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obcí Vrbovec a Hnízdo

Slovo starosty

Jiří Písař,
starosta obce Vrbovec
Milí sousedé, těšil jsem se na
to, až vám tady napíši, jak spoustu
omezení a vše špatné spojené s tím
protivným kovidem je definitivně za
námi, jak si oddechneme, a ono je
to všechno jinak. Dnešní propojení
světa je natolik těsné, že událos-
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ti kdesi v dáli ovlivňují i nás tady na
Znojemsku. Mám na mysli dění na
Ukrajině. Ono to zase tak moc daleko není. Nikdo si nechce a ani nedokáže připustit, že by v Evropě 21.
století jezdily pod okny rodinných
domů tanky a přeci je to fakt. Skutečností je i to, že těmito politickými událostmi jsou zasaženi i všichni
klienti banky Sberbank, která v České republice fungovala dosud bez
problémů a těšila se z důvěry svých
klientů. Takovými klienty byly i státní
instituce počínaje kraji, městy a obcemi. Zákazníkem tohoto bankovního domu byla donedávna i naše
základní škola. Ze dne na den se ale
ocitla bez přístupu ke svým penězům na provoz školy, obou školek
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a na chod jídelen. Bohužel těsně
předtím obdržela od Jihomoravského kraje zálohy na platy pro všechny
zaměstnance na dva měsíce dopředu. Naštěstí má obec finanční
rezervy (šetříme si na „kulturák“),
tak jsme mohli jako zřizovatel školu
podržet, na zastupitelstvu schválit
bezúročnou výpůjčku a umožnit její
další bezproblémový chod. Nyní se
škola pokouší ke svým penězům dostat přes nuceného správce, první
část pojištěných vkladů má již zpět.
Doufám, že tato „pohádka“ bude mít
dobrý konec. Stejně tak doufám v to,
že ten „horor“ na východ od nás už
brzo skončí, atmosféra se uklidní
a svět se vrátí k normálu. Ale přesto
mám furt takový divný pocit…

Co se podařilo a co nás čeká

V naší obci nově
působí sokolník
S přemnoženými holuby, kteří se usadili převážně na střeše
školy, nám pomůže profesionální
sokolník.
Bude zde s dravci pracovat
v nepravidelných časech, a jeho

úkolem bude zmenšit hejno zdivočelých holubů domácích. Situace
se stala už neúnosnou a jedinou
cestou jak zamezit shlukování takto
velkého hejna je přítomnost dravců
a eliminace míst ke hnízdění.

Rizikové kácení dřevin

Profesionální dřevorubec, pan
Miroslav Jelínek, pokácel se svými spolupracovníky vytipované
dřeviny v oploceném areálu vodárny.
K zemi musely jít převážně olše,

které byly po posledních suchých
letech velmi proschlé a některé z nich i nebezpečně nakloněné
a také pajasany, které jsou v lese spíše nežádoucím invazivním druhem.
Pokácené stromy si zájemci sami po-

řezali a uklidili. Lesní hospodář spočítal (odhadl) množství pokácených
stromů na 120 m3. Opět počítáme
s tím, že na místa uvolněná po kácení
budeme vysazovat nové stromy.
autor článků a fotografií: Jiří Písař

Co se podařilo a co nás čeká

Obnova lipové aleje
Lipová alej podél cesty ke
sklepům, kterou naše obec vysadila přibližně před patnácti lety,
byla shledána rostlinolékařem
jako neperspektivní a navržena
k obměně.
Jistě jste si všimli i vy, že stromy neprosperují. Některé z nich
byly napadeny škůdcem dřevopleň,
která strom zevnitř vyžere a ten pak
usychá a zlomí se. Další nesou stopy poškození od srnců, kteří si zde
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vytloukali parůžky a jiné byly pravděpodobně v minulosti zasaženy
postřikem zastavující růst z blízkého pole. Podél této cesty byly stromy odjakživa, a tak jsme se rozhodli,
že alej obnovíme. Spolu s rodiči dětí,
které se narodily na konci roku 2020
a v roce loňském, vysadíme jedenáct již vzrostlých lip srdčitých. Věříme, že tentokrát se dobře ujmou
a budou ozdobou hlavní příjezdové
silnice do naší vesnice.

DAJ

Oprava oplocení
vodárny
Přes zimu jsme se pustili do
opravy oplocení vodárny.
Byly odstraněny náletové dřeviny, které prorůstaly nebo byly
v těsné blízkosti starého plotu. Zakoupili jsme a postupně instalujeme nové oplocení v délce přibližně
400 metrů. V plánu je ještě úprava
cesty a příkopu vedle tohoto oplocení.

