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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY

Vážení Vrbečáci, vážení
přátelé Vrbice,
rok se s rokem sešel a máme tu
opět nejkrásnější svátky v roce.
Meteorologové opět predikují,
že budou na blátě, takže se

VRBECKÝ ZPRAVODAJ
letos ladovské romantiky, která
je umocněná malebností naší
obce, zase nedočkáme, ale to
nevadí. Třeba zase za rok.
Vrbice má za sebou velmi
náročný, ale za to velmi úspěšný
rok. Ten následující bude taky
velmi náročný – stačí se podívat
kolem sebe. Stavba kanalizace a
ČOV je v plném proudu, ovlivňuje
a někdy i trochu omezuje provoz a
život v naší obci. Prosím Vás tedy o
koňskou dávku tolerance, blýská se
na lepší časy. Slibovaný zpravodaj
speciál, týkající se kanalizace a ČOV
obsahující manuál k připojení,
kontakty a drobné poradenství,
vyjde koncem ledna roku 2015.
Záměrně jej nyní zdržujeme,

abyste dostali na stůl čerstvé
informace, nikoliv ty, které se ještě
několikrát změní. Jsem si vědom,
že zejména seniorům bude potřeba
více pomoci s administrativou
související s připojením, a jsem
připraven to s mým týmem udělat.
Velmi rád bych poděkoval všem,
kteří se zapojili do příprav akcí
v naší obci, protože bez těchto
srdcařů bychom nebyli tam, kde
jsme. Povedlo se toho opravdu
mnoho a to zejména díky nim.
Všem lidem dobré vůle přejí
požehnané Vánoce a v novém roce
hlavně hodně zdraví – o to ostatní se
(jak jinak) musíme postarat sami.
Tomáš Bílek – Váš starosta

PŘEDVÁNOČNÍ . . .
Někde jsem četla pěkné přirovnání,
že kalendář je jako krásný náhrdelník
seskládaný z různých svátků.
Některé korálky tohoto náhrdelníku
jsou drobné a nenápadné, jiné
září zelení jako třeba Velikonoce,
jiné různobarevně kvetou – jako
Letnice, ale svým leskem a třpytem
drahého kamení se odlišují Vánoce.
Ano, Vánoce jsou nejkrásnější
svátky v celém roce. Mají ale úplně
jinou úlohu než bláznivý shon
plný uklízení, nakupování, vaření a
pečení, nervozitu a stres při honbě
za nejúžasnějšími a nejdražšími
dárky pro všechny své blízké.
Pravý význam Vánoc se ztrácí za
množstvím dárků, cukroví a jídla.
Vánoce, to je především čas k
radosti, čas k veselí, čas k lásce a ke
štěstí. Je to čas být spolu s pocitem
bezpečí, čas nejen k obdarování nejen
dárky, ale hlavně kouskem lásky,
kterou máme v srdci. Vánoce jsou
přece opředeny zvláštním kouzlem.
To kouzlo však není jen v krásně
nazdobeném stromečku a dárcích. Je
to čas, kdy k sobě míváme mnohem
blíž, kdy se máme snažit mít víc
času pro své blízké. Svoje kouzlo si
Vánoce uchovaly i v představách
a vzpomínkách nás, dospělých.
Vracíme se do míst našeho dětství
a těšíme se na ně snad stejně jako
děti. Nechme se dětmi ovlivnit a
prožívejme tu vánoční radost s nimi.

Při vánočních přípravách, pečení i
výrobě dárečků či ozdob se přece dá
krásně povídat, vyprávět a vzpomínat
na zážitky z našeho dětství. Využijme
vánočního času se všemi jeho
tradicemi k tomu, abychom děti učily
vnímat patřičnost k sobě navzájem,
ale i k přírodě. Sdílejme společně
radost, optimismus a najděme si čas
jeden pro druhého, nespěchejme.
Hezké vánoční chvíle si děti ponesou
do života a budou na ně stejně
jako my v budoucnu vzpomínat.
Tradice českých Vánoc mají
své začátky v pohanské době.
Tehdejší lidé se živili především
zemědělstvím, proto byli pevně
spojeni s přírodou. Koloběh v přírodě
souvisí se slunečním cyklem. Slunce
bylo symbolem životodárné síly,
proto k němu směřovaly modlitby,
magické praktiky, obřady a zvyky.
Zimní slunovrat byl pro lidi ten
nejpřirozenější začátek nového
roku – postupně přibývalo světlo,
teplo, den se prodlužoval a narozené
slunce sílilo jako malé dítě. Období
zimního slunovratu (21. prosince) je
oslavou zimy, tedy spánku v přírodě.
Přestože se v přírodě nedostávalo
světla, tepla a potravy, lidé věřili v
návrat slunce a jeho životodárné síly.
Obřady, zvyky a pověry vyjadřovaly
touhu a víru lidí v lepší život.
A to je hlavní smysl i křesťanské
filozofie a pojetí tohoto ročního

období. Do této doby zasadili
křesťané narození Ježíše, který
symbolizuje nový a lepší život.
Prosinec. Poslední měsíc v roce
bývá nevlídný, deštivý, jen někdy
se objeví sněhová nadílka. V tomto
měsíci, přesněji 21. prosince, je od
nás sluníčko nejdál, ale začíná se
k nám pomalu vracet. Jen krok za
zimním slunovratem přicházejí
Vánoce. Příprava na ně trvá 4 týdny
a je to období adventu. Začíná
poslední nedělí v listopadu a končí
24. Prosince na Štědrý den. Byla to
doba očekávání příchodu Mesiáše
(Spasitele, Ježíše) na svět. Přestože to
je období postní, vztahuje se k němu
hodně významných dní a tradic.
VÁNOČNÍ SYMBOLY
Děťátko – narození malého človíčka
znamená zrod něčeho nového,
co má před sebou budoucnost.
Betlém – je místo, kde nastal
velký zlom v dějinách lidstva.
Stavění Betlémů je velmi stará.
Vytvářely se scenérie, které
znázorňovaly prostředí, ve
kterém se Ježíšek narodil.
Strom – přesný důvod není známýmožná proto, že strom spojuje
všechny tři části světa: svými kořeny
zasahuje do země, pozemský svět
symbolizuje kmen a korunou je
spojen s oblohou. Jehličnaté stromky
zelené barvy asi charakterizují
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symbol věčného života. Pokud měl
symbolizovat život, není divu, že
i jej začali lidé zdobit a později i
rozsvěcovat. Zdobení stromečků
prošlo velkým vývojem. Původně se
zkrášlovaly jen přírodními ozdobami,
později skleněnými baňkami a řetězy.
Jmelí – podle jedné legendy
bylo jmelí kdysi stromem a z
jeho dřeva byl zhotoven kříž,
na němž skonal Ježíš. Jmelí
je symbol, v jehož kouzelnou
moc věřili lidé odpradávna.
Ryba – proč právě ryba?
Narození Ježíše se datuje na
rozhraní dvou věků: končil věk
Ryb a začínal věk Skopce.

- Je-li na Štědrý den vítr,
bude malá úroda.
- Na Štědrý den před večeří se dává
za okno miska s vodou. Zmrzne - li
do rána a roztrhne mráz misku,
ztratí se toho roku voda ze studny.

VÁNOČNÍ PRANOSTIKY
23. prosince
- Svatá panna Viktorie
obrázky na okna ryje.

26. prosince
- Když na Štěpána silný vítr
bouří, vinař smutně oči mhouří.
- Svítí-li na den sv. Štěpána
slunce, bude drahé ovoce.
- Svítí-li v koledu v noci měsíc,
bude ve stodole hojně obilí.
- Když svatý Štěpán vyfouká
bláto, bude pěkné jaro.

24. prosince
- Když Kateřina po ledě chodívá,
Eva potom blátem oplývá.
- Jasná noc o Štědrém dnu,
mrazy lezou ke dnu.
- Na Štědrý den hvězdičky,
ponesou vajíčka slepičky.
- Padá-li na Štědrý den v noci
sníh, urodí se hodně vína.
- Dvanáct nocí a dní od Štědrého
večera až do Tří králů zvěstuje prý
povětrnost příštích 12 měsíců.

25. prosince
- Tmavé Vánoce - světlé stodoly.
- Když Vánoce obílí stromy
sněhem, tak je posype jaro květem.
- Mráz na Boží narození,
zima se udrží bez proměny.
- Jsou-li zelené Vánoce,
Velká noc se bude bělit.
- Když čas před Vánoci až
do Tří králů mlhavý a tmavý
jest, následují nemoci.

