku
Kdo by neznal, a hlavně kdo by se
netěšil, na originální koncert u vrboveckého kostela na Boží hod. Ale ani
ten letos nebude možný tak, jak ho
známe již řadu let. I zde jsme se zamýšleli nad „distanční verzí“ a zrodil
se nápad ZPÍVÁNÍ OKOLO VÁNOČNÍCH OKÝNEK. Sejít se společně nemůžeme, ale projít se s rodinou lze.
A cestou se můžeme i krátce zastavit,
zahřát něčím teplým, posilnit něčím
sladkým, poslechnout si u toho vánoční koledy.
A tak vás všechny zveme k podvečerní vycházce vánočně vyzdobeným
Vrbovcem. Na Boží hod vánoční,
25. 12. 2020 mezi 17.00 a 19.00
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hodinou bude hrát obecní rozhlas
vánoční koledy. Vemte hrnek do
kapsy a vydejte se na procházku.
Trasu můžete zvolit libovolnou, ale
vaše kroky mohou mířit k „Vánočním
okénkům“. Budou to v ten čas okna, či
průjezdy, či předzahrádky, či schodiště nebo zápraží, kde kromě vánoční
výzdoby najdete i malé pohoštění.
Sušenku, ovoce, cukroví, čaj, dětský punč, ...co kdo nachystá. Bude
to připraveno jako malé sousedské
„samoobslužné“ pohoštění. (Bude
k dispozici v uvedené době a nebo
do spotřebování nabídky.) Všichni,
co se do okének už nyní zapojili, vám
zkrátka chtějí udělat radost. Mapku

s vyznačenými domy, která budou
vánoční okénka nabízet, včas zveřejníme. Ale určitě bude možné se zapojit takzvaně na poslední chvíli a doma
připravit vánoční okénko i bez domluvy předem. Jistě potěší stejně takové
náhodou objevené jako to, ke kterému
míříme plánovaně.
Doufáme, že aktuální situace
umožní i krátká malá sousedská setkání a že si letošní ZPÍVÁNÍ užijeme
stejně, jako ta tradiční. V každém případě ale prosíme o dodržování všech
platných nařízení, zejména pak těch,
která omezují počet shromažďujících
se osob, konzumaci alkoholu na veřejnosti, používání ochranných pomůcek a dezinfekce.

autor článků: Veronika Písařová
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Drakiáda
Většina letošních akcí, které
jsme měli naplánované, se bohužel kvůli epidemiologické situaci a vládním nařízením nemohla
uskutečnit.
Z podzimních akcí jsme stihli uspořádat pouze drakiádu. A to
i přes nepříznivé počasí, které nás
opakovaně donutilo změnit termín.
Třetí termín v řadě se vydařil
a nad Hnízdem se mohli do vzduchu
vznést nejrůznější draci. Na poli se
to hemžilo dětmi i dospělými a draci
se vznášeli vysoko nad zemí.
Až jsme se na poli dostatečně
vyřádili, přemístili jsme se ke KD.
Tam si děti vyrobily lampičky a věnečky z podzimního listí a odpoledne jsme zakončili špekáčkem opečeným na ohni.

Helloween
Vyřezávání dýní nám v letošním roce nebylo umožněno a tak
si podzimní výzdobu, nejen z dýní,
udělal každý sám u svého domečku.

Advent
Bohužel jsme se nemohli společně sejít ani u rozsvícení vánočního stromečku a přivítat čas adventní.
Vánoční stromeček i tak svítí od
prvního adventního víkendu a připomíná nám, že nejhezčí svátky v roce
se blíží.
Všichni si nejvíce přejeme, aby se
v příštím roce vše vrátilo k „normálnímu“ životu a mohli jsme se ve zdraví scházet na všech akcích, které si
společně plánujeme.
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Přehled svozu odpadů