Vzniklo další dětské hřiště

Během měsíce března vzniklo
další malé dětské hřiště, tentokrát v lokalitě Severozápad.
Opět jej vyrobila brněnská firma
ACER WOODWAY, pracující s akátovým dřevem. Je určeno hlavně větším dětem a je zaměřeno na lezení
a šplhání všeho druhu. Doplnilo ta
stávající hřiště tak, aby se uzavřel

pomyslný vycházkový okruh vesnicí. Při procházce s dětmi můžete navštívit areál fotbalového hřiště, projít okolo kostela k Zahradě
u sv. Jana Nepomuckého a záhumení cestou se dostat k novostavbám,
pak už je to zpět k hřišti kousek. Na
čtyřech místech, u dětských hřišť,
se děti mohou zabavit pokaždé jiný-

mi herními prvky. Ale houpačky, ty
budou všude. Ty totiž nesmí chybět,
ty jsou nejoblíbenější. A jak říká sám
výrobce, hřiště bez houpačky nežije.
My ještě během jara instalujeme lavičky, a pokud to situace dovolí, tak
v příštím roce i „rozhlednu s velkou
skluzavkou“.
autor článku a fotografií: Jiří Písař

Co se děje ve škole a školce
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Předjaří ve škole a mateřských školách
Na konci loňského roku jsme
všichni doufali, že v novém kalendářním roce už různá opatření
nebudeme muset řešit, naše přání
bohužel nebylo vyslyšeno a během prvních dvou měsíců, tedy
ledna a února, skončila postupně
v karanténě většina tříd prvního
stupně a všechny třídy druhého
stupně.
Jednotlivé třídy postupně přecházely na distanční výuku, jiné třídy
se zase vracely zpět. Většinou se jednalo jen o 2-3 dny, někdy také pouze
o jeden den distančního vzdělávání.
To vše se navíc stávalo opakovaně,
v souvislosti s tím, kdy byla nastavena karanténní opatření. Děkujeme
rodičům za spolupráci a trpělivost.
Přes všechny nesnáze se nám
podařilo zorganizovat a zrealizovat
lyžařský výcvikový kurz, který proběhl koncem ledna tradičně v Horní
Bečvě. Žáci od páté do deváté třídy si užili ideální lyžařské podmínky
v zasněžených Beskydech. Vzhledem k loňskému výpadku lyžařského
kurzu, bylo více začátečníků, kteří se
naučili základy sjezdového lyžování
a také si osvojili bezpečnostní pravidla pro chování na horách. I žáci, kteří jezdí na hory pravidelně, se zdokonalili ve svém lyžařském umění.
Nadšení lyžaři se vrátili unavení, ale
moc spokojení! Většina žáků využila
možnosti zapůjčení lyžařského vybavení ve škole. Díky finanční pomoci
Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Vrbovec se
daří fond lyžařského vybavení doplňovat a obměňovat, abychom mohli
naše žáky na školní lyžařský kurz
bezplatně vybavit jak lyžemi, tak lyžáky, hůlkami i lyžařskými helmami.
V závěru měsíce docházelo
k postupnému uvolňování opatře-

ní v souvislosti s epidemií COVID 19,
nejdříve bylo zrušeno povinné testování i pětidenní karantény a život
ve škole se tedy pomalu začal vracet
k normálu.
V této době proběhla školní kola
některých soutěží (olympiády v českém jazyce a recitační soutěže Dětská scéna, Slavíčka), vítězové budou
naši školu reprezentovat v okresních
kolech. V těchto dnech už jednotliví
vyučující začínají jezdit na plánované akce – návštěvy Jihomoravského
muzea ve Znojmě, Domu umění, plánují exkurze – návštěva Anthroposu
a Planetária v Brně, účast ve sportovních turnajích a školní výlety. Na
naše žáky čeká v následujících měsících hodně zážitků.
Velkou pozornost věnujeme i našim nejstarším žákům, kteří se chystají na přijímací zkoušky na střední
školy. Kromě specializované přípravy na zkoušky jsme zrealizovali testování Scio, ve kterém si žáci mohli
vyzkoušet své znalosti i formu testování. Cílem testování bylo motivovat žáky ke zvýšení úsilí a procvičení
testových úloh v předem určeném
čase.
Rádi bychom všechny pozvali
na Jarní tvoření, které proběhne
12. dubna od 14 hod.
V mateřských školách se během
zimních měsíců odehrálo také mnoho zajímavého, i když i zde se museli vyrovnat s problémy spojenými
s karanténou. Děti z Mateřské školy
Vrbovec si v prosinci užily sněhovou
nadílku a parádně se vyřádily. V měsíci lednu přivítaly maňáskové diva-

dlo a nechaly se okouzlit žonglérem.
V únoru na ně čekal masopustní
týden, během kterého mohly docházet do mateřské školy v kostýmech
pohádkových postav, takže se to ve
školce hemžilo vílami, princeznami,
piráty i čaroději.
V Mateřské škole Dyjákovičky si
děti během zimních měsíců povídaly
o zimních sportech, ale také o povolání rodičů. Společně se svými učitelkami přemýšlely, kým by chtěly být,
až budou jednou dospělí, dokonce
i vyzkoušely, jaké je to být pekařem.
Nezapomněly ani na hudbu a hudební nástroje, které nejen poznávaly, ale i kreslily, dokonce na ně i samy
hrály. Měsíc únor zakončily masopustní taškařicí, ve které nechyběl masopustní průvod v doprovodu
hudebních nástrojů a sladká odměna
v podobě masopustních koblížků.

