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Ú VO D N Í S L OVO S TA R O S T Y
Milí Vrbečáci, vážení přátelé
Vrbice,
rok se s rokem sešel a čas nejkrásnějších a nejnostalgičtějších svátků v roce je tady. Nový zpravodaj se
k Vám dostane v době, kdy na adventním věnci budete pomalu zapalovat
již čtvrtou svíci.
Využijme tyto chvíle k setkávání

se svými blízkými, rodinou, přáteli
a nepodléhejme konzumu, nákupním
horečkám a mnohdy nepodstatným
odůvodněním „stihnout něco ještě
letos“.
Využijme tyto chvíle také
k uvolnění, zastavení se, bilancování, narovnání nesrovnalostí, které
se nám v průběhu roku „povedly“

a k nastartování lepších zítřků. Slovy
klasika – najděme v sobě rozum rozeznat, co se změnit nedá a co se změnit
dá, a u toho sílu něco s tím udělat.
Dovolte mi, abych Vám i Vrbici
popřál krásné a požehnané svátky.
Tomáš Bílek – Váš starosta

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET VE VELIČNÉ
Delegace vrbeckých občanů si udělala výlet do slovenské obce Veličná v rámci
projektu „Od Kaluba po Rajčulu“. Ve spolupráci mezi
Vrbicí a Veličnou jsme byli
pozvaní na „Vianočné trhy“.
Přijeli jsme potěšit a ukázat
Veličanům něco málo z naší
kultury. Nosná část účastníků zájezdu byly děti – pěvecký sbor Zpěváček s jejich
doprovodem a Mužáci z Vrbice krásně nastrojeni ve vrbeckém kroji. Děti i Mužáci
nás reprezentovali v nejlepší
možné kvalitě a přispěli ke
krásné večerní atmosféře
Veličanům.

Zpěváček s paní učitelkou

Pan starosta i místostarosta Veličné se zastupiteli
se o nás dobře postarali. Vytvořili nám nejen zázemí, ale
také výborné pohoštění a srdečné přijetí. Rádi bychom
přetlumočili
poděkování
našich kamarádů z Veličné:
„Ďakujeme Vám, že dáváte našim Vianočným trhom
punc medzinárodnosti, aj keď
stále máme pocit, že sme jeden národ – tak sme si blízki“.
A jak jsme si užili Veličnou mezi sebou my z Vrbice? Děti poznaly jiný kraj,
slovenštinu a mají nezapomenutelný zážitek z cesty
i vystoupení. Myslíme si, že
i dospěláci se výborně bavili
a příjemně si prožili návštěvu
Veličné.

Mužáci z Vrbice v akci
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Poděkování pana starosty Tomáše
Bílka:
,,Dovolte mi, abych za nás poděkoval Veličanům za pozvání, velmi
milé přijetí, bohaté a stylové pohoštění
(oravská kyselica a bryndzové halušky
byly famózní), ukázku obce (dětem se
mateřská škola velmi líbila) a hezký
kulturní zážitek. Dovolte mi, abych
taktéž poděkoval všem Vrbečákům,
kteří důstojně a hezky reprezentovali
naší obec – Zpěváček s paní učitelkou
Markétou a Mužáci z Vrbice. Neméně
důležité bylo také servisní zázemí v podobě rodičů a rodin.“
Poděkování paní místostarostky
Markéty Veverkové:
,,Tímto chci ze srdce poděkovat
všem vrbeckým maminkám, babičkám
i tatínkům, kteří nás doprovázeli. Zejména za jejich obětavou a spolehlivou
pomoc při práci s dětmi. Také chci poděkovat starostovi Tomáši Bílkovi za
hudební doprovod dětského sborečku,
srdečný přístup k dětem a oporu v organizaci. V neposlední řadě našim vrbeckým chlapům… Mužákům. Jejich čistý
a srdečný zpěv se rozléhal po Veličné
a pronikl do nemála srdcí. Závěrečné
poděkování je Lidušce Varmužové za

Pocta Markéty a Toma Zuzce Navarové

celkové zvládnutí nelehké organizace
výletu.“
Mezilidské vztahy jsou součástí
života a když v nich panuje vzájemná souhra, vnímání a naplnění lidí,

potom se nám žije spolu dobře. Tak ať
nám to s Veličany vydrží a vše jde tak,
jak má.
Ve spolupráci Váš starosta Tomáš Bílek

a Vaše místostarostka Markéta Veverková

P Ř E D S TAV U J E M E P R O J E K T
„OD KALUBA PO RAJČULU“
Po několika letech přátelství a několika marných pokusech o získání
unijních prostředků na různé projekty (např. farská zahrada) se nám a Veličné konečně povedla první vlaštovka
a právě se pouštíme do multižánrového projektu s názvem Od Kaluba po
Rajčulu.
Proč multižánrový? Projekt se sestává z několika částí.
1) FOTOKURZY – máte-li zájem
se fotografii věnovat, je-li fotka již
Vašim koníčkem, máte foťák a nevíte,
co vlastně umí, ale hlavně – máte cit
dívat se na svět přes „magický obdélníček“? Pokud jste se v této specifikaci

našli, neváhejte se přihlásit, něčemu
novému se přiučit a strávit s podobně nadšenými lidmi nějakou tu chvíli,
výlet po okolí malebné Vrbice, jehož
výsledkem bude hezká fotografie.
2) Výsledkem práce fotografů
bude brožura/knížka ve stejném formátu, jako máme Kroje s Vrbovcama a Modré Hory s okolními obcemi. Víme, že zrovna krojová brožura
je lidmi (Vrbečáky, rodáky i přáteli
obce) velmi oceňována. Nová brožura by měla být tématicky zaměřena na
okolní přírodu, drobné sakrální stavby a zvyky. Zejména díky velkým odlišnostem mezi námi (vinařskou obcí)

FOND MIKROPROJEKTŮ
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a Veličnou (Oravská dědina se salašemi) by mohl vzniknout hezký, pestrý
a poučný materiál.
3) Třetí část se věnuje výchově
mládeže – a to podpoře táborničení
na Vrbici. Díky pořízení nového vybavení se nám i našim dětem otevře
nová možnost, jak do budoucna trávit
kousek prázdnin v přírodě bez vymožeností nové doby.
Budeme rádi za každého, kdo se do
projektu upřímně a s vervou zapojí.
Tomáš Bílek – Váš starosta

Vrbecký zpravodaj
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Baví Vás fotit a chtěli byste se zlepšit? Myslíte si, že máte cit pro pořízení
pěkného záběru? Máte doma foťák a nevíte k čemu je většina funkcí? Chtěli
byste vědět, proč se Vám některá fotka povede a některá ne? Chcete se
podílet na přípravě nové fotopublikace obce?
Právě pro Vás je určen nový
KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ PRO OBČANY A PŘÁTELÉ OBCÍ VRBICE A VELIČNÁ
Pod vedením zkušeného místního lektora se můžete zdokonalit ve
fotografování pod patronátem obce Vrbice,v rámci projektu mezinárodního
projektu „Od Kaluba po Rajčulu“ obcí Vrbice a Veličná.

Termín kurzu: leden – červenec 2019
Přihlášky k vyzvednutí na obecním úřadě a stránkách obce
přihlášky odevzdejte na obci do 10. 1. 2019
FOND MIKROPROJEKTŮ
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100 LET REPUBLIKY
V neděli 28. října jsme
si i my na Vrbici připomněli stoleté výročí vzniku
Československa.
Koncert byl důstojnou
oslavou této významné
události. Na úvod zazpíval sboreček při ZŠ Vrbice státní hymnu a po ní
zazněla oblíbená písnička prvního prezidenta T.
G. Masaryka Ach, synku,
synku. Vojta Janošek zazpíval a zahrál na housle.
Všechny přítomné v sále
určitě překvapil zpěvem
a hrou na akordeon Radek
Ludva (odchovanec pana
učitele Otáhala). Radim
Gala, Adam Dobrovolný
a Matěj Sedláček zahráli
společně s dechovou hudbou Mutěňané – Čejkovjané vedenou p. učitelem
Novákem. A nechyběl ani
taneční kroužek z vrbecké
školy.
Jaké to vlastně bylo na
Vrbici před sto lety?
28. říjen 1918 znamenal vznik Československa.
Předcházela mu ale událost, která se zapsala nesmazatelně do
života všech lidí na světě – 1. světová
válka. Nevyhnula se ani Vrbici. Místo,
které nám tuto smutnou událost bude
navždy připomínat, máme v horním
parku nad školou. Je to památník se
jmény 49 vrbeckých mužů, kteří se
z války nikdy nevrátili, nebo zemřeli
na následky zranění po jejím skončení. Byl postaven zásluhou ochotnického kroužku a dodatkem obce v roce
1927 – tento údaj najdeme na zadní
straně pomníku.
Po letech pěkně prohlédl. Jeho
kompletní opravu udělal vrbecký rodák a dnes i znova Vrbečák pan Jaroslav Hasík, za což mu patří veliké poděkování. Současně opravil (na vlastní
náklady) památníček Mařenky Koláříkové, který je hned vedle. Památku
všech padlých uctil položením věnce
pan starosta a stoleté události jsme

si připomněli i my ve škole - čtvrťáci
a páťáci položením kytky v barvách
trikolory vzdali hold všem těm, kteří
ve válce bojovali za svobodu.
„Těch, jichž jsou vyryta tu jména, však
těla v světě roztroušena.
Plačící sirotci a vdovy nevědí, kde jsou
jejich rovy.
Však zná pán hrobu jejich hroudu
jich vrahy předvolá si k soudu
a po všem pozemském tu boji
ty padlé s plačícími spojí.“
Tento citát je vytesaný na pomníku pod jmény padlých vrbeckých občanů v 1. sv. válce. Nevrátilo se z ní
43 vojáků a celkový počet se navýšil
ještě o ty, kteří zemřeli na následky
války až doma. Válka zasáhla do života všech na Vrbici. Armáda odváděla z domů kromě mužů také koně,
brala peřiny, prádlo a samozřejmě
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velké zásoby potravin. Lid
prožíval těžké období až do
podzimu 1918, kdy válka
konečně skončila.
S vyhlášením Československa a jejími prvními
mírovými dny nastal na
Vrbici úplně nový život.
Lidé si při setkávání sdělovali, co je nového, a mnozí očekávali návrat svých
drahých z války. Hned 29.
října byli všichni občané
Vrbice svoláni do hostince
u Štočků (dnes dům rodiny Riedlových č. p. 24),kde
promluvil ke shromáždění
vrbecký rodák p. Josef Janošek a vysvětlil význam
vzniku nového samostatného státu. Na konci tohoto shromáždění na vyzvání
starosty zazpívali všichni
přítomní s nadšením hymnu Kde domov můj.
Už v prvních dnech
však někteří místní občané
začali v polích střílet a pytlačit, objevovaly se krádeže dřeva v Hájku – tak si asi
představovali nově nabytou svobodu. Dokonce někteří spoluobčané vnikali
do domů zdejších židovských rodin
a ohrožovali je na životech.
Až po vyhlášení zákona o bezpečnosti osob a majetku došlo k ukončení těchto událostí.
V roce 1919 proběhla nová volba
do obecního zastupitelstva a starostou obce se stal p. Tomáš Ostřížek.
V roce 1920 postihla Vrbici stavební
horečka, postavilo se 7 nových domů,
dokončila se stavba kostela a naplno
se rozběhla stavba vinných sklepů,
hlavně na Stráži.
V tomto roce bylo na Vrbici 253
obytných domů a 8 lidí neumělo číst
ani psát – toto jsou údaje z provedeného sčítání lidu z vrbecké kroniky.
V době 1. světové války nebyla situace ve školství vůbec jednoduchá
ani na Vrbici. Učitelé postupně odházeli na frontu, a tak převládaly v učitelských sborech učitelky, ale i ty se
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často střídaly. Byly v té době mladé,
svobodné a nesměly se vdát, pokud
chtěly učit. Vyučování se hlavně pro
větší školáky postupně zkracovalo,
až v posledním válečném roce 1917
- 1918 úplně skončilo. Ve škole nebylo
čím topit a děti si musely do školy nosit polínka z domu, aby se aspoň trošku ve vyučování ohřály.
Po vzniku Československa nabrala vrbecká škola nový dech. Obyvatel
v obci přibývalo. V roce 1920 měla
Vrbice 1 343 obyvatel a narodilo se 52
dětí. Prostory školy začínaly být pro
žáky těsné. Podle vzpomínek paní
Ludmily Poláškové bývalo v době,
kdy chodila do školy, ve třídách tolik
žáků, že někteří chlapci sedávali při
vyučování na zemi při zdi.
100 let je krásné, kulaté výročí,
kterého se dožije jen málokdo z nás.
V dějinách lidstva je to však pouze
zlomek doby, která se udála, a Československo prošlo za tuto dobu několika důležitými a významnými
milníky, které nás nasměrovaly až
k dnešku.
A co republice popřát do další
stovky?
Ať je nám tu všem společně dobře.

Ať slova pokora a vlastenectví mají
takovou váhu, jakou měly u těch lidí,
kteří tuto republiku před sto lety zakládali a kteří za ni také umírali.
A aby to byl vždy zemský ráj to napohled a aby to byl vždy domov můj.

*všechny historické informace čerpány
z knížky Vrbice – setkávání s minulostí

Také čtvrťáci a páťáci přáli
České republice k jejímu výročí
krátkým dopisem:
Milá Česká republiko,
ke 100. narozeninám Ti přejeme,
abys nezažila další válku, abys
měla čistou přírodu, a aby si tě lidé
vážili, abys tu zůstala ještě pár stovek let. Děkujeme ti za to, že nám
poskytuješ všechno potřebné k našemu životu.