K Vánocům se váže pranostik
daleko více, ale řadu z nich jste
si už mohli přečíst dříve.
Já mám však dojem, že v dnešní
době už ani ty pranostiky nefungují!
Sice jsem si nezaznamenala počasí
podle pranostik v loňském roce,

ale nezdálo se mi, že by se ten
letošní rok, právě končící rok,
řídil nějakými pranostikami!
Jaro vypuklo velmi brzy, ale
následný průběh počasí byl takový,
že jeden extrém stíhal druhý.
Dlouhodobé sucho na jaře, spojené
s vysokými teplotami v době, kdy
mělo být chladněji s dostatkem vláhy,
následně „období dešťů“ s nižšími
teplotami, než je obvyklé a kdy
jsme potřebovali před vinobraním
pěkné slunečné dny. Naopak až do
poloviny listopadu bylo pěkné teplé
počasí – 5. listopadu byla denní
teplota až 18,5 stupně. A tak se
ani nemůžeme divit, že se příroda
tak trochu „zbláznila“ a mohla
jsem 12. listopadu vyfotografovat
na šípkovém keři plném šípků
také rozkvetlé šípkové růžičky.

Tak aby ten další rok byl pro nás
všechny jen dobrý, všechno nejlepší
a hlavně všem pevné zdraví přeje
Bohumila Bařinová

Slušný člověk
Říká se, že dobrý soused je lepší
než rodina. O těchto životních
záležitostech jsme se jednou doma
bavili, ale to bylo ještě v době, když
žila naše maminka. Tehdy jsme seděli
ve staré kuchyni, oheň ze sporáku
škvírou blikal paprsky do šera
místnosti, zkrátka držela se černá
hodinka, jak dříve bývalo zvykem
v podzimních a zimních večerech.
Do rozmluvy o sousedech se vložila
maminka svojí zkušeností ještě z
mladých roků a začala takovýmto
vyprávěním: „Ešče za svobodna,
dyš sem bývala doma v uličce na
Stráži“,začala matka svůj výklad,
„bývali našim súsedem strýc Flóriš
a moseli to byt vélice slušnej člověk“,
dodala maminka s patřičným
důrazem. Nám se zdálo takové silně
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příznivé hodnocení souseda dost
zajímavé a tak jsme se hned ptali,
jakže to myslila. Tehdy nám vyprávěla
takovouto následující událost: „Jednú
zastavili súsed strýc Flóriš našího
tatínka a povidajú: poslúchej Francku,
bylo by potřeba, abys oddělal slámu
od štíta, my budem myslim hořet“.
Stařeček Polášek prý k tomu nic
neřekl, ostatně on toho nikdy moc
nenamluvil, ale brzy udělal, jak dostal
poraděno. Za pár dnů také u strýca
Flóriša přípravy pokročily. „ U súsedú
už pochytali aj holubú, děcka, už to
bude brzo“, zhodnotil přípravný stav
náš stařeček. Druhý den opravdu
shořela sousedům střecha - byla kryta
pojištěním v Hasičské vzájemné
pojišťovně. Soused strýc Flóriš musel
být opravdu slušný člověk a dobrý

soused bývá někdy lepší než rodina.
Pokud nahlédneme do kroniky
naší obce, dozvíme se, že těch, co
si takto „radili“ v dobách První
republiky, bývalo dost. Kronikář
jen stroze zaznamenává požáry a u
některých je poznačený dovětekkryto pojišťovnou, anebo - částečně
kryto pojištěním. Tyto zajímavé
požáry nebyly zvláštností ani v
jiných obcích, a tak měli pojišťovací
agenti z takovýchto událostí „silné
vrásky“. V obecní kronice je také
záznam, že po jednom takovém
hoření vzali četníci hospodáře a jeho
syna do vyšetřovací vazby. Oba se
vrátili až za dva dny, ale stejně se
nic nevyšetřilo a pojišťovna i tento
požár musela uhradit dle smlouvy.
František Janošek
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Vánoční čas
Na vrbecké věži se rozklinkal zvon.
Bylo teprve pět hodin odpoledne,
ale tma už jako v pytli. Na Vrbici bys
málem nepotkal živáčka. Ale to bylo
jen zdání. Tetičky přecházely z domu
do domu, většinou k sousedům či
rodině drát peří, nebo jen tak, na
besedu. Strýci se ubírali ke Stráži
zavřít a zamknout dveře od sklepů,
neboť je přes den nechávali zavřené
jen na „branku“. U nás každý ví, že
branka jsou vlastně laťkové lehké
dveře s mezerami mezi laťkami, aby
do sklepa mohl čerstvý vzduch a
ven zase vzduch nasycený výpary z
dokvášejícího mladého vína. Pevné,
dubové dveře se na noc zamykají.
Chlapi přitom rovnou natáhli do
demižónku trochu vína, nabrali řepy,
brambory a zeleninu, jež bývala ve
sklepě uložená v písku, i pár jablek.
Sklepy na Stráži, to bývala
odjakživa zásobárna pití i jídla pro
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rodinu. Ve sklepě stávala dřevěná
ohrada a v ní brambory, někdo tam
míval i řepu, naskládanou pěkně do
pravidelného tvaru, aby se nerozjela,
když se bude z hromady ubírat.
Zelenina se na podzim očistila od
hlíny, ukroutila se nať a naskládala se
do písku, který se každý rok vyvezl ze
sklepa na slunko, aby se zbavil plísně
a bakterií a na podzim se zas navezl
do sklepa. Ve sklepech stával i regál
a na něm byly zásoby zavařeného
masa, kompotů i okurek. Byla to
vlastně taková lednička i komora,
do níž se chodilo pro zásoby.
Když došel Štědrý den, sotva se
rozednilo, obuli tatínek vysoké boty
filčáky, do nich si nohy omotali
teplými onučkami – pruhy látky, jež
sloužily jako ponožky, na hlavu dali
beranici a oblékli vatovaný kabát.
Nejdřív donesli ze šopy, jež byla v
zahradě naproti našeho, náruč polen
a kýbl uhlí. Zatím co maminka
zatopily ve „šporheltě“ a postavili

na plotnu ohřát vodu pro prasátko,
tatínek zametli sníh okolo domu.
Potom vzali demižónek, kabelu,
na záda měch a šli do sklepu pro
zásoby – víno, zeleninu a brambory
na salát, jablka, okurky i zavařeninu
– kompot, do měchu nabrali
řepu a brambory pro prasátko.
Na Štědrý den se u nás nesnídalo,
jen trochu čaje si každý nalil z hrnce,
jenž stál pořád na kraji plotny. V
poledne jsme „obědvali“ kyselé ryby.
Po obědě nám maminka uvázaly
modrou zástěru v klín a šli jsme po
Vrbici po koledě – ke stařence, ke
kmotřence, k sousedům. Maminka
zatím chystaly štědrovečerní večeři.
Navečer se popravil – nakrmil
dobytek, tatínek se oholili a oblékli si
bílou košili. My jsme došli vymrzlí,
ale spokojení z koledy, v klíně
jablíčka, jádra i drobné cukroví.
A byly tu Vánoce…
Marie Kachyňová, listopad 2014

Líbil se vám Tomáš Kočko na předávání cen
Vesnice Jihomoravského kraje roku 2014?
Udělejte si tedy výlet do Kobylí 20. 12. 2014,
kde bude tento dvojnásobný držitel ceny Anděl hrát
se svým Orchestrem předvánoční koncert v místní
Orlovně. Kromě známých písní uslyšíte i skladby
z alba Koleda, které se pravidelně dostávají na
repertoár kapely pouze v předvánočním čase. Tomáš
Kočko & Orchestr do Kobylí přiveze také nové CD
s názvem ŽIVĚ (live CD) a není bez zajímavosti, že
čestnou kmotrou na koncertě v Ostravě byla Živa
Stávková z Němčiček! Nová deska pak vznikala ve
spolupráci s cimbálovou muzikou Velká Morava.