Zápis k povinné
školní docházce
se bude konat v úterý 12. 4. 2022
od 14:00 do 17:30 h. v budově školy
K zápisu je nutné přinést:
• občanský průkaz zákonného zástupce, případně doklad o trvalém pobytu
• rodný list dítěte
Tiskopisy jsou ke stažení na webových
stránkách školy. (Můžete si dopředu
vypsat žádost o přijetí, zápisní lístek
a žádost o přijetí do ŠD)
autoři článků a fotografií:
Galina Blahová, Pavla Bednářová

Činnosti spolků
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DaR Vrbovec, z.s. (Děti a rodiče Vrbovec)
Z nového roku sice uplynulo
jen něco málo přes dva měsíce,
ale spolku Děti a rodiče Vrbovec
se již podařilo připravit jednu velkou, jednu menší a jednu právě
probíhající akci.
V sobotu 12. února se Vrbovec
znovu po roce proměnil v pohádkovou vesničku. Děti v doprovodu
rodičů a často také v jednoduchých
maskách měly možnost si od tří
hodin vyzvednout u staré hasičky
mapku s vyznačenými stanovišti,
na kterých je očekávali jejich oblíbení hrdinové. Kromě radosti a pobavení nad krásnými maskami musely děti splnit i úkol, někdy úplně
jednoduchý, jindy zase pro změnu
trochu náročnější. Pohádkovým Vrbovcem nás letos provedla Manka
s Rumcajsem, čertovská partička,
Uriáš a Petronel z pohádky Anděl
Páně, Vinnetou a jeho rudí bratři, tučňáci z Madagaskaru, zlobivá
Máša s medvědem a i známá trojice
Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Jsme
rádi, že se tento netradiční karneval
dětem i rodičům líbí a vítají možnost
strávit společné odpoledne venku
na čerstvém vzduchu. Rozdali jsme
více než 100 balíčků a děkujeme
všem pomocníkům, bez kterých by
se tato akce rozhodně nedala připravit.
O poznání menší akce se uskutečnila první březnovou středu, tedy
2.3. Konečně se nám podařilo zase
se sejít na Dětské klubovně. Nachystaná byla již v únoru, ale vzhledem k různým zdravotním komplikacím organizátorů jsme ji nakonec
museli zrušit. Na měsíc březen jsme
naplánovali výrobu velkého hmyzí-

ho hotelu do zahrady sv. Jana Nepomuckého. S dětmi jsme přinesli
různé přírodniny a jimi postupně plnili okénka připraveného domečku.
I když se zdálo, že to bude snadná
práce, nakonec nám celý hmyzí hotel dal pěkně zabrat. Zatím mu chybí nožičky, ale o ty se jistě postarají
šikovní tatínci, a potom bude umístěn na své místo k dětskému hřišti a doufáme, že si jej brzy najdou
i první hosté.
Vloni nás v únoru i březnu dost
omezovala vládní nařízení, a proto
jsme připravovali akce venkovní s co

nejmenším kontaktem lidí. Takto
vznikl Pohádkový Vrbovec, ale také
Vrbovec Zašifrovaný, který právě
v těchto dnech probíhá. Na plakátech vyvěšených např. ve školce nebo u obchodu máte možnost
přečíst si nápovědu k místu, kde se
skrývá první schránka. V ní již máte
možnost si vyzvednout Luštící list,
do kterého si postupně zapisujete
vyluštěné šifry a nápovědy a části tajenky. Dohromady tak na vás
čeká návštěva pěti míst ve vrboveckém katastru. Hra začala v pátek 11.
března a ukončena bude v pondělí
28. března, takže neváhejte a zajděte se podívat na plakát (nebo na fb
stránky spolku), kam se vydat.
A co nás čeká dál? V dubnu bychom rádi uskutečnili Velikonoční klubovnu s pletením pomlázek
a zdobením kraslic, v květnu se
v rámci klubovny vydáme na výlet
vláčkem. A červen již přichází s většími akcemi. V neděli 12. 6. se přidáme k akci Tal am Rad a pomůžeme s přípravou programu pro děti.
A konec června se ponese v duchu
oslav Dne dětí a zároveň příchodu
prázdnin, letos tedy v sobotu 25. 6.
Na všechny akce jste srdečně zváni,
rádi vás uvidíme.
autor článku a fotografií: Eva Kubíková