Milá republiko,
přejeme ti hodně zdraví a doufáme,
že nezažiješ 3. světovou válku a že
se lidé budou chovat lépe k přírodě,
a ať nikdy nezažiješ hladomor.
Renata Horáková – ředitelka školy
Radek Ludva

Dětský sbor Zpěváček zazpíval hymnu
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STŘÍPKY Z HISTORIE
VÁNOCE KDYSI A DNES
Jedním z hlavních symbolů Vánoc
byl vždycky narozený Ježíšek v jesličkách. K jesličkám patřil Betlém. Nejdříve vyřezávaný ze dřeva nebo
z papíru a bývalo tam jen pár figurek.
Hlavní byla svatá rodina - Maria, Josef
a Ježíšek v jesličkách. Postupně přibyli
tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar. Během času figurek přibývalo.
Byli tam pastýři, ovečky, pekař, dráteník, sedláci, selky, kominík a další.
Vánoční stromek - neodmyslitelná
součást Vánoc, se začal zdobit až později. Ale tak, jak stromečky vypadají
dnes, tak tomu dříve nebývalo. Stařenka nám vykládaly, že si stromeček
zdobili drobnými jablíčky, kostkami

cukru zabalenými do „zlata“, papírovými ozdobami a malými svíčičkami. Pod stromkem taky nenacházeli
mnoho dárků. Mívali tam potřebné
součásti oblečení – šátky, vlněné punčochy, teplé prádlo. Ani cukroví se
tolik nepeklo jako dnes. Hlavní byla
vánočka, k ní se vařila bílá káva, pekly
se i ořechové tlapky a linecké hvězdičky. Děcka se nejvíc těšívala na koledu.
Chodilo se na Štědrý den po Vrbici a za zpěvu koled si přinesly domů
v klíně pěknou výslužku.
Stařenka vzpomínaly, jak bývalo na Vrbici sněhu, že bývaly závěje
až k okénkám domků. Když se šlo
do kostela, byla proházená jen úzká

cestička a lidi v ní málem nebylo vidět.
Celý adventní čas chodili za tmy
na ranní pobožnost Roráty a s rozžatýmí svícemi zpívali Ejhle, hospodin
přijde…
Dnešní Vánoce jsou v mnohém
jiné. Všude je spěch a shon. Pod
stromkem se kupí hromady dárků
a na vánočním stole jsou různé pochoutky. Stromečky se třpytí spoustou zlacených baněk a elektrických
žároviček. Avšak stejná i po mnoha
letech je radost v dětských očích a pocity lidské sounáležitosti. A proto, Vánoce, vítejte k nám…
Marie Kachyňová, 2018

STALO SE V NAŠÍ OBCI PŘED...
110 lety v roce 1908
- v březnu byly vysázeny kolem
cesty na počest šedesátiletého jubilea
Jeho Veličenstva Františka Josefa I.
stromy jabloňové. Tyto stromky byly
objednány u knížecí správy knížete
Jana z Lichtenštejnů v Lednici. Stromky v Lednici stály 80 haléřů, za dovoz
každého stromku byly zaplaceny 4
haléře a za zasazení 6 haléřů.
- na jaře 1908 se započalo se stavbou nové čtyřtřídní školní budovy nákladem 35.913 korun, které si
obec vypůjčila od Zemědělské banky
v Brně. Zároveň byla přestavěna stará
budova školy na byt pro správce školy,
na který bylo vypůjčeno 4.000 korun.
- dne 6. září 1908 byla nová budova za velké účasti lidu nejen z obce,
ale také z obcí sousedních vysvěcena
a svému účelu odevzdána. Před svěcením školy byl posvěcen také nový
školní prapor. Zároveň se svěcením
byla sloužena polní mše pod školou
u sochy sv. Aloise, která byla rovněž
toho roku opravena nákladem 140
korun.
- v roce 1908 jsou zakoupeny nové
varhany do kobylského kostela za
33.000 korun, na které přispívala obec
jednou třetinou nákladu.
- vysázeny byly též jabloňové
stromy v počtu 20 kusů na obecním

pozemku v Zahradech.
- v roce 1908 urodilo se mnoho
vína velmi dobré jakosti, jiné užitky
byly toho roku slabší.
100 lety v roce 1918
- na jaře 1918 se již objevovala bída
ve všem. Ze všeho již možno pozorovat, že válka spěje ke konci. Ke zhroucení Rakouska přispěli vojenští zběhové (dezertéři). Do zdejší obce právě
v sobotu před hody (24. srpna) přišlo
10 mužů na jejich chytání a docházelo
ke konfliktům.
- v listopadu postihla obec zákeřná
nemoc „Španělská chřipka.“ Byla sem
zavlečena z cizích oblastí vojny vracejícími se vojáky z bojiště a nemocnic.
Postup nemoci byl rychlý – do 24 a 48
hodin následovala smrt. Zemřelo na
ni v obci asi 10 lidí.
- v památný pondělek 28. října nastal v obci nový život – více na jiném
místě.
90 lety v roce 1928
- 1. ledna se konala schůze obecního zastupitelstva, při kterém byla
provedena volba všech obecních služebníků: obecního tajemníka, obecního sluhy, hlásného trubače a hrobaře, hlásného pískače, polního hlídače,
vinohradského hlídače, opatrovníků
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obecních býků.
- 31. ledna proběhla kolaudace hlavního vedení elektrizační sítě
v obci.
- v Hodoníně proběhlo řízení
o povolení stavby silnice přes Hájek
do Čejkovic.
- ve schůzi obecního zastupitelstva 20. 10. byla ujednána oslava 10.
výročí trvání Republiky. Dne 28. 10.
byl ráno budíček, po mši svaté byl
průvod krojovaného členstva Hasičského sboru, Jednoty Orla a Sokola,
obecní rady a ostatního občanstva
s hudbou. U školy se připojila školní
mládež a průvod se odebral k památníku padlých ve světové válce. Následoval projev starosty a referenta
z Hustopečí, za doprovodu hudby byly
zapěny národní písně, školní mládež
přednesla národní básně. Zasázeny
byly dvě lípy, zazpívány státní hymny
a slavnost ukončena.
80 lety v roce 1938
- po Novém roce uhodily silné
mrazy – až – 18 stupňů.
- v úterý 25. ledna v 10 hodin večer
se nad Československem objevila polární záře.
- 7. a 8. 11. bylo v Brně zaznamenáno zemětřesení..
- květen byl velmi neklidný - proti

Vrbecký zpravodaj

stoupencům Konráda Henleina se konala v Hustopečích manifestace, které
se zúčastnilo asi 4.500 lidí. Z Vrbice 5
povozů se 30 účastníky.
- 9. 9. došlo k náhlému povolání
branců ke cvičení.
- 23. 9. byla vyhlášena všeobecná
mobilizace, narukovalo celkem 60
občanů naší obce.
- 1. října došlo k obsazování sudetoněmeckých území. Byla obsazena např. Břeclav, Poštorná, Hlohovec, Valtice, Lednice a Mikulov.

V hejtmanství Hustopeče byly obsazeny Hustopeče, Zaječí, Přítluky,
Nové Mlýny, Strachotín, Kurdějov,
Popice, Pouzdřany a Starovice. Byl
vyhlášen odvod 9 koní a 3 vozů. Byla
vyhlášena vyhláška o pracovní povinnosti a nařízeno odevzdání zbraní.
- přestože byl rok velmi pohnutý, v obci byla čilá a bohatá kulturní
a osvětová činnost - konala se řada
plesů, divadelních představení, přednášek, zábav a besídek.
- v obci začal působit první

duchovní správce – farář p. František
Drábek.
- koncem roku 1938 vzniká na Vrbici „Národní jednota“
- na zdejší šestitřídní obecné smíšené škole působilo i s farářem – učitelem náboženství 10 učitelů.
Z dalších osudových osmičkových
let již nemám záznamy k dispozici.
Z Obecní kroniky vypsala
Bohumila Bařinová

ZPRÁVY Z OBECNÍHO MUZEA
Už letos na jaře oslovila naše muzeum paní Mgr. Nezhodová z Městského úřadu Hustopeče, když požadovala informace o židovské rodině
Wachsmanů. Tato rodina takřka celá
zahynula v koncentračním táboře.
Údajně se zachránil pouze mladý
chlapec, který podle informace pana
Václava Knápka zavčas utekl do Ameriky. Rodina Wachsmanova bydlela
na Vrbici a měla v době První republiky hospodu v místě, kde nyní bydlí paní Vrbasová č. 76. Ve dvacátých
letech, za První republiky, prodali
Wachsmanovi svůj dům a odstěhovali
se do sousedního Čejče, kde si pořídili velké řeznictví. Paní Mgr. Nezhodovou požádal o informace potomek
rodiny Wachsmanů, který žije v současné době až ve státě Izrael.
V měsíci listopadu mě telefonicky
kontaktoval Ing. Hřiba z Brna, rodák
ze Starého Poddvorova, a domluvil si
se mnou schůzku v muzeu na Vrbici.
Ing. Hřiba chystá knihu o historii Starého Poddvorova. Má zájem o některé

Rodina Wachsmanova, za války umučena v koncentračním táboře

informace z minulosti Vrbice, protože Poddvorov kdysi, stejně jako naše
obec, patřil k panství Čejkovice. Naším muzeem byl nadšený a požádal,
jestli by mohl k nahlédnutí přivést
taktéž místostarostku ze zmíněného
Poddvorova.
Do našeho muzea se v roce 2018
podařilo získat další exponáty, které
bylo předně nutné opravit. Mezi novými exponáty je např. ruční mandl

na prádlo, přístroj na uzavírání plechových konzerv, starý ruční pískovcový brus na ostření domácího
nářadí.
V měsíci prosinci projevila zájem
o historii naší obce redaktorka Mgr.
Bláhová, za svobodna Bízová, rodačka ze sousedních Čejkovic. Podle telefonické domluvy navštíví muzeum
v měsíci prosinci a bude mít zájem
o život na Vrbici v rozmezí let První
republiky až po padesátá léta. Zmíněná redaktorka připravuje pro Český rozhlas pořad nazvaný Paměti
národa.
S radostí lze konstatovat, že při
otevření muzea v době letošních
hodů, si přišlo prohlédnout staré fotografie a vystavené exponáty značné
množství jak hodových hostů, tak
i domácích občanů. Připomínám, že
pokud chce někdo navštívit Obecní
muzeum mimo ohlášené termíny,
může si prohlídku objednat i telefonicky na Obecním úřadě.
František Janošek, prosinec 2018
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OBECNÍ MUZEUM BUDE V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ OTEVŘENO PRO
NÁVŠTĚVY NA SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA (26. 12. 2018) V DOBĚ OD 14 DO 17 HODIN

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

- Když na Štědrý den sněží, na pytle
se chmel těží.

24. prosinec
- Na Adama a Evu můžeš čekat
oblevu.
- 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 hojně vína.
- Dvanáct nocí a dní od Štědrého
večera až do Tří králů zvěstuje prý
povětrnost na dalších 12 měsíců.
- Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda
malá.
- Na Štědrý den před večeří se dává
za okno miska s vodou. Zmrzne-li do
rána a roztrhne mráz misku, ztratí se
do roka voda ze studny.

26. prosinec
- Pak-li na Štěpána větrové uhodí,
příští rok víno špatně urodí.
- Chodí-li Kateřina po ledě, chodí sv.
Štěpán po blátě.
- 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 sv. Štěpán vyfouká bláto, bude
pěkné jaro nato.

25. prosince
- Tmavé Vánoce – světlé stodoly.
- Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
- Lepší Vánoce tekuté nežli třeskuté.
- Když Vánoce obílí stromy sněhem,
tak je posype jaro květem.
- Když vítr o Vánocích věje, je v hojnost velká naděje.
- Mráz na Boží narození, zima se
udrží bez proměny.
- Vánoce bez sněhu přináší Velikou
noc sněžnou.
- Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc
bude bělit se.
- Na Boží Narození o bleší převalení.
- Na Boží narození o komáří zívnutí.
- Když čas před Vánoci až do Tří
králů mlhavý a tmavý jest, následují
na to nemoci.
- Když na Boží hod prší, sucho úrodu
poruší.

28. prosinec
- Na Mláďátka když prší, osýpají se
děti.
- O Mláďátkách den se omlazuje.
- Máme-li na Mláďátka a sv. Josefa
pěkné počasí, zvedou se příští rok
brambory.
- Když se na Mláďátka chumelí ráno,
mrou toho roku děti, když v poledne,
mrou lidé středních let, a když večer,
mrou starci.

ZIMA NA VRBICI
Za našich mladých let bývala zima
pravá ladovská. Kolem Mikuláše napadl sníh a držel až do března. Jak
spadly první vločky, vytáhli jsme sáňky a kdo měl lyže, ten je navoskoval
a každý kopeček byl hned plný děcek. Taková nejdelší sáňkařská dráha
byla od kostela kolem hospody, dolů
Šmidkovem až do Zahrad a vývozem
dolů do Krátkých. Chodili jsme i do

Cigánské skale, kde byl malý kopeček.
Sáňkovali jsme také na Šudoňkách, na
kopci vpravo po cestě k Hájku. V půli
kopce kluci postavili můstek a přes
něj jsme si to fičeli dolů, jen sáňky
nadskakovaly. Některé sáně vzaly na
můstku zasvé a domů se neslo pár prkýnek pod paží. Chladno nám nebylo,
byli jsme rozehřátí, i když boty a rukavice jsme měli rozmáčené.

Domů jsme šli, až na vrbecké věži
zvonilo klekání. Mokré oblečení se
rozvěsilo nad rozehřátá kamna, boty
se daly na otevřená dvířka u trouby.
Do rána většinou opět sněžilo,
a tak jsme druhý den opět vyrazili se
sáněmi na stráň.
Marie Kachyňová 2018

VÁNOČNÍ SEN
Krajina začala zas snít vánoční sen.
Z nebe se sype sníh, jak bílé pápěří.
Je tady zima, přišel Vánoc čas,
jak vzácný host už stojí u dveří…

V poli je vidět hejna havranů,
jež s křikem krouží nad kostelní věží.
Když podvečer je slyšet hlas zvonů
a každý domů přeradostně běží.

