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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

letošní hody se konaly, dle samolepek, 

kterými vrbecká chasa oblepila celou 

obec, včetně blízkého okolí, pod ná-

zvem „Jedeme na kvalitu, né na kvan-

titu“. Hody se vydařily a chtěl bych 

především poděkovat stárkovskému 

páru Michaele Hanzlíkové a Marti-

novi Petráskovi, který si vzal na svá 

bedra starosti s organanizací a přípra-

vou hodú, které byly v dobách minu-

lých vždy rozděleny na 2 – 3 stárkov-

ské páry. Také bych chtěl poděkovat 

vrbecké chase za pomoc s  přípravou 

sóla a za podporu stárkovského páru. 

Poděkování také patří rodičům stár-

ků, pořadatelům z FK Vrbice 1957, 

Pohostinství U Buka a pracovníkům 

obce za přípravu a vzorný úklid sóla 

a obce po ukončení večerních zábav.

Tak máme po hodech, dětem začal 

nový školní rok, vinobraní je u konce, 

vinohrady se vybarvily do nádher-

ných barevných odstínů a s  prvními 

mrazíky se nám ohlašuje zimní obdo-

bí. Tak jako příroda se ukládá k  od-

počinku po náročné sezoně, nastává 

období odpočinku a pomyslného 

poklidu pro nás občany. Nastává čas 

hodnocení uplynulého období, rozjí-

mání a příprav na svátky vánoční.

Co se nám podařilo a co je v plánu 

na další období?

• Za uplynulé období jsme vybudovali 

nové chodníky v Dědině od domu 

č. p. 295 až po novou zástavbu smě-

rem na Bořetice.

• Podařilo se nám prodloužit vodo-

vodní řád v  lokalitě Stará cesta, přes 

zimní období bude probíhat výběr 

dodavatele stavby splaškové kanaliza-

ce s přečerpávací stanicí.

• Byla ukončena recyklace stavebních 

a demoličních odpadů u Studýnek.

• Kotelna v základní škole je osazena 

kotlem na štěpku, včetně záložního 

plynového kotle, předání proběhne 

v prosinci letošního roku.

• Pro revitalizaci rybníka Kalub se 

hledají možnosti zásobování vodou 

přes přirozenou retenci z  dešťové 

kanalizace z  obce a energeticky ne-

náročného zařízení na čerpání vody 

z místních studní.

• Probíhají jednání s arcibiskupstvím 

v Brně o koupi pozemků v lokalitě Sa-

mota, které budou určeny pro výstav-

bu rodinných domů.

• Pro schválený projekt multifunkč-

ního hřiště za kulturním domem se 

zpracovává změna Územního plánu 

obce pro následné vynětí pozemků ze 

zemědělského půdního fondu a další 

povolovací řízení.

• Ke dni uzávěrky zpravodaje jsme 

zatím neobdrželi právní akt udělení 

dotace na výstavbu nových učeben 

v půdních prostorách základní školy.

• V  přípravě ke schválení je projekt 

osazení nového dopravního značení 

v katastru obce Vrbice.

Pracovníci obce mezi pracemi na 

malých stavebních  akcích provádí 

pravidelnou údržbu budov a zařízení 

v majetku obce. Probíhá také údržba 

zeleně a travnatých ploch v  katastru 

obce.

Na závěr chci popřát všem spoluo-

bčanům pokojný vstup do adventního 

období a šťastné a veselé prožití svát-

ků vánočních v rodinném kruhu.

Do nového roku 2018 hodně úspě-

chů v  osobním životě, v  pracovním 

procesu, hodně zdraví, také trochu 

štěstí a pokoj lidem dobré vůle.

František Polášek – starosta obce

PARLAMENTNÍ VOLBY

Ve dnech 20. 10. a 21. 10. proběhly v České republice vol-

by do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V naší obci se 

voleb zúčastnilo 61,7% voličů, což bylo 551 osob. 

Se ziskem 165 hlasů zvítězilo hnutí ANO. Na 2. místě 

ODS s 62 hlasy a na 3. místě SPD s 58 hlasy. 

Výsledky ostatních u nás volených stran:

STAN    54 hlasů

KDU-ČSL  54 hlasů

ČSSD    35 hlasů

KSČM    31 hlasů

Piráti    31 hlasů

TOP 09   18 hlasů

Svobodní   16 hlasů

Rozumní     7 hlasů

REAL     4 hlasy

ŘN - VU     3 hlasy

Zelení     3 hlasy

SPORT     2 hlasy

RČ      1 hlas

ODA      1 hlas

SPRRSČMS     1 hlas

SPO      1 hlas

Jako hosté vystoupí: 
Vojta Janošek – hra na housle 

Marie Michnová – hra na varhany 
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A JE TO TADY 
ZASE...

Blíží se Vánoce a já opět stíhám 

psaní až na poslední chvíli - je už 

28. listopadu a termín je do 30.! A to 

jsem si říkala, že když letos byla po-

rada redakční rady tak brzy (hned 

na začátku října), že to bude v po-

hodě a začnu brzy. Jenže mám psát 

o Vánocích a doteď na mě jaksi ta 

vánoční nálada ani myšlenky nepřišly. 

Mimo jiné jsme se na této poradě 

shodli, že nám začínají pěkně lézt 

na nervy cyklisté, přijíždějící do naší 

obce. Zejména, pokud jedete autem 

v létě z Bořetic, a oni šněrují silni-

ci na kopec. A na horizontu, pěkně 

v zatáčce se vydýchávají a odpočívají, 

nejlépe ještě když je jich více po hro-

madě. A vůbec se chovají vůči autům 

(a to si myslím, že všichni než used-

nou na kola auta také řídí) i místním 

občanům dost bezohledně. 

Ale... vraťme se k Vánocům 

a vraťme jim jejich smysl. Vánoce 

se už zase blíží. Je třeba nakoupit 

spoustu dárků, napéct cukroví, uk-

lidit a … A to všechno kvůli několika 

minutám prchavého kouzla. Padá na 

vás z toho deprese? Zkusme to letos 

trochu jinak!

Proč nám vlastně smysl a kouzlo 

Vánoc v posledních letech unikají? 

Není to ale jen tím, že se v posledních 

letech vytrácí jejich duchovní podsta-

ta. Svou roli hraje i to, že jsme svým 

stylem života už dávno nerespektu-

jeme přirozený rytmus života.  

Podívejme se, jak vlastně kdy-

si žili naši předkové. Jaro, léto 

a začátek podzimu byly pro zemědělce 

především časem tvrdé práce. Zima 

byla ale obdobím klidu. Prováděly se 

práce, při kterých si tělo mohlo tro-

chu odpočinout. Lidé měli najednou 

víc času na povídání, na úzký kontakt 

s lidmi a také na přemýšlení o sobě, 

o svém životě a jeho smyslu. Díky 

tomu mají tělo i smysl v sobě zakódo-

vané: v létě se tvrdě pracuje, případně 

prožije nějaké to dobrodružství, zima 

se nese v duchu odpočinku a hledání 

sama sebe v duchovním slova smys-

lu. Moudrost tradice je v tom, že jaro 

je rozpukem, léto zráním, podzim 

útlumem a zima čekáním a dobou 

příprav na nový život.

Co ale děláme my? I když nás stále 

se zkracující dny přímo vybízejí, aby-

chom více spali a odpočívali, my to 

odmítáme a děláme to úplně naopak. 

Místo odpočinku se honíme ještě víc 

než kdy jindy, na popovídání a chvíle 

strávené se svými blízkými nemáme 

čas. Místo přemýšlení o sobě a smyslu 

života se díváme na televizi. Zhoršují 

se pak mezilidské vztahy a chybí nám 

o Štědrém večeru i ta pravá kouzelná 

atmosféra.

Já vím, ono se to lehce řekne, víc 

spát a odpočívat! Ale doba je dnes 

taková! Kdo si může dovolit víc spát 

i když by chtěl. Do práce se musí 

a doma je taky pořád co dělat. Naši 

předkové si to mohli dopřát, protože 

byli převážně zemědělci. Zvláště teď 

si toho nakládáme docela dost. Každý 

přece chce, aby se vánoční stromečky 

rozsvítily v uklizených a cukrovím  

vonících domovech. 

Jedno rčení nám říká to, co sami 

dobře známe: sdílená radost je dvo-

jnásobná radost. A právě takové 

potěšení nám přinášejí Vánoce. Ne-

jen během samotných svátků, ale už 

v době jejich příprav a přemýšlení 

o tom, jak bychom své blízké co ne-

jlépe rozradostnili - jaký dárek by 

se jim líbil, co by jim chutnalo, čím 

zkrášlit domov, aby se v něm cíti-

li ještě lépe... Představa, že někomu 

uděláme radost je ten nejvýkonnější 

a nejlepší motor. A tak se opět vzdor 

výše napsanému zase budeme snažit 

napéct to nejlepší cukroví i když se 

zaříkáme, že budeme péct jen trochu, 

sehnat ty nejoriginálnější dárky, vyro-

bit co nejhezčí dekorace, prostě – vyk-

ouzlit tu nejpříjemnější atmosféru. 

Vánoce, jak víme začínají ad-

ventem, který znamená přípravu na 

příchod. Letos začal až 3. prosince 

– první neděle adventní a skončí 

nedělí na Štědrý den. K adventu patří 

adventní věnec se čtyřmi svíčkami 

– čtyři týdny do Vánoc připomíná 

první zapálená svíčka, každou další 

neděli se rozhoří o jednu svíčku víc. 

Do této doby spadá řada svátků, 

se kterými se pojí množství lidových 

SÁŇKOVÁNÍ V CIGANSKEJ SKALI
Za doby mého dětství bývalo na 

Vrbici plno sněhu. Celou zimu jsme 

proto trávili venku a domů jsme se 

vraceli, až zazvonilo klekání, neboť 

jsme se báli, že po zvonění chodí kle-

kánice a chytí nás. 

Jakmile jsme došli ze školy, rychle 

jsme se naobědvali, popadli sáně a už 

jsme hnali na nejbližší kopec. Pro nás, 

strážňáky, byl nějaký kopeček na ka-

ždém místě, ale nejlepší sáňkovačka 

bývala v cigánskej skali.

Sešla se nás tam vždy celá kopa. 

V  každém domku bylo několik dětí, 

a tak nás byla plná skala. Byly tam 

děcka Válkovy, Bártovy, Otáhalo-

vy, Valovy, Herzánovy, Janoškovy, 

Varmužovy, Bařinovy a ostatní, no 

z celé Stráže. Skala byla sice jen menší 

kopeček, ale legrace jsme užili až až. 

Nejdřív jsme si udělali v půli svahu ze 

sněhu můstek a přes něj jsme potom 

na saních jezdili. Stráň se svažovala 

dolů a hned navazovala na stráň pro-

tější, tak jsme jezdili z kopce a rovnou 

do kopce protějšího. Na můstku to 

pěkně nadskakovalo, a tak mnohdy 

pod námi sáně praskly a nesli jsme 

domů pár desek pod paží. Tatínek to 

pár hřebíky sbouchal a jezdilo se dál. 

Totiž tenkrát jsme neměli sáně pro-

plétané popruhy jako dnes, ale jen 

z dřevěných desek. A co se stalo růz-

ných nehod a karambolů! Mařenka 

Herzánová si při jedné takové jízdě 

na můstku vyrazila dech, a tak jsme jí 

bouchali do zad, aby se nadechla. Ale 

z  takových nehod jsme se za chvíli 

vzpamatovali a vozili se dál. Někteří 

starší kluci měli dřevěné lyže, a tak se 

předváděli na lyžích a nás děcka tro-

chu odháněli, že jim zavazíme. Jak za-

zněl z vrbecké věže zvon, popadli jsme 

sáně a uháněli k  domovu. Byli jsme 

promáčení od hlavy k patě, ale to nám 

vůbec nevadilo. U teplé večeře jsme se 

zahřáli, honem napsali úlohu do školy 

a šli spát. Venku začal padat sníh, aby 

zítra zas bylo na čem sáňkovat…

Marie Kachyňová 2017
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zvyků a pověr.

Dodnes se například řežou na 

sv.  Barboru třešňové větvičky, které 

by měly rozkvést do Štědrého dne 

a jsou symbolem znovuzrození života 

po zimním slunovratu. Nejoblíbeně-

jším adventním svátkem je sv. Mi-

kuláš – patron dětí a vody.

K Vánocům patří jesličky 

a betlémy, vánoční stromečky, které 

se staly symbolem Vánoc. Podle staré 

křesťanské legendy se psal rok 573, 

kdy si poprvé ozdobil jedli hořícími 

pochodněmi mnich Colombán. 

Po celý středověk se nedochovala 

o vánočním stromečku žádná zmín-

ka, až na konci 16. století vztyčova-

li lidé v domech jedle, které zdobili 

růžemi, jablky a cukrovím. U nás se 

poprvé rozsvítil vánoční stromeček 

v roce 1812. Na Moravě se začal obje-

vovat až počátkem 20. století.

Dalším symbolem Vánoc je jmelí 

– této věčně zelené rostlině přisoudili 

naši předkové tajemnou moc – věřilo 

se, že přináší štěstí.

Vánočka má dlouhou historii 

a udržela se v oblibě až do dnešní 

doby. Není ale už tak svátečním 

pečivem, protože si ji můžeme koupit 

nebo i upéct po celý rok. První zmín-

ka je ze 16.  století a dávným zvykem 

bylo zapéci do ní minci. Kdo ji při krá-

jení našel, měl jistotu, že bude zdráv 

a bohatý po celý rok. Vánočku peču 

každé Vánoce a kdysi jsem recept na 

ni napsala do Zpravodaje a dozvěděla 

jsem se, že některé hospodyňky podle  

receptu vánočku pečou, přidám re-

cept na ni na konci článku.

K Vánocům patří i svíčky, které 

mají symbolický význam – červená 

značí životní sílu, žlutá a medová svět-

lo a očekávání, bílá znamená svátek, 

fialová je barvou adventu.

Koledy a koledování jsou 

staročeským zvykem, kdy koled-

níci hromadně obcházeli domy, 

u každého zazpívali vánoční píseň 

– koledu a dostávali za to dárky. 

Pamětníci se vzpomenou, jak se cho-

dilo s uvázanými zástěrami – klíny 

– koledovat po celé dědině a domů si 

přinesli pomíchané všechno dohro-

mady – dýňová jádra, sušené ovoce, 

ořechy a rozdrobené sušenky. Po celé 

štědrovečerní odpoledne chodili po 

dědině malí koledníci, večer ti starší, 

ti už ale ne kvůli výslužkám – koledě. 

Muzikanti vytrubovali vánoční kole-

dy. Nejznámějšími koledami jsou: 

Narodil se Kristus Pán z 15. století, 

Veselé vánoční hody z druhé polovi-

ny 17. století a Nesem vám noviny 

z konce 19. století.

Štědrému večeru přikládali lidé 

odedávna magickou moc. Přání doz-

vědět se něco o vlastní budoucnosti, 

štěstí zdraví a prosperitě hospodářst-

ví bylo hlavním motivem starých 

vánočních zvyků. Po celý den se lidé 

postili, k večeři muselo být prostřeno 

pro sudý počet osob, všechno muselo 

být připraveno tak, aby se nemuselo 

od stolu vstávat, aby se všichni drže-

li doma a nikdo z rodiny se nezatou-

lal. Každý dostal od hospodáře ořech 

a jablko. Pokud byl rozlousknutý 

ořech zkažený, věštilo to nemoc, hvěz-

da v rozkrojeném jablíčku znamenala 

zdraví a dlouhý život.