Činnosti spolků
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FK Aditeg Vrbovec Dyjákovičky

Dobrý den, vážení sportovní
přátelé. Závěr roku 2021 jsme zakončili tradičním Silvestrovským
fotbálkem na umělce ve Vrbovci.
Sešla se opět správná parta jak
mladých, tak i starších fotbalistů
a při drobném občerstvení jsme měli
možnost popovídat si a probrat na
co jsme v době pandemie neměli
prostor a ani čas. V zimní přestávce jsme měli prostor odpočinout
si a připravit se na zimní přípravu.
Trenér A mužstva do zimní přípravy naplánoval přípravné zápasy na
umělé trávě v Tasovicích ke změření sil i s lepšími soupeři, než máme
v naší soutěži. Zápasy probíhají vždy
v pátek večer od 20h. Kádr mužů
máme nyní poměrně stabilní až na
drobné výjimky. Po dlouhých letech
kariéru ukončil golman Martin Dorňák, v další sezoně nenastoupí Martin Adamov. Náhradu kouč Tomáš

Hudec nachází mezi mladými hráči,
našimi odchovanci a hráči z jiných
klubů. V přípravných zápasech už
některé zkouší, jak by mohli do kádru
zapadnout. V únoru jsme měli sezení i s trenéry mládeže a debatovali
o posílení trenérské základny i s rodiči. Cílem je proniknout i přímo k rodičům a komunikovat o tom, co ještě
můžeme zlepšit a ještě více podpořit děti a přilákat jich více. V letošním
roce bychom chtěli zorganizovat
i turnaj mládeže ve spolupráci s našimi sponzory. Nyní hledáme vhodný
termín, o kterém vás budeme včas
informovat. Podobnou akci chceme uskutečnit i u mužů, jako např.
zápas se starou gardou, či zápas
s nějakým zajímavým týmem z vyšší ligy. Rád bych zmínil i něco málo
k areálu ve Vrbovci. Ve velké míře se
začalo využívat umělé hřiště, které
se stalo lákadlem i pro širokou ve-

řejnost a starou gardu kluků, kteří
se každou neděli dopoledne pravidelně scházejí a těší se na fotbálek.
V horní patře budovy je téměř vše
připraveno. Letos budeme pokračovat na drobných dokončovacích
pracích a vybavení interiéru. Zvenčí
potom zateplení a fasáda horního
patra, která je nezbytná k nižší energetické náročnosti budovy. Travnaté
hřiště chceme před sezonou opět
připravit drobnou rekultivací, hnojením a správným srovnáním. Vážení
a milí, věřím, že na další sezonu budeme dobře připraveni a vy sledujte naše webové stránky, případně
facebookovou stránku, kde se včas
další akce dozvíte.
Přeji krásné dny a těším se na
setkání v přípravných zápasech
a nastupující nové sezoně.
autor článku a fotografií:
Marek Krnáč, Předseda FK

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vrbovec
Vážení spoluobčané, úvodem
bychom rádi oznámili, že konec roku
2021 přinesl pro hasiče ve Vrbovci
změnu ve vedení JSDH. Novým velitelem naší jednotky se 1. 1. 2022 stal
Jan Mihálik, nicméně tato změna
nemá vliv na činnost hasičů. Dosavadnímu veliteli Pavlu Komínovi ještě jednou touto cestou děkujeme za
jeho službu.
Jak je již pravidlem, podíleli jsme
se na akcích obce i ostatních spolků
v naší obci v závěru roku i v jeho začátku. V letošním roce tomu nebude
jinak a to nejen pomoci našich členů, ale i poskytnutím nové hasičské
zbrojnice jako veřejného prostoru
pro setkání na akcích naší obce.
Po slavnostním předání nové
hasičské zbrojnice se v minulém
roce započalo s postupnou revizí
starých prostředků a materiálu jednotky. V součinnosti se zřizovatelem jednotky a jeho finanční podpo-

rou, byla provedena revize materiálu
a jeho doplnění. Především se pak
podařilo výhodně získat repasovaný
přívěsný vozík pro požární stříkačku, hadice a další vybavení. I přes
prvotní obtíže s legislativou je tento
vozík „na značkách“ a s technickým
osvědčením. Nyní se čeká na oficiální zařazení do výjezdu.
Po dlouhých restrikcích spojených s pandemií COVID-19 bude
snad letošní rok přát všem plánovaným kulturním akcím. Letos se
hasiči poprvé zhostili organizace
tradičního masopustu, samozřejmě za podpory obce Vrbovec, členů ostatních spolků obce a hlavně
všech zúčastněných v průvodu masek, za což patří všem jmenovaným
velký dík.
V nejbližších jarních dnech
nás čeká pravidelná účast na akci
„Ukliďme Česko“ a tradiční pálení
čarodějnic, které se bude konat po