Vrací se zpátky zblízka i zdaleka.
Každý chce být doma v ty vánoční
svátky.
Na každého doma tu noc čeká
sen kouzelné vánoční pohádky.
Marie Kachyňová 2018
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K DY Ž S E S TA R Ý S E J D E S N OV Ý M . . .
Za „pár“ dní už to tak bude. Zase
budeme o rok starší a zase „snad“
o něco moudřejší.
Co všechno nás ale ještě čeká, než
se ti dva setkají? A co si asi řeknou?
Na jedné staré novoročence jsem
našla starý rok nakreslený jako starce, jak smeká klobouk a prosí nás lidi
za odpuštění všeho zlého, co nám
natropil.
Jestlipak ten Starý, předávající vládu svému nástupci, mu předá i moudrost naučení, tak jako to v pohádkovém světě dává korunnímu princi
starý král? Nebo mu řekne, že je to
s námi pořád stejné a lítáme v tom
pořád nahoru a dolů?
Četla jsem příběh, který Vám ráda
předám. Vyprávěl ho bubeník jedné
muziky, když se vracel ze silvestrovské muziky někde v Krkonoších.
„Zmožený nejen hraním, zdříml
si pod hrušní mezi poli a málem zaspal tu chvíli, když se láme letopočet.
Právě v tom okamžení prázdna, v té
škvíře mezi minulým a budoucím, se
z kmene hrušně vytáhla postava dědka a v momentě za ním vyskočil klučina. Co se dělo dál, bylo i proti čtvrtému přikázání božímu, kdepak – cti
otce svého! Běhali kolem kmene, malý
honil starého a tahali se spolu o starcovu hůl. Co si při té tahanici povyčítali a pokřikovali, hanba vypravovat. Jen to zachytilo ucho muzikanta,
co mělo notu a šlo do skoku: - Novej
rok má už krok, z vejce je, co sneslo
dvanáct čápů, dvaapadesát koroptví,
třistapětašedesát ptáků! - Tak prý
vyzpěvoval košiláč, když se konečně
domohl starcovy hole. Tucetkrát se
okolo hrušně otočil a šlápoty ve sněhu
muzikant už nepočítal.“
Tak to bylo v jednom příběhu, a jak
to bývá ve skutečnosti? Ten starý rok,
neodejde nikdy úplně. Tak jako se neztratí nic, co tu jednou bylo. Nechává
po sobě různé zápisy na přírodě i na
lidech. U každého je to jinak.
Např. o Silvestru je vžitá představa, že všichni musí juchat a vyvádět
radostí. Někdo ale veselí neholduje a má o posledním dnu v roce své
představy – chce být doma se svou
rodinou, pojídat připravené dobroty

a pochoutky a dívat se při tom na televizní program.
Přelom roku bývá jedinečnou příležitostí zamyslet se nad tím, jestli
chceme ve svém životě něco změnit.
Člověka láká slibovat si – od teďka už
nebudu líná, nebudu kouřit a přejídat
se, budu cvičit apod. Nic nám nepřipadá snadnější, než že se hned od
rána začneme chovat úplně jinak. Ale
když se pak rok s rokem sejde – kdeže
naše předsevzetí jsou! Nic proti předsevzetí, ale nesmí jich být moc, protože z nich opravdu nic nezbude.
Také Nový rok bychom měli prožít ve slavnostní náladě, kterou nám
pomůže navodit dobrý oběd, příjemná procházka, návštěva příbuzných
apod.
Po Novém roce nám totiž nastává
už běžný všední život. Hned 6. ledna
je ale svátek Tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara. S nimi bychom se
už měli smířit s tím, že Vánoce jsou
definitivně za námi. V tento den bychom totiž měli naposledy rozsvítit svíčky na stromečku a potom ho
odstrojit. Pokud není umělý, měl by
se spálit v kamnech (ale kdo je dnes
má?), aby byl užitečný dvakrát.
Ale to už jsme úplně na konci –
jaksi jsem to vzala z druhé strany.
Takže se vrátím úplně před Vánoce, protože připravit pravou vánoční
pohodu je pěkná dřina – mohou jistě
dosvědčit všechny hospodyňky. Není
divu, že nám nakonec téměř nezbude čas popřemýšlet o těch správných
dárcích pro naše blízké a většinou kupujeme to první, co nás napadne.
Jaká jsou přání dětí v dnešní době?
Některá jsou splnitelná (v rámci finančních možností), jiná méně. Samozřejmě, že si děvčátka přejí drahé
panenky,kočárky a další příslušenství pro ně. Kluci, ti si přejí auta na
ovládání, Lega, ale i počítače, mobily
a jiné další vymoženosti dnešní doby.
Některé děti si přejí kouzelný prsten, aby si mohly přičarovat všechno,
co se jim líbí. Jistě, přání nesplnitelné,
ale také zamyšlení hodné. Přemýšlela
jsem nad tím, jestli jsou opravdu dnes
děti tak náročné, že chtějí mít všechno, ale pak mi došlo, že to je vlastně
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přání na základě pohádek, na základě
televize, kde jsou všechny triky možné a děti si myslí, že to tak jde i v běžném životě. Dříve děti také měly své
sny a přání, ale nebyly vedeny fiktivními příběhy z televize.
A tak mě došlo, že já bych si ten
kouzelný Arabelin prsten také vlastně
přála. Ne pro ty hmotné hračky a věci,
ale využila bych ho spíše na řešení
různých problémů, i když někdy by
mi ani on nepomohl.
Od října bývají domovní poštovní
schránky plné vánočních letáků, ve
kterých se různé MARKETY (Super,
Hyper atd.) předhánějí v nabídce vánočního zboží, bez kterého se určitě
neobejdeme, menší prodejny a soukromníci jim musí „stačit“, a tak je
o naše lesy postaráno.
Ale co lidé? Někteří žijí sami a tuto
předvánoční dobu nemají vůbec rádi.
Působí na ně až depresivně, a s jejími útoky se vlastně setkáváme čtvrt
roku. A podle statistik v této předvánoční a vánoční době dochází k největšímu počtu sebevražd.
Kdybych tedy měla ten kouzelný
prsten, který by za mne řešil to, co já
neumím, přála bych si, aby o Vánocích nikdo nebyl sám. Aby i ti osamělí
měli o Vánocích lidskou společnost.
Aby je nikdo neproplakal. Všechny
děti milují Vánoce a těší se na ně. Je
dobře, že spokojeně žijí se svými maminkami, tatínky a sourozenci. Přeji
jim, aby dlouho nepoznaly tu bolest,
která provází smrt milovaných lidí…
Děti mají právo na veselé a šťastné
Vánoce, my dospělí skryjeme své
slzy a svíčku na památku těch, kteří
s námi už nejsou, zapálíme, až když
jdou děti spát. Protože nám přece jen
už někdo chybí.
Ale dost nesplnitelných přání. Našim dětem i vnoučátkům dopřejme
splnění jejich snů a dárky jim darujme. Aby až budou veliké, vzpomínaly na nádherné Vánoce plné lásky,
pohody a štěstí. Tak jako na ně vzpomínáme my starší. Byly sice o mnoho
skromnější, ale bývaly také plné pohody, zvyků a společných chvil.
Bohumila Bařinová
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VINAŘI VRBICE

PO STOPÁCH OPIČKY
EMILKY ZA MLADÝM
VRBECKÝM VÍNEM

200 příznivců těchto dvou hudebních
uskupení.
Každá z akcí pořádaných spolkem
Vinaři Vrbice má trochu jiný charakter. Květnové otevřené sklepy Z kopca
do kopca jsou díky spojení s jízdami
na koloběžkách oblíbeným cílem rodinných výletů. Tradiční ráz si drží
zářijové Zarážení hory s doprovodným programem zahrnujícím vystoupení Mužáků z Vrbice i večerní besedu u cimbálu. Putování za mladými
víny si doslova říkalo o zacílení na
mladou generaci. Věříme, že i místní si koncert dvou kapel užili, a příští rok bychom něco podobného rádi
zopakovali.

Vinaři Vrbice 17. listopadu poprvé otevřeli své sklepy v rámci podzimních ochutnávek mladých vín.
Prvního ročníku se zúčastnilo něco
málo přes 200 milovníků vína. O to
více si užili atmosféru místních vinných sklepů i komorní charakter akce
a chválili si možnost v klidu si popovídat s vinařem. Během putování po
vinných sklepech degustující sledovali „stopy“ opičky Emilky: v každém
navštíveném sklepě jim vinaři potvrdili příslušnou stopu razítkem. S takto označenými slosovatelnými lístky
pak mohli vyhrát láhev vína. Ti, kteří
proběhli i připravenou opičí dráhu,
byli odměněni ještě speciální bonusovou cenou. Nechyběla dokonce ani
cena útěchy – trs banánů.
O večerní program nazvaný U-U
-A-A se postaraly společným koncertem kapely Mech z Mikulova a Šroti
z Dolních Bojanovic. Do sálu kulturního domu si našlo cestu ještě dalších

OPICE A VRBICE –
KOMERCE A TRADICE
Jistě jste zaznamenali, že Vinaři
Vrbice pro svou marketingovou prezentaci využívají jako maskota opičku Emilku. Letní akce Na Vrbicu pro
opicu s podtitulem na skleničku za
vrbeckými vinaři tak získala chytlavý
název, zároveň jsme ale nahlas říkali,
že pití vína není o honbě za opicí, ale
o setkávání vinařů s vínomilci. Příslovečnou opičku si hosté po ochutnávce
odnášeli v podobě placky.
Podzimní putování po vinných
sklepech dostalo název Po stopách
opičky Emilky za mladým vrbeckým
vínem. Opět šlo hlavně o to, abychom
se odlišili od podobných akcí v okolí.
A jméno Emílie proto, že slaví svátek
24. 11., a právě v čase kolem jejího
svátku bychom chtěli tuto akci pořádat. Kromě toho, podle významu
svého jména, dostala opička do vínku
také horlivost, pracovitost a životní
nadšení.
Dnešní realita je taková, že pokud

chceme ve světě vína uspět, je potřeba se nějak odlišit. Vtipná prezentace
je klíčem, jak získat pozornost potenciálních návštěvníků našich akcí.
A přiznejme si, že akce typu otevřených sklepů pořádáme právě proto,
abychom podpořili prodej našich
vín. Jiné události, například košt,
štyry týdně do hodů či svěcení vína
pořádáme hlavně pro nás, Vrbečáky.
Snažíme se ale, abyste z komerčních
akcí mohli těžit i vy, domácí. Proto na
podzim koncert dvou kapel, proto na
jaře koloběžky.
Mnozí možná řeknete, že na Vrbici
není třeba upozorňovat, že máme vrbecké sklepy, které jsou samy o sobě
velkým lákadlem. A já s Vámi budu
souhlasit. Druhým dechem ale odpovím, že je to něco, co nechci používat
v komerční marketingové prezentaci
Vinařů Vrbice.
Vinné sklepy na Vrbici jsou krásné a jedinečné, jenže nám nepatří.
Jsou skvostem, který jsme zdědili po
našich předcích, a zároveň klenotem,
o který bychom měli pečovat a předat
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jej těm, kdo přijdou po nás.
Zastávám názor, že folklór není na
prodej. Je téměř zázrak, že u nás chasa
funguje na zcela přirozeném principu
toho, že chodit v kroji je normální. To,
co tu máme, ať už jsou to naše kroje,
hody jako takové, kostel, který tvoří
jedinečné panorama naší obce, nebo
právě nádherné vinné sklepy, to jsou
věci, které bychom měli chránit. Je to
bohatství, které užíváme, a měli bychom tak činit s péčí řádného hospodáře. Ne na nich stavět reklamu pro
svůj byznys. Protože ruku v ruce s komercí jde vždy i jakási degradace.
Opička Emilka neznaméná, že
bychom to s vínem či Vrbicí nemysleli vážně. Je to je jen jakési odlehčení
a zároveň snaha vytvořit něco nového, našeho, něco, co po akci uklidíme
do skříně a to pravé bohatství zůstane
nepoznamenané. Budeme rádi, pokud ji přijmete za svou.
Za Vinaře Vrbice
Lenka Machovská

MUŽÁCI Z VRBICE

Vrbecký zpravodaj

SVATOMARTINSKÉ ZPÍVÁNÍ VE
VELKÝCH BÍLOVICÍCH
Mužáci z Vrbice byli jako každoročně pozváni 17. listopadu do Velkých Bílovic na Slavnost na Púrýnkách spojenou s ochutnávkou svatomartinských vín. Po několika
úvodních písničkách, při kterých se mužácké sbory střídaly
s cimbálovou muzikou, přivezl sv. Martin na koni mladé
víno a tím zahájil vlastní košt letošní úrody. Starosta obce
Vrbice Tomáš Bílek spolu s místostarostkou Markétou Veverkovou tradičně přivezli dar v podobě pečené husy, která
se k mladým vínům hodí. Při úvodním proslovu nám byla
také představena nová starostka Bílovic Ing. Lenka Grofová.
V programu jinak vystupovaly kromě vrbeckých mužáků
samozřejmě také domácí sbory Belegraďáci a Dobrý ročník, z Podluží pozvání přijali mužáci z Kostic - Tvrdonic.
K poslechu hrála dechová hudba Bílovčanka a cimbálová
muzika Lália, která doprovázela i některé písničky mužáků.
Během slavnosti přálo počasí, slunko se odpoledne činilo,
a zřejmě proto byla i návštěvnost oproti minulým ročníkům
o dost vyšší. Po skončení oficiální části slavnosti program
pokračoval besedou u cimbálu, koštem mladých vín bílovických vinařů a kromě toho občerstvením ve sklepě Vinařství
u Sedláků, za což velice děkujeme. Bezesporu to byla další
povedená akce, která jen potvrzuje dávné přátelství obce
Vrbice a města Velkých Bílovic. Už teď se těšíme na další
přátelská setkání při písničce s pohárkem dobrého vína.
Za mužáky Luděk Petrásek

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Již tradičně v předvánoční čas se společně setkáváme na celorepublikové akci Česko zpívá koledy. V našem vrbeckém
podání je tato akce spojena i s vystoupením dětí ze základní školy a následným posezením seniorů se zástupci naší obce.
Nejinak tomu bylo letos 12. 12., kdy jsme se společně na vánoční atmosféru ladili zpíváním známých koled.
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KOŠTGULÁŠ
Dne 3. 11. 2018 pořádal spolek
Okolo Luže Koštguláš.
I přes nepřízeň počasí si do sálu
kulturního domu našlo cestu zhruba
185 návštěvníků, na které čekalo celkem 15 vzorků gulášů. Na výběr měli
z velké škály chutí, například klasický hovězí, vepřový, segedínský nebo
bramborový, ale dostalo se i na takové
speciality, jako je guláš pštrosí, kuřecí, španělský, z krůtích žaludků anebo
na černém pivě.
Do akce se zapojila většina spolků působících v naší obci a rodinné
i kamarádské klany. O výsledku nerozhodovala pouze kvalita guláše,
ale i celková prezentace týmů a jejich doplňkových produktů – buchty,

knedle, víno, kostýmy… Na hodnocení se podíleli všichni návštěvníci.
Nejvíce bodů získal „Guláš od mlaďochů“ , kteří vařili guláš poprvé v životě a bavili se u toho celou noc. Na
druhém místě se
umístil tým rodiny Kostihových se
segedínským gulášem nazvaným
„ B o m b a r ď u k “.
Třetí místo obsadil tým FK Vrbice s gulášem od
babičky.
O zábavu se postarala CM Lašár
z Velkých Pavlovic.
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Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří akci podpořili. Celkový výtěžek použijeme na činnost folklorního
kroužku Kalubáček.
Lenka Janošková a Markéta Fridrichová

Vrbecký zpravodaj

KALUBÁČEK - MATEŘSKÉ CENTRUM VRBICE

Zveme všechny maminky s dětmi (novorozence,
kojence a děti do 3 let), ale i těhotné, které se na
mateřství teprve připravují a chtějí se společně
setkávat, seznamovat se a užívat si společně strávený
čas s ostatními maminkami a dětmi.
Každé pondělí od 9:30 a středu od 15:00 hodin
Sdílíme radosti i starosti, které přináší výchova a
péče o děti. Přijďte posedět u kávy nebo čaje, něco si
vytvořit (sezónní výzdoba), s dětmi si zatancovat,
zacvičit a hrát hry. Společné vycházky a výlety po
okolí jsou pak výtaným bonusem.
První setkání se uskuteční 2.1. 2019
na CVČ Kalubáček od 15:00 hodin

sledujte také náš profil
Kalubáček - mateřské centrum Vrbice
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CVČ KALUBÁČEK

KERAMIKA
Začátkem října opět začala keramika, o kterou je stále velký zájem.
Návštěvníci si zde krátí dlouhé podzimní a zimní odpoledne. Ráda slyším, že se všichni těší na další hodiny.
Navštěvují nás i z okolních vesnic,
jsme rádi, že se o nás ví, jen kapacita
keramické dílny je omezující. V začátku kurzu jsme začali s výrobou keramických výrobků na jarmark. Doufám a myslím si , že letos to stálo zase
za to.
Alena Machovská

KROJE
Jako každý podzim se scházíme
na CVČ Kalubáček, kde pokračujeme
v tvorbě nových součástí vrbeckého
kroje. Tímto navazujeme na projekt
„Ač každý v jiném kroji, přátelství nás
pojí“.
Věřím, že je to pro dobro našich
dětí, vnoučat i nás samotných. Poradíme si s výrobou jejich krojů a hlavně
děláme to proto, že nás to baví a chceme se scházet. Máme k dispozici šicí
stroje. Materiál na tvoření si každý
nakupuje svůj tak, jak potřebuje.
Práce nám jde hezky od ruky!