Po večeři přišly na řadu další zvyky-

pouštění skořápek z ořechů se svíčkou 

po vodě, lilo se olovo, děvčata házela 

střevíce přes hlavu a další zvyky. Dnes 

už jim nevěříme, ale každým pokusem 

vneseme do svých rodin trochu jiné 

kouzlo a hlavně se budeme věnovat 

sobě navzájem. 

Vánoční čas přináší trochu 

zastavení se a přemýšlení se nad svým 

životem a vzpomenutí na své blízké 

i na ty, kteří tu už nejsou. Snažme se 

najít v sobě trochu radosti.

Vánoční období končí Hrom-

nicemi (2. února) – je to poslední 

den, kdy se má odstrojit vánoční 

stromeček. Do kostelů se přinášejí 

svíce k posvěcení. Tyto hromničky 

měly chránit úrodu před hromobitím 

a dům před neštěstím. Báby kořenářky 

jimi léčily – dávaly je do rukou nebo 

křížem pod krk nemocnému. O tom-

to svátku se nemá pomlouvat, klít 

a tancovat ani žertovat. Podle lidové 

víry by hospodyně neměla brát do 

ruky jehlu-přitáhla by na stavení ble-

sk a mohlo by vyhořet. V pohanských 

dobách byly Hromnice spojeny s osla-

vami předzvěsti jara.

Brzy nám skončí rok 2017 a je čas 

přemýšlet jaký byl, co nám přinesl 

a co si vzal. Každý na něj budeme 

vzpomínat jinak, jak se komu vy-

dařil. Někomu se zdál dobrý, jinému 

zbudou jen špatné vzpomínky - na mě 

si třeba tento rok docela zgustl.

Je třeba ale myslet už na ten příští. 

Aby byl stejně tak dobrý, případně lep-

ší než ten, který končí. Abychom byli 

spokojeni, šťastni a hlavně zdraví!!!

To všechno Vám do toho roku 

2018 přeje

Bohumila Bařinová

RECEPT NA VÁNOČKU 
z devíti pramenů, devítku považova-

li naši předkové za magickou

Suroviny: 

1 kg polohrubé mouky, 300 g másla, 

160 g pískového cukru, 50 g droždí, 

5 žloutků, špetku soli, citronová kůra 

4 dl mléka, 140 g rozinek. Na potření 

1 vejce a 140 g sekaných mandlí.

Vypracujeme tuhé kynuté těsto, 

přidáme rozinky a necháme kynout. 

Vykynuté těsto rozdělíme na devět 

dílů a rozválíme je na stejně silné 

válečky a pleteme.

Ze 4 válečků, které znamenají 

4 živly – zemi, vodu, vzduch a slunce, 

upleteme spodní díl. Dáme na plech 

vyložený pečícím papírem. Hřbe-

tem ruky trochu stlačíme prostře-

dek a na něj dáme cop upletený ze 

3 válečků-ty značí to, čím se člověk 

liší od ostatních tvorů – rozum, cit 

a vůli. Opět stlačíme prostředek a na-

horu položíme stočené 2 válečky (ty 

rozválíme trochu víc, aby byly delší) 

a podsuneme je pod celou vánočku. 

Tyto dva prameny znamenají vlastno-

sti mudrců – lásku a vědění. Vánočku 

můžeme proti sesunutí při pečení 

propíchnout ve středu shora špejlemi, 

dáme vykynout, potřeme rozšle-

haným vajíčkem a posypeme mandle-

mi. Pečeme zvolna asi hodinu – podle 

toho, jak vám peče trouba. 

Upozornění!! 

Z uvedených surovin jsou vánočky 

dvě, případně tři menší!! Já dělám jen 

z poloviny surovin a ještě rozdělím na 

dvě malé. Při posledním zveřejnění 

jsem na to zapomněla a některým se 

ta jedna velká nevlezla do trouby!!!
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KLÍČOVÉ PODNĚTY ZE ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL
V  polovině června 2017 proběhlo 

dotazníkové šetření názorů obyvatel. 

Celkově se zapojilo 104 obyvatel. Ně-

kteří z nich neodpověděli na všechny 

otázky. Vyhodnocení každé otázky 

tedy vychází z počtu odpovědí na da-

nou otázku.

Mezi respondenty bylo 47,4 % 

mužů a 52,6 % žen. Ve věku 15–29 let 

bylo 2 % osob, ve věku 30–49 let bylo 

36 % osob, ve věku 50–64 let 34  % 

a nad 65 let 28  %. Ve  37  % případů 

odpovídaly osoby žijící s  dítětem, ve 

31 % šlo o osoby žijící s  manželem/

manželkou bez dětí, v  18  % o osoby 

z vícegenerační domácnosti.

74 % respondentů se ve Vrbici žije 

dobře, 6,2  % však uvedlo, že se jim 

v obci žije špatně. 

Obyvatelé komplexně hodnotili 

prostředí a služby v  obci. Jednotlivá 

témata známkovali na stupnici 1–5 

jako ve škole. Nejlépe hodnoceny (nej-

nižší průměrná známka) jsou dostup-

nost a fungování MŠ a ZŠ a úroveň 

technické infrastruktury. Nejhůře 

jsou hodnoceny možnosti pro výstav-

bu rodinných domů, pracovní příleži-

tosti a služby pro seniory.

Občanům v  obci nejvíce chybí 

možnosti sportovního vyžití (mul-

tifunkční hřiště). Kritizují také stav 

chodníků a silnic a nedostatek míst 

pro výstavbu rodinných domů. Častě-

ji byla zmiňována potřeba služeb pro 

seniory, většího obchodu s potravina-

mi a parkovacích míst. 

K  získávání informací využívají 

občané nejčastěji zpravodaj a rozhlas. 

V  případě jiných způsobů získávání 

informací občané uváděli Facebook, 

e-mail a dotázání se spoluobčanů. 

66 % respondentů považuje mezi-

lidské vztahy v obci za dobré. Za špat-

né je označilo 9 % osob. 

Klíčovou otázkou pro budoucnost 

obce je, jak by se obec měla početně 

rozvíjet. Dle 46 % respondentů by se 

Vrbice měla postupně rozrůstat ze 

současných 1095 obyvatel na přibliž-

ně 1200 obyvatel. 14  % respondentů 

by podporovalo ještě větší růst, zatím-

co 24 % obyvatel upřednostňuje, aby 

obec zůstala stejně velká.

V  případě budoucích investic 

obyvatelé jednoznačně podporují 

dobudování a rekonstrukci místních 

komunikací. Výrazná je i podpora 

bytové výstavby a zajištění nových 

parkovacích míst. Zlepšování vzhledu 

obce je na 4. místě.

RITUÁLY

Robert Fulghum

Od začátku do konce nám životní 

rituály utváří každou hodinu, den, rok. 

Podle rituálů žijeme všichni. Rituály 

jsou obrazce smysluplných činů, které 

neustále opakujeme. Jestliže o svých 

krocích přemýšlíte, určitě si těch rit-

uálních obrazců všimnete. Když si jich 

všimnete, možná pochopíte. Když je 

pochopíte, snad je dokážete obohatit. 

Tím své životní zvyky pochopíte.

Dočetla jsem se v knížce svého 

oblíbeného autora a Vánoce do těchto 

rituálů patří.

Bohumila Bařinová

• Nevynášejte nic z domu – mohlo by chybět.

• Novoroční střepy znamenají rozkřápaný celý rok.

• Prádlo pověšené přes silvestrovskou noc přinese hospo-

dyni soužení.

• Nezapomeňte uvařit k obědu jídlo z čočky (je kulatá), aby 

se vás celý rok držely peníze.

• Rozhodně nesmíte po celý den jíst kuře, husu ani další 

ptáky, aby vám neuletělo štěstí.

• Hned po probuzení byste měli dát pusu každému členu 

rodiny, aby se vás držela láska a pohoda.

• No a před spaním rozlouskněte jeden oříšek, abyste si 

udrželi zdraví a bystrou mysl.

MY TŘÍDÍME 
NEJLÉPE

Zástupci jihomoravských měst 

a obcí se včera sešli, aby převzali 

ceny za svou účast v soutěži My tří-

díme nejlépe. Tu uspořádala společ-

nost EKO-KOM ve spolupráci s Ji-

homoravským krajem. Za společnost 

EKO-KOM, a.s. jim ocenění předali 

Ing. Martina Filipová a Ing. Milan 

Hroudný.

Nejúspěšnější tři účastníci kaž-

dé ze čtyř kategorií si odnesli kro-

mě pamětních medailí také finanční 

odměnu. Vítězové obdrželi šeky na 

30 000Kč, druhé místo bylo oceněno 

částkou 20 000 Kč a třetí částkou 

10 000 Kč.

V kategorii obcí do 500 obyvatel 

vyhrálo Podhradí nad Dyjí, další mís-

ta obsadily obce Oslnovice, Onšov, 

Nenkovice a Zblovice.

Kategorii obcí s 501 – 2 000 oby-

vateli ovládla stejně jako v předcho-

zích ročnících Perná. Za ní se umís-

tily obce Pavlov, Vrbice, Přísnotice 

a Nový Šaldorf - Sedlešovice. 

V kategorii 2 001 – 10 000 obyva-

tel první místo získal Mikulov, druhé 

Vranovice, třetí Vnorovy, čtvrté Žid-

lochovice a páté Čejkovice.

Vítězem mezi městy s více než 

10 000 obyvateli se stala Břeclav. Za ní 

následují Kyjov, Vyškov, Kuřim a Ve-

selí nad Moravou.

Zásadním kritériem pro hodnoce-

ní bylo množství vytříděných odpadů 

na jednoho obyvatele a počet třídě-

ných komodit na území jednotlivých 

obcí a měst. Hodnocena byla navíc 

i hustota sběrné sítě nebo sběr kovo-

vých odpadů. 

PODLE POVĚR SE MÁTE NA NOVÝ ROK VYVAROVAT
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NEOTRAVUJME SI OVZDUŠÍ A SOUSEDSKÉ VZTAHY
Začala nám topná sezona a z  ně-

kterých komínů se nám do ovzduší 

line nepříjemný zápach a kouř. Může 

to být vlhkým nebo nekvalitním pa-

livem, ale také spalováním domovní-

ho odpadu a různých nebezpečných 

látek. Rozhodl jsem se napsat několik 

řádků, co se tímto nezodpovědným 

jednáním dostává do ovzduší a naše-

ho těla:

Plasty jsou obohacené různými 

látkami, jako jsou změkčovadla, bar-

viva a stabilizátory. Ty často obsahují 

těžké kovy, hlavně kadmium a zinek. 

Při spalování se těžké kovy uvolňují 

do ovzduší a také zůstávají v popelu. 

Při nedokonalém spalování plastů 

vzniká oxid uhelnatý (CO). Tento 

plyn je jedovatý, je schopný vázat se 

na krevní barvivo. Spalováním plastů 

se také uvolňují uhlovodíky.

Dalším nebezpečím je únik ftalá-

tů, které mají schopnost hromadit se 

v lidském těle.

Při spalování mikrotenových sáč-

ků, igelitových tašek, kelímků, lahvi-

ček, PET lahví, polystyrenu a jiných 

věcí naší každodenní spotřeby vzni-

kají také jedovaté monomery. Jejich 

účinky jsou na lidský organismu 

dlouhodobé a negativně působí, např. 

na krevní oběh.

Nejnebezpečnější je spalová-

ní PVC, při něm vzniká kyselina 

chlorovodíková (HCL), která dráždí 

horní cesty dýchací. Do komínu také 

uniká jedovatá látka dioxin s rakovi-

notvorným účinkem.

Z  PVC se vyrábějí novodurové 

trubky, podlahové krytiny, pláštěnky, 

hadice, dětské hračky atd.

Spalováním gumy vznikají oxidy 

síry, která dráždí dýchací cesty a saze 

obsahují jedy a rakovinotvorné látky.

Při hoření dřevotřísky, překliž-

ky a starého nábytku se uvolňují 

do ovzduší formaldehydy a fenoly 

z použitých pryskyřic a nátěrů. Jsou to 

zapáchající jedy se silným dráždivým 

účinkem.

Při spalování silonu a nylonu 

(polyamidy) se uvolňuje do ovzduší 

čpavek a kyanovodík, které způsobují 

dráždění očí, sliznici nosu, způsobují 

bolesti hlavy a nevolnost.

Chtěl bych Vás poradit, když se 

budete rozhodovat, zda máte dát výše 

uvedené věci do pytle na tříděný od-

pad (za A) nebo hodit do kotle (za B), 

že A je správné řešení.

Připomínám, že podle našich 

zákonů je spalování odpadu v do-

mácnostech zakázáno. Podle zákona 

o odpadech jsou fyzické osoby povin-

ny nakládat s odpadem podle systé-

mu stanoveného obcí, podle zákona 

o ovzduší jsou fyzické osoby povinny 

jako palivo pro kamna a krby použí-

vat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, 

suché rostlinné materiály nebo plyn-

né palivo předepsané výrobcem. Při 

zjištění spalování odpadků v domá-

cích topeništích je oprávněn příslušný 

úřad uložit vysokou sankci.

Děkuji za pochopení.

František Polášek – starosta obce

Na opravu interiéru kostela sv. Jiljí na Vrbici 
je založen bankovní účet: 115-3917230207/0100

Přehled dárců:

28. 8. 2017  1.000,- Kč  občanka z Vrbice

6. 10. 2017  2.000,- Kč  občan z Brna

Stav účtu k 30. 11. 2017:    89.167,- Kč

Chtěl bych poděkovat dárcům výše uvedených částek.

Děkuji také panu Jaroslavu Hasíkovi za provedení nátěru oken a dveří 

u kapličky sv. Anny u pošty. 

František Polášek – starosta obce

OBECNÍ MUZEUM 
BUDE O VÁNOCÍCH OTEVŘENO 

NA SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA 26. 12.
DOBA OTEVŘENÍ: 14.00 – 17.00 HOD.

23. 12. 2017 

MŠE S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ 
16:00 HODIN

24. 12. 2017 

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 

22.00 HODIN

25. 12. 2017

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

9.30 HODIN

26. 12. 2017

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 

9.30 HODIN

1. 1. 2018

NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA 

9.30 HODIN
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CVČ KALUBÁČEK A KNIHOVNA
DO KNIHOVNY NEJEN PRO KNIHU

Knihovna se dlouhodobě snaží o přiblížení a předsta-

vení dětských knih a tvůrců knih dětem a podporuje dět-

ské čtenářství. A proto si podala žádost o dotaci v rámci 

projektu Místní akční plán vzdělání na území ORP Hus-

topeče, který byl zaměřen na zlepšení řízení a vzdělávání 

v MŠ a ZŠ, prohloubení spolupráce mezi jednotlivými ak-

téry v území, kteří se zabývají vzděláváním a péčí o děti 

do 15 let. Dotaci se nám podařilo získat, a tak jsme se pus-

tili do realizace projektu.

Celá akce začala 19. září 2017 setkáním s ilustrátorem 

Adolfem Dudkem, kdy se s ním děti setkaly v knihovně. 

Na tuto akci za námi přijely děti z Němčiček. Program 

se nesl v duchu cestovatelského kreslení, kdy si i samotné 

děti mohli vyzkoušet práci ilustrátora a hlavně se dozvě-

děly, co taková práce obnáší. Kreslilo se, smálo se a bě-

hem chvilky obletěly děti celý svět. Program byl uzpůso-

ben osazenstvu, a proto byl rozdělen na dva samostatné 

programy.