dlouhých dvou letech a snad bez
omezení. Jaro bude i ve znamení
úklidu v obci, kdy z naší strany půjde
o sběr železa.
Ve věci odborné činnosti a přípravy jednotky, došlo mimo již zmíněné doplnění prostředků i k úspěšnému proškolení strojníků jednotky.
Další odborné školení proběhne dle
možností a kapacit HSZ v průběhu
tohoto roku.
V průběhu minulého roku jsme
naštěstí vyjížděli pouze k pěti případům, kdy kromě požáru odpadu malého rozsahu, šlo zpravidla o technickou pomoc při odstraňování
spadlých stromů a větví. Náročnější
byla pro naši jednotku dobrovolná
technická pomoc v obci Hrušky na
Břeclavsku po tornádu. Zajištění
agresivního kozla v obci Hnízdo byla
za asistence HZS a PČR podstatně
jednodušší.
pokrašování na straně 12

Akce v Hnízdě

Masopust v Hnízdě
V sobotu 26. února prošel Hnízdem historicky první masopustní
průvod.
Od 1. hodiny odpolední se před KD
začaly scházet nejrůznější masky (
smrtka, strašák do zelí, beruška, lištička, šmoula Koumák, pan Pávek s Otíkem, manželé Flinstounovi, několik
indiánů, pirát, kuchař, čertice, lékař-
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ka, vojáci a spousta dalších ). Všichni
společně jsme se s masopustním občerstvením a hudebním doprovodem
vydali do ulic Hnízda navštívit a potěšit všechny naše sousedy.
Poděkování patří všem maskám,
které se do průvodu zapojily a všem,
kteří nás na cestě podpořili ať už
v masce nebo bez ní.

DAJ

Mikulášská
nadílka

V podvečer 5. prosince naše děti
navštívil Mikuláš s andělem a čerty.
Za připravenou básničku nebo písničku dostaly děti od Mikuláše sladkou odměnu. Balíčky se sladkostmi
pro děti zajistila obec.

Spolek Hnízdo
V prosinci loňského roku jsme
s několika maminkami z Hnízda
za podpory obce Vrbovec založily
spolek Hnízdo.
Cílem všech maminek ve spolku
je vzájemné setkávání dětí a rodičů,
pořádání nejrůznějších společenských a volnočasových akcí, pořádání výletů a různých tématických
tvoření.

Plánované akce
v Hnízdě

Silvestrovský výšlap
Poslední den v roce jsme zakončili společným výšlapem.
Sešli jsme se u zastávky a vydali se na tradiční místo přes lesík
nad Hnízdo.

Na kopci jsme rozdělali ohýnek
a opekli špekáčky. Chvíli jsme se
pozdrželi a popovídali si s přáteli.
Bylo to příjemně strávené poslední odpoledne v roce.

7 - 14. dubna
Týdenní velikonoční stopovaná
9. dubna
Velikonoční tvoření
14. dubna
Zdobení velikonoční vrby
druhá polovina dubna
Procházka s dětmi
- poznávání přírody v okolí Hnízda
30. dubna
Pálení čarodějnic
8. května
Den matek
11. června
Dětský den
17. června
Malování putovních kamínků
25. června
Společný výlet do ZOO
autor článků a fotografií: Alena Klásková

Akce ve Vrbovci
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Silvestrovský výšlap
Na poslední den roku 2021
jsme měli ve Vrbovci naplánovaný tradiční výšlap.
Sraz se konal ráno u obecního
úřadu a sešlo se nás zde celkem 20.
Vzhledem k předchozímu počasí,
kdy polní cesty byly hůře schůdné,
jsme se vydali trasou kolem Vrbovce po cestách zpevněných. Počasí
bylo chladnější, nicméně příjemné
a pro vycházku jako dělané, obzvláště když jsme si celou cestu
zpříjemnili společným hovorem se
sousedy. Nejdříve jsme šli kolem
zemědělského družstva ke křižovatce na Hnízdo a tam odbočili zpět
do obce, abychom prošli směrem
do nové čtvrti „Severozápad“, a následně procházku ukončili u fotbalového hřiště. Zde pro nás vrbovečtí
hasiči měli nachystané drobné občerstvení a oheň pro toho, kdo si
chtěl opéct špekáček. Tak věříme,
že na konci tohoto roku se nás sejde opět o něco více.