PEDIG A DRÁTKOVÁNÍ
Již po několikáté jsme přivítali
dvě „učitelky“ z Podivína, které nás
učí tvorbě z pedigu a drátků. Letos
s námi byla i spousta velmi šikovných
starších dětí. Nechybělo ani malé občerstvení. Každý z účastníků si domů
odnesl krásné výrobky a úžasný pocit,
že dokázali vytvořit něco tak krásného a nového.
Už teď se můžete těšit na jaro, kdy
se opět sejdeme!
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OBECNÍ KNIHOVNA
V září letošního roku
došlo k výměně knihovnic.
Klára Beranová si užívá
mateřských povinností a já,
Romana Jiroušková, jsem
nastoupila na její místo. Ale
nejsem úplným nováčkem,
byla jsem „při ruce“ předchozí dva roky.
Od podzimu je upravena výpůjční doba na 8 hodin týdně (středa a pátek
od 15.00-19.00 hod.).

Přišla zima a s ní dlouhé zimní večery, ke kterým
patří pěkná kniha. Obecní
knihovna nabízí přes 6000
knih pro děti i dospělé. Během letošního roku jsme
využili nabídky Útvaru
regionálních služeb Měk
Břeclav k nákupu přes 150
knih pro všechny věkové
kategorie čtenářů. Knihovní fond bude i nadále obohacován dvakrát do roka

z výměnného fondu Měk
Břeclav.
A co nás čeká v 1. čtvrtletí roku 2019? Máme naplánováno čtení s rodiči
a dětmi. ZŠ a předškoláci
z MŠ se zúčastní literárního čtení se spisovatelkou
Markétou Fišarovou, kterou bude doprovázet herec
a moderátor Miroslav Reil.
Dále na konci března proběhne dětmi oblíbená Noc

s Andersenem. O dalších
akcích vás budeme včas
informovat.
Na závěr bych Vám
chtěla popřát krásné Vánoce a mnoho šťastných dnů
v novém roce.
Romana Jiroušková
- knihovnice

KNIHOVNA BUDE
OD 21. 12. 2018
DO 3. 1. 2019 ZAVŘENA.

VÁNOČNÍ CUKROVÍ TROCHU JINAK
Určitě už všichni máte napečeno
vánoční cukroví, hlavně to, které je
ve vaší rodinně nejoblíbenější. Pokud
byste měli chuť a čas vyzkoušet něco
netradičního, mám pro vás pár receptů na RAW (ró) vánoční cukroví. Raw
food (syrová strava) je většinou vegetariánská výživa, která je založena na
konzumaci tepelně neupravovaných
potravin. Nejčastějšími surovinami
této stravy jsou ovoce a zelenina, ořechy a semínka, luštěniny, obiloviny,
mořské řasy a čerstvé kokosové mléko. Ale nelekejte se, v tomto případě
jde vlastně o nepečené cukroví, kde
jen nenajdete máslo a cukr. Příprava
je snadná a nenáročná na suroviny.
RAW perníkové truffle
Suroviny:
1 šálek vlašských ořechů (namočených předem nejméně 2 hodiny)
1/2 šálku namočených datlí
2 lžičky perníkového koření
1 lžíce kakaa
Postup:
Slejeme vodu z ořechů a datlí. Rozmixujeme je spolu na hladkou směs,
v níž mohou zůstat maličké kousky
oříšků. Přidáme dvě lžičky perníkového koření a krátce rozmixujeme.
Vlhkýma rukama tvoříme z těsta
kuličky, které obalíme v kakau a ukládáme je do papírových košíčků.

Křehké RAW kokosky
Suroviny:
1 šálek strouhaného kokosu

1/4 šálku namočených kešu ořechů
2 lžíce vody
2 lžíce kokosového nektaru (jde
o kokosový sirup, lze nahradit agávovým sirupem, obojí se dá koupit
v prodejnách se zdravou výživou nebo
i v Tescu)
drobné sušené ovoce na ozdobou
(brusinka, rozinka, třešně, kustovnice, kdo co má rád)
Postup:
Kokos a kešu oříšky (bez vody,
v níž se namáčely) dáme do mixéru.
Přidáme kokosový nektar a vše umixujeme ne moc najemno, není na škodu, když směs není zcela hladká - ba
naopak. Dle potřeby přidáme vodu,
hmota by měla být tužší a držet tvar.
Pokud je celá hmota hodně tekutá
a nedrží dobře pohromadě, přidáme
kokos. Tvarujeme kuličky, jemně je
palcem stlačíme a do středu přimáčkneme sušené ovoce. Plát sušičky na
ovoce předem vymažeme kokosovým olejem a položíme na něj kokosky. Sušíme alespoň 2 hodiny. Lehké
a křehké kokosky se Vám rozplynou
na jazyku.

RAW banánovo - čokoládové kuličky
Suroviny:
1 zralý banán
1/2 šálku para ořechů (namočených
na 2 hodiny)
1/2 šálku mandlí (namočených na 2
hodiny)
1 - 2 lžíce kakaa
2 lžíce agávového sirupu
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Na obalení hrstka mletých mandlí a 1
lžíce kokosového cukru
Postup:
Všechny suroviny kromě suchých
mandlí dáme do mixéru a umixujeme hladkou hmotu. Mokrýma rukama uválíme kuličky. Pomleté mandle smícháme s kokosovým cukrem.
V této suché směsi kuličky obalíme,
můžeme nechat jen tak nebo vložit do
papírových košíčku. Uchováváme je
v lednici.

Mandlové hrudky
Nejsou raw cukroví, ale u nás z nepečeného cukroví nejoblíbenější
Suroviny:
2 balíčky sekaných mandlí (nebo si
můžeme koupit loupané a nakrájet si
na nudličky doma sami)
200 g vaší oblíbené čokolády (já používám čokoládu Lindt excellence hořká 70%, ale můžete použít jakoukoli,
mléčnou i bílou)
Postup:
Mandle nasypeme na suchý plech,
vložíme do trouby vyhřáté na 160°C
a za občasného míchání opatrně opečeme. Čokoládu rozlámeme na kousky, rozpustíme ve vodní lázni a vmícháme opražené mandlové nudličky.
Pomocí lžíce tvoříme hrudky, které
pokládáme na alobal a necháme důkladně ztuhnout.
Martina Mikulicová

Vrbecký zpravodaj

FA R N O S T V R B I C E
V neděli 5. srpna jsme se rozloučili s otcem Andrzejem Wasowiczem,
který od nás odešel do Rousínova.
Nového otce Tomáše Cahu jsme přivítali 12. srpna na první společné mši.
Otec Tomáš nám prozradil něco
o sobě a o své rodině. Třeba to, že pochází z Brna, kde studoval, kde působil před tím, než přišel k nám, že má
dva bratry, kteří jsou také kněží – salesiáni – mají na starosti hlavně mládež.
Rád by poznal každého z naší farnosti
a nedělá rozdíl mezi tím, jestli někdo
chodí do kostela nebo ne. Je společenský a veselý. Po hodové mši se zúčastnil se hodů na sóle, kde se s ním každý
mohl setkat a seznámit se.
V neděli 2. září otec Tomáš při mši
požehnal dětem školní aktovky a společně jsme prosili o Boží ochranu pro
nový školní rok. Děti dostaly od otce
Tomáše malý dárek – rozvrh hodin,
kde mají zaznamenány nedělní a tzv.
dětské mše s přípravou na faře. Odpoledne se přišel otec Tomáš podívat i na
dětské hodečky.
Byl i na zahájení nového školního roku ve škole, kde popřál mnoho
úspěchů všem dětem. Ve škole učí
náboženství ve 3. třídě a v Kobylí učí
náboženství 6. – 9. třídu. Od září začaly mše se zaměřením na děti, které
začínají přípravou na faře v 17.30 hod.
každý čtvrtek a nedělní mše je v 8.00
hod. Na tyto mše jsou zvány nejen
děti s rodiči, které se chystají na první
svaté přijímání, ale také ty, které už
u příjímání byly, a také i ty menší děti.
V neděli 23. září jsme při mši děkovali za úrodu. Přesto že bylo v létě
tak velké sucho, přinášely děti při
obětním průvodu to, co se urodilo,
a děkovali jsme Bohu za úrodu.
Ve čtvrtek 27. září se naši prvokomunikanti – děti, které byly letos
u prvního přijímání, účastnily pouti
prvokomunikantů v Brně na Petrově
s naším otcem Tomášem a paní katechetkou Marií Kuchyňkovou. Děti
prožily den plný zážitků a byly z této
pouti nadšené.
Od října bývají na faře v Kobylí
tzv. ministrantské schůzky společné
pro všechny tři farnosti, není to jen
pro kluky, kteří už ministrují, ale i pro

kluky, kteří by mohli a chtěli by, ale
neví nebo nemají odvahu přijít. Otec
Tomáš velice rád přivítá nové kluky.
Nebojte se přijít.
Od listopadu začalo také spolčo
mládeže, které bývá jednou za měsíc
v Kobylí. Začíná v pátek mší a po ní
jde mládež na kuželky apod. Je to také
společné pro všechny tři farnosti.
V sobotu 1. prosince děti s maminkami a otcem Tomášem vyráběly
adventní věnce na faře letos třetím rokem, ale novinkou, kterou navrhl otec
Tomáš, bylo, aby si děti vyrobily i lucerničky na roráty – mše, které začínají potmě nebo se stíněným světlem,
a postupně se kostel rozsvěcuje. Děti
byly také rády, že si mohly vyrobit
lucerničku podle svých představ. Na
faře byla příjemná atmosféra, k zakousnutí buchty a voňavý čaj.
V neděli 2. prosince na začátku
mše nesly děti svoje lucerničky k oltáři
za zpěvu písně Ejhle Hospodin přijde
a otec Tomáš požehnal adventní věnce, které děti s maminkami vyráběly.
Na konci mše představil adventní aktivitu, která je společná pro všechny
tři farnosti, i když každá farnost má
své vlastní provedení. Tato aktivita
není jen pro děti, ale i pro dospělé.
Aktivita byla inspirovaná výše uvedenou adventní písní. Jejím hlavním
motivem jsou KAPKY „rosa shůry“
(s úkolem a citátem z Bible) a KOŘEN
JESSE s výhonky (postupně se budou
přidávat lístky za splněný úkol), který
symbolizuje naději vrcholící v příchodu Spasitele. Na Štědrý den by nám
měl i „rozkvést“ (stručné vysvětlení).
Do této aktivity se zapojily nejen děti,
ale také dospělí i babičky o holích
(všechny generace).
Odpoledne při rozsvěcování stromečku u kulturního domu otec Tomáš vysvětlil, co je advent a jak ho
prožívat.
Naše farnost má od září nové
webové stránky, které jsou pravidelně aktualizované, a kde se dozvíte vše
nejen z naší farnosti, ale také z Kobylí
a z Bořetic. Tyto stránky jsou:
www.bokovka.info
Za vrbecké farníky Magda Marková
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VÁNOČNÍ
ZAMYŠLENÍ
Zanedlouho budeme slavit Vánoce, na které se všichni těšíme. Jsou
to svátky vztahů, kdy se rodina sejde
u stromečku a štědrovečerního stolu. Jan Werich říká: „Mít rád lidi, to
je celé tajemství a snad jediný recept
na štěstí.“ Pramenem lásky k člověku je právě Boží láska k lidem, která
k nám sestoupila v pokoře a v chudobě na zem v podobě Spasitele světa,
Ježíše Krista, jehož narození slavíme.
On přišel, aby dal do pořádku to, co
bychom my sami nebyli schopni napravit. Bůh ukázal, jakou cenu má
pro něj člověk, že je ochoten se stát
jedním z nás.