Kobylí, Orlovna, 20.12. v 18:00. Jako
předkapela vystoupí V hnízdě rej.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
LISTOPAD 2014
Martin Otýpka
Karolína Valová

5

VRBECKÝ ZPRAVODAJ

O čem jiném psát v zimě ve jménu
bylinek a zdravého životního stylu,
než o imunitě a její podpoře. Předně
je dobré si uvědomit, že důležitým
orgánem zodpovídajícím za stav
našeho imunitního systému je tlusté
střevo. Souvisí se sliznicemi v těle a
jeho oslabení se mimo zácpy nebo
průjmu projevuje ve formě únavy,
častých rým a viróz. Nejdůležitější
pro fungování střeva je vláknina,
zelenina, ovoce, voda a pohyb.
Zlatým pravidlem je nekombinovat
mnoho surovin v jednom jídle a
dodržovat dostatečnou pauzu mezi
jídly. V zimních měsících bychom
se měli snažit jíst jen stravu tepelně
upravenou včetně zeleniny a ovoce,
měli bychom se zaměřit na vytváření
vnitřního tepla. K snídani jsou
nejvhodnější různé obilné kaše s
ovocem, oříšky, semínky a medem.
Dnes už je jich spousta k dostání v
instantní podobě v obchodech se
zdravou výživou, třeba pohanková,
která chutná po oříšcích, nebo
jahelná. Během dne si dopřejme lehce
kořeněná jídla a k večeři jsou zase
vhodné polévky, zejména zeleninové.
Z koření bychom měli hojně používat
zázvor, kurkumu, pepř, skořici,
saturejku. Zázvor je vynikající
při začátku nachlazení, ale pozor,
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pijeme pouze odvar z čerstvého
zázvoru (asi tři plátky čerstvého
zázvoru přelít 250 ml vařící vody
nebo chvíli povařit). Pokud bychom
přidali med a citrón snížili bychom
účinek zázvoru na minimum. Během
nachlazení vůbec pozor na citrón,
kyselá chuť svírá a stahuje nám
nemoc do hlubších vrstev. Kurkuma
je skvělá do vývarů nebo do rýže,
jídlo má po ní příjemně kořenitou
chuť a nazlátlou barvu. Účinky
kurkumy zvýšíme, pokud spolu s ní
použijeme pepř. Nezapomínejme ani
na odpočinek. Stejně jako se příroda
připravuje k spánku i my bychom
měli polevit ve svých aktivitách.
Odsuňme náročné povinnosti
na jaro a snažme se vyhýbat
stresu. Psychické zatížení je
jedním z hlavních předpokladů
pro vznik nemoci.
A jelikož jsme na Vrbici téměř
všichni vinaři, nezapomeňme na
blahodárné víno. Víno má značné
preventivní účinky v oblasti vzniku
kardiovaskulárních chorob, snižuje
škodlivý cholesterol v krvi, posiluje
imunitní systém, je antioxidantní,
je prevencí Alzheimerovi choroby,
zahání špatnou náladu a chmury,
usnadňuje trávení tuků. Víno
obsahuje přibližně 600 složek

ovlivňujících lidské smysly,
jednou z nich jsou fenoly, které
mají výrazné antioxidační účinky
a působí protinádorově. Podíl
zdraví prospěšných fenolických
látek je podle vědeckých výzkumů
u červených vín vyšší. Je to dáno
nejen samotnými bobulemi, ale
také technologií výroby červených
vín. Polyfenoly jsou obsaženy
ve slupkách bobulí, a protože
červená šťáva kvasí i se slupkami,
mají šanci ze slupek do vína přejít
nejen barviva, ale i flavonoidy.
Na závěr pro vás mám tradiční
sladký recept našich prababiček,
i když trochu upravený:
Jáhelník: 150 g jáhel, nevařených,
750 ml mléka, 4-10 lžic agáve,
rýžového, javorového sirupu
nebo medu, 200-300 g povidel,
450 g nastrouhaných jablek, 80
g hrozinek, 3 lžíce kukuřičného
škrobu, 2 lžíce skořice, špetka soli
Uvařte jáhlovou kaši z dobře
propraných jáhel, špetky soli a 750
ml mléka. Můžete použít jakékoli
alternativní mléko. Vařte při středním
výkonu, občas zamíchejte, dokud
nedocílíte kašovité konzistence.
Hotovou kaši doslaďte podle chuti
jedním ze sirupů. Já používám 4
lžíce javorového sirupu. Předehřejte
troubu na 180°C. Než Vám trochu
vystydne kaše, připravte si jablka.
Nastrouhejte je a smíchejte se
skořicí, škrobem a hrozinkami a
kaší, můžete přidat jakékoliv i sušené
ovoce. Do vymazané dortové formy
(průměr 24 cm) nebo alternativně
podobně velké zapékací nádoby lžící
rozprostřete po celém dně polovinu
kaše. Na vrstvu kaše rozetřete povidla
a uzavřete poslední vrstvou jahelné
kaše. Dejte péct na cca 40 minut. Ke
konci pečení na chvíli zapněte gril,
povrch jáhelníku krásně zezlátne.
Martina Mikulicová

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky
skončí v odpadu místo ve
specializované sběrné nádobě,
představují ekologickou
hrozbu. Obsahují totiž malé
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množství toxické rtuti. Podle
odhadu jí ročně skončí na
skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová

žárovka, obvykle putuje do koše. V
domácnostech však „wolframky“
postupně nahrazují úsporné zdroje:
zejména úsporné kompaktní či
lineární zářivky. Ty ale obsahují
velmi malé množství toxické

PROSINEC 2014
rtuti. Vydrží svítit mnoho
let a spotřebují až o 90 %
méně elektřiny než klasické
žárovky. Když ale doslouží,
nesmějí se vyhodit do koše, je
potřeba odevzdat je k odborné
recyklaci, kterou zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP.
EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a
recykluje nejen světelné zdroje,
ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití
zářivky stačí místnost dobře
vyvětrat, střepy zamést a
odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství
úsporných světelných zdrojů
na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům
rtuti do ovzduší nebo do půdy
a vody,“ vysvětluje Matěj Man
z organizace Arnika. Vyšší
koncentrace rtuti mohou
znečistit půdu i vodu, v níž
se rtuť může transformovat

VRBECKÝ ZPRAVODAJ
do organické formy, která
je obzvláště nebezpečná
pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními
úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba
odnést do sběrného dvora,
nejbližší prodejny elektra či do
takzvaných malých sběrných
nádob, kterých EKOLAMP
rozmístil již více než 1700
a každý rok přibývají další.
Nacházejí se v obchodních
centrech, úřadech a řadě firem.
Více informací o rozmístění
sběrných nádob a správné
likvidaci úsporných žárovek se
dovíte na www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, je otevřen ve
středu 17.00 - 18.30 hod.,
pátek 16.00 - 18.30 hod a
v sobotu 8.00 - 12.00 hod.
Sběrný dvůr je dostupný jak
občanům, tak živnostníkům
podnikajícím v katastru obce.

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte
nefunkční zářivku

ZDARMA
do sběrné nádoby
EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech
a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
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EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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Sbor dobrovolných hasičů na
Vrbici je zařazen do 5 skupiny JPO.
Hasiči stejně jako vinaři nebo kostel
neodmyslitelně patří. Pojďme se
podívat co nás tento rok potkalo.
V letošním roce se posunula stavba
hasičské zbrojnice, vystavěla se hrubá
stavba, usadila se střecha, vyzdil se
komín a příčky a v neposlední řadě se
osadila okna a dveře. Po novém roce
nás čeká příprava budovy na osazení
garážovými vraty a dokončení šatny.
Sbor dobrovolných hasičů Vrbice
vlastní od roku 2012 cisternový
požární automobil. Požární auto je v
rekonstrukci, protože nevyhovovalo
zcela našim požadavkům a potřebám.
V letošním roce předěláváme
celou nástavbu (nahrazení dveří
roletami), budeme usazovat čerpadlo
po repasi a do konce roku bude
auto připravené a nalakované.

HASIČI NA VRBICI

Velký dík patří Jihomoravskému
kraji, který pravidelně naši
jednotku spolu s obcí podporuje.
Hasiči se účastní nejrůznějších
akcí a aktivit. V současné době
mezi ně patří sběr kovového
odpadu, elektrospotřebičů, dozor na
akcích v KD a při shromažďování
většího počtu osobna veřejných
prostranstvích(a to pokud počet
účastníků překročí 500), spoluúčast
na pálení čarodějnic a lampionovém
průvodu. V minulosti se také
jednotka podílela na přípravě Dne
dětí a v zimních měsících na
zalednění kluziště na hřišti u školy. V
současné době je však aktivita sboru
značně utlumena z důvodu pracovní
vytíženosti jednotlivých členů.
Sbor dobrovolných hasičů zde
však není jen pro kulturní výpomoc
v obci, ale hlavně pro to, aby
pomáhal občanům. Jednotka už
mnohokrát pomohla při vydatných
deštích, kdy čerpala vodu ze
studní a zaplavených sklepů.
V letošním roce jsme měli jeden
planý poplach a 4 nahlášené výjezdy.
První ohlášený výjezd nás svolal
z důvodu hořící popelnice, druhý
výjezd se týkal pomoci záchranné
službě při otevření domu, třetí
výjezd se uskutečnil z důvodu
požáru v lokalitě JZD. Posledním