Ohlédnutí za Sousedskými Vánocemi
Sousedské Vánoce, tedy čas
adventní, vánoční i novoroční, se
u nás povedl.
Navzdory restrikcím se podařilo
najít způsob, jak většinu akcí uskutečnit. Kromě Zpívání u stromečku
proběhlo vše podle plánu. Něco dokonce přibylo. Poprvé bylo přivezeno Betlémské světlo. Rozdávalo se
v Zahradě u sv. Jana Nepomuckého
u vánoční instalace „Štědrovečerní
hostina pod meruňkou“. A letošní
nadílka sněhu, jak někdo spočítal
zase po jedenácti letech, uděla-

la dokonalou kulisu. Velký dík patří
především všem, kteří se zapojili jako účinkující (pošťák, pěvecké
sbory, Mikulášské družiny, hudebníci) nebo jako hostitelé (svařák u

kostela, koleda okolo sousedských
okýnek) či organizátoři (silvestrovský výšlap, koncert v kostele).
autoři článků a fotografií:
Petr Čech, Veronika Písařová
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Kalendář akcí
je opět plný
Obec i spolky opět plánují
akce na celý rok. Zdá se totiž, že
omezení už nebudou potřeba.
A protože jsme pomalu zapomněli, co všechno se v průběhu
roku koná, sestavili jsme pro vás
společenský kalendář hlavních akcí
na celý rok. Samozřejmě může dojít
k nějakým změnám, ale všichni věří,
že tomu tak nebude. Menší akce,
jako přednášky, zájezdy, přátelská
sportovní utkání, klubovny a řada
dalších, se připravují průběžně, jejich termín ještě nemusí být znám,
proto je zde neuvádíme. A tak máte-li chuť, poznamenejte si do kalendáře:

Plánované akce
ve Vrbovci
26. března
UKLIĎME SI ČESKO
(Vrbovec i Hnízdo)
2. dubna
ODEMYKÁNÍ Naučné stezky Hroznové
kozy a KOŠT vín ve Vrbovci
23. dubna
BESEDA S DŮCHODCI
30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
28. května
OTEVŘENÉ SKLEPY

Zdá se, že se letos budeme
moci vrátit k pořádání pravidelných společenských akcí, které byly dva roky odkládány kvůli
pandemii koronaviru.
A tak se opět plánuje i tradiční cyklistický den „Ein Tal am Rad“,
pořádaný rakouským partnerem, na
trase vedené v Rakousku podél říčky
Pulkau a u nás několika obcemi ležícími podél státní hranice. Každoročně je tato červnová nedělní vyjížďka
obohacena o závěrečné slosování
tomboly s lákavými cenami, kterým
vévodí jízdní kolo jako hlavní výhra.
Účastníci akce mají možnost projet
libovolnou část trasy, jejíž celková
délka je přibližně 80 km. Cestou mohou sbírat do karty razítka, a pokud
jich budou mít nejméně 5 z 20, jsou
zařazeni do losování. Pořádání této
podvečerní ceremonie připadá po-

každé na jinou obec, letos to bude
Vrbovec. Rozhodli jsme se tedy, že
neděli 12. června zasvětíme kolům.
Uděláte-li to taky tak, můžete ráno
vyrazit na cyklistický výlet sklepními uličkami na rakouské i moravské straně a odpoledne i večer si ve
Vrbovci užít doprovodný program
věnovaný převážně kolům všeho
druhu. Na návsi u kostela bude připravena celodenní razítkovací stanici s občerstvením pro účastníky „Ein
Tal am Rad – Údolím na kole“. Samozřejmě zde proběhne i závěrečné losování o ceny. Odpoledne navíc obohatí výstava historických i jiných kol,
veteránů, velorexů, závodních aut,
ukázka cyklotrialu, dětský koutek.
Přibydou další stánky s jídlem i pitím.
Den ukončí večerní koncert skupiny
Katapult revival. Zkrátka chystá se
akce „Vrbovec okolo kol“.