KUDY ZA
BETLÉMSKÝM
SVĚTLEM
K Vánocům neodmyslitelné patří Betlémské světlo. Je to plamínek,
který byl zažehnut v místě narození Ježíše Krista v Betlémě. Myšlenka
šíření symbolu předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí
světa. Tak byla založena novodobá

Tuto hlubokou pravdu bychom si
měli uložit každý z nás hluboko do
srdce, přemýšlet o ní a těšit se z toho,
že je tu Někdo - Bůh, který mě má
nekonečně rád i přes mé chyby, nedostatky a omezení.
Svou láskou k druhým mohu přispět k proměně světa k lepšímu. Nejde ani tak o to, aby člověk kupoval
druhým drahé dárky. Stačí jen málo,
dobré a povzbuzující slovo, umět naslouchat, mít zájem o druhého, pouhý úsměv, který možná bude cennější
a výmluvnější než jakákoliv drahá věc.
Nynější papež František doporučoval
tři slova, která nemají v žádné rodině
chybět: s dovolením, děkuji a promiň.
Nebýt dotěrný, být vděčný a druhému odpustit jsou vlastnosti, které drží

rodinu pohromadě a rodinu proměňuje. Až se budeme o Vánocích dívat
na svatou rodinu v betlémě- Ježíše,
Marii a Josefa, v duchu je poprosme,
aby v našich rodinách zavládla taková
atmosféra lásky, pokoje a radosti, jako
u nich.
Chci vás všechny pozvat do kostela
na mši sv. na Štědrý den 24. 12. 2018
ve 22 hodin, při níž zazní Rybova vánoční mše, a také na Boží hod vánoční 25. 12. 2018 v 8:00 hodin, kdy budeme slavit radostnou událost narození
Spasitele Ježíše Krista. Na konci mše
sv. se můžete těšit na malé překvapení. Přeji Vám radostné Vánoce a vše
dobré do nového roku 2019.

vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem
do Lince, kde se stal součástí vánoční
sbírky rakouského rozhlasu a televize
na pomoc znevýhodněným dětem.
K nám se Betlémské světlo dostalo po
pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů a skautek poprvé
putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze. Pro křesťany
je Betlémské světlo symbolem Ježíše
Krista, který sám o sobě řekl: „Já jsem
světlo světa.“

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní: „Mír potřebuje rozmanitost - společně pro tolerantní
společnost.“
Betlémské světlo nemůže chybět
na štědrovečerním stole. Tento symbol pokoje budou po vesnici rozvážet
místní hasiči v sobotu 22. 12. 2018 od
9.00 do 11:00 hodin nebo si ho můžete
přijít zapálit do kostela sv. Jiljí v neděli
23. 12. 2018 po ranní mši svaté.
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ZAMYŠLENÍ K
VÝROČÍ REPUBLIKY
V neděli 28. října 2018 jsme v naší
zemi slavili 100 let od vzniku Československa. Na mnoha místech v naší
zemi se konaly různé připomínky
a oslavy a ani v kostele při mši svaté
jsme nezapomněli na tuto důležitou
událost. Bohu jsme poděkovali za dar
naší krásné země a prosili ho o požehnání pro náš národ.
Ve společném životě bychom měli
hledat především to, co nás spojuje, protože v jednotě je síla. V první
řadě nás spojuje a na co bychom měli
být hrdí je naše identita, že jsme Češi.
V oblasti sportu nám to jde skvěle. Když vyhrála Ester Ledecká dvě
olympijské medaile, tak si myslím, že
nás to hřálo u srdce, že se mluví o naší
zemi ve světě. Nebo když řeknete Václav Havel, Jaromír Jágr, tak většina
lidí ví, že jsou z České republiky. Každý z nás svým chováním reprezentuje
náš stát, proto žijme tak, aby po nás
něco hezkého zůstalo, aby naši potomci mohli být na nás hrdi a vděčni
za to, co jsme jim tady zanechali.
Buďme vděční, že už 73 let žijeme v míru, protože jsou země, kde
se válčí, a jsou tam i naši vojáci na
misi. Letos zemřeli čtyři čeští vojáci
v Afghánistánu.
Také bychom neměli zapomenout

i na oběti válek – jsou to naší předkové, kteří bojovali, abychom mohli žít
v pokoji a míru, a položili za nás svůj
život.
Nemuselo být samozřejmostí, že
rozdělení republiky mezi Českem
a Slovenskem proběhlo v klidu na rozdíl od jiných států. Stačí si vzpomenout na občanskou válku v Jugoslávii.
Všichni víme, že vztahy mezi Čechy
a Slováky jsou vynikající, protože
máme mnoho společného.
Naší země se dotkly dvě totality- fašistická a hlavně komunistická,
která trvala 40 let a měla velký vliv na
naši zemi. Bohu díky, že žijeme 28 let
ve svobodě a nemusíme se bát vyslovit
svůj názor, můžeme v klidu vyznávat
svou víru, cestovat do zahraničí a vůbec si toho nevážíme. Na Boha lidé zapomněli nebo ho nepotřebují, protože
se máme moc dobře.
Velkým nebezpečím pro náš národ je krátkodobá paměť. Pokud zapomeneme na minulost a nevezme si
z ní poučení, budeme si ji muset zopakovat. Konají se volby do parlamentu,
prezidentské volby, do krajů, do senátu a do obcí, kdy můžeme rozhodovat
o své budoucnosti, jakým směrem se
bude ubírat naše země. Je škoda, když
lidé o tom moc nepřemýšlí a mnohdy
jsou vůči situaci v zemi lhostejní a naštvaní, a proto raději nejdou k volbám. Zapomínají, že dávají možnost
rozhodovat o budoucnosti své a svých

dětí a vnuků někomu jinému. Je křesťanskou povinností podle nauky církve se podílet na dobru své země a tím
je účast na volbách. Volit ty kandidáty, kteří by dobře reprezentovali nás.
Pokud tyto skutečnosti podceníme,
bude to mít dopad i na další generace.
Buďme vděční, v jaké zemi žijeme. Máme krásnou přírodu, bohaté
dějiny, mnoho krásných míst, mnoho
osobností u nás vyrostlo, které jsou
uznávány ve světě, a máme mnoho
českých světců a ochránců v nebi, kteří se za nás přimlouvají.
Vše, co máme, tak to není automatické, ale je to Boží dar.
Naše republika slaví 100 leté narozeniny, co ji může popřát? Už něco
má za sebou, ale ještě před sebou, jak
věci dobré, tak i zlé. Naší zemi bych
popřál, aby byla stále krásná, byli na
ni hrdi lidé, kteří v ní žijí. Jaký dárek
ji dáme? Každý z nás ji můžeme obdarovat dobrým a poctivým životem
a tím, že budeme chránit to, co je
u nás krásné, a budeme usilovat o to,
aby pravda a láska zvítězila nad lží
a nenávistí, jak je to na prezidentské
standartě.
Děkujme za Boží ochranu pro naši
zemi a nezapomínejme prosit Boha
o šťastnou budoucnost pro český národ. Svatý Václave, nedej zahynouti
nám i budoucím.
P. Tomáš Caha, farář

BOŘETICE

VRBICE

KOBYLÍ

23. 12.

9:30 Mše svatá
17:00 Koncert Srdce ze Šakvic

8:00 Mše svatá

11:00 Mše svatá

24. 12.

15:30 Půlnoční mše svatá
s programem pro rodiny s
dětmi

22:00 Rybova mše vánoční

20:30 Půlnoční mše

25. 12.

9:30 Boží hod vánoční

8:00 Boží hod vánoční

11:00 Boží hod vánoční

26. 12.

9:30 sv. Štěpán - mše za muže
a chlapce

8:00 sv. Štěpán - mše za muže a
chlapce

11:00 sv. Štěpán - mše za muže
a chlapce

30. 12.

9:30 Mše svatá

8:00 Mše svatá

11:00 Mše svatá
16:30 Mše svatá s poděkováním
za uplynulý rok

31. 12.
1. 1.

9:30 Mše za ženy a dívky

8:00 Mše za ženy a dívky
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11:00 Mše za ženy a dívky
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ZÁZRAKY SE PŘECE
DĚJÍ ANEB
BOHEM ZACHRÁNĚNÝ
LEGIONÁŘ
Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V neděli 11. 11. 2018 jsme si připomínali 100 let od konce 1. světové
války. Většina z nás jsme se o ní učili
v hodinách dějepisu, ale vůbec nemáme tušení o tom, co lidé ve válce
prožívali. Není samozřejmé, že žijeme
v míru a v bezpečí. Bohužel jsou země,
kde lidé žijí ve válce, jsou pronásledovaní a musí utíkat ze svých domovů.
V souvislosti s výročím 1. světové války bych se s vámi podělil o svědectví
mého dědečka, pana Václava Jelečka,
který bojoval ve válce a byl Bohem zachráněn a mohl se vrátit domů. Můj
dědeček Václav se svým mladším bratrem Janem ve svých 25 letech v roce
1914 byl povolán na vojnu a odvelen

na východní frontu do války. Nejdříve
patřil k rakousko-uherskému jezdectvu. Ke konci války se přidal k československým legionářům v Rusku,
kde onemocněl tyfem. Jeho spolubojovníci z vedlejší vesnice ho opustili v domnění, že už je mrtev. Vzali
mu všechny peníze a jídlo, které měl
u sebe. On však nebyl schopen jim
dát najevo, že je stále živý. Ve smrtelné agónii prosil Boha o záchranu a dal
mu slib, že když se vrátí zpět domů do
Výčap (okr. Třebíč), nechá na poděkování a na Boží počest vystavět tři
dřevěné kříže, které umístí na všechny tři příjezdové cesty do jeho rodné
vesnice. A stalo se tak. Bůh ho zachránil. Zanedlouho ho našli ruští obyvatelé z nedaleké vesnice a postarali se
o něj. Poté, co se uzdravil, se vydal na
cestu domů. Přešel přes celé Rusko až
do Vladivostoku, odtam se vydal přes
Japonsko lodí kolem Indonésie a Indie
k Suezkému průplavu. Přes něj se dostal do Středozemního moře. Poté už

ho čekala pouť přes nově utvořenou
poválečnou Evropu.
Po sedmi letech po svém odchodu
v roce 1921 se vrátil zpět do Výčap,
jeho vlastní rodina ho nepoznala.
Přišel do rodného domu na dvůr, kde
se ho jeho rodiče zeptali: „Pane, co si
přejete“. On odpověděl: „Já jsem váš
syn Václav.“ Rodiče považovali oba
syny za mrtvé. Po návratu domů se
svými mladšími bratry vyrobil tři
mohutné kříže z dubového dřeva (vysoké kolem 8 - 10m) a nechal je vztyčit na příjezdových cestách do vesnice. Dva kříže stojí na těchto místech
dodnes, jeden se musel vyměnit za
kamenný kříž. Dědeček se oženil ve
45 letech a vzal si o 20 let mladší ženu
a měli spolu čtyři děti. Moje mamka
se narodila v pořadí třetí a narodili se
jí tři synové, kteří jsou kněží. Tento
životní příběh vnímám jako Boží řízení, nevěřím na náhody.
P. Tomáš Caha, farář

CHRÁMOVÁ SCHOLA - KAMÍNEK
Tak jako každý rok i v letošním
roce naše schola doprovázela svým
vystoupením
všechny
slavnosti
a svátky. Hodová mše byla pro nás
o to zajímavější, že dvě naše zpěvačky
Mirečka Ludvová a Michalka Kubíková byly stárkami. V září jsme zpívali
při svatebním obřadu naší bývalé zpěvačce Erice Zárubové.
Každoročním vrcholem je pro nás,
a doufám, že i pro naše
příznivce, předadventní
koncert. V letošním roce
už to byl neuvěřitelný
13. ročník. Ke spolupráci
jako hosta jsme si tentokrát přizvali cimbálovou
muziku Lašár z Velkých
Pavlovic. Neodmyslitelnou součástí koncertu
jsou i naši malí Šutříci.
Velmi milým překvapením pro nás byla divácká účast. Kostel doslova
praskal ve švech. Velice
si toho vážíme a zároveň
se omlouváme všem, pro
které nezbylo místo na sezení. Neobvyklé spojení

CM Lašár a Kamínek (pracovní název podle zvukaře L. Petráska „Lamínek“), byl pro vás věříme příjemným
kulturním zážitkem a hezkým vstupem do adventní doby. Poděkování
patří otci Tomášovi, našemu duchovnímu správci, za úvodní povzbudivé
slovo, a všem, kteří se jakkoliv podíleli na hladkém průběhu koncertu.
Výtěžek dobrovolného vstupného
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bude použit na opravu našeho kostela. Díky vám se vybralo krásných
15 000 Kč.
Všem svým příznivcům a kamarádům děkujeme za podporu a těšíme se
na další setkávání v příštím roce.
Za Kamínek krásné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví a pohody
v novém roce přeje
Václav Hasík st.

Vrbecký zpravodaj

M AT E Ř S K Á Š KO L A

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
S přicházejícím podzimem a změnou počasí si s dětmi všímáme, jak
se nám mění příroda a život v ní.
Tak jako my se musíme tepleji oblékat a schováváme se před chladem
do svých domovů, tak učíme děti,
že i jiní živí tvorové se připravují na
zimu a nevlídné počasí. Zvířátka si
shromaždují potravu, a co takoví
broučci…? Kam ti chodí spát ? Jak
oni se připravují na sychravé počasí?

FOLKLÓRNÍ KROUŽEK
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VRBICE
Folklór u nás v mateřské škole má
dlouhodobou tradici. Ať již to byl dříve folklórní kroužek pod vedením p.
Bohumily Bařinové, tak i nyní dětský
folklórní soubor „Kalubáček“, zaštítěný spolkem Okolo Luže, tuto tradici
rozvíjí. Soubor „Kalubáček“ vznikl
v únoru 2011. Do jeho vedení se zapojila i děvčata, která dříve ve folklórních kroužcích tancovala a mají k folklóru stále blízko - Lenka Janošková,

Co kdybychom ty broučky pěkně pomohli uspat? A tak se zrodil nápad
na další akci MŠ - Uspávání broučků.
Nejprve si každé dítko dle své fantazie
vyrobilo z přírodnin, jako je kaštan či
ořech, svého broučka nebo berušku a
všichni společně jsme se naučili píseň
Mravenčí ukolébavka. Poté jsme jedno odpoledne pozvali rodiče na naši
školní zahradu, aby se i oni této příjemné podzimní akce zúčastnili. Děti
se svými broučky absolvovaly

4 stanoviště s úkoly, které pro ně
paní učitelky připravily. Pak zazpívaly broučkům ukolébavku a uložily je
k spánku pod borovici.
Při této příležitosti, kdy jsme se tak
všichni sešli, paní ředitelka pasovala
děti, které půjdou po prázdninách do
školy, na „předškoláky“. Děti si pasování náležitě užily a všichni jsme se těšili ze společně stráveného odpoledne.