O dva měsíce později jsme se sešli ve větších prosto-

rách, než je knihovna, a to v KD Vrbice. Pro děti bylo při-

praveno 20. 11. 2017 představení z repertoáru uskupení, 

které je známé pod názvem LiStOVáNí. Na Vrbici přijel 

Lukáš Hejlík a Alan Novotný, kteří nám předvedli diva-

delní představení s knihou v ruce. Neobvyklé scénické 

čtení děti zaujalo a moc se jim líbilo. Pro malé posluchače 

bylo připraveno představení s názvem KVAK A ŽBLUŇK 

podle knihy od Arnolda Lobela. Starší děti se zasmály 

u DOBRODRUŽSTVÍ STRÝČKA LUDVÍKA. Obě před-

stavení měla u dětí obrovský úspěch.

Projektu se zúčastnilo skoro 300 dětí z okolních škol 

a školek. Díky získané dotaci v rámci projektu “Místní 

akční plán na území ORP Hustopeče” mohly děti zase 

o trošku víc přilnout ke čtenářství, mohly se poznat s vrs-

tevníky z Kobylí, Bořetic a Němčiček, ale hlavně se mohly 

společně zasmát a pobavit u připravených dopoledních 

programů.

Adolf Dudek

Adolf Dudek

LiStOVáNí

LiStOVáNíLiStOVáNí
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NA CVČ SE NENUDÍME...
V pondělí se děti učí angličtinu, je 

otevřená knihovna a maminky s dět-

mi můžou navštívit dětský koutek, 

který je pro ně volně přístupný. Neučí 

se jenom děti, ale i dospělí, kteří se vě-

nují Čínské medicíně v naší zahrádce. 

V úterý dopoledne se setkávají 

maminky na mateřské dovolené s dět-

mi v dětském koutku, i když v letoš-

ním roce v malém počtu, věřím, že 

rok nadcházející už bude zase o něco 

lepší. 

Středeční odpoledne se nese 

v duchu knihovny, keramického kur-

zu pro dospělé a výuky na flétnu.

Ve čtvrtek navštěvují CVČ přede-

vším děti, a to jak ty, které přijdou na 

keramiku s rodiči, tak i ty, které se učí 

na dechové nástroje. 

Páteční odpoledne je hodně po-

dobné tomu pondělnímu, je otevřená 

knihovna a dětský koutek. Obměnou 

je však setkávání všech, kteří se zají-

mají o vrbecký kroj a hlavně o jeho 

výrobu. 

Každý den je něčím jiný a stále 

se snažíme o vymýšlení zajímavých 

akcí, které se budou líbit a zaujmou. 

Na podzim se těchto akcí konalo hned 

několik - setkáni se spisovatelem 

Vlastimilem Vondruškou, kurz drát-

kování a pedigu nebo zdobení vánoč-

ních perníčků.

Ráda bych ještě na těchto posled-

ních řádcích chtěla poděkovat všem, 

kteří mi jakkoli při těchto akcích po-

máhali nebo jakkoli přispěli k jejich 

realizaci. 

Všem vám přeji krásné prožití 

vánočních svátků, vše dobré do roku  

2018, a především hodně zdraví a ro-

dinné pohody. A co nás na CVČ čeká 

příští rok? Věřím, že se máte na co 

těšit... 

Za CVČ Kalubáček a knihovnu

Klára Beranová

DOBA VÁNOČNÍ

Keramické výrobky na vánočním jarmarku

Kurz pedigu a drátkování

Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou

Zdobení vánočních perníčků

Zas voní jehličí a září dětské oči.

Je doba vánoční, už přišel Štědrý den.

Za okny chaloupek zas hřeje světlo svící 

a krajina spí tichý zimní sen.

Už na jih odletěli ptáci 

a z nebe padá tiše bílý sníh.

Jenom nad hájkem poletují vrány

a krákají svou píseň ve větvích.

Zas z domů radost dětí slyšet je.

A z  kostelů zní písně a zvuk zvonů. 

Dnes každému se srdce zahřeje,

když spěchá v sváteční podvečer domů.

Je doba Vánoc, nejkrásnějších svátků.

Tak zvoňte zvony a zněj trubky hlas!

Ať radost, štěstí září z těchto dnů

a provází nás vždy, po všechen čas… Marie Kachyňová 



VRBECKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2017

10

z OPZ, PRV a IROP – členění dle 

potenciálních žadatelů

Kdo jste? 

Jsme MAS Hustopečsko, z. s. 

Kde Vás najdeme? 

Na adrese Nádražní 1/1, 691 06 Velké 

Pavlovice, kancelář máme na ulici To-

vární 22, 69106 Velké Pavlovice (areál 

firmy Hantály a.s.). 

Máte kontakt?

Ano, email: 

info.mashustopecsko@gmail.com, 

tel.: 774113357 nebo 774364013

Co děláte?

Přerozdělujeme dotace nejen z evrop-

ských fondů. „Jsme taková malá do-

tační agentura“.

Pro koho?

Pro subjekty níže uvedené:

Obce (příp. dobrovolné svazky obcí)

• rekonstrukce a budování polních 

cest, vč. souvisejících objektů a tech-

nického vybavení, 

• společná zařízení v souladu se 

schválenými návrhy pozemkových 

úprav (např. zpřístupnění zeměděl-

ských a lesních pozemků, protierozní, 

protipovodňová opatření pro ochra-

nu půdního fondu, vodohospodářská 

opatření atd.),

• vznik, rozvoje a společná propaga-

ce krátkého dodavatelského řetězce 

nebo místního trhu (pozn.: projekt 

musí být realizován v uskupení se ze-

mědělským podnikatelem/podnikem 

nebo výrobcem potravin), 

• programy a činnosti pro osoby 

ohrožené sociálním vyloučením nad 

rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např. 

dluhové poradenství, řešení konfliktů 

v  pracovněprávních vztazích, aktivi-

ty na podporu neformální a sdílené 

péče),

• příměstské tábory v době školních 

prázdnin, 

• zařízení péče o děti nad rámec 

školních družin a klubů, 

• vznik a provoz dětských skupin,

• přestupní terminály a parkoviště 

(P+R, K+R), zázemí pro veřejnou hro-

madnou dopravu, systémy B+R a par-

kovací místa/stojany pro kola (vše 

v  přímé návaznosti na 

veřejnou hromadnou 

dopravu), 

• cyklostezky pro do-

pravu obyvatel do za-

městnání, za službami a do škol, vč. 

doprovodné infrastruktury (značení, 

stojany na kola apod.)

• infrastruktura pro bezpečnost do-

pravy (např. chodníky, lávky, přecho-

dy, bezbariérové komunikace pro pěší 

atp.), 

• výstavba nebo rekonstrukce zaříze-

ní a nákup vybavení pro poskytování 

terénních, ambulantních a/nebo po-

bytových sociálních služeb, 

• výstavba nebo rekonstrukce komu-

nitních center a nákup vybavení, 

• výstavba nebo rekonstrukce sociál-

ního bydlení (vč. základního zařízení 

bytu),

• založení a/nebo rozvoj sociálního 

podniku (vč. potřebného vybavení), 

• budování a modernizace infra-

struktury pro předškolní vzdělávání 

(tj. mateřských škol, dětských skupin, 

spolků péče o děti, mateřských center 

apod.) v  souladu s  Místním akčním 

plánem,

• budování a modernizace infra-

struktury pro zájmové, neformál-

ní a celoživotní vzdělávání (tj. škol 

a školských zařízení, domů dětí a mlá-

deže, středisek volného času a dalších 

vzdělávacích institucí pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělává-

ní ve vazbě na klíčové kompetence) 

v  souladu s  Místním/Krajským akč-

ním plánem,

• budování a modernizace infra-

struktury základních a středních 

škol (např. modernizace a budová-

ní učeben ve vazbě na klíčové kom-

petence a bezbariérovost) v  souladu 

s Místním/Krajským akčním plánem,

• pořízení hasičské techniky (např. 

hasičského vozu s  cisternou) (pozn.: 

platí pouze pro obce, které jsou zřizo-

vateli SDH – JPO II a/nebo JPO III). 

Dobrovolné svazky obcí 

• aktivity na zvýšení zaměstna-

telnosti osob ohrožených na trhu 

práce (tj. např. organizace burzy prá-

ce v  území MAS, podpora obnovy 

pracovních návyků, ergo diagnostika, 

prostupné zaměstnávání a poskyto-

vání mzdových příspěvků na úhradu 

mzdových nákladů zaměstnavatelům 

na nová pracovní místa, za umisťová-

ní osob z  cílových skupina na uvol-

něná pracovní místa, na vytváření 

nových pracovních míst v  rámci fle-

xibilního zaměstnávání),

• výstavba nebo rekonstrukce zaříze-

ní a nákup vybavení pro poskytování 

terénních, ambulantních a/nebo po-

bytových sociálních služeb, 

• výstavba nebo rekonstrukce komu-

nitních center a nákup vybavení.

Nestátní neziskové organizace 

• programy a činnosti pro osoby 

ohrožené sociálním vyloučením nad 

rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např. 

vzdělávání, dluhové poradenství, ře-

šení konfliktů v  pracovněprávních 

vztazích, aktivity na podporu nefor-

mální a sdílené péče),

• aktivity na zvýšení zaměstna-

telnosti osob ohrožených na trhu 

práce (tj. např. zprostředkování za-

městnání, poskytování kariérového 

poradenství, podpora obnovy pra-

covních návyků, ergo diagnostika, 

podpora prostupného zaměstnávání, 

vytváření nových pracovních míst 

v rámci flexibilního zaměstnávání), 

• vznik, rozvoj, rozšíření sociálního 

podnikání, 

• příměstské tábory v době školních 

prázdnin, 

• zařízení péče o děti nad rámec 

školních družin a klubů, 

• vznik a provoz dětských skupin, 

výstavba nebo rekonstrukce zařízení 

a nákup vybavení pro poskytování 

terénních, ambulantních a/nebo po-

bytových sociálních služeb, 

• výstavba nebo rekonstrukce komu-

nitních center a nákup vybavení,

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 
SKRZE MAS HUSTOPEČSKO 
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• výstavba nebo rekonstrukce sociál-

ního bydlení (vč. základního zařízení 

bytu),

• založení a/nebo rozvoj sociálního 

podniku (vč. potřebného vybavení),

budování a modernizace infrastruk-

tury pro zájmové, neformální a ce-

loživotní vzdělávání (tj. škol a škol-

ských zařízení, domů dětí a mládeže, 

středisek volného času a dalších vzdě-

lávacích institucí pro zájmové, nefor-

mální a celoživotní vzdělávání ve vaz-

bě na klíčové kompetence) v souladu 

s Místním/Krajským akčním plánem.

Nestátní neziskové organizace za-

stupující zemědělce nebo zpracova-

tele potravin

• vznik, rozvoje a společná propaga-

ce krátkého dodavatelského řetězce 

nebo místního trhu (pozn.: projekt 

musí být realizován v uskupení se ze-

mědělským podnikatelem/podnikem 

nebo výrobcem potravin).

Zemědělci (zemědělské podniky 

a podnikatelé v rostlinné i živočišné 

výrobě) 

• zemědělské stavby a zařízení pro 

živočišnou a rostlinnou výrobu a pro 

školkařskou produkci,

• mobilní stroje pro zemědělskou 

výrobu, 

• peletovací zařízení pro vlastní spo-

třebu zemědělského podniku,

• výstavba a rekonstrukce budov, po-

řízení strojů, nástrojů a zařízení pro 

zpracování zemědělských produktů, 

finální úpravu, balení, značení výrob-

ků, skladování zpracovávané suro-

viny, výrobků a druhotných surovin 

vznikajících při zpracování,

• investice do zvyšování a monito-

rování kvality produktů, investice 

související s uváděním zemědělských 

a potravinářských produktů na trh 

a do zařízení na čištění odpadních 

vod ve zpracovatelském provozu,

• rekonstrukce a budování polních 

cest, vč. souvisejících objektů a tech-

nického vybavení,

• rozvoj nezemědělských činností 

zemědělských podnikatelů (např. do 

ubytování, stravování), 

• společná zařízení v souladu se 

schválenými návrhy pozemko-

vých úprav (např. zpřístupnění 

zemědělských a lesních pozemků, 

protierozní, protipovodňová opatření 

pro ochranu půdního fondu, vodo-

hospodářská opatření atd.).

Obchodní korporace (s.r.o., druž-

stva apod.) a OSVČ 

• programy a činnosti pro osoby 

ohrožené sociálním vyloučením nad 

rámec zákona č. 108/2006 Sb. (např. 

vzdělávání, zvyšování finanční gra-

motnosti, dluhové poradenství, řešení 

konfliktů v  pracovněprávních vzta-

zích, aktivity na podporu neformální 

a sdílené péče, vč. vzdělávání a pora-

denství pro pečující osoby atp.),

• aktivity na zvýšení zaměstnatel-

nosti osob ohrožených na trhu práce 

(tj. např. zprostředkování zaměstná-

ní, kariérové poradenství a vzdělávací 

kurzy, podpora zahájení podnikatel-

ské činnosti, podpora obnovy pra-

covních návyků, ergo diagnostika, 

úhrada účasti v  akreditovaných re-

kvalifikačních kurzech dle zákona č. 

435/2004 Sb., podpora prostupného 

zaměstnávání a poskytování mzdo-

vých příspěvků na mzdové náklady 

zaměstnavatelů na nová pracovní 

místa, za umisťování osob z cílových 

skupin a na uvolněná pracovní místa, 

na vytváření nových pracovních míst 

v rámci flexibilního zaměstnávání), 

• vznik, rozvoj, rozšíření sociálního 

podnikání, 

• příměstské tábory v době školních 

prázdnin, 

• zařízení péče o děti nad rámec 

školních družin a klubů, 

• vznik a provoz dětských skupin,

založení a/nebo rozvoj sociálního 

podniku (vč. potřebného vybavení),

• budování a modernizace infra-

struktury pro předškolní vzdělává-

ní (tj. dětských skupin, spolků péče 

o děti, mateřských center apod.) 

v souladu s Místním akčním plánem.

Organizace poskytující vzdělávání 

(a vzdělávací a poradenské instituce)

• vzdělávací kurzy a workshopy se 

zaměřením na vzdělávání a přenos 

dobré praxe v zemědělství, 

• programy a činnosti pro oso-

by ohrožené sociálním vyloučením 

nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. 

(např. vzdělávání, zvyšování finanční 

gramotnosti, aktivity na podporu ne-

formální a sdílené péče, vč. vzdělává-

ní a poradenství pro pečující osoby 

atp.),

• aktivity na zvýšení zaměstnatel-

nosti osob ohrožených na trhu práce 

(např. poskytování kariérového po-

radenství a vzdělávacích kurzů, pod-

pora zahájení podnikatelské činnosti 

formou vzdělávání a poradenství), 

• příměstské tábory v době školních 

prázdnin, 

• zařízení péče o děti nad rámec 

školních družin a klubů, 

• vznik a provoz dětských skupin,

budování a modernizace infrastruk-

tury pro zájmové, neformální a ce-

loživotní vzdělávání (tj. škol a škol-

ských zařízení, domů dětí a mládeže, 

středisek volného času a dalších vzdě-

lávacích institucí pro zájmové, nefor-

mální a celoživotní vzdělávání ve vaz-

bě na klíčové kompetence) v souladu 

s Místním/Krajským akčním plánem.