čtvrtým výjezdem byl spadlý strom
přes silnici směrem na Bořetice.
Cvičný výjezd se může konat
kdykoli během roku, a to z toho
důvodu, aby si vedení obce a lidé
z obce ověřili schopnost výjezdu
jednotky. Naší povinností je vyjet k
výjezdu do 10 minut v minimálním
počtu 4 hasičů (strojník, velitel
zásahu a dva hasiči). Dosavadní
zkušenost s připraveností jednotky
k výjezdu je 6 hasičů za 6 - 7 minut.
A co máte dělat, pokud se
ocitnete v krizové situaci?
Volejte linku 112, což je tísňová
linka, pomocí které se dovoláte
pomoci záchranných nebo
bezpečnostních složek (hasiči,
policie, zdravotníci). Tato linka je
dostupná jak z pevných linek, tak
z mobilních telefonů a je zdarma.
Upozorňujeme, že kromě
jednotného evropského čísla
tísňového volání 112 jsou v
ČR v platnosti také národní
čísla tísňového volání:
• 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
• 155 Zdravotnická záchranná
služba,
• 158 Policie ČR.
Miroslav Mikulica
velitel SDH Vrbice

DO KNIHOVNY

Na Vrbici je nová knihovna. Jistě je
v ní spousta pěkných knížek. Ale lidé
si navíc mohou vybrat mezi knihou,
televizí, rozhlasem, počítačem atd…
Knihovna v mém dětství byla pro nás
celým světem. Televizi měl málokdo
doma a též domácí vybavená
knihovna byla vzácností. Měli jsme
doma několik knih – románů,
dědících se z generace na generaci.
Hlavně však jsme měli pohádky,
jež jsme každé Vánoce dostávali od
Ježíška, většinou ode dvou – tehdy
svobodných tet, Aničky a Milady.
Dodnes ty knížky opatruju jako oko v
hlavě. Jenomže když jsme našli knihu
pod stromkem, většinou ten večer
jsme ji přečetli. A zima byla dlouhá…
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V létě nebyl na čtení čas. Rodiče
pracovali ode tmy do tmy a my,
děcka, jsme běhali po Stráži a na
čtení ani nepomysleli. Až v tu zimu.
A tak jsme každý týden šlapali do
knihovny. Byla v přízemí školy.
Kolem stěn byly dokola dřevěné
regály plné knih. Nás zajímaly
většinou ty obrázkové, s krásnými
ilustracemi Josefa Lady, Mikoláše
Alše a jiných. Rodiče zas prohlíželi
cestopisy Miroslava Zikmunda
a Jiřího Hanzelky, věhlasných to
cestovatelů. Byly plné černobílých
fotografií ze zemí černé Afriky, z
ostrovů lidojedů a dalších exotických
zemí. Nejvíc se však půjčovaly
romány z venkovského prostředí.

Toto téma bylo lidem nejbližší.
Vypůjčit knížky jsme však nechodili
jen do knihovny. Někteří měli doma
knihy k půjčení a ty šly z ruky do
ruky. S maminkou jsem párkrát byla
na takové výpůjčce. Byla to zároveň
beseda. Pokud bylo po zabijačkách,
dostali jsme ochutnat jitrničku či
kousek tlačenky, okolo Vánoc zas
cukroví, jablíčko nebo pár ořechů.
Na oplátku zas došli někteří k nám.
A tak zima pomalu ale jistě uplynula.
Knihy se vrátily do regálů a příběhy v
nich ukryté čekaly zas na příští zimu.
Marie Kachyňová,
listopad 2014
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Tříkrálová sbírka 2015

Mše svaté
24. 12. 2014
Půlnoční mše svatá 22.00 hod
25. 12. 2014
Boží hod vánoční 8.00 hod
26. 12. 2013
Svátek sv. Štěpána - 8.00 hod
1. 1. 2014
Novoroční bohoslužba
- v 8.00 hod

Zimní ráno
Dnes do rána někdo stromy pocukroval,
jak koláč makový, do zlata pečený.
Pod sněhem koberec z listí se uschoval
jen stromy koukají z bělostné peřiny.
Na větvích halena z jinovatky tkaná.
Tkaly ji tkadleny za zimního rána.
Jemná jak hedvábí, každý vzorek jiný
na větve přišily ty hvězdičky z jíní.
Zvedla se opona, začíná divadlo –
stříbrné kulisy, bledý závoj stromů.
To bílého sněhu do větví napadlo!
A jak drahokamy svítí okna domů…

Opět nás počátkem
nového roku již tradičně
čeká Tříkrálová sbírka.
V posledních dvou letech
nás trochu trápí nedostatek
koledníků. Díky tomu chodíme
mnohdy po dvou a vzhledem
k textu koledy „My tři králové
jdeme k Vám“ to není zrovna
ideální. Prosím touto cestou
děti i rodiče o pomoc a

hojnou účast. Koledníci vždy
obdrží malou odměnu a v
KD sladkost a čaj na zahřátí.
Minulý rok jsme zaznamenali
úspěch v anketní soutěži, která
každoročně probíhá spolu se
sbírkou. Tentokrát Tříkrálová
sbírka proběhne 10. 1. 2015.
Budeme rádi za každý dar,
který pomůže potřebným.
Za Charitu Břeclav
Pavla Bukovská

živý betlém
26.12. v 16.00 hodin
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knihovna
Blíží se konec roku a svátky
vánoční, což je ideální příležitest
shrnout letošní „knihovnický rok“.
Knihovna v letošním roce
pořídila 480 nových knih všech
žánrů. Tyto knihy byly pořízeny
jak nákupem, tak formou daru.
Pro maturanty byl letos zveřejněn
seznam povinné četby (sestaven
jak z vyšší, tak nižší úrovně),
kterou můžou u nás v knihovně
najít. Ale ani děti, které chodí na
první a druhý stupeň ZŠ nebudou
ochuzeni - i pro ně bude v nejbližší
době zveřejněn seznam literatury
rozdělený podle věku čtenářů.
Co se týče časopisů, proběhla v
letošním roce jejich aktualizace

- všechny časopisy starší než
jeden rok byly vyřazeny a v rámci
akce Týden knihoven byly za
symbolickou cenu nabídnuty k
prodeji. Nové časopisy byly letos
pořízeny taktéž formou daru.
Zapojení do akcí jako je Březen
měsíc knihy a Týden knihoven
můžeme nazvat jako tradiční.
Knihovna však letos zažila i několik
svých „poprvé“. Zapojila se do akce
Noc s Andersenem, přihlásila se do
projektu Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka a uspořádala řadu
zajímavých akcí. Děti ze Základní
a Mateřské školy se seznámily se
spisovateli - p. Češkou, který píše
detektivky, a p. Šanderou, který se
zaměřuje na tvorbu pro děti. Dospělí
návštěvníci knihovny se mohli přijít
podívat na výstavu Královna Dagmar,

besedu se zpravodajci Rally Dakar a
někteří se přihlásili do počítačového
kurzu, který od října navštěvují.
Podtrženo sečteno, knihovna žije
a žít bude. Doložit to můžeme i
stále narůstajícími registrovanými
uživateli knihovny, kdy jejich
počet už překročil krásných 170.
Ráda bych poděkovala všem,
kteří se jakkoli podíleli na akcích
či darovali něco do knihovny.
Vám všem patří velké díky.
A proto bych všem chtěla popřát
do nového roku, ať se i Vám daří, tak
jako naší knihovně. A nezapomeňte kniha je nejlepší přítel člověka, proto
doufám, že ve většině domácností
se nějaká pod stromečkem najde a
strávíte s ní krásný vánoční čas.
Klára Gregrová
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Symbolika Adventního věnce
Adventní věněc je tradiční
symbol sloužící k odpočítávání
čtyř týdnů adventu. Obvykle má
podobu věnce z jehličnatých větví
ozdobeného 4 svícemi. Každou
adventní neděli se zapaluje další
svíčka, dokud nevzplanou všechny.
Pak je Štědrý den již blízko. Advent
má v křesťanské symbolice zvláštní
význam, zahajuje nový liturgický rok.
Adventní věnec je vykládán
jako symbolika Kristova kříže a ve
vztahu ke čtyřem světovým stranám
jako jeho požehnání na každou
světovou stranu. Tato symbolika
ustupuje pro neznalost křesťanství
s moderními adventními věnci, na
které se svíčky umisťují libovolně
a i jejich počet je různý (šest i
tři). Čtyři svíčky symbolizují čtyři
týdny, jež předcházejí Vánocům.
Jejich světlo připomíná Krista. Řekl
totiž: "Já jsem světlo světa; kdo mě
následuje, nebude chodit ve tmě, ale
bude mít světlo života." (Jan 8, 12) .
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Je tradicí, že na adventním věnci
jsou svíčky vždy zapalovány proti
směru hodinových ručiček. Postupné
zapálení většího množství svíček
je výrazem rostoucího toužebného
očekávání narození Ježíše Krista,
který je v křesťanské víře Spasitelem,
Vyvoleným.Věnec není náhodou
ve tvaru kruhu, představuje
Boží věčnost a jednotu (lze také
chápat jako jednotu trojjediného
Boha), vzkříšení a věčný život.
Stálezelené rostliny jsou symbolem
života, stálosti ve víře, věčnosti.
Adventní věnec možná navazuje
na jeden starý zimní zvyk. Zelené
větve byly v předkřesťanské době
přinášeny do domů a chatrčí. Vonící
větve jedlí, jak se věřilo, sloužily
přátelským lesním duchům jako
útočiště, a věnce ze slámy měly
přinášet požehnání, odrážet zlé
duchy. Proto se také ovazovaly
zlatými stuhami - znamením slunce.
Klasická barva svíček je fialová.