Markéta Fridrichová, Renata Horáková, na harmoniku děti doprovázela
Magda Marková a s organizací a nácvikem - hlavně v mateřské škole, jim
pomáhá p. uč. Jarka Cichrová. Děti
už mají za sebou spoustu vystoupení. Zúčastňují se pravidelně oslavy
Dne matek v kulturním domě, obohacují svým programem červnovou
akci „Vrbecká dědina aneb zpívání
mužáků v hodovej búdě“ nebo takésraz rodáků, před vánočními svátky
vystupujeme na akci Česko zpívá koledy. Byli jsme už několikrát pozváni i k sousedům do Kobylí na jejich

„Dětské hodečky“. Dětské hodečky se
staly tradicí i u nás na Vrbici a samozřejmě na nich nesmí naše děti chybět.
Již několikrát jsme vystupovali na folklórních přehlídkách dětí mateřských
škol. Byli jsme pozváni na “ Folklórní
odpoledne“ do kulturní domu v Břeclavi - Poštorné a toto přehlídkové odpoledne probíhalo pod záštitou MŠ
Okružní. Prostě jsme všude tam, kde
je nás třeba. A my doufejme, že tanec
a zpěv lidových písniček se stane pro
děti zálibou na celý život.
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Jarmila Cichrová, učitelka
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PROJEKTY MATEŘSKÉ ŠKOLY
Naše mateřská škola se zapojila
do projektů Místního akčního plánu
vzdělávání pro MAP SO ORP Hustopeče II. Požádali jsme o dvě výzvy pro
školy v mikroregionu Hustopečsko,
které nám byly schváleny a budou se
realizovat v roce 2019.
1. Projekt spolupráce s rodiči
Název „Přiveďme rodiče za dětmi
do škol"
Cílem je vtažení rodičů do života
školy nenásilnou a přirozenou formou.
Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu a vývoj svých dětí největší vliv. Úkolem
každé školy je vytvořit podmínky pro
fungování partnerského vztahu s rodiči, nabízet formy spolupráce. Důvěrné, klidné prostředí rodiny spolu s hravým, veselým a podnětným
prostředím mateřské školy zajistí
dítěti harmonický a spokojený život,
ve kterém se plně rozvinou všechny
vlastnosti, schopnosti a dovednosti,
sociálně zralého jedince připraveného
pro budoucí život.
V naší mateřské škole se snažíme
mnoha způsoby zajistit prohloubení
vztahů mezi rodinou a školou (Den
matek, Den otců, dýňobraní, tvořeníčka, pouštění draků, Uspávání
broučků, vycházka do zimního lesa
+ sáňkování) mimo tyto akce je velmi oblíbené „Pasování předškoláků“,
tato akce se již stala u nás tradicí, těšící se velké oblibě.
Jsme venkovská mateřská škola,
která je propojena s životem lidí, prostředím v neustálém kontaktu. Našim

cílem je těsná spolupráce s rodinou
ve všech oblastech,
neboť pro výchovu
a vzdělání je velmi
důležitá a měla by
být
neodmyslitelnou součástí procesů v mateřské škole.
Snažíme se o prolínání vzájemného
pochopení,
shody
i komunikace. Společným cílem je spokojené a šťastné dítě. Vzájemná spolupráce je postavená na oboustranné
důvěře rodičů a mateřské školy.
Společná akce mateřské školy s rodiči „Pasování předškoláků" probíhá
v červnu za kulturním domem. Nejprve mají děti z mateřské školy připravený kulturní program, následuje
vystoupení šermířské skupiny Fortuna Dubia.
Po vystoupení jsou pasováni předškoláci na školáky, dostanou dárečky
od školy. Předají vyrobené dárečky
rodičům, poděkování za starostlivost,
spolupráci s mateřskou školou v době
jejich docházky. Následně členové
souboru mají připravené pro děti, jejich rodiče a sourozence sportovní
činnosti. Zakončujeme táborákem.

2. Projekt spolupráce s neformálními organizacemi a obcemi. Název
„Podpora aktivit spolupráce"
Cílem je pořádání různých aktivit
tématicky zaměřených na spolupráci,
propojit formální a neformální vzdělávání, spolupráce s místní knihovnou
S my s lem spolupráce
mateřské školy
s knihovnou
a rodiči je
naučit děti
vážit si knih,
prohlubovat k nim
vztah, přiblížit prostředí
k n i h o v n y.
Akce s rodiči - putování za hvězdičkou
Prostřednicstrana 23

Akce s rodiči - Den otců

tvím literatury se rozvíjí smyslová
i emocionální stránka dítěte. Je obohacována a rozvíjena slovní zásoba,
představivost, fantazie, vyjadřovací
schopnosti, krása rodného jazyka.
Děti naší mateřské školy každoročně navštěvují v březnu knihovnu.
Besedují s paní knihovnicí, která jim
vhodnou a pro ně přijatelnou formou
přiblíží význam knih. Pravidelně zve
do knihovny spisovatele a ilustrátory,
kteří dětem přiblíží svou tvorbu.
Většina dětí chodí do knihovny
i s rodiči. Děti si vybírají encyklopedie, které jsou zprostředkovatelem
poznání světa. Leporela zase prohlubují estetické cítění na základě ilustrací. Nezastupitelnou roli v dětském
světě ale mají pohádky i příběhy s dětskými a zvířecími hrdiny. Rodičům je
nabízena odborná literatura, týkající
se například výchovy.
Akce by probíhala v měsíci březnu, který je měsícem knihy. Děti by
navštívily místní knihovnu, která je
v naší obci na CVČ nad mateřskou
školou. Paní knihovnice je seznámí s prostředím knihovny, přečte
ukázky z knih. Další dny přijdou do
knihovny rodiče, prarodiče s dětmi
na odpolední čtení. Odpolední čtení
s rodiči a prarodiči už probíhalo v minulých letech, kdy jsme se zapojili do
projektu „Česko čte dětem“. Rodiče,
prarodiče, sourozenci budou dětem
předčítat z vybraných knih, které jsou
vhodné pro předškolní věk.
Věříme, že se obě akce vydaří a že
budou spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče.
Jana Kadlecová, ředitelka MŠ
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PŘÁNÍČKA DĚTÍ K VÁNOCŮM
– CO BY SI DĚTI PŘÁLY:
-

aby moji babičku a dědečka nic nebolelo
abychom byli šťastní a zdraví
abychom moc nezlobily (děti)
abychom se uměly podělit
abychom se nebily
aby se maminka a tatínek nehádali
aby se mamince narodilo miminko
aby mě měli maminka a tatínek rádi

Kolektiv mateřské školy se připojuje k přáním dětí a přeje všem, aby si v pohodě a klidu
užili svátky vánoční a hodně, hodně zdraví
v roce 2019.

Akce s rodiči - vánoční tvořeníčko

JA K É P R O D Ě T I V Y B R AT D Á R K Y ?
Dárky pro děti mají odpovídat vývojovým potřebám a věku. Obecně
mají korespondovat s tím, co si dítě
přeje. Ale neznamená to, že má rodič
překračovat svoje možnosti nebo hodnotová přesvědčení. Děti by měly být
připravené, že ne všechna přání lze
naplnit a že pod stromečkem najdou
třeba jen část toho, co napsaly v dopise Ježíškovi. Z hlediska důležitosti pro
další vývoj dětí hrají dárky úlohu vzoru. Z jejich povahy lze odvodit hodnotovou orientaci, která se zapisuje do
hodnotového žebříčku dětí.
vybráno z odborné literatury
(Lenka Lacinová – psycholožka)
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Ing. Zbyněk Herzán
603 810 404
herzan@astorieas.cz

Proč si uvedené
produkty koupit?

Poradenství v
oblasti:
Pojištění domu a domácnosti

Finanční kompenzace za živelné a
jiné škody na Vašem majetku (požár,
voda, přepětí v síti, zatečení
atmosférických srážek)

Pojištění pro případ nemoci, úrazu a
úmrtí

Finanční kompenzace ztráty Vašeho
příjmu po dobu léčby či invalidity –
udržení životního standardu

Pojištění motorových vozidel –
povinné ručení a havarijní pojištění

Povinné ručení - povinnost ze zákona
a havarijní pojištění – náhrada škody
na vlastním majetku

Pojištění podnikatelů, města obcí

Finanční náhrada za škody na
majetku

Pojištění odpovědnosti

Náhrada škody – újmy – na majetku a
zdraví, kterou jste způsobili někomu
jinému

Stavební spoření a překlenovací
úvěry

Garantované spoření a dostupné
prostředky na rekonstrukci domu či
bytu

Hypotéční úvěry

Na vlastní bydlení

Penzijní připojištění

Protože stát se o nás nemůže v
důchodu postarat tak, jak bychom si
představovali

www.astorieas.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola Vrbice děkuje:
• p. Zbyňku Salajkovi za materiál na svícny
• p. Davidu Grégrovi za dekorační materiál na svícny
• pí. Katce Neubergerové za pomoc při výrobě vánočních svícnů na jarmark
• pí. Miroslavě Martincové za slaměné ozdoby na jarmark

POPIS OSOBY
Můj bratr Jan
K popisu jsem si vybral mého bratra Jana. Je starší o šest let. Má vysokou, štíhlou, sportovní postavu.
Výšku asi zdědil po dědečkovi. Jeho
obličej je kulatý s modrýma očima,
hustým obočím, úzkým nosem a plnými rty. Brada mu kulatý obličej zakončuje lehce do špičky. Janovy vlasy
jsou krátce střižené a tmavě hnědé.
Často si obléká triko s krátkým rukávem, džíny nebo pohodlné kalhoty.
Nejraději nosí šedou i modrou barvu.
Jan chodí do Gymnázia ve Velkých
Pavlovicích. Je inteligentní, pohodový
a vtipný. Má příjemný způsob chování, mluví výstižně, občas matematicky. Chodí rychlejším tempem. Můj
bratr rád pomůže druhým lidem, zejména v matematice, protože ho baví
a také jí rozumí. Umí udělat správnou
legraci a dobře sekat dřevo. Mám ho
Vilém Veverka
rád.
Moje maminka
Moje máma je o hlavu větší než
já. Má štíhlé tělo. Nejvíc mě na jejím
obličeji zaujmou zelené oči. Její nos je
špičatý stejně jako brada. Na tváři má
pihy. A její pleť je bílá. Na hlavě jí září
rezavé vlasy. Pod vlasy má schované

uši, které všechno slyší. Ráda nosí věci
modré barvy. Naše máma je většinu
šťastná a usměvavá. Mám na ní rád,
že je hodná a trpělivá. Marek Fridrich
Popis mého bratra
Můj bratr Ondřej je malé a štíhlé
postavy. Letos už sfoukne svou pátou
svíčku. Jeho vlasy jsou blonďaté, uši
malé. Pod dlouhými řasami vykukují
modré oči, které zdědil po tatínkovi.
Mezi nimi se krčí malý nosík. Drobné zoubky se ukrývají za úzkými rty
a vždy, když se usměje, má krásné ďolíčky ve tvářích.
V letních měsících rád nosí tričko
a kraťasy, nejlépe, když může běhat
bos. Ale když se ochladí, trvá docela
dlouho přemluvit ho k tomu, aby si
oblékl vhodné oblečení do nepříznivého počasí. Nakonec se to ale povede. Avšak hrozně nerad nosí košile
a kroj.
Ondrovo chování bývá někdy
jako aprílové počasí. Jednu chvíli se
společně smějeme, za okamžik může
být ufňukaný. Protože ještě chodí do
školky, neumí pořádně mluvit, ale určitě to dožene.
Nejlépe ho vystihuje samostatnost,
upřímnost či tvrdohlavost. Tu má

PRVŇÁČCI OPĚT SLAVILI
Naši prvňáčci mají za sebou tzv.
předslabikářové období. Během září,
října a listopadu se naučili některá písmena, zvládnou z nich utvořit
a přečíst slabiky i jednoduchá slova.
Na konci listopadu se dočkali dlouho očekávaného Slabikáře. Předávání
bylo slavnostní. Nechybělo šampaňské (samozřejmě dětské) a také něco
na zub. Děti měly ze Slabikáře velkou
radost a už se těšily, jak budou číst.
Přeji jim, aby je toto nadšení neopustilo a aby pro ně bylo čtení vždy
radostí!
Mgr. Petra Čejková, vyučující 1. ročníku
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zase po mamince. Jako každý malý
kluk si rád hraje, nejvíce se stavebnicí Lego. Dává přednost i autíčkům
a dřevěným stavebnicím. Je to můj
malý bráška a dobrý kamarád.
Karolína Lukášová

Moje sestra
Rozhodl jsem se, že popíšu svoji
starší sestru, která se jmenuje Maruška. Je středně vysoké postavy. Její
nohy a ruce jsou docela dlouhé.
Na krku jí sedí kulatá hlava. Její
oči jsou zelenomodré a nos má malý
jako bambulku. Tváře má červené
jako jablíčka. Na hlavě jí rostou hnědokaštanové vlasy. Uši jsou malinké
a každý den na nich má jiné náušnice.
Moje sestra ráda nosí černou barvu oblečení, ale občas má náladu i na
něco barevnějšího.
Maruška mluví hodně hlasitě
a srozumitelně. Ale občas mi skáče do
řeči. Chová se ke mně moc hezky a to
se mi moc líbí.
Mezi její vlastnosti patří např.
to, že je rozumná, hodná, šikovná
a ochotná. Vždycky když potřebuji,
tak mi pomůže. Mám ji moc rád.
Jan Michna
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HALLOWEENSKÁ
ANGLIČTINA
Halloweenská hodina se pro žáky
3. - 5. ročníků stává takovou tradicí, o kterou děti nechci na konci října připravit. Děti si přinesly kostýmy odpovídající těm opravdovým
halloweenským, některé vypadaly
dost strašidelně. Hodina přiblížila
dětem nejen slovní zásobu týkající se
tohoto svátku, ale i nastínění průběhu
tz. trick or treating. Je to halloweenský zvyk pro děti v mnoha zemích
světa. Děti v kostýmech chodí od
domu k domu a prosí o koledu, jako
jsou sladkosti tím, že řeknou „Trick or
treat“. „Trick“ je výhrůžka, že pokud
koledníci nic nedostanou, vyvedou
vlastníkům domu nějakou neplechu.
Pokud si však dotyčný něco takového nepřeje, má druhou možnost:
„treat“, tedy dát koledníkům nějaký
dárek, sladkost, nebo jinou dobrotu.

Koledovat se obvykle chodí během 31.
října večer. Někteří lidé dávají dětem
vědět, že jsou ochotní jim dát nějakou koledu tím, že vyzdobí svůj dům
halloweenskou dekorací. Jiní zase jednoduše nechávají koledu na verandě.