12. června
Vrbovec OKOLO KOL
EIN TAL AM RAD
25. června
VÍTÁNÍ LÉTA
26. srpna
LETNÍ NOC ve vinici
27. srpna
POSVÍCENÍ
29. října
VINOBRANÍ s Hroznovou kozou
25. listopadu - 8. ledna
SOUSEDSKÉ VÁNOCE
Rozsvícení stromečku
Mikulášská nadílka
Zpívání u stromečku
Štěpánská koleda
Silvestrovský výšlap
Tříkrálový koncert
autor článku a fotografie:
Veronika Písařová
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Odpadky, žhavé téma
Někde jsem četl, že kvůli odpadu, který produkujeme, naše
společnost jednou zahyne. Odpadky nás prostě zavalí.
Doufám, že takto černý scénář se nenaplní, ale je pravdou, že
i v naší obci je odpad žhavé téma.
Léta už odpad třídíme a docela jsme
si na to zvykli. Někdo třídí víc a jiný
méně, většina se ale o to nějak snaží. Když však někdo do vytříděného
odpadu vyhodí věci, které tam nepatří, tak všem jejich snahu zhatí.
Stačí jedna „popletená“ popelnice
a je znehodnocený vytříděný odpad
celého svozového vozidla, od třídící
linky je poslán rovnou na skládku.
A to znamená místo odměny poplatek. Místo peněz vyplacených za
vytříděný a odkoupený recyklát obci
naúčtují vyšší částku za uskladnění
odpadu. Jí pak nezbývá nic jiného,
než zvednout občanům poplatek za
popelnice. Nyní máme podle statistiky společnosti Ekokom míru vytřídění odpadů v naší obci pouhých
18%. A to by míra vytřídění měla být
v roce 2025 okolo 60%. V roce 2030
by už neměly být v provozu žádné
pozemní skládky odpadu. Komunální odpad by se měl pouze spalovat.
Pokud nebudeme jeho objem intenzivně snižovat, budeme za něj platit
výrazně více. Naším cílem by mělo
být nejen odpad důsledně a správně třídit, ale zároveň ho vytvářet co
nejméně.
Proto se už několik let snažíme
vám domácí třídění usnadnit. Dodat
do každé domácnosti 240 litrové
nádoby na plast, papír i bio odpad
a dostatečně často je vyvážet. Stále je máme skladem a Ti z vás, kteří
je ještě nemáte, tak si je můžete na

obecním úřadě bezplatně dlouhodobě zapůjčit. Mnoho z nás využívá
také kompostéry, které jsme v minulosti získali, a tak likviduje část
biologicky rozložitelné masy. Pokud máme ale větší množství větví
nebo trávy, můžete si vzít do jedné
domácnosti více nádob nebo využívat i mobilními kontejnery za avii,
které po dohodě přistavíme a po
naplnění odvezeme ke zkompostování. Po obci jsou navíc rozmístěna
sběrná hnízda s velkými kontejnery.
Bohužel se zde ale hromadí odpad
všeho možného, a některý patří
spíše do velkoobjemového odpadu.
A tak nádoby na sklo, kovy, na použitý stolní olej postupně ohradíme
popelnicovými zákryty, abychom
jasně vymezili jejich místo. Velké
kontejnery na papír a plast budeme
naopak ze sběrných hnízd odebírat, abychom zabránili znehodnocování tříděného odpadu. Ukázalo
se totiž, že právě do těchto nádob
se ukládá všechno možné, jen ne
to, na co jsou určeny. Proto budou
spolu s kontejnerem na šaty přemístěny do areálu ČOV. Loni jsme

zde vybudovali sběrné místo na
ukládání vysloužilého elektromateriálu – pračky, ledničky, televizory, zářivky a podobně. Tady mohou
v předepsaných dnech a hodinách
občané Vrbovce uložit větší množství tohoto odpadu. Zatím s tímto
provozem máme dobré zkušenosti a věříme, že se nová opatření
osvědčí. V budově obecního úřadu,
ve škole a v prodejně potravin jsou
speciální kartony na odložení vybitých baterií. Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu i železa
pořádáme dvakrát ročně. Již několik let se zapojujeme do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, letos proběhne v březnu. Není toho málo, co
pro třídění odpadu všichni děláme,
ale ještě to zjevně nestačí. Důležité
je také nezapomínat na jedno zlaté
pravidlo, a to takové, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

V sobotu 26. března se opět
zapojíme do celorepublikové
akce věnované péči o životní
prostředí, dobrovolnického úklidu veřejných prostor.
Sejdeme se stejně jako v před-

chozích letech ráno v 8.30 tentokrát v nové hasičárně ke společné
snídani (ne že přijdete najezení).
Posilníme se, rozdáme si rukavice
a pytle na odpadky, domluvíme se,
který úsek si kdo vezme, a pustíme

se do toho. Každý uklizený kousek
se počítá, vítáni jsou malí i velcí pomocníci. Čím více nás bude, tím budeme mít uklizenější Vrbovec.