Barva fialová je barva důstojnosti,
pokání a půstu, stejně jako barva
přivítání příchodu Krále - Ježíše
Krista na svět. Fialová je také barvou
postní doby a velikonočního týdne.
Původně byl advent dobou pokání
a půstu. Svíce na Adventním věnci
mají také své názvy. Na první neděli
adventní je rozsvícena první svíce.
Tato svíce se obvykle nazývá „svíce
proroků“ na památku proroků,
hlavně Izaiáše, kteří předpověděli
narození Ježíše Krista. Na druhou
neděli adventní je zapálena druhá
svíce - svíčka „betlémská“, která
symbolizuje Kristovy jesle, příchod
Lásky na svět. Na třetí adventní
neděli je zapálena třetí svíce - svíčka
„pastýřská“ a představuje radost.
Čtvrtá svíčka je nazývána „andělská“,
představuje mír a pokoj.Zapalme
svíčky a očekávejme příchod Ježíše
Krista. Požehnané vánoční svátky...
Pavla a Stanislav Bukovští
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MATE Ř S K Á
Š KO LA
„Na svatého Martina,
kouřívá se z komína…“

Tato slova písničky, kterou se
děti naučily minulý školní rok, se
zase ozývala z mateřské školy před
svátkem Martina. Svátek svatého
Martina se slaví 11. listopadu. Podle
pranostik přijížděl na bílém koni, což
znamenalo, že nám přinášel první
sníh a první naplňování zimních
kouzel a zázraků. Ale v poslední
době tomu tak není, že by přijel na
bílém koni by byl snad další zázrak.
Příběh o svatém Martinovi, který
přijel na bílém koni, roztrhl si
plášť a půlku daroval promrzlému
žebrákovi, děti zaujal. A tak se
rozvíjelo povídání, kdo je to vlastně
žebrák. Hanička nám objasnila, že
je to člověk, který je moc hubený

Další zdařilou akcí byla „Drakiáda“.
A protože víme, že se dítě nejlépe
učí prožitkovým učením, tak jsme
se snažili naplánovat naše podzimní
činnosti tak, aby si je děti opravdu
prožily a užily. Na den plánované
„Drakiády“ si děti v mateřské
škole během týdne vyráběly svého
draka, některým přišla na pomoc
i jejich maminka nebo tatínek.
Každý den dětem čteme příběhy,
pohádky, které můžeme využit jako
náměty k tvorbě, k dramatizaci atd. V
mnoha pohádkách se vyskytuje drak.
A tak se stalo, že se nad naší
mateřskou školou, za hlasitého
hřmění, přehnal drak a zaklel

a „lezou“ mu žebra. Vojtíšek nám
hned názorně předváděl, jak
žebra vypadají. Naopak Danielek
vysvětlil, co znamená svatý: „byl
moc hodný a když umřel, je v nebi“.
Děti si na Martina hrály, jezdily na
dřevěných koních. Do mateřské školy
přijel bílý kůň, který za doprovodu
písničky zatančil. Na Martina bývají
i hody, tak jsme si na ně zahráli.
Nejprve jsme si upekli „Martinské
rohlíčky“, které nám moc chutnali.

A připili si „svatomartinským
vínem“ (toptopikem, chyběla
jen „Martinská husa“).

DRAKIÁDA

paní učitelky v princezny. Děti je
chtěly vysvobodit, proto jsme se s
nimi domluvili, že se odpoledne
znovu sejdeme a půjdeme draka
hledat. Odpoledne čekala na děti
a jejich rodiče před MŠ chůva,
která jim příběh o ztracených
princeznách vyprávěla a poradila,
jak je mohou děti vysvobodit, aby
se z nich zase staly paní učitelky.
Děti se vydaly i s rodiči po
cestě, kterou drak vyznačil…
Na prvním stanovišti čekala
princezna, zakletá do plastu. Děti
měly za úkol uklidit po drakovi
nepořádek a odpad správně vytřídit.
Druhá princezna brečela, ze zakletí

Dále jsme dva dny hodovali. První
den tancovali polku, valčík, zpívali,
kluci skákali verbuňk, děvčata
tancovala vrtěnou. Druhý den byla
zavádka, hody končily sólem „osáci“.

Recept na Martinské rohlíčky:
250 g. hery
400 g. hladké mouky
¼ l smetany
½ prášku do pečiva
špetlku soli
Všechny suroviny smícháme,
zpracujeme těsto a necháme hodinu
v ledničce uležet. Rozdělíme na
šest dílů, vyválíme kruh, placku
rozdělíme na 8 dílů (jako dort). Dáme
náplň, zamotáme a vytvarujeme
rohlíčky (máme 48 rohlíčků).
Potřeme žloutkem, pečeme 20 -30
minut. Po upečení obalíme v cukru.
Náplň: ořechová, maková,
tvarohová – jako do koláčů

ji musely vysvobodit zavázáním
střevíčku. Úkol u třetí princezny
byl posbírat a navléknout korálky.
Nakonec vystopovaly draka, který
se ukrýval v koruně stromu, protože
se bál draků, které děti pouštěly.
Počasí nám přálo, foukal silný vítr a
strašidelní draci létali až do oblak.
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V letním vydání Vrbeckého
zpravodaje bylo informováno
o projektu nového hřiště v MŠ
s názvem Sport a hraní místo
„chatování“, který je spolufinancován
z dotace Ministerstva pro místní
rozvoj v rámci Programu rozvoje
venkova. Projekt sestává z nového
plotu, herních ploch a herního
prvku. Zaměstnanci obce v
měsících červenci až listopadu
oplotili celý areál dřevěným plotem,
který je celistvě uzavřen, takže
se děti nedostanou za budovu
mateřské školy. Tomu předcházela
brigáda tatínků, kteří pomohli
při likvidaci starého plotu.
Zaměstnanci obce vybudovali
betonový podklad na něž byla

NAŠE

NOVÁ ZAHRADA

firmou nanesena pryžová drť, která
je mnohonásobně bezpečnější než
stávající povrch. Barevně je odlišena
běžecká dráha a na oválu jsou barevní
skákací panáci. Dále je zde doskočiště
na skok do dálky a kruhové hřiště
na pohybové a míčové hry.
V listopadu byl také realizován
projekt Obnova zeleně v obci Vrbice
II. etapa. V areálu zahrady nám
zasadili nové stromy k pískovišti,
které budou dětem poskytovat
stín. Za mateřskou školou vznikla
bylinková zahrada, kterou budou
využívat naše paní kuchařky. O
bylinky budou pečovat i děti ze
základní a mateřské školy.
Rádi bychom poděkovali také
panu Vajbarovi za rekonstrukci

dřevěného vláčeku a prohazovadla.
V jarních měsících bude
dokončen pryžový podklad pod
průlezky pro mladší děti.
Už se těšíme na jaro, až si na hřišti
budeme moci hrát. Hřiště bude
sloužit i dětem ze ZŠ, které ho budou
využívat při tělesné výchově. Ale i
ony se rády po obědě po zahradě
proběhnou, využijí atrakce nebo
si vytvoří stavby na pískovišti.
Všechny děti i kolektiv MŠ
a ZŠ děkuje panu starostovi i
zaměstnancům obce za realizaci
celého komplexního projektu.
Kolektiv mateřské školy přeje všem
klidné a pohodové svátky vánoční
a hodně zdraví, štěstí v roce 2015.