Pro žáky je to zážitek a rok od roku se
zlepšuje i vzhled jejich kostýmů. Jsem
ráda, že dětem můžu přiblížit kulturu
zemí mluvících jazykem, který se učí.
Markéta Petrásková, vyučující angličtiny

Halloween v 5. ročníku

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
VE ŠKOLE
3. října přijela po čase na návštěvu do vrbecké školy bývalá ředitelka
paní Jarmila Jelínková. Při této příležitosti jsem jí položila několik otázek.
1. Kde teď bydlíte?
Žiju v Miroslavských Knínicích
(obec s 350 obyvateli v okrese Znojmo). Vesnička leží mezi Miroslaví
a Moravským Krumlovem. Odešla
jsem tam před 18 lety pečovat o maminku ke své sestře a švagrovi.
Bydlíme společně v jednom domě
a já tam mám svůj „výměnek“.
2. Jak trávíte volný čas?
Chodím na vycházky, protože jsem
byla zvyklá chodit z Kobylí na Vrbici
do školy a zpátky celý život. Podnikám kratší i trochu delší vycházky,
pokud mi to moje klouby dovolí. Občas vyrazím na nějaký ten výlet pro
důchodce. Starám se o hřbitov a taky
občas dávám připomínky na obec, co
je potřeba na hřbitově udělat, opravit
a podobně.

3. Na co ráda vzpomínáte z vrbecké školy?
Na dobrý kolektiv, na táboření a na
sportovní akce. Byla jsem tu dlouho,
25 let, a to se hned tak nezapomene.
Teď, když přijedu na Vrbici, zajdu na
hřbitov, na Stráž k mohyle a zjišťuju,
že se obec a škola pořád zvelebuje, a to
mě těší. Snažím se sem jezdit 1 x do
roka. Brzy ráno vyrazím od nás a přijedu do Kobylí. I tam zajdu na hřbitov
a navštívím pár bývalých přátel a pak
vyrazím na Vrbici. Do školy a taky
k paní Fridrichové (bývalá školnice).
Domů se vracím k večeru, takže mi
výlet zabere celý den. Ale pokud mi to
zdraví dovolí, vždy ráda přijedu.
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4. Učila jste ještě po odchodu
z Vrbice v roce 2000 někde třeba jako
zástup?
Ne, protože jsem se starala o maminku a po její smrti (zemřela za dva
roky) jsem už měla pocit, že do školy
nepatřím. Pár nabídek na zástup jsem
dostala, ale odmítla jsem je.
Paní ředitelko – pořád Vás tak
oslovuji - přeji Vám za nás všechny
hlavně hodně zdraví a za rok, doufám, že na Vrbici zase na shledanou.
zpovídala
Renata Horáková
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Naše škola se v letošním roce zapojila do akce Vánoční
přání seniorům. Přání vyrobená dětmi poputují do vybraných seniorských domů (Domovinka Němčičky, Domov
seniorů v Břeclavi a Otrokovicích). K této akci jsme se připojili po přečtení článku Seniorského domu v Otrokovicích.
Nápad se nám zalíbil a rozhodli jsme se ho s pomocí dětí
uskutečnit. Udělat radost nás nic nestojí…
Senioři, kteří bydlí v seniorských domech, jsou často
osamoceni, nemohou trávit čas ve svých rodinách a domovech, a proto si ve svém volnu dělají radost čtením vánočních přání. I my se k tomuto přání připojujeme a posíláme
je s dětmi ze školní družiny do několika seniorských domů.
Všem babičkám a dědečkům přejeme veselé Vánoce
a šťastný nový rok.
za ŠD Bc. Monika Šafránková

O VÁNOCÍCH… (4. A 5. ROČNÍK)
Daniela Jiroušková

Jan Michna

Martin Vajbar

Co si přejeme o Vánocích?
Přeji si zdraví, lásku, štěstí, aby
lidi neumírali, aby bylo dostatek jídla
a vody.

Jaká je u nás o Vánocích atmosféra?
U nás je o Vánocích velmi příjemná atmosféra. Všichni jsme spolu a to
se mi moc líbí.

Co večeříme na Štědrý den?
Na Štědrý den večeříme kapra
a bramborový salát, máme to všichni
rádi.

Denisa Gallinová

Jakub Hošek

Karolína Lukášová

Co si představím, když se řeknou
Vánoce?
Představím si kalendář, kapra
a bramborový salát, pohádky, zvoneček, vánoční svícen, sníh, zapalování
prskavek, vánoční světýlka, že jsme
všichni spolu a radujeme se se svými
blízkými, které mám moc ráda.

Co si představím, když se řeknou
Vánoce?
Když se řeknou Vánoce, hned si
představím vánoční atmosféru, smrček nebo jedličku, dárky a vánočního
kapra s bramborovou kaší na talíři.

Co si přejeme o Vánocích?
O Vánocích si přeju, aby byli
všichni zdraví a měli v životě štěstí.
Byla bych moc ráda, kdyby byla naše
celá rodina spravedlivá. Svoji rodinu
mám moc ráda a vážím si jí, protože
je pro mě moc důležitá.

Nikola Grůzová
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DOPISY PRO JEŽÍŠKA
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100 LET VÝROČÍ ČSR OČIMA DĚTÍ ZE ZŠ

Sára Horáková

Leona Hasíková

Eliška Havelková

Marek Fridrich
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEA
70 let
Bukovský Jan
Bukovský Stanislav
Fridrichová Jarmila
Grůza Stanislav
Herzánová Marie
Horák Dobroslav
Horáková Marie
Lipavská Ludmila
Smička Josef
Šimečková Marie
Varmužová Božena

80 let
Bártečková Božena
Bařinová Bohumila
Hasíková Ludmila
Machovská Marie
Šulek Milan
Ušpak Štefan

85 let
Polášek Augustin
Stanický Zdeněk
Kolaříková Terezie
Michnová Anežka
Dohnálková Anna
Horčičková Marie
Polášková Ludmila
Zelený Lubomír

90 let a víc
Michnová Františka 93 let
Knápek Václav 93 let
Herůfková Marie 91 let
Sůkal Václav 90 let
Lukášová Ludmila 90 let
Zálešáková Anežka 90 let

Ve Vrbici žije 1192 osob.

Narozené děti
Kocman Vojta
Machovská Dora
Mikulica Miroslav
Přibylová Amálie
Knápková Veronika
Rohrer Matteo
Hublíková Magdalena
Klimeš Jakub
Lanžhotská Laura
Beranová Alžběta
Haman Matyáš
Koubek Albert

Z našeho středu
odešli
Ludmila Bařinová
Ludmila Fialová
Jarmila Horčičková
Vladimír Záruba
Jaroslav Nasadil
Jaroslav Škrobák

Upozorňujeme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jubilea byla uveřejněna ve
společenské kronice, aby tento požadavek nahlásili na Obecním úřadě.

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
2018
Laura Lanžhotská
Alžběta Beranová
Albert Koubek
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2016
prům. max. teplota
teplota
(°C /
(°C)
datum)

srážky
(mm)

2018

2017
prům. max. teplota
srážky
min. teplota
teplota
(°C /
(mm)
(°C / datum)
(°C)
datum)

min. teplota
(°C / datum)

prům. max. teplota
srážky
teplota
(°C /
(mm)
(°C)
datum)

min.
teplota (°C
/ datum)

leden

25

-0,79

11,1 / 28. 1.

-10,4 / 22. 1.

7

-4,9

5,1 / 13.1.

-18,3 / 7.1.

34

2,2

13,3 / 29.1.

-4,6 / 22.1.

únor

59

4,88

17,2 / 22. 2.

-3,6 / 26. 2.

29

1,68

12 / 23.2.

-5,2 / 9.2.

13

-1,8

5,1 / 19.2.

-12,7 / 28.2.

březen

21

5,58

22,7 / 31. 3.

-2,5 / 2. 3.

18

6,04

21,8/ 29.3.

-0,1/ 14.3.

14

2,7

15,6/ 13.3.

-12,9/ 1.3.

duben

30

10,6

25 / 5. 4.

-1,3 / 26. 4.

28

9,15

24,1/ 2.4.

-2,0/ 20.4.

22

15,3

29,1/ 29.4.

0,6/ 2.4.

květen

48

15,9

29,3 / 29. 5.

3 / 16. 5.

10

16,1

33,2/ 30.5.

-0,3/ 10.5.

76

18,8

31,1/ 31.5.

9,6/ 1.5.

červen

39

20,3

35,5 / 24. 6.

10,6 / 8. 6.

33

24,4

34,1/ 22.6.

7,5/ 8.6.

37

20,9

34,1/ 21.6.

7,1/23.6.

červenec

83

21,5

35,8 / 11. 7.

9,8 / 15. 7.

38

21,4

35,6/ 31.7.

9,7/ 14.7.

66

22,5

34,3/ 30.7.

7,6/ 2.7.

srpen

27

19,8

31,6 / 28. 8.

7,4 / 12. 8.

12

22,4

38/ 3.8.

8,5/ 22.8.

19

24,4

36,1/ 20.8.

9,3/ 27.8.

září

13

18,7

32,1 / 12. 9.

4,8 / 23. 9.

53

14,3

27/ 14.9.

6,4/ 18.9.

120

17,7

30,9/ 13.9.

1,3/ 26.9.

říjen

41

8,8

24,6 / 1. 10.

0 / 31. 10.

32

10,8

22,5/ 15.10.

1,3/ 31.10.

14

13,1

23,6/ 11.10.

3,3/ 24.10.

listopad

30

3,9

14,5 / 1. 11.

-5,3 / 30. 11.

20

4,8

14,6/ 2.11.

-1,8/ 15.11.

15

6,2

19,1/ 2.11.

-5,1 / 29.11.

prosinec

9

-0,3

9,8 / 10. 12.

-9,7 / 31. 12.

34

1,6

12,5/ 12.12.

-8,1/ 2.12.

TEPLOTY A SRÁŽKY NA VÁNOČNÍ SVÁTKY
2012
Štědrý den Boží hod

2013
Štěpán

Štědrý den Boží hod

2014
Štěpán

2015

Štědrý den Boží hod

Štěpán

Štědrý den Boží hod

Štěpán

prům. teplota (°C)

-0,2

0,8

0,8

4,7

8

7,5

5,4

5,1

0,6

2,7

2,5

2,6

max. teplota (°C)

0,4

2

2,9

8,2

10,9

9,6

9,8

7

2,5

6,8

3,8

5,8

min. teplota (°C)

-0,3

-0,7

-0,5

2,2

5

6,3

1,4

2,1

-2,1

-1,1

1

0,8

0

3

5

0

0

0,3

0

0

0

0

0,5

0

srážky (mm)

2016
Štědrý den Boží hod

2017
Štěpán

Štědrý den Boží hod

Štěpán

prům. teplota (°C)

-0,5

3,5

6,8

6,6

3,8

1,3

max. teplota (°C)

1,8

5

8,5

8,7

7,8

3

min. teplota (°C)

-1,8

1

4,1

4,6

1,5

0

srážky (mm)

0,5

4,5

0

0

0

0

TEPLOTY A SRÁŽKY NA SILVESTRA A NOVÝ ROK
Silvestr
Nový
Silvestr Nový rok
2012 rok 2013 2013
2014

Silvestr Nový rok Silvestr Nový rok Silvestr Nový rok
2014
2015
2015
2016
2016
2017

Silvestr Nový rok
2017
2018

prům. teplota (°C)

0,8

-0,5

3,2

2,5

-6,3

-3

-3,8

-3

-6,2

-7,4

4

2,5

max. teplota (°C)

6,3

1,5

4,5

3,1

-9

-0,6

-1,1

-1,6

-2,5

-4,3

8

4,5

min. teplota (°C)

-2,5

-2

2,3

1,4

-2,5

-5,5

-5,4

-4,5

-9,7

-10,7

0,1

1,5

0

0

1,5

0

0

0

0

0

0

0

6

0

srážky (mm)
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PES - PŘÍTEL ČLOVĚKA
ANEB PROČ MÍT DOMA PSA
Důvodů, proč doma mít psa je
opravdu hodně. Tento čtyřnohý kamarád je velmi milý společník a je
vždy věrný svému pánovi. Pejsek na
vás nikdy nebude naštvaný, je to zvíře
milující svého pána a je schopen pro
vás nasadit i svůj vlastní život.
Pokud se však rozhodnete si psa
pořídit, třeba letos o Vánocích jako
dárek, musíte i vy vašemu čtyřnohému příteli dát to, co on potřebuje.
Kromě jídla a pití je to tedy dostatečné
venčení, a to za každého počasí, každý
den. Je to velká oběť, ale pejsek se vám
za to vše odvděčí.
Každý, kdo uvažuje o pořízení psa,
by si měl upřímně odpovědět některé
zásadní otázky:
- náklady na koupi psa jsou tím
nejmenším - zvládne má finanční situace náklady na plnohodnotnou výživu a zdravotní péči o psa?
- pes potřebuje nejen materiální
péči, ale také výchovu a zábavu - dovoluje má pracovní vytíženost věnovat psu denně dostatek času? Jsem

ochoten tento čas obětovat na úkor
jiných zajímavých činností?
- pes potřebuje dostatek pohybu venku - jsem schopen a ochoten
dopřát psu pravidelné procházky za
každého počasí? Pes nemůže být jen
zavřený na dvoře v kotci – to by bylo
týrání.
- pobyt psa v domě se neobejde
bez určitých známek na čistotě - není
mou životní potřebou stoprocentní
čistota? Jsem ochoten častěji doma
uklízet, zvláště v období línání?
- pes potřebuje kontakt s člověkem
- pokud se rozhodnu pro jeho umístění mimo byt (dům), jsem schopen se
mu o to intenzivněji věnovat, aby nestrádal nedostatkem kontaktu?
- malé štěně má mnohem větší nároky na čas, musí se nejdříve naučit zachovávat čistotu, může v domě leccos
poničit - jste na to připraveni a ochotni štěněčí období zvládnout? (můžete si samozřejmě pořídit psa dospělého, musíte ale počítat s tím, že mu
bude déle trvat, než si na vás zvykne
a že může mít své návyky, které vám

nebudou vyhovovat, a budete muset
věnovat energii jejich korekci)
- péče o psa se nedá odložit stranou po dobu dovolené - jsem ochoten přizpůsobit dovolenou tak, abych
mohl vzít psa sebou nebo mu po dobu
dovolené zajistit kvalitní péči ve známém prostředí?
- pes bude součástí mého života
možná více než deset let - nezmění se
zásadně má životní situace tak, abych
nebyl schopen tyto podmínky splnit?
Samozřejmě se můžou stát nečekané
události, ale nechystám se například
v dohledné době změnit zaměstnání,
stěhovat se do centra města apod.?
- jsou všichni ostatní členové domácnosti nakloněni pořízení psa?
Pokud nejste schopni tyto otázky
zodpovědět kladně, raději si pořízení
psa znovu důkladně rozvažte, případně to odložte na příhodnější dobu.
redakční rada

FOTO&VIDEO
ateliér

- Milan Krásný

Reklamní, reportážní a ateliérová fotografie – video
- rodinné foto, děti, portrétní foto, svatby, školní foto….
- produktová fotografie pro e-shop (napři. lahve…)
- zhotovení fotografií až do formátu 100x300cm
- digitalizace starých filmů 8 mm, VHS, video 8…a přepis na
DVD, flashdisk, harddisk… střih videa
- průkazové foto na počkání
- grafické práce: plakáty, banery, skládačky, letáky,
pozvánky, oznámení, pohlednice, tvorba webu
- vizualizace produktů, počítačová animace, 3D grafika
- fotoknihy, fotoobrazy na plátno, obrazy, fotopanely,
fotokalendáře, foto na keramiku, foto na textil…
- porcelánové foto na pomník
- sběrné a výdejné místo www.FOTOLAB.cz
Pracovní doba v ateliéru Po – Pá od 12:00 – do 17:00
nebo po telefonické domluvě kdykoliv.