Organizace zřizované nebo zaklá-

dané kraji; organizace zřizované 

nebo zakládané obcemi; organizace 

zřizované nebo zakládané dobrovol-

nými svazky obcí

• přestupní terminály a parkoviš-

tě (P+R, K+R), zázemí pro veřejnou 

hromadnou dopravu, systémy B+R 

a parkovací místa/stojany pro kola 

(vše v  přímé návaznosti na veřejnou 

hromadnou dopravu), 

• cyklostezky pro dopravu obyvatel 

do zaměstnání, za službami a do škol, 

vč. doprovodné infrastruktury (zna-

čení, stojany na kola apod.),

• infrastruktura pro bezpečnost do-

pravy (např. chodníky, lávky, přecho-

dy, bezbariérové komunikace pro pěší 

atp.), 

• výstavba nebo rekonstrukce zaříze-

ní a nákup vybavení pro poskytování 

terénních, ambulantních a/nebo po-

bytových sociálních služeb, 

• výstavba nebo rekonstrukce komu-

nitních center a nákup vybavení,

• založení a/nebo rozvoj sociálního 

podniku (vč. potřebného vybavení),

• budování a modernizace infra-

struktury pro zájmové, neformál-

ní a celoživotní vzdělávání (tj. škol 

a školských zařízení, domů dětí a mlá-

deže, středisek volného času a dalších 
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vzdělávacích institucí pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělává-

ní ve vazbě na klíčové kompetence) 

v  souladu s  Místním/Krajským akč-

ním plánem,

• budování a modernizace infra-

struktury základních a středních 

škol (např. modernizace a budová-

ní učeben ve vazbě na klíčové kom-

petence a bezbariérovost) v  souladu 

s Místním/Krajským akčním plánem.

Podnikatelské subjekty (FO a PO) 

- mikropodniky a malé podniky 

ve venkovských oblastech, jakož 

i zemědělci.

• rozvoj nezemědělských činností 

zemědělských podnikatelů (např. in-

vestice do agroturistiky, vybudování 

pohostinství, vybudování prostor pro 

poskytování nových služeb jako je 

oprava zemědělských strojů, apod.).

Poskytovatelé sociálních služeb (za-

psaní v registru) 

• stávající sociální služby poskytova-

né ambulantní, terénní či pobytovou 

formou v  souladu se Střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb Ji-

homoravského kraje, 

• nové sociální služby poskytované 

ambulantní, terénní či pobytovou 

formou v  souladu se Střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb Ji-

homoravského kraje,

• služby poskytované v  komunit-

ních centrech mimo režim zákona č. 

108/2006 Sb.,

• výstavba nebo rekonstrukce zaříze-

ní a nákup vybavení pro poskytování 

terénních, ambulantních a/nebo po-

bytových sociálních služeb, 

• výstavba nebo rekonstrukce komu-

nitních center a nákup vybavení.

Školy a školská zařízení (bez ohledu 

na zřizovatele)

• příměstské tábory v době školních 

prázdnin, 

• zařízení péče o děti nad rámec škol-

ních družin a klubů, 

• vznik a provoz dětských skupin,

• programy a činnosti pro oso-

by ohrožené sociálním vyloučením 

nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. 

(např. vzdělávání, zvyšování finanční 

gramotnosti),

• aktivity na zvýšení zaměstnatel-

nosti osob ohrožených na trhu práce 

(např. poskytování kariérového po-

radenství a vzdělávacích kurzů, pod-

pora zahájení podnikatelské činnosti 

formou vzdělávání a poradenství, 

ergo diagnostika),

• budování a modernizace infra-

struktury pro předškolní vzdělávání 

(tj. mateřských škol, dětských skupin, 

spolků péče o děti, mateřských center 

apod.) v  souladu s  Místním akčním 

plánem,

• budování a modernizace infra-

struktury pro zájmové, neformál-

ní a celoživotní vzdělávání (tj. škol 

a školských zařízení, domů dětí a mlá-

deže, středisek volného času a dalších 

vzdělávacích institucí pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělává-

ní ve vazbě na klíčové kompetence) 

v  souladu s  Místním/Krajským akč-

ním plánem,

• budování a modernizace infra-

struktury základních a středních 

škol (např. modernizace a budová-

ní učeben ve vazbě na klíčové kom-

petence a bezbariérovost) v  souladu 

s Místním/Krajským akčním plánem.

Uskupení nejméně dvou mikropod-

niků (tj. spolupracujících subjektů), 

z  nichž alespoň jeden je zemědělský 

podnikatel nebo výrobce potravin 

nebo subjekt hospodařící v lesích

• společné technologie či stroje 

k výkonu činnosti spolupracujících 

subjektů,

• modernizace nebo nová výstavba 

skladovacích a výrobních prostor, 

stavební úpravy potřebné pro efek-

tivní využití zdrojů,

• vznik a koordinace spolupracujících 

subjektů (tj. např. spolupráce na tvor-

bě studií a podnikatelského plánu).

Uskupení minimálně dvou spolu-

pracujících subjektů, z  nichž ales-

poň jeden je zemědělský podnikatel 

nebo výrobce potravin

• vznik, rozvoje a společná propaga-

ce krátkého dodavatelského řetězce 

nebo místního trhu.

Výrobci potravin, výrobci krmiv 

nebo jiné subjekty aktivní ve zpra-

cování, uvádění na trh a vývoji ze-

mědělských produktů

• výstavba a rekonstrukce budov, po-

řízení strojů, nástrojů a zařízení pro 

zpracování zemědělských produktů, 

finální úpravu, balení, značení výrob-

ků, skladování zpracovávané suro-

viny, výrobků a druhotných surovin 

vznikajících při zpracování,

• investice do zvyšování a monito-

rování kvality produktů, investice 

související s uváděním zemědělských 

a potravinářských produktů na trh 

a do zařízení na čištění odpadních 

vod ve zpracovatelském provozu.

Zařízení péče o děti do tří let 

• budování a modernizace infra-

struktury pro předškolní vzdělává-

ní (tj. dětských skupin, spolků péče 

o děti, mateřských center apod.) 

v souladu s Místním akčním plánem.

Církve a církevní organizace

• výstavba nebo rekonstrukce zaříze-

ní a nákup vybavení pro poskytování 

terénních, ambulantních a/nebo po-

bytových sociálních služeb, 

• výstavba nebo rekonstrukce komu-

nitních center a nákup vybavení,

výstavba nebo rekonstrukce sociální-

ho bydlení (vč. základního zařízení 

bytu),  

• založení a/nebo rozvoj sociálního 

podniku (vč. potřebného vybavení),

• budování a modernizace infra-

struktury pro předškolní vzdělávání 

(tj. mateřských škol, dětských skupin, 

spolků péče o děti, mateřských center 

apod.) v  souladu s  Místním akčním 

plánem, 

• budování a modernizace infra-

struktury pro zájmové, neformál-

ní a celoživotní vzdělávání (tj. škol 

a školských zařízení, domů dětí a mlá-

deže, středisek volného času a dalších 

vzdělávacích institucí pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělává-

ní ve vazbě na klíčové kompetence) 

v  souladu s  Místním/Krajským akč-

ním plánem, 

• budování a modernizace infra-

struktury základních a středních 

škol (např. modernizace a budová-

ní učeben ve vazbě na klíčové kom-

petence a bezbariérovost) v  souladu 

s Místním/Krajským akčním plánem.
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NEVÍTE, KAM S NÍ? POMŮŽE VÁM NOVÁ APLIKACE
V  průměrné české domácnosti je 

nyní 15 kusů světelných zdrojů. Jsou 

mezi nimi jak klasické a halogenové 

žárovky, tak i úsporné zářivky či LED 

diodové žárovky. Kam s  nimi, když 

doslouží? Wolframové žárovky je 

možné vyhodit do běžného odpadu. 

Úsporky je však, vzhledem k malému 

obsahu rtuti, potřeba odevzdat k  re-

cyklaci. Navíc se díky recyklaci vyu-

žije více než 95% materiálů, ze kterých 

jsou vyrobené.

Pokud i vám v domácnosti doslou-

žila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, 

kde je ve vašem okolí nejbližší sběr-

né místo, využijte užitečnou mobil-

ní aplikaci „Kam s  ní“ společnosti 

EKOLAMP.

Nová aplikace vám rychle pomůže 

najít sběrný dvůr, obchod s elektrem, 

supermarket, obecní úřad, nebo další 

místave vašem okolí, kde jsou umístě-

ny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete 

zdarma stáhnout do mobilního tele-

fonu nebo tabletu s operačním sys-

témem Android nebo i +OS. Kromě 

mapy sběrných míst aplikace navíc 

obsahuje přehledný popis jednotli-

vých druhů světelných zdrojů a kvíz 

na procvičení znalostí. 

QR kód iOS       QR kód Android

V naší obci můžete vysloužilé svě-

telné zdroje odevzdat ve sběrném dvo-

ře. V  Česku je nyní k  dispozici přes 

4400 sběrných míst. Zpětný odběr 

světelných zdrojů pro naši obec za-

jišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 

který v České republice funguje již od 

roku 2005. Vytváří síť sběrných míst 

a plně hradí přepravu sběrných kon-

tejnerů do recyklační firmy i samot-

nou recyklaci. Díky tomu ušetří obce 

finanční prostředky, které bychom 

jinak museli vynaložit na recyklaci 

nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s ne-

funkčními zářivkami dočtete na 

www.ekolamp.cz.

K VRBICI
Byly Vánoce. Každý z nás se chce 

v tuto sváteční dobu vrátit alespoň na 

chvíli do doby svého dětství. Zvlášť, 

pokud se ožení či vdá přes pole. Vzpo-

mínky se mu neustále vracejí a kolem 

Vánoc jsou to vzpomínky nejbolest-

nější. Tak i jedna rodačka z Vrbice se 

vdala do vesnice pod Pálavou. Děti 

odrostly a odešly z domova. Z její ny-

nější vesnice viděla svou rodnou dědi-

nu jako na dlani. Neměla na Vrbici už 

rodiče, ti dávno odpočívají na vrbec-

kém hřbitově. Jednou před Štědrým 

dnem ji napadlo podívat se do rodné 

dědiny, položit květiny na hrob rodi-

čů a možná navštívit i nějakou kama-

rádku. Sedla na vlak, dojela do Kobylí 

a pak pěšky k Vrbici. Nejdřív se zasta-

vila na hřbitově. Prošla jej celý, u kaž-

dého hrobu se zastavila a vzpomínala 

na lidi, které jako mladá znávala. Na 

hrob rodičů položila kytičku, zapálila 

svíčku, pomodlila se a pomalu se ubí-

rala ze hřbitova. Chtěla nahlídnout 

i do kostela, ale byl bohužel zamčený. 

Vydala se dolů od kostela. Zastavila se 

u domku rodičů, který tam doposud 

stál, i když už trochu zchátralý, a to 

už jí vytryskla z  oka slza. Šla dál do 

dědiny a vzpomínala, kde bývaly její 

kamarádky, k nimž kdysi chodila. Za-

stavila se i u domu stařečka a stařen-

ky a stála chvíli v zamyšlení. Okolo ní 

chodili lidi, nevšímali si jí, jen občas 

někdo pozdravil, ale nepoznával ji ni-

kdo. Každý spěchal za svými starost-

mi a o problémy jiných se nezajímal. 

Žena měla za mlada jednu kamarádku 

na dolním konci Vrbice. Teď se stavila 

v obchodě pro pár sladkostí, aby měla 

pro případná vnoučata kamarádky. 

Jak docházela k  jejímu domu, nepo-

znala jej, byl celý nově přestavěný, ale 

na zvonku bylo i kamarádčino jmé-

no. Měla strach, zda bude vítána, ale 

zazvonila. Zevnitř 

se ozval pes a pak 

známý hlas: „No 

tak, neštěkej!“ Vrata 

se otevřela a v  nich 

stála její dávná ka-

marádka. Zůstala 

překvapeně stát, ale 

už rozevřela náruč. 

„Jemináčku, vítám 

Tě u nás, pojď ho-

nem do tepla, jsi celá 

vymrzlá. Co já se 

na tebe navzpomí-

nám.“ Byla to dlou-

há beseda. Měly si 

toho tolik co říct… 

„No nic, musím už 

na vlak,“ loučila se 

v podvečer rodačka 

z  Vrbice a oblékala 

si kabát. Co bych Ti 

jenom dala, přemýš-

lela hostitelka. Ani 

netušila, čím vším 

obdarovala příchozí - nechala ji oku-

sit trochu tepla rodné vísky a nahléd-

nout zpátky do dětských let. Venku 

začal popadávat sníh, když se u vrat 

loučily. „ A zas někdy dojeď, budu tě 

čekat.“ Tato věta zněla Vrbečance ješ-

tě po cestě ve vlaku, když se zamže-

ným oknem dívala zpátky k Vrbici… 

Marie Kachyňová 2017

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do 
přírody nedostává velké množství nebezpečných 
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, 
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky 
recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz

?

• ZDARMA je můžete kdykoli 

odevzdat u prodejce

- aniž byste si museli pořídit nový 

- nebo při koupi nového spotřebiče 

• Odevzdejte je na sběrný dvůr

• Využijte mobilních sběrných míst 

– informujte se na obecních 

úřadech

• Další možnosti pro odevzdání

naleznete na www.elektrowin.cz
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NENÍ MARTIN JAKO MARTIN  ANEB ÚSPĚCHY MLADÉ GENERACE

VE FITNESS ...

Dne 11. 11. 2017, přímo na svátek 

svatého Martina, se brácha Martin 

zúčastnil svých prvních závodů v ka-

tegorii Meń s Physique. Po 4 letech 

cvičení se rozhodl poměřit síly v ce-

lostátním kole  kondiční kulturistiky 

na Grand Prix v Ostravě.

Dočkali jsme se dvou obrovských 

úspěchů v  jednom. První se dostavil 

po pár hodinách soutěže, kdy Martin 

vyhrál svoji kategorii nad 182 cm.

V  zápětí se vyhlašoval Absolutní 

vítěz kategorie, což znamená, že se 

poměřují všichni vítězové v kategorii 

Meń s a Physique (kategorie junior, 

kategorie do 182 cm a kategorie nad 

182 cm – celkem 32 soutěžících). Když 

jako Absolutní vítěz byl vyhlášen sou-

těžící s číslem 49 Martin Buchta, byl 

to neskutečný pocit pro všechny a pro 

Martina jistě zadostiučinění a obrov-

ská odměna. 

Tato soutěž je však pouhým začát-

kem a vězme, že o něm ještě hodně 

uslyšíme. Má naši velkou oporu, dob-

ré zázemí, pevné zdraví, obrovskou 

motivaci a skvělého trenéra, co víc si 

přát?

Gratulujeme a přejeme hodně 

úspěchů v soutěžích na jaře :) 

Ing. Pavel Buchta

Jak ses k takové disciplíně dostal?

Přestal jsem hrát fotbal a hledal jsem 

další koníček. Tak jsme s bráchou začli 

s domácím posilováním před 4 lety. Po 

cca 2 letech jsme se přesunuli do ofici-

ální posilovny, a zde se mi otevřel tento 

fitness styl.

Jak ses cítil mezi ostatními závodní-

ky jako nováček?

Smíšené pocity, nevěděl jsem, co od 

první soutěže očekávat. Stál jsem na 

pódiu před zhruba 300 diváky. Ale ne-

byl jsem překvapivě nervózní.

Co obnáší taková příprava na kultu-

ristickou soutěž?

Toto je kapitola na dlouhé povídání. 

Ve zkratce je to kombinace stravy, po-

silování a spoustu odříkání a občasné-

ho psychického dna.

Co je to kategorie Men‘s Physique?

Těžká otázka, která se nedá slovy 

popsat, ale musí se vidět. Men‘s phys-

ique je kategorie ve světě bodybuil-

dingu. V této kategorii je důležitý 

celkový vzhled a působení závodníka 

na pódiu.

Jaké jsou tvé soutěžní plány?