Výtvarný projev dětí předškolního věku
V předškolním období by se
měly všechny projevy dítěte chápat
ve vzájemných vztazích, nikoliv
izolovaně. Všechny činnosti jsou
vyjádřením dětské osobnosti.
Kresba je jedním z mnoha možností
vyjádření, kterou se dítě postupně
učí zvládat. Úzce souvisí s vývojem
řeči, hrou a životními zkušenostmi.
Na počátku předškolního období
jsou to různé čáry, později se
promění ve snahu a vyjádření lidské
postavy, tzv. hlavonožci. Dále se
kresba proměňuje s přibývajícími
zkušenostmi, je obohacována o
detaily. Na konci předškolního věku
můžeme u kresby některých dětí
vyčíst i výraz obličeje. Je to ovšem
individuální, některé děti začínají
kreslit ve 2-3 letech, jiné v 5 letech.
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Problém nastává, pokud mu doma
řeknou, že výtvor není pěkný. Dospělí
zapomínají, že dítě kreslí z pohledu
svého a jemu se to líbí. Jestliže se
kresba dítěte nevyvíjí přesně podle
tabulek, ale dítě se v jiných oblastech
rozvijí bez problémů, určitě nemá
smysl považovat právě jen kresbu za
měřítko úspěšnosti celkového vývoje.
Při malování je u dětí důležitá
motivace, jestli je téma dítěti
blízké, má o něj zájem. Určitě by
měl rodič nebo učitel dítě nechat
kreslit samostatně, nevnucovat
mu své představy, předlohy. Ale
může, pokud je dítě nejisté, poradit,
připomenout některé chybějící
detaily. Předkreslování nebo návod
není správný, jestliže zabraňuje
vlastnímu výtvarnému myšlení dítěte.

Děti by měly mít dostatek prostoru
pro samostatné hledání a objevování
ve výtvarném projevu, které bude
odpovídat jejich schopnostem.
Důležité jsou kolektivní výtvarné
práce, kde se děti domlouvají,
jak téma zvládnou, co kdo
nakreslí, radí si, spolupracují.
Jak výtvarné práce dětí hodnotit?
V předškolním věku využíváme
popisné hodnocení. Znamená to,
že dítěti nikdy neříkáme hodnocení
typu líbí/nelíbí, ale popisujeme, co
vidíme na obrázku. Děti by si měly
výtvory hodnotit samy, co se jim
povedlo a co by příště vylepšily.
Zpracováno za pomoci
odborné literatury

PROSINEC 2014

VRBECKÝ ZPRAVODAJ

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
Základní škola Vrbice děkuje:
• pí. Markétě Fridrichové za upečený dort do soutěže ve sběru šípků
• firmě MADEKOP Vrbice za výrobu plastového boxu do tělocvičny
• pí. Pavle Bukovské za kopírovací papíry
• pí. Ivetě Knápkové za perníkové svícny na vánoční jarmark

Co nového ve škole?
Letošní školní rok jsme zahájili
hned s několika změnami a
novinkami. První z nich je obměna
pedagogického sboru. Po 16 letech
působení ve vrbecké škole odešla
paní učitelka Daniela Otáhalová
(teď učí v ZŠ Bořetice) a po 8 letech
se ke své původní profesi (učitelka
v mateřské škole) vrátila také paní
učitelka Věra Tomešková. Místo
nich k nám nastoupily dvě nové
a mladé posily. Tou první je paní
učitelka Michaela Šiprová z Velkých
Bílovic, která učí hlavně děti ze 3.
ročníku a druhou je Vrbečanka
Klára Gregrová. Ta nastoupila do
školní družiny jako vychovatelka.
Po mateřské dovolené se vrátila
paní učitelka Petra Veverková.

SBĚR ŠÍPKŮ
Letošního sběru šípků se zúčastnilo
38 žáků z celkového počtu 57 dětí.
Tito žáci, mnozí s pomocí rodinných
příslušníků, nasbírali celkem 202 kg
šípků za necelé tři týdny. Děti měly
možnost průběh soutěže sledovat

Další příjemnou novinkou ve
vrbecké škole je výuka angličtiny
s rodilým mluvčím. Každý měsíc
přijíždí Colin (mladý učitel ze
Skotska) za dětmi ze 3., 4. a 5. ročníku
a celou vyučovací hodinu s nimi
mluví a procvičuje angličtinu. Děti
ho milují a těší se, až zase přijede.
Konverzace s rodilým mluvčím v
hodinách angličtiny přináší vysokou
přidanou hodnotu, protože si žáci
zvykají na přirozenou výslovnost už
od samotných začátků studia a věřím,
že až vyrazí někam do zahraničí,
dokážou pohotověji reagovat.
Didaktika pro kyberprostor
je název projektu, do kterého
se naše škola přihlásila už v
průběhu loňského školního roku
a jeho realizace probíhá právě

letos. Díky němu získáme do
školy několik bezdotykových
zařízení s výukovým softwarem.
Součástí celého projektu je také
mentoring a podpora vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR a
potrvá do července 2015.

na nástěnce, kde byly jednotlivcům
evidovány přinesené kilogramy
šípků. I letos byl hlavní výhrou dort.
Na něm si pochutnala třída s
největším počtem kilogramů, nejlepší
sběrači školy a dále ti, kteří se umístili
na prvních třech místech v rámci tříd.

Cenu útěchy v podobě
lízátka obdrželi všichni ostatní
sběrači, kteří se neumístili na
žádném z uvedených míst.
Dort od paní Markéty Fridrichové
byl krásně nazdobený a všem chutnal.

angličtina s Colinem ve 4. ročníku
Renata Horáková - ředitelka školy

Marta Křivková - organizátorka soutěže

„Jednotlivci v rámci tříd“
1. třída: 1. místo – Nikola Grůzová 28,2 kg
2. místo – Vilém Veverka 18 kg
3. místo – Jakub Hošek 13 kg
2. třída: 1. místo – David Přibyl 15 kg
2. místo – Vojtěch Janošek 14 kg
3. místo – Kamil Kadlec 6,4 kg
3. třída: 1. místo – Kamila Bukovská 7 kg
2. místo – sourozenci Babyčovi 11,5 kg
3. místo – Lukáš Burian 5,3 kg
4. třída: 1. místo – Julie Veverková 18 kg
2. místo – Kateřina Rabušicová 15,8 kg
3. místo – Tomáš Varmuža 2,7kg
5. třída: 1. místo – dvojčata Kurucovy 26,2kg
2. místo – Terezie Herůfková 9,6 kg
3. místo – David Kratochvíl a Jan Pavlů 5,2 kg

„Nejlepší
sběrači školy“
1. místo
Nikola Grůzová
28,2 kg
2. místo
dvojčata Kurucovy
26,2 kg
3. místo
sourozenci
Veverkovi 18 kg

vítězná 5. třída s dortem

„Vítězná třída“
1. místo – 5. třída – 84,3 kg
2. místo – 1. třída - 75,3 kg
3. místo - 2. třída - 55,8 kg
4. místo – 4. třída – 39,5 kg
5. místo – 3. třída – 25,9 kg
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Co se mi na naší škole líbí a co se mi nelíbí
Napsaly děti ze 4. a 5. ročníku:
„Chtěl bych změnit tělocvičnu,
„Na naší škole se mi líbí, že jsme tu kamarádi.“
aby byla větší.“
„Líbí se mi, že děláme krásné věci ve výtvarné výchově.“
„Nelíbí se mi, jak se některé
„Na naší škole se mi líbí zábavné hodiny.“
děti k sobě chovají.“
„Mně se ve škole na Vrbici líbí, že se dá na paní
„Chtěl bych větší tělocvičnu.“
učitelky spolehnout. Že všechno vyřeší a chtějí,
„Nelíbí se mi fasáda na naší škole.“
abychom se všichni k sobě hezky chovali.“
„Mně se líbí záchody a zelená třída.“
„Na naší škole se mi líbí děti, jak pracují.“
„V naší škole se mi líbí, jak se k nám chovají paní
učitelky. A také, že tu mám hodně kamarádů.“
„Mně se na naší škole líbí to, že paní učitelky chtějí,
abychom byli dobrý kolektiv, nic nenechají jen tak.“

Vrbice – obec,
ve které žiji
V hodinách prvouky si žáci 3.
ročníku osvěžili znalosti o své
obci a dověděli se nové informace,
které se týkají např. historie obce,
kulturních a historických památek,

orientace v obci a další. Kromě toho,
v rámci projektu „Vrbice – obec, ve
které žiji“, vyjádřili svůj vztah ke
své obci. Děti napsaly, co mají na
Vrbici rády a naopak, co jim zde
ještě chybí. Pochválily dětské hřiště,
Stráž, zahrady, školku, školu, kostel,
hřbitov, knihovnu, fotbalové hřiště.
Uvědomělejší žáci si váží i toho, že

v náplni výukového programu s
NÁVŠTĚVA EKOCENTRA
názvem "Papír". Seznámily se s
TRKMANKA VELKÉ PAVLOVICE
výrobou papíru, jeho recyklací a
Každoročně si s dětmi ve škole
tříděním, s významem stromů,
připomínáme v měsíci říjnu Den
s nutností šetrného chování k
stromů. U příležitosti tohoto dne
přírodě a také si vlastnoručně
jsme podnikli návštěvu 21. a 22.
vyzkoušely výrobu ručního papíru.
října do Ekocentra Trkmanka ve
Dětem se v ekocentru líbilo,
Velkých Pavlovicích. Děti naší školy
odjížděly spokojené domů.
v ekocentru prožily celé dopoledne