2021
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Mateřská školka Vrbovec - 2. díl
Po čtvrt roce se vracíme k našemu tématu a tím je MŠ ve Vrbovci.
V podzimním vydání jste se mohli
dočíst o založení a historii školky,
do tohoto vydání nám současná vedoucí učitelka, paní Coufalová, popsala jak vypadá chod školky v současnosti. Předáváme jí slovo:
V červnu roku 2018 odešly tři místní učitelky do starobního důchodu.
Z původního obsazení školky zůstala
pouze paní učitelka Dagmar Coufalová (také místní), která byla pověřena
vedením Mateřské školy od 1. 7. 2018.
Na tuto pozici nastoupila po vedoucí učitelce paní Drahomíře Duškové.
Personální kolotoč pokračoval až do
letošního roku. K 1. 9. 2018 nastoupily
do MŠ tři nové učitelky, z nichž jedna skončila ze zdravotních důvodů
již v dubnu 2019, druhá paní učitelka odešla na mateřskou dovolenou
a třetí z důvodů stěhování přešla do
MŠ do Brna. Bylo tedy opět nutné
najít další tři nové učitelky, aby mohl
provoz mateřské školy opět začít.
K 1. 9. 2019 nastoupily tři úplně nové
začínající učitelky, které si naše děti
velice oblíbily. Bohužel jsme ale nezůstaly ve stejném složení. Dvě paní
učitelky opět odešly na mateřskou
dovolenou (zřejmě má naše MŠ pozitivní účinky) a zbyly jsme opět jen
dvě. V obsazení zbylých dvou míst
jsme měli štěstí. Především díky tomu,

Kohoutková (z Vrbovce) a paní učitelka
Monika Honková (ze Znojma).
Chod MŠ dále zajišťuje školnice
paní Pavlína Pörnerová, která má na
starosti úklid celé budovy, dvora, zahrady a okolí MŠ. Každý týden má na
starosti praní ručníků pro padesát
dětí, každé tři týdny převlékání a praní lůžkovin a jejich údržbu. Dále pomáhá s dětmi při převlékání, přípravě
svačinek a oběda, při stolování a také
při všech akcích pořádaných školkou.
Musím zde vyzvednout její velkou obětavost a ochotu pomoci při různých
neočekávaných situacích, které život
v MŠ přináší. O topení ve školce se stará školník ze ZŠ, pan Pavel Coufal. Ten
má na starost také sečení trávy na za-

že naše odchovankyně, která u nás
ve školce vykonávala i pedagogickou
praxi, letos odmaturovala a mohla
tak nastoupit jako učitelka. Podařilo
se nám za krátkou dobu obsadit i poslední čtvrté místo. V letošním školním
roce 2020/21 pracujeme ve složení
vedoucí učitelka Dagmar Coufalová
(z Vrbovce), paní učitelka Terezie Molíková (z Přímětic), paní učitelka Tereza

hradě školky. Své důležité místo v MŠ
má i paní kuchařka Naděžda Frlausová, která nejlépe zná mlsné jazýčky
našich dětí a ví, jakým způsobem jídlo
upravit, aby nezůstaly dětem na talířích ani v kastrolech žádné zbytky.
Děti dostávají velice pestrou stravu
v podobě ranní a odpolední svačinky
a samozřejmě oběda. Dětem je nabízeno velké množství čerstvé zeleniny
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a ovoce. Nejraději mají červenou sladkou papriku, zelenou okurku, jablíčka,
banány a melouny. Favoritem mezi
jídly je téměř u všech dětí sladké jídlo
a těstoviny na všechny způsoby. Velkým problémem je vařená zelenina
v polévkách.
V posledních letech naplňujeme
mateřskou školu padesáti dětmi, více
míst školka nemá. Nejmladším dvěma
dětem bylo dva a půl roku, nejstaršímu sedm let. Do první třídy nám odešlo k letošnímu 1. 9. celkem 13 školáků.
Na tento školní rok 2020/21 budeme
připravovat v povinném předškolním
vzdělávání 19 dětí na nástup do ZŠ.
Děti jsou v mateřské škole rozděleny
do dvou tříd. V 1. třídě jsou 3–5 leté
a ve 2. třídě 4–6 leté. Denní program
je časově rozvržen tak, aby se střídaly
činnosti řízené učitelkou, samostatná
hra dětí, pohybové aktivity, svačinka
dopolední, pobyt venku, oběd, spánek
a odpočinek na lehátku, svačinka odpolední.
Z nabízených činností děti nejvíce
baví to, co je pro tento věk charakteristické, a tím je pohyb v jakékoli podobě.
Ať už je to cvičení ve třídě, tělocvičně
ZŠ nebo na zahradě školky či při vycházkách. A samozřejmě zpívání za
doprovodu klavíru a tancování. Další
nejoblíbenější činností našich dětí je
malování, stříhání a lepení. Při těchto
činnostech se rozvíjí schopnosti budoucích malířů, zahradníků, projektantů, architektů a jiných profesí. Dále
svoji fantazii děti velice rády rozvíjejí
při nekonečné hře s pískem na školní
zahradě. Po vyčerpávající práci při dopoledních činnostech a dobrém obědě
čekají děti v obou třídách na své oblíbené pohádky před spaním. Po vydatném spánku malých dětí a odpočinku
starších si všechny doplní síly při odpolední svačince a pak při odpolední hře,
netrpělivě očekávají příchod rodičů.
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Provoz v mateřské škole je od 6.30
do 16.00 hodin. Je uzpůsoben tak,
aby vyhovoval dětem i rodičům a děti
pobývaly ve školce optimální dobu.
Děti by proto neměly trávit ve školce
většinu dne. Školka totiž nenahrazuje rodinu, pouze ji doplňuje formou
předškolního vzdělávání. Je to první
vzdělávací instituce, se kterou se dítě
setkává v již raném věku.
Největší přínos mateřské školy
vidím v rozvoji sociálních dovedností
– samostatnost dítěte, začlenění do
kolektivu vrstevníků, vytváření kamarádských vztahů, respektování ostatních dětí i dospělých, rozvoj zdravého
sebevědomí, komunikativních dovedností a v celkové fyzické i psychické
přípravě pro vstup do základní školy.
Celý kolektiv naší školky by si moc
přál, aby v této koronavirové době vydržel provoz mateřské školy bez větších problémů (i když s omezením)
a bez přerušení celý školní rok.
Dagmar Coufalová
Dovolte mi, prosím, abych prostřednictvím našeho Zpravodaje ještě
jednou za všechny, nás žáčky, kteří
prošli vrboveckou mateřskou školou,
poděkoval všem paním učitelkám za
jejich práci, které si všichni velmi vážíme. Milé dámy, děkuji vám všem za trpělivost, laskavost a lásku, kterou jste
nám ve školce věnovaly. Byly a jste
našimi hodnými “tetami”, které vychovaly už dvě generace malých žáků.
A to si zasluhuje po právu náš velký
obdiv. Jiří Písař
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Informace
Životní jubilea
90 let - Marie Procházková
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Všem přejeme šťastné a veselé Vánoce.
V novém roce 2021 hlavně zdraví,
štěstí a lásku, také úspěchy, radost a pohodu.
A mějte se rádi.