Momentalně mi započala objemo-

vá příprava na jaro, kterou vystřídá 

dieta v únoru. Chystám se již na po-

harové soutěže. Budu rád za každou 

podporu.

zpovídala

Klára Beranová

U STUDNY

Donedávna na Vrbici nebyl zave-

dený vodovod. Po celé vesnici byly 

obecní studny, buďto se zabudova-

ným rumpálem, nebo s  železnou 

pumpou. Na dvorech bývaly taktéž 

studny, ale většinou sloužily k  pra-

ní prádla a napájení dobytka, i když 

některé měly vodu i k pití. K obecním 

studnám se chodilo pro vodu na pití 

a vaření. Vím, že po Vrbici jich bylo 

hodně. My na Stráži jsme chodili buď 

do  cigánské skale – tam byl dřevěný 

rumpál, nebo k  Trávníčkovému, kde 

se voda pumpovala.

Po celý rok býval u studní velký 

ruch. Zvláště v  cigánské skali. Ženy 

tam v  létě praly hlávkový salát, vy-

kládaly si, co která vaří a my, děcka, 

jsme si u studny hrávali. Studna měla 

dřevěné ohrazení. Po bocích byly za-

budované stojky a v nich byl nad stud-

nou upevněný dřevěný válec. Na něm 

bylo namotáno ocelové lanko a na 

něm visel okov, jenž se spouštěl do 

studny. Točilo se železným kolem na 

boku a tím se okov spustil do studny, 

nabrala se do něj voda a točením ko-

lem na druhou stranu se voda vytáh-

la ven a přelila se do kbelíku. Neby-

lo to nic tak těžkého, takže pro vodu 

chodila i děcka. V zimě kolo s lanem 

umělo zamrzat a na ohrazení ležela 

hladká vrstva ledu.

Studna nás sváděla i ke hrám. Lezli 

jsme po ohrazení, dokonce jsme lezli 

i dovnitř a po kamenech, z nichž byla 

studna postavena, jsme obcházeli ko-

lem ohrazení. Na železném kole jsme 

se houpali, dokud nepřišel někdo do-

spělý pro vodu a nerozehnal nás.

Ženy chodily pro vodu s  jedním 

kbelíkem, ale muži mívali přes rame-

na tzv. váhy – dřevěnou hůl, opatře-

nou na koncích řetízky s háčky, a tak 

nosili vodu ve dvou kbelících. Doma 

se kbelík postavil někam do chodby 

či do komory, u něj visel na stěně ple-

chový hrnek a každý si hrnkem nabral 

vodu, napil se a hrnek zas pověsil. Po 

celý rok jsme pili jen vodu, limonády 

se kupovali většinou jen o hodech či 

nějakém svátku.

Dnes je na Vrbici vodovod, každý 

otočí kohoutkem a hotovo. Ztratilo se 

kouzlo každodenního setkávání a be-

sedování sousedů u studny s vodou.

Marie Kachyňová 2017
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... A V HUDBĚ

Mikulovská kapela Mech, skláda-

jící se z dvou zpěváků Vojty a Jarka, 

baskytaristy Adama, bubeníka Lu-

káše, klavíristy a Vrbečáka Martina 

Petráska, se začala objevovat v televizi 

na hudebním kanále Óčko, kde vy-

stupovala v rámci soutěže KB Band - 

z garáže na stage. Třešničkou na dortu 

byla výhra této soutěže, která nabídla 

kapele mnoho výhod, například kon-

takty s producenty, poukaz na nákup 

hudebních nástrojů, angažmá na nej-

různějších akcích atd.

A jak by se představila skupina pěti 

kluků? 

Hrajeme jistý druh folk-popu, ale spíše 

by se to dalo nazvat mixle pixle. Už asi 

rok hrajeme po vašem okolí, například 

v Mikulově nebo Břeclavi. A uvidíte 

nás čím dál častěji.

Jak vznikla skupina Mech a proč 

právě takový název?

Spontánně, jako všechno kolem toho, 

prostě jsme se poznali na chatách, na 

zájezdech nebo ve škole a nějak se po-

stupně poskládali až do momentální 

sestavy, spíše shluk náhod a setkání.

Název “Mech” taky není nikterak pro-

mýšlený název, prostě jsme se z lenos-

ti shodli a nechali ho tak. Až později 

jsme si ho pořádně přisvojili a i hudba 

k jemnosti názvu celkem sedla.

Co obnáší být součástí soutěže tako-

vého formátu?

KB band academy je soutěž, která po-

máhá kapelám s prvotní tvorbou, pro-

jevem, stylingem celkového vzhledu 

kapely. Náš mentor Majkláč s dalšími 

známými osobnostmi nás hodnotil 

po skončení každého zadaného úko-

lu. Celkově nás podněcovali k vlastní 

tvorbě. Náš výsledný klip, vytvořený 

v rámci této soutěže a ve spolupráci 

s lidmi, kteří jsou špičky ve svém obo-

ru, je stále vysílán i na Óčku a hudeb-

ních portálech. Spolupráce s takovými 

lidmi je inspirativní a hodně nás to 

posunulo vpřed. Závěrem band aca-

demy byl koncert v sále mikulovského 

zámku, který je zatím vrcholem naše-

ho působení.

Během prosince budeme vystupovat 

také na Showcase v Pra-

ze na Smíchově. 

Máte jen vlastní pís-

ničky nebo hrajete 

i převzaté od jiných 

interpretů?

Hrajem hlavně své pís-

ničky. Je pro nás pří-

jemnější vystupovat se 

vlastními songy, učit se 

tvorbu ostatních je víc 

práce. Není lepší pocit, 

než když dav na koncer-

tu zpívá náš vlastní hit, zažili jsme to 

na mikulovském koncertu a s klukama 

jsme měli husinu po celém těle. 

Jaké jsou vaše cíle?

Naším snem je dostat se do povědo-

mí širšího okruhu lidí a dělat hudbu 

tak, jak ji máme rádi. Cílem bylo také 

dostat se na hlavní pódium Pálavské-

ho vinobranní, kde nám nabídli hrát 

příští rok hned po tom, co bylo odvy-

síláno pár dílů soutěže v televizi. Je to 

prestižní záložitost a jsme za takovou 

příležitost rádi.

Chtěl by ses muzikou živit?

Vyhlídkově ano. Bylo by hezké živit se 

tím, co člověka baví.

Máš před maturitou, mají pro tebe 

učitelé pochopení, když ti takové ak-

tivity ukrojí část školní docházky?

Většinou ano, snažíme se přesto všich-

ni do školy chodit, aniž bychom měli 

individuální studium.

Kde běžně zkoušíte? Jaká panuje na 

zkouškách nálada?

Většinou v malé místnosti v podkroví 

mikulovského gymnázia, je to prostor, 

kde najdeme všechno i nic. Nálada je 

velmi důležitá pro tvorbu, většinou je 

uvolněná a velmi příjemná. S úsmě-

vem jde všechno lépe.

Kdo chodí s nejvíce nápady na nové 

písničky?

Naši zpěváci nosí nové texty, občas 

melodie a o zbytek se postaráme jako 

celek.

Čeká vás nějaké natáčení?

Do konce roku nás čeká ještě jed-

no akustické vystoupení v Praze na 

Smíchově zvané Showcase, proběhne 

11.  prosince v pondělí. Je to závěr spo-

lupráce s projektem Band academy.

zpovídala

Markéta Petrásková
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VZPOMÍNKY

Tak se jmenuje útlá knížečka, 

kterou mi půjčil Jiří Mikulica. Sepsal 

v ní vzpomínky na svůj život od roku 

1938 do roku 1947 jeho otec pan 

Miroslav Mikulica, který letos ve věku 

93 let zemřel. Je to velmi zajímavé 

čtení a tak si se souhlasem rodiny 

dovolím vám některé části předložit.

Psal se rok 1938, tehdy mně bylo 

15 roků. Vychodil jsem základní školu 

osmiletku. Po škole jsem byl doma. 

Bylo nás 5 dětí a rodiče. Měli jsme malé 

hospodářství, asi 20 měřic půdy a na 

tom jsme se živili.

15. března 1939 nás zabrali Němci. 

Na druhý den jezdilo po dědině osobní 

auto s reproduktorem a oznamovali, 

že nás Třetí říše s Hitlerem vzala pod 

ochranu. Jinak jsme se to 

nemohli dozvědět, protože 

rádio jsme neměli. To 

měl jenom pekař Jabůrek. 

Elektřinu jsme také neměli, 

svítilo se petrolejkama s 

svíčkama.

Byl vyhlášen tzv. 

Protektorát Čechy a 

Morava, radost jsme z toho 

neměli, reakce na okupaci 

byla zásadně odmítavá.

Ještě před tím, než se 

to stalo, tak zabrali Němci 

Rakousko. Po obsazení 

Rakouska začali Rakušáci verbovat 

naše lidi na různé práce do Rakouska, 

nejvíc do Lince, tam bylo hodně 

stavebních prací.

Tady u nás bylo velmi málo 

pracovních příležitostí, proto tam 

začali lidi jezdit. Verbovali jich tam 

fašisti. Na Vrbici práce nebylo. Až na 

pár jedinců, co jezdili do Zlína k Baťovi 

nebo na podzim do cukrovarů, byli 

všichni doma nebo pracovali u sedláků.

Po nějakém čase se začalo něco 

budovat u nás v protektorátě. Začala se 

dělat dálnice na Moravě (tzv. Hitlerova 

dálnice - nebyla nikdy dostavěna, ale 

najdou se tam dodnes mosty apod.), 

měla vést asi z Breslau (dnes Wroclaw) 

na Vídeň. O to dostat se tam jsem měl 

taky zájem, ale šlo to jen přes úřad práce 

a já jsem měl povolání zemědělský 

dělník a ze zemědělství žádnýho 

nepustili. Proto jsem se pokoušel, aby 

mně to přepsali, ale nepodařilo se to. 

Až v roce 1941. Domluvili jsme se s 

klukama a jeli jsme do Boskovic na 

úřad práce a tam nás vzali. Ubytovali 

nás v lágru v Paměticích. To bylo asi 

3 km od toho pracoviště. Tam jsme 

chodili pěšky. 

Firma byla německá, jmenovala se 

„Carl Rose“ a byla z Berlína. Všichni 

vedoucí byli Němci.

V našem úseku, kde jsme pracovali, 

byl kopec, který se rozebíral a naváželo 

se to do doliny. Kopec se rozebíral tak, že 

tam byl obrovský a velmi výkonný parní 

bagr, který nakládal zeminu do vozíků 

a malými parními lokomotivami se to 

po kolejích odváželo do doliny, kde se 

té navážce říkalo kipa. Ta byla potom 

vysoká 30 metrů, u vrchu široká 36 

metrů a dole 180 metrů. 

Vzhledem k velkému rozsahu 

zemních prací na tomto úseku bylo 

zde nasazeno větší množství stavební 

techniky: 36 parních lokomotiv různých 

značek, 6 parních bagrů Menck 

Hamrock, parní válce, výbušné pěchy 

Delmag 1000 – Frosh, větší množství 

nákladních automobilů různých 

značek.

Lágr v Paměticích (německý název 

– Bayreuth) byl dost veliký, bylo nás 

tam asi 500 a byl postavený v lese na 

pěkném místě asi kilometr východně 

od Pamětic. Vedoucím lágru byl pan 

Muller, sudetský Němec, pocházející 

z Podkrkonoší. V kuchyni tábora 

pracovaly jako kuchařky ženy u 

Pamětic. Po ukončení prací na stavbě 

dálnice byl tábor v létě 1943 odstraněn.

Naše pracoviště bylo u Sudoměřic. 

Náš úsek byl dlouhý asi 10 km a 

pracovalo nás tam asi 100 lidí. Vozíky 

byly vyklápěcí, tak jsme to vysypávali a 

srovnávali.

Lidí tam bylo hodně až od Brna a 

z druhé strany od Poličky a Litomyšle. 

Ráno jsme začínali pracovat od 7 hodin 

a končili jsme odpoledne v 16 hodin. 

V lágru byla kuchyně, kde jsme se 

stravovali.

Ve volném čase po práci jsme se 

bavili různě, někteří hráli karty, byla 

tam taky půjčovna knih a taky se 

chodilo do Pamětic do hospody.

Dělali jsme i v sobotu dopoledne, 

potom jsme jezdili domů a v neděli zase 

zpátky. 

Horší to bylo v zimě. Zima v roce 

1941 na rok 1942 byla velmi krutá, 

mrazy byly mínus 36 stupňů a jednou v 

Letovicích naměřili dokonce 41 stupňů. 

Práce na dálnici byly zastaveny.

Dostávali jsme 60 % platu a byli 

jsme v lágru. Museli jsme se ale každý 

den hlásit v kanceláři na 

Bačově, kde byl fi rma 

umístěna. To bylo asi 

3 km a po cestě jsme 

pořádně promrzli. Na 

cimře jsme měli veliký 

kamna, bylo nás tam 

asi 15. Večer jsme spali 

bez košile a ráno jsme 

měli na stole v hrnkách 

zamrzlou kávu.

V roce 1939 v září 

napadli Němci Polsko a 

začala válka.

Bylo jaro roku 1942, 

pořád jsme pracovali na dálnici. Němci 

už byli v Rusku u Stalingradu.

Koncem května 1942 naši výsadkáři, 

působící v Anglii v odboji, seskočili na 

naše území a provedli úspěšný atentát 

na zastupujícího říšského protektora 

Reinharda Heydricha.

Potom nastala doba velmi zlá. 

Němci začali hledat atentátníky, dělali 

prohlídky, zatýkali lidi a strašili, že 

zastřelí každého desátého Čecha, 

nenajdou-li atentátníky. Pozavírali 

hodně lidí, hodně jich popravili a 

nakonec vypálili Lidice.

Další část vzpomínek je z 

nucených prací v Německu, kam byl 

pan Miroslav Mikulica po ukončení 

práce na dálnici dne 20. června 1942 

transportován.

přepsala Bohumila Bařinová
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LIDOVÁ MUZIKA V OBLASTI NAŠEHO DOLNÍHO SLOVÁCKA

Vrbice patřila po dlouhá staletí 

k Čejkovickému panství, takže se dá 

říci, že byla, co se lidských kontak-

tů týká, silně svázána se sousedními 

Čejkovicemi. Například mladí obou 

vesnic se vzájemně navštěvovali a to 

až tak, že i „spolupracovali“ při krá-

dežích hodového berana. Taktéž se dá 

říci, že taktéž způsob života dospělých 

a zábavy mladých bývaly v obou ves-

nicích podobné. Ostatně naše Vrbice, 

i co by farnost, po staletí přísluše-

la pod správu kostela v  Čejkovicích. 

V  minulých staletích naše obec sil-

ně inklinovala k  hodonínské oblasti. 

Když se po skončené 1. světové válce 

nově rozděloval náš stát na okresy, 

rozhodovalo se, jestli bude Vrbice 

přiřazena k  okresu Hodonín, nebo 

k Hustopečím. 

Spisovatel Jan Herben píše ve svoji 

Knize vzpomínek o muzice na ostat-

kové tancovačce v  Čejkovicích. Ve 

vzpomínkách se vrátil až na počátek 

dvacátých let v  19. století. Sděluje, že 

muzikanti sedávali na ostatkové zába-

vě za stolem v koutě hospody. Muzice 

se říkalo „dřevěná“, protože v ní  hrá-

ly obvykle dvoje housle, cimbál, basa 

a klarinet. Primáš – houslista měl 

navíc nad sebou na hřebíku zavěšeny 

dudy (gajdy), na něž hrával některé ta-

neční kousky. Na dudy se prý hrávalo 

většinou až po půlnoci. Nejen v naší 

oblasti, ale i na sousedním Kyjovsku 

a Podluží se hrávalo ve starších do-

bách na gajdy. Je o tom zmínka z roku 

1836, kdy se ve slováckých obcích vy-

bíraly krojované mladé páry (svobod-

ní i mladí manželé) pro slavnost ko-

runovace císaře. Slavnost proběhla ve 

zmíněném roce v Brně – Lužánkách. 