ADOPTUJ PANENKU
A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ!
To je název pro akci, kterou
zprostředkovala organizace UNICEF.
Cílem tohoto projektu je získat
finanční prostředky pro celosvětovou
očkovací kampaň. Hlavní myšlenka
spočívá v tom, že každá panenka
představuje skutečné dítě, které bude
proočkováno proti šesti hlavním

VĚTRNÍKOVÝ
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DEN

je zde čerstvý vzduch a elektřina!
Většina dětí postrádá koupaliště
a vrbové stromy. Našli se ale i
takoví, kteří jsou naprosto spokojeni
a nechybí jim ve Vrbici nic.
Vrbici přejeme co nejvíce
spokojených obyvatel!
Petra Veverková - vyučující prvouky

Vyrábíme ruční papír
Markéta Veverková – environmentální
koordinátorka školy

smrtelným chorobám. Každá
panenka se prodává za 600 Kč, což je
suma potřebná pro očkování jednoho
dítěte. Ten, kdo panenku zakoupí,
tak vlastně symbolicky adoptuje
dítě, které panenka představuje.
Naše škola se rozhodla, že se do
takové akce také zapojí. Vybraly
jsme šikovná děvčata, která za
pomoci paní učitelky vyrobila moc
pěkné panenky. Doufáme, že si je

někdo koupí a my tak pomůžeme
dětem, které to opravdu potřebují.

Každoročně dne 21. 11. probíhá
celoevropská akce na podporu
nemocných cystickou fibrózou,
která má název „Větrníkový
den“. I naše škola se takové akce
zúčastnila. Vyrobili jsme s dětmi ve
školní družině papírové větrníky,
ze kterých jsme vytvořili závěsný
věnec na dveře. A proč zrovna

větrník? Protože roztočit foukáním
větrník je pro většinu lidí hračka,
ale pro nemocné cystickou fibrózou
je to nepřekonatelná překážka.
„Nikdo není zbytečný na světě, kdo
ulehčuje břemeno někomu jinému“
Charles Dickens

Lucie Grégrová - vychovatelka

Klára Gregrová a Lucie Grégrová
vychovatelky školní družiny
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Tvoříme mandaly
z přírodnin
Ve výtvarné výchově kresbou
mandal děti vyjadřují své pocity,
lze jimi projevit svá přání, touhy,
radosti, ale i smutky a nepokoje.
Vykreslování mandal se děti učí

soustředění. Kreslí při hudbě. A
protože v přírodovědě se žáci 4. a 5.
ročníku učí o lese, o jeho vnímání
jako ekosystému rostlin a živočichů,
propojili jsme si hru, tvoření, učivo
o lese a vyšli tvořit do vrbeckého
Hájku mandaly z přírodnin.
Děti pracovaly ve třech skupinách,

měly za úkol vytvořit z darů lesa
mandaly, které vyjadřují kamarádství,
radost a sílu přírody. Na závěr
proběhlo společné zhodnocení
mandal a povídání o tom, jak si
každá skupina prožila spolupráci.
Markéta Veverková - třídní učitelka 4. a 5.
ročníku

Z HODIN ČESKÉHO JAZYKA 5. ROČNÍKU:
Pro zachování originality dětského vyjádření jsou příspěvky ponechány bez stylistických oprav.
Co bych dělal(a), kdybych
vyhrál(a) milion?
Kdybych měla milion, tak bych
mamince, tatínkovi a bráškovi
koupila všechno, co by si přáli.
Zaplatila bych všechny splátky.
Koupila bych novou kuchyň. Chudým
bezdomovcům bych koupila jídlo
a lepší oblečení. Mojí rodině bych
koupila hezké auto. Jeli bychom na
drahou dovolenou (např. na Hawaj).
Kdybych měla milion, koupila bych
si nejkrásnější oblečení a nejkrásnější
boty. Šla bych k holičce, aby mně
dělala pořád účesy. Koupila bych si
velikánský bazén a do něj bych si
koupila delfína. Ještě bych si koupila
ranč s koňmi a koupila bych si služku.
Kdybych měla milion, koupila
bych si oblečení, spoustu knih a
nějaké peníze bych darovala charitě.
Koupila bych materiál na dárky,
abych je mohla vyrobit. Zbytek
peněz bych uložila do banky.
Koupila bych si zámek, bazén
se skluzavkou. Pronajmula bych
si sluhy, koupila bych si nejhezčí
oděv a kouzelnou hůlku.

Kdybych vyhrál milion, tak bych
koupil počítač. Tak bych koupil
auto. Dal bych 10 000 Kč na charitu.
Jel bych na měsíční dovolenou.
Kdybych vyhrála milion, tak bych
si zlepšila pokojík. Pořídila bych si
kolo, mobilní telefon a notebook.
Koupila bych dárky celé rodině.
Zbytek peněz bych si uložila na
účet, abych si je zhodnotila.
Kdybych vyhrál milion, koupil
bych si traktor Fend a postavil pro
něj hangár. Potom bych vysadil
vinohrad a věnoval bych se vinařství.
Kdybych vyhrála milion, koupila
bych si ZOO, vlastního koně, psí
útulek. Zaplatila bych si školu a
přispěla na nemocné děti. Nechala
bych si postavit svou vlastní práci,
kterou bych hodně dobře vybavila.
Postavila bych si vlastní dům a najala
bych si sluhy. Chodila bych na hodně
drahé koncerty a ze zbytku peněz
bych se pokusila vybudovat wikiland.
Co bych dělal, kdyby ses
ocitl na pustém ostrově?
Kdybych se ocitl na ostrově, tak

bych si sehnal vhodné místo na
obydlení např. jeskyň, našel bych
jídlo např. banány. Potom bych vstal
brzy ráno, abych udělal s východem
slunce sluneční hodiny. A potom
bych si opracoval mým kapesním
nožíkem tři prkýnka, na kterých
bych si zarýval, kolikátý už jsem na
ostrově den, na druhé prkýnko bych
si nožem zarýval kolikátý měsíc a
na třetí bych si vyrýval roky. Kdyby
tam byla hora, tak bych na ni vylezl,
rozhlédl se po okolí. Opatřil bych si
tornu, abych nemusel pořád nosit
kokosy po jednom. Pak bych si
udělal zbraně a ulovil bych si nějaké
zvíře nebo rybu a kamenem bych
si roztloukl kokos. A pak bych si
v tom kokosu nosil slanou vodu
do prohlubenin hory. A až bych se
vzbudil ráno, tak bych vydělal malé
krystalky soli, které se z vody přes
noc vypařily. A nakonec bych si našel
dva hrubé kamínky např. křemen,
a udělal bych oheň třením kamene
o kamen, a potom bych si opekl
ulovenou zvěř na ohni a posolil solí.
Moc bych chtěl toto
dobrodružství zažít.
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Fotbalový klub Vrbice
informuje:
Podzimní část sezóny 2014-2015
Muži:
Po loňském druhém místě v
okresním přeboru muži nastupovali
do druhé sezóny. Ta je považována
za kritickou, jak z hlediska herního,
tak i z hlediska morálky mužstva. V
průběhu letní přestávky bylo mužstvo
doplněno. Jednak hráči z Bořetic,
Michalem Dufkem a Ladislavem
Cichrou, kteří přišli na půlroční
hostování (po velmi komplikovaných
jednáních …). Dále z Kobylí přišel
na půlroční hostování Matěj Štika.
S činovníky z Hodonína jsme se bez
problémů domluvili na přestupu
Michala Herůfka (v příštím roce už
bude náš hráč). Ze svého islandského
a amerického putování se do mužstva
vrátil Vladimír Mikulica. Po dlouhém
Přípravné zápasy:
Milotice – Vrbice 5:2

přemlouvání zůstal ještě na půl roku
v kádru mužstva Zbyněk Gehr.
Herní projev v podzimní části sice
nebyl takový, jako v loňské sezóně,
ale zkušenostmi a především herní
kvalitou hráčů si kluci získávali
respekt u soupeřů a celkem
bez velkých herních výpadků v
podzimní části obstáli. A to jsme
ještě v průběhu sezóny měli spoustu
hráčů zraněných, např. v posledním
podzimním zápase (v Kosticích)
bylo hráčů přesně jedenáct. Ale i tak
jsme v konečném účtování skončili
na výborném 5. místě v tabulce za
22 bodů při skóre 23:22. S devíti
brankami je nejlepším střelcem Kamil
Kadlec, který se dělí o prvenství v
celé soutěži s dalšími třemi hráči.
Páté místo je celkem zasloužené a je