Abychom věděli, jaký odpad
kam patří, připravili jsme s firmou
ZEMITO malou nápovědu, kterou
si můžete připnout třeba na ledničku. Naleznete ji na straně 11.

autor článků: Jiří Písař.
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Úspěšný filatelista z Vrbovce
Do letošního zápisu do kroniky
obce se dostal Vojtěch Zábojník
díky svému zajímavému koníčku,
ve kterém je i velmi úspěšný.
Vojta, letos devatenáctiletý student Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení
technického v Brně, se od svých deseti let věnuje filatelii. Když se jednou
doma probírali nabídkou kroužků ve
znojemském Středisku volného času,
mluvil jeho otec o tom, že jako kluk
sbíral známky. Vojta mu chtěl udělat
radost, a tak se přihlásil do filatelistického kroužku vedeného panem
Stanislavem Duškem. Nejprve se mu
filatelie zdála nudná. Seznamovali se
s jednotlivými druhy poštovních známek, jejich výrobou i vystavováním.
Pak se ale dostali k výrobě „exponátu“.
Zvolené téma se zpracovává pomocí

Životní jubilea
80 let - Anna Klapicová
85 let - Věra Hrabalová
98 let - Marie Süssenbeková

Narození a úmrtí
Narodily se tyto děti:
Kryštof Bauer, Oliver Bartók,
Robin Jancek
Rozloučili jsme se
s těmito sousedy:
Kateřina Nekudová, Stanislav
Mrňa, Přemysl Švanda, Marie
Tomašovičová

Kalendárium

aneb co nás čeká
26. března
UKLIĎME SI ČESKO (Vrbovec i Hnízdo)
2. dubna
ODEMYKÁNÍ Naučné stezky Hroznové
kozy a KOŠT vín ve Vrbovci
23. dubna
BESEDA S DŮCHODCI
30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
28. května
OTEVŘENÉ SKLEPY
12. června
Vrbovec OKOLO KOL
EIN TAL AM RAD

různých zdrojů: známek, pohlednic,
informací. Ty se vkládají do pěti rámů,
každý rám obsahuje 16 listů (přibližně
formátu A4). Tato práce Vojtu zaujala.
Zvolil si téma „Automobil“ a po 7 letech
práce má hotových všech 5 rámů.
První rám popisuje kolo jako „Historický vynález“, druhý se věnuje oblasti
„Zrod automobilu“, třetí rozebírá „První automobilky“, čtvrtý obsahuje „Typy
automobilů“ a pátý zpracovává oblast
„Automobil ve sportu“. Nejvíce času
mu zabere vymýšlení textu a jeho
překlad. Známky a pohlednice získává
na burzách, které se konají po celé republice nebo v zahraničí. Jejich výběr
konzultuje s panem Duškem, který má
přehled a odbornější znalosti. Celý exponát má Vojta vypracován v českém
i anglickém jazyce, aby se s ním mohl
zúčastňovat i mezinárodních výstav.
Soutěžit začínal na filatelistických
olympiádách. Ty mají dvě části, test

všeobecných znalostí a výrobu malého exponátu na zadané téma. Velkým povzbuzením v začátcích bylo 1.
místo na olympiádě v Plzni, kde uspěl
s exponátem na téma „Obnovitelné
zdroje“. Další první místa získal také na
olympiádě v Praze a Olomouci. Nejvíce si však váží ocenění z mezinárodních soutěží, kde vystavoval svůj 1. a 2.
rám exponátu „Automobil“. Ve Finsku
v roce 2016 získal postříbřenou medaili a v Číně v roce 2019 velkou stříbrnou medaili. Celkem již vystavoval na
8 národních i mezinárodních výstavách. V roce 2022 by se rád zúčastnil
výstavy v Indonésii.
autor článku: Veronika Písařová

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vrbovec
pokrašování ze strany 6
V týdnech výstrahy silného větru jsme na žádost starosty obce, ale
i z iniciativy velitele jednotky, kontrolovali území katastru obce Vrbovec a odstraňovali popadané větve
na komunikacích. Letos už jsme ale
museli vyjet i k požáru vážnějšího
charakteru, který vznikl v noci 7. 3.
2022 v zastavěné části obce. Naštěstí byl požár ohlášen rychle po
jeho vzniku a nedošlo k závažnějším
škodám na majetku a zdraví. Vzhledem k hustotě zástavby a nebezpečí rozšíření požáru na okolní objekty,

bylo na místo události povoláno větší
množství jednotek z okolí. Na místě
zasahovala i naše jednotka za aktivní součinnosti s ostatními hlavními
jednotkami. Touto cestou bychom
rádi připomněli, že žhavý popel nebo
uhlíky, nepatří do žádné popelnice,
plechové, plastové ani jiné hořlavé
či nehořlavé nádoby, v blízkosti hořlavého materiálu, či dřevěné konstrukce. Vzhledem k této události se
bude v nejbližší době naše jednotka
soustředit na prevenci vzniku požáru.
autor článku: Jan Mihálik, JSDH Vrbovec

Svoz nebezpečného odpadu, sběr železa
Termín přistavení velkoobjemových kontejnerů: pátek a sobota
8. a 9. 4. 2022. Svoz železa: sobo-

ta 10. 4. Svoz nebezpečného odpadu: sobota 10. 4. 2022, Vrbovec
9.40 - 10.10, Hnízdo 10.15 - 10.30.

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
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