V našich obcích běžně vyhrávala dře-

věná muzika a gajdy asi tak do polo-

viny 19. století. Postupně však byly 

gajdy vytlačeny cimbálovou muzikou, 

ale i ta později nakonec ustoupila mu-

zice s plechovými hudebními nástroji.

Vrbecký kronikář, řídící učitel 

Jaroslav Franc, zmiňuje v  obecní 

kronice, že při hodových zavádkách 

ještě kolem roku 1900 odkládali 

muzikanti plechové nástroje a do-

provázeli zavádkový tanec hrou na 

dřevěné  hudební nástroje. Podobně 

promlouvá o našich dědinách spiso-

vatelka  Aug. Šebestová, Fr. Bartoš  

a Jan Herben z Brumovic, když zmi-

ňují, jakými nástroji bývala obsazena 

cimbálová muzika. Zmiňují se o tří 

až čtyřčlenném obsazení muziky, ve 

které obvykle hrály housle, cimbál, 

basa a taky klarinet. Někdy se prý 

stávalo, že housle, nebo i klarinety, 

bývaly zdvojené.

Spisovatel Jan Herben z Brumovic 

popisuje v  publikaci Moravské 

obrázky (Praha 1889), že součástí 

Zavádky ze starých hodů bylo stínání 

berana. Tento obřad taktéž probíhal 

za doprovodu cimbálové muziky. Je 

potřeba zmínit, že stínání berana, 

coby součást Zavádky, byl pohledem 

dnešního člověka dost drsný obřad.  

Probíhal tak, že se chasa shromážděná 

u máje rozestoupila a oba stárci, 

vybaveni   ostrými šavlemi tancovali 

kolem máje „hopkem“, jak autor 

taneční krok pojmenoval. Tímto 

zvláštním  tanečním krokem obtan-

covávají stárci kolem máje doposud. 

Ve zmíněné staré době, při kroužení 

kolem máje, si stárci navzájem zavdá-

vali víno a břinkali do taktu ostrými 

šavlemi. Poblíž „muzikantské búdy“ 

byl připravený přivázaný beran. Ob-

řad vyvrcholil, když první stárek 

jedním sekem šavlí useknul přiváza-

nému beranovi hlavu a druhý stárek 

ocas. Tento hodový obřad se v  popi-

sované podobě prováděl v období, kdy 

byl v naší oblasti dostatek ovcí. Pozdě-

ji bylo stínání živého berana nahraze-

no shozením nebo useknutím vonič-

ky, případně věnečku, uvázaného na 

beranově hlavě. Podobně probíhala 

Zavádka i v  okolních obcích. Tento 

obřad vždy doprovázela cimbálová 

muzika, než byla postupně vytlačena 

muzikou s plechovými nástroji. 

Ve druhé části  Zavádky se účastní 

obřadního tance také staří stárci.

Z těchto zjištěných skutečností lze 

usoudit, že cimbálová muzika v dří-

vější  případné kombinaci s  gajdami, 

byla v  naší slovácké oblasti běžnou 

hudbou při vesnických tancovačkách. 

Bylo to ovšem před sto dvaceti až sto 

padesáti roky.

František Janošek

 MUZEUM
V  předposledním týdnu měsíce 

srpna navštívili naši obec pracovníci 

ukrajinské televize. V  obecním mu-

zeu natáčeli vystavené kroje, staré 

černobílé fotografie a exponáty mu-

zea. Snažili se získat informace o ži-

votě a folkloru v  naší obci v  dobách 

dřívějších, ale také v  době současné. 

Zajímalo je například, podle starých 

fotografií, jak postupovaly proměny 

v oblékání od minulosti až po dnešek. 

Domluva s nimi byla trochu kompli-

kovaná, místy až úsměvná, když měli 

třeba zájem o mužský klobouk – šmu-

káč. Moje vysvětlení muselo putovat 

po telefonu až do Prahy, kde nějaká 

paní, podle způsobu mluvy taktéž 

z  Ukrajiny, kameramanovi moji in-

formaci přeložila. Ještě v měsíci říjnu 

se mladý kameraman znovu přihlá-

sil. Stalo se, že při srpnovém natáče-

ní se asi pět záběrů nějak nepovedlo 

v potřebné kvalitě. Vypomohla pra-

covnice obecního úřadu paní Varmu-

žová, když potřebné fotografie znovu 

nafotografovala a přes počítač poslala 

do Prahy. Podle informací zmíněného 

kameramana pořizovali také nějaké 

záběry na hodech v  Bořeticích. Při-

pravovaný program pro ukrajinskou 

televizi bude též v české verzi a tu nám 

prý pošlou.

František Janošek
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ČEKAJÍ NÁS VYŠŠÍ KVÓTY, ČEŠI JE MOHOU 
ZVLÁDNOUT

Podle nové legislativy v roce 2016 

měl každý z nás ročně odevzdat k re-

cyklaci zhruba 7 kg starého elektra, 

což bylo ještě před pár lety nepřed-

stavitelné množství. Nakonec jsme to 

opravdu dokázali.

Podle původního požadavku ev-

ropské směrnicebylo určeno, že se 

musí v  každé členské zemi ročně 

vysbírat nejméně čtyři kilogramy 

elektroodpadu na každého obyvatele. 

Na každého obyvatele České republi-

ky včetně dětí v  průběhu posledních 

let připadá více než 6 kilogramů reál-

ného sběru. V  roce 2016 ale vstoupil 

v  platnost již zmíněný nový způsob 

výpočtu kvót, který významně na-

výšil počet kg sesbíraného elektra na 

osobu. Bez problémů požadavek ev-

ropské směrnice splnili, tak jako do-

posud, dokonce i s rezervou. 

Výpočet kvót – kg sběru na osobu 

Česká republika bude muset 

podle nových parametrů zajistit 

sběr a recyklaci takového množství 

vysloužilého elektra, jaké odpovídá 

40 procentům hmotnosti prodaných 

nových spotřebičů průměrně za tři 

roky zpětně. Ročně se u nás prodá 

zhruba 175  000 tun elektrozařízení, 

každý z  nás by tedy měl odevzdat 

k  recyklaci minimálně zmíněných 

sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v  roce 

2016 naznačují, že by se to mohlo po-

dařit nové parametry naplnit. Jen sběr-

nými místy vytvořenými kolektivním 

systémem ELEKTROWIN prošlo od 

ledna do října 2015 na 30  000 tun 

starých spotřebičů, což odpovídá ce-

loročnímu sběru v roce 2014.A množ-

ství vysbíraných elektrospotřebičů 

neustále vzrůstá. Věříme, že přede-

vším díky podpoře široké veřejnosti, 

které není lhostejný osud naší pla-

nety, i novou vyšší kvótu s rezervou 

naplníme.

ELEKTROWIN a.s. provozuje 

kolektivní systém pro zpětný odběr, 

oddělený sběr, zpracování, využití 

a odstranění elektrozařízení a elek-

troodpadu všech skupin s  hlavním 

zaměřením na velké domácí spotřebi-

če, malé domácí spotřebiče, elektrické 

nástroje a nářadí. Od svého založení 

v roce 2005, tedy za 11 let svého pů-

sobení na trhu, zrecykloval více než 

17 000 000 vyřazených elektrospotře-

bičů o celkové hmotnosti více než 

260 000 tun.

MINIATURNÍ 
MIKROREGION 

V SRDCI 
EVROPY SLAVÍ 

10. VÝROČÍ

Už je tomu 10 let, co se zrodil ná-

pad sloučit pětici obcí a vytvořit tak 

svazek, který bude podporovat ces-

tovní ruch a vinařskou turistiku.

Pětihvězdí moravských obcí - Velké 

Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Kobylí 

a nejvýše položená Vrbice dalo život 

Modrým Horám. A proč Hory a proč 

Modré? Hora je dávný výraz pro vi-

nohrad, jsou zde opravdu téměř na 

každém kroku, a modré, protože se 

zde daří modrým odrůdám. 

Modrohorská krajina je pestrá, 

ocitnete se v srdci jihomoravského 

vinařství a v blízkosti meruňkových 

sadů. Nechybí zde vymoženosti mo-

derní doby, které představují cyklo-

stezky, rozhledny, muzea, a v nepo-

slední řadě vinné sklepy či sklepní 

uličky. 

Za dobu působení svazku vzniklo 

několik zajímavých projektů, velmi 

známý je jednatřicetikilometrový 

prstenec cyklostezky Modré Hory, 

vybudovaly se meteorologické sta-

nice, byl natočen poetický filmový 

dokument „Putování po Modrých 

Horách“ a „Jaro v Modrých Horách“. 

Jedním z větších projektů byl v roce 

2011 „Turistický produkt Modré 

Hory“.  Spočíval ve vybudování  inter-

aktivních  informačních kiosků, které 

jsou propojené s webovým portálem, 

a velkoformátových panelů  s mapou 

dané obce. Součástí projektu bylo 

vydání nyní velmi žádané brožurky 

„Folklór, památky a turistické cíle 

v Modrých Horách“. 

Modré Hory jsou známé růz-

nými společenskými, vinař-

skými a sportovními akcemi.  

Společenský ples je již tradič-

ní záležitostí, vyhledáván mož-

ná díky „netradiční“ hudbě 

v podání Salónní Orchestr Brno 

s ochutnávkou modrohorských vín.

Každoročně se koná přehlíd-

ka mužáckých pěveckých sbo-

rů, každá obec se může  po-

chlubit svým vlastním sborem. 

Poměrně novinkou je soutěžní pře-

hlídka vín s názvem „30  vín Mod-

rých Hor“, kdy se utkají modro-

horští vinaři s víny, která se 

kompletně zrodila v Modrých Horách. 

Nejoblíbenější akcí je zářijové „Puto-

vání za burčákem po Modrých Ho-

rách“, která je určena nejen pro cyk-

listy, ale také pro pěší, kterých rok od 

roku přibývá.

Modré Hory se mohou pochlubit 

nejen skvělými víny, tradičními po-

choutkami, bohatým folklórním ži-

votem, ale také úrodným a přívětivým 

krajem . Mají zkrátka co nabídnout ...  

Přijměte naše pozvání a přesvědčte se 

na vlastní kůži ...

za Modré Hory Eva Bauerová, DiS.

www.modrehory.cz, 2017
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M A T E Ř S K Á  A  Z Á K L A D N Í  Š K O L A

Besídka pro babičky a dědečky Koťátka

S hvězdičkou v podzimním lese Putování za hvězdičkou

Halloween ve školní družině

Plavání 3. a 4. ročníku Projekt 72 hodin ruku na to

Florbalový turnaj

Návštěva svatého Mikuláše



VRBECKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2017

20

PODZIM V MŠ
Tento školní rok se nese ve zna-

mení „Hvězdičky“. Ta nás provází při 

všech akcích a to jak hvězdička, která 

je na nebi, tak hvězdička, kterou na-

jdeme v rozkrojeném jablíčku.

Děti jsou zvídavé a láká je vše ta-

jemné, hodně tajemný je pro ně ves-

mír. A tak nás Hvězdička provázela 

i tématem „Co se děje na obloze“.  Děti 

s nadšením tvořily hvězdná souhvěz-

dí, Malý a Velký vůz, povídali jsme si 

o naší planětě Zemi. O té nám přišla 

zahrát divadélko „Kometa popleta“, 

která upozornila na to, jak udržet naší 

planetu čistou a do děje zapojila i děti.

Přijelo k nám i mobilní planetá-

rium a děti si mohly užít příběh led-

ního medvídka  a tučňáka. Každý 

z ních žije na jiné straně zeměkoule, 

na jiném pólu, ale oba dva láká vesmír 

a spolu ho chtěli dětem představit, ty 

pečlivě naslouchaly.

Jednou se Hvězdičce zachtělo dolů 

na zem mezi děti, a tak se schovala do 

jablíčka. Děti se vydaly do lesa hvěz-

dičku hledat. Jaké bylo překvapení, 

když našly poklad v podobě rozkroje-

ných jablíček a v nich hvězdičku.

A protože i rodiče si rádi hrají, 

měli jsme pro ně spolu s dětmi  při-

pravené „Putování za Hvězdičkou“. 

Jablíčková babička rozkrojila jablíč-

ko a vyslala je na cestu, při které děti 

spolu s rodiči plnily úkoly, které měly 

pro ně paní učitelky připravené. Ko-

nec putování byl na Stráži, kde na ně 

čekala Hvězdička a chtěla nazpět na 

mráčky. A kdo jiný by ji tam mohl 

vynést než dráček, a tak si každé dít-

ko s rodiči pustilo svého draka. Ješ-

těže nám na Vrbici často fouká vítr, 

dráčci létali jedna radost. Hvězdička 

nás bude provázet celým adventem 

a na Štědrý večer nám všem zazáří na 

obloze.

Přejeme i Vám, aby jste našli tuto 

hvězdičku a s ní rozzářená dětská 

očka.

paní učitelka Oldřiška Kurucová

PERLIČKY Z NAŠÍ 

ŠKOLIČKY

Holčička povídá: „Můj taťka se bojí 

mamky, on si myslí, že je duch“.

Adélka říká: „Naší tetě zemřel 

pes“. Kristýnka se ptá: „A byla jsi na 

pohřbu?“

Adélka odpovídá: „Ne, nebyla, oni 

nic nedělali, oni ho jenom zahrabali“.

Adélka bouchla Leontýnku. Obě 

brečí, paní učitelka se ptá, jak to bylo.

Leontýnka říká: „Ona si začala“. 

Adélka odpovídá: „ Ona si skončila“.

Anička říká Klárince: „Půjč 

mi tu hračku, prosím“. Klárinka: 

„Nepůjčím“.

Anička: „Proč?“ Klárinka : „Proto-

že jsem lakomá“. 

Kristy říká: „ Eli, nesedej si vedle 

mě, já kašlu“. Paní učitelka se ptá: „ 

A proč jsi ve školce, kdo Tě přivedl?“ 

Odpověď: „Taťka, ale on ještě neví, že 

kašlu“. 

Kolektiv a děti mateřské školy přejí 

všem klidné, pohodové svátky vánoč-

ní, hodně zdraví a štěstí v roce 2018.

MATEŘSKÁ ŠKOLA VRBICE

Čertovský týden

Čertovský týden

Na sv. Martina

Na sv. Martina

Besídka pro babičky a dědečky
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HRANICE A RITUÁLY 

VE VÝCHOVĚ

Význam hranic/limitů ve výchově: 

• děti ve svém životě potřebují hranice 

a pravidla

• poskytují bezpečí

• umožňují zrání v bezpečném pro-

storu, psychika není zatěžována 

tím, co jí nepřináleží (neadekvátní 

rozhodování)

• umožňují přirozený vývoj psychiky

• umožňují dítěti pokusit se limit zdo-

lat a argumentovat 

• učí pracovat s omezeními 

• učí respektu k pravidlům a autoritě 

(pokud limit nefunguje, nebo není 

dodržen, dítě ztrácí jistotu)

• neměly by být dítěti vnucovány, aby 

se neničila důvěra mezi dítětem vy-

chovatelem a zbytečně se nevytvářely 

obranné mechanismy

 Rituál – způsob chování založený 

na tradičních pravidlech. Rozlišujeme 

několik skupin rituálů:

• každodenní domácí rituály – rodi-

na si je vytváří sama - nedělní oběd, 

pití čaje, teplá koupel, masáž, ….