Tvrdonice – Vrbice 0:4

Výsledky mistrovských zápasů:
Vrbice – Nikolčice 2:6 1:1)
(Kamil Kadlec, Zbyněk Gehr)
Novosedly „B“ – Vrbice 2:0 (1:0)
Vrbice – Přibice 4:0 (2:0)
(Petr Němec 2, Kamil Kadlec, Matěj Štika)
Drnholec – Vrbice 0:2 (0:0)
(Petr Hošek, Matěj Štika)
Hustopeče – Vrbice 1:0 (0:0)
Vrbice – Moravská Nová Ves 2:1 (1:0)
(Kamil Kadlec, Petr Němec)
Vrbice – Křepice 0:3 (0:2)
Březí – Vrbice 2:1 (1:0)
(Kamil Kadlec)
Vrbice – Hrušky 4:3 (2:3)
(Kamil Kadlec 2, Michal Herůfek, Petr Němec)
Charvátská Nová Ves – Vrbice 2:1 (0:1)
(Lukáš Horák)
Vrbice – Velké Bílovice 2:1 (1:1)
(Kamil Kadlec, Petr Hošek)
Vrbice – Zaječí 3:1 (1:1)
(Kamil Kadlec, Petr Němec-penalta, Zbyněk Gehr)
Kostice – Vrbice 0:0
Nikolčice – Vrbice 0:2 (0:1)
(Kamil Kadlec, Jiří Kubík - penalta)
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to dobrý odrazový můstek k jarním
odvetám. Kaňkou na podzimní části
je chování Romana Zálešáka, který
pět kol před koncem podzimní části
přestal chodit na zápasy i tréninky.
Snad si to kluk v zimě v hlavě
srovná, protože je to talentovaný
hráč s velkým fotbalovým přínosem
pro mužstvo. Byla by to velká
škoda, kdyby s fotbalem skončil.
Příprava na jarní část soutěže začne
až koncem ledna. Opět se připravuje
na konec února soustředění v
Boskovicích. A ještě před tím je pro
zpestření zimní přípravy připraven
tradiční florbalový turnaj, který se
odehraje 29. 12. 2014 v tělocvičně v
Kobylí. Tentokrát s novým herním
systémem s tradičními mužstvy.

Mládežnické týmy:
Z důvodu malého počtu hráčů jsme opět dorostenecké
mužstvo spojili se Sokolem Kobylí a Sokolem Brumovice
a vytvořili jsme společné mužstvo. Dorost hrál
střídavě oblačno a v konečné tabulce obsadil 9. místo.
V jarní části sezóny bude nové losování okresního
přeboru z důvodu malého počtu účastníků.
Nejlepším střelcem je Michal Martinka s 5-ti brankami.
I ve starších žácích jsme spojili síly se Sokolem
Kobylí. Starší žáci obsadili v podzimní tabulce 4. místo.
Nejlepším střelcem je Jakub Novák se 7-mi brankami.
Mladší žáci ročníku 2002 a 2003 si vedli ve své soutěži
okresního přeboru výborně a do konce podzimní části bojovali
o první místo. Mužstvo mladších žáků nakonec v tabulce
skončilo na druhém místě se 16-ti body. Nejlepším střelcem
mladších žáků je Ondřej Popovský s 18-ti vstřelenými góly.
V letošním roce jsme opět přihlásili i starší přípravku
ročníku 2004 a 2005. Kluci si vedli výborně, a i když
se netvoří tabulka u starších žáků, podle neoficiálních
údajů skončili na prvním místě. Nejlepším střelcem starší
přípravky je Daniel Cvingráf s 25-ti vstřelenými góly.
Nově v soutěžích OFS Břeclav máme i mladší přípravku,
roč. 2006 a mladší. Vedli si také výborně a mají ambice a
potenciál vyhrát svoji skupinu. Nejlepším střelcem mladší
přípravky je Daniel Cvingráf s 38-mi vstřelenými góly.
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muži - OP
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Křepice
Nikolčice
Charvatská N.V.
Hustopeče
Vrbice
Velké Bílovice
Kostice
Moravská N.V.
Novosedly B
Přibice
Hrušky
Drnholec
Zaječí
Březí

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

+
10
9
8
6
7
6
5
6
5
5
3
4
3
2

0
1
2
2
4
1
2
5
2
4
3
4
1
3
4

3
3
4
4
6
6
4
6
5
6
7
9
8
8

Skóre
32:16
36:24
25:19
21:16
23:22
31:26
15:16
19:23
23:19
20:22
18:26
14:28
22:31
10:21

Body
31
29
26
22
22
20
20
20
19
18
13
13
12
10

(Prav)
(10)
(8)
(5)
(1)
(1)
(-1)
(-1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-8)
(-8)
(-9)
(-11)

1
1
2
2
3
4
6
6

Skóre
40:13
40:19
35:15
37:22
29:18
25:23
6:50
5:57

Body
18
16
15
11
10
9
1
1

(Prav)
(6)
(4)
(6)
(-1)
(-2)
(0)
(-11)
(-5)

Mladší žáci - OP
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Hrušky/Mor. N.V.
Vrbice
Lednice
Hustopeče B
Březí
Kobylí
Brumovice
Charvátská N.V.

Záp.
7
7
7
7
7
7
7
7

+
6
5
5
3
3
3
0
0

0
0
1
0
2
1
0
1
1

Všem, kteří se podílí na přípravě mužstev, děkuji a věřím, že v této
záslužné a časově náročné činnosti budou nadále pokračovat.

KULTURNÍ A
STAVEBNÍ ČINNOST:
Nejen sportovní činností
žije fotbalový klub. V létě jsme
byli spolupořadateli tradičních
hodů, které se v letošním roce
vydařily po všech stránkách.
Před hody byla sepsána dohoda
mezi zainteresovanými stranami

(stárci, obec, FK a bar U Buka)
a bylo to ku prospěchu všech.
I v letošním roce hodláme podat
žádosti o dotace na MŠMT i na
kraj. Jedná se o akce „Přípojka
NN+trafostanice“ a „Víceúčelové
hřiště“. Jakmile budou vypsány
podmínky, budeme na to reagovat.
Do ankety „Fotbalista roku“ v
rámci OFS Břeclav jsme poslali

své návrhy. V příštích týdnech
uvidíme, jestli budou akceptovány.
O vyhlášení budeme informovat
prostřednictvím tisku a našich
internetových stránek. Na těch
jsou všechny výsledky a komentáře
k jednotlivým utkáním našich
mužstev (www.fkvrbice1959.cz) .
Milan Herůfek

Výbor FK VRBICE 1959 zve všechny členy na
VALNOU HROMADU
V NEDĚLI 4. ledna 2015 ve 14.00 hodin
V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU
17

VRBECKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2014

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Z našeho středu odešli
Václav Hasík, Vrbice 128
Antonín Popovský, Vrbice 100
Vít Martinec, Vrbice 104
Františka Sůkalová, Vrbice 207

Obec Vrbice & VINAŘII VRBICE
Vás srdečně zvou na tradiční

ŽE
EHNÁ
ÁNÍ MLADÝ
ÝCH VÍÍN

Jubilanti
70 let
Stanislav Bíza, Vrbice 356

NAROZENÉ

DĚTI:

Martin Otýpka, Vrbice 267
Kniha "Vrbice - Setkávání
s minulostí" je v prodeji
na Obecním úřadě Vrbice.
Cena 280 Kč/ks

PLESOVÁ SEZÓNA
2015:
7. 2. 2014
Rodičovský ples
14. 2. 2014
Maškarní ples
8. 3. 2014
Dětský maškarní ples
27. prosince 2014
4 v 18 hodin
v kulturním domě
ě na Vrbici
Přijďte si zazpívat s Mužáky z Vrbice
a Varmužovou cimbálovou muzikou a ochutnat mladé víno
Akci podporuje Vinařský fond

Vstupné dobrovolné nebo mladé víno

MUZEUM
BUDE OTEVŘENO
26. 12. 2014 14.00 – 17.00 HOD.
28.12.2014 14.00 – 17.00 HOD.
18

Tradiční ples s názvem
Společenský ples Modrých
Hor
pro Vás pořádají obce
Modrých Hor - Bořetice,
Němčičky, Kobylí, Vrbice
a Velké Pavlovice, a to
v sobotu 28. února 2015
v sokolovně ve Velkých
Pavlovicích. Čekají na Vás
Salonní orchestr Brno,
jehož základní skladbou
jsou klasikové salonní
literatury a autoři
světových muzikálových
melodií.
Začátek v 19:30 hodin.
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Svatý Martin - Purýnky - Velké Bílovice

Andělská školka

Zarážení hory

Předvánoční koncert Kamínku

Pasování prvňáčků

Čertovská školka

VŘSR - Velké říjnové setkání rodin

Rozsvědcení vánočního stromu
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