Narození a úmrtí
Narodily se tyto děti:
Antonio Jordánek
Nela Šubová
Kristián Novák
Rozloučili jsme se
s těmito sousedy:
Jan Čepera
Jiřína Michalcová
Štefan Kováč
Isidor Polášek

Kalendárium

aneb co nás čeká
25. prosince
Zpívání okolo vánočních okének,
17.00 – 19.00
31. prosince
Silvestrovský výšlap, sraz u obecního
úřadu v 10.00 hodin. Téma vycházky
je zatím tajné a účastnící se jej dozví
až na místě samém. Oheň bude v cíli
připraven.
31. prosince
Silvestrovský výšlap v Hnízdě
od 14.00 hodin
3. ledna
Tříkrálový koncert - s ohledem
na podmínky vladních opatření
se koncert odsouvá na příští rok
9. ledna
Tříkrálová sbírka – Ve Vrbovci
a v Hnízdě proběhne tradiční sbírka
Charity Znojmo
6. únor
Masopust ve Vrbovci
14. únor
Dětský karneval
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Uzavření obecního úřadu
V letošním roce budeme pro vás
k dispozici až do středy 23. prosince
do 12.00 hodin. V novém roce 2021
začínáme 4. ledna. Upozorňujeme,

že poplatky za komunální odpad, psy
a podobně začínáme přijímat až od
února a úhrada je možná i platební
kartou.

Svoz odpadů v období vánočních svátků
22. 12. 2020 – plast
23. 12. 2020 – komunální odpad
04. 01. 2021 – papír

Přehled vývozů odpadů na následující rok je ve Zpravodaji na samostatném listě, na straně 9.

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

Zprávy obecního úřadu - zpravodaj obcí Vrbovec a Hnízdo - periodický tisk
územního samosprávného celku. Vydává Obec Vrbovec, Vrbovec 146, 671 24,
e-mail: podatelna@obec-vrbovec.cz , IČ 00293831, četnost vydávání: 4x ročně, místo
vydávání: Vrbovec a Hnízdo, číslo: 4/2020, datum vydání: 21. 12. 2020, počet výtisků:
450 ks, evidenční číslo: MK ČR E 23515. Veškeré podněty, názory a připomínky můžete
zasílat na e-mail: podatelna@obec-vrbovec.cz Redakce: Jiří Písař, Ing. Petr Čech, Václav Schöner, grafická úprava: Jiří Fiala, tisk: Tiskárna Znojmo.
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