• slavnostnější - oslava narozenin, 

Vánoce, křty

• kalendářní - spjaté s konkrétním 

ročním obdobím nebo svátkem

Dítě potřebuje řád, aby se zklidni-

lo a vědělo, co bude následovat, chaos 

je vyčerpávající. V pracovním proce-

su je dobré vědět, co mám dělat, po-

kud ne, jsem nesvá, nevím, co se po 

mě chce a neumím dostát očekávání. 

Rituály umožňují upevnění nácvi-

ku činností, jistotu a ukotvení dítěte, 

jasnost a srozumitelnost dospělé oso-

by. Každý řád by měl mít možnosti 

přesahu – není drsný, můžeme o ně-

kterých věcech diskutovat…  

Přirozeným rituálem v životě dí-

těte jsou separační kroky:

• porod 

• vstup do MŠ

• vstup do ZŠ – hodnocení, poukázá-

ní na chybu

• 12 – 13 let rodiče nejsou všemocní, 

dělají chyby

• puberta – vzdalování se, budu vše 

v životě dělat lépe a jinak 

• vylétnutí z hnízda – samostatný 

jedinec

Rituály v předškolní výchově:

• vyvíjí se v interakci rodiny a před-

školního zařízení

• jsou neustále se opakující způsoby 

chování založené na určitých, neměn-

ných pravidlech

• jedná se o periodicky se opakující 

činnost, dítěti může navodit příjemný 

pocit hry

• uspořádaný  sled činností = denní 

režim je sám o sobě rituálem

Napomáhají dítěti:

• k získání schopnosti vnímat čas 

a rozlišovat jednotlivé části dne (musí 

obsahovat i dobu spontánních aktivit, 

kdy si dítě vytvoří vlastní rituály)

• k získání sebedůvěry

• řešit nové a neznámé situace

• plní významnou funkci integrač-

ní, přispívají přirozeným způsobem 

k vytvoření identity dítěte, zakotvení 

v určité společnosti, skupině. Opa-

kující se rituály jsou obecně pro dítě 

zdrojem jistoty. postupné odpoutává-

ní od nejbližších osob

• přinášejí řád 

• potkávání nových osob

• lepší zvládání strachu a přizpůsobo-

vání se skupině vrstevníků

• rozvoj vnímání reality

Jakým způsobem je vytváříme:

• postupně s dětmi a ve všech vhod-

ných situacích je opakovat tak, aby 

došlo k upevnění, a děti je dokázaly 

v dané situaci používat

• mají mít jasnou a čitelnou podobu,  

je vhodné podpořit pravidla symboly, 

obrázkovými piktogramy. 

• mladším dětem řád dne uspořádaný 

formou piktogramů usnadňuje orien-

taci a adaptaci v neznámém prostředí

• při nedodržení či nepochopení pik-

togramů je potřeba nad těmito obráz-

ky diskutovat a zařadit do nich návr-

hy dětí. Možnost podílet se na tvorbě 

pravidel a vracet se k nim upevňuje 

jejich přijetí dětmi a ty je více berou 

za své.

• organizace dne a všech činností by 

měla mít pro děti jasný a pochopitel-

ný řád. Dítě by se v něm mělo orien-

tovat a chápat jej, a to přiměřeně své-

mu věku a svým zkušenostem, mělo 

by mít možnost se samo rozhodovat 

v rámci daných pravidel

• ritualizovaná činnost by měla pro-

bíhat v radosti, nesmí z ní vyprchat 

smysl a hloubka, aby se nestala jen 

omezující povinností

PŘÍKLADY RITUÁLŮ

Rituály večerní

• večeře, mytí, rekapitulace prožitého 

dne, čtení před spaním

Rituály společného soužití při sto-

lování, hygienických úkonech, spon-

tánní hře a pobytu venku 

• uplatňovat návyky základního spo-

lečenského chování ve styku s dospě-

lými i dětmi – zdravit, rozloučit se, 

poprosit, poděkovat

• chovat se k sobě pěkně a vycházet si 

vstříc, vnímat, co si druhý přeje, po-

třebuje, chovat se ohleduplně k slab-

ším, mladším dětem nebo starším 

občanům, postiženým, nabídnout po-

moc, apod.

• uplatňovat své individuální potřeby, 

přání a práva s ohledem na druhého, 

přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 

konflikty dohodou 

• spolupracovat s ostatními, přirozeně 

a bez zábran komunikovat s ostatními 

dětmi, navazovat a udržovat dětská 

přátelství, umět se na požádání roz-

dělit s kamarádem o hračku, pamlsek, 

ale rozdělit se i o úkol, bránit se pro-

jevům násilí jiného dítěte, ubližování, 

umět říci „ne“

• umět požádat jiné dítě nebo dospě-

lého o pomoc, uplatňovat základní 

společenské návyky, požádat o po-

moc, vyslechnout sdělení, vyjednávat 

s dětmi i s dospělým, domluvit se na 

společném řešení

• brát si jen to, co je naše, dodržo-

vat domluvená pravidla vzájemného 

soužití 

• osobní věci ukládat na své místo, 

hračky a pomůcky na místo k tomu 

určené,  zvládat sebeobsluhu, uplat-

ňovat základní kulturně hygienické 

a zdravotně preventivní návyky

• umět správně komunikovat - když 

jeden mluví, druhý naslouchá, vést 

rozhovor, naslouchat druhým, ptát se, 

domlouvat se gesty

• uvědomovat si svá práva a respekto-

vat práva druhých

podle odborné literatury zpracovala 

Jana Kadlecová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBICE

SLOHOVÉ PRÁCE PÁŤÁKŮ – POPIS
Můj strýc má postavu vysokou a štíhlou s  velmi dlouhým 

trupem. Nohy jsou dlouhé a ruce taktéž. Obličej je kulatý jako 

meloun, oči zelené a pod nosem šedivý knír. Tváře jsou normál-

ní jako u každého. Bradu má malou a vlasů už moc nemá. Uši 

jsou středně velké.Obléká si většinou hnědé rifle a má rád svetry.

Je hodný, mluví pohořelickým nářečím, dělá velké kroky. Dobré 

na něm je, že má pozitivní vlastnosti, je slušný, poctivý, čestný 

a hlavně chytrý.

Lukáš Knápek

Bratr je středně vysoký a má sportovní postavu.

Na jeho hlavě vynikají velké hnědé oči, které lemují výrazné 

obočí. Jeho nos není moc velký a jeho rty jsou ve tvaru srdíčka. 

Jako malý nosil rovnátka, ale moc mu to nepomohlo, zuby má 

stále křivé. Na hlavě mu rostou světle hnědé vlasy, uši má při-

lehlé k hlavě. Jeho brada je trochu vystouplá, tváře nevynikají. 

Můj bratr volí spíše elegantní styl oblékání. Brácha je ohledupl-

ný k lidem kolem sebe, mluví spisovně. Chodí svižným krokem 

a nehrbí se. Bratr rád závodí na kole a sportuje. Je zodpovědný, 

má výbušnou povahu. 

Matěj Sedláček

Můj děda se jmenuje Zdeněk Svrček. Bydlí ve Vrbici kousek 

ode mne. V roce 1968 byl na vojně, tam sloužil dva roky. Celý ži-

vot pracoval jako řidič. Děda je střední postavy, má větší břicho, 

ale štíhlé nohy. Děda má menší nos, pod kterým roste šedivý 

velký knír. Zelené oči zdobí jeho usměvavou tvář. Stářím má 

vlasy prošedivělé a řídké. Uši jsou malé a pěkné. Děda se pěkně 

obléká. Rád nosí kalhoty a tričko. Do práce si obléká pracovní 

kalhoty a kšiltovku. Doma chodí v teplákách. Ráno po probuze-

ní je nejraději v trenkách a tričku.Jeho chování je někdy vzteklé, 

ale jen když dělám blbosti a neposlouchám. Hlas má tvrdý. Cho-

dí pomalu a rád jezdí na kole. Hlavně do sklepa. Děda je klidný, 

pracovitý a moc hodný. Už je v důchodu, ale někdy chodí do 

práce. V práci jezdí s traktorem. Odváží obilí nebo hrozny. Umí 

pracovat i se dřevem. Už mi vyřezal několik pušek. Když něco 

potřebuji, tak mi vždycky pomůže a poradí. Mám ho moc rád.

Svrček Jakub

Popis mého bráchy. Můj brácha má trochu vypracovanou 

postavu a je vysoký. Na obličeji má dvě hnědé oči, docela velký 

nos, hnědé delší vlasy a i větší uši. Chodí rád ve stylovém oble-

čení a rád nosí kroj. Je dost náladový a pořád je zavřený v pokoji 

a dívá se na videa. Rád sportuje a nejradši má traktory, fotbal 

a kamarády. Je přátelský, komunikativní, je hlavně hodný a milý.

Filip Vykydal

 

Základní škola Vrbice děkuje:

• čtyřicátníkům z ročníku 1977 za finanční příspěvek

• pí Katce Neubergerové za dort pro vítěznou třídu ve sběru šípků

• p. Miroslavu Mikulicovi za svíčky a materiál na svícny

• pí. Katce Neubergerové a Jarmile Zálešákové za pomoc při výrobě vánočních svícnů na jarmark

• pí. Veronice Hoškové a Kamile Vajbarové za darované výrobky na jarmark
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Popisuji mojí babičku. Má asi 160 cm, je štíhlá v pase a na 

docela krátkém krku má oválnou hlavu. Barvu očí má hnědoze-

lenou a pod středně velkým nosem je usměvavá pusa. Její malé 

uši jsou zakryté tmavěhnědými vlasy.Nejčastěji nosí rifle a trič-

ko. Na její mikině nosí červenočernou bundu a na nohách mívá 

obuté modrozelené boty. Babička je velmi hodná. Někdy se sice 

umí i naštvat, ale přesto jí mám rád. 

Erik Blaha

K popisu jsem si vybral mamku Andreu. Moje mamka měří 

176 cm. Je štíhlé a vysoké postavy. Letos oslavila čtyřicáté na-

rozeniny. Její vlasy jsou hnědobílé promelírované po ramena. 

Mamčin obličej bych popsal jako dlouhý a protáhlý. Uši vypa-

dají jako půl srdce. Oči má velké s velkými řasami. Nos je velký, 

souměrný. Mamčiny tváře jsou růžové.Nejraději si obléká kal-

hoty s košilí. Nosí také šaty a vysoké kozačky s koženou bundou. 

Má milou a dobrosrdečnou povahu. Mluví nahlas. Její krok je 

dlouhý. Pracuje v obchodě. Ráda aranžuje věci a pěstuje květiny.

Kamil Kadlec

K popisu jsem si vybral svou maminku. Jmenuje se Zuzka a je 

mým velkým vzorem. Maminka má dlouhé černé vlasy, krásné 

hnědé oči, které se skoro pořád usmívají nad růžovými tvářič-

kami. Většinou si obléká světlá trička a černé kalhoty, nebo je 

celá v  bílém, protože pracuje jako zdravotní sestra na chirur-

gické ambulanci. Když nezlobím, tak je velmi příjemná a milá. 

Mluví převážně česky, ale umí mi dokonale poradit v anglickém 

jazyce. Maminka je dobrosrdečná, oblíbená, usměvavá a hlavně 

chytrá. Moc ráda čte.

 Erik Střeštík 

Popisuji moji sestřenici jménem Andrea. Je štíhlé postavy. Na 

výšku měří 165 cm. Tento rok oslavila 15. narozeniny. Andrea 

má oválný tvar obličeje s odbarvenými vlasy, které jsou krátkého 

střihu. Její modré oči zdobí hnědé obočí. Andrejčin nos je drob-

ný, pod nosem jsou úzké rty. Sestřenice nejraději nosí jednodu-

chou moderní módu. Nejlépe se cítí v jednobarevných legínách, 

které doplňuje různými košilemi a halenkami. Obuv volí lehkou 

a pohodlnou. Bývá upravená a čistá. Andrea žije v malé vesnici 

Ivaň. Má mnoho kamarádů z vesnice i ze školy. Její záliby - hraní 

na kytaru, v zimě lyžování, ale nejvíce jí baví kreslení. Navštěvu-

je mnoho výtvarných kroužků. Po deváté třídě by se ráda dosta-

la na uměleckou školu v Brně- obor ilustrace.

Matouš Knápek

K popisu jsem si vybral mého taťku. Měří 175 cm a v letošním 

roce oslaví 44. narozeniny. Jeho kulatý obličej rámují nakrátko 

střižené vlasy. Z  pod hustého obočí vykukují zelenohnědé oči 

a pod nimi, jak říká, obyčejný frňák a pokud ho nerozzlobím, 

je pořád usměvavý. Nejčastěji ho vidím v kroji a nebo v montér-

kách. Všichni bydlíme v rodinném domku na Vrbici a je nám 

tu spolu dobře. Je přátelským do té doby, než ho někdo naštve. 

Mám ho rád.

Vojta Janošek

Můj tatínek je vysoké postavy, měří 183 cm, je štíhlý. Má 

mírně kulatý obličej, hnědé vlasy a vzadu vystříhané. Jeho oči 
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jsou modré a nosí brýle. Nos je středně velký, má plné rty. 

Má středně velké a přilehlé uši. Tatínek je hodně společen-

ský, proto velmi rád nosí sako a košili. Na doma si oblíbil 

montérky a pracovní rifle. Náš tatínek je hodný, ale umí 

i zvýšit hlas, když si neplníme svoje povinnosti. Jeho chůze 

je obyčejná. Je pracovitý, milý, usměvavý, má rád motorky 

a rybičky.

Ema Dobrovolná

ODPOVĚDI DĚTÍ 5. ROČNÍKU NA TÉMA

CO BY, KDYBY…

Kdybych byl/a ředitel/ka školy, tak bych ...

Dal bych prázdniny o 1 měsíc delší. Zařídil bych, aby byly 

všechny děti a paní učitelky spokojené. Chtěla bych, aby 

všichni žáci chodili rádi do školy a nebáli se. Na půdě bych 

postavil knihovnu. Dal bych jen čtyři hodiny učení. Dal 

bych delší prázdniny.

Kdybychom vyhráli v  Kobylí florbalový turnaj, tak 

bychom...

Byli bychom šťastní a oslavili bychom to šampaňským. Pře-

běhl bych celou Vrbici nahatej. Byli bychom hrdí na paní 

učitelku Markétu a na Jana. Byli bychom moc šťastní.

Kdyby moji rodiče vyhráli první cenu ve „sportce“, tak 

by...

Koupili by si oblíbenou věc a přispěli by chudým dětem do 

Afriky. Jeli by o prázdninách na Krétu. Postavili by si nový 

moderní dům. Koupili by si nový nábytek a spravili by dům. 

Koupili by si bazén a moje mamka by si vysadila levandulo-

vou zahrádku. Koupili by si, co potřebují nebo chtějí. Odjeli 

na měsíc do Chorvatska. Koupili by si nové auto. Pokračo-

vali by ve vinařství. Byl bych velmi rád. Rodiče by mi kou-

pili nové kolo.

Kdybych měl/la Arabelin prsten, tak bych...

Vykouzlil bych si můj největší sen být UČITEL. Udělal 

bych si nový pokoj, nové auto Wolksvagen golf. V Olympii 

bych si nakoupil módní oblečení a vykouzlil bych, aby moje 

zvířátka mluvila. Koupil bych si skateboard a nový mobil. 