Mírová 405, Velké Bílovice
www.fotovideokrasny.cz mobil: 776 682 000
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MY TŘÍDÍME
NEJLÉPE
- LETOS 3. MÍSTO
Brno (29. listopadu 2018) - Zástupci nejlepších měst a obcí Jihomoravského kraje se sešli ve čtvrtek 29.
listopadu v prostorách národní kulturní památky Hrad Špilberk v Brně,
aby převzali ocenění za třídění odpadů v roce 2018. V tradiční soutěži
nazvané „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“,
kterou každoročně vyhlašuje společnost EKO-KOM pod záštitou Jihomoravského kraje, se rozdávaly ceny
v celkem čtyřech kategoriích podle
velikosti obcí.
V kategorii s největším zastoupením – obce 500 – 2000 obyvatel
jsme obhájili bronzovou příčku před
Pavlovem a Pernou. Nejmenovaný
řečník uvedl, že je to zásluha zejména
obcí, že nastavují podmínky ke třídění, a díky tomu dosahují takových
výsledků. Dovolím si z velké části
s tímto výrokem nesouhlasit. Můžeme mít sebelepší či sebepohodlnější

systém, ale pokud by jej občané nevzali za svůj, tak je zcela k ničemu.
Ano, máme rezervy, je pořád co zlepšovat, ano, jsou mezi námi extrémní
jedinci, kteří se absolutně nezapojují
a naopak kazí dílo těm, kteří jsou přesvědčeni, že jdeme správnou cestou.
Všem „pozitivně nastaveným“ patří
velký dík.
S oceněním zároveň přichází i odměna ve výši 10.000,-Kč. Se zastupiteli jsme toho názoru, že ještě důležitější než třídit, je předcházet vzniku
samotných odpadů. Třídění je pouze
rozumný nástroj, jak již vzniklý odpad dále zpracovat. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli z odměny pořídit do
každé domácnosti skládací textilní
tašku, kterou dostanete při placení
poplatku za odpad – třeba díky tomu
na Vrbici ubude několik tisíců igelitek
v odpadu.

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

Odevzdejte
nefunkční zářivku

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

Tomáš Bílek – Váš starosta

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

my

slí

m

ee

kol

o g ic k y

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz
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NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKY SBÍRÁ
EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní
úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na
směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc
obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce, odkud
by rtuť mohla uniknout do půdy,
ovzduší a spodních vod.

republice funguje již od roku 2005.
Vytváří síť sběrných míst, přispívá
na náklady provozu sběrného místa,
plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří Vrbice
finanční prostředky, které bychom
jinak museli vynaložit na recyklaci
nebezpečných odpadů.

Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo,
kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších
koncentracích mohla ohrozit
lidské zdraví i životní prostředí.
Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných
surovin: hliník, mosaz a další
kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty
a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo
se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné
pro další výrobu použít více než
90 % materiálu, ze kterého byla
zářivka vyrobena.

Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat 727 tun světelných

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se
starou úsporkou naložit a kde ji
odevzdat k recyklaci, rádi vám
poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat
starou zářivku v elektro obchodě
při nákupu nové. Nebo můžete
nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do
sběrného dvora. Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme
a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.

zdrojů, tedy téměř 5 milionů kusů zářivek a výbojek. To představuje až 25
kg rtuti, která by jinak mohla znečistit
vodu o objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví
a přírodu našeho města a nevyhazujte
úsporky do koše.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
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ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?

Děkujeme a gratulujeme!
EKOLAMP se postará o sběr,
svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro
naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Vrbecký zpravodaj

P O M O C I R E C Y K L OVAT S TA R É
ELEKTRO MŮŽETE I NETRADIČNĚ
Těžko by se dnes asi našel někdo,
kdo neví, kam s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich sběru
a recyklace, který se v České republice buduje už od roku 2005, postupně
přinesl tisíce a tisíce možností, jak se
domácích vysloužilců zbavit na nejrůznějších sběrných místech. Proč si
ale se starým elektrem ještě naposledy
neužít trochu zábavy nebo neudělat
dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr
a recyklaci elektra, už vytvořil na 13
500 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 19 milionů vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 330 tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery trvale umístěné na veřejně přístupných místech
nebo třeba mobilní sběry organizované pravidelně obcemi jsou možností,
na niž už jsme si všichni zvykli. Možná ale netušíte, že starým spotřebičem
můžete také obdarovat potřebné lidi,
nakrmit zvířata v ZOO, nebo rozšířit
muzejní sbírky.
Když
„staré“
neznamená
nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy jste se ale
rozhodli koupit nový, který má víc
funkcí, menší spotřebu - nebo se vám
prostě svým designem víc hodí do domácnosti. Pak máte šanci pomoci potřebným lidem.
K tomu je určen projekt „Jsem
zpět“, který rovněž organizuje ELEKTROWIN. Dává možnost nabídnout
k dalšímu použití spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou
ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále
sloužit potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který zavedl pojem „opětovné použití“. Rozumí
se tím „použití zpětně odebraného
nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího

přepracování ke stejnému účelu, pro
který byly původně určeny“.
Na webových stránkách www.
jsemzpet.cz najdete kromě podrobných informací také formulář, přes
který lze nabídnout svůj spotřebič
k opětovnému použití. Odborníci na
základě zadaných údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud
vyhovuje, přijedou si pro spotřebič
rovnou k dárci domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno
a umístěno 101 spotřebičů, za celou
dobu trvání projektu – tedy od roku
2014, kdy začala jeho pilotní fáze – už
přes 300. Příjemci jsou vesměs neziskové organizace.
Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo
třeba medvěd grizzly, kočkodan Dianin a další zvířata chovaná v českých
zoologických zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. Vhod jim přijde
například stará žehlička, rychlovarná
konvice nebo třeba toustovač. Ne,
není to vůbec takový nesmysl, jak se
může zdát.
Celkem v sedmi zoologických
zahradách byly v roce 2017 umístěny speciální kontejnery na vysloužilé spotřebiče, jejichž obsah pomůže
nakrmit chovaná zvířata. Postaral se
o to ELEKTROWIN, který za naplněný kontejner vyplatí zoologickým zahradám finanční odměny. A ošetřovatelé už vědí nejlépe, co pro chovaná
zvířata obstarat za ty peníze dobrého.
Pokud se v nejbližší době chystáte
na výlet do ZOO, podívejte se včas na
její webové stránky, jestli právě v té,
kterou jste si vybrali, takový kontejner nestojí. Pokud ano, nezapomeňte
vzít s sebou nějakou tu elektrickou
dobrotu.
Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do projektu Máte
doma muzejní kousek?, který ELEKTROWIN připravil ve spolupráci
s Národním technickým muzeem.
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Možnost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu mají všichni
od 1. března až do konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že máte
doma spotřebič, který byste rádi věnovali do sbírky Národního technického muzea, stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho
popis - odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další
informace (manuál, návod, prodejní
doklad, apod.) a zašlete emailem do
31. prosince 2018 na adresu muzejni.
kousek@elektrowin.cz.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu
všech skupin s hlavním zaměřením na
velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy
za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 19 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti
více než 330 000 tun.
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FK VRBICE 1959
PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY
2018 - 2019
Muži:
Novou mistrovskou sezónu zahájili muži vítězstvím 1:0 nad mužstvem
ze Šitbořic, které sestoupilo z okresního přeboru. Muži předváděli na podzim celkem dobrý fotbal do devátého
kola, ale po nejlepším výkonu podzimní části a výhrou nad Krumvířem
2:1 jim forma odešla. Od tohoto kola
získali muži již jen dva body za dvě remízy. Může za to i nedisciplinovanost
hráčů, především zbytečné vyloučení
Petra Němce v Charvátské Nové Vsi
a stop v šesti zápasech taky klukům ve
výkonech moc nepřidá. Zvlášť, když je
Petr Němec nejlepším střelcem mužstva s 10-ti góly. Ostatní se k jeho gólům moc nepřidali. Po podzimní části
je mužstvo mužů na sedmém místě.
Pro umístění v horních patrech tabulky je třeba se dobře připravit v zimní přestávce. K tomu bude mimo jiné
sloužit i soustředění v Boskovicích na
konci února příštího roku. Zimní příprava začne v polovině ledna na hřišti
ve sportovním areálu.
Mládežnické týmy:
Do soutěží OFS Břeclav jsme ještě přihlásili mužstvo mladších žáků.
Ale po té, co se Alexandr a Anton
Babyčovi rozhodli společně s rodiči odejít do Kobylí, byli jsme nuceni
mladší žáky ze soutěže odhlásit. Kluci s sebou stáhli i ostatní hráče a my
jsme neměli žádné. Všichni přestoupili do Kobylí a nás to stálo 2.500,- Kč
jako pokuta za odhlášení družstva ze
soutěže. Dobré je to alespoň v tom, že
tam kluci hrají. Na příští sezónu by se

Minipřípravka

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Bořetice
Velké Bílovice B
Krumvíř B
Týnec
V. Pavlovice/Starovičky
Šitbořice
Vrbice
Kobylí
Charvátská Nová Ves B
Klobouky
FAK Břeclav
Pouzdřany
Přítluky
Lanžhot B

Záp. +
14 12
14 11
14 10
14
9
14
8
14
7
14
5
14
5
14
4
14
3
14
2
14
3
14
1
14
1

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

1
1
3
5
4
7
6
6
8
7
7
9
8
9

Skóre
54:15
53:25
45:17
37:29
32:17
37:24
25:25
27:48
31:37
23:33
28:38
20:57
20:28
11:40

Body
37
35
31
27
26
21
18
18
14
13
11
11
8
7

Tabulka mužů po podzimní části

měli všichni vrátit na Vrbici.
V soutěžích OFS Břeclav máme
ještě mužstvo minipřípravky, mladší
a starší přípravky. Tato mužstva hrají jako spojená družstva s Bořeticemi
okresní soutěž přípravek. S přípravou
na podzimní část sezony jsme začali
v půli srpna. Začátkem září hráli kluci
první zápas. Děti odehrály 8 mistrovských utkání. Hlavně mladší přípravka a minipřípravka podávali výborné
výkony. Pokud budou takové výkony
podávat, bude problém tu talentované děti časem udržet. U starších byly
výkony jako na houpačce jednou výhráli, pak 2 x prohráli a tak dokola.
Je třeba říci, že pokud by družstva
přípravek nebyla spojena s Bořeticemi, byl by problém udělat samostatná mužstva pouze z vrbeckých dětí.
Možné je spojovat pouze vždy jen 2
mužstva a nyní je spojování družstev
mládeže velmi časté. V budoucnu
se dá očekávat i spojená mužstva mužů. Po
skončení
podzimní
části sezony jsme přihlásili mladší přípravku na halovou ligu do
Žabčič. Minipřípravka
bude hrát turnaje pořádané na okrese Břeclav
a Hodonín. Starší přípravce se pokusíme domluvit nějaké turnaje.
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Nyní trénuje minipřípravka 2 x týdně v Bořeticích (úterý a čtvrtek v 17
hod - noví zájemci jsou vítáni). Mladší
a starší přípravka trénuje v tělocvičně
v Kobylí a ve Velkých Pavlovicích.
Celkově se dá říct, že děti sportují
s malými přestávkami celý rok.
Do soutěží jsme chtěli přihlásit
i družstvo dorostu, ale s Kobylím
jsme nenašli společnou řeč pro spojení obou klubů, tak dorost v současné době není. Kluci hrají vesměs ve
Velkých Pavlovicích. Někteří již hrají
i za muže. Především Petr Vykydal je
dobrou posilou pro muže.

NESPORTOVNÍ ČINNOST
V letošním roce jsme podali žádost o dotaci na opravu mostku ve
sportovním areálu v rámci vypsaného programu „Můj klub“. O tom,
jestli jsme s dotací byli úspěšní, budu
informovat v příštím čísle. Dále jsme,
jako již každoročně, pořádali tradiční
hody. Hody se vydařili zásluhou dobrého počasí a především díky obětavým lidem, kteří se podíleli hlavně na
vybírání vstupného. Jako poděkování
všem těmto lidem, klub pořádal zájezd do Prahy na zápas extraligy ledního hokeje mezi Spartou a Kometou
Brno. Kometa sice prohrála, ale zájezd
se vydařil.
Milan Herůfek, 5. 12. 2018

Vrbecký zpravodaj

Mladší přípravka

Starší přípravka

POZVÁNKA
Výbor fotbalového klubu FK Vrbice 1959 zve všechny členy
na VALNOU HROMADU,
která se bude konat v neděli 6. ledna 2019 ve 14 hodin
v pohostinství u Tomešky.

KULTURNÍ A VINAŘSKÉ AKCE
7. 12. 2018 Žehnání mladého vína - v KD
Vrbice

3. 3. 2019 Dětský maškarní ples - v KD
Vrbice

5. 1. 2019 Tříkrálová sbírka

7. 4. 2019 Hodnocení vín - v KD Vrbice

5. 1. 2019 Tříkrálový koncert
19. 1. 2019 Krojový ples - v KD Vrbice
2. 2. 2019 Ples SRPŠ - v KD Vrbice

13. 4. 2019 Výstava vín - v KD Vrbice
4. 5. 2019 Z kopca do kopca (otevřené sklepy)

Obec Vrbice a vrbečtí vinaři vás srdečně zvou na tradiční

27. prosince 2018 v 19 hodin
v kulturním domě na Vrbici
přijďte ochutnat mladé víno
a zazpívat si s cimbálovou muzikou Lašár
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Další číslo
zpravodaje
vyjde
v dubnu
2019.

Vrbecký zpravodaj

HODY A DĚTSKÉ HODEČKY 2018
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Dýňobraní

Dýňobraní

Dýňobraní

Dýňobraní

Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu

Rozsvěcení vánočního stromu
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