Vykouzlil si novou školu a hned bych nakupoval v Olympii 

a hlavně v  Alze. Postavil bych novou tělocvičnu. Jel bych 

do Ameriky a postavil bych si tam vilu se dvěma bazény  

a výhledem na moře. Jela bych do Paříže a Londýna a chtěla 

bych, aby nikdo netýral zvířátka, a aby byl mír. Přál bych si, 

aby existovala kouzla nebo abych uměl cestovat v čase, žít 

ve světě nejmodernějších strojů a umět dýchat ve vodě a ve 

vesmíru. Přál bych si, ať jsme všichni pořád šťastní a nový 

telefon Iphone 6. Aby bylo všechno zadarmo. Koupil bych si 

auto Ferrari FXX-K, Lamborgini Huragan 2018, Lamborgi-

ni Aventador, obrovskou vilu s velkou zahradou a luxusním 

bazénem, Lamborgini Centario. Chtěl bych iPhone 6 a zlev-

nil bych v Kauflandu. 

Kdybych byl/a v obecním zastupitelstvu, tak bych...

Postavil bych skatepark a restauraci, byl by tu bazén, kino 

a druhý stupeň. Postavil bych menší nemocnici a pořádný 

obchod. Zvelebil bych základní školu. Chtěl bych co nejdřív 

dokončit Kalub.
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TRABLE S KAPESNÝM 

- MAJÍ DĚTI PRÁVO 

UTRÁCET ZA HLOUPOSTI?
Dnes už příliš neřešíme otázku, 

zda kapesné školákům ano, nebo ne. 

Spíš jde to, kolik, na co a jak kontrolo-

vat, co s ním potomek provádí.

Dnes lze dítěti založit bankovní 

účet už při jeho narození a babičky 

občas svým čtyřletým vnoučatům 

vyprávějí, kolik už jim tam naspořily. 

Vlastní kapesné by měly děti dostávat  

zhruba od doby, kdy začnou chodit do 

školy. Šest či sedm let je ten správný 

věk, kdy už začínají chápat pravidla 

hospodaření s  penězi. Do té doby si 

děti nedokážou udělat příliš jasnou 

představu o výdělku, nákladech ani 

úsporách. Přesto si i předškolák při-

padá důležitější, když ho necháme 

samostatně nakoupit a zaplatit drob-

ný nákup. Postupně tak můžeme za-

čít mluvit o tom, kolik co stojí a proč 

není možné koupit všechno, po čem 

dítě zatouží. Zboží denní potřeby 

nebo benzín do auta jsou celkem po-

chopitelné, u méně viditelných výdajů 

(energie, poplatky atd.) je to už horší – 

ještě že mají naše děti mobily a tablety, 

protože díky existenci předplacených 

karet a datových balíčků velmi rychle 

pochopí, jak fungují ony neviditelné 

výdaje. Osmi – až devítileté dítě by už 

mělo být schopné ušetřit na nějakou 

dražší věc nebo se na její  koupi spo-

lupodílet. Už může začít porovnávat 

ceny v  různých obchodech nebo na 

internetu. Přibližně od deseti let by-

chom měli potomka zapojit do debat 

o rodinných financích. Měl by napří-

klad dostat prostor vyjádřit se k tomu, 

jestli si raději rodina dopřeje zahra-

niční dovolenou, nebo lepší auto.

Za co utrácíš?

Každá finanční operace má svá 

pravidla – výplata kapesného by ne-

měla být výjimkou. Pro výši kapesné-

ho je důležitá finanční situace rodiny, 

věk dítěte i to, zda má kapesné sloužit 

jen pro vlastní potřebu, nebo si z něj 

dotyčný bude hradit i drobné „pro-

vozní náklady“ – vstupné na školní 

výlety apod.  Mladším školákům  se 

doporučuje (podle odborníků na fi-

nanční gramotnost) vyplácet kapes-

né v řádu desítek korun každý týden. 

Starší děti, které mají z hospodařením 

větší zkušenost, si už dokážou poradit 

s výplatou jednou za měsíc. V každém 

případě je třeba stanovit pevné datum 

nebo den a dodržet jak termín, tak 

předem domluvenou částku. Kontrola 

kapesného není podmínkou, pokud 

si ji ale rodiče stanoví, je třeba ji 

dodržovat. Rodiče by samozřejmě 

měli mít rámcový přehled, jak dítě 

s kapesným hospodaří, tzn. za co utrá-

cí. Ale po pravdě řečeno, kontrolová-

ním soupisu se pravdy nedobereme. 

Daleko víc se osvědčuje mít  s dětmi 

takový vztah, aby s  námi mohly bez 

obav mluvit a nebály se přiznat vlast-

ní chybu a průšvih. Menším dětem 

může takové „účetnictví“  pomoci 

v tom, aby si udělaly přehled, za co se 

jim kapesné rozkutálelo, a učily se víc 

vnímat cenu věcí.

Má-li kapesné vést opravdu 

k tomu, že se potomek učí hospodařit 

s penězi, není možné, aby dítě za pár 

dní přišlo s tím, že  už všechno utra-

tilo za sladkosti, že nutně potřebuje 

další peníze – a rodiče mu s  pocho-

pením dorovnají konto. Tímto způso-

bem vytvářejí správné podhoubí pro 

představu, že ke splnění  přání se při 

finančním nedostatku automaticky 

sahá po úvěru a jeho splácení se kryje 

další půjčkou.

Pozor bychom si měli ovšem dávat 

i na to, aby v naší domácnosti nebyly 

peníze volně dostupné – zejména po-

kud by potomek mohl získat vcelku 

pravdivý dojem, že když se sem tam 

něco ztratí, nikdo si toho nevšim-

ne. Chuť převést se před spolužáky, 

ohromit je pěknou sumičkou a udělat 

granda v cukrárně (nebo na podstatně 

méně vhodném místě) bývá tím sil-

nější, čím větší roli hraje ve školákově 

životě vrstevnická skupina. Motivací 

není jen touha po moci a vedoucím 

postavení v partě, u osamělých jedin-

ců jde často o snahu zalíbit se, „koupit 

si“ zájem a přátelství spolužáků.

V mnoha rodinách se uplatňuje 

pravidlo, že dítě vrací do rodinného 

rozpočtu určitou částku, třeba pěti-

korunu, pokud nesplní povinnost vy-

plývající z chodu domácnosti. Dokon-

ce se ukazuje podle psychologů, že po 

domlouvání, zlobení se a zákazech je 

to nejspolehlivější způsob, který naše 

potomky odnaučí zapomínat vysypá-

vat koš, mýt nádobí nebo vyskládat 

myčku. Jsou ovšem situace, kdy po-

dobná penalizace nejen nefunguje, ale 

je jednoznačně škodlivá. Patří k nim 

srážky z  kapesného za špatné znám-

ky a za zlobení. Děti se zhoršeným 

prospěchem tento způsob demotivu-

je a zejména neklidné děti, u nichž je 

nejrůznější „zlobení“ největším pro-

blémem, nejsou schopné tuto rodičov-

skou podmínku splnit vůbec. Je tolik 

problémů, které musí rodiče denně 

řešit, tak proč si je ještě přidělávat 

složitým systémem kapesného. Nej-

jednodušší je stanovit stabilní částku, 

pevný výplatní termín, jasná pravidla 

použití peněz a problémy s chováním 

a prospěchem řešit rozhodně jinak.

Chceme-li, aby se dítě naučilo mo-

derním metodám finančního hospo-

daření, můžeme mu místo kapesného 

z  ručky do ručky posílat peníze na 

účet. Ale pozor, i tady je potřeba mít 

neustálý  rodičovský dozor nad sta-

vem konta.  Může se totiž stát, že náš 

puberťák začne hrát hazardní hry na 

internetu a utratí tak „majlant“ bez 

našeho vědomí. Stále platí:  DŮVĚ-

ŘUJ, ALE PROVĚŘUJ!

JEDNODUCHÉ ZÁSADY PRO 

DĚTSKÉ KAPESNÉ

• Stanovte pevnou částku kapesného 

a výplatní termín.

• Výši kapesného určují rodiče. Dis-

kutovat o zvýšení je možné, vynuco-

vat si ho ne.

• Rozhodněte, zda dítě může kapesné 

použít zcela po svém, nebo si musí na 

něco přispívat. Minimálně s části ka-

pesného smí dítě nakládat svobodně, 

rodiče mají jen poradní hlas.

• Dohodněte se, jestli budete nebo ne-

budete chtít vidět seznam výdajů.

• Pokud chcete „zaražení kapesného“ 

použít jako trest, předem stanovte, za 

jaké provinění a na jak dlouho hrozí. 

S tímto trestem opravdu šetřete - dítě, 

které se často dostává „do minusu“, se 

brzy přestane snažit.

• Z kapesného by si dítě nemělo kupo-

vat školní potřeby, obědy, nutné oble-

čení apod.

Pravidla, která si stanovíte, musíte 

OBOUSTRANNĚ DODRŽOVAT.

zpracováno z odborného časopisu 

Rodina a škola
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Muži:

Novou mistrovskou sezónu zaháji-

li muži vítězstvím 1:0 nad Zaječím, 

které sestoupilo z okresního přeboru. 

Výhra sice nebyla zasloužená, ale klu-

ci předvedli bojovnost, která je pro-

vázela ve většině podzimní části. Je 

pravda, že některé zápasy se klukům 

vůbec nepovedly, především v  těch 

domácích, ale body z  venkovních 

utkání hodně potěšily, především vý-

hra s  béčkem Velkých Pavlovic. Po 

podzimní části soutěže jsou muži na 

pátém místě při skóre 34:24 a bodo-

vém zisku 22 bodů. Z podzimní části 

mají ještě jeden zápas k dobru, utkání 

s  Charvátskou Novou Vsí se neode-

hrálo z důvodu špatného počasí, ode-

hráno bude před začátkem jarní části 

soutěže. 

Nejlepšími střelci jsou s  devíti bran-

kami Kamil Kadlec a se sedmi bran-

kami Pavel Springer. 

Pro udržení se v horních patrech ta-

bulky i v jarní části soutěže je třeba se 

kvalitně připravit v  zimní přestávce. 

K tomu bude mimo jiné sloužit i sou-

středění v  Boskovicích na začátku 

března příštího roku. Zimní příprava 

začne v polovině ledna.   

Výsledky mistrovských zápasů:

Vrbice- Zaječí 1:0 Pavel Springer

Přítluky - Vrbice 2:1 Pavel Springer

Vrbice – Brumovice 3:0 Pavel Sprin-

ger 2, Kamil Kadlec 

Velké Bílovice – Vrbice 0:6 Pavel 

Springer 3, Michael Kocourek, Stani-

slav Herzán, David Mikulica

V. Pavlovice „B“/Starovičky - Vrbice  

2:3 Kamil Kadlec 2, Jiří Kubík

Vrbice – Lanžhot „B“ 3:4 Petr Němec, 

Kamil Kadlec, Marek Láska

Boleradice – Vrbice 4:0

Vrbice – Bořetice 3:3 Stanislav Her-

zán 2, Kamil Kadlec

Kobylí – Vrbice 1:0 

Vrbice – Ladná 7:1 Matěj Štika 3, 

Kamil Kadlec, Petr Němec, Tomáš 

Jetelina

FAK Břeclav - Vrbice 1:3 Tomáš Jete-

lina, Jan Knápek, Kamil Kadlec

Vrbice – Charvátská Nová Ves  

nesehráno

Týnec – Vrbice 1:4 Kamil Kadlec 2, 

Tomáš Jetelina, Stanislav Herzán

Zaječí – Vrbice 5:0

Mládežnické týmy:

V  mládežnických týmech jsme opět 

v dorostu a mladších žácích spojili síly 

se sousedním Kobylím.

Dorostu se moc nedařilo a v tabulce 

okresního přeboru s pěti účastníky!!! 

je zatím na čtvrtém místě se ziskem 

8 bodů a při skóre 16:20. Nejlep-

ším střelcem je Šimon Chytka s  5-ti 

brankami.

U mladších žáků se ve společném 

mužstvu odráží hodně nepravidelná 

docházka hráčů. Je to dáno také tím, 

že některá mužstva nasazují na zápasy 

i hráče z „A“ mužstev mládežnických 

týmů. Ml. žáci jsou po podzimní části 

na čtvrtém místě, zatím neuhráli ani 

bod při skóre 23:80. Nejlepšími střelci 

jsou se sedmi brankami Daniel Cvin-

gráf a Ondřej Topinka. 

V  letošním roce jsme také přihlásili 

mladší přípravku. U této soutěže se 

nezaznamenávají ani výsledky a ani 

střelci. Mladší přípravka hraje zápasy 

turnajovým způsobem.

Píši to v každém článku, ale je to ne-

zbytné. Děkuji všem, kteří se podílí 

na přípravě mužstev a věřím, že v této 

záslužné a časově náročné činnosti 

budou nadále pokračovat. Také děkuji 

rodičům za trpělivost a podporu pro 

sportovní vyžití svých dětí. Děkuji 

také všem sponzorům za jejich přízeň 

našemu klubu a věřím, že nás budou 

podporovat i nadále. 

Nesportovní činnost:

V  současné době se provádí nová 

elektrická přípojka ke sportovním 

šatnám, na kterou jsme dostali dota-

ci z Jihomoravského kraje. Dále se na 

ní podílí finančně i obec. Do polovi-

ny prosince by mělo být vše hotovo 

a snad nás již nebudou trápit výpad-

ky energie, jak se to stále častěji děje.  

Celkové náklady na přípojku jsou 

221.567,- Kč. 

 Milan Herůfek

PRODEJ RODINNÉHO DOMU NA VRBICI 

- LOKALITA STRÁŽ. KLASICKÝ RODINNÝ 

DOMEK 5 + 1 A PŘÍSLUŠENSTVÍ + ZAHRADA 

ZA DOMEM. OSOBNÍ JEDNÁNÍ.

 TELEFON 721 414 333 NEBO 732 655 933

KULTURNÍ AKCE
27. 12. 2017 ŽEHNÁNÍ MLADÝCH VÍN

3. 1. 2018 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

20. 1. 2018 FOLKLÓRNÍ PLES

11. 2. 2018 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

17. 2. 2018 PLES SRPŠ

24. 3. 2018 VÝSTAVA VÍN

FK VRBICE 1959
PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY 2017-2018

UZAVÍRKY SILNIC V OKOLÍ

Most ve Velkých Pavlovicích přes potok 

Trkmanka je i nadále uzavřen pro veškerý provoz. 

Po dobu uzavírky je objízdná trasa vedena přes 

obce Němčičky a Bořetice. Zprůjezdnění mostu 

bylo odloženo až na 31. 5. 2018.

Zároveň se pracuje na úseku Terezín – Brumovice, 

kde na průtahu obcí Terezín je rekonstrukce 

silnice již provedena, včetně nové vrstvy vozovky. 

Dále zde pokračují práce na rekonstrukci mostu 

a provádí se sanace krajů vozovky. 

Ukončení kompletní rekonstrukce trasy Terezín 

- Velké Pavlovice dle SUS JMK je plánováno na 

srpen 2018.
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Č E S K O  Z P Í V Á  K O L E D Y

Vystoupení folklorního souboru Kalubáček Vystoupení folklorního souboru Kalubáček

Vystoupení folklorního souboru Kalubáček Vystoupení folklorního souboru Kalubáček

Vystoupení školního sborečku Setkání zastupitelů se seniory
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Dýňobraní Dýňobraní

Předadventní koncert Kaminku - Šutříci Předadventní koncert Kamínku

Zarážení horyZarážení hory

Rozsvěcení vánočního stromu Rozsvěcení vánočního stromu


